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 هوا را از من بگیر، 
اعتراض را هرگز! 

»چــرا اعتــراض می کنی؟ 
را  موجــود  شــرایط  آیــا 
ســنجیده ای؟ مگر کمبود 
منابــع را نمی بینی؟ فرض 
کــن اعتراضــت بــه نتیجه  
رســید و این وضعیت را تغییــر دادی، برای بعد 
برنامه ای داری؟ تو خودت نمی فهمی که آنچه 
می خواهی به زیان تو است. اصال آن  که تو باید 
بــه او اعتراض کنی، کس دیگری اســت.« این  
پرسش ها و سخنان از نگرش ها و پیش فرض های 
نهادینــه ای سرچشــمه می گیرنــد کــه هرگاه 
اعتراضی جاری می شــود، می کوشــند آن را از 
مسیر رسیدن به یک تغییِر  پایدار بازدارند. چند 
شــماره پیش، در پرونده   روزنامه  شــریف درباره  
اعتراض ها به »شــریف پالس«، نوشــته ای را با 
عنوان »مجرم در دانشــگاه نیســت« خواندم. 
روزنامــه در جمع بندی آن پرونده، با وجود آنکه 
منابع مالی دانشگاه را »دور از انصاف« و دولت 
را متهم اصلی می داند، می گوید دانشجوها باید 
با واقعیت های جامعه )یعنی افزایش قیمت ها( 
کنار بیایند و دانشــگاه و دانشــجو خودشــان 
راه حلی برای مشکلشان بیابند. این، نمونه ای 
از همــان نگرش های نهادینه دربــاره  اعتراض 
اســت. نخستین اشــتباه، یک واحد پنداشتن 
دانشجو و دانشگاه در برابر دولت است؛ چیزی 
که یکی دانســتن کارگران و مدیــران را در برابر 
سرمایه داران به یاد می آورد. مسئوالن دانشگاه 
به نوعــی نمایندگان دولت به حســاب می آیند 
و به همین دلیل طبیعی اســت که دانشجویان 
اعتراض های خود به دولت را به دانشگاه نشان 
دهند. ماهیت اعتراض همین است. ما به کسی 
که بــه قطعــی آب اعتــراض دارد، نمی گوییم 
برو خیابان پاســتور جلــوی دفتر رئیس جمهور 
بست بنشین! همین یکی پنداشتن دانشجو و 
دانشگاه و تالش برای حل کردن این مشکالت 
بین دانشــجو و دانشگاه اســت که نمی گذارد 
فشار از دانشگاه به دولت منتقل شود. دولت هم 
خرسند از این ماجرا، سال به سال بیشتر از انجام 
وظیفه هایش عقب می نشیند. اگر ما متهم اصلی 
را دولت می دانیم، نباید راه حل هایی را در پیش 
بگیریم که راهی برای گریختن متهم بگشــاید. 
راه حل هایی مانند اختصاص دادن بخشــی از 
بودجه سلف به »شریف پالس« نه تنها مانعی در 
برابر تغییرهای پایدار است، بلکه خود از مشکلی 
مقطعی، مشکلی پایدار می سازد؛ یعنی افزایش 

برگشت ناپذیر قیمت غذاهای سلف. 
امــروزه برخی نگرش  ها »اعتــراض« را به امری 
تخصصی تبدیل کرده انــد. برای نمونه، در این 
چند مــاه هرگاه صدای اعتــراض کارگران بلند 
می شــود، رســانه ها و اقتصاددان ها با ادبیات 
تخصصی خود - با ملغمــه ای از »توهم پولی«، 
»تــورم« و »منفعت بلندمــدت« - به آنان حمله 
می برند و ادعا می کنند که کارگران ســود خود 
را نمی فهمنــد، حال آنکــه در واقع تنها چیزی 
کــه اعتراض کنندگان باید بدانند آن اســت که 
فریب ُمسِکن هایی را که پیش قراوالن دردهایی 

عمیق ترند، نخورند. 
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درخت پرثمر )جوابیه بسیج(
»راه مهندســی« که قدمت 7 ساله دارد و 3 سال گذشته هر سال با استقبال بیش از 600 
نفری نودانشــجویان مواجه شده - که خود نشــان دهنده کیفیت آن است - نشست ها و 
بازدیدهای علمی متعددی ویژه ورودی ها با توجه به نیاز آنها و همچنین برای آشــنایی با 
مسائل کشور و آشنایی با افراد موفق رشته برگزار می کند. مثال سال گذشته این طرح، بیش 
از 70 نشست و بازدید علمی اجرا کرده که در نوع خود بی نظیر است. در این مسیر اساتید 
و هیات رئیســه دانشکده ها، مدیران و کارآفرینان لطف داشتند و با حضور در نشست ها یا 
کمک در بازدیدهای مختلف باعث بهبود کیفیت طرح شده اند. تفریح یکی از برنامه های 

در نظر گرفته شده است که تعدادش نسبت به سایر برنامه ها بسیار پایین و هدفش افزایش 
ارتباط صمیمانه بین ورودی ها با اساتید یا دانشجویان تحصیالت تکمیلی موفق هر رشته 
اســت )مثال کوهپیمایی با حضور یکی از اساتید یا پینت بال با حضور یکی از دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی و ارشــد بدون کنکور رشــته(. ارتباط صمیمانه نودانشجویان و افراد 
موفق، در آینده درسی و کاری آنها تاثیر زیادی خواهد داشت. الزم به ذکر است از نظرات 
و پیشــنهادها و کمک دانشجویان در طرح راه مهندسی حتما استفاده خواهیم کرد تا با 

اصالح و تقویت آن خدمت بیشتری به دانشجویان و دانشگاه ارائه شود.
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عکس خبری

این طرف مرز چه خبر؟
هیات الزهرا)س( دانشگاه شریف امسال هم به رسم 
چند سال گذشته موکب خود را در نزدیکی مرز مهران 
برپا کرد. این موکب از روزهای آخر مهر تا شنبه گذشته 
با چای و خرما و فالفل پذیرای زائران بود. در این چند 
روز حــدود 70 نفر از بچه های هیــات در بخش های 
مختلف کار دخیل بودند. یکی از جالب ترین اتفاقات 
نیز همــکاری زائران بود. مثال زائرانی که پشــت مرز 
مانده بودند، به موکب می آمدند و به بچه ها می گفتند 

کاری به ما بدهید تا کمک کنیم.

س دانشگاه شریف عکس: کانال هیات الزهرا

ما همین جا نشسته ایم«. شاید فکر گزارش »تو و خدایت به جنگ آنها بروید، 
کنید این حکایت فقط مربوط به قوم بنی اسرائیل است 
ولــی احتماال اگر حضرت موســی)ع( زنده و نماینده 
شورای صنفی کل بود، تعداد زیادی از دانشجویان به 

او همین را می گفتند.
شــورای صنفی مرکز دانشگاه در دوره جدید در حالی 
تشــکیل شــد که تعداد نامزدهای انتخابات 17 واحد 
دانشکده ای و خوابگاهی اصال به حد نصاب نرسید که 
انتخاباتی بخواهد برگزار شود. این مشارکت نکردن، به 
خصوص از طرف دانشــجویان خوابگاهی و دختران، 
باعث شد یکی از دانشجویان تهرانی مسئول پیگیری 
مســائل خوابگاه در شــورای مرکز شــود کــه البته بر 
اساس گزارش های رســیده، عملکرد نسبتا مناسبی 
در این مدت داشــته است. 6 دانشکده و 11 خوابگاه 
از بهار تا االن بدون شــورای صنفی بودند و بنا شد در 
انتخاباتی میان دوره ای فرصتی پیدا کنند که شورای 

خود را تشکیل دهند.
هفته آخر مهر ثبت نام دانشجویان واحدهای باقیمانده 
انجام و تا چهارشــنبه گذشته، پس از احراز صالحیت 
داوطلبان، فهرست نهایی نامزدهای انتخابات شورای 

صنفی این واحدها مشخص شد.

دانشکده ها بیدار شدند
از میان 6 دانشکده باقیمانده، تعداد داوطلبان دارای 
صالحیت شــرکت در انتخابــات 5 دانشــکده مواد، 
شــیمی، مهندسی شــیمی و نفت، عمران و انرژی به 
حد نصاب رسید و فقط دانشــکده مدیریت و اقتصاد 
بدون شــورای صنفــی خواهد ماند. البته دانشــکده 
مهندسی شیمی و نفت هم لحظه آخر توانست به حد 

نصاب برسد.
نسبت جنسیتی مشــارکت افراد در کل تقریبا مطابق 
نســبت جنسیتی دانشــگاه اســت، یعنی 32 درصد 
داوطلبان را دختران تشکیل می دهند. با توجه به اندازه 
دانشــکده و تعداد و تنوع شــرکت کنندگان، احتماال 

داغ تریــن انتخابات را دانشــکده مــواد تجربه خواهد 
کرد کــه در آن 17 نفر برای حضور در شــورای صنفی 
دانشکده با هم رقابت خواهند کرد. اما نکته منفی این 
است که حضور دانشجویان تحصیالت تکمیلی طبق 
معمول بسیار کمرنگ است و مشکالتشان بسیار زیاد 
و مشخص نیست چه کسی بتواند مشکالت اساسی و 

بعضا جانکاه آنها را پیگیری کند.

دوشواری ندارند!
11 خوابــگاه از ســری اول بدون شــورا مانــده بودند 
که فقط خوابگاه طرشــت 3 به انــدازه کافی داوطلب 
بــرای برگزاری انتخابات معرفی کــرد و 17 نفر در آن با 
هم رقابــت خواهند کرد. تمــام خوابگاه های کوچک 
مثل وزوایــی، حیدرتاش، شــادمان، آزادی، ولیعصر 
و صادقی بدون شــورا باقی خواهنــد ماند. همچنین 
خوابــگاه متاهلین، با توجه به دوری و شــرایط خاص 
آن، بدون شورای صنفی می ماند. البته قوانین عجیبی 
درباره خوابــگاه متاهلین وجود دارد کــه از مهم ترین 
آنها در سال های گذشــته این بوده است که همسران 
غیرشــریفی زوج های ســاکن در خوابگاه اجازه نامزد 

شدن در انتخابات شورای صنفی را نداشتند!

