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آییننامهجدیدفرصتمطالعاتیاساتید
مشکالتصنعتراحلخواهدکرد؟

روز گذشته و بعد از گذشت حدود دو ماه از شروع بازنگری در آییننامه فرصت مطالعاتی اساتید در جامعه و صنعت ،جزئیات
جدید این آییننامه منتشر شد؛ آییننامهای که باید منتظر نحوه اجرای آن بود
فرهیختـــگان اعزام اعضای هیاتعلمی و دانشـــجویان دکتری

واکنشینسبتبهآننداشتند،اماوضعیتفرصتمطالعاتیاساتید

نکته جالب درباره گذراندن فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت

است که دستخوش تغییراتی شده؛ تغییراتی که سرمنشأ آنها به

انتشار جزئیات آییننامه فرصت مطالعاتی از سوی وزارت علوم در

بازنگریها ،بســـیاری از وزارتخانهها اعم از نیرو و کشاورزی از

برای سپری کردن فرصت مطالعاتی در کشوری دیگر چند ماهی
نوسانات ناگهانی بازار ارز و عدم توانایی وزارت علوم و دانشگاهها
برایتامینبودجهموردنیازاعزاماینافرادبرمیگردد،نوساناتیکه
نهتنها دانشجویان بلکه اساتید و اعضای هیاتعلمی را نیز درگیر

کرده بود ،موضوعی که درنهایت به خاطر عدم ارائه راهکار عملی از

سویمسئوالنآموزشعالیباعثتجمعدانشجویاندکتریمقابل
وزارت علوم در روز چهارشنبه  11مهر شد .هرچند این تجمع نیز
بدون حضور مسئوالن مربوطه در جمع دانشجویان و پاسخگویی
به آنها خاتمه پیدا کرد ،اما بیانیه منتشرشده از سوی آنها نشان از

عزم جدیشان برای پیگیری این موضوع داشت؛ بیانیهای که در
بخشی از آن اینطور آمده است« :همه دانشجویانی که امروز در

اینجا هستند ،چه آنهایی که نامه حمایت مالی دارند و چه آنهایی
کههنوزنامهحمایتمالیبرایشانصادرنشده،هزینههایگزافی

جهت اعزام به فرصت مطالعاتی متحمل شدهاند و در این مدت با
اساتید بزرگی در رشته خود در سراسر جهان ارتباط برقرار کردهاند

که با برنامهریزی شـــما مسئوالن دیگر همه آنها از بین رفته است.

در صورت انصراف دوستانی که دعوتنامه از اساتید برجسته دنیا

دریافـــت کردهاند ،دیگر هیچکس به دانشـــجویان ایرانی بهایی

نخواهد داد و اعتبار کشور ایران زیر سوال خواهد رفت .اگر تحریم
و نوســـانات ارزی برای کشور سنگین بوده و صدمات زیادی را به

همراه آورده ،چرا باید دانشجویان دکتری ،بهطور مستقیم صدمات
تحریم و نوسانات ارزی را متحمل شوند و سازمان امور دانشجویان

و وزارت علوم از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند؟»

در حالی که مســـئوالن مختلف وزارت علـــوم در برابر این تجمع
دانشجویی سکوت کرده و بعد از گذشت نزدیک به یک هفته هیچ

پژوهش

و اعضای هیاتعلمی متفاوت بوده و دلیل این تفاوت هم به خاطر

روزگذشتهاست؛آییننامهایکهاولینباردرروزپایانیشهریورماه

سال 1389ابالغشد.درتبصره 3-2-1اینآییننامهکهامروزمورد
بازنگری قرار گرفته ،درباره فرصت مطالعاتی داخل کشور اینطور
آمدهاست«:درایننوعفرصتمطالعاتیعضوهیاتعلمیمنتخب

برای تقویت و افزایش توانمندیهای پژوهشی یا انجام مطالعه و
تحقیقدریکموضوعخاصدرسایرموسساتومراکزتحقیقاتیو

