
بهشت های کاغذی
 یک( اولین تجربه جدی خواندن من برمی گردد به زمانی که تازه رفته بودم کالس 

سحر بختیاری

اول و شروع کرده بودم به خواندن هر چیزی که دم دستم می آمد؛ روزنامه، مجله، 
حتی تابلوهای مغازه و خیابان. یادم است در اتوبوس کنار مادرم نشسته بودم و از 
جلوی تابلوی میدان که رد شدیم، خواندم: »میدان خر«. مادرم و خانم کناری اش 

خندیدند چون اسم میدان »حر« بود ولی باالیش کنده شده بود.
دو( از مدرسه که بیرون آمدم مستقیم نرفتم خانه، چون پدر معتادم بهم پول داده بود تا برایش جنس جور 
کنم؛ ولی فکر نمی کرد با این کار من هم گرفتار اعتیادش شــوم. رفتم روزنامه فروشــی و به آقای دکه ای 

گفتم: »بابام گفت همون همیشگی.«
روزنامه را داد دســتم و گفت: »پولت زیاده. چیز دیگه ای نمی خوای؟ شــکالتی؟ ساندیسی؟« نگاهم 

روی مجله ها چرخید و روی یکی ماند: کیهان بچه ها. گفتم: »اینو بدین.« و این شد شروع اعتیاد من.
بعد از آن هر هفته کارم این بود که با دقت حساب و کتاب کنم و اگر الزم شد خوراکی نخرم تا حتما بتوانم 
مجله بخرم. من بزرگ تر شــدم و مجله ها مرتب عوض شدند؛ »دوست«، »گل آقا«، »سروش نوجوان«، 

»همشهری جوان«، »چلچراغ« و... اما همیشه یکی بود، همیشه یک مجله ای بود.
سه( وارد مدرسه راهنمایی که شدم، چندتا دوست پیدا کردم که به درد من دچار بودند. با هم به کتابخانه 
مدرســه حمله کردیم. مســئول کتابخانه یک دفتر ثبت بزرگ داشت که ما در کمتر از شش ماه، تمامش 
کردیم. او هم به تالفی، مسئوالن مدرسه را ترغیب کرد تا ما را به یک اردوی تشویقی بفرستند: نمایشگاه 
کتاب. آن موقع هنوز در محل نمایشــگاه بین المللی برگزار می شد. نمی دانم چرا، اما در ذهن من، آن 
اولین نمایشگاهی که رفتم، با نوای موسیقی کالسیک و بوی چمن باران خورده ثبت شده است. چیزی 

کم از بهشت نداشت، بهشتی وسط ناکجاآباد.
چهار( رشته من در دانشگاه فیزیک بود. فیزیکدان ها خیلی وقت است با این سؤال سروکله می زنند که 
آیا جهان های موازی وجود دارند؟ من اما از خیلی وقت پیش جواب را می دانستم. از همان اولین باری 
که در عرض یک شــب تا صبح یک کتاب را تمام کردم، در دنیایش غرق شــدم، خندیدم و گریه کردم، و 
حس کردم همین یک شب به اندازه عمر یک انسان، زندگی کرده ام. به نظرم بشر همیشه می دانسته که 
بزرگ ترین میراث زندگی اش، »داستان« است؛ تنها چیزی که با خودش از اینجا خواهد برد. برای همین 

است که دل می دهد به این اعتیاد شیرین، به بهشت های کاغذی.
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 تخم مرغ های جهادی
 احداث مرغداری از طرف گروه جهادی شهید وزوایی 
در مناطق محروم نهبندان

 تو را به نام صدا می زنم
شریفی ها به یکدیگر چه کتاب هایی پیشنهاد می دهند و چرا؟ 

نگاهی به وضعیت سالن های مطالعه، 
سایت ها و کتابخانه های دانشگاه 

کجا 
5باید برم؟

سرمقاله



نگاهی به وضعیت اینترنت در شریف و سایر دانشگاه های ایران 

 محدودیت مصونیت است!
رایانش

شــماره یازدهم رایانش منتشر شد. 
آنچــه در این شــماره جلــب توجه 
می کند، انتخــاب تیتر مشــابه نام 
فیلم هــا برای برخی مقاالت اســت 

و جالب تر آنکه از عکس پوســتر همان 
فیلــم به عنــوان تصویر متن اســتفاده 
شــده اســت در حالی که بــه محتوای 
متــن ارتباطی ندارد. نکته دیگر در این 
شماره، اشکاالت ویرایشی آن است که 
کم هم نیســتند. اولین مقاله به بررسی 
بخشی از مشــکالت دختران دانشجو 
می پــردازد. بررســی عملکرد شــورای 
صنفی دانشــکده، با توجه به نزدیکی 
انتخابات شــورا کار خوبی بــود. مقاله  
جالبی راجع به مشکل انتخاب واحد و 
راه حل آن نیز در این شماره وجود دارد.

حیات
شــماره ســی و یکم حیات بــا انتخاب 
موضوعی به روز منتشــر شــده است؛ 
در ایــن شــماره تــا حــد مطلوبــی به 
اسالم هراسی و اسالم ستیزی پرداخته 
شده. انتخاب عکس روی جلد، پوستر 
فیلمی از ژانر وحشت است و با توجه به 
دلیل انتخاب موضوع ویژه این شماره، 
جا داشت که طراحی خالقانه ای مرتبط 

با حادثه نیوزلند صورت گیرد.

بخیه باز 
مســتقل  مــه  گاهنا دوم  شــماره 
فرهنگی اجتماعــی بخیه بــاز به همراه 
ضمیمه طنزش، چســب زخم، منتشر 
شد. تیترهای جالب و موضوعات خوب 
این شــماره، مخاطب را بــه مطالعه این 
نشریه ترغیب می کند، اما بیشتر صفحات 
خالی از عکس هستند و متن های بسیار 
و طوالنــی می توانــد باعث خســتگی 
مخاطب شود. نحوه پرداختن به پرونده 
و گراف هــای به کار رفته در آن، صنایعی 
بودن این نشریه راکامال نشان می دهد. 
پرداختــن به موضوع هم دانشــکده ای 
ســابق تحریریــه ایــن نشــریه، عــادل 
فردوســی پور، از زاویه ای خاص از نکات 
جالب توجه این شماره است. فوتورومان 
صفحه آخر نیز از جذابیت های آن است. 

گفت و گو با »ایران درودی«
»مهــدی  گفت و گوهــای  مجموعــه 
مظفری ســاوجی« با شــخصیت های 
ادبی و فرهنگــی ایــران کارهای مهم 
و قابــل تاملی اســت به خصــوص اگر 
طرف دیگــر این گفت وشــنود »ایران 
درودی« باشد؛ نقاش برجسته اما کمتر 
شناخته شــده خراســانی که با ترسیم 
فضاها و رنگ های غریب و شــرقی اش 
ســبک منحصربه فردی را برای خود در 
هنر نقاشــی رقم می زند. در این کتاب 
ایــران درودی از زندگــی خصوصــی، 
اجتماعی و هنری خود سخن می گوید. 
این کتاب را نشــر ثالث به  چاپ رسانده 

است.

 بیا با جغدها درباره دیابت 
تحقیق کنیم

بعد از مشــاهده نام عجیب و طنزآمیز 
روی جلــد، رســیدن به اســم »دیوید 
ســداریس« نویســنده کتــاب چندان 
هم کار سختی نیســت. این طنزپرداز 
آمریکایــی در ایــن کتــاب هــم برای 
خنداندن شما نیاز به کار خاصی ندارد؛ 
کافی اســت طبــق معمــول از زندگی 
شــلوغ روزمــره و خاطــرات دیوانه وار 
کودکی خود بگوید. این کتاب را نشــر 
چشــمه با ترجمه پیمان خاکسار روانه 

بازار کرده است. 

جنگ چهره زنانه ندارد
لیــن  و ا  » یچ لکســیو ا نا  تال ســو «
نویســنده ای اســت کــه بــه خاطــر 
نوشته های مستندگونه اش جایزه نوبل 
ادبیات دریافــت می کند. اولین کتاب 
الکسیویچ روایت های این مستندنگار 
بالروســی از زنانی اســت که جنگ را 
تجربــه کرده انــد؛ زنانی کــه تفنگ به 
دست گرفته و زخم برداشته اند و حاال 
از تجربیــات نــاب و هولنــاک خود در 
شوروی سابق سخن می گویند. کمتر 
کتابــی به ایــن خوبی چهــره کثیف و 
زشــت جنگ را بــرای مخاطب تصویر 
می کند. نشر چشمه کتاب الکسیویچ 
را با ترجمه عبدالمجید احمدی چاپ 

کرده است.

اختتامیه یک جشنواره خیلی خودمانی
اولین جشنواره داخلی نشریات دانشگاه صنعتی شریف امروز به نقطه 
پایانی خود رسیده است و ساعت 17 در آمفی تئاتر مرکزی، نفرات برتر 
بخش های مختلف طی مراســمی معرفی خواهند شد. اولین دوره 
جشنواره نشریات شریف با نام هفت قلم در کمتر از دو ماه جمع شد! 
یعنی از وقتی تصمیم به برگزاری آن گرفته شد تا امروز که اختتامیه آن 
است، در مجموع کمتر از دو ماه به طول انجامید. این عجله و تعطیلی 
عید باعث شد مشکالت زیادی در شیوه نامه برگزاری جشنواره و فرایند 
انتخاب داوران و مسئوالن برنامه به وجود بیاید ولی در نهایت اکثریت 
مدیران مسئول نشریات و نمایندگان آنها رأی به چشم پوشی از نواقص 

برنامه دادند. البته فاطمه امینی و امیرحســین حاجی علی بیگی، 
نمایندگان دانشــجویان در کمیته نظارت بر نشریات، قول دادند با 
مشــارکت حداکثری مسئوالن نشریات، این نواقص را تا دوره آینده 
برطرف کنند. داوران مرحله اول آقایان یاسر میرزایی، محمد مالنوری 
و خانم سحر بختیاری بودند که صرفا به مالک های حداقلی برای ورود 
بــه مرحله دوم رأی دادند. پــس از آن داوران مرحله دوم آقایان علی 
ملیحی، امیر جدیدی، امیرسادات موسوی و صادق نیکو بر اساس 
معیارهای جشنواره ملی نشریات دانشجویی به آثار راه یافته به دور 

دوم امتیاز دادند و آثار برتر را انتخاب کردند.

محرومیت زدایی پایدار
مدرسه توسعه پایدار با همکاری پژوهشکده سیاست گذاری شریف و 
جامعه فرهنگی یاوری، همایش نیم روزه »بشاگرد و محرومیت: رهایی 
یا تثبیــت؟« را برگزار می کند. این همایش درباره بازخوانی چند دهه 
فعالیت های محرومیت زدایی در بشــاگرد، چهارشنبه ۴ اردیبهشت، 
ساعت 1۴ تا 1۹ در جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف برگزار 
می شود. شرکت برای عموم عالقه مندان )با ثبت نام قبلی( آزاد و رایگان 
است. برای ثبت نام به sdschool@ مراجعه کنید. مدرسه توسعه پایدار 
آهسته و پیوسته برنامه های خود را برای فرهنگ سازی در حوزه توسعه 

پایدار جلو می برد؛ با حوصله و خیلی علمی.

