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یک گزارش هفتگی پرطمطراق
همه ما بارها گزارش هفتگی 
خورده ایم. گزارش هفتگی 
همان گــرم کــردن دوباره 
غذاهای چند روز گذشــته 
است؛ کاری که مامان ها را 
از زحمــت یک وعده پخت و پز و البته غذاهایی 

که یخچال را پر کرده اند، راحت می کند. 
یکشــنبه حاصل کار چند ســاله مرکــز الگوی 
اسالمی ایرانی پیشرفت به طور رسمی، آن هم 
از ســوی رهبری، ابالغ شد و در دسترس همه 
قرار گرفت؛ یک سند باالدستی که بناست مسیر 
حرکت ایران را برای بیش از 4 دهه آینده روشن 
کند. دقیق تر بخواهیم بگوییم، تا سال 1444، 

یعنی 40 سال پس از سند چشم انداز. 
بخش اول این سند مبانی نظری است. بی شک 
تنظیم کننــدگان آن زمان زیادی صرف این کار 
کرده انــد که کلمات دقیق به کار ببرند و چیزی 
از قلــم نیفتد. حاصل کار البته خالصه همه آن 
چیزهایی اســت که در دین و زندگی دبیرستان 
خوانده اید: خدایی هست و آخرتی، رسوالنی 
آمده اند و ما پیرو آخرینشــان هســتیم، انسان 
موجود اجتماعی اســت و از این دست چیزها. 
اما تبدیل جهان بینی و آیین اسالم به چند گزاره 
بی روح در سندی که خودش با صفت اسالمی 
خوانده شده است، چه لزومی دارد؟ اینها برای 
هیچ مســلمانی مورد مناقشــه نیســتند که به 

شفاف کردن نیاز داشته باشند.  
سند بیش از آنکه الگو باشد، به چشم انداز شبیه 
اســت. برای مثال، این بار بــه جای قدرت اول 
منطقه، دهمین اقتصاد بزرگ دنیا هدف گیری 
شده است. البته الهام بخشی در چشم انداز هم 
جایش را به بنیان گذاری تمدن نوین اســالمی 
داده؛ تعبیــری کــه پس از ســال ها به اســناد 

باالدستی هم راه یافته است.
از همه مهم تر تصوری اســت که پیش از این از 
الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت وجود داشت؛ 
یافتن راهی برای دوگانه های توسعه و عدالت، 
عقل و نقل و علم و دین، نه اینکه »نظریه پردازی 
بــرای تبیین عدم تعارض دوگانه ها« را همچون 
یک بخشنامه اجرایی از نهادهای علمی کشور 

بخواهد. 
بــه صراحت، تدابیر پنجاه و شــش گانه ســند 
مذکور عنوان و موضوع تازه ای ندارند و بسیاری  
از آنها در اســناد باالدســتی دیگر و حتی زبان 
اربابــان تریبون وجود داشــته اند و دارند. گویا 
مرکــز الگوی پیشــرفت دل از آنچه پیش از این 
تولید شــده، نکنده اســت و الگوی ارائه شــده 
آن از ایــده یک خطــی انقــالب که توســعه در 
کنار دینداری اســت، فاصلــه نگرفته. آیا توجه 
به خانواده، عدالــت و معنویت و امید به تعالی 
آنها تنها شــاخصه های الگوی ایرانی اسالمی 
پیشرفت هســتند؟ الگو بناســت راهی واقعی 
برای دوگانه عدالت و توسعه بیابد، برای دوگانه 
فرصت های مساوی زنان و تاکید بر نقش مادری 
یا همــه گفته های چند دهه اخیر. مرکز الگوی 
پیشرفت از پختن غذایی این چنین پیچیده که 
از عهده اش خارج بوده، خســته شده و ما را به 

یک گزارش هفتگی مهمان کرده است.  

سرمقاله

دوستم تازه از آمریکا برگشته و یک بازی فکری با خود 
صفحه  2 آورده بود. یک بار که با یکی از بچه ها بازی  ...  

درباره زباله ای که هر فرد در روز تولید می کند، آمارهای 
صفحه  4 زیادی از رسانه ها شنیده می شود ...  

برای دانشــجویانی که درگیر انجام پروژه های ارشد یا 
صفحه  7 دکتری خود هستند، معموال پیش می آید ...  

اندک اندک جمع گردد...زندگی بدون زباله ممکن است؟سر به سر بچه های ریاضی نگذارید
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گزارشی از چند و چون نهمین نمایشگاه کار
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ارز بی سامان
دکتــر فتوحی در مصاحبه ای با خبرنگار فارس گفته بود که مدتی پیش او و 12 نفر دیگر 
از روسای دانشگاه های سطح یک کشور به معاون اول رئیس جمهور نامه نوشتند و در آن 
از نیاز دانشــگاه ها به ارز دولتی برای تعامل با دانشگاه های خارجی گفتند. طبق گفته 
فتوحی، پس از این نامه جهانگیری قول داد این مشکل حل شود و آیین نامه ای از طرف 
بانک مرکزی صادر شده که قرار است به دانشگاه ها برای برگزاری همایش ها، فرصت های 
مطالعاتی و اســتفاده از مجالت علمی ارز دولتی ارائه شود. اما به گفته وی، تاکنون این 
قول عملی نشده و از طرف دیگر معلوم نیست منظور آیین نامه از »ارز دولتی« ارز 4200 

تومانی اســت یا 8 هزار تومانی. دکتر فتوحی، از ما به شــما نصیحت، حواستان را جمع 
کنید کاله سرتان نگذارند! معاون اول رئیس جمهور تبحر زیادی در ایجاد نرخ های جدید 
دولتی دارد! یکهو می بینید دالر دولتی 20 هزار تومانی به دانشگاه تخصیص می دهند و 
هرچه هم بگویید »ما را به خیر تو امید نیست« گوششان بدهکار نیست و به زور به ما دالر 
می دهند و همه با هم می رویم زیر قرض! دانشگاه هم که زورش فقط به دانشجو می رسد، 
برای حل بحران ســنوات را می کند 4 ترم. البد برای این ارز 20 هزار تومانی یک اسم هم 

تعیین می شود! مثال ارز »اسحاق – محمود« یا ارز »سامان« یا حتی ارز »بی سامان«!
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عکس خبری

غرفه  پرماجرا
امــروز آخریــن روز از کار غرفــه »ســالمت روان 
جوانان و نوجوانان« است؛ غرفه ای جذاب که با 
همکاری مرکز مشاوره و کانون همیاران سالمت 
روان از شــنبه جلــوی شــریف پالس برپاســت 
و در آن هــم می توانیــد از مشــورت مشــاوران 
روانشناســی و تغذیــه بهره ببرید، هم حســابی 
بازی کنید. تست های مختلفی مثل افسردگی 
و اســترس از متقاضیان گرفته می شــود و پس 
از آن روانشناســان بــه آنها مشــاوره می دهند. 
بازی های جذابی هــم در انتظار شماســت؛ از 
فوتبال دســتی و شــطرنج گرفته تــا بازی های 
پرتحرک همراه با جایزه و یک بازی کارآگاهی در 

سطح دانشگاه.

دوستم تازه از آمریکا برگشته و یک  گزارش
بــازی فکری با خود آورده بود. یک مائده خسروی زاده

بــار که با یکــی از بچه ها بازی می کرد، پرســیدم »این 
چیه؟« گفت: »SET«. ایســتادم و بازی شان را دیدم و 
بعد از 2، 3 دقیقه وارد معرکه شــدم و راســتش هنوز از 

معرکه بیرون نیامده ام!
به واســطه عالقه زیادم به بازی فکری و اینکه همیشه 
یک بازی جدید جذاب همراهم دارم، هر بار که به دفتر 
روزنامه شریف می رفتم، سردبیر می گفت: »یک برنامه 
 SET بــازی فکری تو دفتر روزنامــه بذاریم. اصال لیگ
برگزار کنیم. به برنده ها هم جایزه بدیم« و این شده بود 

مکالمه هر روز من و سردبیر.
تصمیم گرفتم به این دور باطل پایان بدهم و گفتم: »یا 
هفته بعد یا هیچ وقت!« و این بود که لیگ SET شــنبه 
21 مهرماه 1397 در دفتر روزنامه شــریف برگزار شد. 
اطالع رسانی برای ثبت نام در کانال روزنامه و کانال های 
مرتبط انجام شــد و 33 نفر ثبت نــام کردند. از بین این 

افراد 12 نفر با بازی SET آشنا بودند.
بــرای هماهنگی با همه افراد تمــاس گرفتم و آنها را به 
گروه های 4 و 5 نفری افــراز کردم. قرار بود از هر گروه 
2 نفــر به مرحلــه بعد راه پیــدا کنند و آنها هــم دوباره 
گروه بنــدی شــوند و از هرگــروه 2 نفر بــه مرحله بعد 

بروند و... 
برنامه با حضور گروه اول ســاعت 10:30 شروع شد. 
4 نفر هم لحظه آخر آمدند و به مســابقه پیوستند. کال 
6 گروه با هم رقابت کردنــد. یکی از گروه ها همگی از 
دانشــکده ریاضی بودند و به دلیل رقابت سختشــان 
تصمیم گرفتیــم 3 نفر از آنها صعود کنند. کال به دلیل 
دانشــجویی بــودن فضا مجبور شــدیم بارها در لحظه 
قوانین صعود به مرحله بعد یا گروه بندی را عوض کنیم.

در مرحلــه بعد 15 نفر در 3 گروه 5 نفــره با هم رقابت 
کردنــد. یکــی از این 3 گروه رقابتشــان شــدید بود و 

مجبور شدیم 2 دســته کارت را وارد بازی کنیم. اتفاقا 
بــا ورود کارت های جدید روند بازی عوض شــد و یکی 
 SET از دانشجویان ورودی صنایع که بار اول بود بازی
را می دید، توانست امتیاز خوبی بگیرد. به دلیل رقابت 
شدید این گروه، باز هم 3 نفر از آن صعود کردند و مرحله 

بعد با 7 نفر ساعت 17:30 شروع شد. 

