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كار بيشتر، مزد كمتر 
دانشجويان دانشگاه تبريز، 
ش��ماره چه��ارم نش��ريه 
دانش��جويي »اميدي��ه« را 
منتشر كردند.  در اين شماره 
دانش��جويي  نش��ريه  از 
»اميدي��ه« ب��ا نمايندگان 
مردم تبريز، آذرشهر و اسكو 
در مجل��س گفت وگويي با 
موضوع شفافيت، مجلسي 
كه در رأس امور نيس��ت و 
اعاده حيثيت مجلس ص��ورت گرفته اس��ت. ماجراي حداقل 
دس��تمزد كارگران در گفت وگو با امير خراس��اني پژوهش��گر 
جامعه شناسي، تحليلي از كاهش مشاركت مردمي در انتخابات 
يازدهمين دوره انتخابات مجلس ش��وراي اس��امي، بررسي 
آموزش مجازي در دوران كرونا و نگاهي به كمك هاي مردمي 
در دوران مش��كات كرونايي از جمله موضوعات اين نش��ريه 

دانشجويي است. 
----------------------------------------------

ما هم مي توانيم 
انجمن اسامي دانشجويان 
دانشگاه الزهرا )س( شماره  
نهم نش��ريه دانش��جويي 
»حوا« را منتشر كرد. در اين 
شماره از نشريه دانشجويي 
»ح��وا« به مس��ئله  زنان از 
جنبه ه��اي روانشناس��ي، 
جامعه شناس��ي، فقه��ي ، 
حقوقي و فرهنگي پرداخته 
ش��ده اس��ت؛ چتر كوت�اه 
حمايتي بيمه ب�ر س�ر زن�ان كارگر، كرونا و افزاي�ش اختافات 
خانوادگي، ط��رح تس��هيل خ��روج بان��وان نخب��ه از كش��ور 
در ص����ورت مخالف��ت همس��ر، زنان در مديري��ت دول�ت و 
درخش�ش بانوان در فوتس�ال از جمله مطالب مهم اين نشريه 

تخصصي در حوزه زنان است. 
----------------------------------------------

هم سليقه خودت باش
به همت دانشجويان دانشگاه 
گي��ان،  علوم پزش��كي 
س��ومين ش��ماره  نشريه 
دانش��جويي »صداتي��و« 
منتشر شد.  در اين شماره 
دانش��جويي  نش��ريه  از 
»صداتيو« به صورت ويژه 
در خص��وص ُمدگراي��ي و 
صنعت پوشاك در ايران و 
جهان پرداخته شده است. 
»خوب، بَد، ِزش��ت!«، »بگذار بينا بمانم!«، »تكاپويي با مزه 
سبوس« و هم سليقه  خودت باش! از جمله عناوين اين نشريه 

دانشجويي است. 
----------------------------------------------

روايت شهيد چمران
به همت بسيج دانشجويي 
دانش��گاه ش��هيد بهشتي، 
ش��ماره  هجدهم نش��ريه 
دانشجويي »دانشجو سام« 

منتشر شد. 
در اين ش��ماره از نش��ريه 
دانشجويي »دانشجو سام« 
با توجه به سالروز شهادت 
ش��هيد مصطفي چمران، 
به بررس��ي ابع��اد علمي و 
شخصيتي ايشان پرداخته است، مسائلي چون شروع مجلس 
يازدهم، صدا و سيما، قتل رومينا اشرفي و كودكان كار از جمله 

بخش هاي مهم اين نشريه دانشجويي است. 
 ----------------------------------------------

