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جبرگرایی نقدهای ما
»تقدیر خدایان چیره گشــته 
بود. خواستند که انسان نابود 
شود. اما پرومته نپذیرفت و به 
دور از چشمان زئوس آتش را به 
انسان ها داد. زئوس چو پی برد، 
 او را در بند کرد... « اعتراض/ نقد

 همیشــه در طول تاریخ بوده اســت، به شکل های 
مختلف و نقش ویژه ای در رشد بشریت داشته است. 
شاید بهتر باشــد پیش از آسیب شناسی اعتراض با 
رویکردی تبارشــناختی به آن بپردازیم.  این تراژدی 
تقریباً همیشه با همین موضوع و محوریت تکرار شده 
است و روش اعتراضی هرچه باشد، نتیجه یکی است: 
شکست انســان معترض!  آه ای خدایان! آه ای تقدیر 
ستمگر! گویی نفس اعتراض است که ارزشمند است 

و تغییر چیزی نیست که باید در پی   آید.
این داستان قدیمی چه می گوید؟ »ساختار« است 
که همه چیز را به ما دیکته می کند، آمرانه است. در 
این تقابل ما فقط ســاختار را می بینیم، گویی نقش 
»عاملیت« وجود ندارد. گویا ما جدا از آن ها هستیم: 
خارج از من، غیر قابــل حمله. تنها می خواهیم همه 
چیز را بر دوش آن بیندازیم، خود را قربانی نشــان 

دهیم و نقش خویش را نامرئی. 
همه می دانیم ساختارهای نظام آموزشی ضرورت 
کارکرد عاملیــت را کمرنــگ کرده اســت. نظام 
آموزشــی ای که نه تنها به کارکرِد رسیدن به نیروی 
متناسب با نیاز خود نمی رســد )یا از دیدگاه کسانی 
می رسد(، بلکه نتایج منفی ای مانند احساس پوچی، 
بیگانگی و کشــته شــدن عاملیت فردی دانشجو و 

استاد را ایجاد کرده است. 
بیایید اندکــی کالن تر بــه این موضــوع بنگریم: 
ساختارها در کشــورهای در حال توسعه با نداشتن 
کارایــی در کنتــرل اجتماعــی از بــروز اعتراض 
جلوگیــری می کنند. چیــزی که در پــی می آید 
چیســت؟ در یک کلمه »انفعال«. عالوه بر انفعال 
شاهد پدیده  مخرب دیگری نیز هستیم: شکل های 
نادرســت اعتراض. یکی از این شکل های نادرست 
رویکرد اعتراضی »خود را خارج از ساختار پنداشتن 
و با پتک بر ســر آن کوبیدن« اســت. باید دانست و 
پذیرفت که این ساختارها به صورت کالن غیر قابل 
حمله شده اند: »رویین تن«. بهتر نیست تالش های 
بیهوده مان را برای نابودی یک ساختار بزرگ، با بهره 
از اصــالح و مقاومت های ُخرِد دگردوســتانه که به 

تغییر آن سرانجام می شود، جایگزین کنیم؟ 
داســتان قدیمی در دانشــکده  هوافضا باز رخ داده 
است. موضوعی جنجالی که بد نیســت با رویکرد 
باال به آن بیندیشیم و پرومته وار به استاد بگوییم که 
هدف شما حتی اگر اصالح ساختار است، حتی اگر 
به سان پرومته، دلسوز دانشجویان هستید، پیامدها 
را نیــز ببینید: آیا دانشــجویان شــما خروجی ای 
هستند که شــما می خواهید؟ انفعال از بین رفته 
است؟ دانشجو دیگر عاملیت خویش را بیش از پیش 
نمی ُکشد و هر نقِد نقدهای شما را در یک جبهه قرار 
نمی دهد؟ یا سائقه ای به سوی مطلق گرایی بیشتر؟ 

یا حتی بازخوردی آشوبناک؟
 آه ای پرومته  ما! عالوه بر تنها بودن و در تنهایی درد 

کشیدن روشی را پیش رو گیر که به تغییر بینجامد.
و البته خطاب بــه پروانه های رب النــوع اعتراض: 
دوســتان! لنگه کفش کهنه، ســالیان است هیچ 
تغییری ایجاد نکرده اســت، تنها لنگه کفش دیگر 

غنیمت نیست!

سرمقاله

فعالیت های دانشجویی تنها به سخنرانی های مختلف در 
صفحه  3 یکی دو سالن دانشگاه محدود نیست... 

 فقر فقط دسترســی نداشــتن به منابع مالی نیســت، 
صفحه  6 بلکه ... 

کمدی سیاه ایناریتو بی شک گل سر سبد فیلم های امسال 
صفحه  7 بود که توانست...  

مرد پرنده ایچرخه فقر و آموزشیک هفته پررویداد

ابوالفضل فخری

صفحه  4و5 

نمره های شما چقدر به خود شما بستگی دارد؟

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
نسخه الکترونیکی روزنامه را 

در daily.sharif.ir  ببینید

تعداد اعضا تاکنون:

864

به ما بپیوندید  واقعیت افزوده
برای استفاده از اپلیکیشن چیتار،   

از صفحه روزنامه عکس بگیرید 
و از محتواهای افزوده 

آن استفاده کنید.  البته 
صفحه ای که عالمِت داشتن 

واقعیت افزوده را داراست.

می
سال

نا  ا
سی

ی 
 عل

س:
عک

جــاده  دوطرفه؟
این پرونده از کسانی که برای تحصیل به دانشگاه های آن ور آبی رفته اند، پرسیده است که 

آیا دوباره به کشور برمی گردند یا نه و چرا؟ نتایج این نظرسنجی قابل تأمل است؟

نگاهی به نتایج یک نظرسنجی از دانشجوهای ایرانی خارج از کشور 

نمره هایی که در دانشگاه می گیرید چقدر به خود شما، استاد یا تی ای ها بستگی دارد؟ در نظرسنجی شرکت کنید و 
http://zurl.ir/sharifdaily9311 نتایج آن را به زودی در روزنامه ببینید.  
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فوتسال
سه شنبه گذشــته مکانیک ســه بر دو کامپیوتر را از پیش رو برداشت تا بار دیگر به 
کورس قهرمانی برگردد. تنها یک هفته از دور رفت بازی های لیگ باقی مانده است 
و تیم ها در حالی به هفته پایانی دور رفت پا می گذارند که عمران با هشــت بازی و 
هجده امتیاز اول است، مواد-هوافضا و م.شیمی هر دو با هفت بازی و شانزده امتیاز 

در جایگاه دوم و سوم هستند، مکانیک با شانزده امتیاز از هشت بازی چهارم است و برق با هفت بازی و پانزده 
امتیاز در جایگاه پنجم قرار دارد. رقابت بین این پنج تیم به قدری نزدیک است که ممکن است یک جابه جایی 

شدید در این ترتیب در پایان نیم فصل داشته باشیم. 

مسابقات کارکنان دولت
در شماره های قبل، بخش هایی از نتایج مســابقات کارکنان را چاپ کردیم. اما تیم 
شنای خواهران در مسابقات کارکنان دولت استان تهران مقام سوم تیمی را کسب 
کرد. تیم والیبال خواهران هم همان طور که در شماره های قبل به آن اشاره شد، به 
مقام سوم دست یافت. در مسابقات آمادگی جســمانی خواهران خانم دردشتی به 

مقام سوم دست پیدا کرد. این سوم شدن ها با ســومی تیم تنیس روی میز خواهران ادامه پیدا کرد و در نهایت 
تیم شنای برادران هر چند ســه مقام دوم و دو مقام سومی در قســمت انفرادی به دست آورد، موفق به کسب 

مقام تیمی نشد. در نهایت هم دانشگاه الزهرا، دانشگاه تهران و دانشگاه شریف به ترتیب اول تا سوم شدند. 

باز هم تجمع
دوشنبه شب گذشته خوابگاه طرشت باز هم شــاهد تجمع اعتراضی دانشجویان نسبت 
به وضع زندگی شان بود. تجمعی که در آن دانشــجویان خواستار حضور شخص معاون 
دانشجویی و نه مدیر دانشجویی بودند و این شد که خود دکتر وثوقی به خوابگاه طرشت 
رفت. دانشجویان هم که همه چیز را آماده کرده بودند، شیشه ای پر از ساس به دکتر دادند تا 

بر هر چه جدی تر بودن معضل ساس در خوابگاه تأکید کرده باشند. نکته جالب دیگر این اعتراض این بود که بزرگ نیا که 
تا چند سال پیش از اعضای شورای صنفی و یکی از برگزار کنندگان همین تجمعات اعتراضی نسبت به وضع معیشتی 

بود، این بار در نقش پاسخگوی مرکز محاسبات در تجمع حضور داشت. گهی پشت به زین و گهی زین به پشت.

اهدای خون در دانشگاه
چند بار شده اســت که از کنار یک مرکز دریافت خون عبور کنید و دلتان خواسته 
باشد که بروید خون بدهید اما یا کارت ملی همراهتان نبوده یا وقتش را نداشته اید 
یا از این دســت چیز ها؟ خوشــحال باشــید که این بار به همت گروه فردای سبز، 
می توانید در همین دانشگاه خودمان خون بدهید. این برنامه فقط یک روز و آن هم 

دوشنبه همین هفته برگزار می شود. اگر مایل بودید، می توانید از ساعت 9:30تا16:30 به همکف ساختمان 
شهید رضایی مراجعه کنید. یادتان هم نرود که برای اهدای خون باید کارت شناسایی عکس دار معتبر، یعنی 

همان کارت ملی یا شناسنامه، همراه خودتان داشته باشید. اطالعات بیشتر: 02166165826 

 تخم مرغ هایي
در سبد لغو تحریم 

پوریا علیمردانی مذاکره نفس گیر با آمریکا 

به صورت مســتقیم و در ســطوح مختلف در 
هفتــه گذشــته در ژنو ادامه داشــته اســت. 
بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر اســرائیل قرار 
است در ســفري به آمریکا در کنگره این کشور 
براي اعمــال تحریم هاي بیشــتر ضــد ایران 
ســخنراني کند. دولت هشت ساله باراک اوباما 
در پایان ســال 2016 بــه پایان مي رســد و  
احتمــال زیــادی وجــود دارد کــه دولتي 
جمهوري خواه بــا موضعي بســیار نزدیک به 
کنگره در ایاالت متحده بر ســر کار بیاید. حال 
در این شــرایط که چشــم انداز لغو تحریم ها 
اصاًل روشــن نیســت، دولــت بایــد پالن و 
نقشــه راه هاي مختلــف خود را بــراي حفظ 
تعادل در اقتصاد کشــور و توســعه آن داشته 
باشــد.  درواقع باید پالن B ما بــراي حرکات 
آینده حریف مشخص باشد. باید همه اتفاقاتي 
که با ترک میــز مذاکره در ماه آوریل توســط 
طرف آمریکایي بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد 
و متناسب با آن راه حل هاي الزم را پیش بیني 
کرد. دولت به حق در زمینــه کنترل نرخ تورم 
موفق بوده و روند کاهشــي نرخ تورم را ایجاد 
کرده اســت. روندي که مي تواند پایه اي براي 
ثبات جذب سرمایه و خروج از رکود باشد. ولي 
باید توجه نمود که همه این توفیقات در ســایه 
نگه داشــتن توافقي نیم بند با آمریکا و غرب و 
البته ایجاد و حفــظ تعادل رواني بــازار بوده 
اســت. بحران اقتصــادي و ارزي ســال 91 و 
تغییــرات شــدید نــرخ ارز در بــازار داخلي 
تحت تأثیر سیاست هاي اعمال تحریم هاي آن 
زمان در حافظه تاریخ باقي مانده است و نشان 
می دهد که اقتصاد ایران در برابر حرکاتي مثل 
تحریم بانکي، تحریم طال و شــوک هاي رواني 
تحریم چقدر آسیب پذیر اســت. حقیقت این  
اســت که بخشــي از این آثار به صورت تأثیر 
رواني و برخي دیگر به دلیــل پیچیدگي هاي 
بازار تبدیل ارز در ایران و نابســاماني هاي آن  و 
البتــه زمینه ســازي هاي مختلــف از جمله 
افزایش چشــمگیر نقدینگي در دو سال قبل از 
آن رخ داد. نابســاماني هایي که گزارشــي از 
بهبود یا تغییــر آن به صورت اصولــي و براي 
همیشــه در دولت جدید منتشــر نشده است. 
هنوز اقتصاد ایران به شدت به واردات رسمي و 
غیررســمي دالر آمریکا و در نتیجه تصمیمات 
مالي آمریکا وابســته اســت. نرخ تورم هنوز از 
تغییرات نرخ رســمي ارز جلوتر اســت. دولت 
هنوز نتوانسته دولت هاي دوســت را به اتخاذ 
سیاســت هاي مالي مشترک تشــویق کند و 
همه این ها هشــدارهایي براي ایــن موضوع 
اســت که کنگــره و دولــت آمریــکا بتوانند 
شوک هایي نظیر آنچه در سال 91 وارد کردند 
را دوباره دست کم  در حد شوک رواني به بازار 

وارد کنند. 
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گفت وگو سرویس های بهداشتی یک بلوک 
خوابگاه طرشت این روزها از مسائل 
جدی دانشگاه شده اند؛ تعمیرات اساسی که نارضایتی 
دانشجوها را به دلیل طوالنی شدن و مشکالت زیادش 
در پی داشــته است. با مهندس شــیخ االسالم، مدیر 
ساختمان و  تأسیسات دانشگاه در این باره گفت وگویی 

کرده ایم.

