یکشنبه 23اردیبهشت 1397شماره5175
روی خط آفتاب

۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

موتــورآزاری! برخــی جایگاههای
عرضه ســوخت بــا اینکه بــا ازدحام
موتورسیکلتسواران برای سوختگیری
مواجهاند ،متأسفانه فقط یک نازل برای
موتورداران درنظر گرفته شــده است.
به عنوان نمونــه تصاویری که مالحظه
میفرمایید مربوط به جایگاه شــرکتی
شــماره  141واقع در تهــران ،خیابان
مجاهدیــن اســام ،ابتدای بن بســت
گلها و مقابل بیمارستان شفا یحیائیان
اســت .صف طوالنی موتورســواران در
پمپ بنزین ،سه شنبه  18اردیبهشت،
ساعت  8شب است .از مسئوالن شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی تقاضای
رســیدگی به این موضوع و رفع مشکل
را داریم.

تصویــری که مالحظــه میکنید
مربــوط به خانــه ای قدیمی در شــهر
گرگان ،خیابان شــهدا ،الله ششم ،بن
بست یکم میخچه گران ،پالک  36است.
دیــواری کاهگلی که صاحبخانه خانمی
ســالمند و زیرمجموعه کمیتــه امداد
اســت و برای تعمیر دیوار که بین  7تا
 10میلیون هزینــه دارد ،به علت اینکه
درآمدی بــه غیر از مســتمری کمیته
امــداد و یارانه نــدارد ،قــادر به تأمین
هزینه دیوار خانه اش نیست و هر لحظه
احتمال ریزش دیوار و مشکالت فراوان
وجوددارد .به علت اینکه کنتورهای گاز
و بــرق هم بر روی دیــوار مربوط نصب
شــده اند ،ضرورت دارد برای پیشگیری
از حوادث ناگوار احتمالی مســئوالن و
خیران نوعدوســت آســتین همت باال
ّ
بزنند و کار درخور توجهی انجام دهند.
به راســتی کجاست عطوفت ،مهربانی و
همیاری؟

اینجا فیروزکوه ورودی به روستای
امیریه از جاده اصلی فیروزکوه وضعیت
خیلی خرابــی داره و به علت تردد زیاد
کامیونهای شهرک صنعتی همیشه با
این مشکل روبه رو هســتیم و چون از
جــاده اصلی باید وارد این بلوار بشــیم
خیلی خطرناک است.