ربا و بانكداري اسالمي
اتحاديه دفتر تحكيم وحدت، 
ويژه نامه نشريه دانشجويي 

»تحكيم« را منتشر كرد. 
در اين ش��ماره از نش��ريه 
دانش��جويي »تحكي��م« 
به بررس��ي ابعاد مختلف 
رباخ��واري و بانك��داري 
اسامي و تش��ريح مسائل 
كان اقتصادي از ديدگاه 
اسامي آن پرداخته شده 
است.  سردبير اين نشريه در س��رمقاله آن آورده است: پس 
از پيروزي انقاب اسامي در سال ۵۷، علما و روحانيون تراز 
اول كشوري در ش��ورايي تحت عنوان ش��وراي فقهي بانك 
با محوريت تدوين س��ند و قانون بانكداري اسامي گرد هم 
آمدند تا مشكل رباي بانكي كه ميراث دوران طاغوت بود را 
از ريشه حل كنند، تاش هاي اين شورا در سال ۶۲ منتج به 
قانون بانكداري بدون ربا بود، اما تصويب اين قانون، فرصت 
تنفسي خوانده شد كه در آن اعضاي شورا به تحقيق و تفحص 
بپردازند تا بتوانند از دل فقه و اصول قانون بانكداري اسامي 
را استخراج كنند، ولي اين اتفاق هيچ گاه رخ نداد و بر فرض 
اينكه علما و دانشمندان اقتصادي بنيه علمي و فقهي الزم را 
براي تدوين قانون بانكداري اسامي ندارند و باز با فرض اينكه 
ما به همان قانون بانكداري بدون ربا بايد اكتفا كنيم،آيا هم 
اكنون سيستم بانكداري ما طبق قانون مصوب در شهريور۶۲ 

بدون رباست؟
اين سؤال و چالش هاي ذهني به دنبال آن يكي از انگيزه هاي ما 
براي نگارش و تدوين نشريه ربا و بانكداري اسامي بود تا شايد 
صداي مراجع تقليدي كه از رباي بانك ها در دروس خارج فقه 
خود فرياد وااساما سرمي دهند، به گوش مردمي برسد كه روزي 
با فرياد يك مرجع در باب تحريم توتون و تنباكو، در اندروني شاه 

ايران، قليان مي شكستند. 

برگزاري س�ه كنكور بس�يار مهم از كارشناسي تا گشت نشریات
دكتري مرداد ماه امسال را داغ تر از سال هاي قبل 
كرده است. تشكل هاي دانشجویي هم تابستان هر 
سال انبوهي از برنامه هاي فرهنگي براي دانشجویان 
تدارك مي دیدند كه این برنامه ها و كنكورها حاال 
تحت تأثي�ر كرونا ق�رار گرفته اند. مرداد امس�ال 
دانش�جویان با حواش�ي زیادي دس�ت به گریبان 
هستند.  با وجود مخالفت هاي بسيار، هفته نخست 
مرداد كنكور مقطع دكتري برگزار ش�د تا مس�ير 
برگزاري كنكور كارشناس�ي ارش�د در هفته دوم 
مرداد هم هموار ش�ود. برخي دیگر از دانشجویان 
هم انرژي خود را صرف رزرو یا تخليه خوابگاه كردند 
كه امسال حواشي زیادي براي دانشجویان داشت. 

 فعاليت جهادي تعطيل نشد
مخالفت با برگزاري كنكور از كارشناس��ي تا دكتري 
در حالي بود كه داوطلبان به خصوص در رش��ته هاي 
پرطرفدار برنامه ريزي هاي خ��ود را انجام داده بودند و 
برايش��ان تعويق امتحان ناخوشايند بود. عقب افتادن 
كنكور نه تنها موجب رهايي از وضعيت كرونا نمي شد 
بلكه استرس و وضعيت زندگي داوطلبان را نيز همچنان 

تا روز برگزاري تحت الشعاع قرار مي داد. 
فعاليت ه��اي جهادي هم نه به س��رعت گذش��ته اما 
همچنان با همت دانشجويان برقرار است. در تازه ترين 
مورد به هم��ت قرارگاه جهادي بس��يج دانش��جويي 
دانش��گاه امام صادق )ع( ط��رح احس��ان و تعاون به 
مناسبت اعياد غدير و قربان برگزار و ۴۰۰ بسته ارزاق 
ميان خانواده هاي نيازمند توزيع ش��د. هر بسته ارزاق 
به مبلغ ۳۶۰ هزار تومان ش��امل م��واد غذايي بود كه 
دانشجويان زيادي براي شركت در اين طرح كمك هاي 

