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 پدر: کشــاورز. مادر: خانه دار. بچه هــا: زیاد. 
خانه: کوچک و بی پناه و »نان خورها« آنقدر هستند 

که چیزی به »تهران رفته«های دانشجو نرسد.
 رتبه: یک. رشــته: دکترای علوم سیاســی. 

دانشگاه: تهران
 رتبــه: 70. رشــته: شــاگرد اول ارشــد 

مهندسی شیمی. دانشگاه: شریف
رتبه: 15. رشــته: ارشــد فیزیولوژی ورزشی. 

دانشگاه: تهران
 رتبــه: 13. رشــته: بیومکانیک ورزشــی. 

دانشگاه: تهران
 رتبه: یک. رشــته: ارشــد مهندســی نفت. 

دانشگاه: امیرکبیر
 رتبــه: 4. رشــته: ارشــد اکوهیدرولوژی. 

دانشگاه: تهران
اکوهیدرولوژی.  ارشــد   رتبــه: 6. رشــته: 

دانشگاه: تهران
و تــرس از آبــرو، »نــام« را پنهان می کنــد. نام های 
دانشــجوهای نخبه ای که هر کدام یک روز از شــهری به 
تهران آمدند با رتبه های برتر، به دانشگاه های برتر رفتند، 
برتر ماندند و زندگی در ادامه، برترشان نکرد. شاگرداول های 
دانشگاه های ایران، خیلی هایشان حاال تنها و درمانده اند و 
شب که می آید، فکر روزهای بعد، خواب را از چشم هایشان 
می دزدد. کار هم خودش را از آنها می دزدد، خانه و زندگی 
هم، خانواده های فقیر روستاهای دور هم و بعد تمام شدن 
مهلت خوابگاه است و سایه جریمه که خودش را به تمامی 
و با همه زورش، پهن می کند روی اندام های باریک و البته 

درمانده شان.
 اینها روایت های روزگار جوانی و البته سخت آنهاست؛ 
روزگاری که روزی، امید نمی گذاشت به این بدی به آن نگاه 
کنند و حاال امید، ته کشیده است و کوچک است و بی رمق 

است و زندگی، رقت بار.  
رتبه: یک. رشته: دکترای علوم سیاسی 

دانشگاه: تهران
»من متاهلم. من و همسرم در مراحل پایین هرم مازلو 
مانده ایم. هرم مازلو می دانید یعنی چه؟ یعنی همان هرمی 
که مرحله اولش، نیازهای زیستی انسان است و چهار مرحله 
بعد به خودشکوفایی می رسد. من و همسرم هیچ وقت به 
خودشکوفایی نمی رسیم. وقتی آدم رانده و مانده دو قران 
پول است، برای اینکه هر روز شــکمش را سیر نگه دارد، 
چطور به خودشکوفایی برسد؟ چطور احترام داشته باشد؟ 
واقعیت این است که ادامه تحصیل ما فقط برای خوابگاه 
متاهلی اســت. من و همســرم  در یک اتاق 25 متری در 
خوابگاه زندگی می کنیم و اگر این اتاق را از ما بگیرند، جایی 
نداریم که زندگی کنیم. دانشگاه به ما 5 ترم خوابگاه می دهد 
و هر چه بیشتر بمانیم از ما جریمه می گیرند. حرف من این 
اســت که چرا باید وضعیت خوابگاه های ما اینطور باشد؟ 
دانشگاه تهران بعد از آستان قدس، دومین موقوفات را دارد. 
از طرف دیگر طبق قانون باید خوابگاه های متاهلی را زیاد 
کنند؛ مثال برای سربازی متاهل ها گفتند محل خدمتشان 
باید شهرشان باشد، در همان آیین نامه  بحث خوابگاه های 
متاهلی هم مطرح است اما دانشجوها واقعا مشکل دارند. 
موضوع اصلی اصل 10 قانون اساســی هم بحث خانواده 
است. خب این قوانین االن کجا هستند؟ چرا به کمک ما 
نمی آیند؟ من و همسرم که دانشجوی کارشناسی است، به 
زور و زحمت توانسته ایم به طور پاره وقت در آموزشگاه های 
درجه چند، چندساعت تدریس کنیم؛ ولی درآمد ماهانه 
هردومان به 800 هزار تومان هم نمی رسد. اصال نمی توانیم 
پولی پس انداز کنیم که بتوانیم وقتی از خوابگاه بیرونمان 
کردند، جایی برای خودمان دست و پا کنیم. با هم رفتیم 
محله های دروازه غار و شوش، دیدیم آنجا هم نمی توانیم 
حتی یک خانه 40 متری اجاره کنیم. خب وقتی پس انداز 
نداریم، پولمان کجا بود؟ االن قرارداد خوابگاه تمام شــده 
ولی ما هنوز به زور نشسته ایم و باید هم به دانشگاه و هم به 
صندوق رفاه دانشجویان جریمه پرداخت کنیم. شنیده ام 
جدیدا دولت به دانشــجوهای دکتــری وام می دهد ولی 
بازپرداختش مثال ماهی 600 هزارتومان اســت، خب این 
را هم ما نمی توانیم پرداخت کنیم. در خوابگاه ما بچه هایی 
هستند که وضعشان خیلی بد است. من وضعم در برابر آنها 
خیلی خوب است. اگر ما را بیرون کنند، جایی نداریم برویم؛ 
نه پدرم سرمایه دار اســت نه کس دیگری هست که به ما 
کمک کند. در این چند سالی که ازدواج کرده ایم حتی یک 
نفر هم از شهرمان به اینجا نیامده؛ چون جایمان کوچک 

