
ایندخترهابهترکارمیکنند
تا 13سالگی 3 بار دستم شکسته بود. 

آزادهکبریایی*

2 بارش به خاطر فوتبــال و 1 بارش هم 
لیــگ کشــتی فرنگــی. خانــه بزرگی 
داشــتیم که توی هــال خانه حتی یک 
صندلی هم نبود. دورتادور خانه پشتی 
چیده شده بود که می شد دروازه فوتبال ما و پتوهایی که وسط 
هال پهن می کردیم می شــد تشک کشتی. دختر شیطانی 

نبودم، در خانه ما می طلبید که همه پابه پای هم بدویم. 
مهــر 77، روز معارفه بــه نمایندگی دخترهــای مکانیکی 
بلند شــدم و ســخنرانی غرایی کردم که االن از ســر اجبار 
روی چمن هــای جلوی دانشــکده نشســته ام و هیچ وقت 
مکانیک را دوست نخواهم داشــت. آبان 78 نشده بود که 
به عنوان اولین دخترهای تاریخ ایران ما دختر مکانیکی های 
فرزانگانی شــریف؛ وارد خط تولید مگاموتــور برای مونتاژ 
موتور و گیربکس پراید و نیســان شدیم. یادش به خیر یک 
سرکارگری بود به نام آقای سپاهی، روزهای چهارشنبه رمق 
ما را می کشید و من برای جا زدن تسمه تایِم موتوِر پراید با خِط 
در حال حرکِت مونتاژ می دویدم. ایشان معتقد بودند: خیلی 

عجیب است ولی این دخترها خیلی بهتر کار می کنند. 
از آّبــان 86 تــازه فهمیــدم لذتی که در ســاختن چیزی که 
خودت طراحی کرده ای هست، در هیچ چیز دیگر نیست. 
با بچه های  مکانیک و برق یک تیم درست کرده بودیم به نام 
آرسین )پسر آریایی(. تیم آرسین به همراه آرسینه خانمی که 
خودم باشم، کلی قایق و زیردریایی طراحی کردیم و ساختیم 
که کار کردند و کار نکردند و یک دنیا خاطره و نوســتالژی و 
تجربه برایم ماند. راستش تا به حال به بحث دختر-پسری 
در کارهایی که کرده ام، حتی فکر نکرده ام. کال به نظر من نه 
انتگرال سه گانه گرفتن کار پسرانه است و نه تست انژکتور 
توربین V94-2 165 مگاواتی کار نشدنی که من از پسش 
برنیایم. انصافا هم هیچ وقت سر و کارم به هیچ ذکوری که به 
مغزش خطور کند که »آزاده نمی تواند« نیفتاده است. مسلما 
ســفت کردن دورهای آخر پیچ کار من نیســت، ولی رزوه و 
قالویز کردن خوب بلدم. 5 ســال پیش توی کل کل به پدرم 
قول دادم که من تا 5 سال دیگر در مهندسی مکانیک برای 
خودم کسی می شوم. آن موقع هنوز استاد هم نشده بودم. 
ولی حاال با همان بچه های آرسین برنده جایزه دوم جشنواره 
بین المللــی خوارزمی در پژوهش های کاربردی شــده ایم؛ 
به خاطر دستگاهی که کال دو شرکت آلمانی با قیمت باالی 
150 هزار یورو به بقیه می فروشند و به ما هم نمی فروشند. 
* هیأت علمی مهندسی هوافضا
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سرمقاله

6 اینستاگرام
چگونه از اینترنت پول دربیاوریم؟ 

3 ایراِنبدوننفت؛ژاپنیاجمهوریآفریقایمرکزی؟
سمینار »آینده نفت در سرزمین انرژی«

دختران شریفی از مسیر پس از 
تحصیل خود می گویند

2 پیشنهادهاییبرایاومانیسماسالمی
دکتر محمد لگنهاوسن در آمفی تئاتر مرکزی

تصمیم 
کبری  4و 5



دکترمحمدلگنهاوسندرآمفیتئاترمرکزی

�ییشنهادها�یی برای اومانیسم اسالمی
شنبه 

هاشمی زنده است 
امروز ساعت ۱۳ بسیج دانشجویی، 

مستند »هاشمی زنده است« را با حضور 
کارگردان آن در سالن جابر اکران می کند .

جلسات مطالعات فرهنگی
دفتر مطالعات فرهنگی ساعت ۱۲ جلسه 
نمایشــنامه خوانی »آخرین نوارکراپ« را 
برگــزار می کند. همچنین روز یکشــنبه 
جلسه مقدس خوانی و ارائه کتاب، دوشنبه 
جلسه داســتان خوانی و سه شنبه جلسه 
داستان اساطیر و فلســفه اروپایی برقرار 
است. به sutdaftaram@ مراجعه کنید.

گفت وگو 
واحد زن و خانواده بســیج دانشجویی 
از شــنبه بــه مدت چهار روز، جلســات 
گفت وگــوی صمیمانه با بانوان موفق را 
از ســاعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰ در مقابل 

ساختمان مرکز معارف برگزار می کند.
کارگاه توسعه شرکت 

رویکــرد  بــا  توســعه شــرکت  کارگاه 
نوآورانــه از ســاعت ۱۶تــا ۱۹ بــا ارائه 
علی ایمانی پور برگزار می شــود. برای 
ثبــت نام و کســب اطالعات بیشــتر به 
sharifaccelerator@ مراجعه نمایید.

دوشنبه 
خورشید درخشید ولی

جامعــه اســالمی شــریف، مســتند 
»خورشــید درخشــید ولی« را ساعت 
۱۷ تا ۱۹ در سالن جابر اکران می کند .

دورهمی خوش نویسان شریف 
کانون هنرهای تجســمی به مناســبت 
زادروز هوشــنگ ابتهــاج، از تمامــی 
خوش نویســان خانواده شریف دعوت 
می کند ساعت ۱۶ دور هم جمع شوند و 
قلم بزنند. برای کسب اطالعات بیشتر 
به visualarts_sharif@ مراجعه کنید.

چهارشنبه
ماشین و رازورزی 

برنامه ســخنرانی گروه فلســفه علم با 
حضور آقای شــاپور اعتماد از ســاعت 
۱۳:۳۰ تا ۱۵ در سالن اجتماعات این 

گروه برگزار می شود.

جعلمدارکتحصیلی*
در شماره 8۰۰ درباره جعل به صورت 
عمومــی صحبــت کردیــم. حــال 
می خواهیم به جعــل مدارک تحصیلی 
بپردازیم. قانون گذار ایران در ماده )۵۲۷( 
قانون مجازات اسالمي بیان نموده است 
افرادی که مدارک اشتغال به تحصیل یا 
فارغ التحصیلي یــا تاییدیه یا ریزنمرات 
تحصیلي دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالي و تحقیقاتي داخل یا خارج کشور 
یا دانشنامه هاي تحصیلی مراکز علمی 
خارج از کشــور را جعل کننــد، یا با علم 
به جعلي بودن، آن را مورد استفاده قرار 
دهند، عالوه بر جبران خسارت به حبس 
از یک تا ســه سال محکوم خواهند شد. 
استفاده نابجا از عناوین دکتر و مهندس 
به قصد ارتقاي صوري پایگاه اجتماعي 
فرد اســتفاده کننده، یا فریب دیگران و 
سوءاســتفاده مادي و معنــوي از آنان، 
مي تواند به دو شــکل انجام شــود؛ اول 
اینکه اســتفاده کننده بدون استفاده از 
مدرک مشــخص چنین انتسابي را ادعا 
کنــد و عناویــن مذکور را در مــورد خود 
بــه کار گیرد و دوم اینکه براي اســتفاده 
از ایــن عنــوان بــه جعل ســند و مدرک 
تحصیلي مربوطه مبــادرت کند. نظام 
حقوقي ایران سختگیري ویژه اي درباره 
مدارك تحصیلي جعلي قائل شده است 
تا بدین سان حرمت این مدارك محفوظ 
بماند. برای مثال در یکی از پرونده های 
مطروحــه در دفتر حقوقی دانشــگاه، 
شخصی ضمن جعل گواهینامه موقت 
فراغــت از تحصیل دانشــگاه صنعتی 
شــریف در مقطع کارشناســی ارشــد، 
می کوشــد با ارائه مدرک جعل شــده در 
یک شرکت خصوصی استخدام شود که 
پس از استعالم شرکت مذکور از دانشگاه 
شریف و احراز مجعول بودن گواهینامه 
ارائه شده، دانشــگاه صنعتی شریف از 
باب ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند 
مجعول اقدام به شکایت از فرد مورد نظر 
نمــوده و در نهایت به موجب رای نهایی 
دادگاه فرد موصوف به تحمل ســه سال 

حبس محکوم شده است.
*  متن از: مدیریت حقوقی دانشگاه

مصائبریاضی
دکتــر عباداللــه محمودیــان، عضــو هیــأت  علمی 
دانشــکده ریاضی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
»نیازی به این همــه فارغ التحصیل ریاضی نداریم، 
چراکه هم اکنون جامعه از فارغ التحصیالن ریاضی 
اشــباع شده اســت«. بنده به عنوان یک دانشجوی 
غیر ریاضی احساس می کنم دکتر بقیه دانشگاه را در نظر نگرفته، 
جامعه نه تنها از فارغ التحصیالن ریاضی، بلکه از بقیه رشته ها نیز 
اشباع شــده. یادم می آید که موقع انتخاب رشته به ما می گفتند 
عمران که اشباع شــده، نفت که به زودی تمام می شود، مکانیک 

که حقوق مناسبی ندارد، ریاضی هم که دکتر زیرآبش را زد. با این 
اوصاف فکر می کنم تنها جایی که اشــباع نشده رشته کامپیوتر و 
روزنامه شریف اســت که هنوز برای دانشجوهای آینده جا دارند. 
دکتر بیژن ظهوری زنگنه، دیگر اســتاد دانشکده ریاضی نیز بیان 
کرده: »در دانشگاه صنعتی شریف، اغلب اوقات، استادان خوب و 
با تجربه دروس عمومی ریاضی را تدریس می کنند. اما در بسیاری 
دانشگاه های دیگر، الزاما چنین نیست.« این سخن استاد مرا به 
یاد حرف های دولت در مورد تورم نقطه به نقطه انداخت که بعد از 
محاسبه های جذاب، مردم یک چیزی به دولت بدهکار می شوند.