خود را واريز و در اين طرح مشاركت كردند. 
پس از برگزاري آزمون هاي دكتري و كارشناسي ارشد؛ 
برخي دانشجويان در شبكه هاي اجتماعي پيام و عكس 
فرستادند كه در بخش هاي مهمي پروتكل رعايت نشده 
است و امكان رعايت پروتكل ها در بخش هاي زيادي از 

كشور وجود ندارد. 
 وقتي دانشگاه كعبه مي شود

كاربران اين پرس��ش را مطرح مي كردند كه »مناطق 
محرومي كه آب ندارند، چطور مي توانند پروتكل هاي 
پنجگانه بهداشتي را كامل رعايت كنند؟ امكان اجراي 
پروتكل نيس��ت. وزير علوم اگر جوس��ازي كند كه در 
تمام حوزه ها پروتكل بهداش��تي رعايت ش��ده است 
اما دانش��جويان مناطق محروم صحنه هاي ديگري را 

مشاهده كردند.«
يكي از كاربران در صفحه توييترش به نكته جالبي اشاره 
كرده و نوشته بود: »وقتي ريه ت درگير شده و احتمال 
داره زنده نموني، آزمون رو ميارن تو بيمارستان برگزار 

ميكنن كه آزمون نداده از دنيا نري!
اين كمدي تنها از جامعه اي حاصل ميشه كه دانشگاه 
رو كعبه خودش كرده. كعبه اي كه توش رو با بت هاي 
بي خاصيت پر كردن و قبيله قريش داره از هدايايي كه 
احمق ها به پاي اين بت ها مي ريزن پولدارتر و پولدارتر 
ميشه. احمق ها فكر مي كنن نيازي به محمد ندارن.« 

 تخریب پایه هاي آموزش كارشناسي
محمدمهدي طهرانچي هم در يادداشت قابل توجهي 

در اينستاگرام خود نوشت: 
»برگ��زاري كنكور براي ورود ب��ه تحصيات تكميلي 
بدين معناس��ت كه س��وابق تحصيلي دانش��جو طي 
چهار س��ال كارشناسي و دو س��ال كارشناسي ارشد، 
نمي تواند معيار خوبي براي ورود به مرحله بعد باش��د 
و الزم است دانشجو براي ورود به تحصيات تكميلي 
در يك آزمون تستي شركت كند، آزموني كه اقتصادي 
عجيب پيرامونش شكل گرفته  است. جالب است بدانيد 
دانش��گاه هاي مطرح دنيا به همين دانشجو بر اساس 

سوابق تحصيلي اش پذيرش مي دهند!
در ميان اعض��اي هيئت علمي ك��ه نظاره گر كيفيت 
دانشجويان ورودي تحصيات تكميلي هستند اتفاق 
نظر كامل بر ناكارآمدي كنك��ور تحصيات تكميلي 
وجود دارد و امروز بايد اعتراف ك��رد همان بايي كه 
كنكور كارشناس��ي بر س��ر آموزش و پرورش آورده با 
برگزاري كنك��ور تحصيات تكميلي بر س��ر آموزش 

عالي آمده  است. 
چرا سوابق تحصيلي و نمرات مستمر ترمي دانشجو در 
دوره كارشناسي يا كارشناسي  ارشد نمي تواند اعتبار 
بخش وضعيت دانشجو براي ورود به مقطع بعد باشد؟ 
كنكور تحصيات تكميلي چه مزيتي دارد؟ حتماً تستي 
بودن و در يك روز بودن كنكور نقطه ضعف و يكسان 