امــا نکته عجیب، به حــد نصاب نرســیدن نامزدهای 
انتخابات شــورای صنفی خوابگاه های بزرگ و مهمی 
چون طرشــت 2 )دختــران کارشناســی و دکتری( و 
شهید شوریده )دختران کارشناسی ارشد( است. بدین 
ترتیب، دختران هیچ نماینده ای از خوابگاه های خود 
در شــورای مرکز نخواهند داشت، مگر آنکه یک دختر 
ساکن خوابگاه از شورای دانشکده ها به شورای مرکز راه 
یابد. همچنین، دانشجویان دکتری خوابگاه مصلی نژاد 
که با مشــکالت بسیاری دســت و پنجه نرم می کنند، 
نماینده ای در شورای صنفی ندارند و مشخص نیست 
چه کسی باید کانال انتقال و پیگیری مسائل آنها باشد.
مشارکت نکردن دانشجویان خوابگاهی 2 پیام دارد: یا 
هیچ مشکلی در خوابگاه ها وجود ندارد یا اینکه زندگی 
کردن با مشکالت موجود آنقدرها هم سخت نیست که 
دانشجویان بخواهند به خود زحمت دهند و در انتخابات 
شرکت کنند و احتماال ترجیح می دهند به مطرح کردن 
مســائل خود در فضای مجازی بسنده کنند. خوابگاه 
طرشــت 2، به نقل از کانال تلگرامی شــورای صنفی، 
تنها به 2 داوطلب - ولو صوری - برای برگزاری انتخابات 
نیاز داشت؛ خوابگاهی که همیشه جزو واحدهای مهم 

دانشگاه در شورای صنفی بوده است.

امور صنفی چند خوابگاه بزرگ از جمله هردو خوابگاه  دختران بدون متولی مقیم ماند

وقتی ندا نیامد
شنبه

ÓÓ روز جهانــی ماده تاریــک: انجمن علمی
فیزیک ســاعت 16 تــا 17:30 برنامه ای با 
موضــوع »ماده تاریک« برگــزار می کند. از 
جمله ســخنرانان این مراســم دکتر شانت 

باغرام است.
ÓÓ نمایشنامه خوانی: جلســه سوم خواندن

نمایشنامه »پهلوان اکبر می میرد« اثر بهرام 
بیضایــی در دفتــر مطالعــات فرهنگی در 
نیم طبقه ســاختمان شهید رضایی ساعت 

12 تا 13 برگزار می شود. 
ÓÓ خیام شناســی: کانون شعر و ادب ساعت

16:30 تا 18 برنامه »خیام شناســی« را در 
آمفی تئاتر مرکزی برگزار می کند.

ÓÓ کارگاه آموزشی طرح کسب و کار: ساعت
16 در سالن کنفرانس C ساختمان خدمات 
فنــاوری »کارگاه آموزشــی طــرح کســب 
و کار« برگــزار می شــود. بــرای ثبت نام در 
 VCcup آن - کــه از مجموعــه کارگاه های
 @sharifvccup است - می توانید به کانال

مراجعه کنید.

یکشنبه
ÓÓ بازدیــد از نمایشــگاه تجهیزات صنعت

نفت: گروه علمی دانشــجویی کیمیا شما 
را به »نمایشــگاه تجهیــزات صنعت نفت« 
می بــرد. حرکت ســاعت 9 صبح اســت و 
 @Kimia_Group ثبت نــام آن در کانــال

صورت می گیرد. 
ÓÓ معادله شــرودینگر در عمــل: این برنامه

ســاعت 13:30 تــا 14:30 در تاالر جناب 
دانشکده فیزیک توسط گروه علمی فیزیک 

برگزار می شود.
ÓÓ اقبال و ادبار به حکومت در سیره امامان

شــیعه: این برنامه ســاعت 16:30 آغاز 
می شــود و مکان آن دفتر انجمن اسالمی 

است.

دوشنبه
ÓÓ از کــه  جلســه  ایــن  موفــق:  ازدواج 

سلسله جلســات هیات الزهراست، ساعت 
14 در سالن جابر برگزار می شود.

ÓÓ :»همخوانی کتاب »شــفاف اندیشیدن
بــرای شــرکت در این جلســه از جلســات 
»همخوان« می توانید ســاعت 17 به اتاق 

307 مجتمع خدمات فناوری بروید.

سه شنبه
ÓÓ از شــاهد قدسی تا شــاهد بازاری: حلقه

مطالعاتــی - انتقــادی در خصوص کتاب 
ســعید حجاریان ســاعت 16:30 در دفتر 

جامعه اسالمی برقرار است.

چهارشنبه
ÓÓ صعود به قلــه درفک: صعود بــه این قله

جنگلی در گیالن ویژه پسران و از چهارشنبه 
تا جمعه است.

خوابگاه طرشت3 شیمی مهندسی انرژی مهندسی عمران مهندسی شیمی و نفتمهندسی و علم مواد
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»بی تفاوت «ترین
معموال ارزش واقعی شــورای صنفی بر عموم دانشــجویان روشن نیست. امسال 
انتخابــات شــورای صنفی بســیاری از واحدها بــه دلیل به حد نصاب نرســیدن 
تعداد کاندیداها برگزار نشــد. در انتخابات مجدد شــورای صنفی، با وجود اینکه 
تعــداد کاندیداهای بســیاری از واحدهای بــزرگ به حد نصاب رســیدند، باز هم 

انتخابات واحدهای بزرگی مثل خوابگاه طرشت 2، شوریده و مصلی نژاد برگزار نشد. به همین دلیل عنوان 
بی تفاوت ترین را دانشجویان این خوابگاه ها دریافت می کنند. آنها نشان دادند که یا مشکلی ندارند یا تصمیم 

دارند امسال شکایت کردن در توییتر را راه حل خود قرار دهند. 

»هفت در بیست و چهار«ترین
عنوان هفت در بیست و چهارترین این هفته به گروه »همخوان« تعلق می گیرد. هر 
هفته تعدادی از دانشجویان در مجتمع خدمات فناوری دور هم جمع می شوند تا 
قسمتی از یک کتاب را با هم مرور کنند. این ترم گروه همخوان تقریبا هر روز جلسه 
برگزار می  کند. این گروه به صورت موازی کتاب هایی را با موضوعات مختلف مطالعه 

می کند و به همین دلیل هرکس با هر ســلیقه ای می تواند کتاب مــورد عالقه خود را دنبال کند. کتاب های 
»هوش محیط زیستی«، »هنر شفاف اندیشیدن«، »اثر مرکب،« »ای کاش وقتی 20 ساله بودم می دانستم« 

و »از حال بد به حال خوب« کتاب هایی هستند که در این ترم در جلسات همخوان خوانده خواهند شد.  

97 آبان   ۱۲ شنبه    784 شماره  بــــــــخش  خـــــــبری

انجمن علمی دوســتداران محیط  گزارش
 زیســت دانشــگاه صنعتی شریف محمد علیزاده

رویــداد 3 روزه ای را بــا هــدف آمــوزش جلوگیری از 
رفتارهای مخرب محیط  زیســتی و اصــالح آنها و گام 
برداشتن در مسیر تبدیل دانشگاه به دانشگاهی سبز 
و دانشــجویان به سفیرانی سبز برگزار کرد. این رویداد 
که شامل برپایی 4 غرفه با محوریت  تغییرات اقلیمی، 
گالری عکس ها و تاریخچه گروه، بازی و سرگرمی و در 
نهایت فروش محصوالت محیط زیستی و در اختتامیه 
نیز پخش مستند، برپایی پنل تخصصی و اهدای جوایز 
مسابقه عکاســی نایآب بود، در روزهای 28، 29 و 30 

مهر در دانشگاه برگزار شد.
روز دوشنبه در آمفی تئاتر مرکزی، در اختتامیه برنامه، 
مستند Before the flood »پیش از سیل« اکران شد؛ 
مستندی به کارگردانی فیشر استیونس با بازی لئوناردو 
دی کاپریو؛ 2 نفر از برندگان جایزه آکادمی اسکار. این 
مســتند نگاهی داشــت به تاثیر تغییرات آب و هوایی 
بر محیط  زیســت و زندگی انسان و اینکه چه کارهایی 
باید انجام گیرد تــا از مرگ گونه های در معرض خطر، 
اکوسیســتم و گونه های بومی جلوگیری شود. پس از 
اکران این مستند، پنلی تخصصی درباره آن با حضور 
استادانی بنام همچون دکتر مالئک، دکتر برقعی، دکتر 

رنجبر و مهندس توحیدی برگزار شد.

حواسمان هست، شما نگران نباشید
ابتدا دکتر مالئک شــروع به صحبت کرد و مخاطب را 
در همان آغاز با 2 پرســش مواجــه کرد: »از دیدن این 
فیلم چه احساســی به شما دســت داد؟ آیا ما حرکت 
شگرفی در روشــنگری اذهان مردم جهان در موضوع 
محیط  زیســت انجام دادیم؟« ســپس اشــاره کرد که 
حضار احتماال تحت تاثیر روند مستند و بازیگر معروف 
آن احســاس می کننــد کاری انجام داده انــد. اما اگر 

آنها به واقعیت های رخ داده نــگاه کنند، می بینند که 
آقای ترامپ آمد و با اشــاره ای گفت همه  این مســائل 
بی خودنــد. نکته  دیگری که او به آن اشــاره کرد، این 
بود که وقتی 2 ســال برای ســاخت این مستند صرف 
می شــود تا مردم را از خطرات تغییــرات اقلیمی آگاه 
کنــد، پس احتماال باید نتیجه گرفــت که ترامپ نباید 
رای بیاورد. اما چرا او رای آورد؟ واقعیت این اســت که 
فیلم هایی از این قبیل نباید شما را قانع کنند حرکتی 
در راســتای روشــنگری در مورد محیط  زیســت دارد 
اتفاق می افتد زیرا این فیلم ها برای مهار احساســاتی 
ساخته می شــوند که معموال به غلیان می رسند. نکته 
بعد اینکه افراد دخیل در مشــکالت ایجاد شــده برای 
کره  زمین، با قدرت مالی شان، از این فیلم ها پشتیبانی 
می کنند چون مجبورند شرایطی را به نمایش بگذارند 
که به مردم بگویند: »حواســمان هســت، شما نگران 
نباشــید«. دکتر مالئک ســپس توجــه مخاطبان را به 
موضوعی سیستمی جلب کرد: »چه اتفاقی می افتد 
که چیزی تغییر می کند؟« و ادامه داد که انســان ها 3 
 )Wisdom( عقل ،)Intelligence( ابزار دارند: هوش
و وجــدان )Conscious(. هوش با داده کار می کند و 
استنتاجش را بر این اساس انجام می دهد. عقل کارش 
مقایسه اســت و به داده هم نیازی ندارد. در برابر اینها 
وجدان یک سیســتم تصمیم گیری و قضاوت ســریع 
است. دانش یا همان اطالعاتی که اشاره شد، می آید 
و قسمت Intelligence شما را تحریک می کند و عقل و 
وجدان شما ثانویه می شوند. اما این چه بدی ای دارد؟ 
بدی اش این اســت که هر دانشــی Concept نداشته 

باشد، ذهن انسان را مشغول می کند.
 )Concept( استاد سیستم دوست هوافضا به 2 مفهوم
اشاره کرد: Ownership و Usership. او سپس برای 
تفاوت رفتار در این 2 مثالی آورد: ایرانیان ساکن آمریکا 
شهروندان بسیار خوبی هستند زیرا احساس نمی کنند 

صاحب آنجا هســتند پس حواسشــان بیشتر به نحوه  
اســتفاده از حقوقشان اســت تا از آن محروم نشوند. 
مــا در دنیا جنگ بیــن 2 تفکر را می بینیــم. یک فکر 
می گوید صاحب جهان اســت و عده  بسیار محدودی 
هم هســتند که خود را User دنیا می دانند. تفکر اول 
برایش نابودی زمین مهم نیســت و در نظر می گیرد که 
کرات دیگر هم قابل ســکونت هستند و فیلم های آن را 
هم درست می کنند. در تفکر دوم افراد در نظر می گیرند 
که در اینجا مستاجر و موقتی ساکن هستند. در ایران 
هم چون تفکر نخســت بر ما حاکم است، به خود حق 

خطا می دهیم و آن را تکرار می کنیم.
عواملی که هــوش، عقل و وجدان را تحریک می کنند 
Driving Forceها هســتند که بیــن آنها اصلی  ترس 
)Fear( اســت. تا ترس یک فرد تحریک نشــود، هیچ 
کاری نمی کند. فیلمی که پخش شــد نیز هیچ ترسی 
را تحریک نمی کند، بلکه به شما دانش می دهد، دیتا 
به بخش Intelligence می رود و کاری به وجدان شما 

ندارد و در نتیجه شما هیچ کاری انجام نمی دهید.

