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ســتاد ملی مقابله با کرونا در حالی 
مجوز بازگشایی دانشگاه ها از ۱۵ آبان 
ماه را صادر کرده اســت که بســیاری 
نگران رعایت پروتکل های بهداشــتی 
در این فضاهای آموزشــی، به خصوص 
خوابگاه های دانشجویی هستند. همین 
نگرانی سبب شــد تا در روزهای اخیر 
بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت از یکی 
از خوابگاه هــای دخترانه و پســرانه در 
تهران بازدید کنــد و در جریان رعایت 
شــیوه نامه های بهداشتی دانشجویان 
در دوران کرونا قرار گیرد؛ اما بخشی از 
آنچه دید، تصویری از اتاق دانشجویان 
پسر خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بود 
که در شــبکه های اجتماعی هم دست 
به دست شد. آشفتگی، بهم ریختگی و 
کثیفی که در عکس های منتشر شده 
به وضوح دیده می شد، هر چند بسیاری 
را یاد خاطراتشان  انداخت و سبب خنده 
شــد، اما نگرانی ها در خصــوص روند 
بازگشایی دانشگاه ها را نیز افزایش داد. 
آنچه در تصاویر مشاهده می شد نه تنها 
بویی از بهداشت دوران کرونایی نبرده 
بود که حتی به بســیار کمتر از آن هم 

توجهی نداشت.
خوابگاهی های همیشه معترض

هر چند کمتر از دو سال است که به 
دلیل شیوع کرونا، بسیاری از خوابگاه های 
دانشجویی به حالت نیمه تعطیل درآمده 
و اغلب دانشــجویان در مراکز آموزشی 
حضور ندارند، اما برخی از رشــته ها و 

مقاطع دانشــجویی، مجبور به حضور 
در دانشگاه ها بوده و دانشجویان نیز در 
صورت تمایل می توانســتند از برخی 
خوابگاه ها استفاده کنند. آن هم با تراکم 
جمعیتی کمتر که خطر شیوع کرونا را در 
این فضاها کاهش می داد. اما آنچه باعث 
نگرانی است، اســتفاده از خوابگاه ها با 
حضور همه دانشجویان است. اتفاقی که 

با بازگشایی دانشگاه ها رخ خواهد داد. 
کمبود فضای مناســب بــرای هر 
دانشجو و البته امکانات بهداشتی کافی 
مثل دستشــویی، حمام و آشپزخانه، 
رعایت بهداشت را به یکی از چالش های 
اصلی خوابگاه های دانشجویی تبدیل 
کرده است. هر چند که برخی این مشکل 
را تنها مختص به پســران می دانند، اما 
کمبود فضا برای دانشجویان دختر هم 
شــرایط را برای رعایت نظافت سخت 
می کند و نمی تواند انتظار تصویر چنان 

متفاوتی از خوابگاه دختران داشت.
این موضوع یکــی از قدیمی ترین 
معضالت دانشــجویان در ایران است 
به طوری کــه قبل از شــیوع کرونا نیز 
اعتراضــات دانشــجویان ســاکن 
خوابگاه هــای مختلف همــواره حول 
محور کیفیــت غذا، امکانــات رفاهی 
و بهداشــتی و قوانین ســخت گیرانه و 
البته هزینه ها متمرکز بود و هر ســاله 
حواشی فراوانی در دانشگاه های مختلف 
کشور ایجاد می کرد. با این حال به دلیل 
کمبود بودجه، توســعه خوابگاه های 
دانشجویی جزو اولویت های آخر روسای 
دانشگاه های سراسر کشور بوده است. 
اما امسال با بازگشــایی دانشگاه ها به 
نظر می رســد یک ســویه دیگر هم به 

این اعتراضات اضافه خواهد شــد و آن 
هم نگرانی از شــیوع کرونا در فضاهای 

خوابگاهی است.
 غیبت برای دانشجویان 

واکسن نزده 
دیروز مدیرکل دفتــر برنامه ریزی 
آمــوزش عالــی گفــت کــه تکمیل 
واکسیناسیون دانشگاهیان، از الزامات 
شروع آموزش حضوری است و تا پایان 
آبان هم واکســن دانشجویان به حدود 

