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هزینه های اپالی کردن حدوداً چقدر است؟

ایستاده در قمار
همه شما مخاطب خاص هستید

ایــن آخریــن دیــدار مــا 
ســال  اول  نیمســال  در 
تحصیلی 98-97 اســت. 
دیگــر تا چند هفتــه آینده 
صبح های شنبه و سه شنبه 
مرا نخواهی دید. نمی دانم چه حســی داری. 
ناراحت می شوی؟ خوشحال می شوی؟ شاید 
هم بی تفاوت باشــی. ولی حس من مشخص 
اســت، قطعا دلم برایت تنگ خواهد شد. این 
ســتون برای آنکه بگویم وقتی به هم می رسیم 
چه حسی دارم، کوتاه اســت. ولی چیزهایی 
هســت که الزم می دانم بگویم تــا چیزی بین 
مــا نماند؛ نکات ظریفی که تو هــم باید آنها را 

بدانی.
گاهــی اوقــات مــن اشــتباهاتی کــرده ام، 
حرف هایی زده ام که دقیق نبوده اند. به حرمت 
دستی که در سرما از جیب گرم کاپشنت بیرون 
آوردی تا مرا برداری و بخوانی، َقسمت می دهم 
که آن را بگذاری پای لغزشم، نه غرض و مرضم. 
من هم آدم هستم. تازه یک نفر نه، من نزدیک 
به 30 نفر هستم! دلم نمی خواهد، ولی گاهی 
اشــتباه می کنم. اگر می خواستم غرض ورزی 
کنم، سنگ روی ســنگ بند نمی شد. کار من 
این نیســت که صدای یک نفر باشم. باید از تو 
برای تو بنویسم ولی گاهی اوقات کار از دستم 

درمی رود.
قرار اســت به تو بگویــم دور و اطرافت و درون 
خــودت چه خبر اســت. نخواه کــه دائم از تو 
تعریف کنم. این کاری نیســت که یک دوست 
می کند، این کار متملقان است. البته من هم 
سعی نکردم عیب جو باشم ولی هر وقت با عقل 
ناقصم احســاس کردم کــه داری کج می روی 
و حرکاتــی انجــام می دهــی و تصمیم هایــی 
می گیــری که به ضرر همه اســت، بــه طنز یا 
جد آن را به تو گوشزد کردم. برخی واقعیت ها 
تلخند ولی فرار کردن از آنها یا پنهان کردنشان 
چیزی را درست نمی کند. کار من هم متاسفانه 
یا خوشبختانه همین است. ولی یادت باشد که 
هــر وقت با هم گفت وگو کردیــم به هم نزدیک 
شدیم، حتی اگر همدیگر را قانع نکرده باشیم 
ولی هر وقت پشــت سر هم حرف زدیم، از هم 

دور شدیم.
خوبی هایــی هم کرده ام. نمی خواهم تشــکر 
کنی، فقط می خواهم یادت باشــد اگر روزی 
یک بدی از من دیدی، مرا با آن قضاوت نکنی 
و بر خوبی های اندکم ببخشــی. آن رفتار، آن 
حــرف، آن تصمیمی که تو از من دیدی، فقط 
برشی از یک دنیاست که تابعی از هزاران متغیر 
است و خودم هم تحلیل کاملی از آن ندارم. ما 
در فرمول نمی گنجیــم و حل تحلیلی نداریم. 
پس وقتی نمی توانی مرا حل کنی، برچســب 
هم نزن. مــن هم شــاید دربــاره »کارهایت« 
صحبت کرده باشم، ولی هرگز درباره »خودت« 
حــرف نزده ام. چرا؟ چون مرامم این نیســت. 
اگر هم چنین کاری کرده ام، خطا کرده ام و از 
تو عذرخواهی می کنم. تا دیدار بعد، مواظب 

خودت باش. یا علی!
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آرزوهای سرد آقای وزیر
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، هفته گذشــته در گردهمایی یلدایی 
فعاالن عرصه اســتارت آپ در بخشی از صحبت هایش گفت که به این جلسه آمده است 
تا بیشتر حرف اهالی استارت آپ را بشنود و قرار نیست زیاد صحبت کند. آذری جهرمی 
در ادامــه برای کارآفرینان چند آرزوی یلدایی کرد. او آرزو کرد که ســایه انحصار و رانت و 

شکایت و فیلتر از سر کسب  و کارها کم شود.
آقای جهرمی! شــما که غریبه نیستید. حاال ما با رانت و انحصار کاری نداریم ولی اینکه 
شــما به عنوان وزیر ارتباطات در زمینه رفع فیلتر فقــط می توانید »آرزو« کنید برای مان 

کمی ترسناک است! پیامش این است که حتی از دست وزیر هم کاری به جز آرزو کردن 
برنمی آیــد. البته امیدواریم حداقل حرفتان همان چیزی باشــد که به آن معتقدید و در 
راســتای این اعتقادتان تالش کنید. چون چند روز پیش معاون وزیر از ســخت تر شدن 
فیلترینگ گفت و شــما هم با اینکه به خبر »بی قانون« در این زمینه واکنش خالقانه ای 
نشــان دادید، به نظر می رســید که دارید بــا زبان بی زبانی می گویید کاری از دســتتان 
برنمی آید. البته این هم برای مان ســوال است که چه چیزی را می خواهید فیلتر کنید؟ 

مگر دیگر سایت و سرویسی هم مانده که فیلتر نباشد؟
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عکس خبری

یلدا برای همه
امســال هم مثل هر سال جشن های یلدا در دانشگاه 
رونق خاصی داشتند و با استقبال خوبی مواجه شدند. 
برگزارکننده های هر جشن هم خالقیتی در برنامه خود 
به خرج داده  بودند، از اجرای موسیقی زنده گرفته تا 
دعوت از شــاعران معروفی مثــل عبدالجبار کاکایی، 
ساعد باقری و حسین جنتی. در این میان، بچه های 
دانشکده ریاضی و فیزیک کار زیبایی انجام داده  بودند 
و به جای اینکه جشن را در سالن برگزار کنند، در فضای 
عمومی دانشکده شان برگزار کردند. در این مناسبت، 
یــک کار زیبای دیگر هــم از فیزیکی هــا دیدیم: آنها 
روی راه پله های دانشکده شــان انار و هندوانه نقاشی 

کرده بودند.

کتابــی که بــرای آخرین جلســه  گزارش
کتابخوانی این ترم کانون شــعر و فراز مالجعفری

ادب انتخــاب شــد، »هرس« نــام داشــت. با تالش 
بچه های کانون این جلسه با حضور نویسنده اثر، نسیم 
مرعشی، یکشــنبه گذشته برگزار شــد و به گفته اکثر 
شرکت کننده ها، یکی از بهترین جلسات نقد و بررسی 

سال های اخیر دانشگاه بود.
حوالی ســاعت دو ظهر در سالن کنفرانس ساختمان 
شهید رضایی جلسه آغاز شــد. ابتدا سواالتی درباره 
زندگی شخصی نویسنده پرسیده شد. نکته جالب در 
مورد مرعشی این اســت که وی دانشجوی مهندسی 
بــوده و مدت زیــادی پــس از فارغ التحصیلی اش به 
تالش برای اپالی گذشــته اســت. او نویسندگی را با 
کار در روزنامه و مجله آغاز کرده و بعد از بســته شــدن 
فضای مطبوعات، به نوشتن داستان روی آورده است. 
او هم اکنون، در کنار نویســندگی رمان، داستان های 
کوتاهی در مجله »ســان« نیز چاپ می کند. مرعشی 
معتقد است مســیر طبیعی هرکسی که در دبیرستان 
رشــته ریاضی را انتخاب می کنــد، درنهایت به رفتن 
منتهی می شــود و او هم از این قاعده مستثنی نبوده 
است. ولی اگر کســی نرفته، دلیلش ناتوانی در رفتن 
بوده اســت. او بعد از تالش بی فایده برای مهاجرت، 
بــا شــرکت در چنــد کارگاه و البته داشــتن دانشــی 

خودآموخته، توانسته است دو رمان چاپ کند.

شنید و پاسخ داد
کتاب اول مرعشی، »پاییز آخرین فصل سال است«، 
بســیار موفق و پرفروش بوده و قریــب 40 بار تجدید 
چاپ شــده اســت. نقد های متفاوت و گاه متناقض 
افراد راجع به این کتاب به دانشــگاه ما هم کشــیده 
شد. ســطحی بودن مرد های قصه و یکنواختی لحن 
ایرادهایی بودند که گفته شدند و البته داستان زیبا، 
شــروع و پایــان کم نظیر، ریتم خــوب، توصیف های 
فوق العــاده و غیــره ازجملــه نقد هــای مثبت کتاب 

بودنــد. چیزی که باعث تعجب همه حاضرین شــد، 
آرامش نویسنده بود. مرعشــی به حرف تمام بچه ها 
به دقــت گوش می کــرد و حتــی تند تریــن نقد ها و 
مخالفت هــا را می پذیرفــت. او در برخورد با مخاطب 
بســیار مهربان و صبور بود و حتی در ســوال یکی از 
بچه ها گفت کــه مخاطب خود را حتــی طبقه بندی 
نمی کند. به عقیده او، ما در کشــورمان ادبیات میانه 
نداریــم و ادبیات ما به دو بخــش کوچه بازاری و فاخر 
تقســیم شده اســت و یاد گرفته ایم مخاطب را هم به 
دو بخش عام و خاص تقسیم کنیم در حالی که کتاب 
با ســطح بندی خوب می تواند بــا مخاطبان مختلف 

ارتباط برقرار کند.
خانم نویســنده گله هایی از وضعیت نشــر و چاپ نیز 
داشت. او تمام انتشــاراتی ها را بنگاه های اقتصادی 
قلمداد کرد که صرفا سود مالی را هدف قرار داده اند و 
دیگر به رسالت فرهنگی خود نمی پردازند. جو مسموم 

میان نویســنده ها و وضعیت بد فرهنگی در میان قشر 
فرهنگی جامعه از دیگر گالیه های او بودند. 

قصه گو، نه تریبون ایدئولوژی
نســیم مرعشــی که با هرس جنگ را روایت می کند، 
معتقد بود کار جدیدش پخته تر است و به بلوغ رسیده. 
او به این نکته نیز اشــاره کرد که همواره از شعارزدگی 
به صورت خودآگاه فرار می کند و کارش را قصه گفتن 
می داند، نه سیاســت. اگر هم کتاب هرس تلخ است، 
ناشــی از جهان بینی او است که جنگ را چیزی تماما 

بد می پندارد. 
بعــد از حدود دو ســاعت، جلســه کتابخوانــی تمام 
شــد. خانم نویســنده بعد از امضا  کردن کتابش برای 
دانشــجوها و عکس گرفتن با آنها رفت؛ نویســنده ای 
که فرای کتاب های خوبش، حاال دیگر یک شخصیت 

دوست داشتنی در یاد بچه های شریف است.

نسیم مرعشی در جلسه کتابخوانی کانون شعر و ادب

آرام مثل نسیم
Ó	 هفته آخر ترم هفته ای پربار برای نشــریات

بود. نشــریه »عطــش« جامعه اســالمی، 
پس از وقفه ای دو و نیم ماهه، منتشــر شد. 
این نشــریه A3 از مطالبی کوتاه تشــکیل 
شده که اکثرا فضای دل نوشته و یادداشت 
دارند و بیشتر از دیدی فرهنگی و ادبی، در 
مقابل تحلیلی، برخوردارند. موضوع غالب 
این شــماره فلسطین اســت که البته خود 
نویسندگان این نشــریه به آن نپرداخته اند 
و از محتوای آماده برای آن اســتفاده شده 
اســت. از نکات مثبت این نشریه می توان 
به صفحه آرایی آن اشــاره کرد که با توجه به 

حجم آن چشم نواز و جسورانه است. 