 شاید تا ۲0 سال دیگر 
کسی نفت نخرد

نوبت به یکی از بزرگان در حوزه 
دانــش تصفیه فاضالب کشــور 
رســید؛ دکتــر برقعی، اســتاد 
دانشــکده مهندسی شیمی. او 
با اشــاره به هــدف جلوگیری از 
گرم  شدن کره  زمین و اینکه باید 
رفتارهای محیط زیستی مان بر 
اســاس آن تنظیم شود، گفت: 
ما ایرانی ها چندان این رفتارها 
را نداریــم. البتــه نســل جوان 
نشــان داده اســت که به خوبی 

دارد این مســائل را رعایت می کند. این رعایت  کردن 
را می توانید با مقایســه  محوطه  شریف در حال حاضر 
با سال های گذشــته یا مقایسه  خیابان ها و مترویمان 
با شهرهایی مثل پاریس و لندن دریابید. این مقایسه 
نشــان می دهد که مردم دارند یــاد می گیرند اما هنوز 
رفتارهای مخرب نیز دارند. برای مثال، ما به جای کم 
 کردن شــوفاژ، پنجره ها را باز می کنیم. برقعی معتقد 
بود ما باید خودمان را بیشتر با کارهای دوستدار محیط 
زیســت که بسیار اخالقی هســتند، وفق دهیم. فیلم 
هم به ما نشــان می داد که اگر همــه  دنیا این کارها را 
انجام ندهند و طبق پیش بینی ها، دمای زمین تا سال 
2050 چهار درجه گرم تر شود، می توانیم بیابان  شدن 
بخش زیادی از ایران را شــاهد باشیم )جدا از زیر آب 
 رفتن چندین کشور و بخش های زیادی از کشورهای 
مختلف(. همین االن هم مهاجرت  مردم خوزســتان 
را به مناطق شــمالی کشور شاهد هستیم که از جمله 
تبعات گذشتن از دغدغه های محیط زیستی است. ما 
یک تضاد داریم؛ اینکه کشور ما نفت خیز و اقتصادمان 
بر مبنای نفت و گاز اســت، پس 
به نفع ماست که دنیا نفت و گاز 
بیشتری بسوزاند اما همان طور 
که در فیلم اشــاره شد، مصرف 
سوخت های فسیلی مضر است. 
عربســتان نیز به همیــن دلیل 
تمایل دارد بیشتر نفت بفروشد 
زیرا از این واهمه دارد که شــاید 
20 سال دیگر کسی نفت نخرد. 
استاد مهندسی شیمی در پایان 
گفــت: مــا بایــد اقتصادمان را 
عــوض کنیم زیــرا دنیــا دارد به 
سرعت منبع انرژی خود را تغییر 

می دهد.

گروه دوستداران محیط  زیست یک هفته شلوغ داشت

سربازان نرم محیط  زیست

فیلم »پیش از سیل« هیچ 
ترسی را تحریک نمی کند، 
دانــش  شــما  به  بــلکه 
مــی دهد، دیتــا به بخش 
و  مــی رود   Intelligence
کاری به وجدان شما ندارد 
و در نتیجه شما هیچ کاری 

انجام نمی دهید
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بیمه تکمیلی یکی از خدمات بیمه ای است که دانشگاه برای رفاه کارکنان خود در اختیار  آنها قرار می دهد. امکان اینکه کارکنان دانشــگاه خودشــان به قرارداد بستن با بیمه ها پرونده
برای دریافت بیمه تکمیلی درمان اقدام کنند - به دلیل هزینه زیاد و نیز تمایل نداشتن بیمه ها - کم است 
و دانشگاه با این کار تالش می کند هزینه های درمانی کارکنانش را کاهش دهد. طی سال هایی که دانشگاه 
با پدیده بیمه تکمیلی مواجه شــده ســطح خدمات و تعهدات بیمه هر ســال افزایش یافته است. مدیران 

دانشگاه معتقدند تمام تالش خود را برای ادامه این روند در سال جاری هم به کار گرفته اند. اعداد قراردادها 
و سقف تعهدات بیمه هم موید این ادعاست. با وجود این، تغییر بیمه طرف قرارداد دانشگاه از »پارسیان« 
به »ایران«، مثل هر تغییر دیگری، نارضایتی هایی در پی داشته است؛ نارضایتی هایی که برخی از آنها بحق 
هســتند و برخی قابل اغماض. در پرونده پیش رو تالش کرده ایم بیمه تکمیلی درمانی دانشــگاه را از چند 

زاویه مختلف بررسی کنیم. 

قصه بیمه تکمیلی در دانشگاه به چه ترتیب است؟

خدمت پیچیده و پردردسر

97 آبان   ۱۲ شنبه    784 پرونــــــــــــــــــــــــدهشماره 

داستان بیمه پارسیان

بیمه پارســیان از سال 93 تا پارسال با دانشگاه قرارداد 
داشــت. دانشگاه در این ســال ها با مذاکره سعی کرد 
خدمات بیمه ای بیشتری را از این شرکت برای کارکنانش 
بگیرد. پارسیان در سال اول قراردادش تنها خدمات پایه 
بیمه تکمیلی را ارائه می کرد. ســال 95 پرداخت هزینه 
ویزیت و دارو تا سقف 300 هزار تومان به خدمات قبلی 
اضافه شد. سال 96 یک اتفاق جدید در بیمه تکمیلی 
دانشــگاه رخ داد؛ 2 طرح »محــدود« و »نامحدود« در 
اختیار کارکنان قرار گرفت. در آن ســال ســقف هزینه 

ویزیت و دارو تا یک میلیون تومان افزایش پیدا کرد. 
روند رشــد خدمات بیمه تکمیلی در دانشگاه به آرامی 
در جریان بود تا اینکه از آبان 96 انجام تعهدات از سوی 
بیمه پارســیان به مشکل برخورد به طوری که پرداخت 
بســیاری از هزینه هــای ویزیــت و دارو متوقف شــد. 
همچنین، پرونده های مربوط به 500 بیمه شده اصلی 

که از یک تا 10 مورد را در خود داشــتند، به طور کامل 
متوقف و به دانشــگاه عودت داده شدند. این در حالی 
بود که هنگام تحویل اســناد به بیمــه به هیچ عنوان به 
بیمه شوندگان یا دانشگاه در مورد وجود مشکل یا مردود 

بودن اسناد هشداری داده نشده بود. 
اردیبهشت 97 در یک نظرسنجی از کارکنان دانشگاه 
که 160 نفر در آن شــرکت کردند، مشخص شد میزان 
رضایت از بیمه پارســیان و تمایل برای ادامه همکاری 
با آن از 98 درصد گذشــته به 60 درصد رســیده است 
که نشــان از رشــد باالی نارضایتی از این بیمه داشت. 
بیشتر نارضایتی ها هم به خدمات ویزیت و دارو و نامنظم 
بودن پرداخت هــا مربوط بود. تعــداد قابل توجهی از 
پرداخت ها، علی رغم تعهد یک هفته ای بیمه و گذشت 
یک ماه، صورت نگرفته و بسیاری از هزینه های ویزیت 

و دارو هم پرداخت نشده بود. 

با نزدیک شــدن به اتمام زمان قرارداد بیمه پارســیان، 
دانشــگاه برای ارائه خدمات بیمه تکمیلی به کارکنان 
خود از چند بیمه مختلف استعالم گرفت. فاکتورهای 
مهم برای دانشــگاه و هر بیمه شونده ای 2 مورد است: 
سطح خدمات و تعهدات بیمه و حق بیمه مورد نیاز برای 
انجام این تعهدات. بیمه پارســیان پیشــنهاد خوبی به 
دانشگاه ارائه نداد و با سطح خدمات و تعهداتی پایین تر 
از رقبــا، مبلغ ماهانه بیشــتری را درخواســت کرد. در 
نهایت، پس از مذاکرات متعدد با نمایندگان بیمه های 
پارسیان و ایران، بر اساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه، 
بیمه ایران طرف قرارداد دانشــگاه شد و بیمه تکمیلی 
کارکنان را با حق بیمه ماهانه 92 هزار تومان برای مدل 
محدود و 115 هزار تومان برای مدل نامحدود ارائه داد. 
البته حدود 50 درصد از مبلغ قرارداد محدود را - طبق 
ضوابط - دانشگاه پرداخت می کند تا به کارکنان خود 

کمک کرده باشد. 
دانشــگاه بــرای قرارداد بســتن با بیمه ایران در ســال 
جاری، مبنای کار خود را استعالم از بیمه های مختلف 
و مقایسه سطح خدمات و قیمت آنها اعالم کرده است 
امــا باید گفت دالیل زیر هم برای قرارداد نبســتن آن با 

بیمه پارسیان تاثیر داشته اند:  
ÓÓکم بودن تعداد مراکز طرف قرارداد
ÓÓ بازگرداندن 500 پرونده به دانشگاه و انجام ندادن

تعهدات
ÓÓ اعــالم یکباره تغییر آیین نامه های دارویی در پایان

سال و اینکه از مرداد 96 این روال حاکم بوده است 
و انجــام ندادن برخی تعهدات بــه این بهانه بدون 

اعالم قبلی.
ÓÓ ،نامنظم بودن ارائه خدمات در 3 ماه پایان قرارداد

یعنی از اسفند 96 تا اردیبهشت 97

بیمه تکمیلی چیست؟

کارکنان دانشگاه همه تحت پوشش بیمه پایه هستند. 
سطح تعهدات بیمه پایه در حوزه درمان به هیچ عنوان 
راضی کننده نیست و بار سنگین هزینه ها بر دوش فرد 

باقی خواهد ماند. 
بیمه هــای تکمیلــی راهــی هســتند که ســطح ارائه 
خدمات درمانی بــه افراد از طریق بیمه ارتقا پیدا کند. 
بیمه شــونده در ازای پرداخت ماهانه مبلغی مشخص 
به بیمه می تواند از این خدمات بهره مند شــود. ناگفته 
نماند که بیمه تکمیلی درمان تنها به درد ســازمان ها و 
نهادهایی با تعداد زیادی کارمند می خورد زیرا یک نفر، 
برای استفاده از آن به صورت مجزا، باید ماهانه مبلغی 
بسیار بیشــتر از آنچه تحت پوشش یک سازمان یا نهاد 

پرداخت می کند، به بیمه بپردازد. 

