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دل خوش سیری چند؟
اوضاع به سامان نیســت و حاِل خوش کم است. در هر 

مرتضی یاری

جمعی از شب نشینی خانوادگی و تاکسی تا گعده های 
دوســتانه و تایم الیــن، همه از بی ســامانی می گویند و 
می شنود. کار از خشم هم گذشــته و خیلی ها افسرده 
شــده اند و بی تفاوت. تصور بســیاری از پیر و جوان این 
است که در زمان و مکان نامناســب به هستی قدم گذاشته اند. انگار در همه 
زمان های دیگر و هر جایی در این کره خاکی غمی نیســت و ما همه غم های 
جهان را به دوش می کشیم. یعنی زندگی هنوز اندک زیبایی  هم برای ما ندارد 
که به آن دلخوش باشیم؟ آن جهان و زمان دیگری که آرزویش را داریم کجاست؟ 
آن کســی که فکر می کنیم اگر در جــای دیگر و وقت دیگــر زندگی می کرد، 

ســرخوش بود و رها، ماییم؟ باید منتظر بنشــینیم تا دستی ناپیدا از آستینی 
ناآشــنا بیرون بیاید و اوضاع را به ســامان و حال ما را خوش کند؟ اصال چنین 
دستی در جهان هســت؟ چه کنیم؟ چه کنیم تا سیل غم های واقعی و سیل 

غم هایی که نمی دانیم چه کسی و از کجا برای مان ساخته خفه مان نکند؟ 
باور کنیــد زندگی هنوز آن قدر چیزهای زیبا دارد که بتواند ســاعاتی در روز 
دل مان را خوش و ســرمان را هوایی کنــد. نمی گویم غم ها را فراموش کنیم. 
همین خوشــی هایی را که داریم فراموش نکنیم. خوشی هایی که شاید فکر 
می کنیم کم و کوچک اند. فکر می کنیم توان ایستادگی در برابر غم های بزرگ را 
ندارند. همین کم ها و کوچک ها را که فراموش نکنیم و دل مان را به دست شان 
بسپاریم، زیادی شان و قدرت شــان را می بینیم. زندگی نه امروز چنان سیاه 

است که فکرش را می کنیم و نه هیچ روزی چنان بی غم ممکن است که آرزویش 
را داریم. زندگی همین خوشی ها و ناخوشی هاست. درهم است و سوا کردنی 
نیست. من هم فرزند همین زمان، همین تاریخ و همین جایم. غمی اگر هست 

مال من است و خوشی  هم اگر هست، مال من.
»دل خوش ســیری چند؟« را اگر پدران ما گفته اند، در روز ناخوشــی حرفی 
زده اند که روز خوشی خود و فرزند را هم زایل کند. شاید سرخوشی و بی دردی 
مذموم باشد اما دل خوش اگر نباشد با سیل غصه های ناگزیر این جهان چه 
می توانیم کنیم؟ سیلی که هر جایی را که فکر کنید پوشانده. آدمی اگر با غصه 
افسرده است بی غم هم افسرده است. خوشی های کوچک مان را به غم دیروز 

و فردا نفروشیم که دل خوش قیمت ندارد.

سرمقاله



همه می توانند بیایند
روز فیزیک یا open day، روزی ســت که افرادی از خارج دانشــگاه 
کــه عموما معلومات کمتــری درباره فیزیک دارنــد، می توانند یک 
گشــت وگذار یک روزه در دانشکده فیزیک داشته باشند. دانشکده 
فیزیک دانشــگاه شریف امسال برای دومین سال متوالی به دعوت 
انجمن فیزیک ایران، این برنامه را در تاریخ پنج شــنبه، ۵ دی برگزار 
کــرد. در ابتدای برنامه دکتر واعظی و دکتــر ارفعی، از جدید ترین و 
قدیمی تریــن اعضای هیئت علمی این دانشــکده، برای مهمانان 
سخنرانی داشتند. سپس شرکت کنندگان به چند گروه تقسیم شده و 
از آزمایشگاه ها و ایستگاه های آزمایشی مختلف این روز بازدید کردند.

درباره دانشگاه
چهارشنبه این هفته کتابخانه مرکزی از ساعت 1۵ تا 17 میزبان 
نشســت تخصصــی »تحول نســلی دانشــگاه و دانشــجویان و 
مسئولیت اجتماعی اعضای هیئت علمی« است که قرار است در 
آن درباره دانشگاه و تغییر و تحوالت نسلی صحبت شود. مدعوین 
این برنامه دکتر هادی خانیکی، عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه 
طباطبایی و رئیس کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو، دکتر 
حسین معصومی همدانی، فارغ التحصیل برق شریف و دکترای 
تاریخ علم از دانشگاه پاریس و دکتر مصطفی تقوی، عضو هیئت 

علمی مرکز فلسفه علم هستند.

مهلت حذف تمام شد ولی نمره های میان ترم اعالم نشدند

عجله کار شیطان است
به دنبال شفافیت

»صــدف« دو هفته نامــه سیاســی- 
فرهنگی انجمن اسالمی دانشجویان 
مســتقل در شــماره 176 خــود با تیتر 
»حمکرانی از این جا آغاز می شــود« و با 
تصویر خورشــید در حال طلوع منتشر 
شد. در این شماره در متنی با عنوان »فتنه 
خاموش شــد اما نهم دی باقی است« به 
دهمین سالگرد این حادثه پرداخته است. 
در ادامه هم طرح شــفافیت هزینه های 
انتخاباتی و نقص های آن و پیشنهادهایی 
برای اصالح و مصاحبه با حجت االسالم 
شــیرمحمدی به مناسبت وحدت حوزه 
و دانشگاه دیده می شود. حجت االسالم 
شــیرمحمدی با این  حضــور پررنگ در 
نشریات دانشگاهی می تواند نماد وحدت 

حوزه و دانشگاه معرفی شود.

فروغ هم به نظرسنجی روی آورد
»فروغ« نشــریه واحد مطالعات و حقوق 
زنان انجمن اســالمی در شماره یازدهم 
خود با طرح جلدی درباره خشونت علیه 
زنان منتشر شد. در سرمقاله این شماره با 
بیان نمونه هایی به بررسی حضور خانم ها 
در سیاست پرداخته شده است. در ادامه 
هم در یادداشــتی با دو نویسنده، رابطه 
فمینیســم با حقوق مردان بررسی شده 
است. یادداشت دیگر فروغ روند تأسیس 
اولین مدارس دخترانه در ایران و یادآوری 
مقاومت  هــای زیــاد بــرای جلوگیری از 
تحصیل دختــران را مرور کرده. ســایر 
مطالب این شماره معرفی و بررسی کتاب 
»پادشاه زن«، مروری بر انواع تبعیض در 
بازار کار، زبان شناسی جنسیت، تبعیض 
سیستماتیک علیه زنان، زنان در ادبیات، 
پدیده اسیدپاشی و تأثیر تابوها و تبلیغات 
پیرامون بدن بر سالمت روحی و جسمی 
زنان را پوشش می دهد. بچه های فروغ در 
انتهای این شماره به بررسی دیدگاه های 
دانشــجویان دانشگاه شــریف در حوزه 
ازدواج و تبعیض های جنسیتی و قومی 
و مذهبــی در قالــب یــک نظرســنجی 
پرداخته اند. این نظرسنجی در همکاری 
مشــترک فروغ و داد با شرکت 17۵ نفر 

انجام شده است.

قهرمانی در قهرمانی
مرحله گروهی مســابقات فوتســال قهرمانی دانشگاه دیروز به 
پایان رســید و تیم های راه یافته به دور حذفی مشــخص شدند. 
در گروه اول مهندســی شیمی و نفت با دو برد حداقلی توانست 
به عنوان تیم اول صعود کند و عمران هم با شکست دادن برق خود 
را به مرحله حذفی رســاند. بازی های گروه دوم با صدرنشینی و 
بردهای پرگل کامپیوتر خاتمه یافت و صنایع هم پس از تســاوی 
مقابــل هوافضا بــه دلیل تفاضــل گل بهتر صعود کــرد. جالب 
آنجاســت که هوافضا در ســال های اخیــر ســابقه قهرمانی در 
مسابقات دانشــگاه را هم در کارنامه داشته است. مواد در گروه 

ســوم با دو برد اول شــد و مدیریت و اقتصاد هم با وجود تساوی 
مقابل شــیمی با تفاضل گل رتبه دوم را به دســت آورد و شیمی 
حــذف تلخــی را تجربه کرد. مکانیک نیز در گــروه چهارم با یک 
برد و یک مساوی صدرنشین شد و علوم ریاضی با وجود شکست 
سنگین مقابل مکانیک، فیزیک را برد و توانست به مرحله بعدی 
برســد. دور حذفی امــروز و فردا ظهر در ســالن قهرمانی برگزار 
می شود؛ امروز مهندسی شیمی و نفت در مقابل علوم ریاضی، و 
مکانیک برابر عمران. فردا هم کامپیوتر مقابل مدیریت، و اقتصاد 

و مواد در برابر صنایع.

W (Withdraw) بــرای  حــذف تــک درس یــا 
دانشجویان فرصتی ســت که در صورت احساس 
نیاز به راحت شدن از شر یک نمره بد یا یک درس 
در آســتانه افتــادن از آن اســتفاده کنند. یکی از 
معیارهــای تخمین عملکرد در یــک درس، نمره 
میان ترم)هــای( آن درس اســت اما به کّرات شــاهد بوده ایم و 
هستیم که نمره میان ترم برخی دروس در آخرین مهلت حذف 
تک درس هم به دست دانشجویان نمی رسد. نتیجه نظرسنجی 
اخیــر روزنامــه شــریف در این مورد کــه تا لحظه نــگارش این 
متن 1448 نفر در آن شــرکت کرده اند نشــان می دهد که تنها 
34درصد از دانشــجوها نمره تمام میان ترم هایشان را دریافت 
کرده اند. 3۵درصد فقط یک نمره اعالم نشده دارند، 13درصد 
دو نمره و 10درصد بیش از دو نمره اعالم نشده دارند. 8درصد 
هم گفته اند هنوز دروسی دارند که امتحان میان ترم آنها برگزار 

نشده است.
در این بین طبق گزارش هایی که دانشجوها به روزنامه و شورای 
صنفی داده اند، دانشکده ریاضی رکورددار و اعالم نکننده ترین 
دانشکده اســت. علی رغم اعتراض دانشجویان این دانشکده 
سال هاســت که نمرات دروس دانشکده ریاضی دیرتر از موعد 
حذف تک درس اعالم می شــود. جبر خطی 1، اتوماتا، نظریه 
اطالعات، جبر 1، توابع مختلط، ساختمان داده ها و مباحثی 
در آمار دروســی هستند که در این ترم نمره میان ترمشان هنوز 

اعالم نشده است.
درس های مکانیک جامدات 1، اســتاتیک و پی پیشــرفته در 
دانشــکده عمران، ریاضیــات پیشــرفته و ترمودینامیک۲ در 
هوافضا و عملیات واحد ۲، سیاالت 1، سیاالت ۲، بیوشیمی و 
زبان تخصصی نیز در دانشــکده مهندسی شیمی و نفت هنوز 

تکلیف میان ترم دانشجوها را مشخص نکرده است.
طبق قوانین دانشگاه در مورد ارزیابی دروس که شورای صنفی 
نیز به تازگی آن را در کانالش منتشر کرد، »نمرات امتحان میان ترم 
هر درس بایســتی پیش از فرارسیدن موعد حذف اضطراری به 
اطالع دانشجویان آن درس برسد«. هرچند در مورد نحوه ارزیابی 
)اعم از میان ترم)ها(، پایان ترم، کوییزها، پروژه و...( دانشــگاه 
دست مدرس را باز گذاشته و تنها »باید«ی که برای استاد دروس 
نظری در نظر گرفته شده، آن است که برای هر درس حداقل یک 
امتحان )پایان ترم( برگزار شود. طبق این نظرسنجی، 66درصد 
دانشجوهای شرکت کننده در ترم جاری، بی توجهی نسبت به 

این قانون را از سوی استادهایشان دیده اند.