است و رویمان نمی شود، کسی به اینجا بیاید.« 
 رتبه: 70. رشته: شاگرد اول ارشد 
مهندسی شیمی. دانشگاه: شریف

»نام من سینا پورابراهیمی است. بله، اسمم را در گزارش 
بیاورید حتما. 29 ساله ام. اهل سیرجان؛ شاگرد اول رشته 
مهندسی شیمی در دانشگاه شــریف، با معدل 18. االن 
در اتاق 24 متری یک پانســیون که 8 نفره است زندگی 
می کنم با مردان مختلفی که یکی شــان 40 ساله است، 
یکی شــان پیک موتوری و هر یک به کاری مشغول. برای 
پانســیون ماهانه 280 هزار تومان اجــاره می دهم. بعد از 
این همه درس خواندن، نمی توانم به خانه برگردم و آیینه 
دقشان بشوم. بگویم بعد این همه سال درس خواندن در 
بهترین دانشگاه، حاال برگشته ام که بیکار بنشینم ور دلتان. 
در شهر ما هیچ کاری هم نیست. خانواده ام هم پولی ندارند 
که به من بدهند. مجبورم هرطور که هست اینجا بمانم تا 
شاید کاری پیدا شود. برای صرفه جویی در هزینه ها، روزی 
یک وعده غذا می خورم و بقیه اش یک طوری خودم را سیر 
نگه می دارم؛ همان یک وعــده را هم که می خورم، نیمرو 
و املت است. ســال 93 ارشدم تمام شد. تا اردیبهشت 94 
که بروم خدمت، جایی نمی توانستم کار کنم. در آن 8 ماه 
مقاله می نوشــتم برای مجله های معتبر خارجی. بعدش 
رفتم خدمت و از طرح نخبگی استفاده کردم. 9 ماه کسر 
خدمت خوردم. بعد از آن دنبال کار گشــتم. االن دو مقاله 
آی اس آی دارم. هرچه دنبال کار گشتم، پیدا نشد. شرکت ها 
»بیزینس من« می خواستند با حقوق های خیلی کم. بعدش 
تصمیم گرفتم که اپالی کنم و بروم آمریکا، امتحان تافل 
دادم و بهترین نمره را گرفتم اما نتوانستم ویزا بگیرم. بعدش 
با خودم گفتم تهــران بمانم و دنبال کار بگــردم، قرارداد 
خوابگاه هم تمام شده بود. در این سن و سال هم پس اندازی 
نداشتم که بتوانم جایی را اجاره کنم. من همه عمرم را درس 
خوانده ام. همه وقتم را برای تحقیق و تزم گذاشته ام. گواه 
حرفم هم مقاالتی است که در ژورنال های مختلف چاپ 
کردم. از اردیبهشــت تا مرداد امسال، کل درآمدم زیر یک 
میلیون و 500 تومان بوده و یک روز بیمه برایم رد نشــده 
اســت. قبل از اینکــه ترجمه کنم به موسســات تدوین 

