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سکانس آخر جشنواره اقوام چه شد؟

جابر یکصدا »ای ایران« خواند

سرمقاله

رویــداد دمــودی )Demo Day( فضایی بــرای ارائه  
صفحه  2 استارت آپ های شتاب دهنده ها و ...  

سازمان بهداشــت جهانی  در ســال 2106 اطالعات 
صفحه  4 شهرهایی از دنیا را که بیشترین ...  

ژان ژاک روسو  را بســیاری از متفکرین »معمار اروپای 
صفحه  5 مدرن« می دانند. اندیشه های او ...  

آزاد به دنیا می آییم، برده از دنیا می رویماین ذرات کوچک معلق!استارت آپ بدون توقف

آخرشم طلبکاریم
از تجربه تدریسم در مدارس 
خــوب و زندگــی خــودم و 
دوستانم چیزی که دیده ام 
و برایــم جالــب و عجیــب 
است، این اســت که افراد 
دارای عنــوان نخبگــی آنقدر برای خودشــان 
مشــغولیت ایجاد می کنند کــه معموال به هیچ 
کاری نمی رســند. مثال در مدرســه یک سوال 
آزاد می دهــی که »بچه  ها! تا هفتــه آینده 30 
جمله اول دنباله فیبوناچی را بنویسید و آنهایی 
را که بر ســه بخشپذیرند، مشخص کنید«. بعد 
خودشان پیشنهاد می دهند با پایتون یک کدی 
بزنند که برای 100 جمله اول این کار را بکند. و 
مطمئنا هفته آینده خبری از دنباله فیبوناچی 

نخواهد بود!
در مورد دوستان هم  چنین است. بیشتر افراد، 
به خصوص افراد ملقب به نخبه، دوست دارند 
کاری بکننــد. وقتــی با آنهــا درددل می کنی 
که در فالن جا به مشــکل برخــورده ام، دنبال 
روشی برای کمک هستند و داوطلبانه وارد کار 
می شــوند و کلی ایده می دهنــد که باید فالن 
کنیــم تا بهمان شــود. و تو اســتقبال می کنی 
و خوشــحال از حضــور ایشــان، بــه کارهای 
دیگر می رســی. امــا بعد از مدتــی کوتاه، یک 
عذرخواهــی نثــار جان پــر از امید شــده ات 
می کننــد و خداحافظی می کنند. حق دارند، 
چون قبــال به کلی جای دیگــر تعهد داده اند. 
و تــو می مانی و مشــکلی که کمی بــه عمر آن 
افزوده شده است. به نظرم باید یک سری واحد 
»امکان سنجی قبل از تعهد« به دروس دانشگاه 

اضافه شود. 
لذا دوســت عزیزی که اینقدر شریفی نیستی 
که روزنامه را میخوانی و برای دنباله فیبوناچی 
برنامه ای نداری، پیشــنهاد می کنم به معاون 
آموزشی دانشکده تان مراجعه کن و درخواست 
مهمان شــدن یــک درس در دانشــگاه آزاد را 
بده و بــرو آنجا چرخ بزن و بــرای خودت کلی 
لینــک ایجاد کن و کمی ازشــان کار کردن یاد 
بگیر. چون بعد از مرحله مافوق پســت دکتری 
مجبــوری وارد کســب و کار شــوی و به لینک 
)ارتباط( نیاز داری. و اینجاســت که می بینی 
دور و برت خالی از آدم های اهل عمل است. و 
خودت هم تاکنون کاری نکرده ای که بفهمی 

کار چی نیست!
خودم از این امور مستثنی نیستم. تاکنون کلی 
قول داده ام که عمل نکرده ام. همین سرمقاله را 
که می بینید، حاصل زمانی است که سردبیر از 
بی سرمقالگی روزنامه ناراحت بود. من پریدم 
وسط و گفتم من می نویسم. و مدت هاست که 

در حال نوشتنم. 
بعــد از مدت هــا، وقتی متن باال را به ســردبیر 
دادم، گفــت باید 400 کلمه باشــد و من کلی 
عصبی شــدم که »متن به این خوبی نوشــتم و 
کلی وقت گذاشتم چرا باید آن را تغییر دهم« و 
مجبور شدم این چند جمله آخر را هم بنویسم 

که به 400 کلمه برسد. 

مائده خسروی زاده

صفحه  3 

صفحه  6 

خودروسازی در ایران زیر ذره بین اقتصادی

غول های جاده کرج چاق تر از همیشه

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: پویا نیکنام
عک

     1397 ماه  مهر     21 شنبه             779 شماره   جدید           دوره  هفدهم           سال 

جهانگیری درونت را بشناس
حدود یک ســال گذشته، 
بــا نوســانات ارزی کــه در 
آن اتفــاق افتــاده، یکــی 
از دوران هایــی اســت کــه 
احتمــاال بعدهــا در تاریخ 
اقتصاد ایران از آن بســیار حــرف زده خواهد 
شد. آتش افروخته تورم و شعله های سرکشش 
کــه اقتصاد نحیــف ما را دچار یــک تب مزمن 
کــرده، نتیجــه مســتقیم تصمیم گیری های 
اشتباه سیاستگذاران اقتصادی کشور است. 
اینکه چطور چنین شــد و زنجیره تصمیم های 
غلط و هیجانی این دومینوی ســقوط را خلق 
کرد، بحثی جداگانه است. اجماال می خواهم 
بــه یک نکتــه از داســتان ارز اشــاره کنم و آن 
هم »اصــرار بر تصحیح نتایج بــه جای اصالح 
سیاست ها«ست. در اقتصاد، قیمت )هر کاال 
و ارزی( یک شاخص است، مثل عدد نمایشگر 
دماسنج اتاق که شاخص میزان گرما/ سرمای 
اتاق است. قیمت ها با سیاست ها و اصطالحا 
 Regulation هــا باال و پاییــن می روند لذا باال 
رفتن قیمت )حتی اگر حبابی باشــد( به دلیل 
سیاست هایی اســت که به آن منجر شده اند. 
یکی از خطاهای شناختی این است که به جای 
اصالح سیاست )کم کردن دبی شوفاژ( به دنبال 
تغییر نتیجه )دستوری پایین آوردن دما( باشیم. 
دالر 4200 تومانی تنها یکی از نمونه های »اصرار 
بر تصحیح نتایج به جای اصالح سیاســت ها« 
در جامعه ماســت. جای دوری نرویم، به همین 
دانشــگاه و تحصیالت تکمیلــی خودمان نگاه 
کنیم که قوانین آموزشــی آن چقــدر بر مبنای 
این خطای شناختی نوشته شده است. جریمه 
ســنوات، ممنوعیــت کار حیــن تحصیل برای 
دانشــجو در مقاطــع تکمیلــی، افزایش تعداد 
مقاالت اجبــاری برای دفاع دکتــری، اجباری 
کردن اخذ دروس و موارد بســیار دیگری که اگر 
پای صحبت دانشــجویان تحصیالت تکمیلی 
بنشــینید، روضه ای پرگریه دربــاره آنها برایتان 
خواهنــد خوانــد. روی دیگر ســکه تحصیالت 
تکمیلــی، سیاســت های اشــتباه وزارت علوم 
بــرای »اصرار بر تصحیح نتایــج به جای اصالح 
سیاست ها«ســت که گریبانگیر اساتید شده و 

معروف ترین آنها سیستم ارزشیابی است. 
اشتباه دومی که عمدتا شرایط را در این خطای 
شناختی بسیار وخیم تر می کند، گوش ندادن به 
صدای انتقاد و در نظر نگرفتن بازخوردهاست. 
سیاســت گذاری که عزم خود را جــزم کرده به 
هر طریق شــده است نتایج را تصحیح کند، هر 
صدایی که بخواهد او را از این مســیر به مســیر 
دیگری ببرد، متــرداف »قاچاق« می بیند. لذا 
عجیب نیست که از زبان چنین سیاست گذاری 
در پاســخ به فیدبک ها و انتقادها بشنوید »اگر 
کســی بــا محدودیت ها رشــد نکنــد خودش 
مقصر است چون معتقدیم که هر معلولی، اگر 

بخواهد، می تواند فاتح اورست شود.« 
ســخن آخر، ســخن دکتر برنــه برون اســتاد 
پژوهشی دانشگاه هیوستن آمریکاست که در 
کتاب معروفش به اســم »موهبت های ناکامل 
بودن« می گوید رهبری )لیدرشــیپ( نیازمند 
تصدیق ندانستن است، نه تایید دانستن همه 
چیز. از پذیرفتن سخنان و اصالح سیاست هایی 
که به نتایج اشــتباه منجر می شــوند، گریزی 
نیست که اگر چنین نکنیم، دستاوردی جز دالر 

4200 تومانی برای جامعه نخواهیم داشت. 

سرمقاله

کمتر کســی می داند مرغوب تریــن گالب دنیا در کرمان به دســت 
صفحه  2 می آید و وسیع ترین گلستان های گل محمدی کشور  ...  

ســــــال گذشتـــــــه ، بــه مناســبت روز دانشــجو، روزنامه از 
صفحه  6 دانشجویان خواست یک پرسشنامه را تکمیل کنند که  ...  

جای خالی را با حرکت مناسب ورزشی پر کنیدکسب و کار عاشقانه خانواده صنعتی

مرتضی محمودی

صفحات4و  5

صفحه  3 

دغدغه مسئوالن صنعت فضایی کشور 

از فضا غافل نمانیم

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(

فصل پنجم  رادیو شریف
صدا را به تصویر کشیدیم. 

رادیو شریف تصویری 
شد! هم در یوتیوب 

هستیم و هم در آپارات.
@radiosharif

س: میالد مظفری
عک

دردورهدکتریچهمیگذرد؟

مغزهای بزرگ زنگ زده
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 جواب های رونالدینیویی مسئوالن
دوشــنبه گذشته بســیج برنامه ای برگزار کرد با عنوان »چالش شفافیت مجلس« و سه نفر از 
نمایندگان مجلس را دعوت کرد، از جمله محمود صادقی. در قسمتی از پرسش ها دانشجویان از 
صادقی درباره شفافیت فیش های حقوقی نمایندگان پرسیدند. او هم در جواب به وجود قانون 
شفافیت دارایی ها اشاره کرد و گفت که تنها مانع در اجرای این قانون قوه قضائیه است! وقتی 
صادقی به اینجا رســید، دکتر حسینی گفت: »دکتر اگر جواب سوال را نمی خواهید بدهید، 
شفاف بگویید نمی خواهم جواب بدهم! این چیزها را که شما می گویید، بچه ها بلدند«. در واقع 
اگر بخواهیم حرف حسینی را به زبان عامیانه تر بگوییم، گفته  است: »نمی خوای جواب بدی 

نده، ولی نپیچون ما رو! ما رو ســاده لوح فرض نکن!« دکتر حسینی حرف دل دانشجویان را 
زد و سالن هم با تشویقش او را همراهی کرد. اخالق گمراه کردن و جواب بی ربط دادن چیزی 
ا ســت که بین مسئوالن کشور و حتی دانشگاه فراگیر است. مثال دانشجو از رئیس دانشکده 
می پرسد چرا با برگزاری این برنامه مشکل داری؟ و او جواب می دهد: »تو رئیس دانشکده نیستی 
نمی فهمی رئیس دانشکده بودن چقدر مسئولیت داره!« هرچه هم دانشجو سوالش را تکرار 
کند، باز هم جواب سرباال و بی ربط می گیرد. کاش مسئوالنی که جواب گمراه کننده می دهند، 

بدانند که ما می فهمیم قصد آنها پیچاندن است و با این کارشان فقط آبروی خود را می برند.