طبق بند دیگری از همین قانون »تصحیح اوراق امتحانی باید 
توسط شخص مدرس انجام شــود. )دروس ریاضی/ فیزیک/ 
شــیمی عمومی از این قاعده مستثنی هستند.« که نقض این 

قانون هم به دفعات مشاهده شده.
ســوالی که پیــش می آید این اســت که چه کســی مقصر این 
بی توجهی گســترده به قوانین اســت؟ آیا قوانین به درســتی 
به اســاتید ابالغ نشده؟ آیا قوانین دانشــگاه غیر عملی یا غیر 
منطقی هستند و اجرای آنها خالف مصلحت جامعه دانشگاه 
است؟ آیا اگر خواسته دانشجویان این باشد که امتحان میان ترم 
دیــر برگزار شــود، به صورتی که نمره آن به موقع آماده نشــود، 
تصمیم مدرس که مبنی بر رای و نظر دانشــجویان گرفته شده 
بر قوانین ارجحیت دارد یا خیر؟ اگر استادی برخالف خواسته 
دانشــجویان، از اعــالم نمرات قبل از موعــد حذف اضطراری 

اجتناب کند مرجعی برای پیگیری این قضیه وجود دارد؟
سخن آخر اینکه نقض قوانین دانشگاه که گاهی به نفع و گاهی 
به ضرر ما بوده، پدیده ای نامطلوب است. امیدواریم این قانون 
در صورت نیاز بازنگری و اصالح گردد، به درســتی به اســاتید 

اعالم و نهایتا به درستی اجرا شود.

پویا طالبی

گزارش

صفر واحد برای خانواده
»حیات« نشریه فرهنگی اجتماعی 
شــماره  در  )س(  هیئت الزهــراء 
ســی  ونهم خود به بهانه شب یلدا به 
موضوع وضعیت خانواده و جمعیت 

در ایــران پرداخــت و به همیــن خاطر 
تحریریــه حیات عنوان »صفر واحدی« 
را برای این شــماره انتخاب کردند. در 
سرمقاله این شــماره به موضوع تغییر 
در ســبک زندگــی و تفاوت بین شــب 
یلداهای گذشته و اکنون پرداخته شده 
و در صفحات پایانی نیز مقایسه ای بین 
یلداهای خانوادگی و دوســتانه صورت 
گرفته است. در ادامه این شماره متنی 
با عنوان »رگ و ریشه« همراه با عکسی 
از توییت دکتر ابوالحسنی که خشنودی 
او از دیدن نقاشی فرزندش در صبح یک 
روز روی لب تاپش را نشــان می داد، به 
موضوع ساختن جامعه خوب به وسیله 
خانواده های خوب می پرداخت. نگاهی 
به مســأله خانــواده و جمعیت در غرب 
و رونــد تحوالت آن، نوشــته ای از گروه 
»مادران شــریف ایران زمین« پیرامون 
اهداف و فعالیت شــان، سیاست  های 
اشــتباه دولتی و تأثیــر آن در وضعیت 
جمعیت حــال حاضر کشــور و راهکار 
برون رفت از آن و گزیده ای از سخنرانی 
حجت االسالم شیرمحمدی در هیئت 

هفتگی از دیگر مطالب حیات بود.

نسخه محدود ریحانه
نشریه »ریحانه« هیئت الزهراء )س( در 
شماره سوم خود با تیتر »نسخه محدود« 
به زیســته های روابط اجتماعی بین دو 
جنس پرداخته است. در سرمقاله بدون 
نام این شــماره زمینه هــای ارتباط بین 
دختران و پسران گفته شــده و در ادامه 
متن هایی شــامل بررســی چند تجربه 
از ارتبــاط  این دو جنــس، معرفی کتاب 
بانوی تراز، حضور زنان و مردان در جامعه 
بــه روایت رهبر انقــالب، نگاهی به حیا 
و جایــگاه آن در زندگی و یادداشــتی از 
تجربه چند سال کار و فعالیت دانشجویی 
منتشر شده بودند. ایده جالب این شماره 

توضیح تصویر روی جلد آن بود.

زهرا طائفی

میز 
نشریات

میز 
نشریات

باکس 
خبری
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گزارشی از اکران و تحلیل »جوکر« در آمفی تئاتر مرکزی

یک فیلم و هزاران حرف
فیلــم ســینمایی جوکــر آنقــدر بــه مــذاق 
دوســت داران ســینما خوش آمده که تقریبا 
در هر محفلی حرفی از آن شــنیده می شود. 
البتــه بحــث و صحبــت دربــاره آن فقــط به 
گعده های ســینمایی محدود نماند و با توجه 
به اعتراض های مردمی در کشــورهای مختلف به ســرعت 
ابعــاد دیگــری هم به خــودش گرفت و جامعه شناســان و 
دانشکده های علوم اجتماعی هم سراغش رفتند و تحلیل ها 

و پشت پرده های زیادی درباره آن گفته و شنیده شد.
برنامــه اکــران و تحلیــل فیلم جوکر در شــریف از ســوی 
اندیشکده راهبردی مهاجر، هشتم دی ماه و در آمفی تئاتر 
مرکزی برگزار شــد. در واقع مهاجر با این برنامه بازگشــت 
باشــکوهی به صحنه دانشجویی دانشگاه داشت و دوباره 
نویــد برنامه هــا و انتشــارات خوبش را به شــریفی ها داد. 
بلیت فروشــی ایــن برنامه هــم اینترنتی انجام شــد و هم 
حضوری. بلیت فروشی منظم و اجرای دقیق برنامه از پیش 
تعیین شــده، از نکات قوت این برنامه به شــمار می رفت. 
همچنین علی رغم پولی بودن برنامه و مدت زمان طوالنی آن 
جمعیت قابل توجهی در سالن حضور داشتند و به تماشای 

جوکر و شنیدن صحبت سخنرانان درباره آن نشستند.

آرتورهای جامعه دیگر تحمل ندارند
در ابتدا محمدحســین بادامچی جوکر را محصول تحقیر، 
و خنده را بهترین راه مقابله با آن دانســت. سپس با اشاره 
به اینکه جامعه ما در 10 ســال گذشته، به جامعه همیشه 
برندگان تبدیل شده بود، بیان کرد انسان های حذف شده 
هماننــد آرتور در فیلم جوکر نمی توانند بیش از این خود را 
نرمال نشان دهند و نیازمند طغیان هستند. سپس با اشاره 
به دشواری وضعیت کنشگران در روزگار فعلی، راه رهایی در 

شرایط حاضر را مداخله همین کنشگران می بیند.

جوکی به اسم زندگی
دکتــر عبدالکریمی شــاخص ترین ُبعد فیلم را فلســفی و 
متافیزیکی دانست و جوکر را نماد انسان در دنیای امروزی 
یافت که مــرزی برای خنده و گریه ندارد. بــه بیان او آرتور 
به شدت تنها و ناامید است و هرگونه تالش او برای از تنهایی 
درآمدن به شکســت منجر می شود و به دلیل اتمیزه شدن 
افراد جامعــه، امر سیاســی غیر ممکن می شــود. از نظر 
عبدالکریمی هســته مرکزی فیلم نیهیلیســم اســت و در 
فیلــم جوکر، در واقع زندگی جوکی اســت که به هیچ وجه 
خنده دار نیســت. البته دکتر عبدالکریمی نیهیلیسم این 
فیلم را با نیهیلیسم صادق هدایتی متفاوت دانست، زیرا این 
نیهیلیسم جوکری تمام اقشار جامعه از جمله اقشار فقیر را 
نیز در بر می گیرد. او ادامه داد که این فیلم بر خالف ادعای 
روشــنفکران که عصر امروز را عصر روشــنگری می دانند، 

آینده را مانند جهنم به تصویر می کشــد. اشاره به شباهت 
دلقک نامیدن معترضان از طرف نظام های سیاسی فیلم 
و اغتشــاش گر نامیدن معترضان در حوادث آبان از نکات 

قابل توجه صحبت های او بود.

قربانی قهرمان نیست
دکتر ابراهیمی از زاویه ای کامال متفاوت به نقد فیلم پرداخت 
و با بیان این نکته که در فیلم قربانی به قهرمان تبدیل شده 
اســت، هدف صحبت های خود را پرده بــرداری از تصویر 
دروغین ساخته شده از این فیلم بیان کرد. در واقع او معتقد 
بود که این فیلم فاقد جهان بینی و نیهیلیســم فعال است، 
بدین معنی که جوکر خود را در فیلم قهرمان معرفی می کند 
ولی فاقد هیچ گونه پروژه جمعی است که در واقع بین انسان 

و جهان واقعی گسست ایجاد می کند.

یک فیلم پر از سمبل
دکتر میری با اشاره به سمبل های غرب و االهیات، این فیلم 
را دارای سمبل های قوی معرفی کرد؛ خشونت، وضعیت 
نابسامان اجتماعی، نهادهای کامال فراگیر، احساسات ضد 
طبقه سرمایه دار و ماسک برای پی بردن به عاملیت خود. از 
دیدگاه میری آرتور زاییده فساد در الیه های قدرتمند جامعه 
اســت که توان انجام هر کاری دارنــد و در فیلم تضادهای 
مشــخصی میان طبقات مختلف مردم وجود دارد، به طور 
مثال گروهی در ســینما مشغول تماشــای فیلم و عده ای 

بیرون سینما مشغول اعتراض هستند. سپس دکتر میری 
با اشاره به ســکانس های فیلم روند تبدیل آرتور به جوکر را 
بررسی کرد. همچنین او تفکر و منطق را دو عنصر اساسی 

برای تحلیل وقایع کنونی کشور دانست.

تحقیِر جوکرساز
دکتر چاوشی با تواضع و با مقدمه ای نسبتا طوالنی نظر خود 
را در مورد موضوع فیلم بیان کرد. چاوشی با بیان اینکه برای 
بررسی هر چیزی باید از آن فاصله گرفت، به بررسی مفهوم 
حقیقت پرداخت. سپس دیدگاه تاریخی فلسفی در مورد 
تحقیر را بیان کرد و در نهایت اشاره نمود که جوکر از طریق 
تحقیر به مقام جوکری رسید. در ارتباط با حوادث اخیر هم 
امیدوار بود که حکومت تحقیر را کنار بگذارد، زیرا تنها راه 

رسیدن به آرامش کنارگذاشتن کینه هاست.

جوکر ضدسرمایه داری نیست
فاطمه دالوری با اشاره به اینکه جوکر تمام آرزوهای خود را 
توهم می کند، به بررسی بیماری او از دیدگاه فروید/ لکانی 
پرداخت. سپس با تاکید بر این موارد که اوال شورش جوکر 
منجر به ظهور ابرقهرمان دنیای سرمایه داری یعنی بتمن 
می شود، ثانیا هرگونه اقدام جوکر با شکست روبرو می شود، 
ثالثا عواقب شورش جوکر ناامنی است و رابعا اقدامات جوکر 
سیاسی نیست، ضد سرمایه داری بودن این فیلم را رد کرد. 
دالوری در ادامه از دیدگاه دولوز که در مقابل نظریه فروید/ 
لکانی اســت، بیماری جوکر را بررســی و او را از این منظر 
معرفی کرد. همچنین با اشــاره به دیدگاه های حکومتی و 
غیرحکومتی به اعتراضات آبان ماه و نیز ماهیت اعتراضی، 
سیاسی بودن و فردگرانبودن این اعتراضات، بیان کرد که 
شــباهت چندانی بین جوکر و اعتراضات وجود ندارد و در 
واقع جوکر به صورت فردی حذف شــده اســت ولی مردم 

اعتراضات آبان به صورت سیستماتیک.