دانشــجویان خوابگاه طرشت3 معتقدند که 
کار تعمیر ســرویس های بهداشتی، طوالنی 

شده است.
در مورد مــدت با توجه بــه حجم کار، ایــن مدت زمان 
معقولی اســت و زیاد نیســت و حتی اگر هم به صورت 
موردی در روزی، کار متوقف شــده است، با آن حجم کار 

در چند طبقه، کاماًل وضعیت عادی و قابل قبولی است.
زمانی که یک کار تعمیر می خواهد انجام شود، داخل کار 
مشخص نیست و زمانی که تخریب شروع می شود، این ها 
خودشان را نشان می دهند. در کار تخریب که به سیستم 
فاضالب رسیدیم، دیدیم که این سیستم فاضالب به کلی 
پوسیده و فرسوده و سوراخ سوراخ شده است و در واقع آب 
به زیر پی ساختمان می رفت و اگر این کار انجام نمی شد، 

این آب تا تابستان به پی ساختمان می رفت. 
به  نظر شــما زمان انجام تعمیــرات، زمان 

مناسبی بوده است؟

در مورد زمان، اوالً از دانشــجویانی کــه در این جریان 
دچار مشکل شدند، عذرخواهی می کنیم و می پذیریم 
که شــاید راجع به زمــان اشــتباه کرده باشــیم. اما 
درخواســت هایی که از خود حوزه معاونت دانشجویی 
برای این کار بود، حداقل از ســال 91 سابقه اش شروع 
شده است و درخواست ها به صورت موارد اشکالی است 
که دیده می شود. درخواســت های متعددی مبنی بر 

صورت گرفتن این کار انجام شده است.
ما در جلساتی که با بچه های شــورای صنفی و مدیران 
دانشجویی داشتیم، این مســئله مطرح بود. خودمان 
نظرمان این بود که تابســتان انجام شود ولی بچه های 
شورا به ما اعالم کردند که از دانشــجویان نظرسنجی 
کرده اند و خوب اســت که در تعطیالت بین دو ترم، از 
فرصت استفاده و این کار انجام شود و حتی درخواست 
کرده بودند که بلوک های دو و ســه باهم انجام شوند، 
منتهی ما فقط بلوک دو را در ایــن مرحله آغاز کردیم 
و انشــاا... بلوک های دیگر را تابســتان انجام خواهیم 
داد. الزم است اشــاره کنم که ســرویس های طبقات 
همه باهم تخریب نشــده اســت. ابتدا ســرویس های 
طبقات تخریب شــدند و در آخریــن فرصت ممکن، 
ســرویس طبقه همکف تخریب شد. ســرویس های 
بزرگ تر را شــروع بــه تخریب کردند، اواســط بهمن 
تخریب ســرویس های کوچک را آغــاز کردند و طبقه 
همکف همچنان دســت نخورده باقی ماند تا چند روز 

پیش که شــاید یک هفته هم نباشــد. این هم اجباری 
اســت چون این سیســتم های لوله کشــی یکپارچه 
 اســت و نمی شــود یک طبقــه را انجــام داد و بقیه را 

انجام نداد.
در نهایت کار چه زمانی تمام می شود؟

از اواســط هفته آینده طبق قولی که به دانشــجویان 
داده ایم، بهره برداری از ســرویس ها به نوبت در طبقات 
شروع خواهد شــد و انشــاا.. تحویل همه آن ها تا آخر 

اسفند تمام خواهد شد.
در مورد جزئیات کارهای صورت گرفته بیشتر 

توضیح فرمایید.
دانشــجویان خواهند دید که با وضعیت گذشته، قابل 
مقایسه نیســت. در این کار مصالح درجه یک استفاده 
شــده اســت. داخل توالت ها آب گرم نبود و بعد از 25 
ســال، لوله کشــی آب گرم داخل توالت ها انجام شده 
است. تعمیرات اساســی از قبیل کلیه لوله کشی های 
آب و فاضالب و ایزوگام و سقف کاذب و بدنه انجام شده 
است. طراحی کاشی و ســرامیک ها با حضور نماینده 
شــورای صنفی خوابگاه انتخاب شــد و با سلیقه خود 

بچه ها  این کار صورت گرفت که کار بی سابقه ای است.
داخل محوطه ســرویس ها شــیر آب برای شست وشو 
اضافه شده است و شــیرفلکه هر طبقه را از باالی سقف 
کاذب که چکه می کرد، به کف طبقه منتقل کردیم که 

دسترسی راحت خواهد داشت.
یک سری از حمام ها را هم که در دســتور کار نبود، در 
دســتور کار قرار دادیم. البته حمام ها دو سری هستند 
که یک سری را در حال حاضر تعمیر کردیم و سری دوم 
را هم انشاا... تابســتان تعمیر خواهیم کرد. به هرحال 

وضعیت سیستم های لوله به شدت بحرانی بودند.

تعمیرات خوابگاه طرشت 3 در مصاحبه با مدیر ساختمان و تأسیسات

بهره برداری طبق قولی که دادیم

استارتاپ تریگر

رویداد  اســتارتاپ تریگر از شــنبه دوم اسفند در سالن 
تربیت بدنی دانشگاه آغاز شد. اســتارتاپ تریگر نتیجه 
همفکری و همــکاری مرکز کارآفرینی، مرکز رشــد و 
شریف اکسلریتور اســت که با تالش و همفکری عده ای 
از دانشجوها از آغاز این هفته کلید خورد و تا روز جمعه، 

هشتم اسفندماه ادامه داشت.
روز شــنبه اســتارتاپ تریگر پذیــرای پنجــاه نفر از 
دانشــجویانی بود که با ایده های خود وارد میدان شده 
بودند. در ورک شــاپ هایی که روزانه به مدت دو ساعت 
برگزار شد، ســعی بر این بود تا نقاط ضعف و خلل هایی 
که ممکن اســت هر کسب و کار شــکل نگرفته ای را در 

ابتدا به زمین بزند، بیان شود.
 شنبه مدل کســب و کار به زبان ساده، یکشنبه داستان 
شکست، سه شنبه چالش های هدف گذاری و کار تیمی 
و چهارشــنبه تا جمعه هم کارگاه های ارائه مؤثر و روند 

تیم سازی برگزار شدند.
بنا بود ســه تیم برنده کــه جمعه انتخاب می شــوند، 
مجموعاً از جایزه پنج میلیون تومانی بهره مند شوند که 
امیدواریم سرآغاز اتفاقات بســیار بهتری برای کسب و 

کارهای پا نگرفته این تیم ها باشد.
در این روند چند روزه شــرکت کنندگان تیم تشــکیل 
دادند و البته هر کدام می توانســتند به تیمی که بیشتر 
خود را اثبات کرده، بپیوندند. در بخش مالقات پرشتاب، 
هر کس فرصت این را داشــت که تنها در نود ثانیه ایده 
خود را برای رقبا توضیح دهد و تالش کند با توضیحاتی 
که از طرحش ارائه می دهد ، آن هــا را متقاعد کند که به 
آن ها بپیوندند و به شریکش تبدیل شوند. دو روز پایانی 
تمام تیم ها وارد رقابتی نفس گیر شــدند. تیم های برتر 
این رقابت به عنوان هســته های مرکــز کارآفرینی به 
فعالیت خود ادامــه داده و از خدمات مالی و آموزشــی 
رایگان بهره مند می شوند و امکان ورود به شتاب دهنده 

شریف را دارند. 

نبرد به زبان جاوا
نبرد به زبان جاوا، مســابقه برنامه نویســی دانشجویی 

است که همه ساله در دانشــگاه برگزار می شود. مرحله 
نهایی مسابقات برنامه نویسی نبرد به زبان جاوا به همت 
انجمن علمی و فوق برنامه دانشکده کامپیوتر، پنجشنبه 
و جمعه برگزار شــد. در این مســابقات ســطح تسلط 
دانشجویان در زمینه هوش مصنوعی به کمک زبان جاوا 

مورد ارزیابی قرار گرفت. 
ســبک این مســابقه در قالب یــک بازی اســت و به 
دانشجویان حدود 6 تا ۷ ســاعت وقت داده می شود تا 
برنامه استراتژی برد آن را بنویســند و تیم ها با یکدیگر 
رقابت خواهند کــرد. از زبان های برنامه نویســی جاوا، 
پایتون و ++c  در این مســابقات پشــتیبانی می شود. 
مرحله غیرحضوری این مسابقات با شرکت 155 تیم از 
28 دانشگاه کشور در تاریخ 28 بهمن تا 2 اسفند برگزار 
شــد و 32 تیم برتر به مرحله حضوری راه یافتند. در روز 
اول، دانشجویان شــرکت کننده از صبح تا 5 بعدازظهر 
به نوشــتن برنامه مورد نظر برای اجرای بازی مسابقات 
پرداختند و در روز جمعه مســابقات نبــرد بین کدها 
برگزار شد و در نهایت ســه تیم برتر مسابقات در مراسم 

اختتامیه  معرفی شدند. 

sc3
 Sharif Computer Aided Chemical  مخفف sc3
Engineering Contest اســت؛ مسابقه  حل مسائل 
مهندسی شــیمی با هدف تربیت مهندســانی با دید و 

نگرش عمیق تر به مسائل روز مهندسی.
این مســابقه مخصوص دانشجویان رشــته مهندسی 
شــیمی و رشــته های مرتبط اســت و هدف اصلی اش 
استفاده از رایانه و به کارگیری خالقیت برای حل مسائل 
متداول در مهندسی شیمی اســت. sc3  که چندسالی 
اســت به همت گروه کیمیا، گروه علمی دانشــجویی 
دانشــکده  مهندســی شــیمی و نفت برگزار می شود، 
پنجشنبه هفت اســفند یک بار دیگر در دانشگاه برگزار 

شد. 
 

