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 با انتظار، ظهور را 
به تأخیر نیندازیم

معموالً مــا کــه خودمان را 
منتظر ظهــور می دانیم، دعا 
می کنیــم و از صاحب الزمان 
می خواهیم کــه بپذیرند و بر 
ما مّنت بگذارند و ظهور کنند! 
حتی گاهی طلبکار هم می شــویم و می گوییم که 

چرا نمی آیی؟ مگر این همه ظلم را نمی بینی؟
باور ما این اســت که انتظار یعنــی امید به ظهور 
و ظهور یعنــی حضرت بیایند و بــا 313 نفری که 
یاران ایشان هســتند )و البد در گوشه و کنار دنیا 
به انتظار نشســته اند!( با اســتفاده از قدرت های 
ماورائی، عدالت را در جهان برقــرار کنند و بعد ما 

بدون دغدغه زندگی کنیم!
این دیدگاه از آنجا ناشی می شود که ما تحّقق وعده  
الهی را صرفــاً برعهده  خدا و حضــرت می دانیم و 
نقشــی برای خودمان در تحقق آن قائل نیستیم؛ 
همچنان که وقتــی قوم حضرت موســی )ع( به 
سرزمین مقدس رسیدند و با فرمان حمله به آنجا 
مواجه شدند، گفتند که چون مردم این سرزمین 
خیلی قدرتمند هســتند ما نمی آییم، تو و خدای 
خودت بروید و بجنگیــد، ما اینجا نشســته ایم! 

َّا َهاُهَنا قاَِعُدون «1 َُّك َفَقِتَل إِن »َفاْذَهْب أَنَت َو َرب
اگر خدا می خواســت از طریق قــدرت غیبی و از 
طریــق صاحب الّزمان کار را تمــام کند که همان 
زمان پیامبر یا ســایر معصومیــن حکومت عدل 

جهانی را ایجاد می کرد!
این حرف که منتظر باشیم حضرت بیایند و کارها 
را درست کنند تصور بسیار خطایی است؛ تصوری 
که مخالفان آگاه و دوســتان کم اطلع به آن دامن 
می زننــد. در واقع با این گونه انتظــار ظهور داریم 

ظهور را به تأخیر می اندازیم! چگونه؟
یکی از مهم ترین تکالیف و آزمایش های الهی این 
است که خواسته است مردم با وحدت و به صورت 
گروهی، تمام تلششان را برای اقامه  عدل در زمین 
به کار گیرند »لَِیُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط«2 و غیر از اینکه 
خودشان بنده  خدا می شــوند، مجاهدت کنند تا 
با کمك دیگر مؤمنان، همــه را از بندگی غیر خدا 
)قدرت ها و قوانین غیر الهی، ســاختارهای غلط 
اجتماعی، هواهای نفسانی و...( آزاد کنند و خدا را 
یِن  در همه  عرصه ها حاکم کنند: »لُِیْظِهَرُه َعلَی الدِّ

کلِِّه«.3
بر این اساس تا وقتی که انســان ها برای خدا قیام 
نکنند، وعده های الهی محقق نخواهد شد. سنت 
الهی این است که اگر انســان ها برای تحقق اراده  
خداوند حرکــت کردنــد، او نصرت های ظاهری 
و باطنی خود را می فرســتد، واال تــا آمدن آن قوم 
محبوب خــدا به تأخیــر می افکند. پــس انتظار 
یعنی تمام سعی خود را برای تحقق آن چیزی که 
حضرت برای آن می آیند، به کار بردن و  نشان دادِن 
عملِی آمادگی خود برای یاری حضرت در مســیر 
اهدافشــان. کاری که ملّت انقلبی ایران کردند و 
ان شــاء اهلل با ادامه  آن مســیر، امید بــه ظهور را 

روزافزون کنند.
1. سوره مبارکه مائده، 34
2. سوره مبارکه حدید، 25

3. سوره مبارکه صف، 9

سرمقاله

پذیرش در دانشــگاه های برتر 
دنیــا به شــیوه ای کــه امروز 
رایج اســت کامًل الکترونیك 
و با ســهولت صورت می گیرد. 

شیوه ای که با نزدیك بودن  ...

 ثبت نام مشقت بار دکترا

جشنواره شعر شریف اقدامی متفاوت برای یك دانشگاه 
صفحه  3 صنعتی بود. در این جشنواره ...  

در شماره پیشین اشــاره مختصری به هزینه اقتصادی 
صفحه  6 آلودگی هوا شد ...   

عنوان این نوشته نام شعری است از دوست فقید شاعرم، فرامرز حجازی، 
صفحه  7 دانش آموخته دانشگاه شریف که در تلخ ترین ...  

بوی گل مریم مرا یاد توآلودگی هوا، چند تومان؟اختتامیه جشنواره شعر شریف

 حجت االسلم طهماسبی

صفحه  2 

صفحه 3

صفحا ت 4 و5

پرونده ای برای پردیس دانشگاه 

پردیس چهارساله

 نظر دادن شما درباره روزنامه هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
دانشگاه، حق مسلم شما و فرصت 
استثنایی ما برای بهتر شدن است. 

 به پرونده »پردیس« 
امتیاز دهید.

مثبت پنجاه
یک گزارش جذاب از جشن پنجاه سالگی دانشگاه و حواشی آن
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پنجاهسالگیفارغالتحصیالن
دومیــن کنفرانــس فارغ التحصیالن دانشــگاه شــریف در روزهای چهارشــنبه و 
پنجشــنبه 5 و ۶ خرداد برگزار می شــود. محور های این کنفرانس دســتاورد های 
فارغ التحصیالن، وضعیت فعلی دانشگاه و نگاهی به آینده، چالش های پساتحریم، 
توسعه پایدار و محیط زیست است که می توان گفت طیف گسترده ای از موضوعات 

است. ســخنرانان نیز جمعی از فارغ التحصیالن دانشگاه و صاحب نظران توسعه ملی هستند. عالوه بر این 
میزگردهایی نیز برای عالقه مندان برپا اســت. ناگفته نماند که این کنفرانس جزو برنامه های پنجاه ســالگی 

دانشگاه محسوب می شود که انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه متولی برگزاری آن است. 

اختتامیهاولینالمپیادورزشیفرهنگیدروندانشگاهی
مدیریت تربیت بدنی قرار است که مراسم اختتامیه اولین المپیاد ورزشی فرهنگی 
را به مناسبت گرامیداشت پنجاهمین ســالگرد تأسیس دانشگاه صنعتی شریف، 
در روز سه شنبه 4خرداد95 از ساعت 1۶:30 در سالن استاد جباری برگزار نماید.

بخشــی از برنامه های در نظر گرفته شده در این مراســم به شرح زیر است: اهدای 
جوایز قهرمانان المپیاد داخلی، تجلیل از نمایندگان و سرپرســتان تمامی دانشــکده های شــرکت کننده و 
دانشجویان داوطلب همکاری در برگزاری المپیاد و تجلیل و اهدای جوایز مدال آوران و افتخار آفرینان تیم های 

ورزشی دانشجویی در مسابقات قهرمانی منطقه 1 دانشگاه های کشور.

عدالتآموزشیبرایهمه
روز دوشنبه، 27 اردیبهشت همایش  »عدالت آموزشی و کودکان مهاجر« به مناسبت 
اولین سالگرد فرمان مقام معظم رهبری در خصوص عدالت آموزشی برای کودکان 
مهاجر در تاالر مشایخی دانشکده مدیریت و اقتصاد برگزار شد. یکی از سخنرانان 
دکتر ملکی، معاون فرهنگی بود که بیان کرد ما در زمینه آموزش خیلی عقب هستیم. 

میثم  هاشم خوانی، سرپرست دبیرخانه دائمی توسعه و عدالت آموزشی، احمد توکلی، مدیر انجمن دیده بان 
شفافیت و عدالت و محمدرضا واعظ مهدوی، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز جزو سخنرانان بودند. 

مهدوی تأکید کرد کارگروه هایی برای ارتقای آموزش مشخص شده اند. 

اعتراضموادیها
شاید کم پیش بیاید که هیئت رئیسه دانشکده پیشنهاد برگزاری تجمع اعتراضی 
دهد. اما این اتفاق در دانشکده مواد افتاد و از دانشجویان و استادان خواسته شد 
در اعتراض به توقف پروژه ساخت این دانشکده در روز سه شنبه هفته گذشته دست 
به اعتراض بزنند. عــکاس روزنامه نیز در صحنه حضور یافت که رئیس دانشــکده 

بســیار تند با او برخورد کرد که عکس نگیرد. اما اینکه دانشکده مواد حاضر مناسب نیست و باید ساختمان 
جدیدی برای این رشــته رو به رشد در نظر گرفته شود، دلیل نمی شود با احداث یک ساختمان بزرگ در معبر 
کوچک روبه روی کامپیوتر این کار انجام شود. آن هم با نصب بنر و نوشتن با اسپری روی دیوار محیط کارگاهی.

95 خرداد   1 شنبه    698 بـــــــــخش  خــــــــبریشماره  شریف نیوز

عکس خبری

از شــنبه تا چهارشنبه از ســاعت 12:30 تا   
اذان ظهر به مســائل دینی در مدرس شهید 
مفتح پاسخ داده می شود. ســؤاالت شما را 

امامان جماعت مسجد پاسخ خواهند داد. 
دکتر فتوحی طی حکمــی دکتر محمدباقر   
شــمس الهی را به عنوان معاون دانشجویی 
دانشــکده برق منصوب کرد. برای ایشــان 

آرزوی توفیق در این سمت را داریم. 
جلســه مباحثــه انقــالب بــه محوریــت   
نامه حضــرت علــی )ع( بــه مالک اشــتر و 
قانــون اساســی روزهــای چهارشــنبه از 
ســاعت 18 تا اذان مغــرب برپا اســت. اگر 
عالقه مند به شــرکت در این برنامه هستید، 
نــام و نــام خانوادگــی خــود را بــه شــماره 

0921499۶93۶ اس ام اس کنید. 
مراســم احیای نیمه شــعبان روز شــنبه از   
ســاعت 11 شب در مســجد دانشــگاه برپا 
می شود. ســخنران آن حجت االسالم قمی 
اســت و مناجــات را حاج مهدی عســکری 
خواهد خواند. مولودی خوانی و ســرود نیز 

بخش دیگری از این برنامه خواهد بود. 
به مناسبت سوم خرداد و ســالروز آزادسازی   
خرمشهر مراســمی برای تجلیل از خانواده 
شــهدا و ایثارگران دانشــگاه برگزار خواهد 
شد. این مراسم در این روز از ساعت 10:30 

در سالن آمفی تئاتر مرکزی برپا خواهد شد. 
احتمااًل خط کشــی عابر پیــاده را دیده اید.    
این برای اولین بار اســت که در دانشــگاه از 
این خط ها کشیده می شــود و چیزی که ما 
از این خطوط متوجه می شــویم این اســت 
که دانشــجویان پیــاده که عمــده جمعیت 
دانشــگاه را تشــکیل می دهند بایــد از این 

خط ها عبور کنند. 
جشن هفته خوابگاه ها به صورت کم رونق در   
خوابگاه ها برگزار شد. مراسمی که محدود به 
چند خوابگاه پســرانه بود و در خوابگاه های 
دختران خبــر خاصی نبــود. کاش حداقل 

خودمان هوای خودمان را داشتیم. 
انجمن علمی دانشــکده صنعت نفت اهواز   
برای نشریه علمی تخصصی شعله فراخوان 
مقالــه داده اســت. محور های مقــاالت در 
حوزه های مهندسی نفت، مهندسی شیمی 
و گاز، مهندســی اتوماســیون و ابــزار دقیق 
و مدیریــت اقتصــادی در صنایع نفــت و گاز 
اســت. تا 20 خرداد فرصت دارید مقاله را به 
آدرس ایمیل shole@put.ac.ir ارسال کنید. 

جشن به مناســبت والدت حضرت علی اکبر)ع( 
و روز جــوان و همچنیــن بــه مناســبت هفتــه 
خوابگاه ها با همکاری شــورای صنفــی و کانون 
فرهنگی خوابگاه احمدی روشن در سوله ورزشی 
خوابگاه برگــزار گردیــد. آقایــان وثوقی وحدت 
معاون محترم دانشجویی، رشــوند ریاست اداره 
رفاه، بزرگ نیا معاون مرکز محاســبات، ســلزانی 
سرپرســت امور خوابگاه ها و مهربانی سرپرست 
خوابــگاه احمدی روشــن حضــور داشــتند.  از 
جملــه برنامه ها اجرای زنده موســیقی با 4 قطعه 
موسیقی و مســابقه خوانندگی بود. پخش کلیپ 
طنز که کلیپ های برگزیده مســابقه دابســمش 

بود به خاطر مشکل سیستم صوتی محقق نشد. 

