
گــروه علمی و آموزشــی-  
محققــان از نانوورقه هــای اکســید 
گرافن، نانوکانال هایی ســاختند که 
این امکان را فراهم می کند که »انرژی 

اقیانوس« را استخراج کنند.
هنگامــی کــه به منابــع انرژی 
تجدیدپذیــر فکر می کنیــم، اغلب 
انرژی خورشــیدی یا بادی به ذهن ما 
متبادر می شــود و انرژی اقیانوسی را 

فراموش می کنیم.
اقیانوس ها بیش از ۷۰ درصد از 
ســطح زمین را پوشانده اند و ظرفین 
عظیمی برای انرژی های تجدیدپذیر 
و پــاک فراهــم می کننــد. محققان 
مؤسســه تحقیقاتی مرزهــای علم 
 Institute for Frontier( مــواد
Materials( در اســترالیا امیدوار 
هســتند که بتواننــد از این ظرفیت 

استفاده کنند.
آنهــا در مقاله ای کــه در مجله 
انجمن شــیمی آمریکا منتشــر شده 
اســت، توضیــح دادند کــه فناوری 
جدید پیشرفته غشــای نانومواد دو 
بُعدی چگونــه می تواند فرآیندهای 
 blue energy( استخراج انرژی آبی
harvesting( را بهبــود بخشــد. 
انرژی آبی یک انــرژی تجدیدپذیر 
اســت که از اختالف محتوای نمک 
بیــن آب رودخانــه و آب دریا برای 

تولید برق استفاده می کند.
 Weiwei( دکتــر ِوی ِوی لــی
Lei( که پــروژه تولید انرژی پایدار 
را در این مؤسسه سرپرستی می کند، 

گفت: انرژی اقیانوس از پنج شــکل 
تشکیل شده است )که عبارتند از جزر 
و مد، امواج آب، جریان های اقیانوس، 
گرادیان دما و توان گرادیان شــوری( 
و یک منبع انرژی جایگزین بالقوه را 
ارائه می کند؛ بنابراین، استخراج انرژی 
اقیانوسی با دســتگاه های مصنوعی 
زیادی را به خود جلب کرده اســت؛ 
به ویژه، توان گرادیان شوری که توان 
اُسُمزی یا انرژی آبی نیز نامیده می شود 
و توســعه انرژی های تجدیدپذیر را 

نوید می دهد.
این انرژی ظرفیت یک تراوات 
)۸۵۰۰ تراوات ســاعت در سال( را 
دارد که از مجموع انرژی هیدرولیک، 
هسته ای، بادی و خورشیدی در سال 

۲۰۱۵ میالدی بیشتر است.
با توسعه فناوری نانو و نانومواد 
دو بُعدی، غشــاهای جدید نانومواد 
دوبعدی با نانومنافــذ و نانوکانال ها 

برای اســتخراج انرژی آبی طراحی 
شدند؛ اما بهره وری استخراج انرژی 
این غشــاها به دلیل مقاومت داخلی 
باال و گزینش پذیــری پایین یون ها، 
هنوز برای پاســخگویی به نیازهای 

کاربردهای عملی بسیار اندک است.
غشــای نانومــواد دو بُعــدی 
پیشــرفته جدید با خواص جدید این 

مشکل فراگیر را حل می کند
لــی و اعضای تیمــش از یک 
استراتژی برای بهینه سازی نانوکانال ها 
در غشاهای نانومواد دو بُعدی به منظور 
اســتخراج انرژی بیشتر از حجم های 

باالتر آب رونمایی کردند.
آنهــا به منظــور دســتیابی به 
ایــن هــدف، نانوکانال هایــی را از 
نانوصفحات اکسید گرافن ساختند. 
ورقه ها از نظر شــیمیایی الیه برداری 
می شوند و قطعات نانوورق واکنشی 
)قطعات اکسیداتیو( را تکان می دهند 

