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به آرزوهایت سالم کن
وقتی که مترو به ایستگاه 
دانشگاه شریف می رسد، 
درحالی کــه فکر می کنی 
همه مسافران تمام توجه 
و حواسشــان به توست، 
بادی به غبغــب می اندازی و با غــرور و افتخار 
پیاده می شوی. وقتی که نگهبان دم در دانشگاه 
تو را »مهندس« صدا می زنــد و مقصودش این 
است که کارت دانشجویی ات را نشانش بدهی، 
یواشــکی در دلت ذوق می کنی. حق هم داری. 
بعد از کلی تالش توانســته ای شاخ غول کنکور 
را بشکنی و شــریفی شــوی. شریفی شدن کم 

چیزی که نیست!
جوان هجده ساله شــریفی با فکرها و آرزوهای 
بزرگ آمده اســت تا ته علــم را درآورد و برای 
خودش، خانواده اش، شهرش و حتی مملکتش 
کسی بشــود. بعد از دوســه هفته که مسجد و 
ســلف و الف صفر و دانشــکده اش را خوب یاد 
گرفت، کم کم وضــع برایش عادی می شــود. 
تکلیف ها و پروژه ها و کمــی بعدتر میان ترم ها 
چنــان مشــغولش می کنند که ممکن اســت 
البه الی شلوغی های روزمرگی اش، آرزوهایش 

را گم کند.
بگذار کمی »شــریفی تر« برایــت بگویم. چند 
خط را در نظر بگیر که همگی از نقطه مشترکی 
شروع می شوند و در مبدأ فقط یک درجه با هم 
اختالف زاویه دارند. هرچــه این خطوط پیش 
بروند، بیشتر و بیشــتر از هم فاصله می گیرند و 

درنهایت کیلومترها از هم دور می شوند.
امــروز تــو و باقــی هم ورودی هایــت خطوط 
هم مبدأ هســتید. هر کدامتان کــه برنامه ای 
برای مطالعه درســی و غیردرســی مســتمر 
داشــته باشــد، هر کدامتان که برنامه ای برای 
ورزش مستمر داشــته باشــد و از همه مهم تر 
هر کدامتان که برنامه ویژه ای برای رســیدن به 
آرزوهای بزرگش داشته باشد، چهار سال دیگر 

کیلومترها از بقیه پیش تر می ایستد.
رفیق تازه وارد! تــو حق داری و اصــاًل وظیفه 
داری که هر چقــدر دلت می خواهــد بگردی 
و جســت وجو کنی تا مســیرت را پیــدا کنی. 
مســیر خود خودت! ببین حتــی تصورش هم 
خنده دار اســت که علی دایی ورودی سال ۶۷ 
مهندســی مواد شریف، اســتعداد فوتبالی اش 
را نادیده می گرفت! یا مثاًل اگر پروفســور مریم 
میرزاخانی ورودی ســال ۷۴ ریاضی شــریف، 
عالقه اش به ریاضــی را رها می کــرد و با مدال 
طالی المپیادش می رفت ســراغ رشــته های 
پرطمطــراق، چقدر حیف می شــد. پس یادت 
باشــد که تو، تویــی؛ انســانی منحصربه فرد و 
متفاوت با بقیه که بایــد راه مخصوص خودش 
را پیدا کند. راهت را که پیــدا کردی، تخته گاز 
تا آخــرش بــرو. بــه آرزوهایت ســالم کن و 

موفق ترین باش.
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ورودی های کوهنورد
برنامه های پاییزی گروه کوه دانشــگاه از 30شــهریور آغاز شــده و حاال قرار است 
در تاریخ 14مهر برنامه  صعــود به قله جنگلی »اوریم« انجام شــود؛ برنامه ای ویژه 
دختران که اولویت شرکت هم با ورودی های 95 و 96 است. گروه کوه هرساله اوایل 
پاییز برنامه های جنگل نوردی برگزار می کند که در مقایسه با دیگر برنامه های گروه 

آسان تر هستند و به منظور آشنایی افراد جدید با گروه کوه اجرا می شوند. کوله و کیسه خواب را هم می توانید از 
خود گروه قرض بگیرید. ورودی های جدید اگر دنبال تجربه  ای نو هستند، حتمًا سری هم به گروه کوه بزنند. 

اطالعات مربوط به برنامه های گروه را می توانید در کانال sutmcg@ بیابید.

رقابت کدزنی
کدکاپ مسابقه ای است در زمینه  برنامه نویسی که ادعا می کند فقط مسابقه نیست، 
بلکه هدف آن ارتقای ســطح فنی شرکت کنندگان است. سومین دوره  این مسابقه 
قرار است به زودی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شود. این مسابقه شامل چند 
مرحله است که مسابقات دست گرمی 1تا7مهر، مسابقه  مقدماتی 11مهر، مسابقه  

انتخابی 14مهر و مسابقه  نهایی 27 و 28مهر برگزار می شود. به جز مرحله  نهایی مسابقه که  به صورت حضوری و 
در دانشگاه برگزار می شود، بقیه  مراحل اینترنتی است. مهلت ثبت نام در این مسابقه تا قبل از مسابقه انتخابی 

است. برای اطالعات کامل تر و ثبت نام به سایت codecup.ir مراجعه کنید.
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آییــن افتتاحیــه ســال تحصیلــی 1396   
حوزه دانشجویی شــریف روز پنجشنبه در 

آمفی تئاتر مرکزی برگزار می شود.
خسته نباشید می گوییم به بچه های هیئت   
الزهرا که بــا همکاری هم مراســم عزاداری 
ساالر شهیدان را به بهترین نحو ممکن اداره 

کردند. اجرتان با امام حسین)ع(.
امروز از ســاعت 16:30 در دفتر مطالعات   
فرهنگــی، نیم طبقــه معاونــت فرهنگی، 
برنامــه ای بــا عنوان »پرســش فلســفی از 
سیاســت« با ارائــه محمدعلی یاســینی، 
دانشجوی دکتری فلسفه غرب در دانشگاه 

گوته فرانکفورت برگزار می شود.
شــرکت مهندســی و فنــاوری vispiron  که   
متعلق بــه امیر روغنی اســت، قصــد دارد 
کارآموز جذب کنــد. مکان این شــرکت در 
مونیــخ اســت. عالقه منــدان فقط تــا آخر 
وقت امــروز فرصــت دارنــد رزومه خــود را 
به زبــان انگلیســی یــا آلمانی، بــه آدرس 
کننــد.  ارســال   sharifgs@gmail.com
همچنین گروه دوســتداران محیط زیست 
روز 17مهر مســتند »قدرت تغییر، انقالب 
انرژی« را پخش و پنل گفت وگویی با حضور 
محمد درویش و امیر روغنــی، نقش آفرین 

این مستند برگزار می کند.
امــروز و فــردا از ســاعت 15 تــا 16 در دفتر   
جامعه اســالمی شــریف، واقع در همکف 
ساختمان ابن ســینا جلســات معرفی این 

تشکل برگزار می شود.
»ســومین همایــش بین المللــی مدیریت   
ســوم«، 27و28  هــزاره  در  اســتعدادها 
دی ماه در دانشــگاه برگزار می شود و مهلت 
ارســال مقاالت تا 17مهر است. برای کسب 
 اطالعــات بیشــتر می توانیــد بــه آدرس

irantalent2017.com  مراجعه کنید.
مســابقه کتاب خوانــی هیئــت الزهــرا بــا   
جوایــزی نفیس)!( برگــزار می شــود. این 
مســابقه با محوریت کتاب »رحمت واسعه« 
اســت که خصایص حضرت سیدالشــهدا 
را از دید حضرت آیت الله بهجــت)ره( بیان 
می کنــد. مهلت شــرکت در این مســابقه تا 
19مهــر و از جوایــز آن، کمک هزینه اردوی 
اربعین و کمک هزینه اردوی پابوس عشــق 
)مشهد( است. برای کسب اطالعات بیشتر 
و شــرکت در این مســابقه به کانــال هیئت 

الزهرا مراجعه کنید.