بیمه هــای تکمیلــی بــا تعــدادی از بیمارســتان ها، 
آزمایشــگاه ها و درمانگاه ها قرارداد دارند. بیمه شونده 
بــا مراجعه به این مراکز درمانی از تعهدات بیمه به طور 
کامل استفاده می کند. اگر بیمه شونده به مراکزی غیر 
از مراکز طرف قرارداد با بیمه تکمیلی مراجعه کند هم 
می تواند اسناد هزینه های درمانی خود را به بیمه ارائه 
دهد و با توجه به آیین نامه های بیمه و تعهدات قرارداد، 

مبالغ آنها را دریافت کند. 

مزیت های بیمه امسال نسبت به سال گذشته
ÓÓ پذیــرش با کــد ملــی: در بیمــه ایران بــه گرفتن

معرفی نامــه از بیمــه و ارائه به مرکــز درمانی برای 
پذیرش نیازی نیســت و این کار تنها با ارائه کارت 

ملی امکان پذیر است. 
ÓÓ سامانه رصد اطالعات: در بیمه پارسیان سامانه ای

بــرای رصد رونــد تحویل مــدارک و تســویه وجود 
نداشت. حتی در ازای دریافت اسناد، رسیدی هم 
به افراد داده نمی شــد. بیمه ایران سامانه ای برای 
رصد لحظه ای اســناد و ســامانه پیامکی مرتبطی 
نیز به منظور اطالع رســانی بهتر دارد. امکان رصد 
اطالعات برای ناظر قرارداد هم که دانشگاه است، 

در این سامانه وجود دارد. 
ÓÓ نامحدود بودن خدمات بیمارستانی: بیمه پارسیان

در پاسخ استعالم خدمات و هزینه ها برای سال 97، 
ســقف خدمات بستری را 30 شب اعالم کرده بود 

اما این مورد در بیمه ایران سقف ندارد. 

ÓÓ بنــد داروی بیماران خــاص: بیماران خاص برای
دریافــت هزینــه داروهــای خاص بیماری شــان 
در بیمه پارســیان از بنــد خدمات بیمارســتانی 
اســتفاده می کردند و مبلغ آن از ســقف پرداخت 
خدمات بیمارستانی کسر می شد. اما بیمه ایران 
بند مجزایی برای داروهای بیماران خاص در نظر 
گرفته که ســقف پرداخت آن در مــدل محدود 7 
میلیــون تومان و در نامحــدود 20 میلیون تومان 

است. 
ÓÓ بهتر شــدن برخــی خدمــات: بیمه پارســیان در

اســتعالم 97 گفتــه بود هر 2 ســال تنهــا یک بار 
پرداخــت هزینه عینک را می پذیرد در حالی که در 

بیمه ایران در این زمینه محدودیتی وجود ندارد. 

راضی ها و ناراضی ها

کارمند راضی
Óطرف قراردادهــای خوبــی دارد، هم تعدادشــان 
خوب اســت و هم مجموعه های خوبی هســتند؛ 
تــا رادیولــوژی و  آزمایشــگاه  و   از بیمارســتان 

درمانگاه. 
Óزیــاد بودن طرف قراردادها ایــن مزیت را دارد که 
نیاز بــه ارائه مدرک به دفتر بیمه در دانشــگاه کم 

می شود. 
انجــام  ملــی  کارت  ارائــه  بــا  تنهــا  Óپذیــرش 
 می شــود و بــه معرفی نامــه از طرف بیمــه نیازی 

نیست. 
Óهنگام ارائه اسناد به بیمه، کد پیگیری تحویل داده 

می شود و مراحل از طریق سامانه بیمه قابل رصد 
است. 

Óاز طریق پیامک و ســامانه، به خوبــی به کارکنان 
اطالع رسانی می شود. 

Óپرداخت ها در زمان مقرر انجام می شــود؛ کمتر از 
2 هفته. 

Óاســتفاده از خدمات دارویی در صورت تشــکیل 
پرونده در داروخانه برای داروهای ویژه که پزشک 
تجویز کرده اســت - مانند برخی داروهای خاص 

بیماران قلبی - بهتر صورت می گیرد.

کارمندان ناراضی
Óبعضی خدمات در مدل نامحدود سقف دارند. مثال 
سقف هزینه زایمان 7 میلیون تومان است. خدمات 

نازایی هم دارای سقف هستند. 
Óموقــع تحویل مدارک بــه دفتر بیمه در دانشــگاه 
سختگیری های زیادی صورت می گیرد که در بیمه 

پارسیان وجود نداشت. 
Óمهر پزشک برای خدمات بیمارستانی هم الزم است. 
Óبرای خدمات آزمایشگاهی، عالوه بر تجویز پزشک 
یا رسید آزمایشگاه، جواب آزمایش هم باید به بیمه 

تحویل داده شود. 
Óبرای خدمات دندان پزشکی، عالوه بر عکس قبل 

و بعد و نسخه پزشک، انجام کار باید توسط پزشک 
معتمد تایید شــود، یعنی کارکنان باید به پزشــک 
معتمد بیمه در نزدیکی دانشگاه هم مراجعه کنند. 
Óپوشش دارویی ایرادهای زیادی دارد و بسیاری از 

داروهای خارجی تحت پوشش بیمه نیستند. 
Óرفتار کارکنان خوب نیست و بعضی پیگیری های 

داخلی بیمه به مراجعان واگذار می شود. 
Óبا وجود قول تسویه در 2 هفته، بعضی پرداخت ها 

بیشتر طول می کشد. 
Óدر تســویه مبلــغ دارو، عــالوه بر نســخه، پرینت 

داروخانه هم الزم است.

این طبیعی است که در هر موضوعی صدای ناراضی ها بیشتر شنیده 
شود. شرایط بیمه ای دانشگاه هم مثل هر پدیده ای از دید برخی کارکنان 
مطلــوب و از دید برخی دیگر نامطلوب اســت. تنوع خدمات درمانی 
و اینکه هر یک از بیمه شــونده ها مشــمول تعدادی از آنها می شوند، 

می تواند دلیل نظرات متفاوت در مورد بیمه تکمیلی دانشگاه باشد. به 
همین دلیل سراغ تعدادی از کارمندان دانشگاه رفتیم و نظرات آنها را 
درباره بیمه ایران شنیدیم. برحسب اتفاق، هر دو طرف راضی و ناراضی، 
کارکنان معاونت پژوهشی بودند. ناگفته پیداست که ناراضی ها حرارت 

بیشتری در صحبت کردن داشتند و اصرار بیشتری بر نظرشان. البته 
برای این کار ســراغ استادان دانشــگاه نرفتیم. هم برای اینکه بیشتر 
صدای کارمندان دانشــگاه را بشــنویم و هم به این دلیل که شواهد از 

رضایت نسبی استادان از بیمه تکمیلی حکایت دارد. 
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فراتر از تعهدات قانونی

چیزهایی که باید بدانیم

دانشگاه، با بودجه ای که در اختیار دارد، تنها می تواند 
تعهدات پایه بیمه تکمیلی را برای کارکنان خود متقبل 
شود؛ تعهداتی که چندان هم جذاب نیستند و نیازهای 
کارمنــدان را تامیــن نمی کنند. الزمــه تقبل تعهدات 
بیشــتر، تامیــن منابع مالــی از جایی غیــر از بودجه 
دولتی اســت، مثل درآمدهای اختصاصی دانشگاه. 
کاهــش این درآمدهــا، مدیران دانشــگاه را در تامین 
منابع مالی برای انجام بســیاری از کارها تحت فشــار 
می گذارد. با وجود این، دانشــگاه تالش کرده اســت 
ســطح کمی و کیفــی خدمات بیمــه را افزایش دهد، 

حتی اگر این کار به افزایش هزینه هایش منجر شــود. 

بیمه کردن بازنشستگان
ارائه خدمات بیمه تکمیلی به بازنشستگان کاری اخالقی 
اســت اما در تعهدات دانشگاه تعریف نشده است. این 
کار رضایــت بازنشســتگان را در پــی دارد امــا بر روابط 
شرکت های بیمه و دانشــگاه تاثیرات جدی می گذارد. 
میــزان خدماتی که بیمه ها به دانشــگاه ارائه می دهند 
با ترکیب جمعیتی بیمه گذاران در ارتباط اســت. واضح 
اســت که بیمه ها به بیمه شــوندگان جوان تر دانشگاه 

خدمــات درمانی کمتــری ارائه می دهنــد و با حضور 
بازنشسته ها در جمع آنها، رغبت کمتری به ارائه خدمات 
به دانشگاه خواهند داشت چراکه ضریب خسارت ناشی 
از تعهداتشان بیشتر می شــود. با همه آنچه گفته شد، 
دانشگاه به دلیل تعهد اخالقی که به کارکنان قبلی خود 

دارد، تصمیم گرفته است از آنها حمایت کند. 

والدین کارکنان
مورد دیگر، فراهم کردن امکان بیمه والدین کارکنان از 
سوی دانشــگاه است. این کار اخالقی هم هزینه های 

بیمه را برای دانشگاه بیشــتر می کند. البته حق بیمه 
والدین به طور کامل توسط خود آنها پرداخت می شود. 
با این حال، خسارت شــرکت بیمه  با حضور والدین در 
لیست بیمه گذاران دانشــگاه بیشتر می شود و همین 
مســاله هزینه های دانشــگاه را باال می برد. نکته قابل 
توجه اینکه بســیاری از والدین بیمه شــده از بیمه پایه 
بی بهره بودند و همین کار را برای تسویه با بیمه تکمیلی 
با مشکل مواجه کرد. این مشکل با رایزنی های دانشگاه 
حل شد و حاال بدون وجود بیمه پایه هم امکان استفاده 

از بیمه تکمیلی وجود دارد.

توصیه ها و جمع بندی

برای اینکه با مشــکالت تعرفه و ارائه سند مواجه نشوید، بهتر است به  ÓÓ
مراکز طرف قرارداد با بیمه خود مراجعه کنید. 

