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این کجا و آن کجا
در کنــار افــرادی کــه هر 
سه شــنبه می روند شــمال 
و جوج می زنند همــراه با... 
نوشابه، هستند افرادی که از 
آلودگی هوا به ستوه آمده اند 
و ناراحت اند از اینکه می بینند هر نفســی که فرو 
می رود مخل حیات است و چون بر می آید مخرب 
ذات و در راســتای همین ناراحتــی و بهتر بگویم 
برای رفع آن، دست به اقدامی می زنند و کمپینی 
به نام سه شنبه های بدون خودرو راه می اندازند. صد 
البته که برگزاری کمپین ها و کنفرانس و نمایشگاه 
و جشنواره و اقداماتی از این دست، حداقل مزیتش 
فرهنگسازی در جامعه است و چه خوب است که 
این جامعه همان دانشــجویان باشند که قشر در 
حال تحصیل یا همان بنی قلم محسوب می شوند. 
همواره یکــی از پایه های تغییر در اجتماع، قشــر 

دانشجویان و افراد تحصیلکرده بوده اند.
باید دید اگر ما سه شــنبه های بــدون خودرو را 
مطرح می کنیم به جای آن سه شــنبه های با چه 
چیزی را پیشنهاد می دهیم که در این مورد بر این 
هدف فائق آمده و اســتفاده از مترو و سایر وسایل 
حمل و نقل عمومی پیشــنهاد می شود و چه بسا 
مزیت های فراوانی در استفاده از این وسایل باشد 
که هیچ گاه در قام قام کردن با ماشــین شخصی 

به دست نمی آید.
شخصی که با مترو سفر می کند و در راه دوست یا 
آشنای دیرین خود را می بیند و با هم به گفت وگو 
می پردازند و متوجه گذر زمان نمی شوند یا حتی 
در ســرما احســاس گرمی می کند و در گرما از 
باد خنکی کــه از جانب قطار وزان اســت، لذت 
می برد. حال آنکه در پشــت فرمــان باید دغدغه 
ترافیک و اســتهالک خودرو و جــای پارکینگ 
داشته باشــد و ســاعت های عمر خود را با سر و 
کله زدن با راننده هــای دیگر تلف کند. همچنین 
هنگام استفاده از وســایل نقلیه عمومی می توان 
به بسیاری از کارهای شخصی خود رسیدگی کرد 
که هیچ گاه هنگام رانندگی فرصت فکر کردن به 
آن ها فراهم نمی شود. مثاًل می توان کتاب خواند، 
پیام های بی شــمار فضای مجازی را چک کرد، 
احوال یک دوست را پرسید، حساب و کتاب کرد 
و مهم تــر از همه، فکر کرد. به همــه این ها اضافه 
کنید لذت احساس مسئولیت و مشارکت در یک 
حرکت همگانی برای نجات یک شهر. البته کسی 
منکر سختی های مترو و وســایل نقلیه عمومی 
نیســت و همه ما حداقل یک بار در شلوغی های 
مترو کوتلت شــده ایم و در بی آرتــی طعم آرنج 
یک همشــهری و یا هل دادن یکدیگــر همراه با 
چاشــنی ترمزهای ناگهانی اتوبوس چشیده ایم 
ولی ما نباید از نقش خود کوتاه آییم. بلکه شــاید 
اقبال ما به این وسایل باعث بیداری هر چه بیشتر 
مســئولین مربوطه شــود تا در این بخش هزینه 

بیشتری کنند.
البته که هر تغییر و تبلیغی در آغــاز با پختگی و 
ایدئال هایمان  فاصله زیــادی دارد و به زمان نیاز 

دارد تا به پختگی خود برسد اما به هر حال؛ 
آب دریا را اگر نتوان کشید

هم به قدر تشنگی باید چشید.
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شریف زیبای من
روز سه شنبه 12 اردیبهشت قرار است اتفاقات جذابی در دانشگاه بیفتد که پیشنهاد 
می کنیم آن ها را از دست ندهید. مهم ترین آن ها روز »بدون خودرو شریف« است و 
قرار است که در این روز در شریف خبری از خودرو نباشد و ورود خودرو ممنوع شود. 
از جمله برنامه های دیگری که در این روز قرار اســت اجرا شود، جشنواره  غذاست. 

همچنین مدیریت تربیت بدنی در ساعت 12:15 یک برنامه  دوی همگانی به مسافت 5 کیلومتر در دانشگاه 
برگزار می کند. این برنامه برای بزرگداشت دکتر میرعمادی ترتیب داده شده و مهلت ثبت نام آن تا پایان وقت 

اداری یکشنبه است. برای ثبت نام در این برنامه به کانال تربیت بدنی sharifsports@ مراجعه کنید.

دانشجویان بی جنبه  قربانی لجبازی استاد
چندی پیش دانشــجویی با مراجعه به دفتر روزنامه داســتان جالبی از ترم گذشته 
تعریف کرد. اســتاد این دانشــجو برای امتحان پایان ترمش گفته بود: »سر جلسه  
امتحان استفاده از کتاب و جزوه و موبایل و لپتاپ و اینترنت بالمانع است«. دسته ای 
از دانشــجویان این فرصت را غنیمت شمرده و با ساختن گروهی تلگرامی در طول 

امتحان با هم در ارتباط بودند. پس از امتحان یکی از دانشجویان جویای حق)!( با ایمیلی ناشناس عکسی از 
گروه تلگرامی برای استاد فرستاد و استاد هم چون نمی دانست دقیقًا چه کسانی تقلب کرده اند به صورت رندوم 

به عده ای نمرات به شدت بدی داد و برای حفظ میانگین درس به بعضی ها هم نمره های بسیار باالیی داد.

بسکتبال تهران مسحور شریف
ســال 89 به همت محمدرضا ثانوی )ورودی 80 شــیمی( و حمایت های بی دریغ 
تربیت بدنی دانشــگاه و دکتــر فیض بخش )دانشــکده مدیریــت و اقتصاد( تیم 
باشگاهی بســکتبال شریف متشکل از دانشــجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه 
تشکیل شــد و به مصاف حرفه ای های تهران رفت. امسال پس از 6 سال فعالیت و 

تمرین مستمر و 3 عنوان نایب قهرمانی، تیم به جام برتر تهران رسیده است. میدانی که بسیاری از قهرمانان 
ملی بسکتبال مسیر افتخار را از آن آغاز کردند. یکشنبه ساعت 17:15 تیم ما در اولین دیدار به مصاف سایرس 
می رود. اگر می خواهید حس خوب اتحاد شــریفی را لمس کنید و تیم را با تشویقتان حمایت کنید، باید در 

ورزشگاه حیدرنیا واقع در زیر پل دوم حافظ نرسیده به نوفل لوشاتو حضور یابید.

نظرسنجی انتخاباتی: نخبگان قاطع
اولین نظرسنجی انتخاباتی روزنامه هفته پیش از طریق   روزنامه برگزار شد. سؤال این 
بود: »آیا از همین االن گزینه مورد نظر خود را در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری 
انتخاب کرده اید؟« از میان 424 شرکت کننده 287 نفر )68درصد( گفتند »بله«، 82 
نفر )19درصد( گفتند »خیر« و بقیه )13درصد( گفتند که »هنوز تصمیمی برای رأی 

دادن ندارم«. نکته جالب این است که به اصطالح درصد گروه خاکستری بسیار کم است و اکثر شریفی ها از االن 
می دانند به چه کسی رأی خواهند داد. از طرفی 87درصد گفته اند که رأی می دهند که هرچند از میانگین کشور 

بسیار باالتر است، ولی شاید انتظار ما با توجه به اهمیت انتخابات مشارکت بیشتری بود.

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 715  شنبه 9 اردیبهشت 96 شریف نیوز

عکس خبری

تشکر ویژه از اداره محترم تأسیسات دانشگاه   
که بــه محض دیــدن عکس چالــه بی حفاظ 
چمن های نزدیک ساختمان شهید رضایی، 

برای آن حفاظ گذاشتند. دمشان گرم.
جا دارد یک خسته نباشــید به دانشجویان پر   
مشغله ساکن در خوابگاه متأهلی عرض کنیم 
که با وجود انعطــاف معاونت دانشــجویی و 
تالش های شورای صنفی برای تمدید مهلت 
ثبت نام انتخابات شورای صنفی باز هم هیچ 

داوطلبی معرفی نکردند.
مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی   
شــریف چهار کتــاب جدیــد را بــا عناوین؛ 
»گروه های کالســیک«، » اگزرژی، انرژی، 
محیط زیست و توسعه پایدار«، » مقدمه ای 
بــر پالســمونیک و فرامــواد« و » تراکــم 

دینامیکی« منتشر کرد.
اول هفته گذشته در بعضی جاهای دانشگاه   
بوی ســم می آمد. برنامه سمپاشی دانشگاه 
معمــواًل در روزهای پنجشــنبه و جمعــه و در 
صورت نیــاز قبل از 7:30 یا بعــد از 17 انجام 
می شود. هفته گذشته شــرایط ایدئال باعث 
شــد تا بخشــی از این کار در روز اداری انجام 
شــود. همچنین محلول پاشی )کود محلول 
در آب( در ساعات اداری به برگ درختان و در 
محل ریشــه درختان انجام می شود که برای 

انسان ضرر ندارد.
گــروه علمــی دانشــجویی کیمیــا کارگاه   
آموزشــی نــرم افــزار تخصصــی petrel بــا 
تدریس مهندس شــایان زمانی در روزهای 
13 و20 اردیبهشــت ســاعت 14تــا 17 و 
پنجشنبه 14 و21 اردیبهشــت ساعت 9 تا 
14 برگــزار می کند. هزینه شــرکت در دوره 
60000 تومان است و در پایان دوره گواهی 

حضور اعطا می شود.
سلسه جلســات فلســفه و زندگی روزمره با   
حضور پژمان گلچین )دانشــجوی دکترای 
فلســفه( توســط واحد مطالعات و اندیشــه 
انجمن اسالمی دوشنبه ها ساعت 16:30 
در ساختمان شهید رضایی کالس 2 برگزار 

می شود.
کرســی تــالوت و تدبــر در قرآن تحــت نظر   
زهیــر اســالمی، اســتاد برجســته علــوم 
قــرآن و حدیث دانشــگاه امام صــادق)ع(، 
دوشــنبه ها کالس 1 ســاختمان شــهید 
رضایی از ســاعت 16تا18 برگزار می شود. 

شروع دوره از 11 اردیبهشت است.

جشــن »َاِتشــونی« یا همان مراســم آشــنایی با 
سنت و فرهنگ خراســان جنوبی، دوشنبه هفته 
گذشته توســط کانون ایرانگردی و ایران شناسی 
و با همــکاری انجمن ســفیران دانش در ســالن 
جابر دانشکده شیمی برگزار شــد. در این مراسم 
ســوغات و جاذبه هــای گردشــگری خراســان 
جنوبی به دانشــجویان شریفی معرفی شد. گروه 
»نوای کویر خاوران« با اجرای رقص و آهنگ های 
محلی خراســان جنوبی جذاب تریــن بخش این 
برنامه را رقم زد. از نکات جالب این مراسم حضور 
دکتر حسینی، معاون فرهنگی دانشگاه در تمام 

طول مدت برنامه بود. 

یکشــنبه  هفتــه ی  گزارش
نجمــن سید عطا ناقدی فر ا  ، قبــل

اســالمی دانشــجویان برنامــه ای را با 
عنوان »بررسی عملکرد اقتصادی دولت 
یازدهم« با سخنرانی دکتر مسعود نیلی 

در سالن جابر برگزار کرد.
دکتر مسعود نیلی از اســتادان مشهور 
دانشــکده  اقتصــاد و مدیریت شــریف 
اســت و از کالس های مبانــی اقتصاد 
او اســتقبال کم نظیــری می شــود. او 
مشــاور ارشــد اقتصادی رئیس جمهور 
و از افــراد بانفــوذ در اقتصــاد دولــت 
اســت. همچنین در دولت های مرحوم 
هاشــمی و حجت االســالم خاتمی نیز 
مسئولیت هایی داشته است. در مجموع 
دکتر نیلی را می توان یکی از افراد بسیار 

تأثیرگذار در اقتصاد کشور معرفی کرد.
نیلی ســخنرانی خــود را بــا تأکید روی 
دو موضوع اشــتغال و رفــاه اقتصادی 
خانوار ایــراد کرد. از طرفــی طرفداران 
دولت آمار هــای مثبتی را در مورد موارد 
باال عنــوان می کننــد و از طــرف دیگر 
مخالفان، شبهاتی را نظیر »حس نشدن 
رشد اقتصادی در زندگی مردم« مطرح 

می کنند. او در سخنان خود به توضیح 
موارد باال پرداخت.

