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واکسن چینی،  پرعوارض ترین 
واکسن کرونا معرفی شد 

واکســن چینــی 
 Sinopharm ساخت
و  یــن  ک تر نا خطر
پرعارضه ترین واکسن 
ضد کرونا اســت. »تائو 

لینا« اهل شــانگهای می گوید واکســن چینی 
73نوع عوارض دارد و ناامن ترین واکسن در میان 
واکسن های ضد کرونا در جهان است. هرچند این 
پزشک چینی، حاضر به تایید این گفته ها نشد و 
رســانه های خارجی را به دلیل تغییر کلماتش 
محکوم کرد، اما پیشــتر نیز میزان تاثیرگذاری 
این واکســن از سوی خود کشــور چین کمتر از 

80 درصد اعالم شده بود.
    

کاهش شمار تلفات روزانه کرونا 
در کشور

ســخنگوی وزارت 
ر  مــا آ  ، شــت ا بهد
فوتی هــای کووید ۱۹ 
در کشــور را از ابتدای 
شــیوع ویروس کرونا، 

بیش از ۵۶ هزار نفر اعالم کرد. ســیما ســادات 
الری گفت: از ۱8 تا ۱۹ دی، ۶ هزار و ۲۵۱ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناســایی 
شدند و در همین مدت 8۵ بیمارکووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند. در حال حاضر ۴شهرستان 
ســاری، آمل، رامسر و ســوادکوه شــمالی در 
وضعیــت قرمــز، ۴3 شهرســتان در وضعیت 
 نارنجــی و ۴0۱ شهرســتان در وضعیــت زرد 

قرار دارند. 
    

 اجرای طرح مدیریت بحران در 
ساختمان های مسکونی

زلزله، آتش سوزی، 
گودبرداری غیراصولی، 
نشــت گاز و ... هر یک 
می توانند تلفات جانی و 
مالی بسیاری را در شهر 

پر جمعیت و با بافت فرستوده و ساخت و سازهای 
غیر اصولی فراوان به دنبال داشته باشد.  در همین 
باره حیدر کلهری، معاون آموزش و مشارکت های 
مردمی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر 
تهران از اجرای طرح مدیریت بحران ساختمان خبر 
داد و گفت: این طرح در مرحله اول در ساختمان های 
مسکونی باالتر از ۱8 واحد و بین شش تا ۱0 طبقه 
اجرا می شود. داشتن دســت کم ۲۵ نفر ساکن یا 
حداقــل ۲۵ مراجعه کننده در طول شــبانه روز از 
دیگر شرایط اســت.  در این طرح با توجه به میزان 
خطرپذیری، ارائه آموزش های الزم به ساکنان آغاز 
شده و این آموزش ها به دو شکل مجازی و حضوری 
ارائه می شــود و در نهایت برنامه مدیریت بحران 
ساختمان تکمیل و در اختیار ساکنان قرار خواهد 
گرفت. وی درباره شرایط ثبت نام نیز گفت: مدیران 
ساختمان های واجد شرایط می توانند با مراجعه به 
مدیریت بحران و سامانه این سازمان درخواست خود 

را ثبت کرده و اطالعات تکمیلی را دریافت کنند.
    

 انهدام باند قاچاق اسلحه 
در غرب تهران

فرمانــده انتظامی 
غــرب اســتان تهران 
اعــالم کرد: یــک باند 
بزرگ قاچاق ســالح 
منهــدم و ۱۶ قبضــه 

ســالح شــکاری از این باند کشف شــد. کیوان 
ظهیری گفت: ۱3 قبضه سالح شکاری تک لول و 
سه قبضه سالح شکاری وینچستر در این عملیات 

کشف و دو نفر دستگیر شدند. 
    

آغاز به کار ناوگان اتوبوسرانی ویژه 
بانوان در پایتخت

مدیرعامل شرکت 
واحــد اتوبوســرانی 
تهران، از آغــاز به کار 
نــاوگان ویــژه بانوان 
شــامل ۱0 دســتگاه 

اتوبوس جدید در پرمسافرترین خط اتوبوسرانی 
پایتخت خبر داد.  محمود ترفع بــا اعالم اینکه 
اتوبوس هــا و مینی بوس های جدیــد، عالوه بر 
کمک به رعایت فاصله گذاری، در افزایش آرامش 
و راحتی بانوان نیز مؤثر است، افزود: ورود ناوگان 
ویژه بانوان و جابه جایی بخشــی از مسافران این 
خطوط پرتراکــم توســط آن، در کاهش تعداد 
مســافرانی که از هر دســتگاه اتوبوس استفاده 

