
سنگ
بنـزین

اینترنت
ــر طـرح  مــروری ب
ــمت  اصـــالح قیـ
ــل های انــرژی  حام

ــزوم و  و بــررسی ل
اشکاالت اجرای آن

از کتاب رهایی نداریم
عنوان این جستار وام گرفته از کتابی دربردارنده گفت وگوهای دو اندیشمند مهم معاصر 

شانت باغرام

اومبرتو اکو و ژان کلود کریر درباره جایگاه کتاب در عصر حاضر اســت. در این زمینه در 
جست وجوی دالیلی برای تشویق دوستان جوانم در دانشگاه برای مطالعه بیشتر بودم. 
هزاران داستان و دلیل به ذهن خطور می کند اما در این روزها سه مسأله »پیش داوری های 

ذهنی«، »جنگ«، این شر انسانی و »پیشرفت ایران« ذهنم را مشغول کرده است.
z	 چیماماندا گزی ادیشــی، نویسنده زن آفریقایی که آثار مهمی چون »نیمه یک خورشید طالیی: را

به چاپ رســانده، امروز تبدیل به یکی از چهره های جوان و مطرح ادبیات دنیا شــده است. وی در 
سخنرانی درخشانی در مجموعه سخنرانی های TED می گوید: »خواندن داستان ها باعث می شود 
ما از خطر مهمی در امان باشیم و آن »خطر روایت واحد« است. کلیشه های ذهنی همواره ما را احاطه 
کرده اند: پیش داوری هایمان در رابطه با انسان ها، همسایگان مان، نژادها و قومیت های متفاوت. 

خواندن ادبیات بین الملل ما را از این کلیشه های ذهنی نجات می دهد.«
داســتان های اورهان پاموک ترک زبان، کازیئو ایشی گوروی ژاپنی که به انگلیسی می نویسد، دولت آبادی 
که از روســتای کلیدر روایت می کند و نجیب محفوظ که از دنیای عرب می گوید و مارگریت اتوود کانادایی 
که ترسش را از دنیای جدید توتالیتاری پساسرمایه داری تعریف می کند، همه و همه درباره دنیایی صحبت 
می کنند که در کنار ما اســت و به ما یادآور می شــوند که مســائل انســانی با تمام پیچیدگی ها چقدر شبیه 
یکدیگرند و چقدر داســتان ها و برداشــت های متفاوتی از یک رویداد وجود دارد و چقدر پیش داوری های 

ذهنی ما و روایت های واحدی که از انسان و اصول و فروعش داریم، می تواند خطرناک باشند.
z	 کتاب ها شــاید بتوانند ما را از »جنگ«، این شــر تمام و کمال نجات دهنــد. در این روزها خواندن

مستندنگاری های الکســاندرویچ مانند »جنگ چهره زنانه ندارد«، »شهر سوخته« احمد محمود، 
»تبصره 22« جوزف هلر، »دیدار به قیامت« پی یر لومتر و هزاران اثر دیگر که زوایای تاریک روزهای 
دهشــتناک انسان را به نمایش می گذارند، شاید هشــداری جدی باشد که آنچه پس از هر جنگی 

می ماند، آتش است و دود و خاکستر و نابودی.
z	 امروز همانند دهه های گذشته نسل جوان این کشور در پی پیشرفت و بهروزی ایران و ایرانی است

و این پیشــرفت میســر نیســت مگر با فکر و اندیشــه و با بحث و گفت وگو. کتاب فرصتی است برای 
اندیشــدن، برای کشــف زوایای ناپیدای زندگی فردی و اجتماعی. در ایــن روزها بیش از هر زمان 
دیگری خواندن درباره تاریخ و فرهنگ ایران زمین ضروری است. امروز بیش از هر زمان دیگر محتاج 
نوشــتن دیدگاه ها، اندیشه و پیشنهادهایمان هســتیم. امروز پیش و بیش از هر زمان دیگر محتاج 
شــناخت گذشته مان و جایگاه مان در تاریخ جهان و در تاریخ اندیشه هستیم و این شوق جستن در 

میان سطور هزاران کتاب نوشته شده و در دست نوشتن آرمیده است.
در نهایت شاید این هفته فرصتی باشد برای همه ما تا کتاب بخوانیم. و چه دل انگیز که در این روزها موالنا 

و لورکا، حافظ و گوته، فردوسی و هومر، خیام و بودلر، سعدی و دانته را دوباره کشف کنیم.
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آب گرم هم نباشد، ورزش هست
حدود یک هفته اســت آب گرم جباری قطع است ولی مسابقات 
ورزشی در جباری گرِم گرم دنبال می شود. امروز، فردا و شنبه هفته 
بعد در سالن جباری مســابقات بدمینتون انتخابی تیم دانشگاه 
برگزار می شــود. چند مدت پیــش تربیت بدنی اعالم کرد که قرار 
اســت مســابقات بدمینتون را برای انتخاب تیم پسران دانشگاه 
برگزار کند. از این مســابقات استقبال خوبی شــد و 32 نفر قرار 
است در این مسابقات شرکت کنند. با توجه به تعداد زیاد بازی ها 
احتماال هر روز مسابقات تا ساعت 16 طول بکشد و این موضوع 

به این معناست که ساعت های مخصوص دختران کم می شود.

پرنده های زمین شناس شریفی
دانشگاه و سازمان زمین شناسی و اکتشافات کشور برای طراحی، 
ســاخت و عملیات داده برداری ژئوفیزیکــی هوایی با پرنده های 
بدون سرنشــین تفاهم نامــه همــکاری امضا کردند. بــه نقل از 
روابط عمومی دانشــگاه این تفاهم نامه بــا موضوع بهره گیری از 
توانمندی ها، تجــارب و ظرفیت های پژوهشــی، علمی و تبادل 
اطالعــات بــرای همــکاری و گســترش فعالیت هــای مرتبط با 
برداشــت داده های ژئوفیزیک هوایی به کمک تجهیزات پرنده و 
انجام همکاری های مشــترک در خصوص سنجنده های هوایی 

مگنومتری، رادیومتری و الکترومغناطیس تنظیم شده است.

وقتی کنجکاوی گزارشگر روزنامه ُگل می کند 

انتگرال خصوصی در شریف
داد از پوپولیسم

و  نهــم  دولــت  ظهــور  از  پیــش 
شعارهایش، از کمتر کسی، چه سیاسی 
و چه غیرسیاسی، پوپولسیم و پوپولیست 
می شــنیدید. »داد« در پرونــده اش به 
همین موضوع پرداخته. پرونده با مطلبی 
به قلم سردبیر شروع شده که تالش دارد 
ویژگی های مشــترک پوپولیســت های 
همه دنیا را برشمارد. نویسنده می گوید 
پوپولیســت ها خودشان را تنها نماینده 
مــردم می دانند و نســبت بــه نخبگان 
در بیــرون از قدرت و حتــی در زمان به 
قدرت رسیدن معترضند. نویسنده هر 
چند کوتاه و گذرا ســه عامل آشــفتگی 
اقتصادی، نداشــتن مشروعیت قدرت 
و نبود گفتمــان فرهنگی هویت بخش 
را برای آن فهرســت کرده است. در این 
شــماره داد هــم می توان یک مســأله 
تکراری را دید. در صفحه های داخلی و 
مطالب، جز پرونده شما نمی دانید دقیقا 
با چه مطلبی مواجه هستید. مطلب آینه 
اقتصاد از همین هاست؛ با تیتر و روتیتر و 
لیدی که مشخص نمی کند قرار است چه 
بخوانید و تــا نخوانید نخواهید فهمید، 
مگر اینکه پیــش از آغاز مطلب به میان 

تیترها نگاه بیاندازید.

شورای سخت خوان
موضوع اصلی اولین شــماره نشــریه 
شورای صنفی در ســال جدید ساعت 
ورود دختــران خوابگاهــی اســت و 
گزارشی هم از پیگیری های شورا برای 
غذای تابســتان دارد. البتــه ما هرچه 
تــالش کردیــم بفهمیــم چــرا خیرین 
باید منابعی را برای ناهار دانشــجویان 
در تابســتان اختصاص دهند، چیزی 
دستگیرمان نشد. »شورا« در ترم جدید 
نه تنهــا برای عکس اول کــه برای بقیه 
مطالب هم سراغ عکس تولیدی رفته و 
اتفاقا در شماره اول عکس های خوبی 
دارد. بــا این حال لوگوی تازه شــورا نه 
تنها چنگــی به دل نمی زنــد که حتی 

به سختی خوانده می شود. 

هتریک قهرمانی
مســابقات والیبال دانشــکده ای که از 11 آبان شروع شده بود، 
شــنبه این هفته خاتمه یافــت. این دوره با حضور 9 تیم شــروع 
شــد و بعــد از دو مرحله گروهی بــه نیمه نهایی رســید. ریاضی و 
هوافضــا و عمــران در همان مرحله اول حذف شــدند. این ســه 
تیــم در مجمــوع یک برد داشــتند که آن هم ســهم هوافضا بود. 
در مرحلــه گروهی بعــدی 6 تیم باقی ماندنــد و در دو گروه قرار 
گرفتنــد. در این مرحله برق و کامپیوتر بردی به دســت نیاوردند 
و از دور مســابقات کنار رفتند. برق تیمی بود که موفق شــده بود 
تنها باخت مهندســی شــیمی و نفــت در این دوره مســابقات را 

رقم بزند. با این حســاب چهار تیم میم شــیمی و نفت، مکانیک، 
مواد و صنایع بــه نیمه نهایی راه یافتند. هــر دو بازی نیمه نهایی 
با نتیجه ســه بر یک به پایان رسید. میم شــیمی و نفت سه بر یک 
مواد را شکســت داد و مکانیک توانست با همین نتیجه صنایع را 
شکســت دهد. در روز آخر مســابقات هم صنایع توانست در یک 
بازی نزدیک مواد را شکست دهد و چهارم نشود. آخرین بازی هم 
با برد قاطع ســه بر صفر مهندسی شــیمی و نفت مقابل مکانیک 
 به پایان رسید و این تیم برای سومین دوره پیاپی قهرمان والیبال 

دانشگاه شد.

گذشــته،  هفته هــای  در 
ی  س هــا کال ی  ر برگــزا
کمک درســی برای ریاضی 
یک در شــریف پدیــده ای عادی شــده 
اســت. دلیل این اتفاق هــم، نیاز فوری 
دانشــجوهای ورودی بــرای یادگیــری 
مبحث انتگرال اســت که از کتب درسی 
دوره دبیرســتان حذف شــده ولی برای 
درس فیزیک نیاز اساسی و در واقع امری 
واجب اســت. البته نیاز بــه کالس های 
اضافه به شــکل های ویژه تر و خاص تری 
نیز در دانشگاه نمود داشته است. هفته 
پیش بود که در دانشــگاه با توزیع کارت 
ویزیت کالس خصوصی درس های پایه 
مثل ریاضی و معادالت و حتی درس های 
تخصصی مثل مدار الکتریکی و معماری 
کامپیوتر و میکروکنترلر مواجه شــدیم. 
پیشــتر در مدارس و دانشگاه های آزاد و 
علمی کاربردی از این نوع تبلیغات معلم 
خصوصی دیده بودیم اما در شریف با آن 
همه ادعای دانشجوهایش، پدیده نسبتا 

جدیدی بــود. البته برگزاری کالس های 
خصوصی دانشــجویان دانشــگاه برای 

دانش آموزان پدیده جدیدی نیست.
کمی بیش از حد کنجکاو بودیم

از روی کنجــکاوی )شــاید هــم همــان 
فضولی( دنبال قضیه را گرفتیم و با یکی 
از شــماره های درج شده روی این کارت 
ویزیــت تماس گرفتیــم. در صحبتی که 
به عنــوان یــک دانشــجو با این شــماره 
انجــام دادیــم، هزینه هر ســاعت از این 
کالس ها 200 هزار تومان عنوان شــد. 
استاد درس گرچه اسم مشخصی از هیچ 
دانشگاهی نمی آورد اما ادعا می کند که 
در دانشگاه های سراســری و آزاد سابقه 
تدریــس دارد. ابراهیمی-نامــی کــه ما 
در ایــن گزارش بــرای مــدرس انتخاب 
کرده ایم- اضافه می کند که در موسسات 
کنکوری مثل ماهان هم تدریس داشــته 
است. او در مورد مکان برگزاری  کالس ها 
می گوید که این کالس ها را در هر جایی 
که دانشــجو بخواهــد برگــزار می کند. 

