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آیا روند پیشرفت علم در 
دانشگاه های ما مطلوب است؟

به مناســبت روز معلم، 
از طرف روزنامه از آقای 
دکتــر گلشــنی برای 
دعوت  سرمقاله  نوشتن 
شد که این استاد گرانقدر 

با متن پیش رو این دعوت را پذیرفتند.
در چهارشــنبه یازدهم آذرماه میزگردی در کانال 
چهار تلویزیــون تحت عنوان »جریــان دانش در 
دانشگاه؛ بالندگی یا رکود؟« برگزار شد که اینجانب 
نیز در آن شرکت داشــتم. درآن میزگرد، سؤاالتی 
درباره وضعیت علم در ایران مطرح شــد. به خاطر 
اهمیت آن سؤاالت ، من در این مقاله مختصر پاسخ 
خودم  به آن ســؤاالت را با تفصیل بیشتر توضیح 

می دهم.
آیا توقف رشــد علمی در کشــور یک   )1

واقعیت است یا پنداری با مصرف خاص؟ 
پاسخ به این سؤال بستگی به این دارد که شما 
چه برداشتی از رشد علمی کشور دارید. البته 
رشد علمی کشــور به عوامل متعددی نظیر 
پارامترهای سیاسی و بودجه ای بستگی دارد. 
ولی  در فضای موجود اگر آن را بر اساس تعداد 
مقاالت یا تعداد محققان برجسته در حوزه های 
خاص بسنجید، جواب مثبت است. اما اگر تأثیر 
علم موجود در کشــور در رفع نیازهای مادی و 
معنوی جامعه مان یا شرکت مؤثر در نوآوری را 
پیشرفت علمی تلقی کنید، پاسخ منفی است. 
اگر ما حقیقتاً در علم به نحو مناسب رشد کرده 
بودیم، تحریم های ســال های اخیر این طور 
بعضی امور را در کشور متوقف نکرده بود. ضمناً 
علمی که ما رواج می دهیم، نــه قدرت تولید 

می کند و نه ثروت. 
با چه خط کشــی می توان افت یا رونق   )2

علمی را سنجید؟ 
اگر بر اساس تأثیر  گذاری علممان بر جامعه یا 

جهان بسنجیم، رونق علمی نداشته ایم، زیرا:
)الف( کار علمی در دانشــگاه های ما امروزه 
عمدتاً تکــرار علم غرب یا حاشــیه زنی بر آن 
اســت، نوآوری محسوســی در کار نیست و 

سطوح پژوهش ها اغلب پایین هستند.
)ب( علم ما کمتر در جهت رفع نیازهای کشور 
به کار رفته اســت. پایین بودن میزان صادرات 
مبتنی بــر فناوری هــای داخلی و بــاال بودن 
میــزان واردات محصوالت صنعتــی خارج از 

کشورمؤید این ادعا است.
)ج( ضرورت رفع نیازهای داخلی با مســئله 
تحریم ها واضح شد.اما این تحریم ها چشمان ما 
را باز نکرده است. ما باید نیازهای ضروری مان را 

حتی االمکان خودمان تهیه کنیم.
)د( معموالً تعداد مقــاالت می تواند حاکی از 
وضعیت علم در کشور باشد. اما مدلی که تعداد 
مقاالت در کشــور ما باال رفته است، باعث افت 
شده است. مقاله نویســی باید در تولید علم و 
فناوری و رفع نیازهای کشــور یا نوآوری مؤثر 
باشد، اما مقاالت نوشــته شده در داخل کشور 

عمدتاً چنین نبوده اند.
ادامه در صفحه 3

سرمقاله

هفته گذشته آخرین هفته 
فعالیــت گــروه صنعتی 
گلرنگ در دانشگاه صنعتی 
شریف بود. آذر 92 بود که 

گروه صنعتی گلرنگ با پیگیری  ...

پایان همکاری گلرنگ و دانشگاه

چند روز پیش مطلع شدیم که قفل کمد های دانشکده 
صفحه  2 کامپیوتر شکسته شده است و ...  

کــم نیســتند مقاله هایی کــه در نشــریه های دنیا از 
صفحه  3 شریفی ها چاپ می شوند. اما آنچه ...  

نگاهی به صنعت نفت و گاز نشان می دهد این صنعت از 
صفحه  6 مشکالتی رنج می برد که راه حل ...  

راه های اثر گذاری بر وزارت نفتآوازه شریفی ها در غربسرقت در دانشکده کامپیوتر

دکتر مهدی گلشنی

صفحه  2 

صفحات 4و5

صفحه  7 

نوشتاری در رابطه با مدگرایی در ادامه تحصیل 

تحصیل برای تحصیل

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

استارت آپ یعنی اپلیکیشن موبایل؟
در استارت آپ ها، دانشجویان سکان دارند یا استادان؟

واقعًا از گپ و گعده های دورهمی محصول درمی آید؟
در دانشگاه مهندسی اولویت با کدام علوم است؟

استارت آپ برای ازمابهتران است یا ازماکهتران؟
اصاًل استارت آپی بوده که به محصول برسد؟

ارتباط با خارج کشور خوب است یا خطرناک؟

نظر دادن شما درباره روزنامه 
دانشگاه، حق مسلم شما و فرصت 
استثنایی ما برای بهتر شدن است. 

به پرونده »استارتآپها« در این 
شماره، مثل شماره قبل امتیاز دهید.

 گفتگوی اختصاصی روزنامه 
با دکتر نایبی

می
سال

نا ا
سی

ی 
 عل

ها:
س 

عک



 2

فعالیتدریکانجیاو
دوهفته ای می شــود که خیریه رســانا اقدامی مشــترک را با مجتمع آموزشــی 
نیکــوکاری رعــد آغاز کرده اســت. در ایــن همــکاری، داوطلبان بایــد در بازه 
ســاعت 10تا16 هر روز، در مرکز که در شــهرک غرب قرار دارد، حضور یابند و با 
توان یاب ها مصاحبه کنند. هدف ارائه خدمات آموزشــی و حمایتی به معلولین 

جســمی حرکتی جهت اتکای بیشــتر به خویشــتن و حضور مؤثر و فعال در اجتماع تأســیس شده است. 
جهت شــرکت در این طرح می توانید از طریق کانال تلگرام گروه رســانا EEResana@  مراجعه کرده و از 

این طریق اطالعات خود را وارد کنید. 

سرقتدردانشکدهکامپیوتر
چند روز پیش مطلع شــدیم که قفل کمد های دانشــکده کامپیوتر شکسته شده 
است و وســایل آن برداشته شــده اســت. اما این تمام ماجرا نبود و حتی از یکی از 
آزمایشــگاه های این دانشکده برغم بســته بودن در نیز لپ تاپی سرقت شده بود. 
این در حالی است که بسیاری از دانشجویان به سادگی وسایل خود، حتی اشیایی 

مانند لپ تاپ را در همکف رها می کنند و گاهی حتی پس از گذشــت نیم ســاعت هم سراغش را نمی گیرند. 
خالصه اینکه از این به بعد بیشتر هوای وسایلتان را داشته باشید. البته به طور حتم این خطری است که دیگر 

دانشکده ها را هم تهدید می کند و الزم است همه بیشتر مراقب باشیم. 

حریفانفینالمشخصشدند
روز چهارشــنبه مسابقات مرحله نیمه نهایی فوتســال برگزار شد و طی آن تیم های 
راه یافته به فینال مشخص شدند. هوافضا در بازی خود با مکانیک این تیم را با نتیجه 
3 بر1 در هم کوبید و خود را به فینال رساند. در بازی دیگر، مواد توانست با تنها یک 
گل از سد میم شیمی- نفت بگذرد و رقیب هوافضا در بازی فینال شود. بنابراین روز 

شنبه ساعت 12 مسابقه رده بندی بین میم شیمی- نفت و مکانیک و فینال ساعت 13 بین مواد و هوافضا برگزار 
خواهد شد. شاید سالن قهرمانی دور باشــد، اما آن قدر دور نیست که زحمت راه، مانع تجربه هیجان فینال 

شود. با حضورتان به پرشور شدن فینال کمک کنید.

جهادی10
این دهمین باری اســت گروه خیریه فردای سبز اردوی جهادی را این بار در استان 
آذربایجان غربی و بعد از ماه مبارک رمضان برای مدت دو هفته برگزار می کند. هدف 
از برگزاری این اردو توسعه فرهنگی و عمرانی مناطق محروم است. اگر شما تمایل 
دارید در این کار ســهمی داشــته باشید، می توانید از شــنبه 11تا1۵  اردیبهشت 

جلو آیــدا یا بعد از نماز عصر در مســجد ثبت نام نمایید. اما بــرای ثبت نام آنالین تا خرداد و از طریق ســایت 
Fardayesabz.Sharif.ir  می توانید اقدام کنید.  برای ثبت نام حضوری هم به دفتر گروه، روبه روی انجمن 

فارغ التحصیالن سری بزنید. 
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عکس خبری

با پیگیری های شــورای صنفی دانشــگاه   
کسانی که در کالس درس دانش خانواده و 
جمعیت شرکت نداشته اند، به دلیل غیبت 
در این درس مردود نمی شــوند و می توانند 
در امتحان پایان شــرکت کرده و نمره الزم را 

برای قبولی کسب نمایند. 
ثبت نام دانشجویان برای دریافت بن کارت   
دانشــجویی  تا تاریــخ 23 اردیبهشــت ماه 
ادامه خواهد داشــت. این اولین بار اســت 
که دانشجویان می توانند در زمان برگزاری 
نمایشــگاه بــن کتــاب خریــداری کنند. 
 برای خرید ایــن بن ها می توانید به ســایت

 bon.tibf.ir سری بزنید. 
دفتــر مطالعــات فرهنگــی دانشــگاه روز    
یکشنبه سلســله جلســات تاریخ فلسفه را 
بــا محوریت فلســفه اخالق کانت ســاعت 
17برگزار می کند. همچنین روز دوشــنبه 
از ساعت 17 سلسله جلســات بررسی آثار 
شکسپیر خود را به کتاب هملت اختصاص 
داده اســت. مــکان برگزاری هــر دو برنامه 

دفتر گروه است.
زمــان برگــزاری اســتارت آپ تریگــر کــه   
قرار بــود هفته آخر اردیبهشــت باشــد، به 
تابستان منتقل شد. دلیل این جابه جایی 
تداخل آن با جشــن پنجاهمین ســالگرد 
تأســیس دانشــگاه بود. البته ثبــت نام تا 
2۵ اردیبهشــت ادامــه خواهــد داشــت. 
نشســت هایی نیز بــا موضــوع تکنولوژی 
مالی تا زمان برگزاری رویداد برپا می شود. 

انجمــن اســالمی هــر دوشــنبه سلســله   
جلســات داســتان خوانی بــا محوریــت 
داســتان کوتــاه آنتــوان چخــوف برگــزار 
می کند. اگر به آثار این نویسنده عالقه مند 
هســتید ســاعت 16:30 به دفتر انجمن 

واقع در همکف ابن سینا مراجعه کنید. 
روزهــای یکشــنبه در دانشــکده فیزیــک   
جلســات خبرخوانــی فیزیــک دور آونگ 
فوکو برپاست. اگر شــما به مباحث فیزیک 
عالقه مند هســتید، می توانید ساعت 13 

به طبقه سوم این دانشکده سری بزنید. 
جهــاد  فنــاوری  و  پژوهــش  معاونــت   
دانشــگاهی امریه بــا مدرک کارشناســی 
ارشــد صنایع می پذیــرد. اگر شــرط الزم 
را داریــد، می توانیــد رزومــه خــود را بــه 
 marketing@acecr.ac.ir آدرس ایمیــل

بفرستید. 

