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دوام آسفالت ها با فناوري جديد
دانش بني�ان آس�فالت  از ش�رکت هاي  محقق�ان يک�ي 
SPG و رنگ�ي تولي�د ک�رده اس�ت و اي�ن محص�ول ع�اوه 
ب�ر آنک�ه داراي ط�ول عم�ر باالي�ي اس�ت، در براب�ر فش�ار 
وارده از س�وي چ�رخ خودروه�ا ب�ر س�طح مق�اوم اس�ت. 
يکي از ش��رکت هاي دانش بني��ان، فعاليت خود را از س��ال ۸۵ در 
عرصه توليد محصوالت مکمل در صنعت قير و آسفالت و همچنين 
پيگمنت هاي رنگي )آسفالت هاي رنگي و بتن رنگي( آغاز کرد و در 
حال حاضر به عنوان اولين توليدکننده و مخترع آسفالت پليمري 
SPG شناخته مي ش��ود. اين شرکت توانس��ته متناسب با شرايط 
اقليمي ايران آسفالت هاي مقاوم توليد و به بازارهاي جهاني صادر 
کند. محمدرضا قاسمي، مجري طرح با بيان اينکه افزودن پليمرهاي 
SPG باعث مي شود طول عمر آسفالت دو برابر شود، افزود: ساخت 
اين آسفالت عالوه بر مزيت طول عمر سبب مي شود مقاومت آسفالت 
به فشار وارده از س��وي چرخ خودروها بر سطح مقطع آسفالت نيز 
افزايش يابد. وي با اشاره به اينکه اين شرکت در حال حاضر مشغول 
تحقيق بر افزايش مقاومت آسفالت در مقابل کشش و برش است، 
ادامه داد: آسفالت SPG به شکل پليمري نمونه مشابه خارجي دارد 
و محصول ساخته شده کامالً بومي است و قيمت آن نسبت به مشابه 

خارجي به يک پنجم رسيده است. 
مجري طرح ادامه داد: در توليد آس��فالت هاي رنگي سازندگان دو 
کش��ور چين و آلمان رقيب ما هس��تند که کارخانه آلماني عمري 
نزديک به 100 سال دارد. با اين حال محصوالت توليدي آنها قيمت 
بااليي دارد. در صورتي که آسفالت قرمزرنگ ايراني يک سوم نمونه 
خارجي ارزان تر اس��ت. وي با بيان اينکه در بخش تحقيق و توسعه 
اين شرکت در حال فعاليت براي ساخت دو محصول ديگر هستند، 
ابراز اميدواري کرد تا پايان سال جاري به بازار عرضه شود و يادآور 
شد: محصول اول پودر  RS ذوب کننده برف و يخ است. اين محصول 

مي تواند جايگزين نمک پاشي در معابر برفگير شود. 
 استفاده از نمک براي تسريع در ذوب برف عالوه بر آسيب هايي که 
به بافت آسفالت وارد مي کند، موجب مي شود محيط زيست هم در 
معرض تهديد قرار بگيرد. به خصوص درختچه هاي حاشيه معبر را 
با خطر مواجه مي کند اما محصولي که در حال ساخته شدن است 
چنين ويژگي را ندارد و بعد از ذوب برف همراه با رواناب ها از محيط 

خارج مي شود تا به پسماندهاي شهري برسد. 
.............................................................................................................