وی در ابتدا کمی در مورد چهار چالش 
اقتصــادی آغــاز دولت یازدهــم یعنی 
تحریم هــا، تالطــم بــازار ارز، تــورم و 
رکــود توضیح داد. ســپس بــا نمایش 
نمودارهایی، در مورد وابســتگی رشــد 
غیرنفتی کشــور بــه صــادرات نفت در 
دوره های گوناگون توضیحاتی ارائه داد. 
همچنین به اهمیت کاهش قیمت نفت 

در سال های دهه  نود اشاره کرد.
نیلی با نشان دادن هرم جمعیت کشور 
افــزود، هنگامی که متولدین پرشــمار 
دهه  شــصت به ســن کار می رسیدند، 
شغلی درخور این جمعیت ایجاد نشد و 
در نتیجه این موج جمعیتی به جمعیت 
غیرفعال کشور پیوستند. در سال های 
اخیر نیز زنــان و متولدین دهه  هفتاد به 

جمع افراد جویای کار اضافه شده اند. 
ســپس اضافه کرد کــه با توجــه به این 
شــرایط خاص، دولت یازدهم به نسبت 
عملکرد مطلوبــی در این حوزه بر جای 
گذاشــت.  میانگیــن افزایش اشــتغال 
طی دو مقطع 1393 تا 1394 و 1394 

تا 1395، 1.283 میلیون نفر شغل  به 
ثبت رســید و این در حالی است که این 
میزان در فاصله یک دهه بین سال های 
1384 تــا 1393، تنها 685هــزار  نفر 
بوده است. او دلیل حس نشدن این آمار 
را، جمعیت زیاد اضافه شــونده به افراد 

جویای کار عنوان کرد.
پــس از توضیحــات مفصــل در مــورد 
وضعیت اشــتغال، توضیــح مختصری 
در مــورد وضعیــت اقتصــادی خانوار 
داده شــد. وی بــا نمایش آمــار مربوط 
افزود که از نظر شاخص سرانه  مصرف، 
اقتصــاد ایــران در ســال 86 وارد فــاز 
جدیــدی از تحوالت شــد. یعنــی روند 
صعودی آن متوقف شد و وارد روند نزولی 
شد. این روند تا سال 92 ادامه یافت. از 
ســال 92 مجددًا وارد فاز صعودی شد. 
ولی به دلیل نزول شــدید این شاخص، 
بهبودهای حاصل شده خیلی محسوس 
نیست. به طوری که ســال ها زمان نیاز 
 اســت تا بتــوان بــه وضعیت ســال 86 

برگشت.
پس از پایان سخنرانی، سؤاالت کتبی و 
سپس شفاهی دانشجویان پرسیده شد. 

بیشتر این ســؤاالت در مورد موضوعات 
اقتصــادی بودنــد. ولــی نکتــه  جالب 
بعضی سؤاالت موضوعات غیر اقتصادی 
آن ها بــود. مثــاًل ســؤاالت و نکاتی در 
مــورد پولی شــدن آموزش، مشــکالت 
سیاســی، حصر سیاسی چندساله و… 
مطرح شــد. شــاید بتوان علــت طرح 
این گونه ســؤاالت را دسترسی نداشتن 
دانشــجویان بــه نماینده هــای دولتی 
دانســت. به طوری که هنــگام مالقات 
یکی از اعضای دولت که شاید ارتباطی 
با موضوعــات فوق نــدارد، ســؤاالت و 
مســائل خود را ناچــار بــا وی در میان 
می گذارنــد. چقدر خوب می شــود اگر 
مســئوالن دولتــی و حکومتــی به طور 
 مرتــب بــه دانشــجویان و شــهروندان 

پاسخ گو باشند.
صوت سخنرانی دکتر نیلی و همچنین 
پرســش و پاســخ دانشــجویی توســط 
انجمن اسالمی دانشجویان ضبط شده 
است. دانشــجویان منتظر برنامه های 
بیشتر و پرشورتری با موضوعات مشابه 
و با حضور نمایندگان ســالیق مختلف 

سیاسی در دانشگاه هستند.

توضیحات مشاور اقتصادی رئیس جمهور درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم

اقتصاددان روحانی در مقام دفاع
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اسکِن سه سوته
اسکن کیوتی یک گجت خالقانه برای سریع تر و تمیزتر اسکن کردن جزوه هاست که 
متشکل از یک جعبه و یک اپلیکیشن است که روی گوشی نصب می شود. این جعبه 
قابلیت تا شدن و به شکل پوشه در آمدن را دارد. با استفاده از این وسیله کیفیت و سرعت 
اسکن کردن با استفاده از گوشی یا تبلت بهبود پیدا می کند. به گفته  سازندگان این 

گجت ایده  ساخت این وسیله از آنجایی به ذهن آن ها رسید که برای اسکن کردن جزوه هایشان مجبور بودند زمان 
زیادی صرف کنند. تولید این محصول با سرمایه ای کمتر از 10میلیون شروع شده است. شریفی ها می توانند این 

محصول را با تخفیف تهیه کنند. برای تهیه این محصول با  aqamorisny@ ارتباط حاصل فرمایید.

داوطلبانه بیا حاتم 
امروزه کســب و کارهای پلتفرمی و انقالبی که در مدل کســب و کارها ایجاد شده 
اســت در بســیاری از امور مثل تاکســی رانی و خرید و فروش و... دیده می شــود. 
کسب و کارهای پلتفرمی توانســته اند ذی نفعان متنوع در یک اکوسیستم کسب 
و کار را گــرد هم آورند و در مدت زمان کوتاهی خلــق ارزش اقتصادی نمایند. حال 

چند دانشجوی خوشفکر دانشگاه با اســتفاده از توانمندی های خود پلتفرمی هوشمند تحت عنوان حاتم 
شریف برای سازماندهی کارهای داوطلبانه راه اندازی کرده اند. برای اطالعات بیشتر می توانید به  وبسایت 

hatamm.ir  یا کانال تلگرامیhatamplatform@ مراجعه فرمایید.

سیاحت در سیاست شماره 715  شنبه 9 اردیبهشت 96بــــــــخش  خـــــــبری

 آیا برای ما هم 
دور دومی در كار است؟ 

پوریا علیمردانی سیســتم انتخابات ریاست 

جمهوری ما شبیه فرانسه است؛ انتخاب بر اساس 
اکثریت مطلق آرا و اگر نبود رفتن دو نفر برنده به 
دور دوم. در انتخابات روز یکشــنبه فرانسه خانم 
مارین لوپن از حزب دست راستی و سنت گرای 
جبهه ملی و آقای امانوئل مکرون از حزب جدید 
به پیش موفق به کسب 21.5 و 23.8 درصد آرا 
شده و به دور دوم انتخابات رفتند که یکشنبه دو 
هفته دیگر برگزار می شود. هردو از احزابی غیر از 
احزاب اصلی و با سابقه راست و چپ میانه فرانسه 
هستند که شاید به دلیل فســاد یا هرچیز دیگر 
نتیجــه انتخابــات را از دســت داده انــد.  رفتن 
انتخابــات بــه دور دوم آن هــم بــا آرای کمتر از 
25درصد نشــان دهنده عمق درخواست های 
متعدد اقتصــادی و اجتماعــی در بین طبقات 
مختلف رأی دهنده است. چنین شرایطی معمواًل 
نتیجه حضور گزینه های نسبتًا برابر از نظر سطح 
محبوبیت شخصیتی و البته متنوع در شعارها و 
برنامه های اقتصادی و اجتماعی است و نتیجه 
آن در اکثــر مواقع به پیروزی اقلیتی که نماینده 
قشــر یا طبقه ای خاص است منجر خواهد شد. 
نظیر آنچه در فرانسه رخ داده و کاندیدای دست 
راستی افراطی خانم لوپن که حتی مخالف پول 
واحد اروپایی و اروپای واحد است حاال در معرض 
رئیس جمهور شدن است. شبیه همین اتفاق در 
ســال 84 در ایــران رخ داد. کاندیداهایــی از 
جناح ها و افکار مختلف ســبد رأی را تقریبًا به 8 
قسمت متعادل تقســیم کردند که 4 قسمت آن 
یعنی آرای هاشمی رفســنجانی، احمدی نژاد، 

کروبی و قالیباف بسیار نزدیك به یکدیگر بود. 
این بار اما بعد از رسیدگی به صالحیت کاندیداها 
و با انتخاب 6 کاندیدا به نظر نمی رسد که انتخاب 
سال 84 تکرار شــود. رئیس جمهور و بدنه رأی 
حامی وی با دو کاندید اصلــی یعنی روحانی و 
جهانگیــری و یك کاندیدا با بخــت کمتر یعنی 
هاشــمی طبا که در آخرین انتخابات ریاســت 
جمهوری ســال  80 تنها 32هزار رأی داشــته 
اســت در صحنه حاضر شده اند و با فرض حفظ 
آرای سال 92 آن ها در بهترین حالت 18میلیون 
رأی خواهند داشــت. بنابراین اگر معاون اول و 
در واقع رقیب هم ســلك رئیس جمهور انصراف 
ندهد، احتمــال عدم توفیق هــردوی  آن ها در 
کســب آرای الزم در دور اول به ویــژه با توجه به 
کاهــش محبوبیت مرســوم در انتخابات دوباره 
ریاست جمهور بســیار محتمل است. از طرفی 
رقبا هم با ســه گزینه، یك گزینه اصلی رئیسی و  
دو گزینه رقیب فرعی یعنی قالیباف و میرسلیم 
در صحنه هستند و تقسیم سبد رأی، آن ها را هم 
از توفیــق برای کســب آرای الزم در دور اول دور 
نگه خواهد داشــت. اگرچه هنوز برای قضاوت 
خیلی زود است، انتخابات 29 اردیبهشت تنها 
در صورتی در دور اول برنده خواهد داشت که دو 
جناح اصلی بتواننــد کاندیداهای خود را تا روز 

پایانی کاهش دهند.

ماشین آتش نشانی،  پلیــس، گزارش ماشــین 
شــایعه خودکشــی و نگاه هایــی رو به 
آسمان که همه ساختمان دانشکده برق 
را می نگرنــد اما چیــزی نمی یابند. اما 

واقعیت چیست؟ 
برخی حوادث باعث می شــود آنچه زیر 
پوست دانشگاه در جریان است، عیانتر 
شود و کارهای کسانی که مسئول امنیت 
دانشگاه هستند بیشتر به چشم بیاید. 
چند ماهی اســت که حراست دانشگاه 
گزارش هایی مبنی بر ســرقت دریافت 
می کند. ســرنخ هایی را به دست آورده 
اســت اما هنوز به جمع بندی نرســیده 
اســت. داســتان وقتی جالب می شود 
که باخبر می شوند کوله ای که از شریف 
ســرقت شــده در کمدی در دانشــگاه 
تهــران پیدا می شــود کــه اتفاقــًا از آن 
کمد هم سرقت شــده است. این یعنی 
ما بــا یک دزد بین دانشــگاهی طرفیم. 
تصاویر گرفته شــده در دو دانشگاه را به 
هم انطباق می دهند و چهره مشترک را 
پیدا می کنند. فردی که سوابقش نشان 
می دهد پرونده دار است. حاال منتظرند 
کــه دوباره به دانشــگاه برگردد. حوالی 
ساعت 10 روز دوشــنبه خبر می دهند 
که فرد مورد نظر می خواهد وارد دانشگاه 
شود و با معرفی خود به عنوان دانشجوی 
سایر دانشگاه ها و اینکه مدارکش را گم  
کرده وارد دانشگاه می شود. سوژه وارد 
دانشگاه می شــود و چند تا سرقت هم 

انجام می دهد در همیــن حین متوجه 
می شــود که زیرنظر اســت. شــروع به 
فرار می کند تا از در اصلی خارج شــود 
و بــه هم دســت خود کــه با ســمند در 
خیابــان آزادی منتظرش بــود بپیوندد 
که نگهبان ها در جلو دانشــکده عمران 
گیرش می اندازند و او می ماند و مدارک 
جرمش. بعد بــا آگاهی تمــاس گرفته 
می شــود که برای بردن او اقدام کنند. 
ســمند پلیس وارد دانشــگاه می شود و 
دزد را سوار ماشین می کنند. دانشجوها 
آقایی قد بلند را در صندلی عقب ماشین 
پلیــس می بینند که به جلو خم شــده و 
مشــخص است که دســت هایش بسته 
است. البته در همان حال هم به راننده 
در دنــده عقــب گرفتن ماشــین کمک 

می کند! 
خروج ماشین پلیس هم زمان می شود 
با ورود ماشــینهای آش نشانی و شایعه 
خودکشی دانشــجوی دانشکده برق. 
نمــاز جماعت ظهــر و عصر تــازه تمام 
شده اســت و نمازگزاران در حال بیرون 
آمدن هستند که چشمشان به عده ای 
می افتــد کــه منتظرنــد کســی از باال 
خــودش را پایین بیندازد. کســی چیز 
بیشــتری نمی دانــد. عــده ای هم غر 
می زنند که این چه وضعی اســت؟ چرا 
خودش را نمی اندازد؟ ما را عالف کرده 
اســت! خبر تهدیــد به خودکشــی در 
فضای مجازی پخش شده و بر جمعیت 
افزوده می شود. ماشینهای آتش نشانی 

بعد از چند دقیقه و بدون اقدام خاصی 
دانشــگاه را تــرک می کننــد. جمعیت 

در حال متفرق شــدن اســت و البته در 
همان حال عــده ای در حــال رفتن به 
ســمت دانشــکده برق هســتند. همه 
در پی اصل ماجرا هســتند. تحقیقات 
خبرنگار روزنامه مشــخص می کند که 
گویا دانشــجویی با یکی از استادان بر 
سر موضوع آموزشی به مشکل می خورد 
و بعد برای استاد عکســی از دانشکده 
برق می فرســتد با این توضیــح که »از 
این ارتفاع خوب اســت؟« استاد نگران 
حال شــاگردش می شــود و موضوع را 
به دانشــگاه منتقل می کند. دانشگاه 
هم زمــان بــا تحقیــق در مورد روشــن 
شــدن موضوع بــا آتش نشــانی تماس 
می گیرد تا اگر به هر احتمالی هم چنین 
تهدیدی عملی شــود، بتوانــد صحنه 
را مدیریــت کنــد. اما حضــور هم زمان 
ماشــین پلیس، آتش نشــانی و پخش 
ناقص خبر در فضای مجازی رسیدگی 
به اوضاع توســط مســئوالن ذی ربط را 
دچار اختالل می کند و صحنه ای ایجاد 
می کنــد که خــودش نیاز بــه مدیریت 

کردن دارد.