فینال ترسناک دخترانه
4 نفر فینالیست انتخاب شدند که3 نفرشان از دانشکده 
ریاضی و یک نفر همان دانشجوی ورودی صنایع بود. 
جالب بود که همه فینالیست ها دختر بودند و هیچ کدام 
از پســرها به ایــن مرحله نرســیدند. نگین اشــرفی، 
نیلوفر شــرفی، یاسمن ســادات طباطبائی و سیمین 
میرعسکرشاهی 4 فینالیســت قدر بودند که روی هوا 

ســت می گفتند. این رقابت در سکوت در دفتر روزنامه 
برگزار و در آخر با چالشی از طرف داور تمام شد: اینکه 
بدون دیدن می توان فهمید کارت آخر ســت چیست. 
بحث بیــن ریاضی ها در مورد اثبات ریاضی کارت آخر 
چنــان باال گرفت که خــود فینال به مــدت 20 دقیقه 
فراموش شــد و بقیه افراد غیرریاضی تماشاگر مکالمه 
عجیب و نامانوس بین 3 دختر ریاضی خوانده بودند. 
در نهایت به ترتیب یاسمن سادات طباطبائی و سیمین 
میرعسکرشاهی پیروز شدند که طبق قولمان به زودی 
با حضور مســئوالن کشوری و لشکری ارشد روزنامه به 

آنها certificate نامعتبر انگلیسی تقدیم خواهد شد.
نکته جالب مسابقه این بود که در تماس با بیشتر افراد 
برای هماهنگی، حرف آخرشان این بود که دفتر روزنامه 

شریف کجاست؟ 

مسابقه SET با یک درس بزرگ برای همگان برگزار شد

سر به سر بچه های ریاضی نگذارید
بررسی نشریات بر اساس توالی زمان انتشار 
آنهاســت و تقدم و تاخرشــان در این ستون 

هیچ معنای دیگری ندارد.

Ó	 نشریه ای که هفته  پیش منتشر شد و به میز
نشریات آن هفته نرسید، نشریه  »عطش« 
جامعه  اســالمی شریف بود که کمی دیر به 
میدان نشریات دانشجویی بازگشته بود. در 
این شماره از عطش - همان طور که انتظار 
می رفت - بــه موضوع جذاب)!( ورودی ها 
همچون دیگر نشریات پرداخته شده بود. 
عطش در این ویژه نامه سعی در برانگیختن 
روحیــه  نه چندان زنده  مســئولیت پذیری 
و دغدغه منــدی دانشــجویان داشــت و 
امیدوارانــه تــالش می کــرد دانشــجویان 
ورودی نیز به قافله  پرشمار این دانشجویان 
نپیوندند. صفحه آرایی این شماره  روزنامه وار 
جامعه جذابیت بصری چندانی نداشت و 
مخاطب را در میــان انبوهی از المان های 

طراحی سردرگم می کرد.
Ó	 میــدان انقــالب« دیگــر نشــریه ای بود«

کــه طبق قرار هفتگی خود منتشــر شــد. 
دوره  جدید نشــریه  بسیج را با صفحه آرایی 
و طراحــی نســبتا شــکیلش می تــوان از 
نمونه هــای موفــق نــوآوری در طراحــی 
نشــریات دانشگاه دانست. میدان انقالب 
در این شــماره نفت و تحریم آن را به عنوان 
پرونده  ویژه  خود برگزیــده و برای حل این 
معضل راهکار بورس نفت را ارائه داده بود. 
هفته های پیش تر نشــریه  »رمــز عبور«، از 
دیگر نشــریات این تشکل، مبسوط  به این 
موضــوع پرداخته بــود و به نظر می رســد 
بازگویــی این راهــکار در یک بســتر دیگر 
جذابیتی نداشــت. محتــوای روز و عمدتا 
سیاسی نشــریه  بســیج، اگرچه از تنوعی 
قابل قبول برخوردار بــود، اما گاهی غلبه  
وجه تبلیغی بر اســتداللی در آن از اعتبار 

متن می کاست. 
Ó	 نشریه  »بامداد« کانون شعر و ادب دانشگاه

هفته  گذشته شماره  مهرماه خود را منتشر 
کــرد. این نشــریه هم به مســاله  ورودی ها 
پرداخته بود بــا این حال ماهیت ادبی اش 
سبب شده بود بامدادی ها به سبکی دیگر 
به استقبال ورودی ها بروند؛ استقبالی که 
به صورت های گوناگونی همچون داستان 
و یادداشــِت درددل گونه نمــود یافته بود. 
صفحه آرایی بامــداد به ثبــات رویه و بلوغ 
قابل قبولی رســیده اســت امــا از برخی 
اشــکاالت گوناگون ویرایشــی این نشریه  
ادبی نمی توان گذشــت. در بحث محتوا، 
بچه های کانون شــعر و ادب باید بیشتر به 
ارائــه  محتــوای تحلیلی ادبیــات بپردازند 
و بامداد تنها بســتری برای نشــر محصول 
نهایی ادبیات همچون شعر، داستان، ترانه 
و ... نباشد، به خصوص که مخاطب گاهی 
در این نشــریه با آثار نه چندان ارزشمندی 

مواجه می شود.

حسام الدین میرجلیلی 

میز نشریات
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چند قدم مانده به توزیع شکیل نشریات
در جلسه اخیر کمیته ناظر بر نشریات که شنبه برگزار شد، 2 تصمیم درباره عموم نشریات 
دانشگاه گرفته  شد. اول بحث معروف جایگاه نشریات بود. در جلسه تابستان کمیته ناظر بر 
نشریات، 5 نقطه از دانشگاه که در آنها بیشتر تردد صورت می گیرد، در نظر گرفته شد تا در 
آنها جایگاه های نشریات قرار گیرد: بین شهید رضایی و سلف، جکوز، دِر شمالی سلف، بین 
عمران، مسجد و برق، راهروی مکانیک و روبه روی دِر تربیت بدنی. در جلسه این هفته، در 
ادامه بحث جایگاه های نشریات، طرحی از طرف آقای یاری ارائه شد. در این طرح سازه ای در 
نظر گرفته  شده است که 4 نشریه متفاوت را در خود جا می دهد و با در کنار هم قرار دادن دوتا 

از آن می توان در هر یک از نقاط 8 نشریه را گذاشت. قرار شد این طرح با تغییرات جزئی اجرا  
شود. دوم اینکه طرحی برای گروهی به نام »خانه نشریات« ذیل معاونت فرهنگی پیشنهاد 
شــد که بر اساس آن قرار است جمعی تشکیل شــود تا اهداف متفاوتی را ازجمله ارتباط 
سازنده بین نشریات دانشگاه، برگزاری منظم میز نقد نشریات دانشگاه، هماهنگی برای 
برگزاری کارگاه های نشریاتی و کالس های آموزشی نشریاتی به منظور ارتقای سطح نشریات 
دانشگاه پیگیری کند. کلیت این طرح در جلسه بعد کمیته نظارت بررسی می شود و اگر در 
این زمینه نظری دارید، می توانید آن را به نماینده های کمیته ناظر بر نشریات اطالع دهید.

97 مهر   24 سه شنبه    780 شماره  بــــــــخش  خـــــــبری

غرفه هــای پرزرق و برق با میزبانان  آراســته و خوش اخالقشان اول به گزارش
دل شــما می نشــینند ولــی وقتــی وارد بحث بــا آنها 
می شوید، سواالت به شما هجوم می آورند که »من چه 
مهارتــی دارم؟« و اینکه »کال تــا االن در زندگی ام چه 

کرده ام که کسی مرا برای کار بخواهد؟«.
سالن ورزش و نمایشگاه های مرحوم استاد جباری )!( 
امسال نیز مثل 7، 8 سال گذشته میزبان حرفه ای ترین 
برنامه مربوط به شغل در کشور است. »نمایشگاه کار« 
شریف جایی است برای مالقات جویندگان کار از یک 
طــرف و شــرکت های نیازمند به نیــروی کار از طرف 
دیگر تا با یکدیگر بدون واسطه آشنا شوند. امسال 44 
شرکت و ســازمان 450 فرصت شغلی را با خود به این 

نمایشگاه آورده اند.

کامپیوتر چی بلدی؟
در سال های اول برگزاری نمایشــگاه از اکثر رشته ها 
نیروی کار خواســته می شد اما به مرور میل شرکت ها 
به سمت جذب نیروی مسلط به نرم افزار یا کارشناس 
بازاریابــی و بقیــه کارهــای از جنس خدمــات رفت. 
خالصــه چند ســالی بــود کــه بچه های رشــته های 
مهندسی دیگر رزومه خود را برای نمایشگاه کار به روز 
نمی کردند ولی ظاهرا امسال کمی اوضاع بهتر است. 
با آمدن دکتر عبیدی، پیشــتازان صنعت فراز ارتباط، 
کوبــل دارو، نانو الوند، رســتافن و چند شــرکت دیگر 
به نمایشــگاه امســال حدود 20 فرصت شغلی برای 
شــیمی و مهندسی شــیمی، 20 فرصت شغلی برای 
مهندســی برق، نزدیــک به 10 فرصت شــغلی برای 
مکانیک و 15 فرصت شــغلی برای مهندســی صنایع 
در این نمایشــگاه ارائه شده اســت. تنها رشته هایی 
که سرشان بی کاله مانده است ظاهرا مواد، هوافضا، 
عمران و فیزیک هســتند که فرصت های شغلی شان 
مجموعا به تعداد انگشــتان یک دســت است. وقتی 

از مســئوالن اجرایــی نمایشــگاه دلیل نبــود اقبال 
شــرکت های فعال در زمینه های عمرانی را پرسیدیم، 
جــواب این بود که نمایشــگاه کار آیینــه ای واقعی از 
بازار کار کشور است و متاسفانه آن قدر اوضاع بازار کار 
شــرکت های عمرانی نابسامان است که حتی اگر آنها 
رایگان هم به نمایشگاه راه داده می شدند، جذب نیرو 
برایشان به صرفه نبود. در این میان، هنوز فرصت های 
شغلی برای برنامه نویسان کامپیوتر و توسعه دهندگان 
محصوالت ITC بسیار بیشتر از بقیه و حدود 120 عدد 
است. بقیه شغل ها نیز حول بازاریابی و فروش، تولید 

محتوا و مدیریت می چرخد.