همه تعرفه ها، مراکز طرف قرارداد و فرم تحویل اســناد بیمه در سایت  ÓÓ
بیمه ایران موجود اســت. یک نگاه اجمالی بــه آنها هم می تواند دید 

بهتری از شرایط بیمه به ما ارائه دهد. 
قبــل از مراجعه به هر مرکز درمانی حتما از طرف قرارداد بودن بیمه با  ÓÓ

آن مطمئن شوید و برای درمان های زمان بر برنامه  ریزی کنید. 
خدمات بیمه های تکمیلی در کشور تنوع زیادی دارند و نیازهای هرکدام 

از ما هم با دیگری متفاوت است. یک بیمه ممکن است خدمات بستری و 
دیگری خدمات دندان پزشکی بهتر و بیشتری ارائه دهد. دانشگاه مجبور 
به انتخاب یکی از آنهاســت. هرکدام از بیمه ها ممکن اســت برای هریک 
از ما گزینه بهتر باشند و هنگام انتقاد باید این موضوع را در نظر بگیریم. 

نامحدود
واژه »نامحدود« در بیمه های 

خدمــات درمانی از آن واژه هاســت که 
بیشــتر افراد را دچــار خطا می کنــد. منظور 

بیمه ها از این واژه نامحــدود بودن تعداد دفعات 
مراجعــه برای دریافــت یک خدمت خاص اســت. 
بــه عبارت بهتر در تعداد بســتری، تعــداد دریافت 
دارو و... محدودیتــی وجــود ندارد. اما بیشــتر 

بیمه شــوندگان تصورشــان این است که در 
مــدل نامحــدود، پرداخت هــا و ارائه 

خدمات محدودیت ندارند. 

تعرفه
خدمات پزشکی - مانند خدمات دیگر 

- با توجه به اینکه از سوی چه بخشی ارائه می شوند، 
هزینه های مختلفی دارند. برای یک خدمت دندان پزشکی، 

چشم پزشکی و... مبالغ متفاوتی در بخش های دولتی و خصوصی 
گرفته می شــود؛ آشــفتگی ای که عالوه بــر بیمه ها، مــردم را هم دچار 

ســردرگمی و بی اعتمادی کرده اســت. دولت برای هر 2 بخش خصوصی و 
دولتــی تعرفه هایی تصویب و هر خدمت را قیمت گذاری کرده اســت. با وجود 

این، هنوز خدمات با هزینه ها و تعرفه های متفاوت به مردم عرضه می شوند. تعرفه 
خدماتی مانند دندان پزشــکی دارای تنوع زیاد است. بیمه ها برای اینکه تکلیف 
خودشــان را با این آشفتگی روشــن کنند، برای همه خدمات پزشکی بر اساس 
تعرفه های اعالم شده از سوی دولت تعرفه هایی را مشخص و هزینه ها را پرداخت 

می کنند؛ تعرفه هایی که بسته به نوع بیمه ها متغیرند. دعوای مراکز درمانی و 
بیمه ها بر سر تعرفه ها از دعواهای همیشگی در کشورمان است. در این 

میان، بیمه گذار با مشکل بزرگی روبه رو است: پرداخت هزینه ها 
بر اســاس تعرفه های مراکز درمانی و جبــران آن با تعرفه 

بیمه ها که به معنای پرداخت بخشی از هزینه ها 
از جیب او است. 

سندسازی 
خسارت

یکی از گالیه های جدی از فرایند بیمه های تکمیلی 
کــه در قــرارداد بیمه ایران با دانشــگاه هم به چشــم می آید، 

ســختگیری در نوع اسناد درمانی است که باید به بیمه تحویل داده 
شوند. اینکه باید مهر پزشک، سند تسویه با بیمارستان، تاییدیه پزشک 

معتمد و... وجود داشته باشد، کار با بیمه را برای افراد سخت می کند. همه 
از کاغذبازی بیزاریم اما بد نیست دلیل این سختگیری  بیمه ها را بدانیم. همه ما 
درباره سند سازی برای خسارت گرفتن از بیمه ها شنیده ایم؛ سندسازی هایی که 
بی حاشیه نبوده و حتی دامن یک معاون اول رئیس جمهوری را هم در کشورمان 
گرفته اند. به همین دلیل اســت که بیمه ها روال هایی را برای تایید و بررســی 

صحت اســناد ایجاد کرده اند؛ روال هایی که بــرای ما به عنوان بیمه گذار 
دوست داشتنی نیستند اما بیمه ها با توجه به ضریب خسارت باالیشان 

نمی تواننــد در مــورد آنها کوتــاه بیایند. بیمه هایــی مثل ایران 
که دولتی  هســتند و بیمه گذارهــا و مراکز طرف قرارداد 

بیشــتری دارنــد، چاره ای جز جــدی گرفتن 
روندهای تایید اعتبار ندارند.

بیمه ها 
چطور کار می کنند؟

بیمه هــا مبلغی را از بیمه گذار می گیرند و در ازای آن تعهد 
می دهند خســاراتی را برای او جبران کنند. طبیعی اســت که منابع 

مالی برای این جبران خســارت از حق بیمه ها تامین می شود. بیمه ها برای 
آنکه بتوانند به حیات و کارشان ادامه دهند، نمی توانند - مثال برای یک بازه چند 

ساله - بیش از درآمدی که از حق بیمه ها و سرمایه گذاری ناشی از آن دارند به بیمه گذارها 
خسارت پرداخت کنند. بیمه درمانی یکی از بخش های بیمه است که نه تنها درآمد چندانی 

برای بیمه ها ندارد، بلکه خســارات پرداختی بیمه ها در این حــوزه در مواردی از 100 درصد 
هــم می گذرد. به همین دلیل بیمه ها تمایل چندانی به ارائه خدمات بیمه ای درمانی ندارند یا 
این خدمات را به تنهایی ارائه نمی دهند. اگر به پیشــنهادهای بیمه های خصوصی که خدمات 
درمانی قابل توجهی دارند نگاه کنید مجموعه ای شــامل بیمه های عمر، بازنشستگی و... را 
در کنــار بیمه درمانی می بینید. بیمه ها به ارائه خدمات درمانی کامل به صورت تنها تمایلی 

ندارند و ترجیح می دهند این خدمات را در کنار بیمه های مسئولیت و عمر به سازمان ها ارائه 
کنند تا خسارت های ناشی از بیمه درمانی جبران شوند.  البته دانشگاه از بیمه گرهای 

طرف قراردادش تنها بیمه درمانی را می خواهد. این را بگذارید کنار اینکه دانشگاه 
بازنشسته ها و والدین کارکنان را نیز تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می دهد 

و این یعنی ضریب خســارت آن در بیمه واقعا باالســت. این مساله 
تمایل بیمه گرها را به کار با دانشگاه کم می کند و حق بیمه 

پرداختــی را برای خدمات بیشــتر افزایش 
می دهد. 

دارویی 
که بیمه تعهد می کند

مشکل تعرفه تنها به خدمات محدود نیست و در حوزه 
دارو مشکل بزرگ تری وجود دارد. بسیاری از داروها که توسط 

پرشکان تجویز می شوند توسط بیمه ها پشتیبانی نمی شوند. داروی 
ایرانی و خارجی هم بزرگترین دعوای میان بیمه ها و پزشــکان است. 

بیمه ها نمونه داخلی را توصیه می کنند که هزینه کمتری برایشــان دارد 
و پزشکان بیماران را به مصرف نمونه های خارجی ترغیب می کنند و دلیل 
شان هم کیفیت و کارایی باالتر است. با این حال امروز موارد بسیاری از رابطه 
مالی پزشکان یا تامین کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی هم کشف شده 

که معادله را پیچیده تر کرده اســت. دود آتش این دعوا باز هم در چشم 
بیمــه گذاران می رود و تفاوت این دو هزینه را باید از جیب شــان و 

بدون کمک بیمه ها بپردازند. مشــکل تعرفــه دارو و خدمت 
مشکل همه بیمه هاست و استثنا ندارد. تفاوت تنها 

در حجم دعــوای بیمه های خصوصی و 
دولتی است. 



NASA در زندگی ما چه نقشی دارد؟
سازمان فضایی ناسا)NASA( ، به عقیده بسیاری، فقط در پی کشف  سرویس 

اجرام آسمانی و ارتباط با بیگانگان است. اما تحقیقات این سازمان کاربردی
بر زندگی ما انســان ها روی کره زمین به شکل مستقیم تاثیر دارد. ابزار تعاملی ناسا این 
دستاوردها را به ما نشــان می دهد. این سازمان فضایی با راه اندازی یک سرویس کامال 
تعاملی و شگفت انگیز با نام NASA Home and City به کاربران عادی اجازه داده است 
با تحقیقات این سازمان در فضا که بر زندگی آنها روی زمین تاثیر می گذارد، آشنا شوند. 
به عنوان نمونه، بسیاری از ربات ها و نرم افزارهای کاربردی را که امروز در صنایع مختلف 

و حتی توسط مردم عادی مورد استفاده قرار می گیرند، این سازمان طراحی کرده است.
یکی از کاربردهای لوازم ســاخت ناســا در کره خاکی، در خنثی سازی مین های زمینی 
است! نهادهای نظامی به منظور خنثی یا حتی منفجر کردن مین ها از سوخت موشک 
اضافی ناســا استفاده می کنند. شاید شما هم عقیده داشته باشید که همه فعالیت ها و 
دســتاوردهای این سازمان فضایی به فضای خارج از جو زمین مربوط می شوند اما باید 
بدانید که نتیجه تحقیقات و فعالیت های ناسا رفته رفته به حوزه هایی چون لوازم آرایشی 

و صنعت پوشاک نیز وارد شده است.
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همه ما حداقــل یک بــار در روز از  اف یک
ســرویس های متعلــق بــه گوگل امیررضا درودیان

اســتفاده می کنیم و می توان گفت پیوسته با این غول 
تجاری سر و کار داریم. استفاده از این سرویس ها ظاهرا 
رایگان است اما آیا در واقعیت چنین است؟ جواب این 
سوال منفی است زیرا همان طور که از قدیم گفته اند، 

هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمی گیرد!
اکثــر ما از گــوگل بــرای گشــت و گــذار در اینترنت و 
یادگیری استفاده می کنیم. با استفاده از آن به بسیاری 
از کارهایمــان نظم می بخشــیم و نظرســنجی انجام 
می دهیم یا اطالعاتمــان را در آن ذخیره می کنیم. در 
عوض، این ســرویس دهنده هم برخی از اطالعات ما 
را جمع آوری می کند. خوب اســت به عبارتی اشــاره 
کنیم که امروزه زیاد به کار می رود: اگر برای استفاده از 
محصول پولی نمی پردازید، شما خود محصول هستید. 
این قضیه همیشــه درست نیســت اما در مورد گوگل 
عوامل زیادی صحــت آن را تایید می کنند. در ادامه به 

بررسی این موضوع می پردازیم.