اعصاب رسانا
انجمن علمی دانشــکده مهندسی برق، »رســانا«، این هفته رویدادی را با عنوان 
»کارگاه علوم اعصاب محاسباتی« برگزار می کند. روز اول این کارگاه فردا 12مهرماه 
است و دکتر عبدالحســین عباسیان و دکتر سیدمهدی خلیق رضوی در این رابطه 
سمیناری خواهند داشــت. روز دوم یعنی پنجشنبه 13مهر نیز کارگاهی آموزشی 

در دانشــکده  برق برگزار خواهد شد که الزمه  آن آشنایی با نرم افزار متلب اســت.  هزینه  شرکت در این برنامه 
35هزارتومان است. برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر می توانید به کانال این رویداد sutneuro@ مراجعه 

کنید.

در حمایت از کارگران
انجمن اسالمی دانشجویان دانشــگاه صنعتی شریف به همراه 63 تشکل دیگر از 
سراسر کشور، بیانیه  مشــترکی صادر کرده اند در حمایت از کارگران کارخانه های 
هپکو و آذرآب اراک که موردحمله  نیروهای انتظامی قرار گرفته بودند. در بخشی از 
این بیانیه آمده اســت: »ما تشکل های اسالمی که بنابر اقتضای هویتی خود، چه 

در قبل از انقالب و چه بعد از آن، در هر ظلم آشــکاری جانب مستضعفین و مظلومان ایستاده ایم، این بار اما 
خواستار رفع هرچه سریع تر مشکالت کارگران کارخانه های هپکو و آذرآب اراک، برخورد با عوامل این سرکوب 

خشونت  بار و دلجویی مسئولین از کارگران آسیب دیده هستیم«.

همه ما زمانی برای دوره کارشناسی  انتخــاب رشــته کرده ایــم. بعضی گزارش
براساس عالقه )یا فکر می کردند براساس عالقه(انتخاب 
رشته کرده اند، بعضی  براساس راهنمایی های گاه زوری 
دیگران و بعضی که احتمااًل شریفی های این دسته کم اند 
هــم با فال حافظ. امــا در این مقالــه کاری نداریم به علل 
انتخاب رشــته. کاری هم نداریم به اینکه چقدر درســت 
انتخاب کردید. همان طور که در جریان هستید، ایران در 
دو چیز کمبود منابع دارد: آب و آمار. در بخش اول این نوشته 
به نحوه توزیع شرکت کنندگان کنکور کارشناسی سراسری 
96، در بخــش دوم به جدیدترین، بخوانید موجودترین، 
آمارهای وزارت کار ایران و در بخش آخر به اجبار به آمارهای 

وزارت کار ایاالت متحده پرداخته شده است.

خالی تر از خالی، پرتر از پر
طبق آمارهای منتشرشده، طی سال های 87تا96 تعداد 
شرکت کنندگان رشته ریاضی 54درصد کاهش، انسانی 
64درصد کاهش و تجربی 26درصد افزایش داشته اند. 
جالب اســت بدانیــد تعــداد کل شــرکت کننده های 
کنکور سراســری از حدود 1میلیــون و 300هزار نفر به 
900هزار نفر کاهش پیدا کرده است. در سال 87 توزیع 
شرکت کننده های کنکور سراســری به صورت ریاضی 
25درصد، تجربی 35درصد، انســانی 40درصد بوده 
است که در سال 96 به صورت ریاضی 16درصد، تجربی 
64درصد، انســانی 20درصد درآمده است. به عبارتی 
سهم رشــته انســانی به نصف کاهش پیدا کرده و سهم 
تجربی تقریبًا 2برابر شده و ریاضی نیز حدود 10درصد 
کاهش یافته است. بنابراین می توان این طور برداشت 
کرد که عمده افزایش ســهم تجربی از رشــته انســانی 
برداشته شــده اســت. آخرین نکته جالب هم ظرفیت 
پذیرش هر رشته است. در رشــته ریاضی تقریبًا 3برابر 
شرکت کنندگان ظرفیت پذیرش وجود دارد و در مقابل در 
رشته تجربی تقریبًا 3برابر ظرفیت پذیرش، شرکت کننده 
وجــود دارد. نکتــه درخــور توجــه دیگر این اســت که 
شرکت کنندگان ریاضی از سال گذشته کمتر شده اند؛ 

در حالی که کنکور انسانی مجددًا رشد داشته است.

آخرین بازدید: مدت ها پیش 
اگر ســری به ســایت آمــاری وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی www.amarkar.ir بزنید، مملو از اطالعات 
و آمارهای به روز نشده گیج کننده است. جدیدترین آمار 

مرتبطی که پیدا شــد، مربوط به ســال 94 است. نکته 
قابل ذکر این است که طبق این آمار از حدود 12میلیون 
نفــر دانشــجو و فارغ التحصیل در ســال 94، به میزان 
50درصدشان در زمره بیکارها و غیرفعال های اقتصادی 

قرار می گیرند.

سفر در زمان و مکان
طبق تخمیــن وزارت کار آمریکا تا ســال 2024 عموم 
رشــته های مهندســی دچار تغییرات محسوســی در 
وضعیت شغلی شان نخواهند شد؛ اما شاغالن مرتبط با 
رشته مهندسی نرم افزار حدود 20درصد رشد خواهند 
داشت. هرچند وقتی در کنار رشدهای بعضی مشاغل 
گذاشته می شــود، عدد 20 زیاد هم چشمگیر نیست. 
اما بــه این نکته باید توجه شــود که میانگیــن درآمدی 
مهندسان نرم افزار در سال 2016 ساالنه 100هزار دالر 
اســت که در قیاس با شــغل هایی که بیش از 15درصد 
رشد خواهند داشــت، بیشــترین میزان در آمد است. 

همچنین رکورد سریع ترین رشــد شغلی تا سال 2024 
حدود 180درصد خواهد بود که متعلق به تکنسین های 
توربین بادی است؛ بنابراین اگر بخواهیم همین آمار را 
بومی سازی کنیم، احتمااًل در 10 سال آینده مهندسان 
نرم افزار بازار و درآمد خوبی داشته باشند و تکنسین های 
ســلول های خورشــیدی با افزایش چشــمگیر فرصت 
شغلی مواجه شوند. برای آمارهای بیشتر از وضعیت کار 
 www.bls.gov در ایاالت متحده می توانید به ســایت

مراجعه کنید.

کالم آخر 
هدف این مقاله این بود که خواننده با کنار هم قراردادن 
چند آمار ظاهــرًا بی ربط، نتیجه گیری های شــخصی 
بهتری را در زمینه انتخاب رشته داشته باشد. البته تمام 
این مقاله با این فرض بود که هدف از تحصیل درنهایت 
رسیدن به شــغل و درآمد باشــد که لزومًا فرض جامعی 

نیست.

