
اشک ریزان هوس دامن مادر کردم
پــرده اول: ســد راهم شــده اند. تا قبل از شــروع 
دانشــگاه این قدر مشــکل نبــود ولی حــاال واقعا 
مالل آور شده است. دست و پایم را مدام می بندند. 
احساســاتم را نمی فهمنــد، ســنتی فکــر می کنند. 
کاش مثل من که در جلســات فکری دانشگاه تعصب 
و دیدگاه های ســنتی را کنار گذاشــته ام، روشــنفکر 
می شــدند تا این طور با من رفتار نکنند. انگار نه انگار 
من نخبه این مملکتم. من در دانشگاه فعال فرهنگی 
هســتم. از این ترم دبیر گروهمان هم شده ام. گاهی 

فکر می کنم واقعا دیگر حرف مرا نمی فهمند. قبال این 
شرایط را چطور تحمل می کردم؟ تنها امیدم این است 
که به زودی اپالی خواهم کرد. از قدیم گفته اند دوری و 
دوستی. با رفتنم هم من از کنترل و توصیه های بیست 
و چهارساعته آنها راحت می شوم هم آنها از دست من! 
پــرده دوم: بــاز هم با بغض تلفن را قطــع کردم. مدام 
می پرســند به خودت می رسی؟ سریع تر تلفن را قطع 
می کنند تا به درسم برسم با اینکه مشخص است دوست 
دارند هنوز با هم صحبت کنیم. رنج دوری ام را به جان 

خریده انــد تا در شــریف درس بخوانم، تا رشــد کنم. 
چگونه به آنها بگویم سختی دوری شان دیگر غیر قابل 
تحمل شده است؟ گاهی اینجا خیلی احساس تنهایی 
می کنم. اوایل گمان می کردم دوستان زیادی دارم اما به 
مرور فهمیدم که دوستی و محبت هیچ کسی مثل مادر و 
پدرم خالص و بی چشم داشت نیست. باالخره دوستانم 
اولویت های زندگی خودشان را داشتند. حاال که دور از 
آنها به رفتارشان دقت می کنم راه و روشی نمانده که با 
آن، عشقشــان را به من اثبات نکرده باشند. چشیدن 

طعــم دوری از والدینم مرا در برابر شــکاف نســلی که 
دوستانم از آن گله دارند، شکیباتر کرده است. آموخته ام 
که باید برای توضیح دادن شرایطم به آنها وقت بگذارم 
تا برای کم کردن نگرانی هایشــان به کنترلم متوســل 
نشوند. برای شنیدن توصیه هایشان صبوری می کنم 
و ســعی می کنم تا حد امکان به آنها عمل کنم چون به 
دلسوزترین بودنشان ایمان آورده ام. به عنوان بهترین 
تشکر بابت تالش هایی که برایم کرده اند، با تمام وجود 

و توان »زندگی« می کنم.
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چگونه بفهمیم فردی که از ما کمک می خواهد، راست می گوید؟

ساده نباشیم
z	 نشــریه »ریحانه« متعلق به واحد

خواهــران هیأت الزهــرا )س( دو 
هفته پیش منتشــر شــد. مطابق 
انتظار دختران هیأت در این شماره 
ســراغ فمینیســم رفته اند؛ اول با 

رویکردی تاریخی آن را بررسی کرده اند 
و پــس از آن کم کم زیــر یک خم تفکر 
غربی را گرفته اند. هر چند قالب های 
استفاده شده در نشریه تقریبا متنوع 
اســت ولــی جای یــک مصاحبــه یا 
یادداشت کامال مخالف خالی است. 
اینکه ریحانه توانســته اســت پشت 
فمینیســم را به خــاک بمالد یــا نه، 

قضاوتش با شما.
z	 ،خبرنامــه 184« انجمن اســالمی«

روحانــی را روی جلــد برده اســت و 
با عینــک اقتصــادی، دیپلماتیک، 
فرهنگی، رابطه روحانی با دانشــگاه 
و عینــک اجتماعی پرونده دو ســاله 
آقای حقوق دان را بررسی کرده است. 
در آخر بخش روحانی خبرنامه احمد 
زیدآبــادی و عبــاس عبــدی هم دو 
یادداشت کوتاه به خبرنامه داده اند. 
موضوع جالبی که به صورت جداگانه 
در خبرنامه کار شده است، دفاعیه ای 
مربوط به جمعیت امام علی )ع( است 

که در آخر نشریه آمده است.
z	 این آخرین میز نشریات سال تحصیلی

بود. خیلی نشریه بیرون دادید. خسته 
نباشید. امســال چند اتفاق مهم هم 
افتــاد؛ یکــی اولین دوره جشــنواره 
داخلی نشریات شریف بود که با همه 
کم و کاستی هایش در زمانی کمتر از 
یک ماه )از تصمیم تا اجرا( جمع شد و 
نیاز به چکش کاری اساسی با مشارکت 
زیاد فعاالن نشریاتی دارد تا تبدیل به 
یک جشنواره استخوان دار شود. اتفاق 
خوب دیگر در سال تحصیلی گذشته، 
پررنگ شدن نشریات در تصمیم های 
فرهنگی کلی دانشگاه است. معاونت 
فرهنگی رونق فعالیت های نشریاتی 
را دید و هم در زیباکنار به آنها ظرفیت 
داد، هم در اردوی ورودی ها و شورای 
11 نفره آن به نشریات سهمیه داد و هم 
در جلسات بزرگ فرهنگی برای نظرات 

آنها جایگاهی ویژه قائل شد.

هنرمندی از جهان شناور
کتابی دیگر از ایشــی گورو، با سبک 
خاص خودش: »در طول این سال ها 
نکات زیادی آموخته ام. از تفکر درباره 
جهــان عیــش و تشــخیص زیبایــی 
شــکننده آن بسیار آموخته ام. اما حاال 
احســاس می کنم وقتش رســیده که 
به مســائل دیگر بپردازم. الزم نیســت 
همیشــه هنرمنــدان جهانــی منحط 
و بســته را اشــغال کننــد. ضمیر من، 
سنســه به من می گوید کــه نمی توانم 
برای ابد هنرمندی از جهان شناور باقی 
بمانم...« کتاب را نشــر افراز با ترجمه 

یاسین محمدی چاپ کرده است.

ندای کوهستان
کتابی دیگر از نویسنده »بادبادک باز«. 
ایــن کتــاب در 1۹۵۲ در  داســتان 
شــروع  افغانســتان  در  دهکــده ای 
می شود؛ عبدالله پسری 1۰ ساله است 
که پدرش تصمیم دارد »پری«، خواهر 
سه ساله  اش را به خانواده ای بی فرزند 
بفروشــد و این جدایی برای عبدالله به 

شدت دردناک است... .

عذاب وجدان
عذاب وجدان در نگاه اول شــاید یک 
داســتان پیــش پــا افتــاده و معمولی 
به نظر برســد، شــبیه یکــی از همین 
داســتان های مثلث هــای عاشــقانه 
و عشــق های نافرجــام امــا این طــور 
نیســت. آلبادســس پدس، نویسنده 
ایتالیایــی کتاب روایت داســتان را بر 
پایه نامه هایی گذاشــته که دو دوست 
بــا هــم در مدت زمانــی طوالنــی رد و 
بــدل می کرده انــد و در میــان آنها به 
یادداشــت های یک خبرنــگار گمنام 
یک روزنامه پرتیراژ هم ســرک کشیده 
اســت. همین عامل و قدرت نویسنده 
در پرداخــت شــخصیت های اصلی و 
فرعی داســتان و مرتبط کــردن آنها با 
هــم باعث جذابیت کتاب شــده که به 
رغــم حجم زیــادش خواننــده را پس 
نمی زند. این کتــاب را بهمن فرزانه به 
فارسی برگردانده و انتشارات ققنوس 

آن را روانه بازار نشر کرده است.

چارچوب های اردوی ورودی های 98
جلسه  نهایی شورای فرهنگی دانشگاه به منظور تصمیم گیری در 
خصوص آیین اســتقبال از ورودی های جدید سال ۹8، روز شنبه 
۲8 اردیبهشت ماه برگزار شــد. در این جلسه و پس از بررسی های 
فراوان یک طرح از میان پنج طرح ارسال شده، با رای اعضای شورا 
به عنوان طرح منتخب معرفی شد؛ طرحی که به نام سمیه رسولی، 
دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه علم به دانشگاه ارائه شده بود. 
دکتر حســینی در این باره گفته اســت:»مقرر گردید تا فراخوانی 
برای ارائه طرح های پیشنهادی افراد و گروه های مختلف دانشگاه 
ترتیب داده شود که در نهایت ۵ طرح به شورای فرهنگی دانشگاه 

ارائه گردید.«  همچنین در این جلســه مقرر شد چند نفر به عنوان 
مسئول اجرایی اردو پیشنهاد شــوند و از جانب کمیته سه نفره ای 
متشــکل از رئیس دفتر نهاد رهبری در دانشــگاه، نماینده رئیس 
دانشگاه و معاون فرهنگی انتخاب شود. دکتر حسینی یادآور شد: 
»امسال نیز اردوی ورودی ها در شهر مقدس مشهد برگزار می شود. 
مشاوره آموزشی، دانشجویی و روان شــناختی ما پررنگ تر از قبل 
خواهد بود و از افرادی که بتوانند آموزش های اولیه مناسبی را در 
خصوص برخورد بــا یک محیط جدید به دانشــجویان ارائه دهند 

استفاده خواهد شد«.

مناظره داغ، این بار دانشجویی
قطار هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در مرحله 
دانشــگاهی به ایستگاه پایانی رسید. این مسابقات که در سه مرحله 
دانشگاهی، منطقه ای و کشوری با حضور بیش از ۶۰۰ تیم دانشجویی 
از سراســر دانشگاه های کشــور، در حال برگزاری اســت، در مرحله 
دانشگاهی با حضور 8 تیم 4 نفره در دانشگاه شریف آغاز شد. مسابقه 
نهایی بین دو تیم »داد« و »شریف دخت« بر سر این گزاره برگزار می شود 
که »آیا ارتباط مستقیم نهاد روحانیت با سیاست باعث ایجاد فاصله میان 
مردم و روحانیت می شود؟«. امروز ساعت ۹، آمفی تئاتر سازمان جهاد 

دانشگاهی صنعتی شریف میزبان این مسابقه خواهد بود.

رتبه خوب عمران
دانشــکده عمــران در رتبه بندی QS ۲۰1۹ با رتبــه جهانی 17۰ و 
آســیایی ۵1، بهترین دانشکده دانشــگاه صنعتی شریف شد. این 
اولین سالی است که دانشکده عمران شریف در این رتبه بندی حضور 
پیدا می کند و دانشکده های عمران دانشگاه های دیگر کشور در آن 
اصال ارزیابی نشــده اند. شریف در QS ۲۰1۹ در رتبه 43۲ جهان و 
اول کشور قرار دارد و امیرکبیر با رتبه 4۹8 و علم و صنعت با رتبه بین 
۶۰1 تا ۶۵۰ و دانشــگاه تهران با رتبه 7۰1 تا 7۵۰ شــریف را دنبال 
می کنند. جای بسیاری از رشته ها چون مهندسی شیمی، هوافضا، 

مدیریت و اقتصاد، فلسفه علم و... در این رتبه بندی خالی است.

