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 خارج از بودجه، 
به همـت خیـریـن

راوی
الی کتاب را که باز می کنی، 
کمــی دقــت کــن. حتما 
را می شــنوی.  صدایــش 
معمــوال در هــر کتابــی که 
روایتگــر جریانــی از یــک 
زندگی اســت، در کنار نقش آفرینان، شخصی 
سخن می گوید که به او »دانای کل« یا »راوی« 
گفتــه می شــود. حیــن خواندن کتــاب آنقدر 
مشغول شخصیت های داســتان می شویم که 
اغلب حضور راوی را فرامــوش می کنیم. راوی 
همان کســی اســت که از ســیر تا پیــاز ماجرا 
خبر دارد و راز ســر به مهر خــود را به هرکس که 
خواهان دانستن اســت، می گوید. راوی بارها 
و بارها یک داســتان را برای هــر خواننده تکرار 
می کند و با هر شــادی اش لبخند می زند، با هر 
غمش می گرید، نگران می شــود، می ترســد، 
هیجان زده می شود، زنده می شود، می میرد و 
لحظه به لحظه با شــخصیت ها زندگی می کند 
اما نمی تواند جلوی واقعه  ای تلخ را بگیرد یا خود 
لحظه ای شیرین را رقم بزند. تنها گاهی دست 
مریزادی به نویســنده می گوید و گاه به جانش 
غر می زند. چه سخت اســت دانای کل بودن! 

دانستن و این همه نتوانستن! 
کمی به اطرافمان نگاه کنیم. دلمان کتابچه ای 
است از یک دنیا روایت. هرکس، به نوبه خود، دانا 
به جریان هایی است که گاه حتی بازیگرانش از 
واقعیت ماجرا خبر ندارند. پیچیده تر از آن اینکه 
دانای هــر جریانی خود بازیگــر جریانی دیگر 
است. هرچه بزرگ تر می شویم، دانسته هایمان 
از دیگران و ندانســته هایمان از خودمان بیشتر 
می شود. زمان می گذرد و نگاهمان به هر ماجرا 
عوض می شــود. اعتراف می کنم که بخشی از 
خاطراتمان این گونه رقم می خورد؛ همنشینی 
با نقش آفرینانی از کتاب روزگار که گاه بی آنکه 
خود بدانند، برگه های گمشده  اش به دستمان 
می رسد. تالش می کنیم همه را کنار هم بگذاریم 
تا ماجرا کمی روشن تر شود، شاید بتوان کاری 
کرد. بــه برگه  ســفید آخر که می رســیم، صبر 
می کنیم تا ناگفته ها جایشــان را در روزگار پیدا 

کنند، به امید عاقبت به خیری... 
آنقدر که تــالش می کنیم با هر قصه ای زندگی 
کنیم، حجــم خاطراتمان از گنجایش عمرمان 
بیشتر می شود. گاهی به خودم می گویم خوش 
به حال راویــان کتاب ها! الاقــل جایی زندگی 
می کنند که ســفره دلشــان برای چهار نفر باز 
می شود، دانسته و ندانسته شان همانی است که 
هست، نگاهشان در گذر زمان تغییر نمی کند و 
خاطراتشان تکرار تکرار است... در عالم ما دانا 
نمی تواند راوی باشــد، بایــد خیلی حرف ها را 
قورت بدهد. این رازها باید ســر به مهر بمانند. 
اما خودمانیم، آدمیــم دیگر! این وجود کربنی 
تنها در شــرایط سخت الماس می شود. همین 
دانســته های ناگفته است که پیکره  روحمان را 
صیقل می دهد، رشــدمان می دهــد، بزرگمان 
می کنــد و تغییــر می کنیم؛ همــان چیزی که 
راویان کتاب تجربه اش نمی کنند. پس یکی به 

نفع خودمان!

سرمقاله

بسیج دانشجویی مدتی است در دانشکده ها بسیار فعال 
صفحه  3 شده که نمود بارز آن را می توان  ...  

ســرانه مصرف آب ما در یک روز یا یک سال چه مقدار 
صفحه  4 است؟ برای محاسبه این عدد، عالوه بر  ...  

وقتی از تاالر بورس یاد می شــود، تصویــر افرادی که 
صفحه  6 جلوی تابلوهایی پر از عدد و رقم  ...  

بخش فراموش شده  اقتصاد ایرانردپای آباز راه مهندسی چه خبر؟

نازیال ویسی

صفحه   2 

صفحه  5 

آشنایی با تریاک طبیعی مغز 

واردات بیجا به تولید داخلی ضربه می زند!

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:
@sharifdaily

با شــماره پیامک 100066166006 و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com(

س: میالد مظفری
عک

فصل پنجم  رادیو شریف
صدا را به تصویر کشیدیم. 
رادیو شــریف تصویری 
شــد! هــم در یوتیــوب 

هستیم و هم در آپارات.
@radiosharif
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دانشجویی که هویج نباشد دانشجو نیست
نشــریه »ایستا«ی دانشــکده عمران مصاحبه ای با دکتر محســن قائمیان، رئیس این 
دانشــکده، داشته اســت. چیزی که توجه ما را به خود جلب کرد، خواندن این جمالت 
از زبــان او بود: »دانشــجو وظیفه ای جــز درس خواندن ندارد« یا »دانشــجوی خوب 
دانشجویی  است که سیاسی نباشد و درس بخواند«. در این مصاحبه چند بار دیگر هم 
با این گونه جمالت روبه رو شدیم. ما که متوجه نشدیم با این تعاریف ایشان فرق دانشجو 
و دانش آموز چیســت و چطور همه جای دنیا دانشــجویان تاثیرگذار بوده اند. نمونه اش 
همین دانشجویان MIT که به خاطر اقدامات غیرحقوق بشری سعودی ها از مسئوالن 

دانشگاهشان خواسته اند ارتباط خود را با بن  سلمان قطع کند.  قائمیان در مورد استادان 
راهنمای دانشکده اش نیز گفته  بود که آنها با دانشجویان ارتباط خوبی دارند و اعتراضی 
از ســمت دانشجویان نسبت به آنها وجود ندارد. مشخص است دکتر قائمیان روزنامه را 
نمی خواند! در شــماره 764 روزنامه میزان رضایت از استادان راهنما در دانشکده های 
مختلف درج شده  بود. عمران آمار خوبی نداشت و مثال در شاخص »آداب معاشرت استاد 
راهنما« بین تمام دانشکده ها بدترین نمره را گرفته  بود. دکتر قائمیان، البد عقیده دارید 
استاد دانشگاه هم فقط باید وظایف آکادمیک خود را انجام دهد و وظیفه دیگری ندارد. 
اشکال ندارد، اما پیشنهاد می کنیم که حداقل مطالب مربوط به دانشکده خودتان را در 

روزنامه بخوانید تا بیشتر در جریان امور اطرافتان باشید.
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عکس خبری

نیم طبقه ساختمان رضایی، آرام ولی باصفا
دفتــر مطالعــات فرهنگی از جمله جاهایی اســت کــه زیاد در 
صدر اخبــار دیــده نمی شــود اما همیشــه مخاطبــان خاص 
خــود را دارد. ایــن دفتر که امســال فعال تر هم شــده اســت، 
جلسات مختلفی از جمله نمایشــنامه خوانی، داستان خوانی 
و نمایش مســتند را برگزار می کند. برنامه ای که دفتر مطالعات 
فرهنگی امســال بــرای اولین  بار بــه برگــزاری آن می پردازد، 
سلسله جلســات بازخوانــی شــعر معاصر فارســی  اســت که 
شــنبه  ها ســاعت 15 در این دفتر صورت می گیرد. این عکس 
هم مربــوط به یکــی از همین جلســات اســت. بــرای آگاهی 
بیشــتر از برنامه هــای این گــروه می توانیــد به کانــال تلگرام  

SUTdaftarm@ مراجعه کنید.
عکس از کانال دفتر مطالعات فرهنگی

چند ماهی است که  در شمال دانشکده گزارش
عمران کارگران حسابی مشغول کارند. 
و  دم  آنقــدر  هــم  وقت هــا  بعضــی 
دستگاهشــان دود و سر و صدا دارد که 
کنجــکاوی رهگــذران را برمی انگیزد. 

کمی درباره این پروژه تحقیق کردیم.
ســابقه بحث توسعه دانشــکده عمران 
به بیش از 10 ســال پیش برمی گردد. 
وضعیــت موجود دانشــکده جوابگوی 
تعداد دانشجو، اســتاد و پژوهش های 
دانشکده نبوده و محدودیت فیزیکی، 
به گفته دکتر مرتهب استاد دانشکده که 
پیگیر این مسائل است، فرصت توسعه را 
از دانشکده گرفته بود. باالخره امسال 
یک خّیر پیدا شد و هزینه و اجرای پروژه 

توسعه دانشکده را بر عهده گرفت.

ردیف بودجه ای که خّیر تقبل کرد
همه به یــاد دارند که چند ســال پیش 
محدوده ای برای توســعه دانشکده در 
نظر گرفته شــد ولی پیشرفت و اقدامی 
فیزیکی در آن به چشم نخورد. پس چرا 
حصار کشــیده شــده بود؟ ایــن پروژه 
ردیــف بودجــه دولتی داشــت و حتی 
مسئوالن اجرای کار نیز مشخص شده 
بودنــد. قرار بــود کار توســعه مجموعه 
همراه با دانشــکده مواد آغاز شود ولی 
به دلیل عدم تامین بودجه عقب افتاد.

چند ماه قبل گروه ســرمایه گذاری تات 
که یکــی از فعالیت هــای اصلی اش در 
حوزه عمران اســت، به دانشگاه اعالم 
کرد که پروژه توسعه دانشکده عمران را 

به صورت EPC بر عهده خواهد گرفت. 
این حرکت خیریه واکنش های مختلفی 
در ســطح اســتادان و مدیران دانشگاه 
داشت. برخی معتقد بودند که این هزینه 
چون خارج از بودجه اســت، بهتر است 
صرف پروژه های بهتری شــود. مثالش 
هم پروژه هایی بود که یــا ردیف بودجه 
نداشتند یا در حال تکمیل و پایان بودند، 
مثل ساختمان جدید آموزش در خیابان 
قاســمی. اما به هر حال تصمیم آخر را 
خود مجموعه تات گرفت و کار دانشکده 

عمران با سرعت آغاز شد.

به چه امید داشته باشیم؟
مصاحبه بچه های نشــریه »ایســتا«ی 
عمــران را با رئیــس دانشــکده، دکتر 
قائمیــان، خواندیــم و تقریبا هیچ چیز 
از آن دســتگیرمان نشــد. حرف دکتر 
قائمیان این بود که طرح توسعه مصرف 
آموزشــی و آمفی تئاتر خواهد داشت. 