پذیرش در دانشگاه های برتر دنیا  به شــیوه ای که امروز رایج اســت گزارش
کاماًل الکترونیک و با سهولت صورت می گیرد. شیوه ای 
کــه بــا نزدیــک بــودن رقابــت علمــی و آکادمیــک 
دانشــگاه های مختلف به یک شــاخص رقابتی برای 

پذیــرش دانشــجو بــدل شــده اســت و تمامــی 
دانشــگاه های برجســته در تالش بــرای ارتقای 
سیســتم پذیرش آن الین جهت تســریع در اجرا و 
انجام ایــن فرایند هســتند. عالوه بر ایــن امروزه 
کیفیت خدمــات الکترونیکی در کنــار بارگذاری 
محتوای علمی، یک شــاخص کاماًل تأثیر گذار در 
رتبه بنــدی دانشــگاه های مختلــف دنیــا لحاظ 
می شود. اما هر کس که در روند پذیرش اصطالحًا 
الکترونیکی دانشگاه شــریف در مقاطع مختلف 
درگیر شــده اســت، به خوبی متوجه این حقیقت 

شده است که دانشگاه صنعتی شریف در بعد کیفیت 
خدمات الکترونیکی نه تنها در مقایسه با دانشگاه های 
برتــر دنیا حرفی بــرای گفتن نــدارد بلکــه می توان با 
پذیــرش  نحــوه  اســف بار  وضعیــت  مشــاهده 
نیمه الکترونیکی دانشگاه در مقایسه با دانشگاه های 
داخلی به خصوص در پذیرش دانشجوی دکتری به این 
حقیقــت پی بــرد کــه در شــاخص کیفیــت خدمات 
الکترونیکی دانشگاه با دانشگاه های داخلی نیز قابل 

مقایسه نیست.

بررسی نحوه نام نویسی الکترونیک برای آزمون دکتری 
دانشــگاه صنعتی شــریف که همین چند روز پیش به 
اتمام رســید، بهانه رقم خوردن این گزارش شد. قطعًا 
دانشجویان متقاضی پذیرش از طریق کنکور دانشگاه 
صنعتی شــریف فرصت انتخاب تمامی دانشگاه های 

کشور را برای ارائه مدارک جهت بررسی و ثبت نام اولیه 
را خواهند داشت. لذا دانشجویان متقاضی گزینش در 
دانشگاه صنعتی شریف به راحتی می توانند گوشه ای 
از خدمات الکترونیکی دانشگاه را با سایر دانشگاه های 
کشــور مقایســه کنند. قطعًا بــا توجه به شــرایطی که 
سیستم پذیرش این دانشگاه دارد، نتایج این مقایسه 
اصاًل به نفع ذهنیت موجود از دانشــگاه شریف در نظر 

متقاضیان نخواهد بود.
به عنوان شاهد این مطلب، همچنان دانشگاه شریف 

برای اخذ هزینه ثبت نام )در مقایسه با سایر دانشگاه ها 
حداقــل ممکن اســت( از نحوه پرداخــت حضوری و 
بارگذاری عکس فیــش واریزی اســتفاده می کند که 
اکثر دانشگاه های کشــور از قبیل دانشــگاه تهران با 
شیوه پرداخت الکترونیک در شــبکه شتاب در حالی 
که هزینه بیشــتری نســبت به دانشــگاه شــریف 
دریافت می کنند رضایتمندی بهتری را به دســت 
خواهنــد آورد. به عنوان شــاهدی دیگر از ضعف 
سیســتم ثبت نام، در ســامانه دانشــگاه داوطلب 
امکان تکمیل الکترونیکی فرم ها را بر خالف سایر 
دانشگاه هایی چون شهیدباهنر کرمان نداشت و 
داوطلبین مجبور بودند فرم ها را دســتی پر کنند و 
پس از اســکن بارگذاری کننــد. همچنین نحوه و 
محدودیت های حجمی غیر متداول در بارگذاری 
مدارک کــه در بعضی از مــدارک غیرقابل توجیه و 
غیرمنطقی اســت، بــه عنوان مثال محدودیت ســایز 
kb 500 در ابعاد حداکثر 1024*700 پیکسلی برای 
مدارکی از قبیل ریز نمرات و گواهی های مختلف باعث 
کاهش غیرقابل قبول وضوح و بی کیفیت شدن ظاهر 
مدارک شده است، در مقایســه با دانشگاه های دیگر 
از قبیل شیراز که هیچ گونه محدودیتی را برای ارسال 
مــدارک اعمال نکرده اســت و دانشــگاه های دیگرکه 
عمومًا این محدودیت ها را برداشــته یــا ارتقا داده اند، 

دور از انتظار است.

ثبت نام دکتری و نماد بارز ضعف شریف در خدمات فناوری اطالعات

 ثبت نام مشقت بار دکترا
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بسکتبالبیندانشکدهای
پایان هفته مصادف شد با پایان مرحله گروهی مسابقه بسکتبال بین دانشکده ای. 
تیم مکانیک برق در دیدار خود مقابل عمران فیزیک در وقت اضافه مغلوب این تیم 
شــد. شــیمی نیز با نتیجه ضعیف 22 بر ۶7 بازی خود را به تیم مهندســی شیمی 
و نفــت واگذار کرد. شــیمی در بازی دیگر نیــز نتیجه ضعیفی گرفت و نتوانســت 

از ســد تیم ریاضی کامپیوتر بگذرد. پردیس نیز هوافضا را شکســت داد اما این شکســت مانــع از صعود تیم 
هوافضا متالوژی نشد. به این ترتیب روز دوشــنبه در مرحله نیمه نهایی پردیس با میم شیمی مسابقه خواهد 

داشت و ریاضی کامپیوتر و هوافضا مقابل هم قرار خواهند گرفت. 

اختتامیهجشنوارهشعرشریف
جشنواره شــعر شــریف اقدامی متفاوت برای یک دانشــگاه صنعتی بود. در این 
جشنواره از نیمه فروردین اشعار دانشجویان استان تهران و البرز دریافت می شد و 
در نهایت روز دوشنبه هفته گذشته مراسم اختتامیه آن در سالن جابر بن حیان برگزار 
شد. در مجموع 1024 اثر برای داوری ارسال شد که در بخش های کالسیک، ترانه و 

شعر نو آثار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نفرات برگزیده این جشنواره با داوری رشید کاکاوند در بخش کالسیک، 
عبدالجبار کاکایی در بخش ترانه و حمیدرضا شکارسری در بخش آزاد ، معرفی و از آن ها تقدیر شد. دکتر ملکی 

و فاضل نظری نیز مهمانان ویژه این برنامه بودند. 

95بــــــــخش  خـــــــبری خرداد   1 شنبه    698 شماره 

نقدیبرجشن50سالگی
با عرض سالم، من دانشجوی کارشناسی ارشد 
دانشــگاه صنعتی شــریف در رشــته کامپیوتر 
هســتم. دیروز 29اردیبهشــت95 در مراســم 
جشن پنجاه سالگی دانشــگاه حضور داشتم. 
ابتــدا از تمام زحمــات برگزارکنندگان مراســم 
تشکر می کنم که امکان حضور را فراهم کردند. 
اما ناهماهنگی ها و نکات قابل ذکری در جشن 
نیم قرن شــدن دانشــگاه وجود داشت. ممکن 
است برخی موارد به ستاد جشن پنجاه سالگی 
مرتبط نباشد و از این بابت و همین طور طوالنی 
شــدن نامه عذرخواهی می کنم. اما به هر حال 
این نکات باعث برگزاری جشــنی متوســط و تا 

حدی ضعیف شد:
بهتر بود »فرایند برگزاری« زودتر مثاًل از ساعت 
1۶:30 اعالم و کارهای مقدماتی شــروع شود 
که تا ســاعت 17 عمده حضار به مراسم اصلی 
برســند و در این ساعت مراسم شــروع شود. به 
هرحال موقع پخش قرآن، خیلی از افراد مشغول 
مستقر شدن در صندلی ها بودند. واقعًا چه دلیلی 
دارد که موقع خواندن شعر زیبا از طرف یکی از 
استادان دانشگاه، روزنامه دانشگاه بین حضار 
پخش شود که توجه خیلی ها به سمت روزنامه و 
نه شــعر برود! جالب است که آخر مراسم دوباره 
روزنامه دانشگاه و یکی از روزنامه های سیاسی 
جنب در مربــوط به مهمانان ویژه پخش شــد! 
سخت گیری حراســت برای اجازه ورود به گروه 
کر جهت چک کردن وضعیت بلندگوی ســالن، 
عدم اجازه به بنده جهت تردد از مســیر ســابق 
دانشگاه با وجود نشان دادن کارت دعوت و عجله 
داشتن ایشان برای گوش ندادن به صحبت های 
بنده جهت رفتن به کتابخانه نه ســالن مراســم 
قابل ذکر اســت. رونمایی از ســردر نیمه تمام با 
پوشاندن کاورهای سفید در بخش های ناتمام 

هم از نکات عجیب بود!
بهتر بــود میکروفن بهتر تنظیم شــود. کیفیت 
صــدای برخی افراد بســیار ضعیف بــود. بهتر 
بود کیفیت صدا هماننــد کیفیت صدای دکتر 
مشایخی به صورت رسا تنظیم می شد. مراسم 
تقدیر از رؤســا و اســتادان و فارغ التحصیالن، 
مخصوصًا قدیمی ها جای تشکر دارد. هرچند 
کــه »افتخارهــای دانشــگاه« بســیارند ولی 
اولویت های انتخاب تا حدودی ســؤال برانگیز 
بود. عــدم تقدیر از علــی دایی، عضــو کمیته  
فنــی فیفــا و عــادل فردوســی پور )حاضر در 
مراسم(، جای سؤال دارد در حالی که از رئیس 
شرکت های خیریه تقدیر می شود! پس از تقدیر 
ازفارغ التحصیالن، پرده ها کشــیده شد و نوع 
صحبت مجری طوری بود که گویی مراسم تمام 
شــده اســت. پس از آن مجری گفت که در این 
بخش سخنران دیگری داریم! سخنران آخر در 
شرایط بی نظمی و همهمه رفتن حضار گفت: 

سعی کنید سخنران آخر
نباشــید! چون کار من االن هم نظم اســت هم 
سخنرانی! از این صحبت ایشان خیلی ناراحت 
شدم و واقعًا شأن یک دکتر کشور زیر سؤال رفت!