»حاِلخوش«ترین
اگر در طول هفته گذشــته از دِر شــمالی وارد دانشــگاه می شدید، به 
احتمال زیاد یک َوِن قرمِز عجیب رو به روی سالن مرحوم جباری توجه 
شــما را جلب می کرد. اگر نگاهی دقیق  تر به آن می انداختید، متوجه 
می شدید که این ون، کافه »تیتیل« نام دارد. این کافه هفته پیش از شنبه 
تا چهارشنبه مهمان دانشگاه ما بود. در پشت این ون کتابخانه ای تعبیه 
شده بود که هرکس می توانست از آن کتابخانه، کتابی قرض بگیرد و بعد 
از خواندن برگرداند. حتی می توانستید کتابی به این کتابخانه اهدا کنید 
و یک چای مهمان کافه »تیتیل« باشید. با دیدن همه این جذابیت ها 

تصمیم گرفتیم که مقام »حاِل خوش«ترین را به این کافه اهدا کنیم. 

»پرفرکانس«ترین
آقای حســن رحیم پور ازغدی از جمله افرادی اســت که در بسیاری از 
برنامه های دانشگاه ســخنرانی کرده و خیلی از دانشجویان با او آشنا 
هستند؛ به همین دلیل وقتی این  هفته از سخنرانی او در دومین کنگره 
فاطمی هیأت الزهرا)س( در روز یکشنبه مطلع شدیم، تعجب نکردیم. اما 
هنگامی که پوستر برنامه بسیج با عنوان »وقت محاسبه« را دیدیم، متوجه 
شدیم که رحیم پور در این مراسم، در روز سه شنبه، نیز سخنرانی خواهد 
کرد. حضور یک شخص در دو مراسم با فاصله دو روز یکی از مواردی است 
که به ندرت در دانشگاه اتفاق می افتد و به همین دلیل این هفته عنوان 

»پرفرکانس«ترین را به آقای حسن رحیم  پور ازغدی تقدیم می کنیم. 

سه شــنبه ۳۰ بهمن دومین پیش نشســت مدرسه 
زمستانه »علوم انســانی؛ سنت، عمل، گفت وگو« 
به همت کارگروه علوم انسانی و توسعه اندیشکده 
مهاجــر برگزار شــد. در این نشســت دکتر محمد 
لگنهاوسن، استاد سابق فلسفه دانشگاه تگزاس به 
سخنرانی پیرامون چیستی اومانیسم و امکان های اومانیسم دینی 
و اسالمی پرداخت. لگنهاوسن ابتدا به جریان های اومانیستی 
در آمریکا اشــاره کرد. اولین مانیفست اومانیســم در آمریکا در 
سال ۱۹۳۳ نوشته شد؛ بیانیه ای که در آن نوعی اومانیسم دینی 
مطرح شده و با این عبارات آغاز می شد که اومانیست های دینی 
جهان را به مثابه چیزی که فی نفسه وجود دارد در نظر می گیرند نه 
چیزی که خدای شخص وار خلق کرده است. جریان های بعدی 
اومانیســتی در آمریکا از این هم عبور کرده و به نوعی اومانیسم 
سکوالر و بعضا ملحدانه رسیدند. در میان مردم این تصویر متاخر 
آمریکایی از اومانیسم غلبه دارد و معموال اومانیسم را همزاد و قرین 
سکوالریسم و حذف ارزش های الهی به نفع ارزش های انسانی 
می دانند. دکتر لگنهاوســن در ادامه به بررسی امکان اومانیسم 
اســالمی در سنت اومانیســم آمریکایی پرداخت و گفت برخی 
مدعی شده اند که فلسفه ابن سینا این قابلیت را دارد که مبنایی 
برای اومانیسم اســالمی قرار بگیرد، چراکه مهم ترین رکن نگاه 
اومانیستی موجود در مانیفست سال ۱۹۳۳، رد کردن نگاه خدا 
به مثابه یک شخص بود که جهان را در یک روز خلق کرده است. 

در فلسفه ابن سینا هم این نگاه به خدا رد می شود.
نوع دیگر اومانیسم که ریشه در سنت اروپایی دارد، در سال های 
بین دو جنگ جهانی در آلمان رواج یافت. دوره اول اومانیسم در 
این سنت مربوط به رنسانس با متفکرانی مثل آراسموس است و 
توجه به علم در این دوره محوریت داشت. در دوره دوم با رهبرانی 
مثل همبولت توجه به زیبایی شناسی در مقابل غلبه علم تکنیکی 
رواج یافت و در دوره سوم و در دهه ۲۰ و ۳۰ قرن بیستم متفکران 
اومانیست به دنبال تفکری اومانیســتی بودند که عالوه بر علم 
و زیبایی شناســی، به سیاست هم توجه داشته باشد. مهم ترین 
متفکر این رویکرد ورنر یگر بود که در کتاب سه جلدی خود یعنی 
پایدیا به موضوع اومانیسم پرداخت. بعد از او متفکران مختلف با 
رویکردهای مختلف به صورت بندی رویکردهای دیگر اومانیستی 
پرداختند.دکتر لگنهاوســن در انتها بــه بیان این نکته پرداخت 
که برای یافتن نســبت اسالم و اومانیسم و پایه گذاری اومانیسم 
اسالمی، باید به معانی متفاوت موجود از اومانیسم توجه کنیم؛ 
به عنوان مثال اومانیســمی که یگر آن را صورت بندی می کند و 
ریشــه های آن را به پایدیا و یونان برمی گرداند و به تفکر افالطون 
نزدیک است، می تواند به سنت اسالمی ما نزدیک شود. در نتیجه 
باید از رویکردهای عمومی رسانه ای که اومانیسم را صرفا نشاندن 
انسان به جای خدا و مترادف با اباحه گری و سکوالریسم می دانند، 
فاصله گرفت و به ریشــه ها و رویکردهــای متفاوت این مفهوم در 

زادگاه خود یعنی سنت های غربی توجه کرد.

نیم واحد 
حقوق

ترین ها

شریف 
نیوز

رضا علیپور

سخن 
مسئولین

حسین بنا

گزارش
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محمد علمی

سمینار»آیندهنفتدرسرزمینانرژی«

ا�راِن بدون نفت؛ ژا�ن �ا جمهوری آفریقای مرکزی؟

قدرزرزرگرشناسد
اســفندماه معمــوال شــلوغ ترین و 
ه  مــا یــن  ش تر جو و  جنــب  پر
فعالیت های دانشــجویی بوده، از یک 
طرف دانشــجو ها تازه از تعطیالت بین 
دو ترم آمده و شور و حالشان در بیشترین 
حالت قرار دارد و از ســوی دیگر اسفند 
نه میان ترمی بــا خود دارد و نه تمرین و 
پروژه ای بر سر دانشجو آوار می کند. هر 
کار و برنامه و درسی هم باشد، به راحتی 
می توان آن را به تعطیالت وسوسه انگیز 
عید حوالــه داد و با خیــال راحت رفت 
ســراغ گــروه و تشــکلی کــه قلبت در 

دفترش تندتر می زند.
هفته ای که گذشت، بهترین شاهد مثال 
برای این مدعاســت. هفتــه ای که هر 
روزش و بعضا هرساعتش برای مخاطب 
مشکل پسند شریفی برنامه ای داشت؛ 
معاونت فرهنگی از شــنبه تا سه شــنبه 
چهار عصرانه انقالبی و نســبتا چالشی 
را با حضور مدعوینی سرشناس تدارک 
دیده بود، یکشــنبه کنگــره فاطمی در 
برنامه اســتاد تمــام مخاطبانش را پای 
صحبت های رحیم پور ازغدی نشــاند، 
رحیم پور دوباره سه شنبه به شریف آمد 
و به بررسی و محاسبه انقالب پرداخت، 
میالد دخانچی یکشنبه عصر در سالن 
جابر آرمان های جامعه ایرانی را به چالش 
کشید، در همان روز کارنامه انقالب در 
زمینــه فرهنگ دینی موضــوع تریبون 
آزاد دانشــجویی بود، دکتر لگنهاوسن 
روز سه شــنبه در آمفی تئاتــر مرکزی از 
اومانیسم اســالمی گفت و دقایقی بعد 
از آن اقتصاددان هــا و متخصصان نفت 
و انرژی، آینده نفت را در ایران بررســی 
کردند، کارگاه نشــریات از سه شــنبه تا 
پنج شنبه قلم به دســت های شریفی را 
دور هم جمع کرد، چهارشنبه و پنج شنبه 
جمعی از استادهای ادبیات و فلسفه به 
شریف آمدند و از حافظ و مولوی و رندی 
و عشق در شعر فارسی گفتند، مسابقات 
بســکتبال پســران هم مثل همیشه به 
سالن جباری شــکل و شمایل دیگری 
داده بود. در کنار همه اینها برنامه های 
ثابت دانشجویی نیز طبق روال خودشان 
برقرار بودند. برای هرکسی که شریف را 
طبق شنیده های کوچه و بازار بشناسد، 
ترافیــک ســنگین و تنــوع برنامه های 
هفته قبل عجیب و غیرقابل باور است. 
دانشــگاهی کــه خیلی ها از ســاحت 
تک بعدی اش می نالند، بعضا این گونه 
وجــودش را ابــراز می کنــد. این جمع 
متکثــر و متنوع از فعاالن دانشــجویی 
یکی از بزرگ ترین ســرمایه های شریف 
به شمار می آید که باید قدر دانسته شود 
و یکــی از مصادیق این قدر دانســتن، 
جلوگیری از مشغول شدن آنها به مسائل 
ســطحی و جار و جنجال های بیهوده و 

دست چندم است.