اولین دوره این مســابقه اســفند 91 در ســطح داخلی 
دانشــگاه و دوره  دوم آن در سطح دانشــگاه های تهران 
برگزار شد. با توجه به استقبال قابل توجه از این مسابقه، 

دوره  سوم این مسابقه به سطح دانشگاه های کشور رسید.
 این مســابقه طوری طراحی شده اســت که ایده های 
به کار گرفته شــده از سوی تیم های شــرکت کننده، 
قابلیت پاســخ بــه نیازهای صنعت کشــور را داشــته 
باشــند تا با پرورش نیروهــای خالق به بهبــود رابطه 
صنعت و دانشگاه کمک شــود. تیم های شرکت کننده 
با اســتفاده از زبان  برنامه نویســی مورد عالقه خود، به 
تعداد مشخصی سؤال پاسخ داده و آن ها را حل می کنند. 
سؤاالت به صورت آنالین در پرتال مسابقه قرار گرفته و 
دانشجویان با پاســخ دادن به آن ها به رقابت با یکدیگر 
می پردازند. امسال که مسابقات کشــوری بود، اجرای 
سخت تری داشت و اســکان هم برای تمام دانشجویانی 
که از شهرستان ها در مسابقه شرکت کردند، پیش بینی 

شده بود.

صنعت اسباب بازي
وبگاه خانواده دانشگاه صنعتی شریف اقدام به برگزاري 
نمایشگاه صنعت اســباب بازي و دستاورد هاي مسابقه 

ملي طراحي و ساخت اســباب بازي کرد.  فراخوان های 
این نمایشــگاه از روزهای ابتدای ترم پیش در دانشگاه 
دیده می شد. این برای دومین بار اســت که در دانشگاه 
چنیــن نمایشــگاهی برگزار شــد. در این نمایشــگاه 
وارد  کننــدگان،  تولید کننــدگان،  از  مجموعــه اي 
توزیع کننــدگان، کانون پــرورش فکري کــودکان و 
نوجوانان و برخی دیگر از فعاالن و متولیان حوزه کودک 
و نوجوانان به ارائه دستاورد ها و خدمات خود پرداختند 
که فرصتي براي تعامل فعاالن و صاحب نظران این حوزه 
فراهم آمد. عالوه بر فضاهایی که براي به نمایش گذاشتن 
دستاورد هاي برگزیدگان مسابقه تدارک دیده شده بود، 
یکي دیگر از برنامه هاي این نمایشگاه که در طبقه سوم 
سلف از سه شــنبه تا پنجشــنبه هفته گذشته از ساعت 

9تا16 برگزار شد، غرفه هاي بازي و خالقیت بود. 
این جشــنواره دارای چهار محور اصلی مســابقه ملی 
طراحی و ساخت اســباب بازی، نمایشــگاه تخصصی 
اسباب بازی، کارگاه های آموزشی و همچنین سمینار 
تخصصی بود. در ایــن دوره از مســابقه 256 تیم ثبت 
نام کردند کــه از این میان 163 تیم موفق به ســاخت 
اســباب بازی های خود شــدند و پس از بررســی آثار 
توســط کمیته علمی 80 تیم از 15 اســتان کشور به 
مرحله نهایــی رقابت ها راه یافتنــد. از تیم های برتر در 
مراســم اختتامیه یعنی دیروز جمعه هشتم اسفندماه 

تجلیل شد.

برنامه ها و مسابقات علمی هفته گذشته در همه جای دانشگاه دیده می شدند

یک هفته پررویداد
فعالیت های دانشجویی تنها به سخنرانی های مختلف در یکی دو سالن دانشگاه محدود نیست.  گزارش
برنامه های فرهنگی و سیاســی الزمه پویایی و نشاط دانشگاه اســت، اما فعالیت های علمی 
ترویجی، مسابقات علمی و کارهایی از این دست شاید بیشتر مناسب روحیه دانشجوهای دانشگاهی باشد که داعیه 
پیشرو بودن دارد. این هفته برنامه هایی از این دست از فرصت شروع ترم و حال و هوای مناسب اسفند استفاده کردند 

و دانشگاه را به تسخیر خودشان درآوردند. 

بــــــــخش  خـــــــبری

دفتر مطالعات فرهنگی جلســات فلسفه و   
علوم سیاسی خود را آغاز کرد.  برنامه هفته 
آینده متن خوانی کتاب لیبرالیسم سیاسی 
اثر جان رالز است که یکشنبه ساعت16:30  
در دفتر مطالعات فرهنگــی، در  نیم طبقه 
برگــزار  رضایــی  شــهید   ســاختمان 

می شود. 
پس از بازگشــایی مجدد انجمن اسالمی،   
برنامه های این گروه هم شروع شد. سلسله 
جلســات تکامل معرفت دینی با محوریت 
کتاب قبض و بســط تئوریک شریعت هر 
دوشــنبه ســاعت 16:30  در دفتر روابط 
عمومی انجمن  واقع در همکف ابن ســینا 

برپاست. 
قابــل توجــه دختــران عالقه منــد بــه   
کوهنــوردی،  14 و 15  اســفند گروه کوه 
برنامه صعود به قلــه زرین کوه را دارد. برای 
ثبت نام به دفتــر گروه که در ســاختمان 
 شــهید رضایــی قــرار دارد، مراجعــه 

کنید. 
امروز جشن ســال نو ترکی از ساعت 1۷  تا   
20  در سالن جابر بن حیان برگزار می شود. 
امروز هم فرصت دارید تا برای شــرکت در 
برنامه از جلو آیدا بلیــت تهیه کنید. برنامه 
را کانون ایران گردی و جهان گردی برگزار 

کرده است.
دکتر فتوحی طی حکمــی دکتر مختاری   
را به عنــوان مدیر دفتر ارتبــاط با صنعت 
دانشگاه منصوب کرد. این دفتر جای بسیار 
حساسی است و مخصوصاً در این وانفسای 
بودجه دولت توجه جدی می طلبد. آرزوی 

موفقیت داریم برای دکتر مختاری.
صفحه اخبار علمی و اقتصادی هم در سایت   
دانشگاه ایجاد شده است. انتظار ندارید که 
بگوییم اخبار علمی و اقتصادی شــامل چه 
چیز هایی می شوند؟ حاال هر چقدر هم که 
توضیح دهیم، شــما می روید به این صفحه 

سر بزنید یا نه؟
فناوری هــای  ســمینار  دوازدهمیــن   
الکترونیــک قــدرت توســط دانشــکده 
برق در روزهــای 12 و 13 اســفند برگزار 
می شــود. قالب هــای ارائــه در  همایش 
ســخنرانی، کارگاه آموزشــی، میزگــرد 
صنعتــی، نمایشــگاه جانبــی و ارائــه 
 مقــاالت هســتند. اطالعات بیشــتر در

 .tpes.ee.sharif.ir 

نقش دانش بنیان ها
فردا همایشی تحت عنوان نقش شرکت های دانش بنیان و فرهیختگان دانشگاهی 
در اتاق های بازرگانی در سالن کهربای دانشــکده برق برگزار می شود. سخنرانان 
همایش آن طور که گفته شده اســت، دکتر سهراب پور، رئیس ســابق دانشگاه و 
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، دکتر مشــایخی، عضو هیئت علمی دانشکده ام بی ای 

و دکتر نایبی، عضو هیئت علمی دانشکده برق و مهندس نمونه کشور در سال 92 هستند. این همایش همراه 
با پرسش و پاســخ با اعضای مجمع فعاالن کسب و کار شــریف خواهد بود. در صورت تمایل به شرکت در این 

همایش باید زحمت بکشید و ساعت 1۷تا19 یکشنبه تان را خالی نگه دارید. 

دانشجوی نمونه
یک عنوان شبیه همه عنوان های دیگری که دردی از دانشجویان درمان نمی کند. معرفی 
دانشجوی نمونه، عنوان آیینی ساالنه است که به بیست و سومین دوره رسیده و در مرحله 
اول آن متقاضیان می بایست حداکثر تا 25 اسفند تقاضانامه و مستندات مربوطه را در سایت 
معاونت دانشجویی یا سایت دانشگاه پر کنند و تحویل مدیریت دانشجویی دهند. مزایایی 

برای دانشجویان نمونه در نظر گرفته می شود و در آخر هم از بین افراد اعالمی دانشگاه ها، در هر پایه یک دانشجوی نمونه 
کشوری انتخاب می شود. ما که نفهمیدیم این کار دقیقاً چه انگیزه ای در بین دانشجویان ایجاد می کند، اما با تحمیل 

یک سری کار به معاونت دانشجویی به ضرر بیشتر دانشجوهاست. اطالعات بیشتر: 02166165003

شماره 641  شنبه 9 اسفند 1393

عکس خبری

از سه شــنبه تا جمعه فرصتی بود برای زنده کردن 
خاطرات کودکی و همراه شــدن با اســباب بازی 
و بازی هایــی مثــل یه قــل دو قــل، دوز و حتی 
فوتبال دســتی. اگر در هر یک از این روزها پایتان 
به طبقه ســوم سلف باز می شــد، می توانستید در 
ایستگاه بازی مشغول باشید، اسباب بازی ببینید و 
با بازی های جدید آشنا شوید. این نمایشگاه مربوط 
به سومین دوره  جشنواره ملی بازی و اسباب بازی 
بود که روز جمعه با اعــالم برندگان این دوره به کار 

خود پایان داد. 
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پـــــــــــــــــــــــــرونده پـــــــــــــــــــــــــرونده

فرار تن ها
علی سامعی پدیده مهاجرت دانشجوهای کشور در چند سال 

اخیر به ویژه در دهه هشــتاد در دو بعد تغییر اساسی کرد. پیش از این 
عبارت فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان یا نشــت نشا اشاره به مهاجرت 
بخش بسیار محدودی از دانشجوهای برتر دانشگاه های برتر کشور به 
چند کشــور محدود ایاالت متحده آمریکا، انگلیس، کانادا، انگلیس، 
اســترالیا و فرانســه، برای تحصیل در مقطع دکتری به همراه بورس 
کامل تحصیلی از طرف دانشگاه پذیرش دهنده داشت. داستان هایی 
همچون فرســتادن دعوت نامه از طرف دانشگاه های مطرح دنیا برای 
المپیادی ها یا برندگان جشنواره خوارزمی متعلق به همان دوران بود. 

داستان هایی که اگر دروغ نباشد، همه حقیقت هم نیست.
 اول اینکه در دهه هشــتاد به دنبال چند تغییر اقتصادی، سیاســی و 
اجتماعی در جامعه، گستره دانشجوهای مهاجر به شدت افزایش یافت 
و از دانشجوهای برتر چند دانشگاه برتر کشور به جامعه ای متشکل از 
دانشجوهایی از تمامی دانشگاه های کشــور و با توانایی علمی ضعیف 
تا عالی تغییر پیدا کرد. چندان دور از واقعیت نیســت اگر بگوییم که با 
تقریب خوبی جامعه دانشــجوهای ایرانی خارج از کشور یک جامعه 
نمونه آماری از دانشجوهای ایرانی است که تابع توزیع توانایی علمی آن 

با جامعه دانشجوهای داخل ایران تفاوتی ندارد. 
تغییر دوم که نتیجه منطقی تغییر اول اســت، گســترده تر شــدن 
کشورها و دانشگاه های هدف دانشــجوهای مهاجر است. این روزها 
جمعیت دانشــجوهای ایرانی مشــغول به تحصیل در کشــورهای 
آســیایی مانند هنــد، مالزی، ارمنســتان و ترکیه، کــم از جمعیت 
دانشجوهای ایرانی در کشــورهای غربی ندارد. این موضوع درمورد 
کشورهای اروپای شــرقی و غربی هم صادق است. کشورهایی مانند 
چک، رومانی، پرتغال، اسلوانی، مجارســتان، ایتالیا، اسپانیا، قبرس، 
ترکیه، اکراین و دیگر کشــورهای اروپایی هر سال بیشتر از سال قبل 
پذیرای دانشــجوهای ایرانی می شوند. دلیل هم ســاده است، وقتی 
توانایی علمی دانشجوهای مهاجر یک توزیع نرمال دارد، دانشگاه های 