زندگی بی معنای جوکرها
بعد از فاطمــه دالوری، ابوطالب صفدری به عنوان آخرین 
ســخنران روی صحنه آمد. او نقد خود را از منظر فلسفی و 
روان شناختی بیان کرد. صفدری جوکر را نماد انسان های 
ایــن زمانه معرفی کــرد، از این جهت که هر دو اســیر یک 
وضعیت پارادوکسیکال در تنهایی و بی معنایی خود هستند 
و در واقع تنهایی جوکر آن قدر عمیق است که غم خود را با 
یخچال سرد، تاریک و بی حس به اشتراک می گذارد. سپس 
بیان شد که ارتکاب قتل و تالش برای کمدین شدن، تالش 
جوکر برای ساخت معنای زیست خود است. او ادامه داد که 
بعد از ناکامی این روش ها برای معناداری زیست، جوکر معنا 
را در ریســک کردن می یابد. در واقع جوکر دنبال پیشرفت 

با نان نیست، به دنبال معنادار کردن زیست خود است.

حال دانشکده شیمی خوب 
است، اما تو باور نکن

نویســنده یادداشــت زیر تمایلی به 
انتشــار نامــش نداشــت و امضایش 
نــزد روزنامه محفوظ اســت ولی اگر 
مسئوالن دانشکده شیمی پاسخی 
دارند، روزنامه پذیرای آن پاسخ است.

دانشکده شیمی از جمله دانشکده هایی 
اســت که تکلیــف دروس اختیــاری و 
اجبــاری در آن به درســتی مشــخص 
نیســت و بارهــا و بارها پیــش آمده که 
دانشــجویان فارغ التحصیــل در ایــن 
مورد با مشــکالتی مواجه شده اند. این 
دانشــکده علی رغم کمبود کالس ها و 
آزمایشگاه های تحقیقاتی حق استفاده 
از طبقه همکــف، اول و نیمی از طبقه 
دوم خــود را نــدارد. آیا تاکنون شــاهد 
رویداد بزرگی چون مسابقات دانشکده 
نشســت های  صنایــع،  و  کامپیوتــر 
دانشکده فیزیک و مکانیک، بازدیدهای 
دانشکده مواد و مهندسی شیمی و... 
از سوی دانشــکده شــیمی بوده اید؟ 
آیا تاکنون اســمی از نشــریه دانشکده 

شیمی شنیده اید؟
از اینها بگذریم یک ســالی می شــود که 
خبری از شورای صنفی در دانشکده ما 
نیست. تمام این موارد ذکر شد تا برسیم 
به این جمله که حال دانشــکده شیمی 
خوب نیست و این مسأله مربوط به دیروز و 
امروز هم نیست. یادم می آید اولین جایی 
که پس از ورود به دانشگاه در آن فعالیت 
کردم، برنامه های فوق برنامه دانشکده 
بــود. مشــکل از آنجا شــروع می شــود 
که با کلی شــور و ذوق پــا در این عرصه 
می گــذاری و با صرف وقت و انرژی زیاد 
فعالیت هایی را انجام می دهی و از قضا 
بازخورد بسیار مثبتی از طرف دانشجوها 
و اســتادان هــم دریافــت می کنــی اما 
بازخوردی کــه از معاونت دانشــجویی 
دانشــکده دریافت می کنی به گونه ای 

کامال متفاوت با این قضایاست.
مواجهه با سردی ها و مشکالت برای کار 
داوطلبانه ای کــه پذیرفته بودم و برنامه 
و هدفی که برای آینده داشــتم، شــوق 
کار کردن را برایم افزایش می داد اما در 
طوالنی مدت واکنش های منفی و عدم 
رعایت حقــوق متقابــل و ناهماهنگی 
و اختالل در نظم سیســتمی که در آن 
مشــغول فعالیت بودم، مانع دستیابی 
به اهدافم شد. در نهایت تصمیم گرفتم 
من هم مانند خیلی از دانشجویان تالش 
زیادی نکنــم. علی ای حال اعتقادم بر 
این است که پیشــرفت همیشه از روی 
کار آمدن دانشــجویان باانگیزه حاصل 
نمی شود. بسترسازی و امکان رشد برای 
عالقه مندان فعالیت دانشجویی حداقل 
حقوقی است که دانشکده  ها می توانند 

در اختیار دانشجویان بگذارند.

نامه وارده

نیما امینی

گزارش
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اسم ســید امیرســادات موسوی 
چند چیز را به ذهن می آورد: طالی 
المپیاد نجــوم، فیزیک شــریف، 
تاریــخ علــم تهران، شــعر و طنز و 
البته مجله رشد جوان. اینها چطور 

به هم ربط پیدا می کند؟
در دوران دبیرســتان بیشتر مشغول درس و 
المپیاد نجوم بودم، طالی المپیاد را گرفتم 
و از همین طریق بدون کنکور وارد دانشگاه 
شدم. همه می گفتند یا باید بروی عمران یا 
برق تا نانت توی روغن باشــد. من بین این 
توصیه هــا و جو جامعه و عالقه ام ســردرگم 
بودم ولی جســارتی که المپیاد به من داده 
بود و همنشینی با استادان و افراد بلندپرواز 
باعث شد کاری به حرف بقیه نداشته باشم 
و دنبال عالقه ام بروم. چون دوســت داشتم 
قوانین پشــت پرده طبیعت را در حوزه های 
مختلــف بدانــم، فیزیک را انتخــاب کردم. 
در حیــن تحصیل در دانشــگاه هم شــیوه 
درس خواندنم عالقه محور بود و دنبال نمرات 
باال نبودم. شاید این کار یک ریسک به شمار 

می رفت ولی در مورد من جواب داد.
در همــان دوران چــون دوســت داشــتم 
نویســندگی را به صورت جدی تجربه کنم، 
در نشــریات دانشــجویی فعالیت کردم؛ در 
دانشکده فیزیک با نشــریه تکانه همکاری 
می کردم، برایش شــعر می نوشــتم. نشریه 
دال هم مجله گروه فرهنگی دانشــکده بود 
و دوره کوتاهی سردبیرش بودم، در نشریات 
سیاسی دانشــگاه هم می نوشتم. نقد فیلم 
می نوشــتم، تحلیل سیاســی می نوشتم، 
اعتقــادی و مذهبی می نوشــتم، تقریبا در 
مورد همه چیز می نوشــتم. شاید این کارها 
در حوزه فیزیک زیاد به دردم نمی خورد ولی 
برای امــروزم خیلی مفید بــوده. فضاهای 
مختلــف را تجربــه کــردم و در همین حین 
خودم را هم بهتر شناختم. با دفتر طنز حوزه 
هنری هم ارتباط گرفتم و در جلسات شــان 
شعر می خواندم و به برنامه هایشان می رفتم.
دوره لیســانس و ارشــد من به این گذشت 
که بروم موضوعات مــورد عالقه ام را تجربه 
کنم و یاد بگیرم و با فضایشــان آشــنا شوم؛ 
فیلم نامه نویســی، داستان نویســی، طنز، 
کاریکلماتور، شــعر علمی، طنز دانشگاه، 
طنز سیاسی، ارتباط با نشریات و روزنامه ها، 

ستون نویسی، طنز اجتماعی.
راستش عالقه ای به پژوهشگر شدن در حوزه 
فیزیک نداشــتم، چون احساس می کردم 
برای من حوزه های بکر و ناشناخته ای ندارد 
که بروم و کشف شان کنم و نمی خواستم یک 
آدم کوچک در یک پروژه بزرگ باشم. در دوره 
لیسانس از فرصت واحدهای اختیاری خارج 
دانشکده استفاده کردم و با گروه فلسفه علم 
آشنا شدم و تاریخ علم و فلسفه علم و فلسفه 
تکنولوژی را گذارنــدم. فهمیدم تاریخ علم 
اگرچه مقداری در حاشیه است و وسط دعوا 
نیست ولی در عوض کامال بکر و کشف نشده 
اســت. همین شد که برای ارشد رفتم تاریخ 
علم دانشگاه تهران. موضوع کارم هم ورود 

نجوم جدید به ایران در دوره قاجار بود.
چه شــد که ســردبیر مجله رشــد 

جوان شدی؟
از همان لیسانس نویســندگی علمی برای 
نوجوانان را شــروع کرده بودم. یک بار برای 
مصاحبه به مجله رشد دعوت شدم و سردبیر 
وقت مجله پیشــنهاد همکاری داد و من هم 
مثل همیشه از اینجور پیشنهادها استقبال 
کردم. بعد از دوره ارشــد هم عضو شــورای 
برنامه ریزی مجله رشــد جوان شــدم. سال 
9۵ سردبیری این مجله به من پیشنهاد شد. 
همیشه به من می گفتند چرا سراغ چیزهای 
به ظاهــر بی ربط مــی روی؛ متــون علمی، 
نجوم، شعر، داستان، ادبیات، نویسندگی، 
ویراســتاری، مقاله نویســی، اینفوگرافیک 
و... ولی موقع پیشــنهاد سردبیری، همین 
ویژگــی تمایــز اصلی مــن بود و باعث شــد 
چنین پیشــنهادی به من شود. همین شد 
کــه از آن بــه بعد بــه همه توصیــه می کردم 
عالیق شــان را پیگیری کنند. ما که از آینده 
چیزی نمی دانیم و نمی توانیم تصور کنیم چه 
پیشنهادهای شغلی در آینده برایمان وجود 
دارد، پس بهتر اســت سراغ عالیق در ظاهر 
بی ربط مان هم برویم. امروزه استارت آپ های 
جدیدی می آیند و زمینه های در ظاهر بی ربط 
را به هــم مرتبط می کنند و بــرای این کارها 
آدم هایی مناســب هستند که در زمینه های 

مختلف کار کرده باشند.
نمی ترسی یک آدم سطحی بشوی 
که همه چیــز خوانده ولی در هیچ 
حوزه ای متخصص نیست؟ همه را 

می دانی و هیچ نمی دانی.
اگر آدم می خواهد مثال پژوهشــگر فیزیک 
شود، باید حداقل برای یک دوره چندساله 
به صورت تخصصی و متمرکز در آن حوزه کار 
کند ولی درعین حال دانستن چیزهایی از 
موضوعات مختلــف در جایی که آنها به هم 
ربط پیدا می کنند، یک مزیت اســت. مثال 
کســی که دربــاره موضوعــات علمی برای 
مخاطب عمومی می نویسد، هم باید علوم را 
تا حدی بداند و قدرت راستی آزمایی علمی 
داشته باشد و هم در نویسندگی و قدرت بیان 

مهارت داشته باشد.
اینکــه بتوانی به راحتی مســیر و 
وضعیتت را تغییر بدهی، جسارت 

زیادی نمی خواهد؟
فکر می کنم تا حدود سی ســالگی انسان ها 
فرصت تجربه و یادگیــری دارند و نباید زیاد 
نگران آینده زندگی شان باشــند. از آنجا به 
بعد هم جســارت آدم کمتر می شــود و هم 
جامعــه از تو انتظــار دارد بتوانــی به خوبی 
معیشــت زندگی ات را تأمین کنی و شــغل 
پایدار داشته باشی. من طبق تجربه اینطور 
توصیــه می کنم کــه تا سی ســالگی زیاد به 
خودمان سخت نگیریم و جرأت تغییر مسیر 
داشته باشیم. آدمی که زمینه های مختلف 
را تجربه کــرده، آن قدر مهــارت و توانایی و 
تجربه و شــبکه ارتباطی دارد که از شکست 
در یک کار ترسی نداشته باشد و سریع بتواند 

ســراغ یک کار دیگر برود. الزمه اش آزمون و 
خطا و ذوق آزمایی و شــناختن هرچه بهتر 
خود است. یک مشکل هم در جامعه ما این 
اســت که در ســنین پایین تر کمتر به آدم ها 
اعتماد می شــود و پیشــنهادهای خوب در 
سن های باالتر ســراغ آدم می آیند. سن که 
باال می رود، شــاید تجربه بیشــتر شود ولی 
جسارت و انگیزه و ذوق و حال و حوصله هم 

کم می شود.
دبیرستان و کنکور و المپیاد چقدر 
مانع این تجربه کردن و دنبال کردن 
عالیق می شــود؟ در مورد خودت 

چطور بود؟
واقعیت این اســت که 1۵ تا ۲0ســالگی با 
مثال 3۵ تا 40ســالگی تفاوت زیادی دارد. 
در نوجوانــی آدم ها دغدغــه ندارند و راحت 
ریسک می کنند و چیزهایی که در این دوران 
یــاد می گیری و تجربه می کنی، ماندگارتر و 
اثرگذارتر است. من خودم یک سال به صورت 
جــدی کار المپیاد کردم ولــی قبل و بعد از 
آن ســعی کردم چیزهای مختلف را امتحان 
کنم. مثال در راهنمایی وزن و عروض و قافیه 
خواندم و شــعر می نوشــتم و نشریه منتشر 
می کردم. در پیش دانشــگاهی هم به دلیل 
فراغــت از کنکــور مطالعات زیــادی انجام 
دادم. بعدا این مطالعات کمک زیادی به من 
کرد، مخصوصا در حوزه علوم انســانی دید 
خوبــی به من داد و آن غروری را که نســبت 
به علوم تجربی داشتم، به تدریج از بین برد. 
درســت اســت که در علوم تجربی برخالف 
علوم انســانی حرف های محکــم و دقیقی 
می توان زد و همین باعث غرور و نگاه منفی 
به علوم انســانی بین بچه ها می شــود ولی 
علوم تجربــی از چیزهایی حرف می زند که 
از زندگی روزمره و جامعه دور هستند و علوم 
انســانی بحثش درباره خــود زندگی و امور 

عینی روزمره ماست.