سه شــنبه ۳۰ بهمــن، آمفی تئاتــر مرکــزی 
میزبــان دانشــجویان و عالقه منــدان حوزه 
انرژی و به ویژه نفت در سمینار »آینده نفت در 
سرزمین انرژی« بود؛ سمیناری که به همت 
انجمن بین المللی مهندسان نفت دانشگاه 
برگزار شــد و دکتر عباس ملکی، دکتر مسعود نیلی، دکتر 
علی شمس اردکانی، مهندس سیدمهدی حسینی و دکتر 

محمد مروتی در آن سخنرانی کردند.
در ابتدای برنامه با اشاره به کاهش چشم گیر صادرات نفت 
بعد از تحریم های مجدد آمریکا، تحوالت بین المللی مانند 
جریان های ایجادشــده و دخالت های آمریکا در اجالس 
اوپک، همکاری و دوســتی روسیه و عربســتان و افزایش 
تولید نفت شــیل از جانب آمریکا، محورهای ســمینار به 
این شرح عنوان شد: نقش نفت در اقتصاد ایران، بررسی 
امکان بازگشــت ایران به بــازار نفــت و چالش های پیش 
رو بــر اثر کاهش درآمدهــای نفتی. یکــی از چالش های 
اصلی این برنامه پاســخ به این ســؤال بود که آیا نفت خیز 
بودن موجب پیشــرفت و توسعه کشورها می شود یا باعث 

عقب ماندگی آنها؟

نفت؛ نعمت یا نقمت؟
دکتر مســعود نیلی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت 
و اقتصاد اولین ســخنران بود. دکتر نیلــی برخورداری از 
درآمدهای نفتی را یک موضوع پارادوکسیکال معرفی کرد؛ 
بدین معنا که از یک طرف رویکرد منطقی این است که وقتی 
یک کشور دارای موهبتی خدادادی باشد که بازار جهانی 
آن را با قیمت قابل توجهی قیمت گذاری می کند، می تواند 
به سادگی منابع کسب کند و این منابع را صرف توسعه کشور 
خــود کند، اما در واقع  اکثر کشــورهای صادرکننده نفت، 
کشــورهایی هستند که شــرایط اقتصادی خوبی ندارند. 
نیلی در ارائه خود کشورهای جهان را به دو گروه نفتی و غیر 
نفتی، و کشورهای غیرنفتی را به کشورهای موفق اقتصادی 
و ناموفق اقتصادی تقسیم کرد. همچنین کشورهای نفتی 
را ذیل سه گروه کشورهایی با اقتصاد متنوع، اقتصاد باثبات 
تک محصولی و اقتصاد بی ثبات تک محصولی دسته بندی 
کــرد. او با ذکــر این نکته کــه در کشــورهای غیرنفتی در 
ابتــدای هــرم رشــد و شــکوفایی اقتصــادی، بنگاه ها و 
خانوارها قرار دارند، علت موفقیت اقتصادی کشــورهای 
غیرنفتی و کشورهای نفتی با اقتصاد متنوع را توانایی نظام 
حکمرانی آنها در ایجاد شرایط باثبات جهت گردش طبیعی 
فعالیت های اقتصــادی بین خانوارها و بنگاه ها و تعامل با 
دنیا دانست: »آن چیزی که باعث می شود یک اقتصاد نفتی 
به درستی کار کند یا خیر، نفت نیست بلکه دولتی است که 

می تواند اقتصاد نفتی را کنترل کند.«

نفت؛ سرمایه ای ملی
در ادامه نوبت به ســخنرانی دکتر علی شــمس اردکانی، 
رئیس کمیســیون انرژی اتاق ایران رسید. او صحبت های 

خود را با پاســخی به ســؤال مهندس حسینی در ارتباط با 
ســرمایه گذاران خارجی آغاز کرد: »اگر کسی مال خود را 
ضایع کند، دیگر کســی مالی به او نمی دهد. سرمایه گذار 
خارجی به جایی می رود که ســرمایه های داخلی عاقالنه 
مصرف شود«. پس از آن شمس اردکانی به قانون ملی شدن 
نفت و متنی اشاره کرد که بر تارک این قانون نقش بسته بود: 
»برای ســعادت ملت ایران صنایع و منابع نفت در سرتاسر 
ایران ملی اعالم می شود.« او یکی از اشتباهات اساسی در 
حوزه نفت را دولتی شدن آن دانست و عقیده داشت که باید 

از نفت به عنوان سرمایه بین نسلی یاد کنیم.
سومین سخنران سمینار، مهندس سیدمهدی حسینی، از 
فعاالن با ســابقه صنعت نفت بود. او نیز از نفت نه به عنوان 
یک منبع درآمد بلکه به عنوان یک ســرمایه یاد کرد و ریشه 
و شــروع مشــکالت صنعت نفت را عدم انجام توسعه های 
باالدســتی و پایین دستی نفت دانســت. حسینی ضمن 
بیان تالش های بسیار زیادی که در صنعت نفت تا به حال 
صورت گرفته و موفقیت هایی که در این حوزه کسب شده، 
به بررسی چالش ها و راه حل های احتمالی در صنعت نفت 
پرداخت. مهندس حســینی با تأکید بــر اینکه نفت برای 
ایران یک نعمت است و نه نقمت، افزود: »ما گرفتار اقتصاد 

سیاسی و دخالت های غیر کارشناسی هستیم«.
دکتر محمد مروتی چهارمین ســخنران این ســمینار بود. 
اســتادیار جوان اقتصاد انرژی دانشگاه خاتم با دیدگاهی 
متفاوت ســخنان خود را آغاز کرد. او محوریت ارائه خود را 
کاهش اهمیت استراتژیک ایران در بازار جهانی نفت قرار 
داده بــود. مروتی نوآوری در حوزه نفت را که موجب ایجاد 
پدیده ای به نام نفت شیل شده، مهم ترین عامل این کاهش 
اهمیت استراتژیک دانست. وی با بیان اینکه با وجود نفت 

شیل آمریکا، دیگر کاهش عرضه نفت ایران در بازار جهانی 
موجب تغییر چندانی در قیمت نفت نمی شود، با ارائه چند 
نمودار به بررسی میزان تولید نفت آمریکا و ویژگی های نفت 

شیل پرداخت.

ایران بدون نفت ژاپن نمی شود
در انتهــای برنامه دکتر عباس ملکــی، عضو هیأت علمی 
دانشکده مهندســی انرژی به سخنرانی پرداخت. او ابتدا 
به افزایش نوســانات قیمت نفت در چند سال اخیر اشاره 
کــرد و ســپس نفــت و گاز را نعماتی خدادادی دانســته و 
اینگونه ادامه داد: » کشــوری با یک درصد جمعیت دنیا، 
خداوند بــه گونه ای مقدر کرده که از ده درصد ذخایر نفت 
متعارف ثابت شــده جهان و هفده درصد ذخایر ثابت شده 
گاز جهان برخوردار باشــد. شــاید اگر نفت و گاز در ایران 
وجود نداشــت، جمهوری آفریقای مرکزی شــده بودیم و 

باید قدر آن را بدانیم«.
ملکــی با اشــاره به اینکــه در زمانی که هنوز نفت کشــف 
نشــده بــود و ایــران نفت نداشــت هم قــدرت منطقه ای 
بــوده، عدم صادرات نفت را محل نگرانی ندانســت و بیان 
کــرد: »در صورت عدم صادرات نفــت می توانیم به اندازه 
مصــرف داخلی خود نفت تولید کنیم و با توجه به کارهای 
انجام شــده در بخش گاز، گاز می تواند جایگزین مناسبی 

برای نفت باشد«. 
در انتهای ســمینار و در حاشــیه پاسخ به ســؤاالت، دکتر 
ملکی به این نکته اشاره کرد که ایران دارای نیروی انسانی 
توانمند، امکانات طبیعی و موقعیت ژئوپولیتیک مناسب 
در جغرافیای سیاسی جهان است. این سه مورد را روی هر 

چیزی بگذارید طال می شود!

گزارش

یکشفافیتپرسروصدا
آخرین ســاعات بهمن با یک اتفاق ویژه همراه بود؛ انتشار 
گزارش هزینه های معاونت فرهنگی در سال ۹۶ که باتوجه 
به توییت دکتر حسینی، خیلی ها انتظار آن را می کشیدند. 
آخر هفته خلوت شریفی ها در فضای مجازی و به خصوص 
توییتر بدون این شفافیت بی سابقه قطعا چیزی کم داشت و 
معاونت فرهنگی با این حرکت فعاالن فرهنگی را از گذراندن 
یک آخر هفته ســاکت و بی حاشــیه نجــات داد. جدای از 
تحســین این گام رو به جلوی دکتر حسینی و تشویق سایر 
معاونت ها و حتی گروه ها و تشکل های دانشجویی به تأسی 
از آن و فــارغ از جر و بحث های فراوان شــکل گرفته بر ســر 
این فایل یک صفحه ای، وجود چند نقطه ابهام شــفافیت 
گزارش را کمی کدر نمود. از اشتباه های کوچک در عنوان 
برخــی برنامه ها و گروه هــا که بگذریم، ذکــر عناوین کلی 

مثل هزینه های پشتیبانی و جاری و عدم اشاره مستقیم به 
هزینه ای مثل چاپ نشریات از جمله عالمت سوال های فایل 
منتشرشده محسوب می شــد. همچنین مشخص نیست 
هزینه حمل و نقل برنامه های دانشجویی با اتوبوس هایی که 
دانشگاه از بیرون کرایه می کند، در این محاسبه منظور شده 
یا خیر و در صورت منظور شدن، ذیل کدام عنوان کلی قرار 
گرفته است؟ عدم انتشار هزینه همه گروه ها و برنامه ها نیز 
به نظر یک کج سلیقگی از سوی معاونت بوده و شلوغ شدن 
جدول بهانه خوبی نخواهد بود. نکته دیگر انتشــار نسبتا 
دیرهنگام این جدول هزینه هاســت. درحالی که سال ۹۷ 
رو به پایان است، هزینه های ســال ۹۶ منتشر شده، البته 
به عنوان نخستین گام می توان از این تأخیر چشم پوشی کرد. 
این نکته را نیز نباید فراموش کرد که انتشار خام هزینه های 

معاونت فرهنگی احتماال دردی از کسی دوا نمی کند و قبل 
از هرچیز باید متر درســت و دقیق برای اندازه گیری لیاقت 

هر برنامه و گروه برای اختصاص بودجه به آن پیدا کرد.