طــی 2 روز چند بــار هم تلفــن کردیم 
کــه در حد 5 دقیقه ســواالت خود را از 
وی بپرســیم اما ناکام ماندیم! باالخره 
دکتر مرتهب، مطلع تریــن فرد از پروژه 

را پیدا کردیم. 
پروژه ای که اکنون دارد اجرا می شــود، 
بر اســاس یک طــرح مفهومی اســت 
و جزئیــات آن هنوز مشــخص نشــده. 
دکتر مرتهــب به روزنامه گفــت که اول 
دســامبر مشــاور فرانســوی پــروژه به 
ایــران خواهد آمد و جزئیات نهایی را به 
دانشــگاه ارائه خواهــد داد. اما آنچه تا 
االن مشخص شده عبارت است از یک 
ســاختمان با 3 طبقه در ضلع شــرقی 
و 4 طبقــه در ضلع غربی کــه تعدادی 
از آزمایشــگاه های دانشکده را در خود 
جا خواهد داد. آزمایشگاه های مهمی 
چون خاک، هیدرولیک و ســازه در این 
مجموعــه مســتقر خواهند شــد. خبر 
خــوب و از جنس توســعه، پیش بینی 

کارگاه گرایش جدید مدیریت ســاخت 
و همچنین آتلیه ای برای رشــته جدید 
مهندسی معماری است که در این طرح 
مفهومی دیده شده. وقتی در خصوص 
پارکینگ های پشــت دانشکده عمران 
پرسیدیم، جواب دکتر مرتهب این بود که 
نه تنها پارکینگ های اشغال شده فعلی 
آزاد خواهند شــد، بلکه بخشی از خود 
ساختمان نیز پارکینگ خواهد داشت. 
همچنین بناســت تعدادی از اتاق های 
مجموعه جدید به استقرار دانشجویان 
دکتــری و اســتادان اختصــاص یابد و 
بخشی از آن هم به کالس تبدیل شود که 
جزئیات آن در همان دسامبر مشخص 

خواهد شد.

تحریم های مزاحم
تمــام کارهای ایــن پــروژه از طراحی 
و ســاخت تــا راه انــدازی بــا مجموعه 
تــات اســت. آنهــا در ابتــدای کار با 3 
مشاور خارجی تا آســتانه توافق نهایی 
پیــش رفتند کــه در نهایــت واحدهای 
حقوقی آنها به دلیل تحریم های ایران و 
همچنین خود دانشگاه شریف، از ورود 

به این پروژه خودداری کردند.
هزینه های پروژه ابتدا 40 تا 50 میلیارد 
تومان تخمین زده شده بود که با توجه 
به افزایش شــدید قیمت ها، پیش بینی 
می شــود ایــن هزینه ها افزایــش یابد. 
مدت پــروژه نیز حــدود 2 ســال و نیم 
پیش بینی شــده اســت که دانشــکده 
عمران ظاهــرا از پیشــرفت کار راضی 

است.

طرح توسعه دانشکده عمران چیست؟

خارج از بودجه، به همت خیرین
Ó	 »میــز نشــریات این شــماره را بــا »فروغ

انجمن اســالمی دانشــجویان، متعلق به 
واحد مطالعات و حقوق زنان این تشــکل، 
آغاز می کنم که باالخره نخســتین شماره  
نیم ســال آن یکشــنبه  این هفته منتشــر 
شد. نشــریه  زنان انجمن اسالمی در یکی 
از مقاالتش بار دیگــر ماجرای قدیمی اما 
جنجال برانگیــز یکی از اســاتید متهم به 
تعرض بــه یکــی از دانشــجویان دختر را 
در دانشــکده  هوافضا مطرح کــرده بود. 
پیگیری مطالبه  محقق نشده  دانشجویان 
ایــن دانشــکده را از نکات قابل ســتایش 
این نشــریه می توان دانســت. طرح جلد 
این نشــریه گرچه خالقانه به نظر می آمد، 
از مولفه  جذابیت  بهره ای نداشــت. اما در 
مورد صفحه آرایی آن می توان به سادگی و 
شلوغ  نبودنش در عین برخورداری از یک 

رنگ بندی مناسب اشاره کرد.
Ó	 دیگر نشــریه  این هفته  میز نشــریات »در

دانشــکده«  انجمــن علمــی دانشــکده   
مهندســی شــیمی بود که با طرح جلدی 
رمزآلود یک نشــریه  جذاب دانشــکده ای 
را نوید مــی داد. بچه هــای انجمن علمی 
کیمیــا در پرونــده  ویــژه  ایــن شــماره از 
نشریه شــان به بحث ورود تشکل بسیج به 
دانشکده شان پرداخته بودند؛ پرونده ای 
که آن را پیوســتی از نمودارهای رنگارنگ 
همراهی می کرد تا پشتوانه ای آماری باشد 
برای آنچه دردانشکده ای ها در مخالفت با 
حضور بســیجیان تحت تشکلی جدا برای 
فعالیت های دانشــجویی فریاد می زدند. 
به طور کلی، این شــماره از نشریه  انجمن 
کیمیا از تنوع خوبــی در محتوا برخوردار 
بود و در کنار توجه به مســائل دانشــکده، 
جایــی را برای مســائل فرهنگی مخاطب 
هم دانشکده ای خود هم در نظر گرفته بود.

Ó	 خمــش« دانشــکده  مکانیــک دیگــر«
نشریه  ای بود که این هفته به چاپ رسید. 
این نشــریه هم به طرز اعجاب انگیزی)!( 
پرونــده  اصلی خــود را به ورود بســیج به 
عرصــه رقابــت بــا فعالیت هــای انجمن 
علمــی ایــن دانشــکده اختصــاص داده 
بــود. برخالف طــرح جلــد مفهومی »در 
دانشــکده«، طرح خمش بدون جذابیت 
و حتــی مفهومی خاص بــود. مطالب این 
شــماره از نشــریه  انجمن علمی محور از 
تنوع خوبی برخوردار بود و آن را ضمیمه ای 
علمی به نام »برش« برای آشــنایی بیشتر 
مخاطبان با مسائل علمی حوزه  مهندسی 
مکانیــک همراهــی می کــرد. مهم ترین 
نقطه  ضعف خمش را می توان صفحه آرایی 
آن دانســت؛ ضعفی که بیشــتر خود را در 
نبود یکپارچگی در طراحی نشان می داد. 
حتی خالقیت های سوال برانگیزی چون 
شــماره گذاری صفحات با اعــداد یونانی 

بهبودی در نقص اصلی ایجاد نمی کرد.

حسام الدین میرجلیلی 

میز نشریات
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اولین DemoDay شریف
شتاب دهنده   شریف نهادی است که به استارت آپ های شریفی )استارت آپ هایی 
که حداقل 50 درصد از بنیانگذاران آنها دانشجو یا فارغ التحصیل شریف هستند( 
خدمت ارائه می دهد. این شتاب دهنده  در نظر دارد اولین رویداد دمودی خود را 
29 آبان سال جاری در مرکز همایش های شهید قندی وزارت ارتباطات  و فناوری 

اطالعات برگزار کند. هدف این رویداد، تبادل اطالعات و شبکه سازی بین سرمایه گذاران، استارت آپ های 
شــتاب دهنده  شریف و افراد موثر در اکوسیستم کارآفرینی کشــور است.  عالقه مندان برای شرکت در این 

http://setak.sharif.ir/?p=11309 .رویداد می توانند از طریق لینک زیر ثبت نام کنند

به دردمان نخورد
شورای صنفی مصاحبه ای با رئیس مرکز مشاوره درباره کارگاه های مهارت های زندگی 
برای ورودی های جدید انجام داد. خانم آقاجانی هدف مرکز مشاوره را از این برنامه 
آشنایی دانشجویان با این مرکز اعالم کرد. این در حالی است که از شرکت کنندگان 
هزینه دریافت می شــود!  وی همچنین گفت که در پرونده دانشــجویان انصرافی 

عدم توانایی در مدیریت مشکل اصلی بوده است که در این کارگاه ها به آن پرداخته می شود. اما بخش جالب 
پرونده، نظرات دانشجویان 87 تا 96 بود. به طور مثال 84 درصد آنها گفتند که اگر مجبور نبودند، در این برنامه 
شرکت نمی کردند و همچنین 75 درصدشان اعالم کردند که به آنها گفته شده بود این برنامه اجباری است.

97 آبان   22 سه شنبه    787 شماره  بــــــــخش  خـــــــبری

 یادداشتی بر پرونده 
 شماره 786  روزنامه شریف 

با موضوع آمریکا
سالم و عرض احترام

خدا قوت بابت زحمات شما در نشریه
حقیــر دانشــجوی مقطع ارشــد فلســفه علم 

دانشگاه هستم.
غرضم از ارسال این ایمیل هم در عنوان آمده. 
واقعیتــش با خودم کلنجار می رفتم برای اینکه 
این حرف هــا را مطرح کنم یا نه، چون مطمئن 
نیستم تاثیر داشته باشــد یا بازتاب داده شود. 

اما به هر حال امید به حق پذیری شما بستم.
چیزی که حسابی شوکه ام کرد تیتر اصلی، طرح 
روی جلد و در پی آن، مطلب عجیب صفحات 4 
و 5 روزنامه بود. قبل از مواجهه با این مطلب فکر 
می کردم روزنامه شــریف یک روزنامه جناحی و 
ناپخته نیست، اما با این مطلب که رودررو شدم، 
چیــزی در حد صد و هشــتاد درجه خالف این 

باورم را نشان می داد!
بزرگوار! اگرچه قصد شما نمایش نظر عمومی 
جامعه دانشــگاه بــوده، اما به نظــرم به طرزی 
انکارناپذیر قبول دارید که حداقل طرح سواالت 
و تصاویر انتخابی تــان غرض ورزانه و جهت دار 

بوده، بعید است که منکر این حقیقت شوید. 
امــا بــرای واقع نما تر بودن نظرســنجی و تذکر 
چند مطلــب مهم و تاریخی دربــاره »آمریکا«، 
چند سوال برای نظرسنجی پیشنهاد می دهم:
1- تا چه حد از تاریخ آمریکا مطلع هســتید )به 

 ویژه تاریخ معاصر(؟
2- آیــا بــاور داریــد کــه آمریــکا بــه نحــوی 
مداخله جویانه و تنها در راستای منافع سیاسی 
خــود، در کمتر از صد ســال اخیر در مســائل 

حاکمیتی ایران مداخله کرده است؟
3- به نظر شما سازش با آمریکا هزینه بیشتری 

دارد یا چالش و مقاومت؟
4- دستاورد مذاکرات با آمریکا در تاریخ پس از 

انقالب را تا چه حد مطلوب می دانید؟
5- حتی اگر موضــوع مذاکره با آمریکا کاهش 
قدرت دفاعی و موشکی باشد، باز هم با مذاکره 
موافقید؟ اصــوال خط قرمزی بــرای مذاکره و 

سازش قائل هستید؟
6- آیــا آمریکای اوباما با آمریکای ترامپ تفاوت 

دارد؟
7- آیا می دانســتید کــه در داخل خاک آمریکا 
هم پرچم آمریکا در تظاهرات خود مردم آمریکا 

به آتش کشیده شده است؟
اینها پاره ای از پرســش های قابل طرح دیگری 
است که تامل در پاسخشان به نحوی بی طرفانه 
شــاید بتواند چهره شــفاف و »بزک نشده ای« 
از آمریکا نشــان دهد. خیلی هــم انتظار طرح 
نظرسنجی در این باره ندارم، فقط انتظار تامل 
دارم و اینکــه هیچ وقــت تاریخ پرفراز و نشــیب 
معاصرمــان را فرامــوش نکنیــم، بــا محوریت 
شرارت های تاریخ نگاشته و شفاف چهره ای که 

در روزنامه شنبه 19 آبان بزک شد.