ابراهیمی بعد از اینکه چند ســوال دیگر 
می پرسیم، خودش جواب این قسمت را 
تکمیل می کند و می گوید اگر شما جایی 
نداشته باشید، خودش مکان کالس ها را 
نیز تأمین می نماید. ابراهیمی می گوید 
برای مکان نیــز البته هزینه ای »جزیی« 

می گیرد.
همکار شریفی می پذیریم

ابراهیمی در پاسخ به سوال ما که گفتیم 
یکی از دوستان ما دنبال تدریس است و 
آیا امکان دارد که با شما هماهنگ کند که 
برای او نیز دانشــجو معرفی کنید، پاسخ 
مثبت می هد و می گوید که در تماس با او 
این مسائل را هماهنگ کنند. ابراهیمی 
حاضر است این کالس ها را به قول خود 
نیمه خصوصی هم برگــزار کند که البته 
هزینه های این کالس کمی بیشتر است 
اما می تواند میان متقاضیان سرشــکن 
شــود. ایــن عــدد از قیمتی که مــا فکر 
می کردیم کمتر بود و برای کالس سه نفره 

260 هزار تومان هزینه می گرفت.

گزارش

فقط بی مصرف های شما
»میدان انقالب« شــماره جدید را با 

یک جلد جنجالی منتشــر کرد. نشریه 
بســیج دانشــجویی عکس نمایندگان 
مجلس را مثل پوستر فیلم بی مصرف ها 
کنار هــم ردیف کرده و نام فیلم ها را هم 
به عنوان تیتر جلد برگزیده اســت. تیتر 
و جلدی که به راحتی کار هر نشــریه ای 
روی باجه هــای شــهر را بــه توقیــف و 
دادگاه مطبوعات می کشاند. جسارت 
و صراحت میدان انقالب و سرراســتی 
اعــالم موضعــش البته جذاب اســت. 
با این حــال نکته دیگر پوســتر حضور 
تنها نمایندگان اصالح طلب روی جلد 
اســت که از هر ســو به علــی الریجانی 
ختــم می شــود. از قرار معلــوم میدان 
انقــالب تنها دلیل ناکارآمدی مجلس و 
بی مصرف بودنش را یک جناح سیاسی 
خاص می داند. مطالب میدان انقالب 
مثل مسخره بازان و مجلس کشوساز در 
دست فشــل ها هم کارآمدی مجلس را 
زیر سوال می داند. نویسندگان بخشی از 
مشکالت را ناشی از ایرادهای ساختاری 
و قانونی مانند شفافیت، تعارض منافع و 
خودنظارتی می دانند و بخشی را ناشی 
از عملکرد ضعیف یا نابجای نمایندگان. 

رویان ازدواج
پرونــده ویژه »رویان هوافضا« بررســی 
جت آموزشــی یاســین، محصول تازه 
صنایع هوایی ایران است. یک انتخاب 
خوب که نشــان دهنده حساســیت و 
واکنــش یک نشــریه دانشــکده ای به 
اخبار تخصصی روز است. نکته جالب 
این شــماره اما شــروع نشــریه با یک 
مطلــب از حاج آقا عبداللهــی، معاون 
نهــاد نمایندگی رهبری دانشــگاه در 
مــورد ازدواج اســت؛ موضوعــی که با 
مطلبی به نام جزوه شکستگان تکمیل 
شده که نویسنده اش معتقد است اگر 
دانشجویی بگوید به ازدواج فکر نکرده 
حتما روی صندلی شــاعری نشســته 

است. 

میز 
نشریات

میز 
نشریات

باکس 
خبری
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بخش خبری



چهارشنبه گذشته اگر خوش شانس بودید و 
در دانشــگاه هم حضور داشتید، تعدادی از 
بچه های باصفای اهل سیستان و بلوچستان 
را با لباس محلی می دیدید که از قضا ارتباطی 
هم با جشنواره اقوام نداشت. این بچه ها برای 
بازدید از چند دانشــگاه و مرکز دیگر به تهران آمده بودند 
و گشــتی هم در شریف زدند. عاطفه خدادادی، به عنوان 
یکی از همراهــان این بچه ها هنگام بازدید از شــریف در 

گزارش زیر ماجرا را کمی بیشتر شرح داده است:
روز 13 آبان بود که معاونت فرهنگی اطالع داد قرار است 
هفته بعد یک گروه 20 نفره پســر از مناطق محروم استان 
سیســتان و بلوچســتان به دانشــگاه بیایند و به تعدادی 
داوطلب برای همراهی آنان نیاز است. من داوطلب شدم 

که یکی از همراهان این گروه باشم.
صبــح روز 22 آبــان اولین بــار بچه هــا را همراه مســئول 
همراه شــان در سالن کنفرانس ســاختمان شهیدرضایی 
دیدم. در آنجا بچه ها کلیپ هایی را از دانشــگاه مشاهده 
کردند و آقای شــکرانی هــم توضیحاتی را برایشــان ارائه 
داد. در همان جلسه متوجه تفاوتی بین یکی از مسئوالن 
آقا )که در واقع مددکار این دوســتان، آقای موســوی نژاد 
بود( و مســئول خانم همــراه گروه )خانم جــوان( با بقیه 
حاضران شدم. این دو نفر اطالعات زیادی راجع به زندگی 
در محیطی شبیه تهران داشــتند، درحالی که با توجه به 
توضیحات شان برای جمع به نظر نمی رسید بقیه آشنایی 

زیادی با این فضا داشته باشند.
بعــد از کلیپ ها و صحبت های آقای شــکرانی جمع را به 
ســمت سیاه چادرهای بین ســاختمان ابن سینا و تاالرها 
به صرف آش به عنــوان صبحانه بردیم. در همان زمان که 
منتظر تمام شــدن آش بچه ها بودیم، با آقای موسوی نژاد 
شــروع به صحبت کردم. او در ابتدا از مودب بودن بچه ها 
بسیار تعریف کرد و گفت که ما در یک منطقه متشکل از ۷0 
روســتا کار می کنیم. در این ۷0 روستا تنها سه دبیرستان 
که دوتا از آنها پسرانه و دیگری دخترانه است، وجود دارد: 
»بچه ها در این منطقه معموال در دبستان یا راهنمایی ترک 
تحصیل می کنند. در این دو دبیرســتان فقط رشــته های 
تجربی و انســانی ارائه می شود. دانشگاه شما تنها مقصد 
ما نیســت. روزهای قبل و حتی در ادامه ســفر شرکت ها و 

دانشگاه های بزرگی در برنامه بازدید ما قرار دارد.«
بعــد از اتمــام صحبت هــای آقــای موســوی نژاد و اتمام 
صبحانه تصمیم بر این شــد که قبل از شــروع تور، بچه ها 
از غرفه های اســتان ها دیدن کنند. نوع تماشــای بچه ها 
از غرفه ها و همچنین اطالعات جامع آقای موســوی نژاد 
درباره سوغات استان ها بســیار جالب بود. پس از بازدید 
از غرفه ها روند اصلی تور شــروع شد و به بازدید و توضیح 
راجع به دانشــکده ها و رشــته ها پرداختیم. طبق تجربه 
قبلی حس کردم این بچه ها ذوق بسیار بیشتری نسبت به 

دانش آموزانی که تا االن راهنمای تورشان بوده ام، دارند و 
خیلی بیشتر سوال می پرسند و من مجبور می شدم هربار 
اطالعاتی را جســت وجو کنــم. بعد از مواد و شــیمی، به 
مکانیک رسیدیم و بعد از آن بچه ها را به آزمایشگاه مقاومت 
مصالح مکانیک بردیم کــه در آنجا هم بچه ها ذوق زیادی 

هنگام آزمایش و بازدید از نمایشگاه داشتند.
پس از آن به دانشکده های علوم ریاضی، صنایع، مهندسی 
شیمی و نفت، کامپیوتر و عمران رفتیم. در این حین صدای 
اذان آمد و آقای موســوی نژاد ذکر کرد که دوســتان اهل 
سنت هستند و باید نمازشــان را همین االن بخوانند و ما 
مجبور شــدیم تور را متوقف کنیم و خدا را شکر کردیم که 
نزدیک مسجد بودیم. به مسجد رفتیم و حین وضو گرفتن 
بچه ها، آقای موســوی نژاد دکتر عــارف را در حال ورود به 
مســجد دید و نســبت به اوضاع منطقه و محرومیت های 
موجود در آنجا گله و اعتراض کرد. آنجا بود که متوجه شدم 
در آن منطقه خیلی از روستاها فقط برق دارند و آب و گاز و 
تلفنی در دسترس نیست. مردم آنجا برای مقداری آب باید 
دو ســاعت راه طی کنند. این منطقه تنها سه چاه دارد که 
آب آنها به شدت آلوده است اما مسئوالن جرأت نمی کنند 
این موضوع را به گوش اهالی برسانند، چراکه این چاه ها 
تنها منابع آب این مردم است. آقای موسوی نژاد می گفت 

بچه ها حتی از دیدن آب حوض مسجد ذوق می کنند!
آقای موسوی نژاد گفت صحبت با دکتر عارف و انتقال این 
محرومیت ها به او، فرصت مهمی برای ماست و می خواهیم 
از آن اســتفاده کنیم، شــاید اتفاقی افتــاد و اوضاع مردم 
بهبــود پیدا کرد. از من خواهش کرد تغییری در تور ایجاد 
کنم و من نه می توانســتم و نه می خواستم مخالفتی کنم. 

من هم همان امیدی را که در دل آقای موســوی نژاد بود، 
در دل داشــتم، چراکه در آن مــدت انگار من هم جزیی از 

جمع آنها شده بودم.
مدتی گذشــت و آقای امیری، مدیر دبیرســتان کنار من 
حاضر شــد و درباره مســائل درســی بچه ها بــا ذوق زیاد 
صحبت کرد: »امســال ما ســه قبولی در کنکور داشتیم! 
دو پســر و یک دختــر اما بچه های ما خیلی پشــت کنکور 
می ماندنــد، چراکه تنها رشــته های فرهنگیــان به خاطر 
تضمین شغلی و دانشگاه های اطراف را انتخاب می کنند 
و من آمدم خواهش کنم راجع به این مســائل و رشته های 
دیگر و خوابگاه بیشــتر برایشــان بگویید. در اصل هدف 
این ســفر همین بوده که بچه ها از آن منطقه خارج شوند 
و اطــراف را نیز ببینند و با زندگی خارج از روســتای خود 
آشــنا شده و برای درس خواندن و آمدن به شهرهای دیگر 

ترغیب شوند.«
با تغییر برنامه برای صحبــت با دکتر عارف موافقت کردم 
و قرار بر این شــد کــه منتظر خروج دکتر عــارف بمانیم و 
آقای امیری درباره مسائل موجود در منطقه با او صحبت 
کند. دکتر عــارف نیز مالقاتی را برای شــنبه ترتیب داد. 
آن زمان بود که آقای موســوی نژاد و دیگر مسئوالن گروه 
را خوشــحال تر و امیدوارتــر از همیشــه می دیــدم و مــن 
هم همان قــدر امیدوار به ادامه مســیر و توضیــح درباره 
دانشــکده های برق، فیزیک و هوافضا پرداختم. ســاعت 
12:30 بــود کــه جمع را به آقای شــکرانی بــرای صرف 
ناهــار ســپردم و خداحافظی صمیمــی ای از طرف آقای 
موســوی نژاد و خانم جوان داشتم و آن روز خاطره انگیز و 
به یادماندنی برای من با یادگرفتنی های زیاد به پایان رسید.