تغییرات تأمل برانگیز ترکیب شرکت کنندگان در کنکور سراسری

نون تو پزشکیه

جمعیت فارغ التحصیل و در حال تحصیل عالی سال 1394 )11.8 میلیون نفر(

جمعیت فارغ التحصیل عالی: 7 میلیون نفرجمعیت در حال تحصیل عالی : 4.8 میلیون نفر

غیرفعال: 2.4 میلیون نفرفعال: 4.6 میلیون نفرغیرفعال: 3.8 میلیون نفرفعال:1میلیون نفر

شاغل: 3.7 میلیون نفربیکار:900 هزار نفربیکار: 200 هزار نفرشاغل:800 هزار نفر

درصد شرکت کنندگان در کنکور سراسری کارشناسی )سال 87 تا 96(
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انتقاد تند بسیج از سه مسئول ارشد نظام
بسیج شریف به همراه 7 بســیج دانشجویی دانشگاه های تهران نامه ای خطاب به 
آقایان الریجانی، علی عســکری و امامی کاشانی منتشر کرده اند و از آن ها به علت 
حضور در مجلسی در مجاورت سید محمد خاتمی که در نامه بسیج »یکی از سران 
فتنه« خوانده شــده است، انتقاد کرده اند. در بخشــی از این نامه آمده است: »از 

شــما که در کسوت مسئولیت ارشد در کشــور باید ضامن حقوق ملت ایران باشید، انتظار چنین تسامحی با 
ناقضان حقوق اساسی مردم نمی رفت و نیاز است ضمن عذرخواهی از ملت شریف ایران، از ظالمان در حق 

ملت ایران اعالم برائت نمایید«.

آمریکا بریم یا برونئی؟
چند روز پیش اخبار شــبانگاهی ساعت 22 شبکه 3 صداوسیما خبری پخش کرد 
مبنی بر اینکه وزارت علوم لیست دانشگاه های مورد تأیید را منتشر کرده است و در 
این لیست 82 دانشگاه وجود دارد. سری به سایت وزارت علوم زدیم و متوجه شدیم 
که فقط تعداد دانشگاه های آمریکا، آن هم دانشگاه های سطح الف آن 82 تاست. 

در لیست دانشــگاه های موردتأیید هم به نکات جالبی دست یافتیم! ازجمله اینکه دانشگاه های موردتأیید 
وزارت علوم، شامل بازه  جغرافیایی وسیعی است. پس اگر تصمیم گرفتید اپالی کنید، می توانید به جز آمریکا 

و کانادا به برونئی و بوسنی هرزگوین هم نیم نظری داشته باشید.

شماره 727  سه شنبه 11 مهر 1396بــــــــخش  خـــــــبری

وقتی فقط قله مهم است 
580 هزار نفــر؛ این تعداد  مرتضی یاری

دانش آموزانــی اســت کــه امســال بــه امیــد 
پزشک شــدن کنکــور تجربــی دادنــد. البتــه 
دانشــگاه های دولتی ظرفیت پذیرش 3600 
پزشــک، 900 دندان پزشــک و کمتــر از 700 
داروساز را داشــتند. این را اضافه کنید به اینکه 
پزشــکان عمومــی از وضعیــت و مناســبات 
شغلی شان ناراضی اند و باید گفت از میان همین 
اندک پزشکان آینده هم فقط آن هایی که موفق 
می شــوند تخصــص بگیرند، به خواسته شــان 
می رسند. اصاًل خواســته خیل مشتاقان رشته 
تجربــی چیســت؟ خواهیــد گفــت رضایت و 
موقعیت شغلی، درآمد مناسب، شأن اجتماعی 
و چیزهایی از این دســت. اما چه تعــداد از این 
580 هزار نفر به همه این ها می رسند؟ چه تعداد 
از ایــن دانش آمــوزان پرامید از آنچــه در آینده 
خواهنــد شــد، راضی انــد؟ کدام ها بــه خود 
می بالند و کدام ها زندگی سرشــار از حســرت و 

نارضایتی را تجربه می کنند؟
باز هم خواهید گفت همه به موفقیت نمی رسند 
و جا برای ایســتادن همه روی قله وجود ندارد. 
اصــاًل قله یعنی همین و هــر هرمی، قاعده ای 
دارد بسیار بزرگ تر از قله اش. این قاعده طبیعت 
است. اما این همه ماجرا نیست. اینکه همه بنا 
نیست به قله برســند، پذیرفتنی است. مشکل 
آن اســت که همه برای رســیدن بــه قله هایی 
زندگــی می کنند که برســاخته ذهــن دیگران 
اســت. شــما هم ناگزیر به حرکت به سمت آن 
قله اید. اعتبار و جایگاهتان هم تنها در نسبت با 
همان قله تعریف می شود. مشکل وقتی بزرگ تر 
می شود که انگار از دید جامعه آن هایی که به قله 
نمی رسند، اصاًل به جایی نرسیده اند و درخور 
احترام نیســتند. خودشــان هم از خودشــان 
ناراضی انــد و به زمیــن و زمان و بیــش از همه 

خودشان ناسزا می گویند. 
انگار جامعه و ما فقط بــرای آن هایی که باالی 
آن قلــه ایســتاده اند، احتــرام قائلیــم. انگار 
دیگــران کار باارزشــی نمی کننــد و شایســته 
نیســتند. نتیجه، نارضایتی عمومی اســت از 
آنچه هســتند، آنجا کــه ایســتاده اند و کاری 
کــه می کنند. دون شأن دانســتن بســیاری از 
موقعیت های شغلی و اجتماعی برای کسانی 
که در همان موقعیت زندگی می کنند، حاصل 
همین قله سازی های بی وجه و اجبار همه برای 

حرکت به سمت آن است.  
سؤال دیگر اینکه این فشــار اجتماعی از سوی 
چه کسانی اعمال می شود؟ تازه عروسی در سده  
گذشــته ایران را تصور کنید کــه از به دنیاآوردن 
فرزند دختر شرمگین و زیر فشار است. شوهرش 
او را بیشــتر می آزارد یا زن های دوروبرش که به 
جانش غر می زنند و دخترزا می دانندش؟ تعداد 
آن هایی که بر فراز قله ایستاده اند، آن قدر نیست 
که بتوانند چنین فشار اجتماعی ای خلق کنند. 
فشار و نگاه های طعنه آمیز ساخته همان هایی 

است که قاعده هرم را پرکرده اند.

از دانشکده مهندسی شیمی و نفت که به سمت نهاد رهبری بروید، پنجره های دردست تعمیر بین در بهداری و نهاد، توجه شما را به خود جلب  گفت وگو
می کند. اینجا همان بخش دندان پزشــکی پرطرفدار و البته در مواردی پرشکایت دانشگاه است که درحال بازسازی است. به همین بهانه سراغ محمد حسین هوائی

آقای مروجی، مسئول محترم بهداری رفتیم و آخرین وضعیت بهداری را از او جویا شدیم.

با توجه به شروع تعمیرات، بهداری در چه 
وضعیتی است؟

اســتارت کار را چنــد مــاه قبــل زدیــم کــه بتوانیم به 
سرویس  های اول سال تحصیلی برسیم. در کل در یک 
سال گذشــته کارهای زیادی در راستای بهبود بهداری 
انجام شــد. ازجمله آن می توان به نوســازی آمبوالنس 
اشاره کرد که اکنون امکانات زیادی مثل دستگاه شوک 
دارد. در زمینه  تجهیزات پزشــکی مرکز، از سال گذشته 
تاکنون بهســازی بســیار زیادی صورت گرفته اســت و 
دســتگاه هایی از بهترین برندها، ازجمله دستگاه های 
فشار خون، دستگاه نوار قلب و دستگاه شوک خریداری 
شــده اند. همچنین هر سه یونیت قبلی دندان پزشکی 
تعویض شــدند و ساکشن و یونیت های جدید با کیفیت 
بهتر خریــداری و دیگــر تجهیزات دندان پزشــکی نیز 
نوسازی شــد. درحال حاضر تمام بخش های بهداری 
به جز دندان پزشــکی فعالیــت می کنند که شــروع به 
کار دندان پزشــکی هم قریب الوقوع اســت. همچنین 
تجهیزات بخش اپتومتری با تجهیزات جدید و باکیفیت 
جایگزین شــد. ســرامیک ها و تخت های بهــداری نیز 
تعویض شــدند. برای اینکه ســرویس متوقف نشــود، 
تعمیرات مرحله به مرحله انجام می شوند و شاید راحت تر 
این بود که مدتی کل بهداری را تعطیل می کردیم و همه  
تعمیرات را باهم انجام می دادیم؛ ولی به این منظور که 
سرویس به دانشــجویان متوقف نشود، این کار را انجام 
ندادیم و تعمیرات را مرحله به مرحله پیش بردیم. البته 
هنوز یک سری تعمیرات زیرساختی نیاز است که آن ها 
هم در شــرف انجام اســت و قرار اســت که بعد از اتمام 
دندان پزشکی به سراغ آن ها برویم. کار دیگری که انجام 
شــده، تغییر ساعت سرویس دهی اســت. پیش از این 
سرویس بهداری تا ساعت 8 شب بود؛ ولی االن ساعت 
کار بهداری تا 11شب افزایش یافته و سرویس آمبوالنس 