 توليد نانوالياف ضد ميکروبي
 از ضايعات پنبه

محققان دانشگاه صنعتي اميرکبير با همکاري محققاني از دانشگاه 
مينه سوتاي امريکا با اس�تفاده از ضايعات پنبه موفق به توليد 
نانوالياف هاي ضد ميکروبي براي کاربرد در زخم پوش ها شدند. 
احمد هيوه چي، دانش��جوي دکتراي مهندسي نس��اجي دانشگاه 
صنعتي اميرکبير و مجري طرح گفت: ترکم��ن صحرا از روزگاران 
گذشته کانون کشت پنبه بوده است، ولي امروزه به دليل سياست  هاي 
ناصحيح تمايل به کشت اين محصول در منطقه استان گلستان کم 
شده است. وي ادامه داد: در اين مطالعات که با عنوان »توليد نانو الياف 
بر پايه پلي کاپروالکتان تقويت ش��ده با نانوکريستال هاي سلولزي 
استخراج شده و ارزيابي رهايش دارو با خواص ضد ميکروبي« اجرايي 
شد، از ضايعات پنبه ترکمن صحرا براي توليد نانوبلورهاي سلولز و 

کاربرد آن در مهندسي بافت بهره برده شد. 
به گفته اين محقق، خواص مکانيکي و بيولوژيکي اين نانوذرات در 

سال  هاي اخير مورد توجه محققان زيادي قرار گرفته است. 
هيوه چي، با طرح اين سؤال که »آيا اين نانوذرات براي رشد سلول 
مناسب هستند؟« اظهار کرد: نانو ذرات توليد شده در بستر نانوالياف 
قرار گرفت و توانايي رشد سلول  هاي فيبروبالست آن مورد مطالعه و 
بررسي قرار گرفت. وي با اشاره به نتايج به دست آمده از اين مطالعات 
يادآور شد: نتايج به دس��ت آمده بس��يار اميدبخش بوده و حضور 
نانوکريستال سلولز هيچ سميتي بر رشد و گسترش سلول نداشته 
است، از اين رو اين نانوذرات مي تواند کانديداي مناسبي براي کاربرد 

به عنوان تقويت کننده زخم پوش  ها باشد. 
اين محقق دانش��گاه صنعتي اميرکبير تأکيد کرد: ۵0درصد نتايج 
اين طرح در دانشگاه صنعتي اميرکبير و ۵0 درصد نتايج در دانشگاه 
مينه سوتا کامل ش��ده است. هيوه چي اس��تفاده از نانوذرات با پايه 
طبيعي به جاي نانوذرات سنتزي را از مزاياي اين طرح نام برد و ادامه 
داد: اين نانو ذرات عالوه بر افزايش خواص مکانيکي هيچ تأثيري بر 
خواص بيولوژيکي و فاکتورهاي رشد سلول روي داربست نداشته 
اس��ت.  اين تحقيقات تحت راهنمايي دکتر س��يد هژي��ر بهرامي، 
استاد تمام دانشکده مهندس��ي نساجي دانشگاه صنعتي اميرکبير 

صورت گرفت.

 کارورزي تابستانه 
بارداري استاد و بلندي هاي مراد آباد!

  گلي حسيني
اعصابم اين روزها ضعيف ش��ده اس��ت، بعد از اخذ سه واحد 
کارورزي ترم تابس��تانه هر کجا دنبال اس��تاد درس مربوطه 
رفتم، اث��ري از او پيدا نکردم. حتي به حراس��ت هم ش��ماره 
تماسم را دادم که اگر احياناً استاد اشتباهاً به دانشگاه رجوع 
کرد)!( م��ن را در جريان بگذارند. چرا خودم به اس��تاد زنگ 
نزدم؟! به اين علت که ش��ماره اس��تاد را نداش��تم و آموزش 
دانشگاه هم در دادن شماره استاد کوچک ترين همکاري اي 
نمي کرد، چون س��رعت بخش��يدن به امور دانشجويان براي 

آموزش دانشگاه مسئوليت داشت!
استاد عزيز هم سالي يکبار ايميل هايش را چک نمي کرد و دست 
من را بدجور در پوست گردو گذاشته بود، ناچاراً با هزار مکافات 
و پيدا ک��ردن پارتي، واح��د کارورزي ام را در يک مرکز مربوطه 