سارق باسابقه به چنگ حراست افتاد

بار کج به منزل نرسید

عکس از دوربین های راهروی کمدهای دانشکده مهندسی شیمی و نفت

روزنامه شریف برگزار می کند:  کارگاه فشرده مبانی روزنام هنگاري

زمان: چهارشنبه 13 اردیبهشت از ساعت 10 تا  4 1

مدرس

اطالعات بیشتر و ثب تنام: دفتر روزنامه شریف داخلی 6006
ظرفیت محدود است
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داســتان این پرونده از جایی شــروع شــد که با یکی از دوستان قدیمی شــریفی در خالل  پرونده
حرف هایمــان که فالنــی چه می کنــد و دیگری به کاری مشــغول اســت، به تعــدادی از مرتضی محمودی

فارغ التحصیل های شــریف ورودی 81 برخوردیم که همگی در موقعیت های خوبی مشــغول به فعالیت اند و در 
کارشان نیز موفق هستند. این ایده جلوتر که رفت پخته تر شد و بعد از اصطالحاً چکش کاری های بسیار با مشورت 

این و آن تبدیل شد به پرونده صبح شنبه روزنامه شریف.
شــکی نیســت با افزایش جامعه آماری می تواند به پختگی و جامعیت این پرونده افزود ولی آنچه اینجا ارائه شده 
نگاهی به اطراف و محیط پیرامونی خودمان است. تعدادی از دانشجوهای هم ورودی شریفی که مسیرهای نسبتاً 
متفاوتی را طی کرده اند و اکنون در سبک زندگی های متفاوت، موفقیت های نسبتاً متفاوت دارند.  این مسیرهای 
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چند ورودی 81 موفق، در خصوص مسیر رفته خود می گویند

15 سال گذشت

سیدعلیناصرعلیرضامجیداحسان

پرده اول
کارشناسی شریف

آرام و علمی: دانشجوی نسبتاً منضبطی است. اهل علم است و درس خواندن و آرزو دارد 
در رشته مهندسی شیمی یک کتاب خیلی خوب بنویسد. فعالیت های دانشجویی اش 
را هم کنار درسش دارد. عضویت در شورای صنفی دانشکده، مسئول ارتباط با صنعت 
انجمن مهندسی شیمی و کمیته اجرایی دو همایش و مسئول خرید کتاب از نمایشگاه 
بین المللی برای کتابخانه دانشکده فعالیت های چند سال دانشجویی اوست. احسان با 
معدل خوبی که دارد تصمیم می گیرد کارشناسی ارشد را اصطالحاً با کردیت آغاز کند.

هایپر اكتیو: از سال دوم کارشناسی اش مهندسی نفت را هم کنار مهندسی مکانیک آغاز 
می کند. بسیار پرتالش است و واحدهای بسیاری را یکی پس از دیگری پاس می کند و در یک 
ترم با پاس کردن 30 واحد صاحب رکورد می شود. نتیجه اینکه دو رشته را در چهار سال تمام 
می کند. فعالیت های فوق برنامه این شخصیت هایپر اکتیو کنار درسش ادامه دارد. فعالیت 

در مجله نامه مکانیک، دفتر فعالیت های دانشجویی، شورای صنفی، جشنواره صنعتی 
مکانیک کنار دورشته ای بودن خود گواه میزان فعالیت های اوست. مضاف بر این، اهل مطالعه 
غیردرسی است و تاریخ، رمان و بیوگرافی می خواند. مجید هم مانند احسان کارشناسی ارشد 
را بدون کنکوردر ایران شروع می کند و آرزوی داشتن شرکت مهندسی طراحی در سر دارد.

شتاب برای شناخت پیرامون: با رتبه خوبی که در کنکور می  آورد برق شریف را انتخاب 
می کند. در فضای رقابت سنگین برق شریف معدلش خوب است و در کنار برق مهندسی 
نفت را هم تجربه می کند. برق و نفت شریف خواندن ولی مانع فعالیت های فوق برنامه اش 
نیست. اهل ادبیات و نوشتن است و در »نقطه سرخط« قلم می زند و خواننده هایش به قلم 
شیوایش او را می شناسند. اهل کتاب و رمان خارجی است. از فضای سیاسی هم بی  اطالع 
نیست و کاماًل رصد می کند. بسیار اهل مطالعه است و مسائل را عمیق نگاه می کند و در 
دوران دانشجویی اش با شیب زیادی خودش، فضای پیرامونش و دنیا را می شناسد. برای 

ادامه تحصیل به دانشگاه استنفورد می رود. 

شروع در دقیقه نود: دوران کارشناسی اش خیلی روزمره جلو می رود تا اینکه سال سوم 
کارشناسی با درس های اختصاصی که برمی دارد به مهندسی شیمی عالقه پیدا می کند 
و تازه موتورش در سال سوم کارشناسی روشن می شود. اهل فعالیت فوق برنامه نیست 
ولی اندک عالقه ای به نجوم دارد و مطالعه محدودی در این زمینه دارد. با اینکه خیلی  از 
همدوره ای هایش اپالی می کنند، حوصله اپالی و مسیر پر استرس با عدم قطعیتش را 
ندارد. معدلش هم طوری نیست که بدون کنکور وارد ارشد شود. کنکور می دهد و با یک 

رتبه تک رقمی، کارشناسی ارشدش را در گرایش فرآیند آغاز می کند.

در جست و جوی عالیق: دوران کارشناسی  اش بیشتر از آنکه به مهندسی شیمی بگذرد، 
به اقتصاد و مالی می گذرد. کالس های اقتصاد دانشگاه تهران را می رود و به بورس و 

مهندسی مالی عالقه مند است. چندان رغبتی به فعالیت های فوق برنامه و دانشجویی 
ندارد و عالیقش را خودش پیگیری می کند. کارشناسی را با یک معدل متوسط به اتمام 

می رساند. برخالف همکالسی هایش که سراغ آمریکا و کانادا می روند، سیدعلی که 
پدرش نیز دکتری مهندسی شیمی را در انگلیس گرفته، برای کارشناسی ارشد راهی 

انگلیس می شود که کارشناسی ارشد فرآیندش را در دانشگاه بیرمنگام اخذ کند. حسرت 
حال حاضرش این است که چرا کمتر درس خوانده است.

پرده دوم
تحصیالت تکمیلی

پله پله كردیت تا مالقات علم: با آغاز تحصیالت تکمیلی در ایران، در اواخر ارشد در 
کنار درس در شرکت های مشاوره مهندسی مثل ناموران پژوهش و گسترش فرآیند 
شریف کار می کند. همان روند عالقه مندی به علم در تحصیالت تکمیلی ادامه دارد. با 

نتایج خوبش در دوره ارشد، دکتری را نیز بدون آزمون در شریف شروع می کند.  هم زمان 
با فعالیت در شرکت های مهندسی تدریس هم می کند. احسان در سال 93 دکتری 

مهندسی شیمی را اخذ می کند.

دانشگاه و صنعت، سختی های مسیر: دانشجوی هاپیراکتیو کارشناسی در دوران 
تحصیالت تکمیلی هم زمان با تحصیل در شرکت های فنی مهندسی نیز مشغول است. 

دوران تحصیالت تکمیلی ایران به گواه خودش در عین سختی و دشواری هایش و نبود مسیر 
مشخص، بسیار آموزنده است. با این حال بیشترین نقش در شکل گیری شخصیت را دوران 

کارشناسی اش داشته است. مجید سال 93 دکتری مهندسی مکانیکش را اخذ می کند.

تلخ ولی آموزنده: تحصیالت تکمیلی را در دانشگاه استنفورد با برق شروع می کند ولی 
بعدتر به منابع انرژی )با تمرکز بر نفت و گاز( تغییر رشته می دهد. با یکی از استادان بنام 
استنفورد دکتری را شروع می کند اما سال دوم دکتری به خاطر مشکل ویزا نمی تواند 

دکتری اش را ادامه دهد و عماًل از آمریکا بیرون رانده می شود. خروج از استنفورد در میانه 
دکتری تلخ ترین نقطه زندگی اش می شود ولی در عین حال نقطه عطفی است که بعدها 
بهترین اتفاق زندگی اش می شود. این دانشجوی پرتالش و با استعداد تحصیالتش را در 
مقطع دکتری و پسادکتری در انگلیس ادامه می دهد و بعد از دکتری مدتی در فرانسه در 

شرکت توتال کار می کند.

یک تحصیالت تکمیلی پرهیجان و پرتجربه: برخالف دوران کارشناسی، تحصیالت 
تکمیلی اش اصاًل روزمره نیست و پر از هیجان است. آشنایی با تیم دکتر رشتچیان و 

حیطه ایمنی نقطه عطف زندگی اوست. سفر به پاالیشگاه ها، پتروشیمی ها و حضور در 
شرکت های مهندسی مشاور برای برگزاری دوره های آموزشی تجربه یک تحصیالت 
تکمیلی شیرین را رقم می زند. سراغ کنکور دکتری می رود و چهارسال دیگر نیز با 

انجام پروژه دکتری و پروژه های صنعتی مرتبط می گذرد و در پایان دکتری، یک دکتر، 
مهندس و یک مدرس مشهور ایمنی می شود. 

غیرمنتظره: تحصیالت تکمیلی را با بیرمنگام آغاز می کند. زندگی در دانشگاهی با پردیس 
)Campus( بزرگ و 50هزار دانشجو کمک می کند که زندگی اش در انگلیس جا بیفتد. 
با کار کردن با استادی صنعتی از شرکت unilever یک کارشناسی ارشد خوب را تجربه 
می کند و تجربه کار آزمایشگاهی به او می آموزد که اصاًل عالقه به کار آزمایشگاهی ندارد. 

بعدتر به امپریال کالج می رود و کار مدلینگ و برنامه ریزی ریاضی در مهندسی شیمی انجام 
می دهد. زندگی در امپریال کالج آموخته های غیر درسی بیشتری برایش به همراه دارد. بعد 

از 2 سال و سه ماه با 7 مقاله ژورنال خیلی زود دکتری اش را از امپریال می گیرد. اواخر 2009 از 
طرف دانشگاه surrey دعوت به مصاحبه می شود. درحالی که پیگیر عالقه اش به مالی بود و 
پذیرش ارشد فاینینس از LSE گرفته بود ناباورانه استادیار دانشگاه surrey می شود. فرای 
زندگی عجیب هم زمان استادیار و دانشجوی ارشد بودن، تجربه فضای روشنفکری LSE و 

معاشرت با دانشجویانی که در زندگی عمیق بودند بسیار برایش دستاورد بزرگی است.

پرده سوم
زندگی آكادمیک و آرام و مثبت: احسان پس از اتمام دوره دکتری در بهمن 94 به آغاز دوران پسادانشگاه

عنوان هیئت علمی دانشکده مهندس شیمی تمام وقت مشغول به فعالیت می شود. به 
کارش بسیار عشق می ورزد، مطالعه غیر درسی اش محدود شده است به ساعات مسیر 

مترو و قبل از خواب. اکنون متأهل است و زندگی بسیار آرامی دارد.