و پرســتاری موجود است. البته 
طبعــًا در ایــن ســاعات مراجعه 
بــه بهــداری کمتر اســت؛ ولی 
ممکن است که در این ساعات از 
خوابگاه ها مراجعه داشته باشیم.
اعــزام  در خصــوص 

بیمار چطور؟
درمــورد اعزام هم، ما بــا دو مرکز 
قرارداد داریم؛ یکی بیمارســتان 
حضــرت رســول اکــرم اســت 
کــه امکانــات تخصصــی و فوق 
تخصصی بــه دانشــجویان ارائه 
می کند و دیگری درمانگاه یادگار 
که با آن  ها قرارداد داریم و هرسال 
تمدیــد می کنیــم. البته ترجیح 
خود ما بیمارستان حضرت رسول 
است که امکانات کاملی دارد. از 

نظر امور پزشکی و درمانی هم سعی کردیم شرایط مرکز 
را به گونه ای کنیم کــه کادر موجود بتواننــد خدمات را 
متناسب و در شأن دانشجویان ارائه دهند. مرکز بهداری 
روشی هم برای اطالع رسانی دارد که سایت مرکز است 
که البته هنــوز به صورت آزمایشــی اســت و آدرس آن 
sut.abresalamat.ir اســت. کاری که پیش رو داریم و 
انرژی زیادی می طلبد، پایش سالمت ورودی های جدید 
است. همه  دانشگاه های دولتی براساس دستورالعمل 
وزارت علوم باید این کار را انجام دهند. مراحل پایش هم 
به این صورت اســت که در ابتدا دانشــجویان در سایت 
ثبت نام انجام می دهند که در آنجا فرمی است از سؤاالت 
پزشکی که باید آن را پر کنند. بعد از جواب دادن به آن ها 
پرونده الکترونیکی برای آن ها تشکیل می شود و پس از 
آن براســاس جدول زمان بندی به مرکز بهداری مراجعه 
می کننــد. در مرکز بهــداری کارهــای کلینیکی، مثل 
اندازه گیری قد و وزن و فشــار خون و بررسی اپتومتری 
و معاینــه  دندان پزشــکی انجام 
می شود. پایش سالمت ورودی ها 
تقریبًا تــا آبان مــاه ادامه خواهد 

داشت.
به جز دندان پزشکی تعمیرات 

دیگری هم مانده است؟
بایــد یک ســری فضاها آمــاده و 
کامــل شــوند؛ مثــل فضــای 
اپتومتــری و فضای اســتراحت 
راننــدگان کــه این هــا پــس از 
راه افتادن دندان پزشــکی انجام 

می گیرد. 
بــه کار  گفتیــد کــه شــروع 
دندان پزشــکی قریب الوقوع 

است. یعنی ِکی؟
دندان پزشکی حداکثر تا دو هفته   

آینده راه می افتد.

در مدتی که تعمیرات بود، در سرویس دهی 
وقفه ای هم ایجاد شد؟

خیر. در سرویس دهی هیچ وقت وقفه ایجاد نشد و هیچ 
سرویسی متوقف نشد. فقط دندان پزشکی به مدت چند 
هفته سرویس دهی ندارد که آن هم به دلیل این است که 

در آن نوسازی کامل انجام دادیم.
دندان پزشکی خدمات اورژانسی دارد؟

بله. در صورتی که مورد اورژانســی وجود داشته باشد، 
با معرفی بیمار به تیم پزشــکی خدمات دندان پزشکی 

انجام می پذیرد.
در صحبت هایتان به بیمارستان های طرف 
قرارداد اشــاره کردیــد. این قــرارداد به چه 
صورت است و چه مزیتی برای دانشجویان 

دارد؟
قــراردادی کــه مــا بــا بیمارســتان ها بســتیم، بــرای 
دانشجویانی است که دفترچه بیمه ندارند. کسانی که 
دفترچه بیمه دارند، حدود 10درصد هزینه هایشــان را 
می پردازند و باقی به عهده  بیمه اســت؛ ولی کسانی که 
بیمه ندارنــد و با معرفی مرکز بهداری مراجعه می کنند، 
حدود 35درصد هزینه را خودشــان پرداخت می کنند. 
البته این اعداد حدودی است و درصدها برای خدمات 

مختلف، متفاوت است.
پــس از اتمــام تعمیــرات آیا قصــدی برای 

گسترش مرکز بهداری دارید؟
طرح هایــی به عنوان ایــده  خام مطرح هســتند، مثل 
راه اندازی مرکز چشم پزشکی؛ ولی در کل فعاًل قصدمان 
این اســت که تمرکز خــود را روی ســرویس دهی بهتر 

بگذاریم.
روزانه چند مراجعه کننده دارید؟

بستگی به فصل دارد. در اوایل مهر مراجعه زیاد است و 
حتی تا روزی 100 نفر هم می رسد؛ ولی در ادامه تعداد 
مراجعه کنندگان کمتر می شود و به حدود روزی 70 نفر 

می رسد. 

گزارشی از آخرین وضعیت بهداری

بهسازی بهداری برای بهبودی و بهروزی

حرف زیادی

با  قــراردادی که مــا 
بیمارســتان ها بستیم، 
است  دانشجویانی  برای 
که دفترچه بیمه ندارند. 
کسانی که بیمه ندارند و 
بهداری  مرکز  معرفی  با 
می کننــد،  مراجعــه 
هزینه  35درصد  حدود 
پرداخت  را خودشــان 

می کنند



 ۴

شاید فکر کنید اینکه رتبه یک کنکور ریاضی فیزیک هر سال به شریف بیاید، دیگر عادی شده است؛ اما نفر اول مسابقه ای بزرگ همیشه آدم  گفت وگو
جذابی اســت؛ اینکه چطور فکر می کند، چگونه زندگی می کند و چه آرزوها و دغدغه هایی دارد، همیشــه در پس رتبه اش فراموش می شود. محمد صالح انصاری

ولی برای ما مهم این است که صابر چطور آدمی است که در این ماراتن پیروز شده است، خود پیروزی اش دیگر جذابیتی ندارد.