پر از مخاطب و توریست واقعی!
»در روز اول تبــادل 10 هزار رزومه صورت گرفت و 4 تا 
5 هزار نفر از نمایشگاه بازدید کردند.« این را مهندس 
دالوری، دبیر اجرایی نمایشــگاه کار، گفت. این عدد 
فقط مربوط به کسانی است که رزومه خود را در سایت 
جاب ویژن )Job Vision( ثبــت کرده اند در حالی که 
تعدادی از ســازمان ها و شرکت ها به صورت کاغذی از 
افراد رزومه یا فرم درخواست کار می گیرند. بزرگی این 
عددها را وقتی بیشــتر درک خواهید کرد که بدانید در 
نمایشگاه ملی کار شریف که اسفندماه 96 در بوستان 
گفت وگو با حضور 75 شرکت برگزار شد، در کل تبادل 
45 هزار رزومه صورت گرفت و 15 هزار نفر از نمایشگاه 
بازدیــد کردند. ضمن آنکه نمایشــگاه ملی در فضایی 
بیرون از دانشگاه و منطقه ای شناخته شده وسط شهر 
برگزار شد و مشکالتی چون نبود پارکینگ و چگونگی 

ورود به دانشگاه را نداشت.

جا کم داریم
وقتی از دالوری پرســیدیم آیا کســی از نمایشگاه جا 
ماند، جواب داد که حدود 25 شــرکت نتوانســتند به 
نمایشگاه برسند. دلیل آن کمبود جا بود. دبیر اجرایی 

نمایشگاه گفت امسال آن قدر برای شرکت در نمایشگاه 
درخواســت زیاد بود که مجبور شدند کمی راهروها را 
تنگ تــر در نظر بگیرند تا همه جا شــوند. کمبود جا را 
می توان از غرفه های چند شرکت نام آشنا و بزرگ مثل 
کارگزاری مفید فهمید که به سختی توانست فقط یک 

کانتر در نمایشگاه برای خود دست و پا کند.

صددرصد خصوصی
در دوره های اول نمایشــگاه کار چند ســازمان دولتی 
و خصولتی نیز حضور پیدا  کردند. این روند کاهشــی 
بوده اســت به طوری که چند ســالی می شــود چنین 
ســازمان هایی به نمایشــگاه کار پا نگذاشته اند و همه 
شــرکت کنندگان در آن ســازمان ها و شــرکت های 
خصوصی هســتند. البته مدرســه اشــتغال شریف و 
شتاب دهنده شریف که در این نمایشگاه غرفه دارند، 
از مجموعه های وابســته به دانشگاه به شمار می روند 
که نه در حوزه اســتخدام ولی در اکوسیستم اشتغال و 

توانمندسازی استعدادها فعالند. 
یکی دیگــر از ویژگی های نمایشــگاه امســال حضور 
شــرکت ترجمیک و موسسه زبان ســفیر فقط به قصد 
جذب نیروی پاره وقت در آن است. این در حالی است 
که قبال ســازمان هایی که به نمایشــگاه کار می آمدند 
معمــوال فقط بــرای جــذب نیــروی تمام وقــت غرفه 
می گرفتند و از خیل عظیم دانشــجویان که نیروهایی 
پاره وقت و نسبتا کم هزینه هستند، غافل می شدند. اما 
پدیده ســفیر و ترجمیک یک روی دیگر هم دارد و آن 
این است که آنها هیچ کاری برای توانمندی های فنی 

و مهندسی شریفی ها ندارند. 

آیا شرکت ها به نمایشگاه کار وفادارند؟
شــاید فکر کنید همه شــرکت ها برای جــذب نیرو به 
نمایشــگاه کار می آینــد اما این تلقی دقیق نیســت. 
بعضی شــرکت ها خودشان ســامانه جذب نیرو دارند 

و بیشــتر برای برندینگ و بازاریابی در این نمایشــگاه 
حاضر می شــوند. گروه دیگر ســازمان هایی هستند 
که به قول دالوری، حضور در نمایشــگاه کار را وظیفه 
خودشــان می داننــد. شــرکت هایی مثل ایرانســل، 
خدمات انفورماتیک، رهنما و توســن از شــرکت های 

شاخص این دسته اند.

کارگاه های به دردبخور
ایــن گــزارش و تبلیغات نمایشــگاه کار شــاید باعث 
شــوند دانشــجویان فکر کنند این رویــداد ویژه افراد 
تازه فارغ شــده از تحصیل اســت و اگر به نمایشــگاه 
بروند، فقط وقتشان تلف می شود یا نهایتا باید دنبال 
اشــانتیون و آب نبــات از غرفه هــا باشــند و اگر کمی 
پیگیرتر باشند، در برخی غرفه ها فوتبال دستی بازی 
کنند! مسئوالن برگزاری نمایشــگاه کار سال هاست 
فکری به حال این مخاطــب نیز کرده اند و با برگزاری 
کارگاه های متنوع درباره مســائل مربوط به استخدام 
و اشــتغال نمی گذارنــد دانشــجوها دســت خالی از 
نمایشگاه بروند. امروز هم ساعت 13:30 تا 14:15 
کارگاهــی بــا عنوان »شــغل های مناســب هــر تیپ 
رفتاری« در ســالن جباری برگزار خواهد شد که شاید 
برای هر دانشــجو یا فارغ التحصیل جویای کار بتواند 

مفید باشد.

دانشجوها شرکت کنند یا نه؟ بله!
عالوه بر کارگاه های آموزشی که در حاشیه نمایشگاه 
برگزار می شود، حضور در نمایشگاه برای دانشجویان 
بســیار مفید اســت چون فرصت می کننــد از محیط 
منزوی دانشگاه - نسبت به بازار کار - بیرون بیایند و با 
افــراد حرفه ای گفت وگو کنند. برقراری ارتباط  یکی از 
مشکالت بزرگ دانشــجویان شریف است و نمایشگاه 
کار یکــی از بهترین جاها برای محک زدن توانایی آنها 

در این زمینه و معرفی خود است.

گزارشی از چند و چون نهمین نمایشگاه کار

قرعه »کار« به نام من رایانه زدند
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درباره زبالــه ای که هر فــرد در روز  محیط زیست
تولید می کند، آمارهــای زیادی از محمدجواد هاشمی

رسانه ها شنیده می شــود. در صحت و سقم این آمارها 
می توان تردید کرد اما بــرای تصور اینکه ما چقدر زباله 
تولید می کنیم، الزم نیست حتما به آنها مراجعه کنیم. 
کافی اســت به زباله های تولیدشــده در خانه یا محل 
کار خود نگاهی بیندازیم و بعد با کمی ضرب و تقسیم 
مقدار زباله های تولیدشــده در ماه و ســال را محاسبه 
کنیــم. وقتی به بزرگــی اعداد تولید زبالــه در مقیاس 
شهر و کشور فکر می کنیم، باید مغزمان سوت بکشد. 
احتماال اولین راهکاری که به ذهن هر فرد می رســد، 

بازیافت است. 
اگرچــه بازیافت می توانــد تاثیر زیادی بــر حفاظت از 
محیط زیســت و منابع و ... داشته باشــد، ولی آخرین 
راهکار به شــمار مــی رود. قبل از بازیافــت باید به فکر 
کمتر تولید کردن زباله بود که هم آســان تر اســت و هم 
هزینــه کمتــری دارد. در واقع بهتر اســت کاری کنیم 
کــه نیاز به بازیافت به حداقل برســد. در همین راســتا 
توصیه هایی برای زندگی بــدون زباله وجود دارد که به 

5R معروف است.
زندگی بدون زباله با »نه« گفتن )REFUSE( شروع 
می شــود. اســتفاده از هر چیــزی را بایــد در جهت 
 .)REDUCE( حفظ منابــع طبیعی کاهــش دهیم
وســایل یکبارمصرف را با گزینه های چندبارمصرف 
)REUSABLE( جایگزین و وسایل از کار افتاده را 
تعمیر )REPAIR( و دوباره استفاده کنیم. از تفکیک 
زباله هــا و اطمینان از بازیافــت )RECYCLE( آنها 
هــم نباید غافــل بــود. و در نهایت کمپوســت کردن 
زباله های تــر با اســتفاده از ROT می تواند بســیار 

مفید باشد.

REFUSE
بایــد بتوانیــم نــه بگوییــم! همین قدر ســاده! زمانی 
کــه می خواهیــم وســیله ای پالســتیکی یــا لــوازم 
یکبارمصــرف بخریــم و نیــز وقتــی می خواهیــم در 
فعالیتــی شــرکت کنیم کــه باعث زیان دیــدن محیط 
 زیست می شود، باید بتوانیم به عواقب کار بیندیشیم و 

نه بگوییم.

REDUCE
همه ما چیزهای زیادی داریم که اصال از آنها استفاده 
نمی کنیــم یا حتــی از بســته بندی هم خارجشــان 
نکرده ایم. چرا؟ بــرای اینکه مــا در خرید زیاده روی 
می کنیــم. در فروشــگاه چیــزی را می بینیــم، از آن 
خوشــمان می آیــد و آن را می خریــم. بعــد از مــدت 
کوتاهی لذت تازگی و داشتن آن وسیله از بین می رود 
و می شــود چیزی مانند ســایر وســایل بی استفاده و 

بی ارزش ما در زندگی.

REUSE AND REPAIR
وسایل یکبارمصرف، یکبارمصرف هستند! یعنی شما 

بعد از استفاده باید آنها را دور بیندازید و دوباره بخرید. 
این یعنی باید به طور مــداوم پول خود را صرف خرید 
این گونه وســایل کنید. شــما می توانید با استفاده از 
سفره ها و ظروف چندبارمصرف و بطری های فلزی یا 
حداقل پالســتیکی به جای لیوان های یکبارمصرف 
ردپای اکولوژیکــی خود را کاهش دهیــد. همچنین 
اگــر وســایل شــما خــراب شــدند، آنهــا را تعمیر یا 

دست دومشان را تهیه کنید.

RECYCLE
بعــد از REFUSE، REDUCE و REUSE نبایــد 
زباله زیادی برای RECYCLE باقی مانده باشــد. با 

این حال، بایــد زباله های باقیمانــده را تفکیک کنید 
و بــه مراکز بازیافت زبالــه تحویل دهید تــا به جای پر 
کردن مناطق انباشت زباله، بازیافت شوند و به چرخه 

استفاده بازگردند.

ROT
باقیمانده های آشــپزخانه یا همان زباله های تر را دور 
نریزید. یک ســطل کرم تهیه کنید و به آنها اجازه دهید 
زباله های شــما را به کودی باکیفیت تبدیل کنند. این 
روش موثرترین راه بازیافت خانگی اســت که به انتقال 
زباله به مناطق انباشــت آن نیازی نــدارد و حتی باعث 

صرفه جویی در مصرف سوخت می شود.