هدفشان نیز یک توزیع نرمال پیدا خواهد کرد. 
در کنار این دو تغییر عمده، گســترش جامعه دانشــجویی و افزایش 
دانشــگاه های هدف، دو تغییر جزئی تر هم اتفاق افتاده است. تغییر 
جزئی اول افزایش چشــمگیر تعــداد متقاضیان تحصیــل در دوره 
لیســانس و فوق لیســانس در خارج از کشور اســت که پیش از این 
منحصر به دوره دکتری بود. تغییر جزئــی دوم مربوط به نحوه تأمین 
هزینه های تحصیل و زندگی در خارج از کشــور می شود که تا پیش از 
این عمدتاً به دو گزینه بورس دانشگاه مقصد و در مواردی بورس های 
داخلی وزارت علوم محدود می شــد. این روزها تعداد دانشجویانی که 
با تعریف وزارت علوم با هزینه شــخصی در خارج از کشور مشغول به 
تحصیل هستند، قابل توجه است و با توجه به تغییر سیاست های مالی 
دانشــگاه های اروپایی و آمریکایی و مشــکالت اقتصادی کنونی این 
دانشگاه ها این تعداد بیشتر هم خواهد شد. قاعدتاً این تغییر به معنای 
خارج شدن مقدار قابل توجهی ارز از کشــور برای تأمین هزینه های 
دانشجوهای ایرانی اســت که این ارز از درآمد و پس انداز خانواده های 

این دانشجوها تأمین می شود. 
بررســی انگیزه ها و اهداف مهاجرت دانشــجوهای کشــور بدون در 
نظرگرفتن این تغییرات و در قالب قدیمــی فرار مغزها نتیجه خاصی 
نخواهد داشــت. همان طور که نتایج نظرسنجی اخیر نشان می دهد، 
پاسخ ها اغلب بسیار متنوع و بدون رابطه معناداری با یکدیگر است. چه 
بسا اگر این نظرسنجی در بین دانشــجوهای داخل کشور با سؤاالتی 
مشابه انجام بگیرد، نتایج مشابهی داشته باشــد. این به معنای انکار 
ارزش این نظرســنجی نیســت، بلکه برعکس، این نظرسنجی نشان 
می دهد اگر مســئوالن کشــور قصد متوقف کردن این روند فزاینده 
مهاجرت را دارند، باید متوجه باشند که برنامه های کلیشه ای مبارزه 
با فرار مغزها دیگر کارگشا نیســت. برای کند کردن روند مهاجرت و 
حتی معکوس کردن آن مســئوالن باید برنامه هــای متعددی برای 
بخش های متفاوت جامعه دانشجوهای مهاجر بیندیشند که برآیند 
تمامی این برنامه  ها عبارت اســت از بهبود شــرایط زندگی در داخل 
کشور. به عبارتی دیگر، اگر می خواهید روند مهاجرت معکوس شود، 
شرایط داخل کشور را سر و ســامان بدهید و باقی را به خدا بسپارید. 
نخبه یا غیرنخبه، جوان ایرانی روز به روز بیشــتر به جایی غیر از ایران 
برای زندگی می اندیشد و این به معنای نیافتن شرایط ایدئال زندگی 
در کشور برای جوانان است. به امید روزی که دوباره به نقطه قبلی فرار 
»مغزها« برگردیم و دیگر نگران فرار »تن ها« نباشــیم. آن وقت شاید 

بتوانیم فکری به حال فرار مغزها هم بکنیم.

شماره 641  شنبه 9 اسفند 1393شماره 641  شنبه 9 اسفند 1393

جـــاده  دوطـرفه؟ نگاهی به نتایج یک 
نظرسنجی از دانشجوهای 
ایرانی خارج از کشور 

درباره مهاجرت دانشجوهای ایرانی از کشور سخن زیاد است. ادامه تحصیل در آن سوی مرزها را به تنهایی نمی توان مهاجرت نامید. پدیده  فراگیری که نام ها و تعابیر متفاوتی از فرار مغزها و مهاجرت نخبگان درصدد تعریف و تحدیدش برآمده اند. مهاجرت به معنی دقیق کلمه پرونده
زمانی رخ می دهد که درس دانشجو تمام شده و حاال در تردید ماندن و بازگشت است. نشانه ها و دالیل این تردید و تصمیم نهایی را اما در همان زمان دانشجویی 
می توان شناخت. چند نفری از دانشجوهای ایرانی چند ماه پیش از دیگر دانشجوهای دانشگاه های آمریکا نظرسنجی کرده اند و به دنبال موانع و انگیزه های 
بازگشت به ایران گشته اند. محمد رشیدیان، آمنه شامخی، محمد مروتی و حمید مهینی بخشی از نتایج این نظرسنجی 4569نفره را منتشر کرده اند. نگاهی 

هرچند اجمالی به نتایج کلی این نظرسنجی نکات ارزشمندی برای مسئوالن دانشگاه، کشور و عالقه مندان به بررسی این پدیده اجتماعی دارد. 

یک پیشنهاد خوب 
همه می دانیم که شرایط فعلی کشــور اعم از اقتصادی و اجتماعی اجازه کاهش یکباره میزان مهاجرت یا افزایش ســریع درصد بازگشت به کشور را نمی دهد. با 
توجه به اینکه بیش از هشتاد درصد از دانشجوها حاضر به همکاری با ایران حتی با وجود حضور و زندگی در آن سوی مرزهای کشور هستند، به نظر می رسد نقطه 
ثقل تمرکز مسئوالن کشور در پدیده مهاجرت نیاز به یک تغییر دارد: اســتفاده از ایرانیان مقیم خارج به جای تالش در جلوگیری از مهاجرت.  اشکالی از همکاری 
مانند ارائه کارگاه  و درس در دانشگاه های ایران، همکاری در انجام پروژه های مشــترک و مثال هایی از این دست می تواند بهره کشور را در کوتاه و میان مدت برای 
بهره گیری از اســتعدادهایی که به هر دلیل ایران را ترک کرده اند، فراهم می کند. همیــن همکاری ها در بلند مدت زمینه را برای کم شــدن عوامل و انگیزه های 
مهاجرت دانشــگاهیان فراهم خواهد کرد.  بی شک این همکاری ها مســتلزم تغییراتی در شرایط بین المللی ایران، زمینه ســازی مناسب تر برای سرمایه گذاری 

خارجی، فضای باز اقتصادی و... است.  

شریفی های دیروز فراموش نکرده اند که پراکندگی جامعه آماری شان را برای باال بردن ارزش و دقت نتایج نظرسنجی منتشر کنند. همان طور که از نمودارها پیداست، بخش اصلی پاسخ  دهندگان را متولدان دهه شصت و نیمه اول دهه هفتاد تشکیل داده اند 
که دلیل جدی آن را می توان محدودیت سنی متولدان نیمه دوم دهه هفتاد برای ادامه تحصیل در خارج دانست. به نظر می رسد تغییر ترکیب سنی به متولدان دهه هفتاد، توان تغییر جدی نتایج نظرسنجی موجود را دارد. 

تنها بیست درصد از ابتدا   -
برای برگشت برنامه 

دارند، آن هم برای چند 
سال دیگر. چند سالی که 
می تواند نگرش و شرایط 

زندگی را آن قدر تغییر 
دهد که تصمیم های 

بزرگ تر هم دستخوش 
تغییر شوند.

یک سوم از ابتدا یا در   -
میانه راه هیچ تصمیمی 

برای برگشت ندارند 
که عدد بزرگ و 

قابل مالحظه ای است. 

با وجود اینکه نزدیک به   -
۷0درصد شرکت کنندگان 

دغدغه پیشرفت کشور را 
دارند، موانع و مشکالت و 
البته نداشتن برنامه باعث 

می شود تعداد کمی  از آن ها 
موفق به حرکتی در جهت 

این دغدغه شوند. 
آیا از نزدیکی میزان کسانی   -

که از ابتدا قصد بازگشت 
ندارند و کسانی که دغدغه 

پیشرفت کشور را ندارند 
می توان نتیجه ای گرفت؟ 

نتایج این نمودار ثابت می کند دلیل بسیاری از بازنگشتن ها مساعد نبودن 
شرایط یا تصور فرد مبنی بر مساعد نبودن شرایط است. اما در صورت امکان 

حاضر به کمک به کشور هستند. 

بیشترین تأثیر در تصمیم گیری ها را دالیل شخصی دارند.

مشکالت فرهنگی   -
اجتماعی و مسائل 
اقتصادی )شغلی و 
اقتصادی( در میان 

هشتاد درصد از 
شرکت کنندگان مانع 
اصلی بازگشت است. 

هرچند مجموع مسائل   -
اقتصادی و شغلی مانع 
اصلی قریب به نیمی از 

بازنگشتن هاست، سهم 
باالتر موانع اجتماعی و 

فرهنگی از هر کدام از آن ها 
نکته ای است که لزوم توجه 

در نهایت کمتر از 30درصد دانشجوها احتمال باالیی برای   -
بازگشت به کشور دارند. توزیع وزنی احتمال بازگشت هم با 

نزدیک شدن به صفر بیشتر می شود. 
نمودار نشان می دهد تعداد کسانی که در بازنگشتن به ایران مصمم اند   -

از آن هایی که اندک تردیدی برای بازنگشتن دارند، بیشتر است. 
در سوی دیگر نمودار آن هایی که مصصم به بازگشت اند، از   -

آن هایی که تردید در بازگشت دارند، کمترند. 

 چرا سراغ این موضوع رفتید؟ دغدغه شما چه بود؟
بعضی از کســانی که اپالی می کنند، به دالیــل مختلف اجتماعــی، اقتصادی، 
خانوادگــی و... از ابتدا قصــد دارند که به معنــای واقعی کلمه مهاجــرت کنند و 
درراستای عجین شدن با کشور مقصد پیش می روند. اما گروه دیگری هم هستند 
که از همان ابتدا به بازگشــت به کشــور به طــور جدی فکر می کنند و همیشــه 
درحال رصدکردن شرایط کشور و تالش برای یافتن مســیر بهینه برای بازگشت 
به کشور هســتند. به اصطالح در این برزخ بین ماندگار شدن یا بازگشت به کشور 
به ســرمی برند. من و سایر دوستان دســت اندرکار این نظرسنجی جزء دسته دوم 

بوده ایم. 
زندگی در این برزخ ویژگی های خاص خودش را دارد. احتماالً بیشــتر از یک فرد 
متوسط اوضاع کشــور را دنبال می کنید و در جمع های دوســتانه و برنامه نوروز و 
جلسات هفتگی الجرم بحث درمورد بازگشــت به کشور و نکات مثبت و منفی آن، 
بخش زیادی از صحبت ها را به خودش اختصاص می دهد. در چنین فضایی اســت 
که می بینید افراد مختلف انگیزه ها و موانع متفاوتــی پیش روی خود می بینند. از 
سوی دیگر هر از چندگاهی از این سو و آن ســو به نقل از مقامات دولتی می شنوید 
که برای بازگشت نیروهای متخصص به کشور فالن مقدمات و تمهیدات اندیشیده 

شده است و این ابهام وجود دارد که کدام یک از این سیاست ها واقعاً موثر است. آیا 
صرفاً درآمد مسئله است یا رضایت شــغلی و علمی؟ آیا افراد نگرانی های سیاسی 
بیشتری دارند یا مسائل فرهنگی نگرانشان می کند؟ آلودگی هوا و ترافیک مسئله 
عمده تری است یا فساد اداری و تبعیض؟  اگر در یک آزمایش فرضی بتوان یکی از 

موانع را برطرف کرد، کدام یک در بازگشت متخصصان از همه مؤثرتر خواهد بود؟
در خالل همین صحبت های دوستانه این بحث پیش آمد که واقعاً تحقیق جامعی 
روی این موضوع انجام نشــده و برای همین ما تصمیم گرفتیــم الاقل برای آنکه 
خودمان درک بهتری از انگیزه ها و موانع برای بازگشــت به کشور و اطرافیان خود 
داشته باشیم، یک نظرسنجی بین دوستان خودمان راه بیندازیم. به این ترتیب بود 