دوست داران پرکار محیط زیست
گروه دوســت داران محیط زیست دانشــگاه، برنامه بازدید از مجتمع 
پــردازش و دفــع آرادکــوه را در دو زمان برگزار می کند؛ چهارشــنبه ۴ 
اردبیهشــت از ساعت ۸:۳۰ تا 1۲ و پنجشنبه ۵ اردبیهشت از ساعت 
۸:۳۰ تا 1۲ که برای ثبت نام می توانید به نشانی sharif_gs@ مراجعه 
کنیــد. این گروه همچنیــن قصد دارد روز جمعــه اردوی درختکاری 
در منطقه ســیراچال را برگزار کند و با کاشــت درخت و ترمیم خطوط 
آتش ُبر ســنگی )خطوط آتش ُبر، سنگ چین هایی هستند که جلوی 
انتشــار آتش را در مراتع و جنگل هــا می گیرند( گامی در جهت حفظ 

جنگل های ایران بردارد.

تازه های 
کتابخانه

خبر

زینب محبی

میز 
نشریات

شاید ده ســال پیش وقتی 
اسم شورای صنفی و مسائل 
صنفــی مطــرح می شــد، 
تنهــا چیــزی که بــه ذهن 
دانشــجو خطــور می کرد، 
غــذا و خوابــگاه بــود ولــی االن اگر به 
سراغ دانشجوها بروید و از خواسته های 
صنفی شان بپرسید، احتماال هم عرض 
یا حتــی مهم تر از غــذا و خوابگاه بحث 
اینترنت مطرح می شود. برای دانشجوی 
امروزی غذانخــوردن و زندگــی در یک 
اتاق ســرد شاید راحت تر از زندگی بدون 
اینترنت باشد و شورای صنفی هم معموال 
در این زمینه پیگیری زیادی از مسئوالن 

مرکز محاسبات انجام می دهد.
وضعیت اینترنت در شریف همواره با فراز 

و فرود بســیار همراه بوده و دانشجویان 
همیشه از نامطلوب بودن آن شکایت دارند 
و مسئوالن ادعا می کنند اوضاع اینترنت 
شــریف نســبت به دانشــگاه های دیگر 
بهتر است. برای بررسی کمی تر تصمیم 
گرفتیم سری به سایت انفورماتیک چند 
دانشــگاه برتر تهران بزنیم و پهنای باند و 
ترافیک ماهانه اختصاص یافته به اعضای 
مختلف هر دانشگاه را با یکدیگر مقایسه 
کنیم. دانشگاه امیرکبیر به دانشجوهای 
کارشناســی، ارشــد و دکتری نسبت به 
سایر دانشگاه ها ترافیک ماهانه بیشتری 
اختصاص می دهد ولی وضعیت اعضای 
هیأت علمی در دانشــگاه علم وصنعت 
بسیار مطلوب تر از سایر دانشگاه هاست. 
دانشجوهای کارشناسی و ارشد شریف 

در این زمینه در کنار دانشــگاه تهران در 
آخر جدول قــرار دارند ولی دکتری های 
شــریف بعــد از امیرکبیــر در رتبــه دوم 

هستند.
در زمینه پهنای باند نیز دانشگاه امیرکبیر 
با اختالف در صدر جدول جا خوش کرده 
و حســابی به دانشجوها و اعضای هیأت 
علمــی خود حــال می دهــد. بچه های 
کارشناســی و ارشد شریف در این زمینه 
بدترین وضعیت را بین این چهار دانشگاه 
دارنــد، ولی شــریفی های دکتــرا کمی 
وضع شــان بهتــر اســت. خوشــبختانه 
پهنای باند اعضای هیأت علمی شریف 
اگرچــه نصــف امیرکبیری هاســت اما 
از دانشــگاه های تهــران و علم وصنعت 

وضعیت به مراتب مطلوب تری دارد.

زینب محبی

گزارش

کارشناسی ارشد دکتری هیئت علمی

   دانشگاه امیر کبیر   دانشگاه علم و صنعت   دانشگاه صنعتی شریف   دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد دکتری هیئت علمی

مقایسه پهنای باند اینترنت

مقایسه ترافیک ماهانه
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احداث مرغداری از طرف گروه جهادی شهید وزوایی در مناطق محروم نهبندان

تخم مرغ های جهادی

 گزیده و نغز بگو 
نه کوبنده

چندبار برای رســاندن منظورتان از 
یک پســت تالش کرده ایــد؟ یعنی 
چند بــار برایتــان پیش آمــده که فکر 
کنید از پست و نوشته شما در یک گروه 
دوســتی، کاری یــا شــبکه اجتماعی 
برداشت درستی نشده؟ چقدر مجبور 
شــده اید حرف تان را اصــالح کنید یا 
توضیــح بیشــتری بــرای مخاطب تان 

ارائه کنید؟
آنهــا که دوران بالگ را به خاطر دارند، 
شــاید بهتــر می فهمنــد محدودیــت 
کاراکتر در توئیتر با رفتار نویسنده های 
دنیای مجازی چه کرده است. جمالت 
کوتــاه خبــری و شــوخی های جذاب 
مختصر تنهــا محصول این محدودیت 
نیست، شــما فرصت و فضای کمتری 
هــم بــرای تحلیــل داریــد. بــه حق 
بایــد گفــت شــوخی ها و لطیفه های 
بــا محدودیــت کاراکترهــا  فارســی 
رشــد خوبــی کردنــد. هــم جذاب تر 
شــدند، هم مبتکرانه تر. اما تحلیل ها 
و موضع گیری ها چطــور؟ کوتاه بودن 
تحلیل ها و موضع ها حتما فایده های 
زیادی داشــته و راه را بــر پرگویی های 
بســیار بســته. اما اختصار ضررهایی 
هم دارد. تحلیل های تاکسی ســواری 
را همه تجربه کرده ایــم. در زمان طی 
مســیر میان دو چهــارراه شــما یا هم 
صحبت تان تکلیــف مخاطب را در هر 

موضوعی مشخص می کنید. 
البتــه ایــن اختصارگویــی و عجلــه در 
قضــاوت درباره موضوعات سیاســی و 
اجتماعی پدیده تازه ای نیست. عمری 
حتی درازتر از تاکسی سواری دارد، چه 
برســد به روزگار نورســیده شبکه های 
اجتماعی. اما در شبکه های اجتماعی 
شــما این فرصت را یافته ایــد که به جز 
سیاست و سیاست مداران و موضوعات 
جامعه شــناختی دربــاره دوســتان و 
هم گروهی هــا هم ســخن بگویید. در 
گروه هــا و کامنت هــا فرصــت دارید با 
دیگران با کلمات کوتــاه و البته صریح 
ســخن بگویید. صراحت و کوتاهی ای 
که خیلی وقت ها تندتر از چیزی که باید 
یا می خواهیــد از آب در می آید. حاال یا 
فرصــت و تمایل برای توضیح بیشــتر و 
شــفاف درباره حرف تان را دارید، یا بر 
آنچه گفته اید اصرار می ورزید. همه اینها 
را بگذارید کنار آیدی ها و نام های ناآشنا 
و پروفایل های نامرتبط تر که تندی کالم 
و موضع گیری های سریع را چند برابر و 
آتشــین تر می کند. تندی این روزهای 
زبان مان در شــبکه های اجتماعی این 
بار به نام صراحت باز هم فرصت گفت وگو 
را از ما می گیرد، آن هم در بســترهایی 
که به ظاهر برای آســان کردن گفت وگو 

ساخته شده اند. 

 از قدیم گفته اند به جای ماهی دادن به انســان نیازمند، ماهی گیری را یاد او بدهید تا بدون نیاز به شــما بتواند گلیمش را از آب بیرون بکشــد. بچه های گروه 
جهادی شهید وزوایی بسیج دانشجویی نیز که چندسالی است بر محرومیت زدایی از شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی تمرکز دارند، تصمیم گرفتند 
احداث یک مرغداری کوچک را در این منطقه پیگیری کنند. این پروژه که از مهر سال گذشته آغاز شده بود، اوایل هفته جاری افتتاح شد تا گام کوچکی برای 
توانمندسازی مردم این منطقه برداشته شود. به همین بهانه سراغ علی یوسفی مقدم، مسئول گروه جهادی شهید وزوایی رفتیم و درباره این پروژه گفت وگوی کوتاهی 

با او انجام دادیم تا از چند و چون کار اطالع بیشتری کسب کنیم.

شهرستان نهبندان در کجا قرار دارد؟ چند نفر 
در آن ساکن هســتند و به طور کلی وضعیت آن 

چگونه است؟
نهبندان شهرســتانی در جنوب شــرقی اســتان خراسان 
جنوبی اســت که حــدود 16۰۰ کیلومتر بــا تهران فاصله 
دارد و از جنوب به سیســتان می رســد و از شــرق همسایه 
کشــور افغانستان است. این شهرســتان جمعیتی بالغ بر 
6۰ هزار نفر دارد. طبق بررسی های مراکز مختلف نهبندان 
را می توان محروم ترین شهرستان ایران دانست. البته این 
آمار مربوط به سه  ســال پیش است و گروه جهادی ما آمار 
جدیدتــری در اختیار ندارد. منطقــه هدف گروه جهادی 
شــهید وزوایی بــرای فعالیت هــای فرهنگــی، عمرانی، 
بهداشــتی و... بخش شوســف این شهرســتان است که 
چندین روستا را دربرگرفته و مرغداری مورد اشاره در یکی 

از این روستاها احداث شده است.
چــه شــد کــه بچه های گــروه بــه فکــر احداث 

مرغداری افتادند؟
از اصلی تریــن اهداف و نگرش های گروه جهادی شــهید 
وزوایی از ابتدای فعالیــت تاکنون، انتخاب پروژه هایی در 
راســتای توانمندسازی اقتصادی روســتاهای هدف )در 
مناطق محروم( بوده که در این زمینه معموال کانال کشــی 
جهت هدایت آب برای کشاورزی از اصلی ترین پروژه های 
انتخابــی گروه بوده، چراکه کانال کشــی منجر به کاهش 
هدررفــت آب و در نتیجــه افزایش زمین های زیر کشــت و 
ایجاد اشتغال به صورت محلی برای مردم منطقه می گردد. 
در راســتای همین هدف و به منظور ایجاد شغل های دیگر 
به طور مســتقیم و پــس از مشــورت با مســئوالن قرارگاه 
پیشــرفت و آبادانی و اهالی و همچنین برخی کارشناسان 
منطقه و بــا درنظرگرفتن ملزومات ایجاد شــغل در چنین 
مناطقــی کــه محدودیت های خــاص خــود را دارد، ایده 
ایجاد یک مرغداری در مهر و آبان ســال ۹7 بین بچه های 

گروه مطرح شد.
ظرفیت این مرغداری چقدر اســت؟ ساخت آن 

چه مدت طول کشید؟
از آنجاکه ساخت مرغداری اولین پروژه گروه جهادی شهید 
وزوایی در این حوزه بود، تصمیم گرفتیم ظرفیت باالیی برای 
ایــن مرغداری در نظر گرفته نشــود و در نتیجه به ظرفیت 
۵۰۰ مرغ رسیدیم. البته در انتخاب این تعداد، متراژ مکان 