پایان نامه می رفتم و برای دانشجوها پروژه انجام می دادم. 
بعدش دیگر از ایــن کار بدم آمد، از اینکــه بروم انقالب و 
پروژه های دانشجوهایی را انجام دهم که پول و پارتی دارند و 
در دانشگاه های آزاد درس می خوانند. کسی مثل من پروژه 
را به نحو احسن انجام می دهد با 200 هزار تومان و آنها به 
راحتی اســتفاده اش را می کنند. دیدم این کار، جفاکردن 
به خودم است. االن خیلی دنبال کار می گردم ولی یا پیدا 
نمی شود یا غیرمرتبط اســت یا با حقوق 900 هزار تومان 
است یا 60 میلیون سفته می خواهد. به شرکت های مختلف 
هم برای مصاحبه رفته ام، نمره کامل هــم گرفته ام ولی 
جوابی نداده اند. کارهای مرتبط با مهندســی سخت پیدا 
می شود، معموال کار فروش اســت که همان کار بازاریابی 
اســت. من این همه درس خوانده ام در بهترین دانشگاه 
ایران، حاال بــروم بازاریاب شــوم؟ االن کار ترجمه انجام 
می دهم، ماهی 600 تا 700 هزار تومان درمی آورم و اگر کم 
بیاورم از دوستانم قرض می کنم. از خانواده نمی توانم بگیرم، 
آنها توان مالی ندارند. جالب است که معموال کسانی درس 
می خوانند که خانواده شان استطاعت ندارند و آینده شان را 
در درس خواندن می بینند؛ نمی دانند که آینده برای کسانی 
مثل ما چیزی ندارد، امیدی برای ما نیست. االن اگر وام هم 
به ما بدهند، بالعوض نیست و خب، از کجا بیاوریم قسطش 
را بدهیم؟ خالصه کالم اینکه از کار کردن در ایران ناامید 

شده ام و می خواهم دوباره برای خروج از ایران اقدام کنم.« 
رتبه: 15. رشته: ارشد فیزیولوژی ورزشی 

دانشگاه: تهران
»فرقی نمی کند اسم من چه باشــد؛ حمید، مجید یا 
سعید. بدبختی که اســم ندارد. اهل همدانم و متأهل. با 
همسرم در خوابگاه متأهلی زندگی می کنیم، در یک اتاق 
25 متری. 5 سال می شود ازدواج کرده ایم. همسرم خانه دار 
است. در دانشگاه ما از ترم دوم به ما خوابگاه می دهند و کال 
بیشتر از 3ترم خوابگاه شاملمان نمی شود. هرچه بیشتر 
بمانیم، بعدش جریمه می کنند، االن من دو ترم است که 
در جریمه ام. ما جایی را نداریم که برویم. اگر به همدان هم 
برگردیم باید در خانه کوچک پدر و مادرمان زندگی کنیم. 
بیرون خوابگاه هم نمی توانیم جایی را اجاره کنیم حتی در 
پایین ترین نقطه تهران. نسبت به آن رهنی که می خواهند، 
من پس اندازی ندارم، من یک دانشجو هستم، نمی توانم 
خانه رهن کنم. خیلی ها را می شناسم که به خاطر نداشتن 
پول پیش، پایان نامه شــان را نگه می دارند تا الاقل جایی 
داشته باشند. همین االن هم دانشجوهایی مثل ما در صف 
خوابگاهند که بیایند داخل. ما هم در صف بوده ایم. االن در 
یک شرکت بیمه ای کار می کنم یا یک کار غیرمرتبط به 
رشته تحصیلی ام، با حقوق وزارت کار. نزدیک 6 ماه پیش 
می خواســتم خانه بگیرم، هر بانکی رفتم برای وام، پول 
سپرده می خواســتند که وام دهند. ضامن می خواستند، 
من هیچ کدام اینها را نــدارم. االن برای خرید مســکن، 
برای مسکن اولی ها وام گذاشــته اند ولی برای کسانی که 
می خواهند خانه اجاره کنند، هیچ طرحی نیست. بزرگترین 
سوالی که در ذهنم وجود دارد این است که بعد خوابگاه چه 
کنم؟ این جا کار دارم ولی وقتی خوابگاه را بگیرند، کجا بمانم 
که بتوانم کار کنم؟ خانــواده ام هم نمی توانند به ما کمک 
کنند. پدرم کشاورز است و مشخص است وضعیتش چطور 
است، از قدیم گندم می کارد و خودتان می دانید که وضع 
گندم چطور است؛ هر سال قیمت فروش هر محصولی باال 
می رود ولی گندم نه. پدرم در خانه 3پســر دانشجو دارد و 
2دختر دانش آموز، من چه انتظاری می توانم از او داشــته 
باشم؟ سوال من این اســت که چرا وقتی سال هاست در 
ایران شعار تشکیل خانواده می دهند، هیچ حمایت خاصی 

از کسانی که تازه ازدواج می کنند وجود ندارد؟« 
رتبه: 13. رشته: ارشد بیومکانیک ورزشی 