 نه به دموکراسی، 
نه به افکار عمومی

تصمیم ســران قــوا، افزایش قیمت 
بنزیــن از ایــن راه به نتیجه رســیده 
اســت؛ راهی که مدتی اســت برای 
گرفتن تصمیم های فوری و حیاتی برای 
کشــور ابداع و تحریم ها و شــرایط ویژه 
اقتصادی کشــور هم دلیل این تصمیم 
اعالم شــده است. بناست ســازوکاری 
چابک و انعطاف پذیر به کمک مسئوالن 
کشور به ویژه دولت بیاید تا بتوانند سریع 
و قاطع تصمیم بگیرند و راحت اجرا کنند. 
حتما یادتان هســت که رئیس جمهور 
چندی پیش، از نداشــتن اختیار کافی 
در اداره کشور گالیه می کرد. اطرافیان 
هم تالش داشتند با اعالم درصدهایی 
که معلوم نبود چگونه استخراج شده اند، 
ســهم دولت از کشور و اداره اش را برای 
مای از همه جا بی خبر به تصویر بکشند. 
هــدف هم البــد این بود که مــا چرایی 
حل نشدن و وجود مشکالت را بفهمیم. 
حاال برای اینکــه دولت راحت فکر کند 
و بی دغدغــه اجرای فکرهایــش را پی 
بگیرد، سازوکاری فراقانونی ایجاد شده 
است. ســران سه قوه و شــواری عالی 
هماهنگی اقتصادی، این امکان را دارند 
که به سادگی هر کاری بکنند، نمونه اش 
هم همین افزایش قیمت بنزین. مجلس 
سال گذشته افزایش قیمت حامل های 
انــرژی را در الیحه بودجــه رد کرد، اما 
جلسه ســران قوا نظر دیگری داشت و 

خودش دست به کار شد. 
جمهوری اسالمی در دهه های گذشته 
تالش زیادی برای تثبیت ساختارهای 
کشور داشــته ولی حاال به بهانه شرایط 
ویژه اقتصادی جلسه سران قوا در عمل 
مجلس و قوه مقننه کشــور را به حاشیه 
برده اســت. شــاید بگویید شرایط ویژه 
مانند شــرایط جنگ اقتصادی چنین 
خروج از ساختارهایی را ناگزیر می کند، 
امــا یادمــان نرود کــه مجلس ایــران و 
انتخاباتش حتی در جنگ هشت ساله 
هم تعطیل نشــد و باز هــم یادمان نرود 
که دولت ها همیشــه دوست داشته اند 
شــرایط را نیازمنــد ساختارشــکنی و 
افزودن بر اختیارات شان نشان دهند. 

بــه اینهــا اضافــه کنیــد اینکــه چنین 
تصمیمی حتــی از پیش به اطالع مردم 
نمی رسد. هیچ تالشی برای همراه کردن 
مردم و افکار عمومی نشد و اعالم و اجرا در 
ساعات پایانی شِب یک روز تعطیل نشان 
از نامحرم دانستن کامل مردم دارد. تجربه 
دور اول ســهمیه بندی بنزیــن به خوبی 
نشان داد می شود روی همراهی مردم و 
همکاری آنها در صورتی که دلیل کارها و 
تصمیم ها با آنها به اشتراک گذاشته شود، 
حساب کرد. پیداســت ساختار جلسه 
ســران قوا نه اعتقاد به دموکراسی دارد و 

نه به اقناع افکار عمومی.

مرتضی یاری

بهتر از این هم ممکن بود
مســابقات والیبال دانشــکده ای روز شنبه با قهرمانی مهندسی شیمی و نفت در حضور پرشور تماشاگران به پایان رسید. حاال که مسابقات تمام شده، بد نیست برخی 

اشکاالت این بازی ها را هم مرور کنیم تا شاید در سال های بعد اصالح شود:

z	 در حرفه ای تریــن ســطح والیبال دنیا کــه لیگ جهانی
اســت، ورزشــکارانی حضــور دارنــد که تنها کارشــان 
ورزش کردن اســت، با مجهزترین امکانات بدن ســازی 
می کننــد و بعــد از هر بازی بــه بهترین شــکل ممکن 
ریکاوری را انجام می دهند. البته در همین لیگ جهانی 
هر تیم حداکثر هفته ای ســه بازی را تجربه می کند اما 
در شــریف با وجود اســتادهایی که انگار دانشجوها در 
دنیا هیچ کاری غیر از درس آنها ندارند و میان ترم هایی 
کــه وصف شــان را بهتر بلدیــد و امکاناتی که تناســبی 
با نام دانشــگاه نــدارد، هر تیم حاضر در مســابقات در 
یــک هفته چندیــن و چند بازی کــرده و حتی بین دور 

دوم گروهــی و نیمه نهایی هیچ روزی فاصله نمی افتد و 
 تیم ها احتماال با خســتگی به روزهای پایانی مسابقات 

می رسند.
z	 طبق اعالم تربیت بدنی دانشگاه در هر روز از مسابقات

ســاعت 12 بازی اول و ســاعت 13 بازی دوم باید آغاز 
می شد، اما به طور دقیق هیچ بازی ای در این ساعت ها 
آغاز نشــد. بعضی روزها بازی اول به ست سوم و یا پنجم 
کشیده می شد و تماشاگرها و بازیکنان بازی دوم آن روز 
بعضا تا 90 دقیقه هم معطل شده اند. مثال بازی فینال 
به جای ساعت 13 اعالم شده، حدود ساعت 15 شروع 
شد. البته این مسأله کامال قابل پیش بینی بود و موضوع 

عجیب، اصرار تربیت بدنی به اعالم ساعت های 12 و 13 
برای شروع مسابقات است.

z	 با اینکه هرســال این مســابقات با شــور و شوق خوبی
برگزار می شود، اطالع رسانی تربیت بدنی ضعیف است. 
امســال البته نتایج بازی ها همان روز اعالم می شد ولی 
جــای گزارش تصویری از بازی ها به شــدت خالی بود و 
عکس های تیمی دانشکده ها نیز همچنان کیفیت قابل 
توجهی نداشت. در کل نبود یک دوربین حرفه ای برای 
تصویربرداری باکیفیت از مســابقات حس می شود. با 
یک دوربین خوب، آرشیو بهتری برای آینده در دسترس 

خواهد بود.

ذره بین

حرف 
زیادی

عاطفه 
خدادادی

بچه های مناطق محروم سیستان و بلوچستان در شریف

آب حوض اینجا از آب خوردن آنها سالم تر است
گزارش
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بخش خبری



مروری بر طرح اصالح قیمت حامل های انرژی و بررسی لزوم و اشکاالت اجرای آن

آسیب شناسی وضعیت فعلی نظام یارانه ای کشور
مصــرف مســرفانه انــرژی و باال بودن شــدت   .1
مصــرف انــرژی: بازبــودن پنجره هــا در فصــل 
زمســتان بــرای تعدیل دمای اتاق در عین روشــن 
بودن وســایل گرمایشی، اســتفاده از لوازم لوکس 
روشــنایی در منازل، خودروهای تک سرنشــین و 

ترافیک خیابان ها بــه ترتیب نمونه هایی از مصرف 
بی رویه گاز، برق و بنزین از ســوی مردم اســت. به 
عنوان مشــاهده ای دیگر در حالی که روند شــدت 
انرژی)معیاری از میزان مصرف انرژی برای مقدار 
مشــخصی از تولید( در کل دنیــا روند نزولی دارد، 
این شاخص در کشــور ما صعودی ست. دلیل این 
مشــاهدات را می توان در قیمت پایین حامل های 
انرژی نســبت به ســایر کاالها و خدمات موجود در 
اقتصاد کشــور جســت وجو کرد، چرا کــه افراد بر 
اساس درآمد خودشــان و قیمت کاالهای موجود، 
ســبد بهینه مصــرف را تعیین می کننــد و با توجه 
بــه اینکه علی رغــم افزایش مداوم ســطح عمومی 
قیمت هــا، معموال قیمت حامل هــای انرژی ثابت 
مانــده، بنابراین آحــاد اقتصادی انگیــزه ای برای 
کاهش مصرف انرژی ندارند. در واقع دولت با عرضه 
ارزان حامل ها سبد بهینه خانوار را تغییر می دهد، 
در حالی که اگر این حامل ها به قیمت واقعی عرضه 
و عوایــد حاصل از آن به نحوی بین خانوارها توزیع 
می شــد، دهک های پایین می توانستند با کاهش 
مصرف انرژی، کاالهایی نظیر گوشت را نیز به سبد 

مصرفی خود اضافه کنند. 
توزیع ناعادالنه: یکی از اساســی ترین مشکالت   .2
نظــام کنونی تخصیص یارانه ســوخت و عرضه آن 
به قیمت بســیار پاییــن، اثر بازتوزیعــی آن به نفع 
دهک های پردرآمد است. این مسئله به طور خاص 
برای بنزین بسیار ملموس است. بر اساس داده های 
هزینه های خانوار در سال 1395 از سوی مرکز آمار، 
از میــان خانوارهای ایرانی تنهــا حدود 43 درصد 
صاحب خودروی بنزین ســوز هستند که این قشر 
بهره مندان اصلــی یارانه های بنزین هســتند، در 
حالــی که 45 درصد خانوارها نــه تنها خودرو بلکه 

موتورســیکلت نیز ندارند. بر اســاس همین آمار و 
همانطور که نشان داده شده، دهک درآمدی دهم 
در اســتفاده از خودروهــای شــخصی، حدود 11 
برابر دهــک درآمدی اول از مواهب بنزین بهره مند 
می شــوند. در واقع بیت المال عمومــی جامعه در 
قالب یارانه ناعادالنه بنزین به ثروتمندان تخصیص 

داده شده و فقرا کمترین بهره را می برند.
اثرات ســوء زیست محیطی و ســالمتی: اینکه   .3
دارایی های زیرزمینی کشور با مصرف بی رویه هدر 
داده شود، دردناک است اما دردناک تر این است که 
این مصرف بی رویه منجر به تخریب محیط زیست 
و آلودگی هوا و انواع بیماری ها شده است. در واقع 
منابع انرژی که می توانســتند به عنوان یک مزیت 
در خدمت اقتصاد کشــور باشــند، تبدیل به قاتل 