تازه های 
کتابخانه

خبر

محمد صالح 
انصاری

میز 
نشریات

»شیشــه ماشینم شکسته، 
زن و بچــه ام تــو ماشــین 
موندن، نامــردا همه چیزم 
رو از تو ماشین بردن؛ کیف 
پولم، دســته چکم، همه رو 
بردن. بــه هرکی رو می نــدازم، جوابم رو 
نمی ده. حتی بــه مغازه دارهای چهارراه 
قاســمی گفتــم کارت ملی مــی ذارم یا 
حتــی طال گرو می دم کــه فقط ده تومن 
به من بدن تا حداقل بتونم زن و بچه ام رو 
برسونم خونه. االن َلنگ چند لیتر بنزین 
موندم وســط خیابون. هیچ کسی کمکم 
نمی کنه. یه عمر با آبرو زندگی کردم ولی 

االن به شدت نیاز دارم.« 
احتمــاال ایــن حرف ها برای عــده ای از 
بچه های دانشــگاه و یا حتی شــما آشنا 
باشــد. ماجرا از این قرار است که مدتی 
پیش فردی قدبلند و الغر با همین عبارات 
سراغ من آمد و از من درخواست پول کرد. 
مدتی گذشــت تا اینکه یکی از بچه های 
دانشــگاه در توییتر خود نوشت فردی با 
همین ویژگی دوبار به ســراغ او آمده و با 
اجرای یک نقش تکراری کمک خواسته 
اســت. اینجــا بود کــه ماجرا مشــکوک 
شــد. وقتی ایــن اتفــاق را در چندگروه 
تلگرامی دانشــگاه به اشتراک گذاشتم، 
معلوم شــد که برای تعداد قابل توجهی 
از بچه ها همین ماجرا پیش آمده اســت. 
از این گذشــته چندنفر از بچه ها گفتند 
که یــک زوج به بهانه اینکه شهرســتانی 
هستند و دزد دار و ندارشان را برده و حاال 
توانایــی تهیــه بلیت برگشــت را ندارند، 
پول خواســته اند و چند حکایت مشــابه 
دیگر... واضح اســت که این افراد با این 
کار خــود عمال مــردم را فریب می دهند 
اما ضربــه ســنگین دیگری را هــم وارد 
می کنند. بــا تکرار این حــرکات به مرور 
روحیه بخشندگی و کمک به یکدیگر در 
جامعه کشته می شود و هیچ کس حاضر 

نخواهد شد در این شــرایط به غریبه ای 
کمک کند ولی می شــود تحت شرایطی 
هم جلوی افراد سودجو را گرفت و هم اگر 
فردی واقعا نیازمند بود، به او کمک کرد. 

خب راهکار چیست؟
بهتریــن راهــکار در مواجهه این اســت 
که اگر فــردی با ادعاهــای این چنینی 
به سراغ شــما آمد و اگر خواستید کمک 
کنیــد، در صــورت امــکان دقیقا همان 
چیــزی را که بــه بهانــه آن از شــما پول 
می خواهد برایش فراهم کنید؛ مثال اگر 
گفت امــکان تهیه دارو ندارد، بگویید که 

می توانید داروهایش را برایش تهیه کنید 
و اگر مخالفت کــرد، می توان با احتمال 
قوی گفت که نیازمند واقعی نیســت. در 
مــورد فرد ابتدای متن هم یکی از بچه ها 
گفت که وقتی به او گفتم بگذار ماجرای 
شکسته شــدن شیشه ماشین را با پلیس 

در میان بگذاریم فرار کرد. 
اگر اتفاق مشــابهی برای شما هم پیش 
آمده، لطفا ماجرا و مشخصات شخص را 
با روزنامه به اشتراک بگذارید تا در صورت 
امکان از ســوی نهادهــای مربوط با این 

افراد برخورد شود.

علی صالحی

گزارش

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  819
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بخش خبری



عاقبت زباله های تهران به کجا ختم می شود؟

مقصد نهاییی 

 پیامبر)ص(
و ظرفیت جاهلیت 

از دوره پیــش از اســالم کــه از آن 
با نــام »جاهلیــت« یاد می شــود، 
کمتر ســخن به میان می آید. در آن 
دوران فســاد اخالقی و جنسی در مکه 
به صورت جــدی رواج داده می شــد و 
قمارخانه ها و شراب خانه های بسیاری 
تاسیس شده بود، باالی در منزل زنان 
روســپی پرچمی در نقــش تابلو نصب 
می کردنــد. علت اینگونــه رفتار را باید 
در رونــق گردشــگری و تجــارت مکه 
جست وجو کرد. ربا به عنوان مهمترین 
عامل جذب ســرمایه در مکه شناخته 
می شد و با اینکه تمدن و شهرنشینی به 
معنای امروزی در مکه وجود نداشت، 
مناسبات و قوانین بسیار قوی در شهر 
حاکم بــود کــه همه چیز را بر اســاس 
رونق تجاری پی جویی می کرد. چنین 
جامعه ای در دوران معاصر به هیچ وجه، 
وحشــی و بــدوی خوانده نمی شــود، 
بلکــه آن را دارای مدنیــت مبتنــی بر 
توسعه گردشگری می دانند. مناسبات 
قبیله ای مهم ترین ساختار اجتماعی و 
سیاســی در میان عرب جاهلی بود که 
پیامبــر)ص( از آن بهره هــا می برد. در 
فرهنگ قبیلگی »روابط خویشاوندی« 
کانــون توجه ارزش ها بــود و وحدت و 
بقای قبیلــه واالترین خیر به حســاب 
می آمــد. اعضای بالغ ذکــور قبیله در 
مســئولیت حقوقــی ســهیم بودنــد و 
مســئول جرایم یکدیگر می شدند. این 
موضوع بزرگ ترین ظرفیت جامعه حجاز 
برای موفقیــت پیامبر)ص( بود؛ زیرا او 
خود را تحت حمایت قبایلی قرار داد که 
مومن و کافر آنها به شــکل یکسان از او 
حمایت می کردند. برای نمونه ابولهب 
به عنوان دشمن ترین بت پرست مکه که 
از او در قرآن سخن به میان آمده است، 
چند باری بر اساس مناسبات قبیله ای 
از ابوطالب و پیامبر)ص( حمایت کرده 
است. یک بار قریشیان به دلیل حمایت 
ابوطالــب از یکــی از مســلمانان به او 
اعتراض کردند، ابولهب ضمن حمایت 
از رفتار بــرادرش ابوطالب، تهدید کرد 
که بــا او همراه خواهد شــد. این رفتار 
ابوطالب را خوشــحال کرد و کوشید با 
اشعاری، او را وادار به حمایت از اسالم 
کند که بی نتیجه ماند. بار دیگر ســران 
مشــرکین تصمیم به قتل پیامبر)ص( 
گرفتند، اما از ترس مخالفت ابولهب، به 
او اطالع ندادند. ابوطالب، علی)ع( را 
نزد ابولهب فرستاد و نقشه را به او اطالع 
داد. ابولهــب بــا عصبانیت نزد ســران 
مشــرکین رفت و آنان را از اجرای نقشه 
قتل نهی کرد و به الت و عزی سوگند یاد 
کرد که مسلمان خواهد شد، در نتیجه 
سران مشرکین از او عذر خواستند و از 

این کار منصرف شدند. 

چهارشــنبه، 4 اردیبهشت؛ ســاعت 8:3۰ 
صبح. ترک عــادت کرده ام و صبح زود بهاری 
خــودم را دوان دوان از خوابگاه به دانشــگاه 
رسانده ام. انتظار دیدن یک اتوبوس یا حداقل 
مینی بوس را دارم ولی جلوی سردر دانشگاه 
یک هایلوکس با آرم ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
تهران پارک شده. مسئول گروه دوست داران محیط زیست 
دانشــگاه را که کنارش می بینیم، مطمئن می شوم همین 
ماشین قرار است ما را به آرادکوه ببرد؛ جایی که می گویند 
همه زباله های شــهر تهران راهی آنجا می شــوند و حرف و 
شایعه پشت سرش زیاد است، از بوی بد جاده فرودگاه امام 
تا ادعاهایی که مردم شــهرهای اطرافش درباره تأثیر آن بر 

کیفیت آب آشامیدنی خود دارند.
سوار هایلوکس می شــوم. غیر از من 1۰ دانشجوی دیگر 
هم هســتند کــه از روی دغدغــه یا کنجــکاوی آخر هفته 
اردیبهشتی شان را به بازدید از آرادکوه اختصاص داده اند. 
در مســیری که تا آرادکــوه داریم، بیــن بچه ها بحث های 
مختلفی شکل می گیرد؛ دو نفر صحبت شان درباره اپالی 
به کانادا برای تحصیل و کار اســت و یک گروه سه نفره هم 
خاطرات مســافرت نوروزی شــان را مرور می کنند. پس از 
حدود 4۵ دقیقه به مجمتع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 
می رسیم؛ مجتمعی به مساحت 14۰۰ هکتار که در ابتدای 

جاده قدیم تهران – قم واقع شده است.

هوشمندی در دهه 40
وارد مجتمع می شــویم. ورودی اش بیشتر شبیه یک پارک 
بزرگ اســت و چند ساختمان اداری هم در میان فضاهای 
سبزش دیده می شود. در کنار یکی از ساختمان ها ماشین 
توقــف می کند تا مهنــدس مرادی کیا به ما ملحق شــود. 
مهندس بعد از خوش آمدگویی سوار ماشین شده و راننده 
را به قســمت های مختلف مجتمع هدایت می کند. در راه 
مرادی کیا از تاریخچه آرادکوه می گوید؛ پیمانکاران خارجی 
در دهــه 4۰ کار مکان یابی مجمتع را آغاز کرده و علی رغم 
در دسترس نبودن ابزارهای امروزی محلی مناسب را برای 
جمع آوری زباله های شهر تهران انتخاب می کنند. نزدیک 
بودن به جاده قدیم تهران – قم، آب و هوای خشــک، پایین 
بودن سطح آب های زیرزمینی، وضعیت توپوگرافی مناسب 
با توجه به پایین تر بودن این محل نسبت به مناطق اطراف و 
جهت مناسب بادهای منطقه از جمله ویژگی های مناسب 
آرادکــوه بوده که آثــار منفی محیط زیســتی آن را کاهش 
می دهــد. مرادی کیا همچنین شــایعات پیرامون آرادکوه 
مثل نســبت دادن بوی بد جاده فــرودگاه امام خمینی به 
ایــن مجتمع را رد می کند و آن را به پســماندهای صنعتی 

کارخانه های آن منطقه مربوط می داند.

همه چیز تحت کنترل
قســمت اول مجموعه بخش توزین است. تمام زباله های 
شهر تهران و شهرهای اطراف از جمله پسماندهای شهری، 
بیمارســتانی و حتی عمرانی به آرادکوه می آید. زباله های 
شــهر پس از تجمیع در مخزن های 11۰۰ لیتری شهری 
به وســیله کامیون هــای دو تا هفت تنی به ایســتگاه های 
میانــی منتقل و از آنجا با کامیون های ۲۰ تا 3۰ تنی راهی 
آرادکوه می شــود. این کامیون ها در ایســتگاه های میانی 
وزن شــده و پس از ورود بــه مجمتع نیز در همان ابتدا وارد 
قسمت توزین می شوند. اطالعات مختلف هر کامیونی که 
به آرادکوه می آید، در سیســتم ثبت می شود؛ وزن، پالک، 
منطقــه ای کــه از آن آمده و نوع پســماند. بــا توجه به این 
اطالعات کامیون به بخش مناسب راهنمایی می شود. ثبت 
اطالعات کامیون ها مزایای زیادی دارد؛ بانک داده هایی 
که از این راه به دست می آید، مشخص می کند در روزهای 
مختلف ســال و از مناطق مختلف شهری تهران چه مقدار 
و چــه نوع پســماندهایی جمع می شــود. ایــن اطالعات 
می تواند روندهایی را مشخص کند که به برنامه ریزی بهتر 
و ایجاد آمادگی الزم در مجموعه کمک نماید. همچنین از 
آنجا که پسماند خشک ارزشمند است و امکان دزدی از آن 
در مسیر وجود دارد، ثبت وزن کامیون ها در ایستگاه های 

میانی و مجتمع آرادکوه می تواند تخلف ها را آشــکار کند. 
به گفته مرادی کیا برای جلوگیری از تخلف پیمانکاران روی 
کامیون ها ســامانه GPS هم نصب شده تا حرکت و توقف 

آنها ردیابی شود.