روز دوشــنبه 6 اردیبهشــت نهاد نمایندگی مقام 
معظــم رهبــری در دانشــگاه،  بــرای 12۵ زوج 
دانشجو مراســم ازدواج دانشــجویی برگزار کرد. 
پس از آنکــه از تازه عــروس و داماد ها با شــربت و 
شیرینی پذیرایی شــد، برای ســفری چهار روزه 
به مشــهد بدرقه شــدند. البتــه این تنهــا اقدام 
نهاد برای زوج های جوان نیســت و بــه هر یک از 
زوج هایی که دانشجوی دانشــگاه باشند، مبلغ 
3میلیون تومــان وام قرض الحســنه و 200هزار 

تومان کارت هدیه اهدا می  کند. 

هفته گذشته آخرین  هفتــه فعالیت گروه گزارش
صنعتی گلرنــگ در دانشــگاه صنعتی 
شریف بود. آذر 92 بود که گروه صنعتی 
گلرنگ با پیگیری مدیر ارتباط با صنعت 
وقت، دکتر باقری، مراسمی تحت عنوان 
هفته گلرنگ در دانشــگاه برگزار کرد که 
نتیجه آن امضــای تفاهم نامــه ای برای 
همــکاری مســتمر و جدی دانشــگاه و 
گلرنــگ در قالــب یک دفتر مســتقر در 
دانشگاه بود. هفته گذشته، با اتمام دوره 
تفاهم نامه، دفتر نوآوری و فناوری گلرنگ 

نیز واحد خود را به دانشگاه تحویل داد.
این اتفاق از آن جهت حائز اهمیت است 
که پیش بینی می شد مدل همکاری یک 
نهاد خصوصی در آن ابعاد و دانشگاهی 
معتبر مثل شریف، باعث تحولی اساسی 
در مقوله ارتباط صنعت و دانشگاه باشد. 
اما پس از گذشــت 2 ســال 6 ماه، به نظر 
می رسد این تعامل نتوانسته بود مطالبات 
و انتظارات این دو نهاد نمونه در کشــور را 
برآورده کند. در حالی که گزارش ها حاکی 
از آن اســت که شرکت های زیادی مشابه 
گلرنــگ، متقاضی حضور در دانشــگاه 

بوده اند. اما بنای دانشــگاه بر این بود تا 
مدل همکاری با گلرنگ را بررسی و اصالح 
کند تا در صورت مناســب بــودن مدل، 
حرکات از این دست را گسترش دهد. دفتر 
گلرنگ در دانشــگاه چه می کرد؟ ظاهرًا 
این دفتر مأموریت داشــت تا با همکاری 
اســتادان و محققان فعال در دانشــگاه، 
به توســعه یــا بهبــود کســب و کارهای 
خود بپــردازد. یعنی اگر کســی طرحی 
جذاب داشــته باشــد، گلرنگ در قالب 
خریــدار دانش فنی یا به عنوان شــریک 

سرمایه گذار، به آن کسب و کار ورود کند 
و نقــش این دفتــر آن بود کــه طرح های 
ورودی را بررسی و با قسمت های مربوط 
در گروه صنعتی گلرنــگ ارتباط دهد تا 
این فرایند سریع تر به نتیجه برسد. اما به 
نظر می رسد این اتفاق آن طور که انتظار 
می رفت، صورت نگرفت که امروز پس از 
دو سال این همکاری ظاهرًا متوقف شد. 
البته ناگفته نماند که حضور این دفتر در 
دانشــگاه برای دانشجویان بی برکت هم 
نبوده است. برگزاری تعداد قابل توجهی 

بازدیــد صنعتی، ســمینار و کارگاه های 
آموزشــی، مســابقه نــوآوری مخصوص 
شریفی ها، حمایت از چند رویداد داخل 
دانشگاهی، مشاوره های رایگان کسب 
و کار و آمــوزش و اســتفاده از تعدادی از 
دانشــجویان در قالــب پروژه های دفتر، 
بخش هایــی از فعالیت هــای دیگر دفتر 
نــوآوری و فنــاوری گلرنگ در دانشــگاه 
شریف بود. اما به طور کل، به نظر می رسد 
انتظار دانشــگاه از شرکت معظمی مثل 
گلرنگ، بســیار بیشــتر از فعالیت های 
مذکور بود. هرچند خبرهــا حاکی از آن 
است که گلرنگ با دانشگاه های امیرکبیر 
و تهران نیز تفاهم نامه هایی مشابه به امضا 

رسانده است.
اینکه چــرا همــکاری دفتــر گلرنگ در 
دانشــگاه تمام شــد، نیاز به یک تحقیق 
و واکاوی اساســی از نگاه دو طرف دارد 
که در این مقال نمی گنجد و شاید حتی 
در رســالت روزنامه نباشــد، اما بررســی 
منصفانــه این مدل همــکاری، موضوع 
مهمی است که می تواند چراغ راهی قوی 
و موثــق برای ارتباط صنعت و دانشــگاه 

باشد.

گلرنگ دفترش در دانشگاه را تحویل داد

پایان ظاهری همکاری گلرنگ و دانشگاه
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آوازهشریفیهادرغرب
کم نیستند مقاله هایی که در نشریه های دنیا از شریفی ها چاپ می شوند. اما آنچه 
در این میان تفاوت ایجاد می کند، چاپ مقاله ها در نشــریات معتبر مانند ساینس و 
نیچر است. حال مقاله دکتر گلناز صدوقی، فارغ التحصیل پژوهشکده علوم و فناوری 
نانو که به عنوان محقق پسادکتری در دانشکده فیزیک دانشگاه آکسفورد مشغول 

پژوهش است، در مجله ساینس به چاپ رسیده است. عالوه بر این، مقاله دکتر اجتهادی، استاد دانشکده فیزیک 
دانشگاه و همکارشان، دکتر الهام قدیری نیز از جمله مقاله های جدید چاپ شده در نشریات معتبر خارج کشور 

است.  به امید چاپ شدن مقاله های بیشتر و با دیدگاه کاربردی در نشریات بین المللی از محققان شریفی. 

کارباموزههایکوچک
دانشگاه صنعتی شریف بهتر است نام خود را به موزه دانشگاه صنعتی شریف تغییر 
دهد. تمامی وسایل آزمایشگاه ها و کارگاه ها به گونه ای اند که آدم حس می کند دارد 
با وســایل موزه آزمایش می کند. با وسایل موزه قطعه آهنی را تراش کاری می کند. 
با قطعات موزه محلول شیمیایی می ســازد و با قطعات موزه شتاب گرانشی زمین 

را ۸/12 یا حتی 2 به دســت می آورد! در این حین، کلمات زیادی از دهان اســتادان شــنیده می شود: »این 
دستگاه ها به مرور خراب شــده اند«، »این وسیله این قسمتش کار نمی کند« یا »این وسیله دقتش را به مرور 

از دست داده« و خیلی از جمالت دیگر که به ما می فهماند ما در دانشگاهمان موزه هایی کوچک داریم.

شماره 691  شنبه 11 اردیبهشت 95بــــــــخش  خـــــــبری

درتکمیلطرح
تفکیکزبالهدرسلف

دکتر مصطفی پرنیانی* سردبیر محترم روزنامه

ســالم بــه شــما و همــکاران ســخت کوش و 
خوش ذوقتان.

در شماره 6۸9 مطلبی با عنوان »کبوتر با کبوتر، 
پالستیك با پالستیك« نوشته و خبر از پیگیری 
طرح تفکیــك زباله های ســلف توســط گروه 
دوســتداران محیط زیســت داده بودید. هفته 
پیش نیز یکی از دانشــجویان دکترایم که توجه 
شایان تحسینی به مسائل مختلف اطراف خود 
داشــته و فقط در الك خودش نیست، به دفترم 
آمده و خبر از یــك کمپین )معادل فارســی؟( 
کشــوری نمادین برای فرهنگ سازی بازیافت 
داد و پیشــنهاد کــرد دانشــگاه ما نیــز به این 
حرکت بپیونــدد. به او گفتم جا دارد دانشــگاه 
صنعتی شــریف به جــای مشــارکتی ناچیز در 
حرکتی صرفــًا نمادین، برنامــه مدیریت کامل 
پس ماندهای دانشگاه را طرح ریزی و اجرا کرده 
و برای فرهنگ سازی در سطح جامعه، گزارش 
اجرایی چنین طرحی را رســانه ای کند. طرح 
تفکیك زباله های سلف، حرکتی مبارك و بیش 
از یك اقدام صرفًا نمادین اســت؛ اما پیشنهاد 
بنده آن اســت که بــه چیزی کمتــر از مدیریت 
کامــل پس ماندهــا در تمام دانشــگاه قناعت 
نشــود. حجم بزرگی از پس ماندهای دانشگاه، 
مــواد قابــل بازیافــت، همچون کاغذ اســت. 
از ســال ها پیــش، هماهنگی هایــی در جهت 
تفکیك این بازیافتی ها انجام شده بود. در اغلب 
ساختمان های دانشگاه، سطل های آبی رنگ 
جداگانه ای برای این منظور گذاشتند و پس از 
جمــع آوری، خودروهای بازیافت به دانشــگاه 
آمده و آن ها را می بردند و احیانًا مبلغی نیز بابت 
بهای ایــن کاالی بــا ارزش می پرداختند. این 
اواخر، اما به نظر می رسد این امر مورد بی مهری 
قرار گرفته است. به گونه ای که اغلب شریفی ها، 
اعم از دانشجو و کارمند و استاد و حتی نیروهای 
خدماتی، هرگونه زباله ای را در سطل های ویژه 
بازیافت می ریزند و در هنــگام جمع آوری نیز، 
غالبًا محتوای سطل های بازیافت و غیر بازیافت 
به یك جا ریخته و حمل می شود! کاری که حتی 
مشارکت کنندگان فعلی در امر تفکیك را نیز سرد 
می کند. گروه دوستداران محیط زیست، شورای 
صنفی دانشــجویان و معاونت هــای فرهنگی و 
دانشجویی دانشگاه، نهادهایی هستند که جا 
دارد با همکاری یکدیگــر، پیگیر احیا و تکمیل 
طرح مدیریت کامل پس ماند در دانشــگاهمان 
باشــند. قاعدتًا پــس از برنامه ریزی بــرای این 
حرکــت، در گام نخســت باید با اطالع رســانی 
مناسب به همه، از نیروهای خدماتی و کارکنان 
عزیــز گرفته تا دانشــجویان و اســتادان، زمینه 
مشــارکت همگانی را فراهم کرد. پس از اجرا نیز 
می توان از گزارش های رسانه ای این حرکت برای 
فرهنگ سازی جامعه و معرفی دانشگاه شریف به 
عنوان مؤسسه ای پیشرو در این امر بهره جست.
* هیئت علمی دانشکده مهندسی برق

ادامه از صفحه اول آیا ســاز وکارهای حاکم گزارش  )3
بر دانشــگاه ها به فهم عمیق دانش و تولید آن 