که جرقه اولیه این بحث زده شد. 
روش کار و تهیه اطالعات به چه شکلی بوده؟

اولین بار این بحث شاید در خرداد 93 در گفت وگوهای دوستانه شکل گرفت و بعد 
یک نسخه اولیه از ســؤاالت موانع بازگشت براساس نظرات شخصی خودمان تهیه 
شد. بعد از آن متوجه شدیم برای آنکه به غنای کار افزوده شود، باید از دیدگاه های 
مختلف بهره مند شــویم. ورژن های اولیه را بین دوســتان نزدیک توزیع کردیم و 
فیدبک گرفتیم. با تعــدادی از متخصصان امر مهاجرت هــم صحبت کردیم. در 

طول این مسیر سؤاالت مدام دســتخوش تغییر و پاالیش می شد. باید اذعان کنم 
که ما متخصص این کار نیستیم و ای کاش کســانی که متخصص این حوزه بودند، 
دست به کار می شــدند. ولی ما به عنوان یک نقطه شروع تصمیم گرفتیم درحدی 
که وســع و توان داریم، از توانایی های پراکنده اطرافمان استفاده کنیم. شاید اگر 
می توانســتیم از نظرات چند استاد دانشــگاه که در زمینه مهاجرت کار پژوهشی 

کرده اند استفاده کنیم، نتیجه کار می توانست خیلی بهتر از این هم بشود. 
یکی از بحث هایی که ساعت ها درمورد آن بحث کردیم، مسئله حریم خصوصی افراد 
بود. از طرفی ما می خواستیم مطمئن باشیم که نظرسنجی ما قابل اعتماد است و مثاًل 
یک نفر چند بار آن را پر نکند یا تقلبی در آن رخ ندهد و از ســوی دیگر نمی خواستیم 
افراد را مجبور کنیم که اســم و مشــخصات خود را وارد کنند، چراکه در آن صورت 
ممکن بود محافظه کارانه تر عمل کنند و نظر واقعی خود را وارد نکنند. برای همین در 
عین حال که ما شرکت کنندگان را مجبور نکردیم که اطالعات شخصی خود را وارد 
کنند، ولی تمهیداتی جانبی اندیشــیدیم که با بعضی الگوریتم ها و تمهیدات جلوی 
خطا و تغییرات سیســتماتیک را بگیریم و خوش بختانه اندازه گیری های پسین ما 

نشان می دهد که خطای سیستماتیک در آن رخ نداده است. 
 آیا از میزان مهاجرت هم آماری به دست آورده اید. 

متأســفانه خیر. اگر بخواهم دقیق بگویم، مخاطب اصلی نظرسنجی ما آن دسته از 
کسانی بوده اند که در دانشــگاه های خوب خارج از کشور تخصصی کسب کرده اند 
و به برگشــتن به ایران فکر می کنند. برای همین سعی شــد که همین مجموعه را 
هدف قرار دهیم. مهاجران ایرانی خارج از کشور بیش از یکی دو میلیون نفر هستند 
و اساســاً هدف ما ارزیابی میزان مهاجرت نبوده است، بلکه برعکس هدف، ارزیابی 

انگیزه های »مهاجرت معکوس« به کشور بوده است. 
خود شما و دیگر اعضای تیم، آیا برمی گردید؟

خود من طی ســال آینــده و پــس از اتمام دوره پســت داک فعلــی برمی گردم. 
همان طور که در ابتدا گفتم، ســایر دوســتان هم به برگشــتن به طور جدی فکر 
می کنند. ولی هر کسی محدودیت ها و زمان بندی خودش را دارد. نکته جالبی که 
وجود دارد این است که بســیاری از افرادی که از ابتدا نیت برگشتن داشتند و طی 
5-6 سال اخیر تحصیلشان تمام شده بود، به خاطر مسائلی که در کشور در جریان 

بود قدری این تصمیــم را به تعویق انداختند. بعضی ها شــروع به کار کردند و 
بعضی ها مشــغول دوره های پسادکتری شــدند. به این ترتیب تعداد کسانی 
که وارد این مرحله بررسی شرایط شــده اند، بیشتر شده است و اصطالحاً یک 

backlog از کسانی که در فکر برگشتن هستند ایجاد شده است. 
با توجه به تغییرات مثبت یک سال اخیر، بســیاری از آن افراد دارند دوباره به 
بازگشت به کشــور فکر می کنند. برای همین پیش بینی من این است که در 
یکی دو ســال آتی تعداد زیادی از آن ها به کشــور بازخواهند گشت و اتفاقاً به 
همین دلیل به نظر من نظرســنجی ما و نظرسنجی های مشابه می تواند مفید 
واقع شود. به نظر من بنیاد نخبگان، دانشــگاه ها و سایر نهادهایی که مخاطب 
این افراد متخصص هستند، باید از این موقعیت حداکثر استفاده را ببرند و اگر 
اراده ای برای جذب تحصیل کردگان خارج از کشور وجود دارد، االن موقعیتی 

ویژه است. 
و نکته پایانی؟

این نظرســنجی یک نقطه شــروع بود که به خاطر احســاس خأل زیاد در این 
زمینه ما آن را انجام دادیم. طبیعتاً ما دچار فقدان منابع بسیار از همه لحاظ از 
قبیل تخصص، زمان و مالی بوده ایم. در حد وسع خودمان از آنچه انجام شده و 
لطفی که شرکت کنندگان به ما داشته اند راضی هستیم. ولی بدیهی است که 
برای ما این صرفاً یک کار جانبی و از روی عالقه شخصی و در اوقات فراغت بوده 
اســت. به نظر ما تا همین جای کار هم ارزش استناد به آمار و فعالیت پژوهشی 

در تصمیم گیری ها عیان شده است. 
ما امیدواریم نهادهای متولی این قبیل امور مثل وزارت خارجه یا وزارت علوم 
یا بنیاد نخبگان یا...  ایــن کار را به صورت حرفه ای و به صــورت دوره ای انجام 
دهند و تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها بر اساس یک مبنای علمی صورت 
بگیرد. ما جداً امیدواریم این حرکت فتح بابی باشــد برای حرکت های مشابه 

ولی عمیق تر، تخصصی تر و جدی تر. 
در پایان هم جا دارد تأکید کنم که من عضو کوچکی از یک هســته مرکزی و 
تعداد زیادی از دوستان دیگر بوده ام که الزم اســت اسم سایر اعضای اصلی را 

ذکر کنم:
آمنه شامخی، دانشجوی دکتری، علوم کامپیوتر، دانشگاه نورث ایسترن  -

محمد رشــیدیان، محقق پســادکتری، شــیمی و بیولوژی، دانشــگاه   - 
ام آی تی

محمد مروتی، محقق پسادکتری، اقتصاد، دانشگاه استنفورد  -
حمید مهینی، محقق پســادکتری، الگوریتم و نظریه بازی ها، دانشــگاه   -

مریلند
محمد امیــن صادقی، دانشــجوی دکتری، هوش مصنوعی، دانشــگاه   -

ایلینوی
امیرحسین آل یاسین، دانشــجوی کارشناسی ارشــد، علوم کامپیوتر،   -

دانشگاه ایلینوی

گفت وگو با محمد مروتی دانشجوی سال های دور دانشگاه

این نظرسنجی یک فتح باب بود
آمنه شامخی، محمد رشیدیان، محمد مروتی و حمید مهینی با هدف بررســی انگیزه ها و موانع بازگشت به کشور در پاییز 1393 یک مطالعه 
آماری انجام دادند که مخاطب اصلی آن ایرانیان تحصیل کرده  یا درحال تحصیل در خارج از کشور بودند. در این نظرسنجی بیش از 45۰۰ نفر از 
تحصیل کردگان ایرانی خارج از کشور شرکت کردند و دغدغه های خود را شرح دادند. نتایج ابتدایی این نظرسنجی در دی ماه 1393 منتشر 
شد و اینکه با کمک محمد امین صادقی و امیرحسین آل یاسین تحلیل و ویژوالیزیشن نتایج در مراحل پایانی است و به زودی منتشر می شود. 

آنچه در زیر می آید، مصاحبه ای با محمد مروتی به نمایندگی از این گروه است. 

هرچند ممکن است بسیاری از آن ها که به 
کشور بازنمی گردند، دغدغه جدی داشته 

باشند یا آن ها که بازمی گردند نه. 

به یکی از مهم ترین عوامل نارضایتی در ایران، 
یعنی نارضایتی های اجتماعی را پررنگ می نماید. 

کوچک بودن موانع سیاسی هرچند قابل   -
پیش بینی بوده است، نکته مهمی برای 

بررسی های مسئوالن کشور است. 

نداشتن برنامه ای برای بازگشت در اغلب   -
دانشجوها، بیشتر آن ها را مستعد ماندن می کند. 

نداشتن برنامه در بسیاری موارد منجر به همراهی 
با شرایط زندگی و در نتیجه ماندن می شود. 

38 درصد
زن

62 درصد
48 درصدمرد

دکتری

34 درصد
فوق لیسانس

9 درصد
پسادکتری

8 درصد
لیسانس

1 درصد   هیچکدام

29  درصد

2  درصد 4  درصد

16  درصد

45  درصد

32  درصد

1  درصد

4۰  درصد

25  درصد

6  درصد
 کمتر از
1 درصد

 کمتر از
1 درصد

نمودار 1 - پراکندگی شرکت 
کنندگان براساس جنسیت

نمودار 6 - آیا کمک به پیشرفت ایران 
بخشی از دغدغه های اصلی شماست؟

نمودار 7 - درصورت حضور در 
خارج از ایران آیا عالقه مند هستید 

در فعالیت هایی  مرتبط با ایران 
همکاری داشته باشید؟

نمودار 8 - به طور نسبی 
کدام انگیزه وزن بیشتری در 

تصمیم گیری شما خواهد داشت؟

نمودار 9 - به طور نسبی کدام مانع 
وزن بیشتری در عدم بازگشت شما 

به ایران دارد؟

نمودار 1۰ - با توجه به تمام انگیزه ها و موانعی که وجود دارد، چقدر محتمل می دانید 
که در 5 سال آینده به ایران برگردید؟

نمودار 2 - پراکندگی 
شرکت کنندگان براساس 

تعدادسال های اقامت خارج 
از ایران

کمتر از
2 سال 

 متولد قبل از
135۰

متولد
5۰ تا 55 

متولد
55 تا 6۰ 

متولد
6۰ تا 65 

متولد
65 تا 7۰ 

 متولد بعد از
137۰

نامشخص  بین
3 تا 5 سال

 بین
5 تا 1۰ سال

 بیشتر از
1۰ سال

نامشخص

نمودار 3 - پراکندگی شرکت کنندگان 
براساس سال تولد

نمودار 4 - پراکندگی شرکت کنندگان 
براساس سال مقطع تحصیلی

نمودار 5 - آیا به برگشتن به ایران به طور 
جدی فکر می کنید؟

33 درصد
خیر

47 درصد
 بله ولی برنامه دقیقی
برای برگشتن ندارم

12 درصد
بله و می خواهم در
 3 تا 5 سال آینده 

برگردم

8 درصد،  بله و می خواهم
در  1 تا 2 سال آینده 
برگردم 

71 درصد
83 درصدبله

بله

29 درصد
خیر

17 درصد
خیر

18 درصد
 مالحظات

شغلی

15 درصد
 احساس وظیفه
نسبت به ایران

12 درصد
 دالیل فرهنگی

و اجتماعی

38 درصد
دالیل شخصی

13 درصد
 انگیزه ای برای
برگشت ندارم

3 درصد
 انگیزه های
دیگر

11 درصد
 مشکالت
سیاسی

13 درصد
مشکالت شغلی

3۰ درصد
 مشکالت
اقتصادی

37 درصد
 مشکالت

فرهنگی - اجتماعی

4 درصد
 مشکالت
شخصی

4 درصد
 مشکل جدی برای
بازگشت ندارم

1 درصد
 مشکالت
دیگر

بسیار کم

1 2 3 4 5 7 8 9 1۰

4 درصد4 درصد

7 درصد7 درصد7 درصد
5 درصد

9 درصد

13 درصد
17 

درصد

6

بسیار زیاد

23 
درصد
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نوسانات هسته ای 
در بازار سرمایه 