روزنامه: بســیج دانشــجویی مدتی 
است در دانشکده ها بسیار فعال شده 
که نمود بارز آن را می توان برنامه های 
»راه مهندسی« دانست که چند سالی 
اســت برای ورودی های جدید برگزار 
می شود و معموال استقبال خوبی هم 
از آنهــا صورت می گیــرد. فضای این 
گزارش، به درخواســت این تشــکل، 
در اختیارشــان قرار گرفت تا آنچه را 
در راه مهندسی 97 در جریان است، 
به زبان خودشان به اطالع مخاطبان 

روزنامه برسانند.

حاال دیگر این نهال  گزارش
7 ساله شده است و احمد اثنی عشری

»راه  می دهــد.  میــوه  دارد  کم کــم 
مهندسی«، ویژه برنامه بسیج دانشجویی 
برای نودانشــجویان، ابتدای هر ســال 
تحصیلی کلید می خورد. در طول سال 
واحدهای دانشــکده ای بسیج برنامه-
های متعــددی را تحت ایــن عنوان در 
دانشــکده های مختلف برگزار می کند. 
اســتقبال نودانشــجویان وظیفــه راه 
مهندسی را سنگین تر کرده است. در 3 
ســال اخیر، هر سال بیش از 600 نفر از 
ورودی هــا در ایــن ویژه برنامــه ثبت نام 

کرده اند.

 تیم راه مهندسی 
چه کسانی هستند؟

هر دانشــکده یــک تیم راه مهندســی 
دارد کــه از دانشــجویان ســال دوم و 
ســوم به اضافه یکی  2 نفر از موفق ترین 
تکمیلــی  تحصیــالت  دانشــجویان 
رشــته های آن دانشــکده  تشکیل شده 
اســت که با مشــورت اســتادان و سایر 
فعاالن دانشجویی، مستقال و با توجه به 
اقتضائات، برای راه مهندسی دانشکده 
خــود برنامه را طراحــی و تصمیم گیری 
می کننــد. امــا شــاه کلید بهبــود راه 
مهندسی تداوم آن در طول این سال ها 
و انتقــال تجربه به صورت دانشــکده به 
دانشکده اســت. فعاالن دانشجویی در 
واحدهای دانشکده ای بسیج دانشجویی 
قبل از شــروع ســال تحصیلی دور هم 
جمع می شــوند و به بیــان تجارب خود 
در خصوص برنامه هایشان می پردازند، 
البتــه ایــن روند در طــول ســال ادامه  
خواهد داشت. در سال تحصیلی جاری 
راه مهندســی افتخار دارد در دانشکده 
مهندسی شیمی از حضور آقای دلوی، 
در دانشــکده صنایع از آقای مهروانفر، 

در دانشــکده عمران از آقایان شــریفی 
و امامقلــی، دانشــکده بــرق از آقایان 
کشاورز و بصیری، در دانشکده مکانیک 
از آقایــان خاکدامــن و ســعیدنژاد، در 
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر از آقای 
عزیزی، در دانشــکده هوافضا از آقایان 
زجاجی و شوکتیان و در دانشکده مواد 
از آقای خدامرادی به عنوان دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی بهره ببرد.

در افتتاحیه چه گذشت؟
امسال هم مانند سال های گذشته، راه 
مهندسی با ثبت نام در همکف ابن سینا 
و برگــزاری افتتاحیــه در 10 مهرمــاه 
رسما آغاز شــد. در این برنامه که حدود 
200 نفر از دانشجویان حضور داشتند 
میزبــان دکتر رشــتچیان معاون محترم 
آموزشی دانشــگاه، دکتر شریف خانی 
اســتاد دانشــکده برق و آقــای غزنوی 
قائم مقام انجمن کارآفرینان ایران بودیم. 
دکتــر رشــتچیان در افتتاحیــه به ملی 
بودن بســیج اشــاره کرد و ضمن تقدیر 
از برگزارکنندگان راه مهندســی به بیان 
اهمیت نقش دوران کارشناسی در آینده 
هر فرد پرداخت و در ادامه مباحثی درباره 
اهمیت توسعه پایدار ارائه کرد. در ادامه، 
دکتــر شــریف خانی و آقــای غزنوی به 
صورت جداگانه بــه بیان اهمیت دوران 
تحصیل در دانشگاه و اهمیت سال اول 
دانشجویی پرداختند. همچنین در این 
برنامه از برگزیدگان دوره گذشــته طرح 
کاروژه تقدیر به عمــل آمد. در پایان هم 
به 3 نفر از شــرکت کنندگان در مسابقه، 
به قید قرعه، یک دستگاه تبلت از طرف 

شرکت اسنوا اهدا شد.

 راه مهندسی 
تاکنون چه کرده است؟

راه مهندســی تاکنــون بــا تــالش تیم 
برگــزاری هــر دانشــکده و همراهــی 
اســتادان 25 برنامه مجزا با موضوعات 
مختلف برگزار کرده  اســت. در ابتدای 
کار، جمع بنــدی دانشــکده ها با توجه 
به تجارب سال های گذشته این بود که 
برنامه هایی برگزار شود که نودانشجویان 
را بــا فضــای دانشــگاه و نحــوه درس 
خواندن و گذراندن درس ها آشنا کند تا 
به خوبی بتوانند خود را با محیط جدید 
تطبیق دهند. در ایــن برنامه ها، عالوه 
بر فارغ التحصیالن موفق، اســتادانی 
همچــون دکتر حمــزه لوییــان و دکتر 
بازارگان در دانشکده مهندسی شیمی، 
دکتر نوازی و دکتر دهقانی در دانشکده 
هوافضا، دکتر فردمنش در دانشــکده 
برق، دکتر عشــقی و دکتــر فتاحی در 
دانشــکده صنایع، دکتر حســینی در 
دانشکده مکانیک، دکتر صفدری و دکتر 
ابراهیمی در دانشــکده ریاضی و دکتر 
مداح در دانشکده مواد به راه مهندسی 
لطف داشتند و در برنامه ها شرکت کردند 
و دانشجویان را از مباحث خود بهره مند 

ساختند.

در آینده چه برنامه هایی داریم؟
در حال حاضر در ایام برگزاری امتحانات 
میان ترم قرار داریم. در این زمان بچه های 
راه مهندســی نمونه سواالت درس ها را 
تهیه می کنند و در اختیار نودانشجویان 
قــرار می دهند. بعضی از دانشــکده ها 
نیز بــا همراهــی انجمن هــای علمی، 
کالس های رفع اشــکال برای ورودی ها 

تــدارک دیده انــد که ایــن مرحله هم به 
خوبی طی شود. همچنین، در حالی که 
نودانشجویان در حال گذراندن امتحانات 
میان ترم  هســتند، دســت اندرکاران راه 
مهندســی در هر دانشــکده در تالشند 
بازدیدهای ویژه ای مختص ورودی ها پس 
از میان ترم ها تدارک ببینند. این بازدیدها 
بــا بازدیدهای معمول متفاوت اســت و 
اختصاصا برای ورودی های دانشکده ها 
با توجه به نیازشان و اقتضائات طراحی 
می شود. راه مهندسی در ادامه با توجه 
بــه این که نودانشــجویان حاال با فضای 
دانشــگاه آشــنا شــده  و بــا درس کنار 
آمده انــد، در نظــر دارد در قالب هــای 
مختلف و متناسب با نیازهای مخاطبان 
برنامه هایی را برگزار کند که این عزیزان به 
خوبی با آینده رشته خود و فضای کاری 
آن و موضوعاتی که در کشور وجود دارد 
و دانشجویان می توانند روی آنها در آینده 

کار کنند، آشنا شوند.

سخن آخر
راه مهندســی اولیــن گام از برنامه های 
علمی واحدهای دانشــکده ای بســیج 
در دوران کارشناســی اســت. گام دوم 
»چالش با صنعت« و گام سوم »کاروژه« 
است که در آینده به توضیح آنها خواهیم 
پرداخت. طرح راه مهندسی می خواهد 
تکمیل کننده و کمک کننده به سیستم 
آموزشــی دانشــگاه باشــد تا بتواند در 
بهبود وضعیت دانشگاه موثر باشد. برای 
دستیابی به این هدف، بهترین کمک، 
نظرات و انتقادات ســازنده و همراهی و 
همفکری افرادی است که برای اعتالی 

دانشگاه تالش می کنند.

برنامه های پرتعداد بسیج دانشجویی برای ورودی های جدید

از راه مهندسی چه خبر؟

نامه وارده
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سرانه مصرف آب ما در یک روز یا یک سال  محیط زیست
چه مقدار اســت؟ برای محاسبه این عدد، محمدجواد هاشمی

عــالوه بر مصارف معمــول آب در زندگی روزمره )آشــامیدن، 
نظافت، شست وشــو، پخت و پز و...(، باید مصارف دیگر را هم 
در نظر گرفت، مثل آب مورد نیاز برای صنعت فوالدسازی، تولید 
محصوالت کشاورزی و حتی ارسال یک بسته از طریق پست! 
ردپای آب مقدار آب اســتفاده شــده بــرای تولید هر محصول 
یــا ارائــه خدمتــی را در زندگــی روزانــه مــا بیــان می کنــد و 
از 3 جــزء تشــکیل شــده اســت: ســبز، آبی و خاکســتری. 
ایــن اجــزا در کنــار هــم یــک تصویــر کلــی را از منابــع آبی 
 اعــم از ســطحی و زیرزمینــی کــه مصرف شــده اند ترســیم 

می کنند.
 ردپای آبی: عبارت اســت از آب ســالمی که از منابع سطحی 
مثــل چشــمه ها و منابــع زیرزمینی بــرای تولیــد محصوالت 
 یــا ارائــه خدمــات فــردی و اجتماعــی مــورد اســتفاده قرار 

گرفته است.
 ردپای سبز: عبارت است از آب باران و برف )به طور کلی منابع 
آب ناشــی از بارش( که در عمق خاک نفوذ می کند و توســط 
گیاهان مصرف یا از سطح آنها تبخیر می شود. این ردپا به طور 
اختصاصی به کشــاورزی، باغبانــی و محصوالتی که از طریق 

جنگل ها تولید می شوند، ارتباط دارد.
ردپــای خاکســتری: ردپای خاکســتری عبارت اســت از آب 
آلوده ای کــه با تولید تمام محصــوالت و ارائه خدمات فردی و 
اجتماعی به وجود می آید و همچنین آبی که برای رقیق سازی 

آلودگی ها برای رسیدن به حد استاندارد مورد نیاز است.

واقعیاتی در مورد ردپای آب 
Ó	 تولید یک کیلوگرم گوشت گاو حدود 15 هزار لیتر آب نیاز

دارد که 93 درصد آن جزو ردپای سبز، 4 درصد ردپای آبی 
و 3 درصد ردپای خاکستری است.