صنعتیمعتبربهتشخیصموسسهیادردانشگاهمحلخدمتخود
به مطالعه و تحقیق میپردازد .در این نوع فرصت مطالعاتی باید
موافقتموسسهمیزبانبرایانجامفرصتمطالعاتیکسبشود».
هرچندجزئیاتجدیدآییننامهفرصتمطالعاتیاساتیددرجامعه

و صنعت مربوط به اعضای هیاتعلمی و اساتید تنها یک روز است

که به دانشگاهها ابالغ شده ،اما موضوع بازنگری درباره آن به ماهها
پیـــش برمیگردد؛ زمانی که مقام معظم رهبری  20خردادماه در

دیدار با اساتید دانشگاههای کشور درباره اجرای آن اینطور گفته

بودند«:صنعتزمینهدیگریبرایورودپیشرفتآفرینورونقبخش
دانشگاهها است و دانشگاه باید از نزدیک با مشکالت صنعت آشنا

شود و آنها را حل کند تا نیاز نباشد برای حل مشکالت صنعت نفت
یا صنعت برق ،چشم به بیگانگان بدوزیم».

آن اســـت که به گفته شریفی ،از همان ابتدا و به نتیجه رسیدن
اجرای آن اســـتقبال کردند؛ آییننامهای که در صورت اجرای

درســـت آن میتوانـــد گرههای زیادی را از مشـــکالت صنعت

کشور باز کند.

از همـــان ابتدای طرح بازنگـــری در آییننامه فرصت مطالعاتی

اساتید در جامعه و صنعت ،زمزمهها درباره تاثیرگذاری باالی این

گذراندن این دوره از ســـوی اساتید و اعضای هیاتعلمی تعیین

عملیاتیمحاسبهمیشود».

آییننامه در راســـتای حل بسیاری از مشکالت کشور و همچنین
محمدســـعید سیف ،مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم در10

شرکتکنندهدرفرصتمطالعاتیطیدوسالگذشتهاست؛البته

ویژهاینیزدارد؛بخشیکهدرآنتصریحشدهاست«:درمواردبسیار

محیطهای درسی آن هم به خاطر اجرای این آییننامه خبر داد و

اینطور آمده« :برای اســـتفاده مجـــدد از فرصت مطالعاتی (جز

برقراری ارتباط میان صنعت و دانشگاه مطرح شد ،بهگونهای که
مهرماه در گفتوگویی از شناســـایی نیازهای کشور و رفع آنها در
از اجباری بودن طی این دوره از سوی اساتیدی که از سال  98به

بعد استخدام میشوند ،سخن گفت؛ اجباری که قطعا میتواند
تاثیرات مثبتی درخصوص رفع مشکالت صنعت داشته باشد.

فرهیختگان در تجربههای قبلی ،وزارت نفت با اعمال شـــروط

ســـختگیرانه عمال مانع مشارکت بخش خصوصی در صادرات
نفت و شکست راهکار عرضه نفت در بورس شد که به نظر میرسد

این سناریو این بار با اجرای تسویه ارزی در حال پیگیری است.
در واقع وزارت نفت همچنان تمایل دارد با حفظ انحصارطلبی

خود در فروش نفت منافع ملی را به پای منافع خود ذبح کند.
بـــا توجه بـــه فرصت محـــدود باقیمانده تا بازگشـــت مجدد
تحریمهای نفتی ،سرانجام شورای عالی هماهنگی اقتصادی

در جلسه روز سهشنبه  27شـــهریورماه با هدف متنو عسازی
روشهای فروش نفت ،طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی

بورس انرژی در داخل کشـــور بـــه صورت ارزی را تصویب کرد.
براســـاس این طرح ،وزارت نفت میتواند با استفاده از ظرفیت
بخش خصوصی برای صادرات ،نفت خام و فرآوردههای نفتی

را با قیمت رقابتی در بورس داخل کشور به فروش برساند.

«طبقاینآییننامهاعضایهیاتعلمیکهازسالجدیداستخدام
میشـــوند ،در دوره پیمانی ۶ ،ماه به صورت تماموقت و در دوره

آن حدود  ۴۰هزار بشکه است».