می کنند نیز مؤثر است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

برای افرادی که بیــش از یک دهه 
گذشته درگیر کنکور و ورود به دانشگاه 
بوده اند، راهیابی به یکی از دانشــگاه ها 
و نشســتن روی صندلی های آن شاید 
یک رویا بود، اما این روزها آمارها نشان 
می دهد، ورق برگشته و پر کردن همان 
صندلی ها برای روســای دانشــگاه ها 

تبدیل به رویا شده است. 
این موضوعی اســت که به تازگی 
معاون پژوهش و فنــاوری وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری اشاره کرد و از وجود 
یک و نیم میلیون صندلی بدون متقاضی 

در دانشگاه ها خبر داد.
غالمحسین رحیمی شــعرباف با 
اشــاره به برنامه ریزی های اشتباه در 
سالیان گذشته گفت: »پنج سال پیش، 
چهار میلیــون و 800 هزار دانشــجو 
داشتیم، امروز کمتر از 3 میلیون و 300 
هزار دانشجو در دانشــگاه های کشور 

مشغول به تحصیل هستند«.
در عیــن حال امســال نیز موضوع 
کرونا باز هم از میــل فارغ التحصیالن 
مدارس برای ورود به دانشگاه ها کاسته و 
بر مشکل صندلی های خالی دانشگاه ها 

افزوده است.
کاهش میل ورود به دانشگاه

آزمون ورود به دانشگاه در تابستان 
امسال شاید یکی از شگفت انگیزترین 
کنکورهای چند دهه اخیر بود. در حالی 
که پــس از تغییر چند بــاره زمان آن، 

بســیاری از بیم کرونا قید این رقابت را 
در همان مرحله نخست زدند، آمارهای 
سازمان سنجش نشان داد که از میان 
یک میلیون و ۱۲ هزار و ۴0۶ نفر که مجاز 
به انتخاب رشته در کنکور سراسری ۹۹ 
بودند، فقط تعــداد ۴۶۹ هزار و ۹۴ نفر 

نسبت به انتخاب رشته اقدام کردند.
هرچند تعداد مشتاقان به حضور 
در دانشگاه امسال به دلیل شیوع کرونا 
کاهش چشمگیری نسبت به سال های 
گذشته داشت، اما این روند کاهشی، 
تنها متوجه این بیماری نبود و از چند 
سال پیش آغاز شده بود. آمارها نشان 
می دهد که در ســال۹7 از تعداد کل 
افرادی کــه مجاز به انتخاب رشــته 
بودنــد، ۶0 درصد اقدام بــه انتخاب 
رشته کردند و سال ۹8 نیز این تعداد 
به ۵۴ درصد رسید. این در حالی بود 
که امســال این رقم با همین شــیب 

نزولی به ۴۶ درصد نزدیک شد.
رشد قارچ گونه دانشگاه ها

هنوز روزهایی کــه قبولی در یکی 
از دانشگاه های کشور رویای هر جوان 
دیپلمه ای بود در خاطر بسیاری هست. 
اما چه شده که گرایش ورود به دانشگاه ها 
بر اســاس آمار چنان کاهــش یافته 
که بســیاری از صندلی های دانشگاه 
خالی می ماند؟ آیا عالقه به تحصیالت 
دانشگاهی در نسل کنونی کمتر شده 
است؟ شاید نخستین پاسخ منطقی به 
این آمار افزایش بی رویه دانشگاه ها در 

دو دهه پیش باشد. 
در دهه هــای اخیــر با گســترش 
مدرک گرایــی در کشــور، مراکــز و 
واحدهای دانشــگاهی که گاهی از آنها 

به کنایه با عنوان کارخانه تولید مدرک 
یاد می شود، در کشور ما بسیار افزایش 

یافت. 
بنا به آخریــن گزارش موسســه 
پژوهش و برنامه ریــزی آموزش عالی 
وزارت علوم، در ایران ۲۵۶۹ دانشــگاه 
وجود دارد که از ایــن میان ۵30 واحد 
سهم دانشگاه آزاد بوده، 30۹ موسسه 
غیرانتفاعی، ۱70 مرکز فنی حرفه ای، 
۴۶۶ مرکز پیام نــور، ۹۵3 واحد علمی 
کاربردی و ۱۴۱ دانشگاه دولتی) وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری( در 3۱ استان 

کشور ثبت شده است.
ایــن در حالی بــود که بــه گفته 
کارشناسان حوزه آموزش عالی بسیاری 
از این دانشگاه ها در جایگاه علمی پایینی 
قرار داشــتند و مدارک آنهــا دردی از 
فارغ التحصیالنشان برای ورود به بازار 
کار درمان نمی کرد. نگاهی به آمار باالی 
بیکاری در بین فارغ التحصیالن طی این 
سال ها نشان می دهد که افزایش تعداد 
دانشگاه ها کمکی به حل معضل اشتغال 