سالمتی انسان ها شده اند. 
قاچاق ســوخت: یــک پیامد تعییــن قیمت های   .4
نــازل بــرای حامل هایی نظیــر بنزیــن و گازوئیل 
ایجــاد صرفــه و انگیــزه بــرای قاچــاق از مرزهای 
کشــور است. همانطور که در شکل دیده می شود، 
اختالف قیمت شدیدی میان قیمت این حامل ها 
در ایران و کشــورهای همســایه وجود دارد و یارانه 
پرداختی از بیت المال باعث می شــود در مرزهای 
کشــور حامل های انرژی با قیمت ارزان در اختیار 
قاچاقچیان قرار بگیرد و آنها با انتقال این حامل ها 
به آن سوی مرز و فروش آن به قیمت باالتر در کشور 
همسایه از منافع آن بهره مند شوند. مسئله زمانی 
حادتر می شود که بدانیم این امکان و احتمال وجود 
دارد که منابع حاصل از فروش در آن ســوی مرزها 
برای تأمین مالــی قاچاق کاالها یا مــواد مخدر به 
داخل کشــور استفاده شود. بنابراین مخصوصا در 
شــرایط فعلی که درآمدهای نفتی دولت به شدت 
کاهش یافته، منابع ارزشمند در اختیار دولت باید 

با درایت و تدبیر بیشتری مصرف شود.
تورم: می توان گفت ستون اصلی یک اقتصاد، حفظ   .5 
توازن میان منابع و مصارف بودجه دولت است. چرا 
که کسری بودجه دولت در نهایت منجر به استفاده 
از منابع بانک مرکزی شــده کــه آن هم باعث ایجاد 

تورم می شــود. اعطای یارانه های سنگین انرژی از 
سوی دولت و محروم ماندن از درآمدهای بالقوه آن 
باعث شده تا دولت ها معموال کسری بودجه مزمن 
داشته باشند که در نهایت منجر به تورم شده و عمده 
فشار آن به طبقات پایین تحمیل می شود. در واقع 
سیاست های یارانه ای که با هدف حمایت از اقشار 
محروم اعمال شــده اند، به ضد خود تبدیل شده و 
منجر به افزایش فشار بر دهک های پایین می گردد. 

چاره ای نیست، ولی با روش درست
با توجه به اشــکاالت اشاره شــده روشن است که نظام 
یارانه ای کشــور نیازمنــد اصالح اســت. در این رابطه 
طرح هــا و ایده های متفاوتی مطرح شــده اما می توان 
گفت در اصــول کلی حاکم بر ســازوکارهای اصالحی 
اتفاق نظر وجود دارد. بر همین اســاس خطوط اصلی 

اصالحی عبارت است از: 
اصالح قیمت حامل های انرژی باید تدریجی باشد.   .1
این قیمت ها باید متناســب با قیمت های ســطح   .2
منطقه تعیین شده و دولت به تدریج از قیمت گذاری 

حامل های انرژی خارج گردد.
آن دســته از مصرف کنندگان که الگوی مصرف را   .3
رعایت می کنند، از تخفیفات قابل توجه برخوردار 
باشــند و مصرف کنندگانــی که بیشــتر از الگوی 
مصرف از انــرژی اســتفاده می کننــد، هزینه آن 

راپرداخت نمایند.
ســهمیه های بنزین مصرف کنندگان در بازار قابل   .4
مبادله باشد، به طوری که مصرف کنندگانی که از 
مصرف ســهمیه خود اجتناب می کنند، بتوانند از 
مابه التفاوت قیمت آن با قیمت آزاد بهره مند شوند.
وجود یک بســته حمایــت مالی )بازتوزیــع منابع   .5
حاصل از اصالح قیمت ها( برای کاهش هزینه های 
اصالحات و جلوگیری از تحمیل فشــار معیشــتی 

برای خانوارهای کم درآمد ضرورری است. 
قبل و حین اجرای برنامه اصالحات باید نسبت به   .6
اقناع سازی عمومی و بیان پیشرفت های اقتصادی 
و اجتماعی حاصل از طرح برای مردم اقدام گردد.
طرح پیشنهادی نباید منجر به ایجاد کسری بودجه   .۷
دولت شود و حتی االمکان بخشی از منابع آزادشده 

باید صرف پوشش کسری بودجه گردد.
طرح ارائه شــده باید ساده و برای عموم مردم قابل   .8
اســتفاده بوده و پیچیدگی های اجرایی نداشــته 

باشد. 

آمدیم ابرویش را درست کنیم ...
بــا توجه به اینکه اقشــار محروم به صورت مســتقیم از 
بنزین اســتفاده نمی  کنند، بنابرایــن افزایش قیمت و 
پخــش عواید حاصــل از آن میان مــردم از منظر حفظ 
قدرت خرید اقشار محروم قابل دفاع است. نگرانی ای 
که همواره در رابطه با افزایش قیمت حامل های انرژی 
وجود داشــته، اثرات آن بر سطح عمومی قیمت هاست 
که به لحاظ ادبیات اقتصادی در میان مدت این اتفاق رخ 
نخواهد داد. تجربیات قبلی اصالح قیمت حامل های 
انرژی نیز نشانگر تأثیر بسیار کم این اصالحات بر سطح 
قیمت هاست. در واقع این طرح از این جهت که پایانی بر 
انفعال نظام تصمیم گیری کشور در رابطه با حامل های 
انرژی بود، مثبت ارزیابی می شــود اما اشــکاالتی نیز 
دارد کــه به منظور رفع آنها و ارائه طرح کامل تر در ادامه 

به آنها اشاره می شود: 
با توجه به این که متوســط قیمــت بنزین افزایش   .1
حدود 100 درصدی داشته است، به نظر می رسد 
اصل افزایش تدریجی قیمت به صورت مناســبی 
رعایت نشده است. )حدود دو سوم بنزین تولیدی 
کشــور با قیمت 1500 و یک سوم مابقی با قیمت 
3000 تومان عرضه خواهد شد که متوسط قیمت 

برابر 2000 تومان است.(
با توجه به اینکه سازوکار تعیین قیمت تغییری نکرده   .2
و همچنان سیاست گذار تعیین کننده است، در این 

رابطه نیز اصالحی صورت نگرفته است.
ســهمیه به خودرو در نظر گرفته شــده که عادالنه   .3
نیســت. همانطور که اشاره شــد دهک های پایین 
درآمدی خودرو و موتورسیکلت ندارند و بنابراین از 

سهمیه محروم مانده اند. 
اجرای طرح بدون هیچ اطالع رسانی قبلی به مردم   .4
آغاز شد. در واقع به نظر می رسد در صورتی که یک 
طرح بدون ایراد هم اجرا می شد، نحوه اجرا و شروع 
ناگهانی آن این تردید را برای مردم ایجاد می کرد که 

احتماال سیاست اجراشده دارای اشکال است. 
عواید حاصل از این طرح به صورت کامل میان مردم   .5
پخش می شود که این باعث می شود کسری بودجه 
دولت پوشش داده نشود و همانطور که اشاره شد، 
تبعات تورمی ناشی از کسری بودجه در میان مدت، 
باعث فشار بر طبقات محروم خواهد شد، در حالی 
که اگر بخشی از عواید بین دهک های پایین پخش 
و بخش دیگر صرف پوشش کسری بودجه می شد، 

به لحاظ اقتصادی نتایج بهتری داشت.

سنگ، بنزین، اینترنت

1.8

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0 ترکمنستان پاکستان امارات ترکیه ایران یمن آذربایجان افغانستان عمان

    بنزین    گازوئیل

میزان بهره مندی دهک های مختلف جامعه از یارانه بنزین به نسبت دهک اول

مقایسه قیمت بنزین و گازوئیل در ایران با برخی از کشورهای منطقه )به دالر(
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پرونده



آخرین دقیقه های پنج شــنبه هفته گذشــته بود که به صورت ناگهانی اعالم شــد از آغاز روز جمعه بنزین دوباره ســهمیه بندی می شود و قیمت 
بنزین آزاد نیز با افزایش دویســت درصدی به 3000 تومان می رســد. به همین بهانه سراغ بچه های اندیشکده حکمرانی شریف رفتیم تا کمی از 
ابعاد مختلف ماجرا برای ما بگویند و در کنار آن طرح پیشــنهادی خودشــان برای بنزین را هم شــرح دهند؛ طرحی که دولت دســت رد به سینه 
آن زد. بر اســاس آخرین محاسبات ســازمان برنامه و بودجه، حجم یارانه غیرمستقیم پرداختی به حامل های انرژی در سال 1398 حدود 900 
هزار میلیارد تومان اســت که باالترین میزان یارانه پرداختی در جهان اســت. این در حالی اســت که عموم مردم از وضعیت معیشتی خود ابراز 
نارضایتی می کنند و مسئولین نیز معترف اند که عملکرد اقتصادی کشور نتوانسته رفاه مناسبی را فراهم کند. در این نوشتار قصد داریم ابتدا به آسیب های 
نظام یارانه ای فعلی کشــور اشــاره و در ادامه ویژگی های یک سیاســت بهینه برای اصالح وضعیت فعلی را معرفی کنیم و بر اســاس آن تحلیلی از سیاســت 

اخیر دولت ارائه دهیم. در نهایت هم طرح بهینه برای انجام اصالحات از ســوی اندیشــکده حکمرانی را معرفی می کنیم.

سینا ضیائی 
/ سعید 
عباسیان

پرونده

حال که به لزوم اقدام دولت و انجام اصالحات در حوزه یارانه های انرژی 
و در عین حال ایرادات اصالح صورت گرفته اشــاره شد، این سوال پیش  
می آید که آیا طرح جایگزینی وجود دارد که عالوه بر داشتن تبعات مثبت 
اقتصادی کوتاه مدت و میان مدت بیشــتر نســبت به طرح سهمیه بندی 
خودرو، هزینه های اجتماعی کمتری نیز داشته باشد؟ طرح های متعددی 
از سوی نهادهای سیاســت گذاری از جمله مرکز پژوهش های مجلس، 
مرکز تحقیقات اســتراتژیک ریاســت جمهوری، موسسه عالی آموزش و 
پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و ... ارائه شــده  اســت که شــباهت هایی 
نیــز با هــم دارنــد. در این بخش بــه صــورت خالصه بــه معرفی طرح 
اندیشکده حکمرانی شــریف که از سوی اقتصاددانان، جامعه شناسان 
 و هم چنیــن سیاســت گذاران مختلــف نیز مورد اســتقبال قــرار گرفته 

می پردازیم.

طرحی که اندیشکده برای حل این معضل تهیه و برای مسئوالن بلندپایه 
کشور نیز ارائه کرده، تخصیص سهمیه بنزین به همه افراد جامعه بر اساس 
کد ملی و تشکیل بازار متشکل سوخت برای مبادله آن است. رکن اساسی 
این طرح امکان مصرف نکردن ســهمیه و فروش آن به دیگران از ســوی 
صاحب سهمیه و در نتیجه کســب سودی معادل اختالف قیمت بنزین 
سهمیه ای با قیمت بنزین در بازار متشکل است. ویژگی اصلی که محقق 
شدن این رکن را امکان پذیر می کند، طراحی بازاری است که آحاد جامعه 
می توانند به سهولت در آن سهمیه خود را به فروش برسانند. این بازار در 
حقیقت یک سامانه تسویه و یک رابطه قیمت گذاری وابسته به این سامانه  
اســت که بر اســاس میزان عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کند. برای 
تبیین بهتر این بازار الزم است به نحوه تخصیص سهمیه به افراد، سازوکار 
خریدو فروش و فرآیند تعیین قیمت در آن به صورت مختصر اشاره کنیم.