بودن سطح امتحان، امنيت و عاري از تقلب بودن، نقطه 
قوت آن هس��تند، اما چرا نمي توان اين دو مزيت را به 
درون دانشگاه برد و با انجام امتحانات تشريحي مستمر 
ترمي نقطه ضعف تستي بودن س��ؤاالت و در يك روز 

بودن آزمون را برطرف كرد. 
طهرانچي در ادامه تصريح كرد: به نظر مي رسد تا زماني 
كه سازمان س��نجش آموزش كش��ور از يك سازمان 
مجري سنجش به سازمان تنظيم گر سنجش تحصيلي 
تبديل نشود ما در چنبره كنكور گرفتاريم و روز به روز 
شاهد تخريب پايه هاي آموزش كارشناسي در كشور 
خواهيم بود. البته ترمي كه به صورت مجازي گذشت 
مشكات آزمون هاي پايان ترم همه دانشگاه ها را عيان 
ساخت و نشان داد كه امروز نظام ارزش گذاري آموزش 

چالش جدي آموزش عالي است.« 
 از نمره 15 تا نمره 20

محس��ن فرهادي، معاون فني مركز س��امت محيط 
و كار وزارت بهداش��ت بعد از كنك��ور دكتري در يك 
برنامه خبري تلويزيوني در واكنش ب��ه برگزاري اين 
آزمون گفت: »آزمون دكت��ري با توجه به نقاط ضعف 
و قوتي كه به همراه داش��ت برگزار ش��د و مي توان به 
نحوه برگزاري اي��ن آزمون نمره قبول��ي داد كه نمره 
۱۵ براي ش��رايط برگزاري اين آزمون مناسب است. 
اميدواريم بتوانيم نمره ۱۵ را در آزمون هاي بعدي به 
۱۷ و در نهايت به نمره ۲۰ برسانيم. اين آزمون اولين 
برنامه و همكاري مشترك و نزديك بين وزارتخانه هاي 
بهداش��ت و علوم بود؛ اميدواريم در آزمون هاي بعدي 
با نمره بيشتري روبه رو ش��ويم. در مجموع آزمون در 
ش��رايط خوبي برگزار ش��د، البته حدود ۵۵ نفر اعام 
كرده بودند كه تست كروناي آنها مثبت است كه آزمون 
اين افراد در بيمارستان ها با نظارت كامل برگزار شد. 
موارد معدودي از عدم  رعايت ش��يوه نامه بهداش��تي 
گزارش شده كه مربوط به افراد شركت كننده  اي است 

كه فرم خوداظهاري را پر نك��رده بودند كه در اين باره 
تيم نظارتي و بازرسان بهداشت در اغلب حوزه ها حضور 
داشته و سعي شده اس��ت چنين افرادي در اتاق هاي 
جداگانه و تحت نظارت قرار بگيرند. البته شرايط اين 
بيماري به نحوي است كه ما بايد تمام شركت كنندگان، 
ناظران و بازرسان را با شرايط مثبت در نظر بگيريم و 
بايد تدابير به طور كامل اجرا شود كه خوشبختانه در 

اغلب حوزه ها خوب انجام شده است.«
 اگر تخلفي دیدید، ثبت كنيد

رئيس س��ازمان س��نجش آموزش كش��ور ه��م بعد 
از برگ��زاري آزمون دكت��ري در واكنش به حواش��ي 
پيش آمده و اصل و اس��اس نحوه برگزاري اين كنكور 
گفت: »شيوه نامه بهداشتي براي برگزاري كنكور اباغ 
شد و همه داوطلبان بايد از ماسك استفاده مي كردند. 
تمامي مسائل بهداش��تي به داوطلبان و حوزه ها اباغ 
شده بود، اما اينكه در كل روند اجراي يك پروژه ملي 
چند عكس منتشر ش��ود كه داوطلبي ماسك خود را 