جامعه

یادداشت

گزارش آفتاب یزد از مشکالت اقتصادی دانشجویان دکتری و بیتوجهی مسئوالن به آنان

دانشجوکاالنیست

ندای كاتب
پاسخگوندارد!
علي اكبر فرقاني

شــمار روزنامههاي گرانســنگ ،ذيقيمت و
گرانقيمت اين روزها افزايش يافته ،بهطوري
كه چيدمان آنها در دكههاي روزنامهفروشي
به علت ازدياد روزنامهها ،برخيها كه تيراژ
كمتري دارند ،از ديد مردم پنهان بمانند.
افزايــش بيرويه قيمت كاغــذ هم باعث
ن امتياز
شــده عليرغم ميل باطني صاحبا 
و مديران مســئول روزنامهها ،آن را گران
كنند و اين مســئله هم موجب شــده كه
شــمار خوانندگان نســبت به سابق ،كمتر
شــود .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي باید
براي پيشگيري از هرگونه آسيبرساني به
اصحــاب مطبوعات هر چه زودتر آســتين
همت باال بزنــد و با واگــذاري كاغذهاي
يارانهاي ،نوراميد را در دلهاي تالشــگران
عرصه علــم ،دانش ،خبر و اطالعرســاني
فرهنگي اقدامهاي مفيدي انجام دهد.
نويسندگان مطبوعات بهويژه خبرنگاران و
گزارشــگراني كه مشكالت مبتال به جامعه
را كه برگرفته از زيرپوســت شهر تهيه و به
ي هستند كه نداي
چاپ ميرســانند ،كسان 
مردم را از طريق مطبوعاتشــان به گوش
مسئوالن در اقصي نقاط شهرها ميرسانند
و نبايد تالشهاي آنان ناديده گرفته شود.
امروز براي رفع بسياري از مشكالت كشور
بايد از طريق اطالعرســاني و فرهنگي كه
بازخور بيشــتري هــم دارد ،اقدام شــود.
بهخوبي بهيــاد دارم قبل از اينكه اين همه
روزنامههــاي رنــگ و با رنــگ و گران در
پيشــخوان دكههاي روزنامهفروشي وجود
داشته باشد ،برخي خبرنگاران روزنامهها به
محض اينكه با فــان رئيس يا فالن مدير
و بهمان مســئول درباره مسائل ،مشكالت
و موضوعهــاي مهم سياســي ،اجتماعي و
حتي راهنمايي و رانندگي ،نيروي انتظامي،
شــهرداريها و بســياري مكانهاي ديگر
تماس ميگرفتند ،به ســرعت رســيدگي
ميشــد مبادا رســانهاي شــود ،چنانچه
موضوعــي در مطبوعات درز پيدا ميكرد و
چاپ ميشد ،روابط عموميها دست و پاچه
ميشــدند و به تكاپو ميافتادند تا بتوانند
هرچه ســريعتر قبل از اينكه از حساسيت
ايجاد كند يا از ســوي مقامات باالدســت
مورد مؤاخذه قرار گيرند ،ســعي ميكردند
هر چــه ميتوانند زودتر غائلــه را ختم به
خير كنند .اما با پيشــرفت علم و فناوري
و زندگي ماشــيني و برقــراري ارتباطات
بيشتر كالمي ،گفتاري ،نوشتاري ،تصويري
و غيره ،بعضي از مسئوالن روابط عموميها
در خــواب غفلت به ســر ميبرند ،به علت
اينكه هيچ كســي از آنان درباره مسائل و
مشــكالت شــهري و اجتماعي بازخواست
نميكند تا پاســخگوي مردم يا مطبوعات
باشند.
بــه عنوان نمونــه روزهاي گذشــته براي
رســيدگي بــه موضوعي با برخــي روابط
عموميهاي مراكز دولتــي تماس گرفتم،
البتــه با گذر از هفتخــوان چون وقتي با
مراكز دولتي تماس گرفته شود ،بايد دقايق
طوالني به صداي ضبط شده منشي تلفني
گوش فرا دهيد و بــراي برقراري ارتباط با
فالن متصدي فالن شمار ه را شمارهگيري
كنيــد ،اين كار هــم انجــام ميدهيم باز
شــماره ديگــري را ميگويد گرفتــه و !...
جالب اينجاســت كه برخيهــا كه جواب
تلفــن را ميدادند ،مشــتاق بودند بدانند
علــت تماس و پيگيريام چيســت ،وقتي
متوجه ميشــدند ،به همكاران ديگرشان
پــاس ميدادنــد و دســت آخــر يكي از
كاركنان روابطعمومــي صادقانه گفت كه
به علت گراني روزنامهها ،مانند ســابق به
روابطعموميها روزنامه نميدهند تا تمامي
مطالب توسط مســئوالن واحد رسانهاي،
رصد و مورد توجه و رســيدگي قرار گيرد؛
در حالي كه قب ً
ال شماري از كاركنان روابط
عموميها ،روزنامهها را مطالعه ميكردند و
پاســخگو بودند .اما حاال سرپرستان برخي
ادارات دولتي اگر دلشــان خواست مطالب
روزنامههــا را تــورق ميكننــد و به دواير
مربوط ارجاع ميدهند ،اين هم بستگي به
سليقه و حوصلة آنان بستگي دارد.
چقــدر دوره و زمانه تغييــر يافته با اينكه
روابــط عموميها ب ه راحتــي ميتوانند از
طريق اينترنت تمامي روزنامهها را به دليل
اينكه بر روي سايت قرار ميگيرد ،مطالعه
و به مشكالت مردم رسيدگي كنند ،اما اين
وظيفه از ســوي برخي روابط عموميها به
فراموشي سپرده شده است! يعني كاتبها
و نويســندگان و حتي مــردم از بيخيالي
عدهاي رنج ميبرند!