دانشگاه: تهران
»من و همسرم در یک اتاق 20 متری در خوابگاه متأهلی 
زندگی می کنیم. دانشــگاه در کارشناسی ارشــد، 3 ترم 
خوابگاه می دهد و در دکتری 7تــرم. من االن ترم چهارم 

هســتم و به این دلیل که مجبور بودم برای پول درآوردن، 
کار کنم، نتوانســتم پایان نامه ام را تمــام کنم و پنج ترمه 
می شوم. فعال در تابستان اجازه داده اند که در خوابگاه بمانیم 
و گفتند اگر بعدش نروید جریمه تان می کنیم. چند وقت 
دیگر باید یک میلیون و نیم به دانشگاه و یک میلیون و نیم 
جریمه به صندوق رفاه دانشــجویان بپردازیم، یعنی روی 
هم 3 میلیون تومان. مانده ایم که پول را از کجا بیاوریم. آن 
وقت ها معلم پاره وقت در یک آموزشــگاه بودم اما بعدش 
گفتند دیگر نیازی به تو نداریــم. االن جایی کار نمی کنم 
و خانواده ام با بدبختی از اصفهــان ماهی 500 هزار تومان 
برایمان می فرســتند. زندگی ما با کمتریــن امکانات و با 
حداقل ها می گذرد. خیلی وقت ها مجبوریم وسایلمان را 
بفروشیم تا بتوانیم ادامه دهیم. مثال همین چند وقت پیش 
تلفن همراه همســرم را و یک دوربین عکاسی که از قدیم 
داشتیم، فروختیم تا از پولش بتوانیم استفاده کنیم. بعد از 
تابستان مجبوریم برگردیم خانه پدر و مادرمان و بعدش 
می خواهم برای مهاجرت از ایران اقدام کنم اما تصمیم بر 
این شده که اگر نرفتم خارج، پیش پدر و مادرم زندگی کنم. 
دو سال پیش که ازدواج کردیم، شرایط کاری پدر و مادرم 
خیلی بهتر بود ولی بعدش پدرم ســرطان گرفت و حدود 
40 میلیون تومان هزینه درمانش شد. به همین دلیل حاال 

دیگر آنها هم پولی ندارند که به ما کمک کنند.« 
رتبه: یک. رشته: ارشد مهندسی نفت 

دانشگاه: امیرکبیر
»من متولد  سال 69 هستم. رتبه یک کارشناسی ارشد 
مهندســی نفت، اهل کاشــمر. حــاال 7 ماه اســت که 

فارغ التحصیــل شــده ام. در تهران 
هرچه دنبال کار گشتم، گیرم نیامد. 
حدود 70 تا شرکت نفتی برای پیدا 
کردن کار رفتم ولی یا گفتند باید یک 
نفر معرفی ات کند یا گفتند تعدیل 
نیرو داریم، یا بایــد جواب مناقصه 
بیاید، یا باید سابقه کار داشته باشی 
یا ... و من متاســفانه هیچ کدام اینها 
را نداشــتم. حتی آنها مــن را برای 
کارآموزی هم قبول نکردند. من رتبه 
یک ارشد هســتم، در کارشناسی 

رتبه ام 3رقمی بوده و همه جوانی ام را درس خوانده ام، خب 
از کجا باید سابقه کار بیاورم؟ وقتی حتی جایی نیست که 
کارآموزی کنم، چطور برای خودم ســابقه کار جور کنم؟ 
سال آخر تحصیلم در یک موسسه تدریس می کردم ولی 
آن هم درش بسته شــد و هیچ درآمدی نداشتم. به ناچار 
بعد از فارغ التحصیلی به شهرمان برگشتم و حاال بیکار در 
خانه پدر و مادرم زندگی می کنم. من دوستان زیادی دارم 
که از من هم درسشان بهتر اســت اما وضعشان اسفناک 
است. مثال یکی از دوستانم که ارشد مستقیم بود و حتی 
برای سربازی طرح نخبگی گرفت، سه چهار ماه است که 
سربازی اش را تمام کرده و کار ندارد. او هم رشته مهندسی 
نفت بود. گاهی وقت ها بــه رفتن از ایران فکر می کنم ولی 
آن هم سخت اســت، آن هم پول می خواهد و االن شرایط 

خروج هم سخت تر از قبل شده.« 
رتبه: 4. رشته: ارشد اکوهیدرولوژی. دانشگاه: 