هوای تهران، ابری است و بوی باران  می دهــد. پیــاده روی آزادی را بــا گزارش
ســرعت به ســمت دانشــگاه طــی می کنم، بــه امید 
لذت بردن از جشــن بزرگ پنجاه ســالگی دانشگاه. از 
مدت ها قبل، وعده  افتتاح سردر در روز برگزاری جشن 

داده شــده اســت. رفت و آمد های 
امروز از سردر انجام می شود. اگر این 
را معنــی افتتاح بگیریم؛ بله ســردر 
افتتاح شــده اما بتن های نماسازی 
نشــده و داربســت های باقی مانده 

حرف دیگری می زنند! 
کمتــر از ده دقیقــه به آغاز مراســم 
مانده و حدود نیمی از صندلی های 
ســالن، خالی اســت. هم زمــان با 
قرائت قــرآن امــا مدعویــن زیادی 
وارد ســالن می شــوند و حاال تعداد 
صندلی هــای خالی انگشت شــمار 
می شــود. مدعوین هم رسیده اند. 
اســحاق جهانگیــری، معــاون اول 
رئیس جمهــور، باالتریــن مقامــی 
است که امروز به شریف آمده. دکتر 
فرهادی، وزیــر علوم، دکتر صالحی 
و دکتر ســتاری هم دعوت دانشگاه 

را پذیرفته اند. حضور دکتر حدادعادل، نماینده مردم 
تهــران در مجلس کــه آخرین روزهای مســئولیتش را 
می گذراند هم از نکات جالب توجه مراســم اســت.  از 
میان استادان دانشگاه هم دکتر نیلی و دکتر مشایخی 
حضور دارند. جای دکتر عارف و دکتر ملکی اما خالی 

است! 
ســخنران اول، دکتر فتوحی رئیس دانشــگاه اســت.  
ایشان ضمن خوشــامد گویی به مهمانان، مختصری 
درباره  تاریخچه  دانشگاه و اوضاع امروز شریف صحبت 
می کننــد و آمارهایــی دربــاره  موفقیت هــای علمی 
دانشگاه می دهند. پس از ســخنرانی ایشان، کلیپی 
به یاد شهدای دانشــگاه پخش می شود. کلیپی ساده 
و فاقــد خالقیت که توجهی را جلــب نمی کند و در یاد 
کسی نمی ماند. یاد شــهدای دانشگاه در این مراسم، 
محدود بــه همیــن کلیپ می شــود و جــای خانواده 
شهدای دانشگاه و تجلیل از آن ها که بی شک ستارگان 
درخشــان این تاریخ پنجاه ســاله اند، تا آخر در جشن 

خالی می ماند. 
حاال نوبت ســخنرانی وزیر علوم است. کاماًل مشخص 
اســت که ایشــان برنامه ریزی خاصی برای سخنرانی 
در این مراســم نداشــته اند و با ذکر چند خاطره و نکته  
موجز، تریبون را واگذار می کنند. حاال مجری مراســم 
که اجرایش بیــش از حد نیاز خشــک و فاقد جذابیت 
است و البته احتمااًل قرار نبوده این مراسم یک اجرای 
جذاب و شورانگیز داشته باشد، پشت تریبون می آید و 
مراســم تقدیر از خدمتگزاران و پیشکسوتانِ  دانشگاه 
برگزار می شود. افرادی که تعداد قابل توجهی از آن ها 
یا در قید حیات نیستند، یا در خارج از مرزهای وطن!  
از آن ها که هستند البته با حضور مقامات حاضر تجلیل 

می شود. 
اول  بعــد، دکتــر جهانگیــری، معــاون  ســخنران 
رئیس جمهور اســت. ایشــان هم در ابتدا از خاطرات 
خوش دوران دانشــجویی در شریف سخن می گویند و 
بعد هم گریزی به افتخارات دانشگاه می زنند و از آنجا 

هم می روند ســمت برجام و حل مشــکالت کشور در 
عصر پسابرجام. پس از سخنرانی هم تقریبًا بالفاصله 
و به دلیل حضور در جلسه ای دیگر، جمع شریفی  ها را 
ترک می کنند و با ایشــان، حدود ده بیست نفر دیگر از 

سالن جباری خارج می شوند! 
تعداد سخنرانی ها دارد زیاد می شود و حوصله بخشی 
از مهمانان، خاصه دانشــجویان حاضر در مراسم، سر 
رفته اســت. انگار مراسم برای گروه سنیِ  مثبت پنجاه 
برنامه ریزی شده و بیش از آنکه دانشجویان را خوشحال 
کند، مناسب حال قدیمی تر های دانشگاه است!   دکتر 
ســورنا ســتاری، معاون علمی فناوری رئیس جمهور، 
اما بــا صحبت هایش تکانی به ســالن می دهــد. او از 
خاطراتش با گربه های شــریفی حرف می زند و یادی 
می کند از رســتوران بیرون دانشگاه، همان علی آقای 
خودمان و با یاد این خاطرات مشــترک، مورد تشــویق 

حضار قرار می گیرد. 
اجرای گروه کرِ  دانشگاه، قســمت دیگر برنامه است. 
ســه قطعه توسط این گروه اجرا می شــود. دوتا درباره 
دانشــگاه و یکی به مناسبت ایام نیمه شعبان که حس 
و حال خوبی به برنامه می بخشــد. شــعرخوانی دکتر 
انوار، از رؤسای قدیمی دانشگاه هم جالب توجه است. 

شعری در وصف شریف و سروده خود ایشان! 
ســخنرانی دکتر مشــایخی، برای اکثــر حضار حکم 
گیــالسِ  روی کیک را دارد. غیرمنتظره و البته بســیار 
جذاب. دکتــر در صحبت هایشــان به علــل موفقیت 
دانشگاه اشاره می کنند و فعالیت های دکتر مجتهدی، 
انضبــاط حاصــل از برنامه ریزی هــای دکتــر امین و 
استقالل مالی و آموزشی دانشگاه را از مهم ترین عوامل 
موفقیت شــریف می دانند. ســبک خاص ســخنرانی 

ایشــان، در کنــار صدای رســا و محتوای غنــی، اکثر 
حاضران را سر ذوق می آورد. 

پس از پخش یک کلیپ نسبتًا مفصل درباره   تاریخچه  
دانشگاه که ترکیب قابل قبولی از مصاحبه و موسیقی 
و تصاویر هنــری از دانشــگاه بود، نوبت بــه تجلیل از 
پنجاه فارغ التحصیل برتر دانشگاه 
می رســد. حضور این همه نامِ  بزرگ 
و پرافتخــار در کنــار هــم،  فضــای 
خوشــایندی به جشــن بخشــیده 
اســت. بســیاری از این پنجاه نفر، 
اکنون اســتاد یکی از دانشگاه های 
برجســته اروپا و آمریکا یا رئیس یک 
دانشــگاه خوبِ  کشــور هســتند. 
در میــان ایــن پنجاه نفر، نــام علی 
الریجانــی، اســحاق جهانگیــری و 
مریم میرزاخانی بیشتر شناخته شده 
بود و البته جای افراد بسیاری چون 
عادل فردوســی پور، رضا امیرخانی 
و علــی دایــی در این جمــع خالی 
بود! انگار دانشگاه »فقط«با عینک 
تحصیل دانش و کرسی استادی به 
فارغ التحصیالنش نــگاه می کند و 
همین دید تک بعدی باعث شــده تا 
جای این افراد که در عرصه فعالیت خود بی تردید نخبه 
محسوب می شوند و افتخاری برای دانشگاه شریف، در 

این فهرست پر ستاره خالی باشد. 
پس از قســمت طوالنی تجلیل از پنجاه ستاره شریف 
و پس از بســته شــدن پرده های سنِ  ســالن جباری، 
اکثر حضار بــا فرض اینکه به پایان برنامه رســیده ایم، 
ســالن را ترک می کنند. در حالی که هنوز بخش هایی 
از برنامــه باقــی مانده و مجــری، در حالی مــا را برای 
شــنیدن ســخنرانی دکتر مصلی نژاد دعــوت می کند 
کــه تقریبًا 70درصــد ســالن خالی شــده و مدعوین 
ردیف های جلــو هم درحال احوال پرســی هســتند. 
موضوعی کــه دکتر مصلی نژاد را نیز متعجب می کند و 
باعث می شود ایشان در ابتدای صحبت بگویند: »من 
به شما دانشــجویان جوان یک توصیه می کنم که اگر 
جایی دعوت شدید برای سخنرانی، حتمًا شرط کنید 
که آخرین ســخنران نباشــید«. درهر حال، سخنرانی 
جالبِ  دکتر مصلی نژاد هم در میان احوال پرسی های 
ردیــف جلو و خلوتــیِ  ردیف هــای عقب به ســرانجام 
 می رســد و مجــری برنامه همه مــا را به خــدای بزرگ 

می سپارد! 
خورشید رو به غروب است و حضار برای دریافت ِ پذیرایی 
ِ مفصلی که تدارک دیده شده، به بیرون سالن جباری 
آمده اند. با خودم فکر می کنم آیا این مراسم، می تواند 
جایــی در خاطرم پیدا کند؟ می تواند جاودانه شــود و 
برگ زرینی باشد در خاطرات یک دانشجوی شریفی؟ 
آیا چیزی در این مراســم بود که غافلگیرمان کند و سر 
ذوقمان بیاورد؟  آیا نمی شــد مثاًل با مشورت گرفتن از 
گروه های دانشجویی، مراسمی جذاب تر... دیگر جا 
نداریم و حرف ها باید مثل همیشه، ناتمام باقی بمانند!  

گزارش جشن پنجاه سالگی دانشگاه
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به سراغ علیرضا ریاحی، ورودی 93 رشته مکانیک پردیس بین الملل شریف در تهران رفتیم تا نظرش را درباره این دو سال تحصیل در شریف بپرسیم.

به نظــرت دلیل وجود پردیــس بین الملل 
چیست؟

به نظر من اصوالً فلســفه وجود پردیس به دلیل وجود 
ظرفیت های موجود در دانشــگاه اســت که به دالیلی 
نمی شود از آن ها 100درصد استفاده کرد، مثل وجود 
استادان بزرگ این دانشــگاه. خود من دارم از بهترین 

استادان مکانیك در ایران بهره می برم. 
دانشــجویان دولتی باور دارند که با وجود 
شما، وقتی که استادان باید برای دانشجویان 
ارشد و دکتری بگذارند، از بین می رود و چون 
حق التدریس اســتادان در پردیس دو برابر 

دولتی است، به شما تدریس می کنند.
به نطر من شأن استادان خیلی باالتر است. من دیدگاه 
متفاوتی نسبت به پردیس و روزانه دارم. مدرسه ای که 
من می رفتم مدرسه هاشــمی نژاد مشهد بود. فکر کنم 
هرساله قبولی زیادی درشریف می دهد. دو سه نفر هم 
وارد پردیس شــدند که خب همکلسی هایمان بودند. 
من واقعاً فرق زیادی بین این دو گروه نمی بینم. االن هم 
در دانشگاه تعداد دوســتان روزانه ام بیشتر از دوستان 
پردیســی ام اســت. البته من منکر شایســتگی های 
بچه های دانشــگاه نیســتم. ولی به نظر مــن اینکه ما 
شایســتگی های یك نفر را فقط  بر اســاس یك آزمون 
چهار ســاعته بگذاریم، ارزیابی ناقصی است. مثًل خود 
مــن وارد المپیاد ریاضی شــدم که یك نفر یــا دو نفر 
از شهرســتان در آن قبول می شــوند. من هم یکی از 
پذیرفته نشــدگان بودم و عمًل چون کــه تأثیر منفی 
معدل داشــت، آن دوره خیلی ضربه بزرگی به کنکورم 
خورد.  اما در دانشگاه خود من امتحان مشترکی با یك 
کلس 50 نفره بچه های دولتی داشتم که نمره ام در آن 

در زمره بهترین ها و باالی میانگین شریف بود.

در بحث فرهنگی باوری هست که از 91 یا   92 
که پردیسی ها آمدند، دختر و پسر ها خیلی 
با هم زیادی راحت شــدند. شما همچنین 

جوی تو پردیس می بینید؟
 امروزه جهان در عصر ارتباطات است و دیگر ارتباطات 
میان مردم خیلی وســیع شده اســت.  ما نمی توانیم 
آن ها را محدود کنیــم که تبادل فرهنگــی نکنند ولو 
ممکن اســت نامطلوب باشــد. ولی راه حل این مشکل 
ارزش سازی در قشر جوان اســت. من خودم در زندگی 
شخصی ام به این نتیجه رســیده ام که اگر اشتباهی هم 
صورت دادم، تماماً مقصر آن خودم بوده ام. تمام تبعات 

آن متوجه خود من خواهد بود، نه کس دیگری. 
اگر کســی بگوید پیش از آنکه پردیسی ها 
بیایند وضعیت فرهنگی بســیار بهتر بود، 

شما چه جوابی برای آن دارید؟
مگر دانشــجویان پردیس از کره ماه یا جامعه دیگری 
آمده اند؟ ضمن اینکه گفتم ارتباطات بســیار در حال 
گســترش اســت و مردم باید یاد بگیرند در میان هم با 
هر فرهنگی زندگی کنند و هر کســی هر اشتباهی کند 
صددرصد مقصر آن خودش اســت. ما پردیسی هایی 
داریم که در هیئت های دانشــگاه عضوند و نمازشان را 
در مســجد به جماعت اقامه می کنند. نباید همه را به 

یك چوب راند. 
اگر کسی معتاد شــود و بگوید دوســتان من مرا گول 
زدند، از او پذیرفته نیســت.  ما باید زیرساخت فکری و 
فرهنگی را در جامعه به وجود بیاوریم. ما باید آدم هایی 
تربیت کنیم که در هیچ شرایطی اشتباه نکنند. نه اینکه 
بگوییم مانند یك سفال که هرکسی هرجوری آن را ورز 
دهد آن شکل را بگیرد. خب این خیلی بد است! ما باید 

ساختارسازی کنیم.
آیا تا به حال استادی شــما را تحقیر کرده 

است؟
هرگز. اتفاقاً مهم ترین خوبی ورود به شــریف برای من 
هر گونه الگوبرداری از استادان دانشــگاه بود. اینکه ما 
به عنوان دانشــجو با انســان های بزرگ ارتباط داشته 
باشــیم، در آینده ما تأثیر خیلی مناســبی دارد. من به 

شاگردی این استادان افتخار می کنم.
اگر یک نفر به شما بگوید شما جای رفیق او 
را که کمی رتبه اش برای قبولی در رشته ای 
خاص بدتر شــده بود، گرفته اید، چه جوابی 

دارید؟
فکر نمی کنم با اجرای پردیس ظرفیت دانشــگاه ها کم 
شده باشــد. ضمن آنکه پردیســی ها در واقع امکانات 

دولتی را برای تحصیل اجاره کرده اند.  