امان از این نگاه اقتصادی
مهندس مرادی کیا کمی هم درباره برخی کج سلیقگی ها 
صحبــت می کند. مخازن شــهری زباله قبال پالســتیکی 
بودند و در داشتند ولی به دلیل تداخل با سیستم مکانیزه 
کامیون هــای جمع آوری زباله دِر آنها حدف شــد و حذف 
در مشــکالتی مثل بو، شــیرابه و فعالیت جانداران موذی 
را افزایش داد. همچنین به دلیل مســائل سال 88 و آتش 
زدن مخازن پالستیکی، مخازن گالوانیزه جایگزین شدند 
که معایبی مثل عدم انعطاف پذیری و تغییر شکل دادن در 
اثر ضربه های حین جابه جایی، نگه داشتن گرما در درون 
خود و افزایش بو، شــیرابه و فعالیــت جانوران موذی و نیز 
عدم امکان پانچ کردن آنها برخالف مخازن پالســتیکی را 
به دنبال داشته است. همچنین پیمانکارانی که جمع آوری 
زباله ها از سطح شــهر را بر عهده دارند، معموال زباله های 
خشــک را به شــهرداری تحویل نمی دهنــد و جداگانه به 
فروش می رســانند. کارگرانی هم که با این پیمانکاران کار 
می کنند، از بسیاری حقوق کارگری خود محروم هستند. 
مرادی کیا علت خیلی از مشــکالت را نــگاه اقتصادی به 
زبالــه می داند و اعتقاد دارد که باید به پســماند به عنوان 
یک بحران جدی که در آینده نزدیک گریبان گیر ما خواهد 

شد، نگاه کرد.

کوهی از زباله
روزانه حــدود 7۰۰۰ تن زباله به آرادکــوه می آید. قبال که 
ظرفیت پردازش مجموعه کم بود، محور اصلی کار آرادکوه 
دفن زباله به شمار می رفت ولی با افزایش ظرفیت پردازش 
در حــال حاضر تفکیک انجام شــده و بیــن 4 تا ۶ درصد 
زباله ها برای بازیافت فرســتاده می شود، حدود ۵۰ درصد 
تبدیل به کمپوســت شــده و نزدیک 4۵ درصــد هم دفن 
می شــود. همان طور که به ســمت واحد پردازش آرادکوه 
می رویم، تپه ای را می بینیم که چند ماشین سنگین باالی 
آن مشغول فرایند دفن هستند؛ تپه ای به ارتفاع ۶۰ متر که 
قاعده آن 1۰۰ هکتار و مســاحت بــاالی آن نیز ۶۰ هکتار 
اســت و حدود ۹8 میلیون متر مکعب مخلوط زباله و خاک 
را در طول بیســت سال در خود جای داده است. مهندس 
به این نکته هم اشــاره می کند که دفن زباله نشست زمین 
را به دنبال دارد و ساخت وســاز روی زمیــن آن منطقه را با 
مشــکل مواجه می کند. البته دفن زباله های بیمارستانی 
به دلیل مســائل بهداشــتی در یک تپه جداگانه و با تزریق 

آهک انجام می شود.

تفکیک در مقصد
وارد بخش پردازش می شویم؛ دو سوله بزرگ با 4 خط انتقال 
۲۵۰ تنی که مشخص می کند هر زباله چه سرنوشتی دارد. 
تراکتورسازی تبریز و سازمان مدیریت پسماند این خطوط را 
ساخته اند. کامیون ها شبانه بار خود را در واحد پردازش خالی 
می کننــد و با آغاز روز بولدوزرها شــروع به کار کرده و زباله ها 
را روی تســمه  نقاله ها می ریزند و فراینــد تفکیک به صورت 
مکانیکی )آهنربــا، الک و...( و به صورت دســتی با حضور 
کارگرانی که اطراف هر خط حضور دارند، انجام می شــود. 
زباله های خشــک مثل کاغذ، مقوا، شیشــه و فلــزات برای 
بازیافت فرستاده می شود، پسماندهای تر برای کمپوست و 
تولید کود کشاورزی جدا شده و پسماندهایی مثل نایلون ها 
و پالســتیک هایی که آلودگی زیادی همــراه دارند و فرایند 
جداســازی و شست وشو و بازیافت آنها سخت و بدون صرفه 
اقتصــادی اســت، تحت عنــوان ریجکت دفن یا ســوزانده 
می شود. کیامرادی تأکید زیادی بر کاهش مصرف نایلون های 

پالستیکی برای کاهش حجم زباله های ریجکتی دارد.

باکتری ها دست به کار می شوند
پســماند های تر جداشــده در واحد پردازش به دو سایت 
هوادهــی و تولید کمپوســت به مســاحت های 18 و ۲۲ 
هکتار انتقال داده می شــود. در این دو ســایت پسماندها 
به مدت چندماه روی هم انباشــته شــده و با اســتفاده از 
ماشــین های مخصوص فرایند هوادهی و جابه جایی آنها 
صــورت می گیــرد. البته به دلیــل کمبود این ماشــین ها 
قســمتی از فراینــد تولید کمپوســت در عمــل به صورت 
بی هوازی انجام شــده که بوی بد ســایت را به دنبال دارد. 
بعد از تولید کمپوست اولیه مواد شیمیایی مناسب به آنها 
افزوده شــده و به عنوان کود کشــاورزی برای فضای سبز 
پارک ها و حاشیه بزرگراه های شهر تهران استفاده می شود. 
آزمایشگاه آرادکوه نیز وظیفه نمونه برداری از پسماندهای 
تر انباشت شده را بر عهده دارد. با اندازه گیری دما و ترکیب 
شیمیایی در نقاط مختلف سایت و در مقطع های گوناگون از 
پسماندهای انباشت شده اطالعات الزم برای تعیین زمان 

مناسب برای هوادهی و انتقال مشخص می شود. 

و سرانجام زباله هایی که می سوزند
کوره زباله سوزی آرادکوه ظرفیت سوزاندن ۲۰۰ تن زباله را 
در روز دارد و توربین آن 3۰۰ مگاوات برق تولید می کند که 
بخشی از آن نیاز مجموعه را تأمین کرده و باقی آن به شبکه 
برق منتقل می شــود. گاز ناشــی از سوختن پسماندهای 
ریجکت بعد از خنک شدن از دو مرحله فیلتر عبور می کند 
و بعد وارد محیط می شود. خاکستر حاصل از فیلتر دوم که 
ذرات فلزهای سنگین را در خود دارد، باید با رعایت مسائل 

بهداشتی همراه با زباله های بیمارستانی دفع شود.

حسن 
اسکندری

70 سال 
عبادت

محمدجواد 
شاکر

گزارش
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بخش خبری



وقتی صفحه مرورگر را باز می کنم تا عبارت ارتباط با خانواده را بنویســم، ترکیب پیشــنهادی اش ارتباط با خانواده همســر است. جالب اینکه او هم می داند 
اولویت ارتباط با افرادی است که بعدا به زندگی ما افزوده می شوند و شاید کمتر به این فکر کنیم که ابتدا باید ارتباطمان با عزیزان خودمان خوب باشد و در 
قدم دوم با بقیه. هفته گذشته نظرسنجی با عنوان »با خانواده خود چند چندید؟« در کانال روزنامه منتشر شد. هدف این نظرسنجی پایش روابط دانشجویان 
شــریفی با خانواده هایشــان بود. حدود 500 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند؛ 55% پسر و 45% دختر. شرکت کنندگان در نظرسنجی عموما ورودی 92 

به بعد هستند و حدودا نیمی از این تعداد غیرخوابگاهی و تنها 35 نفرشان متأهل هستند.

کیفیت ارتباط دانشجوها با خانواده هایشان چطور است؟

با خانواده خود چند چندیم؟

زهرا طائفی

گزارش

هفته گذشــته نظرســنجی با عنوان »با خانــواده خود 
چنــد چندیــد؟« در کانال روزنامه منتشــر شــد. هدف 
ایــن نظرســنجی پایش روابط دانشــجویان شــریفی با 
خانواده هایشان بود. حدود ۵۰۰ نفر در این نظرسنجی 
شرکت کردند؛ ۵۵% پسر و 4۵% دختر. شرکت کنندگان در 
نظرسنجی عموما ورودی ۹۲ به بعد هستند و حدودا نیمی 
از ایــن تعداد غیرخوابگاهی و تنها 3۵ نفرشــان متأهل 
هســتند. جالب اینکه بیش از نیمی از شرکت کنندگان 
فرزند اول خانواده و فقط 1۶ نفر تک فرزند هستند. حدود 
۲۰ نفر از دانشجویان شرکت کننده در نظرسنجی پدر یا 
مــادر یا هر دو را از دســت داده اند. به جز ۶%، هر دو والد 

بقیه دانشجویان با هم زندگی می کنند.

کجا زندگی می کنیم؟
حدود ۵3% دانشجویان با خانواده زندگی می کنند، %44 
در خوابگاه هســتند و بقیه )فقــط ۲1 نفر( خانه دارند.  
بیش از نیمی از دانشجویان می گویند ترجیح می دادند با 
خانواده زندگی کنند و جالب اینکه حدود ۲3% افراد اگر 
قدرت انتخاب داشتند ترجیح می  دادند تنها زندگی کنند.

دیدار
با توجه به محل زندگی افراد، حدود نیمی از دانشجویان 
هر روز خانــواده را می بینند و از میان بقیه، ۲۲% ماهی 
یک بار و 17% فقط پایان هر ترم خانواده شان را می بینند. 
یک نفر هم مدعی شده که هرگز خانواده اش را نمی بیند. 

پول تو جیبی
میزان پول دریافتی به عنوان ماهیانه بیشتر بین ۲۰۰ تا 
۶۰۰ هزارتومان بود که ۲۰۰هزار تومان بیشترین فراوانی 
را در بین بقیه پاسخ ها داشت و تنها 17 نفر به هیچ عنوان 
پولی از خانواده دریافت نمی کردند که وجود ورودی های 

چند سال اخیر در این تعداد جلب توجه می کرد.

مادرهای مهربان
در ارتباط با اعضــای خانواده، مادرها رتبه اول را دارند. 
77% افراد بیش از همه با مادرشان در ارتباطند و پدرها 

در این زمینه رتبه دوم را دارند.

بچه های حواس جمع
حدود 4۶% از دانشــجویان ادعا می کنند از مشــکالت 
خانواده شــان »زیــاد« باخبرنــد و ۲8% می گوینــد 
»خیلــی زیــاد« باخبرنــد. و فقط 1۶ نفر کــم یا خیلی 

کــم در جریــان مشــکالت خانواده شــان هســتند.