که در شــرایط قلیایی شارژ می شوند. 
کانال هــای دارای بار منفی، یون های 
مثبــت را در آب دریا جذب می کنند. 
پس از آن، فشــار اســمزی می تواند 
یون ها را در کانال ها ُهل دهد تا جریان 
خالصــی ایجاد کند که بتــوان آن را 
اســتخراج کرد. این استراتژی تولید 
انرژی را به اندازه ای افزایش می دهد 
کــه بتوان یک دســتگاه الکترونیکی 

کوچک را تأمین کرد.
بــه گفته دانشــمندان، می توان 
انرژی بیشتری از حجم های باالی آب 
استخراج کرد. این افزایش تولید انرژی 
به دلیل کانال های نانویی بزرگ شده 
همراه با افزایش چگالی بار موضعی 
قطعات اکسیداتیو جداشده است. در 
حال حاضــر، این تحقیقات هنوز در 
مقیاس آزمایشگاهی انجام می شود و 
دانشمندان در حال برنامه ریزی برای 
خرید تسهیالت بزرگ برای ساخت 
غشا و استفاده از آن در مقیاس بزرگ 

هستند.
دکتر لی یادآور شد: فکر می کنیم 
در دنیای واقعی می توان غشاها را در 
دهانه رودخانه ها یا در نقاط خروجی 
پســاب صنعتی نصب کرد. پســاب 
کارخانه ها یــا صنایع دارای یون های 
بار سطحی متفاوت با غلظت باالتر از 
آب معمولی است. اگر بتوانیم غشای 
خود را قبــل از برخورد فاضالب به 
آبراه های طبیعــی، در انتهای فرآیند 
قــرار دهیــم، می توانیم انــرژی را 

استخراج و آب را تصفیه کنیم.

گــروه علمی و آموزشــی- 
طرفداران رصد ستارگان آسمان منتظر 
صحنه ای شــگفت انگیز در شب ۱۳ تا 
۱۴ دسامبر هستند، زمانی که شدیدترین 
و باشکوه ترین بارش شهابی در نیمکره 

شمالی زمین رخ خواهد داد.
انتظار می رود بارش شهابی جمنید 
و اورسید به ترتیب بین ۱۴ و ۲۲ دسامبر 
به اوج خود برســد. ایــن خبر را دفتر 
مطبوعاتی پالنتاریوم مســکو گزارش 

داده اســت. "جنید" یکی از قوی ترین 
بارش های شهابی ســاالنه به حساب 
می آید و از ۴ تا ۱۷ دســامبر هر سال در 
آسمان ظاهر می شــود. عنوان دیگری 
به این بارش شــهابی داده شده است، 

»سلطان بارش شهابی«.
باران شــهابی از ذرات کوچکی 
تشکیل شــده است که توسط سیارک 
۳۲۰۰ به فضا پرتاب شــد و باعث شد 
زمین ما از میان ابری از شهاب سنگ ها 

عبور کند.
در شــب ۱۳ تــا ۱۴ دســامبر، 
اخترشناسان انتظار اوج فعالیت بارش 
شــهابی را دارند و منطقه انتشار شهابی 
در نزدیکی صــورت فلکی جوزا قرار 
دارد. بر اساس پیش بینی های ایستگاه 
 ،)IMO( بین المللی شــهاب ســنگ
احتمال می رود تعداد شهاب ها به ۱۵۰ 
شــهاب در ساعت برسد و شهاب های 
"جمنید" ســفید و درخشان باشند و 

به وفور ســقوط کنند، اما شرایط برای 
رصد "جنید" در ســال ۲۰۲۲ مطلوب 
نیســت، زیرا ماه در حال نزدیک شدن 
به ربع آخر خانه های خود است که مانع 

رصد شهاب ها می شود.
از دیگر رویداد های نجومی برای 
ماه دسامبر، خورشید گرفتگی بر فراز ماه 
و همزمانــی آن با رویارویی مریخ و ماه 
کامل است که البته دوره گرفتگی بیش 

از یک ساعت نیست.