95 خرداد   1 شنبه    698 پرونــــــــــــــــــــــــدهشماره 

پردیس بین الملل دانشگاه شــریف در تهران، یکی از موضوعات  جنجالی سال های اخیر دانشگاه بوده و هست. در همان ابتدای پرونده
تأسیس پردیس روزنامه پرونده ویژه ای در این خصوص کار کرد. پردیسی که در ابتدای 
راه بود. این ترم نیز از ابتدای سال بر آن شده بودیم که به بررسی عملکرد چهار ساله 
پردیس بین الملل تهران بپردازیم. خصوصًا آنکه ابهامات و کشمکش های زیادی هنوز 
بر آن حاکم است. یکی دیگر از انگیزه هایی که روزنامه را بر آن داشت که به پدیده پردیس 

بپردازد، اخبار عجیبی بود که از آن به گوش می رسید. موضوعاتی چون غیرشفاف 
بودن برخی فرایندهای مالی )مثل پرداخت باالسری به پردیس کیش!(، تبعیضات 
آموزشی و بعضًا مظلوم شدن پردیسی ها و برخوردهای زشتی که با آن ها شد. چیزی 
که مسلم است، یک دانشجوی پردیس نباید مقصر شناخته شود. وی از یک امکان 
قانونی استفاده کرده است. بیشتر صحبت بر سر نحوه اجرای این طرح بود که در این 
پرونده خواهیم دید که بسیاری از فرایندها و نتایج آن بهبود یافته اند. اما نکته قابل 

چرادانشجویپولی
خوباست؟

آموزش عالــی رایگان در تعهــدات قانون 1  
اساســی دولت نیســت. عدالــت هم این 
نیســت که همه را رایگان آموزش بدهیم. این 
روش چیزی مثل دادن یارانه یکســان به همه 
اســت. خیلی ها می توانند هزینه آموزششــان 
را بدهند. آنهایی که نمی  توانند، یا مســتعدترند 
را دولــت باید تأمیــن کند. این چیــز غریبی 
نیســت. اعتراض های به دوره شــبانه ارشد را 
 قدیمی ترها بــه یاد دارند. دیدید که مشــکلی 

پیش نیامد. 

خیلی دانشــگاه ها همین راه را رفته اند. 2 
برای حفظ ســطح علمی راه های زیادی 
هست. چرا دانشجوی شبانه مشــکلی ندارد؟ 
از کنکــور جذب می شــود و در یــك کلس با 
دانشجوی روزانه می نشــیند. اغماض ویژه ای 
هم با او نمی شــود و اگر مشکل داشت غیرمجاز 
می شــود. مگر ســطح اســتنفورد پایین آمده 

است؟ 

پردیس تهران دانشــگاه هم به جز سال 3  
91 فرایند جذبــش از کنکور بوده. اینکه 
هنوز مثل دوره شبانه نیســت، مشکل وزارت 
علوم است. برای ارشد دوره شبانه برقرار کرده 
است و برای کارشناســی پردیس خودگردان. 
راه باال بردن ســطح ورودی ها و نزدیك شدن 
به تراز دانشــگاه ورود به دفترچه اصلی کنکور 
است. شــاید خیلی ها مایل باشــند در شریف 
دانشجوی شــبانه باشــند تا در علم و صنعت 
روزانــه. همان اتفاقــی که در ارشــد در حال 

افتادن است. 

در ایــن ســالها خیلی حرف هــا از جدا 4  
کردن کامل پردیس زده شده است. این 
کار درســت خلف هدف ارتقای سطح علمی 
پردیس هاســت. اگر جزیره ای جدا از دانشگاه 
ایجاد کردیــد آن وقت بحث فــروش مدرک 
هم پیش می آیــد. انتظار اینکــه جزیره جدا 
رشــد کند یا انگیزه ای برای رشد داشته باشد، 
امید واهی اســت. برای نمونه پردیس کیش 
دانشــگاه را در نظر بگیرید. اســتاد و دانشجو 
با هم ســوار همواپیمــا می شــوند و از تهران 
می روند کیــش، کلس را برگــزار می کنند و 

برمی گردند. 

به نظر می آیــد که سیاســت های کلی 5  
کشور به سمت توســعه بخش خصوصی 
هرچند کند و بی روح پیش مــی رود. گریزی 
برای دانشــگاه ها از دانشــجوی پولی نیست. 
راهی پیدا کنیم که تراز شــریف در آن شرایط 
هم حفظ شــود. مثل همه دانشگاه های معتبر 
دنیا، مــا هم می توانیــم از وقف بــرای جذب 
دانشــجوی مســتعد اســتفاده کنیم. ما هم 
می توانیم همه کارهایی که در دنیا انجام شده 
را انجام بدهیم. دانشــگاه های مــا گریزی از 
مواجهه با این مســئله ندارند. اگر امروز برایش 
فکر نکنیم، بــازی دو دهه آینــده را خواهیم 

باخت. 

مصاحبه با چند پردیسی

بسیاری از پردیسی ها افرادی هســتند که درس نخواندند ولی والدینشان دوست   
داشتند در دانشگاه بهتری درس بخوانند.

در کل افرادی هم وجود دارند که بسیار درس خواندند و به دلیل یك سری مشکلت   
مانند استرس و... نتوانستند رتبه الزم را برای قبولی در شریف به دست بیاورند.

در پردیس افرادی هســتند که زیاد درس می خوانند و نمــرات خوب می گیرند و   
همچنین افرادی هم هستند که چندین ترم مشروط می شوند و فقط به آن ها تذکر 
جدی داده می شود و صرفاً این تنها یك تذکر یا حداکثر یك تهدید ساده است و آن ها 

هنوز به درس خواندن ادامه می دهند.
پردیسی های غیرتهرانی بسیار کم هستند.  

تمام پردیسی ها پولدار نیســتند و تقریبا حدود 50درصد آن ها هزینه ها را قسطی   
می دهند.

رنك های  اول و دوم و سوم تخفیف می گیرند.   
اســتادهایی بودند که فکر می کردند چون به پردیســی ها تدریس می کنند، الزم   
نیست خیلی متعهد باشند یا کلس را لغو می کردند یا به خوبی سرفصل ها را تدریس 
نمی کردند و بچه های حاضر در کلس نیز نمی توانســتند سؤال های کتاب را حل 
کنند. )البته خود پردیســی ها هم اعتراض نمی کنند و جلوی استاد نمی ایستند و 

خودشان دوست دارند کلس نیایند.( 
تی ای ها کلس خصوصی )پولی( برگزار می کردند. تعــدادی از آن ها هم به خاطر   
این کار بازخواست یا حتی اخراج شــده اند. اما تعدادی هم هســتند که با معرفی 

دوستشان، از او کمیسیون می گیرند.
هزینه هر ترم به تعــداد واحدها و نوع واحدها )عملی، نظری، پروژه( بســتگی دارد   

ولی برای یك نفر که 18 واحد بردارد معموالً 8میلیــون در هر ترم هزینه دارد. کل 
کارشناسی تقریباً می شود 60میلیون تومان.

صمیمیت دخترها و پسرها زیاد اســت! حتی مورد داشتیم با هم قرار می گذارند که   
کلس را بپیچانند و بروند بیرون و از اینجور کارها... .

پردیسی ها خیلی از جو تشکلت و بچه های داخل دانشگاه دورند و معموالً بچه های   
شریف آن ها را نمی پذیرند.

خاطرات بد یک پردیسی ورودی 91
یك روز رفتم خوابگاه دختران که از یکی از دانشجویان دولتی جزوه بگیرم. مسئول   
خوابگاه پرسید شــریفی هســتید؟ گفتم بله. کارتم را دید و به من گفت: پردیسی 
هستی که! نمی شود بروی داخل. کًل محیط دانشگاه بسیار برایم سخت بود در این 
چند سال و بارها دلم می خواســت ترک تحصیل نمایم. جو قالب پردیس که خوب 
نبود در ابتدا، اما روز به روز بهتر شد. اوایل تی ای ها ما را تحقیر می کردند، شریفی ها 
با ما بد برخورد می کردنــد. رنگ کارت هایمان فرق می کــرد. کًل تحمل نگاه های 

سنگین افراد دیگر غیرقابل تحمل است.
خیلی وضعیت بهتر شــده است. هر چند از ما که گذشــت. امروز جو پردیسی ها   
بسیار درسی تر از سال های اول اســت. به لطف زحمات آقای دکتر همت یار که 
ســنگ تمام می گذارند برای دانشجویان پردیس. قوانین ســختگیرانه تر شده 
است و حتی یك نفر به دلیل بی انضباطی اخراج شده است. چند نفر هم کًل دیگر 
نیامدند که نمی دانم به خاطر مشروطی های پیاپی بوده است یا دلیل دیگر. ولی 

قوانین کًل سختگیرانه تر شده است.

مصاحبه با علیرضا ریاحی

پردیسی بدون روتوش

پردیس چهارساله
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دربرنامه پنجم توسعه کشور به دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی کشــور اجازه داده شــد به منظور جذب 
دانشجویان خارجی نسبت به تأســیس پردیس های 
بین المللی و پذیرش دانشــجو درازای دریافت شهریه 
اقدام کنند. هــدف از این ماده قانونی ایــن بود که اوالً 
جذب دانشجوی خارجی تســریع و تسهیل شود. ثانیاً 
این دانشجویان در فضایی به دور از بروکراسی معمول 
و با اســتانداردهای بهتــر تحصیل کننــد. از آنجا که 
دانشــگاه ها با کمبــود بودجه مواجه بودنــد در مدت 
زمانی اندک 53 پردیس همچون قارچ ســربرآوردند. 
از تهران و تبریز تا زابل و ایلم. از ســویی به دلیل فقدان 
زیرساخت های الزم عمرانی و مدیریتی و علمی و زبانی 
و فرهنگی، دانشــجوی خارجی در این مراکز پذیرش 
نشــد. کم کم از واژه مازاد بــر ظرفیت کــه از ابداعات 
عجیب چند سال اخیر است، استفاده شد و طی توافقی 
ضمنی و آشکار و صد البته ســریع، به این پردیس های 
خلق الســاعه اجازه داده شــد از ایــن واژه محبوب و 
ابتکاری استفاده و نسبت به پذیرش دانشجوی داخلی 
اقدام کنند. در دو ســال اول، این پذیرش بدون کنترل 
ســازمان ســنجش صورت گرفت. لذا امکان داشــت 
داوطلبی با رتبه بســیار پایین در رشــته محلی عالی 
پذیرفته شــود. در یکی دو ســال اخیر نیز که دانشجو 
از طریق ســازمان ســنجش معرفی می شــود، فاصله 
علمی زیاد اســت. این امر در برخی دانشــگاه ها حتی 
موجب درگیری فیزیکی بین دانشــجویان پردیسی و 
غیرپردیسی شــد. به نظر نگارنده، اشکاالت این طرح 

به قرار زیر است:
1-چنانچــه واقعاً ظرفیتی خالی در دانشــگاه ها وجود 
دارد، چرا ایــن ظرفیت به پذیرش دانشــجویان روزانه 
اضافه نمی شــود؟ ظرفیت مازاد برظرفیت تناقض آمیز 

است.
2-این تصمیم با عدالت آموزشــی و مفاد کنوانسیون 
عدم تبعیض در آموزش و مــاده 13 میثاق بین المللی 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و بنــد3 اصل 3 و اصل 30 