تهران / رتبه: 6. رشته: ارشد اکوهیدرولوژی 
دانشگاه: تهران

»ما دو دوست هستیم؛ دو دانشــجوی دختر دانشگاه 
تهران. یکی اهــل ایالم و یکی اهل خرم آبــاد. از وقتی به 
تهران آمدیــم از خانه پول نگرفتیم چون شــرایطش را 
ندارند. همان روز اولی که آمدیم تهران، خانواده مان گفتند 
که ما پولی نداریم به شــما بدهیم، حــاال اگر می خواهید 
بروید. پدرهایمان گفتند نرو آخرش هم کار نیست ما هم 
نمی توانیم هزینه را بدهیم اما ما به این فکر کردیم که بیاییم 
تهران و حداقل فشــار ما از دوش خانواده برداشــته شود. 
خیلی وقت ها برای هزینه های زندگی مان کم می آوریم و 
از دوستانمان قرض می کنیم. این طور زندگی کردن خیلی 

سخت است. ما به جای درس خواندن، دغدغه اصلی مان 
این اســت که چطور خرج و مخارجمان را دربیاوریم، به 
همین دلیل هنوز نتوانسته ایم پایان نامه مان را تمام کنیم. 
پدران ما کشاورزند و چند ســالی است که کارشان خوب 
نیست. دانشجوهایی مثل ما همه اش باید دنبال کار باشند. 
ما به دلیل وضع بدی که داریم به اســتادمان اصرار کردیم 
و او ما را برای کار پاره وقت، یکــی دو روز در هفته به یک 
پژوهشگاه معرفی کرد اما هر چند وقت یک بار می گویند 
که ما نیازی به شما نداریم و به زور نگهتان داشته ایم. این جا 
ماهی 400 هزارتومان به ما می دهند. بیمه نیســتیم و از 
طرف پدر، بیمه روستایی داریم، این بیمه را این جا قبول 
نمی کنند و هر وقت مریض می شویم با دفترچه دوستانمان 
دکتر می رویم. ما فکر می کنیم که سیســتم آموزشی ما 
اشتباه است. در دانشــگاه های خارج، دانشجویان مستر 
و دکتری، پول می گیرند از دانشــگاه و ذهنشان متوجه 
تحقیقشان اســت اما در ایران دانشجو با رتبه خوب قبول 

می شود و به جای تمرکز، مجبور است برود سر کار.« 
و پاســخ به آنها چیست؟ مســئوالن وزارت علوم چه 

می گویند؟
 سمت: معاون دانشجویی وزیر علوم. 

پاسخ: این وضع را قبول داریم
داستان های مشابه بسیار است. دانشجویان شاگرد اول 
فقیر تابه حال بارها با مســئوالن دانشگاه هایشان درباره 
وضعیتشــان گفت وگو کرده اند و به پاسخی نرسیده اند. 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان اصلی ترین نهاد 
اجرایی در امور دانشجویان، افزایش دانشجویان مشغول 
به کار و بی پــول در دوران تحصیل 
را چگونه می بیند و این شرایط را تا 
چه اندازه نتیجه قوانین چند ســال 
گذشته مبنی بر آنچه »پولی  شدن 
آمــوزش عالی« خوانده می شــود، 
می داند؟ »مجتبی صدیقی« رئیس 
سازمان امور دانشــجویان و معاون 
دانشــجویی وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری دراین باره به »شــهروند« 
می گوید: »کار دانشجویان اگر مرتبط 
با رشته و زمینه ساز ورود آنها به عرصه 
کاری کشور باشد، طبیعی و می تواند مفید باشد، این کار 
به  پخته  شدن دانشجو برای آینده کمک می کند. اگر بحث 
تأمین معیشت باشد حتی المقدور تا جایی که به درس و 
پیشرفت تحصیلی لطمه وارد نکند باز هم مثبت است. ما 
به عنوان مســئوالن آموزش عالی با تعریف انواع وام های 
صندوق رفاه دانشــجویان، تالش می کنیم حتی المقدور 
دانشجویان معیشت خود را داشته باشند که در سال های 
اخیر وام ها و تعرفه ها باالتر رفته ولی طبیعی است که هنوز 
با وضع آرمانی فاصله داریم ولی نسبت به گذشته شرایط 

بهتر شده  است.«
او می گویــد: »مــا االن برای دانشــجویان تحصیالت 
تکمیلی و دکتری در 3 سال اخیر شــرایط بهتری ایجاد 
کردیم. دانشــجویان دکتری حضورشــان در دانشگاه به 
واسطه معیشت کمتر شــده که ما به همین دلیل وام این 
دانشجویان را ویژه درنظر گرفتیم. االن دانشجویان دکتری 