به عقب برگردی، دوباره فیزیک و 
تاریخ علم را می خوانی؟

آره؛ بهترین انتخــاب برای من فیزیک بود، 
چون می خواستم یک شناخت خوب درباره 
مجموعه علومی داشــته باشــم که طبیعت 
را توصیــف می کننــد. من در ســن خوبی 
عالقه ام را شناختم و دلیلش هم این بود که 
در معــرض تجربه های مختلف قرار گرفتم و 
خودم را محک زدم. برای ارشــد هم شاید به 
جای تاریخ علم، تاریخ محض یا فلسفه علم 
می خواندم ولی دوست داشــتم وارد حوزه 
علوم انســانی شود و اصول کار پژوهشی در 
این حوزه را یاد بگیرم. در دوره ارشــد نحوه 
صحیح برخورد با تاریــخ را یاد گرفتم و االن 
تاریخ را می توانم بهتر و درســت تر و دقیق تر 

بخوانم.
به رفتن از ایران هم فکر کرده ای؟

اوایل دوره کارشناسی برایم یک فکر قطعی 
بود، یعنی با توجه به جو دانشگاه و المپیاد 
فکــر می کردم که بعد از لیســانس به خارج 
از کشور می روم تا درســم را ادامه دهم ولی 
خــب اتفاقاتــی رخ داد که تصمیــم گرفتم 
نروم. واقعیت این است که در ایران کار کردن 
ضروریاتی دارد که فراتر از مدرک و تحصیل 
است. یکی از آنها تجربه عینی است؛ تجربه 
کســب کنی، شبکه تشکیل دهی، آدم ها را 
بشناسی و اقتضائات کار را بفهمی. پس در 
عمل اگر در دوره لیسانس شروع به کار کنی، 
جلوتر هســتی تا اینکه صبــر کنی دکتری 
تمام شود و بعد وارد کار شوی. مسأله بعدی 
این اســت که آدم باید خودش را بشناسد و 
با توجه به آن ببینید کجا و در چه شــرایطی 
رضایت از خود دارد. من وقتی از کارم راضی 
هستم که نتیجه اش به من و جامعه ام برگردد 
و این حــس در ایران برایم ملموس اســت. 
اثرگــذاری ام در ایران برایم لذت بیشــتری 
دارد. فداکاری خاصی نکرده ام، اینجا بیشتر 

لذت می برم و بیشــتر بهم خوش می گذرد. 
نیاز دارم به گعده و گپ وگفت با رفقا. پشــت 
اینها حرف و نظریه فلسفی هم وجود دارد. 
معنای زندگی فراتر از درآمد و ســطح شغلی 
آدم است. باید خودمان را خوب بشناسیم و 
تکلیف مان را با معنای زندگی مشخص کنیم. 
ماندن در ایران برایت سخت نبود؟ 

اذیت نشدی؟
همه می دانیم که کار کردن در ایران سخت 
اســت. ایران ما کشوری است که دارد درجا 
می زند و شــرایطش خیلی فــرق می کند با 
کشــورهای پیشرفته. دلیل ســاده اش هم 
بــه نظر من همــان چیزی اســت که کتاب 
»چرا ملت ها شکست می خورند« می گوید: 
نهادها و ســاختارها و قوانین مــا افراد را به 
خالقیــت و ابتــکار تشــویق نمی کنند و به 
جایش افراد دنبال روابط و رانت هستند. کار 
کردن در ایران شبیه به جنگیدن است ولی 
این خودش برای من جذاب است. مهم ترین 

انگیزه من ساختن ایران است.
حضــورت در مجلــه رشــد جوان 

چطور بود؟ چرا استعفا دادی؟
من داشــتم تدریس المپیاد انجام می دادم 
و از لحــاظ مالی هم وضعم خــوب بود ولی 
پیشــنهاد رشــد را پذیرفتم، چون از جنس 
عالیقــم بــود. صبح کــه بیدار می شــدم و 
می خواســتم بــروم مجله، اشــتیاق زیادی 
داشتم درحالی که تدریس برایم اینطور نبود. 
همیشــه در مجله دنبــال ایده های جدید و 
ســوژه های نو بودم. با کارم عشق می کردم 
و دوســتش دارم و حس می کردم تأثیرگذار 
هم هســتم. متأســفانه سال گذشــته وزیر 
آموزش وپروزش انتصــاب ناامیدکننده ای 
برای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
داشــت و مدیرمســئول مــا هــم در نتیجه 
آن انتصــاب عوض شــد. وقتــی کمی جلو 
رفتیــم، فهمیدم افراد جدیــد تخصص این 
کار را ندارند و این جنس کار را نمی فهمند. 
موتــور محرکه من عشــق و عالقــه ام بود نه 
بحث هــای مالی و درآمد و نمی توانســتم با 
شرایط جدید خودم را وفق بدهم. با مدیران 
جدید صحبت می کردم. ســعی داشتم آنها 
را آگاه کنم، اعتراض های خودم را می گفتم 
و می گفتم ولی مسائلی را مطرح می کردند 
که نشــان می داد اصول و مقدمات این کار 
را نمی دانند. رســانه علم خــودش را دارد و 
باید از آن استفاده کرد. بدترین کار در حوزه 
رسانه و فرهنگ حضور انسان های خیرخواه 
ولــی بی اطــالع و بدون تخصص اســت که 
آســیب های جدی می زند. در نهایت صبر و 
تحمل ما تمام شــد و فهمیدیم که نمی توان 
به کار ادامــه داد، چون توان اصالح و تغییر 
نداشــتیم. اینکه بعدش هم آمدم و بعضی 
چیزها را گفتم، در نظرم بخشی از کنشگری 
من در جهت اصالح بود. به نظرم در حوزه ای 
که به مردم و جامعه و بیت المال مربوط است، 
حق نداریم چشــم مان را ببندیــم و چیزی 
نگوییم، بلکه وظیفه مــان اعتراض و تالش 

برای اصالح است.

گفت وگو با سید امیرسادات موسوی

من این جنگیدن را دوست دارم
بعضــی او را با شــعرهای طنزش در برنامه هــای تلویزیونی و کلیپ های اینترنتی می شناســند، بعضی ها هم »روزنامه پاکســتان«ش را خوانده اند و قلمش را 
دوست دارند. عده ای هم او را با المپیاد نجوم به خاطر می آورند و این اواخر هم توییتری ها با توییت هایی که درباره شرایط کارش در مجله رشد جوان و دالیل 
اســتعفایش از آنجا نوشــت، با او آشنا شدند. سید امیرسادات موسوی شریفی ای است که راه معمول شریفی بودن را زیاد دوست نداشته و راه خودش را در 
پیش گرفته و در هر حوزه ای که دوست داشته و میلش می کشیده، دستی به آتش برده است. روز شنبه چند ساعتی مهمان روزنامه بود تا درباره تجربیاتش با هم صحبت 

کنیم؛ فیزیک شریف، تاریخ علم تهران، شعر و طنز، مجالت رشد و البته ماندن در ایران و جنگیدن برای اصالح.

گفت وگو

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  845

   1398 مـاه  دی   10 سه شنبـه 
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پرونده



داستان یک دانشجوی دکتری؛ از رتبه یک کنکور تا اخراج

نان، درس و هوس فرار
دانشــجوی دکتری باید تمام وقت در دانشــگاه باشد و حق کار کردن در بیرون دانشگاه ندارد. احتماال این قانون که چندان هم سفت و سخت اجرا نمی شود، 
برای باال رفتن کیفیت خروجی دکتری مصوب شده. این در حالی است که دانشجوی دکتری درآمدی از سوی دانشگاه ندارد، یعنی کسی که به فکر دکتری 
است، باید تا 30سالگی قید ازدواج، درآمد و خیلی چیزهای دیگر را بزند یا پشتش به جیب پدرش گرم باشد. تجربه یک دانشجوی اخراجی دکتری باعث شد 
یک بار دیگر داغ دل مان برای پیردانشجوهای بیکار و بی پول تازه شود. درست است که فرد مورد مصاحبه روزنامه کمی خاص است و آن طور که می گوید تا ترم 9 هم چیزی 

دست استاد محترم نداده، با این حال همه آنهایی که دکتری را در دانشگاه به سرانجام رسانده اند، سختی های نداشتن کار و درآمد مکفی را حس کرده اند.

ورودی چه سال و رشته ای هستی؟
مــن دانشــجوی دکتــری دانشــکده ریاضــی بودم. 
کارشناســی را سال 86 در دانشــگاه خوارزمی شروع 
کردم. ســال 90 برای ارشــد به شــریف آمدم و دکترا را 
سال 9۲ شروع کردم. در همه دوره ها ریاضی کاربردی 

می خواندم.
چــه زمانــی ازدواج کــردی؟ بــرای تأمیــن 

هزینه های زندگی چه می کردی؟
قبل از دفاع پایان نامه ارشــد با یکی از هم کالسی هایم 
عقد کردیم. قبلش در خانه پدر و مادرم در تهران زندگی 
می کردم و هزینه زندگی را والدینم تأمین می کردند اما 
از زمــان عقد پولی از والدینــم نگرفتم. در واقع زندگی 
متأهلی را با دو ســه میلیون تومن قرض شروع کردیم. 
بعد از عقد ســه چهــار ماهی دنبال کارهــای مختلف 
مثل تدریس و برنامه نویسی بودم. یک روز که به میدان 
انقالب رفته بــودم، تعدادی آگهی انجــام پروژه های 
درســی دیدم. خودم را معرفی کردم و حدود یک ســال 
پروژه های درســی انجــام مــی دادم؛ پروژه هایی مثل 
پیاده ســازی الگوریتم، مقاله با Matlab یا پیاده سازی 
ماشین حساب با C++، مشاوره پایان نامه ارشد ریاضی 

و صنایع و...
این مدت در خوابگاه متأهلی شریف زندگی می کردیم، 
چون همســرم اهل شهرستان دیگری بود و دانشجوی 
دکتــری دانشــگاه خوارزمــی. کاری کــه بــا آن پول 
درمی آوردم، بــا اینکه به نظرم اخالقی نبود ولی در آن 
زمــان راه حل خوبی بود، چون می توانســتم هم زمان 

کالس های دکتری را بروم و پول هم دربیاورم.
اســتاد دکتــری را خــودت انتخــاب کردی؟ 
شناخت داشتی یا مجبور به انتخاب شدی؟ 

معیارت برای انتخاب چه بود؟ 
خودم انتخاب کردم. پایان نامه ارشــد خودم و همسرم 
هــم با او بــود. من دوســت داشــتم روی موضوع های 
مرتبــط با پردازش تصویر کار کنم. آن زمان تا جایی که 
من می دانستم، اغلب استادان یا تخصص شان یکی از 
شاخه های ریاضی محض بود و کامال بی ربط به پردازش 
تصویر. حتی در دوره دکتری درس کاربردی ای نبود که 
من در ارشد پاس نکرده باشم و مجبور شدم درس هایی 