قانون اساسی کشور در تعارض است.
3-تجربه نشان داد کارکرد این پردیس ها تحریف شده 

است. لذا از هرجا جلو ضررگرفته شود، منفعت است.
4-درچند سال گذشته، ســازمان سنجش مکرر اعلم 
می کند پوشــش تحصیلی داوطلبان بــه 100درصد 
رســیده و همگی آن هــا پذیرفته می شــوند. بنابراین 
پوشش تحصیلی و نرخ ناخالص ثبت نام در طراز بهترین 
کشورهای اروپایی اســت. تنها در این پارامتر شبیه به 
اروپا شده ایم! دراین شــرایط، جمع کل پردیس ها زیر 
یك درصد پذیرش را به خود اختصاص داده اند و تداوم 

کار آن ها نه منطق مدیریتی دارد و نه صرفه اقتصادی.
5-درعین حال، از نظرکیفیــت وضعیت خوبی نداریم. 
)منظورم دانشــگاه صنعتی شریف نیســت.( کمیته 
تفســیر میثاق بین المللی می گوید دولت ها مکلف اند 
آمــوزش باکیفیت و مناســب در اختیــار جوانان قرار 
دهنــد. دانشــگاه را نمی تــوان با منطق بنــگاه داری 
اداره کــرد. کارکرد اصلی دانشــگاه رهایی بخشــی و 

جست وجوگری حقیقت است.
6-در شــرایطی که فقط 13 دانشــگاه برتر داریم، آیا 
دانشگاه های نوپای شهرستانی می توانند محتوای الزم 

برای پردیس بین المللی را فراهم کنند؟ ســاده بگویم، 
آیا استاد و آزمایشگاه دارند؟

7-در شــرایطی که دارای 358 مؤسسه آموزش عالی 
غیرانتفاعی هســتیم کــه با منطق بخــش خصوصی 
تأسیس شده اند، آیا بهتر نیســت به جای پردیس های 
پولی این بخش را تقویت کنیم؟ بخشــی که هم اکنون 
11درصد بار آمــوزش عالی را بــدون دریافت بودجه 

دولتی به دوش می کشد.
8-آموزش سکوی پرتاب برای ارتقا به طبقه اجتماعی 
باالتر اســت. به ویژه اگر در دانشــگاهی معتبر باشــد. 
چنانچــه طبقه مرفه بتوانــد تحصیلت را نیــز با پول 
خریداری نمایــد، به تدریــج به شــکل گیری فاصله 
طبقاتی کمك کرده ایم. دولت می تواند با اعطای کمك 
ویژه به داوطلبان مســتعد اما محــروم در قالب کوپن 
آموزشی، این ظرفیتی که ادعا می شــود مازاد است را  

تکمیل نماید.
غالمرضا ذاکرصالحی /  دانشیار مؤسسه پژوهش و 
برنامه ریزی آموزش عالی

بهمانمرهدهید!
خواننده محترم روزنامه شــریف، با ارســال یکی از اعداد 1 تا 10 به ســرویس پیامکی روزنامه به 
شــماره 100066166006، به پرونده این شــماره )پردیس( نمره دهید. 10 بیشــترین میزان 

رضایتمندی شما از خواندن این پرونده است.

95 خرداد   1 شنبه    698 شماره  پرونــــــــــــــــــــــــده

بپردازد، اخبار عجیبی بود که از آن به گوش می رسید. موضوعاتی چون غیرشفاف 
بودن برخی فرایندهای مالی )مثل پرداخت باالسری به پردیس کیش!(، تبعیضات 
آموزشی و بعضًا مظلوم شدن پردیسی ها و برخوردهای زشتی که با آن ها شد. چیزی 
که مسلم است، یک دانشجوی پردیس نباید مقصر شناخته شود. وی از یک امکان 
قانونی استفاده کرده است. بیشتر صحبت بر سر نحوه اجرای این طرح بود که در این 
پرونده خواهیم دید که بسیاری از فرایندها و نتایج آن بهبود یافته اند. اما نکته قابل 

تأمل عدم همکاری مســئوالن محترم پردیس با روزنامه )بنــا به مالحظاتی!( در این 
پرونده بود که از این امکان رســانه ای اســتفاده نکردند و همکاران روزنامه مجبور به 
تحقیقات گسترده میدانی شدند.  به عکس جا دارد از پردیسی هایی که ما را در تهیه 
مطالب پرونده یاری کردند، تشــکر کنیم. قطعًا تعامل با روزنامه )رسانه( می تواند در 
تنویر اذهان عمومی و ارتقای اطالعات و عقل جمعی مخاطبان کمک شایانی کند. 
لذا انتظار می رود مسئوالن با غلبه بر ترس از حاشیه های کار رسانه ای وارد گود شوند.

ایندوستانُمندباال
وقتــی صحبــت از پردیس 
یــك دانشــگاه می کنیم، 
اولیــن چیزی کــه برایمان 
تداعی می شود، مؤسسه ای 
وابســته، امــا جــدا از یك 
دانشگاه  است. اما این جدایی، فقط جدایی اسمی 
نیســت، بلکه جدایی فیزیکی هم هست. یعنی 
پردیس یك دانشــگاه باید یك مــکان فیزیکی 
جداگانه داشــته باشد. مســئله  ای که کمبود آن 
در پردیس بین الملل دانشگاه شــریف در تهران 
حس می شــود. دانشــگاه شــریف که از لحاظ 
امکانات فیزیکی محدود و ساختمان های ناتمام 
دانشکده های آن سو ژه ای اســت که هر از گاهی 
بدان پرداخته می شــود، مطمئناً فضای فیزیکی 
مناســبی برای پذیرش تعداد دانشجویان بیشتر 
ندارد. با ورود پردیس به دانشــگاه شریف شلوغی 
فضای دانشــگاه را در برگرفت. دانشگاهی که نه 
تعداد صندلی هایش بیشــتر شــد و نه ســلف و 
مکان های تفریحی رفاهی اش گســترش یافت. 
این موضوع نه برای دانشجویان دولتی قابل قبول 
است و نه برای دانشــجویان پردیسی که با هزینه 
زیاد به دانشــگاه آمده اند. از طرفی وقتی اختلف 
ســطح علمی یا حداقل رتبه آزمون سراســری 
یك دانشجوی دولتی با یك دانشجوی پردیسی 
مشخص است، باید فرهنگ پذیرش دانشجویان 
پردیسی برای دانشجویان غیرپردیسی ایجاد شود. 
وقتی قرار است این دانشجویان درکنار دانشجویان 
شــریفی برای چهار ســال تحصیل کنند،  این 
پذیرش باید حاصل شود. عدم پذیرش باعث بروز 
مشکلت مهمی می شود که تأثیر این مشکلت 
روی دانشجویان پردیسی و غیرپردیسی مشهود 
اســت. وقتی فاصله بین دانشــجویان پردیسی 
با دانشــجویان غیرپردیســی از لحاظ فرهنگی 
بیشتر می شود، باعث می شــود که دانشجویان 
پردیسی منزوی شــوند به همین دلیل است که 
دانشجویان پردیسی در تشــکل های سیاسی و 
اجتماعی دانشــگاه حضور خوبی ندارند و ترجیح 
می دهند فعالیت های اجتماعی و فرهنگی شان را 
در محیط هایی غیر از محیط دانشگاه انجام دهند. 
فعالیت هایی که ممکن اســت بــه خاطر همین 
جدابودن از دانشگاه کًل به فراموشی سپرده شود 
یا جایش را به فعالیت های نامطلوب  دهد. از طرفی 
جدا بودن کلس های پردیســی ها و پایین بودن 
کیفیت کلس هایشــان نســبت به کلس های 
دانشجویان غیرپردیسی، باعث می شود که آن ها 
نتوانند از لحاظ درسی پیشرفت کنند. باید دانست 
که محیط و جو علمی یك مؤسســه دانشگاهی 
از امکانات فیزیکی و خدماتی آن مهم تر اســت و 
دانشگاه صنعتی شریف هم از این قضیه مستثنی 
نیست. چه خوب است با یکسان سازی کلس ها و 
امکانات معنوی دانشجویان پردیسی با دانشجویان 
دولتی، آن ها را از اتمســفر علمی واقعی دانشگاه 
صنعتی شریف محروم نسازیم تا این دانشجویان 
در کنار دانشــجویان غیرپردیســی به تحصیل 
علم بپردازند و با همان ســاز و کار ارزیابی شــوند 
تا دیگر احتمال ضربه خوردن به شــهرت کیفیت 
آموزشی دانشگاه حداقل شود. کما اینکه در میان 
ورودی های یکی دو سال اخیر پردیس کسانی را 
می بینیم که بســیار خوب و پا به پای دانشجویان 

دولتی درس می خوانند.

صالح رستمی

گیم نت و کافه چی میگن؟!

کافه حبیب اله 
چند درصد از مشتری های شما پردیسی اند؟ بیشتر دختر ند یا پسر؟

99/9درصد پردیسی هســتند و  دانشــجویان دولتی کمتر به اینجا می آیند و اکثراً 
دختر ند.

رفتار پردیسی ها نسبت به دانشجویان شریفی چگونه است؟
خیلی با شعور و فهمیده هستند و نســبت به دانشجویان شــریفی روابط اجتماعی 

باالتری دارند. بچه های دولتی منزوی تر هستند.
پردیسی ها به صورت زوج دختر و پسری به کافه می آیند؟

 خیلی به ندرت و اکثر اوقات گروهی می آیند اینجا، جو هم صمیمی و دوستانه است.
 اخالق و رفتار پردیسی ها چه جوری است؟ حرف ها و رفتار غیر اخالقی 

از آن ها سر می زند؟
 چنین چیزی نه دیده ام و نه شــنیده ام. بیشــتر برای خوردن آب میوه و غذا می آیند 

اینجا. یا برای  رد و بدل کردن جزوه درسی.
چرا فکر می کنید، غیرپردیسی ها کمتر به اینجا می آیند؟

 فرق من با فست فود کلبه خوراک و رســتوران المهدی این است که خود پردیسی ها 
دوست دارند جایی بیایند که افرادی با تیپ اخلقی و فرهنگی خودشان را پیدا کنند. 

جایی که شیك و آرام باشد. در ضمن اینجا از لحاظ قیمتی فرقی هم ندارد.
از رفتار پردیسی ها و صحبت با آن ها چه چیزی متوجه شدی؟

به نظرم پردیســی ها هدفمند درس می خوانند ولی شــریفی ها اکثرشان صرفاً برای 
اینکه در سر زمین باباهایشان کار نکنند، درس می خوانند.

تحلیل فضای کافه: از نظر پوشش محیط کافه آزادتر اســت. قیمت غذا ها دو برابر 
بوفه  دانشگاه است و به طبع با کیفیت بهتر.

گیم نت خیابان صادقی
چند درصد از مشتری های شما پردیسی اند؟ 

 بیشتر مشتری ها پردیسی هســتند، البته ترم پیش خیلی بیشتر پردیسی می آمد، 
االن کمتر شدند چون بعضی هایشان، درس هایشان را افتادند و مشروط شدند و این 

ترم دارند درس می خوانند.
 البته مشــتری های دائمی مان بیشــتر غیر پردیســی اند که به صورت روزانه بازی 
می کنند و پردیسی ها هر روز اینجوری نیستند، اما تعدادی از پردیسی ها تایم زیادی 
را صرف بازی می کنند و حتی مورد داشتیم از 9 صبح آمده اینجا تا 8 شب، ولی در کل 

نسبت زمان بازی کردن پردیسی ها و غیرپردیسی ها یکسان است.
رفتار پردیسی ها نسبت به دانشجویان شریفی چگونه است؟

رفتار اجتماعی و رفتار پردیســی ها از شریفی ها خیلی بهتر اســت و تعدادی از آن ها 
فقط برای احوال پرســی  از من می آینــد اینجا و درکل رفتار خیلی دوســتانه تری با 

دیگران دارند.

تحریف کارکرد پردیس های بین المللی



جفریساکسبهایرانمیآید
دکتر جفری ساکس استاد دانشگاه کلمبیا و مشاور سازمان ملل در طراحی اهداف 
توســعه هزاره، 17 خــرداد به میزبانــی وزارت امور خارجه به ایران ســفر می کند. 
نویسنده کتاب معروف »پایان فقر« در این سفر چند سخنرانی دانشگاهی از جمله 
در دانشگاه امیرکبیر خواهد داشــت. جفری ساکس از جمله نظریه پردازان زمینه 

توسعه پایدار است و  در آخرین کتاب خود با توصیه های سیاستی شجاعانه، برنامه توسعه ای ترسیم می کند 
که می تواند تا سال 2025 فقر مطلق در جهان را از بین ببرد. اگر عالقه مند به شنیدن سخنان جفری ساکس 

هستید، می توانید با دفتر توسعه پایدار دانشگاه امیرکبیر تماس برقرار کنید.