Ó	 برای تولید یک همبرگر سویا حدود 160 لیتر آب نیاز است
در حالی که برای تولید یک همبرگر با گوشــت گاو حدود 

هزار لیتر آب مصرف می شود.
Ó	 ســرانه ردپای آب هر فرد چینی در سال حدود 1070 متر

مکعب است که حدود 10 درصد آن در خارج از مرزهای این 
کشور مصرف می شود )به واسطه واردات کاال، محصوالت 
کشــاورزی و خدماتی که در ســایر کشــورها تولید و ارائه 

شده اند(.
Ó	 سرانه ردپای هر فرد ژاپنی در سال حدود 1380 متر مکعب

است که حدود 77 درصد آن خارج از مرزهای ژاپن اتفاق 
افتاده است.

Ó	 ســرانه ردپای هر فرد آمریکایی حــدود 2840 متر مکعب
اســت که حدود 20 درصــد آن خــارج از مرزهای ایاالت 

متحده به مصرف رسیده است.
Ó	 تفکیــک ردپای آبی هر فرد نشــان می دهد که 74 درصد

آن ردپای ســبز، 11 درصد ردپای آبی و 15 درصد ردپای 
خاکستری است و محصوالت کشاورزی 92 درصد ردپای 

آبی هر فرد را تشکیل می دهند.
Ó	 کمبــود آب حداقل برای یک ماه از ســال بر زندگی حدود

2/7 میلیارد نفر از انسان ها تاثیرگذار است.
waterfootprint.org :منبع

نگاهی به مصرف آب در زندگی روزانه

ردپای آب

انـــرژی و محیط زیـــست 97 آبان   22 سه شنبه    787 شماره 

ایرانی هــا معموال  ما  محمد فالحی

ادعاهای زیادی دربــاره هوش باال، هنر 
زیــاد، زیرکی بســیار، مهمان دوســتی، 
مهربانــی و همه چیزهای خــوب و عالی 
دیگــر دنیــا داریم. امــا شــرایطی که از 
کشــورمان  بــر  مختلــف  جنبه هــای 
حکمفرماست، داستان دیگری را روایت 
می کند. در جهان امروز شاید بتوان همه 
چیزهای خوب را در توسعه یافتگی تعریف 
کرد و البته باید توجه داشــت که توســعه 
چیزی متفاوت با رشــد و پیشرفت صرف 
است. این موضوع را با یک مثال می توان 
از  ســاده  نمــودی  کــرد.  روشــن تر 
توسعه یافتگی می تواند این باشد که وقتی 

بر صندلی خودرویی نشستید، چه راننده 
باشید و چه سرنشین، قبل از این که کسی 
به شــما بگویــد، کمربند ایمنــی خود را 
ببندید. البته الزمه انجام این کار این است 
کــه هــم از قوانیــن آگاه باشــید و هم از 

خطرات نبستن کمربند ایمنی. 
مثــال دیگــر توســعه یافتگی را می توان 
تفکیک پسماند دانست. 2 سال است که 
گروه دوســتداران محیط  زیســت شریف 
طرح تفکیک پســماند را در ســلف های 
دانشگاه با قرار دادن 3 سطل رنگی اجرا 
کرده اســت. یکــی از آنها برای پســماند 
غذا، یکی برای پسماند خشک و دیگری 
پســماند نان است. مســاله این است که 

هنوز وضعیت تفکیک پسماند در بخشی 
از سلف  دانشــگاه اصال مناسب نیست. 
منظور از بخشــی هم در اینجــا با کمال 
تاسف سلف پســران است و خوشبختانه 
دختران دانشــگاه در ایــن زمینه کارنامه 

بسیار خوبی دارند. 
قصد دارم به مثال کمربند ایمنی برگردم. 
در آنجا شرط بستن کمربند، در قالب یک 
عمل خودخواســته و نه دستوری، واقف 
بودن به قوانین و خطرات نبستن آن بود. 
در مورد الزام تفکیک پسماند، قانونی در 
کشــور ما وجود ندارد اما حداقل از قشر 
تحصیلکرده جامعه این انتظار وجود دارد 
کــه از فواید ایــن کار و ضررهای تفکیک  

نشدن پسماند آگاهی داشته باشد. 
بــرای اطالع باید بگویم که پســماند غذا 
قابلیت تبدیل شدن به کود گیاهی و انرژی 
را دارد و الزم به بیان نیســت که پســماند 
خشــک هم قابلیــت بازیافــت دارد. اگر 
فکر می کنید تفکیک  کردن پسماندها از 
سوی شما بی نتیجه می ماند، باید بگویم 
کــه ســخت در اشــتباهید. پیمانکاران 
شــهرداری هر روز پسماندهای دانشگاه 
را تحویل می گیرند و آنها که تفکیک  شده 
باشند، به چرخه بازیافت می روند ولی آنها 
که تفکیک نشده و مخلوط هستند، سر از 
کهریزک درمی آورنــد و با بوی خود مردم 
کهریزک و شورآباد و مسافران فرودگاه امام 

خمینی)ره( را آزار می دهند. 
پسرها! بیایید کمی توسعه یافته تر باشیم! 
جدا کردن پســماندها و ریختــن آنها در 
سطل های مخصوصشان کمتر از 15 ثانیه 

از وقت شما را می گیرد. 

آیا ما توسعه یافته ایم؟

هفته گذشــته آســمان شــریف بارانی و حال و هــوای آن پاییزی بود. اما این باعث نشــد 
کــه بچه های شــریف آشــغال از برپــا کردن غرفه خود دســت بکشــند. خانواده شــریف 
 هــم بــا آوردن کاغذ هــای خــود از آنهــا به گرمــی اســتقبال و هوای ســرد را برای شــان 

دلنشین کردند.
میزان کاغذ های جمع شــده در غرفه این هفتــه باز هم افزایش یافت و حدود 80 کیلوگرم 
کاغذ جمع آوری شــد تا نســبت به 2 هفته گذشــته 20 کیلوگرم افزایش داشته باشد.  در 
این هفته باز هم یک چهره جدید به صدر جدول شــریف آشغال راه یافت. این چهره آقای 
سلمان شفیع از پژوهشکده حمل  و  نقل بود که توانست خانم گودرزی را کنار بزند و حداقل 
تا 2 هفته آینده در صدر جدول شریف آشغال بماند. همچنین خانم امینی توانست برای 

اولین بار خود را به رتبه سوم برساند.

آخرین رده بندی جدول شریف آشغال

 صعود 
فرد گروهامتیازدر جدول

تحویل دهنده

 پژوهشکده 87167+ بینهایت
سلمان شفیعحمل و نقل

شقایق گودرزیمجمع دختران150699/1-

فاطمه امینیشورای صنفی مرکز33093/4+ بی نهایت

آقای طیبیمعاونت فرهنگی134743+

 گروه دوستداران 227317-
ساجد کریمیمحیط زیست

شریف آشغال
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مواد مخدر از جمله موضوعاتی است  روانشناسی
که بشــر همواره بــا آن درگیر بوده علی عباسی

است. اما جالب است که بدانیم خود مغز نیز این مواد را 
تولید می کند. مغز ما ماده ای ترشح می کند که نام علمی 
آن اپیــات )opiate( اســت و با نام تریــاک طبیعی مغز 
شناخته می شود. بد نیست مروری داشته باشیم بر اینکه 
کاربرد تریاک طبیعی مغز چیســت و چرا مصرف مواد 

مخدر آسیب زا به شمار می رود؟
تریاک طبیعی مغز 2 وظیفه بسیار مهم بر عهده دارد: 
یکی ایجاد حس سرخوشی یا به عبارتی نشئگی در فرد 
و دیگری کاهش درد. شــاید از پزشکان شنیده باشید 
که ابتال به ســرماخوردگی به خاطر ویروسی نیست که 
وارد بدن شده، بلکه بر اثر ویروسی است که همیشه در 
بدن وجود داشــته و اکنون به دالیل مختلف فعال شده 
است. درد هم درست همین طور است. درد همواره در 
بدن ما وجــود دارد ولی ما به دلیل وجود همین اپیاتی 
که مغز تولید می کند، آن را حس نمی کنیم. مثال وقتی 
شما توپی را شوت می کنید یا دست رفاقت بر شانه کسی 
می زنید، دست و پایتان درد می گیرد، ولی به خاطر وجود 

تریاک طبیعی مغز آن را حس نمی کنید. 
حال پرسش اینجاست که وقتی ما به مصرف مواد مخدر 
روی می آوریم، چــه اتفاقی در مغزمــان رخ می دهد؟ 
در نوروســایکولوژی قانونی هست که می گوید اساس 
عملکرد مغز اقتصادی اســت. یعنی مغز چون انرژی و 
ظرفیت محدودی دارد، تا جایی که می تواند، در مصرف 

انرژی صرفه جویی می کند. فرض کنید مغز هر روز 50 
واحد اپیات تولید کند و شــخص برای رسیدن به حس 
سرخوشِی بیشــتر 5 واحد ماده مخدر استعمال کند. 
در نتیجه میزان این ماده در مغز به 55 واحد می رســد 
و شخص احســاس شــگفت انگیزی پیدا می کند! اما 
ماجرا به اینجا ختم نمی شود. مغز وقتی می بیند 5 واحد 
ماده مخدر از بیرون وارد شــده است، میزان تولیدش را 
به 45 واحد کاهش می دهــد تا بتواند انرژی خود را در 
جای دیگری مصرف کند. دفعه بعد شــخص مورد نظر 
مجبور است برای رسیدن به حس خوبی که قبال تجربه 
کرده است، 10 واحد مصرف کند. اما باز هم مغز تولید 

خــود را کاهش می دهد. این روند ادامه پیدا می کند تا 
جایی که کار تولید اپیات در مغز به کلی مختل می شود و 
شخص دار و ندار خود را برای مصرف ماده مخدر از دست 
می دهد. حال در چنین شــرایطی کافی است که ماده 
مخدر به دســت فرد نرسد! نه تنها ماده ای از بیرون وارد 
بدن نمی شود، بلکه اراده ای هم در مغز برای تولید اپیات 
وجود ندارد و اینجاست که دردی جانکاه سراسر بدن فرد 
را فرامی گیرد. تا زمانی که مغز متوجه شود دیگر وارداتی 
در کار نیست و باید تولید داخلی را مجددا از سر بگیرد، 
ممکن است ماه ها طول بکشد. داستان پرماجرای ترک 

اعتیاد از همین جا شروع می شود!