با هم هستیم
در بخشی از نظرسنجی از افراد پرسیده شده که روابطتان 
با خانواده در چه حد اســت. اغلــب می گویند »خوب« 
است و بقیه »معمولی«. ۲4 نفر فقط در حد احوال پرسی 
با خانواده مرتبطند و 3 نفر اصال رابطه ای با خانواده شان 
ندارند. دانشجویانی که خواهر و برادر دارند، غالبا به طور 
متوســط یا زیاد از احوال خواهــر و برادر خود باخبرند و 
فقط 13 نفر می گویند خیلی کم از حالشان خبر دارند.

مسافرت، خرید و گردش به ترتیب فعالیت هایی هستند 
که افــراد مایلند با همراهی خانواده انجام دهند و %1۲ 

به انجام هیچ فعالیتی همراه با خانواده تمایل ندارند.

مستقل ها
اســتقالل در تصمیم گیری به عنوان یکی از معیارهای 
اصلی رضایت افــراد و چالش های بزرگ دوران جوانی، 
یکی از ســواالت ایــن پرســش نامه بود و حــدود %8۶ 
دانشــجویان در تصمیم گیری هایشان مستقل هستند 

و 81% نیز مورد مشورت خانواده خود قرار می گیرند.

کنترل می شویم
کنترل گری خانواده ها معموال یکی از دالیل نارضایتی 

جوانان از والدینشــان اســت. در نظرســنجی روزنامه، 
48% حس می کنند »تا حدودی« تحت کنترل خانواده 
هستند، 3۶% می گویند کنترل گری خانواده شان را اصال 
حس نمی کنند و فقط 17% حس می کنند تحت کنترل 
خانواده شان هستند؛ در این بین دختران بیش از پسرها 

کنترل گری والدین را حس می کنند.

ما خوبیم
در بخشی از نظرسنجی به عواملی پرداخته شده که سبب 
بهبود روابط افراد و خانواده هایشان می شود. 43% ادعا 
دارند که رابطه شان از اول با خانواده خوب بوده و نیازی به 
عوامل بهبوددهنده نداشته اند. 4۰% می گویند خودشان 
باعــث بهبودی روابطشــان شــده اند. ۲۶% معتقدند یا 
بهبودی حاصل نشــده و یا اصال به دنبال بهبود روابط با 
خانواده شان نبوده اند. ولی از بین سایر عواملی که ذکر 
شده به ترتیب دانشگاه، دوستان، جامعه و روان شناس در 

بهتر کردن روابط فرد با خانواده مؤثر بوده اند.

اثر دانشگاهی
شاید تصور حاکم این باشد که ورود دانشجو به دانشگاه، 
از عواملی اســت که به طور طبیعی روابط دانشجویان را 
بــا خانواده کاهش می دهد؛ چراکه فضای حاکم بر این 
محیط آموزشی کامال متفاوت از مدرسه است؛ هم ارتباط 

خانواده با محیط آموزشــی تقریبا قطع می شــود و هم 
مقیاس دانشگاه و تعداد و نوع افرادی که یک دانشجو با 
آنها در تعامل است، با مدرسه قابل قیاس نیست. نتیجه 
پرسشی که در این باره از دانشجویان شده است، نشان 
می دهد که 48% افراد معتقدند ورودشــان به دانشگاه 
هیــچ تأثیری در روابطشــان با خانواده نداشــته، %3۰ 
دانشــگاه را باعث بهتر شدن رابطه شان می دانند و بقیه 
می گویند با  ورود به دانشگاه رابطه شان بدتر شده است.

محل نزاع
بیشترین زمینه ای که افراد با خانواده هایشان در رابطه با 
آن دچار چالش هستند مربوط به مسائل عاطفی و ضعف 
در تصمیم گیری است. پس از آن ازدواج و مسائل مذهبی 
قــرار دارد. می  توان از دو منظر به این موضوع نگاه کرد. 
عدم استقالل و ضعف در تصمیم گیری می تواند ناشی 
از این باشد که خانواده به حاصل تربیت خود اطمینان 
الزم را ندارد و اجازه تصمیم گیری به او نمی دهد و یا فرزند 
نظرات والدین را نمی پذیرد و قبول ندارد و خانواده ناچار 
به اعمال چنین فیلتری شده اند. به هر حال این میزان 

از نارضایتی جای فکر دارد.
صحبت در مورد خواســته های عاطفی و احساسات از 
نیازهای اصلی دوران جوانی اســت. 44% دانشجویان 
اصال نمی توانند در این موارد با خانواده شــان صحبت 
کننــد و از بین افرادی که این گونه مســائل را با خانواده 
در میان می گذارند، مادرها محل مراجعه هستند و بعد 
از مادر، خواهرها هســتند که در این موارد گوش شنوا 
دارند. البته اغلب دخترها با خواهرانشــان و پســرها با 
برادرشان در میان می گذارند ولی هر دو جنس در میزان 
ابراز عواطفشــان با مادر یکسان هســتند. و اما آنچه در 
شنیدن چنین مسائلی مهم است، واکنش طرف مقابل 
اســت که می تواند باعث تداوم یا عدم تــداوم این رفتار 
شــود. همراهی و همدلی بیشــترین واکنشی است که 
افراد از خانواده شان می بینند و پس از آن نصیحت رتبه 
باالیی دارد. ســرزنش و شــنیدن محض هم در رده های 

بعدی قرار دارند. 
و امــا درآخــر از افراد پرســیده شــده که آیــا مایلند در 
آینده پدر یا مادر شــوند؟ یک پنجــم آنها چنین تمایلی 
نداشــتند؛ شــاید از دســت پــدر و مــادر خود شــاکی 
هســتند و نمی خواهند فرزندی ناراضی تحویل جامعه 
بدهند، شــاید هم ایــن توانایی را در خــود نمی بینند و 
شــاید نمونه  های حاضر را موفق نمی دانند! و شاید هم 

دلیل های دیگری دارند.

با چه کسی درباره مسائل عاطفی صحبت می کنید؟موضوعاتی که بچه ها با خانواده چالش دارند

میانگین پول تو جیبی دریافتی )واحد: هزار تومان(

91 ۹۲ ۹3 ۹4 ۹۵ ۹۶ ۹7

ازدواج هیچ 
زمینه ای

تصمیم 
گیری

عاطفی سایر 
موارد

اپالی مذهبی مالی درسی کاری تفاوت 
بین 

فرزندان
خیر 

با هیچ کس
بله 

با مادرم
بله، با خواهر 

بزرگترم
بله، با خواهر 

کوچکترم
بله 

با پدرم
بله 

با برادر بزرگترم
بله، با برادر 

کوچکترم

281

362

411
390

358 356

476

%43

%32 %31 %30
%27

%19
%15 %15 %15

%12

%6

%43 %41

%6
%4 %3 %2 %1
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جمع بندی

به حقوق یکدیگر 
احترام بگذاریم

حق مادرت بر تو این است که بدانی 
او تو را چنان در درون خود نگه داشــته 
و پرورش داده که دیگــری را بدان گونه 
برنگیرد. و از میــوه دل خود چنان به تو 
خورانده که هیچ کس دیگری را آن گونه 
غذا ندهد. اوست که تو را با گوش و چشم 
و دســت و پای و موی و ســراپای و همه 
اعضــای خویش نگهداری کــرده و این 
فداکاری را از روی عشــق و شوق انجام 
داده است. هر ناگواری و دردی را برای 
تو تحمل کرده. خوش بوده است که تو 
سیر باشی و او گرسنه، تو را سیراب کند و 
خود تشنه بماند ... جانش فدای تو است 
و به خاطر تو و برای تو گرم و سرد روزگار را 

چشیده است.*
حق پدرت بر تو را باید بدانی. او ریشــه تو 
است و تو شاخه او هستی. بدان اگر او نبود 
تو نبودی، پس هر زمانی در خود چیزی 
دیدی که خوشــت آمد و موجب غرورت 
شد، بدان که از پدرت آن را داری و خدا را 
به خاطر این نعمت بزرگ سپاسگزار باش.*
حق فرزندت بر تو آن است که بدانی او 
از تو اســت. در این دنیا او به تو وابسته 
است، خوب باشــد یا بد، تو مسئول او 
هســتی. درباره او کاری کن که در دنیا 
حســن اثر داشته باشــد و خود را به آن 
آراسته کن و در نزد پروردگارش نسبت 
به او به سبب سرپرستی خوبی که از او 

کردی معذور نباشی.*
تــرس از دســت دادن آدم  هــا یکــی از 
عواملی اســت که ســبب می شود ما به 
کیفیت ارتباطمان با افراد پیرامون خود 
اهمیت دهیم و نسبت به آن حساسیت 
نشان دهیم. اما در مورد روابط با اعضای 
خانــواده به دلیل عالقه ای بی انتها این 
تــرس تقریبا کمرنگ اســت. به همین 
دلیــل در ایــن روابط خــود واقعی مان 
هســتیم و امــان از این خــود واقعی که 
شاید باعث شــود حتی اگر حرف شان 
درســت هم باشــد در مقابــل آن جبهه 
بگیریم. یا اگر حرف ما درســت باشــد، 
حوصله توضیح دادن نداشــته باشیم. 
ناراحت کردن بقیه بیشتر از ناراحت کردن 
آنها برایمان اهمیت داشــته باشد و چه 
بسا در صدد رفع آن هم برنیاییم. از طرف 
دیگر شــاید اعتقاد به مالکیت فرزند از 
سوی پدر و مادر است که در روابط خدشه 
وارد می کند. این باعث می شود توجه به 
برخی نیازها و احساسات و عقاید فرزند 
به چشــم نیاید و بخواهیــم هرچه را به 
نظر خودمان درست است به او تحمیل 
کنیم. بخواهیــم تا او بدون تجربه کردن 
موقعیت ها، هرچه را می خواهیم مو به مو 
انجام دهد و از مسیر پیش فرض ما خارج 
نشود. در هر جایگاهی که هستیم بیایید 

کمی بیشتر به اطرافمان توجه کنیم. 
*رساله حقوق امام سجاد)ع(

دورچین

لطفا مرا نترسانید!
تعدادی از افراد »ترس« را دلیل صحبت نکردن 
بــا خانواده هایشــان در مورد برخی مســائل 
می دانند که جای تامل دارد. ترس از واکنش، 
ترس از قطع شــدن پــول تو جیبــی، ترس از 
عوض شدن نظر خانواده در موردشان، ترس 
از ایجاد نگرانــی جدید برای والدین، ترس از 
مسخره شدن. همه ما حق داریم بدون ترس 
در مورد مشکالت و احساسات خود با افرادی 
که بیشــتر عمرمــان را با آ نهــا می گذرانیم و 
دوستشان داریم یعنی خانواده مان صحبت 

کنیم. لطفا این حق را از ما نگیرید.

z	 نمی توانند با کنتــرل هیجانات و نگرانی هایشــان«
صحبت هایم را گوش دهند و راهنمایی کنند یا شنونده 

باشند. از سرزنش و قضاوت ایشان واهمه دارم«.
z	 تو اون مواقعی که صحبت کردم عکس العمل خوبی«

ندیدم«.
z	.»سرسختانه برخورد کردن«
z	 نظرم با نظر خانواده متفاوت است برای همین اگر«

صحبت کنم عصبانی می شــوند و شاید ماهیانه ام را 
قطع کنند«.

z	 زود نگران می شــن و ذاتا خیلی هم نیازی نمی بینم«
حرف بزنم و ممکنه هم از تجاربشون بی بهره شم ولی به 
هرحال حوصله  حالت نگرانی و سوال پیچ شدنو ندارم«.

z	.»ترس از واکنش بد«
z	.»نمی دونم شاید احساس عدم برخورد متناسب«
z	 احساســی رو می دونم که درک نمی کنن و براشون«

مسخره است و تغییر رشته هم که اساسا به اون چیزی 
که من دوســت داشــتم از اول که علوم انسانی باشه 

براشون منطقی نیست و معتقدن من نمی فهمم«.
z	 دیدشــون نســبت به من خیلی منفی می شــه و از«

چشمشون می افتم«.