۱۰۰ درصد می رسد.
هرچند محمدرضا آهنچیان گفت 
که دانشجوی واکسن نزده غایب حساب 
خواهد شد، اما نگاهی به کاهش تمایل 
به واکسیناســیون در بین شهروندان و 
همچینین عدم الزام ارائه کارت واکسن 
در قریب بــه صددرصــد خدمات در 
کشــور این واهمه را ایجاد می کند که 
شماری از دانشجویان نیز در میان خیل 
واکسن نزده ها باشند و البته کسی هم 
مانع ورود آنها به دانشگاه نشود. در این 
میان با توجه به گزارش آمار 6۵ درصدی 
در خصوص مصونیت واکسیناســیون 
و توصیه متخصصان بــه ادامه رعایت 
پروتکل های بهداشتی، نمی توان امید 
داشت که صرف واکسیناسیون مشکل 
شــیوع کرونا در کشــور و به خصوص 
مراکز آموزشــی را حل کنــد و مرگ و 
میر را کاهش دهد.در این میان کمبود 
چشمگیر امکانات در فضاهای آموزشی 
اعم از دانشگاه ها و مدارس و به خصوص 
خوابگاه های دانشجویی که سوژه این 
گزارش هم هست بیم آن را ایجاد می کند 
که بعد از ۱۵ آبان ماه و بازگشایی مراکز 
آموزشی با موج شدیدی از شیوع کرونا در 

کشور مواجه شویم که این بار کودکان و 
نوجوانان و جوانــان را در معرض خطر 
بیشتر قرار می دهد و بار روانی بیشتری را 

به شهروندان وارد می کند.
 افزایش تقاضا برای خوابگاه

در صورت بازگشــایی دانشگاه های 
کشــور به صورت حضوری از ۱۵ آبان 
ماه، پیش بینی می شــود خوابگاه ها از 
آذر ماه پذیرای دانشجویان از کل کشور 
باشــند. این در حالی است که براساس 
برآوردها 2۵۵ هزار نفر در ایران ساالنه در 
خوابگاه ها اقامت دارند تا تحصیل کنند. 
این در حالی است که پیش بینی می شود 
با توجه به باال رفتن نــرخ کرایه خانه در 
تهران و سایر شهرهای کشور متقاضیان 
خوابگاه امسال رشد قابل توجهی داشته 

باشند و حتی دو برابر شود. 
افزایش سرسام آور قیمت مسکن و 
اجاره بها، افزایش هزینه تردد در سطح 
شــهر ها، افزایش نرخ اقالم اساســی و 
خوراکــی در طی دو ســال اخیر باعث 
سخت شدن زندگی در شهر های بزرگ 
به ویژه تهران شده است. اما این افزایش 
تورم و قیمت های اقــالم اولیه زندگی، 
ادامه تحصیل دانشجویان را نیز با چالش 
مواجه خواهد کرد؛ به ویژه دانشجویانی 
که مجبور به ادامه تحصیل در شهر دیگر 

هستند. 
نرخ اجاره بهای مســکن در تهران 
و شــهر های بزرگ براســاس مصوبه 
وزارت مسکن و شهرســازی باید بین 
2۰ تا 2۵ درصد افزایش پیدا کند، اما این 
افزایش گاهی حتی تا 66 درصد گزارش 
شده اســت. در این شرایط بسیاری که 
در سال های گذشــته از پانسیون ها یا 

خانه های دانشجویی استفاده می  کردند 
به سمت خوابگاه ها تمایل پیدا می کنند. 
این در حالی اســت کــه در ظرفیت و 
زیر ســاخت های این خوابــگاه در این 
ســال ها بهبود قابل توجهی مالحظه 

نمی شود.
 هزینه خوابگاه دانشگاه دولتی 

چقدر است؟
چندی پیش البتــه میزان مصوب 
هزینــه خوابــگاه دانشــگاه دولتی و 
دانشگاه های کشــور در سال تحصیلی 
۱4۰۰ - ۱4۰۱ از ســوی صندوق رفاه 