براي چند لحظه پايين آورده ك��ه به عنوان مثال آب 
بخورد نمي شود كل روند آزمون را زير سؤال برد. از همه 
حوزه هاي برگزاري آزمون ها خواسته ايم از فرآيند ورود 
داوطلب تا خروج آنها فيلم تهيه كنند و براي سازمان 

ارسال كنند.« 
ابراهيم خدايي افزود: »اتفاق ديگ��ري كه افتاده اين 
است كه از ساير آزمون ها يا آزمون هاي قديمي عكس 
منتشر و اظهار مي كنند كه كنكور دكتراي ۹۹ سازمان 
سنجش اس��ت. نمي توان آنها را صحت سنجي كرد. با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي صحت و سامت آزمون 
خدشه دار نشده اس��ت. در اين زمينه به ميزان زيادي 
افراط شده اس��ت. اخبار نادرست و غيرمستند در اين 
رابطه خيلي زياد اس��ت. به عنوان مثال عكس آزمون 
اس��تعداد درخش��ان كه تجمع خانواده ها را روبه روي 
محل برگزاري آزمون نشان مي دهد، به كنكور دكتري 
منتسب كردند، تا اطاعات درست اعام نشود نمي توان 
اين اظهارات و عكس و فيلم ها را صحت سنجي كرد. از 
داوطلبان استدعا داريم اگر تخلفي ديده اند در گزارش 
تخلفات سازمان سنجش ثبت كنند تا به آنها رسيدگي 

كنيم.«
 ذي نفعي دانشگاه ها

سيدمجيد حسيني، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران 
هم با انتقاد از دانش��گاه ها در كانال تلگرامش نوشت: 
»مدارك زيادي داريم كه كانون هاي اصلي كنكور به 
همه مشتريان خود گفته اند اگر فشار بر مجلس و وزارت 
علوم وارد نكنيد، ما خدمات نمي دهيم و شما را حذف 
مي كنيم. تا اين حد فشار مي آورند كه كنكور به تعويق 
نيفتد. يكسري از ذي نفعان ديگر دانشگاه ها هستند كه 
اگر كنكور به تعويق بيفتد و ترم مهر را از دست بدهند، 
پول پرداخت حق الزحمه اساتيد خود را ندارند. از نظر 
ما هم قرار نيست ترم مهر حذف شود. فقط مي خواهيم 
به تعويق بيفتد. قصد تعطيلي دانشگاه ها در ترم مهر را 

نداريم و اين كار معقولي نيس��ت. تعطيلي دانشگاه ها 
نظام آموزش را دچار خدشه مي كند.«

 برنامه هاي تشكل ها به هم خورد
در آخري��ن روزه��اي مردادماه ق��رار اس��ت كنكور 
كارشناسي كه بيشترين داوطلب را دارد برگزار شود. 
حاال پس از برگ��زاري دو كنكور تحصيات تكميلي و 
كسب تجربه از اين دو كنكور؛ وزارت علوم به آن دسته 
از حوزه هاي امتحاني كه برخي پروتكل هاي بهداشتي 
را رعايت نكردند، تذكر داده است براي برگزاري آزمون  
كارشناسي اصاح ش��ود. حوزه هايي كه بيشتر شامل 
شهرهاي دورافتاده مي شوند و تعدادشان پس از كنكور 

كارشناسي ارشد كمتر شده است. 
در سال هاي گذش��ته مرداد ماه از ماه هاي پر فعاليت 
تشكل هاي دانش��جويي بود. فعاليت هايي كه امسال 
برگزاري سه كنكور بزرگ از يك طرف و محدويت هاي 
كرونايي از طرف ديگر اين فعاليت ها را تحت الش��عاع 