گذراندم. 
مي گويي چرا پارتي؟! چون اکثِر بيمارس��تان ها، دانشجويان را 

حتي با وجود معرفي نامه دانشگاه براي کارورزي نمي پذيرند. 
هزينه ساختش  جالب اينجاست يک بيمارستان بزرگ که اتفاقا ً
را هم دانش��گاه تقبل کرده و زيرمجموعه دانشگاه و بغل دست 
مجموعه دانش��گاهت در ارتفاعات مرادآباد باش��د، ولي قادر به 
استفاده از امکانات آموزشي آنجا نباشي! خالصه بعد از گذراندن 
کارورزي خبر رسيد علت غيبت سه ماهه استاد بارداري ايشان 
بوده است، خب استاد عزيز! رفيق من! شما که شرايط برگزاري 
کالس را نداري چرا درس ارائ��ه مي دهي؟ اجازه مي دادي وضع 
حمل کني بعد درس ارائه مي دادي! با ش��روِع ترم، خالصه اي از 
فعاليت هاي کارورزي ام در بيمارس��تان را به صورت گزارشي به 

استاد تحويل دادم. 
» با عرض س��الم و تبريک جهت قدم نو رس��يده، استاد آمدم، 

نبوديد، رفتم، يعني آمدم نبوديد اين هم از گزارش کارم.«
بازخوردي که انتظار داشتم از استاد دريافت نکردم و بدين دليل 
که موضوع گ��زارش کار من با موضوع پيش��نهادي که در ذهن 
استاد بود تفاوت داش��ت، گزارش کار اينجانب توسط استاد رد 
شد و سفارش يک جديدش را داد، البته در صورتي که تمايلي به 

گرفتن نمره داشته باشم. 
جدا از مش��کالت عديده جه��ت اخذ واح��د کارورزي، مصائب 
ديگري همچون پيداکردن بيمارستان براي گذراندن کارورزي، 
رفت وآمد هاي بسيار براي پيدا کردن استاد و پاس کردن درس 

به هزار زحمت و. . . بر سرت آوار مي شد. 
ترم بعد خيلي اتفاقي متوجه موضوع گزارش کار تکراري همان 
استاد به دانشجوهايش ش��دم، گويا روال هر ترم همينطور بوده 
است. دوسِت اينجانب هم از خدا خواسته از گزارش کار ترم قبل 
بنده استفاده کرد، با اين تفاوت که نمره  20 گرفت و من 19 تمام! 
بعد ها متوجه شدم عملکرد من در رابطه با يکسري از واحد هاي 
درسي اشتباه بوده است. هر واحد عملي لزوماً الزم نيست عملي 
گذرانده شود بلکه با يک نامه و مهر و امضاي شرکت يا بيمارستان 
مربوطه، کار ش��ما راه افتاده محسوب مي شود. اين بود ماجراي 

پاس شدن کارورزي من در مرتفع ترين دانشگاه پايتخت!

افت محسوس تهران، رشد اندک شريف
   حسين اعايی

بودجه س�ال 1۳۹۸ حاک�ي از افزايش اعتبار تعل�ق گرفته به 
برخي از مراکز و همچنين کاهش اين اعتبار براي برخي ديگر 
از مراکز آموزش�ي و علمي اس�ت که طبيعتًا افزاي�ش اعتبار 
براي هر حوزه و مراکز مرتبط با آن، بس�يار مهم و مؤثر اس�ت. 
در اليحه بودجه س��ال 1۳9۷ کل کش��ور، بودجه مراکز علمي و 
دانشگاهي رشد 2۷/1۳ درصدي نسبت به سال قبل )1۳9۶( داشته 
است. در سال جديد هم بنا به رشد صعودي مبالغ بودجه )با توجه به 
نابساماني هاي اقتصادي جامعه( دانشگاه ها سهم بيشتري دريافت 
مي کنند اما کدام دانشگاه بيشترين سهم را از آن خود کرده است؟