خودت را معرفی کن.
صابــر دین پژوه هســتم از تبریز. امســال رتبه 1 کنکور 
ریاضی شــده ام. از دبیرســتان شــهید مدنی تبریز و با 

معدل 19/98.
کدام درس معدلت را خراب کرد؟

دین و زندگی. 0/75 کم گرفتم.
صابر سال گذشته چقدر درس می خواندی 

با احتساب کالس هایت؟
سال گذشته انصافًا خیلی درس می خواندم. کالس که 
خیلی نمی رفتم. بعد از مدرسه که می آمدم، حدود 7یا8 
ســاعت. روزهای تعطیل 12 ساعت. به طور میانگین 9 

ساعت، یعنی 64 ساعت در هفته.
آن لحظه ای که حسینی بای از صداوسیما 
تمــاس گرفــت و گفــت رتبه 1 شــدی، چه 

حسی داشتی؟
خــب خیلی خــوب نیســت اظهــار نظــر کنــم؛ ولی 
حسینی بای خبرنگار لوسی است. خیلی زود صمیمی 

می شود. ولی خیلی خوشحال شدم.
کجا اپالی می کنی؟

هنوز فکر نکردم.
می خواهی اپالی کنی؟
نمی دانم. هنوز فکر نکردم. شاید.

اگر قرار باشــد بروی، ترجیح می دهی کجا 
باشی؟ اروپا، آمریکا؟

دانشگاه های آمریکا در رده بندی در مهندسی در صدر 
هســتند. اگر آن  موقع آن قدر درس خواندم که بشــود 
اپالی کرد، ترجیح می دهم آمریکا باشم. شاید هم اصاًل 

اپالی نکردم.
خودت را آدم باهوشی می دانی؟

نه.
یعنــی شانســی معدلــت 19/98 و رتبــه 

کنکورت 1 شد؟
شانسی هم نیست؛ ولی پشتکارم خیلی زیاد است. یعنی 

به یک کاری گیر بدهم، رهایش نمی کنم.
آدم باهوش تر از خودت دیده ای؟

بله خیلی زیاد. اما چقدر باهوش ها هســتند االن کنار 
خیابان هستند و نمی دانند باید چه کنند. باید هوش را 

در جای درست مصرف کرد.
در ایــن چنــد روزی کــه آمــدی، بچه هــا 
برخوردشــان با تو چگونه بــود؟ مثاًل تو را با 

انگشت نشان می دادند؟
بعضی هــا نشــان می دادند، ولــی بعضی هــا هم نه. 
هم رشــته ای هایم بیشــتر ســعی می کردند ســنگین 
باشــند و خودشان را دســت کم نمی گیرند. می گویند 
شــاید رتبه مان مثل تو نباشــد، اما شــاید در دانشگاه 

بهتر باشیم.
فرق علوم کامپیوتر و مهندســی کامپیوتر 

چیست؟

علوم کامپیوتر بیشــتر انگار تئوری اســت. درس های 
الگوریتمی و ریاضی بیشــتر دارد. مهندسی کامپیوتر 

برنامه نویسی و کارهای عملی و این ها بیشتر دارد.
چرا کامپیوتر را انتخاب کردی؟

عالقه داشتم.
قبــل از اینکه این رشــته را انتخــاب کنی، 
خفن ترین کاری که کردی بــا کامپیوتر چه 

بوده است؟
خب در زمــان راهنمایی ما بیشــتر برنامه نویســی کار 
می کردیــم. آن موقــع کتاب هــای برنامه نویســی از 
طرف ســمپاد داده بودند. یک بــار معلممان گفته بود 
رنگین کمان را درست کنید. بعد گفته بود که فقط خطی 
می توانید بکشید، دیگر نمی توانید پر کنید. من گفتم 
که نه من می توانم پر کنم، رنگ ها را بکشم و طیف درست 

کنم که خب این کار را کردم و او خیلی خوشش آمد.
دکتری می خواهی بخوانی؟

بله. می خواهم تا آخر بروم.
چرا می خواهی دکتری بخوانی؟

می خواهم سوادم کامل باشد.

می خواهی استاد دانشگاه شوی؟
نه، استاد دانشگاهی را دوست ندارم.

پسادکتری چطور؟
نه دیگــر تا دکتــری می خوانــم ببینم چه جور اســت. 
پسادکتری را فکر کنم زیاد شود. همین 10سال تا آخر 
دکتری. حاال دکتری را بگیریم ببینم که شرایط بازار کار 
چگونه است، اگر آدم راحت تر به شرکت ها جذب بشود، 
مشــکلی ندارم که استخدام بشــوم؛ ولی خودم بیشتر 
در ذهن دارم که اســتارت آپ بزنم. دوست دارم در حوزه 

هوش مصنوعی و روباتیک وارد بشوم.
نمی ترسی بیکار شوی؟

نه، عمرًا بیکار نمی شــوم. یعنی در کامپیوتر که اصاًل. 
شــاید برقی ها یا مکانیکی ها فرصت شــغلی کمتری 
داشته باشند نسبت به کامپیوتر. من شنیدم که بیشتر 
خودشــان برنامه نویسی و این ها کار می کنند و فرصت 
شــغلی برای این ها هم پیش می آید؛ ولی در کامپیوتر 
فرصت شغلی خیلی زیاد است. هیچ کسی که کامپیوتر 

خوانده، بیکار نخواهد بود.
بزرگ ترین دغدغه ات چیست؟ یک دغدغه 

کوتاه مدت بگو یک دغدغه بلندمدت.
دغدغه کوتاه مدت االن زندگی در تهران اســت.  تهران 
شهر بزرگی است، پس مشکالتی هم دارد و باید ببینیم 
چگونه با این شــرایط سازگار شــویم. بلند مدت هم که 
درس را باید خوب بخوانیم تا آخر کارشناســی و بعدش 

هم باید اپالی کنیم، یا اینکه ادامه بدهیم.
20سال دیگر درآمد و خرجت چقدر است؟
فکر کنم ماهی 15 درآمد داشته باشم و شاید 5میلیون 

خرج.
خودت را مدیر می بینی یا دانشمند؟

مدیر می بینم.
دانشگاه شریف آن مشخصاتی را که در ذهن 

داشتی دارد؟
هنوز خیلی آشنا نشدم؛ ولی فکر می کنم داشته باشد. 
یعنــی این که بچه ها خیلــی فعال و پرانرژی هســتند. 
مخصوصًا در اردو دیدیم که خیلی انرژی شان زیاد است. 
اما بعضی هســتند که کاًل داخل فاز دانشگاه نیستند، 
به فکر خودشــان هســتند و درس را کنار گذاشته اند. 
سرگروه های اردو این گونه بودند. بنده پیشنهاد می دهم 
بــرای ســرگروه های ورودی یک مقــدار دانشــجویان 

درست وحسابی تری انتخاب شوند. 
مثاًل چگونه؟

حداقل یک مقدار درس بخوانند؛ مثاًل یکی از سرگروه ها 
تــرم 7، 13 واحد برداشــته و برنامه ریزی کرده تا ســال 

6 برود!
اگر رئیس جمهور بودی، چند اولویت کشور 
که االن برای حل آن ها اقدام می کردی چه 

چیزهایی بودند؟
یکی اینکه تورم را مهار کنم. هر روز سکه را نگاه می کنیم 
20تومان رفته باال. دوم بیکاری. چقدر مهندس داریم 
که بیکار هســتند. سوم تعادل بین رشــته ها را درست 
می کنــم. تجربی هــا 600هــزار شــرکت کننده و بعد 
ریاضی ها را نگاه می کنیــم 130 هزار نفر. ضمنًا روی 
مدارس نظارت بیشــتری می کنم تا سطح علمی خود 

را ارتقا دهند.
سه تا آرزو کن.

آرزو می کنــم که هیچ دانشــجوی ریاضــی هیچ وقت 
تغییر رشته ندهد برود پزشــکی تا مقدار بیشتری پول 

داشته باشد. 
وضع کشور طوری شــود که فرار مغزها نداشته باشیم. 
یعنی برای ماندن در ایران دنبال دلیل نگردیم. خیلی ها 
این گونه هستند. حاال در رشته برق بیشتر است. از این 
180 نفر ورودی برق شــریف 160تا اپــالی می کنند. 
بعضی ها به بقیه نگاه می کننــد و اپالی می کنند. ولی 

اشتباه انتخاب می کنند و باید داخل ایران بمانند.
سوم اینکه همه عاقبت به خیر بشوند.