نامه وارده

ذره بین
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دخترانشریفیازمسیرپسازتحصیلخودمیگویند

تصمیم کبری
پرونده

دانشگاه شریف برای خیلی از ما جمع اضداد است؛ آن قدر موقع تحصیل اذیت می شویم که دلمان می خواهد از دستش خالص شویم و وقتی درس و تحصیل تمام 
می شود می فهمیم راستی راستی یک شریفی شده ایم و به دانشگاه دل بسته ایم. دلمان می خواهد برویم کار کنیم اما نمی توانیم از دانشگاه دل بکنیم. اغلب تصمیم 
می گیریم درس خواندن را ادامه دهیم تا نقطه اتصالمان به دانشگاه را از دست ندهیم، اگر زرنگ تر باشیم کاری برای خودمان دست و پا می کنیم که به دانشگاه 
مرتبط باشــد و هر از گاهی ما را به داخل دانشــگاه بکشاند. در هر حال، فارغ التحصیلی دوره ای است متفاوت از دانشجویی، هم انتظارات خودت از خودت عوض می شود و 
هم انتظارات اطرافیانت. دیگر خوشی ها و رضایتت را باید در چیزهای دیگری جست وجو کنی، تصمیمات مهم تری بگیری و اگر هنوز بالتکلیفی، باالخره باید تکلیفت را با 
خودت مشخص کنی. در فضای کنونی جامعه ما، در دوره گذار از سنت  تا رسیدن به مدرنیته، شاید این بالتکلیفی برای یک دختر فارغ التحصیل پررنگ تر باشد و او را بیشتر 
به چالش تصمیم گیری بکشد. همین دغدغه باعث شد به سراغ دختران فارغ التحصیل شریفی برویم و ببینیم دوران پس از تحصیل را چگونه می گذرانند. بیش از 200 دختر 
فارغ التحصیل شریفی در این تحقیق مشارکت کردند و از این تعداد حدود 70درصد تجربه کار بعد از فارغ التحصیلی را دارند، این در حالی  است که بیش از نیمی از مخاطبان، 
فارغ التحصیل سه سال اخیر بوده اند و خیلی زود جذب بازار کار شده اند و 60درصد افرادی که اصال تجربه کارکردن ندارند، به دلیل اشتغال به تحصیل به سراغ کار نرفته اند.

پولدراولویتمنیست
کار کــردن در ذهــن اغلب ما، کســب درآمد اســت ولی طبــق نتایجی 
که از پرســش نامه ها به دســت آمــده فقط حدود ۲۰درصــد از دختران 
فارغ التحصیل شــریفی انگیزه اصلی شــان از کار کردن کســب درآمد 
بوده و بقیه به ترتیب به خاطر اســتفاده از تخصص، اثرگذاری اجتماعی 
و دســت یابی به شأن اجتماعی به ســراغ کار رفته اند. نیمی از دخترانی 
که به خاطر کسب درآمد به ســراغ کار رفته اند، داشتن استقالل مالی را 

اصلی ترین انگیزه خود می دانند.

مشکلخاصیسرکارنداریم
در ایــن پرســش نامه به منظور بررســی میزان تناســب کار با جنســیت 

مخاطبان، این معیارها سنجیده شد:

� رفتــار همکارانــم با مــن مؤدبانــه و در چارچوب عالیه
عرف است

� محل کار من با مرخصی های الزم )مثل مرخصی بد نیست
زایمان، استعالجی، تشویقی و...( موافقت می کند

چی بگم، 
می سازیم

� موقــع کارکردن خیالم بابت کودکم راحت اســت 
)ساعت شیردهی دارم/ مهدکودک نزدیک یا داخل 

محیط کار داریم و...(

� محیطی مجزا برای استراحت/نمازخانه داریمبد نیست

� ســرویس بهداشتی خانم ها و آقایان در محل کار بد نیست
من مجزاست

� تردد به محل کارم راحت است )دسترسی به وسایل بد نیست
نقیله عمومی/سرویس رفت و برگشت و...(

بد نیست
� ساعت های کاری من معقول است و طاقت فرسا 
نیست )اضافه کاری اجباری ندارم، روزهای تعطیل 

مجبور نیستم سر کار بروم و...(

چی بگم، 
� امکان دورکاری دارممی سازیم

تحمل 
می کنم

� در کنار کارم امکان رسیدگی به سالمتی ام را دارم 
)وجود مکان هایی برای ورزش، رسیدگی محل کار 

به تغذیه و سالمت جسم و روان و...(

اکثراکارتخصصیکردهایم
فارغ التحصیالن مهندسی همیشه از نبود کار تخصصی شکایت دارند اما 
فقط حــدود ۱۶درصد از افراد اصال کار تخصصی نکرده اند. البته تعصب 
زیادی هم در اشــتغال به کار تخصصی دیده نمی شود و انگیزه هایی مثل 
تأثیر اجتماعی و درآمد باال و شأن اجتماعی، در ذهن مخاطبان نسبت به 
مرتبط بودن کار با تحصیل اهمیت بیشتری دارد و فقط ۳درصد مخاطبان 
در هیچ حالتی حاضر نیستند کاری نامرتبط با تخصصشان انجام دهند. 
نکته جالب توجه دیگر اینکه پس از کارهای فنی مهندســی و پژوهشــی، 

آموزش حوزه ای است که تعداد بیشتری از دختران به سراغ آن رفته اند.

فضای دانشــگاه شــریف رقابت زیادی را به دانشــجویان تحمیل می کند 
و بعضی از دانشــجویان شــریفی کــه معموال همــه از بهترین های دوران 
دانش آمــوزی بوده اند، در دوره دانشــجویی با مشــکل کاهش اعتماد به 
نفــس روبرو می شــوند. از آنجا که دختران در دانشــگاه شــریف از لحاظ 
تعداد در برخی رشته ها در اقلیت هستند، این مشکل برای آنها بیشتر رخ 
می دهد؛ البته این را بگذارید کنار فضای بسیار مردانه و خشک دانشگاه و 
رفتارهای سرد استادان شریفی که همه چیز را برای سیر کردن یک دختر 
از زندگی فراهم می کنند. اما این شرایط در محیط کار می تواند تغییر کند 
و به بازگشــت اعتماد به نفس دختران کمــک بزرگی کند؛ به خصوص که 
فارغ التحصیالن شــریفی همواره ایده های نــاب و نوآورانه در محیط کار 
دارند و می توانند منشــأ تحول باشــند. با این حال در کشــور ما همچنان 
قوانین و زیرســاخت هایی برای حمایت ویژه از اشــتغال زنان وجود ندارد 
و کار در شــرایط موجود می تواند برای یک زن آســیب هایی هم به دنبال 
داشــته باشد یا او را از ســایر وظایفش دور کند یا خللی در آنها ایجاد کند. 
شــاید هم افزایی دختران شریفی برای تغییر فضاهای کاری به نفع خود و 
تالش برای رفع مشکالت موجود بتواند تعداد بیشتری از این دختران را به 
داشتن مشارکت اجتماعی ترغیب کند و احساس رضایت بیشتر و زندگی 

مطلوب تری برایشان رقم بزند.

آیاکارتانباتخصصتاندرارتباطبوده؟انگیزهاصلیشماازکارکردنچهبود؟

البته به خاطر سن کم اغلب مخاطبان و بچه دار بودن حدود ۳۰درصد از آنها، تعدادی از این معیارها به خوبی سنجش نشد ولی در همه موارد جز دو مورد آخر اغلب دختران از شرایط محل کار رضایت نسبی داشتند. در مورد امکان دورکاری 
و رسیدگی به سالمت جسم، اکثر افراد چنین شرایطی را ندارند. ولی در مجموع رضایت شغلی نسبتا باالیی در بین دختران دیده می شود. البته به نظر می رسد به خاطر شرایط اجتماعی کشور ما، صرف کار کردن، میزانی از رضایت را 

در دختران ایجاد می کند و پارامترهای دیگر برای رسیدن به رضایت در درجه دوم اهمیت قرار می گیرند، عدم رضایت از شرایط در بیش از ۶۰درصد افرادی که تجربه کار نداشته اند، شاید تأییدی باشد بر این موضوع.

داللی 
)هر چی (

کارمند 
خدماتی

فروشندگی آرایشگری کارمند بانک روزنامه نگاری  کار تو 
مهد کودک

طراحی طال و 
جواهر

تور لیدر

   پول ندن هم قبول می کنم   یک میلیون   دو و نیم میلیون   چهار میلیون   7 میلیون به باال   بمیرم هم قبول نمی کنم

%78 %75

%54 %51

%11
%9

%8
%5%7 %2

%2

%2

%2 %1 %3 %3%1
%1 %1 %1 %4%1%0

%22

%13

%8

%22

%15

%9

%34 %32 %29 %28

%27

%29

%8

%21

%18

%18

%5 %5
%7 %7

%22
%36

%22

%14
%19

%10

%20

%33

%26

%12

%7

   می خواستم از تخصص و علمی 
که داشتم استفاده کنم

   دلم می خواست برای جامعه ام مؤثر باشم
   به خاطر پول

   می خواستم شأن اجتماعی داشته باشم
   هیچکدوم

   برای این که از بی کاری نجات پیدا کنم و 
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   فقط به خاطر خدا

   آره
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پرونده

جمع بندی چقدر بهت حقوق بدن این کارها رو قبول می کنی؟



گفتوگوباسحربختیاری،ورودی۹۰کارشناسیفیزیکشریف

خودم را در کار �ییدا کردم، نه در دانشگاه

مرکزنوآوریبانوانازکجابهوجودآمد؟

�اسخی به �ک نیاز بزرگ

یک روز با شیرینی آمد روزنامه. پرسیدیم شیرینی برای چیست؟ گفت شغلی تمام وقت پیدا کرده است. سحر بختیاری ورودی 90 فیزیک شریف بود که در 
همان کارشناسی مشغول کار شد. در کنار کار اصلی اش همیشه مسئولیت یک صفحه از روزنامه را هم برعهده داشت. مدتی اخبار آی تی را می نوشت و این 
روزها گفت وگوهای جذاب خارجی را ترجمه می کند. وقتی این روزها با او صحبت کنید، تنها نقطه اتصالش با دانشگاه را روزنامه شریف می داند. صحبت های 

سحر بختیاری را درباره راه پرپیچ و خمش در کف جامعه بخوانید.

حکیمه فریزاده ورودی 89 کارشناسی برق شریف و 94 ارشد، سر تیم تشکیل دهنده مرکز نوآوری 
بانــوان که دغدغه ایجاد فضاهای کاری مختص زنان دارد، از جرقه های ایجاد این ایده و کارهایی 

که در این راستا انجام داده می گوید.