دانشجویی اعالم شد. 
خوابگاه های دانشــگاه های سراسر 
کشــور بر اســاس آخرین رتبه بندی 
صندوق رفاه دانشجویان، شامل خوابگاه 
دانشجویی ســطح های یک، دو، سه و 
چهار است. با توجه به این مصوبه هزینه 
خوابگاه دانشجویی دولتی سطح یک، 
بــرای خوابگاه هــای دارای اتاق یک و 
دو نفــره 82 هزار و ۵۰۰ تومان اســت. 
خوابگاه های ســه و چهار نفره 66 هزار 
تومان، خوابگاه های ۵ و 6 نفره ۵7 هزار 
و 7۰۰ تومان است. هزینه خوابگاه های 
دانشجویی هفت و هشت نفره 49 هزار و 
۵۰۰ تومان و برای خوابگاه های 9 نفره و 
بیشتر 46 هزار و 2۰۰ تومان است. هر 
چند این مبلع رشد ۱۵ درصدی را نسبت 
به نرخ سال گذشته نشان می دهد، اما 
با توجه به کم بودن هزینه آن به نسبت 
اجاره آزاد یک اتاق با کمترین امکانات در 
حاشیه شهر باز گزینه مناسب تری برای 

بسیاری از دانشجویان است.
چالش خوابگاه و غذای دانشجویی

بسیاری از کارشناســان معتقدند 
تا زمانی که پاندمی کرونــا وجود دارد، 
واکسیناســیون دانشجویان نمی تواند 
نافی رعایت پروتکل های بهداشــتی 
در خوابگاه ها باشــد؛ بنابراین در عمل 
با رعایــت فاصله گذاری، دانشــگاه ها 
نمی توانند به همان میــزان ظرفیتی 
که قبل از کرونا به اســکان دانشجویان 

اختصاص می دادند، عمل کنند. 
در این میان بسیاری از دانشگاه ها که 
حتی در شرایط غیرکرونایی هم با کمبود 
خوابگاه مواجه بودند، دانشجویان را به 
سمت خوابگاه های خصوصی هدایت 
می کردند؛ اما بســیاری از خوابگاه های 
خصوصی طی دو سال اخیر در عمل به 
تعطیلی کشانده شده و امکان مشارکت 
در اسکان دانشجویان در این خوابگاه ها 

از بین رفته است. 
در این میان تورم افسارگسیخته مواد 
غذایی در 2سال گذشته نکته دیگری 
است که سلف  سرویس  های دانشگاه ها 
را با چالش تامین غذای با کیفیت برای 
دانشــجویان مواجه می کند. در همین 

باره علیرضا بهرامی، معاون دانشجویی 
دانشگاه اراک در این باره به ایسنا گفته 
اســت: »کمبود خوابگاه ها در شــهر 
اراک به دلیل جمع شدن خوابگاه های 
خصوصی و همچنیــن کمبود بودجه 
جهــت تامیــن تغذیه دانشــجویان 
ازجمله نگرانی های بزرگ دانشــگاه ها 
درصورت حضوری شــدن آموزش در 
دانشگاه هاست«. او می افزاید: »قیمت 
تمام شده هر پرس غذا برای هر دانشجو 
قبل از انتشــار ویروس کرونا و تعطیلی 
دانشگاه ها 7.۵۰۰ تا 8هزار تومان بوده 
 اســت درحالی که هم اکنون میانگین 
قیمت تمام شده هر پرس غذا برای هر 
دانشجو بین۳۰ تا ۳۵هزار تومان است و 
نکته مهم این است که برای این موضوع 
افزایــش بودجه ای پیش بینی نشــده 
 اســت«. در همین حال، ناصر مطیعی، 
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت 
علوم از افزایش نرخ اجاره بهای خوابگاه و 
ژتون تغذیه دانشجویان در سال تحصیلی 
جدید خبر داده اما اعالم مبلغ افزایش این 
نرخ را به مشخص شدن وضعیت حضور 
دانشجویان در دانشگاه ها در ترم جاری 

موکول کرده است.
غالمرضا غفاری، سرپرست سازمان 
امور دانشجویان وزارت علوم نیز در همین 
راستا در نشست سراسری آنالین معاونان 
دانشجویی دانشگاه ها، گفته است: »با 
توجه بــه تعطیلی آمــوزش حضوری 
دانشگاه ها و تعطیلی خوابگاه ها و سایر 
بخش های رفاهی و خدماتی، آغاز مجدد 
همه این فعالیت ها اعتبارات خاصی الزم 
دارد. بنابراین تخصیص کامل اعتبارات 
ســازمان امور دانشــجویان و صندوق 
رفاه و توجه ویژه به این حوزه در بودجه 