تخصیص بنزین به فرد به جای خودروهمه راه ها به رم ختم می شود؟

اندیشــکده حکمرانی شــریف در ســال 9۷ با توجه به ضرورتی که برای 
اصالح نظام یارانه های انرژی احساس می کرد، طرحی را ارائه داد که در 
آن سعی شده عالوه بر در نظر گرفتن مالحظات اقتصادی کشور از جمله 
اصالح نظام توزیع ناعادالنه یارانه  بنزین، حمایت از اقشــار کم برخوردار 
و جبران بخشی از کسری بودجه دولت، مالحظات سیاسی و اجتماعی 
اصــالح قیمت بنزین نیز دیده شــود. در واقع از نگاه این نهاد، مســئله 
اصــالح یارانه های انرژی و علی الخصوص بنزیــن، فراتر از یک موضوع 
صرفــا اقتصــادی اســت و هرگونه  طــرح اقتصادی بدون لحــاظ کردن 
مالحظات سیاســی و اجتماعی از جمله میــزان اعتماد مردم به دولت، 
تعامل صحیح دولت با مردم )از جمله عدم تناقض در گفتار مســئولین( 
محکــوم به شکســت خواهد بود. اعتراضــات چند روز اخیــر که هزینه 
اجتماعی سنگینی برای دولت و نظام داشته، شاهدی بر این مدعاست.

مسئله فقط اقتصادی نیست

در این طرح ماهیانه به هر یک از افراد جامعه سهمیه مشخصی )مثال 20 لیتر( از طریق کارت های بانکی اختصاص 
می یابد که در اختیار سرپرست خانوار قرار می گیرد. عرضه کنندگان همه افرادی هستند که خودرو در اختیار ندارند 
و یا مصرف بنزین آن ها کمتر از سهمیه اعطا شده به آنها است. این افراد می توانند از طریق دستگاه های خود پرداز، 
ســامانه های پیامکی و اپلیکیشن های اینترنتی اقدام به فروش سهمیه بنزین خود کنند. بدین ترتیب مبلغ فروش 
ســهمیه ای که فرد مایل به فروش آن است، پس از کسر سهم دولت که همان 1000 تومان است، به صورت برخط 
به حســاب او واریز می شــود. البته به منظور جلوگیری از احتکار، یک ســقف مشخص )مثال 60 لیتر( برای ذخیره 
سهمیه از سوی افراد لحاظ شده است. افرادی که هیچ تمایلی به استفاده از سهمیه خود نداشته و امکان یا توانایی 
استفاده از پلتفرم های مورد اشاره برای فروش سهمیه خود را هم ندارند، می توانند سقف ذخیره سهمیه خود را به 
صفر رســانده و در هر ماه به محض تخصیص ســهمیه، آن را به صورت خودکار به بازار فروخته و مبلغ آن را بر اساس 
قیمت بازار دریافت کنند. بدین ترتیب سهمیه بنزین برای این افراد عمال همان یارانه نقدی خواهد بود. افرادی که 
بیشتر از سهمیه خود بنزین مصرف  می کنند، سمت تقاضای بازار را شکل می دهند. اما از آن جا که امکان سفته بازی 
)خرید بنزین زمانی که قیمت بازار پایین است و فروش آن در زمان باال بودن تقاضا و به تبع آن قیمت( از سوی این 
افراد وجود دارد، خرید بنزین صرفا محدود به جایگاه و در زمان ســوخت گیری اســت. بدین ترتیب قیمت بازار نیز 
قیمت حاکم بر بازار فروش ســهمیه بنزین و خرید بنزین بیش از سهمیه اســت. سازوکار تسویه بازار و به روزرسانی 
قیمت نیز از دو طریق می تواند صورت بگیرد. روش اول همانند فرآیند موجود در بازار بورس است که در آن هر فرد 
در هنگام ثبت ســفارش قیمت پیشنهادی خود را نیز ارائه می کند تا در نهایت قیمتی که عرضه و تقاضا در آن برابر 
می شود، تعیین گردد. البته این روش که همه مردم را نیز درگیر می کند، می تواند باعث پیچیدگی و سردرگمی شود 
و ویژگی سادگی و سهولت در استفاده را دارا نیست. بنابراین در روش دوم استفاده از یک سامانه مرکزی متصل به 
یک حساب بانکی پیشنهاد شده که قیمت را پیش از خرید و فروش برای هر فرد مشخص می کند. در این سازوکار 
قیمت خرید بنزین در جایگاه  و قیمت فروش در پلتفرم های مورد اشــاره، به صورت همزمان به روز شــده و هر گونه 
عرضه و تقاضایی با استفاده از حساب بانکی متصل به سامانه تسویه خواهد شد. برای تغییر قیمت نیز، هر بار پس 
از به روزرســانی و تعیین قیمت جدید، هر زمان که شــکاف بین عرضه و تقاضا به عدد مشــخصی رسید )مثال 100 
میلیون لیتر(، قیمت بازار به میزان مشخصی )مثال 100 تومان( اصالح شده و محاسبه شکاف مجددا از صفر آغاز 
می شود. بدین ترتیب در این سامانه از یکسو شکاف بین عرضه و تقاضا مالک تغییر قیمت قرار می گیرد و از سوی 

دیگر هیچ گونه مازاد عرضه و تقاضای تسویه نشده ای نیز وجود نخواهد داشت. 

این طــرح عالوه بر کمک به کاهش کســری بودجه از طریــق ایجاد منابع 
درآمــدی برای دولت )برای مثال صادرات بنزیــن(، کاهش مصرف بنزین و 
عادالنــه کردن توزیع یارانه هــای انرژی، چند ویژگی متمایزکننده از ســایر 
طرح های اصالح قیمت بنزین دارد. اولین ویژگی این طرح، مردمی کردن 
سازوکار تعیین قیمت بنزین و از بین بردن هزینه های اجتماعی است. همان 
طور که تجربه ســهمیه بندی در دولت نهم نیز نشان داد، اعطای سهمیه به 
خودرو نیازمند وضع قیمت دوم برای بنزین و ایجاد یک بار اجتماعی بر روی 
دولت اســت. با توجــه به باور مردم از متأثر بودن قیمت های ســایر کاالها از 
نرخ ارز و قیمت انرژی، بار اجتماعی افزایش قیمت ســایر کاالها نیز اضافه 
می شود. اعتراضات چند روز اخیر نیز مصداقی از این عدم رضایت مردم در 
زمان اعمال اصالحات از سوی دولت است. )البته نباید از نقش اطالع رسانی 

ضعیف دولت در این اعتراضات نیز چشم پوشــی کــرد(. در این طرح عمال 
تعیین قیمت دوم در اختیار بازار متشــکل قرار داده شــده و بار روانی آن از 
دوش دولت برداشته می شود. به عالوه معضل قیمت گذاری انرژی که همواره 
دولت و مجلس به دالیل سیاسی و انتخاباتی بر سر آن درگیری داشته و عمدتا 
از تغییر آن ســرباز می زدند، حل خواهد شد. در این طرح مردم نیز معترض 
نخواهند شــد، چرا که تعیین قیمت بر عهده خود آنها گذاشــته شده و اکثر 
مردم از افزایش قیمت بنزین منتفع می شوند )حدود 60 درصد خانوارهای 

ایرانی اصال ماشین بنزین سوز ندارند!( .
ویژگی دوم طرح حفظ قدرت خرید مردم با سازوکار تعدیل درون زای قیمت 
بنزین بر اساس تورم است. در شرایط تورمی کشور ما که در صورت عدم اجرای 
اصالحات ساختاری تداوم خواهد داشت، افزایش قیمت ارز، تعدیل مجدد 

قیمت بنزین و همچنین لزوم حمایت از اقشــار آســیب پذیر اجتناب ناپذیر 
اســت. با اجرای این طرح بدون نیاز به مداخله دولت، قدرت خرید ناشی از 
فروش بنزین برای فروشندگان آن که عمدتا افراد دهک های پایین و نیازمند 
حمایت هستند، حفظ می شود. ویژگی سوم این طرح، عدم امکان احتکار 
و سفته بازی است. ویژگی چهارم سادگی و قابل استفاده بودن آن برای همه 
آحاد جامعه اســت. حل همیشــگی معضل قاچاق و تبدیل کردن ظرفیت 

قاچاق به صادرات ویژگی دیگر این طرح است. 
این طرح جزئیــات دیگری مانند ابزارهای تنظیم گــری )برای مثال تعیین 
سقف قیمت –درصدی از فوب- برای بازار به منظور جلوگیری از افزایش بیش  
از اندازه قیمت(، اختصاص ســهمیه به تاکسی ها و حمل ونقل عمومی نیز 

دارد که در مستندات آن قابل مطالعه و بررسی است.

بازار خودش قیمت را تعیین می کند

روی کاغذ که بهتر است

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  834
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پرونده



در حالت عادی وقتی یک دانشــجو وارد ســاختمان دکتر مجتهدی می شود، بیشــتر دنبال یک صندلی برای نشستن و یک میز برای پهن کردن بساط 
درس و پروژه و تمرینش اســت، اما در یک ســال اخیر میز کوچکی که تعدادی کتاب روی آن چیده شــده، دســت و پای آنهایی را که خواندن حال شــان 
را خوب می کند، شــل کرده و رفتن شــان به سمت ســالن های مطالعه را به تأخیر می اندازد. طرح اضافه شــدن کتاب های جدید و تازه های نشر حسابی 
حس وحال کتابخانه را متحول و ارتباطش با دانشــجوها را بیشــتر کرده اســت. به بهانه هفته کتاب و کتابخوانی گفت وگوی کوتاهی با دکتر باغرام، رئیس کتابخانه 

مرکزی دانشگاه داشتیم.

از وقتی که شما مدیریت کتابخانه را بر عهده 
گرفته اید، شاهد طرح ها و ایده های جدید در 
این قسمت از دانشگاه هستیم. کمی درباره 
برنامه هــا و طرح هایــی کــه راه اندازی شــده 
و ایده هایــی که بــرای آینده داریــد، توضیح 

می دهید؟
فعالیت های تازه و نو در کتابخانه را ما به سه شاخه تقسیم 
می کنیم. شاخه اول همین فعالیت های جنبی است که 
شــاید اصل داستان باید باشــند، یعنی هر نوع فعالیت 
و رویــدادی که مرتبط با کتاب و کتابخوانی اســت. یک 
نمونه از آن اضافه کردن کتاب های جدید بنا به پیشنهاد 
دانشــجوها به منبــع کتابخانه و نمایش آنهــا در طبقه 
همکف اســت. نمونه دیگر نمایشگاه کتابی است که با 
همکاری نشر چشمه و نشر هنوز به مناسبت هفته کتاب 
و کتابخوانی برپا کرده ایم و به دنبال این هستیم که پای 

ناشرهای معتبر و محبوب به کتابخانه باز شود و ارتباط با 
آنها تداوم داشته باشد. برنامه هایی مثل رونمایی از کتاب 
»در گذر زمان«، تألیف دکتر مشــایخی نیز در این دسته 
می گنجد. برنامه دیگر نیز ارتباط و همکاری با گروه های 
دانشجویی مرتبط با کتاب و کتابخوانی مثل کانون شعر و 
ادب و گروه همخوان تعریف شده تا برخی برنامه هایشان 

را در سالن کنفرانس کتابخانه برگزار کنند.
دغدغه و هدف اصلی این است که کتابخانه صرفا جایی 
برای درس خواندن و مطالعه تلقی نشود و مرکزی برای 
گرد هــم آمدن ایده ها و فکرهــای مختلف و تضارب آرا 
به حســاب بیاید. از این طریق دانشجوها نیز بیشتر با 