شما یک مشخصه آماری هستید
همه کسب  و کار ها به اطالعاتی درباره مشتریان خود 
نیاز دارنــد و گوگل نیز یک کســب  و کار اســت، یعنی 
گوگل از ویژگی های شــما به عنوان مشخصات آماری 
اســتفاده می کند؛ ویژگی هایی مثل جنســیت و سن 
شما. کســب  و کار ها درباره بازار هدف خود اطالعاتی 
را جمع آوری و بایگانی می کنند. مشخصه های آماری 
طبقه بندی می شوند بنابراین یکی از ویژگی های شما 
از بقیه مهم تر است. گوگل می خواهد شما را بشناسد 
تا تبلیغاتی مطابق نیاز و ســلیقه تان برای شما نمایش 
دهد، شــما را به محصوالت تبلیغــی عالقه مند و برای 

خریدن آنها وسوسه کند. 

عالیق شما عالیق گوگل هستند
آنچه در باال گفته شــد، به این بســتگی دارد که شــما 
Web History را در تنظیمات حســاب گوگلتان فعال 
کرده باشید. این قابلیت تمامی جست وجو های شما 
را در دســتگاه های مختلف ثبت می کند، هرچند این 
شــرکت الزاما به حســاب کاربری تان برای دانســتن 
عالیق و تفریحات شــما نیاز ندارد. کامپیوتر هر فردی 
کوکی هایــی را ذخیــره می کنــد که حــاوی جزئیات 
وب سایت هایی هستند که توسط او مشاهده شده اند 
و مروگــر از آنها بــرای بازیابــی اطالعــات و بارگذاری 

ســریع تر پایگاه های اینترنتی هنگام مشاهده مجدد 
اســتفاده می کند. به عنوان مثال، اگر وب ســایتی به 
شما اجازه می دهد تعداد مشخصی مقاله را به صورت 
رایگان مشاهده کنید، از کوکی ها برای محاسبه تعداد 
مقاله های مشاهده شده توسط شما استفاده می کند. 
گوگل از این اطالعات برای بهتر شــناختن شما بهره 
می گیرد. این شــرکت بزرگ می داند چه ســایت هایی 
را مرور می کنید )کافی اســت کروم را باز کنید؛ آخرین 
وب ســایت های مرورشده را مشــاهده خواهید کرد(، 
چه مدتی را بــرای هرکدام صرف می کنیــد، روی چه 
لینک هایی کلیک می کنید و حتی میزان توجه شما را 
با استفاده از میزان اسکرول ها و زمانی که صرف مرور 
یک صفحه کرده اید، محاســبه می کند. اما چرا گوگل 
این کار ها را انجام می دهد؟ برای تبلیغات! این کار برای 
راحتی شماســت و البته راهی است در جهت افزایش 

درآمد از طریق شما. 

گوگل می داند کجا زندگی می کنید
اگر در ایــران زندگی نمی کردید، احتماال شــاهد این 
صحنه بودید که گــوگل ون بزرگی را بــه خیابان محل 
زندگی شــما فرســتاده و تصاویری از آنجــا تهیه کرده 
 Google Earth است. احتماال با استفاده از سرویس
خانه خود را پیدا و تصاویر مربوط به محل آن را مشاهده 
کرده اید امــا این موضوع بــه معنی آگاهــی گوگل از 
محل زندگی شــما از طریق ســرویس یادشده نیست. 
این شرکت محل استقرارتان را از طریق آدرس IP شما 
شناســایی می کند؛ کدی منحصر به فرد که به وسیله 
سرویس دهنده اینترنت و دســتگاهی که با آن آنالین 
می شوید، ارســال می شــود. ذخیره این اطالعات به 
منظور نمایش نتایج بر اســاس مکان انجام می گیرد. 
اگر تا به حال از My Location در سرویس نقشه گوگل 
)Google Maps( استفاده کرده باشید، دریافته اید که 
این غول فناوری با استفاده از اطالعاتی مانند آدرس 
IP می تواند محل زندگی شــما را با دقتی باورنکردنی 

تعیین کند. 

در Gmail شما چه می گذرد
اگــر از Gmail اســتفاده می کنیــد، قبــال بــا قوانین 
بهره گیری از این ســرویس موافقــت کرده اید، به این 
معنی که گوگل می تواند به صورت خودکار به اســکن 
ایمیل هایتان برای یافتن کلمات کلیدی به منظور ارائه 
تبلیغات مناسب به شما بپردازد. این قوانین مدتی قبل 

به روز شده اند: 
را  شــما  محتــوای  مــا  خــودکار  »سیســتم های 
)شــامل ایمیل هــا( بــرای فراهم ســازی ویژگی های 
سفارشی شــده محصول از جمله نتایج جست وجوی 
شخصی سازی شــده، تبلیغات مخصوص و تشخیص 
هرزنامه بررســی می کنند. این بررسی هنگام ارسال، 
دریافت و ذخیره محتوا انجام می گیرد«.  NSA و دولت 
انگلستان نیز می توانند این اطالعات را برای جلوگیری 

از مواردی مانند تروریسم درخواست کنند. 

چه زمانی از اینترنت استفاده می کنید
گوگل با بررسی نتایج جست وجوهای شما بهترین زمان 
را بــرای تبلیغ یک محصول خــاص تعیین می کند. به 
عنوان مثال، برنامه های کاهش وزن در ماه ژانویه تبلیغ 
می شوند، بیشتر به خاطر احساس گناهی که افراد بعد 
از تعطیالت کریسمس پیدا می کنند. ترند های معمولی 
می توانند به راحتی و توسط همه افراد جست و جو شوند 

اما گوگل به بررسی دقیق IP های خاص می پردازد.
قبل از هر چیز باید از خوتان بپرســید کدام برای شما 

مهم تر است: راحتی یا حریم شخصی؟

چه می توان کرد؟
 Dashboard برای تغییر تنظیمات کافی است به بخش
اکانت گــوگل خود مراجعــه کنید. امــکان جلوگیری 
از جمــع آوری اطالعــات توســط گوگل وجــود ندارد 
اما از ایــن طریــق می توانید اطالعات فروخته شــده 
به ســرویس های دیگر را محــدود کنیــد. همچنین، 
می توانیــد کوکی هایتــان را پــاک کنیــد، تنظیمات 
حریم شخصی شــبکه های اجتماعی را عوض کنید، 
امکان شخصی ســازی را غیرفعــال کنید و واضح ترین 
گزینــه؛ از گوگل اســتفاده نکنید! برخــی موتور های 
جست و جو اطالعات کاربران را ثبت نمی کنند، مانند 

.DuckDuckGo
این به شــما بســتگی دارد که چقدر اهمیت می دهید 
گوگل مواردی را درباره شما بداند. این شرکت به خاطر 
ســاده بودن رابط کاربریش و شخصی سازی بی نظیر 
اطالعــات برای بــرآورده کردن خواســته های شــما، 
پراســتفاده ترین موتور جست و جو محسوب می شود. 
در اصل، همان ویژگی ای که باعث منحصر به فرد بودن 
گوگل می شــود، آن را بحث برانگیز می کند. قبل از هر 
چیز باید از خوتان بپرسید کدام برای شما مهم تر است: 

راحتی یا حریم شخصی؟

راحتی استفاده از گوگل

چقدر برای شما آب می خورد؟
 ژاپنی ها به جنگ 
حواس پرتی رفتند!

آیا در محل کار به سختی تمرکز می کنید؟ این 
روزها ســاختمان اغلب شــرکت ها به سبک باز 
طراحی می شــود و این بدان معناست که شما 
می توانید هرآنچــه را در محیط اتفاق می افتد، 
ببینیــد. این چیز خوبی اســت، اگــر به دنبال 
انگیــزه ای برای ســخت کار کردن باشــید. اما 
اگر به سادگی تمرکز شما به هم می خورد، این 
موضوع می تواند معضل بزرگی باشــد. شرکت 
ژاپنی پاناســونیک برای حل این مشکل گجت 
Wear Space را رونمایی کرده است. این وسیله 
به »چشــم بند اســب«، مخصوص انســان ها، 
تشبیه می شــود اما در اصل عملکردی فراتر از 
 Wear Space آن دارد. ایده  پشت طراحی گجت
جلــوی حواس پرتــی شــما را خواهــد گرفت. 
این ابزار از هدفون هایی برخوردار اســت که با 
استفاده از آنها می توانید صدای محیط پیرامون 
خــود را همچنان کمی بشــنوید. این گجت با 

قیمتی حدود 260 دالر به فروش می رسد.

دوپینگ پردازش
اگرRAM  کامپیوتر شما پایین است، می توانید 
مقداری از هارددیســک را به عنوان رم معرفی 
کنید. این کار باعث افزایش ســرعت کامپیوتر 

شما و جلوگیری از هنگ کردن آن می شود.

روش کار
روی My Computer کلیک راســت و گزینــه 
Properties را انتخــاب کنیــد. وارد پنجــره 
Properties System می شوید که از زبانه های 
گوناگون تشکیل شده است. در این قسمت زبانه 
 Performance را بزنید. در قسمت Advanced
روی گزینه Settings کلیک کنید. وارد قسمت  
Options Performance می شــوید. در ایــن 
قســمت نیز زبانه Advanced را انتخاب کنید. 
  Change گزینه Virtual memory در قسمت
را انتخاب کنیــد.  در این قســمت مقدار رمی 
را که به طور پیش فرض انتخاب شــده اســت، 
مشاهده می کنید. درایوی را که می خواهید در 
آن مقدار فضایی را به RAM اختصاص دهید، 
انتخــاب کنید )ترجیحا همــان درایو ویندوز(. 
گزینه Custom size  را فعال و اندازه های خود 
را در این قسمت وارد کنید.  بعد کلید Set را فشار 
دهید و تمامی پنجره های بازشده را Ok کنید. 

سپس کامپیوتر خود را Restart کنید.
اگر روزی در دانشــگاه بــه کامپیوتری برخورد 
کردید که سنش کمی باال بود، این روش بهترین 
راه برای استفاده از آن است تا بدون مشکل و به 

سرعت به کارهایتان برسید. 
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ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

هزار قلم دوشنبه گذشته، 8 اکتبر ، مصادف 
با روز جهانی کودک بود و پیام های هاتف محقق

متناسب با این روز در فضای توییتر هم دیده می شد. 
تعدادی از کاربران توییتر روز جهانی کودک را به بعضی 
افراد تبریک گفته بودند! یکی این روز را به دوســتش 
تبریک گفته بود، دیگری به پســر عارف و ژن خوبش و 
یکی هم به کودکان خیالی اش! اما شــاید جالب ترین 
توییت در این زمینه توییتی بود که می گفت: »#روز_

جهانی_کودک رو به دروِن خــودم تبریک میگم...«. 
نکته جالبی که در مورد روز جهانی کودک وجود دارد 
و کاربران به آن توجه نکرده اند، وجود حداقل 3 روز در 
سال با این عنوان است! چه بهتر! اصال کل سال بشود 

روز جهانی کودک، ما که راضی هستیم.