ضروری است«.
هر چند در حال حاضر به نظر می رسد 
عزم دولت برای بازگشایی مراکز آموزشی 
جدی است، اما در عمل به دلیل کمبود 
امکانات خوابگاهی شاید شمار کمتری 
از دانشــجویان تمایل داشــته باشند 
که ریســک زندگی در خوابگاه هایی با 
کمترین میزان فاصله گذاری و امکانات 

بهداشتی را به جان بخرند.

جایی که رعایت پروتکل ها، تحت الشعاع گرانی اجاره مسکن قرار می گیرد؛ 

معضلی به نام ازدحام در خوابگاه های دانشجویی

خبر

مدارس کمتر از دو هفته دیگر بعد از نزدیک 
به دو سال تعطیلی، دوباره به روی دانش آموزان 
باز می شود. هر چند با گسترش واکسیناسیون 
و تزریق واکسن به چندین میلیون دانش آموزان 
باالی ۱2 ســال این امیدواری وجــود دارد که 
موارد ابتال کاهش پیدا کند، اما این موضوع همه 
نگرانی ها را در ایران رفع نمی کند؛ چرا که بسیاری 
معتقدند کــه جمعیت بــاالی دانش آموزان در 
برخی مدارس و کمبود امکانات بهداشتی اغلب 
مدارس کشــور، جوابگوی رعایت پروتکل های 
کرونایی نیســت. در همین باره عبداهلل کریمی، 
رئیس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال 
بیمارســتان مفید و عضو کمیته علمی کشوری 
کرونا نیز در این خصوص ابراز نگرانی کرد و به ایلنا 
گفت: جواب بازگشایی مدارس بله یا خیر نیست. 
برای همه مدارس و شهرســتان ها و اســتان ها 
هم نمی شــود نســخه واحدی پیچید، اما قطعاً 
اگر می خواهند اختیارات را به مدارس و مناطق 
واگذار کنند، باید چارچوبی را مشخص کنند و اگر 
این چارچوب مشخص نشود، به طور حتم مشکل 
پیش خواهد آمد. کریمی گفت: اگر شروط مدنظر 

رعایت نشود، با بازگشایی مدارس، درصد درگیری 
کودکان بیشتر خواهد شد. به این دلیل که ما مانند 
بزرگساالن در کودکان آمادگی مدیریت ابتال به 
کرونا را نداریم و اگر کودکان درگیر شوند بسیار 
مشکل ساز خواهد بود. مگر ما چند متخصص آی 
سی یو و یا آی سی یو اطفال در سطح کشور داریم؟ 
عضو کمیته علمی کشوری کرونا افزود: معیار اول 
وضعیت پاندمی در جامعه است. اگر در جامعه ای 
درصد درگیری کودکان از ۱۰۰ نفر در ۱۰۰ هزار 
نفر افراد جامعه باالتر باشد و تست های پی سی آر 
کودکان بیش از ۵ درصد کل آمار باشد، این مساله 
نشان می دهد که بازگشایی مدارس براین اساس 
قابل اجرا نیست. اگر آمار ابتالی کودکان بین ده 
تا ۱۰۰ مورد در ۱۰۰ هزار باشد، می شود هم به 
صورت مجازی و هم حضوری نسبت به آموزش 
اقدام کنیم.اگر آمار ابتالی کودکان به زیر ۱۰ نفر 
در ۱۰۰ هزار نفر برســد، یعنی می توان مدارس 
را با رعایت اصول الزم بازگشــایی کرد. او افزود: 
دومین عامل ایمنی گروهی در مدارس اســت. 
کادر مــدارس چه معلمان، پرســنل خدمات و 
رانندگان ســرویس های مدارس باید واکسینه 