آفتاب یزد  -ســمیرا نــوری :دوران تحصیل از
آن دورههای خوش زندگی اســت .حتی شــبهای
امتحانش نیــز خاطرات شــیرینی را در ذهن حک
میکند .اما کسی که تحصیل را انتخاب میکند ،باید
هزینههای دیگری را پرداخت کند؛ تحصیل را به بهای
بازماندن از ورود به بازار کار ادامه میدهد .این امر به
ویژه در دورهی دکتری دانشجویان را با مشکالت مالی
بسیاری مواجه میکند .دانشجویان دورهی دکتری از
نظر ســنی نسبت به دانشجویان دیگر مقاطع بزرگتر
هستند و به تبع نیاز بیشتری به شغل و درآمد دارند.
بسیاری از این دانشجویان تشکیل زندگی دادهاند ،و
ناچارند در کنار تحصیل تا دیر وقت کار کنند .اما مگر
نه این که دانشــجوی دکتری باید ســاعات زیادی را
صرف مطالعه و پژوهش کند؟ حال در کنار ســاعات
زیاد کاری روزانه چگونه ممکن اســت این مطالعه و
پژوهش اتفاق بیفتد؟ یا اگر اتفاق بیفتد آیا با کیفیتی
باال اتفاق میافتد؟ پس دانشجویان چارهای ندارند جز
این که درس را به حاشیهی زندگی برانند و سخت کار
کنند یــا این که از کار و درآمد صرف نظر کنند و به
دنبال ارتقای علمی باشند .همانگونه که گفته شد این
ارتقای علمی بدون هزینه نیســت .دانشجو باید برای
ارتقای علمیاش که بیشک به ارتقای علمی جامعه
میانجامد ،هزینهی فرصت کند؛ فرصت از دست دادن
چیزی باارزش به نام پول.
سهم دانشجویان تنها یک وام  700هزار تومانی

در ایران تنها به بعضی از رشــتهها مانند پزشکی
که بخشی از دورهی تحصیل را به عنوان کارآموز
در ادارات میگذراننــد و همچنین در بعضی از
مراکز آموزشی نظیر پژوهشگاهها حقوق ماهیانه
تعلق میگیرد .در اغلب رشــتههای علوم انسانی
که نیاز به مطالعهی باال دارند و در دانشــگاههای
دولتی ارائه میشــوند در کنار تحصیل ،درآمدی
برای دانشجویان در نظر گرفته نشده است .تنها
پولی که به تمامی دانشــجویان دکتری به طور
برابــر تعلق میگیرد یــک وام  700هزار تومانی
ماهیانه است.
ذوالفقار یزدانمهر رئیس صندوق رفاه دانشجویان
وزارت علوم ،در اردیبهشــت  96در این خصوص
گفت« :مبلغ وام برای کلیه دانشــجویان ماهیانه
حدود هفت میلیون ریال اســت کــه پرداخت
آن به صورت هر ســه ماه یک بــار به مبلغ 21
میلیون ریال صورت میگیرد .وام مذکور به کلیه
دانشجویان واجد شرایط از نیمسال اول تحصیل
تا پایان تحصیل در سنوات مجاز (هشت نیمسال)
پرداخت میشود به طوری که کارمزد وام مذکور
چهار درصد اســت .همچنین دانشجویان جهت
دریافــت این وام باید هر شــش ماه تقاضای وام
و مدارک مستندات آموزشــی خود را به ادارات
رفاه دانشــگاه محل تحصیل تحویــل نمایند».
شــاید کارمزد چهار درصدی مبلــغ ناچیزی به
نظــر آید ولی پرداخت آن برای دانشــجویی که
تازه فارغالتحصیل و وارد بازار کار شــده ،چندان
بیدغدغه نخواهد بود.
تبعیض بین دانشجویان رفع شود