97 آذر   6 سه شنبه    790 بـــــــــخش  خــــــــبریشماره  شریف نیوز

 )Demo Day( رویــداد دمــودی فضایی برای ارائه  استارت آپ های گزارش
شتاب دهنده ها و همچنین ایجاد امکان شبکه سازی 
بــرای افراد فعــال در اکوسیســتم کارآفرینی اســت. 
سه شنبه هفته  گذشته، 29 آبان 1397، از ساعت دو تا 
هفت عصــر رویــداد دمودی ویــژه اســتارت آپ های 
شتاب دهنده  شــریف برگزار شد. در این رویداد حدود 
300 نفر از سرمایه گذاران، استارت آپ ها و افراد فعال 
در حوزه  کسب  و کار و کارآفرینی حضور داشتند. برنامه 
با پذیرایی و شبکه سازی بین مهمانان و تیم ها آغاز شد. 
11 تیم از استارت آپ های مستقر در شتاب دهنده در 
فضای شبکه سازی میز داشتند و در قالب نمایشگاه، 
محصول خــود را توضیح دادند. بعد از آن، مهمانان به 

سمت سالن رفتند و سخنرانی ها آغاز شد. 
ابتــدا مجــری برنامــه صحبــت را بــا بیــان تاریخچه  
شــتاب دهنده ها در سراســر دنیا شــروع کرد. سپس 
دکتر کاشانی، مدیر شتاب دهنده شریف، خالصه ای 

از فعالیت های این شــتاب دهنده را به صورت اسالید 
ارائه داد که شامل فعالیت های شتاب دهنده شریف از 
سال 1392 تا 1397 بود. در قسمت بعد، خدمات این 
شتاب دهنده که به استارت آپ ها ارائه می شود، توضیح 
داده  شــد؛ خدماتی مثل تامین هزینه های اساســی 
ایجاد کســب و کار، تامین فضای اســتقرار در مجتمع 
خدمــات فنــاوری شــریف و... . تعــدادی از آمارهای 
مربوط به عملکرد شتاب دهنده نیز ارائه شد مثل ثبت 
بیــش از 2 هزار ایــده، بیش از 600 جلســه ارزیابی، 
110 تیم مســتقر و در نهایت 84 تیم خارج شده و 20 
تیم ســرمایه گذاری شــده. مدیر شتاب دهنده شریف 
ســپس رویداد »استارت آپ تریگر« را به عنوان یکی از 

برنامه های موفق این مرکز معرفی کرد.
نفر بعدی مهنــدس دهبیدی پور، رئیــس پارک علم و 
فناوری دانشــگاه شریف، بود. او نکات مثبت و پررنگ 
شــتاب دهنده شــریف را حضور آن در داخل دانشگاه 
شــریف، برخورداری از تیــم مدیریتی و اجرایی خاص 
و همچنین فرهنگ رشدپذیری و رشددهی بین اعضا 

برشمرد. سپس تصویری از ناحیه نوآوری شریف نمایش 
داد و به اختصار به شــرح آن پرداخــت. ناحیه  نوآوری 
شــریف بین خیابان آزادی و سه بزرگراه شیخ فضل الله 
نوری، یادگار امام و جناح قرار گرفته است و حدود 2۵0 
هکتار وسعت دارد و تاکنون بیش از 4۵0 شرکت آن را به 
عنوان محل استقرار خود انتخاب کرده اند. پارک علم 
و فناوری دانشــگاه صنعتی شریف به عنوان یک پارک 
دانشگاهی در نظر دارد با ایجاد تعامل دوطرفه و سازنده 
با بدنه  علمی دانشــگاه و بخش خصوصی توانمند، به 
بروز استعدادها و شایستگی های دانشگاهیان کمک 
کنــد و به یــک الگوی ملــی در زمینه  توســعه  پایدار و 

ارزش آفرینی در سطح جامعه تبدیل شود.
بعــد از آن نوبــت بــه ســخنرانی دکتــر زرنوخــی، از 
ســرمایه گذاران خطرپذیــر مطــرح، رئیــس انجمن 
سرمایه گذاری خطرپذیر کشور و همچنین مدیرعامل 
صنــدوق مالی توســعه تکنولوژی ایران رســید. یکی 
از نکاتی که زرنوخی بر آن تاکید داشــت، اســتفاده از 

ظرفیت شــتاب دهنده ها برای VCها بــود و برای این 
مورد ارتباط صندوق مذکور را با شتاب دهنده  شریف به 
اختصار توضیح داد. بخش اول دمودی با صحبت های 
زرنوخی به پایان رسید و همه برای پذیرایی و استراحت 

از سالن خارج شدند.

11 تیم جویای نام جدید
اصــل برنامــه، ارائــه 11 اســتارت آپ شــریفی برای 
ســرمایه گذاران و فعاالن کارآفرینــی حاضر در رویداد 
بود. اولین ارائه مربوط به تیم »متلند« بود؛ استارت آپی 
که در حوزه تامین و فروش مواد اولیه شیمیایی فعالیت 
می کند و بنا دارد مشــکالت بازار سنتی خرید و فروش 
انواع این مواد را حل کند. طبیعی اســت که منظور از 
مواد، موادی نیست که شما را بیش از اندازه خوشحال 

کند! پس حاشیه نسازید. 
ارائــه دوم مربــوط بــه تیم »کشــت  نگاران امیــد« بود 
که بــا اســتفاده از تصاویر ماهــواره ای و الگوریتم ها و 
پردازش هایــی که روی کشــاورزی انجــام می دهند، 

بهترین شــیوه را برای مصرف آب و سایر مواد مورد نیاز 
در اختیار کشاورز قرار می دهند. 

تیم بعدی »موپن« بود که یک پلت فرم به اشتراک گذاری 
کد تخفیف اســت و بسیاری از مشــکالت کاربران را با 

برنامه های مشابه قبلی حل می کند. 
ارائه چهارم را سرپرست تیم »کریوت« به عهده داشت. 
کریوت یک سامانه هوشــمند اینترنت اشیای خودرو 
اســت که به طور ســاده، از طریق اپلیکیشن، ماشین 
را به اینترنت وصل می کند و کاربر می تواند با ماشــین 

صحبت کند.
ارائه  بعد توسط تیم »هاسپینو« انجام شد. هاسپینو یک 
سامانه میزبانی محلی است که گردشگری تجربه محور 
را به کاربران ارائه می کند. در ادامه، استارت آپ »شریف 
گرافینا« فناوری فتوکاتالیست های طبیعی را که برای 
کاهش مرگ و میر ناشــی از آلودگی های بیمارستانی، 

هوا، آب و دامداری به کار گرفته می شود، ارائه داد.
تیم هفتم »زیست گستران یونی پلی مت« بود. یکی از 
چندین محصول این شرکت نوپا تولید و توسعه کاربرد 
مواد نانوســاختار اســت که می توان از آنها در صنعت 

پتروشیمی استفاده کرد. 
ارائه  بعدی را یکی از اعضای تیم » wing« انجام داد. به 
طور خالصه، wing پلت فرم کرایه اسکوتر برقی است که 
می تواند در فضاهایی مانند بازار، ساحل و دانشگاه ها، 

کارخانه ها و نمایشگاه های بزرگ استفاده شود.
پس از آن اســتارت آپ »دیداب« معرفی شد؛ گروهی 
کــه در زمینه تکنولوژی های مربــوط به صوت فعالیت 
می کند و اولین محصولی که ارائه داده، تونل صداست 
که صدا را در یک باریکه  جهت دار هدایت می کند. ارائه 
با نمایش کاربردی از بلندگوهای ســاخته شده توسط 

این گروه به پایان رسید.
تیم دهم » Buy Rapido« بود که یک باشگاه مشتریان 
هوشمند اســت. این باشــگاه با دادن اعتبار خرید به 
مشــتری و ســعی در یافتن الگوی )Pattern( خرید او 
ســعی می کند ارتباط بهتری بین فروشنده و مشتری 

به وجود بیاورد. 
 »SGCOMM « آخریــن ارائه را یکی از اعضــای گروه
انجام داد. محصول آنها هوشمندسازی خانه هاست که 
بدون استفاده از امواج رادیویی می توان وسایل برقی 

خانگی را از راه دور کنترل کرد.
در اینجــا ارائه تیم ها به پایان رســید و کلیپ دوم که از 
عکس های پشــت صحنه و روز رویداد تا آن زمان بود، 
پخش شــد. ســپس مجری بــا خواندن اســامی کادر 
اجرایی، از همه  آنها تشــکر کرد. پس از آن بخش آخر 
شبکه سازی، حضور در نمایشگاه و پذیرایی از مهمان ها 

و تیم ها بود.
از نکات جالب این برنامه، ظهور استارت آپ هایی بود 
که از بخش خدمات و حذف واسطه عبور کرده اند و در 
بخش سخت و پردردسر تولید فناورانه فعالیت می کنند. 
همچنیــن باعث دلگرمی بــود که یک بــار دیگر مرکز 
کارآفرینی توانســت با رونمایی از یک برنامه خالقانه، 
مثل استارت آپ تریگر، به فضای استارت آپی دانشگاه 

نشاط ببخشد.

مرکز کارآفرینی این بار با DemoDay وارد عرصه شد

استارت آپ بدون توقف
Ó	 تعطیلی یکشنبه کمی نظم انتشار نشریات

را بــه هم زد. از آنجا که میز نشــریات هفته 
پیش هم فقط به نشــریات جشنواره اقوام 
اختصاص داشت، چند نشریه جا مانده از 
آن هفته را با نشریات انگشت شمار شنبه و 

دوشنبه برای شما انتخاب کردیم.

Ó	 ،خبــر خوب در مــورد نشــریات این هفته
بازگشــت یکــی از دوســتان خــوب میــز 
نشریات، یعنی نشریه »حیات« بود. شماره 
22 حیات با تیتری زیبا به مناسبت میالد 
پیامبر اکرم)ص( با موضوع وحدت آغاز شد 
و تا آخر نیز حول همین موضوع پیش رفت. 
اما نکته بسیار عجیب این بود که حیاتی ها 
کال در این شماره نیم فاصله را تحریم کرده 
بودنــد که در بعضی جاهــا حتی افعال در 
دو خط جــا گرفته بودند! یک کارت زرد به 
نشریه حیات بابت مشــکالت ویراستاری 
می دهیم ولی به خاطر مطلب صفحه ســه 
با عنــوان »مواجهه عالمانــه جریان های 
غیردینی« از آن تقدیر و از دادن کارت زرد 
دوم بــرای پر کردن صفحه هفت و پشــت 
جلد بــا تبلیغ برنامه های هیات صرف نظر 

می کنیم.

Ó	 .هفته پیش »داد« و »بیداد« نیز منتشر شد
خبر بد این بود که ضمیمه طنز داد آخرین 
شماره خودش را منتشر کرد؛ ضمیمه ای 
تک برگی که توانســته بود، پس از سال ها 
فقدان یک نشریه طنز، کمی حال و هوای 
نشریات را از یادداشت های تکراری و طویل 
و جدی نجات دهد. بی داد در صفحه اول 
شــماره پنجم خود تقریبا هر مســئولی را 
که توانســته بــود، از جناح هــای مختلف 
ســوژه کرده بود، از »وزیر قطع ارتباطات و 
جمع آوری اطالعات« تا »کیسینجر جهان 
اسالم«، دکتر حسن عباسی مهمان بی داد 
بودند. نشــریه داد در این شــماره قانون و 
قانون مداری را به عنوان موضوع محوری 
خــود انتخاب کرده بود. مجتبی نظری در 
ســرمقاله به ابهــام و ناکارآمدی در اجرای 
قوانین اشــاره کرده و در آخر نتیجه گرفته 
بود که در چنین سیســتمی، حتی قانون 

خوب هم دوای درد نخواهد بود.

Ó	 شماره پنجم »جرات اندیشیدن« نیز هفته
پیش در 24 صفحه منتشر شد. دوماهنامه 
فلســفه علمی ها چند مشکل بزرگ فرمی 
دارد. اول اینکه با وجود ابتکار در طراحی 
جلد، موضوع یا تیتر اصلی ندارد. مشکل 
دوم نیز تک ســتونی بودن نشریه است که 
مخصوصا برای متن هــای بلند و پیچیده 
فلســفه علمی ها )پیچیده بــرای ما البته( 
مناسب نیست. ســمیه رسولی حواسش 
به تنوع مطالب و اســتفاده از عکس های 
جذاب هست ولی در چند عکس حواسش 
بــه رعایــت نســبت اصلی طــول و عرض 

عکس ها نبوده است.