چه شد که به فکر وجود چنین فضایی افتادید 
و چگونه کار خود را شروع کردید؟

سه سال پیش که من ترم اول ارشد بودم و یک سال سابقه 
کار در یک مدرسه و یک شرکت دانش بنیان در رشته خودم 
را داشتم، در شرف بچه دار شدن بودم. شرکتی که در آن 
کار می کردم هیچ امکان ویژه ای برای خانم ها نداشت و 
من در این زمینه درگیری ذهنی داشتم که بعد از به دنیا 
آمدن فرزندم چگونه باید کار را ادامه دهم. من با تیمی از 
دوستان هم دغدغه حس کردیم ایجاد فضای امیددهی 
به دختــران برای ورود به کارهای اقتصادی نیاز اســت. 
بنابراین ملزومات فضایی را بررسی کردیم که ویژگی های 
زنان را در نظر گرفته باشد و یک طرح حامی ارائه دادیم و 
در آن فضاهای کار مادر و کودک و محل نگهداری کودک 
را دیدیم. کال بررسی کردیم که چه چیزهایی برای ادامه 
کار یک زن تهدید محســوب می شــود و فشاری برای او 
ایجاد می کند و سعی کردیم آنها را تا حد ممکن رفع کنیم.
تجربه کار مختص زنان چه نتایج ویژه ای داشته؟
اینکه شــتاب دهنده ویژه زنان تفاوت هــای باید زیادی 
با شــتاب دهنده های رایج داشــته باشــد. خانم ها نیاز 

به حمایــت پایه ای تر دارند، حتی مدل ســخت گیری و 
سهل گیری در مورد آنها باید متفاوت باشد. مدل در اختیار 
قراردادن سرمایه  و توان و مدل ریسک مالی شان متفاوت 
است. بعد از این رویداد ما سند جامعی تدوین کردیم و در 
مورد هر یک از این مسائل مالحظاتی را در نظر گرفتیم.

مرکز نوآوری بانوان چیست؟
بعد از رویداد go up، معاونت علمی ریاســت جمهوری 
به ما پیشــنهاد داد مرکز نوآوری بانوان را طراحی کنیم. 
ما روی ایــن طرح کار کردیم و طرحمان تصویب شــد و 
االن این مرکز در دانشــگاه علم و صنعت تأســیس شده 
که فقط شــتاب دهنده نیســت و خدمات پشــتیبانی و 
واحد بین الملل هم دارد. بخش خدمات پشتیبانی برای 
اولین بــار در ایران مکان کار مادر و نوزاد دارد، فضایی که 
مادر می تواند با بچه زیر دو ساله کار کند. مرکز نگهداری 
اسالمی کودک داریم برای مادرانی که در همان محل کار 
می کنند و بچه های ۲ تا ۶ سال دارند. سیاست اصلی ما 
این است که در شتاب دهنده روی زنجیره ارزش افزوده 
بانوان ســرمایه گذاری کنیم. یعنــی روی ایده هایی کار 
کنیم که در آنها چه از نظر خدمات و چه از نظر محصول، 

ارزش افزوده زنان باالتر باشد، از سمت سرویس دهنده 
یا از سمت سرویس گیرنده.

هدف و چشم اندازتان چیست؟
مهم ترین هدفی که تعریف کرده ایم این است که بتوانیم 
چارچوب ذهنی زنان را تغییر دهیم و بگوییم که جور دیگر 
هم می شــود به نقش آفرینی و اشتغال فکر کرد. اگر این 
امر محقق شــود به هدفمان رسیده ایم؛ چه از طریق کار 

ما صورت بگیرد و چه ما زمینه ساز باشیم.
برای فضاهــای موجود هم فکــری کرده اید؟ 
چون ممکن اســت کســی عالقه ای به فضای 

استارتاپی نداشته باشد.
ایــن جزء اهــداف درجه یــک ما نیســت. اگــر بتوانیم 
نمونه های موفقی از زنانی را که با مدل ما کار می کنند به 

جامعه معرفی کنیم، این درخواست از طرف زنان مطرح 
می شــود که با چنین شرایطی کار کنند و حق خودشان 
می دانند که محل کار با شرایطشــان متناســب باشد و 
کارفرما هم متوجه می شــود که در این صورت کارمندان 

زن کارآیی بهتری خواهند داشت.
در مــورد زنانــی که مجبــور به کســب درآمد 
هستند، مثل زنان سرپرســت خانوار، فکری 

دارید؟
خودمان به طور مستقیم نه، ولی از تیم هایی که برای این 
موضوع فکری دارنــد، حمایت می کنیم؛ االن تولیدات 
یکی از تیم های ما را همین زنان انجام می دهند و برایشان 
درآمدزایی ایجاد شــده، ولی ما هنوز به صورت مستقیم 

کارآفرینی اجتماعی نداشته ایم.

مشغول چه کاری هستی؟
کارهــای مختلفــی انجام می دهم. شــغل 
اصلی ام ویراستاری در یک انتشارات است. 
در کنــارش ترجمــه، تدریس زبــان و تولید 

محتوا هم می کنم.
انگیــزه اصلــی ات از کار کــردن 

چیست؟
در شــغل فعلی ام، پول. البته کارم را دوست 
دارم، ولی خب عالقه اصلی ام نیست. ضمنا 
شاغل بودن به آدم حس خوشایند قوی بودن 

هم می دهد.
چــرا ایــن کار را انتخــاب کــردی و 
در رشــته خودت مشــغول به کار 

نشدی؟
همان طــور که گفتــم، نیاز مالــی. واقعیت 
این اســت که محدودیت مالــی همه چیز را 
کنار می زند: عالئــق، آرزوها. یادت می رود 
رشــته مورد عالقه ات چه بــود و چه کارهای 
بزرگی می خواســتی انجــام بدهی. به هیچ 
چیز دیگری نمی توانی فکر کنی مگر اینکه 
از نظر مالی خیالت راحت باشد. من خیلی 
کارهــا را امتحــان کــردم. مدتــی زیورآالت 
می ســاختم و می فروختم، مشــاوره کنکور 
مــی دادم و تدریــس خصوصــی می کردم. 
به عنوان دانشــجوی شریف پذیرشش برایم 
ســخت بود، اما حاضر بودم حتی منشــی 
یا کارگر یا فروشــنده باشــم، همان طور که 

گفتم، فقط بحث درآمد بود. تا اینکه به شغل 
فعلی ام رسیدم.

از شغلت راضی هستی؟
بله تا حد زیادی. در مجموع شــرایط خوبی 
دارد و با روحیه من سازگار است. من از بچگی 
همیشه زیاد کتاب می خواندم و خوشحالم که 

باز هم سروکارم با کتاب است.
در طــول این چند ســال کار کردن 

با چه مشکالتی مواجه شده ای؟
شــاید این حرف عجیب به نظر برسد، ولی 
من در بــدو ورود به محیط کار با مشــکالت 
کمتری نسبت به ورودم به دانشگاه، مواجه 
شدم. شاید این هم از تاثیرات خود دانشگاه 
باشــد که آدم را در چالش های مختلف قرار 
می دهد و قوی تــر می کند. امــا بزرگ ترین 
مشکل، متاســفانه باز هم از طرف دانشگاه 
بــود. من وقتی ســر کار رفتم، ســال چهارم 
بودم و کارم تمام وقت بود و نمی توانستم سر 
بعضی کالس هایم بروم. وقتی رفتم با استاد 
صحبت کنم که اجازه بدهد سر کالس نروم، 
برخورد ســرد و بدی داشــت. فضای شریف 
نســبت به کارکردن دانشجوها خیلی بسته 
است. استادها اکثرشان سریع با دانشجویی 
که سر کالسشان نمی رود و مجبور است کار 
کند، چپ می افتند. اســتاد از من پرسید: 
»حقوقت چقدر اســت؟« و وقتــی گفتم با 
لحــن تحقیرآمیــزی گفت: »بــرای چنین 

پول کم و بی ارزشــی می خواهی این محیط 
ارزشــمند آکادمیــک را از دســت بدهی؟« 
دلم می خواســت بهش بگویم: شما بیایید 
مشــکالت من را حل کنید تا من هم با ذهن 
آرام سر کالستان بنشینم. در عوض گفتم: 
»اینقدر دورتــان را بچه پولدارهایی که فقط 
فکر اپالی هســتند، گرفته اند که دیگر حال 

آدم هایی مثل من را درک نمی کنید.«
چشــم اندازی کــه بــرای خــودت 

متصوری چیست؟
در حالــت ایده آل به نقطه ای رســیده ام که 
حرفه اصلــی ام همان حرفه مــورد عالقه ام 
اســت و یک جایــگاه جهانــی در آن دارم و 
مشــکالت مالی دیگر مطرح نیستند. ولی 
در جهان واقعی، چالش های مالی همچنان 
هســتند. یک شغل روتین برای تامین مالی 
دارم ولــی در کنارش بــه عالقه اصلی ام هم 
می پــردازم، ولــی آن جایــگاه باالیــی را که 

دوست داشتم، ندارم. من سعی می کنم آدم 
خوش بینی باشم، برای همین هر دو تصویر 

مثبت اند.
اگر پسر بودی همین مسیر را طی 

می کردی؟
به نظرم االن دیگر چندان فرقی نمی کند، چه 
پسر باشی چه دختر، تا حد زیادی مشکالت 
و چالش ها یکی هســتند. شــاید در بعضی 
موارد تفاوت هایی باشــد. می خواهم بگویم 
جنسیت باعث نمی شود یکی مشکالتش از 

دیگری کمتر باشد.
یک زندگی ایده آل را برای دختری 
در ســن خــودت چگونــه تصویــر 

می کنی؟
شغلی با شرایط مناسب و حقوقی که بتواند 
زندگی را جلو ببرد و زمان کافی برای رسیدن 
به همه ابعــاد زندگی )کار، تفریح، خانواده، 
سفر، مطالعه، یادگیری چیزهای جدید...( 

به آدم بدهد.
اگر به عقب برگردی چه تغییری در 

زندگی ات می دهی؟
اعتماد به نفسم را تقویت می کنم چون متوجه 
شــده ام که قوی ترین ســالح فرد در زندگی 
است. ضمنا سعی می کنم مداوم اطالعاتم 
را در مورد همه چیز مخصوصا موارد ضروری 
زیاد کنم )مثل چیزهایــی که تعیین کننده 

شرایط هستند: تغییر رشته، اپالی و...(.