Ó	 حضور نشــریه »کیش مهر« بر بار فرهنگی
نشریات این هفته افزوده بود. نشریه کانون 
یاریگران با موضوع کودکان و جلد »کودکان 
کار« منتشــر شــد و نیم نگاهــی بــه بحث 
مهاجرت داشت. مشــکالت ویراستاری و 
تغییر بارز صفحه آرایی در صفحات مختلف 
از نقاط ضعف این نشریه بودند و در عوض، 
استفاده از نویسندگان خارج از دانشگاه بر 

غنای محتوای آن افزوده بود. 

Ó	 نشریات دانشکده ای نیز این هفته حضوری
پررنــگ داشــتند. »خمــش« دانشــکده 
مکانیــک با صفحه آرایی زیبــا، نوین و بالغ 
منتشــر شــد که البته هنوز مشــکالتی - 
از جمله محل قرار گرفتن شناسنامه نشریه 
- داشت. از موضوعات این نشریه می توان 
به فعالیت اجتماعی دانشــجویان اشــاره 
کرد و مصاحبه با دکتر حجت پندار، استاد 
سابق دانشــگاه ویرجینیا تک، از مطالب 

جالب آن بود. 

Ó	 گاهنامــه »بارقه« برقی هــا در حجم قابل
توجــه ۲0 صفحــه و بــا تمرکز بر مســائل 
فرهنگی دوران دانشجویی منتشر شد. از 
بخش های جذاب آن می توان به داســتان 
مصوری اشــاره کــرد که توســط بچه های 
دانشــکده طراحی شــده بود. اختصاص 
یک صفحه به دوســت ازدســت رفته مان، 
ارس شیرانی، از بخش های قابل تامل این 

نشریه بود.

Ó	 امــا بســیج دانشــجویی پیشــتاز عرصــه
تشــکل ها بود. به جز »میــدان انقالب«، 
»رویان« هوافضا و مــواد و »رمز عبور«، در 
هفته ای که گذشت، اولین شماره »ثمین«، 
نشــریه واحد زن و خانواده بســیج منتشر 
شــد که از دید خود به مسائل صنفی زنان 
در دانشــگاه از جمله اســتراحتگاه بانوان 
پرداخته بــود. میدان انقالب نیز این هفته 
با رنگ و لعابی خــوش و پرونده ای ویژه در 
مورد نئولیبرالیسم منتشر شد. مطالبی با 
محتــوای قوی ولی ســاختاری عجیب در 
رابطه با جلیقه زردهای فرانسه در کنار تمرکز 
بر شــفافیت آرای مجلــس، محوریت این 
شماره میدان انقالب را تشکیل می دادند.

امیرحسین پویا

میز نشریات
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همان همیشگی
بیســتمین دوره  مسابقات برنامه نویسی دانشــجویی ACM پنجشنبه و جمعه به  
میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. امسال 84 تیم سه  نفره از ۵8 دانشگاه 
سراسر کشور در این مسابقه حضور داشتند و در نهایت تیم های راه یافته به مسابقات 
جهانی برنامه نویسی ACM معرفی شدند. چهار تیم اول مسابقه امسال همگی از 

دانشگاه شریف و تیم پنجم از دانشگاه امیرکبیر بودند. تیم اول با نام Kolompeh از دانشگاه شریف نماینده  
اول سایت منطقه ای تهران در مسابقات جهانی خواهد بود و در صورت تخصیص دو سهمیه به سایت تهران، تیم 
Temporarily Rebellion از دانشگاه امیرکبیر به عنوان نماینده  دوم به مسابقات جهانی راه پیدا خواهد کرد.

سکانداران جدید انجمن اسالمی
پنجمین دوره )پس از بازگشایی مجدد( انتخابات شورای مرکزی انجمن اسالمی 
برگزار شد. در این انتخابات که 9 نفر داوطلب شده بودند، هفت نفر از تنها ائتالف 
انتخابات به شورای مرکزی راه یافتند. در این دوره از انتخابات 717 رای به صندوق 
ریخته شد و افراد راه یافته به شورا عبارتند: از امیرحسین حاجی علی بیگی )38۵ 

رای(، ســوگند شــایان فرد )37۵ رای(، یوسف سلطانیان )36۲ رای(، محمدحســین نوریان )361 رای(، 
امیرحســین ذوالفقاری )346 رای(، احمد حاجی محمدخانی )316 رای( و محمدابراهیم واعظی )۲88 

رای(. در جلسه یکشنبه شب انجمن نیز یوسف سلطانیان به عنوان دبیر و سخنگوی انجمن معرفی شد.

97 دی   4 سه شنبه    798 شماره  بــــــــخش  خـــــــبری

دختران! از ماست که بر ماست
اخبار اخیر دانشگاه درباره  الهام پوالدی

مشکالت دختران را مرور می  کردم. دنبال جوابی 
بودم برای سوال مهمی که در ذهنم شکل گرفته 
بــود: ریشــه این همــه مشــکل کــه دختران 
دانشگاهمان در حال دست و پنجه نرم کردن با 
آنها هستند، چیست؟ بین تیتر اخبار مرتبط با 
دختران دانشگاه، خبری مربوط به استراحتگاه 
نظــرم را جلب کــرد. شــاید کمتر دختــری از 
ورودی های قبل از 9۵ دانشگاه را پیدا کنید که 
حداقل یک بار به استراحتگاه نرفته باشد. این 
مکان برای استراحت و گذراندن اوقات غیردرسی 
دختران دانشگاه و کامال متناسب با نیازهای یک 
دختر دانشجو احداث و تجهیز شده بود؛ پایین 
راه پله هــای غذاخوری آیدا )زیر شــریف پالس 
کنونی( که بعد از راه اندازی شریف پالس بسته 
شد و حاال بیش از یک سال است جایگزینی برای 

آن در نظر گرفته نشده است.
شــاید بتوان یکــی از دالیــل عــدم جایگزینی 
اســتراحتگاه را فراموش  شدن هویت این مکان 
دانست. بعد از بسته  شدن آن، مسئولین دانشگاه 
تا مدتی از وجود چنین مکانی اظهار بی اطالعی 
می کردند! تــا آنکه مجمع دختــران با پیگیری 
موضوع در اردوی زیباکنار و ســپس جمع آوری 
امضای نزدیــک بــه 1۵0 نفر از دانشــجویان، 
خواســتار بازگشــایی دوباره آن شــد. ســپس، 
گروه های دیگری نیز بازگشــایی استراحتگاه را 
پیگیری کردنــد و باالخره در ایــن میان صدای 
شــورای صنفی بــه گوش مســئولین رســید؛ 
مســئولینی که حاال در جای جای دانشــگاه به 
دنبال مکانی برای استراحتگاه می گردند، آن هم 
وقتی محل قبلی استراحتگاه همچنان خالی، 
مناســب و آماده استفاده اســت! استراحتگاه 
دختران تا سال 9۵ به اهتمام معاونت دانشجویی 
و دیگر مسئولین دانشگاه به عنوان یکی از اماکن 
رفاهی به حیات خــود ادامه می داد. اما عواقب 
از بیــن رفتن ایــن مکان چیزی نبــود جز دامن 
زدن هرچه بیشــتر به مشکالت روحی، عاطفی 
و جســمی دختران دانشگاه که امروز هیچ کس 
نمی تواند آنها را کتمان کند؛ مشکالتی که هر بار 
آثارشان به نوعی در اخبار گوشه و کنار دانشگاه 
دیده می شود. امروز دیگر کسی نمی تواند انکار 
کند که دختران دانشگاه به توانمندسازی هایی 
متناسب با ویژگی های دخترانه شان نیازمندند 
و دیگر در دانشــگاه کمتر کسی را پیدا می کنید 
کــه وجود نیازهای متفاوت دختران و پســران را 
نپذیرد.  اســتراحتگاه نمونه ای است از چندین 
موردی که نشــان می دهد متاسفانه شاهد یک 
عقبگرد بزرگ در میزان توجه بزرگان دانشگاه به 
وضعیت امنیت و آرامش روحی و جسمی دختران 
دانشگاه هستیم. پررنگ ترین پاسخی که به ذهنم 
می رسد، ســنت تغییر سرنوشت ملت هاست: 
»خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی دهد 
مگر آنکــه آنها خود را تغییر دهنــد«. باید دلیل 
کم توجهی دانشــگاه به دختران را در تالش کم 
خودمان برای خواسته هایمان جست و جو کنیم.

مرکز کارآفرینی شــریف هر ســال  گزارش
جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب نگین خسروانی نژاد

  و  کار شــریف )Sharif VC Cup( را برگزار می کند. این 
جشــنواره با ایجاد فرصتی برای معرفی کارآفرینان در 
حوزه هــای مختلف، امکان برقراری ارتباط میان آنها با 
ســرمایه گذاران و صنعتگران را فراهم می آورد. دهمین 
دوره این جشــنواره در ســه حوزه شــامل ایده، طرح و 
اســتارت آپ برگزار شد. شرکت کنندگان در هر حوزه به 
 طــور جداگانــه مــورد داوری و ارزیابی قــرار گرفتند و 

برگزیدگان در انتها اعالم شدند.
وجه تمایز VC Cup از برنامه های مشابه دیگر، قدمت 
آن است. به عالوه، همراهی برند شریف باعث می شود 
صندوق های بیشتری این جشنواره و تیم های خروجی 
آن را بشناســند. به طــور میانگین، در ســه دوره اخیر 
جشنواره بین 140 تا 1۵0 تیم حضور داشته اند. امسال 
در دهمین دوره  VC Cup  درمجموع 14۵ تیم شرکت 
کردند. موردی که باعث جذاب تر شدن جشنواره امسال 
شــد، حضور نماینده های زیادی از استان های سراسر 
کشور بود. از میان 14۵ ایده، طرح و استارت آپ ورودی، 
پس از چند ماه رقابت، 10 تیم اســتارت آپی به مرحله 
داوری نهایی راه پیدا کردند. این مرحله روز یکشــنبه، 

دوم دی ماه، در سالن جابر بن  حیان برگزار شد. 

صف حامیان برنامه
اسپانســرهای این دوره جشــنواره، بــه ترتیب میزان 
حمایت، عبارت بودند از: شرکت خدمات انفورماتیک، 
بانک انصار، شــرکت رهنما کامیابان نخستین، شرکت 
پرداخت الکترونیک سداد، شرکت شناسا، پارک علم و 

فناوری شریف و صندوق توسعه صادرات شریف.
در ابتــدای برنامــه دکتر مجتبی موحــدی، مدیر مرکز 
کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، سخنرانی کرد. او 
پس از تشکر از دبیر جشنواره، کادر اجرایی، اسپانسرها، 
داورها و مدرســین کارگاه ها گفت: »می خواهم تشکر 
اصلی ام را به تیم های شرکت کننده در این رویداد تقدیم 
کنم. همه آنچه ما انجام می دهیم، برای این اســت که 
جوانان امیدوار شوند که با تخصصی که دارند و با فکرها 

و ایده هایشان می توانند هم به موفقیت فردی برسند و 
هم منشا ایجاد اشتغال در جامعه باشند«.

در ادامه برنامه محمدمهدی صادق، مدیرعامل شرکت 
ســداد و بهزاد ثابتی، مدیر مالــی بانک انصار به عنوان 
حامیان جشــنواره پشت تریبون رفتند و ضمن معرفی 
مجموعه های خود، از دغدغه هایشــان در حوزه کسب 
و کار مبتنی بــر فناوری اطالعات گفتنــد. پس از آنها 
مهندس امید گوهری، دبیر دهمین دوره جشــنواره، 
نکات و فرایند جشنواره را توضیح داد. نیمه اول برنامه 
با توضیحات آقای دبیر به پایان رســید و مهمانان برای 

استراحت و پذیرایی از سالن بیرون رفتند. 