لطفا درکم کنید
عمده مشکالت با خانواده ها عدم درک آنها 
از شرایط جامعه کنونی و شرایط حال حاضر 
ما در دانشگاه و عدم درک متقابل احساسات 
و تفاوت در عقیده و سنتی عمل کردن بیان 
شــده بود. اگر خانواده هایمان کمی بیشــتر 
قدم در راه شناخت دنیای جدید پیرامون ما 
می گذاشــتند اوضاع بهتر می شــد. حداقل 
جور دیگری نگرانی هایشــان و مقصودشان 

برداشت می شد.

z	 تفکر ســنتی. عدم توجه به تغییــرات جامعه و زمان«
و آداب و هنجارها به قول معروف همیشــه این جمله 
رو می شــنویم که میگن از تو توقع نداشتم، من رو تو 
یه جور دیگه حســاب می کردم، بچه بزرگ نکردم که 
آخرش فالن شــه، چشم فک و فامیلو در و همسایه رو 

توئه االن و...«.
z	 چون هیچ وقت سعی نکردند نظر من را هم به عنوان«

یک موجود مســتقل ببینند. فقط کافی است ببینند 
یک جا با آنها هم نظر نیستم، تا چند روز می روند روی 

مخم تا نظر من را شبیه خودشان کنند«.
z	 ذهن بســیار منجمد خانــواده اجــازه بحث کردن«

رو بــه آدم نمــی ده. خیلی وقت ها دلم می خواســت 
می تونستم باهاشون ســر خیلی چیزا صحبت کنم و 
بدون اینکه بخوان اعتقاداتشون رو به زور بهم تحمیل 
کنن، گوش کنن و بهم مشــورت بدن ولی همیشــه 
همون اول با بنیان مســأله ای که مطــرح می کنم به 
مشــکل می خورن و اصال نمی تونن شــرایط و عقاید 
من رو درک کنن و بنابراین به جای کمک کردن، فقط 

آسیب می زنن«.
z	 تفاوت در دیــدگاه و اینکه خانواده نمی توانند تفکر«

مخالــف خود را حتی تحمل کننــد خصوصا وقتی از 
طرف فرزندشان باشد«.

ما دیگر بزرگ شده ایم
»مرا هنــوز بچــه می دانند« جمله آشــنایی 
در بیــن نظرات بود. باور بــه اینکه می توانیم 
درســت و غلط را در مواردی هــر چند اندک 
تشخیص دهیم، زیاد سخت نیست. حداقل 
می توان از خانواده ها انتظار داشت به نوعی 
تربیت را جلو می بردند تا در ســن بیســت و 
اندی ســالگی حداقل می توانستیم درست 
و غطلمــان را خودمــان تشــخیص دهیــم! 
»چــون از نظــر اقتصــادی اســتقالل ندارم 
باید بــه الــف تــا ی حرف هــا و رهنمودهای 
خانــواده گــوش کنــم.« در ادامــه نظــرات 
 دیگــری می آیــد کــه می تــوان کمی بــه آنها 

فکر کرد.

z	 فضــای گفت وگو وجود ندارد و نظرات من شــنیده«
نمی شــود. همچنین به من به چشــم یک بچه نگاه 
می شــود که هنوز بزرگ نشــده و نمی تواند درست و 

غط را تشخیص دهد«.
z	.»هنوز به چشم بچه به من نگاه می کنند«
z	 .دوســت نــدارم کمــک مالــی از خانــواده بگیرم«

ولــی خانواده اصــرار دارد که همه جوره در مســائل 
مالــی حمایتم کند! امــا در مقابــل آن از من انتظار 
هــم دارد که مطابــق نظرشــان رفتار کنــم. اینطور 
 که کمــک مالــی نگیرم احســاس آزادی بیشــتری 

می کنم«.
z	 اهــرم فشــار مســکن و مالــی دســت خانــواده«

اســت و معلوم نیســت اگــه نظر یا تصمیمــی دقیقا 
 مخالف سیاســت های خانواده داشــته باشــی چی 

میشه؟«.
z	 دائم اظهار نظر می کنند و می خواهند راه مطلوبشان«

را بروم. همه آرزوهایشان را از من می خواهند. البته از 
سر خیرخواهی است ایشاال«.

انگشت اشاره هیچ کس )تقریبا هیچ کس( به سمت خودش 
نبــود و همه خانــواده را مقصــر می دانســتند. توقع درک و 
برخورد مناســب حق ما اســت اما بیاییم کمــی هم متفاوت 
نــگاه کنیم. ببینیم چقدر وظایف خودمان را به عنوان فرزند 
درســت انجام داده ایــم و چقدر تالش کرده ایــم فاصله بین 
خودمان و خانواده را در زمینه  های مد نظرمان کاهش دهیم. 
عدم درک متقابل و درک شرایط کنونی ما برای افرادی که در 
محیط ما حضور ندارند یا  اصال حضور نداشــته  اند، مســلما 
ســخت خواهد بــود. حداقل فایده صحبت کــردن در مورد 
شــرایط خودمان می تواند این باشد که افراد مقابل کمی هم 
به دنیای ما توجه و فکر کنند. اگر کمی با آ نها وقت بگذرانیم و 
در بعضی از احساساتمان شریکشان کنیم و محیط خودمان 

را نشانشان دهیم شاید اوضاع کمی بهتر شود. 

z	 بــه این هم فکر کنیم که آیــا به خوبی تعامــل و گفت وگو را بلد
هستیم؟ اگر نظر مخالف آنچه درست می دانیم از آنها بشنویم 
بدون جبهه گیری می پذیریم؟ به دنبال کنترل پرخاش هایمان 
در ارتبــاط بــا آنها هســتیم؟ قبــول کنیم جز قســمت اعظم 
تربیــت خانواده میزانــی از یادگیری  هایمــان می تواند بیرون 
از خانــواده شــکل بگیرد و بــه بهبود روابط کمــک کند، فقط 
کافی اســت مانند بقیه کارهایمان به این هــم اهمیت دهیم.

z	 تفاوت نســل را نمی شود نادیده گرفت اما کمی به پدر و مادر ها
حق بدهیم، چراکــه در چند دهه اخیر تفاوت نســل به اندازه 
چند ســده نسبت به ســه چهار دهه اخیر اســت. برخی توقع 
درک بعضی مســائل را از خانواده دارند که حتی حرف زدن در 
مورد چنین مســائلی در بین خودشان و دوستانشان نیز راحت 
به نظر نمی رسد چه برسد به افرادی که در نسلشان فکر کردن به 
چنین چیزهایی هم جرم بود. سهمی هر چند اندک برای اشتباه 
بودن نظرات و افکار خودمان هم اختصاص دهیم. پیش فرض 
درســت بودن نظرات ما در اکثر موارد، و غلط بودن نظرات آنها 
راه به جایی نمی برد. در نهایت به نظر می رســد مقصر دانستن 
دیگری ساده ترین راه باشد چه از طرف ما صورت بگیرد چه از 

جانب خانواده ها.
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اینکــه در هــر اتــاق مجتمــع خدمات فنــاوری چه می گــذرد ذهن هــر آدم کنجــکاوی را قلقلک می دهد. اســم ها هــم که بزنیم بــه تختــه پرطمطراق اند، 
امــا از یک اســم نتوانســتیم بگذریم؛ »مرکز توســعه خودکفایی شــریف« بــه مدیریت دکتــر مختاری عضو هیــأت علمی دانشــکده برق و مدیــر ارتباط با 
 صنعت دانشــگاه که از ســال 90-91 رســما به عنوان مشــاور مترو تهران انتخاب شــد. برای آشــنایی بیشــتر با این مرکز با آقای نظری مدیر دفتر ایشــان 

مصاحبه داشتیم.

مرکز توسعه خودکفایی کارش چیست و در چه 
حوزه هایی فعالیت دارد؟

مرکــز توســعه خودکفایــی در حوزه هــای مکانیــک، 
الکترونیک، متالوژی و پلیمر پروژه می گیرد. کارهایی 
کــه در این مرکــز انجام می شــود، تولیــد دانش فنی، 
عارضه یابــی و جایگزینی اســناد اســت. چــون حوزه 
ســاخت وســیع و گســترده اســت و نیاز به ابزارآالت و 
تجهیــزات مختلــف دارد، ما فقط دانش فنــی را تولید 
می کنیم. ســازوکار مرکــز هم به این صورت اســت که 
قطعه یا محصول مورد نظر از ســوی شرکت مترو تهران 
بــه ما ابالغ شــده و نمونه داخلی یا غربــی یا چینی آن 
هم به عنوان شــاهد معرفی می شــود. سپس بچه های 
مرکز ما فرایند مهندسی معکوس را انجام می دهند و با 
نرم افزارهای مختلف مانند Catia و SolidWorks نقشه 
فنی محصول یا قطعــه طراحی و مواد به کار رفته در آن 

را مشخص می کنند. 

 TDP )Technical Data for مــا  ایــن مرحلــه  در 
Production( محصول را به همراه ســه تولیدکننده ای 
که توانایی انجام پروژه را داشــته باشند، به مترو معرفی 
می کنیــم. مترو هــم مناقصه قیمتی برگــزار می کند و 
ســازنده مشخص می شــود. در مرحله بعد ما به عنوان 
مشــاور ســاخت از ابتدا تا انتهای انجام پروژه کنار آنها 
هستیم. اگر به عیبی هم برخورد کنند، همان جا مرتفع 
می شود، در واقع تیم ما دوشادوش سازنده است و قصد 
مچ گیری ندارد. بعد از تولید نمونه اولیه در قطار نصب  
شــده، و تســت مونتاژی گرفته می شود. در مرحله بعد 
ابتدا روی خط در ساعات کم باری و بعد در اوج بار تست 
انجام می شــود و در صورت موفقیت مجوز تولید انبوه 
صــادر می گردد. البته گواهی کیفیت را هم مرکز صادر 
می کند تا محصول مورد قبول شــرکت مترو قرار بگیرد. 
این مربوط به فرایند مهندســی معکــوس بود. بعضی 
مواقع قطعه ساخته شــده عیبــی دارد و در نتیجه باید 
طراحی مهندســی مجدد انجام شود تا عیب قطعه رفع 
گردد. یک کار دیگر مرکز هم مربوط به اسناد جایگزینی 
است که منظور از آن جایگزین کردن یک قطعه با قطعه 

دیگر است.
ترکیب تیم تان چطور است؟ چه افرادی در آن 

حضور دارند؟
کار مــا بــا 1۰، 11 نفر شــروع شــد و االن 1۵، 1۶ نفر 
شــده ایم. البته برخــی افراد هم آمدنــد و رفتند. چون 
پروژه هایــی که روی آنهــا کار می کنیم، صنعتی اند و از 
اهمیت باالیی برخوردارند، افراد باتجربه در تیم حضور 
دارند و دانشجو یا کارآموز نداریم. افراد فعال در مرکز ما، 
فارغ التحصیالن دانشــگاه های مطرح و شناخته شده 
کشور هســتند که تعدادی در دفتر دانشگاه و تعدادی 
در دفتر متروی تهران در ایســتگاه صادقیه مشــغول به 