مرغداری هم تأثیر داشت.
در مورد مــکان مرغداری نیــز با توجه به شناســایی های 
انجام شده، مشخص شد که چند تن از اهالی روستا خانه 
خرابه ای را در چندصد متری خانه های روســتا دارند که با 
بازســازی و تعمیرات، قابل استفاده برای مرغداری است. 
بنابراین یکی از پروژه های تعریف شــده در اردوی جهادی 
بهمن ماه گروه، بازســازی و آماده ســازی این خانه جهت 
احداث مرغداری بود و در نهایت پس از گذشت حدود سه 

ماه این مرغداری آماده بهره برداری گردید.
نوع مرغداری ســنتی اســت یا صنعتی؟ دلیل 
خاصی داشته؟ نوع مرغ های آن گوشتی است 

یا تخم گذار؟
بــا توجه بــه اینکه تجربــه گروه جهــادی در ایــن زمینه 
محــدود و منطقه نیز از لحاظ امکانات بســیار محروم بود 
)به گونه ای که آب و گاز در آنجا وجود ندارد و برق هم سال 
۹۳ به روستا آمده است!( و اهالی هم به سختی به کارها و 
تکنولوژی های جدید روی می آورند، تصمیم گرفتیم این 
مرغداری به شیوه سنتی ســاخته شود. در مورد انتخاب 
نــوع مرغــداری از نظر تخم گذار یا گوشــتی نیــز به دلیل 
سخت بودن پرورش مرغ گوشتی و وجود موانع بهداشتی 
و مجوزهای بیشــتر مرغ تخم گذار را انتخــاب کردیم و به 
کمک اهالی به بازاریابی تخم مرغ محلی )بانطفه و بدون 

نطفه( پرداختیم.
بــرآورد هزینه احداث مرغــداری چگونه بوده؟ 

تاکنون  چقدر صرف آن شده است؟
پیــش از اجرای پروژه با حضور یکــی از مرغداران محلی و 
همچنین یکی از کارشناسان حوزه اشتغال زایی، به برآورد 
هزینه های مرغداری از ابتدا تا مرحله سوددهی پرداختیم. 
برآورد اولیه ما در حدود ۲۵ الی ۳۰ میلیون تومان )با توجه 
به تغییر قیمت دان( بوده که تا کنون حدود ۹ میلیون تومان 

جهت بازسازی و تجهیز مرغداری هزینه شده است.
مرغــداری در اختیــار چــه کســانی قــرار داده 

می شود؟ سود آن به چه کسی می رسد؟
گــروه جهادی شــهید وزوایی در هــر منطقــه ای که وارد 
می شود، سعی می کند پروژه هایی انجام دهد که منفعتش 
بــه همه ســاکنان منطقه برســد. به همیــن دلیل معموال 

پروژه هایــی فردی مثل ســاخت یا تعمیر خانــه برای یک 
خانواده خاص انتخاب نمی شــود. از جمله معضالت این 
پروژه نیز همین مسأله بود که چگونه می توان کاری کرد که 
سود احداث مرغداری به همه ساکنان روستا برسد، چراکه 
نهایتا در این مرغداری چند خانوار شاغل به کار می شوند. 
در این باره با چندتن از دوستانی که در مسائل اقتصادی و 
حقوقی فعالیت داشتند، صحبت و مشورت کردیم و به این 
نتیجه رسیدیم که بهتر است اوراق قرضه مدت دار به اهالی 
روســتا عرضه کنیم؛ به این صورت کــه ۲۵ میلیون برآورد 
هزینه احداث مرغداری به صورت اوراق ۵۰ هزارتومانی به 
اهالی روستا فروخته شود. مبلغ ۵۰ هزارتومانی اوراق نیز 
به گونه ای انتخاب شده که مردم روستا توانایی خرید آن را 
داشته باشــند، چراکه در این روستا از حدود 1۰۰ خانوار 
بین 1۰ تا 1۳ خانواده شــاغل هســتند و باقی خانواده ها 
بــا یارانه زندگی خود را می گذرانند و تعداد معدودی هم به 
قاچاق مشغول هستند. سود مرغداری هم بعد از کم کردن 
هزینه های احداث بر اساس میزان سرمایه گذاری و اوراق 

خریداری شده هر فرد به او پرداخت می شود.
با توجه به نیاز برای تصمیم گیری درباره مدیریت مجموعه 
و معضالتی که اهالی منطقه در سازگاری و تفاهم با یکدیگر 
دارند، امکان واگذاری مالکیت به همه اهالی وجود نداشت 
و ۴ خانواده ای که مالک زمین مرغداری بودند، بعد از پایان 

مدت اوراق قرضه مالک مرغداری می شوند.
البتــه از آنجا که گروه جهادی قصــد کار به صورت خیریه 
را نــدارد، مقرر شــد خود اهالــی نیز در ســرمایه گذاری 
اولیه مشــارکت کنند و هزینه هایی که گروه جهادی برای 
احداث مرغداری انجام می دهد، از محل ســود مجموعه 

تسویه گردد.

اموال عمومی را نخورید
هفته پیش یکی از ظروف فلزی غذا را در فاصله ۲۰۰ متری 
سلف)!(، پشــت پنجره مرکز مدیریت راهبردی دانشگاه 
دیدیم که اتفاقا طرف غذا را تا انتها نخورده بود. فردا صبح 
وقتی به دفتر روزنامه آمدیم، هنوز ظرف همان جا بود! این 
صحنه در کنار صحنه بیرون آوردن غذای ســلف توســط 
بچه ها ما را بر آن داشت که از اداره امور تغذیه آمار »تلفات 
اموال« ســلف را بگیریم. به نظر شــما آمار تلفات سلف در 

سال تحصیلی گذشته چقدر بوده است؟

در یک ســال اخیــر ۳۰۰۰ قاشــق، ۲۵۰۰ چنگال و ۴۰ 
ظــرف فلــزی گم شــده اســت! همچنین یــاد مجموعه 
شــریف پالس و ســینی های پالســتیکی آن افتادیــم. 
مهندس یاســینی، مدیر شــریف پالس بــه روزنامه گفت 
کــه تا کنــون 7۰۰ ســینی پالســتیکی)!( و ۴۰ ظرف از 
 جنــس روی )ویژه زرشــک پلو بــا مرغ( در شــریف پالس 

گم شده است.
این دو آمار عجیب نشــان می دهد که بیرون بردن غذا »با 

جاش« و سهل انگاری هر فرد در نگهداری از اموال عمومی 
به مرور چه خســارات عظیمی )در حــد چند ده میلیون، 
معادل بودجــه تعداد زیــادی از گروه هــای فرهنگی( به 
پیمانکاران تحمیل می کند. البته اکثر کســانی که غذای 
خود را بیرون می برند، می خواهند با گروه دوســتی خود 
که در آن هم پسران هستند هم دختران ناهار خود را میل 
کنند و شــاید اگر چنین محیطی فراهم باشد، این تلفات 

کمتر شود.

مرتضی یاری

حرف 
زیادی

ذره بین

3گفت وگو
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فردا نمایشگاه کتاب شروع می شود. تصمیم گرفتیم به جای آنکه به مخاطبی نامعلوم پیشنهاد کتاب دهیم، پویشی ُنقلی راه بیاندازیم که هرکس به یک فرد 
یا یک گروه مخاطب، کتابی را پیشنهاد کند و دلیل پیشنهادش را هم بنویسد. 

شریفی ها به یکدیگر چه کتاب هایی پیشنهاد می دهند و چرا؟ 

تو را به نام صدا می زنم
گزارش

 نمایشگاه را 
به خانه نبرید!

از  یکــی  در  پیــش  وقــت  چنــد 
گفت وگوهای تلویزیون بود که حاج 
آقای قاســمیان از مــوردی مبتالبه 

بعضــی مذهبی هــا انتقــاد می کــرد؛ 
اینکه چــرا در رابطه با دیــن تا این حد 
مناسبت زده و برنامه زده شده اند. یعنی 
آنچه که اســمش را نــدای درون، حس 
تکلیف یــا هر چیز دیگــر می گذاریم تا 
درونشان فعال می شود سریع یک برنامه 
و مناســبت جدیــد تعریــف می کنند و 
می روند و می آیند و به گمان خودشــان 
کاری کرده اند شــاهکار! اگــر هم  از او 
بپرســیم که چه خبــر از حس تکلیف و 
اینهــا بالفاصله می گویــد: »این همه 
کار، این همه برنامه« و در نهایت راضی 
می شــود از اینکه حس می کند وظیفه 
خود را انجام داده است. در حالی که...
حکایت این مدل برخوردها و مواجهه ها 
صرفا بــه همین »مناسبت ســازی ها« 
محــدود نمی شــود؛ در بعضــی روابط 
خانوادگی و درس و تالش های بی ثمر یا 
نهایتا کم ثمر برای رسیدن به یک هدف 
تا همین کتاب خواندن های ما که تماما 
ناشــی از یک نوع احســاس نیاز یا گاه 
عذاب وجدان درونی است، می توانید 
رد پای این مدل واکنش ها را پیدا کنید. 
کامال قابل لمس اســت اگر ادعا کنیم 
بســیاری از ایــن کارها برآمــده از یک 
احساس نیاز اولیه بوده اند که وقتی به 
دنبال حل آن رفته ایم در همان ابتدای 
راه متوقف شــده و دیگر به مسیری که 
باید، ادامه نداده ایم. کتاب و احساس 
نیاز بــه مطالعه هم جزو همین دســت 
موارد است. عده ای از ما هنگامی که در 
معرض هجوم اخبار و مطالب و اطالعات 
مختلف قرار می گیریم، به طور طبیعی 
جای خالــی مطالعــه را در زندگی مان 
احســاس خواهیم کرد )اگــر طبیعی 
باشــیم!( اما اکثرمان تا بــه دنبال حل 
آن می رویــم راه را در خریــد کتاب های 
مختلف می بینیم. نمایشگاه هم که برپا 
می شود بخش خوبی از حقوق و خرجی 
و هــر آنچــه را کــه داریم صــرف خرید 
کتاب هــای مختلف می کنیــم و پس از 
مدتی متوجه می شویم که بی سر و صدا 
در هر خانه و اتاق یک نمایشــگاه کتاب 
تمام عیار برای خود دست و پا کرده ایم.
مســأله کتاب هــای خوانده نشــده و 
شــهوت فهمیدنــی کــه صرفــا پس از 
خرید کتاب پایان می یابد از آن دســت 
مطالبی اســت که هیــچ گاه نباید از آن 
غافل شد؛ مســأله ای که شاید یکی از 
راه حل های آن، نوع کتاب  انتخاب کردن 
ما و شــناخت دقیق طبع خودمان قبل 
از خرید کتاب باشد تا بتوانیم از معضل 
نمایشگاه های خانگی رها شویم و سطح 

مطالعه خود را افزایش دهیم.