   تهراني هاي پيشتاز
دانشگاه تهران ۶02 ميليارد و ۸00 ميليون تومان از بودجه 9۸ را 
به خود اختصاص داده است؛ به گفته نيلي رئيس دانشگاه تهران، 
سير صعودي شديد نرخ برابري ريال در برابر ارز هاي معتبر دنيا در 
سال گذشته، باعث افزايش هزينه هاي دانشگاه براي اعزام دانشجو 
و استاد شد.  اين دانشگاه با وجود مشکالت مالي، در جهت تحقق 
شاخص هاي برنامه ۵ ساله خودش، اعتبارات پرداختي بابت اعزام 
دانش��جو و اس��تاد را تا حدود دو برابر و فعاليت خود را براي جذب 

بورس از منابع خارجي، افزايش داده است. 
جالب است که بودجه دانشگاه تهران در سال گذشته ۸۸۴ ميليارد 
تومان بوده، با اين وجود اين دانشگاه در سال 9۷ با مشکالت مالي 
دست و پنجه نرم کرده است و حاال با تمام اين شرايط بودجه اين 
دانشگاه به طور چشمگيري کاهش پيدا کرده است و خدا مي داند 
که دانشجويان اين دانشگاه در س��ال قبل چقدر از کمبود بودجه 
شنيده اند و در س��ال جديد چقدر بيش��تر از اين داستان خواهند 

شنيد. 
    شريف در پي استقال

به دانشگاه صنعتي ش��ريف ۳۴1 ميليارد و ۴00 ميليون تومان از 
بودجه سال جديد تعلق يافته است که نسبت به سال گذشته درصد 

بسيار کمي افزايش يافته است. 
به گفته فاطمي زاده، معاون دانشجويي دانشگاه شريف، به دليل تورم 
و افزايش قيمت غذاي غيردانشجويي، درخواست غذاي يارانه هاي 
دانشجويي توسط دانشجويان نسبت به ماه هاي متناظر سال گذشته 
1۵ درصد افزايش يافته است. با وجود اين مسائل، از چشم انداز هاي 
اين دانش��گاه، مي توان به اتمام چند طرح عمراني تا تابستان 9۸ 
اشاره کرد. با نگاهي به کارنامه آموزشي دانشگاه تهران، شريف و. . 
. درمي يابيم که خروجي اين دانشگاه ها توانسته پاسخگوي بخش 
مهمي از ايده هاي جديد در حوزه هاي مختلف صنعتي و پژوهشي 
باش��د و توقع مي رود تا براي افزايش راندم��ان و کارايي اين مراکز 

آموزشي، بودجه  بيشتري به آنها تعلق گيرد. 
بودجه هايي که براي دانشگاه ها اختصاص يافته بايد جوابگوي تمامي 
بخش هاي آموزشي دانش��گاه و حوزه هاي عملکرد آن باشد؛ با اين 
حال بسياري از دانشگاه ها و دانشجويان در سال گذشته با مشکل 
بودجه رو به رو بوده اند و اين در برهه اي است که وضعيت نابسامان 
اقتصادي هر روز، همچون نموداري سينوسي ذهن دانشجويان و 

نخبگان را به خود مشغول کرده است. 

دستاورد ايراني تحصيل در ارتفاعات آزاد )2(

تابلو اعانات

کميته ناظ�ر بر نش�ريات دانش�جويي وزارت 
عل�وم يک�ي از مهم ترين مراجع رس�يدگي به 
عملکرد فعاالن در حوزه نش�ريات دانشجويي 
دانشگاه هاست. چند سالي است که در نزديکي 
به روز هاي برگزاري انتخابات اين کميته شاهد 
تخلفات گسترده از س�وي يک طيف خاص به 
نام اصاح طلبان هس�تيم. از حذف نش�ريات 
ناهمس�و گرفته ت�ا تخلف در آراي مهندس�ي 
ش�ده که جا ب�راي ش�کايت نداش�ته باش�د. 
در انتخابات امس��ال ک��ه هفته پيش انجام ش��د، 
رقابت اصلي ميان ائتالف »طلوع آزادي« با حضور 
محمدعلي کام فيروزي، دانشجوي دانشگاه تهران 
که در سال 9۶ به عنوان نماينده نشريات دانشجويي 
در حضور رهبر انقالب س��خنراني ک��رد و ائتالف 
»احي��اي عدالت« با حض��ور محمدرضا محمدي 