که اشتغال رسمی ندارند.« 
به گفته او: »بحث آموزش رایگان بر اساس قانون اساسی 
در حد خودکفایی مطرح شــده اما االن حتی دانشجویان 
روزانه هم چنین مشــکالتی دارند. فضای فعلی کشــور 
پوشش همین میزان را می دهد. تحصیل رایگان در قانون 
اساســی را می توان تا حد خودکفایی در نظر گرفت که در 
دیگر موارد به خود افراد برمی گردد. اگر در چارچوب قانونی 
بررسی شود، تأمین هزینه روزانه باید رعایت شود که حد 
خودکفایی رعایت شود و متناســب با شرایط کشور این 
شرایط را ادامه داد. من قبول دارم که هزینه تحصیل باید 
تقبل شود و خود دانشجو زمانی که باید هزینه تحصیل خود 
را فراهم کند، با مشکالتی روبه رو می شود که این موضوع 

در وزارت هم مطرح اســت. در بخش های غیردولتی االن 
موسساتی هستند که با دریافت شهریه امکان تحصیل را 

فراهم می کنند.« 
سمت: رئیس صندوق رفاه دانشجویان. 

بالعوض نداریم پاسخ: وام
»ذوالفقار یزدان مهر« رئیس صندوق رفاه دانشجویان 
اما می گوید این صندوق برای دانشــجویان نخبه و دیگر 

دانشجویان شرایطی را در نظر گرفته است. 
  تسهیالت ویژه برای دانشجویان نخبه چیست؟

دانشجویان نخبه به دانشجویانی اطالق مي شود که در 
بنیاد ملی نخبگان عضو بــوده و کد نخبگی دریافت کرده 
باشــند. صندوق رفاه دانشــجویان با همکاری بنیاد ملی 
نخبگان و جهت حمایت از دانشــجویان نخبه وام ودیعه 
مسکن متأهلی حداکثر به مبلغ 25 میلیون تومان در تهران 
و 15 میلیون تومان در سایر شهرها پرداخت می کند. الزم 
به ذکر اســت این وام در کنار وام ودیعه مســکن متأهلی 
صندوق رفاه قابل دریافت است. ضمنا دانشجویان نخبه 
همانند سایر دانشجویان می توانند از 21 نوع وام صندوق 
)تحصیلی، ضروری، شهریه و...( متناســب با نوع )روزانه، 
نوبت دوم، شهریه پرداز( و محل تحصیل )دانشگاه دولتی، 
آزاد و غیرانتفاعی( برخوردار شــوند. همچنین صندوق 
رفاه دانشجویان در راستای حمایت بیشتر از دانشجویان 
استعداد درخشان، مبتکر، ممتاز و نمونه تا سقف دو برابر 
دانشجویان عادی وام تحصیلی و ضروری به ایشان پرداخت 

می کند. 
  کمک مالی و وام برای این دانشجویان چه مقدار 
است و در چه بازه زمانی و با چه شرایطی بازپرداخت 

می شود؟
صندوق رفاه دانشــجویان هیچ گونه کمک بالعوض به 
دانشــجویان پرداخت نمی کند و تمام تسهیالت اعطایی 
به صورت وام اســت. بازپرداخت تســهیالت دریافتی به 
دانشــجویان مذکور همانند سایر دانشــجویان و پس از 
فارغ التحصیلی اســت؛ به  طوری که دانشــجویان دختر 
و پســران غیر مشــمول خدمت ســربازی 9 ماه بعد از 
فارغ التحصیلی و دانشجویان پسر مشمول خدمت سربازی 
دو  سال و 9 ماه بعد از فارغ التحصیلی بدهی خود را در قالب 
اقساط 60 ماهه پرداخت می کنند و صرفا وام ودیعه مسکن 
متأهلی به صورت یکجا و بعد از فارغ التحصیلی مســترد 

می شود. 
  قانون جرایم خوابگاه ها به چه نحوی است و اگر 
دانشجو از تحویل اتاق امتناع کند، چه برخوردی 

صورت می گیرد؟
دانشــگاه ها و مراکز آمــوزش عالی ملزم بــه پرداخت 
اجاره بهای خوابـگاه به صورت نقدی در ابتـدای هر نیمسال 