محمدامین 
سپیده دم

یادداشت

م.ج. شاکر
کتاب »ساکن خیابان ایران«، نوشته جدید محسن حسام مظاهری را به مسئوالن فرهنگی جمهوری اسالمی و در شریف به مسئوالن نهاد رهبری پیشنهاد 

می کنم تا با چالش های دینداری در جمهوری اسالمی آشنا شوند و بدانند که لزوما از باال به پایین و به صورت دولتی و حکومتی نمی توان جامعه را دیندار کرد.
همچنین کتاب »جزء و کل«، نوشته هایزنبرگ، فیزیکدان آلمانی قرن بیست را به  همه شریفی  هایی که فکر می کنند علم از جامعه و سیاست و فلسفه 

و... جداست، پیشنهاد می کنم، چون با خواندنش متوجه می شوند از جمله مهم ترین بحث های فیزیکدان های معروف قرن ۲۰ اروپا همین مسائل 
بوده و مسیر علم خیلی وقت ها متأثر از وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه است. کتاب های »ابن مشغله« و »ابوالمشاغل« نادر ابراهیمی را هم به همه 
افرادی پیشنهاد می دهم که اصول  و ارزش هایشان برایشان مهم است و حاضر نیستند در هرجایی کار کنند و همیشه آماده ماجراجویی جدید و رفتن و 

تجربه کردن مسیرهای نو و زمینه های تازه هستند.

ع. جعفراسماعیلی
من کتاب »راز داوینچی« 

نوشته دن براون را به دکتر 
رائفی پور پیشنهاد می دهم تا 
خوراک و ایده چندساله برای 

سخنرانی هایش بگیرد. او 
کمی به تکرار افتاده است...

ص. رستمی
کتاب »نبرد هنرمند« را به همه شریفی هایی که می خواهند هنرمند بشوند، معرفی می کنم 

تا بدانند هنر، عرصه پهناوری و َلش بودن نیست، بلکه گاِو نر می خواهد و مرد کهن!
کتاِب »سور بز« را پیشنهاد می کنم به تمامی بلندپایگان سرزمینم! این کتاب، ۳ واحد 

دیکتاتورشناسی است.
دسِت آخر کتاب »قلعه حیوانات« به دوره قبل و دوره قبل تر شورای انجمن اسالمی 

دانشگاه شریف، تا بدانند برابرتر بودن در انجام کارهای دانشجویی، کاِر شریفی نیست:((

آ.مهدوی
کتاب »ای کاش وقتی 

بیست ساله بودم 
می دانستم« را به تمام 

دانشجویان کارشناسی 
شریف پیشنهاد می کنم تا 
نگاهشون کمی نسبت به 

درس و دانشگاه تغییر کنه.

ا.ح. پویا
من کتاب »آموزش رانندگی 
)ویژه متقاضیان گواهینامه 

پایه سوم(« رو به همه دوستانی 
که هنوز گواهینامه نگرفته اند 

پیشنهاد می دم، بلکه برن 
گواهینامه بگیرن. البته 

اونهایی که گواهینامه دارن 
قطعا بیشتر بهش نیاز دارن.

ر. احمدیان
من کتاب »نظام حقوق زن 
در اسالم« شهید مطهری 

رو به فعاالن دفاع از حقوق 
زنان پیشنهاد می دم تا 

مقایسه کنن سعادت زنان از 
نظر اسالم چه معنی داره و 

فمینیسم دنبال چیه.

م.م. پویانفر
کتاب »لطفا گوسفند 

نباشید« رو به اکثر اساتید 
دانشکده عمران پیشنهاد 

می کنم. شما نمی دونید 
چرا دارید پیشنهاد 

 می کنید، ولی اونا قطعا 
می دونند.

ن. عروجی
من کتاب »مردی به نام اوه« 

رو به کسانی که به داستان 
عالقه دارند یا امید توی 
زندگیشون کم رنگ شده 

پیشنهاد می کنم. البته 
فیلمشم هست که به نظر 

خودم کتابش بهتر بود.

ر. علیپور
کتاب »قتل در قطار 

سریع السیر شرق« نوشته 
آگاتا کریستی که از سری 
داستان های کارآگاه پوآرو 

هست رو به جوانان گروه 
مکانیک شریف پیشنهاد 

می کنم که باالخره بتونن در 
بحث ها مقصر رو پیدا کنن.

م.ص. سلطانی
من میخوام کتاب »روزگار 

سپری شده ی مردم 
سالخورده« رو معرفی 
کنم به برخی اساتید 

دانشکده مون.

م. مظفری
کتاب »هنر شفاف 

اندیشیدن« رو به عادل 
فردوسی پور پیشنهاد 

می کنم بلکه یاد بگیره تو 
این مملکت چه جوری 

باید اندیشید که هیچ کس 
ناراحت نشه.

ز. طائفی
»روی ماه خدا را ببوس« 

نوشته مصطفی مستور رو 
تقدیم می کنم به خودمون 

که گاهی اوقات شک 
می کنیم!

پ. شمس
به آنان که دغدغه دینی دارند کتاب های زیر را پیشنهاد 

می کنم:
به مناسبت نیمه شعبان پیشنهاد می کنم که کتاب مکتب 

در فرایند تکامل: نظری بر تطور مبانی فکری تشیع در 
سه قرن نخستین اثر سیدحسین مدرسی طباطبایی را 

بخوانید تا بدانید شیعه، چگونه شیعه شده است.
همچنین کتاب حدیث بندگی و دلبردگی از عبدالکریم 

سروش که شرح استاد بر دعای ابوحمزه ثمالی است 
می تواند ماه رمضان شما را گرم تر و با معناتر کند. سروش در این کتاب به مخاطبانش 

تلنگری درباره دعاها و نیازهایی که نزد خدا می برند، می زند.

م. باقری
کتاب »تاریخ ایران مدرن« اثر یرواند آبراهامیان را به دوستانی 
که فکر می کنند زمان شاه همه چیز مملکت گل و بلبل بود و 

ملت از سر شکم سیری رفتند انقالب کردند پیشنهاد می کنم.
کتاب »تاریخ جهانی نفت« اثر دانیل یرگین را به 

دانشجوهای رشته نفت توصیه می کنم که بیشتر با تاریخچه 
رشته و سوابق افراد حاضر در صنعت نفت آشنا بشوند.

کتاب »سقوط« اثر آلبرکامو را به دانشجو جماعت پیشنهاد 
می کنم که یاد بگیرند آدم ها چطوری باطن پلیدشون می آد باال.

کتاب »1۹۸۴« اثر جرج اورول را به بسیجی ها پیشنهاد می کنم؛ دلیلش هم به 
خودم مربوطه.
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چندی پیش در ایام امتحانات برای چای خوردن چند دقیقه ای در ســالن مطالعه کتابخانه مرکزی نشســته بودم و رفت وآمد بچه ها را مشــاهده می کردم. در 
همان زمان کوتاه متوجه موضوعی شــدم که با وجود آگاهی قبلی از آن باز هم باعث تعجبم شــد. موضوع از این قرار بود که در آن چند دقیقه حدود 20 نفر 
به ســالن مطالعه کتابخانه آمدند تا مکانی برای درس خواندن پیدا کنند، اما پس از چرخی کوتاه و دیدن صندلی های پر، ســالن را با غم و اندوهی محســوس 

در جست وجوی مکانی دیگر ترک کردند. همین مشاهده کوتاه بهانه ای شد برای بررسی فضاهای مطالعه در دانشگاه.

نگاهی به وضعیت سالن های مطالعه، سایت ها و کتابخانه های دانشگاه 

کجا باید برم؟

 پویا 
نیک نام

گزارش

ایــن گــزارش در مجمــوع از ۳۸ فضــای مطالعاتــی و 
تحقیقاتی شامل سایت، ســالن مطالعه فردی و سالن 
مطالعه گروهی در دانشگاه تهیه شده و در آن سالن های 
دانشــگاه در مواردی مانند ظرفیت دانشــجو، کیفیت 
میز و صندلی، امکانات آبجوش و آب سرد، نور، تهویه، 
سیســتم تهویه و گرمایش-ســرمایش، سیســتم ضد 
احتراق، فضای استراحت، ســاعت باز بودن، آلودگی 
صوتی و وجود تفکیک کاغذ های دورریز مورد بررســی 

قرار گرفته اند .

کجا باید برم یه لحظه درس بخونم؟
ظرفیت کلی تمامی این ســالن ها اعم از سایت، سالن 
مطالعه و کتابخانه 16۰۰ نفر است که سالن های مطالعه 
فردی با تعداد 1۹ ســالن و ظرفیت ۹1۳ نفر بیشترین 
فضــا را به خود اختصاص داده و بعد از آن ســایت های 
رایانه با 16 سالن و ظرفیت ۵۹۲ نفر و سالن های مطالعه 
گروهی با سه سالن و ظرفیت ۹۵ نفر در رده های بعدی 

قرار می گیرد.
از 1۹ ســالن مطالعه فردی ۵ ســالن ویــژه خواهران با 
ظرفیــت ۲7۰ نفــر و متعاقبا ۵ ســالن ویژه بــرادران با 
ظرفیت ۳1۴ دانشجو وجود دارد و ۹ سالن باقی مانده 
با ظرفیت ۳۲۹ نفر تفکیکی ندارد. دانشکده های برق، 
کامپیوتر، ریاضــی و کتابخانه مرکزی، ســالن مطالعه 
تفکیک شــده دارنــد. همچنین دانشــکده های برق، 
عمران و مهندســی شــیمی و نفت ســایت مجزا برای 
دانشــجویان کارشناســی و ارشــد دارند که از این نظر 

منحصربه فرد محسوب می  شوند.
در ایــن میان کمبود فضاهــای مطالعه گروهی خیلی 
زیاد به چشــم می خــورد که بــا ظرفیت 6۲ نفــر تنها 
۴درصد از کل فضای مطالعاتی دانشــگاه را تشــکیل 
می دهد و همین مســأله ممکن اســت باعث کم رنگ 
شدن نقش کارهای گروهی در فعالیت ها و پروژه های 
دانشــجویی شــود. البتــه از فضــای ســایت و البــی 
دانشــکده ها می توان بــه عنوان جایگزین اســتفاده 
کــرد اما بــا توجه بــه محدودیت های زمانی ســایت و 
کمبود امکانات البی، کمبود سالن های گروهی بازهم 

کم رنگ نمی شود.