می انجامد یا به سطحی شدن آن؟
به نظر من به ســطحی شــدن آن می انجامد، زیرا: 
)الف( در زمان حــال، تعداد مقــاالت، مخصوصاً در 
مجالت خارجی، مهم ترین معیار در اســتخدام، ارتقا 
و اخذ جوایز بوده اســت. به عالوه بعضی دانشــگاه ها 
برای باال بــردن آمار مقاالت خــود مزایای مالی کالن 
می دهند. اما تأکید بر چاپ مقاالت در مجالت خارجی، 
مانع بزرگی بــرای پرداختن به رفــع نیازهای داخلی 
بوده اســت. زیرا مجالت علمی خارجی اولویتی برای 
چاپ این قبیــل مقاالت قائل نیســتند و لذا محققان 
ما برای ارتقا مجبور بوده  اند صرفاً به مســائلی بپردازند 

که احتمال چاپ آن ها در آن مجالت باشد. 
افرادی داشــته ایم کــه اختراعــات ارزنده 
داشته اند، ولی به علت نداشتن مقاله ترفیع 
ســاالنه را دریافــت نکرده انــد. همچنین، 
متأسفانه مقاالت ما عمدتاً درآن حوزه هایی 
زیاد بوده است که ازلحاظ رفع نیازهای ملی 

اولویت نداشته اند.
 )ب( برای گســترش مرزهای دانش، نباید 
دنبــال نتایج فــوری باشــیم و از محققان 
برجســته و نخبگان خود انتظار چاپ سریع 
مقاله نداشــته باشیم. متأســفانه بعضی از 
پژوهشگران برجسته ما به خاطر چاپ فوری 
مقاالت به کارهای ســطحی پرداخته اند و 
نتیجتاً در رقابت و بازاری ناخواســته گرفتار 

شده اند.
)ج( اصوالً روحیه حاکم بر دانشــگاه ها در جهت فهم 
عمیق مطالب یا پرورش دانشجویان برای رفع نیازهای 
کشور یا سهیم شدن در شکستن مرزهای دانش یا رشد 

خالقیت دانشجویان نیست.
آیا با وضعیت فعلی دانشــگاه های ما می توان   )4

انتظار تحول داشت؟
پاسخ من منفی است، زیرا:

) الف( در زمان حاضر احســاس حقــارت عجیبی را 
نســبت به غــرب در میــان بســیاری از اســتادان، 
مدیریت های دانشــگاه ها و دانشجویانمان می بینیم. 
این احســاس حقارت یکی از عوامــل عمده عزیمت 
دانشــجویان نخبه، برای ادامه تحصیل، به غرب بوده 
است. ما درســت در زمان بهره برداری از نخبگانمان 
آن ها را تحویل غرب می دهیم. این احســاس حقارت 
همچنین باعث شــده که ما عالمان برجســته خود را 

دست کم بگیریم.
برای عالج این مشکل باید برنامه ریزی مؤثری در جهت 
احیای هویت ملــی و خودباوری در جوانان بشــود  تا 
نسبت به کشور خویش احساس تعلق کنند و اگر برای 
ادامه تحصیل به خارج از کشــور می رونــد، برگردند. 
ترویج درست فرهنگ اسالمی می تواند در تحقق این 

خواسته مؤثر باشد.
)ب( پایین آمدن کیفیت در همه ســطوح قابل رؤیت 
است، چه در دانشجویان جذب شده به دانشگاه ها و چه 

در محصوالت صنعتی. افزایش ظرفیت دانشــجویان 
دوره های تحصیالت تکمیلی، مسئله فارغ التحصیالن 

بیکار را تشدید می کند و کیفیت را نیز پایین می آورد.
همچنین وارد شدن تعدادی دانشجوی ضعیف، پولی 
و شــبانه در دانشــگاه های بزرگ به افت کیفیت این 

دانشگاه ها می انجامد.
دانشگاه های ما با چه مدل یا الگویی می توانند   )5

مبدأ تحوالت باشند؟
الگویی که می تواند مبدأ تحوالت مثبت باشــد، باید 

نکات زیر را در بر بگیرد:
)الف( باید عاجاًل به وضع معیشــتی استادان برسند 
تا تعدد کارها و مشــاغل آن ها از بین برود و وقت آن ها 

عمدتاً صرف تدریس و پژوهش در یک جا باشد.
)ب( باید به کیفیت توجه خاص شــود و برای این کار 

از پذیرش تعداد زیاد دانشجو در دوره های تحصیالت 
تکمیلی خودداری شود. همچنین شاخص های کیفی 
در جهت بهبود وضعیت کیفی دانشگاه ها تعریف شود 

و مالک ارزیابی ها قرار گیرد.
)ج( باید به فرهنگی شدن محیط دانشگاه و فرهنگی 
بار آمدن دانشجویان توجه خاص شود. برای تحقق این 
امر باید گرفتن بعضی دروس علوم انسانی که به بصیرت 
دانشــجویان بیفزاید و آن ها را بافرهنگ و اخالقی بار 
آورد، برای همه دانشــجویان الزامی باشد. همچنین 
عالوه بر گذرانــدن این دروس، بایــد زمینه حضور و 
مشارکت جدی دانشجویان در برنامه های فرهنگی را 
عملی کرد. باید به آن ها فرصت ارائه پیشــنهاد و توان 

اجرایی مسائل فرهنگی را داد.
)د( باید به مشــارکت  جدی دانشــگاهیان در تأمین 
خودکفایی کشور در امور ضروری ) با توجه به شرایط 
فعلی کشــور( و نوآوری علمی توجه خاص شود. برای 
تحقق این خواســته توجه ویژه به علوم پایه ضروری 

است. زیرا علم امروز تکنولوژی فرداست.
متأســفانه در چند ماه اخیــر، برخی از مســئوالن 
راه پیشــرفت علمی مان را در جلــب همکاری های 
کشــورهای دیگر، خصوصاً آمریکا و اروپای غربی، در 
راه اندازی مراکز علمی جدید در کشــور می بینند. اما 
اینکه آن ها برای ما مراکز علمی به پا کننــد یا ما را در 
مراکز علمی مان هدایت کنند، خود نوعی احســاس 
حقارت و توهین بــه هویت ملی ماســت. ثانیاً آن ها 

همواره ناظری باالی سر ما خواهند بود و مانع پیشرفت 
ما خواهند شد. این برداشــت که غرب مایل به توسعه 

واقعی علمی ماست، توهمی بیش نیست. 
چه عواملی فهم عمیق علوم انسانی و آموزش   )6
جدی آن ها در دانشــگاه ها را بالموضوع کرده 

است؟
عوامل زیر در این امر مؤثر بوده اند:

)الف( چون ما در علوم تجربی و فناوری ها از غرب عقب 
هستیم، بسیاری از کارگزاران حکومتی ما جبران این 

عقب افتادگی را در علوم تجربی و فناوری ها می بینند.
)ب( بســیاری از مشــاغل مهم حکومتــی و مراکز 
تصمیم گیری مــا در دســت فارغ التحصیالن علوم 

مهندسی است.
)ج( دانش آموختگان علوم انسانی آینده روشنی برای 

خود نمی بینند.
)د( چون تفکر ســکوالر در قشــر حاکم جامعه 
رواج داشته است، آن ها فکر می کنند که تمامی 

مسائل بشری با علوم تجربی قابل حل هستند.
)ه( بســیاری از تصمیم گیری ها دربــاره علوم 
انسانی توســط اصحاب غیرعلوم انسانی گرفته 

می شود، آن هم با معیارهای علوم مهندسی.
برای عالج این مشــکل  الزم اســت که نگرش 
کارگــزاران حکومتــی و خانواده هــا به علوم 
انسانی اصالح شود و برای این کار باید اصحاب 
علوم انســانی از طریق رســانه ها اهمیت این 
علوم را برای عامه مردم و مســئوالن حکومتی 

روشن کنند.
متأســفانه امروز جهان غرب با ایجاد جاذبه های 
مختلف فناوری ها توانسته  است افراد را مسحور خود 
کند. همچنین با توجه به شــرایط اقتصادی کشــور، 
غالب خانواده هــا فرزندان خود را بیشــتر به تعقیب 

رشته های ثروت زا ترغیب می کنند.
چه کنیم تا در عرصه علوم انسانی دانشگاه ها   )7

مبدأ تحوالت در جامعه باشند؟
اقدامات زیر پیشنهاد می شود:

)الف( به علوم انســانی عنایت خاص بشود، زیرا علوم 
انسانی فرهنگ ســازند و بنابراین می توانند در تقویت 
هویت ملی و دینی مؤثر باشند و در نتیجه می توانند در 

پیشرفت علوم تجربی و توسعه آن ها مؤثر واقع شوند.
)ب( به بعد عملی علوم انســانی توجه کافی بشود و از 

این علوم در حل معضالت افراد و جامعه استمداد شود.
)ج( تعامل بین علوم انســانی و سایر علوم که در غرب 
رایج شده اســت  و در تمدن اسالمی حاکم بود، جدی 

گرفته شود.
)د( باید تشــویق کرد که دانش آموزان نخبه بیشتر از 
وضع نابسامان فعلی سراغ علوم انسانی بروند. این امر 
مســتلزم کار فرهنگی در جهت ترغیب خانواده ها و 

دانش آموزان نخبه به سمت علوم انسانی است.
)ه( مطالعه آثار فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ناشی 
از فناوری ها به عهده علوم انســانی است. لذا آشنایی 
دانشجویان علوم مهندسی، علوم پایه و علوم پزشکی 
با علوم انســانی به کاربرد مفیدتر و مؤثرتر این علوم 

کمک می کند.

آیا روند پیشرفت علم در دانشگاه های ما مطلوب است؟

نامه وارده
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اولین قدم برای پرداختن به »داســتان استارت آپ«، 
شناختِن شــخصیت اول ِ داستان است. برای همین، 
در یک عصر یکشنبه رفتیم به ساختمان ِ نوساز ِ مجتمع 
خدمات فناوری و با یکی از دانشجویان قدیمی دانشگاه 
و از مسئوالن ستاک و شــتاب دهنده شریف گفت وگو 
کردیم و این گفت وگو، شد بن مایه گزارشی که در ادامه 
می خوانید. عبارات داخل گیومه نقل قول مستقیم از 

ایشان است.
استارت آپ چیست و چگونه شکل می گیرد؟ این اولین 
سؤالی است که باید برای ورود به »داستان استارت آپ« 
به آن پاســخ بدهیم. »اســتارت آپ تیمی نوپاست که 
روی محصولــی کار می کنــد و آن را توســعه می دهد 
که مقیاس پذیر اســت. این ویژگی اصلی استارت آپ 
است. این استارت آپ می تواند کارش را جلو ببرد و بعد 
سرمایه ای را جذب کند. معمواًل درصدی از سهام کار را 
به سرمایه گذار اختصاص می دهد. قباًل کسب و کارها 
به ایــن صورت بود که کارآفرینی ســازمانی بود، یعنی 
شــرکت در داخل خود مجموعه ای را ایجاد می کرد که 
بعد از بزرگ شــدن از شــرکت اصلی جدا می شد. این 
مدل قباًل در دنیا مرسوم بود که اصطالحًا باال به پایین 
بود. مدل جدیــد کارآفرینی پایین به باال اســت یعنی 
چند دانشــجو که ایده های خوبی دارند دور هم جمع 
می شــوند و با اطمینان از اینکه محصولشان مشتری 
دارد یا کسی پشتشان است، شروع می کنند به توسعه 