او همین حوالی در انتظار ماست
چند روزی بود یک مرد میانسال با  زینب محبی

موهای جوگندمی که سر ظهر به پارک می آمد و تنها در 
گوشه ای می نشست، کنجکاوی ام را برانگیخته بود. آن 
زمــان هر روز دختــرم را بعد از مهدکــودک به آن پارک 
می بردم. پسرهای دبیرستانی بعد از تعطیلی مدرسه به 
پارک می آمدنــد و دقایقی بازی می کردند و می رفتند. 
کم کم مرد میانسال سر صحبت را با آنها باز کرد و دوستی 
بینشــان شــکل گرفــت. بعــد از چنــد روز محــل 
صحبت هایشــان به آالچیق انتهای پارک منتقل شد و 
بعد از مدتی دیدم یکی از پســرها تنها به سراغ آن مرد 
رفت و روش مصرف را از او یاد گرفت و با احساس پیروزی 
از او دور شــد. به همین سادگی. پارکی در چند قدمی 
یک کیوسک نیروی انتظامی و چندین مدرسه دخترانه 

و پسرانه و یک دانشگاه بزرگ.
سال هاســت با این قضیه درگیریم کــه با پدیده اعتیاد 

چگونــه برخورد کنیم؛ اینکه به معتاد به چشــم مجرم 
بنگریم یا بیمار. اما آنچه از نظر ما دور مانده، علل روی 
آوردن به اعتیاد و پرداختن به آنهاســت که اگر نبودند، 
هر روز باال رفتن آمار معتادان را نمی شنیدیم. در نهایت 
به جایی می رسیم که برای داشتن آمار دقیق معتادان، 
خرید و فروش و مصرف مواد مخدر را آزاد و قانونی اعالم 
می کنیم. االن دیگر اعتیاد مختص قشر پایین جامعه 
نیست و بین سطوح باالی اجتماع و تحصیلکرده ها هم 
شــیوع چشمگیری دارد. دانشگاه ما هم از این آسیب 
اجتماعی به دور نیست ولی به نظر می رسد کار ویژه ای 
برای جلوگیــری از آن، جز درآوردن آمار دانشــجویان 
درگیــر اعتیاد، آن هــم به صورت تصادفــی و هر چند 
سال یکبار، صورت نمی گیرد. انگار کسی در این میان 
خودش را مسئول سالمتی جسم و روان دانشجو و آینده 

کشور نمی داند. 

شــاید بحث در مورد اعتیاد و عوامــل آن و توصیه های 
پیشــگیرانه کلیشــه  شــده باشــد ولی آمارهــا به حد 
هشداردهنده رســیده اند و همه ما مثل کبک سرمان 
را در برف فروبرده ایم. شــاید بد نباشد گاهی از خواب 
بیدار شویم و به اطرافمان خوب نگاه کنیم، مخصوصا 
اگر در دانشــگاه مســئولیتی داریم یا متولی فرهنگ 
محسوب می شویم. برای مِن دانشگاهی تهیه جنس در 
حد تهیه یک بسته آدامس از سوپرمارکت راحت و آسان 
است و حتی شاید از آن هم ساده تر باشد. فشاری که بر 
دانشجوی شریف وارد می شود، آنقدر زیاد است و فضای 
این دانشگاه چنان سرد و بی روح و حس مسئولیت ما 
شریفی ها نسبت به هم ناچیز است که گاهی دانشجو 
بــرای جدایی از دردهایش چــاره ای جز این راه راحت 

پیش رویش نمی بیند.
وقتی برای زیســتن در ســاختار واقعی جامعه بزرگ تر 
آماده نیســتیم و آمادگی عاطفــی الزم را برای مواجهه 
با مشــکالت آن پیدا نکرده ایم، تنها هدفمان گذشتن 
از سد کنکور بوده و به  جای مجهز شدن به ارزش های 
انسانی همیشه درگیر درس و تست بوده ایم، در اولین 
مواجهه با بخش کوچکی از دنیای واقعی راحت ترین راه 
را برای رهایی از احساس ضعف یا شکست جست و جو 

می کنیم. 
درست اســت که بروز بخشی از این مشکالت به نقش 
خانواده و تاثیرش بر افراد برمی گردد ولی دانشگاه هم 
در شکل گیری شخصیت دانشجو بسیار موثر است، به 
 خصوص که او بیشــتر ساعات روز را در دانشگاه به سر 
می-بــرد. البته از حق نگذریم و بدانیم که مســئولیت 
اصلــی حفاظت از ما بــر عهده خودمان اســت و از ما 
به  عنوان نخبــگان مملکت حداقل انتظاری که وجود 
دارد، این اســت کــه آگاهی خــود را از ایــن موضوع 

افزایش دهیم.

آشنایی با تریاک طبیعی مغز

واردات بیجا به تولید داخلی ضربه می زند!

جامعه

اجــــــــــــــــــــتماعی

روستای چینی ایران 
حوالــی ســاعت 7 صبح از  سارا شکوهی نیا

اصفهان راهی الیگودرز شدیم. ظهر به آبشار آب 
سفید رســیدیم و پس از توقفی کوتاه به سمت 
روســتای بزنوید راه افتادیم. در قسمت ورودی 
این روســتا قبرستانی باســتانی وجود دارد که 
پوشــیده از مجسمه هایی به شکل شیر سنگی 
است. مردم این روســتا روی سنگ قبر مردان 
شجاع خود مجســمه ای از شــیر که نمادی از 
شجاعت و دلیری است، قرار می دهند. تصویر 
دیگــری که در این قبرســتان توجهم را به خود 
جلب کرد، تصویر تسبیح و مهر بود روی سنگ 

قبرها. 
هنگام ناهــار مهمان خانه آقامحمــود بودیم؛ 
خانه ای روســتایی و باصفا با غذایی خوشمزه 
به همراه ترشــی انار، چای بــا طعم لیمو و گپ 
و گفتــی دوســتانه. دفعه قبل زینــب ماجرای 
ازدواجش را برایــم تعریف کرد که چطور پس از 
ســال ها خانواده عمویش به روستا برگشته و او 
بی خبر از همه جا در حالی که گله را به باالی کوه 

برده بود، با پسرعمویش رو به رو شده بود و...
این بار از او در مورد مدل موهایش سوال کردم. 
از آداب و رسوم زنان عشایر این است که موهای 
خود را به طرز مخصوصی می آرایند. در جلوی 
سر، موها را از وسط باز می کنند، سپس کناره ها 
را تاب می دهند و از کنار صورت رد می کنند و زیر 
گلو آن 2 طره را به هم گره می زنند. آنها موهای 
بلند پشــت سرشــان را هم به زیبایی می بافند. 
زینــب از کودکی تاکنون موهایــش را این گونه 

می آرایــد، هرچند دوســت او ســاحل و در کل 
نسل جوان روستا تمایلی به این مدل مو ندارند.
مقصد بعدی مان روســتای خویه بود. در طول 
مســیر که از پیچ و خم کوه ها می گذشتیم و باال 
و پایین می رفتیم، هــوا کامال ابری بود. کم کم 
رعد و برق نیز شروع شد و آنقدر شدت گرفت که 
نور آن آسمان را کامال روشن می کرد و صدایش 
نیز ما را به وحشت می انداخت. تصمیم گرفتیم 
شب را در روســتای چین توقف کنیم تا آسمان 
اندکی آرام تر شود. صبح، بعد از نماز، در روستا 
چرخــی زدم. خانــواده ای گله شــان را به چرا 
می بردند و یک نفر هم به دنبال هیزم برای فصل 
سرما راهی کوه شده بود. تصویر هیزم هایی که 
اهالی روستا برای گذراندن زمستان کنار خانه 
انباشته بودند، زیباترین تصویری بود که آن روز 

صبح با آن مواجه شدم.
آن شــب آقای سید حسن قلی میزبانمان بود و 
در طول شب قصه علیمردان خان و سیدال خان 
را برای مــان تعریف کرد، اینکه چطور همســر 
سیدال خان برای اینکه به دست سرباز انگلیسی 
نیفتــد، خــودش را از کوه به پاییــن پرت کرد و 
بعدها وقتی پالک ســرباز را در دســتان آن زن 
پیدا کردند، بختیاری ها انتقام خون او را گرفتند. 

عشایر قصه های بسیاری برای تعریف دارند. 

همزیستی با سنت ها 97 آبان   22 سه شنبه    787 شماره 
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وقتی از تاالر بورس یاد می شــود،  اقتصاد
تصویر افرادی که جلوی تابلوهایی مائده صالحیان

پــر از عدد و رقم باال و پایین می پرند و هیاهو می کنند، 
جلوی چشــممان می آید. اگر روزی خواستید جزو آن 
افراد باشید، بهتر است این تصور ساده را به فراموشی 

بسپارید و اطالعاتی درباره بورس به دست آورید.
بورس به بازاری گفته می شــود که در آن قیمت گذاری 
و خریــد و فروش اوراق بهــادار انجام می شــود. برای 
سرمایه گذاری در بورس ابتدا باید از این بازار شناخت 
کافی پیدا کنید. مشورت با افراد حرفه ای در این کار به 
شما بسیار کمک می کند. قدم اول این  است که با نگاه 
بلندمدت سرمایه گذاری کنید و توجه داشته باشید که 
ذات بورس با نوسان همراه است. پس با مشاهده افت 
و خیزهای بازار تصمیم های عجوالنه نگیرید و به خرید 

و فروش سهام اقدام نکنید.
قــدم بعــدی مراجعه به یــک کارگــزار )واســطه بین 
ســرمایه گذار و بورس( و گرفتن کد معامالتی اســت. 
کارگــزاران، عالوه بــر ارائه خدمات مشــاوره ای، برای 
شما خرید و فروش انجام می دهند و در ازای آن کارمزد 
دریافت می کنند. برای خرید و فروش سهم الزم نیست 
حتما به تاالر بورس مراجعه کنید، بلکه می توانید این 
کار را اینترنتی انجام دهید. فرم سفارش خرید یا فروش 
ســهم را از طریق اینترنت دریافت و تکمیل می کنید و 
در اختیار کارگزار قرار می دهید. در نهایت این کارگزار 
است که خرید یا فروش را بر اساس سفارش شما انجام 
می دهــد. ولی در معامــالت آنالین، پــس از دریافت 
گــذرواژه و رمز عبــور از کارگزاری، می توانید شــخصا 

به خرید و فروش سهم از طریق اینترنت اقدام کنید.
بایــد بدانید کــه در هیچ یــک از بازارهــای مالی دنیا 
نمی توان کاهش یا افزایش ارزش ســهام شــرکت ها را 
تضمین کرد بنابراین برای کاهش ریسک سرمایه گذاری 

باید سبد سهام تشکیل دهید.

مزایای بورس
برتری بورس نسبت به دیگر بازارها - مثل سکه و ارز - در 

این است که نوسان آن بسیار کم و امنیت سرمایه گذاری 
در این عرصه بیشتر است. طبق قوانین، سقف ضرر در 
بورس 4- درصد و سقف ســود هم 4+ درصد است که 

البته در بعضی شرایط ممکن است بیشتر شود.
بــورس، بــا دریافــت پس اندازهای مــردم، آنهــا را در 
فعالیت های اقتصادی بزرگ شریک می کند و سرمایه 
الزم را بــه منظــور اجــرای پروژه  های بــزرگ دولتی و 
خصوصــی فراهم می آورد. بورس یا بــازار اوراق بهادار 
نقــش کلیدی در اقتصاد دارد. ایــن بازار تامین کننده 
بلندمدت منابع مالی سرمایه گذاری ها و نماد مجموعه 
فعالیت های اقتصادی است که می تواند با تامین منابع 
مالی برای سرمایه گذاری های برتر به افزایش نرخ رشد 

اقتصاد منجر شود.