کتابخانه آشــنا می شــوند و ارتباط می گیرند و در 
مواردی مثل رفع اشکاالت موجود، انتخاب کتاب 

و بهینه سازی برنامه ها به ما کمک کنند.
شاخه دوم فعالیت ما به فضاهای مطالعه در دانشگاه 
ارتباط دارد. این مسأله از اهمیت زیادی برخوردار 
است، چراکه هرچه این محیط ها بهتر آماده شود، 
تعداد افراد بیشتری می آیند و استفاده می کنند. به 
طور خاص پروژه ای با همکاری و همیاری معاونت 
پژوهشــی انجام شده تا ســالن مطالعه مخصوص 
دانشــجوهای تحصیالت تکمیلی در طبقه ســوم 
کتابخانه به بهره برداری برســد. ایــن پروژه تقریبا 
از اول مهر شــروع شــده و فکر می کنیــم در هفته 
پژوهش یا آخر آذر به اتمام برســد. مساحت بزرگی 
حدود 300 متر مربع برای آن در نظر گرفته شد که 
تبدیل به سالن مطالعه شده و کتاب های مرجع نیز 
در آنجا تجمیع می شــود و پذیرای تعداد 30 تا 40 
دانشــجوی تحصیالت تکمیلی خواهــد بود. این 
جابه جایی می تواند کمک کند سالن های مطالعه 

خواهران و برادران در طبقه اول و دوم نیز گسترش یابد.
شــاخه ســوم نیز ارائه خدمــات جدیــد و بهینه کردن 
خدماتی اســت که کتابخانه آنهــا را به طور عادی انجام 
می دهد؛ مثل سفارش و تهیه منابع جدید یا در اختیار 
دادن این منابع به صورت چاپی و الکترونیکی. همچنین 
کتابخانه هــای پیشــروی دنیا در حال رفتن به ســمت 
خدماتی هســتند کــه با دنیای تکنولــوژی و اینترنت و 
پادکست و رسانه های ســمعی بصری ارتباط تنگاتنگ 
دارد. در ایــن زمینه هم داریم فکر می کنیم و در مراحل 
اولیه هستیم و مهم است که دانشجوها هم به ما کنند.

مکانیزم سفارش و تهیه کتاب های جدید که 
از سوی دانشــجوها پیشنهاد داده می شود، 

چگونه است؟
اولیــن هدف ما ایــن بود که این طرح بین دانشــجوها 
جا بیفتد و این عالقه مندی بین آنها پدید بیاید. ســعی 
کردیم هر کتابی که درخواســت داده می شــود، چه از 
طریق نوشــتن در دفتر موجود در همکــف کتابخانه و 
چــه از طریق ایمیل، آن را تهیه کــرده و به منبع اضافه 
کنیم. گروه ســفارش های کتابخانه این پیشنهادها را 
تجمیع و بررسی می کند و در اسرع وقت تهیه می شود. 
البته مدتی اســت داریم فکر می کنیم درصدی از تهیه 
کتاب های جدید را در اختیار کارشناسان و متخصصان 
کتابخانه قرار دهیم که با مشورت با ناشران و افراد خبره 
در این حوزه کتاب های جدید را تهیه کنند. دلیلش هم 
این است که از طریق ارتباط با ناشران معتبر می توانیم 
کتاب هــای خــوب و مفید تهیــه کنیم. در واقــع با این 
روش اطالع رســانی کتاب های جدید بیــن کتابخانه و 

دانشجوها به صورت متقابل انجام می شود.
کتابخانــه  بــه  وارد  انتقادهــای  از  یکــی 
اطالع رســانی ضعیــف اســت. هــم ســایت 

کتابخانه فرمی قدیمــی دارد و هم حضورش 
در شــبکه های اجتماعی زیاد خوب نیست. 

برنامه ای برای بهبود این حوزه دارید؟
این انتقاد وارد است و آن را قبول داریم و در تالش برای 
رفعش هستیم. کتابخانه یک بخش اطالع رسانی دارد 
و قصد داریم روابط عمومی را به این بخش منتقل کنیم 
تا کانال های اطالع رسانی و ارتباطی کتابخانه هماهنگ 
باشند و به روز شوند. تلویزیون موجود در طبقه همکف 
را هم راه انداخته ایم و بخشی از اطالع رسانی از طریق 
آنجا انجام می شــود. نیاز به زمان داریــم تا به وضعیت 
مطلوب برسیم. وبگاه کتابخانه هم شکلی قدیمی دارد 
و نیاز به کمک دیگر بخش های دانشــگاه دارد تا شکل 

بهتر و مدرن تری به خود بگیرد.
امکانــش وجــود ندارد که ســاعت بــاز بودن 
ســالن های مطالعه یا بخش امانت بیشــتر از 

وضعیت کنونی باشد؟
به این موضوع هم فکر کرده ایم، هم برای بخش امانت و 
هم برای سالن مطالعه. مشکل جدی در این مسأله منابع 
مالی است، چراکه هم باید کادر کتابخانه برای مواظبت 
و ارائه خدمات حضور داشــته باشــند و هم حمل ونقل 
دانشــجو بین دانشگاه و خوابگاه بحث مهمی است که 
معاونت دانشجویی باید تدارک ببیند. در ایام امتحانات 
این برنامه را داریم ولی در ایام سال فعال امکانش نیست.
معموال در ســاعت اداری دانشــجوها درگیر 
کالس هایشان هستند و بعد از ساعت اداری 
راحت تر و با فراغت بیشتر می توانند از منابع 

کتابخانه استفاده کنند.
همین طور است. جالب اســت بدانید که ساعت ناهار 
)دوازده تا یک ظهر( از جمله ساعت پرمراجعه کتابخانه 
است و به همین دلیل بخش امانت کتاب در این ساعت 
فعال باقی می ماند. در واقع بعد از ساعت چهار دانشگاه 

به آرامشی می رسد که امکان فعالیت های جانبی را برای 
اعضایــش فراهم می کند و اگر محدودیت های مختلف 
اجازه دهند، دوست داریم به این سمت حرکت کنیم که 

کتابخانه در آن ساعت ها باز باشد.
آمــار و اطالعــی از فعالیــت کتابخانه دارید؟ 

تعداد منابع؟ تعداد مراجعه؟
تعداد اعضای فعال کتابخانه ۷830 نفر اســت و در روز 
به صورت میانگین 300 مراجعه داریم. 32هزار عنوان 
کتاب فارسی، 99هزار عنوان کتاب غیرفارسی و 22هزار 
پایان نامــه در منبع کتابخانه وجــود دارد. حدود 250 
نشریه داخلی و خارجی نیز در اختیار داریم و در مجموع 

تعداد منابع کتابخانه به 240هزار نسخه می رسد.
درمــورد گنجینه اســناد دانشــگاه هم کمی 

توضیح می دهید؟
ایده جمع آوری و نگهداری اســناد و تاریخ دانشگاه از 
سال ها پیش وجود داشت و کارهایی نیز در مرکز اسناد 
دانشگاه با تالش های مهندس میرزایی انجام شده بود 
و همزمان با جشن 50 ســالگی دانشگاه از تعدادی از 
آنها رونمایی شــد. از مهرماه 9۷ هم یک مرکز مســتقر 
در کتابخانــه مرکــزی آغاز بــه کار کرده که قرار اســت 
تاریخ دانشــگاه را حفظ و نگهداری کند. این مرکز همه 
جنبه هــای فنــاوری و علمی و فرهنگی و دانشــجویی 
تاریخ شــریف را پوشش می دهد و حتما توصیه می کنم 
که دانشــجوها از آن بازدید کنند. هر روز از ساعت 14 
تــا 15 امــکان بازدید از ایــن مرکز کــه در طبقه چهارم 
کتابخانه واقع شده فراهم است. وقتی انسان از چنین 
گنجینه ای بازدید می کند، نگاهش عوض می شود و با 
تاریخ دانشگاه آشنایی پیدا می کند. افراد خودشان هم 
می توانند اســناد مختلفی را که در اختیار دارند به این 
مرکز اهدا کنند، چراکه این مرکز نیاز به مشــارکت همه 

اعضای دانشگاه دارد.

گفت وگو با دکتر باغرام، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه

 حاِل خوِب در کنار کتاب بودن
گفت و گو

چند پیشنهاد از طرف روزنامه به کتابخانه
z	 تعداد زیادی از بچه های دانشگاه مشترک نشریه های معروفی مثل اندیشه

پویا، ترجمان، کرگدن، داستان، ناداستان، تجربه و... هستند و با عالقه و 
اشتیاق زیاد، این مجالت را دنبال می کنند. به گفته دکتر باغرام کتابخانه 
در آینده می خواهد مشــترک این نشریات شود و عالوه بر افزودن آنها به 
منبع برای امانت دادن، بخشــی را نیز در طبقــات مختلف برای مطالعه 

به صورت گردشی فراهم نماید.

z	 بــا همکاری دانشــجوهای عالقه منــد و پیگیر در حوزه کتــاب، معرفی و
شــرح مختصری از کتاب های جدید نوشته  شــده و در وبگاه و کانال های 
اطالع رســانی کتابخانه در اختیار اعضای دانشــگاه قــرار گیرد تا امکان 

آشنایی با این کتاب ها برای افراد عالقه مند فراهم شود.

z	 با وجود انتشار تعداد قابل توجهی نشریه دانشجویی در شریف که نمادی

از فکر و اندیشــه دانشــجوهای زمان حاضر اســت، کتابخانه با همکاری 
معاونت فرهنگی و فعاالن نشریات دانشجویی اقدام به آرشیو نسخه های 
چاپی و الکترونیکی این نشــریات کند تا در زمان هــای آینده نیز قابلیت 
ارجــاع به آنها وجود داشــته باشــد. همچنین می تــوان به عنوان نمادی 
 از فرهنگ نوشــتاری شــریف این نشــریات را در گنجینه اسناد دانشگاه 

حفظ و نگهداری کرد.