برویم سراغ اصل مطلب
نیمه دوم اختتامیــه VC Cup به ارائه تیم های راه یافته 
به فینال اختصاص داشــت. هر تیــم 7 دقیقه فرصت 
ارائه داشــت و ۵ دقیقه فرصت پاســخ دادن به سواالت 
چهــار داور مســابقه. داورهــای فینال امســال آقایان 

خســرو ســلجوقی )عضو هیات عامل سازمان فناوری 
اطالعات(، فرشــید هندی )مدیرعامل رهنماونچرز(، 
محمد احمدی )مدیرعامل اسمارت آپ ونچرز( و حامد 
ساجدی )مدیرعامل شرکت شناسا( بودند. اما داورها 
فقط این چهار نفر نبودند. در نمره دادن به تیم ها، هر یک 
از این چهار نفر ۲0 درصد از نمره را می دادند و ۲0 درصد 
باقیمانده را حضار در سالن ارزیابی می کردند. در نهایت 
سه استارت آپ »اتیچر«، »بهزی« و »اسمارت وای فای« 

در بخش استارت آپ ها برنده شدند. 
اتیچر )تیــم اول( یک پلت فرم آموزش آنالین زبان های 
خارجی توسط استادان داخلی و خارجی است. بهزی 
)تیم دوم( یك سامانه هوشمند آموزش و خدمات مکمل 
درمان اســت که بیماران را پس از مراجعه به پزشــک، 
بــا توصیه های مختلف پزشــکی و درمانــی، همراهی 
می کند. همچنین پزشــک می توانــد در این پلت فرم، 
پــس از مراجعه بیمار بــه مطب، با او در ارتباط باشــد. 
اسمارت وای فای )تیم سوم( هم یک پلت فرم مدیریت، 
کنترل و بازاریابی وای فای است که بیشتر به درد کسانی 
می خورد که در یک مکان عمومی مثل کافی شاپ، پاساژ 
و... خدمات وای فای ارائه می دهند. آنها به این وسیله 
هم می توانند حجم و ســرعت و تعــداد کاربر را کنترل 
کنند و هم بر این بستر، محتوا به مخاطب منتقل کنند.
در بخــش طرح هــا نیــز »آنابیــز«، »آســان بورس« و 
»پادپرس« برنده شدند. آنابیز )مقام اول( طرح اجرای 
نخســتین پلت فرم آنالین ارائه خدمات صحیح، دقیق 
و ســریع آزمایشگاهی توســط برترین آزمایشگاه های 
تخصصی کشور است. آسان بورس )مقام دوم( پلت فرم 
طراحی اســتراتژی معامالتی در بازارهای ســرمایه به 
صورت ویژوال و بدون نیاز به کدنویسی است. پادپرس 
)مقام سوم( نیز یک شــبکه  نوآوری است که جامعه ای 
از افــراد عالقه مند به نوآوری را دور هم جمع می کند تا 
»همفکری راجع به مشــکالت و مساله ها« را در فضای 

مجازی انجام دهند.

نتیجه دهمین جشنواره VC Cup شریف چه شد؟

یکشنبه داغ استارت آپی در جابر

نامه وارده

Ó	!اختتامیه با یک ساعت تاخیر آغاز شد
Ó	 یکــی از تیم هــای حاضر در بخش اســتارت آپ یــک فعالیت معدنی و شــیمیایی انجــام می داد و

ســرمایه گذاری قوی پشت خود داشت. وقتی ارائه این تیم تمام شد، یکی از حضار از داوران پرسید 
که فرق بین یک شرکت و یک استارت آپ چیست؟ فرشید هندی پاسخ جالبی به وی داد. او گفت که 
تمرکز شرکت ها بیش از آنکه بر رشد باشد، بر درآمد است اما استارت آپ ها مجموعه هایی هستند که 
ایده شکل گیری آنها امکان رشد ناگهانی به آنها می دهد و همچنین یا بازار جدیدی ایجاد می کنند یا 

بازارهای سنتی را به هم می زنند. شرکت مذکور نیز به عقیده وی، هر دو ویژگی را داشت.
Ó	 شــبهه ای در مورد داوری تیم ها مطرح شــده بود مبنی بر اینکه یکــی از تیم های حاضر در فینال از

زیرمجموعه های شرکت یکی از داوران است. پاسخ دبیر جشنواره به روزنامه این بود که VC Cup چند 
مرحله داوری دارد. ممکن است در تمام مراحل نظیر این اتفاق افتاده باشد اما چون وزن نمره داوران 
بسیار کم است، عمال یک داور تعیین کننده نیست و فقط ۲0 درصد )در فینال( قدرت اثرگذاری دارد.

حواشی
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ادامه تحصیل در خارج از کشور تصمیم بزرگی است که بسیاری از دانشجویان در دانشگاه شریف با آن روبه رو هستند. اگر تصمیم بر رفتن شد،  پرونده
باید بدانیم که هزینه های هنگفتی دارد و بسیاری از کسانی که وارد این فرایند نشده اند، از جزئیات آن خبر ندارند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم پیمان ملک محمدی

که هزینه های اصلی اقدام برای تحصیل را در خارج از کشور بررسی کنیم و تخمینی از آن به دست آوریم. قیمت هایی که در اینجا آمده اند، به صورت تقریبی و براساس 
نرخ ارز در تاریخ چاپ روزنامه بیان شده اند. اکثر داده ها نیز مربوط به دانشگاه های آمریکا و کانادا هستند. مخاطبان این پرونده را کسانی تشکیل می دهند که هنوز 

در مرحله تصمیم گیری برای ماندن یا رفتن قرار دارند و باید برنامه  ریزی دقیقی انجام دهند.

آزمون زبان
ایستگاه اول هزینه ها، آزمون زبان است. در حال حاضر هر 
دو آزمون تافل )TOEFL iBT( و آیلتس )IELTS( تقریبا 
مورد پذیرش اکثر دانشگاه های جهان هستند و انتخاب 
بین این دو بیشــتر بر اســاس ســلیقه صورت می گیرد. 
هزینه آزمون  TOEFL با قیمت دالر محاســبه می شود. 
قیمت این آزمــون ۲۲۵ دالر و معادل ریالــی آن در حال 
حاضر حدود ۲ میلیون و ۵۵0 هزار تومان اســت. قیمت  
آزمون تافل را می توانید روی سایت های پرداخت آنالین 
خارجی به  صورت لحظه ای مشاهده کنید. ارسال نمره 
آزمون تافل به  صورت رسمی به هر دانشگاه باید از طریق 
خود ETS که برگزارکننده این آزمون است، صورت بگیرد. 
شما می توانید تا قبل از ساعت 10 شب )به  وقت محلی( 
روز قبــل از آزمون خود با مراجعه به  حســاب کاربری تان 
در ســایت ETS، برای ارسال رایگان نمرات خود به چهار 
دانشگاه درخواست بدهید. اگر تعداد دانشگاه های مورد 
نظر شما بیشــتر از چهارتا باشد یا بعد از وقت اعالم شده 
اقدام به ارسال نمرات کنید، باید برای هر ارسال نمره ۲0 

دالر )۲40 هزار تومان( پرداخت کنید. 
قیمت آزمون آیلتس به  صورت ریالی محاسبه می شود و 
به همین دلیل با تغییر نرخ دالر زیاد جابه جا نمی شــود. 
قیمت آزمون آیلتس حدود ۲ میلیون و 790 هزار تومان 
اســت. البته برای یافتن قیمت دقیق این آزمون باید به 
سایت مرکزی که قصد دارید در آن آزمون بدهید، مراجعه 
کنید. برای ارسال نمرات این آزمون نیز می توانید برای پنج 
دانشگاه به  صورت رایگان اقدام کنید و اگر دانشگاهی به 
سیستم آنالین آیلتس متصل باشد، مرکز مورد نظر ارسال 
نمره را به  صورت رایگان انجام می دهد. اما اگر دانشگاهی 
به این سیســتم متصل نباشــد، باید بابت پست نسخه 
کاغذی هزینه اضافــی پرداخت کنید. همچنین هزینه 
کالس زبــان برای هرکدام از آزمون هــای تافل، آیلتس و 
GRE که در ادامه به آن اشاره می کنیم، می تواند بین 1/۵ 

تا 3 میلیون تومان باشد. 
آزمون GRE ترکیبی از ریاضی و زبان اســت که تقریبا به 
منظور اپالی بــرای همه دانشــگاه های آمریکا ضروری 
است و برای کشورهای دیگر نیز یک امتیاز مثبت محسوب 
می شود. هزینه این آزمون نیز به دالر محاسبه می شود و 
قیمت آن ۲0۵ دالر )۲ میلیون و 300 هزار تومان( است. 
برای ارســال نمرات این آزمون نیز می توانید در جلســه 
آزمون برای چهار دانشــگاه به  صورت رایگان اقدام کنید 
و ارســال نمرات اضافی نیز هرکــدام ۲7 دالر )3۲0 هزار 

تومان( هزینه دارد. 

اقدام برای دانشگاه ها
هزینه های اقدام برای دانشگاه  ها )Application Fee( با 
هم تفاوت بسیاری دارند. تعداد معدودی از دانشگاه های 
آمریکا و کانادا چنین هزینــه ای ندارند. در آمریکا هزینه 
اقــدام برای دانشــگاه های ضعیف تر از حــدود ۵0 دالر 
آمریکا )۵60 هزار تومان( شــروع می شود و ممکن است 
برای دانشگاه های قوی تر به حدود 1۲0 دالر آمریکا )یک 
میلیون و 360 هزار تومان( نیز برســد. به  طور میانگین، 
اقدام برای هر دانشــگاه در آمریکا حدود 80 دالر )900 
هزار تومان( هزینه دارد. هزینه اقدام برای دانشگاه های 
کانادا نیز تقریبا مشابه آمریکاست. البته اگر حدود یک ماه 
قبل از زمان ارسال فرم مورد نظر با دانشگاه مربوطه مکاتبه 
کنید، این امکان وجود دارد که دانشــگاه این هزینه را از 
شما نگیرد. اکثر دانشگاه های آمریکا و کانادا برای اقدام 

دانشجویان فرم آنالینی را تهیه  کرده اند و شما باید همه 
مدارک الزم را روی ســایت آنها آپلود کنید. ولی بعضی از 
دانشگاه ها اصل مدارک را درخواست می کنند و درنتیجه 
شما باید هزینه پست مدارک را به هر دانشگاه بپردازید. 
اگر چند نفر با هم قصد داشته باشند برای یک دانشگاه 
اقدام کنند، می توانند مدارک خود را با هم ارسال کنند و 

درنتیجه هزینه پست بسیار کمتر می شود. 

ترجمه مدارک
پس از گرفتن پذیرش از یک دانشگاه، شما نیاز دارید که 
مدارک خود را برای ارســال به دانشگاه مورد نظر ترجمه 
کنید. اکثر دانشــگاه ها اســکن این مدارک را هم قبول 
می کنند اما بعضی از دانشگاه ها به دریافت اصل مدرک 
شــما به  صورت پســتی نیاز دارند که این خود هزینه  ای 
حدود 1۵0 تا ۲00 هــزار تومان برای تان ایجاد می کند. 
ترجمه بعضی از مدارک مانند کارت ملی، شناســنامه، 
کارنامه و نامه اشــتغال به تحصیل برای همه دانشگاه ها 
ضروری است. دانشگاه شریف کارنامه انگلیسی نیز ارائه 
می دهد و به همین دلیل به ترجمه کارنامه نیازی نیست. 
برای رفتن به آمریکا و کانادا مدارک دیگری نیز وجود دارد 
که به ترجمه نیاز دارند. برای مثــال، برای رفتن به کانادا 
باید مدرک عدم سوءپیشینه گرفته و ترجمه شود. مدارک 
باید حتما توسط دارالترجمه رسمی ترجمه شوند که به دو 
صورت انجام می شود: ترجمه رسمی معمولی و ترجمه 
رسمی با مهر دادگستری. ترجمه نوع دوم به دلیل اینکه به 
تایید قوه قضائیه می رسد، گران تر است. اما نیازی نیست 
که همه مدارک به این صورت ترجمه شوند. معموال فقط 
شناسنامه و کارت ملی به ترجمه با مهر دادگستری نیاز 
دارند. به  طور میانگین، هزینه ترجمه مدارک برای رفتن 
به آمریکا حدود یک میلیــون تومان و برای رفتن به کانادا 

حدود 1/۵ تا ۲ میلیون تومان است. 