کار هستند.
در کارتان با چه مشکالتی روبه رو هستید؟

در تولید علم مشــکل نداریم. مشکل اصلی در قسمت 
ساخت اســت. مشکل بیشــتر در قوانین دست وپاگیر 

موجود اســت؛ مثال فالن مــاده در داخل موجود 
نیســت، برای وارد کردن آن اقــدام می کنیم ولی 
شش ماه جنس مان باید در کمرگ بخوابد تا مجوز 
ترخیص بدهند. مسئوالن هم جرأت ندارند قطعه 
ایرانــی را جایگزین نمونه خارجی کنند. ســال ها 
پیــش ابتدا و انتهــای قطارهای کــرج یک قطعه 
نارنجی رنگ به اسم پانتوگراف بود؛ کار این وسیله 
انتقال برق از باال به لوکوموتیو است. این قطعه در 
آن زمان خارجی بود ولی االن ایرانی است. اوایل 
می گفتنــد بــرق ۲۰kw  خطرناک اســت و قبول 
نمی کردند قطعه ایرانی را جایگزین کنند. با اینکه 
همه تســت ها انجام شــده بود، به سختی حاضر 
شــدند. متأسفانه جرأت و جســارت مسئوالن کم 
است. البته وقتی به خاطر تحریم همه درها بسته 
شد، کامل ســراغ تولید داخل آمدند. ما برای هر 
محصول باید سه سازنده داخلی معرفی کنیم. برای 
یک قطعه در کل دنیا سه سازنده وجود داشت. ما به 
سختی در ایران یک سازنده آن قطعه را پیدا کردیم 
اما مسئوالن قبول نمی کردند. ممکن بود بگویند 
دانشگاه با این سازنده تبانی کرده است. در نهایت 
هم مسئوالن به سختی ترک تشریفات کردند و این 

سازنده را پذیرفتند.
در کارتان رقبای خارجی هم وجود دارد؟
مهم ترین رقیب خارجی ما چینی ها هستند. االن 

دست چینی ها از خیلی جاها قطع شده؛ مثال ایستگاه 
مهرشهر را طوری طراحی کردند که فضای تعمیراتی در 
آن تعبیه نشده تا اگر قطار خراب شود، با کشتی آن را به 
چین بفرستیم و خودشــان درست کنند، اما خود مترو 
بعدا فضای تعمیراتی درســت کرده و دانشــگاه تأمین 

قطعه و عارضه یابی را در صورت لزوم انجام می دهد.
چطور شد که شرکت مترو و شهرداری به مرکز 

شما اعتماد کردند؟
حدود ســال 87 دکتر مختاری بــرای ارتباط صنعت با 
دانشــگاه سراغ مدیر بهره برداری مترو تهران رفت. آنها 
هم یک پروژه دادند ولی فکر نمی کردند با موفقیت انجام 
شود. پس از انجام موفقیت آمیز پروژه همکاری بین ما 
و شرکت مترو شــکل گرفت و مترو هم تصمیم گرفت به 
جای شرکت های خصوصی، دانشگاه را به عنوان مشاور 

برق و مکانیک انتخاب کند.
رقیب داخلی هم دارید؟ فضای رقابت چطور 

است؟
بله، رقبای داخلی به قدری هستند که اگر لحظه ای بار 
را زمین بگذاریم و تعلل به خرج دهیم، کسی هست که 
آن را بردارد و پروژه را بپذیرد. البته برند دانشگاه شریف 
جای خــودش را دارد. با اینکه ســنگ اندازی هایی در 
مســیرمان وجود داشته، شــرایط تقریبا عادی است و 

داریم خوب پیش می رویم.
کار مرکــز توســعه خودکفایــی تنها بــه مترو 

محدود می شود؟
بیزینس مــدل مرکز توســعه خودکفایی بــا مترو قابل 
استفاده در جاهای دیگر هم هست. مثال ما با نیروگاه 
بعثــت هــم کــه از نیروگاه های مهــم تهران به شــمار 
می رود همــکاری کرده ایم. در توربیــن بخار آنجا یک 
قطعه وجــود دارد که با وزن 1۵ تن ســه هــزار دور در 
دقیقه می چرخد و بــرق ۲۲۰ ولت تولید می کند. این 
قطعه ساخت آمریکاســت و عمر 4۵ساله دارد. ردیف 
هفدهمش شکســت. پروژه را به ما سپردند، بچه های 
ما با جســارت تغییر ماده دادند. بخشــی از این پروژه 
دست یک شرکت غربی بود. آن قدر خوب عمل کردیم 
کــه به جایی رســیدیم که آنهــا آمدند و از دانشــگاه ما 

گواهــی کیفیت گرفتند. ما به خاطر چشــم آبی و روی 
سفیدشــان جلویشــان کوتاه نیامدیم ولی آنها مجبور 
شــدند جلوی ما زانو بزنند تا مجوز بگیرند. علم اســت 
که قدرت مــی آورد. از نیروگاه یزد هم بــرای تعمیرات 
نیروگاهی ســراغ دانشــگاه آمدند و بعــد از تأیید مرکز 

کارشان را انجام دادند.
از نظــر مالــی چقــدر ارزش افــزوده تولیــد 

کرده اید؟
حجــم ریالی پروژه قــرارداد ما بــا متــرو ۲.۵ میلیارد 
تومان بود و تا آخر سال ۹7 بیش از 1۵۰ میلیارد تومان 
صرفه جویــی کرده ایم. قطعه ای را بــا قیمتی در حدود 
۲.۵ درصــد قیمت نمونه خارجــی تولید کردیم. برای 
اینکه بهتر متوجه بشوید مثالی می آورم: یک جفت لنت 
برای سمند 1۵۰ هزار تومان قیمت دارد. االن برای مترو 
هر جفت حدود 7۰ هزار تومان تمام می شود. وقتی دالر 
3 هزار تومان بود، لنت انگلیســی حدود چهارصد هزار 
تومان بود، االن که دالر چهار برابر شده، دیگر خودتان 

حساب کنید.

در جلسه ای یک شرکت فرانسوی گفت شما هیچ وقت 
نمی توانید کفشــک جریان بسازید. هم به ما برخورد و 
هم از طرف دیگر ســوال به وجود آمد که تکنولوژی اش 
چیســت که این شــرکت چنین ادعایی دارد. ظاهرش 
شــبیه گوشــت کوب اســت و 3 کیلــو وزن دارد. آنالیز 

متالوگرافیــک انجــام دادیــم و با مــواد مناســب آن را 
بازطراحی کردیم. ســپس تولید هم انجام شــد و االن 
با موفقیت دارد به کار می رود. شــرکت های خارجی با 
این حرف هایشــان می خواهند دل ما را خالی کنند تا 
پروژه ها را خودشان بگیرند و شرکت شان را حفظ کنند.
حتی اگر فقــط دانش فنی را در داخل تولید کنیم ولی 
نتوانیم آن را بسازیم و سراغ خرید خارجی برویم، همین 
که شــرکت خارجی می فهمد ما دانش فنی تولیدش را 
داریم، قیمت را چند برابــر کاهش می دهد تا تولید در 
داخل برای ما صرفه اقتصادی نداشته باشد. در مذاکره 
می توان به طرف مقابل گفت که یا قیمت را کاهش بده 
یا خودمان تولید می کنیم. شاید هم نتوانیم تولید کنیم 
اما با داشتن دانش فنی می توانیم سر قیمت چانه بزنیم.

چشم اندازتان برای آینده چیست؟
امیدواریــم مرکــز توســعه خودکفایی تبدیــل به قطب 
مشــاوره مترویی کشور بشــود. در حال قرارداد با مترو 
مشهد و شــیراز هســتیم. بقیه متروها جوان هستند و 
هنوز به مشــکل برنخورده  اند. با ایــن روندی که داریم 

طی می کنیم، حتما قطب خواهیم شد.
آرزویتان در مسیری که در آن حرکت می کنید 

چیست؟
واقعا آرزویمان این است که قطار را داخل کشور بسازیم. 
قرار بود دو هزار واگن در شرکت ره نورد سازمان گسترش 
داخلی سازی شود که مشاوره حدود ۶4۰ واگن که برای 
مترو تهران بود، به مرکز ما سپرده شد. ان شاء الله یک روز 
قطارهای سریع السیر داخل کشور ساخته شود که مرکز 
ما مشاور  آنجا باشــد؛ قطارهایی که سیستم ریلی شان 
بر مبنای ابررســانا کار می کند و با ســرعت باالی 3۶۰ 
کیلومتر در ســاعت حرکت می کنند. آرزویم این اســت 
که بتوانیم از تحریم ها به عنوان فرصت استفاده کنیم. 
امیدواریم مثل االن که مســئوالن مجبورند سراغ تولید 

داخل بیایند، در آینده هم همین طور بماند.
در نهایــت باید بگویم آقای دکتــر مختاری برای ارتباط 
با صنعت دانشــگاه و مرکز خیلی زحمت کشــیدند و از 
وقت خود و خانواده شــان زدنــد. امثال دکتر اگر وجود 
نداشتند، چرخ صنعت کشــور می خوابید. ان شاءالله 

هرجا هستند سالمت باشند.
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قصه ای شنیدنی از مرکز توسعه خودکفایی شریف

پای کار کشور ایستاده ایم

رویا احمدیانگفت وگو

گفت وگو

 حتی اگر فقط دانش فنی را 

در داخل تولید کنیم ولی نتوانیم 

آن را بسازیم و سراغ خرید خارجی 

برویم، همین که شرکت خارجی 

می فهمد ما دانش فنی تولیدش را 

داریم، قیمت را چند برابر کاهش 

می دهد تا تولید در داخل برای ما 

صرفه اقتصادی نداشته باشد

 متأسفانه جرأت و جسارت 

مسئوالن کم است. البته وقتی 

 به خاطر تحریم همه درها 

 بسته شد، کامل سراغ 

تولید داخل آمدند
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وقف مونیخی 
دانشگاه صنعتی مونیخ در آلمان قدمتی بیش از 1۵۰ سال 
در دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی از اهداکنندگان 
دارد. ایــن دانشــگاه روش هــای مختلفــی را پیش پای 
متقاضیان کمک به دانشگاه قرار داده است و همین امر، 
ســبب می شــود افراد با عالیق و ســالیق مختلف ترغیب 
به اهدای کمک شــوند. همچنین دانشگاه به شکل های 
مختلــف از اهداکنندگانش تقدیر می کند. دریافت هدایا 
به صــورت کمک هزینــه تحصیلی، یا امکانــات مورد نیاز 
دانشــگاه، به صورت مقطعی یا پیوســته و مشــارکتی در 
برنامه های دانشگاه یکی از این روش ها است. دانشگاه در 
عوض این هدایا تقدیرنامه معتبر صادر می کند. امکاناتی 
از جملــه تجهیز اقالم مورد نیاز دانشــکده ها یا توســعه و 
نوســازی ســاختمان ها یا مجموعه های فعلی دانشگاه، 

یکی از روش های کمک به دانشگاه است.
مشــارکت در برنامه ملی کمک هزینه تحصیلی، فلوشیپ 
پژوهشــی بــرای مقاطع تکمیلــی، و تأمیــن جوایز برای 

دســتاوردهای برتــر از جملــه روش هایــی اســت کــه 
اعطاکنندگان می توانند کمک های خود را مســتقیما در 
اختیار دانشجویان قرار دهند. برخی از شرکت های بزرگ 
آلمانــی در برنامه ملــی کمک هزینه تحصیلی مشــارکت 
دارند. برای مثال شــرکت اتوبوس سازی و کامیون سازی 
MAN کمک هــای مالــی خود را به ایــن برنامه به صورت 

مداوم اعطا می کند.
همچنین »بنیاد دانشگاه صنعتی مونیخ« در مناسبت های 
ویــژه ای که برگزار می کنــد اقدام به جذب ســرمایه های 
جدید و افزایــش دارایی های بنیاد می کند. به این ترتیب 
این سرمایه ها نه تنها دانشجویان فعلی دانشگاه را منتفع 
می کند، بلکه ســرمایه ای برای نسل های بعدی دانشگاه 

نیز فراهم می آورد.
امکان دیگری که در دانشگاه فراهم است تأسیس بنیاد به 
نام فرد اعطاکننده اســت که هم در حین حیات و هم پس 
از فوت او بتواند با دانشگاه همکاری کند. البته که زمینه 

همکاری با دانشــگاه را خود فرد مشــخص می کند. برای 
مثال بنیاد BayWa که در حوزه تغذیه سالم و انرژی های 
تجدیدپذیر فعالیت می کند از این قســم است. همچنین 
افراد می توانند بدون تأسیس بنیاد، در یکی از بنیادهایی 
کــه تحت نظر دانشــگاه ایجاد شــده مشــارکت داشــته 
باشــند. مشــارکت کنندگان مشــمول تخفیف در مالیات 

نیز می شوند.