مصاحبه ای خودمانی با رتبه یک کنکور ریاضی فیزیک 96

پشتکار برتر از هوش است

شماره 727  سه شنبه 11 مهر 1396

سر به سر رتبه 1 می گذاریم 
در خالل مصاحبه با صابر کمی با او شــوخی 
کردیم و از زندگی شخصی اش پرسیدیم. البته 

آخر نفهمیدیم کی سربه سر کی 'گذاشت!
اهل ورزش هستی؟ یا هنر؟

هنر نــه زیاد. ولــی ورزش قباًل از 6 ســالگی تا 
14-15 ســالگی اســکیت می رفتــم، در حد 
خیلی خوب هــم نه، ولی خوب بــودم. یک بار 
خواب دیدم دارم اسکیت می رانم، در تلویزیون 
دیده بودم. صبح به بابایم گفتم، بعدش رفتیم 
اســکیت خریدیم و کالس ثبت نــام کردیم و از 
آنجا شروع شد. االن بیشتر فوتبال کار می کنم. 

طرفدار چه تیمی هستی؟
بارسلونا و تراکتور!

رفتی ورزشگاه؟
نه. وقت نکردم. مشغول درس بودم.

فیلم نگاه می کنی؟
فیلم و این ها زیاد می بینم.

ایرانی یا خارجی؟
بیشتر خارجی می بینم. سریال های ایرانی هم 

گاهی اگر خوب باشد، نگاه می کنم.
بازیگر محبوبت کیست؟

مهران رجبی.
یک پیشنهاد فیلم به ما بده.

اسم هایشــان را خیلی نمی دانم؛ ولی بیشــتر 
فیلم های اکشن دوســت دارم. سقوط هواپیما 

و این ها را خیلی دوست دارم.
خب، 16آذر چه روزیست؟

نمی دانم. اصواًل باید به دانشــجو ربط داشــته 
باشــد که می پرســید. روز دانشــجو است؟ نه، 

آن که 13 آبان است!
7 آذر نیروی دریایی اســت، 16 آذر 

چیست؟
نیروی هوایی؟

13 آبان چیست؟ چه اتفاقی افتاده 
است؟

نمی دانم، شهید فهمیده؟ نارنجک بسته رفته؟
شهید فهمیده چند سالش بود؟

13 سال.
خب 13 سالگی رفته دانشگاه؟

دانــش آموز بود فکر کنم. دانشــجو هم 16 آذر 
است.

16 آذر چه اتفاقی افتاد؟
نمی دانم!

چه خبرگزاری را می خوانید؟
اخبار نگاه می کنم. خبرگزاری نمی خوانم.

در چــه کانال هــای تلگرامــی عضو 
هستید؟

من زیاد داخل کانال ها عضو نیســتم و بیشــتر 
لفــت می دهم. بیشــتر کانال هــای خوابگاه و 

دانشگاه و هم اتاقی ها و...
چقدر وقــت برای تلگــرام یا فضای 

مجازی می گذارید؟
فضای مجــازی در حد اینکــه آدم از اخبار تازه 
باخبر شــود. االن هم که باید با خانواده ارتباط 

داشته باشیم. در حد خیلی زیاد نه.

تکنیک های مصاحبه )1(
کمتر پیش می آید به تفصیل از آن نوع تکنیک های مصاحبه صحبت به میان آید که 
صرفًا با سؤال شروع نمی شوند. نخستین نکته  برای تهیه مصاحبه خوب این است که 
مصاحبه باید در محیطی آرام و آزادانه صورت گیرد و برای دستیابی به چنین محیطی 
باید خوب گوش دادن را آموخت. به گفته جان برادی، روزنامه نگار آمریکایی، خبرنگاری 

که زیاد صحبت می کند، هرگز نمی  تواند مصاحبه های خوبی تهیه کند. درواقع آنچه مصاحبه گر در ذهن دارد، 
مسیر گفت وگو را مشخص می کند و روند مصاحبه به گفت وگویی یک سویه تبدیل می شود. مصاحبه شونده به 
فردی نیاز دارد که مهارت طرح کردن موضوع با روش هایی به غیر از استفاده صرف از پرسش و پاسخ را داشته باشد.

سردار سلیمانی صنعت
پیشنهاد این هفته مصاحبه ای است با یک کارآفرین بسیار قدیمی. غالمعلی سلیمانی 
کسی است که برند معروف »کاله« را پایه گذاری کرده است. در این مصاحبه از شوق 
و ذوق روزهای اول تا تجربه شکست و تمام لحظات تلخ و شیرینی که برای هرکسی که 
می خواهد کسب وکاری را شروع کند یا شروع کرده پیدا می شود. جمله جالبی هم در 

میان صحبت هایش هست که حرف این روزهای خیلی از ماست: »این کشور نیازمند تولید و صنعت است. ما 
چند دانشگاه صنعتی داریم، بدون اینکه صنعت داشته باشیم  و یا به آن اهمیت بدهیم«. خواندن این مصاحبه 
bartarinha.ir/fa/news/634 جذاب و پرجزئیات را در روزهای ابتدایی سال تحصیلی جدید از دست ندهید.  

گــــــــــــفت وگـــــــــــو بگو مگو
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تجلیل از چهار دهه تالش  علمی دکتر جبه دار
دانشگاه تهران: دکتر هاشمی، سرپرست وزارت علوم، با حضور در منزل دکتر پرویز 
جبه دار ماراالنی، استاد بازنشسته مهندســی برق دانشگاه تهران و عضو پیوسته 
فرهنگستان علوم با این استاد برجســته و خانواده وی دیدار و گفت وگو کرد. دکتر 
پرویز جبه دار ماراالنی نیز در این دیدار با قدردانی از حضور سرپرســت وزارت علوم 

گفت: »به خاطر عالقه به پیشرفت کشــورم، به جز برای فرصت مطالعاتی، کشور را ترک نکرده ام و 40 سال با 
تمام توان در کالس درس به کشور خدمت کردم و پس از 4 دهه، برای گشودن باب خدمت جوان ترها در سال 

1389 درخواست بازنشستگی کردم«.

سوغات ایتالیایی برای دانشگاه یزد
یزد: در نشست مشــترک مدیران گروه صنعتی سنتکس ریمای ایتالیا با مسئوالن 
دانشــگاه، مهم ترین مواردی که مورد بحث قرار گرفت عبارت  بودند از: ١. ایجاد 
مرکز تحقیق و توسعه ای درزمینه مهندسی نساجی به نام شرکت سنتکس ریما در 
دانشگاه یزد؛ 2. ایجاد فرصت های مطالعاتی برای دانشجویان دکتری و اعضای 

هیئت علمی دانشــگاه یزد در زمینه های مرتبط با مأموریت های این شــرکت؛ ٣. اعطای سالیانه حداقل 2 
بورس تحصیلی داخلی یا خارجی به دانشجویان دکتری رشته مهندسی نساجی. گفتنی است مدیران این 

گروه صنعتی یک دستگاه ماشین بافندگی به دانشگاه یزد اهدا کردند.