آكادمیک و پرتالش: مجید هم پس از اتمام دوره دکتری به عنوان هیئت علمی در 
دانشگاه بهشتی مشغول به کار شده است. از کار فعلی اش رضایت نسبی دارد. به رغم 
افزایش مسئولیت ها و دغدغه هایش االن آرامش بیشتری نسبت به دوران دانشجویی 

دارد چون در دوران دانشجویی نگرانی از آینده خیلی پررنگ تر بوده است.

هدف را یافتم!: پس از تجربه زندگی در آمریکا، انگلیس و فرانسه به ایران برمی گردد. 
در دانشگاه شریف، شرکت انرژی دانا، شرکت گسترش و نوسازی کار می کند و  به 
شرکت های مختلف در حیطه باالدستی نفت و گاز مشاوره می دهد. متأهل است و 
فرزند دارد. مطالعه غیر حیطه تخصصی اش محدود به مطالعات دینی شده است. با 
اینکه بخش زیادی از وقتش به کار و فعالیت می گذرد ولی آرامش بیشتری از دوران 
دانشجویی داشته است چون به قول خودش در مسیری می دوید که نمی دانست 
هدفش چیست و مدام در تکاپوی دنیا بود و این تکاپو بیشتر و بیشتر آرامش را از او 

می گرفت ولی االن برای هدف واالتری تالش می کند.

كار در شركت های بین المللی: بعد از فارغ التحصیلی دو سال در شرکت های متفاوت 
مهندسی فعالیت کرده است. متوجه می شود که رشته تخصصی اش چقدر متقاضی 
دارد و شروع به مکاتبه با شرکت های مختلف ایمنی در خارج از کشور می کند. اولین 
پیشنهادهای کار را از BP و Atkins دارد اما به دلیل مسائل ویزا این موقعیت فراهم 
نمی شود. بعد با شرکت Risktech آشنا می شود و االن در دبی و عمان در این شرکت 

مشغول به کار است.  از موقعیت کاری اش بسیار راضی است و آرامش بیشتری نسبت به 
دوران دانشجویی اش دارد.

تصمیم كبری برای بازگشت به عالیق: تجربه استادیاری مهندسی شیمی در دانشگاه 
surrey انگلیس شاید آرزوی خیلی ها باشد. اما علی همچنان به اقتصاد و مالی عالقه مند 
است. زندگی در مسیری که پایان آن مشخص است و پیشرفت ها خیلی دیفرانسیلی جلو 
می رود و اساساً کار آکادمیک برای کسی که هیجان و تمایل به پیشرفت از بند بند کالمش 
هویداست کار دشواری است. علی ناباورانه از استادیاری دانشگاه کناره گیری می کند و به 
ایران برمی گردد. مدتی در پژوهشکده انرژی، دانشکده انرژی و یک شرکت سرمایه گذاری 
فعالیت می کند. اکنون مدیرعامل شرکت تأمین مالی هولدینگ خلیج فارس است و کاری 
را که سال ها به آن عالقه داشته است انجام می دهد. در عین حال عالقه اش به تدریس باقی 

است و استاد دانشگاه نفت است. از موقعیت شغلی اش بسیار رضایت دارد. با اینکه فضای کاری 
پراسترس تری را تجربه می کند ولی از اینکه نقشی کلیدی تر را ایفا می کند خوشحال تر است. 

پرده آخر
 سؤاالت روزنامه:

بزرگ ترین حسرت

کاش  انسان بهتری بودم، وقت بیشتری برای یادگیری صرف می کردم و می توانستم 
جاهای مختلفی از دنیا را ببینم.

حسرت خاصی به ذهنم نمی رسد. یکی از آرزوهای دوران کارشناسی ام تأسیس یک 
شرکت مهندسی طراحی بود.

کاش از ابتدا با بینش درست تری به درس خواندن و خدمت کردن و مبانی اعتقادی ام 
توجه می کردم و دنبال دلخوشی های خودم نمی رفتم. و یک کالم بزرگ ترین حسرتم 

گناهانی است که آدم مرتکب می شود و زمانی که از دست رفته و آدم قدمی برای رسیدن 
به خداوند برنداشته.

همیشه تک بعدی بودم. چرا یک ورزش یا سرگرمی خاصی را به صورت آماتور هم شده 
دنبال نکردم؟ حسرت دیگر شاید اینکه به خاطر مشغله کاری خیلی به پدر و مادرم 

نمی توانم سر بزنم.

مهم ترین حسرتم این بود که کاش استادیاری surrey را قبول نمی کردم چون به نظرم  
قبول کردن کاری که شما برای آن هنوز آماده نشده اید یکی از اشتباه ترین کارهاست. 

شاید اگر قبول نمی کردم مسیر زندگی ام عوض می شد.

درآمد ساالنه  
) 15 تا 40میلیون تومان،40 تا 60 میلیون تومان،  

60 تا 120 میلیون، 120 میلیون و باالتر(
                                                                    120میلیون و باالتر                                                                    120میلیون و باالتر                                                                    120میلیون و باالتر60 تا 120میلیون15 تا 40میلیون

تفاوت تحصیالت در ایران و خارج از ایران

مهم ترین تفاوت خارج با ایران شاید این باشد که دانشجو قبل از شروع دوره دکترا، تا 
حدود زیادی می  داند که قراراست در سال های گذراندن این دوره روی چه موضوعی کار 
کند، کاری که قرار است انجام دهد چه کاربردی دارد )مشتری خاص مثاًل صنعت دارد( 
و چه بودجه ای برای آن در نظر گرفته شده است. بنابراین هم مسیر مشخص است و هم 
در طول دوره دکترا، دانشجو از لحاظ مالی تأمین است. تقریباً این دو ویژگی کمابیش 

در ایران وجود ندارد. دانشجو در ایران در این دوره تحت شرایط سختی است و گفتن آن 
تکرار مکررات است با این حال اگر  از دید مثبت به این موضوع نگاه کنیم، این است که 

دانشجو کاماًل یاد می گیرد گلیم خود را از آب بیرون بکشد!

دانشجویان تحصیالت تکمیلی در ایران و خارج از ایران تفاوتی با هم نداشتند اما 
دانشجویان غیرایرانی کمی پشتکارشان بیشتر بود و اخالقشان بهتر بود و سعی می کردند 
از لحظه لحظه دورانشان لذت ببرند و با تکدر خاطر مسائلی که برایشان پیش می آمد را 

نمی گذرانند و هرکجا که حس می کردند لذت نمی برند مسیر تحصیل را ادامه نمی دادند 
و در مسائل غیردرسی هم رشد کرده بودند. اهل فلسفه، سیاست، موسیقی و اقتصاد بودند 

و از محیط پیرامون تحلیلی صحیح تر ارائه می داند و جوزدگی سیاسی کمتر داشتند.

سیستم آموزشی در انگلیس برخالف تصور، بسیار دانشجو محور بود و من در ابتدای هر 
ترم باید تمامی مطالب درس به همراه سؤاالت میان ترم و پایان ترم را به دانشکده تحویل 
می دادم تا بررسی کنند آیا با این مطالب می شود سؤاالت را جواب داد یا خیر. چیزی که 
در شریف و ایران اصاًل وجود ندارد. دانشجویان شریف به نظرم هیچ کمتر از دانشجویان 
 LSE و امپریال کالج ندارند اما سیستمی که بتواند آن ها در حد فارغ التحصیالن LSE

موفق و باسواد و عمیق پرورش دهد وجود ندارد.

اگر به دوران دانشجویی برگردید چه تغییر 
ایجاد می کنید؟

زمانی که سطحی به موضوع نگاه می کنم به این نتیجه می رسم که برای دوره دکتری به 
خارج از کشور می رفتم ولی وقتی عمیق فکر می کنم، می بینم که خداوند شاید مرا در 

مسیر بهینه زندگیم هدایت کرده است چرا که می بینم نعمات بسیار زیاد و بزرگی به این 
بنده اش اعطا فرموده که اگر این مسیر را نمی رفتم ممکن بود از آن ها بی بهره می بودم. 
لذا سعی می کنم در وجودم از آنچه هستم راضی بوده و شاکر او باشم. البته ناگفته نماند 
که منظورم این نیست که انسان صاحب اختیار نیست و هیچ نقشی در تعیین مسیر 

زندگی اش ندارد ولی رحمت الهی را در هدایت بندگانش اولی می دانم.   

 در دوران کارشناسی تغییر خاصی نمی دادم اما در بقیه مقاطع 
احتماالً تصمیم دیگری می گرفتم.

دوستانم را تغییر می دادم و به جای افرادی که تمام فکرشان دنیاست افرادی را انتخاب 
می کردم که دید معنوی عمیق تری به زندگی داشتند و می توانستند به من یادآوری کنند 
هر لحظه از زندگی که می گذرد می تواند چه اثرات جبران ناپذیری داشته باشد و خدا را 
شکر من این سال ها نمردم و توانستم مسیرم را پیدا کنم اگرچه در عمل هنوز عقب هستم.

موقع انتخاب استادیاری تأمل بیشتری می کردم و عالیقم را بیشتر پیگیری می کردم.تغییر اساسی نمی دهم.

احسان، مجید، علیرضا، ناصر و سیدعلی سال 81-80 وارد دانشگاه شریف می شوند اما دانشکده های مختلف. احسان و ناصر و سیدعلی و حسن مهندسی شیمی می خوانند. علیرضا برق و مجید مهندسی مکانیک. 

تمام دوران تحصیل 
در ایران بوده است
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مختلف همان مسیرهایی اســت که برخی از دانشــجویان برای انتخاب یکی از آن ها دودل می شوند و ناآگاهی از 
پایان مسیر و تصویری از آنچه که ممکن است به دســت آورند عدم قطعیت تصمیمشان را بیشتر و بیشتر می کند. 
این پرونده اما فارغ از رسالت روزنامه نگاری اش، برای نگارنده نیز بســیار آموزنده بود. مصاحبت و پرسش و پاسخ 
با آدم هایی که شروعی مشابه داشتند ولی پایان مسیرهای متفاوت، نکات بســیاری داشت. اگر نگاهی به زندگی 
خود بیندازیم می بینیم گاه تصمیم های خیلی کوچک یا آشنایی های ساده مسیر زندگی را عمیقاً تغییر می دهد و 

پایانی را رقم می زند که در ابتدا گمانش را هم نداشتیم. 
Ruth Chang یک فیلسوف نام آشــنا در دانشگاه راتگرز است که دانشجوی وکالت دانشــگاه استنفورد بوده اما 
به خاطر عالقه اش به فلســفه بی خیال وکالت می شــود و در آکسفورد فلســفه می خواند. امثال خانم چانگ زیاد 
هستند اما خانم چانگ یک سخنرانی معروف در TED دارد که در مورد تصمیم های سخت صحبت می کند. یکی 
از حرف های خیلی خوبش در این سخنرانی این است که بسیار از مســیرها و تصمیم ها تفاوت فاحشی با همدیگر 

ندارند و اتفاقاً تصمیم های سخت همین ها هستند. تفاوت فاحشی بین اینکه شــما صبحانه پنیر سبزی بخورید 
یا کره مربا نیست، مهم آن اســت که شــما خودتان تصمیم بگیرید که من عالقه دارم صبحانه فالن غذا را بخورم. 

این طوری موقع تناول پنیر سبزی دلتان پیش آن یکی گزینه انتخاب نشده نیست و حسرتش را ندارید. 
حاال مرادم از نقل قول از خانم راث چنگ تکمیل پازل این پرونده اســت. افراد مختلف مسیرهایی را طی می کنند 
که از زاویه شخص ســوم شــاید خیلی فرق نکند ولی برای بازیگر داخل گود در لحظه، انتخاب های حساس و پر 
استرسی اســت. دودلی بین استاد دانشــگاه در انگلیس بودن یا برگشــتن به ایران و پیگیری رشته مورد عالقه؟ 
کار در وطن یا بیرون از وطن؟ شــغل پر درآمد در بانکی در اروپا یا شــغل دولتی و خدمت به وطن؟ نویســندگی 
یا مهندســی؟ همه این انتخاب ها بستگی دارد به اینکه شما دوست داشته باشــید چه کسی باشید. دوست دارید 
داستان زندگی شما چگونه رقم بخورد؟ به قول راث چنگ مهم این اســت که انتخاب کنید و از انتخاب و »مسیر« 

رسیدن به هدف لذت ببرید.