عرشان و فرشیان
بدترین دانشکده  از نظر فضای مطالعاتی به دانشکده 
مواد با ظرفیت صفر می رســد. البته شــایان ذکر است 
که دانشــکده مواد تا چندماه پیش ســایت داشت اما 
االن برای مدتی نامعلوم سرنوشــتی نامشخص دارد و 
در نتیجه دانشجویان مواد مجبورند در چمن ها و سایر 
دانشــکده ها مرزهای علم را درنوردنــد. البته در البی 
دانشکده مواد حدود 1۰ صندلی برای درس خواندن 
هست که با استانداردهای سالن مطالعه فاصله زیادی 
دارند. در این میان دانشــکده گروه فلســفه علم نیز با 
ظرفیــت 1۰ نفر فضای مطالعــه، خیلی جای تعریفی 
ندارد. دانشکده  مهندسی شــیمی ونفت هم با فضای 
مطالعاتــی فــردی ۲۰ نفــره جای خوبی بــرای درس 

خواندن به شمار نمی آید.
بهتریــن ســالن مطالعه در میان دانشــکده ها ســالن 
عبدالســالم فیزیک است. این سالن ۵۳ صندلی برای 
مطالعــه دارد اما با توجه به چیدمــان با فاصله و دور از 
هم میزها، با اندکی تغییر در چیدمان می توان جمعیت 
بیشــتری را در آن جای داد. نبود فضای اســتراحت و 
دســتگاه آب ســردکن و آب جوش از معایب این سالن 
اســت کــه آن را اندکــی از آرمانی بــودن دور می کند. 
البته داشــتن نور کافی، محیط آرام و ساعات مناسب 

سرویس دهی از ویژگی های مطلوب این سالن به شمار 
می رود. ســالن های دانشــکده های عمران، هوافضا 
و ریاضــی در ایــن رتبه بنــدی در رده هــای بعدی قرار 
می گیرند. در این میان دانشکده  برق با وجود بیشترین 
جمعیت دانشــجو در بین دانشــکده ها بدترین سالن 
مطالعــه را دارد که ظرفیت مجموع خواهران و برادران 
آن 1۳۰ نفــر اســت و صندلی هــای چوبــی، میزهای 
بدون پریز بــرق، آلودگی صوتی زیاد، و نور نامناســب 
باعث می شود بسیاری از معیارهای یک سالن مطالعه 

مطلوب را پاس نکند.
در میان ســایت های رایانه، بهترین سایت را دانشکده 
کامپیوتــر با ظرفیت 11۲ نفر دارد کــه ۲۵ درصد آن را 
کامپیوتر های سایت تشکیل می دهد و بقیه آن می تواند 
فضــای مطالعه گروهی مناســبی باشــد. دانشــکده  
مهندســی شــیمی ونفت و مکانیک هــم در رتبه های 

بعدی قرار دارند.
شــریف حدود 1۲ هــزار نفر دانشــجو دارد و به صورت 
میانگین روزانه بیشتر از 6 هزار نفر به دانشگاه مراجعه 
می کننــد که این تعــداد در ایام امتحانات بیشــتر هم 
می شود و در نتیجه تقاضا برای مکان مطالعه هم افزایش 
می یابد. این درحالی است که کل فضای مطالعه فردی 
دانشــگاه حدود ۹1۳ نفر را شــامل می شــود که حتی 
اگر فرض کنیم شــرایط یکســانی به همه دانشــجوها 
اختصاص داده شــود، به هر 1۴ نفر دانشــجو یک میز 

برای مطالعه می رسد.

فقط غر نزنیم
با همین فضای محدود دانشــگاه نیز چند راهکار برای 
بهبود وضعیت فضاهای مطالعه می توان پیشنهاد داد:

z	 همــه فضاهای مطالعه می توانند امکانات مناســبی
داشته باشند. از آنجا که چای و قهوه جزء جدانشدنی 
زندگی دانشــجویان در ایام امتحــان و زمان مطالعه 
است، نبود امکانات کافی همانند دستگاه آب جوش 
باعث هدر رفت وقت دانشــجو می شود، چرا که باید 
به دنبال یک ماگ آب جــوش از محل مطالعه و بعضا 

دانشکده نیز خارج شود!
z	 می تــوان در ســایت کتابخانــه امکانی را بــرای رزرو

صندلــی و دیدن صندلی هــای خالی ایجــاد کرد تا 
دانشــجوها زمان زیادی را صرف جست وجو نکنند. 

بسیاری از سایت های دانشگاه های خارجی قسمتی 
را به معرفی و اطالع رســانی درباره  فضاهای موجود 
مطالعــه در داخــل دانشــگاه اختصــاص داده اند. 
به طوری که اگر عبارت »study space« را به همراه نام 
دانشگاه سرچ کنید، می توانید از محل های مطالعه 
آن دانشــگاه اطــالع پیدا کرده و یا حتــی آن را برای 

مطالعه گروهی رزرو کنید.
z	 در ایــام امتحانات فضای یک یــا دو تاالر را به مطالعه

اختصــاص دهیم. طبعا از نتایــج این گزارش چنین 
برمی آیــد کــه شــریفی ها از کمبود فضــای مطالعه 
خصوصا در ایام امتحانات رنج می برند. فضای مطالعه 
استاندارد به ازای هر فرد ۲.۵ متر مربع است که عمال 
ایجاد این فضا در شریف ممکن نیست اما سالن های 
امتحانــات به  خوبی می توانند این فضای مورد نیاز را 

تامین کنند هرچند امکاناتی محدود داشــته 
باشند؛ به قول معروف »کاچی به از هیچی«.

z	 همچنیــن می تــوان تراکم بیشــتری برای
بعضی از سالن های دانشگاه در نظر گرفت؛ 

مثــل کتابخانــه دانشــکده 
فیزیک که با چینش متفاوت 
میزهــا می تــوان ظرفیت آن 

را بیشــتر کرد. در بســیاری از 
مــوارد با تغییر در چینــش و یا بعضا نوع 

میزهای مورد استفاده می توان فضای 
بیشــتری را بــه مطالعــه اختصاص 
داد. مثــال می تــوان در دانشــکده 
مهندسی شیمی ونفت فضای سایت 
با مســاحت زیادش را به یک فضای 

مطالعه  عمومی تبدیل کرد.
z	 گفتــن ایــن نکته نیز خالــی از لطف

نخواهد بود که هیچ کدام از سالن های 
مطالعــه جــای مخصــوص دورریــز 
کاغــذ ندارنــد. از آنجا کــه کاغذ جزء 
جدانشــدنی دیگــری از زندگی یک 
دانشــجو اســت و در ایــام امتحانات 
و مطالعــه حجــم کاغذ مصرفــی زیاد 
می شود، بد نیست این کاغذها تفکیک 
شــده و وارد چرخــه بازیافت شــوند تا 

محیط زیست هم نفعی ببرد.

 دسترسی به برق 
در سالن مطالعه ها چطور است؟

  عالی
  چند پریز

  افتضاح

دسترسی به آب جوش دارد؟ 
  دارد
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این روزها وقتی به مراکز خرید مراجعه می کنیم، می بینیم که همه چیز دائما در حال گران شــدن اســت و دیگر با مقدار پولی که پارســال می توانستیم سبد 
خریدمان را پر کنیم، امســال نیمی از ســبد هم پر نمی شود؛ پس نتیجه می گیریم که تورم امســال 100 یا 200 درصد است ولی وقتی نرخ تورم را از اخبار و 
رسانه ها می شنویم، نرخ اعالم شده با تصورات ما تفاوت زیادی دارد و فکر می کنیم رسانه ها و منابع رسمی واقعیت را نمی گویند. در این مطلب می خواهیم 

به نحوه محاسبه تورم و مفهوم سبد کاال بپردازیم تا شاید بتوانیم علت این تفاوت را درک کنیم.

تورم و سبد خانوار به زبان ساده
در بین شاخص های اقتصادی، شــاخص بهای کاالها و 
خدمات مصرفــی )CPI( عیار ســنجش تغییرات قیمت 
کاالها و خدماتی است که خانوارهای شهرنشین مصرف 
می کنند و نشــان دهنده این است که قیمت ها نسبت به 
دوره گذشته به چه میزان رشــد داشته؛ در واقع افزایش 
این شاخص، تورم را مشخص می کند. این شاخص را دو 
مرجــع آماری )مرکز آمار ایران و بانک مرکزی( در کشــور 
به صورت ماهانه و ســاالنه اعالم می کنند. آماری که این 
دو مرکز ارائه می دهند در گروه های کاالیی تقسیم بندی 

متفاوتی دارد .
شــیوه تهیه آمار در مرکز آمار و بانک مرکزی به این صورت 
اســت که ابتدا یک ســبد کاالیی از محصــوالت معرفی و 
انتخاب می شود. در این مرحله تالش بر این است که تمام 
کاالهای ضروری مورد مصرف یک جامعه در سبد انتخابی 
قرار بگیرند. طبق گزارش مســئوالن بانک مرکزی تعداد 
اقالمی که خانوارهای ساکن در شهرها استفاده می کنند، 
حدود 1۲۰۰ قلم اســت که تعداد ۳۸6 قلم کاال و خدمت 
)۲۹۴ قلــم کاال و ۹۲ قلم خدمت( با توجه به اهمیت آنها 
برای محاســبه میزان تورم از طریق علمی انتخاب شــده 
است. هرچه از کاالهای ضروری مورد استفاده در جامعه 
به ســمت کاالهای غیر ضروری می رویم، ضریب اهمیت 
آنها در محاسبه تورم کاهش پیدا می کند. این سبد کاالیی 
در یک ســال خاص انتخاب شده که به آن سال، سال پایه 
می گویند؛ به این معنی که تمام کاالهای انتخاب شده در 
سبد کاالیی تا انتخاب مجدد سال پایه ثابت خواهد بود. با 
گذر زمان و تغییر شیوه مصرف جامعه و وارد شدن کاالهای 
جدید مصرفی، بانک مرکزی سبد کاالیی را تغییر می دهد. 
وقتی سال پایه تغییر کند، کاالهایی که در سال های قبل با 
گذر زمان از اهمیت باالتری برخوردار شده اند، در محاسبه 

تورم با ضریب اهمیت باالتری در نظر گرفته می شود.

دودوتا چهارتای تورم
با جمــع هزینه های جدید اقالم ســبد خانــوار، مجموع 
هزینه هــای خانوار شــهری بر اســاس قیمت های جدید 
محاسبه و ســپس این هزینه بر هزینه خانوار در سال پایه 
تقسیم شده و عدد حاصل در 1۰۰ ضرب می شود و CPI به 
دست می آید. نرخ تورم منتهی به هرماه از محاسبه درصد 
تغییر متوسط شــاخص CPI در دوازده ماه منتهی به ماه 
مورد نظر نســبت به دوره مشــابه قبل به دست می آید. در 

صورتی که ماه مورد نظر اسفند باشد، به عدد محاسبه شده 
نرخ تورم سال مورد نظر می گویند .

تفاوت در نرخ های تورم اعالم شده توسط مرکز آمار و بانک  
مرکزی اساســا به تفاوت در وزن اهمیت کاالهای مختلف 
در ســبد کاال برمی گردد. همچنین ارقام به دست آمده از 
حاصل ســبد کاالیی هر مرکز در سه شیوه که هرکدام یک 
مقطع زمانی خاص را نشان می دهد، مورد تجزیه و تحلیل 
قرار گرفته و همین موضوع منجر به اختالف هایی در ارقام 

و گزارش رقم تورم می گردد.
اولین روش، روش نقطه به نقطه است؛ به عنوان مثال نرخ 
تورم در آذر ۹6 در مقایســه با آذر ۹7 چگونه بوده اســت. 
دومین روش، روش ماه به ماه اســت که در آن نرخ تورم در 
اردیبهشت ۹6 در مقایسه با فروردین ۹6 اعالم می شود و 
روش سوم متوسط دوازده ماه سال است؛ به این صورت که 
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اســفند ۹6 در مقایسه با 

دوازده ماه منتهی به اسفند ۹7 محاسبه می گردد.