محمدصالح انصاری
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هیات هفتگی
»وای بر مســلمانی که یک روز هفته را به کار آموختــن امور دینی خود اختصاص 
ندهد« )امام علیع(؛ به رسم سال های گذشته، با پایان یافتن ماه های محرم و صفر، 
دوباره چراغ هیات هفتگی دانشــگاه روشن می شود. از این پس مسجد دانشگاه 
سه شنبه ها از اذان مغرب به مدت یک و نیم ساعت میزبان جلسات هیات هفتگی 

خواهد بود. ورود برای عموم آزاد است و همچنین برای کودکان 3 تا 9 سال فضای بازی در نظر گرفته شده 
است. سخنران این جلسات روحانی محبوب و خوش اخالق هیات الزهرا)س(، حاج آقای هدایت، هستند. 

حسن ختام جلسه هم یک املت صمیمی خواهد بود!

جلسه نقد و بررسی
اولین پیش نشست »مدرسه زمستانی هوش مصنوعی، فلسفه، اخالق و جامعه« 
امروز ساعت 16 با رونمایی و نقد و بررسی کتاب »ذهن ها و کامپیوترها« در سالن 
کنفرانس معاونت فرهنگی واقع در ســاختمان شهید رضایی برگزار می شود. این 
جلسه با حضور آقای تورج بنی رستمی )مترجم کتاب( و آقایان ابوطالب صفدری 

)پژوهشــگر کارگروه اخالق و فناوری اندیشــکده مهاجر( و ارسالن ابویسانی )دانشجوی کارشناسی ارشد 
فلسفه علم دانشگاه شریف( در نقش منتقد دایر خواهد بود. برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به کانال 

تلگرامی philsharif@ مراجعه کنید.

97 آذر   6 سه شنبه    790 شماره  بــــــــخش  خـــــــبری

دوستت دارم، اما نه آنقدر
شــعارها یا عملکرد؟ معیار  مرتضی یاری

سنجش دولت ها، مردان سیاست و حکومت ها 
کدام است؟ شاید تنها گروهی که باید سخنشان 
را معیار ســنجش قرار داد، جماعت اندیشمند 
باشند. عمل ایشان همان سخنشان است. اما 
مگر عمل دولتمردان و حکومت ها تنها سخنشان 
است؟ حاکم برای بسط نظری یک شعار یا مفهوم 
بر کرسی قدرت تکیه نزده، بلکه آمده است تا به 
آنچــه می گفته اســت و می گویــد، عمل کند. 
عدالت و ظلم ستیزی بی شک از شعارهای اصلی 
انقالب اسالمی ایران است. اما رفتار با کارگران 
هفت تپه یا هپکو چطور با آن شعار و ادعاها سازگار 
می شــود؟ انقالبــی کــه اختــالف طبقاتی یا 
گرســنگی در ینگه دنیا یا گوشــه های مختلف 
جهــان را نشــان ناموفــق بودن تمــدن غرب و 
ناکارآمدی آن می داند، چطــور می تواند با این 
رفتارها کنار بیاید؟ شاید بتوان گفت وجود فقر یا 
بی عدالتی نشان تالش نکردن برای از بین بردن 
آنها نیست. اما این در صورتی است که روندی رو 
به بهبود را شاهد باشیم به عالوه برنامه ای برای 
بهتر شدن اوضاع. در دهه اول انقالب هر کاستی 
و نقص یا هر زیــاده روی و تندروی هم که وجود 
داشت، رشد عدالت آنقدر سریع بود که همه آن 
را حــس کننــد. توســعه آموزشــی و بهبــود 
شــاخص های بهداشــتی آن روزها بیش از یک 
برنامه ریزی ســاده یا کاربلدی دولتمردان بود. 
چرخش واقعی به سمت عدالت، تبعات و نتایج 
مشهود هم داشت. حاال چه نتیجه ای می توان 
از نامشــهود و نامحســوس بــودن تالش ها در 
سرزمین ایران برای عدالت و ظلم ستیزی گرفت؟ 
امــروز رفتار ما با کارگرانی که تنها مطالبه شــان 
گرفتن دســتمزدهای پرداخت نشده چند ماه 
گذشته شان بوده، چگونه است؟ دستگاه قضایی 
و ضابطانش در میانه نزاع کارگر بدون دســتمزد 
و کارفرمایــی که با هزاران بهانه و ترفند و نمودار 
و گــزارش پرداخت نکــردن مطالبات حداقلی 
کارگــران را توجیه می کند، طرف چه کســی را 
گرفته اســت؟ اگر نگران آن چیزی هســتیم که 
نامش را تشــویش اذهان عمومی گذاشته ایم، 
بهتر اســت به این بیندیشــیم که فرزندان این 
ســرزمین با شــنیدن خبر کارگری که دستمزد 
نگرفته و امروز متهم به آشوب است، چه تصویری 
از آینده خود و دیروز و امروز ما خواهند داشــت. 
دولتی که مطالبات چند میلیــاردی عده ای از 
شهروندان را از موسسات مالی پرتخلف با دست 
کردن در جیــب همه مــردم پرداخت می کند، 
چطور حکم به اعطای زمین خانه های ده ونک از 
کیسه ملت به دانشگاه و ساخت پاساژ می دهد؟ 
یــک توصیه آشــنا به مــردان این اســت که به 
همســرتان زیاد بگویید »دوســتت دارم«. حال 
اگر به این توصیه عمل کردید اما خواســته ها و 
نیازهای همسرتان را نادیده گرفتید یا به هر دلیل 
در برآورده کردن آنها موفق نشدید چه؟ مطمئن 
باشــید که خواهید شنید تنها ادعا می کنید که 

دوستش دارید! 

چهارشــنبه هفته گذشــته مراسم  گزارش
اختتامیه »جشنواره فرهنگ و هنر نیلوفر نیکنامی

اقوام ایرانی« در ســالن جابر برگزار شــد. به قول دکتر 
فتوحــی، از همین حاال دلمان بــرای حال و هوای آن 
روز ها تنگ می شود. در ابتدای برنامه خانم سلطان پناه، 
دبیر جشــنواره فرهنگ و هنر اقوام ایرانی، درباره این 
جشنواره گفت و از تالش 6 ماهه دانشجویان فعال در 
این رویداد تشکر کرد. او تاکید کرد که دانشگاه شریف 
در برگزاری این جشنواره محتوا تولید کرده است، یعنی 
مطالب ارائه شده را از جایی برنداشته؛ محتوایی با تاکید 
بر چهار محور آموزش، پژوهش، مطالعه و ترویج هنر و 

فرهنگ اقوام ایرانی. 

فصیح و فکرشده، مثل همیشه
در ادامه دکتر حســینی، معاون فرهنگی شــریف، به 
فضای پویا و چندســاحتی این دانشــگاه اشاره کرد و 
تصویری از چند ســاعت آن ارائــه داد: »این روزها در 
شــریف چند نما دیده می شد. یکی جشــنواره اقوام 
کــه رنگ تفکــر و خالقیت ایرانی داشــت و دیگری در 
حالــی که زنان عشــایر در چادر برپاشــده بین تاالرها 
و ســاختمان ابن ســینا نماد هویت ســنتی بودند، در 
ســالن کهربای دانشــکده برق جلســه شفاف سازی 
فعالیت های نمایندگان در مجلس برپا بود، در ســوی 
دیگر جلســه کتابخوانی و نقد بود، آن طرف تر کارگاه 
کنگــره فاطمی بود و... دانشــگاه دیگر تک ســاحتی 
نیســت«. به تعبیر حســینی، دیگر دانشگاه شریف نه 
به خاطر کنکور و امکانات علمی و آموزشــی و کسب و 
کارهای دانش بنیان - که در آنها حرف اول را می زند - 
بلکه به خاطر اتفاقات ساختمان کوچک شهید رضایی 
که در آن گروه موسیقی به اجرا در فستیوال های معتبر 
اتریش می اندیشــد، گروهی بــرای برنامه زیباکنار 2 و 
برنامه »شریف زیبای من« برنامه ریزی می کند و چندین 
برنامه فرهنگی دیگر پیگیری می شود نیز زنده و شهره 
است. ما هم، به قول معاون فرهنگی دانشگاه، دلمان 
برای این هفته تنگ می شود. دکتر حسینی در انتها از 
شهدای انقالب و جنگ یاد کرد و گفت به راستی االن 
که هستیم و این جایگاه را داریم، شایسته است یادشان 
را گرامی بداریم. بعد از سخنرانی دکتر حسینی، گروه 
کانون موسیقی شــریف به سرپرستی عماد خالق پناه 
حاضران را به موسیقی سنتی و اصیل ایرانی مهمان کرد 
و سپس دکتر فتوحی، رئیس دانشگاه، از جایگاه وزارت 
علــوم در حفظ ارزش های قومی گفــت. به گفته وی، 
تالش شده است با رویکرد آکادمیک، در کنار آشنایی با 
اقوام، نگاهی نو و کارآمد ایجاد شود، مثل تقسیم بندی 
جغرافیایی و نگاه وسیع تر به بخش های مختلف کشور و 
شناخت پتانسیل ها و فناوری های محلی تا با استفاده 
از آنها دانشگاه بتواند اثرگذاری اجتماعی داشته باشد. 

دوبس، دوبس، شریف بند
پس از صحبت های رئیس دانشگاه، گروه »سکوت« به 
سرپرستی احمد سمیعی برای اجرای نمایش روی سن 
رفت که موضوع آن هویت  اقوام بود. در این تئاتر ابتدا 

یک نخبه گفت که دستگاهی ساخته است. همان موقع 
که خواست دستگاهش را معرفی کند، ناگهان یک گروه 
رپ فارسی با لباس های گشاد به نام »شریف بند« از در 
میانی ســالن جابر وارد شدند و روی سن رفتند. پس از 
آنکه رپرها برنامه را به دســت گرفتند، آقای نخبه آنها را 
آرام کرد و از اصالتشان پرسید. همه در ابتدا گفتند بچه 
تهران هستند. اما مخترع دستگاه کوتاه نیامد و از آنها 
خواست وارد آن دستگاه شوند. هر کس که وارد دستگاه 
می شــد، به اصل خودش برمی گشت؛ لباسش عوض 
می شد و با لهجه واقعی خود حرف می زد. این نمایش 
به موضوع خودباختگی و فراموشی آداب، گویش ها و 
ســنت های اقوام در دنیای امروز پرداخته بود و سعی 

داشت زیبایی تنوع فرهنگ های اصیل را نشان دهد.

کسی که میراث فرهنگی را زندگی کرد
بعد از اجرای تئاتر، سید محمد بهشتی، از کهنه کاران 
میراث فرهنگی بعد از انقالب، پشت تریبون رفت. محور 
صحبت های او تنوع فرهنگی و ارزش آن بود. بهشــتی 
گفت: »فرهنگ یعنی دانایی حاصل از تعامل تاریخی 
انســان با محیط اطرافش که با تفــاوت محیط، دانایی 
نیز متفــاوت می شــود و فرهنگ های مختلف شــکل 
می گیرند. این فرهنگ در زبان، آیین و هنر ظاهر می شود 

و تنــوع ایجــاد می کنــد. تنوع 
فرهنگی موجــود در ایران بیش 
از تنوع فرهنگــی موجود در کل 
اروپاســت. همچنین این تنوع، 
تنوع طبیعی است و منشأ آن خود 
ایران اســت نه مثل کشور هایی 
همچون آمریکا، کانادا و استرالیا 
که تنوع آنها ناشــی از مهاجرت 
است«. رئیس سابق پژوهشگاه 
میراث فرهنگی کشور این تنوع 
فرهنگی را »انــدام واره« معرفی 
کــرد و فرهنگ هــای مختلف را 
که زاده ســرزمینی به نــام ایران 
هستند، اعضایی دانست که در 
کنار هم یک بدن کامل را تشکیل 

می دهند و ادامه داد: »کشــور ما نیــز برای ایران بودن 
باید تمام این اقوام و تنوع ها را داشته باشد چراکه در هر 
بزنگاه تاریخی ای بخش خاصی وارد صحنه می شود تا 
بقای ســرزمین حاصل شود و این یعنی تنوع و وحدت 
در کنار هم. از نشــانه های آن می تــوان گفت با این که 
فردوســی شاعری اهل مشهد اســت، در سراسر ایران 
نام های شــاهنامه ای داریم یا جشــن نوروز که در همه 
نقاط کشــور برگزار می شود«. بهشتی با اشاره به اینکه 
وحدت و تنوع فرهنگی در ایران تقویت کننده یکدیگر 
بوده اند، گفت: »متاسفانه در قرن اخیر شاهد اختالفات 
بین اقوام هستیم که حاصل سوءنظر به تنوع فرهنگی 
است و گسل های فرهنگی ایجاد کرده. اگر از توهمات 
دست بکشــیم، این مشکالت حل می شــود. البته در 
ســال های اخیر، با آگاهی جامعــه از ارزش ها، اوضاع 
بهبود یافته و آینده روشــن تری در انتظار نســل آینده 
است. همچنین، برخالف کشورهای ناسیونالیست، در 
کشور ما خودآگاهی نسبت به هویت ملی وجود دارد، نه 
نژادپرستی. از نشانه های آن آثار متعدد در حوزه شعر و 
موسیقی با موضوع عشق به ایران و وطن از تعداد زیادی 

از خوانندگان اقوام مختلف است.