مطلبــی کــه در روزنامــه دلتــا بــا عنــوان 
محدودشــدن دانشــجویان دکترا از ســوی 
دسترســی آزاد خواندم، مرا بــه نگارش این 
نوشته ترغیب کرد. رشــته های کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکترای من در زمینه علوم 
بود لذا می توانم مسائل علمی را مطرح و بررسی کرده و از 
این نظر برای جامعه ســودمند باشــم. با این حال از اینکه 
می بینم موانع بسیاری در این راه وجود دارد دلسرد شده ام.
وقتی درباره چگونگی رخداد روش های پژوهشی مطالعه 
می کنیم می بینیم گروه هایی پژوهشی در دنیا وجود دارند 
که در حوزه کاری خود بســیار پنهان کارانه عمل می کنند 
تا خودشان اولین نفری باشند که نتایج پژوهش های خود 
را در مجالت معتبر منتشــر می کنند. در نتیجه گروه های 
پژوهشــی مختلفی کــه روی یک موضوع مشــابه در حال 
مطالعه انــد باید هم با یکدیگر و هم بــا زمان رقابت کنند. 
حاصل این رقابت برندگانی هستند که اثر پژوهشی خود را 
زودتر منتشر می کنند. بقیه رقابت را واگذار کرده و دیگر قادر 
نیستند مقاله خود را در همان ژورنال چاپ کنند. همچنین، 
این فشار زمانی شدید سبب می شود پژوهشگران به ناچار 
نتایج کار خود را بدون اعتبارسنجی و مستندسازی مناسب 
منتشــر کنند که به بحران تولیدات تکــراری علمی منجر 

می شود. اما چرا باید چنین چیزی رخ دهد؟

آشفتگی
در محیط های فعلی دانشگاهی انتشار مقاله در ژورنال های 
معتبــر علمــی تأثیر زیادی بر تأمین ســرمایه پژوهشــی و 
معیارهای ارتقای رتبه دارند. این مســأله پژوهشــگران را 
مجبور به حضــور در این رقابت می کند. با نگاه دقیق تر به 
سیستم انتشار مقاالت دانشگاهی درمی یابیم پژوهشگران 
ابتدا باید پولی پرداخت کنند تا نتایج پژوهش خود را در یک 
ژورنال منتشر کنند. سپس مجددا برای خرید همان ژورنال 
مبلغی را بپردازند. مهم تر اینکه به طور رایگان مقاالت مرتبط 
با خود را از نظر علمی بررسی کنند. بدین ترتیب غول های 
انتشــاراتی جیب های خود را از حاشیه سود 37درصدی 
این چرخه انباشته می کنند. این رقم از حاشیه سود اپل و 
شرکت های بزرگ نفتی هم بیشتر است. در نتیجه بسیاری از 
مقاالت پشت دیوار پرداخت های مالی پنهان خواهند ماند. 
انتهای این مســیر آن است که ماحصل کار طاقت فرسای 
یک پژوهشگر به یک فایل PDF منتهی شود که داده های 
زمینه آن برای استفاده مجدد، نشان داده نمی شود؛ آن هم 

در دنیای امروز که بسیار مبتنی بر داده است.
به این دلیل است که وقتی در برابر الزامات سرمایه گذاران 
درباره علوم باز )Open Science( مخالفت می شود دچار 
آشفتگی می شــوم. معتقدم این اتفاقی است که می افتد 

چون اوال به طور کامل مشخص نیست چرا الزامات علوم باز 
قرار داده شده، و ثانیا از این الزامات تفسیر نادرست شده، 
و ثالثــا از امکانات موجود که علوم باز )Open Science( را 

ممکن می سازند آگاهی نداریم.
بــا نظر بــه مــورد اول بایــد گفت بــرای سیاســت گذاران 
حیاتی است که ســرمایه گذاری مناسبی روی موسسات 
و دانشــگاه ها داشــته و از آنها بخواهند ارتبــاط بهتری با 
پژوهشگران داشته باشند. چرا که در نهایت این سیاست ها 
برای این نیســت که زندگی پژوهشــگران را سخت تر کند، 
بلکه آنها موظفند ظرفیت تأثیر و دیده شــدن پژوهشگران 

را ارتقا دهند.

امکانات بسیار
بــا نظر به مورد دوم در دانشــگاهی صنعتــی مانند دلفت 
بسیاری از پژوهشگران با شرکت هایی در بیرون از دانشگاه 
کار می کنند و محدود به مفاد قراردادی خود هستند. عالوه 
بر این تعداد زیادی از پژوهشگران با داده های شخصی کار 
می کننــد که باید در تطابق با الزامات GDPR رفتار کنند. 
سرمایه گذاران با سیاست »تا حد ممکن باز، تا حد ممکن 
بسته« عمل می کنند چون مادامی که دالیل معقول وجود 
نداشته باشد الزم نیست پژوهشگران تمام داده ها و نتایج 

کار خود را آشکار کنند.
با نظر مورد ســوم امکانــات زیادی وجــود دارد که بتوان 

مقــاالت را بــا دسترســی آزاد منتشــر کرد، بــه خصوص 
برای پژوهشگران در دانشــگاه دلفت. کتابخانه دانشگاه 
موافقت نامــه دسترســی آزاد را بدون هزینــه یا با تخفیف 
برای نویســنده ای با چندین مقاله مهم قرار داده اســت. 
همچنیــن کتابخانه دانشــگاه صندوق دسترســی آزاد با 
جبران هزینــه تا ۲۰۰۰ یورو برای هر مقالــه را راه اندازی 
کرده است. عالوه بر این قانون کپی رایت هلند که به صورت 
آزمایشــی در حال اجرا است بیان می دارد که نسخه های 
ناشر از کارهای کوتاه علمی )مانند مقاالت کوتاه علمی یا 
فصلی از یک کتاب علمی( می تواند بعد از ۶ ماه از جانب 
کتابخانه دانشــگاه در دســترس عموم قرار بگیرد. بدین 
ترتیب بســیاری از مقاالت که بازنگری شــده اند، از میان 
مقاالت دانشــگاه دلفت می توانند مشمول دسترسی آزاد 

قرار بگیرند.
در نهایت اینکه در وضعیت کنونی که از پژوهشگران انتظار 
می رود مقاالت و داده های خود را با دسترســی آزاد منتشر 
کننــد دیگر امکان پذیر نیســت که پژوهشــگران را تنها بر 
اساس تعداد انتشارات در مجالت معتبر علمی با تأثیر باال 
ارزیابی کرد. خوشــبختانه تعدادی از مراکز ارزیابی علمی 
کشور روش های جدیدی را برای تشخیص آثار برتر علمی 

و تقدیر از آنها در پیش گرفته اند.
https://www.delta.tudelft.nl/article/knowl-
edge-deserves-be-shared-and-openness-key

چرا سرمایه گذاران مخالف سیاست های علوم باز هستند؟  

دانش شایسته دسترسی آزاد است

تنفس در بهترین هوا با 
کمترین اعتماد به نفس

آیا چک همان چکسالواکی است؟ 
این اولین ســوالی است که همه از 
شما می پرسند و جوابش هم خیلی 
ســاده اســت: نه. از اول ژانویه 1۹۹3 
این دو تا کشــور از هم جدا شدند البته 
مثل دو تا برادر. پذیــرش گرفتن برای 
دانشگاه های چک در رشته های هنری 
و فنی زیاد کار سختی نیست که با توجه 
بــه رنکینگ نه چندان چشم نوازشــان 
منطقــی به نظــر می آیــد و موفقیت با 
کمی پیگیری دور از ذهن نخواهد بود. 
شهریه تحصیل در مقاطع دکتری و فوق 
لیسانس تقریبا رایگان است یا با مبلغ 
بورسیه دریافتی سر به سر خواهد شد.
امــا مصیبت دقیقــا از لحظــه دریافت 
پذیرش شروع می شــود. مدرک شما را 
وزارت علوم چــک باید تایید کند حتی 
اگر از هاروارد یا ام آی تی دریافت شــده 
باشــد. این پروســه چیزی بین 3 هفته 
تا ۶ ماه زمان می برد. فرایند ویزا هم که 
مثنــوی هفتادمن اســت؛ کلیه مدارک 
بایــد به زبــان چکی ترجمه بشــود. در 
ایران مترجم رسمی چک وجود ندارد و 
صفحه ای 1۹یورو پول ترجمه مدارک از 
انگلیسی به چکی  است که باید به دست 
مترجم رسمی چک در یکی از کشورهای 
اروپایی برسد. اگر کسی را ندارید که این 
فرایند را برایتان انجام بدهد کال بی خیال 
پذیرشتان شوید، برادرانه می گویم. تازه 
این قسمتی از ماجرا بود. از قرار یک ساله 
محل اقامت و خرید بیمه یک ساله پیش 
از ســفر و عدم امکان همراهی همســر 
نمی شود غافل شد. پیشــنهاد برادرانه 
دوم من به همه متاهل ها: بی خیال چک 

بشوید به دالیل متنوع. 
سال ها تحت سلطه کمونیسم بودن از 
مردم چک روبات هــای فرمان برداری 
ساخته که کوچک ترین انعطافی از خود 
نشــان نمی دهند؛ با اعتماد به نفسی 
نزدیک بــه صفر مطلق. در مدرســه به 
بچه هــای این ســرزمین آموخته اند تا 
به کاری 1۰۰% مطمئن نیســتی آن را 
انجام نده و این آموزه بیماری تمام مردم 
چک است. غالبا انگلیسی می فهمند و 
از ترس درصدی اشتباه، از حرف زدن 
به زبان انگلیســی پرهیز می کنند. در 
ابتــدا هرجمله یک بار بابت ندانســتن 
یا کم دانســتن عذرخواهی می کنند. 
آن قدر درگیر چارچوب ها هســتند که 
ذره ای انعطــاف را برنمی تابند و عادت 
کرده انــد دیگران بــرای آنهــا تصمیم 
بگیرند. جمله تکراری با مضمون خدا 
را شکر ما در اتحادیه اروپا قرار داریم تا بر 
رفتارهای احمقانه حاکمان مان نظارت 
درستی باشد، از دهان روشنفکران این 
سرزمین نمی افتد. چک زیباست، ولی 

زیبایی محتاط.