گفت وگو

گفت وگو
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ا�نستاگرام
به کمک اینستاگرام، پلتفرم محبوب بصری 
می توانید یک کســب وکار سودآور راه اندازی 
کنید. کســب درآمــد از طریق اینســتاگرام 
اغلب بســیار ســودمند اســت زیرا بر اساس 
 ،Society6 نتایج به دست آمده در وب سایت
اینســتاگرام پلتفــرم اجتماعی محبوب بســیاری از افراد 
است. این رسانه اجتماعی نه تنها جای خوبی برای ایجاد 
انجمن های مختلف اســت، بلکه امــکان خرید و فروش را 
نیز فراهم کــرده. راه های متفاوتی برای کســب درآمد در 
اینســتاگرام وجود دارد. همین که یک کسب وکار اقدام به 
ســاخت یک پیج اینستاگرام می کند، در اصل برای کسب 
درآمد از طریق این شبکه اجتماعی اولین قدم را برداشته 
است. از آنجا که اینستاگرام حدود ۱۲ میلیون کاربر ایرانی 
دارد که روزانه به طور میانگین، ۲ تا ۳ ســاعت از زمان خود 
را در این رســانه اجتماعی ســپری می کنند، این شــبکه 
اجتماعی عالوه بــر کارکردهای دیگر، بــه محیطی برای 

کسب درآمد تبدیل شده است.

1.  روش های کسب درآمد از اینستاگرام
الف. فروش مستقیم محصوالت: به احتمال زیاد بسیاری 
از تولیدکننــدگان لــوازم شــخصی، مد یا لــوازم تزئینی را 
می توانید در اینستاگرام پیدا کنید که تصاویر اجناس خود 
را منتشــر می  کنند، به فروش می رســانند و از اینستاگرام 
به عنوان یک رســانه رایگان برای تبلیــغ محصوالت خود 
اســتفاده می کنند. این روش زودبازده ترین روش کســب 

درآمد از اینستاگرام است.
ب. تبلیغــات: در این روش افراد بــا ترفندهایی به تعداد 
قابل توجهی دنبال کننده دست پیدا می کنند و تبدیل به 
یک رســانه پر بازدید می شوند، سپس با قرار دادن تصاویر 
تبلیغاتــی در میان محتوای منتشرشــده، به درآمد خوبی 
می رســند. ایــن روش ســاده ترین روش کســب درآمد از 

اینستاگرام است.
صاحبــان  مخصــوص  روش  ایــن  برندســازی:  ج. 
کسب وکارهاست که از پتانســیل اینستاگرام برای توسعه 
برند و بازاریابی خود استفاده می کنند. برندها در این روش 
دائم روی محصول یا خدمات خاصی تأکید نمی کنند و به 
جای فروش مستقیم محصول، سعی در هدایت مشتری به 
محل اصلی عرضه محصول خود که وب سایت یا فروشگاه 
اســت دارند. این روش اصولی ترین و بهترین روش کسب 

درآمد از اینستاگرام است.

2. هزینه تبلیغات در اینستاگرام
هر پیج در اینســتاگرام تعرفه تبلیغات خــود را دارد و هیچ 
مرجعــی هزینــه تبلیغ را تعییــن نمی کند. اما شــما باید 
به گونه ای تعرفه تبلیغات خود را مشخص کنید که منطقی 
باشــد و افــراد بتوانند در صفحه شــما تبلیــغ کنند. مثال 
می توانید پکیج های مختلف تبلیغات تعریف کنید تا افرادی 
که قصد دارند در صفحه شــما تبلیغ کننــد، بتوانند با هر 
بودجه ای، در پیج شما تبلیغ خود را نمایش دهند. یک راه 
برای به دست آوردن تعرفه تبلیغات در اینستاگرام این است 
که تعرفه تبلیغات در صفحه های مختلف را بررسی کنید و بر 

اساس آن، تعرفه تبلیغات خود را تعیین نمایید.

3. فوت و فن کسب درآمد از اینستاگرام
الف. فالوورهای زیادی جذب کنید: برای کســب درآمد 
از طریق اینستاگرام قبل از هر چیز باید تعداد فالوور باالیی 
داشته باشید. برای جذب تعداد باالیی از فالوور و مشتریان 

بالقوه بهتر است با مراحل واقعی آن آشنا شویم:
هر چه تعداد فالوورهای شما بیشتر باشد، افراد بیشتری � 

با کار شــما آشنا می شــوند و این آشــنایی باعث ایجاد 
مشتریان بالقوه می شود.

با افزایش تعداد دنبال کنندگان، می توانید شاهد اتفاقات � 
پیوســته و جدید باشــید. اغلب صفحاتی که بیش از ده 
هزار فالوور دارند، از اعتبار بیشتری برخوردارند و افراد با 

اطمینان خاطر بیشتری به آنها اعتماد می کنند.
هر چقدر محتوای پست های شــما افزایش یابد، تعداد � 

اشــتراک گذاری و بازنشــر آن نیز بیشــتر خواهد شــد. 
بــا اشــتراک گذاری بیشــتر مطالب، افراد بیشــتری به 

صفحه کاربری شما جذب خواهند شد.
ب. یک حساب تجاری ایجاد کنید: اگر به استراتژی های 
اســتفاده از اینستاگرام برای رشد کســب وکار و تبلیغات و 
کسب درآمد باور دارید، اســتفاده از این رسانه  اجتماعی 
محبــوب را جدی بگیریــد. قبال افــراد مختلفی به کمک 
فیس بوک توانســته اند کســب وکارهای موفق راه اندازی 
کنند و با منتقل کردن ترافیک داده از صفحات فیس بوک 
به وب سایت خود و کانال های بازاریابی در کسب وکار خود 
پیشرفت کنند. افراد با مشاهده  محتوای طبقه بندی شده 

به سازمان یافته بودن کار شما پی می برند.
تجزیه و تحلیل هایی که از سوی اینستاگرام در حساب های 
تجاری ارائه می شــود عالی است. شــما می توانید به طور 
منظم در اینستاگرام تبلیغات کنید و به کسب درآمد مشغول 
شوید و این امر در ایجاد کاربران جدید بسیار موثر خواهد 
بود. با اجرای آگهی و لینک مستقیم به صفحه خود متوجه 
افزایش فروش محصوالت و خدمات خود می شوید، به این 

ترتیب سودآوری بیشتر خواهد شد.
برای رســیدن به موفقیت بهتر است با تولید محتوا بیشتر 
آشــنا شــوید تا بدانید مخاطب بیشــتر به دنبــال چه نوع 
مطالبی اســت. تا می توانید بیشــتر مطلب بنویسید، این 
مسأله نکته کلیدی برای ایجاد تمایز بین یک هنرمند با یک 
برند تجاری خاص است. اگر محتوایی که منتشر می کنید، 
باب میل مردم نباشــد رفته رفته از تعداد فالوورهای شــما 
کاسته خواهد شد، پس بهتر است در مورد نوع مخاطبان 
و ســلیقه آنها آگاهی داشته باشــید. تجزیه  و تحلیل های 
اینستاگرام به شما در بررسی فالوورها کمک می کند. شما 

با توجه به دموگرافی مشتریان خود )سن، جنسیت و مکان( 
می توانید عملکرد بهتری داشته باشد.

ج. مرتب پست ارســال کنید تا در ذهن مخاطب باقی 
بمانیــد: یکی دیگر از تکنیک های کســب درآمد از طریق 
اینســتاگرام، ارسال پست منظم اســت. هر چه فالوورها و 
مشتریان، محتوا و پست های ارسالی شما را بیشتر مشاهده 
کنند، بیشتر تمایل به خرید پیدا می کنند و فرصت کسب 
درآمد بیشــتری در اختیار شــما قرار خواهــد گرفت. این 
امر باعث می شــود مخاطب شــما را با رقبا مقایســه کند و 
در نتیجه احتمال بیشــتری برای خرید خواهد داشت. از 
قدیم گفته اند »از دل برود هر آنکه از دیده برفت«. این یک 
حقیقت محض است. تا حد امکان سعی کنید منظم و مکرر 
پســت بگذارید. این کار همیشه آســان نیست. حتی اگر 
اطالعات مربوط به محصول را ارسال نمی کنید، مطالبی را 

منتشر کنید تا نشان دهد که همواره حضور دارید.
د. به صورت خودکار مطالب را روی ســایر پلتفرم های 
اجتماعی پست کنید: در تنظیمات اینستاگرام گزینه ای 
تعبیه شده که به صورت خودکار اجازه  نشر مطالب بر روی 
صفحات فیس بوک، توییتر و غیره را می دهد. بهتر است از 
این گزینه برای رونق دهی بیشــتر به کسب درآمد از طریق 

اینستاگرام خود استفاده کنید.
هـ. از تگ کردن تصاویر و هشــتگ های مرتبط برای به 
حداکثر رساندن تعداد بازدید استفاده کنید: تگ کردن 
تصاویر یک روش بســیار کارآمد برای دسترســی سریع به 
جای کاوش در قسمت کپشن است. با اضافه کردن کپشن 
به تصویــر در بهترین حالت فقط می توانید اعالن دریافت 
کنید. در صورت عدم اســتفاده از تگ احتمال از دســت 
رفتن تعداد زیادی از مشــتریان وجود دارد. با اســتفاده از 
هشــتگ به راحتی می توان به مطالب مورد نظر دسترسی 
یافت. هشــتگ مرتبط بسیار مهم اســت. شما می توانید 
عبارات عمومی مانند نقاشی یا عبارت خاص مانند گرافیک 
را تگ کنید. هشــتگ روش عالی بــرای نمایش دائمی در 
حین جســت وجو است. با اســتفاده از هشتگ مشتریان 
به راحتی می توانند کارهای شما را پیدا کنند. تگ و هشتگ 
روش هایی عالی برای پیدا کردن حساب کاربری شماست. 
کسب درآمد از طریق اینستاگرام به کمک این تکنیک بهبود 

چشمگیری خواهد داشت.
در قسمت بیوگرافی لینک اضافه کنید: روشی آسان، 
ســریع و تاثیرگذار بــرای هدایت کردن ترافیک به ســمت 
فروشگاه استفاده از لینک است. از URLهای کوتاه شده 

در قسمت بیوگرافی کمک بگیرید.