محصول.« 
داســتان اســتارت آپ در شــریف چطور آغاز شد و به 
اینجا رســید؟ »در شــریف و با هدف تبدیل دانشگاه 
از نسل دو به ســه و از ســه به چهار و به قول خودشان 
دانشگاه ارزش آفرین، در ابتدا شروع به مطالعه کردند 
که دانشــگاه های مطرح در این زمینــه چگونه عمل 
می کنند و دارند به چه می رسند که ما هنوز نرسیدیم. 
بیشــتر مطالعات مربوط به ســال 92 بود. نتیجه این 
مطالعات نشــان داد که درآنجا بیشــتر دانشجومحور 
است تا استاد محور. فضایی را ایجاد کنند برای آزمون 
و خطای دانشجوها و یک فاندی را برایشان ایجاد کنند 
بدون اینکه لزومًا معلوم بشــود که این پول برمی گردد 
یا خیر. چیزی که ما داریم، مراکز کارآفرینی ای است 
که مرحله اول، شــامل ترویج و آموزش را خوب انجام 
می دهــد و از آن طرف یک اینکوویتــور داریم که دارد 
شــرکت های خوبی را پذیرش می کند، اما این وســط 
یک برنامه خالی بود که بچه ها را تیــم بکند و تیم را به 
یک اســتارت آپ تبدیل کند و آن استارت آپ را بتواند 
تبدیل بــه محصولی بکند کــه با آن محصــول بتواند 
شــرکت بزند و وارد مرکز رشــد شــود. بر این اســاس، 
شتاب دهنده شریف متولد شــد. البته شتاب دهنده 
شریف به اصطالح غیرانتفاعی است. یعنی سود مالی 

برای دانشگاه ندارد«.
درباره روند کاری ِ شتاب دهنده شریف هم باید بدانیم: 
»فراخوان می دهیم و بچه هــا می توانند ایده هایی که 
در ذهنشــان دارند را برایمان ثبت کنند. بعضی ها تیم 
تشــکیل داده اند و روی ایده شان کار کرده اند، برخی 
ایده شان خیلی خام اســت، بعضی ها تکراری است. 
براین اساس، در جلســه ای این ها را ارزیابی می کنیم 
و نگاه می کنیم ببینیم در چه جایگاهی می نشــیند و 
بعد تصمیم می گیریم چه کســی وارد شــتاب دهنده 
شــود. افــرادی را وارد می کنیم و در  شــش ماهی که 
پیش ما هســتند، کالس های آموزشی فشرده داریم و 
یکسری افرادی را داریم که مشورت می دهند. تا سقف 
2۵میلیون تومان هم پول می دهیم که بتوانند محصول 
را توسعه دهند. بعد از ماه ششم باید با سرمایه گذار آشنا 

شوند که مدام بتواند کارشان را ارائه کنند. این فضای 
کلی اســتارت آپی دانشگاه خودمان اســت به اضافه 
اینکه ما از ایده های فنی مهندسی غافل نشده ایم و این 
ایده ها را در دفتر تجاری ســازی ایده های دانشجویی 
با پشــتوانه علمی پژوهشــکده شــهید رضایی رشــد 
می دهیم. ایده های دانشــجویی می آیند. برای پخته 
شدن ایده در زمینه آی تی می آیند شتاب دهنده شریف 
و در زمینه فنی مهندســی می روند مرکز تجاری سازی 

ایده های دانشجویی«.
یکی از انتقاداتی که همیشــه به فضای استارت آپ ها 
وارد می شــود، تمرکــز آن بــر موضوعــات خدماتی و 
فناوری های آی تی است. استارت آپی با رویکرد صنعتی 
یا کشاورزی بســیار کم و نادر دیده می شود. علت این 
امر چیست؟ خانم ناصری در جواب ما می گوید: »آدم 
باید حرفی بزند که از پسش بربیاید. دانشجو هم همین 
اســت. تازه چند ســال است که وارد دانشــگاه شده و 
تجربه صنعتی ندارد. نمی تواند بیاید یک دفعه راه حلی 
بدهد و مثاًل مشکل انرژی مملکت را حل کند. پس این 
انتظار بیجایی است. اما در عین حال حواسمان باشد 
که باید یک ســیر رشــدی برای آینده درنظــر بگیریم. 
بچه ها بایــد یک تجربه محدودی داشــته باشــند و از 
خالی الذهن بودن دربیایند و بعد در یک سیر، رشدی 
را تجربه کننــد. یعنی با یک ذهن منظم تر به مســائل 
بزرگ تری فکر کنند. این روند رشدش است و ما انتظار 
نداریم مشــکلی که ســال های ســال یک دولتمردی 

نتوانسته حل کند، حل کنند.«
ماجرای روزنامه کیهان و اتهاماتی که به مرکزکارآفرینی 
شــریف و تعــدادی از اســتادان و فارغ التحصیــالن 
دانشــگاه مــا وارد کــرد، اگــر نگوییم محــور اصلی، 
بی شک یکی از مهم ترین بهانه های ما برای پرداختن 
به »داســتان اســتارت آپ« بود. درباره این موضوع از 
ایشان که مدت هاست در بطن ِ موضوع فعالیت دارند 
هم نظرخواهــی کردیم. جواب های ایشــان، برای رد 

اتهامات کیهان به شریف،کافی بود:
»ما هیچ رابطه رســمی و غیررســمی با مجموعه های 
خارج کشور نداریم. ما یکســری ایرانی می شناسیم. 
فارغ التحصیالن شریف که آنجا درس می خوانند و بارها 
شده است که در سفرهایشان که به ایران آمده اند، با ما 
هم صحبت کرده اند و از ایده هــای همدیگر بهره مند 
شــده ایم. اما اینکه یک همکاری رسمی در هر قالبی 
شــکل بگیرد، اصاًل چنیــن چیزی نبوده اســت. این 
داستان رســانه ای که شــما می گویید هم یک مقدار 
مسائل سیاسی داشــت. به هر حال دانشگاه ما تقریبًا 
اولین دانشگاه کشور اســت که چنین بحثی را شروع 
کرده است و به جرئت می توانم بگویم پیشرو هستیم. 
بقیه دانشــگاه ها هم ارتباط های زیادی با ما گرفته اند 
که مسیر را نشان بدهیم. به هر حال، شریف سینه سپر 
کرده و پیشرو است و می بینیم که سایر استان ها با یک 

فاصله معنی داری با ما حرکت می کنند. 
ما تنها شــتاب دهنده دانشگاهی و تنها شتاب دهنده 
غیرانتفاعــی ایــران هســتیم. این ها خــودش باعث 
جلــب توجه می شــود که بودجه شــان از کجاســت و 
منبــع درآمدشــان چگونه اســت. جالب اینجاســت 
که دانشــگاه هیچ سهمی از این شــرکت ها برنداشته 
اســت. ما مالحظات خاص خودمان را هم داریم. مثاًل 
ســرمایه گذار نباید خارجی باشد. ما درخواست های 
زیادی از خــارج و ایرانیان خارج از کشــور داریم که به 
همیــن دلیل رد می کنیم. ولی ســایر اســتارت آپ ها 
چنین شــرطی ندارند. ما حتی ســرمایه گذار ِ ایرانیِ  

خارج از کشور را هم رد می کنیم«.

پرونــــــــــــــــــــــــدهشماره 689  شنبه 4 اردیبهشت 95

در چند سال اخیر صحبت از کارآفرینی و راه انداختن کسب و کار جدید یا به عبارت  فرنگی آن »بیزینس«، جزو کلیدواژه های پرکاربرد ادبیات قشر تحصیل کرده جامعه پرونده
شده است. یکی از جاهایی که در جا انداختن این عبارات فراتر از کلمه و در حد فرهنگ سازی کار کرده 

است، دانشگاه صنعتی شریف خودمان است. یک مرکز کارآفرینی قوی، با گروهی منسجم و متشکل 
از کارمندهایی مجرب و دانشجویانی فعال و عالقه مند، یکی از وجوه تمایز این نهاد از نهادهای مشابه 
آن در خارج از دانشگاه است. خود رویکرد کارآفرینی در ذیل مفهومی تحت  عنوان انتقال دانشگاه از 

از سیر تا پیاِز استارت آپ

نگاه استاد ِمحبوب دانشکده برق به فضای استارت آپ ها

کارآفرینی »واجب« است

گفت وگو با استادی مثل دکتر نایبی، همیشه شــیرین است و متفاوت. دکتر نگاه آسیب شناسانه 
و عمیقی  به فضای علمی کشــور دارند که باعث می شــود صحبت هایشان همیشه پر از نکته های 
جذاب باشــد، خاصه برای دانشــجویانی که دغدغه حل مشــکالت کشــور را دارند. برای بررسی 
ِ موشــکافانه »فضای کارآفرینی« به  ســراغ ایشــان رفتیم تا با همان نگاه متفاوت و عمیق، پاســخ 

سؤاالت ما را بدهند.
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آیا به نظر شــما گذار دانشــگاه در ایران از نســل دو به نسل ســه و رویکرد 
کارآفرینانه شدنی هست؟

بحث شــدنی بودن نیســت، این اتفاق باید بشــود! چون اگر دانشــجوی ما نتواند 
کارآفرینی کند، نیروهای کشــور هم معلوم نیســت که بتوانند دانشجویان را جذب 
کننــد، لذا ســرگردان باقی می مانند. یعنی یک فرهنگی از گذشــته وجود داشــته 
است که شاید مثاًل با فرض اینکه کارخانجات مختلفی هست و صنعتی وجود دارد و 
تشنه تعداد زیادی مهندس هستند،  پس یک عالمه مهندس تربیت می کنیم و مثاًل 
مهندس ما در یک جایی مشغول به کار می شود. واقعیت کشور ما این نیست! یعنی 
ما در برهوت صنعتی به سر می بریم. در بسیاری از زمینه ها اصاًل صنعتی نداریم، فقط 
واردات داریم. پس این همه مهندس می پروریم برای چه؟ اگر قرار نباشد که همین ها  
)دانشجویان( چرخ های اقتصاد کشور را به چرخش درآورند، پس چه کسانی این کار 
را می کنند ؟ حتی اگر کارخانه ای هم در صنعت بخواهد شروع به کار کند، گنجایش 
این همه مهندس را نخواهد داشت. لذا بحث این نیست که خوب است یا بد، موفق 
بوده یا نبوده، مســئله این است که باید باشــد! به نظرم اگر در دانشگاه دانشجویان 
به این مهارت کارآفرینی نرســند، دارند وقتشان را در دانشگاه تلف می کنند. در این 
صورت نتیجه بدین طور می شــود که چون صنعتی نداریم، دانشــجویان به سمتی 
می روند که جایی بروند که صنعتی وجود داشته باشد )اشاره به اپالی( پس در مجموع 
من و دیگر استادان در حال پرورش مهندس هایی برای جای دیگری هستیم! خب 
بهتر است برویم بودجه مان را از آن ها )خارجیان( بگیریم. چرا از مالیات مردم اینجا 
بگیریم؟ اگر هزینه  آموزش دولتی نبود، شــاید آدم کمتر غصه می خورد. ولی اینکه 
دانشــگاه دولتی که بودجه دولتی دارد، نتیجه اش آباد شدن کشور های دیگر شود، 
منطقی و درست نیست. بدانیم که این مهارت های بیزینسی و کارآفرینی بدون این 
مرکز وجود نخواهد داشت. شما اگر به همه دانشگاه های دنیا نگاه کنید، می بینید 

که پرورش این گونه مهارت ها هم در زمره امور آموزشی محسوب می شود. 
آیا این ادعا که بیشــتر استارت آپ هایی که شکل می گیرند در حوزه آی تی 
هستند و نیازهای اصلی کشور مثاًل حوزه صنعت را نمی تواند پوشش دهد، 