پیشنهاد

تقدیر از کتابدارهای فعلی و قبلی کتابخانه مرکزی  به مناسبت روز کتابدار
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پرونده



ترجمه: سید 
رضا احمدزاده

گزارش

 سال هایی که 
از دست می روند

قبل از اینکه برای ادامه تحصیل در 
خارج از کشور اقدام کنم چند بار در 
آزمون دکترا شــرکت کردم ولی به علت 
پذیرش محدود و مشکل بودن آزمون، 
موفق نشدم. با توجه به اینکه جامعه ما 
برای پیشــرفت به افراد تحصیل کرده و 
متخصص نیاز دارد، احساس مسئولیت 
کــردم و به همین جهــت مالزی را برای 
ادامه تحصیل انتخاب کردم. دو نکته در 
این انتخابم تاثیرگذار بود؛ اینکه آزمون 
ورودی وجود نداشــت و هزینه ها در آن 

زمان بسیار مناسب بود.
انتظارم این بود که قبل از درگیر شــدن 
با مسائل مالی - اتفاقی که کم کم دارد 
باعث ترک تحصیلم می شود- به عنوان 
یک دانشــجو از من حمایت شود. اگر 
امکان بورسیه کردن به هر دلیلی فراهم 
نیست، به عنوان کسی که قصد بازگشت 
به وطن و خدمت به کشور خود را دارد، 
ارز دولتــی در اختیارم قــرار بگیرد و یا 
اینکه شــرایط ادامه تحصیــل در ایران 
آسان تر باشد تا افرادی مثل من بتوانند 

با طیب خاطر به درس و کار بپردازند.
در حــال حاضر به خاطــر پایین آمدن 
ارزش پول ما و باال رفتن قیمت دالر، من 
قادر به ادامه تحصیل نیســتم. پیش  از 
این هزینه ثبت نام برای من دو میلیون 
و پانصد هزار تومان می شد ولی در حال 
حاضر 10 میلیون تومان شــده است؛ 
یعنــی بیش از ســه برابر! و بــه همین 
نسبت قیمت بلیت، کرایه خانه و... هم 
افزایش  یافته و ســه برابر شده اند. همه 
اینها در حالی است که حقوق من %10 
اضافه  شده است. فکر می کنید با این 
وضعیت می شــود ادامه تحصیل داد؟ 
وقتی مالزی بودم هر روز اســترس این 
را داشتم که قیمت دالر چقدر افزایش 
می یابــد و آیا بــا این تغییــر همچنان 
می شود زندگی کرد یا نه؟ وقتی متوجه 
شدم که دیگر نمی توانم از پس هزینه ها 
بربیایــم، تصمیــم گرفتم بــرای مدتی 
مرخصی بگیرم. االن ســه ترم است که 
مرخصی گرفته و در ایران مشــغول به 
کار شده ام تا بلکه بتوانم پولی پس انداز 
کنم و بــه کمــک آن بتوانــم تحصیلم 
را ادامــه بدهــم. ولــی با این شــرایط 
فکــر نمی کنــم بتوانم ادامــه تحصیل 
بدهم و متاســفانه دارم سال هایی را که 
تحصیل کرده ام و همچنین زمانی را که 
می توانســتم با اتمام درســم، با دانش 
بیشتری به کشــورم برگردم و به جامعه 

خدمت کنم، از دست می دهم.

منبع: ماهنامه 98 + )نشریه الکترونیکی 
ویژه دانشجویان ایرانی مقیم خارج(

 * دانشجوی دکتری هنرهای بصری 
UM در دانشگاه

 معصومه 
امیری*

روی خط 
خارج

پول دارترین آدم دنیا کیست؟ 
این ســوال یک جواب دقیق 
دارد که هر چند ســال یک بار 
تغییر می کند ولی یک جواب 
همیشــگی غیردقیق دارد: 
بیل گیتس. حتی یک مثال اغراق شده یادم 
هست که می گفتند اگر یک هزار دالری از 
جیب بیل گیتس روی زمین بیفتد، برای او 
نمی صرفد که خم شود و آن را بردارد، زیرا در 
این کسر از زمان پول بیشتری درمی آورد. 
این مثــال در حالی زده می شــد که اصال 
اســکناس 1000 دالری نداریم! بگذریم. 
مصاحبه گیتس با سی ان بی سی را در اکتبر 
2019 بخوانیــم و ببینیم آقای بنیان گذار 

چگونه می اندیشد.
همــه ما ســبک خــاص خودمــان را برای 
اندازه گیــری موفقیــت در زندگــی داریم 
و ممکن اســت بــا بزرگ تر شــدن مان این 
سبک ها تغییر کنند. برای مثال بیل گیتس 
در پایان هر ســال ارزیابی کلــی از زندگی 
کاری و شــخصی خود دارد -ســنتی که از 
بچگی برایش به یادگار مانده- او در وبالگ 
خود در سال 2018 می نویسد: »بعضی ها 
فکر می کنند که این یک کار خز شده است 

ولی من دوستش دارم.«
گیتس همچنین اشاره می کند ارزیابی او 
در امروز و در سن 63 سالگی در مقایسه با 
همین ارزیابی ها در سنین بیست سالگی 
چقدر متفاوتند. مطمئنا گیتس هنوز هم 
کیفیت کار خــود را ارزیابی می کند ولی او 
سوال هایی را هم از خود درباره زندگی اش 

می پرسد.
»وقتی 25 ســاله بودم، این قبیل مسائل 
برایم خنــده دار بود ولی با بزرگ ترشــدنم 
بعضی موضوعات به تدریج برایم معنی دارتر 
شــدند.« االن که روزهای زیادی از 2019 
گذشته، ممکن است بیشتر از آنچه انتظار 
داشــته اید، به موفقیت دست یافته باشید 
یا شــاید هم فکر می کنید بــه اندازه کافی 
اقدامــی نکرده اید و می خواهیــد خود را 
مقید به انجام کارهای بیشتری کنید. مهم 

نیســت که زندگی تان به چه شــکل بوده، 
امروز بهترین زمان برای تأمل کردن بر این 
موضوع است که ســال 2019 شما را تا به 

امروز چطور شکل بندی کرده است.
اگر متراژ خودتان را برای موفقیت ندارید، 
بهتر اســت با این سه سوالی که گیتس در 
پایان ســال 2018 از خود پرسیده، شروع 

کنید.

آیا وقت کافی برای خانواده خود 
گذاشته ام؟

پول می تواند هر چیزی را برای شما فراهم 
کند ولی نمی تواند یک دقیقه اضافی را در 
روز برای تان ایجاد کند. حتی با یک برنامه 
شلوغ، گیتس برای خانواده اش وقت خالی 
می کند. ملیندا در مصاحبه ای گفته است 
که وی و همسرش گذشته جالبی را پشت 
سر گذاشــته اند؛ مثال زیاده روی در دیدن 

برنامه ویکتوریا در شبکه پی بی اس. 
او می گوید: »ما اگر از همدیگر جدا بودیم، 
هماهنگ می کردیم که هر دو، هر قسمت 
فیلم را همزمان ببینیم و بعد از آن با یکدیگر 

در مورد فیلم حرف می زدیم.«
امســال ملینــدا در مصاحبــه بــا یکی از 
همکاران مان گفت در گذشته حتی آن زمان 
که گیتس مدیر شــرکت مایکروسافت هم 

بوده، زمانی را صرف رســاندن بزرگ ترین 
دخترشــان، جنیفــر به مدرســه می کرده 
است. او می گوید: »بیل و فرزندان مان آن 
ساعت هایی را که در ماشین بودند، خیلی 
دوســت داشــتند. گوش دادن به موزیک، 
حــرف زدن دربــاره ســال هایی کــه با هم 
گذرانده اند. این بخشــی از اوست که آنها 

به هر حال ممکن نیست ندیده باشند.«

آیا من به اندازه کافی چیزهای جدید 
یاد گرفته ام؟

از   19۷5 اگــر چــه گیتــس در ســال 
دانشــگاه هاروارد اخراج شــد اما اشتهای 
سیری ناپذیرش را برای یادگرفتن همچنان 
حفــظ کــرده اســت. در یــک مصاحبه با 
نیویــورک تایمز گیتس می گوید هر ســال 
بیش از پنجاه کتاب می خواند: »این یکی 
از مهم تریــن روش ها برای یادگیری ســت 
و از کودکی برایم وجود داشــته«. او ادامه 
از  می دهــد: »این روزهــا دوســت دارم 
مکان های جــذاب دیدن کنم و بســیاری 
از دوره هــای آنالیــن را بگذرانــم اما هنوز 
خوانــدن بهتریــن روش بــرای یادگرفتن 
چیزهای جدید و تست آموزه هایم است.«

یادگرفتن به صورت مــداوم، برای افزایش 
موفقیت و شادی ضروری است و وقتی بهتر 

از امروز برای شروع این کار نیست. گیتس 
در مقالــه 201۷ خــود در تایمز نوشــته: 
»وقتی می خواســتم به عنوان دانش آموز 
چیزی را بیرون از مدرسه بیاموزم، بهترین 
کار رجوع به کتاب دانشنامه جهانی بود. در 
حال حاضر بهترین راه استفاده از اینترنت 
اســت.« اینجا فهمیــدم که بیــل گیتس 
شــدن در ایران یک ســختی اضافه دارد: 

وصل شدن به اینترنت!

آیا دوستان جدیدی پیدا کرده و رابطه 
با دوستان قدیمی را عمیق تر کرده اید؟

باِفت احتماال نقش موثری در تاثیر گذاشتن 
روی این سوال داشته است. گیتس در سال 
201۷ در پاسخ به این پرسش که نظرتان در 
مورد موفقیت چیست، با اشاره به دوستش 
می گویــد: »وارن باِفت همیشــه می گوید 
مهم ترین فاکتور این اســت که آیا آدم های 
نزدیک به تو خوشحال هستند و تو را دوست 

دارند یا نه؟«
گیتــس در ســال 2016 در وبــالگ خود 
می نویسد: »چیزهای زیادی از وارن بافت 
در این 25 ســال یــاد گرفته ام ولی شــاید 
مهم ترین نکته ای که از او یاد گرفتم در مورد 
دوستی با دیگران بود: جوری با دوستان تان 
رفتار کنید که ترجیح می دهید با شما رفتار 
شــود.« چقدر این جمله برای ما ایرانی ها 
و به طور خاص مســلمانان آشناســت: »با 
مردم طوری رفتار کن که دوســت داری با 

تو رفتار کنند«.
حتی تحقیقات زیادی هم اشــاره کرده اند 
کــه گســترش روابط عمیــق بــا دیگران 
منافع سودمندی برای انســان دربردارد؛ 
»روابط مــان و اینکــه چقــدر در روابط مان 
خوشــحال هســتیم، تأثیــر بســزایی در 
ســالمت مان دارد«. روبــرت والدینگــر، 
روانپزشک و و پروفسور در دانشگاه پزشکی 
هاروارد، به ارگان رســمی دانشگاه هاروارد 
می گوید: »مراقبت از بدن تان مهم است اما 
گرایش به روابط تان، نوعی از خودمراقبتی 

هم هست.«

بیل گیتس چگونه فکر می کند؟

دغدغه های امروز آقای بنیان گذار 

چه شغل هایی در یک سال آینده در بورس خواهند بود؟
رشد فوق العاده کسب وکارهای اینترنتی، پیر شدن جامعه انسانی، افزایش غیرعادی سرعت، حجم و پیچیدگی ارتباطات و خدمات ابری داده نه تنها تصویری عجیب از سبک 
زندگی در آینده می دهد، بلکه سرنخ هایی درباره بازار کار و مشاغل پررونق آینده نیز دارد. در گزارش زیر از سایت Topuniversities.com نگاهی به این مشاغل می اندازیم.

جنگ های سایبری؛ تهدیدهای تروریستی جدید
با توجه به هزینه حمالت سایبری که فقط در استرالیا بیش 
از یک میلیارد دالر در سال تخمین زده شده، متخصصان 
امنیت سایبری در سراسر جهان بسیار مورد توجه هستند. 
در پنج ســال گذشــته تقاضا برای آنالیزورهای سیاسی و 

اطالعاتی 21.4درصد افزایش پیدا کرده است.
تقاضای نیروی کار امنیت اطالعات و شبکه در بسیاری از 
صنایع از جمله تکنولوژی ها، تفریحات، ارتباطات جمعی، 
بانکداری، مدیریت مالی و حســابداری رشد چشمگیری 
داشته است. اینها همگی موید آن است که مدرک در زمینه 
امنیت ســایبری درهای زیادی به روی شغل های موفق و 

جذاب باز می کند. 

 تبلیغ کارهای مبتنی بر ریاضیات 
وب سایت ها را پر خواهد کرد

تقاضا بــرای متخصصــان مالی و حســابداری 44درصد 

افزایش پیدا کرده است و تا سال 2020 پیش بینی می شود 
22درصد دیگر هم افزایش پیدا کند. پس برای بهره مندی از 
این بخش از بازار کار، مدرک لیسانس اقتصاد و مدیریت و یا 
فوق لیسانس حسابداری بگیرید. پیش بینی می شود تقاضا 
برای متخصصان بیمه، ریاضیدان ها و کارشناســان آمار و 
تحلیل داده تا سال 2020 10درصد افزایش پیدا می کند.