امیر رضا 
درودیان

گزارش

اینستاگرام
ضدخودکشیمیشود

پیشــگیری  هــدف  بــا  اینســتاگرام 
از خودکشــی نوجوانــان، فیلترهایــی 
جدید روی پلتفرم خود ایجاد می کند. 
ایــن موضــوع از زمانــی جدی تر شــد 
کــه بســیاری از والدین اعــالم کردند 
فرزندانشــان رفتارهــای پرخطــر را از 
اینســتاگرام می آموزنــد. بــه گــزارش 
سرویس آی تی و فناوری انتخاب، آدام 
موسری یکی از مدیران ارشد اینستاگرام 
در این خصوص گفته اســت: »شرکت 
مــا تغییراتــی جدیــد را در پلتفرم خود 
اجرا می کنــد و امیدوار اســت کاربران 
جوان تــر را از محتواهــای نامناســب 
مربوط به خودکشی و صدمه زدن به خود 
مصون نگه دارد.« برخی از تغییراتی که 
اینســتاگرام برای تحقق این هدف در 
نظر دارد، شامل این موارد است: ایجاد 
تکنولوژی »صفحه نمایش حســاس« 
که باعث می شــود تصاویر خطرناک از 
معرض دید کاربران پاک شود. از سوی 
دیگر این قابلیت باعث می شود تصاویر 
یا ویدئوهایی با هشتگ های خودکشی 
و... نیــز از معرض دید نوجوانان حذف 
شود. این تغییرات از سال ۲۰۱۷ و پس 
از خودکشــی نوجــوان بریتانیایی۱4 
ســاله، مولی راســل به شکلی جدی تر 
دنبال شــد چراکــه تحقیقــات پلیس 
نشان داد مولی چندین حساب مرتبط 

با خودکشی را دنبال می کرده است.

کفشهایجادویی
طبعــا اگــر یک چیــز باشــد که ما 
دوست داریم در آینده آنها را ببینیم، 

کفش هایــی هســتند کــه خودشــان 
بندشــان را ســفت کنند و حاال کفش 
هوشــمند Fi پوما قرار است این رویا را 
به واقعیت تبدیل کنــد! پوما با معرفی 
ســری کفش هــای هوشــمند Fi وارد 
دنیای کتانی های ورزشــی نوآورانه ای 
شده که خودشــان بدون نیاز به کاربر، 
بند خودشان را ســفت می کنند. پوما 
دومین غول ورزشــی جهان محســوب 
می شــود کــه وارد ایــن حوزه شــده. 
مهم ترین قابلیت آنها این است که مانند 
کتانی های سنتی الزم نیست بندشان 
را خودتــان گره بزنیــد، بلکه یک کابل 
مخصوص در نیمــه باالیی کفش عبور 
داده شــده که به طور هوشــمند سفت 
می شود و کفش را روی پای شما محکم 
می کند. یک ماژول لمسی روی قسمت 
باالیی این کفــش وجود دارد که وقتی 
پای خود را درون کتانی قرار می دهید، 
می توانید با ســوایپ کردن بر روی این 
ماژول بــه کفش اعالم کنیــد دور پای 

شما محکم شود. 

چقدرازامنیتفایلهایمانمطمئنهستیم؟
قابلیــت حذف خــودکار پیــام بــه کاربــران اجــازه می دهد امنیــت حریم 
خصوصی شــان را افزایش بدهند. برای اطمینان از اینکه داده های متعلق به 
شــما در هیچ جای اینترنت ذخیره نشده ، می توانید از اپلیکیشن های سلف 
دیســتراکت و دارای تایمر به منظور حذف خودکار پیام یا فایل اســتفاده کنید. یکی از این 
نرم افزارها SafeNote نام دارد. این وب اپلیکیشــن برای ارسال فایل ها و یادداشت  مناسب 
است و به کاربر اجازه می دهد زمان حذف خودکار هر یک را مشخص کند. در دسته بندی 
اپلیکیشن های سلف دیســتراکت، SafeNote یکی از جدیدترین ها محسوب می شود اما 
با توجه به کاربرد فراگیر آن، می توان گفت خیلی زود به محبوبیت رســیده اســت. همانند 
سایر نرم افزارهای مجهز به ویژگی حذف خودکار پیام یا فایل در اینجا نیز تمامی متن های 

نوشته شده یا فایل های بارگذاری شــده رمزنگاری می شود. در ادامه یک لینک در اختیار 
کاربر قرار داده شــده تــا از طریق آن، فایل/متن را با دیگران به اشــتراک بگذارد. از جمله 
قابلیت های مهم SafeNote در مقایسه با سایر برنامه های مشابه، امکان مشخص کردن زمان 
و چگونگی از بین رفتن لینک ها است. می توان زمان نابودی آن را به روز و ساعت مشخص 
نمود یا اعالم کرد بعد از نخستین رویت، به سرعت پاک شود. دومین حالت زمانی مناسب 
است که به صورت فرد به فرد در حال ارسال پیام  یا هر نوع فایل هستید و فرد سومی نباید به 
آن دسترسی پیدا کند. در صورت تمایل برای اشتراک گذاری لینک با چند نفر، بهتر است 
از حالت تعیین زمان استفاده کنید. اگر به فکر امنیت اطالعات تان هستید، این برنامه برای 

شما بسیار کاربردی خواهد بود.

نرم افزار 
کاربردی
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اف یک

اخبار 
فناوری

ماسماسک



ازریاضیاتتانشریات
راهنمایی که بودم، مدرســه مون یه مســابقه ی ریاضی برگزار 
کرد. گفتیم که خب شــرکت کنیم ببینیم چی می شه. روز اول 
رفتیم، گند زدیم، برگشــتیم. گفتیم که خب به جهنم، روز دوم 
هم می ریم یه چیزی می شــه دیگه. دیدیم که بعله، اول شدیم!!! اونجا بود 
که فهمیدیم یه اندک اســتعداد ریاضی داریم. این شد که دبیرستان طالی 
ریاضی گرفتم و دیگه جهانی رو شل کردم!!! البته از تهران همزمان امتحان 
دادم و نمره ام نمره  طال شــد. بچه ها از اونجا می گفتن روحیه مون رو خراب 
کردی ]از ته دل می خندد[. البته شــوخی می کنم، بچه ها اون سال خوب 

بودن واقعا.
خالصه المپیاد گذشــت و وارد دانشگاه شدم، رشــته  کامپیوتر. عین بقیه  
حلی های المپیادی، یه آدم داغوِن ضایع بودم تا اینکه قلق دانشگاه دستم 
اومد. ترم۳ ســرتی ِای مبانی کامپیوتر شدم و واقعا دهنم سرویس شد ولی 
به طرز جذابی ســرویس شد، جوری که تا االن تی ای ۱۵تا درس شدم. این 
تی ای شدن شــروع فعالیت های دانشجوییم شد. کال تی ای شدن جذابه، 
بچه هــارو می بینی کــه دارن تقال می کنن که یه نمــره ای بگیرن، بعد تو یه 
لبخندی می زنی. من معموال به خاطر فحشــش هم که شــده، نمره   بچه ها 
رو می دم. اون یکی دوســتمه که اونم تی ای شده و هیچ جوره کوتاه نمیاد، 

فحشش رو هم می خوره. 
ســال ســوم دغدغه  انجمن علمی توی دانشــکده خیلی زیاد شــد، چون 
کاندیداهای جدی نداشــتیم. از اون موقع من خیلی دقت کردم که ببینم 
انجمن علمی به کجا می ره، اصال سر همین، رایانش رو زدیم، در واقع نزدیم، 
احیا کردیم. ۶ ماه بعدش مدیر مســئول شدم و بعدش هم وارد کمیته ناظر 
شدم، چیزی که سابقه نداشته تو چندسال اخیر که از انجمن علمی کسی 
بــره کمیته نظارت. همین االنم که اینجام درگیــر دوتا ایونتم،datadays  و 
AI challange. برای اردوی ورودی ها هم اواخر یه طرحی دادیم به شورای 
فرهنگی تا ببینیم چی می شــه. می خوام بگم که هر جایی که تونســتم یه 

نوکی زدم.
بهار امسال هدفم این بود که ایران بمونم و ارشد کنکور حقوق بدم، اصال بعد 
از اینکه رفتم تو کمیته ناظر، مصمم تر هم شدم ولی وضع اقتصادی مملکت 
جوری شــد که با خودم گفتم که پول بابام که هر روز داره کمتر میشــه، پول 

خودم هم که با رشــته  »حقوق« نمی تونه اونقدر زیاد بشه؛ نتیجه می گیریم 
من بعد از یه مدت به یک آدم بدبخت تبدیل می شــم. پس نتیجه می گیریم 
اپــالی کنم، که با توجه به طرح جدیدی که بــرای اردوی ورودی ها دادیم، 

اپالی هم کنسل می شه ]با صدای بلند قهقهه می زند[.
با وجود همه  این اتفاقات و فراز و نشیب های دانشگاه خیلی دوست داشتم 

که بتونم برای خانواده ام بیشتر وقت بذارم ولی نشد و حیف که نشد.

کاربــر »شهرآشــوب« در رابطــه با شــریف، 
توییتی کرد که مورد استقبال دیگر شریفی ها 

هم قرار گرفت و آن را ادامه دادند.

شهرآشوب 

#دانشگاه_شریف دانشــکده مدیریت و اقتصاد داره 
ولی از پــس مدیریت پروژه هــای عمرانی ش بر نمیاد، 

#زیبا_نیست واقعا؟

 Mostafa

#دانشگاه_شریف دانشکده مهندسی کامپیوتر داره 
ولی از پس یه سایت برای انتخاب واحد درست برنمیاد، 

#زیبا_نیست واقعا؟ :((

 AmirrezA

#دانشگاه_شریف دانشــکده مهندسی عمران داره، 
ولی از پس آب بندی خیابونای دانشگاه بر نمیاد! -__-

 Milad Mirzazadeh

ولــی  داره  مــواد  دانشــکده  #دانشگاه_شــریف 
دانشجوهاش باید یه سیگار معمولی رم بیرون دانشگاه 

بخرن، #زیبا_نیست واقعا؟

امیرمہدے 

#دانشگاه_شریف دانشکده مهندسی مکانیک داره، 
ولی از پس تعمیر آمبوالنسش برنمیاد؛ #زیبا_نیست 

واقعا؟

در چند هفته گذشــته توییتر پر شده بود از 
توییت هایی با ژانر »...بودم ...دوست داشت« 

شریفی ها هم از قافله عقب نماندند!

احسان دالرامی فر 

دالرامی فر بودم تومان امی فر دوست داشت

سرباز شاکی 

نداف بودم. داف دوست داشت

 Erfan

فرهادی بودم، پایاِن...

خالقی 

عمود بودم، موازی دوست داشت.

زهرا حسین خانی 

کی قراره این x بودم، y دوست داشت، تموم بشه توی 
تایم الینم؟؟ 

هفتــه گذشــته کمپیــن بزرگــی در اعتراض 
بــه وضع امنیــت در تلگــرام به وجــود آمد. 
بعضی ماجراهای این گروه سوژه توییتری ها 

شده بود.