علمی و آموزشی4

گروه علمی و آموزشی-  شرکت 
سامسونگ با ســابقه طوالنی خود در 
زمینه ساخت گوشــی های هوشمند، 
یکــی از بهترین شــرکت های تولید 
گوشی های موبایل در جهان است. این 
شرکت تعداد زیادی گوشی جدید در 
رده های ارزان قیمت و میان رده به بازار 
عرضه کرده اســت.  اخیرا هم با اضافه 
کردن ســری Z که یک مدل جدید از 
گوشــی موبایل است، با رویکرد کامال 
متفاوت توانســته طرفداران خود را در 
سراســر جهان افزایش دهد. اما سری 
S این کمپانــی از بهترین و قوی ترین 
گوشــی های حال حاضر دنیاســت. 
شرکت شــیائومی فعالیت خود را در 
زمینه ساخت گوشــی های هوشمند، 
از ســال ۲۰۱۷ شروع کرد. این شرکت 
توانسته جایگاه ســوم را در لیست ۱۰ 
شــرکت تولیدکننده برتر گوشی های 
هوشمند به دســت آورد. جایگاه اول 
متعلق به گوشی آیفون و جایگاه بعدی 
این لیست به شرکت سامسونگ تعلق 
دارد. فعالیت اصلی شرکت شیائومی، 
تولید گوشی های موبایل با کیفیت، اما 
ارزان قیمت اســت.  همین امر موجب 
شده اســت تا خرید گوشی شیائومی 
برای کاربرانی که قصد بازی و کار های 
متوسط رو به باال را دارند، یک انتخاب 
آسان باشد. در ادامه، گوشی های موبایل 

سامســونگ و شــیائومی را از منظــر 
طراحــی، عملکرد و نقــاط ضعف و 

قوتشان بررسی خواهیم کرد.
گوشــی های  طراحــی 

سامسونگ و شیائومی
از نظــر ســطح کیفــی تولیــد 
گوشی های هوشــمند، سامسونگ با 
پیشــینه قوی خود، یک سر و گردن از 
شیائومی باالتر است. شیائومی به دلیل به 
کار بردن مواد اولیه ارزان تر، گوشی های 
موبایــل را با کیفیتــی پایین تر عرضه 
می کند.  باید توجه داشت، گوشی های 
موبایل سامســونگ و شیائومی هردو 
از ســاختاری داخلی با کیفیت یکسان 
برخوردارنــد. در این بخش منظور از 
طراحی، همان کیفیت ســاخت بدنه و 
دیزاین قاب گوشی های هردو شرکت 

شیائومی و سامسونگ است.
عملکرد گوشی شیائومی و 

سامسونگ در رده پرچم دار
در مقایســه گوشــی پرچم دار 
سامسونگ یا شیائومی، گوشی شیائومی 
Pro ۱۲ بــا قیمت ۲۸ میلیون تومان و 
 Ultra S۲۲ گوشی سامسونگ گلکسی
با قیمت ۳۷ میلیون تومان، از نظر حافظه 
داخلی، میزان رم، کیفیت دوربین، رابط 
کاربری، مقیاس پذیری، سرعت شبکه و 
طراحی بدنه، امکانات تقریبا مشابهی را 
۲۲ اولترا اســت که غوغایی به پا کرده از قلم اس در گوشــی سامسونگ اس عمده این دو گوشی وجود و پشتیبانی در اختیار کاربر می گذارند. تنها تفاوت 