توصیه هایی برای تولید کمتر زباله 

زندگی بدون زباله ممکن است؟

شریف آشغال آب را گل نکنیم

انـــرژی و محیط زیســـت 97 مهر   24 سه شنبه    780 شماره 

شریف آشغال کم کم دارد جای خود را در سه شنبه های شریف باز می کند و کاغذهای شریفی نوشت، به 
جای رفتن به سطل زباله، برای صاحبانشان امتیاز جمع می کنند. با برپایی غرفه شریف آشغال در هفته 
گذشــته، شقایق گودرزی از مجمع دختران با تحویل نزدیک به 60 کیلوگرم کاغذ توانست 50699/1 
امتیاز کســب کند و با اقتدار کامل به صدر جدول شریف آشــغال راه یابد. حسین محب زاده از شورای 
صنفی مرکزی با 19 کیلوگرم کاغذ 18710 امتیاز گرفت. ســاجد کریمی از گروه دوســتداران محیط 
زیست با توجه به اینکه در هفته گذشته کاغذی تحویل نداد، بعد از یک ماه صدر جدول را از دست داد و 
به جایگاه سوم رسید. رتبه های چهارم و پنجم نیز به ترتیب به فرهاد عوض زاده از انجمن علمی دانشکده 

مهندسی شیمی و نفت )کیمیا( و آقای طیبی از معاونت فرهنگی تعلق گرفت.

فرد تحویل دهندهگروهامتیازصعود در جدول

شقایق گودرزیمجمع دختران50699/1+ ∞

حسین محب زادهشورای صنفی مرکزی18710+ ∞

ساجد کریمیگروه دوست داران محیط زیست214256 -

فرهاد عوض زادهانجمن علمی کیمیا12075+ ∞

آقای طیبیمعاونت فرهنگی12015/5+ ∞

شریف از لحاظ سرانه فضای سبز وضعیت خوبی دارد 
و هنگامی که آن را با بســیاری از مراکز و ســازمان های 
دولتی مقایسه می کنیم، از سرسبزی اش بیشتر لذت 
می بریم. مســئوالن دانشــگاه نیز نشــان داده اند که 
چهره سبز شریف برایشان مهم است تا آنجا که به جای 
ساختمان قدیمی دانشکده مواد »مکث« تاسیس شد و 
به فضای جلوی دانشکده کامپیوتر حس و حال دیگری 
داد.  اما با وجود فضاهای ســبز گســترده، دانشگاه ما 
هنوز سیســتم آبیاری مناســبی برای درختان و چمن  
خود ندارد و همین مساله باعث هدر رفتن مقدار زیادی 
آب می شود. بخش بزرگی از فضای سبز به روش سنتی 
آبیاری می شــود و تنها بخش کوچکی از آن به سیستم 
آبیاری قطره ای مجهز اســت. به گفته مســئوالن، آب 

مورد نیاز درختان و چمن از چاه های حفر شده در دانشگاه تامین می شود، ولی این مساله نمی تواند 
دلیلی برای هدررفت مقدار زیادی آب در آبیاری سنتی باشد. عالوه بر این، بعضا دیده شده که آبیاری 
درختان در زمان های نامناسب مثل ظهر انجام می شود که تبخیر آب زیاد است. غیر از اینها، مشاهده 
شســتن خیابان ها و پیاده روهای دانشگاه با شــیلنگ آب از سوی نیروهای خدماتی در شأن دانشگاه 
نیســت و بهتر است برای تمیز کردن این فضاها از روش های بهینه استفاده شود. هرچه باشد، آب در 
مذهب و فرهنگ ما جایگاه واالیی دارد و دانشگاه باید سردمدار استفاده بهینه از این مایه حیات باشد.



 5

کمال گرایی چیست؟ چرا این همه  جامعه
با آن سر ناســازگاری هست؟ مگر علی عباسی

کامل بودن و بی نقص عمل کردن چیز بدی است؟ چرا 
وقتی به کســی می گوییم کمال گرا، به جای افتخار به 

خود درصدد دفاع از خود برمی آید؟
تمام این ماجرا برمی گردد به تقابل همیشگی کمیت 
و کیفیت، بــه نتیجه گرا بودن یا لذت  بــردن، به اینکه 
دنیای بیرون را بســازیم یا دنیای درون را. افراد دارای 
وسواس تمیزی را در نظر بگیرید. تمیز بودن به خودی 
خود بسیار خوب اســت اما چرا وسواسی ها را تشویق 
نمی کنیم و حتی گاهی دســت به دامان روانپزشــک 
می شــویم؟ دلیلش روشن اســت؛ چون وسواسی ها 
خــود و دیگران را بــه زحمت می اندازنــد، در واقع به 
قیمــت اندکی تمیزی بیشــتر، لذت زندگــی را از کام 
خود و اطرافیان می ربایند. دانشــجوی کمال گرا هم 
درســت به همین شکل برای آنکه 19/5 خود را به 20 
برســاند، خود و دیگران را به سختی می اندازد. شاید 
خیلی ها بگویند »خب سختی می کشد اما لذتی که از 
نتیجه  زحماتش می برد به تمام آن می ارزد«. در پاسخ 
مایلیم به یکی از ویژگی های جالب مغز اشاره کنیم که 
بدانید خیــر، نه آن قدرها! این ویژگــی »خوگیری« یا 

habituation نام دارد. 
خوگیــری به زبان ریاضی یعنی اینکه مغز صفر مطلق 
ندارد. یعنی چه؟ با یک مثــال توضیح می دهیم. اگر 
از شما بپرسیم شــخصی که این ماه 5 میلیون تومان 
درآمد داشته خوشحال است یا ناراحت، ممکن است 
نتوانید بــا قاطعیت جواب بدهید چراکــه اگر بدانید 
ماه های قبل باالی 20 میلیون تومان درآمد داشــته، 
قطعــا خواهید گفت ناراحت اســت اما اگــر بدانید تا 
دیروز دنبال کار می گشــته و ایــن اولین درآمد زندگی 
او اســت، احتماال خواهید گفت که او روی ابرهاست! 

در واقــع بــرای هیــچ احساســی مبنای مشــخصی 
وجــود نــدارد چــون مغز به هــر محرکــی – اصطالحا 
- خــو می گیرد، درســت مثل زمانی که دســت خود 
 را در آب یــخ فرومی بریــد و پس از اندکــی دیگر آن را 

حس نمی کنید. 
اما این مساله چه ارتباطی با کمال گرایی دارد؟ وقتی 
نمره شــما از 12 به 15 افزایــش می یابد، نمی توانید 
برای همیشــه شاد باشــید چون مغز اندکی بعد به آن 
خو می گیرد و مبنای مغز شما 15 می شود و اگر دفعه 
بعد 13 بگیرید، به اندازه کســر 2 نمره ناراحتید. اگر 
فرد کمال گرایی باشــید و تحمل روبه رو شــدن با این 

ناراحتی را نداشــته باشــید که وای بــه حالتان! چون 
دائما باید نمره خود را افزایش دهید تا حس شادی را 

تجربه کنید )درست مثل یک معتاد(. 
آدم های کمال گرا به جایی می رسند که رسیدن به یک 
پله باالتر خارج از توانشــان است و برای حفظ جایگاه 
فعلی هم سختی و رنج بسیاری را تحمل می کنند. آنها 
معموال بســیاری از ابعاد لذت بخش زندگی خود را به 
خاطر نتیجه ای بهتر فدا می کنند و همواره مضطرب 

و تشنه هستند. به یاد داشته باشیم که
هنر زندگی در بی نقص بودن نیست، هنر اصلی توانایی 

روبه رو شدن با شکست هاست! 

مروری بر قانون »خوگیری« در مغز

کمال گرایی و رنج ابدی

عادت خوب، عادت بد

اجـــــتمــــــاعــــــی

دیداری در دل کوهستان
»ما که فرشمان خاک است و  سارا شکوهی نیا

بالشمان خشــت، که رواندازمان آسمان است و 
آذوقه مــان ارزن و گیاه بیابان، پــروای چی باید 
)کلیدر، محمود دولت آبادی( داشته باشیم؟«  

از بهترین تجربه های زندگی ام، کوچ با عشایر 
بختیاری بود؛ سفری به مراتب سخت تر از سایر 
سفرها اما بی نهایت شیرین و فراموش نشدنی. 
آنها 2 بار در سال کوچ می کنند؛ بهار به سمت 
مناطق سردســیر و پاییز به ســمت خوزستان 
و مراتع گرمســیر می روند، آن هم در مســیری 
به غایــت زیبا در میــان کوه هایــی پرعظمت. 
هزاران ســال اســت که عشــایر هنگام کوچ از 
این مسیر استفاده و در طول آن گله هایشان از 

پوشش گیاهی تغذیه می کنند.
به تازگــی مجله نشــنال جئوگرافیک مقاله ای 
را با عنوان »چرا عشــایر ایران در حال نابودی 
هستند؟« به چاپ رســانده که در آن عالوه بر 
ذکــر عوامل موثر در کاهش تعداد عشــایر، به 
ســبک زندگی آنها نیز اشــاره و از مســیر کوچ 
آنها با عنوان »راه های پرپیچ و خم باســتانی« 

یاد کرده است.
در کــوچ پاییزه امســال، حــول و حوش ظهر، 
مهمان خانواده سید نورعلی شدیم. به جرات 
می توانــم بگویم در میان ایرانی ها، عشــایر از 
مهمان نوازترین ها هستند. از آداب و رسومشان 
این است که به محض ورود مهمان، گلوله ای به 
سمت آسمان شلیک می کنند تا احترام و عالقه 

خود را به او نشان دهند.

شب هنگام تمام مردان دور آتش جمع می شوند 
و شــاهنامه می خوانند. می گویند که شــب ها 
شــاهنامه می خوانیم تا به مدد اشعار حماسی 
آن راحت تر بتوانیم با مشکالت زندگی دست و 

پنجه نرم کنیم.
قــرار بود با خانــواده ای همگام شــویم و کوچ 
پاییــزه را در کنار آن تجربه کنیم اما متاســفانه 
دختری جوان از یکی از خانواده های عشــایر 
به تازگی جانش را از دست داده بود و به همین 
دلیل سایر عشایر - که با هم نسبت خانوادگی 
داشتند - کوچشان را به تعویق انداخته بودند. 
عشــایر بر این عقیده اند که وقتی شــخصی از 
دنیــا می رود، بعضی کارها - مثل کوچ - باید با 
تاخیر انجام شــود. آنها حتی جاجیم بافی را تا 

3 روز تعطیل می کنند. 
بــا خود فکــر می کردیم کــه کوچ امســال را از 
دست داده ایم، ولی ناگهان در مسیر با خانواده 
دیگری  رو به رو شــدیم که در حال کوچ بودند. 
با ذوق و شــوق و عجله مهیای ســفر شدیم و به 
آنها پیوستیم. عشــایر بادپا و چابک بودند و ما 
هرچه تالش می کردیم، به آنها نمی رســیدیم 
ولی آنها مراعات حال ما شهرنشیناِن به آسایش 
خــو گرفته را کردنــد و ما هم توانســتیم با آنها 

همراه شویم.
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برای انجام یک کار صنفی و فراجناحی با عده ای از دانشجویان با سلیقه های مختلف 
مذهبی و سیاســی دور هم جمع شدیم. پس از مدتی دریافتیم رسیدن به تصمیمی 
مشــترک در این فضا بسیار سخت است، حتی زمانی که اغلب افراد موضع واحدی 
در مورد یک مســاله دارند. با صحبت بیشــتر مشخص شــد قضاوت های ما در مورد 

یکدیگر که فقط بر اساس ظاهر بوده، باعث شده است نتوانیم به اشتراک برسیم.