االن چند چندیم؟
در حال حاضر بــرای هفتمین بار در نیم قرن اخیر و برای 
ســومین بار در همین ده سال گذشــته، اقتصاد ایران در 

حــال ورود به وضعیت رکود تورمی اســت. رکود به معنای 
کاهــش تولید ناخالص داخلی و به دنبــال آن افت درآمد 
ســرانه خواهد بود که این رکــود تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی را 
همراه دارد؛ به این معنی که در یکی دو سال آینده به طور 

متوسط مردم ایران فقیرتر خواهند شد.
نرخ ســرمایه گذاری در کشــور طی یک دهه گذشته روند 
نزولی داشــته که منجر به کاهش ظرفیت های تولیدشده 
است. هم زمانی کاهش ظرفیت تولید با تشدید تحریم های 
خارجــی، دخالت هــای غیــر اصولــی دولــت در زمینه 
قیمت گذاری، نوســانات نرخ ارز و محدودیت های متعدد 
تجاری بر مشکالت تولید افزوده و منجر به افزایش روزافزن 

هزینه های تولید می شود.
از طرف دیگر آمارها نشــان می دهد نســبت نقدینگی به 
تولید ناخالص داخلی طی ده ســال گذشــته بیش از دو 
برابر شــده که این امر نیز زمینه شکل گیری تورم باال را در 
پی داشته است. عالوه بر عامل نقدینگی، جهش نرخ ارز 
و انتظارات تورمی نیز باعث افزایش سرعت رشد قیمت ها 
در بازار شده که در این شرایط، نقش دولت برای جلوگیری 

از تشدید تورم بسیار مهم و تعیین کننده است.
منبع: تجارت فردا، سایت بانک مرکزی، مرکز آمار ایران

 استارت آپ 
تکرار زندگی است

تقریبا محال اســت کــه تاکنون این 
جمالت به گوش تان نخورده باشد: 

»میرم کسب وکار خودم را راه می اندازم و 
پولدار می شم« یا »یه استارت آپ می زنم 
وضع زندگیم از این رو به اون رو بشه« ولی 
در عمل این اتفاق تقریبا نخواهد افتاد. 
آمار نشــان داده که کمتــر از 1۰درصد 
اســتارت آپ ها تبدیــل به کســب وکار 
شده و تقریبا یک درصد آنان یونیکورن 
می شود؛ تازه یونیکورن شدن به معنی 
سودده بودن نیست. در نتیجه خیال تان 
راحت باشد که تقریبا موفق نمی شوید؛ 
بنا به دالیل بسیاری که قبال شنیده اید و 
یکی از آنها این است که ما در استارت آپ 
اشتباه های زندگی مان را تکرار می کنیم.
ارزیابــی  بار هــا شــده در جلســات 
اســتارت آپ برای ورود به شتاب دهنده 
شــریف این ســوال از تیم استارت آپی 
پرسیده شود که فعالیت های قبلی شان 
چه بوده و به چه نتیجه ای رسیده است؟ 
پاسخ ها معموال بســیار جذاب هستند 
و )متاسفانه( معموال در استارت آپ نیز 
همان نتیجه حاصل می شود. موضوع 
خیلی ســاده اســت؛ ذهن ما برای بقا 
طراحی شده و زمانی که یاد گرفته یک 
مسیر باعث بقا )نه الزاما رشد( می شود، 
بار هــا آن را تکــرار می کند؛ این مســیر 
می خواهد درســی باشــد، می خواهد 
کاری و یــا حتــی عاطفــی باشــد. در 
اســتارت آپ نیز همین موضــوع اتفاق 

می افتد، مگر اینکه متحول شوید.
شناخت ناکافی از خود و خارج نشدن از 
حاشیه امن را می توان یکی از مهم ترین 
دالیل بــرای شکســت اســتارت آپ ها 
دانست. وقتی از عملکرد خود در شرایط 
حساس آگاهی نداریم، رفتارمان را تکرار 
می کنیم و در صورتی که موفق نشویم، 
سعی می کنیم با مقصر نشان دادن زمین 

و زمان خودمان را توجیه کنیم.
شــاید یکی از بهترین نمونه ها از تحول 
شرکت آمازون اســت. آمازون با فروش 
کتاب در ســال 1۹۹۴ کار خــود را آغاز 
کرد. وضعیت این شرکت در سال ۲۰۰۵ 
مناســب نبود. جــف بــزوز، بنیان گذار 
و مدیــر عامل ایــن شــرکت در گزارش 
خود بــه ســهام داران، تصمیــم درگیر 
کــردن فعالیت های شــرکت بــا رقبا را 
بر اســاس مقاله »ســاختار فرآیند های 
تصمیم گیری هــای بــدون ســاختار« 
اعالم می کند. ایــن تصمیم متفاوت با 
رویه های شرکت بوده ولی تاثیر آن باعث 
شده تا امروزه این شرکت به عنوان یک 
شرکت بسیار بزرگ شــناخته شود. اگر 
به ایــن موضوع عالقه دارید، می توانید 
به مــواردی مثــل دوره راهبــری آقای 
حسینی نژاد و یا تست های روانشناسی 
مانند طرح واره های یانگ مراجعه کنید.

علیرضا 
محمودزاده

استارت آپ

چاپگرهایی برای آفرینش امید
طبق آمار ارائه شده در سایت انجمن اهدای عضو ایرانیان، در هر ده دقیقه یک نفر به لیست 
انتظار پیوند عضو اضافه می شــود و به طور متوسط در هر روز 1۲ نفر از افرادی که در لیست 
انتظار اهدای عضو به سر می برند، به دلیل نبود عضو جایگزین جان خود را از دست می دهند. 
راهکاری که اخیرا برای حل این مشکل مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته، استفاده از 
چاپ زیستی برای تولید عضو پیوندی با استفاده از سلول های خود بیمار است. در روش چاپ 
زیستی سه بعدی، از قرارگیری دقیق و منظم مواد بیولوژیکی، بیوشیمیایی و سلول های زنده 
به صورت الیه به الیه با ساختار فضایی مشابه بافت ازدست رفته جهت ایجاد ساختار سه بعدی 
مورد نیاز اســتفاده می شود. شرکت امیدآفرینان مهندسی آینده به عنوان تنها تولیدکننده 
تجاری دســتگاه چاپگر ســه بعدی زیستی در کشــور فعالیت خود را از اردیبهشت ماه سال 
1۳۹۵ آغاز کرد. هسته اولیه یک تیم ۳ نفره بود که در قالب گروه DBio ۳ با ایده بومی سازی 
تکنولوژی چاپ زیستی شروع به کار نمود و در فاصله کوتاهی توانست با ارائه دستگاه های 
چاپگر زیستی با فناوری روز دنیا و با ویژگی های مطلوب جایگاه ویژه ای در کشور به دست آورد.
این گروه از ســال 1۳۹6 با عنوان شرکت امیدآفرینان مهندسی آینده کار خود را با تمرکز 
بر توســعه محصول ادامه داد. در حال حاضر این شــرکت موفق به تولید چهار دســتگاه 
پرینتر زیستی شده که دســتگاه های سری Pioneer این شرکت از پیچ یا بال اسکرو برای 

کنتــرل پرینت اســتفاده می کنــد که کنترل 
بســیار مناســبی بر مقدار خروج مواد از نازل 
دارد. امــا در مــواردی کــه مواد مــورد پرینت 
لزجــت باالیــی دارند، دســتگاه های ســری 
BioFab که از فشــار هوا بــرای کنترل پرینت 
استفاده می کند، مورد استفاده قرار می گیرد. 
دســتگاه های تولیدی این شــرکت می تواند 
همگام با نمونه های اروپایی و آمریکایی انواع 
پلیمرهــای ترموپالســتیک، هیدروژل های 

حاوی ســلول و مواد کراسلینک شونده با نور مرئی و UV را به خوبی چاپ نمایند. در حال 
حاضر محصوالت این شــرکت از سوی دانشگاه های شریف، تهران، علوم پزشکی ایران و 
تربیت مدرس خریداری و به مرحله بهره برداری رســیده است. این شرکت در حال حاضر 
با اســتقرار در مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه شریف تمرکز خود را بر تولید انواع 
جوهرهای زیستی و تجهیزات جانبی چاپگرهای زیستی قرار داده و نیمی از ۸ عضو فعال در 
آن دانشجو و فارغ التحصیل شریف از رشته های مهندسی شیمی، مکانیک و برق هستند.
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تورم چگونه محاسبه می شود؟

چه کسی راست می گوید؟

مائده اقتصاد و کسب وکار
صالحیان

اقتصاد

صفر تا ثروت



کسفورد؛ پیشرو در موقوفات و هدایا  آ
موقوفــات و هدایــای نقدی و غیرنقدی نقــش تأثیرگذاری در پیشــبرد برنامه های علمی 
دانشگاه ها دارند. دانشگاه آکسفورد انگلستان با دریافت بیشترین حجم هدایا در این زمینه 
پیشرو محســوب می شود. این کمک ها باعث شده دانشگاه آکسفورد روی پژوهش هایی 
در مرزهای دانش ســرمایه گذاری کند و با ساخت تأسیسات تراز اول، حوزه های آموزشی 
خود را گســترش دهد. دانشگاه آکسفورد در سال ۲۰۰۸ پویش »Oxford Thinking« را 
آغاز کرد. هدف اولیه از این پویش کســب هدایا تا سقف 1.۲ میلیارد پوند بود تا دانشگاه 
را برای نسل های آینده متحول کند. این هدف در سال ۲۰1۲ به دست آمد و سپس مبلغ 
۳ میلیارد پوند به عنوان هدف جدید مطرح شــد که تا پایان ســال ۲۰1۵ مبلغ ۲ میلیارد 

پوند جمع آوری شده است.
فارغ التحصیالن مختلف هدایای بسیار زیادی به دانشگاه اهدا کرده اند. آدریان بیکرافت 
۴ میلیون پوند برای ساخت ساختمان دانشکده فیزیک آکسفورد اهدا کرد و نام وی بر این 
ساختمان گذاشته شد. همچنین او 1۰ میلیون پوند دیگر برای پشتیبانی از بورسیه های 

دانشگاه اختصاص داد.
یکی دیگر از این کمک ها را دیکسون پون، تاجر هنگ کنگی به آکسفورد اهدا کرد؛ مبلغ 

1۰ میلیون پوندی او ساخت ساختمان مرکز 
چینی های دانشگاه آکسفورد را در پی داشت.
اما بیشــترین حجــم کمک ها به دانشــگاه را 
یک زوج در سانفرانسیســکو در ســال ۲۰1۲ 
اهدا کردند. مایکل موریتز و هریت هیمن 7۵ 
میلیون پوند کمک اهدایی خود را برای کمک 
به دانشــجویان متقاضی بــا درآمدهای کمتر 
از 16 هــزار پوند در ســال اختصــاص دادند. 

موریتز روزنامه نگار سابقی است که در حال حاضر یک سرمایه گذار به  شمار می آید. او کار 
خود را از نگارش مقاالت درباره شــرکت های فناوری شروع کرد و با سرمایه گذاری در آنها 

به ثروت دست یافت.
یکی از چهره های مشهوری که به آکسفورد کمک مالی اهدا کرده، دیوید کمرون نخست 
وزیر سابق انگلستان است. حجم مبلغ اهدایی کمرون که فارغ التحصیل آکسفورد است، 

مشخص نیست اما با توجه به ثروت خانوادگی او مبلغ اهدایی بسیار باال برآورد می شود.