نوام  ماساچوســت، بوســتون:  کمی آن سوتر
چامسکی استاد تمام و بازنشسته مترجم: حسین رجبی

زبان شناســی ام آی تی جدیدًا به دانشــگاه آریزونا در 
دانشکده زبان شناسی و فلسفه رفته است. متن حاضر 
خالصه ای از مصاحبه روزنامــه ام آی تی با وی و رئیس 
دانشــکده، دیوید پستســکی درباره نقــش و تجارب 

چامسکی در ام آی تی است.
با ورود به کالس زبان شناســی چامسکی، با جمعیتی 
200نفره روبه رو خواهید شد شامل 10تا20 دانشجوی 
ام آی تــی، به عــالوه دانشــجویان کنجــکاو دیگــر از 
دانشــکده ها و دانشــگاه های مختلف. از طرف دیگر 
استادان زبان شناسی دیگر نیز برنامه های سفر خود را 
به گونه ای تنظیم می کنند که بتوانند پنجشنبه بعد از 
ظهرها در کالس چامسکی شــرکت کنند. این کالس 
بــه مرکزی برای مباحثــه علمی دانشــگاهیان تبدیل 

شده است.
چامسکی در ســپتامبر 1951 پس از فارغ التحصیلی 
از هاروارد، وارد ام آی تی شــد و فضای آنجا را بسیار پویا 
و چالش برانگیز توصیف کرد. چامســکی در ام آی تی 
با هــال مالقــات کــرد؛ یکی از اســتادان دانشــکده 
زبان شناسی که دوست و همکار بسیار نزدیک او شد. 
این دو پــس از دریافت کرســی اســتادی در ام آی تی 
در اتاق مشــترکی در دانشــکده زبان های پیشــرفته 
و آزمایشــگاه تحقیقاتی الکترونیک مســتقر شــدند. 
چامســکی با هال، دانشکده زبان شناســی پیشرفته 
را راه انــدازی کردند. پستســکی از آن زمان می گوید: 
»زبان شناســی پیش از این به نوعی رشــته ای قدیمی 
و قرن نوزدهمی بود که دانشــجویانش یاد می گرفتند 
گذشتگانشان چگونه سخن می گفتند. اما چامسکی 
و هال معتقد بودند دانشجویان باید پژوهشگر باشند. 
آن ها اینجا آمدنــد تا بفهمند موضوعــی جالب، مثل 
توانایی انســانی بــرای یادگیــری زبــان، چگونه کار 

می کند«.
چامســکی درباره زبان شناســی، علوم شــناختی، 
فلســفه، مســائل اجتماعــی و روابــط بین الملــل 

سخنرانی داشــته و بیش از 100 کتاب نوشته است. 
وی را بنیان گذار زبان شناســی پیشــرفته می دانند. 
چامسکی نظریه دســتور زبان جهانی را پایه گذاری 
کرد. برمبنای این نظریه همه انسان ها ساختار ذاتی 
زبان را با خود دارند. فعالیت های سیاسی چامسکی 
شــامل انتقاد از امپریالیســم آمریکا، نئولیبرالیسم، 
سرمایه داری رفاقتی و رســانه های خبری می شود. 
به عقیده پستسکی، چامســکی عالوه بر تخصصش 
به علت شــخصیتی که دارد به اســتادی بزرگ مبدل 
شده است. وی همه را حول خود جمع کرده و آن ها را 
به طور جدی و مرتب با ایده های خود درگیر می کند، 
چه مخاطبش اســتاد ارشــد باشــد، چه دانش آموز 

دبیرستان.
چامسکی با وجود داشتن پیشنهادهای دانشگاه های 
مختلف، هیــچ گاه به فکر ترک »مکان بســیار خاص« 
خود در ام آی تی نیفتاد. وی درباره ام آی تی می گوید: 

»حس هیجانی در اینجا وجود دارد که این قدر نزدیک 
به آخرین پیشــرفت ها در بســیاری از حوزه ها باشید. 
ایــن موضــوع در کنار وجــود فرهنگ تعامــل نزدیک 
میــان اعضای هیئــت علمی بــا دانشــجویان از همه 
رشته ها، با هدف مشترک جست وجو برای درک جهان 
و مشکالت آن و کشف اســرار عالم، فضای یگانه ای را 
برای این دانشــگاه به وجود آورده اســت«. چامسکی 
اخیرًا پس از بازنشستگی از ام آی تی به دانشگاه آریزونا 
در توســان که ســال ها در آنجا نیز درس می داد، رفته 
اســت. پستســکی می گوید برخالف نظر رســانه ها، 
چامســکی ام آی تی را به مقصد آریزونا ترک نکرد. وی 
دفتر و موقعیتش را در ام آی تی خواهد داشت. هرچند 
دانشجویان، چامسکی را به طور مداوم نخواهند دید، 
وی برای ســخنرانی های مقطعی و ارتباط با استادان 
اینجا برخواهد گشــت، کاری که از سال 2002 پس از 

بازنشستگی اش نیز انجام داده بود.

نوام چامسکی در 66 سالگی

کمیک برگزیده
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 اوباما باهوش است 
و می داند که باهوش است 

نیوجرسی، پرینستون: پیتر بیکر، روزنامه نگار، 
در سخنرانی خود در دانشــکده وودرو ویلسون 
دربــاره تجربیاتش در کاخ ســفید صحبت کرد. 
وی که خبرنــگار نیویورک تایمز اســت در کتاب 
جدیدش با عنــوان »اوباما؛ فراخــوان تاریخ«، 
دوران ریاســت جمهوری اوباما را بررســی کرده 
اســت؛ اما باوجود نوع رابطــه کاری او با اوباما، 
اشــاره کرده که رئیس جمهور وقــت از جهاتی 
برای او و برای خودش، ماشین رمز بود. به عقیده 
بیکر، بســیاری از آمریکایی ها اوباما را جان اف 
کندی جدیدی می دانســتند؛ اما پس از اتمام 
ماه عسل ریاست جمهوری اش، رسانه ها موضع 
خود را تغییر داده و او را با لیندون جانسون مقایسه 
می کردند. آن ها اوباما را به علت حمالت پهپادها، 
به جرج بوش پســر و به علت نحــوه اداره کردن 
اوضاع سوریه، به جیمی کارتر شبیه می دانستند. 
به گفتــه اوباما، تنهــا رئیس جمهوری کــه با او 
مقایســه اش نکرده بودند، فرنکلین پیرس بوده 
که به عقیده بیکر امر مثبتی است؛ چراکه پیرس 

همیشه مست بوده است! 

بیکر در کتابش اشاره کرده که در لحظات مهمی 
در کنار رئیس جمهور حضور داشــته اســت. به 
اعتقاد او برخالف بیل کلینتون که می توانست 
ساعت ها روی طنابی راه برود بدون اینکه از روی 
آن بیفتد، اوباما این تمرکز و انرژی را جای دیگری 
خرج می کــرد. اوباما شــبکه ESPN را تماشــا 
می کرد، درحالی که خالصه اقدامات انجام گرفته 
در دولتش را مطالعه می کــرد و هفت دانه بادام 
می خورد؛ هرچند پس از آن تعــداد دقیق آن را 
منکر شد! اوباما برخالف رؤسای جمهور قبل، 
بسیار باز عمل می کرد و برون گرا بود و البته تجربه 
سیاسی کمی داشــت. به عقیده بیکر آنچه این 
کتاب را مهم می کند، نه فقط به دلیل این اســت 
که اوباما اولین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا 
است، بلکه از این جهت است که آمریکا کشوری 
چندقطبی شــده اســت. چهــار رئیس جمهور 
از پنج رئیس جمهــور قبلی آمریکا قــول اتحاد 
کشــور را در رقابت های انتخاباتی داده بودند؛ 
اما همگی شکست خوردند. دونالد ترامپ از این 
نظر شباهت بسیاری به اوضاع کنونی کشور دارد. 
ترامپ جداکننده اســت نه متحدکننده، مانند 
بســیاری از رؤسای جمهور گذشــته. به همین 
دلیل ترامپ به خوبــی منعکس کننده وضعیت 

کنونی سیاسی جامعه آمریکا است.