ادعای درستی است؟
ببینید نیاز کشور تولید ثروت است. از هر راه مشروعی می توان تولید ثروت کرد، خواه 
فروش خدمات باشــد، خواه کاال. اگر کســی از تو بخرد، خیلی هم خوب است! پس 
انجامش دهیــد. مواد مخدر نفروش، هــر چیزی که مردم می خرنــد بفروش! آی تی 
حســنش این اســت که یک کامپیوتر می خواهد و یک مخ! همین. لذا خیلی راحت 
می تواند شروع شود. ولی اگر در زمینه های دیگر بخواهید کارخانه بسازید یا امثالهم، 
بودجه و سرمایه اولیه بیشتری می طلبد. بدیهی است که خیلی سخت تر است. دنیا را 
همین گوگل و توییتر و فیس بوک گرفته است که همه در حوزه آی تی است. باید قبول 
کنیم که در همین زمینه هم عقبیم. مهم این است که ما نیازمند به نفت نباشیم. ما نفتی 
هم داریم که توانایی اســتخراجش را هم نداریم. از بقیه خواهش می کنیم که برایمان 
استخراج کنند و یک چیزی هم به ما بدهند! خب این درست نیست. درست این است 
که از توانایی ذهن و دانشم استفاده کنم تا بتوانم چیزی تولید کنم، محصولی که دیگران 
چه در داخل کشور چه در خارج حاضر شوند پول خرجش کنند و بخرندش. مثاًل خود 
تفریح و سرگرمی )اینترتینمنت( خودش بیزینس بزرگی است در دنیا! پس این انتقاد 

از نظر من وارد نیست، چرا که همین زمینه هم جای رشد دارد.
نقد دوم )با چاشنی فلسفه(: در دانشگاهی که هدفش علم آموزی است، 
علم وسیله و ابزاری می شود برای تولید ثروت و مسائل اقتصادی و هویت 

مستقل علم زیر سلطه اقتصاد می رود! آیا رشد این وضعیت در دراز مدت 
می تواند آســیبی جدی به این مقوله بزند کــه علم را از حالت اصالحگری 

جامعه دور کند؟ 
شاید در صحبت ها و سخنرانی های اخیر مقام معظم رهبری شنیده باشید درمورد نظام 
ملی نوآوری یا همان NSI  که وجود دانشگاه را معنی دار می کند. در حقیقت یک زنجیره 
وجود دارد که یکی از عناصر اصلی آن شرکت های خصوصی فناور هستند و هدف نهایی 
آن افزایش GDP کشور است. علوم غیر نافع که دانستن یا ندانستنش هیچ تأثیری در 
زندگی ما ندارد، فراوان داریم. شما فکر نکنید که علوم پایه جزء علوم نافع نیست. یک 
کشور با وجود زیرساخت های قوی فیزیک بنیادی و علوم ریاضی و... است که صنعتش 
با افزودن know how بتواند ســرویس نوآورانه ارائه دهد و GDP خود را افزایش دهد و 
سطح رفاه عمومی را ارتقا دهد. پس الزم است که شما دانشگاه را داخل این حلقه قرار 
دهید.  حکایت ما شبیه داســتان آن سه نفر است که یکی زمین را می کند، یکی کابل 
می گذاشت و یکی پر می کرد. یک روز نفر وسط مرخصی بود و باز هم یکی داشت می کند 
و یکی پر می کرد. به ایشان گفتند که شما چرا کار می کنید، گفتند ما وظیفه مان را انجام 
می دهیم. حاال حکایت برخی از ما این شده است. می پرسیم این کار شما چه فایده ای 
برای مملکت دارد، می گویند ما فقط وظیفه مان را انجام می دهیم. اینکه دانشگاه روی 
علوم پایه و ســاینس کار می کند، قبول. اما این ها برای ایجاد مجموعه های فناور باید 
استفاده شود. لذا این انتقاد از اساس اشتباه است. هر کشوری نیاز به دانشمندانی دارد 
که در علوم محض درگیر باشند اما اگر توان تأمین نباشد، کاری جلو نمی رود. شما در 
یک کشور جهان سوم با منابع طبیعی و نفت طبیعتًا نمی توانید انتظار داشته باشید که 
ثروت هنگفتی را در این زمینه خرج کنیم. لذا شما ببینید کشورهایی که مسیر توسعه 
را طی کرده اند، مثل کره، چین، هند، ترکیه و... اول از طریق کپی کاری یک درآمدی 
را تولید کردند که بعد بتوانند با این درآمد، تولیدات بومی ایجاد کنند. کاالی ژاپنی تا 
مدت ها از جهت بی کیفیتی مسخره عام و خاص بود اما چشم انداز خود را این قرار دادند 
که ما باید کاری کنیم که نام ژاپن کیفیت را تداعی کند و بدان رسیدند. چین هم با تأخیر 
دارد همین راه را می رود. لذا ما االن یک ســری دانشمند در کشور داریم که می گویند 
هرچقدر پول درمی آوری را بگذار در همین ریشه تا خود ریشه مسیر رشد را پیدا کند. به 
دو دلیل این نگاه اشتباه است. اول هیچ کشوری این راه را نرفته است، دوم اینکه باید 
منابع مالی و یک گردش پولی باشد که بتوان هزینه کرد. حتی این گردش پول می تواند 
با یک کپی کاری باشد اما وجود چنین جریانی مهم است. توجه کنید ما در دانشگاهی 
صنعتی هستیم و داریم مهندس تربیت می کنیم، جامعه شناس و حقوقدان نیست، 

رسالتش ایجاد صنعت و تولید ثروت است. 
ســؤال آخر مربوط به گزارش روزنامه کیهان و نگاه آن نسبت به بحث نفوذ و 

نقش برخی استادان شریف در این باره بود. می خواستم نظر شما را بدانم.
ببینید در کشور ما هر کسی که خوب کار کند، به جای اینکه خودمان را به او برسانیم، او 
را پایین می کشیم. من درمورد »پدیده«، اسفند 93 سرمقاله ای در دنیای اقتصاد نوشتم 
و نگرانی خود را از توی چشم بودن و تبلیغات پدیده اعالم کردم. همین شرکت پدیده، 
ببینید با شاندیز چه کرده!  باید دستش را بوسید اما با آن چه کردند. برای کارآفرینی هم 
همین است. البته به هر حال دیکته نانوشته غلط ندارد. در دیکته غلط هم پیدا می شود. 
اصل ارتباط با خارج بد نیست. حاال ممکن است اشتباهی هم رخ دهد. سرمایه گذاری 
خارجی خیلی چیز خوبی است. اقتصاد درون زا و برون نگر که از اولویت های ماست. این 
یعنی ما باید یک محصولی داشته باشیم و بعد ارتباط با جهان داشته باشیم که بتوانیم 

محصول را عرضه کنیم. پس ارتباط با جهان غیر قابل اجتناب است. 

بهمانمرهدهید!
خواننده محترم روزنامه شــریف، با ارســال یکی از اعداد 1 تا 10 به ســرویس پیامکی روزنامه به 
شــماره 100066166006، به پرونده این شــماره )اســتارت آپ ها( نمره دهید. 10 بیشترین 

میزان رضایتمندی شما از خواندن این پرونده است.
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نسل دو به دانشگاه نسل سه نمود پیدا کرده اســت. اما همین رویکرد، منتقدانی در داخل و خارج از 
دانشــگاه دارد که در این پرونده سعی شده است برخی از این انتقادات مطرح و نظر افرادی که درباره 

آن  مطالعه کرده اند، گفته شود.

 یاداشت شفاهی 
یکی از اعضای اندیشکده  مهاجر 

نگرانیازتعریفعلم
ذیلاقتصاد

مهدی احمدی، ورودی ۸۸ فیزیک دانشــگاه 
و از اعضای اندیشــکده مهاجر و پژوهشــکده  
سیاســت گذاری دانشــگاه اســت کــه در این 
یادداشــت شــفاهی، نگاهی متفاوت و تقریبًا 
انتقادی به گذار دانشــگاه به نســل  سه را بیان 

می کند.
دردانشــگاه تلقــی مــا از دانــش در حــال 
تغییــر اســت. یعنی یک زمانی هســت شــما 
می خواهــی دانش  قبــل از همه چیز ســمت 
و ســوی حرکت شــما را مشــخص کنــد. یک 
وقتــی هــم هســت کــه شــما دانــش را صرفًا 
وســیله و ابزاری برای رفاه می بینــی. این نگاه 
 دوم، یعنــی دانــش را ذیــل اقتصــاد دیــدن و 

تعریف کردن.
اتفاقی کــه االن دارد رخ می دهد همین تغییر 
تلقی از دانش و دیدن آن در ذیل اقتصاد است. 
یعنی دانشکده مدیریت و اقتصاد بشود سلطان 
دانشــگاه. مثاًل این طور نیست که بگوییم مثاًل 
دانشکده فلسفه بگوید علم به چه درد می خورد. 
بلکه دانشکده اقتصاد می گوید علم به چه درد 
می خــورد و تســلط دارد. االن در این دوران ما 
این چنین وضعیتی داریم  و دانش دارد این طور 

دیده می شود. 
اســاس اقتصاد این اســت  که مبادله میان دو 
فرد یا گروه که هرکدام چیزی دارند که دیگری 
الزم دارد، انجام شود. در جامعه ای که فرهنگ 
وضعیت بدی داشــته باشــد، خواســته ها هم 
خواسته های مناســبی نیســتند. به عبارتی، 
علــم در اتمســفر بــد جامعــه حل می شــود و 
اقتصــاد این حــل شــدن را تشــدید می کند. 
آخریــن نقطه ای که امید داشــتیم کــه جامعه 
را راهبــری کنــد و از فضــای منفــی خــارج 
 کند، ذیــل اقتصاد هویت خودش را از دســت 

می دهد.  
در این روند، دانشگاه به کلی در درازمدت منحل 
خواهد شــد. چرا؟ چون واحدهــای تحقیق و 
توســعه شــرکت ها خیلی بهتر می توانند برای 
اقتصاد تولید دانش کنند. لذا معتقد هســتند 
که دوران فروپاشی دانشگاه است. این بدترین 
اتفاقی است که می تواند بیفتد. یعنی به جای 
اینکه عقــل جامعه را مدیریت کند، خواســتن 

جامعه را مدیریت کند. 
اصــاًل انتقاد اصلی در این حوزه اســت که علم 
دارد تحــت تســلط اقتصاد قــرار می گیرد و آن 
اصالــت و ارزش خودش را از دســت می دهد.  
حاال در بحث های مختلف  اگر علم پولی بشود، 
اتفاقات بدتری می افتد و دانشگاه هم پول را به 

علم ترجیح  می دهد.  
یعنی به واســطه پولی که دارد جذب می شود، 
دانشــگاه مجبور اســت خودش را بزرگ کند.  
همین دانشجویانی که به خاطر پولشان جذب 
دانشــگاه شده بودند، اســتاد همین دانشگاه 
می شــوند و انــگاره  اینکــه »پــول می توانــد 
همــه کار بکند« مــدام در این ســیکل تقویت 
می شــود. در نهایــت، در ایــن ســیکل مــدام 
 ثروتمندان شرایط بهتری پیدا می کنند و بقیه، 

شرایط بدتری.