است. هر دو گوشی شیائومی ۱۲ پرو، 
با وجود حافظــه ۵۱۲ گیگابایت، ۱۶ 
گیگابایت رم، دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل، 
لنز پریســکوپی با بزرگنمایی ۱۰ برابر 
اپتیــکال، پردازنده قدرتمند اســنپ 
دراگون و بدنه ســاخته شده از شیشه و 
سرامیک، به خوبی تمام توقعات کاربر 
را از یک گوشــی پرچــم دار با قیمت 
مناسب را برآورده می کنند. گوشی های 
موبایل با قابلیت تا شــدن نیز در لیست 
پرچم داران هردو کمپانی شــیائومی و 
سامســونگ وجود دارد. سامسونگ با 

ارائه ســری Z، چند سالی است که در 
خط تولید خود، از فناوری تاشو استفاده 
 Mi کرده است. شیائومی نیز در سری
Mix برای اولین بار از تکنولوژی تاشو 
رونمایی کرد و اکنون در حال توســعه 
آن است. جدیدترین مدل های گوشی 
 ۵G ،۴ Galaxy Z Flip ،ســری زد
و ۵G ،۴ Galaxy Z Fold انــد کــه 
تفاوت اصلی آن ها در ابعادشان است. 
گلکسی Z فلیپ ۴ در ابعاد یک گوشی 
معمولی اســت که با تا کردن، به شکل 

یک نصفه گوشــی درمی آید. گلکسی 
Z فولــد ۴، امــا در ابعــاد یک تبلت 
معمولی اســت که با تا شدن به اندازه 
یک گوشی معمولی می شود. این سری 
از گوشی های سامســونگ، توقعات 
کاربران گوشــی های موبایل را تا حد 
زیادی از یک گوشی هوشمند تغییر داده 
اســت. Mi Mix Fold اولین گوشی 
تاشو شیائومی است. در بخش داخلی 
این گوشی تاشــو، در حالت باز شده، 
یک نمایشگر ۸.۰۱ اینچی با رزولوشن 
۲۴۸۰ در ۱۸۶۰ پیکسل وجود دارد. بعد 

از تا کردن گوشی، نمایشگر کوچکتری 
در اختیار کاربــر قرار می گیرد که یک 
نمایشگر ۶.۵۲ اینچی با رزولوشن ۸۴۰ 
در ۲۵۲۰ پیکســل و نرخ نوسازی ۹۰ 

هرتز است.
عملکرد گوشی شیائومی و 

سامسونگ در بخش میان رده
در مقایسه گوشــی های میان رده 
داســتان کمی متفاوت است.  شیائومی 
توانســته در بخش میان رده غوغا کند. 
عملکــرد عالــی شــیائومی در تولید 

گوشــی های میان رده، باعث شــده تا 
 Pro ۱۱ Note گوشی شیائومی ردمی
در مقایسه با گلکسی A۵۳ سامسونگ 
یک سر و گردن قدرتمندتر، اما حدود ۱ 
تا ۱.۵ میلیون تومان با قیمت کمتر جلوه 
کند. گوشی گلکسی ای ۵۳ سامسونگ 
دارای دوربین ۶۴ مگاپیکسلی و ردمی 
نوت ۱۱ پرو به دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل 
چهارگانه مجهز شــده اســت. از نظر 
پردازنده، گوشــی سامســونگ دارای 
تراشه اســنپدراگون ۷۷۸ با تکنولوژی 
۵ جی اســت و گوشی شیائومی دارای 

تراشه اســنپدراگون ۷۳۲ است.  هردو 
تراشــه عملکرد مشابهی در درازمدت 
دارنــد. همچنین شــبکه ۵G هنوز در 
خیلی از کشــور ها کاربردی ندارد. این 
گوشی شــیائومی یعنی ۱۱T Pro، در 
مقایسه با گلکســی A۷۳ نیز با وجود 
قیمت کمتر، همچنــان از نظر دوربین 
عملکرد بســیار بهتــری دارد و از نظر 
پردازنده، سرعت گوشی و باتری نیز با 
 A۷۳ اختالف کمی از گوشی گلکسی

سامسونگ همچنان بهتر است.