 Hossein

یه کمپین دانشــجویی زدن که مشــکل عــدم امنیت 
اطــراف دانشــگاه و خوابگاه رو چیــکار کنیم؟ بعد یه 
عــده جدی دارن توش در مــورد برگزاری کالس دفاع 
شخصی بحث می کنن:| ینی راهکارشون از پاک کردن 
صورت مسئله هم گذشته، دارن میگن اگه تو خری من 

از تو خرترم:((

طاعون سیاه 

فاجعه اونجا نیست که راه حل پیشنهادی دانشجو اینه 
که اســپری فلفل بدن بهمون یا دانشــگاه کالس دفاع 
شخصی بذاره فاجعه اونجاست که یکی میگفت بریم به 
سردسته ی این خفت گیرا یه چیزی بدیم باهاش معامله 

کنیم بیخیال شه!

دانا قاسم پور 

من بعد از دیــدن اون کلیپه که کولــه انداخته بود بعد 
لپ تاپو گذاشته بود تو کیف لپ تاپ جداگونه گرفته بود 
سمت خیابون، متوجه شدم آموزش نحوه ی راه رفتن تو 

خیابون هم بی منفعت نیست.

شهرزاد 

اســتاد گرانقدرمــان امــروز فرمودند: اگر 
ایــن مــدل بــرای اتم درســت باشــه قطعا 
غلطه!! ینی مرزهای اســتفاده از جمالت 
 شــرطی و قیدهــا رو جابجــا کــردن با این 

جمله:(((

نیما 

»از ازل ایــل و تبــارم همــه عاشــق بودند 
ســخت دلبســته ی این ایــل و تبــارم، چه 
کنم؟«. از حســن حســینی، شــاعری که 
 اســمش روی میدون ضلع شــمال شرقی 

دانشگاهه.

 Hossein Tohidi

»#اقتصاد ما دچــار #انجماد_نقدینگی 
اســت. یعنی نقدینگی هســت، امــا قابل 
اســالمی  ســعید  نیســت«.  اســتفاده 
و  مالــی  تأمیــن  همایــش  در   بیدگلــی 

سرمایه گذاری

زیبا نیست؟

میالد مظفری
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مردمان شریف

هزار قلم
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خالیترازآنیم
کهشفافنباشیم
وقتی به چیــزی نگاه کنید 
و بتوانیــد به راحتی پشــت 
آن را ببینیــد، بــه آن چیــز 
شــفاف می گوینــد. از این 

تعریــف ُپر واضــح و مبرهن اســت که 
چــرا مــا چیزهای شــفاف را دوســت 
داریــم. مثال خورشــید در این ســوز 
ســگ ُکش پشــتش به ما اســت و ما با 
یک نگاه می توانیم پشــتش را ببینیم. 
از این رو ما خورشــید را خیلی دوست 
داریم. از تعریف بــاال چنین برمی آید 
که فقط چیزهایی شــفاف هستند که 
خالی انــد؛ مثال نیمه خالی لیوان، آن 
طرفش پیدا اســت. بدین ترتیب ما یا 
چیزهایی که خالی هستند را به عنوان 
مصداق شــفافیت عرضــه می کنیم، 
یا قبــل از اینکــه چیــزی را به عنوان 
مصداق شفافیت معرفی کنیم، خوب 
 خالی اش می کنیم که بشود آن طرفش 

را دید.
در کشور ما مدیران مملکت در روندی 
تکاملی )ر.ک. داروین( به این نتیجه 
رســیده اند که شــفافیت برای بقا الزم 
است. به این شکل که برای مثال شما 
زورت بــه یک جایی که زیر نظر شــما 
فعالیت می کند نمی رســد. سریع یک 
اکســل باز می کنی و تمام هزینه های 
ســال جــاری را در آن رهــا می کنی. 
بعد هم با شعار »شــفافیت، حق همه 
شــهروندان«، فایل اکسل مزبور را در 
تمام مطبوعات رســمی، غیررسمی و 
حتی فیلترشده منتشر می کنی. افکار 
عمومی با اعداد مواجه  شده و با توجه 
به اینکــه بودجه ها از نظــر مقیاس با 
اعداد زندگی روزمره ما متفاوت است، 
وحشــت می کنــد! مثال وقتــی فایل 
بودجه کشوری را ببینید، در ۲۰ دقیقه 
اول حتی نمی توانید اعداد را بخوانید. 
واحد اعداد هم میلیون ریال است و با 
ایــن حال، هرکدام ۱۰ رقم دارند. بعد 
از ارائه هــم از هرگونــه ارزش گذاری 
در مــورد بودجه هــا صرف نظــر کنید 
و همــه اش بگوییــد نمی دانــم؛ باید 
بنشینیم و بررسی کنیم ببینیم درست 
اســت فالن جا این قــدر بودجه بگیرد 

یا نه!
در نهایــت ویژگی دیگر شــفافیت این 
اســت کــه شــما می توانیــد هزینه ها 
را بــا آن کــم کنیــد. به این شــکل که 
پس از هفت ســال نعمت، بــه هنگام 
خشکسالی دســت را در جیب مبارک 
را  و شــپش های رقصــان  می کنیــم 
بیــرون می کشــیم و بــا پز شــفافیت 
آن را بــه خلق اللــه نشــان می دهیم. 
سپس با اشــاره به کمبود پول از ملت 
می خواهیــم که مراعــات کنند و مثال 
سفر خارجی نروند یا اگر می روند دالر 
نبرند یا اگــر می برند عوارض خروج را 
که افزایش داده ایم پرداخت کنند. از 
این طریق هم هزینه ها را می کاهیم و 

هم ملت را نجات می دهیم!

استاد شریف ما نمره درسی را که در ترم پاییز ارائه کرده  �
بود و پروژه هم نداشت، اردیبهشت سال بعدش اعالم کرد. 

استاد شریف ما گفت: »ما توی دانشگاه ادبیات دوران  �
جاهلیت پاس کردیم.«

دانش آمــوز آینده شــریفی مــا در بازدیــد از یکی از  �
آزمایشگاه های دانشکده برق که بسیار مجهز بود و وسایل 
و تجهیزات مدرن زیادی داشــت، مولتی متر را برداشت و 

پرسید: »این وسیله چه کار می کند؟«
دانش آمــوز آینده شــریفی مــا در بازدیــد از یکی از  �

آزمایشگاه های دانشکده شیمی و بعد از توضیحات استاد 

در مورد ترکیباتی که در آزمایشگاه تولید می کنند، پرسید: 
»گاز هیدروژن چیه؟«

دانشــجوی شــریف ما به اســتاد شــریف مــا ایمیل  �
زد و برایــش توضیــح داد قیدهایــی کــه بــا اضافه کردن 
تنویــن بــه پایــان کلماتــی مثــل دومــا و گاها، درســت 
می شــوند در زبــان فارســی غلــط اســت. اســتاد ایــن 
 کلمــات را زیاد بــه کار می برد و نباید در تدریســش از آ نها 

استفاده کند.
استاد شریف ما هم در جواب، از دقت و تذکر دانشجو  �

تشــکر کرد و گفت: ســعی می کند در صحبت کردنش به 

این نکته توجه کند. دیگر هم از آن کلمات استفاده نکرد.
دانشجوی شریف ما برای حفظ امنیت دانشجویان در  �

مسیر رفت وآمد بین خوابگاه و دانشگاه پیشنهاد داد نیروی 
انتظامی به همه اسپری فلفل بدهد و کالس آموزش دفاع 

شخصی برگزار کند. 
اســتاد شــریف ما برای درس چهار واحــدی ریاضی  �

دو، ســه بــار در هفتــه کالس تشــکیل می دهــد و گفته 
احتماال تا آخر ترم باید هفته ای یک جلســه کالس اضافه 
 داشــته باشــند. چون ایــن درس در واقع شــش واحدی 

است.

مژگان تو گر حجاب بینش نشود / در خانه ی آفتاب دیوار کجاست؟ تا کی پرسی: »مقام دلدار کجاست؟  / وان شاهد نا نموده رخسار کجاست؟« 
)بیدل دهلوی، قرن یازدهم، رباعیات(

وصله پینه

این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به زنان مهندس که خود چند دسته اند؛ کسانی که 
در جامعه جنســیت زده ما توانستند از کلیشــه های جنسیتی عبور کنند و راهی که خود 
دوست دارند انتخاب کنند، کسانی که نمی خواستند درگیر مهندسی شوند و اتفاقا جامعه 
آنها را به ســمت تحصیل پر استرس در شریف و پس از آن، کار سخت مهندسی فرستاد، 

و در آخر کسانی که تمام عالیق خود را در راه تحصیل کشتند ولی سر کار هم نرفتند و از 
دانشگاه برایشان فقط مدرکی ماند و خاطراتی. این شماره تقدیم می شود به جامعه ای که 
نمی داند از زنان چه می خواهد و بانوان را با مجموعه ای از ارزش های دوگانه و متناقض، 

سردرگم رها می کند. 

554****0910: ســالم و درود عاغــا ایــن ســر مقاله رو 
هیچ جوره نمیشه خوند! 

  سالم. یه مخاطب واقعی می تونه. اصال گوش 
نامحرم نباشد جای پیغام سروش!

893****0913: ســالم. به هر کسي میرســیم داره کار 

شــتاب دهي میکنــه. ســوالم اینه آیا کســي هم هســت 
که شــتاب بگیــره؟ میخوام یــه کار جدیــد تعریف کنم: 

شتاب دهي به شتابدهنده ها! واال.
  البته مســأله قّلت شــتاب دهنده ها نیست؛ 

کثرت سرعت گیرهاست بیشتر.

827****0920: ســالم. چرا پوشــش خبري روزنامه از 
اخبار دانشــگاه اینقدر کمه؟ما معموال خبرهاي دســت 

اول رو تو کاناالي دیگه میخونیم.
  از ایــن بعــد پیامک هاتون رو هم واســه همون 

کاناالی دیگه بفرستید!

تقدیم می شود به ...

پیامک

محمدحسین
هوائی

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  

کمیپنی با عنوان #امنیت نداریم در تلگرام راه افتاده است و دانشجویان در حد همایش های بین المللی در آنجا پیشنهادهای خود را برای حل مسئله امنیت ارائه 
می دهنــد. در ایــن میان یک پیام جلب توجه می کند؛ یک نفر ادعا کرده اســت که از خفت گیرهای منطقه اســت. اصل پیام را بخوانیــد. صحت آن اصاًل مورد تأیید 

نیست، فقط محض یک خنده تلخ آن را آورده ایم.

عکس و 

مکث

استاد 
شریف 
ما ...
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