قرار داد. 
 تشكل هاي دانشجويي طبق روال هميشه برنامه هاي 
مختلفي از آموزش��ي گرفته تا  دوره هاي مطالعاتي و 
فرهنگي و اردوه��اي جهادي را نه تنه��ا براي اعضاي 
دفاتر خودشان بلكه براي ديگر دانشجوياني كه مايل 
به ش��ركت در اين برنامه ها هستند، تدارك مي بينند. 
برنامه هاي��ي ك��ه بخش ه��اي مختلفي اع��م از دوره 
آموزشي، طرح مطالعاتي، اردوي جهادي و... را شامل 
مي شود تا از اين طريق تشكل ها بتوانند نه تنها اعضاي 
خود را پوشش دهند بلكه براي دانشجويان عادي نيز 
برنامه هاي خاصي داشته باش��ند. تابستان امسال اما 

بسياري از برنامه ريزي ها در اين زمينه به هم خورد. 
 از حوزه فرهنگي تا بورس

دبير دفتر تحكيم وحدت درباره برنامه هاي اين دفتر 
براي تابس��تان گفت: »با توجه ب��ه اينكه نزديك يك 
ماه تا انتهاي شوراي مركزي فعلي اتحاديه زمان باقي 
مانده است، برنامه ها را از حدود دو ماه و نيم پيش شروع 
كرديم و سياستمان در روزهاي پاياني نيز آن است كه 
بتوانيم برنامه هاي قبل��ي را ادامه دهيم.« وي با تأكيد 
بر اينكه تاش كرديم از همان دو ماه قبل متناس��ب 
با اقتضائات كش��ور در ش��رايط كرونا براي مجموعه 
دفاترمان و خود اتحاديه فعاليت هايي را تعريف كنيم، 
افزود: »ما از همان زمان سلسله  جلساتي را به صورت 
مجازي پيرامون موضوعات فرهنگ��ي برگزار كرديم 
كه در آن اعضاي بانوان دفتر در اين جلس��ات شركت 
كردند و سياست نيز بر آن بود كه كتاب هايي پيرامون 
اين مسئله مطالعه ش��ود و درباره آنها شاهد برگزاري 

جلساتي باشيم كه البته همچنان پابرجاست.«
علي دهقان، ب��ا بيان اينكه از مجموع��ه نفرات فكري 
در انجمن هاي اتحاديه نيز كمك گرفتيم تا به وسيله 
آنها نش��رياتي را در حوزه هاي مختلف منتش��ر كنيم 
به خبرگزاري دانش��گاه آزاد گفت: »با توجه به فضاي 
اقتصادي فعلي كش��ور به خصوص با جدي شدن بازار 
بورس و سخت شدن معيش��ت مردم به حوزه اقتصاد 
پرداختيم و با كمك دفاتر اتحاديه نشريه اي را در اين 
خصوص منتشر كرديم كه شماره دوم آن هم در مراحل 

پاياني است.«
 كمك رساني به نيازمندان ادامه دارد

 دهقان با تأكيد بر اينكه در ح��وزه فرهنگي نيز ورود 
داشته ايم، تصريح كرد: »انتقادات مطرح شده در اين 
فضا باعث شده است ما به مسئله صداوسيما بپردازيم 
و نشريه اي را نيز در اين زمينه آماده كنيم كه طي چند 
روز آينده منتشر خواهد شد، البته تمامي اين نشريات 
به صورت مجازي است، اما با توجه به اينكه هدفگذاري 
نشريه اينگونه بوده اس��ت كه مطالب نگاشته  شده به 
گوش مسئوالن برسد، به مس��ئوالني كه با حوزه هاي 
اقتصادي و فرهنگي كشور در ارتباط هستند، نشريات 
را ارسال كرديم و حتي در فضاي مجازي نيز نشريات را 