که در آییننامه دربارهاش اینطور نوشـــته شـــده« :دوره فرصت

صالحدیـــد در مدت فرصت مطالعاتی برای گســـترش دورهها از

مطالعاتـــی در جامعه و صنعت برای اعضای هیاتعلمی در دوره
پیمانی دســـتکم  ۶ماه تماموقت یا ۱۲ماه نیمهوقت و در دوره

رسمیآزمایشیسهماهتماموقتیا۶ماهنیمهوقتاست.همچنین
اعضای هیاتعلمی دارای مرتبه علمی دانشیار و استادی نیز با

صنعتبهطورموردیمشخصشد؛آییننامهایکهشرایطیرابرای

درشرایطپارهوقتبراساسمیزانحضورعضوهیاتعلمیدرواحد

تشویقیفرصتهابهرهمندمیشوندومدتدورهفرصتمطالعاتی

خدابخش ،مدیـــر نظارت بر بازارهای ســـازمان بورس اظهار

نمیکند و منجر به تحقق هدف مصوبه یعنی کمک به افزایش

و بورس بینالملل با ارزهای رایج تعریف شود ».همچنین محسن
داشـــت« :در ابتدا سازوکار تسویه باید به صورت ریالی شروع و

بعد از آمدن مصوبه ،سازوکارهای تسویه ارزی مشخص شود و

در مرحله اجرا قرار گیرد».

صـــادرات نفت ایران با اســـتفاده از ظرفیت بخش غیردولتی
نمیشـــود .در شرایط تحریم ،بخش غیردولتی امکان انتقال
وجه ارزی از مســـیر بانکی به حســـابهایی که شرکت ملی

صادق مردانی ،کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه باز کردن

نفـــت یا بانک مرکزی اعالم میکند ،ندارد .همچنین بانکها

«باتوجه به مصوبه اخیر شـــورای عالی هماهنگی اقتصادی،

اسنادی به صورت ارزی صادر نمیکنند ،بنابراین ارزی کردن

حساب و فعالیت ارزی اکنون ضمانت اجرایی ندارد ،میگوید:

دولتی ما با این پشتوانه و تواناییهای مالی و سیاسی ،در باز

چـــه داخلی و چه خارجی ضمانتنامههای مدتدار یا اعتبار
تســـویه عمال به معنی عقیم کردن مصوبه و بستن راه استفاده
شفاف و ساختارمند از ظرفیت بخش غیردولتی است».

محمدرضـــا اکبـــری ،مدیرگروه نفت

هستند ،بخش خصوصی ما هم قطعا نمیتواند در
این حوزه فعال باشد ».عبدالعظیم مالیی ،کارشناس

اقتصاد بینالملل با بیان اینکه ابتدا جهت تســـهیل

و قانونگـــذاری توانمندی بخش خصوصی را در جهت منافع

ملی به کار گیرد ».همچنین عبدالعظیم مالیی ،کارشـــناس
اقتصاد بینالملل با اشاره به معضالت موجود در سازوکار تسویه

ارزی گفت« :در بانکداری بینالمللی ما از سوئیفت استفاده

میکنیم ،در نتیجه تراکنشهای ما قابل رصد است .در صورت

اجرای تســـویه ارزی و انتقال ارز به حســـابهای ارزی بانک

مرکزی و شـــرکت ملی نفت عالوهبر اینکه درآمد ارزی حاصل
از فروش نفت بلوکه میشود ،شناسایی و تحریمپذیری بخش

به وزارت نفت اعالم کرده تا زمانی که زیرساختهای الزم فراهم

که این آییننامه میتواند مسیرهای تازهای را برای حل مشکالت

صنعت در کشور باز کند.

خصوصی نیز محتمل است».