شفافیت یا خودتحریمی؟!
اول هفته گذشته الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله 
 FATF که از الیحه های )CFT( با تامین مالی تروریسم
است، در مجلس شورای اسالمی تصویب شد و همان طور 
که مــورد انتظار بود، تصویــب آن واکنش های موافق و 
مخالف زیادی را برانگیخت! بین شریفی ها هم توییت و 

ریتوییت در خصوص این موضوع کم نبود. مثال یکی از 
موافقان این الیحه گفته بود که »لبنان و سوریه هم عضو 
این الیحه هستند، چگونه بعضی نمایندگان مجلس به 
بهانه لبنان و سوریه با این الیحه مخالفت می کنند«. یکی 
از مخالفان این الیحه هم به این اشاره داشت که به دلیل 
وضعیت حال حاضر کشور و تحریم های پیاپی، FATF به 
نفع ما نیست چون راه دور زدن تحریم ها را می بندد. یکی 
از کاربران به 5 رای ممتنع و 3 نماینده بدون رای اشــاره 
کــرده و گفته بود »اون پنج نفر هیچی، اون ســه تا که تا 
اونجا رفتند ولی حتی یه ممتنع هم ندادند، فکر کنم رفته 
بودند الریجانی رو ببینن که اون هم همه ش اون باال بود«. 
موضوع اســتقالل نماینده ها و اینکه نماینده مجلس 
بایــد نماینده مردم باشــد، موضوع دیگــر مورد بحث 
کاربران توییتر بود. یکی از شــریفی ها با اشاره به این 
موضوع توییت کرده بود: »یکی از نماینده ها گفته اگه 
رهبری امر کنند من به FATF# رای نخواهم داد. برادر 
تو نماینده مردمی یا نماینده ایشــون؟ یکم استقالل 

رای داشته باش«.
موضوعات مربوط به FATF به همین جا محدود نمی شود 
و عده ای هم به تجمعات معترضان به FATF پرداخته و 

گفته بودند که اگر طیف دیگری می خواســت این طور 
بدون مجوز تجمع کند، با آن برخورد امنیتی می شد!

در ایــن میان موضوعی که گاهی مغفول می ماند،  پایه 
مساله است! یکی از دانشجویان گفته بود: »در حماقت 
جامعه  ما که یه عــده اصن نمیدونن FATF چیه ازش 
حمایــت می کنن، یه عــده هم اصــن نمیدونن چیه، 
باهــاش مخالفت میکنن، یه عده هــم اصن نمیدونن 
چیه در موردش توییت می کنن، من از دسته  سومم«.

حماسه میلیونی
کمتــر از 20 روز تــا اربعیــن مانده اســت و از همین 
االن می توان شور شــرکت در راهپیمایی اربعین را در 
توییت های شریفی ها مشاهده کرد. بعضی از خاطرات 
سال های گذشــته خود می گویند، بعضی از حسرت 
امســال و بعضی از دلتنگی حال و هوای اربعین. این 
مطلب را با توییت یکی از فارغ التحصیالن دانشگاه به 
اتمام می رســانیم: »اوایل چایی ایرانی پیدا نمی شد. 
ف لوَنه. یه  به موکبا می گفتیم شــای ایرانی فی؟ + خِفّ
کم آبجوش می ریخت می شــد چایی ایرانی:(( چایی 

عراقی هوس کردم«. 

در توییتر

الیحه پرحاشیه

Mohammadmahdibarideh

تنــوع رنگ هــا، طعم ها، ســلیقه ها، هندســه ها، 
چینش ها؛ نگاه ساده به یک بازار 

مکان: بازار مرکزی رشت

Pooyasahandifar

این روزها التهابات زیاد است و نیازمندی به مطالعه 
تاریخ افزون تر

کاش تاریخ را تــکراااااار نکنیمـ 
این بار تکرار نکنیم!

Mohammadrezakh

جمعه ها با کتاب 121
رستخیز

گروه نویسندگان. دبیر مجموعه: نفیسه مرشدزاده. 
نشر اطراف

ادامه کتاب کآشــوب؛ بیست و چهار روایت از افراد 
گوناگون در رابطه با گره خوردن روزمره ها و کارها و 
احساسات و احواالتشان با روضه و هیئت و شور و و 

شعور و عشق حسینی

sharif_senfi

می دونیم خیلی اوقات از مشــکالت دانشگاه 
توییــت می کنید. ممنون می شــیم مــا رو هم 
تــگ کنین تــا در جریان قرار بگیریــم و بتونیم 

پیگیری کنیم.

amirmahdihasani

اســتاد محترم! دانشــجو رو نبر جلوی کالس. 
شاید رو 2 ساعت زمان کالس تو حساب کرده!

melifaar

همیشه بین کباب و هر چیز دیگه ی سلف باید 
هر چیز دیگه رو انتخاب کنی.

SinaHooshangi

خــب وقتــی مصاحبــه با کیــت وینســلت رو 
میذاری تو روزنامه، دیگه کســی سراغ صفحه 

علمی نمیره

_Farhaneh_

اگه تا دیروقت ســرکارید دلیل بر این نیست که 
شما خیلی ســخت کار می کنید، نشون میده 

شما زمان بندی بلد نیستید

mr_slash_knower

اگــه دور تــا دور کــره زمیــن یــه دور راه بریم، 
مســافتی که کله مــون طی می کنه بیشــتر از 

مسافتیه که پاهامون طی می کنه

Mazmiveh

خیلــی کار افتضاحیه وقتی یه ویدیو یا تبلیغی 
می ســازید کــه 80 درصــد تاثیرگذاریش رو به 
خاطر موســیقیش دارید به مخاطب می دید، 
ولی هیچ اســمی از آهنگســاز و صاحب اثر تو 
هیچ کجاش نیارید. ذکر نام موسیقی و صاحب 

اثر حداقل و بی هزینه ترین کاره!

اینستاگرام

توییتر

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

Gharbihatef

ایــن جملــه گرگیــاس رو میشناســین دیگه: 
»حقیقتی نیســت! اگر هم باشــد شــناختی 
نیســت! اگر هم شناختنی باشد، شناساندنی  
نیست!« تغییرش بدی میشــه مال من: »وی 
عاشــق هم نمی شــود! اگر هم بشــود، رویش 
نمی شود به مخاطبش بگوید و اگر هم بگوید، 

آن طرف باور نمی کند!«

 Atia7H

مد تناوبی تکرار میشــه، پس چــرا دوباره اون 
پیراهن های آســتین پفی زمان آن شــرلی اینا 

مد نمیشه؟

 fe_mim99  

با یکی از دوســتان کلیپی کــه الریجانی گفت 
نماینده ها تا آخر هفته نمیخواد بیان سر کار رو 
دیدیم و به حال خودمون افســوس خوردیم که 
برای یه کالس چهارشــنبه نمیریم شهرستان! 

خیلی خسته شدن نماینده ها :((

 jordiAlbaloo  

هر کدومتون که تافل میدید، تیریه تو قلب من. 
کاش اوضاع مملکت جور دیگه ای بود، اینقدر 

نگران جدایی از رفیقامون نبودیم.

 Dr_4chesh  

خــدا نیامــرزد اونایی رو کــه بــا برخوردهای 
مزخرفشــون چشــم بچه ها رو از عضو صنفی 
شدن ترســوندن که حاال دانشکده هزار نفری 
14 نفر توش پیدا نمیشــن که برای الاقل حق 

خودشون تالش کنن

 mrybmp  

خدا شــاهده مــن می خواســتم درس بخونم 
امــا اینــا روی دیــوار کتابخونــه زیــاد چیــز 
نوشــتن. زیــر میز هــم آدامــس چســبیده و 
 پریزها از میــز فاصله دارن. شــما بودید درس 

می خوندید؟

هفته گذشــته، به دلیــل تعطیلی  هزار قلم
سه شــنبه، کل دانشــگاه حالــت هاتف محقق

نیمه تعطیل داشت. بعضی از دانشجویان از چهارشنبه  
قبــل از آن برای راهپیمایی اربعین راهی عراق شــده  
بودند و عده ای هم اول هفته یا وسط هفته به مسافرت 
رفتنــد. خالصــه اینکــه این هفتــه جــزو هفته های 
کم جمعیت دانشگاه و به همین دلیل خبرهای آن کم 
بــود. در توییتــر هم تقریبــا هیچ موضوعــی نبود که 
شریفی ها روی آن متمرکز شده  باشند. شاید مهم ترین 
خبر هفته گذشته در دانشگاه مربوط به شورای صنفی 
بود: واحدهایی که تعداد کاندیداهای آنها در دور دوم 
انتخابات به حد نصاب رســیده بودند، اعالم شــدند. 
البته در فضــای مجازی اخبار صنفی بازتاب چندانی 
نداشت و تا جایی که ما توییت ها را دیدیم، به جز یکی 
از فعاالن صنفی تازه فارغ التحصیل  شــده، کسی به 

این موضوع نپرداخته بود. 

مسائل بهداشتی یا صرفه جویی در انرژی
هفته گذشــته یکی از دانشجویان خوابگاه طرشت 2 
این موضوع را با روزنامه در میان گذاشــت که مسئول 
بهداشــت این خوابــگاه در نظارت خود بــر اتاق ها به 
وســایلی مثل پلوپز و مخلوط کن ایراد می گیرد. وقتی 
هــم دانشــجویان از او می پرســند ایراد این وســایل 
چیست، با بداخالقی جواب می دهد: »چون ممنوع 
است«! حتی مواردی پیش آمده که مسئول بهداشت 
دانشــجویان را تهدید کرده است در صورت استفاده 
مجدد از این وسایل، آنها را به کمیته انضباطی معرفی 

خواهد کرد!
این موضوع در توییتر و بین کاربران به بحث گذاشــته 
شــد. در این زمینه 3 ســوال وجود داشت. سوال اول 
مربوط بــه دلیل ممنوعیت اســتفاده از این وســایل 
و منطقــی بودن یا نبودن آن اســت. ســوال دوم این 
اســت که آیا مســئول بهداشــت حــق ایــراد گرفتن 
در ایــن خصــوص را دارد و آیا این وســایل مشــکالت 
بهداشتی ایجاد می کنند. ســوال سوم هم این است 
که چرا در جواب سوال بچه ها پاسخ های سرباال داده 
و بــا بداخالقــی و تهدیــد برخورد می شــود. در مورد 
ســوال های دوم و ســوم هیچ کــدام از کاربران نظری 
نداشــتند و هنوز هم کســی جوابشــان را نمی داند. 
اما درباره ســوال اول موضوعات زیادی مطرح شــد. 