هفتمادهوتبصرهبرایآِبشرب
یکشنبه گذشته، رئیس جمهور »قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی« 
را ابالغ کرد. در این ابالغیه هفت ماده ای طرح هایی همچون گنجاندن آموزش مصرف 
بهینه آب در کتاب های درسی، در اختیار گذاشتن تجهیزات کاهنده مصرف به مشترکان 
متقاضی به صورت قسطی، بازچرخانی پساب خروجی از تأسیسات فاضالب، تهیه 

استاندارد ملی برچسب آب برای لوازم آب بر  و پشتیبانی از صنایع تولیدکننده تجهیزات کاهنده مصرف در داخل 
کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است. عالوه بر این به کاهش حداقل 1درصد هدررفت آب در 

شبکه، ساخت تأسیسات جمع آوری آب باران و جداسازی آب شرب از سایر مصارف در شهرها اشاره شده است.

احداثپارکانرژیدربوستاننیلوفر
اداره محیط زیســت منطقه 10 در راستای اشــاعه فرهنگ کاهش مصرف انرژی و 
استفاده از انرژی خورشید اقدام به احداث پارک انرژی در بوستان نیلوفر نموده است. 
اقدامات انجام شده در این پارک به گفته  معاون خدمات شهری و محیط زیست این 
منطقه، احداث نیروگاه خورشــیدی به منظور تبدیل انرژی خورشید به برق، ایجاد 

پمپ حرارتی زمین گرمایی به منظور تأمین ســرمایش و گرمایش ساختمان بوستان نیلوفر، تأمین روشنایی 
20 عدد پایه چراغ توسط انرژی خورشــید، تولید آب گرم از طریق نصب آبگرمکن خورشیدی از فعالیت های 
انجام شده در بوستان انرژی است. بوستان نیلوفر در انتهای خیابان صبوری و در منطقه کاشانک قرار داد.
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نگاهی به صنعت نفت و گاز نشــان  انرژی
می دهد این صنعت از مشــکالتی محمدصادق کریمی

رنج می برد کــه راه حل برخی از این مشــکالت درگرو 
تصمیــم وزرا، مدیــران و تصمیم گیران عالی اســت. 
به طور مثــال، صنعت نفت می تواند در بــازار به عنوان 
متقاضی بزرگی بــرای کســب وکارهای مرتبط با نفت 
مانند تولید تجهیزات، تعمیرات و نگهداری، خدمات 
بازرگانی، خدمات حقوقی، تأمین مالی و ســایر موارد 
تبدیل شــود. تحقق این موضوع درگرو تصمیم گیری 
راهبــردی وزارت نفت اســت. این در حالی اســت که 
اولویت وزارت نفت که به واقع هم اهمیت زیادی دارد، 
تولیــد نفــت و گاز به ویژه از میادین مشــترک اســت. 
به عبارت دیگر، اگرچه وزارت نفت معتقد به استفاده از 
توان داخلی است، اما این مسئله جزء اولویت های این 

وزارتخانه نیست.
بنابراین باید پرســید اگر موضوع یا مســئله ای به واقع 
از اولویت های کشــور بود اما از طرف وزارتخانه مربوط 
پیگیری نمی شــد، چطور می تــوان آن را به اولویت آن 
وزارتخانه تبدیل کرد. مســیرهایی این اثرگذاری برای 

مثال فوق در ادامه تشریح می شود.
اولین مسیر اثرگذاری آن است که شخص مسئول یا   -1
تصمیم گیر به این نتیجه برسد که موضوع »توجه به 
توان داخلی و استفاده از ظرفیت های داخلی برای 
کسب وکارهای مرتبط با نفت«، اولویت و اهمیتی 
حداقل معادل میادین مشترک دارد. الزمه تحقق 
این هدف آن اســت که تصمیم گیــر مربوط قدرت 
تشــخیص و انعطاف داشته باشــد. اگر این شرط 
برقرار باشــد که معمواًل هست، مشاوران، نزدیکان 
و مســیرهای ارائه گزارش و تحلیــل به تصمیم گیر 
اهمیت می یابد. نقطه ضعف اثر گذاری از این مسیر 
محــدود بودن آن بــه دوره مســئولیت تصمیم گیر 
مربوط اســت. اما نقطه قوت این مسیِر اثرگذاری، 
عمق زیاد آن اســت؛ وزیری که درباره یک موضوع 
قانع شده باشــد، با جدیت بیشتری آن را پیگیری 

می کند.
دومین مسیر اثرگذاری، قوانین و مقررات باالدستی   -2
است. اگر مثاًل قانون برنامه ششم از وزیر نفت تولید 
۵میلیون بشکه نفت در روز تا پایان برنامه را مطالبه 
می کند، نباید انتظار داشت وزیری که تولید نفتش 
3میلیون بشــکه در روز اســت و در شرایط سختی 
برای توســعه میادین قرار دارد، به چیزی جز تولید 
نفت فکر کند. بنابرایــن برای توجه به توانایی های 
داخلی در کســب وکارهای مرتبط با نفت می توان 
احکامــی طراحی و در قوانین باالدســتی تصویب 

کرد.
بدیهی اســت تا زمانی که وزیر نفت به دلیل پایین 
آمــدن تولید نفت بــه مجلس احضار می شــود اما 
به دلیل عدم توســعه توان داخلــی در بخش نفت 
احضار نمی شــود، انگیزه ای برای توجــه به توان 
داخلــی نــدارد. بنابرایــن حاکمیت کشــور، باید 
اهداف مطلوب خود را در عمل و از مســیر قوانین 
جهت دهنــده و الــزام آور به بدنه اجرایــی خود در 

وزارت نفــت منتقــل کنــد. در غیر ایــن صورت، 
نباید انتظار داشــت کــه وزارت نفت به شــعارها و 

مطلوبیت های گفتاری و شنیداری عمل کند!
سومین مسیر اثرگذاری بر تصمیم یک تصمیم گیر   -3
عالی، فشــار افکار عمومی است. مثاًل تصمیمات 
وزیر فرهنگ و ارشاد به شدت تحت تأثیر این عامل 
اســت. زیرا برخی از بخش های حوزه کاری او مثل 
ســینما، مســتقیمًا در ارتباط با عموم مردم است. 
در مثال ما نیز چنانچه اســتفاده از توانمندی های 
داخلــی تبدیل بــه مطالبــه افکار عمومی شــود، 
تصمیم گیــران وزارت نفــت ممکن اســت آن را در 
اولویت برنامه های خود قرار دهند. اما توجه به این 
نکته ضروری است که در حوزه های تخصصی مانند 
بخش هایی از اقتصاد که رابطه مستقیمی با عموم 
مردم ندارد، اســتفاده از افکار عمومی برای تبدیل 
یک موضوع به اولویت یک وزارتخانه فرایندی بسیار 
زمان بر و کم بازده است. اما موضوعاتی مثل قیمت 
بنزین یا نحوه اداره جایگاه های عرضه سوخت که 
در حــوزه وزارت نفت قرار دارد و عمــوم مردم با آن 
سروکار دارند، موضوعاتی هســتند که می توان از 
مسیر فشار افکار عمومی بر تصمیم یک وزارتخانه 

اثر گذاشت.
چهارمین مســیر، مطالبــه جامعــه تخصصی هر   -4
حوزه اســت. انجمن ها، اتحادیه هــا، متخصصان 
و  پژوهشــگاه ها  اندیشــکده ها،  دانشــگاهی، 
دانشگاه ها بسترهایی هستند که ظرفیت مطالبه 
تخصصــی دارنــد و تصمیم گیــران از دیدگاه های 
آن ها پیروی می کنند. یکی از جنبه های اثرگذاری 
ایــن نهادهــا بــر تصمیــِم تصمیم گیــران، کمک 
مشــاوره ای و تشــخیصی آن هاســت که در بخش 

اول به آن اشــاره شــد. جنبه دیگر این اثرگذاری، 
خاصیت رهبری افکار عمومی است. موضوعی که 
به مطالبه و اولویت جامعه تخصصی تبدیل شــود، 
می تواند مورد مطالبه افکار عمومی نیز قرار گیرد. 
فرض کنید اکثر نهادهای تخصصی اشاره شــده، 
استفاده از توان داخل در تأمین تجهیزات صنعت 
نفت را مطالبه کنند. در این صورت، وزیری که برای 
ادامه کار خود در وزارتخانه انگیزه داشــته باشــد، 
 ناگزیر اســت که به ایــن مطالبات توجــه و آن ها را 

پیگیری کند. 
برای انتخاب مؤثرترین مسیر اثرگذاری بر تصمیم یک 
وزیر یا تصمیم گیر عالی، باید واقعًا به جای او نشســت 
و لحظــه ای فکر کــرد. مثاًل یک وزیر جــوان که خود را 
برای حضوری طوالنی مدت در عرصه سیاســت آماده 
می کند، به افــکار عمومی ازیک طرف و ایجاد ذهنیت 
مثبــت در جامعه تخصصی حــوزه کاری خود از طرف 
دیگر، اهمیت می دهد. اما وزیری که پا به سن گذاشته و 
از تجربه عرصه سیاسی اشباع شده است، شاید چندان 

به افکار عمومی اهمیت ندهد.
به نظر می رسد اثرگذارترین مسیِر کمک به تصمیِم یک 
تصمیم  گیر و تغییِر اولویت های او، مســیر اول اســت. 
سایر مسیرها نیز مسیرهای مناسبی هستند که وجود 
آن ها برای کمک و جهت دهی بــه تصمیم گیری های 
دولتی ضروری اســت و بســته بــه چارچــوب فکری 
تصمیم گیر و مسئله موردبحث می توانند مورداستفاده 
قرار گیرند. در این میان، دانشگاه ها ازجمله دانشگاه 
شریف، همان طور که گفته شد، دو نقش اصلی دارند: 
اول، کمک بــه اقناِع تصمیم گیران و ارائــه  راهبردها و 
اولویت هــای الزم و دوم، مطالبه تخصصی موضوعات 

در حوزه کاری خود.