روزنامه استنفورددیلی: یک روز مادربزرگم 
بــه پدرم تلفــن زد و گفت: »من گــوگل را گم 
کــرده ام! کامپیوتر را روشــن کــردم و گوگل 
رفته بود. نمی دانم کجا رفته.« مادربزرگ من 
مانند بسیاری از همساالنش فاصله بسیاری 
با فناوری های امروزی دارد. البته توانایی های او دارای بازه 
متنوعی است: از ارسال کارت الکترونیکی از سایت1۲۳ 
Greetings در هر مناسبت )حتی مناسبت هایی که اصال 
نمی دانســتیم وجود دارند!( تا بازی زوال به مدت 6 ساعت 
بدون وقفه. او حتی یک کتابخوان الکترونیک قدیمی هم 
دارد، با اینکه نمی داند چگونه کتاب دانلود کند. تنها چیزی 
که بلد اســت دانلود کند، انواع ویروس هــای کامپیوتری 
اســت که به صورت پاپ آپ های تبلیغاتی ظاهر می شود. 
واکنــش مادربزرگم به همه اینها خنده اســت! او می داند 
پدرم می تواند تمام چیزهایی را که او خراب کرده درســت 
کند؛ مانند نوار جســت وجوی گوگل که او اشــتباها روی 
یاهو تنظیم کرده بود. بر اســاس تحقیقات تنها ۲6درصد 
کاربران اینترنتی 6۵ ســال به باال معتقدند در استفاده از 
کامپیوتر، گوشی های هوشمند و دیگر وسایل الکترونیکی 
آنالین اعتماد به نفس دارند. 77درصد کاربران کهنســال 
نیازمند کمک یک نفر دیگر هســتند تا یک دستگاه جدید 
الکترونیکــی را راه بیندازند. من تجربه مشــابهی با مادرم 
داشتم: وقتی مادرم چند سال قبل یک آی پد هدیه گرفت، 
کنارش نشستم تا مطمئن شوم این موارد را می داند: چگونه 
روشن و خاموش می شود، تنظیم صدا کجاست، چگونه یک 
اپ را باز و بســته می کنیم و چگونه عکس بگیریم. درست 
اســت که اینها موارد بسیار ســاده ای به نظر می رسند اما 
مدت زمانی باید می گذشــت تا مادرم جزئیات بیشتری از 
محصول اپل را فرابگیرد و کم کم بتواند از اپ استور دانلود 
کند. اگر می خواستم همین موارد را به مادربزرگم یاد بدهم، 

به احتمال قوی نمی توانستم.
وقتی از فیالدلفیا به اینجا آمدم، مشــاهدات بسیاری مرا 
شگفت زده کرد. البته که محیط استارت آپی اینجا برای من 
عادی بود؛ هم به عنوان کار جانبی چند اپ نوشتم و هم به 
مدرســه ای می رفتم که دانش آموزان حداقل ۳ کسب وکار 
مختلف را پیش از شــرکت در آزمون ورودی دانشگاه برای 
خود داشــته اند. آنچــه که بیش از همه مــرا متعجب کرد، 
محبوبیــت محصوالت اپل میان کهنســاالن بــود. آیا باید 
تعجب می کردم؟ از استنفورد تا اپل پارک تنها 1۵ دقیقه با 
خودرو طول می کشد. دو فروشگاه اپل به فاصله دو مایل از 
یکدیگر در پالو آلتو هستند. من از خانه تنها 16 مایل یا ۳۰ 
دقیقه با یک تکنسین دارای گواهینامه رسمی اپل فاصله 
دارم. همه اینها یعنی کهنساالن به دالیلی غیر از سهولت 
یا لذت اســتفاده این محصوالت را انتخاب می کنند. من و 
دوستانم مشــکالت خودمان را با دستگاه های اپل داریم. 
به همین خاطر پایمان به فروشگاه های اپل باز شده است. 

می خواســتم با تعدادی از کهنســاالنی صحبت کنم که یا 
برای خرید یــا تعمیر یکی از محصوالت اپــل آمده بودند. 
کنجکاو بــودم بدانم آیا زندگــی در ســیلیکون ولی آنها را 
مجبور کرده در میان مونوپولی که اپل در این منطقه به راه 
انداخته، از محصوالت آن خریداری کنند یا دلیل دیگری 
داشته. فروشگاه اپل پر بود از دانشجویان پرجنب وجوش، 
بچه هایی که غرغر می کردند و البته تعدادی شهروند با سن 
باال که کامال آرام به نظر می رســیدند. برخی از آنها منتظر 
کمک و پاسخ از یک تکنیسین بودند، برخی دیگر در حال 
گشــت زنی در میان محصوالت گران قیمت اپل )گوشــی 
1۰۰۰ دالری اصــال ارزان نیســت!(. هیچ کدام حاضر به 
مصاحبه نشدند؛ غیر از یک پیرمرد 7۵ ساله که برای تعمیر 
شیشــه آیفون XS خود آمده بود. او پیش از آمدن یوتیوب 
را جست وجو کرده )که به عقیده اش آنچنان هم برای یک 
پیرمرد کار پیشــرفته ای نیســت( و از نوه اش خواسته بود 
روش یوتیوب را اجرا کند. اما موفق نشده بودند و او مجبور 
شده بود وقت تعمیر بگیرد، با این امید که هزینه تعمیر آن 
زیاد نباشــد. او می گوید: »من همراه با همســرم 1۰ سال 
پیــش به اینجا آمدیــم؛ بعد از بازنشســتگی. فکر می کنم 
اولین یا دومین آیفون تازه رونمایی شــده بود اما من اصال 
آن را نمی خواســتم. از داشتن گوشی تاشوی خودم کامال 
راضی بودم.« با اینکــه در آن زمان نوه های او کارکردهای 
آیفــون را برایش نمایش می دادند اما او متقاعد نمی شــد 
که این همه پول ارزش آیفون را داشــته باشــد. او مخالف 
فناوری نبود اما هزینه آن برای او و بســیاری از دوستانش 
قابل درک نیست. »وقتی شما در منطقه گران قیمتی مانند 
سیلیکون ولی زندگی می کنید، باید مواظب مخارج خود 
هم باشید. خیلی خوب اســت که فروشگاهی در نزدیکی 

شــما می تواند گوشــی را تعمیر کند اما کمتر از چند صد 
دالر هزینــه نخواهید کرد. این محصوالت ارزان نیســتند، 
همین طور تعمیرات آنها ارزان نیســت.« با این حال هزینه 
باالی این دستگاه ها سبب نشده که روی آخرین محصوالت 
اپــل – به قول خودش – ســرمایه گذاری نکنــد تا هم حس 
کنجکاوی خــود را ارضا کرده و هم مصمم به جوان ماندن 
باشد. »وقتی شما در شرق کشور باشید و سن تان هم باالی 
6۰ ســال باشــد، انتظار نمی رود آخرین فناوری را داشته 
باشید. اپل تأثیر چندانی در زندگی شما ندارد، مگر اینکه 
درست در همســایگی اش در حال زندگی باشید. اینجا به 
شما می خندند، اگر گوشی خود را ارتقا ندهید یا گوشی و 

لپ تاپ تان یکی نباشد.«
به نظر می آید جامعه نقش مهمی در این گونه تصمیم گیری ها 
داشــته باشــد. در یک منطقه اگر همچنان از گوشی تاشو 
اســتفاده کنید و نخواهید از گوشــی چند اینچ بزرگ تر و با 
امکاناتی هوشمند استفاده کنید، ایرادی ندارد. در حالی که 
در منطقه ای دیگر نمی توانید مدل دستگاه های الکترونیکی 
خود را عوض نکنید. فرهنگ موجود در ســیلیکون ولی که 
مبتنی بر فناوری اســت و با سرعت باال نیز حرکت می کند، 
نمونه ای از فشــارهایی اســت که بیشــترین آســیب را به 
کهنساالن در مواجهه با فناوری می زند. کهنساالن بر خالف 
جوانان قرن جدید، ســواد فناوری های جدید را ندارند. اما 
بدان معنا نیســت که نخواهند یا نمی توانند این سواد را فرا 
بگیرند. جامعه به غلط فرض می کند که اینها نمی خواهند 
یــا نمی توانند یاد بگیرند و به همین خاطر آنها هیچ گاه یاد 
نمی گیرند. بســیاری از کهنساالن در گذشــته مانده اند و 
بسیاری دیگر به آینده نگاه می کنند. باید کمکشان کرد که 

برای همین آینده آماده باشند.
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نگاهی به رابطه فناوری و کهنساالن 

سر �پیری و معرکه گیری

 ترجمه: 
حسین رجبی

گزارش

یک اتفاق خوشایند
روز دوم رســیدنم بود که »ِجری« را 
دیدم. تقریبا 6۰ ســاله بود. ریش و 
ســبیل پرپشتی داشــت و موهایی 
جوگندمی که معموال آشفته بود. اغلب 
شــلوارک می پوشــید و یک تی شــرت 
آستین کوتاه که دیربه دیر عوض می کرد. 
ساده بود و در هر چیزی که به ریاضیات 

مربوط می شد، بسیار توانمند.
تــا پیش از اینکه ببینمــش در مکاتبات 
ایمیلــی و یــا در حرف، همیشــه دکتر 
ویلیامسون خطابش می کردم. روز اولی 
که وارد اتاق کار دانشــجویانش شدم با 
هرکس صحبت می کردم به محض اینکه 
می گفتم »دکتر ویلیامســون«، لبخند 
غیرمنتظره ای تحویل می گرفتم! تا اینکه 
به گمانم نفر سوم یا چهارم بود که همراه 
آن لبخند عجیب با شیطنت یادآور شد که 
هیچ کس »ِجری« را »دکتر ویلیامسون« 
خطاب نمی کند! و ادامه داد اگر اینطور 
صدایــش کنــی احتماال خــودش هم 
متوجه نخواهد شــد! »جری« در رفتار 
با هر آنچه من از یک اســتاد دانشگاه در 

ایران دیده بودم، متفاوت بود. 
هر روز ســاعت ۳ صبح از خــواب بلند 
می شــد، دوش می گرفت و ســاعت ۴ 
صبح، دانشــگاه بود. مســافت خانه تا 
دانشگاه نزدیک به 1۵ کیلومتر می شد. 
او همه  مسیر را رکاب می زد و این شامل 
روزهای سخت زمستان هم می شد. تا 
ســاعت ۸ صبح کارهایی را که احتیاج 
به تمرکز زیاد داشــت، انجــام می داد. 
ســاعت ۸ تــا 11 معمــوال کالس های 
درســش را داشت؛ و ســاعت 11:۳۰ 
یکی از دانشجویانش را برمی داشت تا 
باهم بروند کافی شاپ آن طرف خیابان. 
یک َبــِگل )نوعی نان( با پنیر می گرفت 
به عنوان نهــار و در خاللش از چیزهای 
دیگــر صحبت می کــرد. بعــد از ناهار 
یکی دوساعتی کار می کرد تا ساعت ۲ 
بعدازظهر با دوچرخه اش برگردد خانه. 
آن طور که خودش می گفت ســاعت 7 
عصر دیگر می خوابید. یک بار سر همین 
ناهارها بــا خنده به من گفــت که فکر 
می کند »به وقت ایران« در کانادا زندگی 
می کند و شاید هم به همین خاطر است 
که همیشه نیمی از دانشجوهایش را از 
ایران می گیرد. ولی جدای از شــوخی 
بارهــا به جــد گفته بــود کــه ایرانی ها 
بهترین دانشــجویانش بوده اند. برای 
مــن همه چیــز »ِجــری« تازه بــود؛ از 
عادات زندگی اش تا وطن پرستی اش، 
از رابطه صمیمانه اش با دانشجوهایش 
تــا بی سانســور از زندگی خــود حرف 
زدن و تالشــش در کار. »جری« اتفاق 
خوشایندی بود که از آن بسیار آموختم.
* دکتری برق از دانشگاه کالفرنیای جنوبی 
منبع: ماهنامه ۹۸ + )نشریه الکترونیکی ویژه 
دانشجویان ایرانی مقیم خارج(

 کیوان 
رضایی مقدم*

روی خط 
خارج

کمی آنسوتر

مرغ همسایه
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 ما و 
شبکه های اجتماعی

یکــی از صفات بــارز ایرانیان 
آن اســت کــه خوانش خاص 
خود را از هر مسأله ای دارند. 