مثــال یکی از اعضای ســابق شــورای صنفی گفت در 
تعهدنامه خوابگاه آمده اســت که دانشــجویان نباید 
از وســایل برقی پرمصرف استفاده کنند. در خصوص 
مصادیق »وســایل پرمصــرف« هم نظــرات متفاوتی 
 وجــود داشــت کــه در ادامه بــه خالصه ایــن نظرات 

می پردازیم. 
در میزان مصرف یک وســیله، توان مصرفی آن وسیله 
و مــدت  اســتفاده از آن اهمیت دارند. وســایلی مثل 
اتــو و کتری برقــی بیش از 2 هــزار وات توان مصرفی 
دارند امــا مخلوط کــن و پلوپز کمتــر از 500 وات. از 
طرف دیگر، پلوپز شــاید در بیشــترین حالت 2 بار در 
هفته اســتفاده شود ولی در هر بار مدت زیادی از برق 
استفاده می کند. مخلوط کن که حتی این مدت زیاد را 
هم ندارد. جمع بندی نظرات این است که کلیت قانون 
استفاده نکردن از وسایل برقی پرمصرف درست است 
اما باید مصادیق آن منطقی باشد. موضوع مهم تر - که 
قبــال و در مورد مســائل دیگر هم انتقــادات زیادی را 
برانگیخته - نــوع برخورد بعضی مســئوالن خوابگاه 

اســت که با بداخالقی و حتی گاهی تهدید ســعی در 
اعمال نظر خود دارند.

آدم برفی آب شد ولی در یادها ماند
تقریبا تمام شــریفی هایی که در توییتر فعالند، اکانت 
»آدم برفی« را می شناسند؛ شخصیتی مجازی که همه 
می دانستند شــریفی ا ست ولی کســی نمی دانست 
شــخصیت حقیقی پشت آن کیســت. هفته گذشته 
آدم برفی با یک اکانت جدید وارد توییتر شد ولی این  بار 
با شخصیت حقیقی خود. از نظر بسیاری از کاربران، 
از جمله نگارنده، ویژگی منحصر به  فرد آدم برفی طبع 
ادبــی و آمیخته با طنــز او بود. با یکــی از توییت های 

آدم برفی این بخش را به پایان می رسانیم:
»بعد از گذشــت 4 ســال از ورودم به دانشــگاه شاید 
مهندس خبره ای نشده باشم، اما تحت »تنش« زندگی 
در خوابگاه معنای »خستگی«، »تسلیم« و »شکست« 

را به خوبی فهمیده ام!«
دلمان برای آدم برفی تنگ خواهد شد. 

در غیاب کاندیدا برای انتخابات شورای صنفی بعضی خوابگاه ها

»تنش تسلیم« خوابگاه چقدر است؟

Arminnourbakhsh

Water_Tourism#  گردشگری_آب؛#
سفر اول: #یزد؛  #ایران_را_بگردیم

#آلبوم_اول: داخل قطار

 Mohitaremi

 خوِد من
در خوِد من

زندانیست...
#وارونگی

 a.ershadinia

 قسمت دوم دور اول المپیاد اینترنتی اوریگامی 
 عنکبوت جهنده
 از گوین نوک تان



صفحـــــــه آخـــــــــر

39۲****0903: ســالم، مــا بــه  دلیل اســتفاده از 
وســایل برقی آشــپزخونه مثل کتری برقــی و پلوپز 
و مخلوط کــن توســط مســئول بهداشــت خوابگاه 
)دخترونه( به رفتن به کمیته تهدید شدیم. یکی بگه 

مشکل استفاده از این وسایل چیه.
  از یکی پرسیدیم، گفت وقتی یه مهندس، 
بــرق رو به انــرژی حرارتی تبدیل می کنــه، همزمان 

انرژی و تمام مطالعاتش رو با هم ضایع می کنه!

893****09۱3: مــن اگــر خدای نکــرده بخوام یه 
کاره ای تو مملکت بشم، دوست دارم معاون فرهنگی 
دانشگاه شــریف بشم و اون موقع حکم میکنم درب 
اتاق گروه موسیقی باید همیشــه باز باشه تا من هم 
بشــنوم هنرنوازی ها را ! کال گروه های فرهنگی مون 

باصفا هستند.
  اون موقع باید همزمان مســئول یه جای 
دیگه هم باشــی چون یهو ممکنه زیــادی در رو باز 

بذارن و اونجا رو هم زیبا کنن!
08۱****0933: واقعــا ممنــون از ســطح درکتون 
از دغدغه هــای شــریفی ها. مثــال یــه موقع هایــی 
وقتی قســمت »تقدیم میشــود بــه...« رو میخونم، 
دوســت دارم به حال خودم گریه کنم. خصوصا اون 

شماره هایی که مربوط به مقطع دکتری بود.
  اگــر شــانه هایمان را بــرای گریــه  کردن 

می خواهی، دفتر روزنامه منتظریم!

اس ام اس

عکس و مکث
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قائم مقام وزیر علوم: وزارت علوم در مقابله با تقلب در آثار علمی، مانند پایان نامه فروشی، بسیار جدی است )۲ آبان ۱397، سایت وزارت علوم(. 

مریدی از شیخ بزول پرسید: شاخص رشد علم و عمل در این ملک 
چگونه بینی که اولی هر روز ارتقا یابد و دیگری هر ساعت ابتذال؟ 
گفت: بر هر شارع که بگذری، تورقهوه ها  گشوده بینی که بر چپ 

و راست نبشته اند انواع پایان نامه و اقسام مقاله در ازای اندکی حواله. 
سپس باز رند گفت: آیا تخته کردن چنین دکانی بر وزارت پرتوان دشوار باشد؟ شیخ 

کشکی به دهان برگرفت و این سرود: 
یکی برگرفته ست طرحی بزرگ شنیدی که قایم مقامی سترگ 
کند با تقلب نبردی عظیم  زره پوش کرده بسان قدیم 
ببینید راهش چقد سخته او در تزفروشان کند تخته او  

که کردید چندان مقاالت، میک  رجز خواند کای تزنویسان فیک   
که آسان فروش مقاله شده؟ مگر خانه ی عمه خاله شده؟ 
»من آنم که رستم بود پهلوان«   دهم درس خوبی به سوداگران 
همی می دهد وعده صد من به غاز دگر سال دیدند وی را که باز 
شده ده برابر شمار دکان نخوردست آبی ز آبی تکان 
یکی طرح ملی، دوصد اعتبار  شده صرف و اوضاع، بدتر ز پار
بپرسید حکمت چه باشد در این  چو رند آمد و دید شیخ حزین 
»دوصد گفته چون نیم کردار نیست« بگفتش که این اولین بار نیست  
*علیرضا مختار

قائم مقام جدی است! باور کنید

چرا این نخاله ها عجیبند؟ 
چون هرچه گشتیم، تا ۲00 

متری این محل هیچ عملیات 
عمرانی در حال اجرا نبود. 

یعنی یک نفر نخاله ها را آورده و 
اینجا ریخته است!

ُپرفکشنیسم افراطی
اکثــر کارهــا مهلتــی برای 
اتمــام و تحویل بــه کارفرما 
دارند. البته شما نوآموز عزیز 
باید یاد بگیریــد برای آنکه 
شــریفی تر به نظــر بیایید، 
حواســتان را جمــع کنیــد تــا خــدای ناکرده 
از واژگانــی چــون »مهلــت«، »موعــد مقرر« و 
علی الخصوص »ضرب االجل« استفاده نکنید. 
چرا؟ چون حتی گربه هم )شــریف سگ ندارد( 
از این کلمات توی شــریف اســتفاده نمی کند. 
شــریفی ها برای کارهایشــان »ددالین« دارند. 
شما هم یاد بگیرید ددالین داشته باشید. البته 
اسمش هرچه باشد، کمکی به منظم  کردن کار 
نمی کند و آخرش هم کار می افتد برای دقیقه 96 
و ضربه سر سپهر حیدری. اما تفاوت شریفی ها 
در اینجاست که در دقیقه 96 حاضر نمی شوند 
سپهر حیدری ضربه سر را بزند. اگر تیم شریف را 
در آن موقعیت می گذاشتند، احتماال توپ را به 
عقب تر پاس می دادند تا حرکت تمرین شده ای 

را برای زدن یک گل زیبا انجام دهند.
بــه ایــن نــوع از حساســیت ها، همان طور که 
شریفی ها می دانند، »کمال گرایی« می گویند که 
گرایشی رایج در محله طرشت است. البته قدما به 
جای لفظ کمال گرایی از »کمال بازی« استفاده 
می کردنــد و آن را یــک بیماری می دانســتند. 
پس بیایید نگوییم کمال باز، بگوییم کمال گرا! 
کمال گرایی به ابراز حساســیت های بی دلیل، 
بی هدف و کامال غیرضروری اطالق می شود که 
معموال در دقایق پایانی هر پروژه اعضای گروه ها 
را بیش از حد به هم نزدیک می کند و یک خانواده 
را تشکیل می دهد. در آموزه های اسالم، ازدواج 
به عنوان »کامل کننده« نیمی از دین به شــدت 
به پیروان این دین توصیه می شــود. از همین رو 
افراد دارای گرایش های کمال گرایانه عالقه بسیار 
وافری به امــر ازدواج دارند اما از طرف دیگر، در 
انتخاب همسر حساســیت به خرج می دهند و 
به همین دلیل معموال مجرد هســتند. حال اگر 
کمال گرایــی را ببینید و از او بپرســید که با این 
میل به کامل  کردن و کامل  شــدن چــرا ازدواج 
نکرده، احتماال به شــما پاســخ می دهد که من 
بــا کارم ازدواج کرده ام و حقا که آنها با کارشــان 
ازدواج می کنند! البته این نوع ازدواج، برعکس 
ازدواج های سنتی، نه تنها به قصد لذت نیست، 
بلکه لذت را بر انســان حرام کرده و وقت مفید و 
اعصاب را به هدر می زند.  حال می رسیم به سوال 
اصلی. چگونه کمال گرا شــویم؟ ســاده است. 
دقیقه 96 بیایید و به چیزهایی مثل پوسته )ِتم( 
نرم افزار، فونت استفاده شده در گزارش پروژه، 
فاصله اول خطوط ُکــد و... گیر بدهید. یادتان 
باشد که کمال گرایی و تواضع جمع پذیر نیستند. 
هرکس پرســید، با صدای بلنــد بگویید: »من 
پرفکشنیستم، دست خودم نیست!« و حواستان 
باشد هرگاه کسی به اشتباه از »پرفکشنیسم« به 
جای »پرفکشنیست« استفاده کرد، زخمی اش 
کنید که در غیر این صورت به شــریفی  بودنتان 

شک می کنند.

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به مریضی و هرچی که هســت! به بیمه که نمی دانی چقدر دستت را خواهد 
گرفت و گاه راحتت می کند و گاه تو را آنقدر دنبال خودش می کشــاند که بی خیالش می شوی. تقدیم می شود به 
پیشگیری که معموال از آن غفلت می کنیم و بخش قابل توجهی از عمر خود را در صف درمان و دوران نقاهت به سر 
می بریم. تقدیم می کنیم به ورزش که در عین اینکه یکی از ســالم ترین راه های پیشگیری از انواع بیماری است، 
اولین بخش از زندگی است که وقتی سرمان شلوغ می شــود، آن را کنار می گذاریم. و در نهایت تقدیم می شود به 

سالمتی که تا بالیی سرمان نیاید، یادش نمی کنیم.

تقدیم می شود به ...

محمدحسین هوائی

97 آبان   ۱۲ شنبه    784 شماره 
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