شماره 715  شنبه 9 اردیبهشت 96 پرونــــــــــــــــــــــــده

سیدعلیناصرعلیرضامجیداحسان

پرده اول
کارشناسی شریف

آرام و علمی: دانشجوی نسبتاً منضبطی است. اهل علم است و درس خواندن و آرزو دارد 
در رشته مهندسی شیمی یک کتاب خیلی خوب بنویسد. فعالیت های دانشجویی اش 
را هم کنار درسش دارد. عضویت در شورای صنفی دانشکده، مسئول ارتباط با صنعت 
انجمن مهندسی شیمی و کمیته اجرایی دو همایش و مسئول خرید کتاب از نمایشگاه 
بین المللی برای کتابخانه دانشکده فعالیت های چند سال دانشجویی اوست. احسان با 
معدل خوبی که دارد تصمیم می گیرد کارشناسی ارشد را اصطالحاً با کردیت آغاز کند.

هایپر اكتیو: از سال دوم کارشناسی اش مهندسی نفت را هم کنار مهندسی مکانیک آغاز 
می کند. بسیار پرتالش است و واحدهای بسیاری را یکی پس از دیگری پاس می کند و در یک 
ترم با پاس کردن 30 واحد صاحب رکورد می شود. نتیجه اینکه دو رشته را در چهار سال تمام 
می کند. فعالیت های فوق برنامه این شخصیت هایپر اکتیو کنار درسش ادامه دارد. فعالیت 

در مجله نامه مکانیک، دفتر فعالیت های دانشجویی، شورای صنفی، جشنواره صنعتی 
مکانیک کنار دورشته ای بودن خود گواه میزان فعالیت های اوست. مضاف بر این، اهل مطالعه 
غیردرسی است و تاریخ، رمان و بیوگرافی می خواند. مجید هم مانند احسان کارشناسی ارشد 
را بدون کنکوردر ایران شروع می کند و آرزوی داشتن شرکت مهندسی طراحی در سر دارد.

شتاب برای شناخت پیرامون: با رتبه خوبی که در کنکور می  آورد برق شریف را انتخاب 
می کند. در فضای رقابت سنگین برق شریف معدلش خوب است و در کنار برق مهندسی 
نفت را هم تجربه می کند. برق و نفت شریف خواندن ولی مانع فعالیت های فوق برنامه اش 
نیست. اهل ادبیات و نوشتن است و در »نقطه سرخط« قلم می زند و خواننده هایش به قلم 
شیوایش او را می شناسند. اهل کتاب و رمان خارجی است. از فضای سیاسی هم بی  اطالع 
نیست و کاماًل رصد می کند. بسیار اهل مطالعه است و مسائل را عمیق نگاه می کند و در 
دوران دانشجویی اش با شیب زیادی خودش، فضای پیرامونش و دنیا را می شناسد. برای 

ادامه تحصیل به دانشگاه استنفورد می رود. 

شروع در دقیقه نود: دوران کارشناسی اش خیلی روزمره جلو می رود تا اینکه سال سوم 
کارشناسی با درس های اختصاصی که برمی دارد به مهندسی شیمی عالقه پیدا می کند 
و تازه موتورش در سال سوم کارشناسی روشن می شود. اهل فعالیت فوق برنامه نیست 
ولی اندک عالقه ای به نجوم دارد و مطالعه محدودی در این زمینه دارد. با اینکه خیلی  از 
همدوره ای هایش اپالی می کنند، حوصله اپالی و مسیر پر استرس با عدم قطعیتش را 
ندارد. معدلش هم طوری نیست که بدون کنکور وارد ارشد شود. کنکور می دهد و با یک 

رتبه تک رقمی، کارشناسی ارشدش را در گرایش فرآیند آغاز می کند.

در جست و جوی عالیق: دوران کارشناسی  اش بیشتر از آنکه به مهندسی شیمی بگذرد، 
به اقتصاد و مالی می گذرد. کالس های اقتصاد دانشگاه تهران را می رود و به بورس و 

مهندسی مالی عالقه مند است. چندان رغبتی به فعالیت های فوق برنامه و دانشجویی 
ندارد و عالیقش را خودش پیگیری می کند. کارشناسی را با یک معدل متوسط به اتمام 

می رساند. برخالف همکالسی هایش که سراغ آمریکا و کانادا می روند، سیدعلی که 
پدرش نیز دکتری مهندسی شیمی را در انگلیس گرفته، برای کارشناسی ارشد راهی 

انگلیس می شود که کارشناسی ارشد فرآیندش را در دانشگاه بیرمنگام اخذ کند. حسرت 
حال حاضرش این است که چرا کمتر درس خوانده است.

پرده دوم
تحصیالت تکمیلی

پله پله كردیت تا مالقات علم: با آغاز تحصیالت تکمیلی در ایران، در اواخر ارشد در 
کنار درس در شرکت های مشاوره مهندسی مثل ناموران پژوهش و گسترش فرآیند 
شریف کار می کند. همان روند عالقه مندی به علم در تحصیالت تکمیلی ادامه دارد. با 

نتایج خوبش در دوره ارشد، دکتری را نیز بدون آزمون در شریف شروع می کند.  هم زمان 
با فعالیت در شرکت های مهندسی تدریس هم می کند. احسان در سال 93 دکتری 

مهندسی شیمی را اخذ می کند.

دانشگاه و صنعت، سختی های مسیر: دانشجوی هاپیراکتیو کارشناسی در دوران 
تحصیالت تکمیلی هم زمان با تحصیل در شرکت های فنی مهندسی نیز مشغول است. 

دوران تحصیالت تکمیلی ایران به گواه خودش در عین سختی و دشواری هایش و نبود مسیر 
مشخص، بسیار آموزنده است. با این حال بیشترین نقش در شکل گیری شخصیت را دوران 

کارشناسی اش داشته است. مجید سال 93 دکتری مهندسی مکانیکش را اخذ می کند.

تلخ ولی آموزنده: تحصیالت تکمیلی را در دانشگاه استنفورد با برق شروع می کند ولی 
بعدتر به منابع انرژی )با تمرکز بر نفت و گاز( تغییر رشته می دهد. با یکی از استادان بنام 
استنفورد دکتری را شروع می کند اما سال دوم دکتری به خاطر مشکل ویزا نمی تواند 

دکتری اش را ادامه دهد و عماًل از آمریکا بیرون رانده می شود. خروج از استنفورد در میانه 
دکتری تلخ ترین نقطه زندگی اش می شود ولی در عین حال نقطه عطفی است که بعدها 
بهترین اتفاق زندگی اش می شود. این دانشجوی پرتالش و با استعداد تحصیالتش را در 
مقطع دکتری و پسادکتری در انگلیس ادامه می دهد و بعد از دکتری مدتی در فرانسه در 

شرکت توتال کار می کند.

یک تحصیالت تکمیلی پرهیجان و پرتجربه: برخالف دوران کارشناسی، تحصیالت 
تکمیلی اش اصاًل روزمره نیست و پر از هیجان است. آشنایی با تیم دکتر رشتچیان و 

حیطه ایمنی نقطه عطف زندگی اوست. سفر به پاالیشگاه ها، پتروشیمی ها و حضور در 
شرکت های مهندسی مشاور برای برگزاری دوره های آموزشی تجربه یک تحصیالت 
تکمیلی شیرین را رقم می زند. سراغ کنکور دکتری می رود و چهارسال دیگر نیز با 

انجام پروژه دکتری و پروژه های صنعتی مرتبط می گذرد و در پایان دکتری، یک دکتر، 
مهندس و یک مدرس مشهور ایمنی می شود. 

غیرمنتظره: تحصیالت تکمیلی را با بیرمنگام آغاز می کند. زندگی در دانشگاهی با پردیس 
)Campus( بزرگ و 50هزار دانشجو کمک می کند که زندگی اش در انگلیس جا بیفتد. 
با کار کردن با استادی صنعتی از شرکت unilever یک کارشناسی ارشد خوب را تجربه 
می کند و تجربه کار آزمایشگاهی به او می آموزد که اصاًل عالقه به کار آزمایشگاهی ندارد. 

بعدتر به امپریال کالج می رود و کار مدلینگ و برنامه ریزی ریاضی در مهندسی شیمی انجام 
می دهد. زندگی در امپریال کالج آموخته های غیر درسی بیشتری برایش به همراه دارد. بعد 

از 2 سال و سه ماه با 7 مقاله ژورنال خیلی زود دکتری اش را از امپریال می گیرد. اواخر 2009 از 
طرف دانشگاه surrey دعوت به مصاحبه می شود. درحالی که پیگیر عالقه اش به مالی بود و 
پذیرش ارشد فاینینس از LSE گرفته بود ناباورانه استادیار دانشگاه surrey می شود. فرای 
زندگی عجیب هم زمان استادیار و دانشجوی ارشد بودن، تجربه فضای روشنفکری LSE و 

معاشرت با دانشجویانی که در زندگی عمیق بودند بسیار برایش دستاورد بزرگی است.

پرده سوم
زندگی آكادمیک و آرام و مثبت: احسان پس از اتمام دوره دکتری در بهمن 94 به آغاز دوران پسادانشگاه

عنوان هیئت علمی دانشکده مهندس شیمی تمام وقت مشغول به فعالیت می شود. به 
کارش بسیار عشق می ورزد، مطالعه غیر درسی اش محدود شده است به ساعات مسیر 

مترو و قبل از خواب. اکنون متأهل است و زندگی بسیار آرامی دارد.

آكادمیک و پرتالش: مجید هم پس از اتمام دوره دکتری به عنوان هیئت علمی در 
دانشگاه بهشتی مشغول به کار شده است. از کار فعلی اش رضایت نسبی دارد. به رغم 
افزایش مسئولیت ها و دغدغه هایش االن آرامش بیشتری نسبت به دوران دانشجویی 

دارد چون در دوران دانشجویی نگرانی از آینده خیلی پررنگ تر بوده است.

هدف را یافتم!: پس از تجربه زندگی در آمریکا، انگلیس و فرانسه به ایران برمی گردد. 
در دانشگاه شریف، شرکت انرژی دانا، شرکت گسترش و نوسازی کار می کند و  به 
شرکت های مختلف در حیطه باالدستی نفت و گاز مشاوره می دهد. متأهل است و 
فرزند دارد. مطالعه غیر حیطه تخصصی اش محدود به مطالعات دینی شده است. با 
اینکه بخش زیادی از وقتش به کار و فعالیت می گذرد ولی آرامش بیشتری از دوران 
دانشجویی داشته است چون به قول خودش در مسیری می دوید که نمی دانست 
هدفش چیست و مدام در تکاپوی دنیا بود و این تکاپو بیشتر و بیشتر آرامش را از او 

می گرفت ولی االن برای هدف واالتری تالش می کند.

كار در شركت های بین المللی: بعد از فارغ التحصیلی دو سال در شرکت های متفاوت 
مهندسی فعالیت کرده است. متوجه می شود که رشته تخصصی اش چقدر متقاضی 
دارد و شروع به مکاتبه با شرکت های مختلف ایمنی در خارج از کشور می کند. اولین 
پیشنهادهای کار را از BP و Atkins دارد اما به دلیل مسائل ویزا این موقعیت فراهم 
نمی شود. بعد با شرکت Risktech آشنا می شود و االن در دبی و عمان در این شرکت 

مشغول به کار است.  از موقعیت کاری اش بسیار راضی است و آرامش بیشتری نسبت به 
دوران دانشجویی اش دارد.

تصمیم كبری برای بازگشت به عالیق: تجربه استادیاری مهندسی شیمی در دانشگاه 
surrey انگلیس شاید آرزوی خیلی ها باشد. اما علی همچنان به اقتصاد و مالی عالقه مند 
است. زندگی در مسیری که پایان آن مشخص است و پیشرفت ها خیلی دیفرانسیلی جلو 
می رود و اساساً کار آکادمیک برای کسی که هیجان و تمایل به پیشرفت از بند بند کالمش 
هویداست کار دشواری است. علی ناباورانه از استادیاری دانشگاه کناره گیری می کند و به 
ایران برمی گردد. مدتی در پژوهشکده انرژی، دانشکده انرژی و یک شرکت سرمایه گذاری 
فعالیت می کند. اکنون مدیرعامل شرکت تأمین مالی هولدینگ خلیج فارس است و کاری 
را که سال ها به آن عالقه داشته است انجام می دهد. در عین حال عالقه اش به تدریس باقی 

است و استاد دانشگاه نفت است. از موقعیت شغلی اش بسیار رضایت دارد. با اینکه فضای کاری 
پراسترس تری را تجربه می کند ولی از اینکه نقشی کلیدی تر را ایفا می کند خوشحال تر است. 

پرده آخر
 سؤاالت روزنامه:

بزرگ ترین حسرت

کاش  انسان بهتری بودم، وقت بیشتری برای یادگیری صرف می کردم و می توانستم 
جاهای مختلفی از دنیا را ببینم.

حسرت خاصی به ذهنم نمی رسد. یکی از آرزوهای دوران کارشناسی ام تأسیس یک 
شرکت مهندسی طراحی بود.