جشن و دست و همخوانی
پس از صحبت های بهشتی، گروه 
موسیقی »مهر ســرزمین« روی 
ســن رفت و با اجــرای ترانه های 
محلی از اقوام مختلف ســالن را 
به وجد آورد. یکی از صحنه های 
زیبای اختتامیــه، رقص محلی 
کردها در میان جمعیت بود. اما 
زیباترین لحظه آن، اجرای قطعه 
»ای ایــران« بــود که همــه را به 
نشانه احترام از صندلی هایشان 
بلند کرد و کل سالن جابر آن را با 
یکدیگر زمزمه کردند؛ لحظاتی 
که اقوام ایرانی ، متحد با هم، به 
یک چیز افتخــار می کردند و آن 

سرزمین ایران بود.

سکانس آخر جشنواره اقوام چه شد؟

جابر یکصدا »ای ایران« خواند

حرف زیادی

بهشتی  محمد  سید 
را  ایران  فرهنگی  تنوع 
»اندام واره« معرفی کرد و 
فرهنگ های مختلف را که 
زاده سرزمینی به نام ایران 
هستند، اعضایی دانست 
بدن  یک  هم  کنار  در  که 

کامل را تشکیل می دهند
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ســازمان بهداشــت جهانی )WHO( در ســال 2106  محیط زیست
اطالعات شــهرهایی از دنیا را که بیشترین آلودگی هوا محمدجواد هاشمی

را دارند، منتشــر کرد. اغلب این شــهرها در خاورمیانه و شبه قاره هند قرار 
دارند و میزان آلودگی هوا در اکثر آنها 10 برابر بیشتر از مقدار مجاز است.
قبل از معرفی آلوده ترین شــهرهای دنیا الزم است کمی درباره معیارهای 
آلودگی هوا صحبت کنیم و با شــاخص های اندازه گیری آن آشــنا شویم. 
ســطح آلودگی هوا که از طریق داده های WHO مشخص می شود، به دو 

شکل PM 2.۵ و PM 10 بیان می شود.
 PM 10  تعداد هر ذره معلق در هوا با قطر کمتر از 2/۵ میکرون و  PM 2.۵
تعــداد هر ذره معلق در هــوا با قطر کمتر از 10 میکرون اســت. این ذرات 
معلق شامل گرد و خاک، باکتری های موجود در هوا و مواد آلی و دودهای 
منتشرشــده از صنایع هستند. سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است 
که میزان مجاز برای PM 2.۵، 2۵ میکروگرم بر متر مکعب است و آلودگی 
بیشتر از این مقدار می تواند باعث ایجاد بیماری های تنفسی اعم از سرطان 
ریه و آســم، دیســنتری و غیره شود. بر اســاس داده های این سازمان، در 
ســال 2016 تهران دوازدهمین شهر جهان از نظر آلودگی هوا با میانگین  
PM 77 2.۵  میکروگــرم بــر متر مکعب بوده که این میــزان حدود 3 برابر 
حد اســتاندارد جهانی اســت. در آن سال، کراچی پاکســتان با میانگین 
PM 2.۵  حــدود 290 میکروگرم بر متر مکعب آلوده ترین شــهر دنیا بود و 
نیویــورک آمریکا با میانگین PM 2.۵  حــدود 2۵ میکروگرم بر متر مکعب 

در رتبه بیست و ششم میان شهرهای دنیا از نظر آلودگی هوا قرار داشت.

آلودگی هوا با چه معیارهایی سنجیده می شود؟

این ذرات کوچک معلق!

انـــرژی و محیط زیـــست 97 آذر   6 سه شنبه    790 شماره 

این روزها فیلمی امیدوار کننده در فضای مجازی دست به  محمدجواد هاشمی

دست می شــود؛ فیلمی که کشف یکی از بزرگ ترین سفره های آب زیرزمینی 
جهان را در استان سیســتان و بلوچستان نوید می دهد. در فیلم مذکور گفته 
می شــود این قضیه به تایید کارشناسان نیز رسیده است؛ اینکه یک سفره آب 
زیرزمینی از کوه های هندوکش افغانستان از طریق منطقه سیستان وارد ایران 
می شود و سپس به خلیج فارس و دریای عمان می ریزد. این سفره که در عمق 
هزار متری زمین جریان دارد، بیش از هزار میلیارد متر مکعب آب شیرین را در 
خود جای داده اســت. با توجه به اینکه مصرف ساالنه آب شرب ایران، طبق 
آمار ســال 96، حدود 7 میلیارد متر مکعب است، این سفره می تواند تا حدود 
140 سال کل آب مورد نیاز کشورمان را تامین کند. در این فیلم همچنین گفته 
می شود این کشف مهم به اطالع مسئوالن ارشد نظام رسانده شده است و بعد 

از طی مراحلی خاص، عملیات بهره برداری از آن آغاز می شود.
با این حال، سال گذشته سازمان حفاظت محیط  زیست بیانیه ای رسمی درباره 

بهره برداری از آب ژرف صادر کرد که آن را در ادامه می خوانیم:
»با توجه به ناکافی بودن دانسته ها و نادانسته های علمی و محدودیت تجربیات 
عملــی ملی و بین المللی در مورد آب ژرف و همچنین تجربیات منفی کشــور 
از تبعــات درازمدت محیط زیســتی رویکردهای صرفا فنی نظیر برداشــت از 
آب های زیرزمینی، سدســازی، انتقال آب و شیرین سازی آب دریا و با عنایت 
به این مهم که کشــور در حال حاضــر به تمرکز جدی بر مقوله کاهش مصارف 
و تقاضــای آب )در مقابل افزایش عرضه آب از طریق اکتشــاف و بهره برداری 
از منابع جدید( نیاز دارد، ســازمان حفاظت محیط  زیست در حال حاضر و تا 
اطالع ثانوی با هرگونه اســتحصال و بهره برداری از منابع آب ژرف تجدیدپذیر 

و غیرتجدیدپذیر مخالف است. 
مع الوصف، با توجه به ضرورت تقویت رویکرد علمی در کشور، مطالعات علمی 
و امکان ســنجی بهره برداری از منابــع آب ژرف تجدید پذیر با در نظر گرفتن و 
بررسی جدی پیامدهای  زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی استفاده از این 
منابع )در صورت وجود(، تحت نظارت جدی سازمان حفاظت محیط  زیست و 

سایر نهادهای ذی ربط بالمانع است.  بدیهی است آن دسته از مطالعات علمی 
و اکتشافی آب های ژرف که شامل هرگونه حفاری و دخل و تصرف در طبیعت 
باشند، نیاز به ارزیابی آثار زیست محیطی دارند و در مورد امکان و مجوز انجام 

آنها به صورت موردی توسط این سازمان تصمیم گیری خواهد شد«.
با این اوصاف و مخالفت صریح ســازمان حفاظت محیط  زیست با برداشت از 
آب های زیرزمینی بدون انجام مطالعات فنی کافی، معلوم نیســت چرا وزارت 
نیرو و ســازمان صدا و سیما با سکوت تاسف بارشان به چنین اخبار بی پایه ای 
اجازه نشر می دهند. مگر جز این است که با نشر چنین اکاذیبی همه تالش ها 
برای اصالح الگوی مصرف در بخش های شــرب، کشــاورزی و صنعت از بین 

می رود؟ 
تاسف بارتر اینکه وقتی با مردم همکالم می شویم، با اشاره به این خبر می گویند 
که دیدی! این همه آب دارند و ما را از کابوس تشنگی می ترسانند و مدام روی 
بنرهایشان می نویسند: »آب هست، اما کم است!« البد می خواهند آب را هم 

به عراق و کویت و یمن و سوریه صادر کنند!

رودخانه هایی در دل زمین!

اولین محموله ها فروخته شد
شریف  آشغال به جاهای خوبی رسیده است و دلیلش چیزی 
نیست جز همکاری مسئولین دانشگاه و استقبال خوب اهالی 
دانشــگاه. اتفاق خوب هفته پیش پیوستن استادان به خیل 
دوستداران محیط  زیست بود به طوری که دکتر شمس اللهی 
و دکتــر موحدیــن از دانشــکده برق بــا کمک دانشــجویان 
 شــریف  آشــغال حــدود 100 کیلوگــرم کاغــذ از دفتــر خود 
خارج کردند.  خبر خوب دیگر این است که قریب یک تن کاغذ 
به ارزش بیش از 1/۵ میلیون تومان فروخته شد که بخشی از 
این پول به دانشگاه و بخش دیگرش به هزینه های خود طرح 
اختصاص داده خواهد شــد. ارزش افزوده کار شریف  آشغال 
تفکیــک زباله ها در مبدا اســت که باعث می شــود زباله های 

دانشگاه ارزشی چند برابر پیدا کنند.

شریف آشغال
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روســو  ژاک  ژان  روانشناسی
Jean-Jacques علی عباسی (

Rousseau( را بســیاری از متفکریــن 
»معمــار اروپــای مــدرن« می داننــد. 
اندیشــه های او پس از مرگش گســتره 
وسیعی از اروپا را درنوردید و الهام بخش 
انقالب کبیر فرانســه بود. اگر بخواهیم 
تمام اندیشــه های روســو را در یک واژه 
خالصه کنیم، آن واژه چیزی نیست جز 
»اصالت«. این سخن مشهور او است که 
»انسان ها فراموش کرده اند با چشم خود 
ببیننــد، با ذهن خود فکر کنند و با قلب 
خــود احســاس کنند. مــا آزاد بــه دنیا 
می آییم و در اسارت از دنیا می رویم«. او 
معتقد بود ما انسان ها با برنامه ای فطری 
و کامل به دنیا می آییم اما به خاطر تعالیم 
و هنجارهای اجتماعی و دینی که جامعه 
به ما تحمیــل می کند، اصالت خود را از 
دســت می دهیم و از آن پــس چیزی را 
درســت می دانیم که مراجع قدرت آن را 
تاییــد کننــد، چیــزی را می گوییم که 
هنجارها تعیین می کنند و کاری را انجام 
می دهیــم کــه از کودکی مــا را برای آن 
آموزش می دهند. او با این نظم اجتماعی 
سر ناسازگاری داشت و تعلیم و تربیت را 
چیزی جــز اختــالل در برنامه طبیعت 

نمی دانست. وی می گفت ما به کودکان 
آمــوزش نمی دهیم که با ذهن خود فکر 
کنند و برای درک حقیقت تالش کنند، 
بلکه به آنها یــاد می دهیم که هر آنچه را 
معلم یا والدین می گویند به عنوان حرف 
درست بپذیرند. این عقاید روسو دقیقا در 
نقطه مقابل اندیشه های جان الک بود 
که کودکان را »لوح سفید« می دانست و 
معتقد بود این تعلیم و تربیت است که بر 
ایــن لــوح ســفید نقش هــای مختلف 
می نــگارد. مشــهورترین کتاب روســو 
»امیل« اســت. این کتاب سرگذشــت 
بچه ای خیالی به نام امیل است که روسو 
مســئولیت بزرگ کــردن او را بــه عهده 
می گیــرد. روســو به جای تــالش برای 
تربیت امیل ســعی می کنــد امکانات و 
فرصت های الزم را برایش فراهم کند تا او 
بر اساس عالیق درونی خود به کاوش در 
محیــط و یادگیــری بپــردازد. ماریــا 
مونتسوری از معروف ترین پیروان روسو و 
پایه گــذار مــدارس مونتســوری بر پایه 
فلسفه تربیتی روسو بود. این مدارس در 
سراســر جهان به سرعت رو به گسترش 
هســتند. از یادگارهــای دیگــر روســو 
کتاب هــای »قــرارداد اجتماعــی« و 
»تفکرات تنهایی« هســتند کــه در آنها 

هنجارهــای اجتماعــی را بــه چالــش 
می کشد و دردهای خود را در این مسیر 
بازگو می کند. روسو با آنکه خود انسانی 
مذهبی به شمار می رفت، اما به شدت با 
کلیسا و دیگر نهادهای قدرت در مبارزه 
بود تا آنجا که بیشتر عمرش را در تبعید و 
در حال فرار ســپری کــرد و در نهایت در 
مکانی دورافتاده و در انزوا از دنیا رفت. با 

این حال، اندیشه های او آنچنان راهش 
را در قلــب مردم اروپا بــاز کرد که پس از 
انقالب فرانســه جسد او را از آرامگاهش 
بیرون آوردند و با شکوه تمام در پاریس به 
خاک ســپردند. با اینکــه او زنده نبود تا 
نتیجه رنج های بی پایانش را ببیند، اما به 
راســتی که »معمار اروپای مدرن« فقط 

زیبنده نام ژان ژاک روسو است.