تحصیـلی است. لذا برای نیمسال اول از ابتدای نیمسال 
)اول مهرماه( تا )15 آبان ماه( و برای نیمسال دوم از ابتدای 
نیمسال )15 بهمن ماه( تا پایان اسفندماه تخفیف محاسبه 
شــده و برای بعد از تاریخ مذکور مبالغ اجاره بها در صورت 
پرداخت نکردن توســط دانشــجو به مبالغ نقدی بدون 
تخفیف تبدیل مي شوند. ضمنا برای اعمال جریمه تأخیر 
با نرخ 12درصد، برای پایان نیمسال اول  سال تحصیلی، از 
تاریخ )20 دی ماه( و پایان نیمســال دوم  سال تحصیلی از 
تاریخ )15 تیرماه( به بعد محاسبه و اعمال می شود. با وجود 
این مقررات، در  سال گذشــته با درخواست دانشجویان 
و دانشــگاه ها، صندوق رفاه دانشجویان به منظور مراعات 
حال دانشــجویان موافقت کرد که اجاره بهاي خوابگاه و 
جرایم آن در طول نیمســال یا پایان آن پرداخت شــود. 
همچنین بر اســاس بند 1 »دستورالعمل مربوط به اجاره 
بهای خوابگاه های دانشــجویی دانشــگاه ها و موسسات 
آموزش عالی« مندرج در مجموعه قوانیـــن صـــندوق 
رفاه دانشجویان: »دانشـــجویان بهره مند از خوابگاه های 
دانشـجویی متعـهدند که پس از پایان هر  سال تحصیلی، 
قطع ارتباط دانشجویی یا فراغت از تحصیل، خوابگاه محل 
سکونت دوران دانشجویی را تخلیه کنند. در غیراین صورت 
از زمان استنکاف موظف به پرداخت 10 برابر اجاره بهای 

خوابگاه به طور یکجا خواهند بود.
  براساس گفته شــما، در قانون برنامه ششم 
توسعه، توسعه فضای خوابگاهی در نظر گرفته شده 

است؛ کم و کیف این موضوع چگونه است؟
در دو قالب این توسعه وجود دارد: یکی این که در برنامه 
توسعه 6 ساله اجازه ساخت خوابگاه های متأهالن داده شده 
است در صورتی که در برنامه پنجم، وزارت علوم از ساخت 
خوابگاه منع شده بود و برای ساخت خوابگاه های مجردی 
قانونی تصویب شــده که مشــوق بخش خصوصی برای 
ساخت خوابگاه است، به این صورت که به بخش خصوصی 
در داخل دانشگاه زمین داده می شــود و برای ساخت آن 
بخش خصوصی می تواند زمین وام دریافت کند و صندوق 
رفاه بین 50درصد تا 100درصد کارمــزد وام را به عنوان 
تشویق بخش خصوصی برای ســرمایه گذاری در ساخت 
خوابگاه پرداخت می کند. همان طور که قبال توضیح داده 
شد در برنامه ششم بودجه ای برای ساخت خوابگاه متأهلی 
دیده شده است اما تا زمانی که این خوابگاه ها ساخته شود، 
وام کمک رهن متأهلی به دانشــجویان متأهل پرداخت 

می شود. 
  اعتبار 110 میلیارد تومانی برای پرداخت وام ویژه 

دکتری به کجا رسید و به چه تعداد تعلق گرفت؟
اعتبار الزم برای پرداخت وام مذکور تأمین شد و با بانک 
توسعه تعاون نیز تفاهمنامه منعقد شد و تاکنون بیش از 
15 هزار نفر برای دریافت وام ویژه دکتری ثبت نام کردند که 
از این میان بیش از 11.500 نفر وام قطعی دریافت و مابقی 
نیز در مراحل تکمیل پرونده و دریافت وام هستند. الزم به 

ذکر است هیچ مشکلی بابت تأمین اعتبار وجود ندارد.
  بسیاری از دانشــجویان نخبه متأهل به این 
دلیل که وقتی برای کارکردن ندارند، قادر نیستند 
پولی را جمع کنند؛ برای رهن و اجاره یک خانه در 
تهران، از آن طرف بعد از مدت قانونی خوابگاه از آنها 
گرفته می شود. تسهیالت و برنامه برای این دسته از 

دانشجویان چیست؟
همان گونه که قبال اشاره شد دانشجویان مذکور عالوه 
بر وام ودیعه مسکن نخبگان می توانند از وام ودیعه مسکن 
صندوق نیز استفاده کنند و پس از پایان تحصیل نسبت به 

اعاده آن به صندوق و بنیاد اقدام کنند.
سمت: اقتصاددان. تحلیل: دانشجویان درجه یک 

فقیر، نتیجه اقتصاد بیمار ایران است
شبیه به حرف های »مهدی پازوکی« را که اقتصاددان 
است و مدرس دانشگاه عالمه طباطبایی، تا به  حال خیلی ها 
گفته اند؛ حتی مسئوالن رســمی ایران و دست اندرکاران 