مقایسه ای از منظر طراحی، عملکرد و نقاط ضعف و قوت؛

گوشی سامسونگ بخریم یا 
شیائومی؟

کاربران همیشه به دنبال خرید یک گوشی هوشمند خوب و با قیمت مناسب  هستند.

از نظر ســطح کیفی تولید گوشــی های هوشمند، سامســونگ با پیشینه قوی خود، 
یک ســر و گردن از شیائومی باالتر است. شــیائومی به دلیل به کار بردن مواد اولیه 
ارزان تر، گوشــی های موبایل را بــا کیفیتی پایین تر از سامســونگ عرضه می کند.
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زمین در انتظار »سلطان بارش شهابی«

استخراج »انرژی اقیانوس« با کمک فناوری نانو

گروه علمی و آموزشی-  رئیس 
صندوق رفاه دانشجویان در خصوص 
افزایش مبلغ وام های دانشجویی گفت: 
امســال ما افزایــش ۲۰۰ درصدی در 

برخی وام های دانشجویی داشتیم.
»مسعود گنجی« رئیس صندوق 
رفاه دانشــجویان در خصوص شیوه 
اختصاص تســهیالت به دانشــگاه ها 
بر اساس عملکرد ســال گذشته آن ها 
توضیح داد: به عنوان مثال در دانشــگاه 
مالیــر به دلیل نداشــتن خوابگاه های 
اســتیجاری و مناسب سعی شده است 
که برای اکثر دانشــگاه های این منطقه، 
خوابگاه دانشــجویی فراهم شــود. به 
همین منظور ظرفیت خوابگاهی ۲۷۰۰ 
نفری برای دانشــجویان ایجاد کردیم 
کــه این ظرفیت در واقع ۵۰ درصد کل 
دانشــجویان این دانشــگاه ها را شامل 
می شود. ما هفته گذشته از دانشگاه مالیر 
بازدید کردیم و دیدیم که از امکانات و 
کمک هایی که در اختیارشان قرار دادیم 
استفاده کرده بودند، خوابگاه های خود 
را به کیفیت متوســط رو به باال رسانده 
بودند البته یکی دو مورد نواقص وجود 
داشت که قرار شــد به زودی برطرف 
کننــد و مــا هم قول دادیــم وقتی این 

نواقص رفع شد مساعدت الزم را برای 
این دانشگاه داشته باشیم.

رئیس صندوق رفاه دانشــجویان 
اضافــه کــرد: بنابرایــن مــا در تمام 
دانشــگاه ها برای اعطای تســهیالت 
جدید، چگونگی استفاده از تسهیالتی 
که ســال قبل به آن ها داده شده است را 
می سنجیم و اصال مسافرت هایی که به 
استان های مختلف داریم و بازدیدهایی 
که از دانشگاه ها انجام می دهیم در همین 
راستا است و برمبنای تفاهم نامه هایی 
که با دانشــگاه ها می بندیم که برخی ۳ 
ماه یا ۶ ماهه اســت، فرصت می دهیم 
تا آن ها گزارشــات خود را از پیشــبرد 
عملکرد و پیشــرفت ارائه کنند و بعد 
از دریافت این گزارشات یا خودمان یا 
کارشناسان مان را به دانشگاه می فرستیم 
تا ارزیابی و بازدید به عمل بیاورند و اگر 
نواقصی که وجود داشت برطرف شده 
اســت، کمک کنیم و به باقی مسائل آن 
دانشگاه بپردازیم و سعی کنیم تعهدی 
که به دانشگاه ها داده ایم را عملی کنیم.  
گنجی در ادامه با اشــاره به اینکه دوران 
کرونا و تعطیلی دانشگاه ها و خوابگاه 
هایشان موجب استهالک ساختمان های 
خوابگاهی شده است، اظهار کرد: حدود 

سه سال خوابگاه های دانشگاهی به دلیل 
نبود دانشــجو رها شده بود و تخریب 
ســاختمانی که کســی در آن زندگی 
نمی کند، در ســطح باالتری اتفاق می 