پرتغال،4روزپیاپیباانرژیهاینو
کشور پرتغال که پیش از این توانسته بود در طول سه ماهه اول سال 2013، 70درصد 
انــرژی الکتریکی را از منابــع تجدید پذیر تأمین کند، اکنون اعالم کرده اســت که 
به صورت 4 روز پیاپی توانســته 100درصد برق خــود را از انرژی های تجدید پذیر 
تأمین کند. کشور پرتغال بخش عمده انرژی خود را از سوخت های زیستی، انرژی 

بادی و آبی فراهم می کند. مضاف بر این در چند ســال گذشته رشد چشمگیری در انرژی خورشیدی و زمین 
گرمایی داشته اســت، به طوری که در ابتدای سال 2013 تنها 25درصد برق پرتغال تجدید پذیر بوده است و 

در انتهای 2014 به ۶3درصد رسیده است.
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در کشور روسیه در سال 
2010 هزینــه تقریبــی 
از  ناشــی   اقتصــادی 
مــرگ و میرهای زودرس 
285 هــزار میلیون دالر 
آمریکا بوده اســت و در 
ترکیــه نیز ایــن میزان 
70هزارمیلیــون دالر در 
سال 2010 بوده است. همه 
این ها در حالی اســت که 
در ایران در ســال 93 کل 
بودجه ســازمان محیط 
زیست 27میلیارد تومان 
)کمتر 10میلیــون دالر( 

بوده است!

95 خرداد   1 شنبه    698 شماره 

در شماره پیشین اشاره مختصری  محیط زیست
به هزینــه اقتصــادی آلودگی هوا مرتضی محمودی

شــد. متن پیش رو نگاهی به تحقیقات انجام شده در 
اروپا و هزینه های سرانگشــتی آلودگــی هوای تهران 

دارد.
چندســالی اســت که ماه های ســرد ســال برای شهر 
تهران و ســایر کالن شــهر های ایران، فارغ از سردی، 
یادآور  آسمانی خاکستری است. آلودگی هوا معضلی 
چندین و چندساله که هرســال با رسیدن فصل سرما 
بحث دنبالــه دارش در بین مســئوالن و مردم شــروع 
می شود. ســاختار دولتی نابســمان در این خصوص 
بیشــتر از آنکه راهکاری بیابد، توپ را به زمین دیگری 
می انــدازد. نبود بودجــه کافی برای انجــام راهکارها 
یکی از موضوعاتی اســت که بســامد آن بین سخنان 
مدیران زیاد اســت، بــه عبارتی نه تنهــا بخش دولتی 
سیاســت گذار که تولید کنندگان نیز انجام راه کارهای 
جلوگیــری از آلودگی را یک هزینــه می دانند. مدیران 
شــرکت های تولید کننده خودرو، شرکت ملی نفت به 
عنوان تأمین کننده بنزین، ســازمان محیط زیســت، 
شهرداری، ســازمان کنترل ترافیک و... همه پیمودن 
فاصله وضع موجود تا رســیدن به وضعیت مطلوب در 
زمینه آلودگی هوا را هزینه بر می دانند و طبیعی است 
که تا زمانی که وضعیت به حالت هشــدار نرسد و فشار 
اجتماعی وارد نشــود، اراده کافی بــرای پیمودن این 
مســیر پرهزینه وجود نخواهد داشــت. اما نکته ای که 
در این بین مغفول مانده اســت، هزینه های اقتصادی 
ناشــی از آلودگی هواســت که گویی در محاسباتمان 

گم شده است.

اثرات بر سالمت
اولین نکتــه در خصوص اثرات 
آلودگــی محیط زیســت، اثرات 
مســتقیم آن هــا بــر ســالمت 
شــهروندان جامعه است. طبق 
اطالعات ســازمان بهداشــت 
جهانی در سال 2012 آلودگی 
هوا منجر به مرگ و میر زودرس 
7میلیــون انســان شده اســت 
کــه ۶00هزار نفــر از این تعداد 
مربوط بــه کشــورهای اروپایی 
عضو سازمان بهداشت جهانی 
بوده اســت. مضــاف بــر این، 
آلودگــی هــوا یکــی از عوامل 
اصلــی بیماری هــای قلبــی و 
عروقی است که کیفیت زندگی 
را تحت تأثیر قرار می دهد. اثرات 
بلند مدت آلودگی هوا بر سالمت 
انسان ناشی از ذرات معلق کمتر 
از 2/5میکرون است. ذراتی که 
میزان آن ها در روزهای هشدار 
تهران خیلــی فراتــر از خطوط 
قرمز می رود. اگرچه گردش باد و 

باران شاید روزهای آلوده تهران را کمتر کند، ولی اثرات 
بلند مدت این ذرات مغفــول می ماند. طبق اطالعات 
ســازمان بهداشــت جهانــی در ســال 2010، حدود 
3/3میلیون مرگ زودرس در جهان به دلیل اثرات ذرات 
کمتــر از 2/5میکرون تخمین زده می شــود. در ایران 
مطالعه در دسترس نیست ولی به عنوان مقایسه جالب 
اســت بدانیم که این میزان در ســال 2010 در روسیه 

120هزار نفر و در ترکیه 3۶هزار نفر است.

هزینه اقتصادی
مطالعاتی که سازمان بهداشت جهانی برای کشورهای 
)ســازمان همــکاری   OECD
اقتصــادی و توســعه( در ســال 
2014 انجام داده اســت حاکی 
از هزینــه حــدود 3/5تریلیــون 
دالر آلودگی هــوا ) به قیمت پایه 
2010( در کشــورهای عضــو 
ســازمان اســت. البتــه اینکــه 
هزینه های اقتصادی بر سالمت 
و هزینــه افــراد یــک جامعــه با 
واحدهــای رایج پولی محاســبه 
شود محل اختالف است. برخی 
همچون فرانسوانکه )اقتصاددان 
قــرن 18( معتقدنــد پول مالک 
ارزیابی اقتصادی نیســت، بلکه 
ابــزاری بــرای اندازه گیــری آن 
اســت و لذا ارزیابــی پدیده های 
غیر پولــی به وســیله پــول روش 
مناسبی نیست، اما برخی دیگر 
از اقتصاد دان هــا معتقدند مرگ 
زودرس افــراد یــا عــدم کارایی 
آن ها بر اثر بیمــاری یا معلولیت 
سبب کاهش نیروی کار توانمند 
جامعه و کاهــش تولید ناخالص 

داخلــی می شــود و از ایــن رو می تــوان بــرای مــرگ 
زود رس و مشــکالت ســالمتی افــراد جامعــه هزینه 
 اقتصادی قائل شد. روشی متداول استفاده از تعریف
Value of a Statistical Life  است که این روش بر مبنای 
 تمایل مردم به پرداخــت هزینه به منظور کاهش خطر 

مرگ و میر زودرس است.
در ایــران آمــار رســمی از هزینــه اقتصــادی اثــرات 
زیســت محیطی و مرگ های زودرس ناشی از آلودگی 
هوا وجود ندارد، اما بد نیســت برای مقایسه بدانیم که 
در کشور روسیه هزینه تقریبی اقتصادی ناشی از مرگ 
و میرهای زودرس در ســال 2010،  285هزارمیلیون 
دالر آمریــکا بــوده اســت و در ترکیــه نیز ایــن میزان 
70هزارمیلیارد دالر در ســال 2010 بوده است. همه 
این هــا در حالی اســت کــه در ایران در ســال 93 کل 
بودجه سازمان محیط زیست 27میلیارد تومان )کمتر 
10میلیون دالر( بوده است و در بودجه سال جاری این 

میزان با افزایش به 1۶7میلیارد تومان رسیده است.

 سیاست گذاری علمی 
به جای سیاست گذارِی حرفی

اگــر نگوییــم مهم ترین مشــکل، یکــی از جدی ترین 
مشکالت ســاختار دولتی ایران سیاست گذاری های 
غیرعلمی و بدون استناد علمی است. مثاًل در خصوص 
مالیات آلودگی هوا برای بخش صنعت یا شــرکت های 
خودروســازی به دلیل نبود پژوهشــی دقیق و علمی و 
مدلی که قیمت گذاری صحیحی بکند، همواره محل 
اختالف و بحث بوده اســت. تجربه  سیاست گذاری و 
قیمت گذاری صحیح مانند طرح تراکم قیمت گذاری 
در لندن که منجــر به کاهش پیمایش وســائل نقلیه و 
کاهش مصرف ســوخت شــده اســت یا طرح معروف 
CAPP  ) پکیچ سیاســت گذاری هوای پاک( می تواند 
مثال های خوبی برای سیاســت گذاران حل مشــکل 
آلودگی هوا باشد تا بیش از این اقتصاد و جامعه متحمل 

هزینه نشود.

جایگاه گمشده  اثر آلودگی محیط زیست بر اقتصاد

آلودگی هوا، چند تومان؟
مدیریتحوضهایمنابعآب

تنهاراهکارپایداری
چنانچه به تاریخ ایران بنگریم  نوید حسینی

به نمونه های چشمگیری از مدیریت پایدار منابع 
آب برمی خوریم، از قنات ها و استخر ها گرفته تا 
کاشت پوشش گیاهی متناسب با اقلیم محلی. 
اما اکنون چه بر سر ما آمده که با آن پیشینه  غنی 
در مدیریت پایدار، چنان به جان محیط زیســت 
افتاده ایم که داد لئوناردو دی کاپریو در آن سر دنیا 
هم درآمده است؟ با نگاه به تاریخ معضالت آبی 
در ایران نکته قابل درنگ، تقارن شروع این گونه 
بحران ها با افزایش قدرت حکمرانی دولت مرکزی 
است. تا آن هنگام که مردم هر منطقه، خود برای 
منابع آبی تصمیم گیر بوده اند، نشانه ای از وقوع 
آنــگاه  کــه  امــا  بحــران دیــده نمی شــود، 
پایتخت نشینان برای منابع آبی کشور شروع به 
تصمیم گیری کرده اند، به طرح های غریبی چون 
انتقال آب بین حوضه ای، احداث بی رویه  سدها 
و خودکفایی گندم با استفاده از چاه های عمیق 
رسیده اند. اولین نمونه کالن این گونه طرح ها در 
کشور را شــاید بتوان تونل کوهرنگ دانست که 
بدون در نظر گرفتن حق آبــه رود کارون، آب را از 
حوضــه ای بــه حوضه  دیگــر منتقــل می کند. 
درحالی که بــا مدیریت حوضــه ای هرگز طرح 
انتقال آبی کلید نخواهد خورد. از ســوی دیگر، 
عدم اعتماد مردم به دولت مرکزی در کشور های 
جهان ســوم عامل دیگری برای بــروز رفتارهای 
متضاد بــا پایداری گردیده  اســت. از آنجایی که 
دولت مرکزی به نمایندگی از کل مردم کشــور، 
مالــک و حافظ محیط زیســت گردیده اســت، 
مردمــان بومی برای گرفتن ســهم خود از دولت 
مرکزی به جان محیط زیســت افتاده اند و بدین 
طریق حــق خــود را از دولــت مرکــزی بازپس 
می گیرند. برای مثال می توان به حفر 40هزار چاه 
بدون پروانه در حوضه  آبریز دریاچه ارومیه اشاره 
کرد که منجر به افت شدید سطح آب زیرزمینی در 
آن حوضــه گردیــده اســت. درحالی کــه بــا 
تصمیم گیری و نظارت بومی و یکپارچه  خود مردم 
بر آن حوضه  آبریز به طورقطع از خشــک شــدن 
دریاچه ارومیه جلوگیری می شد. شاید این طور 
تصور شــود که در دنیای امــروز مدیریت بومی 
حوضــه امکان پذیر نیســت اما در حــال حاضر 
کشورهایی چون سوییس و فنالند که نمونه های 
مدرنی از پایداری را رقم  زده اند، تصمیم گیری را 
به طور مطلق بــه مردم و ذی نفعان همان حوضه 
واگــذار نموده انــد و دولت مرکــزی دخالتی در 
طرح ها و پروژه هــا نمی  کند. بــه عبارتی نقش 
دولت مرکزی تنها سیاســت گذاری کالن برای 
کشور است. کشور ایران از 8 حوضه  آبریز اصلی، 
30 حوضه  فرعی و ۶09 دشت تشکیل شده است 
که مرزهــای این حوضه ها با مرزهای سیاســی 
تطابقی ندارد. درنتیجه چنانچه به دنبال مدیریت 
بایســتی  هســتیم،  آب  منابــع  ر  پایــدا
تقســیم بندی های سیاســی و قومیتــی را کنار 
گذاشــته و با مشــارکت حوضه ای بــه مدیریت 

یکپارچه  محیط زیست بپردازیم.