بردارم که به گرایشم ربطی نداشت.
اســتاد من نزدیک ترین تخصص را بــه پردازش تصویر 
داشت و می شود گفت تنها انتخابی بود که می توانستم 
داشته باشم. این را هم باید اعتراف کنم که متأسفانه به 
اندازه کافی روی اســتاد تحقیق نکردم، چون در زمان 
کارشناســی ارشــد تجربه بدی با او نداشتیم. در همه 
درس هــا هم جزء بهترین دانشــجوها بــودم و تا زمان 
دفاع هیچ گزارشــی از پیشــرفت کار از من نخواست. 
وقتی پایان نامه را تحویل دادم، یک سری ایراد نگارشی 
گرفت که تصحیح کردم، نمره دفاعم هم 19 شــد. فکر 
می کردم دکتری هم همین طور خواهد بود و می توانم 

هم زمان کار کنم و درس بخوانم.
اصال چــرا تصمیم گرفتی دکتــری بخوانی؟ 

انگیزه و هدفت چه بود؟
ترم آخر دوره کارشناســی در کالس یکی از اســتادها 
از بچه هــا پرســید: »کدام تان می خواهیــد ریاضی را 
ادامه بدهید؟« از حدود ۵0 نفری که در کالس بودیم، 
تنها کســی که دستش را باال برد من بودم. من با هدف 
اینکه ارشــد کامپیوتر بخوانم، کارشناســی ریاضی را 
شــروع کردم ولی اواســط کارشناســی بود که متوجه 
شــدم بــه ریاضــی بیشــتر عالقــه دارم. در این مدت 
همیشــه دانشــجوی خیلی خوبی بودم. رتبه ارشــدم 

14 شــد و رتبه دکترا یک. در ترم اول و دوم ارشد تقریبا 
تمام ســاعت های هفته را در کالس هایی که برنداشته 
بودم )مثل سیســتم های دینامیکی، گراف، ریاضیات 
زیستی، پردازش تصویر دانشکده مهندسی کامپیوتر 
و...( به صورت مســتمع آزاد شــرکت می کردم. به این 
خاطر که عالقه داشتم. هیئت علمی شدن هم همیشه 
یکی از گزینه های شــغلی ام بود اما اگر بخواهم دلیل 
اصلــی ام را بــرای خواندن دکترا بگویم، خیلی ســاده 

است: »به ریاضی عالقه دارم«.
چرا قصد داشــتی حتما همراه با دکتری کار 
کنی؟ چند ســاعت در هفته برای کار در نظر 

گرفته بودی؟ 
چند ماه بعد از شروع دکتری به خوابگاه متأهلی رفتیم، 
پس بایــد مخارج زندگی ام را تأمین می کردم. اوایل که 
پروژه های درسی میدان انقالب را انجام می دادم، زیاد 
وقت نمی گذاشــتم اما بعد از ســال دوم دکتری شغل 
برنامه نویســی را به صورت پاره وقت )با حقوق ساعتی 
13هزار تومن( شــروع کردم و حدود 100 ســاعت در 
ماه کار می کردم. وقتی مشکالتم با استاد راهنما شروع 
شــد، انگیزه ام برای کار کردن روی مقاله به شــدت کم 
شد، از طرفی به زمان مراسم عروسی نزدیک می شدیم و 
پول بیشتری نیاز داشتیم. پس به صورت تمام وقت وارد 

شرکت اسنپ تریپ شدم.
استاد چه برخوردی با کار کردن تو داشت؟ 

استادم اعتقاد داشت دانشجوی دکتری باید تمام وقت 
در دانشگاه باشد، به بند قانونی در این مورد هم اشاره 
می کرد. اول ترم ها برای اینکه دسترسی ثبت نام به من 
بدهد، همیشــه تنش داشــتیم. یک ماه قبل از شروع 
تــرم فشــار عصبی شــدیدی روی من بــود. تهدیدش 
همیشــه این بود که ترم بعدی اجازه ثبت نام نمی دهم 
و اخراجت می کنم. چندتا دیالوگ هست که هیچ وقت 

فراموش نمی کنم:
اســتاد: تو نباید ســر کار بری و باید همه وقتت رو روی 

پایان نامه بذاری.
من: استاد اگه سِر کار نرم، چه جوری زندگی کنیم؟ از 

کجا پول بیاریم غذا بخوریم؟
استاد: اگه مشکل داشتی نباید دکتری می خوندی.

مــن: االن حداقــل هزینه یه زندگــی فقیرانه ماهی یه 

میلیون تومنه. یعنی شــما می گید اگه کسی می خواد 
تــوی ایران 4 ســال دکتــری بخونه، بایــد حداقل ۵0 

میلیون تومن پس انداز داشته باشه؟
استاد: آره.

آخر ترم چهار بعد از دفاع از پروپوزال که اســتاد راهنما 
قطعی شــد، کامال رفتــارش با من عوض شــد. بعد از 
جلسه دفاع به من گفت معلوم است داری کار می کنی 
و کمتر روی درس وقــت می گذاری، از این به بعد باید 
حواســت را جمع کنی و روی پایان نامه وقت بگذاری. 
در خوابــگاه تقریبــا نصف زمانــم را روی پایان نامه کار 
می کــردم. بــرای ثبت نام تــرم 6 که رفتــم، گفت چرا 
دانشــگاه نیســتی و باید هر روز اینجا باشی. گفتم هر 
روز نمی توانم به دانشگاه بیایم، چون سر کار می روم و 

به پول نیاز دارم، امــا کار پایان نامه جلو می رود. این را 
هم باید بگویم که استادم در مورد موضوع من تخصصی 
نداشــت و کمکی نمی کرد، در نتیجه دانشــگاه رفتن 
مــن از نظر خودم کامال بیهوده بــود، چون فقط روزی 
سه ساعت باید توی مسیر خوابگاه وردآورد تا دانشگاه 
می بــودم تا به اتاق دانشــجوهای دکترا در دانشــکده 
برسم که اصال مناسب برای درس خواندن و کار علمی 
نبود. این را هم بگویم که وامی وجود داشت که هر ترم 
به دانشجوهای دکترا داده می شد و تأیید استاد راهنما 
را الزم داشت. ترم شش استاد گفت چون از کار کردنت 
راضی نیســتم و دانشــگاه نمی آیی امضا نمی کنم. در 

نتیجه از وام هم محروم شدم.
از دانشگاه و دانشکده هم پیگیری کردی؟

با مســئول دفتر تحصیالت تکمیلی دانشــکده حرف 
می زدیــم و می پرســیدیم که چه می شــود کرد، گفت 
هیچ کاری نمی توانی بکنی. اگر استادت را هم عوض 
کنی، هیچ اســتادی تو را قبول نمی کند و اوضاع فقط 

بدتر می شود.
االن پشیمان نیستی؟

از اینکه وقت زیادی روی دکترا نگذاشتم و سر کار رفتم، 
اصال پشیمان نیســتم. چون االن تخصص و تجربه ای 
دارم که قابل مقایســه با چیزی که در دانشگاه نصیبم 
می شد نیست اما از اینکه دکتری و حتی ارشد خواندم 
و عمر خودم را تلف کردم، از اســترس هایی که قبل از 
ثبت نام هر ترم داشــتم و از اینکه زودتر انصراف ندادم، 
کامال پشــیمان هســتم. اگر من دکترا نخوانده بودم تا 
االن هم سربازی  را تمام کرده بودم و هم 6 سال سابقه 
بیمه، با احتساب دو سال سربازی داشتم و می توانستم 

مدرک کارشناسی و ارشدم را آزاد کنم. 
چه زمانی انصراف دادی؟

بعد از دو ســه تــرم انگیزه ام کمتر و کمتر می شــد و در 
نتیجــه کمتر روی پایان نامــه  کار می کردم و جر و بحث 
با اســتاد راهنما ســر ثبت نام هر ترم بیشــتر می شــد. 
آخرین بار زمــان ثبت نام ترم 9 باالخره یک پیش نویس 
از مقاله  آماده کردم. استادم متوجه واقعی یا غیر واقعی 
بودن ایده نشد و فکر کرد می خواهم فریبش بدهم. جر 
و بحث شدیدی اتفاق افتاد. گفت تا وقتی مقاله را کامل 
ننوشــتی دیگر پیش من نیا. این ترم آخرین ترمی بود 
که ثبت نام کردم، البته بــا تعهد اینکه تا آخر ترم مقاله 
را آماده خواهم کرد. من که از این رفتار خیلی ناراحت 
شــده بودم تا تابســتان 98 )آخر ترم 1۲( نیامدم. اول 
تابستان دوباره شروع کردم به کار کردن روی مقاله و در 
عرض دو هفته تکمیلش کردم و برای استاد ایمیل کردم 
و معذرت خواهی کردم از اینکه تا این حد دیر شده. او 
در جــواب ایمیل گفت که دو نمره U )عدم رضایت( به 

من داده و من دیگر دانشجویش نیستم. 
به تحصیالت تکمیلی دانشــگاه مراجعه کردم. گفتند 
باید درخواست بنویســم تا رئیس تحصیالت تکمیلی 
دانشــگاه بررســی کند. بعد از چند ماه و پیگیری های 
متعــدد از تحصیالت تکمیلی تمــاس گرفتند و گفتند 
اگر تعهــد می دهی که تا زمان دفاع هــر روز به صورت 
تمام وقت در دانشــگاه حضور داشــته باشی می توانی 
ثبت نــام کنی. جواب من نه بود و گفتند در این صورت 
اخراج خواهی شــد. راستش خوشــحال شدم، چون 
باعث می شد از بالتکلیفی دربیایم. با تخصصی که در 
این چند ســال به دست آوردم، توانستم زندگی مرفهی 
داشــته باشم. مقایسه کنید با حالتی که کار نمی کردم 
و تمام وقت در دانشــکده کار می کردم. در این صورت 

در چه وضعیتی بودم؟

گفت وگو

قانون فقط برای دانشجوهاست؟

z	 اســتادان دانشگاه اعتقاد دارند که دانشــجوی دکتری باید به صورت تمام وقت در دانشگاه باشد. سوال
من این اســت که چرا همین قانون برای اســتادان اجرا نمی شود؟ خیلی استادان تنها دو روز در هفته در 
دانشــگاه هستند. استاد من در دانشگاه های دیگر هم تدریس می کند و دانشجوی تحصیالت تکمیلی 
دارد. چرا قانون این اجازه را به اســتادان می دهد که بیشــتر زمان شــان را خارج از دانشگاه باشند اما به 

دانشجوی دکترا این اجازه داده نمی شود؟ احتماال چون خود استادان این قوانین را تعیین می کنند. 

z	 سوال بعدی این است که چرا مربوط بودن موضوع پایان نامه با تخصص استاد راهنما در دانشگاه بررسی
نمی شــود؟ کل زمانی که اســتاد من برای دانشجوهای دکتری و ارشــدش می گذارد، بررسی و تصحیح 
مشــکالت امالیی، نگارشی و نه علمی مقاله ها و پایان نامه دانشجوهاست. کاری که باید ویراستار انجام 

بدهد نه استاد راهنما. 

z	 همچنین خیلی از دانشــجوهای تحصیالت تکمیلی به حقوق خودشــان آگاه نیستند و از جانب استاد
راهنما مورد سوءاستفاده قرار می گیرند. چه کسی مسئول آگاه  کردن دانشجوهاست؟ 

z	 این نکته هم جالب اســت که از نظر بنیاد نخبگان کشــور کار کردن در یک شــرکت دانش بنیان برای یک
دانشجو امتیاز محسوب می شود، در حالی که دانشجوی دکتری باید به صورت تمام وقت در اختیار دانشگاه 

باشد و عمال این امکان برایش وجود ندارد!