طه فالطوری

روی خط 
خارج

مرغ همسایه

کمی آنسوتر  ترجمه: 
حسین رجبی

گزارش
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پراید کیلویی چند؟
یکی از مزایای اصلی زندگی 
در ایــران بحث ثبات اســت. 
ثبــات در قیمــت کاال، ثبات 
و  ازدواج  ثبــات در  شــغلی، 
هــزاران ثبــات نقــدی و غیر 

نقدی دیگر. بــازار خودرو در چند ماه 
گذشــته برگ زرین دیگری بر کارنامه 
مشعشــع خود افزود. رقابت سنگینی 
میان دو خودروســاز بزرگ کشــور در 
افزایش رضایت مشــتری وجود دارد. 
بنابــر اعــالم رســمی وزارت صمت، 
ایران خــودرو و ســایپا تعهــد معــوق 
3۰۰ هزار خــودرو را در کارنامه دارند 
و با اعتمــاد به نفس اقــدام به فروش 
فوری می کنند! ســال گذشــته در پی 
خروج ظالمانه آمریــکای جهان خوار 
از برجام و با تدبیر شگرف دولت امید 
و بر و بچ، ما شــاهد وقوع ســونامی در 
بازار خــودرو بودیم. از آنجا که اقتصاد 
مــا اقتصادی کامال غیر نفتی اســت و 
بحمد الله از دوره دوم زمین شناســی 
تــا همین امــروز محض رضــای خدا 
یــک قدم از مونتاژ جلو تــر نیامده ایم، 
شرایط جدید هیچ مشــکلی به وجود 
نیاورد. پراید بزرگوار که تا دیروز کسی 
به آن محل گربه هم نمی گذاشت حکم 
سیمرغ پیدا کرد و قیمتش سر به فلک 
کشید. بامزه تر آنکه کسانی که ساندرو 
ثبت نــام کرده بودند دعوت شــدند و 
مدیران محترم ســایپا با کمال افتخار 
اعــالم کردنــد: عزیزانی که ســاندرو 
می خواستند، االن نداریم یا پولتون رو 
پس بگیرین یا یه پراید جاش بگیرین! 
حاال شــما هــی ســیاه نمایی کنید و 
بگیــد مشــتری مداری نیســت. چرا 
اینقدر توقعات باالســت آخه؟! ایران  
خودرو برای آنکه از رقیب عقب نیفتد، 
افتاد به جان آپشــن های سنگینی که 
روی خودرو هایش بســته بود. دنا گل 
سر ســبد این مجموعه اولین محصول 
بود. از ســقف شروع کردند و سانروف 
را حذف نمودند. خدایی هم حســاب 
کنی ســقف ســوراخ خیلی چیز بدی 
اســت، چون خدای نکــرده زبانم الل 
ممکن است کسی ســرش را از سقف 
بیــرون کنــد و ایــن خــودش شــروع 
مشــکالت اخالقی جدی اســت. بعد 
از سانروف رفتند سراغ حذف ایربگ، 
حــق هم داشــتند مثــل آدم رانندگی 
کنیم تصادف هــم نمی کنیم و ایربگ 
هم الزم نیست. حکایت خودروسازی 
ما یادآور مثل معروف همه چیزمان به 
همه جایمان می آید است. خداوند بر 
طول عمر استاد شــریفی مان بیفزاید 
که ســر کالس »طراحی اجزا« مربعی 
را بر تخته می کشیدند و زیر آن دو دایره 
ترســیم می کردند و سپس می گفتند: 
خودروســاز های ما اگر از این شــروع 
کرده بودنــد امروز باید مرســدس بنز 

می ساختیم!

شریف در سال 2040 میالدی! )همان 1420 خورشیدی(
1 خرداد 1420

تنهــا دانشــجوی خارجــی پردیس 
بیــن الملل کیش شــریف طی چهل 
سال گذشته، امروز به دلیل سردرد و 
سرگیجه شدید ناگزیر به ترک تحصیل 
شد. این دانشجو که سال پیش، در پی جنگ های داخلی 
سودان جنوبی از طریق دریا و روی یک تخته الوار شناور و 
سرگردان به جزیره کیش رسیده بود با کمک رئیس پردیس 
کیش، از آب بیرون کشیده شده و بالفاصله در رشته ارشد 
فناوری های پیشــرفته نانوتکنولوژی پذیرفته شده بود تا 
این پردیس بتواند با عنــوان »بین الملل« به کارش ادامه 
دهد. او یک سال در همه کالس ها و آزمون ها شرکت کرد 
و چون فارســی بلد نبود، پس از مدتی دچار سرگیجه شد 
و تصمیم بــه ترک تحصیل گرفت. وی دیروز طی مراســم 
ویژه ای با حضور مســئولین پردیس و به دست رئیس این 

پردیس، مجددا به آب انداخته شــد. بــه دنبال این خبر، 
پردیس بین الملل قشم دانشگاه شیراز ابراز امیدواری کرد 
اگر باد موافق بوزد، بتواند ظرف چند روز آینده او را در یکی 

از سواحل این جزیره از آب بگیرد.

3 خرداد 1420
یکصد و هشــتاد و ســومین مناظره سیاســی اقتصادی 
دانشــگاه امروز در سالن بریتنی اســپیرز )جابربن حیان 
ســابق( برگزار شــد و با اســتقبال زیادی مواجه شــد. در 
این مناظــره میرزا حســینقلی خان صالح طلــب با حاج 
محمدحسن خان اصل طلب به مناظره نشستند و خیلی 
تنــد و تیز به هم تاختنــد که با واکنش حضار و خشــونت 
همراه شد. میرزا حســینقلی گفت: به نظرم اینکه تورم 1 
میلیون درصد است و 7۰درصد مردم برای کار به افغانستان 
مهاجــرت کرده اند ربطی به دولت نــدارد و ما باید ببینیم 

ریشــه نارضایتی از وضعیت اقتصادی دقیقا کجاســت و 
شــاید باید یک همایشــی برگزار کنیم و تدبیر کنیم و کار 
کارشناسی کنیم و شکرپوک )شورای کل راهبردی پشم و 
کشک( راه بیندازیم. حاج محمدحسن خان هم که تا این 
لحظه خودش را کنترل کرده بود برگشــت و گفت: اینکه 
گفتــه می شــود 1۰ میلیون نفر در اثر جنگ و گرســنگی 
مرده اند به خاطر عملکرد ضعیف شما و داداشتون است! 
این نقطه اوج مناظره بود و دانشجویان واقعا از فضای آزاد 
تبادل نظرات به وجد آمده بودند اما به خاطر گرســنگی و 
سوءتغذیه نمی توانســتند واکنشی نشان دهند و با دهان 
کف کرده خیره شــده بودنــد. در این لحظــه، تعدادی از 
روبات های مرکز محاســبات وارد شــدند و با دانشجویان 
خاطی بــه زد و خــورد پرداختند کــه CPU چندتا از این 

روبات ها crash اعالم شده است.
* علیرضا مختار

شیخ بزول *

با چنین چشِم مسِت عاشق کش/ هرکه میرد ز کشتگاِن شماست... ما غریبیم و شهر ازآِن شماست/ با چنین رو جهان، جهاِن شماست 
)سیف فرغانی، قرن هفتم، غزلیات(

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به یکی از معدود شماره هایی که تقریبًا همه حفظ اند؛ 
شماره پدر و مادر. به غصه ها و نگرانی های بی پایانشان که گاه فرو می خورند و گاه بدرقه 
راهمان می کنند. تقدیم می شود به تمام حمایت ها یا کوتاه آمدن هایشان، چه آنها که به 

موقع هستند و چه آنها که دیگر کار از کار گذشته باشد. 

تقدیــم می شــود بــه همــه دخالت هــای دلسوزانه شــان کــه مــا درک نمی کنیــم و به 
تمــام جســارت ها و سرکشــی های اســتقالل طلبانه مان کــه درک نمی کننــد. ایــن 
 شــماره از روزنامــه تقدیــم می شــود بــه پــدر و مادری کــه هر چقــدر هم بزرگ شــویم 

برای آنها بچه ایم.

082****0922: سالم. خسته نباشید.
بســی اندوه و تألــم که حقیر به علت ازدیاد مســئولیت ها 
»برنامه هــای  خطیــر  تکلیــف  پذیــرش  از  اوامــر،  و 
 پیشــنهادی« که از اهم وظایف و اشد شــداید می باشد،

معذورم.
  ســالم! بابــا بچه هــای مــا واســه اســتعفا 

دادنشــون از ایــن چیــزا نمی نویســن! یهــو مــی رن 
 و شــروع می کنــن بــه کوتــاه کــردن موهــا، ناخن هــا 

و رابطه ها...
827****0920: میشــه همزمان با تغییر سردبیر، یکی 
دیگه به جای شــما جواب پیامکا رو بــده؟ من حوصله ام 

از شما سررفته

  ســردبیرها میان و می رن. بهشــون دل نبند 
چــون موندنی نیســتن ایــن مســئول پیامک هــان که 

می مونن. 
924****0919: سالم، چی پوشیدی؟

  ســالم. چنین پیامی فرستادی نشون می ده 
که واقعا یه جای کار رو اشتباه رفتیم!

تقدیم می شود به ...

پیامک

حسین شاهرخی

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  

نیش شتر )شترنیوز(

وصله پینه

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

این آخرین پیچک این نیمسال است. رفتیم تا بعد از تابستان. در این 
مدت میثم جوکار، سمانه گودرزی و محمد حسین افشار بیشترین 
جواب را برایمان فرستادند. این وسط میثم جوکار با یکی از دوستان 
گمنامش )چون اســمش را به ما نگفت!( یک نمونه پیچک خودشان 
طراحی کردند که چون ســخت بود و کمی کار گرافیکی نیاز داشت، 
فعاًل آن را منتشر نکردیم. دم همه شما گرم، امیدواریم که از عید به 

این ور کالس های خود را با پیچک به خوبی گذرانده باشید!

کوشا معاونی نژاد یکی از فارغ التحصیالن قدیمی شریف است که بیشتر 
برای تفریح پازل طراحی می کند. ما اسم آن را »پیچک« گذاشتیم. چرا؟ 

چون شاخه شاخه است و همه جای آن به هم وصل است.
قوانین این بازی ساده است. شما باید همه جزیره)دایره(ها را با استفاده 
از پل )خط(هایــی که بین آنها رســم می کنید، به هم متصل نمایید. البته 

پل ها باید شرایط زیر را داشته باشند:
z	.پل ها نباید یکدیگر را قطع کنند
z	.پل ها می توانند عمودی، افقی و یا 4۵ درجه باشند
z	.حداکثر یک پل می تواند دو جزیره را به هم متصل کند
z	 تعداد پل هایی که به هر جزیره وصل می شــود باید با شــماره آن جزیره

برابر باشد.
z	.اتصال جزیره ها از طریق پل ها باید یک گراف همبند تشکیل دهد
z	.چند پل در شکل اولیه داده شده اند. شما باید بقیه پل ها را پیدا کنید

پیچک
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