چرا روش های تربیتی امروزی کارآمد نیستند؟

بیاموز چگونه بیاموزی
با وجود انتقاداتی که  زینب محبی

به فلسفه ناتورالیسم وارد است، نظریات 
تربیتی این مکتب نکات بسیار جالب، 
کاربردی و مهمی را شــامل می شود که 
کارا بودن آنها را نمی توان انکار کرد. از 
جمله ویژگی های این مکتب می توان به 
این اصول اشــاره کرد: اصل دانســتن 
طبیعــت، تطابق واقعیــت و حقیقت، 
سازگاری آدمی با طبیعت، اصالت فرد 
در مقابــل جامعــه، تربیــت مطلوب بر 
اساس هماهنگی با طبیعت و تجربه به 
 عنوان تنها وسیله کسب معرفت. جالب 
است که برخی اصول تربیتی این مکتب 
با اصولی که اسالم برای تربیت انسان، 
به  خصــوص در کودکــی، مطرح کرده 
مطابقت دارد؛ تربیت بر اساس فطرت 
و طبیعــت انســانی. تربیت هایــی که 
هدفشان استخدام انسان است، نوعی 
بردگی به شــمار می روند و به انسان به 
چشم یك ابزار نگاه می کنند و او را چنان 
می ســازند که هدف خودشان را تامین 
کننــد یا هــدف اجتماع و بــه هر حال 
انســان را از فطرت اصلی اش دور و او را 
مسخ می کنند. مســاله فطرت انسانی 
معیــاری اســت بــرای حفــظ اصالت 

انسانی.
تربیــت همگام با ســن و کودکی کردن 
در بچگی برای رســیدن به رشد عقلی 
در بزرگســالی از نــکات مهــم تربیتی 

اســت که امــروزه بــه آن بســیار توجه 
می شود و مدتی اســت در کشور ما هم 
مورد توجــه قرار گرفته. نیازی نیســت 
چیزهایــی بیاموزیــم که قرار اســت در 
آینده به دردمان بخورد، در هر سن باید 
چیزهایی آموخت که به درد همان سن 
می خورد. شــاید هرگز آینــده را نبینیم 
بنابراین از حال باید بیشترین استفاده 
را برد. قطعا زیربنایی که سنجیده ریخته 
شــود، پی مناســبی برای برافراشــتن 

ساختمانی بزرگ خواهد بود.
اثرات اجتماعی عــدم پایبندی به این 
اصــول ســاده تربیتــی را می توانیم در 
همســاالنمان ببینیم. تاکید و تمرکزی 
که زمانی والدین بر یادگیری همه چیز 
در کودکــی داشــتند و ایــن آموزش ها 
را افتخــار خــود می پنداشــتند، باعث 
شده اســت که در بزرگســالی به دنبال 
کودکی گمشــده خود باشــیم و اغلب 
انتظاراتی که در این ســن از ما می رود، 
از عهده ما خارج باشد. از سوی دیگر، 
در این روش همیشــه کسی به جای ما 
فکر کرده اســت و ما یــاد نگرفته ایم که 
فکر کنیم. شــاید در گذشته روش های 
آمــوزش ســختگیرانه تر بودنــد ولی به 
دلیل سخت بودن زندگی  و فرصت کمتر 
والدین برای حساســیت نشان دادن به 
آموزش فرزندان، بیشــتر بار آموزشــی 
آنهــا بــر عهــده طبیعــت و بازی های 

کودکانه شــان بــود. آنچه کــودکان در 
گذشته در تماس با طبیعت و اکتشاف 
آن تجربــه می کردنــد، بخش عظیمی 
از آموزش آنها محســوب می شد. ولی 
در زمان ما تنفس و بــازی در فضاهای 
مصنوعی و ساختگی، دوری از طبیعت 
و کم شدن تجربه درگیری با طبیعت این 
بخش از آمــوزش را از زندگی ما حذف 
کــرده و ما آنچه را می آموزیم که دیگران 
تجربــه کرده انــد و آنچــه را می پذیریم 
که دیگران در مــوردش تفکر کرده اند، 
گویی اســتقالل فکری خود را از دست 
داده ایم. همین امر باعث شده است با 
ورود به فضاهایی با تضارب آرا و شنیدن 
آنچه با آموخته های ما ناسازگاری دارد، 

نه تنها بــه هر آنچه یاد گرفته ایم شــک 
کنیم، بلکه از قبول هر گزاره ای به عنوان 
گــزاره ای حقیقــی و مطلــق در هراس 
باشــیم، گویی هیچ حقیقــت مطلقی 
وجــود ندارد. آنچه در طول ســال های 
زندگی مــا در مدارس وجود نداشــته، 
تفکر و تعمــق در پدیده های اطرافمان 
بوده و آنچه بــه آن نیازمند بودیم، زدن 
عینــک انتقادی به چشــمانمان بود تا 
بتوانیم تحلیلی از هرچه می شنویم و یاد 
می گیریم، داشته باشیم. در واقع آنچه 
باید در این دوران یاد می گرفتیم، نحوه 
یادگیری بود، یعنی بیاموزیم که چگونه 
بیاموزیم تا همیشه بتوانیم گلیممان را 

خودمان از آب بیرون بکشیم.

مروری بر اندیشه های ژان ژاک روسو

آزاد به دنیا می آییم، برده از دنیا می رویم

جامعه

اجــــــــــــــــــــتماعی

بهار باز خواهم گشت... 
»بعد از 10 روز به کشــورم  سارا شکوهی نیا

برگشــتم. حــس غریبــی دارم. دور تــا دورم را 
مانیتورهــای بزرگ و پرســر و صــدا گرفته اند. 
داشتم صبحانه را آماده می کردم که یاد نان های 
خوشمزه عشــایر و هنر زنان عشایری در پخت 
نــان افتــادم. بعد از ظهــر در محــل کارم پای 
لپ تاپم نشســته بودم که صدای صحبت های 
دوستانه و داستان های حماسی که آن شب در 
سیاه چادر برایمان تعریف می کردند، در گوشم 
پیچید. آتش جلوی سیاه چادر هنوز هم در برابر 
چشم هایم شعله ور است. شب ها موقع خواب 
به یاد شب هایی می افتم که زیر آسمان پرستاره 
ایران می خوابیدیم و صبح زود با صدای زنگوله 
گوســفندها و بزها از خواب بیدار می شــدیم. 
وقتی پشت فرمان ماشینم می نشینم، طبیعت 
بی نظیــر جنوب  غربی ایران بــه ذهنم می آید. 
صدای گله در حال حرکت، صدای مرد عشایر 
که با آواهایی خاص گله اش را هدایت می کرد و 
مراقبشــان بود، بــوی برنج ایرانی، شکســتن 
گردوهای تازه چیده شــده، بوی خوب هلو در 
روســتاها، رودخانه های پرآبی کــه در دل کوه 

زاگــرس مخفــی شــده بودند و در آخر نســیم 
خنکی که آن روز زیر آن درخت پسته بر ما وزید. 
آن روز، روز کوچ بود و ما همراه گله ساعت ها در 

میان کوه و دشت و رودخانه در حرکت بودیم.
جالب ترین بخش این سفر، دیدار با عشایر بود. 
آنها هر سال دو بار تمام وسایلشان را برمی دارند 
و همراه گله شــان کوچ می کننــد اما هرجا که 
بروند، آداب و رسومشان را حفظ می کنند. آنها، 
در عین ثبات، در حرکتند و پیوند دیرینه شان با 
طبیعت بسیار تامل برانگیز است. هنگامی که 
من از مهمان نوازی بی نظیرشــان تشکر می-
کردم، به من می گفتند: »ما از شــما ممنونیم 

که از راه دور برای دیدن ما آمده ای«.
قلب من هنوز هم آنجا با عشایر ایران است. من 

دوباره باز خواهم گشت.« 
هیوجونگ از جمهوری کره

هیوجونــگ آخریــن و بهتریــن مهمــان ما در 
ســفر به ســرزمین عشــایر بود. نزدیک بودن 
فرهنگ هایمــان بی تاثیر نبود. او می دانســت 
چطــور با عشــایر ارتباط برقرار کنــد و به گفته 
خــودش، از لحظه لحظه ســفرش لذت ببرد. 
او کیســه خوابش را نــزد من گذاشــت چراکه 
می دانســت برای کــوچ بهار عشــایر حتما باز 

خواهد گشت.

فرهنگ و سنت 97 آذر   6 سه شنبه    790 شماره 
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خودروسازی در ایران زیر ذره بین اقتصادی

غول های جاده کرج چاق تر از همیشه
سال ها پیش، وقتی بخش خصوصی  اقتصاد

صنعــت مائده صالحیان از  را  خــود  چمــدان 
خودروسازی بست و از ایران رفت، هیچ کس خواب این 
را هم نمی دید که دولت و دوستان خصولتی اش بتوانند 
نقطه قوت اقتصادی آن روزهای کشور را به پاشنه آشیل 

سیاسی، امنیتی و اقتصادی تبدیل کنند.
در ســال 1330 خودروسازی تنها با مونتاژ خودروهای 
خارجــی وارد ایــران شــد. ســال 1346 کارخانــه 
خودرو سازی »ایران ناســیونال« با سرمایه حدود 400 
میلیون ریال تاســیس شــد. پــس از پیــروزی انقالب 
اسالمی، نام شرکت ایران ناســیونال به »ایران خودرو« 

تغییر کرد و زیر نظر سازمان گسترش قرار گرفت.
شرکت سهامی تولید اتومبیل سیتروئن نیز سال 134۵ 
با ســرمایه اولیه  160 میلیون ریال تاسیس شد. اولین 
محصوالت این شرکت اتومبیل های ژیان، پیکاپ، آهو 
و رنو 2 و چهاردر بودند. پس از پیروزی انقالب اسالمی، 

نام شرکت به نام اختصاری »سایپا« تغییر یافت.
اکنون که بیش از نیم قرن از ورود خودروسازی به کشور 
ما می گــذرد، این صنعــت به صنعتی کــه محصوالت 
بی کیفیت با قیمت باال تولید می کند و تقریبا هیچ کدام 
از مشــتریانش از محصوالت آن رضایــت کامل ندارند، 
معروف است. شاخص IQS )تعداد عیوبی که مردم بعد 
از گذشت سه ماه از مالکیت خودرو مشاهده می کنند( 
در ایران 4/2 است، یعنی به ازای هر 100 خودرو 420 
عیب وجود دارد. این عدد در سطح خودروسازان مطرح 

دنیا یک تا 1/2 است.