سفارت و اخذ ویزا
هزینه های ســفارت و اخذ ویزا برای کشــورها با یکدیگر 
متفاوت است. هزینه اخذ ویزا برای آمریکا 370 دالر آمریکا 
)4 میلیون و 100 هزار تومان( و برای کانادا ۲3۵ دالر کانادا 
)۲ میلیون تومان( است. عالوه بر این، برای اخذ ویزا از  این 
کشورها که در ایران سفارتخانه ندارند، شما باید هزینه سفر 
به یکی از کشورهای همسایه مانند ارمنستان یا ترکیه را به 
مدت سه تا چهار روز نیز متحمل شوید. این سفر با توجه به 
قیمت بلیت هواپیما، نرخ هتل و هزینه های دیگر برای هر 
شخص حدود 3 تا ۵ میلیون تومان هزینه دارد. همچنین 
بعد از اینکه با درخواســت ویزای تان موافقت شد، شما 
باید پاسپورت خود را به سفارتی که در آن برای ویزا اقدام 
کرده اید، بفرستید تا مدارک مورد نیاز به آن الصاق شوند. 
البته برای سفارت کانادا همه پاســپورت های ایرانی به 
آنکارا فرستاده می شــوند. هزینه این پروسه که »پیکاپ 
ویزا« نامیده  و توسط آژانس های مختلف انجام می شود، 
از ۲00 تا 600 هزار تومان متغیر است. هزینه پیکاپ ویزا 
و سفر به کشورهای همسایه برای کشورهایی که در ایران 

سفارتخانه دارند، وجود ندارد. 

بلیت هواپیما
برای خریدن بلیت هواپیما بهتر اســت به  جای مراجعه 
به آژانس های مسافرتی از سایت های خرید بلیت مانند 
علی بابا، سپهر 360 و... استفاده کنید چون آژانس های 
مســافرتی معموال درصدی را به  عنــوان کارمزد دریافت 

می کنند و همچنین شما ممکن است با این روش نتوانید 
همه گزینه های موجود را مشاهده و بررسی کنید. قیمت 
بلیت یکطرفه و بلیت رفت  و برگشت معموال اختالف قیمت 
کمی دارند و به همین دلیل خرید بلیت رفت  و برگشــت 
از نظر اقتصادی به صرفه تر اســت. به این صورت شــما 
می توانید در آینده برای برگشت خود به ایران از این بلیت 
استفاده کنید. اما اگر قصد رفتن به کشوری مانند آمریکا 
را دارید، به دلیل اینکه معموال ویزای این کشور به  صورت 
یکطرفه یا در اصطالح Single است، مجبور هستید که 
بلیت یکطرفه خریداری کنید. قیمت بلیت هواپیما برای 
سفر به آمریکا و کانادا با توجه به شهر مقصد متفاوت است 
اما اگر زیاد اهل ولخرجی نباشید، می توانید با کمتر از 10 
میلیون تومان بلیت هواپیمای خود را تهیه کنید. پیشنهاد 
می شــود که بلیت هواپیما را بعد از گرفتن ویزا خریداری 
کنید چون مدت فرایند اخذ ویزا معموال مشخص نیست 

و بسیار متغیر است. 

نظام وظیفه
دانشجویان پسری که مشمول خدمت سربازی هستند، 
برای تحصیل در خارج از کشــور بایــد مبلغ ۲0 میلیون 
تومان بــه  عنوان وثیقه به ســازمان نظام وظیفه پرداخت 
کنند. همچنین برای خروج از کشور به  منظور اخذ ویزا و 
امور مربوط به سفارت مبلغ وثیقه 1۵ میلیون تومان است. 

صدور دانشنامه و ریزنمرات رسمی
همه دانشجویانی که در دانشگاه های سراسری تحصیل 
می کنند، تعهد دارنــد که یا پس از فارغ التحصیلی برای 
مدتی در کشور کار کنند تا مدرک خود را دریافت کنند یا 
هزینه مربوط به آن را بپردازند. این هزینه با توجه به سال 
ورود، مقطع و سهمیه مناطق در کنکور متغیر است. برای 
اطالع از قیمت هــا و آیین نامه های مربوطه می توانید به 

اداره دانش آموختگان مراجعه کنید. 

پول برای ماه اول 
حتی اگر بورسیه خوبی از دانشگاه گرفته  باشید، الزم است 
برای رفتن به کشوری دیگر حتما همراه خود مقداری پول 
ببرید زیرا ممکن است به دلیل قوانین بانکی آن کشور یا 
دالیل دیگر بورسیه شما دو تا سه هفته عقب بیفتد. در این 
صورت شما نیاز دارید که هزینه زندگی تان را برای مدتی 
تامین کنید. بــرای آمریکا و کانادا به ترتیب هزار تا ۲ هزار 
دالر آمریــکا )11 میلیون تا ۲۲ میلیون تومان( و هزار تا ۲ 
هــزار دالر کانادا )8 میلیون تــا 17 میلیون تومان( کافی 
اســت. برای زندگی در اروپا نیز هزار تا ۲ هزار یورو )1۵ تا 

30 میلیون تومان(کفایت می کند. 

نحوه پرداخت هزینه ها
تمام پول هایی که باید به دالر پرداخت و به حسابی خارج 
از ایران ریخته شوند، می توانند به دو صورت منتقل شوند: 
1( سایت های پرداخت آنالین خارجی ۲( پرداخت آنالین 
به  وسیله  مسترکارت. راه های دیگری نیز وجود دارند ولی 
موارد ذکرشده رایج ترین شیوه های پرداخت بین المللی 

هستند. 
در روش اول، بســیاری از هزینه هــای اپــالی ماننــد 
آزمون های زبان، ارسال نمرات، هزینه های سفارت و.... 
از طریق ســایت پرداخت می شــوند و مبلغی برابر هفت 
درصِد تراکنــش نیز به  عنوان کارمزد دریافت می شــود. 
در روش دوم، همــه ایــن هزینه ها به کمک مســترکارت 

خریداری شده از سایت های اینترنتی توسط خود شما 
انجام می شــود. در این روش کارمزدی وجــود ندارد اما 
هزینه صدور کارت از 1۵ دالر )170 هزار تومان( تا 60 دالر 
)680 هزار تومان( متغیر است. این تفاوت قیمت به دلیل 
ویژگی های کارت هاست که می توان آنها را در سایت های 
مربوطه مشاهده کرد. یکی از راه های کم کردن هزینه ها، 
اخذ کارت به  صورت گروهی اســت. در این حالت هزینه 
صدور کارت بین افراد تقســیم می شــود و هزینه هر فرد 
کاهش می یابد. تمام قیمت های درج شده در این متن با 
فرض پرداخت از طریق سایت و با احتساب هفت درصد 

کارمزد لحاظ شده است. 

تخمین هزینه
هزینه  تخمینی اپالی به دانشــگاه های خارجی فرد تا 
 فرد متفاوت است. کسی که می خواهد با کمترین هزینه 
اپالی کند، شاید بهتر باشد که سراغ دانشگاه های اروپا 
برود و برای تعداد دانشــگاه های کمتــری اقدام کند. 
برای مثال، اگر یک دانشــجوی کارشناسی ارشد برای 
پنج دانشگاه در اروپا اقدام کند، باید مبلغی حدود 7۵ 
میلیون تومان خرج کند. اگر همین دانشــجو توانایی 
مالی بیشتری داشته باشد و بخواهد برای هفت دانشگاه 
در اروپا و کانادا اقدام کند و قصد رفتن به کانادا را داشته 
باشد باید مبلغی حدود 87 میلیون تومان هزینه کند و 
در آخر اگر دانشجویی از نظر مالی مشکلی نداشته باشد 
و بخواهد با اقدام برای 10 دانشــگاه شانس خود را در 
کانادا و آمریکا امتحان کند و درنهایت بخواهد به آمریکا 
برود، باید حدود 100 میلیون تومان هزینه کند. الزم به 
ذکر است که این تخمین ها با احتساب وثیقه مربوط به 
نظام وظیفه پسران و هزینه صدور دانشنامه و ریزنمرات 
برای دانشجوی کارشناسی ارشد و هزینه اولیه برای ماه 

اول زندگی محاسبه شده است. 
با تشکر از امیراشکان عسگری، دانشجوی کارشناسی 
ارشد دانشــکده مهندسی شیمی و نفت بابت در اختیار 

گذاشتن تجربه و اطالعاتشان. 

هزینه های اپالی کردن حدودًا چقدر است؟

ایستاده در قمار

پرونــــــــــــــــــــــــده 97 دی   4 سه شنبه    798 شماره 

80

70

60

50

40

30

20

10

15

10

8

8

5

2.8
2.7
2.5
1.5

1

20

Report
GRE

IELTS

سفارت و اخذ ویزا

صدور دانشنامه

نظام وظیفه

ترجمه مدارک

TOEFL

AppFee

بلیت هواپیما

پول برای ماه اول

هزینه های حدودی اپالی به آمریکا و کانادا
) مراحل اپالی / ویژه پسران مقطع کارشناسی/ ۵ دانشگاه(

 واحد: میلیون تومان



 5

ثروتمنــدان  یــا  آ روان شناسی
خوشحال ترند؟ این علی عباسی

ســوالی قدیمی اســت که هنــوز جواب 
قطعــی برای آن وجــود نــدارد. از دیرباز 
اندیشمندان بسیاری تالش کرده اند که 
به آن پاسخ دهند و بگویند که لزوما ارتباط 
مستقیمی بین دارایی های انسان و حس 
خوشــبختی وجود ندارد. همه ما در این 
زمینه استدالل های مختلفی شنیده ایم 
کــه بیشــتر جنبــه مذهبی یا فلســفی 
داشته اند. بسیاری دیگر از این استدالل ها 
حاصل تجربه های اطرافیان است که مثال 
فالن آدم خیلی پولدار بود، ولی بچه اش 
مریض شــد یا آن یکی بــا آنکه هیچ چیز 
ندارد، دلش شاد اســت و شب ها آسوده 

می خوابد!
بد نیســت که یک بار هم ایــن موضوع را 
از دید نوروســایکولوژی بررســی کنیم! 
نوروسایکولوژی علمی است که به رابطه 
بین عملکرد مغز با رفتارها و احساســات 
انســان می پــردازد. می دانیم کــه تمام 
احساسات ما در کنترل مغز است و مغز ما 
با ترشح هورمون های مختلفی در ما انواع 
عواطف را مثل سرخوشــی، اضطراب یا 
خشم ایجاد می کند. مغز این احساسات 
را براساس محرک های بیرونی ایجاد و به 

وسیله هورمون ها بدن را برای روبه رو شدن 
با اتفاقات مختلف آماده می کند. طبیعتا 
هنگامی که پیروز می شــویم، خوشحال 
می شــویم و وقتی اتفاق تلخی برای مان 
رخ می دهد، غمگین می شــویم. اما در 
اینجا مساله مهمی وجود دارد و آن اینکه 
بسیاری از محرک ها را نمی توان به سادگی 
جزو اتفاقات خوب یا بد دسته بندی کرد. 
مثال گرفتن نمره 1۵ برای یک دانشــجو 
می تواند خوشــایند و برای دانشــجویی 
دیگر بسیار ناراحت کننده باشد. در این 
موارد معیار مغز برای ایجاد احساســات 