در کشور نکرده است!
آمار ها می گویند بیش از ۵0 درصد 
جوینــدگان کار را فارغ التحصیــالن 
دانشگاهی تشکیل می دهند و به طور 
میانگین تنها امکان جذب ۲0 درصد 
از آن ها به بــازار کار وجود دارد؛ معضل 
بزرگتر اینکه روز به روز به تعداد بیکاران 
فارغ التحصیل اضافه می شود بدون آنکه 
مهارت های الزم برای ورود به بازار کار 

آموزش داده شود.
 شهریه باالی صندلی های خالی

در حالی که بســیاری از داوطلبان 
امید چندانی به آینده شغلی خود بعد از 

فراغ التحصیلی از بسیاری از دانشگاه های 
کشور ندارند، شهریه های باال نیز عامل 
دیگری است که آنها را از رفتن به بیشتر 
دانشگاه های کشور باز می دارد. این در 
حالی است که آمار ها نشان می دهد که 
همچنان تب ورود به برخی دانشگاه های 
رایگان و رشته های مهندسی و پزشکی 

و حقوق باالست.
چندی پیش رئیس مرکز تحقیقات 
سازمان سنجش آموزش کشور رقابت 
را تنها بر ســر ۱3 رشــته در گروه های 
آزمایشی ریاضی، تجربی و علوم انسانی 

اعالم کرد.
آن طور که آمارهــای وزارت علوم 
نشــان می دهد، در حالی کــه بیش از 
300 هــزار صندلی در دانشــگاه های 
دولتی خالی اســت، بیــش از نیمی از 
ظرفیت دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی، 
دانشــگاه پیام نور و دانشــگاه آزاد نیز 
خالی است. اما این ظرفیت های خالی 
موجب نشــده که از تب و تاب رقابت بر 
سر رشته های پرطرفدار در دانشگاه های 
برتر کاسته شود. موضوعی که حسین 
توکلی مشــاور عالی سازمان سنجش 

بر آن تأکید می کنــد و می گوید: »اگر 
داوطلبی بخواهد در رشته های پرطرفدار 
قبول شــود باید خیلی ســخت درس 
بخواند«. به گفته توکلــی، داوطلبان 
معموالً برای ۱3 رشته رقابت می کنند 
و هنوز صندلی خالی برای این رشته ها 
در دانشگاه های باکیفیت و مطرح کشور 
وجود ندارد. داوطلبان شرکت کننده در 
رشــته ریاضی و فنی بیشتر عالقه مند 
نشستن بر صندلی رشته هایی همچون 
مهندسی برق، مهندســی مکانیک، 
مهندســی عمران، مهندسی صنایع، 
معماری و کامپیوتر و در رشته تجربی 
رشــته های پزشــکی، داروســازی، 
دامپزشــکی و دندانپزشکی پرطرفدار 
هستند، همچنین داوطلبان رشته های 
علوم انســانی معموالً روان شناســی، 
حسابداری و حقوق را انتخاب می کنند.

تبلیغات برای جذب دانشجو
طبــق آمارهــا، تنهــا ۱7 درصد 
دانشجویان در دانشگاه های دولتی درس 
می خوانند. در نتیجه دانشگاه های دیگر 
برای شکار دانشجو دست به رقابت های 
عجیبی می زنند. پس طبیعی است که 
این دانشگاه های غیردولتی تالش کنند 
سهم بیشتری از ظرفیت محدود پشت  

کنکوری ها داشته باشند.
این رقابت برای جذب دانشجو این 
روزها به سطح رســانه ها، خیابان ها و 
حتی پیامک ها و شبکه های اجتماعی 
هم کشیده شده اســت. حتی دانشگاه 
آزاد به رتبه های برتر آزمون سراسری 
وعده تحصیل رایگان در این دانشــگاه 

را می دهد.
تمرکززدایی و توزیع نخبگان

ارائه مشوق برای جذب دانشجو در 
مقطع کارشناسی موافقان و مخالفان 
خود را دارد. رئیس دانشــگاه صنعتی 
اصفهان معتقد اســت این امر به نوعی 
تمرکززدایی در حــوزه آموزش عالی 