بورس در ایران
شــروع فعالیت بورس در ایران به بهمن ســال 1346 
یعنــی نیم قرن پیــش برمی گــردد امــا علی رغم این 
سابقه، عملکرد محدودی داشته و متناسب با اهمیت 
و جایگاهــش در تصمیم گیری هــا و سیاســت های 
اقتصادی مــورد توجه قرار نگرفته اســت. در ایران بار 
اصلی تامین منابع مالی بر عهده بانک ها و موسسات 
اعتباری اســت. بورس تهران به لحــاظ اندازه و حجم 
معامالت، کوچک و در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، 

فعالیت آن کم اســت. ارزش بازار سهام تهران در سال 
1383 )براساس نرخ دالر آزاد( 43/3 میلیارد دالر بوده 
و در حال حاضر ارزش این بازار 50 میلیارد دالر است. 
صندوق بین المللی پــول تولید ناخالص داخلی ایران 
را در ســال 1383 حدود 168 میلیــارد دالر و در حال 
حاضــر 450 میلیارد دالر تخمین زده اســت. بنابراین 
ارزش بازار سرمایه ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی 
در فاصلــه این 14 ســال از 25/7 درصد به 11 درصد 

کاهش یافته است.

فعاالن بازار سهام ایران
با توجه بــه این که بیش از 50 درصــد صنایع فعال در 
بــورس با کاالهای جهانی و نرخ دالر مرتبط هســتند، 
صنایع کاالیی از جمله پتروشــیمی، فلزات اساســی 
و فرآورده هــای نفتی همچنان جزو صنایع پیشــرو در 
بازار ســهام شناخته می شــوند. دلیل اصلی جذابیت 
سهام این شــرکت های کاالیی، به  ویژه تولیدکنندگان 
مواد خام، فروش صادراتی این شرکت ها به دالر است.
رشد شــاخص کل )عددی که نشــان دهنده  بازدهی 
بازار اســت( از محل همیــن صنایــع دالری و کاالیی 
است. وقتی به روند این شاخص در 10 سال اخیر نگاه 
می کنیم، یک رونــد صعودی را می بینیــم ولی وقتی 
تعدیالت تورم را در رشــد شــاخص کل ســهام لحاظ 
می کنیم، عدم بازدهی مطلوب مشــاهده می شــود. 
همچنیــن، وقتی تعدیالت نرخ ارز را در شــاخص کل 
در نظر می گیریم، در 6 ســال اخیر هیچ تغییری در آن 

نمی بینیم.
به عنوان حرف آخر می توان گفت عواملی چون کاهش 
نرخ ســود بانکی، قانونمند شــدن فعالیت و نرخ سود 
صندوق سرمایه گذاری، اصالح قوانین و مقررات بازار 
سرمایه، اعطای تسهیالت توسط دولت به بنگاه ها در 
جهت تقویت سودآوری شــرکت ها، اقدامات سازمان 
بورس به منظور ثبات بخشی به بازار و کاهش نرخ کارمزد 
و افزایش شفافیت اطالعات در بازار سرمایه باعث بهبود 

بازار سرمایه ایران می شوند. 

از بورس چه می دانید؟

بخش فراموش شده  اقتصاد ایران

داستان هدهد
وقتی به اســتارت آپ های  علیرضا محمودزاده

بــزرگ فکــر می کنیــم، احســاس می کنیم که 
می توان یک راه صد ســاله را یک شــبه رفت و به 
کلی پول رسید ولی واقعیت این نیست. واقعیت 
این است که بیش از 90 درصد استارت آپ ها در 
جهان شکست می خورند. نوشته پیش رو حاوی 
نکاتی کوتاه درباره استارت آپی با 3 سال فعالیت 
و جذب بیش از 100 هزار کاربر فعال )به عنوان 
یک پیام رسان( اســت که پس از جذب سرمایه 
مرحله ســید )seed/ عددی بین 250 تا 500 
میلیون تومان( شکست خورد. داستان »هدهد« 
از زبان هادی سینایی شنیدنی  است و نکات قابل 
توجهــی دارد. لــزوم فهمیــدن نیــاز و ســطح 
تکنولوژی و فرهنگ را می تــوان اولین نکته  در 
صحبت های هادی دانست. این موضوع شاید 
به ســال 93 برگردد، قبــل از هدهد و زمانی که 
هــادی می خواســت اســتارت آپی را در حوزه 
پرداخت راه اندازی کند. داشتن یک ایده خوب 
مهم اســت ولی باید در زمان مناسب ارائه شود. 
شــاید حوزه پرداخت بســیار جذاب باشد ولی 
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که 
تا چه میزان زیرساخت های این کار برای یک تیم 

استارت آپی در سال 93 آماده بوده است؟
نکته بعدی برنامه ریزی مناســب است. به قول 
هادی، هدهد در ماه هــای اولیه کار خود روش 
مشــخصی برای برنامه ریزی )یا به قول خودش 
مدیریت پروژه( نداشــت. برنامه ریزی، فارغ از 
اینکه چگونه باشد، باعث ایجاد دیدگاه مشترک 
و شــفاف تر برای کل تیم استارت آپی می شود. 
برنامه ریزی و ترسیم نقشه راه تاثیرات زیادی بر 
روند پیشرفت و توسعه محصول خواهد داشت. 
انتخاب مسیر سخت اســت و هدهد در 3 سال  
فعالیتش مسیر های متفاوتی را برای رسیدن به 
موفقیت شروع کرده بود. بودن یک برنامه ریزی 
یا نقشــه راه کمــک می کند که اســتارت آپ در 
زمان های مختلف خود را ارزیابی کند و تصمیم به 
ادامه یا تغییر مسیر بگیرد. یعنی، به قول هادی، 
کارآفرین باید بتواند از بیرون به مسیر طی شده 

به سمت قله نگاه و آن را ارزیابی کند. 
مورد گفته شــده تنها قســمتی از داستان بلند 
هدهد بــود. هــادی در مورد شکســت هدهد 
می گوید: »ما نتوانســتیم طبق برنامه ریزی که 
انجام داده بودیم و اهدافی که داشتیم، حرکت 
کنیم. همچنین، تیم دچار بحران شــد و همین 
مساله شرایط را برای همکاری با مشکل روبه رو 
کرد. اختالف ســلیقه ها، بدقولی های ما و نبود 
برنامه ریزی مناســب از جمله مواردی بودند که 
می توانم بگویم بعد از جذب سرمایه باعث ادامه 
ندادن جدی کار از ســوی ما شد. تصمیم فعلی 
مجموعه فروش محصول اســت و تا آن زمان به 
صورت غیررسمی در حال توسعه خواهیم بود.« 

اقتـــصاد و کســـب و کـــاراستارت آپ 97 آبان   22 سه شنبه    787 شماره 

از صفر تا ثروت

سودای ثروت از رمز ارزها
هرکدام از روش های سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال زمان بازگشت سرمایه 
و درصد سودهای متفاوتی دارد. آســان ترین روش برای ورود به بازار این ارزها، 
خرید به صورت عمده از دالالن بازار ســیاه و فروش خرد آن به مشتریان موجود 
است. گروه های خرید و فروش بیتکوین، تتر، اتیریم و... در شبکه های مجازی 
بســیار فعالند و مشتریان پر و پاقرصی نیز دارند. این حوزه تخصص خاصی نیاز 
ندارد، ولی با توجه به قیمت گذاری ارزهای دیجیتال بر حسب دالر، حجم سرمایه 
زیــادی را می طلبد. موضوع دیگر در این ســرمایه گذاری بــه ماینینگ مربوط 
می شود. چگونگی ماین کردن یک مبحث تخصصی در زمینه بالک چین به شمار 

می آید، ولی هر کسی با نصب برنامه مورد نیاز روی یک سخت افزار نسبتا قدرتمند 
می تواند به ماین ارزهای دیجیتال بپردازد. با توجه به وجود سخت افزارهای بسیار 
قوی در صنعت ماینینگ، ورود به این حوزه برای یک فرد عادی به صرفه نیســت 
چراکه نــرخ ماین کردن به صورت نمایی با قدرت دســتگاه افزایش می یابد. 2 
معضل اساســی دســتگاه ماینینگ، مصرف برق و انرژی برای خنک  کردن آن 
است تا جایی که استارت آپ هایی برای استفاده از گرمای تولیدی دستگاه های 
ماینینگ به وجود آمده اند. ارز دیجیتال حاصل از ماینینگ برای تبدیل شــدن 

به سود می تواند وارد بازار سیاه یا صرافی های غیرمتمرکز )اکسچنج ها( شود.

سنجش بهتر برای کنش بهتر
شرکت صنعت و دانش رهپویان افالک )صدرا( از سال 
90 با یک تیم 3 نفره از دانشــجویان دکتری مکانیک 
در مرکز رشد دانشگاه شریف شروع به کار کرد. پس از 
3 سال فعالیت، این تیم توانست به عنوان یک شرکت 
رشــدیافته در زمره شــرکت های دانش بنیان نوپا قرار 
گیرد. یکــی از حیطه هــای فعالیت این شــرکت ارائه 
بسته های نرم افزاری پایش و مانیتورینگ آنالین است. 
سیستم های ثبت رفتار و ابزار دقیق از دیگر حوزه های 

فعالیت گروه صدرا به شــمار می رود. با نیازهای بازار، 
تیم صدرا با ارتقای مشــخصات فنی محصوالت اولیه 
و تولیــد محصوالت جدید، توانســت موفق به کســب 
تاییدیه دانش بنیان تولیدی شــود.  در ســال 96 این 
شرکت موفق شــد طرح ایجاد سامانه یکپارچه آنالین 
را برای ایســتگاه های پایش کیفی هوای کشــور اجرا 
کند. عالوه بر سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت 
رهپویــان افالک تاکنــون همکاری هــای موفقی را با 

شرکت کنترل کیفیت هوا، ادارات کل حفاظت محیط 
زیست، مجتمع پتروشیمی لرستان، وزارت علوم و طرح 
حفاظت از تاالب ها تجربه کرده است.  در حال حاضر  
شــرکت رهپویان افالک در محله طرشت مستقر است 
و حــدود 15 عضو ثابت دارد که عمدتا از دانشــجویان 
و فارغ التحصیــالن دانشــگاه شــریف در رشــته های 

مکاترونیک، برق، کامپیوتر و صنایع هستند.
sdra.co.ir :سایت
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DEWAN کسب رتبه اول در مسابقه بین المللی
علم و صنعت: تیم 4 نفره دانشــجویان دانشــکده معماری و شهرسازی موفق به 
کسب رتبه نخست مســابقه بین المللی معماری با عنوان »طراحی مدرسه ای در 
 TAMAYOZ با همکاری DEWAN جنگل« شد. شرکت معماری و مهندســی
AWARD این مســابقه را به منظور طراحی مدرسه ای با 6 کالس و تمام امکانات 

یک مدرسه مدرن برای روستاهای اطراف خارج از شهر بصره برگزار کرد. در این مسابقه داورانی از کشورها 
و دانشگاه های مختلف جهان مانند پلی تکنیک میالن، مادرید، استانبول، والنسیا، دبی و اردن به قضاوت 

آثار شرکت کننده در آن می پردازند. امسال حدود 100 تیم از 37 کشور در این مسابقات شرکت کردند.