مختلف چیست؟ پاسخ این است که مغز 
در این زمینه صفر مطلق ندارد و همواره با 
جدیدترین محرک خود را تنظیم می کند 
و اصطالحــا بــه آن خــو می گیــرد. این 
بدین معنی اســت که همواره هر اتفاقی 
برای شــما می افتــد، مغــز آن را صرفا با 
اتفاق مشــابه قبل از آن مقایسه و سپس 
احساسات را ایجاد می کند. مثال اگر در 
یک درس شــما با نمره 7 افتاده باشید و 
ترم بعد آن را با 1۵ پاس کنید، احســاس 
سرخوشی بسیاری خواهید داشت اما اگر 
معدل شما 19 باشد و این درس هم درس 

ساده ای به شمار بیاید، مشخصا از دیدن 
این نمره شــوکه و ناراحت خواهید شد. 
اگر تا دیروز پیکان سوار بوده اید، رانندگی 
با ۲06 برای شما بسیار لذت بخش است 
اما اگر پورش ســوار بوده اید، داستان به 
کلی متفاوت است. انســان به  طور کل، 
در هر وضعیتی که باشد، پس از مدتی به 
شرایط خو می کند و مغزش آن را به عنوان 
شرایط پایه در نظر می گیرد و درنتیجه با 
گذشــت زمان از میزان لذت یا تلخی آن 
کاسته خواهد شد. در واقع، زندگی ما به 
نردبانی بی انتها شبیه است که هر کسی 
فقط در اندیشه رسیدن به پله باالتر است و 
اصوال هیچ کس از جای فعلی خود چندان 
راضی نیست. زندگی ما هیچ سکونی ندارد 
و ما مدام در معرض اتفاقات جدید هستیم 
که هریک بر حســب اینکه ما تا قبل از آن 
در چه وضعیتی قرار داشــته ایم، حس و 
حال تازه ای برای مــا ایجاد می کنند و از 
این رو نباید هیچ انســانی را فردی عموما 
خوشحال یا غمگین بدانیم. به قول یکی 
از متفکرین، »افرادی که دندان درد دارند، 
فکر می کنند آنهایی که دندان  درد ندارند 
افراد بسیار خوشــحالی هستند. دقیقا 
همین اشــتباه را فقرا در مورد ثروتمندان 

می کنند!«

چشمانم را بسته ام و  جامعه
دارم زندگی ام را مرور زینب محبی

می کنــم. می خواهــم خودم خــودم را 
قضاوت کنم. اگر بــا همین فرمان پیش 
بــروم، از االن تا آخر راه با اســتدالل ها و 
منطق کنونی ام تصمیم خواهم گرفت، 
مگر اینکه حس کنم اشــتباه کرده ام. به 
تصمیم هایم فکر می کنم و البته می دانم 
حتما خیلی از مسائل را فراموش کرده ام 
و حتــی گاهی حافظــه ام کامال خالقانه 
عمل می کند و آنچه را بــوده، جوری که 

بپسندم به من نشان می دهد.
بــه کودکی می روم، همه شــرایط را برای 
خودم به شــرایط بــازی بــدل می کنم. 
علی رغم ناخشنودی بزرگ ترهایم، آنها را 
هم به دنیای بازی خودم می کشانم. همه 
را به چشــم دوســت می بینم و هم بازی. 
در زندگی بازی نمی کنم، با بازی زندگی 
می کنم. شادم و آرزویی جز بازی بیشتر، 
خوراکی خوشــمزه تر و دوســتان بیشتر 
نــدارم. حتی دلم نمی خواهــد بخوابم. 
حــس می کنم اگر بخوابــم، وقتم را هدر 
داده ام و کلــی فرصــت بــازی را از خودم 
گرفته ام. کم کم به سن مدرسه می رسم. 
قوانین مدرســه تا حدی دســت و پایم را 
بسته اند. درس خواندن و مشق شب وقتم 
را می گیرند و دیگر نمی توانم به اندازه ای 
که می خواهم، بازی کنم. باز هم ســعی 
می کنــم تکالیفم را زود انجــام دهم تا به 
بازی ها و دوستانم برســم. گاهی اوقات 
به  خاطر توجه کم به درس تنبیه می شوم 
ولــی باز هم آرزویی جــز فراغت و بودن با 

دوستانم ندارم.
اکنون بــه نوجوانی رســیده ام. خانواده  
و معلم هایــم برایم آرزوهایی ســاخته اند 
که درگیرشان شــده ام. مطمئن نیستم 
اینهــا آرزوی خودم هم اســت یا فقط به  
خاطر عالقــه ای که به آنهــا دارم، آرزوی 
آنها را آرزوی خودم می دانم. نوعی اجبار 
حس می کنم، انگار اختیار زیادی ندارم 
و در راهی افتــاده ام که پایانش از همین 
حــاال رقم خورده اســت. قرار اســت من 
یک مهندس یا دکتر تمام عیار بشوم، در 
دانشــگاهی خوب درس بخوانــم و بعد 
کاری خوب و جیبی پرپول داشته باشم؛ 
آنقدری که دیگر توان خرید هر آرزویی را 
داشته باشم. مهم نیست که االن فرصت 
نمی کنــم بــه خوشــی هایم روی خوش 
نشان دهم، قرار است روزهایی را بسازم که 
آرزویی دست نیافتنی برایم در دنیا وجود 
نداشته باشد. کم کم باید دور دوستانم را 
خط بکشم، کمتر به ورزش و تفریح بپردازم 
و کمتر کتاب هایی را بخوانم که مرا با خود 

به دنیاهای دیگر می برند. فعال فقط درس 
می خوانم و درس می خوانم...

باالخره بــه روز موعود می رســم. کنکور 
می دهم و خوشــبختانه هیچ اتفاق بدی 
قبــل و حیــن آن برایــم رخ نمی دهــد و 
می توانــم بــه آرزوی اطرافیانم برســم؛ 
رشته ای دهان پرکن در بهترین دانشگاه 
کشور. خودم هم از خوشحالی آنها شادی 
می کنم. انگار به روزهایی که آرزویشان را 
داشتم، نزدیک شده ام. حس می کنم در 
چند قدمی آرزوهایم هســتم؛ آرزوهایی 
که حتی فرصت کافی برای فکر کردن به 
آنها را نداشته ام. با همان انگیزه قبلی در 
دانشــگاه درس می خوانم، پروژه انجام 
می دهم، سر کار می روم، پول درمی آورم، 
سختی زیادی می کشم: خانه، ماشین، 
ازدواج، بچه، دوبــاره درس، باز هم کار و 

پول و ماشین بهتر و...
انگار الگــوی زندگی من همین شــده 
اســت. هرچه فکر می کنــم راه دیگری 
بلد نیستم برای ادامه دادن، تالش برای 

بیشتر کردن دارایی هایم. وقتی دانشجو 
بــودم، آرزوی خانــه ای بــرای خودم و 
اتومبیلی راحت و شغلی را که دوستش 
داشته باشم، داشتم تا بتوانم به هرآنچه 
فرصتش را تا به حال نداشته ام، برسم. 
ولی االن بهتر از آنچه می خواستم دارم 
ولی هنــوز آرام نگرفته ام و هرگز فرصت 
نکرده ام برای خواسته های دیگرم وقت 

بگذارم.
دوبــاره چشــم هایم را می بنــدم و از اول 
مرور می کنم. این  بار می خواهم بدانم به 
کجای زندگی  ام که می رسم، لبخند به لبم 
می آید؟ کدام نقطه های زندگی ام پررنگ تر 

در ذهنم جا خوش کرده اند؟
تا جایــی کــه می توانم به لحظــات این 
حدود چهار دهه زندگی رجوع می کنم. 
بــه خاطــرات لذت هایم بــا خانــواده و 
دوستانم که می رسم، دلم شاد می شود؛ 
بــه همدردی هایی که مواقــع نیاز با من 
داشــته اند؛ به لحظه های ناب شادی با 
فرزندم. اینها وجودم را پر می کند و حس 
سرخوشــی به مــن می دهد. یــادآوری 
زمان هایی که با وجود داشــتن همه چیز 
خودم را تنهــا حس می کردم چون مدت 
زیادی فرصت پرداختن بــه اطرافیانم را 

نداشتم، کامم را تلخ می کند. 
حاال فهمیده ام از زندگی چه می خواهم 
و ســرمایه ام را کجا باید صرف کنم. تنها 
چیزی که می خواهم تنها نبودن است و 
هرچه دارم صرف می کنم که با تمام وجود 
در کنار انســان های اطرافم باشم و حس 

کنم آنها هم واقعا کنارم هستند.

ساختار مغز انسان چگونه به برقراری عدالت اجتماعی کمک می کند؟

ارتباط دارایی با حس خوشبختی

اجــــــــــتماعــــــــــی

کودکان زاگرس
»در قسمت جنوبی ایران،  ترجمه: سارا شکوهی نیا

در اســتان چهارمحال و بختیــاری، گروهی از 
عشایر ایران را می توان دید که همچنان به سبک 
باستانی زندگی می کنند. زمانی تعداد آنها ۵00 
هزار نفر بود، اما اکنون به ۲00 هزار نفر کاهش 

یافته است.
بهــار امســال با چنــد نفــر از دوســتان راهی 
ســرزمین های اطراف رشــته کوه های زاگرس 
شــدیم تا در کــوچ بهاره با آنها همگام شــویم و 
با فرهنگ نا بشــان بیشــتر آشنا شــویم. اولین 
چالش ما در آغاز این ســفر ماجراجویانه، پیدا 
کردن میزبانانمان در میان کوه های پرعظمت 
زرده بود. اما چیزی نگذشت که در میان همان 
کوه ها به خانواده دیگری برخوردیم و شب اول 

را در سیاه چادر آنها سپری کردیم.
اولیــن برخورد ما بــا این خانواده بــرای هر دو 
طرف بسیار جالب و خاطره انگیز شد، هم برای 
کودکان زاگرس و هم برای ما راه گم کردگان در 
کوهســتان. همگی با مهمان نوازی بســیار به 
اســتقبال ما آمدند و بعد از احوالپرســی، مادر 
خانــواده با لبخنــدی زیبا به ما گفــت: »ما که 
مجبوریم اینجا باشــیم، اما بگید ببینم شماها 
اینجا چیکار می کنین؟« هیچ کدام از ما جوابی 
برای او نداشتیم. اما به خاطر می آورم که همان 
لحظه تنها پاســخی که به ذهنم خطور کرد این 
بود: مــا آمده ایم تا آنچه را مدت هاســت از یاد 

برده ایم، دوباره زنده کنیم.
علی مال، پدر خانــواده، مرد محترم، جاافتاده 
و باتجربــه ای از قــوم بختیــاری بــود. او از من 
پرســید که آیا ما هم در کشورمان عشایر داریم 
و مــن که نمی خواســتم با پاســخم او را ناامید 
کنم، به او گفتم که ما هم چوپانان بســیاری در 

کوهستان هایمان داریم.
فــردای آن روز، پس از چهار ســاعت پرســه در 
کوه های اطراف، باالخره خانواده مورد نظرمان 
را پیدا کردیم. به  خاطــر بارندگی چهار روز بود 
که کوچشان را متوقف کرده بودند. سرانجام آن 
روز باران متوقف شــده بود و پس از جمع کردن 
وسایل، کوچ آغاز شد. عبور از دره ها و دشت ها 
و کوه ها و رودخانه ها لحظه هایی شگفت انگیز 