از عادت های اشــتباه ما، قضاوت درباره دیگران در نگاه اول اســت. تحلیل عقاید و 
شخصیت افراد از روی ظاهرشان در نوع برخوردهای ما تاثیر می گذارد و نتیجه اش 

ایجاد چنددستگی است؛ چیزی که امروز به وضوح در جامعه می بینیم.
ما نقاط اشــتراک زیادی داریم که مهم ترین آنها »انســان« بودن اســت. پس بیایید 

همدیگر را قضاوت نکنیم.

این چرخه معیوب را متوقف کن
چنــد اســتاد جــوان شــریفی را  زینب محبی

می شناختم که گواهینامه رانندگی نداشتند. نه اینکه 
به گرفتن گواهینامه نیازی احساس نمی کردند، فقط 
هرگز ســراغ آن نرفته بودند. وقتی در ایــن مورد با آنها 
صحبت کردم، متوجه شــدم رانندگی بلدند ولی هرگز 
آزمــون رانندگی نداده اند چــون از نتیجه اش مطمئن 
نبوده اند. عدم اطمینان بــه قبولی در آزمون رانندگی 
باعث شده بود هرگز در آن شرکت نکنند. این نمونه ای 
از عملکــرد و طــرز تفکر افــراد کمال گراســت. به قول 

اینشتین، فردی اشتباه نمی کند که هرگز دست به کاری جدید نمی زند.
تقریبا همه می دانیم که ما شــریفی ها غالبا آدم های کمال گرایی هستیم. شاید 
وقتی ایده ای در سر داریم یا به انجام کاری فکر می کنیم، لحظه شماری می کنیم 
که آن را عملی کنیم ولی وقتی موقع انجامش می رسد، آن را به تعویق می اندازیم 
و از این کار طفره می رویم. چون می خواهیم نتیجه ایده آلی از آن حاصل شود، 
منتظر فرصتی هستیم که همه چیز مهیا باشد. وقتی هم کار را شروع می کنیم، 
حاضریم همه  چیز را فدای نتیجه مورد نظرمان کنیم تا احســاس موفقیت را از 
دست ندهیم. متاسفانه بعد از رسیدن به نتیجه هم رضایتمان چندان نمی پاید و 

حس می کنیم که می توانستیم کار را بهتر انجام دهیم. 
این چرخه مرتب در زندگی ما تکرار می شــود تا زمانی  
که دچار هراس اجتماعی شویم یا عادت کنیم همیشه 
کارهایمان را به تعویق بیندازیم یا درجا بزنیم.  شاید در 
نــگاه اول کمال گرایی خوب و به تعویق انداختن کارها 
بد به نظر برسد، ولی در واقع این دو همدیگر را تشدید 
می کنند. وقتی می خواهیم بهترین نتیجه را به دست 
بیاوریــم، منتظــر می مانیم که همه شــرایط در حالت 
ایده آل باشند و وقتی هم مدت زیادی برای انجام کاری 
انتظار می کشــیم، انتظاراتمان از خودمان بیشتر می شود و این چرخه معیوب 
چیزی جز نارضایتی دائمی برای ما ندارد. نیاز به رســیدن به شخصیت آرمانی 
و تکامل یافته از نیازهای همیشــگی روح بشر بوده است و شاید غایت آفرینش 
انسان نیز همین باشــد ولی کمال گرایی الزاما انسان را به کمال و نقطه ایده آل 
نمی رساند. فرد کمال گرا ناچار نتیجه گرا می شود در حالی  که تالش فقط بخشی 
از شکل گیری نتیجه است. البته بخش مهمی از آن است ولی همه چیز نیست. 
عوامل طبیعی و ماورایی دیگری هم هستند که بر نتیجه موثرند. رسیدن به کمال 

و آرمان ها شناخت و توجه به سایر عوامل را نیز می طلبد.

همزیستی با سنت ها



 6

بانک ملموس ترین  اقتصاد
نهاد اقتصــادی در مائده صالحیان

ذهــن همه  ماســت و طبق یــک تعریف 
ساده، واسطه ای است بین کسانی که به 
پول نیاز دارند و کسانی که جایی مطمئن 
برای نگهداری از پولشان می-خواهند. 
بانک به کســانی کــه پولشــان را نزد آن 
می گذارند، سود می پردازد و از کسانی که 
به آنهــا پــول می دهد، ســود می گیرد. 
اختــالف ســودی کــه می دهد )ســود 
ســپرده( و ســودی که می گیرد )ســود 
تسهیالت( همان درآمد آن است. در ایران 
نرخ بهره به صورت دســتوری و از طرف 
بانک مرکزی تعیین می شــود. شهریور 
سال گذشته ولی الله سیف، رئیس سابق 
بانک مرکزی، دســتور کاهش نرخ سود 
بانکــی را صادر کرد و نرخ ســود مصوب 
بانکی برای ســپرده های کوتاه مدت 10 
درصد و برای ســپرده های یک ساله 15 
درصد تعیین شد. هدف از این کاهش، 
هدایت نقدینگی به سمت تولید و رونق 
بازار ســهام و اشتغال بود. وقتی بانک ها 
نرخ سود سپرده ها را کاهش می دهند، 
نرخ سود تسهیالت بانکی نیز کاهش پیدا 
می کند. این مســاله می تواند هزینه  وام 
)تســهیالت( را برای بنگاه های تولیدی 
کاهش دهد در نتیجه ســود آنها افزایش 
می یابد و رشــد سودآوری شرکت به رشد 
ارزش آن در بازار سهام منجر خواهد شد.

ولی آیا این اتفاق افتاد و دولت به 
هدفی که می خواست رسید؟

بازار ســرمایه طی یک ســال اخیر رشد 
قابل توجهی داشــته اســت، به طوری 
که شاخص کل بورس از محدوده کانال 

81 هزار واحد در نیمه های مرداد ســال 
گذشــته به کانــال 133 هــزار واحد در 
نیمه های مرداد امسال رسید. دلیل این 
افزایش بی ســابقه شــاخص کل بورس 
عمدتا افزایش ســود شــرکت های بزرگ 
صادراتی مثل پتروشیمی ها و معدنی ها 
)صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فوالد 
مبارکــه اصفهــان، صنایع مــس ایران، 
سنگ آهن گل گهر و ...( بوده که آن  هم 
از افزایش قیمت ارز نشأت گرفته است. 
تجربه کشور ما نشان می دهد که با کاهش 
نرخ سود بانکی، به دلیل فضای نامناسب 
کســب و کار، سرمایه سرگردان به سمت 
تولید نمی رود بلکه به ســمت بازارهای 

رقیب مثل سکه، ارز و مسکن می رود.

رئیس جدید و سیاست جدید
شهریور امسال عبدالناصر همتی رئیس 
جدید بانک مرکزی مجوز تمدید و جذب 
ســپرده های بانکی با ســود باال را برای 
بانک ها صادر کرد. این کار می تواند چند 
دلیل عمده داشــته باشــد که به بررسی 

آنها می پردازیم. با توجــه به اینکه 850 
هزار میلیارد تومان پــول در نظام بانکی 
ما بــه صــورت ســپرده های بلندمدت 
حبس شده اســت، بانک مرکزی تالش 
می کند با افزایش ســود این ســپرده ها 
مانــع خروج آنها و رفتنشــان به ســمت 
بازار سکه و ارز شــود. از طرفی، افزایش 
فاصله بین رقم ســپرده های جذب شده 
و تســهیالت پرداخت شــده  بانک هــا 
که بخشــی از آنها نیز وصول نشــده اند 
)میــزان وام های وصول نشــده در ایران 
بیش از 3 برابر متوسط جهانی است( به 
کاهش درآمد و سود بانک ها منجر شده 
است. این مســاله بانک ها را در معرض 
خطر ورشکســتگی قرار می دهد. وقتی 
بانک ها پول کم بیاورنــد، مثل هر بنگاه 
دیگــری، باید قــرض کنند. اگــر آنها از 
بانــک مرکزی قــرض بگیرنــد، باید 34 
درصد ســود بدهند پس اگــر بتوانند با 
ســود کمتر از 34 درصد ســپرده جذب 
کنند، برایشــان ارزان تر تمام می شــود. 
بــا وجود ایــن، طبق آمار منتشرشــده، 

در پایــان خرداد ســال جاری انباشــت 
بدهی های بانک ها به بانــک مرکزی به 
مبلغ 139 هــزار و 700 میلیــارد تومان 
رسید که نسبت به خرداد سال قبل 8/3 
درصد رشد داشت. به عنوان دلیل دیگر 
برای افزایش نرخ بهره می توان گفت که 
این نرخ در بلندمدت از نرخ تورم تبعیت 
می کند، به این معنی که مردم می دانند 
وقتی نرخ تورم باال باشد، با گذشت زمان 
ارزش پولشان کم می شود پس نرخ بهره  
باالتری را برای پولشــان انتظار دارند. به 
عنوان مثال، اگر در ســالی نرخ تورم 30 
درصد باشــد و نرخ بهره 20 درصد، سود 
حقیقی بانک منفــی 10 درصد خواهد 
بود. اکنون که نرخ تورم باال رفته اســت و 
با گذشته قابل مقایسه نیست، در عمل 
سود حقیقی بانک ها کاهش پیدا کرده 
است. این را مســئوالن بانک مرکزی به 
خوبی می دانند به همین دلیل اقدام به 
افزایش سود سپرده ها کرده اند. از طرف 
دیگر، یکی از سیاســت ها برای کاهش 
نرخ تورم در کوتاه مدت افزایش نرخ بهره  
بانکی است. با افزایش این نرخ، جذابیت 
خرید در دوره  فعلی کاهش پیدا می کند و 
با کاهش تقاضا سطح عمومی قیمت ها و 
تورم کم می شود. سیاست افزایش سود 
برای جذب سپرده در پایان سال گذشته 
نیز به مرحله اجرا درآمد اما نتایج مثبتی 
به همراه نداشت و بیشتر باعث جا به جایی 
پول در بانک ها شــد تا جذب نقدینگی. 
می توان گفت که نرخ باالی سود بانکی 
هم از پس غول بزرگ نقدینگی سرگردان 
1530 هزار میلیارد تومانی برنیامد که به 
گفته رئیس بانک مرکزی، از عوامل اصلی 

شرایط کنونی بازار ارز در ایران است.