بهینه سازی تولید آزمایشگاهی انسولین انسانی
دانشگاه شیراز: برای نخستین بار پژوهشگران دانشکده علوم با نوآوری در فناوری 
تولید آزمایشگاهی انسولین نوترکیب انسانی، این داروی ضد دیابت را در میزبان 
باکتریایی با موفقیت تولید کردند. این پژوهش بخشــی از پروژه بزرگ آزمایشگاه 
شــیمی پروتئین با هدف بهینه ســازی تولید آزمایشــگاهی انســولین انسانی و 

آنالوگ های آن اســت که در قالب همکاری با کرسی یونسکوی دانشگاه تهران در تحقیقات بین رشته ای با 
محوریت دیابت، مستقر در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، در حال انجام است. نتایج 

این پژوهش در نشریه PLOS one به چاپ رسیده است.

 :MIT دانشـــگاه  کمی آن سوتر
مــــــا جمعـــــی از مترجم: حسین رجبی

دانشــجویان علوم سیاسی دانشگاه از 
ارتباطات دانشگاه با عربستان سعودی 
نگران هستیم. ما از نقاط مختلف دنیا با 
پیشینه های مختلف سیاسی، مذهبی و 
ایدئولوژیکی جمع شــده ایم. ما متوجه 
هستیم که جهان کنونی بسیار پیچیده 
اســت و گاهی اوقات برای رســیدن به 
اهداف عالیه باید تصمیمات دشــواری 
اتخاذ کرد. می دانیم که شما و مسئوالن 
دانشــگاه با بهترین نیت ها همکاری با 
عربستان ســعودی را آغاز کرده اید. اما 
هم اکنون این همکاری پیام دیگری دارد 
و آن نقض حقوق بشر به نفع مالحظات 
مالــی اســت که شــاهزاده عربســتان 
ســعودی، محمد بن سلمان را مطمئن 
می ســازد MIT در برابــر جنایــات وی 
ســاکت خواهد بــود و رژیم عربســتان 
می توانــد از پیشــینه MIT به نفع خود 
بهره بــرداری کند. با این کار، هم به این 
پادشــاهی مصونیت بخشیده ایم و هم 
تصویر MIT را خراب کرده ایم. به همین 
دلیل از شما می خواهیم که 1( به تمام 
روابط خود با دولت عربســتان سعودی 
خاتمه دهید 2( بیانیه ای را صادر کنید 
و نقض دائم حقوق بشر توسط عربستان 
را محکــوم کنیــد و 3( از دانشــگاه ها و 
شرکت های دیگر بخواهید همین کار را 

انجام دهند.
شما در تاریخ 24 مارس 2018 میزبان 
بن ســلمان در MIT بودیــد که در آنجا 
همکاری هــای جدیــد دانشــگاه را بــا 
نهادهای دولتی عربستان اعالم کردید. 

این همکاری حول موضوعاتی بســیار 
مهم و ارزشمند هستند مانند تحقیقات 
واکسن، انرژی های تجدیدپذیر و فناوری 
پزشکی. می دانیم که این موافقتنامه ها 
زمانــی منعقــد شــدند که بســیاری از 
تحلیلگــران معتقــد بودند بن ســلمان 
در حال ایجاد اصالحات در کشــورش 
اســت. اما وی به دیکتاتــوری بی رحم 
و ضد آزادی تبدیل شــد. خوشــبختانه 
MIT منافــع مشــترکی با بن ســلمان 
نــدارد. برای وی موضوعــات همکاری 
پژوهشــی مطــرح نیســت. فنــاوری و 
علم از منظــر وی ابزارهایی برای بهبود 

وضعیت بشــر محســوب نمی شود. در 
عوض، بسیار مشابه اصالحات تخیلی 
که در عربســتان آغاز کــرده، فناوری و 
علم نیــز ابزارهایی برای انحراف اذهان 
از مشــکالت درونی تر رژیم عربســتان 
هستند. بن ســلمان با پرداخت پول به 
MIT و دیگر دانشگاه ها، اتاق های فکر 
و رسانه ها تالش دارد اقدامات رژیم خود 
را قانونی جلوه دهد و سکوت را برای خود 
خریداری کند. می دانیم که نیت شما در 
همکاری با عربستان چنین نبوده و شما 
شخصا از بن ســلمان و رژیم او مانند ما 
بیمناک هســتید. اما دانشگاهی مانند 

MIT نباید تهدید به سکوت شود.
دانشگاه MIT در هر نقطه جهان محترم 
شمرده شده و در مقابل سرکوب قد علم 
کرده اســت. به عنوان رئیس دانشگاه، 
شــما میکروفن بزرگی در دست دارید. 
تمام جهان صدای شــما را می شنوند. 

لطفا به این سکوت خاتمه دهید.

پاسخ رئیس MIT به نامه 
دانشجویان  این دانشگاه

هفته گذشــته جمعی از دانشــجویان 
دانشکده علوم سیاسی نامه ای متفکرانه 
و سرگشــاده درباره همکاری دانشگاه 
با عربستان ســعودی در روزنامه منتشر 
کردند. من پاســخ خود را مســتقیما به 
ایــن گروه ارائــه کردم، امــا می خواهم 
آن را بــا خواننــدگان روزنامــه نیــز در 
میــان بگذارم. به دنبال قتل وحشــیانه 
جمال خاشــقچی، از معاون دانشــگاه 
کــه فعالیت های بین المللی دانشــگاه 
را تحــت نظــر دارد، درخواســت کردم 
همکاری های مشترک ما را با نهادهای 
عربســتانی مجددا ارزیابــی کند. وی 
سپس از اعضای هیات علمی خواست 
اطالعــات مورد نیــاز را در این زمینه به 
وی منتقل کنند. از نگرانی دانشجویان 
در ایــن مــورد قدردانــی می کنــم. اما 
نظر بــه اهمیــت این فرایند احســاس 
می کنم مناسب نیست که پیش از پایان 
بررســی های معاون دانشگاه و دریافت 
پیشنهادهای او تصمیم یا اقدامی انجام 
دهم. در نظر دارم نتایج بررسی ها را نیز 
با اعضای جامعه دانشــگاهی در میان 

بگذارم.

جمعی از دانشجویان MIT خطاب به رئیس این دانشگاه

همین حاال روابط دانشگاه را با عربستان سعودی قطع کنید

مرغ همسایه

کـــــــمی آن ســـــــــوتر

 شنا کردن 
در رودخانه ای بزرگ تر

یکی از ویژگی های دانشگاه  مونا رحیمیان*

پلی تکنیک میالن این بــود که با حوزه صنعت 
ارتباط بسیار خوبی داشت. ما ارائه  هایی عالی از 
کمپانی های بزرگ داشــتیم و برای یک مطالعه 
موردی به خیلی از ایــن کمپانی ها می رفتیم و 
عملکردشان را آنالیز می کردیم. این طور نبود که 
مثل ایران، از اول ترم برویم ســر کالس و استاد 
درس بدهد و ما تند و تند جزوه برداریم و آخر سال 
چهارتا سوال طرح شود یا بگویند این سرفصل ها 
را برای امتحــان بخوانید. در فضای دانشــگاه 
میالن تعامل علمی خیلی پررنگ بود. این شرایط 
از جهاتی ســخت بود چون باید پرزنتیشن های 
مختلــف انجــام می دادیم. اما به ســختی اش 
می ارزید چون نوعی تمریــن حرف زدن درباره 

ایده هایمان در حضور آدم های زیاد بود. 
در دوره لیســانس در ایران همه چیز یک جانبه 
بود. اســتاد درس می داد. مــا حفظ می کردیم 
و امتحان می دادیم و همین. یکی از مســائلی 
که انگیزه ام را بــرای ادامه تحصیل در خارج از 
کشور تقویت کرد، همین موضوع بود. برایم مهم 
بود بروم جایی که بتوانم بخشــی از یک جریان 
بزرگ تر باشم؛ جریانی که هر دو طرف، یعنی هم 
استاد و هم دانشجو، در بحث مشارکت دارند و 
مــن می توانم درباره صنعت چیزهای مختلفی 
یاد بگیرم.  بزرگ ترین تفاوتی که در ایتالیا نسبت 
به ایران دیده ام، همین است که دانشجویان را 
برای محیط های کاری آماده می کنند. صاحبان 
صنایــع و کمپانی هــای مختلــف بــا عالقه به 
دانشــگاه می آیند و با دانشجویانـ  که در واقع 
ممکن است کارکنان آینده آنان شوندـ  در سنین 
پایین تر آشنا می شوند. آنها این سرمایه گذاری را 
انجام می دهند آن  هم بدون هیچ چشمداشتی. 
دانشــگاه ها هم خیلی کمک می کنند، نه تنها 
از طریــق ارائــه کارهــا و پژوهش هــا و ایده ها، 
بلکــه از طریــق برگــزاری »carreer day«. در 
ایتالیا هر 3 ماه یک  بار carreer day داشــتیم. 
کمپانی های مختلف می آمدند و خودشــان را 
معرفی می کردند. هرکدام غرفه ای مختص خود 
داشتند و دانشجو می توانست مستقیما با آنها 
صحبت و درباره امکان هایی که دارند پرس وجو 
کند، رزومه اش را به آنها بدهد و... این کمپانی ها 
از طریق همین آشنایی ها و رزومه ها افراد مورد 
نظر خود را پس از بررســی انتخاب می کردند. 
خیلی از بچه ها دوره کارآموزی یا شــغل  دائمی 
خود را از همین طریق پیدا کردند. آشــنایی با 
کمپانی های بزرگ باعث می شد بچه ها بفهمند 
برای ورود بــه بازار کار بایــد در چه زمینه هایی 
بیشتر مطالعه کنند یا در یک واحد درسی تمرکز 

بر چه مباحثی برایشان بهتر است.
* فارغ التحصیل مهندسی مدیریت از 
دانشگاه پلی تکنیک میالن
منبع: ماهنامه 98 + )نشریه الکترونیکی 
ویژه دانشجویان ایرانی مقیم خارج(
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دانشگاه پرینستون بیش از 2 قرن است از هدایای مختلفی که از فارغ التحصیالن خود و خانواده ها و 
دوستان آنها دریافت می کند، بهره مند است. تمام این هدایا و موقوفه ها را شرکت مستقلی به نام شرکت 
سرمایه گذاری دانشگاه پرینستون یا Princo اداره می کند که دربرگیرنده بیش از 4 هزار سرمایه گذار 
شخصی است. اولین کمک هزینه تحصیلی توسط جیمز لسلی، فارغ التحصیل سال 1759 میالدی، 
در سال 1792 به دانشگاه اعطا شد. میزان این هدایا تا مارس 2018 به رقم 24/6 میلیارد دالر رسیده 
است. سود حاصل از سرمایه گذاری هدایای مالی نه تنها بیش از نیمی از هزینه های عملیاتی دانشگاه 
را پوشــش می دهد، بلکه 80 درصد کمک هزینه های تحصیلی مقطع کارشناسی را نیز تامین می کند.
اهداکنندگانی هستند که در طول سال ها و نسل ها هدایای خود را به صورت خانوادگی اهدا می کنند. 
لوتر آیزنهارت در ســال 1900 به دعوت ریاضیدان افسانه ای پرینستون، هنری فاین، به این دانشگاه 
رفت. از آن زمان تاکنون بیش از 11 عضو این خانواده به پرینســتون رفته اند. خاندان آیزنهارت انواع 
هدایا از جمله تجهیزات دانشــگاهی، امکانات پژوهشــی، کمک هزینه های تحصیلی و جوایز ساالنه 
را بــه دانشــگاه اعطا کرده اند. ســال 1951 یکی از دروازه های ورودی پرینســتون به نــام دروازه لوتر 

آیزنهارت ساخته شد.