افتد بخصوص از لحاظ تاسیسات.  
بنابراین با پیش آمدن شرایط کرونا، 
ما با مشــکل عدیده ای روبه رو شدیم؛ 
در تاسیســات گرمایشی و سرمایشی 
خوابگاه هــا آب مانده بــود یا دیگ ها 
و ســایر تجهیزات آن آسیب دیده بود 
و به همین دلیل در یک ســال گذشته 
شــخصا پیگیر این موضوع شدم و به 
۲۹ اســتان و دانشــگاه، خوابگاه ها و 
غذاخوری هایشــان سرکشی و بازدید 
کردم و فقط دو اســتان مانده که بازدید 
کنیم و در برنامه ریزی هایی که کرده ایم 
قرار اســت از وضعیت این دو استان تا 
۲۲ بهمــن نیز بازدید شــود و در مورد 
رفع مشکالت آن ها نیز تصمیم گیری 
خواهیم کــرد.  در حال حاضر پس از 
بازدید از این ۲۹ استان می توانیم بگوییم 
که از جاگیری دانشجوها در خوابگاه ها 
خیالمان راحت است و مشکل آنچنانی 
نداریم نه اینکه هیچ مشــکلی نباشد، 
اما مشــکلی کــه خطرناک باشــد در 
خوابگاه های این ۲۹ استان بازدید شده 

وجود ندارد و آن دو استان باقی مانده نیز 
حتما رصد خواهد شد و اطمینان داریم 
که آن دو اســتان نیز مشــکالت جدی 
ندارند و زمانی که به این دو اســتان نیز 
ســفر کردیم، اخبار مربوط به وضعیت 

آن ها را هم اطالع خواهیم داد. 
گنجــی در ادامــه با بیــان اینکه 
آشپزخانه ها، حمام و سرویس بهداشتی 
اغلب خوابگاه های دانشجویی در این 
مدت فرســوده شده بود، اظهار کرد: ما 
ســال پرکاری را پشت سر گذاشتیم و 
کمک خیرین به خصوص در تهران به 
ما واقعا کمک کردند. در یکی از استان ها 
خیــری تقبل کرد کــه ۵۰ درصد حل 
مشکالت خوابگاهی را برعهده بگیرد 
و قرار شــد ۵۰ درصد باقی مانده را نیز 
دانشگاه تقبل کند. در استان دیگری نیز 
خیری ۲۰۰ میلیارد برای ســامان دهی 
بــه خوابگاه های متاهلی اســتان خود 
پرداخت کرد همچنین خیری دیگر در 
یکی از استان ها ۳۴ میلیارد برای تجهیز و 
بازساری تمام خوابگاه های استان خود 

تقبل کرد. بنابراین ما هر کاری از دستمان 
برمــی آید انجام می دهیم و بنیاد پانزده 
خرداد و علوی و... همه دست به دست 
هم داده اند و تالش می شود مشکالت 
دانشجویان و خوابگاه ها را حل کنیم. 

رئیس صندوق رفاه دانشــجویان 
در خصوص برنامه ای که برای افزایش 
ضریب خوابگاه دانشــجویی کشــور 
به ۵۰ درصد دارند و زمان رســیدن به 
این ضریب بیان کرد: ما تالش می کنیم 
تا ســال آینده به طور متوسط ضریب 
خوابگاه دانشــجویی کشــور را به ۵۰ 
درصد برســانیم و در واقع از ۳۷ درصد 
ضریب خوابگاه دانشجویی در کشور 

به ۵۰ یا نزدیک به ۵۰ درصد برسیم.
گنجی در خصوص افزایش مبلغ 
وام های دانشــجویی نیز یادآور شــد: 
امسال ما افزایش ۲۰۰ درصدی در برخی 
وام های دانشجویی داشتیم. افراد متاهل 
قبال حــدود ۶ میلیون وام می گرفتند و 
در حال حاضــر این مبلغ به حدود ۲۴ 
میلیون رسیده است. طبق مصوبه هیات 