کاش از ابتدا با بینش درست تری به درس خواندن و خدمت کردن و مبانی اعتقادی ام 
توجه می کردم و دنبال دلخوشی های خودم نمی رفتم. و یک کالم بزرگ ترین حسرتم 

گناهانی است که آدم مرتکب می شود و زمانی که از دست رفته و آدم قدمی برای رسیدن 
به خداوند برنداشته.

همیشه تک بعدی بودم. چرا یک ورزش یا سرگرمی خاصی را به صورت آماتور هم شده 
دنبال نکردم؟ حسرت دیگر شاید اینکه به خاطر مشغله کاری خیلی به پدر و مادرم 

نمی توانم سر بزنم.

مهم ترین حسرتم این بود که کاش استادیاری surrey را قبول نمی کردم چون به نظرم  
قبول کردن کاری که شما برای آن هنوز آماده نشده اید یکی از اشتباه ترین کارهاست. 

شاید اگر قبول نمی کردم مسیر زندگی ام عوض می شد.

درآمد ساالنه  
) 15 تا 40میلیون تومان،40 تا 60 میلیون تومان،  

60 تا 120 میلیون، 120 میلیون و باالتر(
                                                                    120میلیون و باالتر                                                                    120میلیون و باالتر                                                                    120میلیون و باالتر60 تا 120میلیون15 تا 40میلیون

تفاوت تحصیالت در ایران و خارج از ایران

مهم ترین تفاوت خارج با ایران شاید این باشد که دانشجو قبل از شروع دوره دکترا، تا 
حدود زیادی می  داند که قراراست در سال های گذراندن این دوره روی چه موضوعی کار 
کند، کاری که قرار است انجام دهد چه کاربردی دارد )مشتری خاص مثاًل صنعت دارد( 
و چه بودجه ای برای آن در نظر گرفته شده است. بنابراین هم مسیر مشخص است و هم 
در طول دوره دکترا، دانشجو از لحاظ مالی تأمین است. تقریباً این دو ویژگی کمابیش 

در ایران وجود ندارد. دانشجو در ایران در این دوره تحت شرایط سختی است و گفتن آن 
تکرار مکررات است با این حال اگر  از دید مثبت به این موضوع نگاه کنیم، این است که 

دانشجو کاماًل یاد می گیرد گلیم خود را از آب بیرون بکشد!

دانشجویان تحصیالت تکمیلی در ایران و خارج از ایران تفاوتی با هم نداشتند اما 
دانشجویان غیرایرانی کمی پشتکارشان بیشتر بود و اخالقشان بهتر بود و سعی می کردند 
از لحظه لحظه دورانشان لذت ببرند و با تکدر خاطر مسائلی که برایشان پیش می آمد را 

نمی گذرانند و هرکجا که حس می کردند لذت نمی برند مسیر تحصیل را ادامه نمی دادند 
و در مسائل غیردرسی هم رشد کرده بودند. اهل فلسفه، سیاست، موسیقی و اقتصاد بودند 

و از محیط پیرامون تحلیلی صحیح تر ارائه می داند و جوزدگی سیاسی کمتر داشتند.

سیستم آموزشی در انگلیس برخالف تصور، بسیار دانشجو محور بود و من در ابتدای هر 
ترم باید تمامی مطالب درس به همراه سؤاالت میان ترم و پایان ترم را به دانشکده تحویل 
می دادم تا بررسی کنند آیا با این مطالب می شود سؤاالت را جواب داد یا خیر. چیزی که 
در شریف و ایران اصاًل وجود ندارد. دانشجویان شریف به نظرم هیچ کمتر از دانشجویان 
 LSE و امپریال کالج ندارند اما سیستمی که بتواند آن ها در حد فارغ التحصیالن LSE

موفق و باسواد و عمیق پرورش دهد وجود ندارد.

اگر به دوران دانشجویی برگردید چه تغییر 
ایجاد می کنید؟

زمانی که سطحی به موضوع نگاه می کنم به این نتیجه می رسم که برای دوره دکتری به 
خارج از کشور می رفتم ولی وقتی عمیق فکر می کنم، می بینم که خداوند شاید مرا در 

مسیر بهینه زندگیم هدایت کرده است چرا که می بینم نعمات بسیار زیاد و بزرگی به این 
بنده اش اعطا فرموده که اگر این مسیر را نمی رفتم ممکن بود از آن ها بی بهره می بودم. 
لذا سعی می کنم در وجودم از آنچه هستم راضی بوده و شاکر او باشم. البته ناگفته نماند 
که منظورم این نیست که انسان صاحب اختیار نیست و هیچ نقشی در تعیین مسیر 

زندگی اش ندارد ولی رحمت الهی را در هدایت بندگانش اولی می دانم.   

 در دوران کارشناسی تغییر خاصی نمی دادم اما در بقیه مقاطع 
احتماالً تصمیم دیگری می گرفتم.

دوستانم را تغییر می دادم و به جای افرادی که تمام فکرشان دنیاست افرادی را انتخاب 
می کردم که دید معنوی عمیق تری به زندگی داشتند و می توانستند به من یادآوری کنند 
هر لحظه از زندگی که می گذرد می تواند چه اثرات جبران ناپذیری داشته باشد و خدا را 
شکر من این سال ها نمردم و توانستم مسیرم را پیدا کنم اگرچه در عمل هنوز عقب هستم.

موقع انتخاب استادیاری تأمل بیشتری می کردم و عالیقم را بیشتر پیگیری می کردم.تغییر اساسی نمی دهم.

توضیح : اسامی افراد لزومًا اسامی واقعی شان نیست. احسان، مجید، علیرضا، ناصر و سیدعلی سال 81-80 وارد دانشگاه شریف می شوند اما دانشکده های مختلف. احسان و ناصر و سیدعلی و حسن مهندسی شیمی می خوانند. علیرضا برق و مجید مهندسی مکانیک. 

تمام دوران تحصیل 
در ایران بوده است



بریتانیا، بدون زغال سنگ
بریتانیا در روز جمعه گذشته، 21 مارس 2017 برای اولین روز کامل از دهه 1880 
بدون سوزاندن زغال سنگ، برق خود را تولید کرد. روزی که مدیران و فعاالن گرمایش 
جهانی آن را جشــن گرفتند. ســهم تولید برق بریتانیا از منابــع انرژِی گاز طبیعی 
50درصد، هسته ای 21درصد، باد 12درصد، زیســت توده 7درصد، خورشیدی 

3درصد و واردات برق 8درصد است. در حالی که در سال 2015 برق تولیدی از زغال سنگ در بریتانیا 22درصد 
بود امروز جای آن را گاز طبیعی و منابع هســته ای گرفته اند. الزم به ذکر است که تولید برق از زغال سنگ دو 
منبع: نیویورک تایمز برابر گاز طبیعی انتشار کربن دارد. 

كراودفاندینگ برای تجدیدپذیرها
بریتانیا یکی از پیشروترین بازارها را در سرمایه گذاری جمعی یا کراودفاندینگ داراست. 
سال گذشته در بریتانیا شرکتی به نام Abundance توانست از طریق 874 سرمایه گذار، 
دو ممیز یک میلیون دالر سرمایه برای نصب 400 پنل خورشیدی بر بام خانه ها فراهم 
کند. مستاجران این خانه ها از برق مجانی اســتفاده می کنند و مابقی تولید برق که 

مصرف نمی شود به شبکه فروخته می شود. این روش برای پوشش خانواده های آسیب پذیر مدل خوبی است. 
درضمن سود سرمایه گذاران از محل فروش برق نیست. نوع این سرمایه گذاری Debenture است که نرخ بازگشت 
Renewable Energy World :منبع ثابت 7/5 درصد را در مدت 20 سال عمر پروژه فراهم می کند. 
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زندگی شــهری، صنعتی 
شــدن، جهانی شدن و 
رســیدن به رشد سریع 
جزو عالیق انســان عصر 
حاضر اســت. اما پرسش 
این اســت که آیا این ها با 
توســعه متوازن او همراه 
اســت؟ در ســال 1986 
میالدی مفهومی در ایتالیا 
زاده شــد به نام جنبش 
آهســتگی که در مقابل 
زندگِی سرعت بنیاِد عصر 

مدرنیته است
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خط شروع، شهر اراک محیط زیست
شــهر اراک یکی از کالن شهرهای محمد فالحی

کشــور اســت که هر از چندگاهی آلودگی هوا گریبان 
شهروندانش را می گیرد. عالوه بر وجود کارخانه های 
صنعتی آلومینیوم و پاالیشگاه و پتروشیمی، اراک هم 
همچون تهران خودروی تک سرنشین کم ندارد. اما در 
زمســتان 94 بود که ایده ای به ذهن یک جوان اراکی 
به نام محمد بختیاری، عضو مؤسســه زیست محیطی 
»حافظــان طبیعت اراک« خطور کــرد و آن راه اندازی 
پویش سه شنبه های بدون خودرو بود. پویشی که با یک 
پوســتر در شهر اراک شروع شــد اما توان این را داشت 
که تا به امروز در بیش از 112 شــهر ایران، مورد توجه و 
حمایت مردم و مدیران قرار بگیرد. وقتی از خود محمد 
بختیاری می پرســند خودرو شخصی دارد یا نه، بعد از 
یک بله قاطع می گوید: »من یک دوچرخه دارم و اکثر 
کارهایم را با آن انجام می دهم، پیاده روی می کنم و در 
برخی موارد از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنم«.

حرکتی از پایین به باال
در شــرایطی که با ادامه وضع موجود در کالن شــهرها، 
کیفیت هوا هر سال می تواند بدتر شود، عده ای از مردم 
ما در کنار انتقاد از تصمیم گیران دولتی، پیکان انتقاد را 
به سمت خود و شیوه زندگی شان نیز نشانه رفته اند. این 
حرکت عالوه بر ُبعد زیست محیطی، از ُبعد اجتماعی نیز 
یک پله ترقی در جامعه ایران محســوب می شود. اینکه 
بــدون انتظاِر آمدن دســتی از غیب، خود بــرای بهبود 
کیفیت زندگی مــان تالش کنیم و به چاره ســازی برای 
مشــکالتی بپردازیم که خواه ناخواه خودمان در ایجاد 
آن ها سهم بســزایی داشــته و داریم. پیام ساده پویش 
سه شــنبه های بدون خودرو این اســت که »برای اینکه 
سزاوار زندگی در ســرزمینی برخوردار از مواهب متنوع 

گیاهی و جانوری باشــیم، باید 
تغییــرات را از خودمان شــروع 
کنیم و نباید انتظار داشته باشیم 
دیگران سرزمینی را تدارک ببینند 
که در شأن ما باشد«. بسیار روشن 
است که این شــعار مؤید ناچیز 
شــمردن ســهم مدیریت کالن 
کشــور در برخورد با بحران های 
زیست محیطی نیست اما حامل 
این پیام اســت که با آغاز تغییر از 
خود می تــوان تغییرات بزرگی را 
در رفتــار شــهروندان، مدیران و 

حاکمان ایجاد کرد.

دوچرخه سواری در شهر، 
تهدیدها و فرصت ها

در شهر تهران 3میلیون خودرو 
و 780هــزار موتــور ســیکلت 
تردد می کنند. شهری که 550 
کیلومتر شبکه بزرگراهی دارد اما 
خط دوچرخه در آن به ندرت به 

چشــم می خورد و انگار این شهر بیشتر برای خودروها 
توسعه داده شده است و همین توسعه خطوط جاده ای 
در شــهر، خود می تواند عاملی برای افزایش تقاضای 
تردد ماشینی باشد. اما شهر تهران که نگارنده می تواند 
از تجربه زندگی و دوچرخه ســواری در آن بگوید؛ هنوز 
صاحب رانندگان ماشــینی نشده اســت که دوچرخه 
را هم به عنوان یک وســیله نقلیه به رسمیت بشناسند 
و البتــه نبــود خطــوط ویــژه دوچرخــه هم تــا حدی 
دوچرخه سواری در تهران را با مخاطره همراه می سازد. 
اما امید می رود که عزم شهروندان تهران و دیگر شهرها، 
تفکر توسعه شــهری مدیران را به سمتی سوق دهد که 
در آینده نزدیــک، دوچرخه یکی از ابزارهای متداول و 

امن سفر در شهر باشد.

سازمان حفاظت محیط زیست، حامی 
سه شنبه های بدون خودرو

در شــهر تهران، 85درصد آلودگی ها به منابع متحرک 
نسبت داده می شــود و از منابع 
متحرک، خودروهای شــخصی 
و موتورســیکلت ها بــه ترتیــب 
ســهم 45 و 19درصــدی دارند. 
موضــوع دیگر این اســت که هر 
موتورسیکلت به اندازه سه خودرو 
آلودگی تولید می کند. ســازمان 
محیــط زیســت بــا علم بــه این 
موضوعات است که از این پویش 
در عمــر یــک ســال و نیمه اش 
حمایــت کــرده اســت. یکی از 
افرادی که حضورش در سازمان 
محیط زیســت در ســمت مدیر 
مشــارکت های مردمی سازمان، 
جای افتخار دارد مهندس محمد 
درویش اســت کــه به واقــع و در 
عمل حامی محیط زیست ایران 
است و در گسترش و شناساندن 
این پویش در شــهرهای مختلف 
نقش آفرینی مهمی داشته است 
و خــود نیــز اهــل رکاب اســت. 