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  845
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پرونده



الیحه بودجــه 99 این روزها 
داغ تریــن بحث میــان مردم 
و فعــاالن اقتصــادی  اســت 
و جــدای از اقتصاددانــان و 
سیاســت گذاران سایر اقشار 
مــردم هم دربــاره آن صحبــت می کنند. 
یادداشــت زیر با هدف آشــنایی بیشتر با 
جزئیات و نتایج این الیحه نوشــته شــده 

است.

دخل از کجا و خرج برای کجا؟
بودجه یا همان دخل وخرج دولت در واقع 
برنامه مالی دولت اســت که برای یک سال 
تهیه می شود. این سند یک فهرست کامل 
از تمامی هزینه ها و درآمدهای دولت است 
که همه ســاله و در ماه آذر یا دی برای سال 
آینــده کشــور از ســوی رئیس جمهور به 
نمایندگان مجلس ارائه می شــود. بودجه 
سال آینده 1988هزار میلیارد تومان است 
کــه از دو بخش بودجه عمومــی و بودجه 
شــرکت های دولتی، موسســات انتفاعی 
وابسته به دولت و بانک ها تشکیل می شود.

همان همیشگی جواب نمی دهد
بررسی های کارشناسانه روی الیحه بودجه 
99 نشان می دهد در شرایطی که کشور به 
یک هوای تازه اقتصادی نیازمند اســت و 
بــا توجه به تمام اصالحات ســاختاری که 
از ســوی کارشناســان اقتصادی به دولت 
پیشــنهاد شــده بود، در عمل هیچ توجه 
کافی به این پیشنهادهای اصالحی نشده 
و بودجه سال 99 مشابه الیحه بودجه سال 
98 است. از این جهت است که تمام فعاالن 
اقتصــادی از نماینــدگان مجلــس تقاضا 
داشتند که کلیات الیحه بودجه را رد کنند.

سراب فروش یک میلیون بشکه
اصلی ترین مشــکل الیحه بودجــه 99 را 
می توان برآورد بیش از اندازه درآمد حاصل 
از فــروش نفت دانســت. در حــال حاضر 
میزان فروش نفت حدود 300هزار بشکه با 
قیمت بشکه ای ۵4دالر است. حال چگونه 

است که در بودجه میزان فروش نفت یک 
میلیون بشکه با قیمت ۵0دالر برآورد شده 
اســت؟ ثمره این برآورد نادرســت حداقل 
40هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای 

دولت از این ناحیه است.
ایــراد بعدی به الیحه بودجه 99 تخصیص 
ارز 4۲00تومانی به کاالهای اساسی و ارز 
8۵00 تومانــی برای واردات اســت. برای 
این سیاست مبلغی حدود ۵٫10 میلیارد 
دالر در نظر گرفته شــده اســت. آیا تجربه 
تلخ چندنرخی بودن ارز در سال 98 کافی 
نبود که این کار باید بار دیگر تکرار می شد. 
این سیاست جز از دست رفتن منابع ارزی، 
کمک به واردات و تضعیف تولید داخلی و 
توزیع فسادانگیز رانت چه نتیجه ای در بر 
دارد؟ همچنین انتظــار می رود که دولت 
از این ناحیه نیز دچار یک کســری بودجه 

30هزار میلیارد تومانی شود.

 حراج اموال دولتی و شکستن قلک 
صندوق توسعه ملی

مشکل بعدی در الیحه بودجه 99 کاستن 
از سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت 
است. سهم صندوق توسعه ملی در الیحه 
بودجه 99 معادل ۲0درصد منابع حاصل 
از نفــت )صــادرات نفت خــام، میعانات 
گازی و خالــص صــادرات گاز( در نظــر 
گرفته شده و این در حالی است که سهم 
صندوق باید 36درصد باشــد. اما فراتر از 
آن دولــت حدود 7۵هــزار میلیارد تومان 
از موجــودی صندوق را صــرف نیازهای 
بودجــه ای خــود کــرده اســت. در واقع 
صندوق توســعه ملی به قلک دولت برای 
جبران کسری بودجه تبدیل شده است.

همچنیــن در الیحه بودجه ســال 98 رقم 
درآمد حاصل از فروش اموال دولت حدود 
4هزار میلیارد تومان بود. این رقم در الیحه 
بودجه 99 بیش از 1۲ برابر شده و به حدود 
۵0هزار میلیارد تومان رســیده که با توجه 
به میزان فروش اموال در سال های گذشته 
این رقم بسیار دور از انتظار است. از طرفی 
دولت 80هزار میلیارد تومان را برای انتشار 

اوراق در نظــر گرفتــه، جــدا از اینکه این 
عملکرد نشــان از ضعف دولت است، این 
درآمدهای غیر قابل تحقق تنها به تشدید 

کسری بودجه سال آینده می انجامد.
دولت در الیحــه بودجه 99 مجموع درآمد 
حاصل از فروش فرآورده های نفتی به جز 
بنزیــن )گازوئیل، نفت ســفید و LPG( را 
۲۵هزار میلیارد تومان برآورد کرده که این 
رقم دو برابر میزان مشــابه در الیحه بودجه 
98 است. سوالی که اینجا مطرح می شود 
این است که این درآمد دو برابری آیا با روش 
دیگری به جز دو برابر کردن قیمت گازوئیل 

و حامل های انرژی به دست می آید؟

جیب خالی دولت
با توجــه به مــوارد گفته شــده پیش بینی 
می شــود دولت در ســال 1399 حداقل 
1۵0هــزار میلیارد تومان کســری بودجه 
داشته باشد. این کسری بودجه در نهایت 
از محــل پایه پولی تأمین خواهد شــد که 
منجــر به تــورم و وخیم تر شــدن وضعیت 
معیشت مردم خواهد شد. از طرفی وقتی 
دولت دچار کســری بودجه می شــود، به 
ناچار از هزینه های عمرانی خود می کاهد، 
در حالی که هزینه های عمرانی عمده ترین 

بخش بودجه است که باعث تحریک رشد 
اشتغال می شود. بنابراین با توجه به شرایط 
رکود فعلی کشــور، از بودجه 99 نیز نباید 
انتظار هیچ کمک ویژه ای به رشــد تولید و 

اشتغال داشت.

تصویب علیه مردم
یکــی از اقدامات اساســی مطرح شــده 
برای اصــالح الیحــه بودجــه 99 اجرای 
سیاســت های کاهــش هزینــه دولــت با 
شناسایی برنامه های موازی دستگاه های 
کم کــردن  و  آنهــا  ادغــام  اجرایــی، 
ریخت وپاش های شرکت های دولتی است.
اقدام دیگــر برای جبران کســری بودجه 
دولت مالیات است. اصوال مالیات بهترین 
راه تأمین مالی دولت هاســت که در ایران 
به این ظرفیت بسیار کمتر توجه می شود. 
علــت آن هم پایه هــای مالیاتــی ناقص و 
معافیت هــای مالیاتــی بی دلیل اســت. 
در واقــع دولــت مالیات اصلی را از قشــر 
کم درآمد کارگر، کارمنــد و معلم می گیرد 
و اغنیــا بــا فرارهــای مالیاتــی و قوانیــن 
معافیتی بی دلیل مثل معافیت هنرمندان، 
کالس هــای کنکور و مناطــق آزاد مالیات 

کمتری پرداخت می کنند.

نگاهی به الیحه بودجه 99 

نفت نفروخته و بودجه تصویب شده

 در تصورات تان 
غرق نشوید

وقتی صحبت از ایجاد اســتارت آپ 
یا شرکت دانش بنیان می شود تصور 
همه افراد تقریبا شبیه این است که: 

یک عده جوان نخبه نشســته اند پشت 
میکروســکوپی و لپ تاپی و دستگاهی 
و در حــال کار کــردن روی یــک پروژه 
خفن تکنولوژیک هستند که قرار است 
مرز هــای علــم را کیلومتر هــا جابه جا 
کند. دفترشــان هم اتاقی با دیوار های 
ســفید یا یک رنگ شــاد است که کلی 
جایزه و مقالــه و اینجور چیزها روی آن 
دیده می شــود. همین االن هم چهارتا 
شــرکت بزرگ آمده اند و پیش پرداختی 
به آنها داده اند و کال همه چیز گل است 
و بلبل، ولــی حقیقت کامــال برعکس 
است. متأسفانه یا خوشبختانه در فضای 
نوآوری و فناوری نمونه های موفق بسیار 
ســریع دیده می شــوند و افســانه های 
مختلفی برایشــان ســاخته می شود و 
همــه خوشــحالند و در حــال کمک به 

بزرگ کردن این شرکت اما...
اگر بخواهیم در مورد تفکر استارت آپی 
صحبت کنیم، تقریبا ســه نــوع توهم را 
می شــود در همه تیم ها دیــد. مورد اول 
توهــم راحت بودن کســب وکار اســت. 
معموال افرادی که به تازگی به دنبال ایجاد 
یک کسب وکار هســتند، فکر می کنند 
مســیر بســیار راحتی را در پیش دارند، 
ســاعت کاری مناســب، شــرکت داری 
آسان، تیم همراه و یک زندگی راحت در 
انتظارشان اســت ولی در واقعیت ذهن 
کارآفرین لحظه ای اســتراحت نخواهد 
داشت. توهم دوم کمک دیگران خصوصا 
نهاد های دولتی اســت. بیشتر افرادی 
که در آغاز راه قــرار دارند، فکر می کنند 
به راحتی کارهای ثبت شــرکت را انجام 
می دهنــد و بعد دانش بنیان می شــوند 
و کلی تســهیالت و پول به سمت شــان 
سرازیر خواهد شد. اما واقعیت این است 
که برای ثبت شــرکت باید کلی دوندگی 
کنیــد و یــاد بگیریــد. بعد یــک فرایند 
چندماهه ثبت دانش بنیان را طی کنید 
و بعد هم مســائل مالیاتــی و بیمه و این 
قبیل موارد در میان است که باید نسبت 
به آنها پاسخ گو باشــید، ولی همه اینها 
تازه اول قصه خواهند بود. توهم سومی 
که خیلی از تیم هــا با آن درگیرند، توهم 
خودبزرگ بینی است؛ به این معنی که من 
دانش باالیی دارم و از همه بزرگ ترم و بقیه 
باید به من احترام بگذارند. اما در واقعیت 
حتی زمانی که کار فوق العاده ای در حوزه 
کسب وکار انجام داده اید، باز هم از طرف 
بقیه افراد به عنوان یک دانشجوی جویای 
نام شناخته می شوید. شاید بتوان گفت 
ذهن یک کارآفرین بزرگ ترین دشــمن 
وی در طــی مســیر کارآفرینی  اســت و 

همین طور بهترین دوست او.

 مائده 
صالحیان

گزارش

علیرضا 
محمودزاده

استارت آپ

خوب بودن کافی نیست، باید با تدبیر بهترین شد
شــرکت تدبیرگران ســامانه های انرژی در ســال 1383 با 
محوریت یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده هوافضای 
شریف شــکل گرفت و در طول این ســال ها در حوزه های 
مختلــف هوایــی، مدیریت، انــرژی و... نزدیــک به 100 
عنوان پــروژه با توجه به نیاز صنعت کشــور تعریف کرده و 
به ســرانجام رسانده اســت. در ابتدا بیشتر پروژه های این 
شــرکت پژوهش محــور بــوده و معموال تا مرحلــه طراحی 
نمونه  آزمایشــگاهی پیش می رفته اما از حدود شش سال 
پیش رویکرد خود را به ســمت ساخت و توسعه بازار و تولید 
نمونه صنعتی تغییر می دهــد و از حالتی که صرفا صنایع 
و ســازمان های دولتی برایش پــروژه تعریف کنند، فاصله 
می گیرد. در این مرحله از جمله اولین محصوالت شرکت، 
طراحی و ســاخت تجهیــزات ضدعفونی کننــده آب بود 
کــه برای گندزدایی و ضدعفونی کــردن آب در بخش های 
خانگی، صنعتی و کشاورزی کاربرد دارد تا قابلیت استفاده 

و نگهداری آب را تأمین کند.
به تدریج با توجه نیاز و بازخوردهای صنعت، شرکت از این 
حوزه فاصله گرفته و به سمت تجهیزات ابزاردقیق صنعت 

نفت و گاز و نیرو حرکت می کند و چندین پروژه در این زمینه 
از طرف شرکت های پتروشیمی و معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری تعریف می کند و با انجام این پروژه ها کار 
خود را توســعه می دهد و حوزه اصلی فعالیتش را طراحی 
و ســاخت ابزار دقیق تجهیزات دوار قرار می دهد. شرکت 
تدبیرگران ســامانه های انرژی با همکاری معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری یک سبد 1۵ محصوله در این 
حــوزه تعریف می کند که فــاز اول آن که به اتمام رســیده 
است، شــامل چهار محصول ســامانه پایش و حفاظت از 
دور تجهیــزات دوار، ســامانه پایش و حفاظت ارتعاشــات 
ماشین های دوار و سنسورها و ترنسمیترهای دور می شود 
که با توجه به نیاز صنایع نفت و گاز طراحی شده و به مرحله 
ساخت و کاربری رسیده است و ضمن قابلیت اعتماد کافی 
توانســته نیاز صنعت را رفع نمایــد. در واقع تجهیزات دوار 
ایــن صنایع که دورهایی در حــد 3000 تا 1۵000 دور بر 
دقیقه دارند، به منظور جلوگیری از واردآمدن خســارت به 
خود تجیهزات و نیز محیط بهره برداری باید به طور منظم و 

دقیق مورد پایش دور و ارتعاشات قرار گیرند.