)نزديک به بسيج دانشجويي( بود. 
   انتخابات به دور دوم کشيد

روز انتخاب��ات، وزارت عل��وم زم��ان رأي گيري را 
يک س��اعت افزايش داد تا تمام مديران نش��ريات 

دانشجويي بتوانند در روند رأي گيري شرکت کنند. 
براي اينکه تمام نمايندگان نش��ريات دانشجويي 
موف��ق ب��ه رأي دادن ش��وند، وزارت عل��وم زمان 

رأي گيري را چند بار تمديد کرد. 
بالفاصله بعد از پايان رأي گيري ش��مارش آرا آغاز 
شد، کام فيروزي و محمدي، دو فعال شناخته شده  
حوزه نشريات دانشجويي براي يک رقابت حساس 
به دور دوم راه پيدا کردند. ش��ادي ائتالف احياي 
عدالت از يک سو و تالش ائتالف طلوع آزادي براي 
رأي آوردن در دور دوم، فضا را پرجنب و جوش و در 

عين حال پرتنش کرده بود. 
  اعتراض وارد نيست

ساعتي از شروع رأي گيري دوره دوم نگذشته بود 
که فعاالن نشريات و طرفداران ائتالف احياي عدالت 
)نزديک به بسيج دانش��جويي( بر مبناي ديده ها، 
عکس ها و فيلم هايي که حين تبليغات غيرقانوني 
يکي از نامزد ها در روند رأي گيري داشتند، اعتراض 
کتبي خود را به وزارت علوم ابراز داش��تند.  وزارت 
عل��وم در برابر اين تبليغ��ات غيرقانوني هيچ گونه 

واکنشي نشان نداد و در واقع آن را ناديده گرفت. 
  تقلب اصاح طلبانه

داس��تان از جاي��ي ش��روع ش��د ک��ه تع��داد 
ش��رکت کنندگان در دور دوم انتخابات با ته برگ 
آراي 2۸9 نفر شمرده شدند، اما آراي مأخوذه 290 
عدد بود! يک رأي بيشتر براي پيروزي کام فيروزي! 
 ماجرا اين بود که يک نفر از مديران مسئول نشريات 
دانشجويي، دو رأي را به نفع کام فيروزي در صندوق 
انداخته بود! تنش و التهاب بين دانشجويان حاضر 
در محل انتخابات باال رفت و همه مضطرب و منتظر 
بررس��ي هيئت نظارت بر انتخابات درباره صحت 

داشتن تقلب بودند. 
ساعتي بعد، صحت تقلب تأييد شد و مشخص شد 
که مدير مسئول يکي از نشريات دوبار و در دو برگه 
به محمدعلي کام فيروزي رأي داده است. طبق اعالم 
وزارت علوم يک برگ��ه رأي او ابطال و ديگري نگاه 
داشته شد. حال آنکه بر اساس قانون 2۶ شيوه نامه 
در چنين شرايطي وقتي يک نفر دو رأي مي دهد هر 

دو برگ رأي او بايد باطل اعالم شود. 