هستند که هرگز فراموش نمی کنم.
تجربــه کوتاه زندگی با این افراد یکی از بهترین 
تجربه های زندگی ام بود؛ مردمانی سختکوش 
که تصمیم گرفته اند سبک زندگی شان را تغییر 
ندهند. آنها ســختی را بر راحتی، سادگی را بر 
پیچیدگــی، آزادی و رهایی را بــر محدودیت و 
سرانجام زندگی کردن را بر صرف وجود داشتن 
انتخاب کرده اند. گویی در دنیایی پر از هیاهو، 
ایــن مردمــان رام تمــدن نشــده اند و در میان 
کوه های سر به فلک کشیده راه خود را می روند. 
اگرچه آسیب پذیر، اما خوشبختانه تا بدین روز 

همچنان به جا مانده اند.«
ردزیب - بوسنی و هرزگوین

همزیستی با سنت ها 97 دی   4 سه شنبه    798 شماره 

حکایت لذت های ماندگار ما

والتر وایت؛ کسی که برای به دست آوردن خرج درمان خود و آینده خانواده اش دست 
به کار شد اما عطش پایان ناپذیرش همه چیز را از او گرفت.
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توافقنامه پاریس 4 نوامبر  محیط زیست
۲016 وارد فــاز اجرایی محمدجواد هاشمی

شد؛ 30 روز پس از تصویب از سوی حداقل 
۵۵ عضو که درمجموع حداقل ۵۵ درصد از 
کل گازهــای گلخانــه ای جهــان را تولیــد 
می کنند. این توافقنامه برای اولین بار تجربه 
یک همــکاری بین المللــی را بــرای انجام 
اقدامــات بلندپروازانــه در جهت مبــارزه با 
تغییــرات اقلیمی و ســازگاری با آثــار آن به 
ارمغان آورد و حمایت از کشــورهای در حال 
توســعه را در راستای این همکاری به همراه 

داشت.
هدف اصلی این معاهده تقویت واکنش های 
بین المللی به تهدید تغییرات اقلیمی است 
به صورتی که میانگین افزایش دمای جهانی 
در قــرن حاضر زیر ۲ درجه ســانتیگراد نگه 
داشــته و برای محــدود کــردن افزایش دما 
تــا 1/۵ درجه ســانتیگراد تالش شــود. از 
دیگر اهــداف آن می توان به تقویت توانایی 
کشــورها برای مقابلــه با تاثیــرات تغییرات 
اقلیمــی اشــاره کــرد. توافق پاریــس برای 
رســیدن به ایــن اهداف جریان هــای مالی 
مناسب، ساختار تکنولوژیکی جدید و تقویت 
 یک ساختار ظرفیت ســازی را در متن خود 

گنجانده است.
امــا پــس از گذشــت ســه ســال از امضای 
توافقنامــه، ســخنان فتیــح بیــرول، مدیر 
اجرایی آژانس بین المللی انرژی، آب سردی 

بر سر این توافق بود. او در اظهارنظر تازه ای 
گفته است که اگر اعالم کند اهداف دمایی 
توافق پاریس هنوز هم می تواند برآورده شود، 
بیــش از حد دیپلماتیک عمل کرده اســت. 
بیرول که چندی پیش در موسسه بروکینگز 
حضور پیدا کرده بود، بیان داشــت که تنها 
تغییرات عمده  تکنولوژی و سیاســتگذاری 
دولت هــا می توانــد مــا را به نقطــه  مدنظر 

برساند.
آژانس بین المللــی انرژی بــرآورد کرده که 
در نبــود تغییــرات عمــده تکنولوژیکــی و 
سیاستگذاری های الزم، روند افزایش انتشار 
گازهــای گلخانــه ای تا ســال ۲040 ادامه 
خواهد یافــت در حالی که یکــی از اهداف 
توافق پاریس، متوقف کــردن روند افزایش 
انتشار گازهای گلخانه ای تا سال ۲0۲0 بود.
ازجملــه مقصرانــی که بیــرول از آنهــا یاد 
می کنــد، نیروگاه هــای ۲۲0 گیگاواتــی با 
سوخت زغال سنگ هستند که هم اکنون در 
آسیا در دست ساخت قرار دارند. او همچنین 
بــه دو تکنولوژی اشــاره دارد کــه می تواند 
تاثیــرات مثبتی بر تغییرات اقلیمی داشــته 

باشد: ذخیره انرژی و جذب کربن.
در نبود پیشــرفت های عمــده  تکنولوژیکی 
و سیاســتگذاری ، امــکان دســت یافتن به 
اهداف توافق پاریس کم و کمتر می شود و به  
نظر نمی رسد که این دو مورد در کوتاه مدت 

محقق شوند.

نگاهی به توافق پاریس و روند اجرای آن

توافق پاریس در کما

انـــرژی و محیط زیـــست 97 دی   4 سه شنبه    798 شماره 

گزارشی از حلقه  مدیریت پسماند 

حلقه ای از دلواپسان زباله!
غروب کوتاه ترین روز ســال 97 در  مریم عراقی

ســالن کنفرانس معاونت فرهنگی جلســه ای به همت 
گروه دوستداران محیط  زیست برگزار شده بود تا به یکی 
از نادیده گرفته شــده ترین مســائل زندگی ما بپردازد. 
اساســا »پسماند« و »زباله« یعنی چیزی که دور ریخته 
می شود و دفع می شود، در جایی دور از چشم ما. اما در 
حلقه آشــنایی با مدیریــت پســماند، ذره بین  ها روی 
»آشــغال« بــود تــا سرنوشــت آن در اطراف مــا برای 
شرکت کنندگان معلوم شود. شاید اشتباه شهروندان و 
مســئولین امروز ما که باعث شده است زباله برای مان 
مشکالت زیســت محیطی فراوانی پدید بیاورد، نادیده 
گرفتن این موضوع باشد: پسماندی که از چشم ما دور 

شود، لزوما نیست و نابود نمی شود.
محمــد فالحــی، دانش آموخته  فیزیک و مهندســی 
انرژی دانشــگاه صنعتی شــریف، ارائه دهنده جلسه 
بود کــه مطالعات کامــل و جامعی در زمینه  پســماند 
داشت و در پایان نامه  کارشناسی ارشد خود روش های 
تبدیل پســماند را در شهر تهران مورد بررسی قرار داده 
 بود. او ابتدا به معرفی پســماند و انواع آن و دسته بندی  
پسماندهای شهری پرداخت و از تغییر نگاه به مدیریت 
پســماند حرف زد و گفت که می توانیم نام »زرماند« را 
برای آشــغال به کار ببریم تا ارزش و اهمیت واقعی آن را 
نشان دهیم. فالحی در ادامه اشاره کرد که در مدیریت 
کالن پسماند، اولویت اول با جلوگیری از تولید پسماند 
است، به وسیله صرفه جویی و بازمصرف اشیایی که هنوز 
تا پسماند شدن فاصله دارند. اولویت بعدی با بازیافت 
و بازیابی اشیا و در آخر دفع کامل آنهاست. واضح است 
که این اولویت بندی به دلیل خطرات زیســت محیطی 
پسماند اســت که به طور مســتقیم با زندگی انسان ها 

ســر و کار دارد. فالحی پس از نشان دادن چند نمودار 
از جریان تولید و جمع آوری پســماند های شهر تهران، 
به معرفی فعالیت های سازمان مدیریت پسماند تهران 
پرداخت. زباله های جمع آوری شده از سطح تهران در 
ایســتگاه هایی در مقیاس بزرگ  جمع آوری و پردازش 
می شوند تا به یکی از این دو مقصد برسند: نیروگاه های 
بازیابی انرژی از زباله و سایت های دفن زباله. از حدود 
360 تن پسماند ریجکت )پســماندی مخلوط از همه  
پســماند ها( که روزانه در تهران تولید می شــود، حدود 

۲00 تن به نیروگاه زباله سوز می رود.
دو نوع نیروگاه وظیفه تولید انرژی را از زباله های تهران 

بر عهده دارند:
1( نیروگاه هاضم بی هــوازی: این نوع از نیروگاه ها به 
هاضم یا digester معروفند زیرا با تخمیر زباله در آنها، 
بیوگازهایی به تولید می رسند که جمع آوری و سوزانده 
و در نیــروگاه حرارتــی به کار گرفته  می شــوند. یکی از 
ترکیب های عمده ای که در بیوگاز وجود دارد، »ســین 
گاز« است که ترکیبی از CO و H_۲ است و کاربرد های 
غیرسوختی فراوانی  دارد. اما مشکل عمده  هاضم های 
 S ۲_H زباله، تولید ترکیبات گوگرددار فراوان از جمله
است که در معرض آنها بودن و رها کردنشان در محیط 

 زیست خطراتی جدی به دنبال دارد. 
۲( نیروگاه های زباله سوز: فالحی به بازدیدش به همراه 
گروه دوســتداران محیط  زیســت از این نیروگاه اشاره 
کرد. این نیروگاه در ظاهر بســیار خوب کار می کرده و 
حتی مدیر وقت ســازمان مدیریت پسماند ادعا داشته 
که 10 برابر بهتر از استاندارد های اروپایی سال ۲006 
کار می کند. اما با معلوم شــدن عدم صحت این قضیه، 
نگرانی هایی درباره  عملکرد این نیروگاه به وجود آمد و 

به قول او، »معلوم نیست چه گازهایی از این نیروگاه به 
هوا می رود!« 

دو ســایت بزرگ دفن زباله نیز در اطــراف تهران وجود 
دارد؛ سایت آرادکوه با 4 مخزن دفن و سایت کهریزک. 
به تازگی اقدامات مثبتی در این سایت ها صورت  گرفته  
است، مانند تاسیس یک ســلول بهداشتی با ظرفیت 
600 هزار تن که دارای زیرسازی برای جمع آوری شیرابه 
و جلوگیری از نفوذ آن به زمین است و راه اندازی مجدد 
واحد تصفیه  شــیرابه  برای تصفیه  شــیرابه های سایت 
آرادکوه و کهریزک. البته حجم شیرابه - به گفته  فالحی 
- آنقدر باالست که برای از بین بردن دو دریاچه  شیرابه 
به مســاحت 18 و 7 هکتار در سایت آرادکوه، شیرابه ها 
دوباره روی زباله ها پمپ می شود که تولید بیوگاز فراوانی 
به همراه دارد و احتماال علت نشر بوی زباله تا کیلومترها 

آن طرف تر نیز همین است.
در انتهای ارائه، فالحی به شرکت ها و استارت آپ های 
حوزه  پســماند در تهران اشــاره کــرد. در حال حاضر 

3 اســتارت آپ به نام هــای »زیســت اپ«، »پاکزی« و 
»بهمانــد« در زمینه  جمع آوری پســماند بــه تازگی راه 
افتاده  و بعضا توانسته اند سرمایه  خوبی جذب و حمایت 
شهرداری را نیز به عنوان یک عنصر مهم در موفقیتشان 
جلب کنند. او همچنین به فعالیت های صورت گرفته در 
دانشــگاه برای تفکیک و مدیریت پسماند اشاره کرد و 
گفت که تفکیک زباله در سلف و شریف آشغال دو مورد 
از مهم ترین کارها در این زمینه بوده که دانشجویان آن 

را شروع کرده اند.
در پایــان گزارش باید به تعداد باالی شــرکت کنندگان 
در ایــن حلقه نیز اشــاره کرد؛ شــرکت کنندگانی که از 
قشــرهای مختلف بودند، از افرادی که صرفا به عنوان 
شهروند دغدغه های محیط زیستی داشتند تا افرادی 
که کار و پژوهششــان در این زمینه بود. این اســتقبال 
زیاد حامل پیام امیدبخشی است؛ اینکه دغدغه  »زباله 
و پسماند« در ذهن درصد خوبی از افراد جامعه - الاقل 

جامعه شریف – وجود دارد.
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XRD رونمایی از دستگاه
علم و صنعت: XRD دستگاهی است که برای بررسی ساختار کریستالی و تعیین 
فازهای مواد کاربرد دارد.  XRD مدل D8 advance ساخت شرکت Bruker آلمان 
و دستگاه پیشرفته و شماره یک حال حاضر دنیاست. این دستگاه مجهز به دتکتور 
LYNXEYE XE-T است که بهترین آشکارساز خطی در جهان محسوب می شود 

و از جمله ویژگی های بارز آن سهولت استفاده، سرعت باالی آنالیز، قابلیت حمل و کیفیت باالست. از آنجا که 
این آشکارساز رزولوشن انرژی را تا چهار برابر بیشتر از آشکارسازهای متداول تامین می کند، نیاز به فیلترهای 

K-Beta و مونوکرومترهای ثانویه را از بین می برد که تشخیص بهتر فازها را موجب می شود.