صفحـــــــه آخـــــــــر

148****0919: اینایی که موافق آتیش زدن پرچم 
بقیه کشــورهان و خشــم رو دلیلی واسه این توهین 
میدونن، حاضرن با خودشون هم این برخورد بشه؟ 

من توهین کنم بهشون چون ازشون خشمگینم!!!
  ببین، تو می تونی بهشــون توهین کنی 
اما مشکل اینه که لباس زیرت رو هم آتیش می زنن! 

حاال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
827****0920: سالم

مــا دلمون می خــواد با روزنامه همــکاری کنیم ولی 
هیچ وقت اعالم نمی کنید که نیــاز به همکار دارید. 
حســم به روزنامه یه  جور حس ُلژنشینیه که دست ما 

بهش نمی رسه!
  راســتش ما ز یاران چشــم یاری داشتیم 
اما این طور که بــه نظر میاد گویا خود غلط بود آنچه 

می پنداشتیم!
577****0937: از این تریبون یه توصیه دارم برای 

ورودیا. ماشین حســاب مهندســی اگه خواســتید 
بخریــد، از یه ســال باالیی بپرســید. ما کــه ورودی 
بودیم، یکــی از رفیقامــون رفت یه ماشین حســاب 
خریــد که قیافــش ماشین حســاب مهندســی بود 
اما خیلی کارایــی باالتر از 4 عمل اصلی نداشــت! 

خالصه اینکه نندازن بهتون. 
  واقعــا روزگار بدیــه. چرتکــه رو رنــگ 

می کنن جای مک بوک می فروشن به خلق ا...

اس ام اس

عکس و مکث
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 از کجا آمده ام، 
آمدنم بهر چه بود

الهی هیچ کس مثل این کولر نباشد. 
نه به جایی وصل است، نه مصرفی دارد 
و فایده ای. فقط به مرور زمان فرسوده 

می شود و آهسته آهسته از یاد می رود.

مادام العمر مسئولین 
حکایــت مدیریت در ایران 
حکایــت بامزه ای اســت، 
البتــه مثــل بقیــه امــور. 
مســئول یــا مدیــر مثــل 
هدایای عروسی که در روز 
پاتختی داده می شــوند، نه تولید می شوند و 
نه از بیــن می روند، فقط از خانــه ای به خانه 
دیگــر منتقــل می شــوند، مثل همیــن آقای 
آخوندی عزیز که انصافا از هر انگشــتش یک 

هنر می بارد. 
روزنامــه را باز می کنی، مقاله نوشــته اســت 
در حوزه حاشیه نشــینی. تلویزیون را روشــن 
می کنی، در امور مدیریت شــهری داد سخن 
می دهــد و خــب، وزارت هم که شــغل اصلی 
ایشان است. در دولت تدبیر و امید که انصافا 
هرچــه به آخر کار نزدیک تر می شــود بیشــتر 
باعث روسفیدی دولت مهرورز می شود، جناب 
آخونــدی 5 ســال وزیر محترم راه بود. شــکر 
خــدا، امنیت در زمین و آســمان و دریا برقرار 
بود. ســانچی در دریا غرق شد، پرواز تهران به 
یاسوج در ســمیرم افتاد و 2 قطار در ایستگاه 
هفت خــوان به هم خوردند و 47 نفر کشــته و 
103 نفر مصدوم شــدند. اما آخوندی پشتش 
گرم تر از اینها بود و پس از گذر از هفت خوان، 
در دولــت دوازدهم هم وزیر شــد. این وســط 
نمی دانیم چــه اتفاقی افتاد که از دولت مدبر 

دل آزرده شد و استعفا داد! 
اما برگردیم بــه قانون بقای مدیریت در ایران. 
از آنجــا که خدا را خوش نمی آید مســئولی به 
این کارآمــدی و نازنینی کــه از اتفاق باجناق 
بزرگــواری هــم دارد بیکار بمانــد، به صورت 
خیلی اتفاقی ایشان یکی از 2 کاندیدای پست 

شهردار تهران شد! 
شــهرداری تهران هم خودش حکایت غریبی 
است. آنقدر رفتن قالیباف برای بعضی ها گران 
آمد که دکتر نجفی نیامده، بیمار صعب العالج 
شــد و رفت و بــه لطف خدا و دعای دوســتان 
نه تنها شــفا یافت که داماد هم شــد. افشانی 
بنده خدا هم نیامده بازنشســته شــد. سوال 
اصلــی اما اینجاســت که اینقــدر در مملکت 
مــا قحط الرجال اســت که بــرای تصدی هر 
مســئولیتی باید از مــوزه آثار ملی اســتعالم 
بگیریــم؟ چگونه اســت که در فتــح قلل علم 
و فنــاوری و عرصــه پیکار و نبــرد جوانان این 
مــرز پرگهــر می توانند کار گشــا باشــند، اما 
نوبت به مدیریت و پســت های حســاس و نان 
و آبــدار که می رســد، تجربه و ریش ســفیدی 
مالک می شــود؟! البته که اختالس و رانت و 
رفیق بازی از جوانان پــاک و مومن برنمی آید 

و در این زمینه باید کار را به کاردان سپرد. 
بگذریــم. کالم را ختــم کنم بــه توصیفی که 
اکبر ترکان از جناب آخوندی داشــت: جناب 
آخونــدی تئوری پرداز خوبی اســت اما مدیر 
اجرایی خوبی نیست، البته تئوری های ایشان 

در ایران کار نمی کند!

این شماره از روزنامه تقدیم می شــود به پاییز که برخالف پارسال که نیامد و یکدفعه زمســتان شد، امسال »توی 
یه روز« آمد و »دیوونه ها« را به دیدن »نارنجیا« و خاطره بازی با »دلبر« خیالی و واقعی نشــاند. تقدیم می شــود به 
اهواز؛ ونیز ایران! شــهری که یا جنگ دید یا گرد و غبار و تا نوبت به بارانش رسید، چنان بارید که بخش هایی از آن 
رفت زیر آب. اما پاییز شــریف فقط نارنجی نیست و با باران نمی آید. شــریفی ها وقتی می فهمند پاییز آمده است 
که میان ترم ها روی سرشان خراب می شود. این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به اهالی سالن های مطالعه  و 

کتابخانه مرکزی که تا کارت اقامت خود را نگیرند، از آنجا نخواهند رفت.

تقدیم می شود به ...

حسین شاهرخی
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شرح هجران
من: دهکده ها نبِض حقایق هستند

او: مردم ِده با تو موافق هستند
ناگاه صدای خیس رعدی پیچید:

باران که بیاید همه عاشق هستند
)ایرج زبردست(

واژ و ژاژاستاد شریف ما

از استاد شریف در حالی که یک ماه و نیم از شروع ترم گذشته بود، پرسیدیم قرار 
است کالس حل تمرین داشــته باشیم یا نه. گفت استاد حل تمرین را مشخص 
کرده ولی شماره  تلفنش را ندارد که پیدایش کند، اسمش را هم نمی داند، فقط 

به قیافه او را می شناسد. 
استاد شــریف ما بعد از اینکه بچه ها گفتند خسته اند، کالس را تعطیل کرد و با 

هم رفتند چای بخورند.
دانشجوی شــریف ما که دیر به کالس رســیده بود، برای اینکه غیبت نخورد، 
کیفش را بیرون کالس گذاشــت و با اعتماد به نفس طوری وارد کالس شــد که 

انگار فقط برای چند دقیقه بیرون بوده است.
دانشجوی شریف ما در تمرین بسکتبال دانشگاه هم تیمی خود را بالک کرد! 

یعنی حتی متوجه نشد در حالت حمله است.
نودانشــجوی شــریف ما تا 2 ســال پیش فکر می کرد غالمعلــی حداد عادل 

دروازه بان تیم ملی است.
اســتاد شــریف ما از دانشجوی شــریف ما پرســید چرا ســر کالس نمی آید؟ 
دانشــجوی شــریف ما جواب داد استاد راســتش را بخواهید سعی می کنم سر 

کالس بیایم. استاد هم قانع شد.
اســتاد شــریف دانشــکده مدیریت ما بعد از اینکه یه ربع تاخیر کرد و نیامد، 
دانشجوها همه از مسیر اســتخر که 50 متر نزدیک تر است، به سمت دانشگاه 
برگشــتند. از قضا اســتاد مذکور همان جا مشــغول پارک کردن ماشینش بود و 

خالصه همه کالس را برگرداند. 
استاد شریف ما قول داده بود اگر پرسپولیس قهرمان آسیا شد یک نمره به همه 

کالس اضافه کند. برای فینال هم نیم نمره اضافه کرده بود.

کتــاب: Bisho’ouri | از تزئینــات محبوب منــزل. دارای دو 
نــوع مصنوعی )پرطرفــدار و ساخته شــده از MDF( و طبیعی 
)کم طرفدار و ساخته شده از کاغذ( | مجموعه ای از صفحات سفید 
که به گاج می روند )یا قلمچی( و به صورت صفحات نوشته شده 
متصل به هم درمی آیند. سپس انسان ها باید آن را بخرند تا برای 
ورود به دانشــگاه احراز صالحیت شــوند | مصحف | یار مهربان است ولی همه به او 
می گویند مثل داداشــمی )آبجیمی( بنابراین ســینگل می ماند و کسی به او توجه 
نمی کند. اصوال مهم اســت یار برجسته باشد نه مهربان | آشــنایی ایرانیان با کتاب 
برمی گردد به دوران دبســتان، آیا شــما با پتروس که انگشت در سوراخ سد می کرد و 
ریزعلی که لباس هایش را درمی آورد و آتش می زد، انتظار عالقه مند شــدن به کتاب 
دارید؟ | لئو تولستوی نویسنده شهیر روس درباره کتاب می گوید: »در دنیا لذتی که 
با لذت مطالعه برابری کند، وجود ندارد«. از این جمله استنتاج می شود که تولستوی 
همیشه کالج بدون جوراب می پوشیده است وگرنه اگر یک بار جای کش جورابش را 

خارانده بود، معنی واقعی لذت را می فهمید.
کتابخوان: گونه ای از دایناســورها که نامش در اصل کتاب خواُنسوروس بوده و در 

رقابت طبیعی با پلنگ های اینستاگرامی منقرض شده است.
کتابخانه: محلی که کتاب در آن نگهداری می شود؛ قرنطینه. | کتاب خوانسوروِس ماده.
کتــاب مقدس: کتابی کــه همــه آن را می خوانند و بــه آن احتــرام می گذارند و از 

نوشته هایش پیروی می کنند؛  ریاضی عمومی شهشهانی.
اهل کتاب: کسانی که محل زندگی شان کتاب است و در کتاب می خوابند؛ خرخوان.
قطع کتاب: برادر بزرگ تر قطع درختان. بریدن کتاب  هایی که جلوی دیده  شــدن 

تبلیغات مورد نظر ما را می گیرد؛ ممیزی.

عمادالدین کریمیان