اقتصاد و وزارت علوم. 
او در گفت وگو با »شــهروند« در این باره می گوید که در 
اقتصاد بیمار ایران فارغ التحصیالن دانشــگاه های درجه 
یک مثل شریف، شــیراز، تهران، شهید بهشتی و... جذب 
اقتصاد نمی شوند: »سیستم به کار گرفتن نیروی انسانی 
ما مریض است و به جای این که از نخبگان و دانشجوهای 
درجه یک استفاده کنند، بیشتر دستگاه ها دانشجوهای 
درجه پنج را می گیرند. دلیلش این است که سیستم اداری 
ما مریض است و به جای این که ضابطه حاکم باشد، رابطه 
حاکم است. االن مراکز علمی-کاربردی که به وجود آمده 
مدارک کیلویی می دهند، آدم های بی ســواد می روند در 
ســاعات اداری مدرک می گیرند و می شوند کارشناس و 
بعد حرف مدیر را خوب خوش می کننــد و....« او معتقد 
است سازمان امور اداری استخدامی نیاز به تحول اساسی 
دارد: »وضعیت نیروی انسانی قبل از انقالب خیلی بهتر بود. 
وضع حال حاضر یکی از مشکالت اقتصادی ایران است و 
نیاز به اصالحات ســاختاری دارد، نیاز دارد که در مقررات 
تجدیدنظر شــود و از دستاوردها استفاده شــود. در ژاپن 
نخبگان و فارغ التحصیالن از بهترین دانشگاه ها وارد امور 
استخدامی شوند. االن در بریتانیا، 80 درصد اعضای هیأت 
وزیران لیسانس دارند ولی در جامعه ما مدرک گرایی همه 
کار را می کنند و همه قوانین به نفع مدرک گرایی اســت. 
از طرف دیگر نیــاز مبرم وجود دارد که سیســتم تأمین 
اجتماعی ما به دانشجویان نخبه و شاگرداول که در وضع 

بد اقتصادی اند، کمک ویژه و دولت از آنها حمایت کند.«

گزارش »شهروند« از وضع زندگی دانشجویان رتبه یک و دورقمی دانشگاه های برتر ایران که به سختی روزگار می گذرانند

نخبه های فقیر
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آگهي ابالغ وقت رسيدگي
خواهان آقاي فرزاد حضرتي فرزند حسن دادخواستي به طرفیت خوانده آقاي شاهین حیدري کشاورز به 
خواسته مطالبه ي طلب به دلیل غیبت خوانده تقدیم شوراي حل اختالف بخش دشتابي نموده که جهت رسیدگي 
به شعبه دوم شوراي حل اختالف بخش دشتابي واقع در شهر ارداق ارجاع و به کالسه 9609982890600060 
ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن 1396/05/23 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امورمدني و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه 2 شوراي حل اختالف شهري دشتابي استان 

قزوین- نسرین ملکي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر بر اینکه سند مالکیت بشماره سریال 851044الف 90 مقدار ششدانگ یکباب خانه بشماره پالک 93 
فرعی از 7587اصلی بخش دو اردبیل که بشرح صفحه 233 دفتر 206 ذیل ثبت 40023 بنام اقای نصیب 
اختری مغانلو ثبت و صادر بعلت سهل انگاری مفقود و پس از جستجوی کامل پیدا نشده و آقای احمد نیک 
خواه دمغانلو بوکالت از طرف مالک فوق باستناد وکالتنامه شماره 13386-92/12/13 دفتر 134 اردبیل طی 
در خواست وارده بشماره 1008594-96/5/14 تقاضای سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب طی نامه 
تبصره  اجرای  در  و  ابالغ  کشور  رسمی  اسناد  دفاتر  کلیه  به   96/5/17-136980003144000381 شماره 
یک ماده 120آئین نامه قانون ثبت موضوع یکبار در روزنامه اگهی می گردد که هر کس ادعائی بوجود سند 
انتشار این اگهی دالیل قانونی  از تاریخ  مالکیت یا سند معامله بنام خود داشته باشد : ظرف مدت 10 روز 
طی  مقرر  مدت  انقضای  از  استس  :بدیهی  نماید  اداره  این  تسلیم  رسید  اخذ  با  را  مالکیت  سند  اصل  یا  و 
تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی صادر و تسلیم خواهد شد و سند اولیه از درج اعتبار ساقط خواهد شد                                                                                       

تاریخ انتشار96/5/22 
                                                                                                      بهرام حیدری  

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک اردبیل 
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رئیس صندوق رفاه 
دانشجویان در گفت وگو با 

»شهروند«: صندوق هیچگونه 
کمک بالعوض به دانشجویان 

پرداخت نمی کند و تمام 
تسهیالت اعطایی به صورت 

وام است