نقدینگی چرا و چگونه باید به سمت تولید هدایت شود؟

مهار غول نقدینگی

تیم بدون ساز و کار نمیشه
علیرضا محمودزاده در مطلــب قبلی صحبت از 

این بود کــه ایده خوب بدون تیم موفق نخواهد 
شد و تیم مناسب الزمه پیشرفت یک ایده خوب 
اســت. ولی تیم مناسب چه تعریفی دارد؟ برای 
یک تیم خوب تعاریف بسیاری ارائه می شود ولی 
چیزی که در این نوشــته از آن صحبت  خواهد 
شد، ساز و کار فعالیت های تیم است که به تسهیم 

سهام در استارت آپ ها منجر می شود. 
مطلب پیش رو بر اساس تجربیات شتاب دهنده 
شریف نوشته شده است؛ تجربیاتی مانند اینکه 
فــردی بعد از 2 ماه کار کردن روی اســتارت آپ 
تقاضای ســهم از آن را داشته یا ایده پردازی که 
درصد باالیی از ســهام استارت آپ را خواسته یا 
صحبت های بعــد از اولین فــروش که هر کس 
مقداری از آن را درخواســت کرده اســت. همه 
اینها پیرو یک سوال کلی رخ داده است؛ اینکه 

هر کس چقدر از کیک استارت آپ سهم دارد. 
گفتیم که تیم بدون ساز و کار سامان نمی گیرد 
و ســاز و کار های یک تیم است که وظایف و در 
پی آن توقعات را از تیم و خود استارت آپ برای 
هر کســی مشخص می کند. اســتارت آپ یک 
خانواده اســت که در آن باید بدانیم نســبت به 
یکدیگــر و نیــز در مواجهه بــا کل خانواده چه 
مســئولیت هایی داریم. تســهیم سهام و نحوه  
آن می تواند به یک تیم استارت آپی در مشخص 
کــردن این موضوع کمک کنــد. از طرفی باید 
گفت که تســهیم ســهام بد باعث شکست تیم 
می شود. در تسهیم سهام صحبت از این است 
که هر کســی چه فعالیت هایی انجام می دهد 
و این فعالیت ها  چقــدر به ارزش آفرینی کمک 
می کند. تسهیم ســهام بر مبنای این موضوع 
انجام می شــود بنابراین یک تیم باید بداند چه 
فعالیت هایی دارد و هر فعالیت چقدر به رشــد 
آن کمک می کند و این کمک توســط هر کس 
چقدر اســت، آن وقت اســت که می تواند یک 
تسهیم سهام خوب داشته باشد. اما استارت آپ 
با خانواده تفاوت هایی دارد. در یک استارت آپ 
پدر همیشه پدر نیست و در تسهیم سهام باید هر 
چند وقت یک بار برگشــت و ارزش آفرینی را در 
تیم مجددا بررسی کرد. موضوع دیگر در تسهیم 
سهام این است که چطور یک تیم پس از مدتی 
تر و خشک کردن بچه خودش حاضر است آن 

را با دیگری به اشتراک بگذارد. 
در نهایت باید گفت که تســهیم ســهام داستان 
نه چندان کوتاهی در اولین روزهای استارت آپ 
است که به اعضای تیم کمک می کند چطور بهتر 
با هم تعامل کنند، حرف های یکدیگر را بشنوند، 
به هم ارزش بدهند و برای هم ازرش قائل شوند.

اقتـــصــاد و کســب و کــاراستارت آپ 97 مهر   24 سه شنبه    780 شماره 

سودای ثروت از ارزهای دیجیتال
در شــرایط فعلی اقتصاد ایران که آینده ای نامشــخص و مبهــم را پیش روی خود 
می بیند، هر کس ســرمایه ای دارد، به دنبال راهی است که اوال ارزش این سرمایه 
را حفظ کند و بعد در حد توان آن را با سرمایه گذاری مناسب افزایش دهد. همین 
مســاله باعث هجوم مردم به بازار ســکه و ارز در ماه های اخیر شــده که نوسانات 
شدید این بازار نتیجه آن است. در این میان، بازار جدیدی که توجه تعداد زیادی از 
تحصیلکرده های ایرانی را به خود جلب کرده، بازار ارزهای دیجیتال است در حالی 

که هنوز قانون مشخصی در کشور برای آنها وضع نشده است. حتی از لحاظ شرعی 
نیز این موجودات نوظهور بالتکلیف مانده اند. تعدادی از شریفی های خودمان هم 
وارد این بازار شده اند و در سودای کسب درآمد از آن هستند؛ درآمدی که می تواند 
از بازار سیاه و خرید عمده و فروش جزئی آن باشد یا دستگاه های ماینینگ و یا - به 
صورت پیشرفته تر - ترید. در شماره های بعد کمی بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال 

و روش های سرمایه گذاری روی آنها صحبت خواهیم کرد.

از صفر تا ثروت

تیمی که هوای هم را دارند  
شرکت دانش بنیان هم روش که در حوزه  توسعه  نرم افزار و رایانش ابری 
فعال است، زمستان 94 با تیمی 3 نفره فعالیت خود را آغاز کرد. رویکرد 
این تیم برای مسیر کسب  و  کار خود مبتنی بر رفع نیازهای نرم افزاری و 
زیرساختی شرکت های دیگر بود تا این شرکت ها بتوانند روی بخش های 

دیگر کسب  و  کارشان تمرکز کنند. 
از این رو بچه های هم روش فعالیت خود را با پروژه های طراحی و توسعه 
اپلیکیشن موبایل برای شرکت های نوپا آغاز کردند. با گذر زمان و اجرای 
پروژه های متفاوت در حوزه ساخت اپلیکیشن، این تیم تصمیم گرفت با 
توجه به دانش فنی اعضای خود و نیازهای جدید شرکت ها، وارد عرصه  
زیرســاخت های نرم افزاری و رایانش ابری نیز شــود تا بتواند با توجه به 
پیچیده بودن مدیریت زیرســاخت، این دغدغه شرکت های نرم افزاری 

را برطرف کند. 
عالوه بر این، هم روش سرویســی برای بررســی و ارائه گزارش عملکرد  
دیتاسنتر های مختلف ایران و عملکرد سایت های داخلی و خارجی نیز 
طراحی کرده است.  هم روشی ها که بدون سرمایه گذار فعالیت خود را 
آغاز کردند و به کارشان ادامه دادند، گام به گام به توانایی و تعداد اعضای 
تیم خود افزودند و در حال حاضر تعدادی از شرکت های بزرگ نرم افزاری 
و نیز شرکت های نوپای شریفی از سرویس های زیرساختی آنها استفاده 
می کننــد.  این تیم جــوان که در حال حاضر 15 عضــو دارد، عمدتا از 
دانشــجویان و فارغ التحصیالن کارشناسی و کارشناسی ارشد شریف 
تشکیل شده و در ساختمانی نزدیک دِر صنایع دانشگاه مستقر است. 
hamravesh.com :آدرس سایت



 7

ناسازگاری پیام و سیمرغ
امیرکبیر: دکتر سید مصطفی صفوی دلیل تاخیر در پرتاب ماهواره پیام را سازگاری 
آن با پرتابگر سیمرغ بیان کرد و گفت: این ماهواره که با وزن 50 تا 80 کیلوگرم با 
توان مطالعات سنجش از راه دور و ارسال مطالعات مخابراتی طراحی و ساخته شده 
اســت، ابتدا قرار بود با پرتابگر خارجی در مدار قرار گیرد. با تغییر پرتابگر، ارتفاع 

مداری این ماهواره از 661 کیلومتر به 500 کیلومتر و درجه آن به 55 درجه کاهش یافت. طراحی و ساخت 
این ماهواره که بر اســاس استانداردهای فضایی اروپاست، 7 فاز شــامل تحلیل ماموریت، امکان سنجی، 

طراحی اولیه، طراحی دقیق، ساخت و مونتاژ، پرتاب ماهواره و پایان ماموریت اجرایی دارد.

رتبه دوم دانشگاه یزد از دیدگاه شاخص نیچر
دانشــگاه یزد: پایگاه نیچر )nature( اخیرا در مقاله ای به 6 کشور - و 3 دانشگاه 
پیشــرو در آنها - که از سال 2015 رشــد خوبی در ارتقای جایگاه خود داشته اند، 
اشاره کرده است که نام ایران هم میان آنها به چشم می خورد. در آنجا نام دانشگاه 
یزد به عنوان دانشگاه دوم بعد از دانشگاه تبریز درج شده است. مدیر امور پژوهشی 

دانشگاه با اعالم این خبر گفت: شاخص نیچر، تعداد مطلق و کسری از بهره وری انتشار در سطح نهادی و 
ملی را فراهم می کند و به عنوان یک شاخص برای تولید و همکاری تحقیقاتی با کیفیت باال در سطح جهانی 
است. داده های موجود در شاخص نیچر به طور مرتب به روزرسانی می شوند و در index.com موجود هستند.
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 آموزش عالی 
در جامعه تک هویتی ژاپن

برخالف نظام آکادمیک در  فرناز خطیبی جعفری*

کشــورهای اروپایی و آمریکایی، دانشگاه های 
ژاپن برای ورود دانشــجو کنکــور دارند. عمده 
فارغ التحصیالن نظام آموزش عالی این کشور 
دارای مدرک کارشناسی )59 درصد( هستند. 
در ژاپــن جذب فارغ التحصیــالن دکتری برای 
شــرکت های بــزرگ صنعتــی مقبول نیســت. 
پرداخــت دســتمزد بــاال و ســن بــاالی اغلب 
فارغ التحصیالن دکتــری 2 مانع اصلی در این 
زمینه است. همچنین، در دهه دوم از عمر یک 
جوان ژاپنی می تــوان قابلیت تطبیق با محیط 
کار، آموزش پذیری و شکل دادن به ذهن او را به 
نتیجه رساند. هر چقدر سن و میزان تحصیالت 
باالتر می رود، تطبیقپذیری فرد سخت تر و فرصت 
شــغلی برای او کمتر می شــود. به همین علت 
دولت ژاپن سال های متمادی است بورس دوره 
تحصیالت تکمیلی را در دوره دکتری عمدتا به 
دانشجویان خارجی می دهد و از آنها برای کار و 