از کجا شروع شد؟
شروع فعالیت صنعت خودرو سازی در کشور ما مصادف 
بوده با شروع فعالیت این صنعت در کره و برخالف ما، 
این کشور اکنون یکی از بهترین تولیدکنندگان خودرو در 
جهان است. مشکالت کنونی این صنعت در ایران ریشه  
تاریخی دارد. ایران ناســیونال به دســتور شاه با شرکت 
تالبوت انگلیس که آن زمان در حال ورشکستگی بود، 
قرارداد همکاری بست در حالی که همان سال هیوندایی 
تصمیم گرفت با فورد کار کند. این روند معیوب متاسفانه 
بعد از انقالب و در زمان تمام دولت ها نیز ادامه پیدا کرد.
مراحل تولید خودرو را در یک کشــور می توانیم به ســه 
مرحله مونتاژ، همکاری با شرکت های بنام جهان و تولید 
داخلی تقسیم کنیم. کره تمامی این مراحل را به خوبی 
سپری کرده اســت ولی ما همچنان در مرحله مونتاژ و 
بستن قرارداد با شــرکت های بنام دنیا مانده  ایم و البته 
این قراردادها غالبا به نفع طرف مقابل بوده است. آنها 
خودروهایی را که دیگر در کشورشان تولید نمی شوند و 
از رده خارج شده اند، در کشور ما به فروش می رسانند. 
مثال تولید پژو 40۵ سال 1988 در کشور فرانسه متوقف 

شده اما در کشور ما همچنان در حال تولید است. هیچ 
کشوری در جهان پیدا نمی شود که عمده  محصوالتش 
با برند شرکت دیگری باشــد ولی کل سرمایه گذاری را 
خودش انجام داده باشد. پژو ساالنه 400 هزار خودرو 
در ایران می فروشــد، بدون اینکه ریالی سرمایه گذاری 
کرده باشــد. اساســا قراردادها مشــکل دارند و در آنها 
انتقــال دانش و فناوری به صورت درســت قید نشــده 
اســت. مقصر اصلی این مســاله دولت ها هستند. اگر 
خودرو سازی به دست بخش خصوصی بود، آیا 20 سال 
پراید و پژو تولید می کرد یا آنقدر شــرکت های وابسته به 

خود را افزایش می داد؟

خودروهای نفتی
تجربه ثابت کــرده که هرگاه صنعتی بــه بودجه دولت 
متکی شــده محصوالت بی کیفیــت و غیرقابل رقابت 
را بــه بــازار عرضــه کــرده اســت در حالی کــه بخش 
خصوصی پشتوانه ای به جز تالش گروهی خود ندارد. 
تولیدکننده ای که در هر شــرایط اقتصــادی می تواند 
از تســهیالت و ارز دولتی استفاده کند، تحت حمایت 
کامل دولت و انحصاری است و با وجود تعرفه های ۵0 تا 
130 درصدی واردات خودرو هیچ رقیبی ندارد، تالشی 
بــرای ارتقا یا تنوع محصولش نیز نخواهد کرد. به گفته 
تولیدکننــدگان خودرو، وقتی ماشــین بدون چرخ هم 
در کارخانــه بگذاریم مردم می خرند، چرا برای افزایش 

کیفیت تالش کنند. 

هزینه غیرمستقیم از جیب مردم
در کشــور ما ساالنه 22 میلیارد لیتر معادل 10 میلیارد 
دالر بنزین مصرف می شود. خودروهای داخلی نسبت 
به خودروهای خارجی 30 تا ۵0 درصد بیشــتر بنزین 
مصــرف می کنند. 30 تــا ۵0 درصد ایــن 10 میلیارد 

دالر می شــود 3 تــا ۵ میلیــارد دالر، یعنی ســاالنه 3 تا 
۵ میلیــارد دالر به خاطر مصرف اضافی ماشــین های 
داخلی هزینــه می کنیم و این هزینــه اضافی از جیب 
مردم می رود. البته این فقط هزینه  بنزین اضافه اســت 
و هزینه های آلودگی هوا و بیماری های ناشــی از آن یا 
هزینه های سرمایه گذاری های کالن و پول هایی که به 
بهانه حمایت از تولید ملی در این صنعت هدر می رود، 

برآورد نشده است.

تعطیلی پرسود
تعداد کارگران مشــغول در صنایع خودرو سازی کشور 
122 هزار نفر و کارگران مشغول در صنایع قطعه سازی 
26۵ هــزار نفــر اســت و در کل 387 هزار نفــر در این 

مجموعه مشغول فعالیت هستند.
حــال، اگر در یک فــرض و در بدتریــن حالت، صنعت 
خودروسازی را تعطیل کنیم و به جای آن تماما خودروی 
خارجی وارد کنیم - با توجه به اینکه اساسا علت تداوم 
و بقــای این صنعت حمایت از تولید ملی و کارگر ایرانی 
است - می توانیم با صرفه جویی هزینه  مصرف اضافی 
بنزین خودروهای داخلی که معادل سال 3 تا ۵ میلیارد 
دالر اســت، به هر نفر از این 387 هزار نفر هر ماه 6۵0 
دالر )تقریبا معادل 6 میلیون تومان( دستمزد بدهیم که 

برای یک کارگر دستمزد خوبی است.
فرض بدبینانه  باال فقط برای اثبات ناکارآمدی و زیان ده 
بــودن صنعــت خودروســازی در کشــور اســت وگرنه 

هیچ کس دلش نمی خواهد تولید داخلی بخوابد.
می توانیم، به جــای واردات خودرو، یک انجین )موتور 
ماشین( کم مصرف طراحی کنیم. شرکت های طراحی 
در دنیا وجود دارند که با هزینه  30 میلیون دالر برای شما 
یک انجین کم مصرف، پلت فرم و سیستم انتقال قدرت 
طراحی می کنند و در قراردادشان مالکیت محصول برای 
شماست. این در حالی است که وقتی با یک خودروساز 
قــرارداد می بندیــم )کاری کــه خودروســازان داخلی 
می کننــد(، مالکیت محصول برای آنهاســت و به ازای 
هر خودروی تولیدشده باید حق رویالتی به آن بدهیم.

از این گذشــته، ما می توانیم از دانش فنی مهندســان 
داخلی استفاده کنیم و انجین کم مصرف را با هزینه ای 
بسیار کمتر از 30 میلیون دالر، خودمان طراحی کنیم. 
با این کار سالی 3 تا ۵ میلیارد دالر هم در مصرف بنزین 

صرفه جویی می کنیم.
به عنوان حرف آخر می توان گفت صنعت خودروسازی 
ایران اشــکاالت زیادی دارد که مهم  تریــن آنها دولتی 
بودن و حمایت هــای بی دریغ دولت، انحصاری بودن، 
نبود نظارت جدی بر خودروسازها و سوءمدیریت است. 
اما همه  اینها با خودباوری و تغییر رویه  پیشین و تکیه بر 

دانش ملی و مدیریت درست قابل حل است.

تقسیم کیک
تشبیه استارت آپ به کیک  علیرضا محمودزاده

یک تشبیه پرکاربرد است. فرض کنید شما یک 
ایده دارید؛ یک ایده عالی! یعنی شما در ذهن 
خود به فکر پختن یک کیک هســتید. در حال 
حاضر همه کیک پخته نشده تنها برای شماست. 
می خواهید شروع کنید، ولی تنها هستید. در 
نتیجه یا موفق نخواهید شــد یا کیکی یک نفره 
خواهید داشــت. آیا حاضرید برای پختن یک 
کیــک بزرگ تر از دیگران کمــک بخواهید ولی 

سهم کمتری از کیک داشته باشید؟
در دنیای استارت آپی وقتی دو نفر شروع به کار 
می کنند معموال هر کدام حدود ۵0 درصد سهام 
را در اختیار دارند بعد از مدتی انرژی و پول این 
دو نفر تمام می شــود. از پدر، مادر، پدربزرگ، 
عمو، خاله، شتاب دهنده و... پول درخواست 
می کنند و در عوض مقداری از سهام را واگذار 
می کنند و معموال سهام هم بنیانگذاران به 3۵ 
تا 40 درصد کاهش می یابد. حدود 10 درصد 
برای افرادی است که پول گذاشته اند و بقیه را 
هم برای افراد کلیدی شرکت کنار می گذارند. 
مدتــی بعد ایده نیازمند رشــد اســت. در این 
مرحله اســتارت آپ به ســرمایه گذاری قوی تر 
نیاز دارد. به سرمایه گذاران این مرحله )مرحله 
seed( سرمایه گذاران فرشته ای یا نیک اندیش 
)angel( گفتــه می شــود که حــدود 1۵ تا 20 
درصد ســهام به آنها واگذار می شــود و ســهام 
هم بنیانگــذاران ایــن بار به حــدود 30 درصد 
کاهش می یابد.در هر مرحله که اســتارت آپ 
نیازمند پول است، یک ســرمایه گذار )معموال 
قوی تر از مرحله قبل( وارد می شود و درصدی 
از ســهام اســتارت آپ را در ازای تزریق سرمایه  
می گیــرد و ســهام هم بنیانگــذاران کاهــش 
می یابد. در نهایت، سهام هم بنیانگذار - حتی 
بعــد از عرضــه عمومــی در بــورس - معمــوال 
عــددی بین 10 تا 20 درصد خواهد شــد ولی 
برای یک کیک بزرگ. سه شــنبه هفته پیش در 
دمودی شــتاب دهنده شــریف برگزار شد. در 
این برنامه 11 استارت آپ شتاب دهنده که در 
مرحله جذب ســرمایه گذار مرحله seed بودند 
استارت آپ خود را به سرمایه گذاران ارائه دادند. 
میانگین مبلغ درخواستی استارت  آپ ها برای 
یک دوره حدودا 18 ماهه حدودا 430 میلیون 
تومان بوده است. در این مرحله استارت آپ ها 
تصمیم می گیرند برای رشــد ســریع و افزایش 
ارزش، درصدی از ســهام خود را واگذار کنند. 
سرمایه گذاران در این مرحله بر روی ایده و تیم 
خوب سرمایه گذاری خواهند کرد و تیم هم به 
دنبال سرمایه گذاری اســت که عالوه بر پول، 

کمک کند تا کیک بزرگتری پخته شود.

اقتـــصاد و کســـب و کـــاراستارت آپ 97 آذر   6 سه شنبه    790 شماره 

از صفر تا ثروت

پله ها را با هم می نوردیم
حــدود 2/۵ میلیــون ســاختمان بــدون 
آسانســور در کشــور وجود دارد که تعداد 
قابل توجهی از آنها قدیمی  هستند و امکان 
نصب آسانســور یا انــواع باالبــر را ندارند. 
محصوالت مختلفی برای این ساختمان ها 
در ایران ارائه شده ولی بیشتر آنها خارجی 
و گران قیمت هستند و نمونه های داخلی 

نیز کارایی الزم را ندارند.
در ســال 89، برای رفع این مشــکل، ایده 
ســاخت محصولی با کیفیــت باال و قیمت 

پایین مورد توجه یک شــرکت آسانسوری 
قــرار گرفــت. از ســال 90 تا 9۵ ســه تیم 
مختلف ایده هــای متفاوتی را بــرای ارائه 
محصول بررســی کردند که نتیجه ای دربر 
نداشــت. تیم چهارم متشــکل از 3 نفر از 
دانشــجویان دانشگاه شــریف کار خود را 
آغاز کرد و پس از بررسی های فراوان، ایده 
پله نورد کابلی را به عنوان راه حلی کارآمد، 
ارزان و مطمئــن ارائه داد. ایده آنها اتصال 
یک صندلــی متحرک به زیر ســقف راه پله 

و حرکت آن با اســتفاده از سیســتم کابلی 
تعبیه شــده در طول آن بود.  هسته اصلی 
تیــم پله نــورد را چنــد نفر از دانشــجویان 
دانشــکده مهندســی مکانیک تشــکیل 
می دادنــد که ســابقه برگــزاری دوره های 
چهــارم و پنجم مســابقات ملــی طراحی 
ماشــین را در کارنامه خود داشــتند و بعد 
از برگزاری موفق این مســابقات وارد حوزه 
حمل  و  نقل کابلی شدند. از سال 96 شرکت 
»پله نورد امن ایرانیان« رسما فعالیت خود را 

آغاز کرد و هم اکنون روند توســعه محصول 
پله نــورد مراحــل پایانــی خود را ســپری 
می کند و به زودی به صورت تجاری عرضه 
خواهد شد. شــرکت پله نورد امن ایرانیان 
در حال حاضر حدود 13 عضو فعال از بین 
دانشــجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه 
دارد و بــا ارائه دو محصــول پله نورد و باالبر 
پیچی به دنبال توســعه کسب و کار خود و 
حتی صادرات به کشورهای همسایه است.
Pnai.ir / @pelenavard

طرح: مائده صالحیان
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جشنواره کار صدف
علم و صنعت: دانشــگاه میزبان حدود 70 شــرکت دانش بنیان و مجموعه های 
صنعتی گروه های اســتارت آپی بود که با ارائه 600 فرصت شــغلی به جشــنواره 
کار صدف آمده بودند. از جمله محصوالت ارائه شــده در این نمایشــگاه می توان 
به این موارد اشــاره کرد: نمونه بومی ســرنگ اینفلیتور برای انجام عمل جراحی 

قلب باز، سیستم پیشرفته تولید کاشی های معرق، انواع محصوالت بهداشتی و پزشکی تولیدشده با سلولز 
استخراج شده از پسماندهای کشاورزی،  حسگر آشکارساز دی ان ای و سلول های سرطانی، محصوالت مورد 
استفاده در منازل هوشمند، سیستم های بهینه سازی مصرف در ناوگان های ریلی شهری و بین شهری و... .