هســته ای؛  مـــــذاکرات  حامد کریمی موحد

مسئله ای که کماکان حرف اول و آخر اتفاقات بازار 
سرمایه را می زند. در هفته گذشته مذاکرات ایران 
با گروه موسوم به 1+5 در حال انجام بود و در هفته 
جاری نیــز این مذاکــرات ادامه خواهد داشــت. 
برخالف آن چیزی که در اواخــر بهمن ماه از زبان 
آقای ظریف وزیر امورخارجه کشورمان شنیده شد 
که تا آخر اسفندماه مذاکره ای انجام نخواهد شد، 
مذاکرات در ایــن مرحله با شــرکت کننده های 
جدید همچون علی اکبر صالحی، رئیس سازمان 
انرژی اتمی ایران در حال پیگیری است. برخی از 
کارشناســان همین موضوع را یکی از نقطه های 
امیدواری بــرای تغییر روند مذاکرات هســته ای 
می دانند. در هر حال، کماکان حــال و هوای بازار 
ســرمایه کشــور در حالت انتظــار قــرار دارد و 
معامله گران رفتار های بــدون هیجان و رو به روند 
منفی را دنبال می کنند. این رفتارها را می توان در 
شــاخص هایی ماننــد ارزش و حجــم معامالت 
به وضوح مالحظه کرد. از طرف دیگر فشار فروش 
اشخاص حقوقی که هر ســاله در این موقع از سال 
به طور سنتی در بازار ســرمایه شکل می گیرد نیز 
کم کم در حال نمایان شــدن اســت. در روزهای 
گذشته شــایعاتی مبنی بر عدم فشار فروش برای 
تسویه اعتبارات در پایان ســال شنیده شده که تا 
زمان اعالم رسمی سازمان بورس باید صبر کرد و 
اگر این گونه باشد، این امر می تواند به وضعیت بازار 

کمک کند.
در ایــن بین ســرمایه گذاران شــاهد انتشــار 
گزارش هــای بودجــه ســال آینــده برخی از 
شرکت ها در سامانه کدال هستند. گزارش هایی 
که براســاس آن ها به طور کلــی می توان گفت 
برخی از شــرکت ها عملکرد خوبــی را خواهند 
داشــت اما ســرمایه گذاران کمــاکان احتیاط 
ناشــی از بالتکلیفی نتیجه مذاکرات هسته ای را 
در تصمیم گیری های خــود دارند و گزارش های 
خوب شــرکت ها مانند قبــل روی روند قیمتی 
ســهام شــرکت ها تأثیر نمی گــذارد. از جمله 
این گزارش ها می تــوان به گزارش هــای گروه 
پتروشیمی اشــاره نمود که با وجود عدم تصویب 
مواردی همچــون نرخ خوراک و نرخ ســوخت و 
قیمت اوره، گزارش های خوش بینانه بر اســاس 
تصویب همه ایــن موارد به بازار ارائــه نموده اند. 
دیگر گروه موجــود در بازار گــروه بانکی بود که 
با گزارش های خوب خود تحرکات نســبی را در 
این گروه به راه انداخت.الزم به ذکر اســت برخی 
از ســود های اعالم شــده در این گروه مربوط به 
ســود های غیرعملیاتی و فروش دارایی هایشان 
بوده اســت که باید تأثیــر آن ها را بــه طور جدا 

مدنظر قرار داد.
به طور کلی در هفته جاری اگر خبری از مذاکرات 
هسته ای مبنی بر روشن شــدن روند مذاکرات به 
گوش برسد، می توان به بهبود روزهای آینده بازار 

سرمایه امیداور بود.

فقر فقط دسترسی نداشتن به منابع  اقتصادی
مالــی نیســت، بلکــه پدیــده ای حسین ارجینی

چند جانبه است. نداشتن فرصت رشد، حق انتخاب و عدم 
ارتباط کارا با محیــط اطراف جنبه هــای دیگری از فقر 
هستند. در یک تقسیم بندی، فقر را به دو نوع فقر موقعیتی 
و فقر نسلی تقســیم می کنند که اولی حاصل یک اتفاق 
خاص و قابل مشاهده در زندگی فرد است که موجب فقیر 
شدن وی می شــود و دومی حاصل یک چرخه است که از 
نســلی به نســل بعد منتقل می شــود و دارای الگوهای 
عقیده ای و فرهنگی خاصی است. برای ساده ترشدن بحث 
حول این موضــوع، فقر مالی را مالک قــرار می دهیم که 
البته معیار کّمی ســاده، قابل اندازه گیری و البته نســبتاً 

دقیقی برای اندازه گیری فقر است.
مجموعه ای از عوامل و وقایعی که از فقر ناشی می شوند 
و بدون دخالت از خارج ادامــه پیدا می کنند، چرخه فقر 
را تشــکیل می دهند و تا زمانی که افــراد درگیر، منابع 
ضروری برای برون رفت از فقر از جمله دانش، ارتباطات 
و توانایی جابه جایــی و مهاجرت و البته ســرمایه مالی 
را نداشته باشــند، ادامه پیدا می کند. خانواده هایی که 
حداقل در سه نســل پی در پی در فقر به سر ببرند، جزء 
این چرخه محسوب می شوند. در جوامعی که این پدیده 

فراگیر است، از آن به عنوان تله توسعه یاد می کنند.

لزوم توجه به آموزش ابتدایی
یکی از بهتریــن راهکارها برای کاهش فقر و شکســتن 
چرخه فقر کــه در چنــد دهــه اخیر در کشــورهای 
زیادی اجرایی شــده و با نتایج قابل قبولی همراه بوده، 
پیاده سازی یک سیســتم آموزشــی قوی خصوصاً در 
دوران ابتدایــی تحصیــل دانش آمــوزان و مهیا کردن 

شــرایط برای جذب بیشــترین 
دانش آموز است. چرا که بسیاری 
از کودکان در خانواده های فقیر 
برای کمــک به درآمــد خانوار، 
قبل از ورود به مدرســه مشغول 
کار می شــوند و از تحصیــل باز 
می مانند. به طور متوسط درآمد 
آتی فرد به ازای هر سال تحصیل 
در مقطع ابتدایی 10درصد و به 
ازای هر ســال تحصیل در مقطع 
دبیرســتان 20درصــد افزایش 
خواهد یافت. بنا بر مطالعه بانک 
جهانی، کشــاورزانی که حداقل 
تا پایه چهــارم ابتدایی تحصیل 
کرده اند،  قادرنــد بهره وری کار 
خود را تا 9درصد افزایش دهند. 

سنجش وضعیت آموزشی
در مورد خط فقر و تعــداد افراد 
زیر خط فقر در ایران آمار و ارقام 

رسمی و غیررســمی بســیار متفاوت و پراکنده است. 
لیکن با نگاه به هر یک از این آمــار وضعیت قابل قبولی 
برای ایران قابل تصور نیســت. در این شــرایط نسبت 
به وضعیت آموزش در کشــور باید حساسیت بیشتری 

داشت.
آزمون هــای TIMSS ) مطالعــه بین المللی روند علوم 
و ریاضیــات( PIRLS )مطالعه بین المللی پیشــرفت 
سواد خواندن( که توســط انجمن بین المللی ارزشیابی 
پیشرفت تحصیلی )IEA( در سطح دنیا برگزار می شود، 
چند هدف عمده دارند که ازجمله 
آن ها سنجش پیشرفت ریاضیات 
و علوم و مطالعه ســواد خواندن 
)درک  مطلــب( در دانش آموزان 
پایــه چهــارم ابتدایی و ســوم 
راهنمایی است. این آزمون ها به 
نوعی محک ارزیابــی نظام های 
آموزشــی در کشــورها و میزان 
موفقیــت و عملکرد آن هاســت. 
بســیاری از دولت ها رتبه کشور 
خود در ایــن آزمون ها را به ضعف 
و قوت برنامه های آموزشــی خود 
تعبیر می کنند. برخی کشورهای 
دنیا مانند نروژ، نســبت به نتایج 
ایــن دو آزمون آن قدر حســاس 
هستند که نمرات پایین تر از حد 
اســتاندارد دانش آموزان آن ها، 
به عزل وزیر آموزش این کشــور 

منتهی می شود.
هرچند نتایــج ایــن آزمون ها 

برای کشــورمان نشــان از روند رو به بهبــود آموزش 
دارد، آمار به دســت آمده از آخریــن دوره این آزمون 
نشــان می دهد که 43درصد دانش آمــوزان ایرانی در 
پایه چهارم ابتدایــی حداقل توانایی مــورد انتظار در 
ریاضی، علوم و درک مطلــب را ندارند و نتوانســتند 
نمــره قابل قبــول در این آزمــون کســب کنند. این 
در حالی اســت کــه این عــدد در کشــورهایی چون 
هنگ کنگ، فنالند، روسیه، ســنگاپور، کانادا و آلمان 
زیر 6درصد اســت. جــدا از تعــداد دانش آموزانی که 
هر ســاله ترک تحصیــل می کنند، امســال بیش از 
130هزار نفــر از کودکانی کــه باید وارد ســال اول 
دبســتان می شــدند، ثبــت نــام نکرده اند کــه این 
 میزان حــدود 10درصــد جمعیت این کــودکان را 

تشکیل می دهد. 

نگاه کالن اقتصادی
تحقیقات نشان داده است مدارسی که دانش آموزان در 
آن ها عملکرد پایین تــر از میانگین دارند، آموزگارانی را 
به کار می گیرند که مهارت کمتری در کارشــان دارند. 
عملکرد پایین این دانش آموزان حتی در دوران دانشگاه 
آن ها نیز قابل مشاهده اســت. در نگاه کالن نیز سرمایه 
انســانی یکی از عوامل مهم بهره وری اقتصادی اســت. 
نیروی کار غیر حرفه ای از آنجا که توانایی حضور پررنگ 
در چرخه تولید اقتصادی را ندارد،  در بلند مدت موجب 
کاهش رشــد اقتصــادی و اســتاندارد های زندگی در 
کشور خواهد شد. ایران نیز در این شرایط برای کاهش 
میزان فقر و کمک به رشــد اقتصــادی در بلند مدت به 
شدت به بهبود ســاختار آموزشــی و افزایش کیفیت 

آموزش نیاز دارد.

نگاهی به ابعاد اقتصادی آموزش در میان اقشار فقیر

چرخه فقر و آموزش
نگاهی به رکوردار اسکار هشتاد و هشتم

مرد پرنده ای

مجموعــه ای از عوامل و 
وقایعی که از فقر ناشــی 
می شوند و بدون دخالت از 
خارج ادامه پیدا می کنند، 
را تشــکیل  فقر  چرخه 
می دهند و تا زمانی که افراد 
درگیر، منابع ضروری برای 
برون رفت از فقر از جمله 
دانش، ارتباطات و توانایی 
مهاجرت  و  جابه جایــی 
و البته ســرمایه مالی را 
نداشته باشند، ادامه پیدا 

می کند

اقتصاد ایران در سال 94
دکتر مدنی زاده از استادان اقتصاد دانشگاه و مسئول گروه مدل سازی پژوهشکده پولی 
بانکی، در همایش اقتصاد ایران عنوان کرد: از ابتدای ســال 90 تا زمستان 92 شاهد افت 
حجم سرمایه گذاری در کشــور بوده ایم و در عین حال مصرف 5 دهک پایین درآمدی 
کشور 50 درصد کاهش داشته است. به نوعی سبد خانوار نیمی از جمعیت کشور نصف 

شده است. با این وجود از ابتدای امسال شاهد نشانه هایی دال بر خروج از وضعیت رکود تورمی بوده ایم. پیش بینی های 
آماری تورم 15درصدی پاییز سال آینده و رشد 4درصدی را برای سال جاری و آتی خبر می دهند. قیمت جهانی نفت، 

مسائل سیاست خارجی، مطالبات معوق بانکی و بحران آب از عمده تهدیدات اقتصاد ایران در سال 94 هستند.