تحصیل در ژاپن دعوت به عمل می آورد.
سیستم آموزشی ژاپن، با تمام تاثیری که از نظام 
آموزشــی غرب پذیرفته، همچنــان تابع اصول 
ســنتی این کشــور اســت. اطاعت همه جانبه 
از دانشــجوی ســال باالتر و اســتادان در همه 
دانشگاه های ژاپن دیده می شود. دانشجویان 
تحصیالت تکمیلــی، به رغــم امکانات بی حد 
و حصــری که در اختیارشــان اســت و با اینکه 
محدودیت بودجــه  ندارند، برای مطرح کردن و 
نوشتن رساله در مورد موضوعی خاص تابع رای 
استاد هستند و به  ویژه در مقطع کارشناسی ارشد 
اختیار چندانی ندارنــد. نبود خالقیت و آزادی 
فکر و فشــار بیش از حد روانی بر دانشجو نیز از 
معایب بزرگی به شمار می روند که نظام آموزش 
عالی ژاپن با آنها درگیر است. این عوامل در کنار 
هم به افزایش میزان خودکشی در دانشجویان 

ژاپنی منجر شده است.
به رغم آنکه دانشگاه های بزرگ ژاپن نام بین المللی 
را یدک می کشند، در عمل هیچ کدام بین المللی 
نیســتند و  تمام سیســتم آنها برای دانشجویان 
ژاپنی و ژاپنی زبان ها طراحی شــده اســت. در 
سال های اخیر دانشگاه های ژاپن برای باال بردن 
رتبه علمی خود تالش بسیاری انجام داده و سعی 
کرده اند با جذب بیشــتر دانشجویان خارجی و 
چاپ مقاله به زبان انگلیسی بین المللی تر شوند. 
امــا تک هویتی بودن جامعه ژاپن، روحیه جاری 
تبعیض و تفاوت میــان ژاپنی ها و خارجی ها در 
این کشــور، بی اعتمادی و نگاه منفی ژاپنی ها 
به مردم سایر کشورها موانع اصلی بین المللی تر 
شدن دانشگاه های ژاپن هستند. البته بسیاری 
از دانشــگاه های کشــور مــا نیز به مشــکالت و 

معضالتی از این دست گرفتارند.
* محقق ارشد دانشگاه توکیو

منبع: ماهنامه 98 + )نشــریه الکترونیکی ویژه 
دانشجویان ایرانی مقیم خارج(

دانشــگاه دلفت:  کمی آن سوتر
برای دانشــجویانی مترجم: حسین رجبی

کــه درگیــر انجــام پروژه های ارشــد یا 
دکتــری خود هســتند، معمــوال پیش 
می آید کــه برای پیشــبرد کارشــان به 
دریافت کمک مالی نیازمند شوند. اگر 
پروژه های پژوهشــی به گونه ای تامین 
مالی شــوند، می توان به خروجی های 
عملی بیشــتر هم امیدوار بود. یکی از 
راه های تامین مالی پروژه ها تامین مالی 
جمعی یا crowdfunding اســت. کِلر 
ون توِننبــروک، دانشــجوی دکتــری 
دانشگاه دلفت، این موضوع را در مقاله 

خود بررسی کرده است. 
ما به عنوان پژوهشــگر بــه تامین مالی 
پژوهش های خود از ســوی اشــخاص 
ثالث وابسته هســتیم. یکی از راه های 
ممکــن برای جذب کمک مالی، تامین 
مالی جمعی است. کمک های اندک از 
طریق پلتفرم آنالین در مجموع می تواند 
مقدار قابل توجهی شود. اما چه چیزی 
موفقیت یک حرکت تامین مالی جمعی 
را تعیین می کند و چگونه می توانید آن 
را دنبال کنید؟ توننبروک طی سخنرانی 
حول این موضوع در دانشگاه دلفت به 

این پرسش ها پاسخ گفت.
شــما با اتکا به یک پلتفرم آنالین تامین 
مالــی جمعی می توانید پــروژه خود را 
معرفی و مبلغ مورد نیاز برای دستیابی 
به اهداف پــروژه و مهلتی را که باید آن 
مبلغ تامین شــود، بیــان کنید. عموما 
این مهلــت یک ماهه اســت. اگر مبلغ 
مورد نظر در زمان مقرر جمع نشد، کار 

متوقف می شود. اما اگر موفق شدید، به 
اهداکنندگان در عوض کمک هایشان 

هدیه قدردانی می دهید.

پلتفرم های آنالین دانشگاهی
مشــهورترین پلتفــرم آنالیــن تامیــن 
مالــی جمعــی Kickstarter اســت. 
Kickstarter یــک پلتفــرم عمومی به 
شــمار می رود و توننبروک معتقد است 
موفق ترین پلتفرم نیســت. پلتفرم های 
دیگــری هســتند کــه مشــخصا برای 
اهداف علمی راه اندازی شده اند مانند 
 Crowdscience، Experiment،
و   Medstartr، Petridish، Sciflies
Sciencestarter. دلفــت در ماه ژانویه 
پلتفــرم مخصــوص خــود را بــا بودجه 
supporttudelft. دانشــگاه به آدرس
nl راه انداخت. مزیــت این پلتفرم این 
است که دانشگاه تمام پول جمع آوری 
شده را – منهای 5 درصد آن که بابت ارائه 
مشاوره کم می شود – پرداخت می کند. 

چه چیزی به کمک کننده ها انگیزه 
می دهد؟

چگونه می توانید در جذب اهداکنندگان 
موفق باشید؟ ابتدا باید بدانید چه چیزی 
انگیزه اهداکنندگان بالقــوه را تحریک 
می کند. پژوهش ها در این زمینه نشــان 
داده اند که اهداکنندگان دوســت دارند 
با یک هــدف کمک کنند و در عین حال 
از دریافــت هدیــه قدردانی خوشــحال 
می شــوند. آنها معموال به پژوهشــگران 
تازه کار کمک می کنند و چون وابستگان 
و دوستانشان این کمک را اعطا کرده اند، 
آنها هم ایــن کار را انجــام می دهند. به 
همین دلیل پلتفرم تامین مالی جمعی 
باید نشــان دهد دیگران چه کمک هایی 
را اعطا کرده اند. احتمــال زیادی وجود 
دارد کــه دوســت یکی از دوســتان، اگر 
بدانــد دوســتش کمک کرده اســت، او 
نیز مبلغی را اهدا کنــد. به همین دلیل 
از شــبکه های اجتماعــی و ارتباطــات 
فــردی خود اســتفاده کنید. این شــما 

هستید که باید به اعطاکنندگان نزدیک 
شــوید، نه برعکس. نکات دیگری که در 
صحبت های توننبروک به آنها اشاره شد 

از این قرار است:
Ó	 شــرح پروژه خــود را خیلی ســاده

بیان کنید.
Ó	 بیش از حد روی جنبه علمی پروژه

تمرکز نکنید و در عوض درباره تاثیری 
که در محیط پیرامون و زندگی مردم 

خواهد داشت، توضیح دهید.
Ó	 ویدیو خــوب – ترجیحا با چاشــنی

طنز – ضروری است: شور و ذوق شما 
محرک اعطاکنندگان خواهد بود.

Ó	 بــرای مختلفــی  انتخاب هــای 
اعطاکننــدگان قــرار دهیــد: 10، 
25، 50 و 100 یــورو یا مبالغ باالتر. 
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یورو بوده است.
Ó	 بهتر است هدیه قدردانی شما مادی

نباشــد. مثال بــه آنها وعده انتشــار 
اسامی شان را در مقاله خود بدهید 
یا از آنها برای بازدید از آزمایشگاهتان 

دعوت کنید.
Ó	 درباره نحوه هزینه مبلغ جمع آوری

شــده شــفاف باشــید. همچنین 
اعطاکنندگان را از پیشــرفت پروژه 

باخبر کنید.
Ó	 برای ارتباط بــا اعطاکنندگان وقت

بگذارید. ممکن است بازخوردهای 
ارزشمندی از آنها دریافت کنید.

https://www.delta.tudelft.nl/
article/crowdfunding-research-
how-does-work

تامین مالی جمعی چیست و چگونه کار می کند؟

اندک اندک جمع گردد...

مرغ همسایه

یکــی از پیش نیازهای تداوم حیات دانشــگاه ها پیشــبرد پژوهش هــای نوآورانه در 
زمینه های تحقیقاتی مختلف است. از این رو است که آنها در جذب برترین دانشجوها 
و اساتید و فراهم آوردن زیرساخت های پژوهشی و فناوری با یکدیگر در رقابت هستند. 
ارتقای ســطح علمی و پژوهشی دانشگاه خود به خود به جذب سرمایه بیشتر منجر 
خواهد شد. دانشگاه ها مسیرهای مختلفی را برای جذب سرمایه در پیش می گیرند.
دانشــگاه میشــیگان بخش مجزایی برای »اهــدای کمک« دارد. تنــوع روش ها و 
زمینه های کمک کردن به دانشــگاه باعث می شــود عالقه منــدان بتوانند به اندازه 
توانایی خود، در زمینه مورد عالقه شــان به دانشــگاه کمک کنند: حمایت مالی از 
دانشــجویان، بازاریابی شغلی، تهیه سخت افزارهای مورد نیاز دانشکده ها، اعطای 
بــورس، کمک به خوابگاه ها، تامیــن نیازهای بخش های مختلف دانشــگاه مانند 

کتابخانه، انتشارات، مراکز تحقیقاتی، بهداری و... 
استفن راس میلیاردر آمریکایی در بخش امالک و مستغالت و دارای چند تیم ورزشی 
اســت که مدرک حسابداری خود را سال 1962 از دانشگاه میشیگان اخذ کرد. وی 
به این دانشــگاه مجموعا 378 میلیون دالر کمک کرده اســت. او سال 2013 مبلغ 

100 میلیون دالر برای توسعه ورزشگاه میشیگان و 100 میلیون دالر نیز برای توسعه 
دانشــکده کسب و کار آن اعطا کرد که هر دوی این مکان ها به پاس این کمک ها نام 
راس را گرفتنــد. تصویر روبه رو مربوط به دانشــکده Ross School of Business در 

دانشگاه میشیگان است.