گسترش روابط با دانشگاه آلبورگ دانمارک
فردوسی مشهد: آقای پروفسور ینزبو هولم نیلسون، رئیس بخش انرژی دانشگاه 
آلبورگ دانمارک مهمان دانشگاه بود و از بخش های مختلف آن بازدید کرد. در پایان 
این دیدار قرارداد همکاری های بین المللی با ایشان به امضا رسید. بر اساس این 
قرارداد دکتر نیلســون درترم آینده به مدت ســه هفته برای تدریس فشرده برخی 

دروس به دانشــگاه فردوسی مشــهد خواهد آمد و راهنمایی مشــترک پایان نامه هایی را در مقطع دکتری و 
کارشناسی ارشد خواهد پذیرفت و زمینه  فرصت مطالعاتی دانشجویان و استادان دانشگاه فردوسی مشهد 

را با حمایت های اتحادیه اروپا و دانشگاه آلبورگ فراهم خواهد کرد. 

دانشگاه بوستون:  کمی آن سوتر
آمازون رسما اعالم مترجم: حسین رجبی

کرد که ساختمان مرکزی جدید خود را 
بــه نام HQ2 در بخــش کویینز واقع در 
شــهر النــگ آیلنــد، نیویــورک افتتاح 
خواهد کرد. بدین ترتیب دفاتر مرکزی 
آمازون به دو ساختمان تقسیم خواهد 
شــد: کریستال ســیتی در آرلینگتون، 
ایالت ویرجینیا و ســاختمان جدید در 
نیویــورک. آمازون هزینــه ای بالغ بر ۵ 
میلیارد دالر صرف ساخت آن می کند تا 
مجموع کارمندان این دو ساختمان به 

۵0,000 نفر برسد.
مــن به عنوان یــک نیویورکــی از اینکه 
دفتر مرکزی این مگاکمپانی در استان 
و شهر من ساخته شــود، نگران هستم 
چون تبعات منفی ساخت وساز چنین 
ســاختمانی روی زندگی مردم اطراف 
آن بســیار زیاد خواهد بــود. ما باید در 
برابر آمازون بایســتیم، نه تنها به خاطر 
اینکه این شــرکت یکــی از منفورترین 
شــرکت های موجود است و مستندات 
بهره کشی مدیر فاسد آن از کارمندانش 
به صورت کامل در دسترس است، بلکه 
به ایــن دلیل که HQ2 فشــار باالیی بر 
زیرساخت های فرســوده نیویورک وارد 
مــی آورد و زندگی در النگ آیلند را برای 
ساکنانش از نظر مالی و زیست محیطی 
غیر ممکن می سازد. اگر از هر نیویورکی 
ســوال کنید، به شــما می گویــد که در 
حال حاضر متــرو النگ آیلند و خطوط 
ریلی آن با مشــکالت و تأخیرهای زیاد 
مواجه اند و مشــخص نیســت سیستم 
حمــل و نقــل مــا چگونــه می خواهد 

رفت وآمدهای بســیاری را که با ساخت 
HQ2 پدیــد می آیــد مدیریــت کنــد. 
مهم تریــن دلیــل طرفــداران ســاخت 
HQ2، ایجاد 2۵,000 شــغل است اما 
نیویورکی هــا برای ایجاد این شــغل ها 
هزینه هنگفتی پرداخت خواهند کرد. 
واضح اســت کــه فرماندار و شــهردار، 
زندگــی نیویورکی هــا را کامــال نادیده 
گرفته انــد چراکه تصمیــم آنها به جای 
حل مشکالت فعلی حمل و نقل شهر، 

سرازیرکردن بودجه به HQ2 است.
بدتر از مشکالت زیرساختی، مشکالت 
فرهنگی و تغییرات جمعیتی اســت که 
در آینــده به وجــود خواهد آمد. شــهر 

النگ آیلند از نظــر مذهبی، اجتماعی 
و شــغلی تنوع جمعیتی باالیــی دارد. 
HQ2 تهدیــدی جدی بــرای این تنوع 
ایجاد می کند: شــهر مملو از کارمندان 
یقه ســفید بــا حقوق های بــاال خواهد 
شــد و محالت اطراف به ســرعت رشد 
خواهند کرد، اتفاقــی که طی چندین 
سال گذشــته در نیویورک افتاده است. 
قیمت خانه ها و اجاره ها به سرعت زیاد 
می شــود و خانواده هــای فعلی امکان 
پرداخت هزینه های زندگی را نخواهند 
داشــت. این خانواده ها ســابقه شغلی 
در حوزه فناوری های مــد نظر HQ2 را 
ندارند و فرصت های شغلی به وجودآمده 

مناســب آنهــا نخواهد بــود، در نتیجه 
مجبــور به جابجایی از منطقه یا حتی با 
بی خانمانی مواجه خواهند شد. تخمین 
زده می شــود بیــش از 830 خانواده با 
ساخت HQ2 بی خانمان شوند، زندگی 
مردم به تدریج نابود می شود و جامعه ای 
که طــی ده ها ســال در کویینز شــکل 
گرفتــه، از بین خواهد رفــت به گونه ای 
که تصویر متنــوع فرهنگی آن مبدل به 
تصویر تک رنگ یقه سفیدهای متخصص 
فناوری خواهد شــد؛ اتفاقی که با ورود 

آمازون در سیاتل رخ داد.
حتی اگر موارد فوق برای شــما اهمیت 
نداشته باشد، شــاید مسیری که منجر 
به برنده شــدن نیویورک برای ســاخت 
HQ2 شد، عصبانیت شما را برانگیزد. 
فرمانــدار و شــهردار تصمیــم گرفتند 
معافیت مالیاتی 3 میلیارد دالری را برای 
HQ2 در نظر گیرند و برای این کار حتی 
یک بار هم با قانون گــذاران نیویورک و 
مردم مشــورت نکردند. هرچند برنامه 
ساخت HQ2 علی رغم مخالفت ها پیش 
خواهد رفت اما باید همچنان علیه این 
شــرکت و مقامات خود که در این مسیر 
قدم گذاشــته اند اقدام کنیــم. باید به 
مسئوالن بگوییم شما مسئول نشنیدن 
صدای نیویورکی ها در مخالفت با این کار 
هستید، و باید مطمئن شویم که آمازون 
از معافیت مالیاتی برخوردار نمی شود و 
بر شهر ما، مانند سیاتل تسلط نمی یابد. 
برای ایــن کار باید اعتراضات خود را به 
مقامات شهری منتقل کنیم تا مطمئن 
شویم بهترین تصمیمات را به نفع مردم 

اتخاذ می کنند.

بررسی تبعات منفی ساخت دفتر جدید آمازون در نیویورک 

آمازون علیه زندگی

مرغ همسایه

کـــــــمی آن ســـــــــوتر

بهتریِن خودت باش
مــن و همه  دانشــجوهای  محیا بهشتی*  
ایرانی آمریکا در دو سال اخیر مدیریت بحران را 
به  صورت کامال تجربی آموخته ایم. تحت فشار 
بی سابقه ای قرار گرفته بودیم و هر لحظه اتفاق 
تــازه ای رخ می نمــود. ترامــپ بــا یــک امضا 
زندگی هایمــان را خط خطــی کــرد و گاه در 
موقعیت های شغلی و تحصیلی روی اسم هایمان 
خط کشید. ولی راز رویایی  بودن آمریکا هموار 
بودِن راه نیســت. شاید این باشــد که آدم ها از 
تالش برای رویاهایشــان صحبت می کنند و به 
چشــم می بینی چــه دســت نیافتنی هایی که 

دست یافتنی شدند. 
ما درجا هــم زدیم، بارها حتی عقب رفتیم ولی 
هیچ وقت نایســتادیم. اگر تسلیم شدن گزینه  
اول روی میز دنیای من بود، قطعا امروز حسرت 
حس غالب من می شــد. بازتاب صدایی که در 
کســری از ثانیــه من را از خوشــبخت ترین آدم 
دنیــا به مســتاصل ترین تبدیل کــرد، هنوز در 
گوشم تکرار می شــود. یک مصاحبه عالی را از 
سر گذرانده بودم و از من برای همکاری دعوت 
شــده بود. کارهای اولیه انجام شــد. سرمست 
از ابهت بیمارســتان و عظمت بخشی در طبقه 
سی ام یکی از بیمارســتان های نامی نیویورک 
بــودم. روی ابرها راه می رفتم که یک تلفن همه  
چیز را درهم ریخت. در کمال ناباوری همه  چیز 
ملغی شد، تنها و تنها به این دلیل که »با توجه به 
قوانین جدید، امکان تبدیل ویزا و کار شما وجود 
نــدارد«. اولین باری بود کــه چنین جمله ای را 

می شنیدم اما متاسفانه آخرین بار نبود.
در نهایت یک اتاق 30 متری که حتی یک پنجره 
هــم ندارد، نقطه مرکزی پرگار زندگی کاری من 
شــد. با این حال، در دنیای ســی و اندی ساله  
من، شــوق رفتن به این اتاق، شعف سالمتی و 
بی قراری برای شــنیدن صدای خانواده و شکر 

داشتن آغوشی امن تعریف شادی بود.
وقتی دعوت نامه سخنرانی در کنفرانسی بزرگ را 
گرفتم، تمام سال های هجرت و درس هایی که به 
 مرور یاد گرفته بودم، برایم معنادار شد. وقتی از 
پشت تریبون کنار آمدم، با خودم فکر می کردم 
»به چند درصد اهدافم رسید ه ام؟« جوابی که 
برگرفته از حساب کتابی دقیق باشد، پیدا نکردم 
ولی با قطعیت می توانم بگویم به مهم ترینشان 

رسیدم: »بهتریِن خودت باش«... 
غرغر کردن های هفتگی برای بردن لباس های 
کثیف به لباسشویی عمومی ساختمان و شستن 
ماشین لباسشویی با سرکه از روی وسواس و بعد 
لباس شستن، خستگی را زیاد می کند. دیدن 
خیابان های پر از آشغال نیویورک، رانندگی های 
افتضاح و زندگی ماشینی عادت می شود. ولی 
در نهایت هفته ای چند بار با خودت فکر می کنی 

آشیانه ات کجاست؟ دلت کجا آرام است؟
 * دانشیار تحقیقات طب فیزیکی 
در دانشگاه نیویورک
منبع: ماهنامه 98 + )نشریه الکترونیکی 
ویژه دانشجویان ایرانی مقیم خارج(

روی خط خارج 97 آذر   6 سه شنبه    790 شماره 

توماس جفرســون )Thomas Jefferson( - متولد 1743 و درگذشــته 1826- یکی از متفکرین اصلی و 
بنیانگذاران آمریکا به شــمار می رود که نویســنده اصلی اعالمیه استقالل ایاالت متحده آمریکا بود و بین 
ســال های 1801 تا 1809 میالدی در دو دوره متوالی چهار ســاله ریاســت جمهوری آمریکا را بر عهده 
داشت. او عالوه بر سیاست در زمینه های باستان شناسی، دیرین شناسی و نویسندگی نیز فعالیت داشت. 
جفرســون پس از پایان دوره دوم ریاســت جمهوری، مجموعه عظیم کتاب های خود را به کتابخانه کنگره 
آمریکا فروخت و با پول آن دانشــگاه ویرجینیا را در ســال 1819، در 76 ســالگی، تاسیس کرد. طراحی 
ساختمان ها و تدوین برنامه درسی و تحصیلی دانشگاه را خود او بر عهده گرفت و نخستین رئیس دانشگاه 
نیز خودش بود. جفرسون تحت تاثیر معماری روم و یونان که آن را بهترین نماد برای دموکراسی آمریکایی 
می دانست، ساختمان های دانشگاه را طراحی کرد. بنای یادبود جفرسون در میدان جلوی پلکان شمالی 
کتابخانه دانشگاه که به سبک ساختمان های روم باستان ساخته شده است، قرار دارد. این بنا شامل یک 
مجســمه برنزی ایستاده از جفرسون اســت که روی یک زنگ برعکس قرار دارد. روی سه وجه اصلی این 
زنگ مجسمه هایی تمثیلی از فرشتگان قرار داده شده است که نمادهایی از آزادی، عدالت و آزادی ادیان 
هستند و در وجه چهارم نیز یادبودی برای تدوین اعالمیه استقالل آمریکا توسط جفرسون نصب شده است.