مهرداد صادقیان ندوشــن عضــو صنف مجازی
دانشجویان دکتری وزارت علوم در این خصوص
به آفتاب یزد میگوید« :بین دانشــجویان وزارت
علوم و دانشــجویان وزارت بهداشــت ،تبعیض
زیادی است .البته این تبعیض در بخشهای دیگر
نیز اعمال میشود؛ اساتید ،پرداختیها وامکانات
رفاهی .تبعیض ناروایی بین دانشــجویان این دو
وزارتخانه حاکم اســت .در بیشــتر کشورهای
دنیا دکتری شغل است .شما وقتی وارد دانشگاه
میشوید وزارت علوم از شما تعهد کار تمام وقت
میگیرد؛ یعنی باید حضور کامل در دانشــگاه به
همراه کار و پژوهش داشــته باشــید ،مخصوصا
رشتههای آزمایشگاهی مثل فیزیک و شیمی .هر
دانشجو باید در ماه باید  120ساعت حضور را پر
کنند .دانشجویان دکتری در سن خاصی هستند
و در اکثر دنیا در حیــن تحصیل فاند میدهند.
دانشــجوی دکتری وزارت علــوم هیچ دریافتی
ندارند .اما دانشــجویان وزارت بهداشت سال اول
ماهانه یک میلیون و دویست تومان و سال چهارم
دو تومــان دریافت میکننــد .بیش از 80درصد
رشــتههای دکتری تخصصی هیــچ ارتباطی به
بیمارستان ندارند و کارشان نظری است .همین
رشــتههای نظــری در وزارت بهداشــت حقوق
میگیرند .ولی به رشتههای مشابه آن در وزارت
علوم چیــزی تعلق نمیگیرد .اکثر رشــتههای

آفتاب یزد  -گروه جامعه :وقتی مطلع شــدم
که رتبهی ایرانی در شاخص نیکوکاری جهان،
هفده اســت ،به یاد کمکهای مردمی پس از
زلزلهی ســرپل ذهاب کرمانشــاه افتادم .بنیاد
نیکوکاری نهادی مدنی است که از سال 1974
در انگلســتان فعالیت دارد و خدمات مختلفی
را در ســطح بینالمللی بــرای بهبود وضعیت
فعالیتهای نهادهای خیریه ارائه میکند .این
نهاد طی  10ســال اخیر هر ســاله گزارشی از
وضعیت فعالیتهای نیکوکارانه در جهان ارائه
میکند.
این بنیاد براســاس سه شاخص؛  .1کمکهای
مالی به نهادهای خیریه .2 ،زمان صرفشــده
بــرای فعالیتهــای داوطلبانهی ســازمانی ،و
 .3کمــک (نقدی و غیرنقــدی) به افراد غریبه
وضعیت کشورها و قارههای مختلف را ارزیابی
میکنــد .برای گــردآوری اطالعــات از افراد
جامعهی نمونه این پرســش پرسیده میشود؛