محصوالت این شرکت بر اساس عملکرد الگوهای خارجی 
طراحی و ساخته می شود ولی با توجه به در دسترس نبودن 
این الگوها عمال مهندســی معکوس شان ممکن نیست و 
طراحی از ابتدا باید انجام شود. شرکت تدبیرگران از سال 
83 تا 88 در مرکز رشــد شریف حضور داشته و بعد از آن در 
حول وحوش دانشگاه استقرار دارد و با وجود سابقه قدیمی 
حضور در پارک علم وفناوری دانشــگاه تهران، از سال 97 
زیرمجموعه پارک علم وفناوری شــریف قرار گرفته اســت. 
در حال حاضر نیز دانشجوها و فارغ التحصیالن و اعضای 
هیئت علمی از رشته های مکانیک، هوافضا، الکترونیک 
و کامپیوتــر به صورت پاره وقت یا تمام وقت در ســاختمان 
آن واقع در خیابان قاســمی مشــغول کار هستند. صنایع 
پتروشــیمی، صنایع نفــت و گاز، صنایع نیروگاهی و دیگر 
صنایع ســنگین از جمله مشتری های این شرکت به شمار 
می روند و با توجه به قیمت پایین تر و کیفیت مناسب نسبت 
به محصوالت خارجی و نیز قابل اعتماد بودن و فراهم کردن 
پشتیبانی فنی در شرایط تحریم همکاری مناسبی بین آنها 
Tadbirgaran.com شکل گرفته است. 

از صفر تا ثروت

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  845
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اقتصاد و کسب وکار



باید با تبعات مهاجرت 
کنار آمد

مــا ایرانی هســتیم و آداب و رســوم 
خودمان را داریم و ســعی می کنیم 
تــا جایی که امــکان دارد اینجا هم این 
مراســم را بجا بیاوریم. درســت اســت 
در کشــور دیگری زندگــی می کنیم اما 
همچنــان دوســتان ایرانــی داریم که 
اوقاتمــان را بــا هم می گذرانیــم. ولی 
انتظــار نداریــم همه چیــز مثــل ایران 
باشد. اگر قرار بر این بود که همان ایران 
می ماندیم. خیلی ساده لوحانه است که 
شــوک فرهنگی را انکار کنیم. هرکسی 
بی شــک با یک مقداری از این شــوک 
روبرو می شــود. بــرای بعضی ها کمتر 
و بــرای بعضی ها بیشــتر و بلندمدت تر 
است. ولی همه تالش می کنند سریع تر 
این دوره را طی کنند. البته حتی با گذر 
از ایــن بحران، باز هــم خواه ناخواه در 
مواقع خاصی از ســال یا به هنگام روبرو 
شدن با موقعیت هایی متفاوت، ممکن 
است این مســأله دوباره بروز پیدا کند. 
بهترین شــیوه برای گــذر از این دوران 
پذیــرش آن، کنــار آمدن بــا تبعاتش و 

کمک به خود برای حل آن است.
 Texas A&M University مــن در 
تحصیــل می کنم. اینجا خیلی ســعی 
می کننــد به دانشــجوهای بین المللی 
بهــا بدهنــد. برنامه هایــی بــا مراســم 
کشورهای مختلف برگزار می شود تا هم 
آمریکایی ها با فرهنگ ما آشنا شوند و هم 
یک جورهایی به فرهنگ ما ادای احترام 
کننــد. یادم هســت در ژانویه ۲017 که 
»قانون منع مهاجرت« وضع شده بود، 
خیلی از ما دانشــجویان ایرانی به شدت 
ناراحت بودیم. دانشــکده همان هفته 
اول و در حمایت از ما یک مراســم ناهار 
برگزار کرد تا اعالم کند دانشگاه، خود را 
در کنار دانشــجویان ایرانی و عراقی اش 
می دانــد و از نظــر مجموعه، ایــن افراد 
با دانشــجویان ملیت هــای دیگر فرقی 
ندارند. این نــوع فعالیت ها خیلی به ما 
حس اطمینان می دهد و باعث باال رفتن 
اعتمادبه نفس مان می شود. مثال دیگر 
برپایی سفره هفت ســین در دانشکده 
معماری است. ما هرسال تالش می کنیم 
یک ســفره خیلی کوچک در هفته اول 
بهار بچینیم. دانشــکده هــم خیلی از 
این موضوع اســتقبال می کنــد. مثال 
برعکسش جلسات مختلف و کارگاه هایی 
اســت که دانشــگاه برای دانشــجویان 
تازه وارد خارجی تدارک می بیند تا آنها را 
با مسائل مختلف آشنا کند. موضوع این 
کارگاه ها می تواند از امور مالی و مسائل 
مالیاتی تا موضوعات فرهنگی و معرفی 

شهرهای مختلف آمریکا باشد.
منبع: ماهنامه 98 + )نشریه الکترونیکی ویژه 

دانشجویان ایرانی مقیم خارج(
* دانشجوی دکتری معماری

میترا عظیمی*

روی خط 
خارج

ETH شفافیت اهداف و محل مصرف کمک ها برای حامیان در دانشگاه
بنیاد دانشگاه ETH زوریخ به عنوان یک بنیاد غیرانتفاعی 
و خصوصی مرکز اصلی و واسطه میان کمک هایی ا ست که 
افراد، بنیادها و شــرکت های حامی پژوهش، و پیشگامان 
عرصه فناوری به دانشگاه اهدا می کنند. این بنیاد مستقیما 
با دانشگاه در مسیر پیشبرد اهداف راهبردی آن همکاری 
می کند. راهبردهای دانشگاه در یک برنامه 4ساله )از سال 
۲017 تا ۲0۲0( منتشر شده که خود بر اساس راهبردهای 

هر دانشکده تدوین شده است.
زمینه های اولویت دار پژوهشی دانشگاه در وب سایت بنیاد 

دانشــگاه به تفکیک بیان شده اند. هر یک از عالقه مندان 
کــه می خواهند به دانشــگاه کمــک کننــد، می توانند با 
مطالعه توضیحــات مربوط در آن بخش مشــارکت کنند. 
این زمینه ها عبارتند از: حمایت از استعدادها و ایده های 
درخشان، حوزه علوم و کالن داده ها، محیط زیست و منابع 
طبیعی و فناوری برای سالمت انسان. عالوه بر این موارد 
اهداکننــدگان می تواننــد به صورت مــوردی کمک هایی 
را در قالــب حمایت از پروژه یا پژوهشــی خاص و برگزاری 
برنامه های ویژه مانند سالگردها یا جلسات حضوری برای 

جذب و حمایت دانشجویان اهدا کنند.
در هریــک از ایــن حوزه هــا نیازمندی های دانشــگاه به 
تفکیک بیان شده و عالوه بر مشخص کردن محل مصرف 
کمک ها، مسئول پاسخگویی )و نه یک دفتر( به این حوزه 
هم مشخص شده است. مثال کمک ها در حوزه علوم داده 
به این اهداف منجر خواهد شــد: اســتخدام 10 اســتاد 
برای تسریع آموزش و پژوهش، ایجاد بیش از 100 فرصت 
تحصیلی در دکتری و پســادکتری، پیشگامی سوئیس در 

علوم داده و دیجیتالی سازی.

مرغ همسایه

آخرین زباله هایتان را در دانشگاه کالیفرنیا تولید کنید

بدون زباله تا 2020
دانشــگاه کالیفرنیــا از چندیــن ســال قبل 
کمپینی به راه انداخته است با عنوان »آخرین 
زباله من« )MyLastTrash#(. بدین ترتیب 
تمام پردیس های دانشــگاه کالیفرنیا متعهد 
شــده اند تا ســال ۲0۲0 هیچ زباله ای تولید 
نکنند. تاکنون 69درصد زباله های خشک تمام دانشگاه 

دیگر به محل های دفن زباله منتقل نمی شود.
در ســال ۲007 رئیس وقت دانشــگاه کالیفرنیا چندین 
هدف زیســت محیطی را تعیین کرد که یکی از آنها مربوط 
بــه مدیریت زباله بود. هدف بدون زباله تا ۲0۲0 در ادامه 
قوانین مشابهی بود که از سال 1989 در سطح ایالت های 
آمریکا تصویب شــده بود. به علت پیچیدگی هایی که پس 
از اجرایی شــدن قوانین در دانشگاه رخ داد، سال ۲014 
هدف بدون زباله بــا ۵درصد تخفیف به 9۵درصد کاهش 
یافت. ســپس در ســال ۲017 با هدف گــذاری جدید به 
90درصــد کاهش زباله منجر شــد. علی رغم این کاهش 
پیش بینی می شــود هیچ کــدام از 10 پردیس دانشــگاه 
نمی توانند به اهداف اولیه دست یابند. برای مثال پردیس 
دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس )UCLA( در سال ۲018 
مقدار 198۵6 تن زباله تولید کرد که 11330 تن از آنها را 
توانست از مرحله دفن در زمین دور کند، هرچند تا رسیدن 
به هدف به صفر رساندن زباله 6۵40 تن دیگر باید کم کند.

خیلی زباله تولید می کنیم
برخــی آمار و ارقام مربوط به تولید زبالــه در آمریکا از این 

قرار هستند:
z	 تنها با کاهش 1۵درصد زباله های مواد غذایی می توان

۲۵ میلیون آمریکایی را در سال سیر کرد.
z	 آمریکایی ها ســاالنه ۲۵میلیارد بطری پالســتیکی آب

خریداری می کنند.
z	 هرزنامه ها )ایمیل اسپم( ساالنه معادل بیش از 9 میلیون

خودرو گازهای گلخانه ای تولید می کنند.
z	 اگر حجم زباله های مواد غذایی را مانند یک کشــور در

نظر بگیریم، این کشــور در تولید گازهای گلخانه ای در 
جهان رتبه سوم را به دست می آورد.

z	 آمریکایی ها ساالنه 100 میلیارد نایلون پالستیکی را دور
می اندازند که معادل 1۲میلیون بشکه نفت می شود.

بــه همین دلیل از همــه مشــارکت کنندگان در این طرح 
خواسته شده با رعایت برخی موارد تولید زباله های خود را 

به صفر برسانند. اهداف این طرح تقریبا در همه مکان های 
مرتبط، از ســطل های زباله تا نگهدارنده های دســتمال 

کاغذی در دستشویی ها نصب شده است.
گروهی از دانشــجویان در تالش برای رســیدن به هدف 
کمپین تمرکــز خود را بر ســاختمان های مشــخصی در 
دانشــگاه نهاده اند: کتابخانه دانشــگاه. هدف این گروه 
۵نفره جلوگیری از ارسال زباله های قابل بازیافت به محل 
دفن زباله های شــهری بود. آنها طی شش ماه سطل های 
زباله مخصوص را در کتابخانه قرار دادند که شــامل ســه 
قسمت تفکیک شــده زباله های قابل بازیافت، کمپوست 
و زباله هــای قابل دفن می شــود. آنهــا همچنین به مدت 
ســه هفته اقدام به آموزش بــه مراجعه کننــدگان کردند. 
کتابخانــه دانشــگاه از ایــن جهت انتخاب شــد که طبق 
پژوهش های انجام گرفته روزانه حدود ۲70کیلوگرم زباله 
در این مکان تولید می شــد که 8۵درصد آن برگشت پذیر 

بود.