شـــرایط نفت به صورت ریالی در بورس معامله شود،
تســـویه براســـاس حجم مبادله ،یک فازبندی انجام

هنوز نهایی نشده است ».در ادامه

حال بررسی و بازنگری آن هستیم ،اما

مطرحشده در مورد اجرای تسویه
به برخی شـــایعات مبنیبر اینکه

تسویه شود».

وزارت نفت مخالف ایجاد بورس نفت

کارشناســـان اعتقـــاد دارند تســـویه ارزی بهای نفت

بوده و ســـران سه قوه موضوع دیگری

داشته و عمال ســـد راه موفقیت این راهکار میشود .در

وزارت نفت این بود که نفت به صورت

معاملهشـــده در بورس تبعات منفی قابلمالحظهای

دانستنیهای دانشجویی
شرایط اختصاصی دانشگاه فرهنگیان برای سال 98
چیست؟

را تصویب کردهانـــد ،بیان کرد« :نظر

عکسنوشت

اخیر این سوال در اذهان عمومی ایجاد میشود که اگر وزارت
نفت در مورد نحوه پیادهسازی عرضه نفت در بورس تصمیمگیر

نیست ،پس چه نهاد یا ارگانی در حال اتخاذ شروط سختگیرانه
برای بخش خصوصی از جمله اجرای تسویه ارزی است؟ مگر
غیر این است که وزارت نفت بهعنوان متولی اصلی فروش نفت

کشـــور تصمیمگیر اصلی در این حوزه اســـت و اینکه شورای
عالی هماهنگـــی اقتصادی برخالف نظر وزارت نفت در مورد
این موضوع مهم تصمیمگیری کند ،بعید به نظر میرسد .در
مجموع به نظر میرســـد وزیر نفت با بیان این اظهارات قصد

داشته از زیر بار اجرای عرضه نفت در بورس شانه خالی کند.

چنـــدی پیش بیژن زنگنه ،وزیر نفت در حاشـــیه دوازدهمین

مطرحشـــده ،درباره تصمیم نهایی برای تســـویه پول فروش
این مطرح شـــده بود) نیز اظهار داشـــت« :دوباره در

درصد به باال تنها به صورت ارزی بهای نفت معاملهشده

پرداخت شود».

بـــا توجه به اظهارات وزیر نفت و مدیران نفتی در مورد مصوبه

خود را با پیادهســـازی این راهکار اعالم کرد وگفت« :با عرضه

در بـــورس ،علی کاردر ،معاون وزیر نفت در واکنش با مباحث

نفـــت (مدل  20درصد ریالی و  80درصـــد ارزی که پیش از

است ،تســـویه تنها بهصورت ریالی صورت گیرد .بین

عالی هماهنگی اقتصادی به این جمعبندی رسیدند که ۲۰

پس از طرح ایرادات کارشناسی در مورد سازوکار تسویه نفت

 10تـــا 50درصد به دو صورت ریالی و ارزی و برای 50

زیرساختها ،کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران طی نامهای

دربارهماحصلآنصحبتکرد،امانکتهقابلذکردربارهاشآناست

نمایشـــگاه بینالمللی ایرانپالســـت با بیان مخالفت هیات

ارزی واکنش نشان داد و با اشاره

در بـــورس انرژی عرضه شـــود ،ولی با توجه بـــه فراهم نبودن

در ابتدای مسیر قرار دارد و نمیتوان صرف ابالغ آن به دانشگاهها،

بودن تسویه معامالت انجامشده در بورس عمال مشکلی را حل

مولفههای ناظر بر بورس به صورت بورس ملی با پول رایج کشور

اشاره به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفت« :ارزی

اما ممکن اســـت در سازوکار تنظیم نرخ ارز در بازار مشکالتی

ایراداتی جدی ناظر به ســـازوکار ارزی تســـویه بهای نفت وارد

تســـوی ه ریالی در ســـازوکار بورس گفت« :قرار است نفت خام

بهرغم اینکه آییننامه فرصت مطالعاتی اساتید در جامعه و صنعت

را ایجاد کند که البته دولـــت میتواند با ابزارهای حاکمیتی

نشود ،بورس انرژی توان انجام کار نخواهد داشت و باید تمامی

گیرد .مثال در فاز اول که حجم عرضهشده زیر 10درصد

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ضرورت

مباحث محسوب میشود.