چهار  راِه منتهی به تقاطع طالقانی-حافظ

راه های اثر گذاری بر وزارت نفت چیست؟
سفرهایاستانیبالیجاِن

محیطزیست
آغاز دولت نهم را شاید بتوان  مرتضی محمودی

آغازی بر سفرهای پیوسته و منظم استانی دانست. 
اگرچه در دولت های پیشین نیز سفر به استان ها 
وجود داشت، ولی دوبار سفر کردن به هر استان در 
طول ۸سال ریاســت جمهوری، رکوردی بود که 
محمــود احمدی نــژاد در کنار ســایر رکوردهای 
عجیب و تاریخی اش به جا گذاشت. ولی این سبک 
از سفرهای دولتی، منتقدان بی شماری دارد. اما 
نکتــه ای که در ایــن بیــن اهمیــت دارد، اثرات 
زیســت محیطی پروژه هایی اســت کــه در این 
سفرهای استانی به تصویب رسید. مصوبه های 
غیرکارشناسی که بعضًا بحران های زیست محیطی 
به وجود آوردند، مانند فاجعه سد گتوند که منجر به 
شور شدن کارون شد و پروژه هایی ازین دست که 

فرکانس  آن ها در این ۸ سال باال بود.
دولت یازدهم اما با شــعارهایی متفاوت وارد کار 
شــد. شــعارهایی که انتظار می رفــت منجر به 
تجربه های تلخ محیط زیستی دولت قبل نشود. 
اولین طرح جنجالی دولت یازدهم در سفرهای 
اســتانی در گلســتان رقم خورد. »وعده تبدیل 
جزیره آشــوراده بــه منطقه گردشــگری« که با 
اعتراض فعاالن محیط زیستی مواجه شد چرا که 
جزیره که بخشی از ذخیره گاه زیست کره یونسکو 
و پناهگاه حیات وحش است، نباید محلی برای 

ساخت و سازهای انبوه گردشگری شود. 
دومین طرح جنجالی، طــرح انتقال آب خزر به 
سمنان )با ســرمایه گذاری حدود 9هزار میلیارد 
تومانی( اســت. فارغ از بحث تبخیر آب در کویر 
و اینکــه آیــا کویر اساســًا جای صحیحــی برای 
کشــاورزی است یا نه، اولین اشــکال این طرح، 
ورود پســاب  آب شــیرین کن ها به دریا و متعاقبًا 
نابودی زیست بوم خزر است. مضاف بر این، محل 
انتخاب شده برای انتقال آب با تاالب »میان کاله« 
فاصله چندانی ندارد و اضافه شدن مجتمع های 
آب شیرین کن به دلیل ســدهایی که بر رودهای 
ورودی تاالب ایجاد شده و این تاالب را از آب های 
شیرین قدیمی محروم کرده، شوری آب این تاالب 
را بیشتر خواهد کرد. آغاز مسیر انتقال از حوالی 
محمودآباد سبب آســیب دیدن جوامع گیاهی 
چهار کربنه در تپه های ماسه ای خواهدشد )که از 
گونه های گیاهی نادر ایرانی است(. ضمن اینکه 
عبور لوله آب از جنگل های »هیرکانی« مستلزم 
تخریب و تســطیح اســت.   همه این ها در حالی 
است که همه کارشناسان می دانند که در شبکه 
آب کشور، بازچرخانی آب و تصفیه آب و فاضالب 
نداریم و 2۵تا30درصد آب در شــبکه های توزیع 
هدر می رود و بخش کشاورزی 90درصد آب کشور 
را مصرف می کند و تنها 30 تا40درصد راندمان 
آبیاری دارد. لذا زمانی که چنین پتانسیل هایی 
بــرای بهبود شــبکه  آب داریم، چرا بایــد آب را با 
هزینه مترمکعبی 10هزار تومان منتقل کنیم و 
بعد 40درصد آن را هدر دهیم؟ گویی ســفرهای  
 اســتانی و ذات عوام گرایی شــان مانع از بررسی 

صحیح اثرات زیست محیطی پروژه ها می شود.

انـــرژی و محیط زیـــستبهره وری
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تفکر، اولین قدم هر عکِس خوب
چندی پیش با یکی از عکاسان پرسابقه افغان صحبت می کردم. او که به طور روزانه ساعاتی 
را به عکاسی خیابانی اختصاص می دهد، فکر درست و دســته بندی شده را عامل اصلی 
تأثیرگذاری عکس هایش می دانســت. وی معتقد بود: »فکر سرچشمه عکس است، چرا 
که نگاه شما و توجه شــما در یک خیابان شــلوغ به هر چیزی جلب نمی شود، مگر اینکه 
همسو یا ارتباطی مفهومی با تفکراتتان داشته باشد. این طور است که یک اثر ارزش گذاری 
می شود«. در ادامه می گفت: »من وقت هایی که حس کنم عکس هایم سبک شده، بیشتر 

سعی می کنم برای تفکر و مطالعه وقت بگذارم و بعد دوباره به عکاسی بپردازم«.
در ادامه صحبت هــای این عکاس ادیب می خواهم درســی از ترکیب بنــدی را برایتان 
یادآوری کنم. یادتان باشــد پس از اینکه تمام اجزای ترکیب بنــدی )خط، بافت، الگو، 
شــکل، فرم و رنگ( را مطرح کردیم، گفتیم که وقت آن شــده که عکس هایتان باز بینی 

کنید، ضعف خود را بیابید و با تفکر و اولویت دادن به آن ضعف ها به عکاسی بروید.
x100t عکس از میگویل لیسبونا / دوربین فوجی

عکاس باشی
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تحصیل علم همواره امری پسندیده  هزار قلم
و توصیه شده  است، زیرا وسیله ای میثاق پورمحمودیان

برای بهبود شــرایط زندگی اســت. اما زمانی که عمِل 
تحصیل، به هدف تبدیل شــود، خطراتــی را به دنبال 
خواهد داشت. هنگامی که ما آغاز به تحصیل می کنیم، 
آینده ای را برای خود متصور می شویم و تحصیل نردبانی 
برای رسیدن به آن می شود. با داشتن برنامه برای زمان 
به اتمام رســیدن درس می توان ایــن دوره را هدفمند 
گذراند. اما مشــکالت زمانی آغاز می شوند که ما برای 
ترسیم آینده خود به سراغ مد حاکم بر جامعه می رویم. 
انتخاب مد به عنوان هدف می توانــد صدمه زیادی به 
آینــده افراد وارد کنــد. چه ادامه تحصیــل در داخل یا 
خارج کشور با هدف پیروی از جمع، چه ورود به بازار کار 
بدون هــدف و برنامه، هــر دو می تواند فرد را از مســیر 
درست برای آینده دور کند. شاید بیراه نباشد که بگوییم 
راه های رسیدن به این آینده برای هر فرد یکتاست. چه 
بسا فردی که با ماندن بتواند آینده ای برای خود رقم بزند 
که تحسین برانگیز باشد و چه بسا فردی که راه موفقیت 
او ادامه تحصیل و اشــتغال در خارج از کشــور باشــد. 
ویژگی های فردی و اجتماعی، سالیق و عالیق مواردی 
هســتند که فرد باید براساس آن ها تصمیم بگیرد و این 
شناخت از هیچ کس به غیر از خود فرد انتظار نمی رود.

با اتمام هرمقطع تحصیلی دانشگاهی، دوراهی رفتن و 
ماندن پیش روی دانشجویان این دانشگاه قرار می گیرد. 

انتخاب بین هرکدام به موارد مختلفی بستگی دارد که از 
مهم ترین آن ها تصمیم گیری برای آینده کاری شخص 
است. گزینه های مختلفی به عنوان شغل پیش  روی هر 
فرد قرار دارند. عضویت در هیئت های علمی و تدریس، 
فعالیــت در عرصــه صنایع مختلف به عنــوان مهندس 
و مشــاور از جمله این موارد اســت. هر فرد می بایست 
با توجــه به هدفی که برای آینده خود ترســیم می کند، 
تصمیم بگیرد که ماندن برای او بهتر اســت یا رفتن و آیا 
نیازی به اخذ مدرک دکتری خواهد داشت و سؤاالتی از 
این قبیل. شاید برای بسیاری از افرادی که قصد دارند 
پس از تحصیل در شغلی به غیر از تدریس داخل کشور 
فعالیت کنند، تحصیل در خارج مناســب نباشد و این 
به دلیل ایجاد فاصله در مــدت زمان تحصیل در خارج 
از ایران است. اما برای کســی که رویای  استاد شدن را 
در ذهن می پرورانــد، رفتن و ادامه تحصیل در خارج از 
کشور در فضایی بدون دغدغه های رایج در داخل کشور 
می تواند گزینه مناســب تری محسوب شود. از مزایای 
عام رفتن نیز می توان به تغییر ســبک زندگی و کســب 
تجربه های جدید در فضای بسیار قانونمند اشاره کرد.
به کرات برای نویســنده اثبات شــده اســت که عموم 
دانشــجویان این دانشــگاه نمی توانند در هر سمت و 
شغلی به فعالیت بپردازند. دانشــجویان این دانشگاه 
نمی تواننــد بــرای مدتــی طوالنی در شــغل هایی که 
فرکانس تغییر در آن ها کم باشد، اشتغال داشته باشند 

و فعالیت طوالنی مدت روی یــک موضوع خاص برای 
آن ها بسیار کســالت آور خواهد بود. اشتغال به عنوان 
محقق یکی از مواردی است که ضمن آشنا کردن فرد با 
مباحث جدید زمینه کاری خود، او را به ســمت نوآوری 
پیش می برد. خوشبختانه هم اکنون داخل کشور نیز، 
بیشتر شرکت ها به سمت داشتن واحد تحقیق و توسعه 

حرکت کرده اند.
شغل شــخص از آنجا که درصد زیادی از وقت روزانه آن 
فرد را به خود اختصاص می دهد، در صورتی که مطابق 
با سالیق و عالیق آن فرد نباشــد، باعث فرسوده شدن 
روح و روان آن فرد می شود. به همین دلیل، به همه افراد 
توصیه می شود در صورتی که شغل دائمی نمی تواند فرد 

را راضی نگه دارد، آن شخص باید این شهامت را داشته 
باشد که برای تغییر آن اقدام کند. گزینه های متعددی 
برای شــغل وجود دارد که انتخاب از میان آن ها کاماًل 
به جنبه های مختلف شــخصیتی فرد بســتگی دارد. 
به افــرادی که تجربه و توان الزم برای مدیریت شــرایط 
را دارند، توصیه می شــود که کســب و کار خود را ایجاد 
نماید. ایجاد کســب و کار شــخصی چالشی است که 
می تواند هیجان کاری فراوانی داشــته باشــد و ضمن 
داشــتن پویایی و نشاط، درآمد مناســبی نیز برای فرد 
تأمین می کند. در آخر ذکر این مورد ضروری اســت که 
»ایدئال ترین شغل برای هر فرد شغلی است که خود او 

آن را اختراع کند«.

تحصیل برای تحصیل
نوشتاری در رابطه با مدگرایی در ادامه تحصیل

هــــــــــزار قلــــــــــم

نشسته با سمور درساحل

نشسته روی خاتمیوویچ

محمد رازقی

sarakkermani

انحراف دانشجوی شریف!

Ali Akhoondi

ما اخبار را مصرف می کنیم

مدتی به مثابــه یک امــر جالب ســرگرممان می کند 
و ســپس مثــل هــر کاالیــی دلمــان را می زنــد و بــه 
ســراغ نویش می رویــم و بعــد از چند هفتــه، بالکل 
فراموشــش می کنیم. حتــی خودمان هــم تولیدات 
می نگاریــم.  آن هــا  حاشــیه  بــر  تحلیل هایــی  و 
همیــن هفتــه را ببینیــد: خبــر تجــاوز و جنایت در 
ورامیــن، مــرگ اوالدی، ســرطان کوکبــی و... مــا 
را درنوردیــد. امــا بــا تقریب خوبــی می تــوان گفت 
اگر در خــرداد 9۵ این خبرهــا را مرور کنیــم، خیلی 
افراد کمی ایــن اخبــار را به خوبی در یادشــان دارند 
و بــرای بقیــه حداکثــر خاطــره مبهــم و مه آلــودی 
 اســت. این امر بیشــتر به خاطــر تولید انبوه اســت 

به نظر من.
جوابای »آقا«یی در پاسخ به سؤال »چطور شاد و پاک 

زندگی کنم؟« من.

Masoud seddighin

 -این زردا کین؟
- بارسلونا.

- اینا که آبي انگوري بودن!
- لباس دومشونه. لباس اولشونم آبي اناریه.

)دیالوگ امشب من با مادرم.(

به خاطر همیــن توقعات کمتــون از اســاتید به نظرم 
حــوزه از دانشــگاه در تربیــت دانش»جــو« و ایجاد 
فضــای بحــث و گفت وگــو و تربیــت موفق تــر بوده. 

می دونمم برنمی تابید.

من وقتــی دیــدم یک ســیب افتــاده زمیــن؛ دافعه 
آسمون رو کشف کردم، نه جاذبه  زمین!