براي دانشجويان منتشر خواهيم كرد.«
دبير دفتر تحكيم وحدت تأكيد كرد: »كمك رساني به 
افرادي كه به واسطه كرونا با مشكات اقتصادي روبه رو 
شده اند را هم دنبال كرده ايم. با توجه به اينكه بعد از 
لغو قرنطينه بخشي از مردم دوباره سركار برگشتند، 
ديگر به آنها كمكي صورت نمي گيرد، اما هنوز بخش 
محدودي از افراد همچنان با مشكل روبه رو هستند، 
تاش مي كنيم كمك ها به آنها همچنان ادامه داشته 
باشد و اين مس��ئله را به كمك نهادهاي ديگر پيگير 
خواهيم ب��ود. قطعاً هم��ه برنامه ها تا پايان ش��وراي 
مركزي فعلي و حتي بخش��ي از آنها تا پايان تابستان 
ادامه دارد و كمك به افراد نيازمند تا پايان اين فصل 

ادامه خواهد داشت.«

مرداد داغ دانشجويي
از برگزاري كنكور تا برگزاري برنامه هاي تشكل هاي دانشجویي در تنور كرونا

سجاد اسدي، دبير اتحاديه 
اس��امي  انجمن ه��اي 
دانشجويان مستقل گفت: »ما 
دوره آموزشي نخبه پروري را 
براي تابستان امسال خواهيم 
داشت كه مرحله اول آن نيز 
برگزار شده اس��ت و درحال 

برنامه ريزي براي مرحله دوم هس��تيم تا بتوانيم بعد 
از پايان امتحانات دانشگاهي آن را به صورت مجازي 
برگزار كنيم، با اين حال اگر ش��اهد تغيير در شرايط 
بيماري كرونا باشيم، احتمال آنكه اين دوره به صورت 
حضوري برگزار شود نيز وجود دارد كه طبيعتاً احتمال 
آن بسيار پايين خواهد بود.«  وي با بيان اينكه طرح 
مطالعاتي »بصائر« را هم برگزار خواهيم كرد، اظهار 
داشت: »اين طرح در قالب ۴۵ عنوان اجرايي مي شود 
و با توجه به ش��رايطي كه دفاتر ما در دانش��گاه هاي 
سراسر كشور دارند، هر يك از اين عناوين را انتخاب و 
پياده سازي مي كنند كه حوزه هاي مختلف سياسي، 

اقتصادي، فرهنگي و... را شامل مي شود.« 

 دبير اتحاديه انجمن هاي اسامي دانشجويان مستقل 
افزود: »طرح مطالعاتي بصائر توس��ط ما پياده سازي 
نمي شود بلكه ما يكسري طرح ها را با توجه به سطوح 
و ش��رايط دفاترمان آماده كرده ايم و تنها پيش��نهاد 
دهنده به دفاتر هس��تيم. بايد به اين مس��ئله اشاره 
كنم كه حدود ۶۰۰ نف��ر از اعضاي دفاتر ما در اردوي 
بهمن ماه سال گذشته شركت كردند و درنهايت ۲۰۰ 
نفري را كه حائز ش��رايط بودند با توج��ه به برگزاري 
آزمون و ديگر پارامترهاي آموزشي انتخاب و در دوره 
نخبه پروري اول شركت كردند و بعد از آن براي دوره 
دوم نخبه پروري حدود ۷۰ نف��ر از ميان آنها انتخاب 
شدند و در طرح ش��ركت خواهند كرد.«  اسدي بيان 
داشت: »قطعاً  جز نشست س��االنه اتحاديه كه هنوز 
مشخص نيس��ت به صورت حضوري برگزار مي شود 
يا غيرحضوري، امكان برگزاري هيچ گونه نشس��ت و 
هم انديشي را نخواهيم داشت. البته با توجه به شرايط 
كش��ور هنوز زمان و مكان برگزاري نشس��ت ساالنه 
مشخص نيست، با اين حال احتمال دارد اواخر مرداد 

يا اوايل شهريورماه اين نشست را برگزار  كنيم.«

محمد زادمهر، دبير اتحاديه جامعه اسامي 
دانش��جويان با بيان اينكه ب��راي برگزاري 
برنامه هاي حض��وري نيازمند صدور مجوز 
توسط س��تاد ملي مقابله با كرونا هستيم، 
گف��ت: »درصورتي  كه بتوانيم مج��وز را از 
اين ستاد دريافت كنيم، انتخابات اتحاديه 
را اواخر مرداد و اوايل شهريورماه خواهيم 