انـــرژی و محیط زیـــستتوسعه پایدار
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لوموگرافی
در طول تاریخ همیشه عموم عکاسان به دنبال شــفافیت و رزولوشن باال و کیفیت برای عکس هایشان 
بوده اند. سنســورهای دیجیتال و فیلم های آنالوِگ روز هم در همین راســتا به بازار عرضه می شــوند. 
اما در این بین، عکاسانی هم هســتند که به دنبال کیفیت باالی عکس نیســتند. آن ها حتی به دنبال 
ترکیب بندی صحیح، نور سالم و رنگ مناسب هم نیستند. آن ها عکس می گیرند فقط برای اینکه عکسی 
داشته باشند و اصاًل انتظار یک ثبت بی نقص را ندارند. شرکت لومو در سنت پترزبورگ روسیه برای اولین 
بار دوربین های بی کیفیتی با لنزهای پالستیکی با هدفی جز عکاسی حرفه ای به بازار عرضه کرد. پس از 
گذشت چند سال آنقدر عکس های زیادی با این سبک یعنی رنگ های شدید و به هم ریخته یا کادر کج و 
نور ناصحیح گرفته شدند که مردم به شدت مشتاق این گونه عکاسی شدند و سبکی به نام لوموگرافی در 
هنر عکاسی پدید آمد. در این سبک کسی دنبال لنزهای شفاف نیست چرا که خاطرات در ذهن هیچ 
کس شفاف و دقیق نیست. شما می خواهید از یک تیر چراغ برق عکس بگیرید، سپس بی تفکر دوربین 
را در می آورید و از تیر چراغ برق عکستان را می گیرید و تمام. نه کیفیتی مطرح می شود، نه قاب بندی ای 
و تنظیمات ویژه ای. به شما پیشــنهاد می کنیم حتمًا بخشی از زمان عکاســی تان را به این نحوه نگاه 

اختصاص دهید، چرا که احتمال خروجی جذاب بین تعداد زیادی عکس هیچ وقت صفر نیست.

عکاس باشی
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هزار قلم عنوان این نوشته نام شعری است از دوست فقید شاعرم، فرامرز حجازی، دانش آموخته دانشگاه شریف که در تلخ ترین روزهای این روزگار، ما 
را تنهاتر کرد و رفت. آن ها که در ســا ل های 74تا78 در این دانشــگاه درس خواندند، او را خوب به خاطر دارند. نام او با شب شعرهای پرخون آن فهیم یزدان پناه

سال های دانشگاه شریف پیوند خورده اســت. با شعرهای جان دار و عاصی اش. اخیرًا به دلیلی داشتم نوشته هایش و شــعرهایش را دوباره می خواندم و از قضا 
همین شعر که بوی گل مریم را تا ابد با نام او پیوند داده. این خط خطی ِ سحرگاهی هم، تقدیم می شود به خاطره شریف و درخشان او، به همسرش و پسرک شیرینش.

طبق معمول دارم با شــکل اعداد ِ ثانیه شمار چراغ قرمز 
توی ذهنــم ور می روم که دســتی به شیشــه می خورد. 
خلوتی ِ عجیب چهارراه و نورهای رنگی بیلبورد تبلیغاتی 
که روی چهره دخترک می رقصد، ثانیه شــمار را متوقف 

می کند و اکسسوار صحنه محو می شود: سالم. 
دخترک آنقدر زیبا و مؤدب است که مطمئنم این سردرد 
لعنتی، کارم را به توهم کشانده. نورها مثل تیر فرو می روند 
توی چشمم و دلم می خواهد فرار کنم سمت پیاده روی 

ظلمات آن ور خیابان: آقا؟
از آن ســردردهایی که انگار یک نفر چشم هایت را گرفته 
توی مشــتش، آن قدر فشــار می دهد که از حال بروی، 

ولی زنده بمانی. دستم را می گیرم جلوی تیرها: جانم؟
تازه مریم ها را نشانم می دهد. سرما می ریزد توی ماشین 
و با خودش بوی مریم می آورد تو. خیال می کنم دخترک 
مجســمه ای  اســت از برف و یخ که یک گلفروش خسته 
آخر شــب، آمده گل هایش را گذاشــته توی دست های 
مجسمه یخی و رفته. بعد دست های کرختش را فرو داده 
توی جیب هایش و به این فکر کرده که جواب صاحب کار 
را یک جوری می دهد البد. فوقش از مزدش کم می کند. 

گیرم یکــی هم بخواباند بیخ گوشــش. ســرمای بی پیر 
بی حسش کرده. صاحب کار انگار که خوابانده باشد بیخ 
گوش مجسمه یخی که وسط چهارراه بود و تک شاخه های 
مریم را گذاشــت توی دســت هایش: دخترجان، کسی 

نیست که براش گل ببرم، می گی چی کار کنم؟
البد خواســته ام خیلی انســانی بوده، ولی از آن طرف 
شیشه که به قیافه مستأصل خودم نگاه می کنم، موقعیت 
رقت انگیــزی دارم: برای خودت آقا! مــن هم زودتر برم 

خونمون! 
هزار نفــر توی ســرم شــروع می کنند به حــرف زدن. 
صاحبان آراء متضاد در باب چگونگی ِ برخورد با کودکان 
کار پشــت چراغ قرمز در یخبنــدانِ  نیمه آذر. دخترک 
مرا خلع ســالح کرده. چه آدم عاقلی حاضر می شــود 
اعتراف کنــد که لیاقــت گل خریدن بــرای خودش را 
ندارد؟ که از دســت خودش و همه چیز شــاکی است؟ 
نخیر. بنده هم مثل شما آدمی نیستم که این جا پیش 
دخترک، خودم را از تک و تا بیندازم. آن هم وقتی معلوم 
نیســت کدام جادوگری این وقت شــب، هوهو کشان 
رهایش کرده وسط چهارراه و خودش روی یکی از این 

پشت بام ها دارد وراندازمان می کند. دستی می آید تو و 
دو شاخه گل می گذارد رو صندلی. پول را که می گیرد، 
می پرسد: آقا مطمئنی نمی خوای برای خودت بیشتر 

گل بخری امشب؟ 
**

از بــوی دود بیــدار می شــوم و چشــم هایم می ســوزد. 
نمی فهمم بختک عصر جمعه اســت که چشم هایم تار 
می بیند یا واقعًا دود خانه را گرفته. انگار وســط جنگلی 
خوابیده ام که آتش گرفته و باران خاموشش کرده. روی 
نیم ســوزها راه مــی روم و عینکم را پیــدا نمی کنم. یادم 
می آید به فانتزی خانه چوبی میان جنگل که قرار بود تمام 
خانه را با چوب پر کنم و فقط یک تونل باریک باز بگذارم 
میان چوب ها که می رســید به یــک صندلی که قرار بود 
آنجا بنشینم و منتظر صاعقه باشم یا وزش بادهای گرم 
که هیچ وقت نفهمیدم چطــوری جنگل را آتش می زند. 
سردردم که خوب شد، یادم باشد بعدًا درباره جغرافیا هم 
بنویسم. رســیده ام دم پنجره. جغرافیای خانه ام را طی 
کرده ام مثاًل. تلی از برگ های نیم سوز، کنار پارک روبه رو 
دارد همین جور دود می کنــد. خودم را می بینم که دارم 

فوت می کنم که شــعله پیزوری ِ زیــر برگ های خیس را 
بگیرانم. چشم هایم از دود می سوزد و سرم گیج می رود. 

پنجره را باز می کنم و بوی خیس ِ دود می پیچد تو. 
*

در را که باز می کنم، هنوز از کنده ها دود بلند می شــود. 
مطمئن نیستم هنوز دود پیچیده توی خانه یا این سردرد 
ِ فلج کننده و چشــم هایی که تیر می کشــد، دارد پرت و 
پال تحویلم می دهد. شــاخه مریم هــا را کوتاه می کنم و 
می گذارم توی شیشــه مربا. شــیر آب را باز می گذارم تا 
آب خنک شود. دلم می خواهد سرم را بگیرم زیر آب یخ. 
آب تا کمر ِ مریم هــا می آید باال. بوی مریم پیچیده و یادم 
می آید به شبی که توی یک پیاده روی تاریک می رفتیم و 
یک گل فروش که دلش نیامده بود دسته مریم ها را بگذارد 
توی بغل مجسمه یخی، جلویمان می رفت و همه پیاده رو 
بوی مریم می داد و ما انگار مســخ شده بودیم و دنبالش 
می رفتیم و یادمان نبود کجا می خواســتیم برویم. اصاًل 
کجا قرار اســت برویم وقتی هوا بوی مریم و باران بدهد. 
شیشه مربا را می گذارم کنار تختم و پتو را می کشم روی 
ســرم. بعد، حفــره ای در پیله ام درســت می کنم و نوک 
دماغم را می دهم بیرون. بچه که بودم، دیر خوابم می برد. 
آن قدر با پتو و ملحفه، پیله بازی می کردم که آن وسط های 
دگردیسی خوابم ببرد. زیر پتو احساس خفگی می کردم 
و مجبور بودم یک روزنه ای درســت کنم و مطمئن بودم 

همین نشت ِ هوا جلوی دگردیسی ام را می گیرد.
بوی مریم  ها از میان ماسیدگی ِ دودهای خیس، راهش 
را باز می کنــد و می پیچد توی ســرم. دخترک با صورت 
مهتابی اش ایســتاده روبه روی من و نورهای رنگی روی 

صورتش می رقصند.

بوی گل مریم مرا یاد تو
 نوشته ای به یاد یک دوست

هــــــــــزار قلــــــــــم

Sarayasaei

خیلی شریفی  طور گوشزد مي کنند!
)متن تصویر: با پارک کردن در این مکان حداقل برای 
100 نفــر در هر ســاعت مزاحمت و مشــکل در تردد 

ایجاد کرده اید. حدودًا ۶00 نفر! با تشکر.(

Zeinab Shadram

امروز سر کالس توربوماشین، اســتاد ثابت کردن که 
تغییر انرژی کل سیســتم به شــرط ادیاباتیک بودن و 
عدم ویســکوزیتی فقــط تابع ناپایداری هــای زمانی 

فشار یا پتانسیل است.
دارم فکر می کنم که یــه جورایی تو زندگی هم همینه. 
اگه همه چی پایدار باشــه، اگه مشــتق جزئی نسبت 
به زمــان صفــر باشــه، رشــدی صــورت نمی گیره. 
یعنی می شــه یک زندگــی پایدار حــاال یــا در رکود، 
 یا طبق قانــون اول نیوتن، تــوی حرکت با ســرعت و 

حالت ثابت.
حرفم اینه که اگه دنبال رشــد و تغییر انرژی سیســتم 
باشیم، باید ناپایداری ها رو بپذیریم. درسته که خیلی 
وقتا آدم تمایل داره به پایداری شرایط، ولی اون رکود 

میاره طبق این آنالوژی.
باید توجه کرد که در دســتگاه مرجــع زندگی پارامتر 
عمر ثابت نمی مونه، واسه همین رکود رو من با تقریب 

خوبی رشد منفی و تغییر نامطلوب تفسیر می کنم.

Ali Farnoud

Sina Hasanzade

امام یاسین

- نماز کردند؟
+ آری!

- آه!
+ نماز همه عمرم به تو دهم، آن آه را به من ده!

مسافر

واال اگه به ما بــود، خدا بایــد کًل مرخصی می گرفت 
می نشست پدر مادر اینایی که آشــغال می ذارن سر 

کوچه ما رو لعنت کنه.