امنا معموال سالی یک بار افزایش مبلغ 
وام دانشجویی داریم مگر اینکه شرایط 
خیلی استثنایی پیش بیاید و وام ها را هر 
ترم افزایش دهیم. ما هرســال تابستان 
مبلــغ وام های دانشــجویی را افزایش 
می دهیم که امسال هم این افزایش مبلغ 
مانند سالهای قبل صورت گرفت.  او در 
پاســخ به این پرسش که آیا دانشگاه ها 
مجاز هســتند برای پرداخــت وام از 
دانشجو، سفته مطالبه کنند، توضیح داد: 
دانشگاه ها مجاز به دریافت سفته برای 
وام دانشجویی نیستند و فعال می توانند 
بــرای اعطای وام از دانشــجو، ضامن 
کارمنــد بخواهند که این ضامن نیز می 
تواند کارمند رسمی، قراردادی یا پیمانی 
باشــد و به این دلیل که تازه از شــرایط 
کرونایی خارج شــده ایم اعطای وام را 
خیلی سخت نگرفته ایم و دانشجویان 
با داشــتن یک ضامــن می توانند وام 
دریافت کنند. برای برخی دانشــجوها 
پیدا کردن کارمندی که ضامن شان شود 
سخت است و در این مسیر مشکالتی 

پیدا می کنند و در هیات امنا پیشنهادات 
جدیدی در خصوص ضامن دریافت 
وام دانشــجویی داریم که در اسفندماه 
مطــرح خواهیم کرد و هیــات امنا در 
اسفندماه هر تصمیمی که در خصوص 
ضامن دریافت وام دانشجویی گرفت، 
از این به بعد براساس مصوبه آن ها عمل 
خواهد شــد.  گنجی در ادامه از اجرای 
طرحی تشویقی به مناسب ۱۶ آذرماه و 
روز دانشــجو خبر داد و توضیح داد: از 
۱۲ آذرماه دانشجویانی که اقساط باقی 
مانده وام خود را یکجا پرداخت کنند، 
از کارمزد و جریمه های احتمالی اقساط 
پرداخت نشده، بخشیده خواهند شد و 
دانشجویان با هر نوع وام دانشجویی که 
دریافت کــرده اند، اگر بتوانند این کار 
را انجام دهند، شــامل چنین تشویقی 
خواهند شــد و تا ۳۰ آذرماه برای بهره 

مندی از این تسهیالت فرصت دارند. 
او از یــک طرح تشــویقی دیگر 
نیز خبــر داد و گفت: همچنین برخی 
دانشــجوها بخصوص دانشــجویان 

دکتری ورودی ۹۵-۹۶ با وجود کرونا، 
اقساط وام دانشجویی خود را پرداخت 
نکرده اند و به همین دلیل ما تعداد اقساط 
آن هــا را ۳۶ ماهه کرده بودیم تا زودتر 
پرداخت و تمام شــود، اما به مناسبت 
۱۶ آذر و روز دانشــجو برای این دسته 
از دانشجویان نیز طرح تشویقی داریم 
و اگر بتوانند از ۱۲ تا ۳۰ آذرماه قســط 
وام خود را واریز کنند، می توانند دوباره 
تعداد اقساط خود را ۶۰ ماهه کنند. این 
دانشجویان چون باید اقساط خود را ۳۶ 
ماهه پرداخت کنند، مبلغ اقساط شــان 
کمــی باال رفته بود و اگر بتوانند در این 
بــازه زمانی )۱۲ تــا ۳۰ آذرماه( اولین 
قسط خود را پرداخت کنند، اقساط شان 

مجددا ۶۰ ماهه و بلندمدت می شود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان  :

دانشگاه ها برای اعطای وام دانشجویی مجاز به دریافت سفته نیستند