انتشار پنجمین کتاب بین المللی دکتر دواز
دانشــگاه یــزد: دکتر بیژن دواز، اســتاد دانشــکده علوم ریاضی دانشــگاه یزد، 
 A walk through weak اخیــرا پنجمین کتــاب بین المللی خــود را بــا عنــوان
hyperstructures )یک گشــت در ابرساختارهای ضعیف( مشترکا با ریاضیدانی 
یونانی در انتشــارات World Scientific به چاپ رســانده است. ابرساختارهای 

جبری به عنوان تعمیمی از ساختارهای جبری در سال 1934 از سوی مارتی، ریاضیدان فرانسوی، معرفی 
شد. این کتاب جدید به بررسی ابرساختارهای جبری ضعیف اختصاص دارد. کتاب با برخی تعاریف و نتایج 

اساسی شروع و سپس این نتایج در مدل سازی پدیده های مختلف به کار گرفته می شود.

دانشگاه هاروارد: پژوهشگر چینی  کمی آن سوتر
کــه ادعا کرده بود اولین نوزادان با مترجم: حسین رجبی

دستکاری ژنتیکی را با موفقیت به وجود آورده است، 
وعده داد از کار خود دفاع علمی خواهد کرد. وی پس 
از انتقــادات فراوانی که از سراســر دنیا در محکومیت 

کارش به او شد، این واکنش را نشان داد.
دکتر هه جیانکوی، در نامه ای کــه به روزنامه هاروارد 
ایمیل کرده، گفته که در حال نگارش مقاله ای اســت 
تا بــه انتقادات پاســخ دهــد، ازجملــه انتقاداتی که 
دستکاری ژنتیکی جنین ها را مترادف با زیر پا گذاشتن 
معیارهای اخالقی می دانند. این ایمیل اولین واکنش 
عمومی او به انتقادات است. جیانکوی ایمیل خود را 
به آدرس رســمی دانشگاه ارسال کرده است. پیش از 
این تصور می شد جیانکوی ناپدید شده چراکه پس از 
انتشار خبر دســتکاری ژنتیکی، به مدت بیش از یک 
هفته از وی خبری در دست نبود. روزنامه های محلی 
گــزارش کرده بودنــد که مقامات چینــی وی را تحت 
حصر خانگی قرار داده اند اما دانشــگاه محل تدریس 
او )دانشگاه علم و فناوری در شنژن( این خبر را تکذیب 
کرد. سخنگوی این دانشگاه هر خبری را در این مورد 
که غیر از کانال های رســمی پخش شــوند، غیردقیق 
خوانــد و گفت که در عین حــال منتظر دریافت اخبار 

جدیدتر درباره آن است.
جنجــال پیش آمــده حــول پژوهــش جیانکــوی از 
کنفرانسی بین المللی آغاز شــد؛ دومین گردهمایی 
بین المللی دســتکاری ژنوم انســانی که در دانشگاه 
هنگ کنگ برگزار شــد. جیانکــوی در این کنفرانس 
اعالم کــرد که با موفقیت توانســته اســت ژن جنین 
انســانی را با اســتفاده از فناوری انقالبی دستکاری 
ژنتیکی با نام CRISPR-Cas9 تغییر دهد. امتیاز این 
فناوری از آن پژوهشــگر هاروارد - ام آی تی به نام فنگ 
ژانگ است. جیناکوی در ادامه گفت که جنین ها را در 
رحم یک زن قــرار داده که نتیجه آن به دنیا آمدن یک 

دوقلوی دختر بوده است. دستکاری ژنتیکی انسان در 
بســیاری از کشورهای دنیا از جمله آمریکا غیرقانونی 
اســت. نیویورک تایمز گــزارش داده که چین در حال 
بررســی کار جیانکوی اســت تا ببیند آیا وی قانون را 

نقض کرده یا خیر.
جیانکــوی در تشــریح کارش گفتــه کــه وی با روش 
CRISPR ژنــی بــا نــام CCR5 را غیرفعال کــرده تا 
دوقلوهای دختــر را در برابر ویروس HIV مقاوم کند. 
وی هویــت دوقلوها یا خانواده شــان را فــاش نکرده 
اما آنهــا را »لولو« و »نانا« خطاب کرده اســت. برخی 
می گویند زوجی که در این کار مشــارکت داشــته اند،  
از عواقــب دســتکاری جنین در ایــن مطالعه بی خبر 
بوده اند. یکی از مهم ترین خطرات فناوری دستکاری 
ژنتیکــی CRISPR آثار »جانبــی« آن مانند حذف یا 
جهش ژنتیکی است، بدین معنی که CRISPR ممکن 

است به دستکاری ژن های غیرهدف منجر شود. با این 
حال، جیانکوی اعالم کرده است لولو و نانا به صورت 
طبیعی و در ســالمت کامل به دنیــا آمده اند، هرچند 
فــرد دیگری این ادعــای وی را تایید نکرده اســت. او 
همچنین ادعا کرده کــه نتایج مطالعاتش را برای یک 
نشریه علمی فرســتاده اما تاکنون اثری در این زمینه 

از وی منتشر نشده است.
انتقــادات از وی، پــس از اعالم این خبــر، به صورت 
گســترده منتشر شده است. رئیس دانشکده پزشکی 
هاروارد، جــرج دیلی، هم به صف منتقدان جیانکوی 
پیوسته است. وی معتقد است استانداردهای اخالقی 
به وضوح توسط این دانشمند چینی نقض شده. دیوید 
لیو، اســتاد دانشکده شیمی و زیست شیمی هاروارد، 
ایــن کار را هــم از نظــر اخالقــی و هم از نظــر علمی 

ترسناک می داند.

دانشمند چینی سکوت خود را می شکند

دفاع علمی از دستکاری ژنتیکی جنین انسان

مرغ همسایه

کـــــــمی آن ســـــــــوتر

باید از خودمان شروع کنیم
روزهای اول به  قدری سخت  پرستو مهرانی *

بود که حتی یادم هست گاه در حیاط دانشگاه 
می نشســتم و به این فکر می کردم که آخر چرا 
تنها پا شــدم و آمدم اینجا؟ جایی که کســی را 
ندارم. خودم هســتم و خودم. همه  جا باید تنها 
بروم. بــه تنهایــی کارهایم را انجــام دهم و هر 
اتفاقــی هم برایم بیفتد، تنهــا خواهم بود. این 
حس البته زیاد طول نکشــید چون با چندتا از 
دوستان ایرانی آشنا شدم. چند بار دور هم جمع 
شدیم و بعد تصمیم گرفتیم مشکالتمان را با هم 
به اشــتراک بگذاریــم. یکی از دوســتان به نام 
مسعود پیشــنهاد داد انجمنی تشکیل بدهیم 
برای بچه های ارشد و دکتری... این پیشنهادش 
مرا به وجد آورد و بالفاصله بقیه دوستاِن هم نظر 
را جمع کردم. با همکاری هم انجمن دانشجویی 
ایرانیان دانشگاه هیوســتن را تشکیل دادیم: 
 Iranian Community at University of»

«Houston
آن روز پنج نفر بودیم کــه هرکداممان در کاری 
مهارت داشتیم. مسعود در کارهای اداری، من 
در ارتباطات، بهنام در مسائل مالی، حسام در 
جست وجو و یافتن راهکارهای جدید، آرش در 
مدیریت و هماهنگی بین بچه ها و مائده در ارائه 
راهکارهای خالقانه برای راه اندازی برنامه های 
مختلف. کار را شروع کردیم و توانستیم در همان 
ســال نخســت، گروه را از پنج نفر بــه ۵00 نفر 
برســانیم. امروز که حدود پنج سال از آن روزها 
می گذرد، انجمن همچنان بــا بیش از دو هزار 
نفر عضو پابرجاست و به کار خود ادامه می دهد.
ازجمله مهم ترین کارهایی که این انجمن انجام 
می دهد، این است که وقتی بچه ها تازه از ایران 
می آیند و هیــچ  چیزی در مورد جــا و قوانین و 
رفتارها نمی دانند، یکی از ما کنارشان می مانیم 
و کمکشان می کنیم تا یواش یواش با همه  چیز 
اخــت بگیرند و عــرف را بشناســند و قوانین را 
بدانند و بتوانند روی پای خودشــان بایستند و 

در کشوری غریب زندگی را بگذرانند.
روزهــا و حتی ماه هــای اول زندگــی در غربت 
خیلی ســخت اســت. ما همت کردیم و موفق 
شدیم حداقل در هیوستن یک زنجیره  انسانی 
درست کنیم و کمک حال همدیگر باشیم تا حس 
غربت کمتر اذیتمان کند، کمتر یادمان بیفتد که 
تنهاییم و کمتر غصه بخوریم. اینکه از این طرف 
و آن طرف می شــنوم که می گویند هیوســتن 
ایرانی های خوبی دارد، حالم را خوش می کند. 
ما ایرانی ها هر جا باشیم، اگر از خودمان شروع 
کنیم، می توانیم هر آنچه را از پیش خراب شده 
اســت، از نو بســازیم؛ هر چیزی مثــل اعتبار، 
مهربانــی، فرهنگ و حتی یــک جمع خوب و 

دوست داشتنی از آدم های بامرام و مهربان.

 * دانشجوی دکتری شیمی معدنی 
در دانشگاه هیوستن 
منبــع: ماهنامــه 98 + )نشــریه الکترونیکــی ویژه 

دانشجویان ایرانی مقیم خارج(

روی خط خارج 97 دی   4 سه شنبه    798 شماره 

دانشگاه کلمبیا در ســال 17۵4 به دستور جرج دوم، 
پادشــاه انگلســتان، در پاســخ به تاســیس دانشگاه 
پرینســتون در نیوجرسی نیویورک تاسیس شد. از بدو 
تاسیس، زمینه های مهندسی نیز در دانشگاه کلمبیا 
تدریس و به کار گرفته می شد اما در سال 1863 بود که 
دانشکده مســتقل متالورژی و معدن به دنبال شتاب 
صنعتی سازی ایاالت متحده شــکل گرفت. به تدریج 
رشــته های مهندســی دیگر مانند عمران، شــیمی و 
برق نیز به دانشــگاه کلمبیا افزوده شــدند. دانشکده 
مهندســی فعلی کلمبیا ارتباطات پژوهشــی نزدیکی 
با موسســات مختلف از جمله ناسا، آی بی ام، ام آی تی 

و... دارد.
دانشــکده مهندسی کلمبیا برنامه های مختلفی برای 
دریافت هدایا و کمک های نقــدی و غیرنقدی در نظر 

گرفته و بخش جداگانه ای را نیز برای این کار اختصاص 
داده است. در انتهای قرن بیستم کمک هنگفتی به این 
دانشــکده اهدا شد. در ســال 1997 یک تاجر چینی 
با نــام Z. Y. Fu مبلغ ۲6 میلیون دالر را به دانشــکده 
مهندسی کلمبیا اهدا کرد تا صرف پژوهش ها در چهار 
حوزه علوم کامپیوتر، مهندســی پزشــکی، ریاضیات 
کاربردی و مهندسی برق شــود. پس از این هدیه، نام 
دانشــکده مهندســی به دانشکده مهندســی و علوم 
کاربردی بنیاد فو تغییر یافت. بنیاد فو در ســال 1990 
با هدف اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشــجویان 
چینی دانشــگاه کلمبیا تاســیس شــده بود. در سال 
۲017 دانشــکده مهندسی از چشــم انداز راهبردی 
جدیدی با نام »مهندسی کلمبیا« برای بشریت رونمایی 
کرد که از آن زمان در جهت جذب سرمایه برای پیشبرد 

ایــن برنامه در تالش اســت. عالقه منــدان می توانند 
کمک های خود را در پنــج زمینه حمایتی اهدا کنند: 
برنامه های پژوهشــی، آموزش، کارآمــوزی، نوآوری و 

کارآفرینی و حمایت از اعضای هیات علمی.