شوند و درصد واکسیناسیون آن ها باید به نزدیک 
۱۰۰ درصد برسد. مگر کسانی که نتوانند واکسن 
بزننــد. از طرفی برای کودکان هم اگر واکســن 
مناســب و اثرگذار و کارا و ایمن داشته باشیم، 
بســیار کمک می کند که کودکان درگیر نشوند 
و زنجیره انتقال قطع شود. رئیس مرکز تحقیقات 
بیماری های عفونی اطفال بیمارســتان مفید 
گفت: اصالح زیرســاخت های مدارس نیز بحث 
مهم دیگری اســت و فضای فیزیکی مناســب، 
سرویس های بهداشــتی و رعایت پروتکل ها از 
شرایط مهم دیگر برای بازگشایی مدارس هستند. 
طبق ارزیابی مشترک وزارت بهداشت و آموزش و 
پرورش، وجود مایع دستشویی در سرویس های 
بهداشــتی، گندزدایی صحیح مــدارس، زدن 
ماسک تا 7۵ درصد رعایت خواهد شد که باید به 
۱۰۰ درصد برسد. در 4۰ درصد از موارد، کالس ها 
تهویه مناسب نداشــته اند و در درصد باالیی در 
خوابگاه های دانش آموزی تهویه مناسب وجود 
ندارد. این موارد باید رعایت شود و زیرساخت های 
آن درست شود، در غیر این صورت بازهم ممکن 

است معضالتی داشته باشیم. 

کریمی گفت: مــدارس از نظــر اجرای پنج 
اســتراتژی کلیدی برای مهار کردن خطر باید 
توانمند شوند که شامل استفاده صحیح و پایدار 
از ماســک، فاصله گذاری فیزیکی در بیشترین 
حد ممکن، رعایت بهداشــت دســت و تنفس، 
گندزدایی سطوح و پیگیری دقیق تماس یافته ها 
با همکاری تیم های بهداشــتی است. از طرفی 
پروتکل هایی که برای بازگشایی مدارس نوشته 
شده باید ساده و قابل اجرا باشد و از سوی والدین و 
کادر مدرسه به زبان ساده به کودکان آموزش داده 
شود. کادر مدارس باید از نظر برخورد با طغیان ها 
توانمند باشند و بدانند چگونه در صورت طغیان 
بیماری، هشیار بوده و اقدام بکنند. نحوه استفاده 

از ملزومات بهداشــتی و اینکه کودکان مشترکا 
از آن ها اســتفاده نکنند، از جمله مواردی است 
که باید در رعایت پروتکل های بهداشــتی مورد 
نظر قرار بگیرد. او افزود: مدارس باید اپلیکشین 
هوشمندی داشــته باشــند و موارد ابتال در آن 
ردیابی شوند که اگر یک کودک بیمار شد، چگونه 
بیماریابی صــورت گرفته و اطالع داده شــود و 
همینطور درصورتی که فرد عالیم داشت، چگونه 
با آن برخورد کنند. این اپلیکشن هوشمند باید با 
یک اپلیکیشن در جامعه هماهنگ و به اصطالح 
درتعامل بوده وپیوند اطالعات با ســامانه های 
مختلف صورت بگیرد تــا بتوانند جلوی اپیدمی 

را بگیرند. 

ابراز نگرانی عضو کمیته علمی کشوری کرونا از بازگشایی مدارس:

۴۰  درصدکالس ها حتی تهویه مناسب ندارند
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سعیده علیپور

آمار و ارقام ترسناک از بی آبی تهران
بحران آب در تهران دیگر از مرحله هشدار عبور 

کرده است.
به گزارش ایســنا، کاهــش ۳۱4 میلیون متر 
مکعبی ذخایر سدهای پنجگانه تهران در انتهای 
شهریورماه، هشدارهای سازمان هواشناسی برای 
فصولی بی بــاران و کاهــش 97 درصدی بارش ها 
نسبت به ســال قبل اعداد عجیب و دور از انتظاری 
هستند، اما واقعیت منابع آبی تهران نزدیک شدن 

به نقطه بی آبی است.
    