منجر می شود.
عبدالوحید فیاضی، عضو پیشــین 
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری 
مجلس نیز از دیگر موافقــان ارائه این 
مشوق هاست. او که اکنون مشاور وزیر 
آموزش و پرورش در سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی کشور است با اشاره 
به تصویب قانون ســنجش و پذیرش 
دانشجو در دانشگاهـ  که تأکیدی ویژه  
به تأثیر معدل در پذیرش دانشجو و به 
نوعی حذف کنکور داشت؛ می گوید: »در 
حال حاضر فراوانی کرسی دانشگاه ها 
به ویژه در مقطع کارشناسی، از رقابت 
گذشته برای ورود به دانشگاه ها کاسته 
اســت و اگر تالش اصلی بــر باال رفتن 
کیفیت آموزش در دانشگاه های کشور 
صورت گیرد، رتبه هــای برتر کنکور 
ترجیح می دهند بــه جای تحصیل در 

دانشگاه های برتر پایتخت، در دانشگاه 
استان خود تحصیل کنند«.

بازنگری در وضعیت دانشگاه ها
اما به نظر می رســد عدم استقبال 
از دانشــگاه ها بیــش از آنکــه نیاز به 
مشوق های جذب دانشجو داشته باشد 
نیازمند بازنگری اصولی در آموزش عالی 

کشور دارد.
غالمحســین رحیمی  شــعرباف، 
معاون پژوهش و فنــاوری وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری با اشاره به دانشگاهی 
که در ســال های قبل بیش از ۱0 هزار 
دانشجو داشته و اکنون کمتر از ۲ هزار 
و ۵00 دانشجو دارد، معتقد است: »در 
سال ۹۵ با تصویب شورای عالی انقالب 
فرهنگی و موافقــت رئیس جمهوری 
طرحی به نام آمایش تصویب شــد که 
در آن تصمیم به بازنگری دوباره نسبت 
به نوع و تعداد رشته ها و همچنین ایجاد 
رشــته های تحصیلی متناسب با هر 
منطقه گرفته شــد. در طرح آمایش، 
اولویت نخست ارتقای کیفیت، سپس 
متناسب سازی رشته ها با نیازها و اولویت 
سوم استفاده بهینه از منابع است که در 
دستور کار قرار دارد. الزم است بخشی 
از ظرفیت آزاد شده آموزش عالی را به 

دوره های مهارتی اختصاص دهیم«.
رحیمی شــعرباف ادامه داد: »هم 
اکنون بعضی از مراکز علمی- کاربردی 
و فنی و حرفــه ای را به ســمت مراکز 
مهارت آموزی بدون دادن مدرک سوق 
دادیــم و همچنین واگــذاری فضای 
آموزشــی آنان به مراکز آموزش عالی 
حضوری که در شرایط فعلی با کمبود 
فضای فیزیکی روبرو هستند در دستور 

کار قرار دارد«.
شــاید مهم ترین ضــرر افزایش 
بی رویه واحد ها و راحت شدن تحصیل 
در دانشــگاه ها بیش از همه متوجه 
توجــه فارغ التحصیــالن دانشــگاه 
است، چراکه هرســاله خیل عظیمی 
از دانشجویان با اتمام دوران تحصیل 
قصد ورود به بازار کار را دارند و در این 
زمینه هم تناقض بین عرضه و تقاضا 

مشهود است!
حاال باید دید چنین طرح هایی تا چه 
میزان می تواند در جلوگیری از افزایش 

فارغ التحصالن بیکار موثر واقع شود.

زیرمجموعه های وزارت علوم برای شکار دانشجو، دست به رقابت های عجیبی می زنند

یکونیممیلیونصندلیخالی،معضلجدیددانشگاهها

گزارش

یک هفته پس از راه اندازی درگاهی در سایت 
فرمانداری تهران بــرای دریافت مجوز خروج از 
پایتخت و مشکالت فراوانی که برای متقاضیان 
اخذ مجوز و مراجعان ســایت به وجــود آمد، 
فرمانداری تهران اعالم کرد که این درگاه تنها در 
روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۴ تا ۱8 در 

دسترس مردم خواهد بود.
بیش از یک ماه اســت که ستاد ملی مقابله با 
کرونا به کمک اســتانداری ها محدودیت های 
کرونایی اعمال کرده است. شهرهای با وضعیت 
قرمز محدودیت های بیشــتر و در شــهرهای 
نارنجی محدودیت های کمتری اعمال شــده 
است. یکی از محدودیت های کرونایی در سراسر 

کشور ممنوعیت تردد بین استانی است.
محدودیت های اعمال شــده از سوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا موجــب کاهش مرگ و میر 
کرونایی در آغاز فصل زمستان شد. زمان پایان 
این محدودیت ها مشــخص نیست. طبق گفته 
ایرج حریرچی معــاون کل وزارت بهداشــت 
محدودیت های کرونایی در ایران تا پایان کرونا 

ادامه دارد اما بســته به بستری های کرونا در هر 
شهر میزان اعمال محدودیت های متغییر است.