   آقاي وزارت علوم! تخلف نکن
دوباره فرياد اعتراض دانشجويان بر سر وزارت علوم 
برخاست که چرا قانون را اجرايي نمي کند و به جاي 
ابطال هردو ب��رگ رأي فقط يک��ي از آنها را باطل 
کرده اند. دانش��جويان معترض در محل انتخابات 
تحصن کرده و با نوشتن شکايت نامه و تحصن مراتب 

اعتراضات خود را به وزارت علوم اعالم کردند. 
با ابطال دو رأي از کام فيروزي، در واقع محمدرضا 
محمدي پيروز نهايي انتخابات معرفي مي شد اما 

هنوز خبري از وزارت علوم نرسيده است. 
  مافياي شبه دانشجويي

در همين زمينه دبي��ر اتحاديه انجمن اس��المي 
دانشجويان مستقل با بيان اينکه در بحث نشريات 
در واقع با يک جريان دانشجويي رو به رو نيستيم، 
گفت: » بلکه با چيزي مثل مافياي شبه دانشجويي 
روبه رو هستيم که سال هاست با پشتيباني گروه هاي 

سياسي فعاليت مي کنند.«
پيام مرادي افزود: » ما انتظار داريم مديران نشرياتي 
که تخلف کرده اند استعفا دهند و مسئوليت کاري 
که انجام داده اند را بپذيرند. نکته جالب ماجرا اين 
اس��ت که اين تقلب با همت افرادي صورت گرفته 
است که سال ها مدعي احترام به رأي دانشجويان 
و محترم ش��مردن حق آنها بودند اما خودش��ان 
گرفتار تقلب و تخلف ش��دند و رأي دانشجويان را 

زيرپا گذاشتند.«
  گافي که منجر به باخت شد

حاال دو گزينه پيش روي وزارت علوم است يا اعالم 
پيروزي محمدرضا محمدي که به معناي پيروزي 
هر دو عضو ائتالف »احياي عدالت« است يا ابطال 
و تجديد انتخاب��ات. در هر دو ص��ورت، برنده اين 
انتخابات نش��رياتي بودند که بدون تخلف و تقلب 
و در قال��ب ائتالف »احياي عدال��ت« در انتخابات 
حضور يافتند.  بازنده هم- مستقل از تصميم وزارت 
علوم- مشخص است. يک دانشجوي اصالح طلب، با 
تخلف ها و حقه بازي هايش، در مسير بازي با آبروي 
خود قرار گرفته و هر اتفاقي، تأثيري در شکس��ت 

اخالقي او و دوستانش ندارد. 
هرچند بعيد اس��ت وزارت علومي ها بخواهند در 
برابر آراي دانش��جويان، مقاومت کنن��د و به نظر 
مي رسد عدالت در وزارت علوم احيا شده و حق به 

حقدار مي رسد. 

در س�ال  »حماي�ت از کاالي ايراني« اين س�تون را به 
تحقيقات و پروژه هاي عملياتي دانش�گاهي اختصاص 
داده ايم که وجه ممي�زه آنها ارتباط با بازار اس�ت؛ چه 
پروژه هاي علوم انساني و چه مهندسي و چه پزشکي. 
ارتباط دانش�گاه ب�ا ب�ازار، مهم ترين بخ�ش حمايت 
دانشگاهي از کاالي ايراني اس�ت که اگر به طور کامل 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. 

خلف وعده واحد علوم تحقيقات کنار گوش سازمان مرکزي دانشگاه آزاد 

باتکليفي دانش آموختگان رشته »تکنسين دهان و دندان« ادامه دارد

اين دانشجويان دستيار نيستند

در روزهاي�ي که خب�ر رس�يده نوبخت رئيس 
کميسيون بهداش�ت براي ديدار خانواده اش 
در امريکا به سر مي برد، دانشجويان تکنسين 
س�امت دهان و دندان بيش از يک ماه اس�ت 
که در حس�رت دي�دار وي ب�ه س�ر مي برند. 
گوي�ي پاس�کاري آنه�ا ادام�ه دارد. ح�ال و 
ه�واي دانش�جويان و دانش آموخت�گان اين 
رش�ته در کش�مکش اعت�راض و نامه نگاري 
و  ب�ه مس�ئوالن حس�ابي مک�در ش�ده 
منتظ�ر ناج�ي ب�راي اي�ن معضل هس�تند. 
دانشجويان تکنسين سالمت دهان و دندان براي 
گرفتن پاسخي مناسب براي مشخص شدن وضع 
تحصيل و اشتغالش��ان اواخر ارديبهش��ت رو به 
روي مجلس شوراي اس��المي تجمعي اعتراضي 