طرح :نیشخط-ابوالفضل رحیمی

استمداد از مردم و مسئوالن

۶

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

تخصصــی وزارت بهداشــت ،در وزارت علوم هم
تدریس میشــود؛ رشــتههایی مانند مثال رفاه،
اقتصاد ،شیمی .مثال رشــتهی اقتصاد در وزارت
بهداشــت اقتصاد سالمت است و در وزارت علوم
ممکن است اقتصاد کشــاورزی باشد .اما هر دو
اقتصاد هستند .کسی که در وزارت علوم دکتری
شــیمی میخواند هیچ پولی دریافت نمیکند،
دانشــجوی دکتــری وزارت بهداشــت دریافتی
ماهیانه دارد .ما اولین صنف مجازی دانشجویان
دکتری وزارت علوم را تشــکیل دادهایم .مشکل
حقوق دانشجویان دکتری ،یک مسئلهی سیاسی
نیســت ،کامال علمی اســت .یک بودجهی 300
میلیارد تومانی نیاز اســت تــا ماهانه  800الی
 900تومان کمک هزینه بالعوض به دانشجویان
بدهند.این بودجــه میتواند تامین شــود ،ولی
ارادهای بــرای آن وجود نــدارد .دورهی دکتری
دورهی تحقیق و پژوهش است و دانشجویان آن
باید مسائل کشور را حل کند .چه نیازی است 15
هزار دانشجوی دکتری در دانشگاههای دولتی و
 10هزار دانشجو دکتری در دانشگاه آزاد بگیریم.
از بین این 15هزار دانشجوی دولتی 8 ،هزار نفر
در روزانــهی روزانه درس میخوانند .معاون وزیر
بهداشت گفت  10ســال از آمار تولید علم جلو
هستیم .پس االن باید کیفیت را باال ببریم .دلیلی
ندارد که اینقدر دانشجو جذب کنیم .اگر دانشجو
در دانشــگاه تامین شود ،دیگر برای کار به جای

تنها هر ســه ماه یک بار یک وام میدهند .برای
همین وام هم باید دو ضامن که کارمند رســمی
هســتند را بــرای دادن تعهد محضــری ببریم.
همچنین باید هر ســه ماه یک بــار هم پرینت
انتخاب واحد را برای گرفتن وام به آنها نشــان
دهیم .یعنی برای هر ســه ماه دو میلیون و صد
هزار تومان میریختند .اما همین رقم هم اآلن به
یک میلیون و هشتصد هزار تومان کاهش یافته
است .ما دانشجویان دکتری که بیکاریم این پول
را بــرای امرار معاش میگیریــم .امیدی نداریم.
یــک وام دیگر هم به دانشــجویان دکتری تعلق
میگیرد که به آن وام ضروری میگویند .این وام
فقط یک بار در کل دوران تحصیل به مبلغ ســه
میلیون تومان پرداخت میشــود .شرایط این وام
ســختتر اســت؛ باید غیر از دو نفر ضامن ،یک
فاکتــور خرید لپتاپ یا هر چیز دیگر را ببریم و
بگوییم من این مقدار پول را خرج کردم تا مبلغ
خرج شده را به عنوان وام پرداخت کنند .دانشجو
به عنوان دانشجوی دکتری هیچ پولی نمیگیرد.
هیچ وام بالعوضی به دانشجو نمیدهند .این وام
ماهــی  700تومانی را هم باید پس بدهیم .پولی
شدن دانشجو به ضرر دانشجو است .دانشجویانی
که شبانه یا پردیس میخوانند 60 ،میلیون تومان
برای تحصیل میدهند .وقتی که قرار اســت این
دانشجویان بیکار باشــند ،چرا اقدام به پذیرش
میکنند؟ پــس فقط میخواهند پــول بگیرند

محمد امین قانعیراد:
اینها حتی به طور ناخواســته و غیرمستقیم
مقولهی مهاجرت ســرمایهی انســانی را هم
پذیرفتهاند .میگویند این دانشجو قرار است به
زودی به خارج از کشور برود و آنجا ادامه تحصیل
دهد .قرار است آنجا شغل خوب و درآمد خوبی به
دست آورد ،ما که برای خودمان اینها را تربیت
نمیکنیم ،پس فعال در اینجا به ما پول بدهد
دیگری نمیرود .همین کار کردن حین تحصیل
دورهی دکتــری را طوالنی میکند و دانشــجو
مجبور میشــود برای تاخیر در فارغالتحصیلی
جریمه ســنوات پرداخت کند .وزیر علوم دو بار
به علت عدم افزایش حقــوق هیئت علمیها به
مجلس رفت ولی هیچ اشــارهای به دانشجویان
دکتری نکرد».
هفتخان دریافت وام

بســیاری از دانشــجویان دکتری با این مشکل
دســت و پنجه نرم میکنند .اما عالقهی آنها به
تحصیل علم و شاید هم تولید علم باعث شده که
این سختی را به جان بخرند .به هر حال این که
آنها با چنین شرایطی تحصیل میکنند نشان از
این ندارد که از این وضعیت راضی هستند و از آن
رنج نمیبرند .یکی از دانشجویان دکتری رشتهی
تاریخ که در دورهی روزانهی دانشگاه دولتی درس
میخواند در این باره به آفتابیزد میگوید« :هیچ
درآمدی به دانشــجوی دکتری تعلق نمیگیرد.