ساختمان آمازون در سیاتل



صفحـــــــه آخـــــــــر

017****0912: سالم
ای کاش مسئولین مرتبط متوجه بودند که کنار سالن 
مطالعه مرکزی دانشــگاه نباید یك هفته انواع و اقسام 

رقص ها و آوازهای محلی رو برگزار کرد.
   ای کاش دانشجویان مرتبط متوجه بودند 
کــه در هفته ای که دانشــگاه اینقدر زیباســت نباید 

بروند و در سالن مطالعه مرکزی دانشگاه خر بزنند!
463****0910: سالم

دوشنبه 28 ام خواســتم یکی از دوستان دانشجوم رو 
طبق روال معمول همیشگی اینجا مهمون کنم )همین 

که فقط بیاد داخل دانشگاه، چون دانشجوی دانشگاه 
دیگه ایه( که گفتن دستور دادن امروز مهمون نپذیریم! 
و هــر کار کردیــم هم اجازه نــدادن اون بنده خدا بیاد 
دانشگاه! حاال من به خود کارشون که چنین اجازه ای 
نــدادن کاری ندارم. نباید اقال یه اطالع رســانی کنن 
فالن روز نمی خوایم اجازه بدیم مهمون بپذیرید؟! این 
چه وضعشه؟ طرف زحمت کشیده تا اینجا اومده که 
اینطور برخورد بشه باهاش؟ لطفا به گوش مسئولین 

مربوطه ش برسونید اقال یه اطالع رسانی کنن دیگه.
  جالبــه بدونــی اگه همــون روز می گفتی 

دوســتم اصال دانشجو نیســت و اومده نمایشگاه رو 
ببینه راهش می دادن!

577****0937: موضوع بخش علمی ســری پیش 
)یکاها( خیلی جذاب بود، ولــی کاش یه کم دقیق تر 
توضیح می دادید که متوجه بشیم، مثال سر تعریف جدید 
جرم و مول. یا حداقل یه منبع می دادید بریم بخونیم.

  فکر کنــم هنوز نفهمیدی دانشــگاه چه  
جوریه! پس دانشــجو چی کاره س؟ همــه  چیز رو که 
ما نباید بگیم. برو ســرچ کن، یه گزارش هم بنویس تا 

هفته بعد تحویل بده. 

اس ام اس

عکس و مکث
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وصله پینه

استاد شریف ما

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

استاد شریف ما بعد از اینکه دید یکی از دانشجویان 
ترم گذشته اش مغموم در راهرو نشسته است، از او دلیل 
ناراحتی اش را پرسید. دانشجو گفت که امتحان دارد و 
درس را بلد نیســت. استاد هم پیش او نشست و درس 

را برایش توضیح داد.
استاد شریف ما از یکی از دانشجوها پرسید نمره اش 
چند شده است. دانشجو گفت 18. استاد که دانشجو 
را می شــناخت و معدلش را می دانست، نتیجه گرفت 
آن دانشجو حتما تقلب کرده و قطعا نمی توانسته این 

نمره را خودش گرفته باشد. 
اســتاد شــریف ما، در زمان دانشجویی، شب قبل از 
امتحــان خواب دیده اســت امام خمینی بــه او نمره 
امتحانش را گفته و در امتحان هم همان نمره را گرفته. 
تی ای شــریف ما همیشــه جواب ایمیل ها را زیر پنج 

ثانیه می دهد؛ مثل مسئولین دولت.
استاد شریف ما به جای اینکه بگوید این عدد چندان هم 

زیاد است، می گوید این عدد هم چندان هم زیاد نیست. 
استاد شــریف ما وقتی وارد آزمایشگاه شد هیچ کس 
روپوش آزمایشگاه نپوشیده بود. تهدید کرد که می رود 
یکی از اســتادهای ترســناک دانشــکده را می آورد تا 
حسابشان را بگذارد کف دستشان. اما وقتی این تهدید 
جواب نداد، تصمیم گرفت نصف زمان آن جلســه را به 
ضرورت پوشیدن لباس آزمایشگاه و فواید آن بپردازد.
دانشــجوی شریف ما از اســتاد خواسته است کمتر 
ســر کالس بــه ســوال ها جــواب دهد و ســوال های 
کمتری بپرســد تا بتواند مطالب بیشــتری را در طول 

ترم درس دهد.
اســتاد شــریف ما می گفت بعد از طراحی سواالت، 
مدتی را که طول می کشد خودش سواالت را حل کند، 
در 1/۵ ضرب می کند و آن را به عنوان زمان مورد نیاز 

برای امتحان باالی برگه می نویسد. 
دانشــجوی شــریف ما تکالیفــش را در کاغذ کاهی 

تحویــل مــی داد. اســتاد بعــد از چند جلســه گفت 
تکالیفتان را در کاغذی که در آن ساندویچ می خورید، 

تحویل ندهید.
اســتاد شــریف ما در یک ســری معادالت و جمالت 
پیچیده در توییتر ســعی کرد رابطه بین بارش باران و 

شعار مرگ بر آمریکا را توضیح دهد.
اســتاد شــریف ما گفت قبله برای این از اول ســمت 
کعبه نبوده که بت های مشــرکین در کعبه بوده اند. از 
او پرســیدیم یعنی وقتی جهت قبله عوض شد، کعبه 
از بت ها خالی شــده بود؟ اســتاد در پاسخ گفت: نه، 
وقتی جهت قبله عوض شد، پیامبر)ص( از مکه خارج 
شده بودند و با توجه به فاصله می توان از حضور بت ها 

صرف نظر کرد.
استاد شــریف ما به دانشجوی المپیادی که برای بار 
اول او را دیــده بود، گفت: پســرم! تو که اینقدر پســر 

خوبی هستی چرا اینقدر ریش داری؟

راست: "نصرا..." چی میگه؟
دومی: نصرا... نه فتح ا...

اولی:حاال همون
دومی: نمیدونم فک کنم داره 

به برانکو میگه 10 نفره بازی کن 
نمیرسم بیام

آنالیز باده
صورت  مساله: 27 آبان ماه 
عبــاس عبــدی در روزنامه 
»ایــران« مقاله ای نوشــت 
بــا عنــوان »دوربرگــردان 
فرهنگی«. خالصه مطلب 
ایــن بود کــه در 4۵ روز گذشــته 9۵9 نفر بر اثر 
مصرف مشروبات الکلی تقلبی مسموم شده اند 
کــه از این تعــداد 84 نفر فوت شــده اند و 30۵ 
نفر کارشان به دیالیز کشــیده است. عبدی در 
ادامه بــه دوره شــهرداری احمدی نژاد اشــاره 
می کند که برای حل مســاله ترافیــك اقدام به 
ایجاد دوربرگردان در اتوبان ها کرد. خب، البته 
هر جنبنده ای با متوســط IQ بیشــتر از شوفاژ 
می فهمد کــه این کار مســاله را حل نمی کند. 
در آخر عبدی به ارائه پیشــنهاد شخصی گمنام 
می پردازد که برای حل مساله مسمومیت، قرار 
 دادن آزمایشگاه هایی را در سطح شهر برای آنالیز 
نوشیدنی غیرمجاز و ارائه نوعی سرتیفیکیت به 
صورت محرمانه به نوشنده پیشنهاد داده است. 
مخرج مساله: خطیب موقت نمازجمعه، جناب 
احمد خاتمی که مثل ما معموال از مسائل جاری 
کشــور ناراحت است، با اشــاره به مقاله مذکور 
فرمودند: »اینها که امروز می گویند شراب را آزاد 
کنیم، فردا خواهند گفت حجاب و اسالمی بودن 
نظــام را به رفراندوم بگذارید.  ایــن آرزو را به گور 
خواهید برد.  اینها را هیات نظارت بر مطبوعات 
باید رصد کند، نه اینکه من در خطبه ها بگویم«. 
اینکه علی رغم تمام فعالیت های خوب فرهنگی 
انجام شده در سال های گذشته باالخره عده ای 
معلوم الحــال نابخــرد هنــوز هم باده گســاری 
می کنند، حقیقتی است بس تلخ. سوال ما اما از 
خطیب بزرگوار این است که پیشنهاد حضرتعالی 
برای حل این مشکل چیست؟ چون نتوانستیم با 
ایشان صحبت کنیم، از پیش خود چند راه حل 

ارائه می دهیم. 
یکــم، بــا رصــد تولیــدات داخــل در زمینــه 
نوشــیدنی های غیرمجاز، افــراد تولیدکننده را 
دستگیر و اعدام کنیم؛ مشابه برخورد با مفسدین 
اقتصادی که خب انصافا در ســال های گذشته 
باعث کاهش چشــمگیر اختــالس تا حد صفر 
شده اســت و هر آینه ممکن است مفاسد به زیر 
صفر و نقطه انجماد برســد. دوم، با شناســایی 
تولیــدات و واردات غیرمجــاز و اضافــه کــردن 
اندکی سیانور به این محصوالت، در زمان اندکی 
مصرف کننــدگان را به جهنم بفرســتیم و خب 
وقتی مصرف کننده ای نباشد قطعا تولیدی هم 
نخواهد بود. ســوم، تعداد دروس عمومی را در 
حوزه معارف اسالمی چند برابر کنیم. فی المثل 
چه اشکالی دارد به جای درس شیمی که خدای 
نکرده ممکن است به تولید نوشیدنی بینجامد، 
افراد معارف 3 و 4 و ۵ بخوانند؟ چهارم، شرایط 
دما و فشار را به گونه ای طراحی کنیم که فرایند 

تخمیر اتفاق نیفتد. 
من این حروف نوشــتم چنان که غیر ندانست، 

تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی.

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به مســابقات استاد و دانشــجو که تالش خوبی بود برای مصدوم، ببخشید، 
صمیمی شدن استاد و دانشجو. تقدیم می شود به سالن بدنسازی و حتی اســتخر دانشگاه که ساعت جدا برای 
اســتادان دارد، به آسانسورهای مخصوص اســتادان ابن سینا و دانشکده های مهندسی شــیمی و نفت و سالن 
غذاخوری ویژه اســتادان و هر فاصله ای بین این دو قشــر تا همه یادشان باشد که رئیس کیســت. ولی واقعا این 
شماره از روزنامه تقدیم می شود به استادانی که به این فواصل اعتقاد ندارند ولی در اقلیتند و گاه در جشن یا اردو 

یا مسابقه ای ورزشی فرصت پیدا می کنند تا همرنگ و همنشین با ما شوند.

تقدیم می شود به ...

حسین شاهرخی

97 آذر   6 سه شنبه    790 شماره 
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شرح هجران
در دیده به جای خواب، آب است مرا

زیرا که به دیدنت شتاب است مرا
گویند: بخواب تا به خوابش بینی

ای بی خبران! چه جای خواب است مرا؟
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