صفحـــــــه آخـــــــــر

845****0935: من بــاب پیامــم در شــماره قبل که 
تقدیمش کردم به دوســتانی که ارشــد روانشناســی 
 misunderstanding دادند، خواســتم بگــم دچــار
شدید! برید دوباره بخونید پیامو و جواب درستی بدید!
  حــاال گیریم که ما یه خبطــی کردیم. آخه 
misunderstanding؟ وجدانــا؟ بابا خداییش حتی 

تایپ کردن سوءتفاهم راحت تره.
309****0919: ســالم. چــرا عمومــا مــوج منفی 
می دین اینقدر تو قســمت تقدیم می شود به... من به 
عنوان یك دانشــجوی دکتری شــریف که لیسانسمم 
اینجا بودم و قبلش المپیادی و قبل ترش از راهنمایی 
مدرســه خاص می رفتــم، باید بگم کــه هرگز کالس 
خصوصی نرفتم. مسیر زندگیمم خودم انتخاب کردم. 
به اندازه کافی لذت زندگی رو بردم و تفریحات و فعالیت 

جانبی داشتم. حاصل رو هم بستگی داره چی تعریف 
کنیــن، ولی مــن از حاصل فعلی ام خوشــحالم اما به 
وضع موجود راضی نیســتم و امیدوارم بهتر بشه. ایام 

امتحانات موج مثبت بدین خواهشا! 
  سالم. حاال ما که از طرف خانواده یه اسپند 
دود کردیم برات. ولی وجدانا این چه استداللیه که به 
جای اینکه بگیم چرا فضا خرابه، می گیم چرا می گید 
فضا خرابه؟ شــما یه روز خوب رو بیار، ما از فرداش از 

آزادی گنجشکا می نویسیم فقط. 
731****0921: بی توجهــی شــما بــه شــیمی و 
دانشــکده شیمی واقعا بی انصافیه. برای مثال جشن 
یلدای دانشــکده های دیگه با ساعت و محل تشکیل 
گفته شده ولی برای شیمی صرفا اینکه یکشنبه جشن 

دارن.

  بابا کال مگه چند نفرید؟! یه داد بزنید کف 
دانشکده، همه اخبار رو می فهمن دیگه!

693****0919: سالم. بنده پدر یکی از دانشجویان 
هستم که روزنامه 796 شــما رو خوندم. مطلب تحت 
عنــوان نامــه وارده در خصــوص چگونگی محافظت 
دختران از خود برایم جالب بود و نشــانه رشــد فکری 

جوانان ما در تحلیل درست مطالب است. متشکرم.
  سالم. البته شما خیلی مسلط نیستید به 
فضا. اگر بطلبه، ایشاال یه مطلب کار می کنیم که پسرا 

چگونه از خودشون محافظت کنن!
434****0930: چه خبره شریف استار 4۵0 تومن؟! 

نکنه اینم با دالره؟!
  اســمش خارجیــه، خرجش هــم خارجی 

می شه دیگه!

اس ام اس

عکس و مکث
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استاد شریف ما بعد از مدتی درس دادن خسته شد و 
صدایش درنمی آمد برای همین میکروفن را به دهانش 
نزدیک کرد. دانشــجوها خندیدند. استاد گفت: »اگر 

بیشتر بخندید، میکروفن را می کنم توی دهانم«.
اســتاد شــریف ما آخر کالس گفــت: »بچه ها! چون 
این هفته، هفته پژوهش است، کالس را زودتر تعطیل 

می کنم«.
استاد شریف ما سر کالس از باال بودن کیفیت و قیمت 

خوب غذای ســلف می گفت که یکی از دانشــجویان 
پرســید: »شــما خودتون غــذای ســلف رو خوردید تا 
حاال؟« اســتاد جواب داد: »خیر، غذای سلف با معده 

من سازگار نیست«!
استاد شریف ما در روزی که هوا بارانی بود، نیم ساعت 
درس داد و بعــد از آن گفت: »بچه ها! امروز هوا خیلی 
خوبه! حیفه سر کالس بمونید. برید یه چرخی بزنید« 

و کالس را تعطیل کرد.

استاد شــریف ما که اتفاقا درس های زیادی هم ارائه 
می دهد، وقتی دانشــجو به نمــره اش اعتراض کرد و 
اعتراضــش هــم وارد بود، به او گفت: »تــرم بعد درس 
بعدیت رو هــم با من بردار، اونجا بهــت یه نمره اضافه 
می کنم«! دانشجوی شریف ما هم ترم بعد درسش را با 

استاد دیگری برداشت!
استاد شریف ما گفت: »تا وقتی غیبتتان موجه نشود، 

غیرموجه است«. 

 عقل سالم 
در بدن سالم!

)برنامه حضور یکی از استادان 
دانشکده برق در اتاق(

 از این ستون تا آن ستون 
فرجه است

صفحــات تقویم آموزشــی 
یک  به  یــک ورق می خورند 
و اندک انــدک بانگ جرس 
کاروان فرجه ها در گوش ها 
طنین افکن می شــود. ایام 
مبــارک و لیالی پرقدری که چونان شمشــیری 
دولبــه، هم می تواننــد در نقش بســتری برای 
آرامش قبل از طوفان ظاهر شــوند و هم آرامش 
بعد از طوفــان. تعطیالت مرموزی که جلوه گاه 
تضاد تاریخی عقل و دل هستند؛ آنجا که عقل با 
تکیه بر »الفرصت تمّر مّر السحاب« فتوای جهاد 
دانشگاهی می دهد و دل با نوای »حاال کو تا روز 
امتحــان!« آن را تکفیر می کنــد. القصه، خلق 
قهرمان دانشجو در تقابل با این رویداد حیاتی دو 
نوع چاره را اتخاد نموده و به نبرد آن می روند که 
به قصد تنویر افکار عمومی و خصوصی به شرح 

آن  دو و نتایجشان می پردازیم:
آخرت اندیشان: این گروه پرهیزکار بر این باورند 
که »این دی و خرداد اســت که دانشگاه را زنده 
نگه داشته است« و دانشجو در روزها و شب های 
فرجه همانند پرنده ای اســت کــه بال هایش را 
چیده و درهای قفسش را گشوده اند لذا علی رغم 
آنکــه مطابــق قانــون اول نیوتن تمایــل دارند 
حالت ســکون خود را بر تختخواب حفظ کنند، 
تحت تاثیر نیروی امتحان، از جای برخاسته و با 
کاهش ســطح مقطع خود به استقبال مطالعه  
دروس بــه  ارث  رســیده از شــنبه های ناموعود 
می روند. بر آنان مبرهن است که از »پایان شب 
سیه سپید است« فقط در زمینه  موی سر سهم 
دارند. پس با استعانت از اندیشه های روح بخش 
 ،)Energy=My Coffee2( اینشــتین راحــل
بازده مطالعات شبانه روزی خود را به بی نهایت 

میل می دهند.
منکران معاد تحصیلی: پیروان این اندیشــه  
ضاله، با این خیال خام که »استاد فقط استاد 
دانشجوهای درسخوان نیست و استاد، استاد 
دانشــجویان مشــروط و ســنواتی هم هست 
و فی الواقــع اســتاد  انــد تقلب  رســاندن،  اند 
ارفاق  کردن،  انــد نمودار زدن و  اند پاس  کردن 
است«، فرجه  امتحانی را صرف تماشای فصل 
nام سریال فالن می کنند حال آنکه روش یک 
استاد تمام عیار شــریفی برای ایستادن بر سر 
قول مســاعدتش، زیر پا گذاشــتن آن است و 
پیــام اعتراض دانشــجوی مردود را در ســایت 
آموزش مبنی بر »آنان که خاک را به نظر کیمیا 
کنند/ آیا شود که گوشه  چشمی به ما کنند؟« 
با »آری شــود و لیک به خون جگر شود« پاسخ 

خواهد داد. 
در پایان افتــادگان گویند همانــا ما در جهلی 
عظیــم به ســر می بردیــم. به ترم قبــل بازمان 
گردانید تا جبران کنیم. آیا به ایشــان فرجه ای 
ده روزه عنایت نکردیم؟ پس بر دهانشــان مهر 
خاموشی زنیم و به مشــروطیتی جبران ناپذیر 

گرفتارشان کنیم.

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به دانشجویان و امتحاناتشــان. به تمام برنامه ریزی هایی که برای ایام فرجه 
انجام داده اید ولی چند اســتاد با برگزاری کالس جبرانی شــما را ســر کالس می کشــانند تا بــا تدریس ته مانده 
سیالبس درسشان تمام برنامه های شــما را به هم بزنند. تقدیم می شــود به آنهایی که گروهی درس می خوانند و 
آخر هم چیزی یاد نمی گیرند. تقدیم می شــود به آنهایی که دو نفره فقط درس می خواننــد و به آنهایی که دو نفره 
فقط درس نمی خوانند. این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به آنهایی که تنها درس می خوانند؛ چه آنها که به 

اختیار تنهایند، چه آنها که با حسرت و به اجبار. دلمان تا نیمسال بعد برایتان تنگ می شود. 

تقدیم می شود به ...

فرزاد فتوحی

97 دی   4 سه شنبه    798 شماره 

آدرس: دانشــگاه صنعتی شــریف، جنب معاونت پژوهش و فناوری، 
daily@sharif.ir         66166006 :طبقۀمنفــی یــک         تلفــن

شرح هجران
از دل رودم یاد تو بیرون؟ نه و هرگز

لیلی رود از خاطر مجنون؟ نه و هرگز
خون ریختی ام ناحق و پرسی که مبادا

دامان تو گیرند به این خون، نه و هرگز...
)هاتف اصفهانی، قرن دوازدهم، غزلیات(

دعوت به همکاری!

روزنامــه بــرای عکاســی، خبرنــگاری، گزارش نویســی، مدیریــت ســایت و 
فضــای مجازی نیــرو می پذیرد. اگر دوســت دارید بــه تیم روزنامــه بپیوندید 
و بــه آموزش نیــاز دارید، ایــام امتحانات بهتریــن زمان برای تمرین مســتمر 

روزنامه نگاری است! 

البته وضعیت درسی شما برای ما مهم است. باور کنید.
در صــورت تمایل به همکاری، با شــماره 02166166006 تماس بگیرید یا با 
ادمیــن کانال تلگرامی روزنامــه )sharifdailyadmin@( هماهنگ کنید و به 

دفتر روزنامه بیایید.

استاد شریف ما

 دانشگاه صنعتی شریف
   مدیرمسئول: مرتضی یاری     سردبیر: محمد صالح انصاری

   دبیر تحریریه: محمد جواد شاکر    تحریریه: حسین رجبی، عماد الدین کریمیان،
سحر بختیاری، محمد جوانمرد، هاتف محقق، محمد حسین هوائی،  

 حسین شاهرخی، زینب محبی، سارا  زمردی، محمدجواد هاشمی،  
مهدی فخرآبادی، سپهر حجازی، پیمان ملک محمدی، امیررضا درودیان، 

فراز مالجعفری، نگین خسروانی نژاد
   مدیر فنی و هنری: سامان موحدی       ســرویس عکس:  میالد مظفری    صفحه آرا: 

سیدسبحان علی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: الله غزالی     