روی خط خارج
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شرح هجران
هر بوالهوس از ننگ نیاید بیرون

هر آینه از زنگ نیاید بیرون
هر دل ندهد خبر زکیفّیت عشق

این شعله ز هر سنگ نیاید بیرون
)موالنا عبدالقادر بیدل دهلوی/ قرن یازدهم/ رباعیات(

صفحـــــــه آخـــــــــر

954****0919: ســالم. بــه نظرتــون شــماره 779 
خیلی غلط نگارشی نداشت؟

  شما خودت خیلی غلط نگارشی نداری؟
844****0912: دانشــکده ما خودش دوتا نشــریه 
داشت که یکیشــون هم مال گروه مذهبی دانشکده 

بود. االن بســیجی ها دارن رویان رو هم تو دانشــکده 
راه میندازن! حیف و میل کردن بیت المال نیست این 

کار؟!
  البته همه حیف و میلن ولی بعضی حیف 

و میل ترن!

037****0935: چــرا بخــش آب و هــوای روزنامه رو 
حــذف کردید؟ بعد از واژ و ژاژ تنها بخشــی بود که من 

می خوندم.
  اشــکال نــداره، در عوض مجبور شــدی 

پیامک رو هم بخونی!

اس ام اس

عکس و مکث
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وصله پینه

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

یکی از جوانان برومند شریفی 
وقتی از دست دست کردن 

دانشگاه در ساماندهی 
توزیع نشریات خسته شد، 
با یک ابتکار جدید توانست 
تمام نشریات خود را توزیع 

کند. درود بر شرفت ای 
متفاوت ترین!

 خدا خیرت بده 
دلمون رو شاد کردی

ن  کــرد فرهنگــی  ر  کا
در مملکــت مــا حکایــت 
عجیبــی دارد. فرهنگ هم 
بی صاحــاب اســت و هــم 
هزارتا متولی دارد. یعنی هر 
جور حســابش را بکنی، غیر از وزارت فرهنگ، 
همه کار فرهنگی می کنند. از سبزی فروش سر 
کوچه ما بگیر که برای کمک به باال بردن سرانه 
مطالعه تمــام ســبزی ها را در روزنامه کیهان و 
اطالعــات می-پیچــد تا معاون غــذا و داروی 
وزارت بهداشــت کــه در مصاحبه هایــش روح 

شعرای مرز پرگهر را در گور می لرزاند. 
بازار کار فرهنگی در دانشگاه خودمان هم خدا 
را شکر داغ داغ است. هر چند نفری که دیدی 
در دانشــگاه کنار هم ایســتاده اند، با احتمال 
باالی 70 درصد برای خودشان دفتر و دستک 
و متعاقب آن نشــریه ای دارنــد، از یک صفحه 
A5  بگیر تا جراید کثیر الصفحه و کثیراالنتشار. 
بعضی از  نشــریاتمان برای تنظیم فشار خون 
خوبند، یعنی اگر خدای نکرده دچار افت فشار 
شــدی، چند پاراگراف بخوان تــا گوش هایت 
سرخ شود و حالت جا بیاید. بعضی ها تخصصی  
هستند و دانشکده ای و رنگ و بوی علم و دانش 
دارند، هر کــدام را هم در جایی پیدا می کنی: 
یکی در ســلف و یکی در ورودی مسجد. البته 
واقعا جای شکر دارد این همه دغدغه و شور کار 
فرهنگی که طراوت و سر زندگی محیط دانشگاه 

را نشان می دهد. 
یکــی از بیماری هــای من این اســت که از هر 
کجای دانشــگاه رد می شوم، چشــمم دنبال 
نشریات است و هر جا نشریه ای - ولو یک برگ 
کاغذ – ببینم، آن را برمی دارم. امروز اما با پدیده 
خاصی مواجه شده ام. نشریه انگلیسی زبان با 
تم عربی! Sharif As- Sanayia.  جل الخالق! 
نشــریه انگلیسی زبان است اما از سمت راست 
شروع و باز می شود. تصویر روی جلد هم عکس 
خدابیامرز شــرلوک هلمز اســت کــه با نهایت 
ظرافت کش آمده. پیپ در دهان  و دســتی که 
قرار بود آن را روشن کند، بریده شده است. دو 
طرف جلد هم با فرمت عربی نوشته شده است 

شریف الصناعیه! 
از جلد بگذریم و برویم ســراغ مطالب داخلی. 
نشریه کال 4 صفحه دارد و 80 درصد هر صفحه 
هــم به عکــس اختصاص داده شــده اســت. 
نمی دانم چرا یاد کتاب هــای اینگلیش تودی 
افتاده ام. جا به جا هم فونت عوض می شــود. 
ســربرگ هر صفحه با کلمات قصار مزین شده 
 YOU MIGHT HAVE WATCHED :است
. ای جانم! به نظرم رسید از دوست عزیزمان که 
ظاهرا تمام زحمت نشــر این جریده را یک تنه 
بــر دوش دارد، بخواهیــم برای دانشــجویانی 
کــه قصــد ادامه تحصیــل در خارج از کشــور 
 را دارنــد، دوره هــای تخصصی تافــل و آیلس 

بگذارد. 

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به بچه های همه رشته ها جز کامپیوتر و علوم کامپیوتر چون »نمایشگاه کار« همه 
کارها را تقدیم کرده است به کامپیوتری ها. تقدیم می شــود به اکثر استادان دانشگاهمان که نه تنها قدمی در جهت 
ایجاد کار برای دانشجویان دانشکده شان برنمی دارند، بلکه حتی در راهنمایی آنها برای یافتن کار مناسب ناتوانند. 
این شماره را تقدیم می کنیم به مدیران شرکت های بزرگ صنعتی که اگر هم کسی از جوانان این کشور بتواند با قیمت 
پایین تر و کیفیت باالتر دردی از آنها دوا کند، آن قدر چشمشان با زرق و برق محصول و فروشنده خارجی پر است که به 

محصول و نیروی ایرانی محل نمی گذارند. این شماره تقدیم می  شود به بیکاری، سرخوردگی و در نهایت، مهاجرت.

تقدیم می شود به ...

حسین شاهرخی

97 مهر   24 سه شنبه    780 شماره 

واژ و ژاژاستاد شریف ما

اســتاد شــریف ما به اشــتباه از $ )نماد دالر( به عنوان 
نماد شیمیایی گوگرد استفاده کرد. یعنی در این مملکت 
حتی عناصر جدول مندلیف هم به دالر وابسته اند، قیمت 

سیب زمینی و رب گوجه فرنگی که جای خود دارد!
استاد شریف ما بعد از 2 ساعت تدریس و پر کردن 6 تخته 

می فرماید »اینی که گفتم به هیچ دردتون نمی خوره!«
اســتاد شریف ما ترم که شروع می شــود، اول بسم الله، 
ثابت بودن میانگین کالســش روی 14 را با افتخار اعالم 
می کند. بعد هم تمام طول ترم هر وقت می خواهد توجه 
کالس را جلب کند، می گوید: »این سوال امتحانه«. خب 
اســتاد گرام! وقتی شــما خودت فایده و ارزش درَست را 

فقط نمره اش می دانی، از دانشجو چه انتظاری داری؟
دانشــجوی شــریف ما که سورس ســواالت میان ترم را 
گیر آورده بــود، بعد از اعالم نتایج همه جا می گفت: من 
ســوال ها و جواب ها را داشتم، چه جوری شدم 6 از 30؟ 

و همه هم به او می گفتند: تک خور به بهشت نمی رود!
اســتاد شــریف ما که به آپدیت بودنش معروف اســت، 
امســال هم مثل ســال های پیش در صفحه ســیالبس 
درســش آریامهــر را الک گرفــت و با دســتخط زیبایش 

نوشت شریف.

کار: The essence of man | فعالیتــی که فرد در ازای آن پول دریافت می کند؛ صدور 
مجوز ساخت  و ساز، سکوت  کردن، وام  دادن و... | ∞ Fdcos | شغل، حرفه، مثال: لوله کش، 
دبیر کمیته صلح و ورزش کمیتــه ملی المپیک، تعمیرکار »ول کن« های اتصالی کرده 
و... | نام کوچک دکتر علی اکبر والیتی. شــاعری معاصر در همین راســتا می فرماید: 
چشمانت، دکتر والیتی و من، قانون منع به کارگیری بازنشستگان بی دفاع | R نیست؛ ∞ 
| ملک الشعرای بهار در ستایش کار کردن سروده بود: »برو کار می کن مگو چیست کار/ که سرمایه جاودانی  
است کار«. وی اخیرا با ابراز پشیمانی از پیشگاه ملت ایران، آن را به این صورت اصالح کرد: برو ناموسًا کن رها 
بیست کار/ غلط خورده که جاودانی  است کار. همچنین اینشتین، فیزیکدان معاصر، در مورد کار می گوید: 
2 چیز در این جهان جاودانند: نیکوکاران در بهشت و بازنشستگان در کار، البته در مورد اولی مطمئن نیستم.
کارگر: کسی که کار می کند، مزد نمی گیرد، تجمع می کند، مزد نمی گیرد، اعتصاب می کند، مزد نمی گیرد، 

شالق می خورد، مزد نمی گیرد تا مزد بگیرد.
نمایشگاه کار: محل نمایش  دادن کار، بیوی اینستا | جایی که در آن به محصالن و فارغ التحصیالن رشته 

کامپیوتر کار می دهند و به سایرین موز و هدایای تبلیغاتی دیگر.
کاریزماتیک: مرکب از کار + ایز + ماتیک. قانونی که به تبعیض  جنسی حین استخدام اشاره می کند و در 

آن به شرایط ماتیکی فرد نسبت به رزومه اش اهمیت بیشتری داده می شود.
کاری پیش اومد: معادل نقش ترافیک برای دیر رســیدن هنگام هرگز نرسیدن؛ نتوانستم گسستی هایم 

را به هم پیوند دهم و بیایم
کارما: قانونی در هندوئیسم و بودیسم که می گوید هر کاری در این جهان می کنی به خودت برمی گردد. 

مثال اگر خودت مسئول باشی، فرزندت نیز مسئول خواهد شد و اگر مردم باشی، مردم.
کارلو آنجلوتی: سرمربی سابق تیم های میالن، رئال مادرید و...

عمادالدین کریمیان