به همیــن دلیل خودروهای شــخصی باید 
برای ورود به استان دیگر مجوز تردد بین استانی 

دریافت کند. 
تا پیش از هفته گذشــته افراد برای دریافت 
مجوز تردد بین استانی باید با مدارک و مستندات 
قابل قبولی به فرمانداری ها مراجعه می کردند، اما 
با زیاد شدن شمار متقاضیان، فرمانداری تهران 
این خدمات را اینترنتی کرد. این در حالی بود که 
بسیاری در یک هفته گذشته حتی موفق به ثبت 
درخواست خود هم نشــده بودند، چه رسد به 

دریافت مجوز. 
ایمــان قربانــی، رئیــس روابــط عمومی 
فرمانداری تهران اعالم کــرد: »با توجه به لزوم 
حفظ کرامت مردم عزیز و رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی فرمانداری تهران به عنوان مرجع صدور 
مجوز تردد بین شهری اقدام به راه اندازی سایت 
به آدرسhttps://moi.ir/taradod کرده 
که مشغول خدمت رسانی به مردم شریف است«.

قربانی افزود: »با توجه بــه حجم فعالیت در 
ســاعات اداری و مشــکالت موجود، به منظور 
تســهیل در ارائه خدمت به متقاضیان گرامی 
ساعت ارائه خدمت در سایت مذکور به ۱۴ تا۱8 

تغییر یافته است«.
بر اساس اعالم فرمانداری تهران، درخواست 
تردد، با مستندات ارائه شده توسط کارشناسان 
فرمانداری تهران بررسی و تأیید یا عدم تأیید آن 
در قسمت پیگیری درخواست سامانه مربوطه 
قابل مشاهده اســت. گفته شده است پاسخ این 
درخواست ها در مدت حداقل ۲۴ ساعت بررسی 
و پیامک تأیید نهایی نیز برای متقاضیان ارسال 
خواهد شــد. همچنین متقاضیان می توانند از 
طریق پروفایل شخصی خود در بخش پیگیری 

درخواست از وضعیت درخواست مطلع شوند.
بر اساس اعالم فرمانداری، متقاضیان پس از 
دریافت پیامک تأیید نهایی، باید تصویر تاییدیه 
مجوز تردد را به صــورت الکترونیکی در بخش 
پیگیری در خواست دریافت و همراه خود داشته 

باشند.

 چگونگی و شرایط دریافت مجوز تردد
عیســی فرهادی، فرماندار تهران درباره 
چگونگــی و شــرایط دریافت مجــوز تردد 
بین شهری پیشــتر گفته بود که حتما باید 
در ســامانه ما موضوع بیماری، کشاورزی، 
کارخانه و صنعت، پخش داروخانه ها و مواد 

غذایی ثبت شود تا مجوز تردد داده شود.
در صفحه ثبت نام برای اخذ مجوز تردد نیز 
آمده است: »آن دسته از افرادی که محل کار 
یا محل اسکان آنها در دو شهرستان مختلف 
اســت، جهت اخذ برگه تردد، تصویر کارت 

شناسایی وســیله نقلیه یا برگ سبز خودرو، 
تصویر ســند مالکیت منزل یا اجــاره نامه، 
تصویر گواهی محل کار )مثــل صفحه اول 
دفترچه بیمه، کارت شناســایی محل کار یا 
معرفی نامه با مهر محل کار(، تصویر یکی از 
قبوض آب، برق یا گاز و افرادی که به دالیل 
پزشــکی و درمانی می بایست در موعد مقرر 
به مراکز درمانــی مراجعه کننــد، مدارک 
پزشــکی و درمانی دال بر الزام حضور بیمار 
در این شهر به همراه مدارک خودرو و منزل 

را ارائه کنند«.

مجوز تردد بین شهری برای چه کسانی صادر می شود؟

فعالیت محدود سایت صدور مجوز خروج از تهران

به نظر می رسد عدم 
استقبال از دانشگاه ها بیش 

از آنکه نیاز به مشوق های 
جذب دانشجو داشته 

باشد، نیازمند بازنگری 
اصولی در آموزش عالی 

کشور است

بر اساس آمار اعالم شده 
از سوی وزارت علوم، پنج 

سال پیش، چهار میلیون و 
۸۰۰ هزار دانشجو داشتیم، 
اما امروز کمتر از ۳ میلیون 

و ۳۰۰ هزار دانشجو در 
دانشگاه های کشور 

مشغول به تحصیل هستند
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