و مدرک بدهند؟ دانشــجویان دکتری شــبانه و
پردیس یا برای تحصیلشان پول میدهند یا این
که بورس شــدند که در این صورت ســهم یک
دانشجو دیگر را تباه میکنند».
کاسبی با زندگی دانشجویان

به راســتی اگــر توانایی تامیــن هزینههای این
دانشــجویان وجود ندارد ،لــزوم پذیرش تعداد
باالی دانشجویان دکتری در دانشگاههای دولتی
چیســت؟ آیا جامعه به این تعداد فارغالتحصیل
دکتری نیاز دارد؟ یا در پس پرده ماجرایی دیگر
در جریان اســت؟ محمدامین قانعیراد اســتاد
جامعهشناسی در توضیح این مسئله به آفتابیزد
میگویــد« :ما بایــد دانشــجو را حمایت کنیم.
وقتی به یک تخصص نیــاز داریم ،برای آن نیرو
تربیت میکنیم .دانشجو نیرویی است که تربیت
میکنیــم .پس باید به لحاظ مالی دانشــجویان
را حمایت کنیم .پرداخت وجه به دانشــجو یک
سرمایهگذاری است .سرمایهگذاری برای ساخت

کرمانشاه؛ فرصتی برای نیکوکاری

طی یک ماه اخیر کــدام فعالیت نیکوکارانه را
انجام دادهاند؟
براســاس گزارشهای این بنیاد ،طی سالهای
 2008تا  ،2012دو شــاخص کمکهای مالی
به خیریهها و فعالیتهای داوطلبانهی سازمانی
روند کاهشی و شــاخص کمک به افراد غریبه
روند افزایشــی داشته اســت .از سال  2012تا

 2015نیــز وضعیت شــاخص
کمــک به افــراد غریبــه روند
افزایشی داشــته و دو شاخص
دیگر وضعیــت نســبتا ثابتی
داشتهاند.
براساس گزارش سال  2017که
حاوی اطالعات گردآوریشدهی
 139کشــور در ســال 2016
اســت ،میانگیــن شــاخص
نیکوکاری نسبت به سال قبل از
آن [سال  ]2015کاهش یافته
و تعداد افــراد کمککننده در
جهان نیز کمترین میزان طی ســه سال اخیر
بوده اســت .تنها قارهی آفریقا در زمینهی هر
سه شــاخص روندی افزایشــی را تجربه کرده
است.
براســاس این گزارش نســبت معناداری بین
سطح ثروتمندی کشــورها و میزان رفتارهای