درضمــن ســازمان محیط زیســت برای آن دســته از 
کارکنانش که از خودروی شخصی استفاده نمی کنند، 

ابزارهای تشویقی در نظر گرفته است.

دوچرخه سواری و جنبش آهستگی
زندگی شهری، صنعتی شدن، جهانی شدن و رسیدن 
به رشد سریع جزو عالیق انسان عصر حاضر است. اما 
پرسش این است که آیا این ها با توسعه متوازن او همراه 
است؟ در سال 1986 میالدی مفهومی در ایتالیا زاده 
شــد به نام جنبش آهستگی )Slow Movement( که 
در مقابل زندگِی ســرعت بنیاِد عصر مدرنیته است. در 
طی سالیان اخیر حدود بیست شــاخه از این جنبش 
در کشورهای مختلف پا گرفته است. از جمله مدیریت 
آهسته، علم آهسته، سفر آهسته، گردشگری آهسته، 
شهر آهسته، طراحی آهســته و خواندن آهسته. الزم 
به ذکر اســت که این جنبــش مخالف پیشــرفت علم 
و فناوری نیســت و حتــی مردمان را به کنار گذاشــتن 
مظاهر مدرنیته دعوت نمی کند. بلکه خواســتار تغییر 
در نگرش سرعت زده و پرشتاب به زندگی است که در آن 
همه چیز باید به سرعت اتفاق بیفتد. در رویکرد مبتنی 
بر آهستگی قرار نیست هواپیما سوار نشویم یا از قطار 
تندرو استفاده نکنیم. بلکه هدف این است که مراقب 
وســواس زمان زدگی باشــیم که نتیجه آن بی قراری و 
شتاب جنون آمیزی است که آسایش را از زندگی سلب 
می کند. آنچه در هسته جنبش آهستگی نهفته است، 
افزایش کیفیت و عمق فهم ما از زندگی است. جنبش 
آهستگی می تواند بیشــترین پیوند را با توسعه پایدار 
و مسائل زیست محیطی داشــته باشد. از این رو شاید 
بتوان دوچرخه ســواری در شــهر را یکی از وجوه سفر 
آهسته و شهر آهسته دانست و من بر این باورم که بهتر 
اســت نام آن ها را »سفر آرام« و »شــهر آرام« بگذاریم. 
با قدم گذاشــتن در این راه و شناســاندن اهمیت این 
موضوع می توان حتی سه شــنبه های بدون خودرو را 
به روزهای بیشتری گسترش داد در حالی که هم زمان 
با فراهم شدن زیرساخت های شهری مناسب تر، خود 
خودروســواران در روزهای بیشــتری به خودرو خود و 
ریه های شهر استراحت بدهند و از دوچرخه که چربی 

را می سوزاند و پول را ذخیره می کند، استفاده کنند.

در عصر مدرن چگونه می توان به توسعه متوازن و پایدار دست یافت؟

از سه شنبه های بدون خودرو تا جنبش آهستگی
 انتخابات 96: 

محیط زیست سیری چند؟! 
روز جهانی زمین که شــنبه  نوید حسینی

گذشــته چهل و هشــتمین رویداد آن رقم خورد، 
تالشــی اســت جهانی برای تقویــت و حمایت از 
جنبش هــای مدنــی حفــظ محیــط زیســت. 
بی توجهی به مسئله محیط زیست باعث شده تا 
مقدار دی اکسید کربن موجود در جو از اولین روز 
جهانی زمین در سال 1970 تا به امروز 24 درصد 
افزایــش یابد. پدیــده ای کــه به اعتقاد بیشــتر 
دانشمندان علت اصلی افزایش دمای زمین بوده 
اســت. گرم تر شــدن زمیــن، حیات مــا مردمان 
خاورمیانــه را کــه پیــش از آن بــه دلیــل گرمــا و 
خشکسالی با شرایط نامساعد زندگی دست و پنجه 
نــرم می کردیــم، بیش از هــر جای دیگــر تهدید 
می کند. این نگرانی ها سبب شــد تا 195 کشور 
جهان برای اولین بار برای مقابله با گرم تر شــدن 
زمین به توافق برسند. هرچند دیری نپایید که روی 
کار آمدن رئیس جمهوری عوام گرا در ایاالت متحده 
که به رغم شواهد غیرقابل انکار، پدیده  تغییرات آب 
و هوایی را از اســاس رد می کند، به نتیجه رسیدن 

این توافق را در هاله ای از ابهام قرار دهد.
ایران ما نیــز انتخابات مهمی را پیــش رو دارد که 
نقش بسزایی در شکل گیری سیاست های 4 سال 
آتی قوه مجریه ایفا می کند. در انتخابات ریاست 
جمهوری گذشــته، دولت یازدهم با نامیدن خود 
به عنوان دولــت محیط زیســت روی کار آمد. در 
اینجا میزان موفقیت وعده های محیط زیســتی 
دولت مــورد بحث نیســت، اما آنچه هویداســت 
از 4 ســال پیش تاکنــون علی رغم حادتر شــدن 
برخی مشکالت زیست محیطی مانند ریزگردها، 
شعارهای انتخاباتی به سطح پایین تری تنزل یافته 
است و بر اساس آنچه تا اینجا از 6 کاندیدای ریاست 
جمهوری دیده ایم، اثــری از دغدغه های محیط 
زیستی نمی توان یافت. کاندیداهای مخالف دولت 
با شعارهایی از قبیل افزایش یارانه و ایجاد اشتغال 
وارد کارزار انتخابات شده اند و دولت هم در دفاع از 
کارنامه  خود به برجام و کنترل تورم اشاره می کند. 
البته باید توجه داشــت که شــعارهای تبلیغاتی 
کاندیداها نمایانگر سطح دغدغه  توده های جامعه 
است. صحبت از مســئله حفظ محیط زیست در 

جامعه  امروز ما چندان خریداری ندارد.
انتخابــات پیــش رو بهتریــن فرصــت بــرای 
جنبش های اجتماعی اســت تــا مطالبات خود 
را به گــوش دولت مردان آینده برســانند. در این 
فرصت کوتاه، فعاالن عرصه  محیط زیســت باید 
فعال تر از همیشــه عمل کنند تــا دغدغه  محیط 
زیست را حتی در کوتاه مدت، در سطح عام جامعه 
گســترش دهند. آنگاه که کاندیداها به جلسات 
تبلیغاتــی می آیند تا بــه پرســش های عمومی 
پاســخ گویند، بهترین فرصت اســت تا به جای 
سؤال از مسائل کلیشه ای و خارج از دایره  قدرت 
رئیس جمهــور، از برنامه هــای کاندیداهــا برای 
مقابله با ریزگردها، آلودگی هوای شهرها، آلودگی 
رودخانه ها، خشــک شــدن تاالب ها، گسترش 

انرژی های نو و اقتصاد سبز پرسیده شود.

انـــرژی و محیط زیـــستتوسعه پایدار
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چند نکته برای عکاسی منظره
ابتدا به چند نکته تکنیکی اشــاره خواهیم کرد. لنز خود را بشناســید. یعنی بیشترین 
شــارپنس و وضوح در کدام دیافراگم خواهد بود. معموال لنزهــا در دیافراگم های 8 یا 
11 بیشترین وضوح را خواهند داشت. همچنین اســتفاده از سه پایه موقع عکاسی با 
لنزها تله بسیار مفید اســت. گاهی قدری تامل و توجه به اطراف که درواقع قدری هم 
زمان می برد، موقعیت ابرها را به نحوی درمی آورد که منظره شــما زیر نور متفاوتی قرار 

گیرد.
 در عکاسی منظره هم به دقت در خطوط، فرم ها، بافت و رنگ نیاز دارد. توجه کنید که 
ساعات ابتدایی تابش خورشید وچند ســاعتی قبل از غروب، زاویه نور مایل و به شدت 

مناسب برای نشان داد عمق ها و روح بخشیدن به عکس است.
همچنین هنگام عکاســی در کویر یا دریا، همیشــه به حضور افق در قاب توجه داشته 
باشــید. با تنظیم یک زاویــه مناســب می توانید به ســادگی قابی ببندید کــه عالوه بر 

سوژه تان از حضور خط افق هم بهره مند شود.

عکاس باشی

شماره 715  شنبه 9 اردیبهشت 96

توضیح روزنامه: یکی از فضاهای بســیار جذاب و پررونق دهه اخیر، بحث های پیرامون کارآفرینی است. در همین بحث کارآفرینی در چند سال گذشته 
فضای استارت آپی توجه خیلی از جوانان را به خود جلب کرده است. رئیس با تجربه سابق مرکز کارآفرینی دانشگاه خودمان، چکیده ای از تجربیات مهم 

خود را با شما که احیانًا رؤیا و فکر استارت آپ زدن را در سر می پرورانید، در میان می گذارد.

نگاهی به وضعیت کسب و کارهای دانش بنیان ایجاد شده  هزار قلم
در کشــور که تبدیل به برندهای بزرگ نیز شده اند نشان مجید دهبیدی پور

دهنده این واقعیت است که دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف نه تنها 
در حوزه آموزش و پژوهش، بلکه در حوزه فناوری و کارآفرینی نیز سرآمد هستند.
وقتی صحبت از راه اندازی کسب و کار و ایجاد شرکت می شود، عمومًا ذهن 
ما سمت مسائلی می رود از این جنس: کدام ایده؟ چگونه منابع مالی تأمین 
کنم؟ دفتر کارم کجا باشــد؟ حمایت های دولتی چیست و چگونه آن ها را 

جذب کنم؟ و...
هرچند این سؤاالت مهم اســت و باید برای آن ها اندیشید و تدبیر کرد اما من 
اگر بخواهم به طــور خالصه تجربیات خودم در ٩ ســال و نیم حضور در مرکز 
رشــد و کارآفرینی دانشــگاه و ارزیابی بیش از ١٠٠٠ ایده و طرح و مشاهده 
مسیر موفقیت و شکست بیش از ٢٢٠ شرکت و واحد فناور را بیان کنم و از دل 
آن توصیه ای برای هم دانشــگاهیان و جوانان عزیز داشــته باشم، به دو نکته 
مهم و کلیدی بسنده می کنم و اهمیت این دو موضوع را باالتر از سایر بحث ها 

می دانم.
نکته اول، نقش تیم کاری توانمند و کامل در موفقیت یك کســب و کار است. 
وقتی صحبت از تیم به میان می آید، ممکن اســت تصــور کنیم که چند نفر 
دوست هم رشته ای، هم خوابگاهی، همشهری... حتمًا می توانند تیم خوبی 
هم برای کسب و کار باشند. در حالی که اینگونه نیست. تیم باید دربرگیرنده 
توانمندی هــا و تخصص های مختلف باشــد. افراد یك تیــم که می خواهند 

قله های موفقیت را فتح کنند، باید مکمل همدیگر باشند و نه شبیه هم. برای 
اینکه قدرت و توان شما در تیم سازی و کار تیمی تقویت شود، توصیه می کنم 
تا می توانید فعالیت های فوق برنامه، شرکت در کارگاه های آموزشی و توسعه 
شــبکه ارتباطی خود را مدنظر قرار دهید. با افراد در دانشکده های مختلف و 
رشته های مختلف ارتباط داشته باشید. تنفس در فضای کارآفرینی دانشگاه 
صنعتی شریف و البته اطراف آن )که محل فعالیت خیل عظیمی از شرکت های 
دانش بنیان است و از این جهت در کشور منحصربه فرد و خاص است( را غنیمت 
بشمارید. از فرصت بی نظیر و تکرارنشدنی دوره دانشجویی نهایت استفاده را 
ببرید و با دانشجویان سایر دانشگاه ها نیز مرتبط باشید. در انجمن های علمی 
و گروه های دانشجویی عضویت داشته باشید و مهارت هایی را که در گذراندن 
دروس آکادمیك فرا نمی گیرید، در این محیط ها تجربه کنید. دامنه ارتباطات 
خود را به دانشجو و دانشگاه محدود نکنید. تالش کنید هم شبکه افرادی را که 
با آن ها مرتبط هستید گسترش دهید و هم اینکه نحوه کار کردن با دیگران را به 
انحا مختلف بیاموزید و تجربه کنید. ما نیازمند این هستیم که به واقع کارکردن 

در کنار هم و برای هم را یاد بگیریم. 
نکته دوم زمان است. برای ایجاد و راه اندازی و موفقیت یك کسب و کار، زمان 
راه اندازی آن خیلی مهم است. چه بسا کسب و کارهایی که از نظر ایده و تیم و 
همه جوانب خوب بوده اند اما به دلیل عدم انتخاب زمان مناسب برای ورود به 
بازار به شکست منجر شده اند. مثال های زیادی را می توان برشمرد که دلیل 
موفقیت آن ها، ورود به هنگام و تشــخیص نیاز مشتری در زمان مناسب بوده 

است. از همین جهت است که موضوع زمان سنجی )تایمینگ( را در توفیق 
کسب و کار بسیار مهم می دانند. 