راهکارهای عادالنه برای خدمت سربازی 
همایش خدمت ســربازی و راهکارهای عادالنه از طرف انجمن علمی حقوق دانشگاه 
تهران 5 اسفندماه برگزار شد. مباحثی چون تعارض قانون خدمت اجباری سربازی با 
اصل 43 قانون اساسی مبنی بر لزوم رعایت آزادی افراد در انتخاب شغل و فعالیت های 
اقتصادی، ناکارا بودن وضعیت کنونی تخصیص در بین افراد وظیفه عمومی، زائدبودن 

نیمی از ظرفیت فعلی نیروهای وظیفه با توجه به راهکارهای جایگزین و واگذاری بحث آموزش عمومی مســائل 
نظامی به نیروهای بســیجی، ازجمله اظهار نظرات و راهکارهایی بود که در این همایش مطرح شــد. قرار است 
همایش دیگری با نگاه به ابعاد اقتصادی  خدمت سربازی در اردیبهشت ماه سال 94 در دانشگاه شریف برگزار شود. 
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کمدی سیاه ایناریتو  سینما
بی شک گل سر سبد فرید جهانیان

فیلم های امســال بود که توانست در شب 
مراسم اسکار برنده بزرگ این جوایز شود. 
این فیلم در شب مراسم اسکار توانست 4 
جایزه بهترین فیلم، کارگردانی، فیلم نامه 
غیراقتباســی و فیلمبرداری را از آن خود 
کند.  فیلم جادویی مرد پرنده ای از همان 
نخستین نمایشش در جشنواره فیلم ونیز 
تحسین منتقدان را برانگیخت و به عقیده  
خیلی ها بعد از چند ســال ناامیدکننده، 
امسال اسکار بهترین فیلم به یک اثر درست 
و حسابی رســید. ایناریتوی مکزیکی در 
کنار امانوئل لوبتسکی در مقام کارگردان و 
فیلمبردار، چنان تصویر سازی بی نظیری 
ارائه می دهند که چشــم هر بیننده ای را 
مجذوب خود می کند. این را که به فیلم نامه 
بســیار قدرتمنــد و مجموعــه  بازیگری 
حرفه ای مرد پرنده ای اضافه کنید، متوجه 
خواهید شد که با یک اثر تراز اول سر و کار 

دارید.
مرد پرنده ای داســتان مرد بازیگری به نام 
ریگان را روایت می کند کــه در دورانی به 
خاطر بازی در سری فیلم های ابرقهرمانی 
مرد پرنده ای، برای خود شــهرتی دست 
و پــا کرده بــود؛ امــا حال سال هاســت 
بازیگری او فراموش شــده اســت. او برای 
به دســت آوردن شــهرت قدیمــی خود 
نمایشــی را به کارگردانی خــود به روی 
صحنه بــرادوی مــی آورد. اما داســتان 
به این ســادگی نیســت و فیلم با روایت 
خاصش بیننده را درگیر افکار این بازیگر 

می کند به طوریکــه مرزهای بین خیال 
و واقعیت درهم می شــکند و بــا فیلمی 
جادویی روبه رو می شویم. فیلم تنها روی 
یک شــخصیت زوم نمی کند و در آن روی 
تک تک شخصیت ها و روابطشان با یکدیگر 
کار می شــود و ایــن شــخصیت پردازی 
پیشرفته مسلماً مهم ترین رکن فیلم نامه 
مرد پرنده ای است. مایکل کیتون با بازی 
بی نظیر خود همه را مجــذوب خود کرد. 
او که خود همچون شخصیت اصلی فیلم 
ســال های قبل با بازی در سری فیلم های 
بتمن شهرتی بسیار داشت و در سال های 
اخیر کم کم به بازیگری کم کار تبدیل شده 
بود، با مرد پرنده ای تــوان بازیگری خود را 
به رخ همگان کشید و همچون شخصیت 
فیلم پس از پایان کار خود توانست بار دیگر 
به صفحه اول مجله ها بازگردد و ســتون 
تحســین منتقدان را در نشریات مختلف 
ببیند. مایکل کیتــون در رقابتی نزدیک 
اسکار را به ادی ردماین باخت. اما استون و 
ادوارد نورتون هم حضور درخشانی داشتند 
و نامزد در بخش بازیگــران مکمل بودند 
اما آن دو نیز همانند کیتون دستشــان از 

رسیدن به مجسمه طالیی کوتاه ماند.
هرچه از  بازیگری مــرد پرنده ای صحبت 
کنیم، هیــچ گاه به پــای کار کارگردان و 
فیلمبردار فیلم نمی رســد. دوربینی که 
ایناریتو پشت آن نشسته بود و لوبتسکی آن 
را هدایت می کرد، گویی چوبی جادویی بود 
که با آن بیننده را مجذوب زیبایی های فیلم 
می کند. برداشــت های بلند و بدون کات 
ایناریتو مسلماً کار سختی برای بازیگران 

فیلم ایجــاد کرده اســت. فیلــم به طور 
عمده در تئاتر ســنت جیمــز در برادوی 
فیلمبرداری شــد. مایکل کیتون و باقی 
بازیگران باید خودشــان را با شیوه سخت 
کارگردانی ایناریتــو هماهنگ می کردند 
تا بتواننــد 15 صفحه دیالــوگ را بدون 
قطع اجرا کنند. امــا نتیجه  کار یک روایت 
سرگرم کننده است که نگاه تماشاگران را 

به دنبال خود می کشد.
ایناریتو اولین کارگــردان مکزیکی نامزد 
اســکار بود، اگر سال گذشــته اسکار به 
آلفونســو کوآرون نمی رســید و امسال 
می توانست با اســکاری که به دست آورد  
نام اولین کارگردان مکزیکی برنده  اسکار 
را یدک بکشــد. لوبتســکی هم که سال 
گذشــته همکار کوارون بود و برای جاذبه 
اســکار بهترین فیلمبرداری را به دســت 
آورد، امســال نیز این افتخار را تکرار کرد و 
بدون شــک نام خود را به فهرست بهترین 

فیلمبرداران تاریخ سینما اضافه کرد.
 منتقدان همگی اشــاره به تم ابزورد فیلم 
می کنند که بســیار زیبا روایت شده. برای 
مثال کــث کالرک، منتقد مجله  تایم اوت 
نیویورک می گویــد: می دانیم که ایناریتو 
یک وجه تیــره و تار دارد. کافی اســت به 

فیلم های قبلی اش مثل عشق سگی و بابل 
نگاه کنید. این وجه در ایــن فیلم به طور 
کامل پنهان نشده است. فیلم او می گوید 
که زندگی ناامید کننده اســت. اما در عین 
حال می گوید که زندگی زیبا و در مواردی 
غیر منتظره اســت. به محض پایان فیلم، 
بی تابانه آرزو می کنید که دوباره با آن پرواز 
کنید. خــود مایکل کیتــون بازیگر نقش 
ریگان درباره فیلم می گوید: در نخستین 
برخورد نظر مردم را درباره انسانیت  تکان 
می دهد. در ســطح عمیق تر هــم با عث 
می شود آن ها بنشینند درباره خودشان و 

زندگی شان فکر کنند.
نظر مثبت منتقدان به فیلــم مثل امتیاز 
8/8 از 10 در سایت متاکریتیک و بازخورد 
مثبت تماشــاگران که امتیاز 8/1 از 10 را 
در ســایت آی ام دی بی برای مرد پرنده ای 
به ارمغان آورده است در کنار فروش قابل 
قبول این فیلم به عنوان  فیلمی مســتقل، 
خود گواه این اســت که با اثری برجسته 
و سرگرم کننده روبه رو هســتیم و حتی 
اگر اســکار بهترین فیلم به آن نمی رسید، 
اهمیت خود را از دست نمی داد و مسلماً از 
جمله فیلم های سال است که لذت دیدن 

آن را به هیچ عنوان نباید از دست داد.

درگذشت منتقد و نویسنده مطرح سینما
زاون قوکاسیان منتقد و نویسنده کتاب های سینمایی، دار فانی را وداع گفت. قوکاسیان، 
کار تحقیق و تألیف کتاب های ســینمایی را از ســال 1350 با نگارش کتابی درباره فیلم 
چشمه ساخته آربی آوانسیان شــروع کرد و حدود 24 کتاب درباره سینماگران مختلف 
تألیف کرده است. از آثار تصویری قوکاسیان می توان به فیلم های همه فرزندان من، فصلی 

دیگر، نقش خیال و خاج شویان اشاره کرد. داوری جشنواره های فیلم در ایران، اتریش، ایتالیا و ارمنستان، دبیر هنری 
جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات، حضور مستمر در رویدادهای ســینمایی از جمله جشنواره فیلم کودک و نگارش 

صدها مقاله، یادداشت و نقد سینمایی از دیگر فعالیت های این منتقد باسابقه بود. 

آخرین وضعیت »سایه« در تولد 87سالگی  
 حال هوشنگ ابتهاج در روزهای تولد 8۷ســالگی اش رو به بهبود است. همسر این شاعر 
پیشکسوت ساکن آلمان گفت: ایشان هنوز از بیمارستان مرخص نشده اند؛ اما حالشان 
خوب و رو به بهبود اســت. او افزود: پزشــکان حال ایشــان را خوب ارزیابی کرده اند؛ اما 
گفته اند باید چند آزمایش دیگر رویشان انجام شــود و بعد از بیمارستان مرخص شوند. 

ابتهاج که ششم اسفندماه 8۷ساله شد، چند روزی  اســت به علت بیماری ریوی در بیمارستانی در شهر کلن بستری 
شده است. هوشنگ ابتهاج متخلص به »ه. الف. سایه« ششم اســفندماه 1306 در شهر رشت به دنیا آمد. کتاب های 

نخستین نغمه ها، سراب، سیاه مشق، شبگیر، چند برگ از یلدا، یادگار خون سرو و تاسیان مهر  از آثار این شاعرند. 

 بندبازی 
یک کارگردان مکزیکی

الخاندرو گونزالز ایناریتو کارگردان 52ســاله 
مکزیکی تبار، اولیــن فیلم بلند خــود را با نام 
عشق ســگی در سال 2000 ســاخت. فیلمی 
اپیزودیک که ســه داســتان مختلف را با یک 
حادثه به هم مرتبط می ســازد. او بــا این فیلم 
نبوغ خود را به همگان نشــان داد و چهار سال 
بعد با فیلم 21 گرم شــهرتی جهانــی برای او 
کســب کرد. اما موفق  ترین فیلم او بابل بود که 
برای او جایزه بهترین کارگردانی از جشــنواره 
فیلم کن بــه ارمغان آورد و نامزدی اســکار در 
رشــته بهترین کارگردانــی را نیز بــه همراه 
داشت. عشــق ســگی، 21 گرم و بابل سه گانه 
ایناریتو بودنــد و فیلم آخر او نیز بــا نام زیبا در 
بخش بهترین فیلم غیرانگلیســی زبان اسکار، 

نامزد کسب جایزه بود.