داش��ت و با توجه به اينكه دوره هاي آموزشي ما هميشه اوايل سال 
برگزار مي شود، در همان دوران به صورت مجاز آنها را برگزار كرديم 
و ديگر قرار نيست همايش چند روزه اي داشته باشيم.  براي امسال 
ش��ش طرح مطالعاتي را درنظر گرفته ايم كه از اين تعداد، سه طرح 
به طور كامل تمام شده و مابقي درحال برگزاري است، البته روش ها 
در هريك از اين دوره ها متفاوت بوده اس��ت؛ به طوري كه در برخي 
دوره ه��ا مانند دوره هاي مرتب��ط با بين الملل و سياس��ت خودمان 
جزواتي را در اختيار شركت كنندگان قرار داده و برخي مانند طرح 
مطالعاتي حاج قاسم يك و دو را با همكاري اپليكيشن طاقچه انجام 

داديم.
يكي طرح سفيران گام دوم انقاب است كه مرتبط با مسائل بين الملل 
بوده و ديگري طرح مطالعاتي حاج قاسم۲ است كه جزو مباحث مباني 

آموزشي است و سومين طرح نيز دوره مطالعاتي بينات و مرتبط با 
جريان شناسي سياسي اس��ت.  درحال  حاضر دوره هاي آموزشي را 
در دس��ت اجرا داريم كه يكي از آنها دوره مباني اساسي است و قرار 
بود اين دوره را در اسفندماه و طي يك همايش پنج روزه در مشهد 
برگزار كنيم كه به دليل شيوع كرونا اين اتفاق نيفتاد و االن اين دوره 
را به صورت مجازي برگزار مي كنيم. تا امروز دو جلس��ه از اين دوره 

برگزار شده و مابقي نيز درحال انجام است.«
 وي با تأكيد بر اينكه بيش از ۱۰۰ نفر در دوره اول مباني اساسي شركت 
كرده اند، تصريح كرد: »دوره شهيدچمران را نيز برگزار مي كنيم كه در 
زمره آموزش هاي فردي تلقي مي شود و قرار است از هفته آينده آغاز 
شود. شيوه آن همانند كاس اس��ت و مخاطبان اين دوره نيز اعضاي 
دفاتر سراسر كشور هس��تند و در اصل دوره تخصصي تري محسوب 
مي شود.«   دبير اتحاديه جامعه اسامي دانشجويان افزود: »طرح هاي 
مطالبه گري مان نيز ادامه دارد كه ازجمله آن مي توان به طرح »سجاد« 
اشاره كرد كه با حضور نمايندگان مجلس و كارشناسان برگزار شد. از 
هفته آينده نيز دوره ديده بان را خواهيم داشت كه به صورت سلسله 
اليوهاي اينستاگرامي بوده و حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و... 
را شامل مي شود. پيش تر نيز جلس��ات مجازي با مسئوالن مرتبط با 

تشكل هاي دانشجويي را داشتيم.«

طرح مطالعاتي بصائر با 45 عنوان6 طرح مطالعاتي را درنظر گرفته ايم

عليرضا سزاوار

پرونده
مرداد داغ دانشجویي

تشكل هاي دانش�جویي طبق 
روال هميشه برنامه هاي مختلفي 
از آموزشي گرفته تا  دوره هاي 
مطالعاتي و فرهنگي و اردوهاي 
جهادي را نه تنها ب�راي اعضاي 
دفاتر خودشان بلكه براي دیگر 
دانشجویاني كه مایل به شركت 
در این برنامه ها هستند، تدارك 
مي بينن�د. برنامه های�ي ك�ه 
بخش هاي مختلفي اعم از دوره 
آموزشي، طرح مطالعاتي، اردوي 
جهادي و... را ش�امل مي ش�ود

نظر کا رشنا س