شکایت عراق از ایران به دلیل 
حق آبه منابع مشترک آبی

وزارت منابع آب عراق اعالم کرد این کشــور به 
خاطر سدسازی های گســترده در ایران و کاهش 
حق آبه عراق از سرچشمه های منابع مشترک آبی در 

ایران، به دادگاه الهه شکایت خواهد برد.
به گزارش عصرایران به نقل از رسانه های عراقی، 
عون دیاب، مشاور فنی وزارت منابع آب عراق گفت: 
وزارت منابع آب عراق طی نامه ای رسمی به مقامات 
عالی در شورای وزیران، دفتر رئیس جمهوری، دفتر 
رئیس مجلس و وزارت امور خارجه عراق، خواستار 
شــکایت از ایران به دیوان بین المللی دادگستری 
)دادگاه الهه( به خاطر عدم تخصیص سهم حق آبه 

عراق از منابع مشترک آبی شده است.
    

حسن رفتار و جدیت در انجام وظیفه، 
شروط حذف اضافه خدمت سربازان

علیرضا رحیمی پور، 
رییــس اداره ســرمایه 
انســانی ســرباز ستاد 
کل نیروهــای مســلح 
گفــت: طبــق قانون، 
فرمانده می تواند بخش یا تمام اضافه خدمت کسانی 
که حســن اخالق، رفتار و جدیت در انجام وظیفه 

داشته باشند، را ببخشد.
    

 شاخص های جمعیتی ایران 
در وضعیت هشدار 

صالح قاســمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی 
جمعیت کشور گفت: نرخ رشد جمعیتی ایران حدود 

۰.6 درصد است که در وضعیت هشدار قرار دارد.
به گزارش ایسنا، به گفته او پیش بینی می شود 
حدود ۱۰ تا ۱۵ سال آینده، نرخ رشد جمعیت صفر 
درصد و سپس نرخ رشــد منفی جمعیت )یعنی 

کاهش جمعیت( را ثبت کنیم.
 استان هایی مانند گیالن،  مازندران و مرکزی با 
نرخ باروری حدود ۱.۱ فرزند، پایین ترین نرخ باروری 

کشور را به خود اختصاص داده اند.
    

تعداد شهرهای قرمز افزایش یافت 
جدیدترین نقشه کرونا در ایران نشان می دهد 
22 شهرســتان قرمز، ۱28 شهرســتان نارنجی، 
2۱۵ شهرســتان زرد و 8۳ شهرستان در وضعیت 

آبی قرار دارند.
    

 حریق گسترده در یک پاساژ 
و مصدومیت یک آتش نشان

سخنگوی سازمان 
آتش نشــانی از حریق 
گســترده در یک پاساژ 
تجــاری در خیابــان 

استانبول خبر داد.
به گزارش ایلنا، جالل ملکی گفت: در ســاعت 
۰۱:24 بامداد دیروز یک مورد آتش سوزی گسترده 
در یک ســاختمان تجــاری در خیابان جمهوری 

گزارش شد.
محل حادثه یک ســاختمان سه طبقه تجاری 
دارای ســقف شــیروانی بود. در طبقه ســوم این 
ســاختمان ۵ باب مغازه بود که بــه صورت کامل 
شعله ور بود و به سقف شیروانی نیز سرایت کرده و آن 

را شعله ور کرده بود.
بر اثر این حادثه یکی از نیروهای آتش نشــانی 
دچار مصدومیت شد که با حضور عوامل اورژانس به 

بیمارستان منتقل شد.
    

 حذف کامل نسخه کاغذی 
دفترچه های بیمه از اول دی ماه

سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان تهران از 
الزام نسخه نویسی الکترونیک و حذف نسخه کاغذی 

دفتر بیمه از او دی ماه خبر داد.
به گزارش ایسنا، مریم حسینی، سازمان بیمه 
ســالمت از دو ســال و اندی پیش این اقدام را آغاز 
کرد و از سال ۱4۰۰ شدت گرفت و در حال حاضر 
64 درصد از نسخ کل کشور به صورت الکترونیک 
پیچیده می شود و بیمار با ارائه کد رهگیری و کد ملی 

خدمت دریافت می کند.

از گوشه و کنار

کمبود فضای مناسب 
برای هر دانشجو و البته 

امکانات بهداشتی کافی 
مثل دستشویی، حمام و 

آشپزخانه، رعایت بهداشت 
را به یکی از چالش های 

اصلی خوابگاه های 
دانشجویی تبدیل کرده 

است