مثال در همــه جای دنیا جــوراب زنانه 
را پا می کنند امــا در ایران برای صافی 
چایی در قوری هم استفاده می شود. از 
مسیج یا همان پیامک در گذشته برای 
رساندن پیامی فوری استفاده می شد 
اما ما برای ارســال جک از آن استفاده 

می کردیم. 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
نیز از این قاعده مســتثنی نیســتند. 
توئیتر شــبکه پرطرفداری است که در 
خــارج از این مــرز پرگهر بــرای اعالم 
خبــری مهم و کوتاه کاربــری دارد. در 
ایران اما توئیتر بیشــتر بــرای فحش و 

فحش کاری استفاده می شود. 
مثال یک هنرپیشــه خبر فوت جانگداز 
گربه خانگی اش را از طریق توئیتر اعالم 
می کند، متعاقب آن امت همیشــه در 
صحنه شروع می کنند به افاضه فیض. 
اولی می گوید در شرایطی که مردم یمن 
غذا ندارند شبه هنرمندان ما دل نگرانی 

گربه دارند. 
دومــی می گوید بیایید بــه نظرات هم 
احترام بگذاریم و در اینجا ســومی وارد 
می شود و با یک فحش آبدار به نویسنده 
توئیــت و تشــویق کنندگان توئیت کال 
میز بازی را برمی گرداند. اینســتاگرام 
فضایی است برای به اشتراک گذاشتن 
عکس که باید در اغلب اوقات توســط 
خود نشــردهنده گرفته شــده باشد و 

نهایتا یک جمله در توضیح آن. 
در نســخه ایرانی اما وضــع به گونه ای 

دیگر است. 
در حالــت اول غذایی را کــه خودمان 
نپخته ایم و عکســش را از جای دیگری 
سرقت کرده ایم برداشته و در سه صفحه 
نحوه پخــت آن را توضیــح می دهیم و 

جای همه را خالی می کنیم. 
در حالت دوم سفره نان و پنیر خود را که 
در پارک محله نشســته ایم با برج ایفل 
کالژ کــرده و در باب آرامش پاریس داد 

سخن می دهیم. 
در حالت سوم اگر خدای نکرده از کنار 
هنرمند یا فرد مشهور در حال موتی رد 
شده باشــیم ســلفی گرفته و با انتشار 
آن از شــب ها و روز هایی که با او به ســر 

برده ایم تعریف می کنیم. 
در حالــت چهارم بعد از یک شکســت 
عشقی عکس یک رز شکسته یا خدای 
نکرده دست بریده را با صدای محسن 
چاوشی میکس کرده و به صورت فیلم 
به اشــتراک می گذاریم ذیل عکس هم 
ناله ســر می کنیم. شبکه های مجازی 

دیگر بماند برای فرصتی دیگر.

آفتابه و لگن: 7 دست. رشد اقتصادی: منفی 4 درصد! )قسمت اول(
در روایت اســت که چون موســم ربیع 
رســید، شــیخ بزول چون دیگر شتران 
نیشدار، دامن صحرا گرفت )صحرا اسم 
دختر نیســت! ویراســتار( تا از نفخات 
نســیم فروردین، کامی بگیــرد و چون 
آفتاب اردیبهشت برآمد، به مرور آمار مشغول شد و همی شنید 
که در سرزمینی در دوردست، به سالی، دانشمندان ۹۹ فیل به 
آسمان فرستاده اند، ۸۸ مرض العالج چاره کرده اند و استاذان 
77 هزار مقاالت العلمیه از خود دربکرده اند و عالمان، پاسخ 
66 پرسش عظیم یافته اند و عامالن، ۵۵ طرح تحول زمین 
و زمان )همان کن فیکون( در دست دارند. القصه، چنان به 
کشف اسرار علوم مشغولند که از حال خود غافل مانده اند!  
همه شــواخص )شــاخص ها( پالس اســت و جز شاخص 

کسب وکار، که خالص! شیخ رحم الله عنه سخت در شگفت 
شد )اصال سابقه نداشت اینقدر سخت! در شگفت شود( که 
چگونه نتیجه همه رشدهای مثبت، رشدی منفی باشد و از 
مکتب به دوران خردی، شــنیده بود منفی در منفی، مثبت 
اســت و علی هذا، چگونه مثبت در مثبت، منفی می شود. 
پس افسار برگرفت تا از این مجهول، معلومی بیابد. چون است 
دانشمندی عالی که بر سفره ای خالی نشیند؟! پس هفت روز 
و ده شب بی وقفه براند )احتماال به خاطر سرعت خیلی باال، 
روز نهم اصال شمرده نشده/ ویراستار شترنامه( و چون فرود آمد 
)در آن زمان شترها اجازه پرواز داشتند!/ ویراستار(، خواست 
اندک کوهانی که داشت )واحد پول شترستان شمالی( به ریال 
بدل کند تا برای چند روز اقامتش خار و باری فراهم کند )خار 
منظور خارشتر است(. پس به طرفه العینی، دالالن دید گرد 

خویشتن و جملگی بر گرفتن کوهان ها هجوم کرده بودند و 
یکی گفتی که اگر امروز به ریال کنی، فردا خیال محال کنی 
که کوهان از ساعتی به ســاعتی متغیر است. و داللی دیگر 
گفت تو را در هر حال خســران رســد. چــه نگهداری و گر 
فروگذاری. آن یکی گفتی کــه اگر تو را به چندین کوهان 
بیابند، راه زندان گیرند. پس خواست رهایی یابد بلکه در 
صراف خانه معامله کند، گفتند لختی ست نه خرید دارند و 
نه فروش. خواست راه خانه بیابد، در ترافیک غرب به شرق 
نیایش از تشنگی، از هوش رفت. عزم کرد پیاده پرسه بزند، 
نفسش، دودبند شد. رفت تا دامن صحرا بگیرد، یکی کیسه 
پالستیک در پوزه اش فرو رفت، گفت: مرا این بس که حل 
)ادامه دارد(   این معما به خودشان، واگذارم... 
* شیخ بزول )علیرضا مختار(

شیخ بزول *

با نامی از آن میان، ز ما قانع باش /  ما قاصد پیغام جهان هیچیم عمری ست که سرگرم بیان هیچیم /  طومارگشای داستان هیچیم 
)موالنا عبدالقادر بیدل دهلوی، قرن یازدهم، رباعیات(

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به محدودیت جا که در شریف یکی از گلوگاه های 
اساســی توســعه شــده اســت. تقدیم می شــود به ایام امتحانات که ارزش یک صندلی 
مطالعه چند برابر می شــود و دانشجویان به خاطر آن دانشجو می کشند! تقدیم می شود 
به آن دانشــکده هایی که کتابخانه و ســالن مطالعه خیلی باکالس دارند و به دانشجویان 

دانشکده های دیگر اجازه استفاده از آن را نمی دهند. تقدیم می شود به کتابخانه مرکزی 
که هرچه می کند باز هم جا برای همه ندارد و تقدیم می شــود به کســانی که با وجود این 
وضعیت، وســایل خودشان را روی میز می گذارند و تقدیم می شود به چمن ها که آخرین 

سنگر دانشجوها برای دور هم نشینی، غذا خوردن و حتی مطالعه اند.

732****0917: ســالم. راجــع بــه گــزارش صفحــه 7 
روزنامه ۲۰ فروردین 

شــورای نگهبــان در رابطه با cft مغایرت با شــرع و قانون 
اساسی را تشــخیص داد که تنها بعضی از آنها در مجلس 

رفع شد.
  ســالم. همین شــما اون موقعی که یه مطلب 
درست می نوشــتیم می اومدی بگی آفرین یا مثال تأیید 

کنی؟ نه! 

082****0922: ســالم. خسته نباشــید. اگه ممکنه یه 
محاسبه با عادل فردوسی پور انجام بدید و درباره ی وقایع 
اخیر حرف بزنید گرچه که می دونم ایشــون خیلی سخت 

این چیزا رو قبول می کنه. با تشکر
  ســالم. عادل اگر محاســبه بلد بــود، قبل از 

اینکه به حسابش برسند، به حساب خودش می رسید.
434****0930: ســالم اگه مهندســی انرژی تو شریف 
هس پس چرا تو تخمین رتبه ســایت قلم چی ازش خبری 

نیس؟ قضیه چیه؟
  سالم. فکر می کنی مشکل انرژی مملکت چرا 
حل نمی شه؟! چون این رشته ها از ارشد شروع می شن!

376****0913: سالم
آقــا خداییــش روی انتخــاب عکــس صفحــه اول دقت 

بیشتری کنید. آدم خوف میکنه
  ســالم. ببیــن جلــدی کــه تــو رو زهره َتــَرک 

نمی کنه، چیزتو بیشتر می کنه؛ جرئتت رو!

تقدیم می شود به ...

پیامک

حسین شاهرخی

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  

نیش شتر

وصله پینه

نیش اشتر نه از ره کین است / نوش داروی زخم دیرین است

کوشــا معاونی نژاد یکی از فارغ التحصیالن قدیمی شــریف 
اســت که بیشتر برای تفریح پازل طراحی می کند. ما اسم آن 
را »پیچک« گذاشــتیم. چرا؟ چون شاخه شاخه است و همه 

جای آن به هم وصل است.

قوانین این بازی ســاده است. شما باید همه جزیره)دایره(ها را با 
استفاده از پل )خط(هایی که بین آنها رسم می کنید، به هم متصل 

نمایید. البته پل ها باید شرایط زیر را داشته باشند:

z	.پل ها نباید یکدیگر را قطع کنند

z	.پل ها می توانند عمودی، افقی و یا ۴۵ درجه باشند

z	.یک پل حداکثر می تواند دو جزیره را به هم متصل کند

z	 تعداد پل هایی که به هر جزیره وصل می شــود باید با شماره آن
جزیره برابر باشد.

z	 اتصال جزیره ها از طریق پل ها باید یک گراف همبند تشــکیل
دهد.

z	 چند پل در شــکل اولیه داده شــده اند. شــما باید بقیه پل ها را
پیدا کنید.

پیچک

)2(
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صفحه آخر

شرح 
هجران