با همین کارهای کوچک هم می شود
دســتورالعمل های کمپین #MyLastTrash که برای به 
صفر رســاندن تولید زباله تدوین شــده، طی سه فصل در 
ســال های ۲017 و ۲018 اعالم شــد: فصل پاییز به نام 

غذا، زمســتان به نام زباله و عدالت اجتماعی و بهار به نام 
زباله و تغییرات آب وهوایی. ذیل هر یک از این نام گذاری ها 
اشــاره مختصری به مشکالت پیش آمده و راهکارهایی به 
چشــم می خورد که تک تک افراد می توانند برای کاهش 
تولید زبالــه انجام دهند. در فصل مربــوط به غذا توصیه 
شــده: غذاهایی را انتخــاب کنید که به صــورت محلی و 
بــا کمترین فرآوری تولید شــده و تولیــدش با روش های 
دوستدار محیط زیست باشد. استفاده از غذاهای محلی 
باعث کاهش حمل ونقل می شود که سهم زیادی در تولید 
گازهای گلخانــه ای دارد. غذای خود را در خانه درســت 
کنید به جای اینکه از غذاهای بیرون استفاده کنید. تنها 
به اندازه مورد نیازتان آشپزی کنید و آهسته غذا بخورید تا 
بدن شــما زمان کافی برای احساس سیری داشته باشد. 
زباله های غذایی خود را با جداکردن مواد پالســتیکی از 

آنها داخل بخش کمپوست بیندازید.
پالســتیک ها در طبیعت از بین نمی روند بلکه ۵00 سال 
طول می کشــد تا تجزیه شــوند که در آن صورت ترکیبات 
ســمی شــیمیایی از خود رها و هوا، آب و خــاک را آلوده 
می کننــد. بهترین روش مقابله با ایــن معضل خودداری 
حداکثری از اســتفاده از آنها اســت: از بسته بندی های 
کاغذی به جای پالســتیکی استفاده کنید. هنگام خرید 
از چرخ های حمل خرید مخصوص به خودتان اســتفاده 
کنید تا مجبور به دریافت پالســتیک نشوید. غذای خود 
را در ظرف هــای چندبارمصرف یا قابــل بازیافت به جای 
ظروف پالستیکی حمل کنید. اگر بیرون غذا می خورید، 
غــذای اضافی خود را همراه ببرید تــا بعدا مصرف کنید. 
در مورد زباله های الکترونیکی نکات مختلفی وجود دارد 
که رعایت آنها باعث کاهش آسیب های زیست محیطی به 
طبیعت می شــود. برای این منظور: وسایل الکترونیکی 
خود را تعمیر کنید به جای اینکه انواع جدید آن را بخرید. 
زباله های الکترونیکی خود را به محل های دارای مجوز این 
اقالم تحویل دهید. از محصوالتی که برچسب ارگان های 

حفاظت زیست محیطی دارند خریداری کنید.

 ترجمه: 
حسین رجبی

گزارش
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کمی آنسوتر



قضاوت را به خدا بسپاریم
آخرهــای تــرم که می رســد، 
همیشــه یک اتفاق جالب هم 
رخ می دهــد؛ شــخصی دِر 
کالس را می زنــد و می گوید: 
استاد! برای نظرسنجی مزاحم 
شدیم. اســتاد هم می گوید: 

»بله، بفرمایید« و معموال از کالس بیرون 
مــی رود، خیلی هم چــک نمی کند که 
همه حتما »عالی«ها را پرکرده باشند. 
برگه های نظرســنجی پخش می شــود 
و دانشجویان دســت کم سی بار شماره 
درس را می پرسند و پر می کنند. عده ای 
خیلی وســواس بــه خــرج می دهند: 
»عالی شو بدم؟ خوب شــو بدم؟ بدشو 
بدم؟« بغل دســتی اش هــم می گوید: 

»همه شو بده بره بابا«.
همه ســاله نتایــج نظرســنجی باعــث 
تغییــرات مثبتــی در بهبــود آمــوزش 
در دانشــگاه ها می شــود؛ ایرادهــای 
اســتادان به آنها گفته می شــود و اگر 
دانشجوها از استادی به شدت ناراضی 
باشند، دستورالعمل های آموزشی الزم 
برای اصالح اجرا می شود. »جان؟! اینا 
فقط توی ســوئیس اتفاق میفته؟! آها 
حلــه«. البته کمی هم انصاف داشــته 
باشیم. نظرسنجی خیلی هم بی فایده 
نیست، حداقل به خاطرش وقفه ای در 

کالس به وجود می آید.
 Only God« شــاید بعضی هــا جملــه
can judge me« را در دفترشــان نصب 
کرده انــد و خیلی بــه آن معتقدند و به 
همین خاطر اســت که نظرســنجی ها 
روی آنهــا تأثیــری ندارد. بــه هر حال 
دانشــجو را چــه بــه »جاج«کــردن؟! 

دانشجو باید درسش را بخواند.
متأســفانه یکی از اشــکاالت این است 
که قبــل از ثبت نمــره نهایی اســتاد، 
نظرسنجی اتفاق می افتد و اینجاست 
که مرز بین عشــق و نفــرت باریک تر از 
مو می شود. حاال اینکه چیزی نیست، 
در بعضی موارد حتی انتخاب واحد ترم 
زوج زودتر از ثبت نهایی نمرات ترم فرد 
انجام می شود و چه دانشجویانی که در 

این دام بال افتاده اند.
اســتادان،  نظرســنجی  بــا  همــراه 
نظرسنجی دستیاران آموزشی هم برای 
بعضی درس ها انجام می شود. بعضی 
از دســتیاران آموزشــی گلی هستند از 
گل های بهشت، بعضی نیز کاسه داغ تر 
از آش. نتایــج ایــن نظرســنجی ها هم 
حــدود 89درصد به ایــن عزیزان ابالغ 
می شود. اگر تا به حال دستیار آموزشی 
بوده اید و چیزی به شــما گفته نشده، 
یحتمل جزء آن 11 درصد دیگر هستید.
همیشــه برایم ســوال بــوده کــه این 
برگه های نظرسنجی بعد از واردشدن به 
»دستگاه« ی که آنها را اسکن می کند، 
چــه سرنوشــتی پیدا می کننــد. برای 
بازیافت به بچه های باوان )شریف آشغال 
ســابق( فرســتاده می شــوند؟ از آنها 
به عنوان چرک نویس استفاده می شود؟ 
یــا همچون بعضــی از پایان نامه ها دور 

ریخته می شوند؟

گل گفت اگر راست همی باید گفت /  بر عمِر من و عهِد شما می گرید با ُگل گفتم ابر چرا می گرید؟ /  ماتم زده نیست، بر کجا می گرید؟ 
)انوری ابیوردی، قرن ششم، رباعیات(

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به دانشجوی دکترا که وظیفه زیاد دارد ولی حق زیادی 
ندارد. تقدیم می شــود به قانون که زمانی که استاد به دانشجوی دکتری اجازه کار کردن 
نمی دهد و تأمین مالی ای هم از سوی دانشگاه برای دانشجو وجود ندارد، طرف استاد را 
می گیرد ولی در برابر اینکه استاد باید مقدار ساعت مشخصی در هفته در دانشگاه حضور 

داشته باشد، چشم خود را می بندد!
شاید جمالت آینده به جمالت قبل ربطی نداشته باشد ولی اشکالی ندارد! بعد از اینکه 
این شماره را تقدیم کردیم به بی ربطی، روزنامه را تقدیم می کنیم به طراح جلد این شماره 

که خیلی خون دل خورد تا این طرح را طراحی کند.

190****0905: بنزمــا کو پس؟ چرا با رئــال بدید؟ چرا 
حســودید؟ ایــن هفته یه صفحــه کامل دربــاره ي کریم 

بنویسید از دلمون در بیاد :))
  ببیــن تو مثــل اینکــه خیلی می دونــی. باید 

حذف شی.
270****0919: هروقــت روزنامتــون رو میخونم از همه 
چیز ناامید میشم. واقعا خوب عمل کردید، دست مریزاد. 
دارم قانع میشــم دیگه نخونمش. فعــال ترجیح میدم اگر 

انــرژي مثبت دریافت نمیکنم، انرژي منفي هم نگیرم. از 
ســردبیر محترم هم تشکر کنید و بهشون بفرمایید چي از 

سردبیر شدنشون انتظار داشتیم، چي شد
  امســال که برف نیومــده! ســرت رو کجا فرو 

کردی مومن؟
473****0939: شــما مي دونیــد چــرا دفــاع  پــروژه 

کارشناسي افتاده عقب؟!
داریــد  یهــو  شــید.  غافلگیــر  می خــوان    

تــو دانشــکده راه می ریــد اســتادهای داور می پــرن 
همیشــه  شــما  لــذا  می کنــن.  دفــاع  جلوتــون 
 بــرای حملــه آمــاده باشــید و اصــال هرشــب، شــب 

حمله است!
307****0903: ســالم. یه قلم نــوري میخوام. الزمش 

دارم براي نوشتن توي کامپیوتر. قیمت توافقي
  سالم. ببین همین که االن اینجا گفتی رو برو 

محکم بزنش تو دیوار!

تقدیم می شود به ...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

اقتصاد هوشمندم کجا بود؟!
وزیر اقتصاد: دانشگاه شریف قابلیت ورود به عرصه اقتصاد هوشمند را دارد.

در همایــش هفتــه پژوهــش دکتــر 
دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
دانشــگاه صنعتــی شــریف را جــزء 
معدود دانشگاه هایی دانست که سیر 
دستیابی به دانش های مطلوب را طی می کند. )3 دی 98)
مرکز آمار ایران: نرخ تورم ساالنه کشور 40درصد است. 

)1 دی 98(
هشت برداشت شتری

z	!خدا را شکر یکی پیدا شد قابلیت ما شریفی ها را کشف کند

z	 معلوم نیســت ســیر دســتیابی به دانش هــای مطلوب
چطوری به چهارمین نرخ تورم دنیا منجر شده!

z	!اقتصاد هوشمند را رها کن، فکری به حال ما کن
z	 ایشــان از  یــک خواننــده خنــگ  به عنــوان  بنــده 

 می خواهــم اقتصاد هوشــمند را در یــک جمله تعریف 
نمایند.

z	 به نظر ایشــان اکثر دانشــگاه ها ســیر مطلــوب را طی
نمی کنند و عمال مشغول غازچرانی هستند.

z	 من اگر وزیر اقتصاد کشوری بودم که چهارمین نرخ تورم

دنیا را داشت، همین فردا استعفا می دادم!
z	 خوب بود ایشان اشــاره می کرد که این سیر دانش های

مطلوب نهایتــا چطور به ســیر مهاجرت های نامطلوب 
منجر می شود.

z	 پیشنهاد می شــود دانشــگاه از افراد موفق تر در عرصه
اقتصادی مانند ناصر قهرمانی، بنیان گذار دیزی سرای 
طرشت یا علی آقای ساندویچی و یا مدیر لبنیات طرشت 

برای سخنرانی دعوت نماید.
* علیرضا مختار  

شیخ بزول *

نیش شتر

عکس و 
مکث

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

وصله پینه

رضا علیپور
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البته زیاد بهش اعتماد نکنید؛ شماره تلفن روزنامه در آن مربوط به سال 87 بود. خدا به جاهای دیگر رحم کند!

صفحه آخر

شرح 
هجران

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  845

   1398 مـاه  دی   10 سه شنبـه 