تشخیص زمان مناسب برای ورود به بازار و ایجاد یك کسب و کار، نیازمند درك 
صحیح از نیاز مردم و جامعه و مهیا بودن شــرایط جانبی آن اســت. برای این 

موضوع هم باید خود را تجهیز کنید.
بنابراین تا می توانید تحوالت جامعه و تحوالت فناوری در دنیا و کشــور را رصد 
کنید. نسبت به اتفاقات دور و برتان و تغییرات جامعه و تغییر ذائقه و خواست 
مردم بی تفاوت نباشید. همیشه به این فکر کنید که در شرایط حاضر )و آینده( 
نیاز مردم چیست؟ االن چه چیزی رفاه آن ها را بیشتر می کند که حاضر باشند 
برای آن هزینه کنند و پول پرداخت کنند؟ آیا در این زمان خاص، ابزارهای الزم 

برای پاسخ نیازی که شناسایی کرده اید فراهم است؟
بنابراین از اهمیت زمان مناسب ایجاد کسب و کار غافل نشوید.

البته مسائل مهم دیگری نیز در موفقیت و شکست یك کسب و کار مهم هستند 
اما این دو عامل به نظرم اهمیت باالتری دارند که ممکن است به چشم نیاید.

مدیر سابق مرکز رشد و کارآفرینی

یادداشتی از چکیده تجربیات یک مدیر موفق

تیم و تایم

هــــــــــزار قلــــــــــم

|V|ahtabi Hamidrezaa_hosseinii Morteza_haddadi Sir_danial

نبودی در دلم انگار طوفان شد، چه طوفانی!

در زندگی همیشــه غمگین بودن از شــاد بودن آسان 
تر اســت ولی من اصاًل از آدم هایی خوشم نمی آید که 

آسان ترین راه را انتخاب می کنند. )آنا گاوالدا(

اگه می دونستین با پرســیدن »خوبی؟« چقدر ذهن 
مارو درگیر می کنین نمی پرسیدین هیچوقت

هربار به دور تحلیل روانشــناختی روی خودمون باید 
ران کنیم تا جواب بدیم

Dana Ghasempour

امام صــادق)ع(: خدا به چیــزی برتــر از ادای حق 
مومن عبادت نشده است. حق مومن از کعبه بیشتر 

است.

Masoud sadrnezhaad
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 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

به دل گفتم کدامین شیوه دشوار است در عالم؟
نفس در خون تپید و گفت: پاس آشنایی ها

)بیدل دهلوی(



صفحـــــــه آخـــــــــر

356...0930: کار هر کسي نیســت که بعد از دو دوره 
ریاست جمهوري رد صالحیت بشه!

 البته اون کــه عادی تریــن کار یک 
رئیس جمهــور ایرانه، خیلــی رکوردهای دیگه 

هست که فقط مختص ایشونه.

001...0912: دوســتان لطفاً پایان نامه تــون رو از روی 
کسی ننویســید. شــما که هیچی، تدبیر و امید هم با 

همین کپی کاری ها کله میشه.
 اشتباه تدبیر و امید این بود که آموزش 

محور نکرد. جو گرفت، تز برداشت.

577...0937: چرا خودتون از روي خودتون اسکي مي رید 
و اونم یه اسکي ضعیف. :( وصله پینه رو مي گم! تالشش براي 

تقلید از وصله پینه  قبلي خیلي مذبوحانه بود. :((
   اتفاقا عده ای با این متن بیشتر حال کردن. 
به هر حال یه چیزی الزم بود که قبلی رو بشوره ببره.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

26

25

28
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شماره 715  شنبه 9 اردیبهشت 96 وصله پینه

یک وجب روغن

daily@sharif.ir         66166006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

ارژنگ حاتمی      بــرای آنکــه بتوانیــد در انتخابات 

شوراها موفق باشید، باید لیســت خوبی تهیه کنید. 
در این مطلب ســعی خواهیــم کرد به شــما بیاموزیم 
که چطور لیســتی ببندید که با اقبــال جامعه روبه رو 

شود.
یک- از آنجا که ســواد و تحصیالت خیلی مهم است، 
برای باال رفتــن وزن علمی لیســت بایــد حتمًا یکی 
دوتایی دکتر در لیســت خود داشته باشــید تا بتواند 
حرف های قلمبه و ســلمبه بزند؛ البته نگران نباشید 
اگر در اطرافتان دکتر واقعی نبود می توانید از همین 
مدرک خریده ها هم اســتفاده کنید. فقط حواستان 
باشــد به آن ها بگویید زیــاد حرف نزنند و ســعی هم 

نکنند انگلیسی حرف بزنند که قضیه لو نرود!
دو- از آنجــا کــه بخشــی از رأی دهندگان بــه ظاهر 
خیلی اهمیت می دهند، ســعی کنید دو سه تایی هم 
نامزد خوش چهره در لیست داشــته باشید. البته اگر 

نامزد خوشــتیپ هم پیدا نکردید نگران نباشید، این 
روزها با فوتوشاپ می شود هر قیافه ای را قابل تحمل 
کرد. فقط حواستان باشــد نامزد فوتوشاپی تان زیاد 

در مکان های عمومی ظاهر نشود که قضیه لو نرود!
ســه- در هر جمعی یک مایــه دار باید وجود داشــته 
باشــد؛ اتفاقًا در لیســت های اینچنینی کاربرد افراد 
مایه دار بیشتر به چشــم می آید؛ مخصوصًا زمانی که 
جلســه ای می گذارید و قرار اســت یک نفر پول کیک 
و آبمیوه بچه هــا را بدهد. اگــر آدم مایــه دار هم پیدا 
نکردید نگران نباشــید، دنگی دونگی حساب کردن 

را برای همین مواقع گذاشته اند دیگر!
چهار- داشــتن آدم معروف در لیست باعث می شود 
مردم به لیســت شــما واکنش نشــان دهند؛ واکنش 
مثبــت و منفی هــم زیاد مهم نیســت، مهــم واکنش 
اســت! ســعی کنید حتمًا چندتایــی آدم معروف در 
لیستتان داشــته باشــید. البته اگر هیچ آدم معروفی 

حاضر نشــد حضور پیــدا کند، بــاز هم زیــاد نگران 
نشــوید، می توانید اســم چند نفر را بدون رضایت در 
لیســت خودتان بگنجانید؛ حتی اگر آن ها این قضیه 
را تکذیب هم بکنند باز هم به نفعتان اســت و بیشــتر 

لیستتان به سر زبان ها خواهد افتاد.
پنــج- بــرای اینکه لیســت کامل شــود یک انســان 
ساده زیســت را هم بــه آن اضافــه کنید. اگر انســان 
ساده زیســت دو و برتان نبــود باز هم نگران نشــوید، 
فقط کافی اســت یکی از شــماها به قیــد قرعه چند 
وقتــی بی خیال خودروی شاســی بلندش شــود و با 
پیکان یا پراید تردد کند. دو ســه بــاری در هفته نیز به 
فالفلی ها و سمبوســه ای ها ســر بزند و همراه با مردم 
عادی یک ســاندویچی بخورد. فقط حواستان باشد 
در ایــام انتخابــات این فــرد دوباره هوس ســفرهای 
خارج از کشــور و خــودروی شاســی بلند به ســرش 

نزند!

5 نکته برای داشتن یک لیست خفن انتخاباتی!

خدا بیامرزه اون کسی که 
این پله ها رو گذاشت و اون 
سطح شیبدار رو از عرض 

ماشین کمتر گرفت وگرنه این 
دوستمون تا الف 20 با ماشین 
می رفت. سه شنبه چه عذابی 

بکشه این عزیز دل ما.

سه شنبه های بدون خودرو 
خبرنــگار: همون طــور که 
می دونید، طرح سه شنبه های 
بدون خودرو مدتی است که در 
دانشگاه مطرح شده و ما امروز 
در بین اهالی شــریف حاضر 

شده ایم تا نظرشون رو بپرسیم.
نفر اول: طرح بسیار خوبیه، فقط به نظرم بهتر بود به 

جای سه شنبه، شنبه رو انتخاب می کردن.
خبرنگار: میشه بفرمایید چرا؟

نفــر اول: خب چون شــنبه ها مــن کالس ندارم، 
دانشگاه نمیام.

خبرنگار: آقا شما میشه بفرمایید نظرتون رو؟
.Follow me at  nafaredovom1965. That’s me :نفر دوم
خبرنگار: جان؟ راجع به طرح سه شنبه های بدون 

خودرو پرسیدما.
نفر دوم: بله، متأسفانه طرح خوبی بود که در دولت 
قبل اجرا شــد و با روی کار آمدن دولت یازدهم این 

طرح متوقف شد.
خبرنگار: در کنار یکی از استادان دانشگاه هستیم، 
شما نظرتون رو راجع به سه شنبه های بدون خودرو 

بفرمایید.
نفر سوم )با لبخند(: بله، ما هم زمان خودمون از 
این فعالیت های دانشجویی انجام می دادیم. االن 
هم دانشجوها باید فعال باشــن، ولی حواسشون 
باشه که اصل درسشونه و به درسشون لطمه نخوره.
خبرنگار: جوون، شما خیلی تو فکری. شما راجع 

به طرح سه شنبه های بدون خودرو نظری داری؟
نفــر چهارم: مــن می خواســتم اعــالم کنم که: 
محبوبم! سه شنبه های بدون خودرو را تاب آوردم، 
شنبه ها، یکشــنبه ها، دوشــنبه ها، سه شنبه ها، 
چهارشنبه ها، پنج شنبه ها و جمعه های بدون تو را 

چگونه سر کنم؟
خبرنگار: در خدمت یکی از مســئوالن دانشــگاه 

هستیم. شما لطف کنید، نظرتون رو بفرمایید.
نفر پنجم: هر کاری انجمن فارغ التحصیالن کرده 
به خودش مربوطه. اینا اصاًل بدون اجازه اومدن یه 

ساختمون وسط دانشگاه ساختن.
خبرنگار: خانوم شما میشه نظرتون رو راجع به طرح 

سه شنبه های بدون خودرو بفرمایید.
نفر ششم: اه! خسته شدیم از بس به همه  چی مون 
گیر دادین. به مانتو، به مقنعه، به ناخون، به کوفت! 
حاال هم به ماشینمون میخواین گیر بدین. خب یه 

دفعه بگین دخترها اصاًل دانشگاه نیان دیگه!
خبرنگار: در خدمت یکی از مســئوالن آموزشــی 
دانشگاه هستیم. شما بفرمایید آیا به نظرتون این 

طرح مفیده؟
نفر هفتم: پیشنهاد ما این بود که به جای این طرح، 
طرح سه شنبه های با پارکبان رو اجرا کنیم و هر کس 
با ماشین تردد کرد، یک هزینه ای پرداخت کنه ولی 

متأسفانه این طرح اجرایی نشد.
خبرنگار: شما درباره طرح سه شنبه ها نظری دارید؟

نفر هشتم: بله. باز هم تجربه نشون داد که برجام 
واقعًا هیچ دستاوردی برای ما نداشته، وگرنه مشکل 
آلودگی هوا برطرف شده بود و ما مجبور نبودیم تا این 

حد عقب نشینی کنیم.
 خبرنگار: مخاطبان عزیز، ممنون که همراه ما بودید.

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود "توتا"؛ تهمت، وعده و تعصب انتخاباتی. تقدیم می شــود به تهمت هایی 
که این روزها پوسترش را می ســازیم یا در فضای مجازی با بیشــترین سرعت منتشــر می کنیم. تقدیم می کنیم 
به وعده ها اعــم از 100 روزه و افزایــش یارانه و کارانه و پــول نقــد و آزادی و ... که در ایام پیــش از انتخابات کنتور 
نمی اندازد. تقدیم می کنیم به همه متعصب های حقیق فضای حقیقی و مجازی فضای حقیقی و الخ که تند تند 
گروه تلگرام می ســازند و ملت را به آنها اضافه می کنند و در جزیره فضای مجازی خــود، یکدیگر را تأیید می کنند 

و امید پیروزی شان را پررنگ می کنند. این شماره را تقدیم می کنیم به تقوا که این روزها به مرخصی رفته است.
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