#اشتباهخوب

جمهوری اســالمی عزیز بذار فیلتر در نگاه ما باشد نه 
چیزی که در آن می نگریم.

 : 1000qalam

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

Ehsan Delaramifar

مردم را دوست داشته باش ولی از مردم انتظار دوست 
داشتن نداشته باش! خوبی بزرگ خودت کم و خوبی 

کم دیگران بزرگ باشد در نظرت.

Ramazani Sa

کاش در شــهر مــا مأمورانــی نیــز بودند کــه به طور 
نامحســوس احوال مردمان را رصد می کردند و چون 
کسانی را می یافتند که شــادی در صورت آنان نبود، 
جویای حال آنان می شــدند و وظیفه داشــتند کاری 
کنند که لبخند بر لب آنان باز آید. که چو این می شد، 
احتمااًل دیگر نــه نیاز به هــزاران مأمور بــرای گرفتن 
متخلفین، نه هزاران قاضی بهــر قضاوت عمل آنان و 
نه هزاران وکیــل برای وکالت آنان و نه هــزاران زندان و 

زندانبان برای حفظ آنان در زندان بود.



صفحـــــــه آخـــــــــر

7091...912: پیرو نامه یک دانشــجو درباره برخورد 
استاد راهنما در شــماره قبل، احســاس می شه که 
اســتادا از خیلی جهــات مصونیــت دارن و در برابر 

رفتاراشون پاسخگو نیستن. چرا باید این طور باشه؟
   ببین دوســت عزیز این احساس ها 
زودگذره و تو این ســن خیلی ممکنه بیاد سراغ 

آدم. شما قوی باش و جلوش رو بگیر.
6110...912: سالم. آقا من یه سؤال چند وقتی است 
با کم و زیــادش ذهنم رو درگیر کرده، شــما باالخره 

فهمیدید ایــن آفتاب تابان برجام تونســت معادالت 
بانکی را حل کند یا در حین بررســی اســت و درگیر 

کاغذ بازی شده؟
عجب.....پس کاغذبازی فقط تو ایران نیســت که کار 

رو به تعویق میندازه.
   خوشحالم که در حین اس ام اس و بعد 
از تایپ کاراکتر صد و هشتادم تحقیقاتت به نتیجه 
رســید و در جمله آخر تونستی جواب خودت رو 

بدی. ممنون که ما رو هم در جریان گذاشتی.

3019...911: ســارقی که در هفته اخیر به کمدهای 
دانشــکده کامپیوتر دســتبرد زد، ثابت کرد که تنها 
چیزی که تو این کمدها امنیت داره روپوش کارگاهه! 
فقط موندیــم چطور در ایــن زمان کوتــاه اجناس 

مسروقه رو از در دانشگاه خارج کرده!
   نکتــه اینه که فقط وارد شــدن، اون 
هم وارد شدن دانشــجوها و فارغ التحصیل ها به 
دانشگاه ســخته و اونا هستن که امنیت دانشگاه 

رو به خطر میندازن.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

25

26

27
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daily@sharif.ir         66166006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

محققان جوان دانشگاه شریف 
 موفق شدند تندر وانت را 

برای اولین بار با دانش بومی 
تولید کنند.

احمدرضا حسنی های – خبرنگار 
واحد جذاب خبر

15درصدیهویی
همان طور که مستحضر 
هســتید، نــرخ کرایــه 
تاکســی ها چند روزی 
اســت کــه 1۵درصــد 

افزایش یافته است.
البته مسئوالن شــورای شهر اعالم کرده اند که 
طرحی برای افزایــش قیمت ها ندارند، ولی در 
عین حال این اجازه را بــه رانندگان داده اند که 
خودشــان قیمت ها را تا ســقف 1۵درصد زیاد 
کنند. در ادامه به بررســی مزایای این افزایش 

قیمت می پردازیم:
یک- راننــدگان قول داده اند کــه در ازای این 
افزایش قیمت، اخبار به روز تر و مؤثق تری را در 
حوزه هــای مختلف نظیر روند اجــرای برجام، 
تغییر و تحوالت شــاخص بورس، آمار طالق)به 
صــورت آنالیــن( و حتــی مســائل و تحــوالت 
 منطقــه و داعــش در اختیــار مســافران عزیز 

قرار دهند.
دو- از طرفــی با ایــن افزایش قیمــت تحولی 
شــگرف در حــوزه کیفیت خــودرو رخ خواهد 
داد به گونــه ای که از این پس شــاهد شــنیدن 
عباراتی نظیر: مسافر محترم کولر میل دارین؟ 
نظرتــون در خصــوص چــرم روکــش صندلی 
چیــه؟ اگه کمرتــون درد می کنــه، می خواین 
 از صنــدوق عقــب براتون کوســن بیــارم و... 

خواهیم بود.
ســه- رانندگان پذیرفته اند پس از این افزایش 
قیمت، مسافران محترم هرطور که میل داشتند 
در را به هم بکوبنــد و جای هیچ گونه اعتراضی 

برایشان وجود ندارد.
چهــار- رانندگان موظف شــده اند ســؤاالتی 
نظیر چرا این قدر چهره ات دمغه، داداش حاال 
چرا رفتــی تو کار بیزینس، شــما که االن داری 
میم شــیمی می خونی یعنی قراره شــیمیدان 

بشی و... نپرسند.

البته برای مهــار بهتر نقدینگی الزم اســت که 
رانندگان دســتگاه کارت خوان داشــته باشند 
تا وقتشــان بیهوده صرف شــمارش پول های 
هر مســافر نشــود، ولی هنوز بــه دلیل ضعف 
زیرساختی آی تی، این موضوع به تعویق افتاده 
اســت که البته مرکز محاســبات دانشگاه برای 
حل این موضوع اعالم آمادگی کرده است. لذا 

جای نگرانی نیست.
بــا ایــن حــال مزایــای ایــن افزایــش قیمت 
اســت  آن  معایــب  از  بیــش  1۵درصــدی 
کــه در ســایر حوزه هــا  مــی رود  انتظــار  و 
طــرح ایــن  از  الگوبــرداری  شــاهد   نیــز 

باشیم.

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به گچ، آنگاه که بر تخته نوشت آب. این شــماره را تقدیم می کنیم به نمد، 
آنگاه که انتگرالی را از روی تخته ســیاه کالس های ابن سینا پاک کرد. این شــماره را تقدیم می کنیم به خودکار و 
جوهری که روی برگه انتخاب واحد، مرخصی تحصیلی، برگه تسویه حســاب فارغ التحصیلی و هزاران برگه و فرم 
دیگر در دانشگاه امضای استادی را نشاند. این شماره از روزنامه شــریف را تقدیم می کنیم به هر چیزی که استاد 
شریف ما از آن در دانشگاه استفاده کرد و در نهایت تقدیم می کنیم به تمام استادان شریف و معلمانی که از الفبا تا 

حل معادالت چند متغیره و درجه ده را به ما آموختند.

تقدیممیشودبه...  دانشگاه صنعتی شریف
زیر نظر شورای سردبیری

   تحریریه: رضا کاردررستمی، حسین رجبی، مریم پورعسکری، امین محمدی، غزل عسکری
یاسمن رضایی، محمد صالح سلطانی، داریوش شاهین راد، مرتضی محمودی، عماد الدین 
کریمیان، ابوذر تمسکی،  سحر بختیاری، محمد جوانمرد، صالح انصاری و با تشکر از 

حسین احتسابی
   مدیر فنی و هنری: سامان موحدی       سرویس عکس: ســینا حسن زاده، علی سینا اسالمی

   صفحه آرا: سیدسبحان علی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: زهرا تجویدی     
   مدیر اجرایی: صابر حشمتیان       مدیر داخلی: صدیقه مکاری        مشاور طرح: علی سامعی

محمدعلی پورابراهیم

ســابقه کمیته بــه ســال های اول 
انقالب برمی گــردد. کمیته نقش 
بســیار مهمی داشــته اســت و هر 
جایی کــه کاری َلنــگ می مانده، 
کمیتــه بوده کــه می آمــده و ِلنگ 
مشــکل را می گرفته و خاکش می کــرده و کاًل همه چیز 
به خیر و خوشــی تمام می شــده اســت. ایــن خاطره 
خــوش از کمیته هــا باعث شــده تا دانشــگاه صنعتی 
شریف هم کمیته های مختلفی را تشــکیل دهد. البته 
قرار نیســت در این کمیته جای جای دانشــگاه ایست 
بازرســی بگذارند و دهان ملــت را بو کنند و کســی را به 
عقد دیگری در بیاورنــد )البته خدا را چه دیدید شــاید 
بــه زودی زود چنیــن کمیته هایی هم در دانشــگاه راه 
افتاد(، بلکه قرار اســت تصمیمات مختلف دانشــگاه 
آنجا صورت بگیرد. جالب آنجاســت که قرار نیست این 
کمیته صرفًا یک کمیته خشک و خالی باشد بلکه خود 
این کمیته متشــکل از کمیته های مختلفی اســت. به 
قولی دیگر کمیته در کمیته اســت. در اینجا برای اینکه 

کار کمیته های مربوط بــه برگزاری مراســم معمول در 
دانشــگاه آســان تر شــود، کمیته های دیگــری را هم 

پیشنهاد می دهیم:
کمیته شیرینی

وظایف کمیته: انتخاب بین شیرنی تر یا خشک، نحوه 
چیدن شــیرینی در دیس بــه طور صاف یا کــج، اجازه 

برداشتن تعداد شیرینی ها توسط مهمانان. 
کمیته شربت

انتخاب بین شــربت انبه یا آلبالــو یا پرتقال بــا پالپ یا 
بدون پالپ، ســرو شــربت در لیــوان یک بــار مصرف 
پالســتیکی یا مقوایی یا فومی، تعیین مقدار شربت در 

لیوان به میلی لیتر.
کمیته ساز و آواز

انتخاب نــوع ســاز، تصمیم برای نشــان دادن ســاز یا 
عــدم نمایش آن ها توســط انداختن ملحفه رویشــان، 
کارشناسی کوک بودن سازها، انتخاب خواننده مجاز، 
انتخاب خواننده در قید حیات حاضر روی سن یا مرده 
و تله پاتیک مثل مصطفی پاشایی، تعیین نوع موسیقی 

بین راک اند رول، جاز، رپ یا متال شاید هم سنتی.
کمیته سین برنامه

مشــخص کــردن بین ســه برنامــه رایــج ســخنرانی 
- موســیقی - ســخنرانی یا ســخنرانی - ســخنرانی-

موسیقی یا اصاًل سخنرانی-  سخنرانی -  سخنرانی.
کمیته انتظامات

انتخاب رنگ و نوع پارچه انتظامات، نحوه بستن پارچه 
به یک جایی از انتظاماتچی، جانمایی انتظاماتچی ها 
بــرای  در اقصی نقــاط دانشــگاه و ســالن جشــن 
نشــان دادن نظم، طراحی راهکارها و اســتراتژی های 
الزم برای جلوگیری از مصرف شربت و شیرینی و اتمام 

آن ها توسط انتظاماتچی ها.
کمیته تقدیر و تشکر

تقدیر از دســت اندرکاران، تشــکر از حضار، قدردانی 
از اســتادان، ســپاس از مجریــان، شــادباش به همه 
کمیته ها، یادی از آن هایی که ســال قبل بین ما بودند 
و امسال نیســتند، دســت مریزاد ویژه به ناجا و در آخر 

سپاس مخصوص از خانواده رجبی.

وماادراکماالکمیته
حامد تأّملی