 : 1000qalam

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

بــه رفیــق دانایمــان می گــم کــه چــه کنیــم، فالن 
تصمیم گیری ســخته. رفیق دانایمــان می فرماید که 
»نمی دونم چه باید بکنی، ولی می دونم که همه آدم ها 
زندگی رو به شکل سنگی می بینن که دارن هل می دن 
باالی تپه و باید از موانع ردش کنن. تو زندگی رو به شکل 
سنگی ببین که از باالی تپه داری می کشی. اون باالی 
تپه نوشته سال 2058. توی 80ساله وایسادی. ببین از 
اون باال که نگاه می کنی، اصاًل بعضی از این موانع رو به 

شکل مانع می بینی که بخوای براشون انرژی بذاری؟«

رقصی چنین میانه میدانم آرزوست...



صفحـــــــه آخـــــــــر

3985...0937: درود، اطلعیه جشن پنجاه سالگي رو 
دیر گذاشتین کمي، رفتم تو سایت ثبت نام بسته شده 
بود. البته شــاید من دیر دیدم. در ضمن، اسم سایت رو 

جابه جا نوشتین. :(
   اشــکال نداره. شــما همون جشــن 
صدسالگی شرکت کن که افتتاح سردِر تکمیل شده 

هم تو برنامه باشه.
8812...0937: لطفــاً تو مطالبي کــه از صفحه هاي 
اجتماعي افراد مي زارید دقت بیشتري کنید. شماره قبل 

یه مطلبي بود در مورد سوریه، خودش کلً مغالطه بود!
    از اونجا که می ذارید درسته نه میزارید، 

لذا ما مغالطه رو به غلط ترجیح می دیم.
9749...0930: رفتــم دکتــر دانشــگاه می گم خانم 
دکتر من غذا می خورم گلوم و پشــت قفســه ســینم 
درد می گیره شــدیداً تا وقتــی غذا کامل بــره پایین. 
کمی نگاهم کــرد و گفت من در عمــرم چنین چیزی 
نشــنیدم و کاری از دســتم بــر نمیاد. هیچــی دیگه، 
بعد یك دقیقــه اومدم از اتــاق دکتر بیــرون. حداقل 

ویزیت می گیریــد تظاهر به معاینه کــردن هم بکنید!
   شاید دکتره فانتزیش اینه از اتاق عمل 
بیاد بیرون اینو بگه ولی چون پزشک عمومی مونده 

فانتزیش رو همین جا اجرا می کنه.
6838...0935: طرف عضو آکادمي ملي علوم آمریکا 
شده بعد ما دنبال اینیم که چه جوري موهاش رو سانسور 

کنیم! امیدوارم هزاره  بعدي وضع عوض بشه... .
   همین که بقیه صورتش رو می تونیم بزنیم 
جای شــکر داره. ممکن بود االن یه ترنِد تو بند بود.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

29

30

32
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یک وجب روغن

محمد جوانمرد

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

خیلــی از مواقع تیترهــای خبرها 
خــود بــه تنهایــی گویاســت و در 
زمره بهترین طنزهــای روزگار قرار 
می گیرنــد. ولــی بــاز جــا دارد که 
برای روشن شــدن اذهان عمومی 
تشــریحی هم بر آن ها زده شــود. از ایــن رو اخبار هفته 

گذشته را تیتروار و به اجمال مرور می کنیم:
      قاچاقچیان به تریاک، سرب اضافه می کنند!

به همیــن دلیــل بــه دوســتان مصرف کننــده توصیه 
می کنیم تریاک خــود را از مبادی قانونــی تأمین نموده 
و صرفًا تریاک هایی را خریداری نمایند که بســته بندی 
ســالم که مندرج به تاریخ تولید و انقضا هســت، داشته 

باشد. اگر مهر استاندارد هم داشته باشد که چه بهتر!
      امام جمعه موقت تهران: اختالط دختر و پســر 

در دانشگاه ها تجاوز فرهنگی و یک غارت است.
خدا را شــکر که این اختالط صرفًا یک غارت اســت و دو 
یا چند غارت نیســت که ممکن بود باعث ورشکستگی 
مملکت شود و کارها لنگ شــود. خالصه االنی که شما 
در حال مطالعه این مطلب هستید و در دانشگاه حضور 
دارید، کرور کرور از بیت المال کنده شده و به عنوان یک 

غارتگر از این پس شــما را با حروف اول اســم و فامیلتان 
می شناسند.

      در محــل فعلی بهشــت زهرا)س( تا ســال 97 
مشکل قبر نداریم.

ایــن خبــر یــک جنبــه خوشــایند دارد و یــک جنبــه 
ناخوشــایند. جنبه خوشایندش آن اســت که هنوز قبر 
هســت و جنبه ناخوشــایندش اینکه فقط دو سال وقت 
دارید با دار فانی وداع کرده و جان به جان آفرین تســلیم 
کنید و اال بعد از آن روی زمین می مانید و معلوم نیســت 

چه بر سرنوشتتان خواهد آمد.
      داعش ۲5 تن را با اسید نیتریک اعدام کرد.

قبل تر تأثیرپذیری داعش را از فیلم هایی مانند »دزدان 
کارائیب« گفته بودیم. حال می بینیم که ســریال ها هم 
بســیار روی این گروه تأثیرگذار هستند. مشخص است 
این گروه بسیار ســریال Breking Bad را دوست دارند که 
چنین روش اعدامی را انتخاب کرده اند. البته می توان 
حدس زد که از ســریال Dexter هم خوششــان می آید. 
پیشــنهاد می کنیم که یک بســته کامل از سریال های 
Friends، The Big Bang Theory ماننــد   کمــدی 
Modern Family و... را بــه دســت اعضــای ایــن گروه 

تروریستی برسانیم تا کمی روحشان لطیف تر شود.
      حجت االســالم ســالک: بــرای نایب رئیســی 

مجلس در حال مطالعه هستم.
تــا قبــل از ایــن اظهــار نظر مــا فکــر می کردیــم برای 
نایب رئیسی کاندیدا می شوند و با رأی دیگر نمایندگان 
انتخاب می شوند ولی گویا نیاز به مطالعه هم داشته که 
ما از آن بی خبر بوده ایم. حدس می زنیم با این روال پس 
از مطالعه باید تمرین ها را هم حل کرده و در کالس های 
حل تمرین هم شــرکت کنند و پروژه هــم تحویل دهند. 
اگر نهایتا ُکپ نزده باشــند و نمره الزم را به دست آوردند، 

می توانند کاندیدا شوند.
      دکتر عــارف: به زد و بندهاي غیرشــفاف تعامل 

نمي گوییم.
نتیجه می گیریــم که اگــر زد و بندها شــفاف باشــند، 
می توان به آن تعامل گفت. متقاباًل می توان نتیجه گرفت 
که شفافیت یکی از عوامل اصلی تغییر مفاهیم خواهد 
شــد. مثاًل اگر دزدی از بیت المال غیرشــفاف باشــد، 
می شود اختالس و اگر شفاف شــود، می شود دور زدن 
تحریم ها. اگر تهمت زدن غیرشفاف باشد، می شود افترا 

و اگر شفاف باشد، می شود مناظره.

غارتگردانشجونما

ابتکار جدیدی از اهالی 
دانشکده مهندسی و علم مواد 

در تزئین دانشگاه برای جشن 
پنجاه سالگی، با حضور مقامات 

بلندپایه کشور و تعداد زیادی 
از چهره های شاخص تاریخ 

نیم قرن دانشگاه که از سراسر 
ایران و جهان به خانه خود آمده 

بودند.

بیمالحظگی
یک سری چیزها هستند که 
بنابــر مالحظاتی هیچ وقت 
گفته نمی شوند. این چیزها 
هم خیلی هستند. فرقی هم 
نمی کند مســئولیت بزرگ 
باشــد یا کوچک، مهــم یا غیرمهم، حســاس یا 
غیرحساس. مسئوالن در همه این مسئولیت ها  
بیشــینه تالششــان را می کنند تــا چیزهایی را 
بیابنــد و بعد بنابــر مالحظاتی نتواننــد آن ها را 
بگویند. کسِر چیزهایی که می شود گفت به کل 
چیزها، ضریب بی مالحظگی نامیده می شود و 
به تبع، کسِر چیزهایی که نمی شود گفت به کل 
حرف ها ضریــب بامالحظگی. هــر چه ضریب 
بی مالحظگی به صفر نزدیک تر باشــد، اهمیت 
یک مسئولیت بیشتر جلوه می کند. در این حالت 
شکِل ترنِد پیشرفِت مسئول در مقامی که هست، 
اگر در دستگاه کارتزین رسم شود، همان طور که 
می دانیم به صورت x^2/a+y^2/b=1 خواهد 
بود. در کشــور ما ایــن ضریب به طــور میانگین 
کم است. چیزی که چند ســال پیش باعث شد 
مســئوالن تلنگرهای زیادی بخورند. مثال های 
دم دســتی هم فراوان اند. همیــن مجلس دهم 
خودمان، کاِر خود را با بامالحظگی تمام شــروع 
کردند. هر اتفاقی می افتاد، تحریم می شدیم، پول 
نفت برباد می رفت، اختالس می شد خیلی کسی 
را مورد سؤال قرار نمی دادند. دلیلی هم نداشت 
خیلی بحث ها در سطح جامعه مطرح شود. اگر 
وزیری هم کاِر بدی کــرد، نباید به رویش بیاوریم 
که! شاید شــبش توبه کرده باشد. اما از سال 92 
به بعد ضریب بی مالحظگی ایشان با شیبی تند 
از صفر به خیلی، افزایش پیدا کرد. در این حد که 
دیده شــده مثاًل وزیری یــک روز صبح نمازش را 
خواب ماند. صبحش شــنید که کارت زرد گرفته 
و از بازی بعدی هم محروم اســت. فردای آن روز 
هم وقتی داشت درباره بورسیه ها حرف می زد به 
دلیل بازی خطرناک کارت قرمز مستقیم گرفت و 
اخراج شد. ضریب بی مالحظگی تابع چند متغیر 
است. از جمله این متغیرها می توان به میزاِن نفِع 
شخصی، میزاِن نفِع گروهی، میزاِن نفع، میزان 
و رأی ملت اشــاره کرد.  بدیهی اســت مشتق آن 
نسبت به تمامی متغیرها منفی است به غیر از رأی 
ملت که رابطه مستقیم با بی مالحظگی دارد. من 
همین جا به نمایندگی از بی مالحظگان جامعه، 
به مسئوالن در تمامی سطوح توصیه هایی دارم، 
باشد که گامی در جهت افزایش این ضریب مهم 
برداشته باشــیم. اول خواهش دارم که آب را گل 
نکنید تا همگی بتوانیم شن های تِه رود را ببینیم. 
چه عیبی دارد. مشکل آنجاست که آب وقتی گل 
شود همه به فکر ماهی گیری می افتند که با توجه 
به تعــداد ماهی های منطقــه و ظرفیت محدود 
محیط باعث بروز مشکالتی می شود. از آن بدتر 
وقتی ماهی ها منقرض شدند، کسی هم زیر بار 
نمی رود، چون معلوم نمی شود چه کسی زیرآبی 
رفته و ماهی را بلعیده. بگذریــم که اگر آب را گل 
نکنیم، روی زیبا دو برابر می شود و اندوه دل های 

زیادی فرو شسته خواهد شد. 

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به پنجاهمین جشــن پنجاه سالگی در یک ســال اخیر. تقدیم می کنیم 
به مدعوین و برگزارکنندگان و شــریفی های 50 سال پیشــی که خفن بودنشــان اگر از دور معلوم نباشد، از تعدد 
بادیگارد های کنار در تربیت و ماشــین های چراغ گردان دار معلوم شــد. تقدیم می کنیم به همه شان که وقتی که 
کسی نمی دانست فرق دانشگاه و موز چیست، شریفی شدند و لیسانسه. تقدیم می کنیم به قدیم ترها که مدرک 
دانشگاهی ارزش داشــت. تقدیم می کنیم به یک کم قدیم ترها که مدرک دانشگاهی شاید ارزش نداشت، القل 
ورژن شریفش با ارزش بود. تقدیم می کنیم به پردیســی ها که لطفًا بهتر درس بخوانند که فردا با مدرک شریف در 

عالم کسب و کار سربلندمان کنند نه زیر ذره بین سوتی یاب.

تقدیممیشودبه...  دانشگاه صنعتی شریف
زیر نظر شورای سردبیری
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