داشتند. 
  در حسرت ديدار رئيس

 اين دانش��جويان و دانش آموخت��گان از نقاط و 
اس��تان هاي مختلف ايران هستند و برخي از آنها 
براي رس��اندن ص��داي اعتراض خ��ود به گوش 
مس��ئوالن بايد هر بار مس��افتي طوالني را طي 

کنند. 

يک��ي از دانش آموختگان معترض ب��ا بيان اينکه 
يکي از اهداف تجمع اعتراضي ما، ديدار با رئيس 
کميس��يون بهداش��ت بود، گفت: اما با دبير اين 
کميس��يون ارتباط برق��رار کردي��م. دو نماينده 
براي صحب��ت و مذاکره ب��ا او انتخاب ش��دند تا 
حرف هاي تمامي دانش��جويان معترض از طريق 
دبير کميسيون به رئيس کميسيون بهداشت در 

مجلس برسد. 
وي ادامه داد: نامه نگاري هايي که صمد زاده رئيس 
اداره  بهداش��ت دهان و دندان وزارت بهداش��ت 
انجام داده اس��ت، نهايتاً ما را به سمت دستياري 
دندانپزشکي سوق مي دهد و جلساتي که با رئيسي 
معاونت آموزشي وزارت بهداشت داشتند، منجر به 
اين شده بود که تعهد ما دانشجويان را آزاد نکنند 

و ما را تحت عنوان رش��ته مراقب سالمت دهان و 
دندان يا همان دستياري قرار دهند در حالي که ما 
بار ها ذکر کرده ايم رشته ما دستياري دندانپزشکي 

نيست. 
  دانشگاه ها جوابگو باشند

جالب اينکه وزارت بهداشت حتي براي آن دسته 
از دانش��گاه هايي که در اين راستا اعالم همکاري 
نکرده بودند، با مضمون »پذيرش دانشجو تحت 
عنوان رش��ته مراقب سالمت، مش��روط بر اعالم 
نياز و داشتن بودجه کافي دانشگاه« بخشنامه زده 
است؛ به عبارتي دانشگاه ها بر اساس اعالم نياز خود 
و بودجه اي که در دسترس دارند، دانشجويان را به 
عنوان مراقب سالمت دهان و دندان پذيرش کند. 
از طرف ديگر تفاوت درس��ي رش��ته آنها با رشته 
بهداش��ت کاري تفاوتي در حد 10 واحد درسي 
است. قرار است دبير کميسيون بهداشت نامه اي 
که به امضاي تمامي دانشجويان معترض رسيد را 

به رئيس کميسيون بهداشت برساند. 
اين دانشجويان اکنون چشم انتظار شفاف سازي 
جايگاه شغلي اين رشته هستند؛ اتفاقي که نياز به 

اراده و هماهنگي مجلس و وزارت علوم دارد. 

ابراهيم مشيريان
   گزارش 2

گاردريل واحد علوم تحقيقات چه شد؟

هنوز دانشجويان علوم تحقيقات گاليه مي کنند 
از گاردريلي که نيست، از رئيس دانشگاهي که 
مسير ورود تا جلوي در ورودي دفتر خودش را 
گاردريل نصب کرده تا مبادا به خودش آسيبي 
برس��د، دانش��جويان که مهم نيس��تند! هنوز 

ايمن سازي کامل اتفاق نيفتاده است. 
اگر تنها مسئوالن دانشگاه آزاد کمي حواسشان 
به وضعيت اتوبوس ها و راه هاي دانشگاه بود حادثه 
دلخراش تصادف اتوبوس حامل دانشجويان، هيچ 