این راستا محمدصادق کریمی ،کارشناس حوزه نفت و گاز با

وزیر نفت نیز نســـبت به انتقادات

معاملهشـــده در بورس معرفی کردند .در این بین رضا پدیدار،

عضو هیاتعلمی خود پشـــتیبانی مالی میکنند ،از جمله این

بانکی نمیشود و پروسه فروش نفت راحتتر صورت میگیرد،

جهت مطلوب است که دیگر بخش خصوصی درگیر تحریمهای

پـــس از طرح اخبار مربوط به این مصوبه در فضای رســـانهای

دانســـته و فروش ریالی نفت را مدل مطلوب تسویه بهای نفت

عملیاتی متبوع بهرهمند میشـــود و همچنین موسســـهها به

اجرایتسویهارزی،سدراهتحققاهدافعرضهنفتدربورس

برخالف تســـویه ارزی ،بخش خصوصی را درگیر تحریمهای

گفت« :بهنظر بنده در موضوعات مربوط به ســـازوکار

کشـــور ،بخش خصوصی ،سازمان بورس و کارشناسان انرژی

مطالعاتی شرکت میکنند نیز نکاتی را مطرح کرده است؛ اینکه

بانکی نمیکند ،اظهار داشـــت« :راهکار تسویه ریالی از این

این مصوبه پرداخت و گفت« :به دلیل حساسیتهایی که این

بعد از گرفتن نتایج و انجام ارزیابی تصمیمگیری شـــود .عرضه

آییننامـــه درباره حمایت از اعضـــای هیاتعلمی که در فرصت

درصد پول نفـــت به صورت ریالی و  ۸۰درصد به صورت ارزی

کردن حساب و انجام فعالیتهای بانکی با مشکل مواجه

به صورت ارزی بهطور آزمایشـــی و بهطور محدود عرضه شود و

تعیین و اجرا میکند».

یکـــی از مهمترین بخشهای ایـــن آییننامه نیز مربوط به دوران

با همه این تفاسیر ،با انتشار جزئیات آییننامه فرصت مطالعاتی

در پژوهش دانشجوی دانشگاه تهران مشخص شد

کهامکانفرصتمطالعاتیفراهمنباشد،موسسهشرایطجایگزین

عضو هیاتعلمی در طول دوره از حمایتها و تســـهیالت واحد

گذراندن دورههای تماموقت سهماهه یا پارهوقت ۶ماهه از مزایای

اســـاتید وضعیت چگونگی گذراندن دورهها از سوی اساتید در

از تجربه کافی در صنعت یا جامعه برخوردار است یا در رشتههایی

اندیشگاه تحلیلگران انرژی با بیان اینکه اجرای تسویه ریالی

در این راســـتا بیژن زنگنه ،وزیر نفت در حاشـــیه دوازدهمین

موضوع دارد ،گفته شد ۲۰درصد به صورت ریالی و  ۸۰درصد

یا صنعتی متناسب با رشته تحصیلیشان فرصت مطالعاتی طی

ترئیسهدرخصوصاینکهعضوهیاتعلمی
خاصباتشخیصهیا 

ریالی در بورس عرضه شـــود ،اما ســـران قوا در جلسه شورای

خریدار باید ارز به حســـاب معرفیشـــده بریزد .وقتی مراکز

نمایشگاه بینالمللی ایرانپالست به ارائ ه توضیحاتی در مورد

آن دوره گذشته باشد .مدت استفاده از مرخصی بدون حقوق نیز

هیاتعلمی به صنعت و جامعه تدوین عنوان میکند و میگوید:

فرصت مطالعاتی اســـاتید آن هم در صنعت سخن به میان آورد؛

از گذشت بیش از دو ماه به دانشگاهها ابالغ شد.