پاس گل جامعه پیر به پزشکی و بخش درمان
تا ســال 2020 تقاضــا برای خدمات ســالمت و خدمات 
عمومی حدود 40درصد افزایش خواهد داشت. پزشکی 
که معموال نانش در روغن اســت اما با توجه به پیر شــدن 
جمعیت شــاید آینده بازار کار برای لیسانس روان شناسی 

یا دکترای فیزیوتراپی هم روشن باشد.

رسانه و بازاریابی را دریابید
پیش بینی می شود تا سال 2020 تقاضا برای متخصصان 

بازاریابی و تبلیغات 15درصد رشد داشته باشد. پس آینده 
شــغلی خود را از همین حاال با تحصیل در رســانه و هنر یا 
MBA، گرایش بازاریابی ببندید! چرا هنر؟ چون تا ســال 
2020 رشــدی 16درصدی برای خدمــات فنی و هنری 

پیش بینی شده است.

من حقوق دانم
تا ســال 2020 تقاضا بــرای وکیل و کارشــناس حقوقی 
1۷.6درصد افزایش خواهد داشت. پس مهندسی را ول 

کنید و حقوق بخوانید!
تقاضــا برای تمــام متخصصــان آموزش تا ســال 2020 
همچنان بســیار افزایــش پیدا خواهد کــرد. تقاضا برای 
متخصصــان آموزش کودکان خردســال 2۷درصد و برای 
متخصصــان آموزش های خــاص به کــودکان 21درصد 
افزایش می یابد. پس آینده فرزندان خود را با گرفتن مدرک 

معلمی یا کودکان خردسال عوض کنید.

مرغ همسایه

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  834

   1398 مـاه  آبان   28 سه شنبـه 
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کمی آنسوتر



مشترک مورد نظر در 
دسترس نمی باشد

جمعــه هفته گذشــته قیمت 
حتــی  یــا  شــبانه  بنزیــن، 
نیمه شــبانه گران شد و شوک 
بزرگی به همه مــا ایرانی های 
خواب وبیدار در شــب تعطیل 

وارد کرد. عده ای مخالف این اقدام بودند 
و عده ای هم این کار را درست و ضروری 
برمی شمردند. در این بین تشکر ویژه ای 
هــم می کنیــم از بعضی دانشــجویان 
رشــته های مرتبط با علوم اقتصادی که 
همیشــه در صحنه حضور داشتند و هر 
لحظه ما را از فواید گران شدن بنزین آگاه 
می کردند؛ واقعا دست شــان درد نکند. 
البته هرکسی که یک خط از یک کتاب 
اقتصاد هم خوانده بود، خودش را جزء 
این دسته می دانست و دیگران را از فیض 

وجودش بهره مند می ساخت.
عده ای برایشان سوال شده بود که چرا 
صف های پمپ بنزین بعد از گران شدن 
بنزین نیز همچنان شــلوغ بوده. پاسخ 
این سوال بسیار ساده است؛ حاضران 
در صف هــای بنزیــن، در مــورد همین 
فوایــد گرانــی بنزیــن شــنیده بودند و 
بسیار مشــتاق بودند که هرچه سریع تر 
این فواید را با گوشــت و استخوان درک 
نمایند. متأسفانه چون این فوایِد زیاد، 
به صورت جهشــی به مردم وارد شــده 
بــود، دِل مــردم را زد و اعتراض هایی به 
گران شدن بنزین صورت گرفت. در این 
حین اینترنت هم به صورت اتفاقی قطع 
شــد. البته همان طور که رئیس جمهور 
گفته بــود، وزیر هیچ گاه دســتش روی 
دکمــه فیلترینگ نرفت، از ایشــان هم 
تشــکر می کنیم واقعا دست شــان درد 
نکند ولی احتماال پای ایشــان ناغافل 
روی کابل اصلی رفته و اینترنت کشــور 

قطع شده است.
اولش شــاید از اینکه اســتوری های با 
مضمــون برف یا اســتوری های آهنگ 
درون ماشــین دیگــران را نمی بینیــد، 
خوشــحال بشوید و یا چه بســا از اینکه 
توییت های بســیار بانمک وزیِر جوان را 
نمی بینید، بسیار بیشتر خوشحال بشوید 
ولی از من شنیده بگیرید! تلگرامی که 
همه مخاطبان تان آخرین بازدیدشــان 
مربوط به روز قبل اســت، اینستاگرامی 
که فقط صفحه های خارجی پست های 
آخرش باشد، توییتری که فقط دوستاِن 
اپالی کرده تان، درمورد عدم دسترسی و 
بی خبری از خانواده هایشان ابراز نگرانی 

کرده اند، واقعا ترسناک است.
البته خیلی نگران گرانی بنزین نباشید! 
نگران گرانی چیزهای با ربط و بی ربطی 
که پس از بنزین گران می شوند، نباشید! 
نگران گرانی حمل ونقل، شلوغی مترو و 
بی آرتی هم نباشــید! نگران جوانی تان 
کــه اصال نباشــید! رئیس جمهور گفته 
اســت به حدود 18میلیون خانوار بنا بر 
جمعیت شــان از 55 هزار تومان تا 205 
هزار تومان! ماهیانه کمک می شود. واقعا 

دست شان درد نکند.

گویی مِن زرد روی دلسوخته را /  چون شمع برای سوختن ساخته اند تا ساخته شخِص من و پرداخته اند /  در زیر لگدکوِب غم انداخته اند 
)عبید زاکانی، قرن هشتم، رباعیات(

این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به مردمی که شیرینی اولین برف سال زمستان 98 
به کام شان حســابی تلخ شد، به آنهایی که پنج شنبه خواســتند بنزین بزنند ولی گفتند 
بگذاریم برای جمعه و آخر شــب که خبرها را خواندند، دیگر راه بازگشــتی نداشتند. این 
شماره از روزنامه تقدیم می شود به چشم هایی که درد مردم را می بینند و دردشان می آید، 

به دســت هایی که درد را حس می کنند و می خواهنــد کاری بکنند ولی نمی توانند. این 
شماره از روزنامه تقدیم می شود به دیدارهایی که پشت ماشین های خاموش به سرانجام 
نرســید، به پیام هایی که پای برخی روی سیم اینترنت نگذاشت سین شود و در نهایت به 

دست های از قبل خالی تر پدر و ب مثل بابا نه بنزین.

700****0917: ســالم. چراغ عابر پیاده تقاطع اکبري 
و صالحي خرابه. همیشــه وسط خیابونیم که دوباره قرمز 
میشــه. لطفا از مســئولین بخواید این مشکل رو هم حل 

کنن
  ســالم. خوشــحالم که روزنامه به این معروف 
شــده که هرچــی به مســئولین بگیــم نصب العین قرار 

می دن!
130****0912: بعــد از 4 ســال و کلــي دلتنگــي براي 

کارنامــه اومدم دانشــگاه. به نظرم یکي از دالیل دلســرد 
شــدن دانشــجوها از مملکــت، همیــن طــرز برخــورد 

مسئولینه دانشگاهه. دلتنگیم به تاسف تبدیل شد.
  ببیــن ذات دلتنگــی تو برای ما تأســف ایجاد 

می کنه!
***********: حضــور شــما در تجمــع غیــر قانونــي روز 
جــاري، باعــث اخــالل در نظــم عمومي و سواســتفاده 
ضدانقالب شــده است. تکرار حضور درین گونه تجمعات 

پیگرد قانوني به همراه خواهد داشت. 
پلیس پیشگیري استان البرز

  پلیس پیشگیری اگر تو استان تهران درست 
کار می کرد، اصال استان البرز شکل نمی گرفت!

0919****924: شــما چــه جــوري تو کانالتون پســت 
مي ذارید؟

  ساده است. با پست نذاشتن! روزنامه کجا رو 
دنبال می کنی مهندس؟ ما که پست نذاشتیم!

تقدیم می شود به ...
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شریف در سال 2040 میالدی!
)پیش بینی های شیخ بزول از رویدادهای 20 سال آینده دانشگاه(

20 آبان 1420
دکتــر مشــنگ پورکشــکیان، معاون 
حقوقی امــور تنظیم ظرفیت پذیرش 
مراکز آموزش خالی )عالی ســابق(، 
طی بخشــنامه ای اعالم کرد دانشــگاه شــریف تــا پایان 
ســال 1440، یعنــی بیســت ســال دیگر، به طــور کامل 
به شــترمرغداری طرشــت تحویل می شــود تا حداقل از 
ساختمان هایی که سال های گذشته بدون استفاده مانده، 
بهره برداری شــود. مشنگ در حالی که می شنگید! افزود 
به زور نمی شود مردم را وادار کرد دانشجو شوند و بودجه ما 
برای پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی که کالس های 
خالی برگزار می کنند کافی نیســت. وی افزود آمار نشــان 
می دهد دانش آموزان برتر ترجیح می دهند در دانشــگاه 
پیام نور شعبه تیمور شــرقی و یا گینه پاپوآ درس بخوانند و 
این باعث نگرانی ست! وی گفت استخر شریف برای آبیاری 

140 هکتار اراضی باالدست طرشت برای کشت پنبه دانه و 
کلزا به خودپرداز بانک کشاورزی واگذار شده.

21 آبان 1420
دانشــکده میم و الف شــریف برگزار می کنــد: 1۷8ُامین 
همایــش راهکارهای کنترل تورم و رشــد اقتصادی باهم. 
این همایش با حضور مشاوران خیلی خفن برگزار می شود 
که از 40 سال گذشته در این همایش ها خیلی خوب حرف 
می زنند و هیئت علمی هم هســتند! این همایش با هدف 
بررسی تأثیرات استراتژی های فوق پیچیده اقتصادی برای 
کنترل تورم 19هزار درصدی است که در حال حاضر کمی 
باعث نگرانی مسئولین شده اســت! پروفسور راهبردزاده 
بــا اعالم این خبر گفت تجربه نشــان داده هر وقت ما این 
همایــش را برگــزار کرده ایم، نــرخ تــورم 2درصد کاهش 
داشته و روز بعد از این همایش 12 شغل جدید ایجاد شده 

و حتی مــن خودم دیده ام یکی از حضــار کچل در همین 
همایش ها مودار شــده و پس از بازگشــت بــه منزل حتی 
همســرش او را نشناخته اســت. وی گفت هرچه داریم از 

همین همایش هاست. 

25 آبان 1420
نوه شــیخ بزول اعالم کرد ستون شریف در سال 1440 به 
زودی در روزنامه شریف چاپ می شود که شامل پیش بینی 
رویدادهای شریف در 20 ســال آینده است! بزولک افزود 
پدربزرگ به ما نگفته بود که رویدادهای شــریف را برای 40 
ســال آینده هم پیش بینی کرده و ما اخیــرا در هاردی که 
آن مرحوم به جای گذاشــته فایلی پیدا کرده ایم که نشان 
می دهــد پدربزرگ ما وقایع را با دقــت 12هزارم میلی گرم 
بر لیتر پیش گویی کرده که بســیاری از آنها عینا به واقعیت 
* علیرضا مختار پیوسته. 

شیخ بزول *

نیش شتر

عکس و 
مکث

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

وصله پینه

رضا علیپور

پول واحد را می دهیم،  پول سلف جدا
)قیمت غذاهای سلف برای دانشجوهای پردیس(

صفحه آخر

شرح 
هجران
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