سرمایهی انســانی که بازگشت دارد .دانشجو در
عــرض چند ماه به اندازهی تمام ســالهایی که
به او حقوق تعلق گرفته اســت ،درآمد کســب
میکند .در بیشــتر کشــورهای جهان این کار
را انجــام میدهند .به خاطر ایــن که در فردای
جامعه بــه فارغالتحصیالن نیــاز دارند .ولی در
ایران به دلیل فقدان رابطه بین آموزش و شــغل
این گونه نیســت .مثال دانشجوی جامعهشناسی
تربیت میکنند ولی نه جایگاه شغلی او را در نظر
گرفتهاند نه این که به جامعهشناســی اعتقاد و
باور دارند .پس کاسبی میکنند و از ارائه خدمات
آموزشــی پول دریافت میکنند .میگویند ما به
دانشجو خدمات آموزشی میدهیم و دانشجو هم
پول به ما بدهد .اینها حتی به طور ناخواســته و
غیرمستقیم مقولهی مهاجرت سرمایهی انسانی
را هــم پذیرفتهاند .میگویند این دانشــجو قرار
است به زودی به خارج از کشور برود و آنجا ادامه
تحصیل دهد.
قرار اســت آنجا شــغل خوب و درآمد خوبی به
دست آورد ،ما که برای خودمان اینها را تربیت
نمیکنیم ،پس فعال در اینجــا به ما پول بدهد.
دانشــگاههای ما ســرمایهگذاری ملــی ندارند،
بلکه یک واحد تجاری هســتند کــه کاالیی را
میفروشند .دانشگاهها هم آموزش را میفروشند
و در ازای آن پــول دریافت میکنند و به همین
دلیل به طور گســترده دانشجو تولید میکنند.
خیلی از این دانشــجوها بیکار میمانند و خیلی
دیگر شــغل متناســب با تحصیلشــان را پیدا
نمیکننــد مثال راننده میشــوند .تــا وقتی که
رابطهی اشــتغال و آموزش ایجاد نشود ،وضعیت
همین است.
وقتی نیروی متخصص ترتبیت میکنیم ،نخست
باید ببینیــم میخواهیم در کجا از او اســتفاده
کنیم .اگــر در جایی به نیرو نیــاز نداریم ،نباید
تربیت کنیم .من همیشــه اعتقاد داشتم که باید
به دانشجو از ســطح لیسانس تا دکتری به ویژه
آنها که از خانواده مرفه نیســتند کمک هزینه
تعلق بگیرد؛ به شکل درآمد ،کارت خرید کتاب،
خوابگاه ،بن رســتوران دانشــگاه و کمک هزینه
رفــت و آمد .بایــد ببینیم دانشــجوی حرفهای
میخواهیم یا دانشجوی آماتور .دانشجوی آماتور
در طول هفته دو ســه ساعت میآید سر کالس
و بقیهی ســاعات را مشــغول کار است .گرفتار
خانواده و درآمد اســت .این دانشجو خودش هم
ناراحت اســت که نمیتواند وقتش را در دانشگاه
بگذراند .دانشــجوی حرفهای بایــد روزی چند
ساعت در دانشگاه باشــد ،دفتر داشته باشد ،در
تعامل با استاد باشد و پول هم بگیرد .دانشجوی
آماتور نمیتواند تامین مخارج کند .همین باعث
میشود که آموزش عالی سامان درستی نداشته
باشد .دانشگاه باید تعداد محدودی دانشجو بگیرد
و کمک هزینه و پول نیز به آنها بدهد».
شــاید وقت آن رسیده باشد که به چنین اموری
توجه بیشــتری شــود و برای یک زندگی علمی
دانشجویی هزینههایی پرداخت شود .هزینههایی
که جای دوری نمیرود.

گزار
شک
نیکوکارانه وجــود ندارد و از بین  20کشــور
ثروتمند جهان تنها شــش کشــور در فهرست
 20کشــور اول بهلحاظ شــاخص نیکوکاری
حضور دارند.
در ســال  ،2016کشــور میانمار در صدر قرار
گرفته و کشــورهای اندونزی ،کنیــا ،نیوزلند،
آمریکا ،استرالیا ،کانادا ،ایرلند ،امارات ،هلند و
انگلستان در رتبههای بعدی قرار دارند.
در ســال  2016ایــران در رتبــهی  ،17و در
منطقــهی خاورمیانه و شــمال آفریقا ،بعد از
امارات (رتبــهی  9فهرســت) در جایگاه دوم
قــرار دارد .رتبــهی ایــران در شــاخصهای
سهگانهی کمکهای مالی به نهادهای خیریه،
فعالیتهای داوطلبانهی ســازمانی ،و کمک به
افراد غریبه بهترتیب  ،40 ،23و  27بوده است.
این مردم هستند که میتوانند مدام و بیتوقع
نیکــوکاری کنند .حمایت مردم از کرمانشــاه
فرزند زخمخوردهی ایران ستودنی است.