تم ســیاه و تلخ ویژگی بارز فیلم هــای ایناریتو 
اســت. بــه چالــش کشــاندن انســان ها در 
موقعیت های ســخت و روایات داستانی ابزورد، 
او را تبدیل بــه یک خالق صاحب ســبک کرده 
است. در عشق سگی این تلخی و سیاهی بیش از 
دیگر آثار دیده می شود، در حالی که مرد پرنده ای 
با آنکه ســاختاری تیره داشــت، بــه نتیجه ای 
درخشان و امیدوار کننده رســید. او اما باالخره 
در مرد پرنده ای بــه حق خود رســید. اثری که 
سختی های زیادی برای او داشت. ایناریتو قبل 
از شروع فیلمبرداری، عکســی از فیلیپ پتیت 
بندباز برای عوامل فیلم فرستاد که او را روی بند، 
میان دو برج نشــان می دهد. ایناریتو به عوامل 
فیلمش گفته بود بچه ها، این فیلمی اســت که 

می خواهیم بسازیم. اگر بیفتیم، می بازیم.
او گفتــه اســت کــه دو هفتــه قبل از شــروع 
فیلمبــرداری با مایــک نیکولز کارگــردان در 
نیویورک شــام می خورده است و در حین صرف 
شام به نیکولز گفته که چطور قصد دارد فیلمش 
را در یک برداشــت طوالنی بگیــرد. نیکولز هم 
پیش بینی کرده فیلم بدون کات، فاجعه می شود. 
ایناریتو گفته اســت آن دیــدار  ناامیدش نکرده 
اســت بلکه آگاهی اش را از میزان سختی کاری 
که قرار اســت انجام دهد، افزایش داده. ایناریتو 
که معموالً هر 4ســال یک بار فیلم می ساخت، 
این بار اما پرکارتر شده است و سال دیگر، فیلم از 
مرگ بازگشته را با بازی لئوناردو دیکاپریو مقابل 

دوربین می برد که اولین اثر اقتباسی اوست. 

دریچه هنـــــــــــــــــــــــــری

عکاس باشی

تسلط بر اجزای ترکیب بندی
دیدیم کــه چگونه می تــوان یک عکس برجســته ثبت کــرد. همچنین بــا اجزای 
ترکیب بندی به اختصار آشــنا شدیم. به خصوص دانســتیم تفاوت عکاس حرفه ای با 
نوآموز در این اســت که به مســیر نگاه مخاطبش بها می دهد. اما امروز قرار است یک 
»تمرین« برای تسلط بر این اجزا بیان کنیم. تمرینی که روحیات شما را بازگو می کند. 
اینکه ذاتاً چه چیزهایی را دوســت دارید و از چه چیزهایــی متنفرید. ابتدا باید حدود 
صد تا از عکس های خودتــان را انتخاب کنید. عکس هایی کــه حس می کنید ارزش 
وقت گذاشــتن دارند و نه صرفاً آن هایی که دوستشــان داریــد. در ادامه یک صفحه 
کاغذ بردارید و آن را به 6 ستون تقســیم کنید. خط، بافت، فرم، شــکل، الگو و رنگ. 
حاال عکس هایتــان را یکی یکی با دقت نگاه کنید و اجزایی که در آن تأثیرگذار اســت 
شناسایی کنید و سپس در ستون مربوطه یک عالمت قرار دهید. در انتها دوربین خود 
را بردارید، به فضای باز بروید و شروع کنید به عکاسی، اما این بار سعی کنید به ستونی 

که کمترین عالمت را خورده توجه بیشتری داشته باشید.

1393 اسفند   9 شنبه    641 شماره 



ایران آب ندارد

ایران فرهنگ دارد. ایران 
نخبه دارد. ایران کارشناس 
دارد. درست است که گاهی 

از سال آب ندارد، اما خیال ما 
راحت است که ایران دست کم 
هفتاد میلیون دلسوز دارد. به 
امید روزی که هیچ وقت ایران 

طوفان شن هم نداشته باشد.

عدم تعهد

همان طور که حتماً متوجه  علی کیاکاظمی

شــدید هفته پیش تهران 
میزبان وزرای علوم جنبش 
عــدم تعهد بود. اصــوالً ما 
اعتقاد داریــم که حتی اگر 
ایران رئیــس دوره ای جنبش عــدم تعهد هم 
نبود، باز هم بیشترین شایســتگی را برای این 
میزبانی داشــت. یعنی در جای جای سیستم 
آموزش عالی ما این عدم تعهد موج می زند. شما 
به شــریف نگاه نکنید که هفته اول ترم استاد 
حضور و غیاب می کند تازه آخر ترم هم کالس 
جبرانی می گذارد. در بقیه دانشگاه های کشور 
دو هفته از اول، یک هفته از آخر و چند هفته هم 
به صورت رندوم کالس تشــکیل نمی شــود. 
اســتاد و دانشــجو و آمــوزش و... همــه هم 
راضی اند. یا مثاًل همین وزیر ســابق علوم. اصاًل 
دقت نداشــت که تعهد باید مهم ترین عامل در 
همه چیــز باشــد. الکی و بی مورد یک ســری 
حرف هایــی از شایســتگی و قانــون و این ها 
می گفت. بنده خــدا کاًل عدم تعهــد را زیادی 

جدی گرفته بود.
اما وزیر علوم در حاشیه این اجالس با تعدادی 
از این وزرا دیــدار کرده و حرف هــای جالبی 
زده. مثاًل به وزیــر علوم اندونــزی گفته که ما 
ســال گذشــته 15 تا بورسیه به شــما دادیم 
و امســال هم آمادگــی داریم 10 بورســیه به 
دانشجویان اندونزیایی بدهیم. احتماالً بعدش 
وزیر علوم اندونزی گفته که: »نمی شــه امسالم 
همون 15 تــا رو بدید؟ به خدا روش حســاب 
کرده بودیم.« فرهــادی هم گفته: »خدایی زیر 
تیغ استیضاح مجلســم. خودت که می دونی. 
جون تــو راه نداره. برو ســال دیگــه بیا که دم 
انتخاباته مهربون می شــند، اون موقع جبران 
می کنم.« یا مثــاًل دکتر »اوپــو کوآگی مانگ 
ناناجین« )دســتم بشــکنه اگر یــک حرف از 
خــودم اضافه کرده باشــم( وزیر علــوم غنا به 
فرهادی گفته کــه در زمینه بهداشــت، غذا و 
هرچیزی که کیفیت زندگی را بــاال می برد به 
ما کمک کنیــد. فرهادی هم کــه هنوز دلش 
نمی آید ســازمان هــالل احمر را رهــا کند، با 
اشــاره به افتتاح پلی کلینیک از ســوی هالل 
احمر ایران در کشــور غنا، آمادگی کشورمان 
را بــرای پذیرش دانشــجویان کشــور غنا در 
 زمینه های بیولوژی، علــوم پایه و فنی  حرفه ای 

اعالم کرد.
شــما هم اگر وقت کردیــد بروید به لیســت 
کشــورهایی کــه وزیر علــوم با آن هــا دیدار 
کرده یــک نــگاه بیندازیــد. حقیقتاً ســواد 

جغرافیایی تان کلی افزایش پیدا می کند.

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به همه مغزها و همه فرارها. تقدیم می کنیم به همه دانشــجوهایی که 
تاب ماندن داشتند، اما دســت روزگار آن قدر باال و پایینشــان کرد که عطای مام میهن را به لقایش بخشیدند و 
برای آینده بهتر و رفاه بیشتر، رو بردند به کشــورهای بیگانه. تقدیم می کنیم به همه خانواده هایی که مهم ترین 
راه ارتباطی شان اسکایپ شــده و همه دید و بازدیدشان به اینترنت بند اســت. تقدیم می کنیم به آن روزی که 
دیگر رفتنی نباشــد و هرچه هســت بوی ماندن بدهد و تقدیم تر می کنیم به آن هایی که با همه مشکالتی که 

می دانستند، برگشتند.

تقدیم می شود به ... 

صفحـــــــه آخـــــــــر

دکتــر حداد عــادل در مراســم 
پنجاهمین ســالگرد تأســیس 
دانشــگاه  الزهــرا)س( فرمودند: 
شورای تحول و ارتقای علوم انسانی 
آمادگــی دارد تا ســرفصل های 
مربوط به رشته مدیریت خانواده را خارج از نوبت به بحث 
و بررسی بگذارد. بعد از این ســخنان، احتماالً به ذهن 
خیلی ها این خطور خواهد کرد که این چه رشــته ای 
خواهد بود و چه کسانی می توانند این رشته را انتخاب 
نمایند. آن طور که از صحبت ها مشخص است، این رشته 
صرفاً ورودی دختر خواهد پذیرفت ولی هنوز جزئیات 
چارت درســی آن به صورت عمومی فاش نشده است. 
خوش بختانه با وجود ارتباطات بسیار خاصی که وجود 

دارد، نسخه پیش نویس این چارت به دست ما رسیده 
است که تقدیم خواهیم کرد:

دروس پایه
شکوه همسرداری 1
شکوه همسرداری 2

آزمایشگاه شکوه همسرداری
روش های پیروزی در مذاکره با گریه

آزمایشگاه بغض آنی، اشک لب مشک
1001 غذا با تخم مرغ

دروس تخصصی
چه کنیم شوهرمان جرئت نه گفتن نداشته باشد؟

رام کردن شوهر
مدیریت مالی جیب همسر

کنترل جاری با یک نگاه
پرورش و نگهداری از ُگل زبان مادر شوهر
تشخیص بوتاکس همسایه از 10 فرسخی

دروس عمومی
مــرور تاریخ )اولیــن آشــنایی، محرمیــت، عقد، 
عروســی، روز زن، روز مادرزن، روز پدرزن، ولنتاین، 

سپندارمذگان(
ادبیات خواهر شوهر

خاطرات یک مرد بخت برگشته
نقشه کشی

تربیت بدنی 1: بشقاب پرانی به اهداف متحرک
ورزش: باز کردن در شیشــه مربا / باز کردن در بطری 

آبلیمو / در آوردن ماشین از پارکینگ منزل. 

۰93۰.3884: اوالً بهتره درصفحــه آخر روزنامه به 
جاي اس ام اس بنویســید پیام.  دوماً، بازم که قیمت 
روزنامــه رو اعالم نکردیــد. اگر واقعاً فکــر مي کنید 
روزنامه خوبي دارید، نترسید، قیمت رو بگید. اونایي 

که باید بخونن، مي خونن!
    اوالً »اس ام اس« اسم خاص محسوب 

می شه. دومًا روزنامه دانشگاه قیمت نداره.
۰918.8126: معدلم خوب شــده. خواستم شادیمو 
با بقیه به اشــتراک بذارم. حاال واویال لیلي / دوســت 

دارم خیلي.
    کاش سیســتم ام ام اس فعــال بود، 
عکستم می فرســتادی با »صدآفرین« همین جا 

بزنیم.

۰939.6613: یا به مسئولین بگید این دستگاه هاي 
مزخرف سلف رو درست کنن یا خودشون پاسخگوي 
دیر رسیدن ما سر کالســي که 10مین قبل شروعش 

حضور غیاب مي کنن، باشن. 
   فکــر کنم بهتره به مســئوالن بگیم 
تفاوت مدرســه و دانشــگاه رو قبل از ثبت نام 

ورودی ها توضیح بدن!
۰912.8212: این چــه وضع درمانگاهــه؟ اینجا یه 

فضای پزشکیه اما مدیر ما لیسانس زبان آلمانی داره!
   دوست عزیز کجای کار هستید؟ شما 
یه ســر به بازار بزنید ببینید چطور ملت با شش 
کالس ســواد دارن واژه مدیریــت رو بازتعریف 

می کنن.

۰912.3921: سالم، قســمت وصله پینه این شماره 
)2 اسفند( با قلم آقای محمدصالح انصاری خوب بود، 
ولی هرچقدر فکر کردم نفهمیدم قسمت عکاس باشی 

به چه درد ما شریفی ها می خوره :-(
   سالم. همین شــمایید اسم شریف رو 
خراب می کنید دیگه! عالم و آدم می خوان موجود 
تک بعدی مثال بزنن، می گن »شریفی«. :لبخنِد 

ملیح.
۰911.8538: حاجي هزینه روزنامه چقدره؟ انصافاً 
عذاب وجدان گرفتم از بس مفتــي روزنامه هاتون رو 

گرفتم.
   روزنامه رو کــه بخونیــد نیازی به 

عذاب وجدان نیست. 

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

16

14

14
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کارشناس مدیریت خانواده
حامد تأّملی

شماره 641  شنبه 9 اسفند 1393 وصله پینه

یک وجب روغن

 دانشگاه صنعتی شریف
مدیرمسئول: محسن رستمی

زیر نظر شورای سردبیری

     تحریریه: رضا کاردررســتمی، ابوالفضل فخــری، وحید خاتمی، حســین رجبی، مریم 
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