تلفاتي به بار نمي آورد. 
بع��د از اين حادثه دلخ��راش و بازتاب گس��ترده 
رسانه اي و ش��کايت خانواده هاي داغديده علوم 
تحقيقات از رئيس و مسئوالن دانشگاه، مسئوالن 
در همان روز هاي اول قول اصالح را به دانشجويان و 
دانشگاهيان و رسانه ها دادند. قول دادند تا عالوه بر 
اصالح ناوگان حمل و نقل دانشگاه، تمام مسير هاي 

دانشگاه را گاردريل نصب کنند. 
  در پيچ و خم ايمن سازي

فرداي آن روز خبري مبن��ي بر آغاز به کار ناوگان 
حمل و نقل جديد دانش��گاه عل��وم تحقيقات در 
رس��انه ها پيچيد و عکس هاي خب��ري حاکي از 
نوسازي سريع و نوشداروي بعد از مرگ سهراب در 

دانشگاه علوم تحقيقات بود و مي خواست مرهمي 
باشد بر دل دانشجويان داغديده اما نبود!

تا امروز به تاريخ خرداد سال 9۸، دانشجويان علوم 
تحقيقات گاليه مي کنند از گاردريلي که نيست، 
از رئيس دانشگاهي که مسير ورود تا فقط و فقط 
جلوي در ورودي دفتر خودش را گاردريل نصب 
کرده است که مبادا به خودش آسيبي برسد! هنوز 

ايمن سازي کامل اتفاق نيفتاده است. 

  دانشجويان در مسير هاي بدون محافظ
رضا اسدي، مسئول بس��يج دانشجويي دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات از عملي نشدن 
وعده هاي مسئوالن دانش��گاه جهت ايمن سازي 
مس��ير هاي عبوري محيط دانش��گاه خبر داد و 
گفت: » شش ماه از آن حادثه دلخراش مي گذرد، 
ولي متأسفانه وعده هاي مسئوالن دانشگاه عملي 
نشده و دانشجويان در مسير هاي بدون محافظ و 

ايمن سازي نشده در حال عبور و مرور هستند. 
 فقط مس��ير هاي منتهي به ساختمان هاي علوم 
انس��اني و علوم پايه که محل تردد دانشجويان با 
اتوبوس نمي باشد و مس��ير رفت و آمد کارکنان و 
شخص سرپرست دانشگاه مي باشد، ايمن سازي 
شده و در بقيه مس��ير هاي دانشگاهي اتفاقي رخ 

نداده است.«
  همان ناوگان مشغول به کار است

اس��دي با اش��اره به تعويض ناوگان حمل و نقل 
جابه جايي دانش��جويان در دانشگاه خاطر نشان 
کرد که ناوگان فعلي داراي کيفيت مطلوبي نيست 
و همچنان مقص��ر يا مقصران اصل��ي اين حادثه 
مشخص نش��ده اند و داليل اين اتفاق در هاله اي 

از ابهام است. 
مس��ير پرپيچ و خمي که تجربه تصادف مرگبار 
را داش��ت هنوز رنگ گاردريل را ب��ه خود نديده 
است و اينها همه بر عهده رئيس دانشگاه است اما 
ماجرا فقط به گاردريل ختم نمي شود بلکه اخبار 
رسيده حاکي از اين اس��ت که ناوگان فعلي مثل 
اتوبوس هاي بي کيفيت قبلي هنوز در دانشگاه در 
حال تردد است و اقدام جدي براي نوسازي ناوگان 

حمل و نقل دانشگاه انجام نشده است. 

دالرام عبدزاده
   گزارش3

عليرضا سزاوار
   گزارش يک

در انتخابات کميته نظارت بر نشريات دانشجويي چه گذشت؟

غروب مدعيان آزادي در روز احياي عدالت