باید دستکم پنج برابر زمان دوره فرصت مطالعاتی قبلی از اتمام

حضور اساتید و اعضای هیاتعلمی در صنعت است؛ موضوعی

«مهر» اجرای این آییننامه را در راســـتای انتقال خدمات اعضای

کرده و با بازار کار متناسب با آن رشته آشنا شوند».

مطالعاتی اساتید بود و این کار از همان زمان آغاز و درنهایت بعد

فرصت مطالعاتی الزامی در دورههای پیمانی و رسمی آزمایشی)

البته پیشتر عبدالرضا باقری ،قائممقام وزیر علوم در گفتوگو با

 20روز بعد از بیان صحبتهای رهبری ،محسن شریفی ،مدیرکل

طرحی که برای تحقـــق آن نیازمند بازنگری در آییننامه فرصت

اینتنهاشرطآییننامهنیست؛بلکهدربخشدیگریازاینآییننامه

به این مدت اضافه میشود».

رسمی و آزمایشی ،سه ماه باید در یکی از مراکز اجرایی ،تحقیقاتی

دفتر سیاســـتگذاری و برنامهریزی پژوهشی وزارت علوم از اجرای

میکندویکیازآنهانداشتنرکودعلمیازسویعضوهیاتعلمی

البته آییننامه فرصت مطالعاتی اساتید در جامعه و صنعت بخش

دولـــت با عرضـــه نفت در بورس به صـــورت تلویحی مخالفت
نفت در بورس ،هیات دولت موافقت نکرده و ســـران ســـهقوه

موافقـــت کردند ».الزم به ذکر اســـت مطابق گزارش شـــماره

 12543مرکز پژوهشهـــای مجلس در مردادماه  ،91دلیل
اصلی شکســـت تجربههای قبلی عرضه نفت در بورس از نظر
بیشـــتر ناظران بیمیلی فروشنده بود تا نبود خریدار .در واقع
در تجربههای قبلی وزارت نفت با اعمال شـــروط سختگیرانه

عمال مانع مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت شد که
به نظر میرسد این سناریو این بار با اجرای تسویه ارزی در حال

پیگیری اســـت .در صورتی که سازوکار تسویه به صورت ریالی
صورت نگیرد ،عمال ثابت خواهد شد وزارت نفت به دنبال اجرایی
شدن این موضوع نیست و همچنان تمایل دارد با حفظ انحصار

خود در فروش نفت منافع ملی را به پای منافع خود ذبح کند.

توئیت دانشجویی
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فرهیختگان دانشـــگاه فرهنگیان یکی از دانشگاههای کشور اســـت که شرایط خاص خود را برای پذیرش
دانشجو دارد؛ شرایطی که اصلیترین آن به سن دانشجو بازمیگردد و طی سالهای اخیر به خاطر کاهش

سن دانشجویانی که میتوانند در این دانشگاه تحصیل کنند از  22سال به  20سال ،حواشیای را برای این
دانشگاه ایجاد کرد .روز گذشته شرایط جدید این دانشگاه برای جذب دانشجو در سال  98منتشر شد که در

ذیل به شرایط اختصاصی این دانشگاه اشاره شده است.
کسب حداقل نمره علمی کل  6هزار و 500

نداشتن هیچگونه رابطه استخدامی یا تعهد خدمت

داشتن حداقل معدل کل  15در دوره متوسطه دوم
داشتن حداکثر سن  22سال تمام

برخورداری از سالمت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی

برخورداری از استعداد ،عالقه وانگیزه معلمی

احراز توانایی در مهارتهای پایه و علوم فناوری اطالعات

داشتن حداکثر  28سال در بدو استخدام قطعی بعد از فراغت از تحصیل

برخورداری از حسن شهرت ،عامل بودن به اخالق و رفتار نیکو و متناسب با شأن و جایگاه معلمی

#اراده_دالر
شما اراده دالر رو ببین ،از نمره زیر  10خودشو
رسوند به باالی  ،19اونوقت من هشت ترم
دانشگاهو نتونستم به بیشتر از  12فک کنم!