روی خط خارج



ششمین نیروگاه بزرگ خورشیدی جهان در ایران
 طبق توافق نامه اقلیمی پاریس، ایران تا سال 2030 باید 7هزار و 500 مگاوات از 
عرضه برق خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کند. هفته گذشته بود که خبر آمادگی 
ایران و بریتانیا برای ساخت نیروگاه 600 مگاواتی خورشیدی در ایران منتشر شد. 
شرکت کورکس بریتانیا قرار است با سرمایه گذاری 594 میلیون دالر از سال آینده 

میالدی این پروژه را در ایران آغاز کند. ظرفیت نصب شده نیروگاه های خورشیدی ایران 53 مگاوات است و 
این در حالی است که 76 شرکت برای ساخت 932 مگاوات ظرفیت نیروگاهی با وزارت نیرو توافق نامه امضا 
منبع: رویترز کرده اند. 

پخش فیلم »قدرت تغییر، انقالب انرژی« در شریف
گروه دوستداران محیط زیست دانشگاه قصد دارد در تاریخ 17مهر96 فیلم مستند 
»قدرت تغییر، انقالب انرژی« را در دانشــگاه اکران عمومی کند. این فیلم ساخت 
2016 آلمان اســت و درباره اهمیت گذار از زیرساخت های انرژی های فسیلی به 
انرژی های نو صحبت می کند. ویژگی مهم این فیلم آن است که یکی از نقش آفرینان 

آن امیر روغنی، کارآفرین جوان ایرانی ساکن آلمان است. او بنیان گذار و مدیر شرکت مهندسی Vispiron در 
آلمان اســت. دانشگاه شریف در روز 17و18 مهر، میزبان امیر روغنی خواهد بود. برای شرکت در این رویداد 

می توانید سری به کانال دوستداران محیط زیست دانشگاه به نشانی https://t.me/sharif_gs بزنید.

 ۶
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دو هفته پیش در تاریخ 26 شهریور  گزارش
پژوهشــکده علوم و فنــاوری انرژی محمدحسین هزارخوانی

شــریف، در نشســتی بــا عنــوان »گلخانــه و کشــت 
هیدروپونیک: چالش ها و رویکردها در بخش آب و انرژی« 
میزبان متخصصان بسیاری بود؛ متخصصانی از مؤسسه 
تحقیقاتی فنی و مهندسی کشــاورزی و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و نیز مرکز رشــد و کارآفرینی شــریف. به 
همین بهانه قصد داریم در این مقاله با کشت هیدروپونیک 
و مزایا و معایب آن بیشتر آشنا شــویم و به دستاوردهای 

پژوهشکده انرژی شریف در این زمینه بپردازیم.

چگونه ترمز مصرف آب کشاورزی را بکشیم؟
از مســائل مهمی که در بخش کشــاورزی ایــران وجود 
دارد، می توان به اقلیم گرم و خشک، ازبین رفتن منابع 
آب زیرزمینی، فرســایش خاک و در عین حال اصرار بر 
کاشت و خودکفایی در تولید برخی محصوالت آب بر مثل 
برنج و هندوانه اشاره کرد. بخش کشاورزی ایران چالش 
عمده ای برای منابع آب ایران به شمار می رود؛ چراکه این 
بخش 90درصد برداشت از منابع آب را به خود اختصاص 
می دهد و این موضوع به برنامه ریزی دقیق و اقدام سریع 
نیاز دارد تا حیات در پهنه ایران زمین تا یکی دو دهه آینده 
با ناپایداری برگشت ناپذیر مواجه نشود. کشت گلخانه ای 
و کشت هیدروپونیک دو گزینه بسیار کارآمد در مدیریت 
آب در بخش کشــاورزی هســتند. در کشت گلخانه ای 
راندمان تولید محصول باال و مصرف آب کم اســت؛ اما 
موضوع بر سر مصرف انرژی بیشتر در کشت گلخانه ای 
است. کشــت هیدروپونیک نوعی از کشت گلخانه ای 
است که در آن خاک به عنوان بســتر گیاه وجود ندارد و 
مواد مغذی طی فرایندهایی از طریق آب در چرخه های 
باز یا بسته به گیاه منتقل می شــوند. در این نوع کشت 
الزم است نیازهای گیاه به دقت محاسبه شود و براساس 
آن عناصر میکرو و ماکرو برای تداوم حیات گیاه توســط 
آب به آن منتقل شــود. اما اگر گیاه فقط در آب باشــد و 
مستقیمًا نور دریافت کند، اولین مشکلی که بروز می کند 
این اســت که گونه های دیگری مثل خزه در آب رشــد 
می کنند و بخشی از مواد مغذی موجود در آب به مصرف 
آن ها می رسد؛ بنابراین از محلول های کدر و بی اثری مثل 
»پرلیت« استفاده می کنند و چیدمان قرارگیری گیاه را 
به صورتی انجام می دهند که کمترین نور جذب ریشــه 
گیاه شود. در این روش کشت مصرف آب به میزان قابل 
توجهی کاهش می یابد. کشت هیدروپونیک دارای دو 
نوع سیستم باز و بسته است. در سیستم باز عناصر مغذی 
موردنیاز گیاه فقط یک بار دردسترس آن قرار می گیرند 
و بعد از آن از طریق سواخ های تعبیه شده در پایین بستر 
تخلیه می شوند. در سیستم بسته نیز مواد مغذی بیش 
از یک بار توسط گیاه استفاده می شوند؛ اما برای اینکه 
محلول تغذیه کننده گیاه با افت کیفیت مواجه نشــود، 
عناصر آن باید مرتبًا به کمک دستگاه های کنترل کیفیت 
به طور دقیق اندازه گیری شــود و آن دسته از عناصر که 
توسط گیاه جذب شده اند، مجددًا به محلول اضافه شود. 
این روش نیز مزایا و معایب خاص خود را دارد. از مزایای 
آن این است که در جایی که خاک مناسب نداشته باشد، 

می توان محصوالت کشاورزی تولید کرد؛ چراکه نیازهای 
مربوط به شــخم و آبیاری زمین را ندارد و شــدت تبخیر 
سطحی در آن بســیار کمتر و بنابراین مصرف آب در آن 
بسیار کمتر است. درضمن از آنجا که محصوالت غذایی 
گیاه به صورت مایع هستند، کنترل آن ها ساده تر است.

گل بی خار خداست
از معایب این روش، نیاز آن به سرمایه گذاری فراوان است؛ 
زیرا تمام سیستم ها به صورت اتوماتیک هستند و به افراد 
متخصص بــرای به کارگیری آن ها نیاز اســت. اگر روش 
کشت باز باشد، مسئله دیگر آلودگی آب های زیرزمینی و 

مخلوط شدن آن ها با محلول غذایی گیاه است. 

پژوهش ها در شریف
پــس از ایــن مقدمه و آشــنایی با کشــت هیدروپونیک 
جا دارد به دســتاوردهای پژوهشــکده انرژی شریف در 
ایــن زمینه بپردازیم. پیــش از آن باید گفــت که یکی از 
چالش های کشاورزی، ارتباط بین آب و انرژی و غذاست 
و این خود مســئله را تا حدی پیچیده تر می ســازد؛ اما 
با ابزارهای موجود در رشته مهندســی انرژی می توان 
رویکردهای یکپارچه ای برای حــل این کالف پیچیده 

ارائــه کــرد و پژوهشــکده انرژی 
شــریف در همین جاســت کــه 
نقش آفرینی می کند. پژوهشکده 
علــوم و فنــاوری انرژی شــریف 
با تعریــف طرح های پژوهشــی 
پایان نامه هــای کارشناســی   و 
ارشد و دکتری در زمینه تحلیل، 
مدل سازی و توسعه فناوری های 
آب و انرژی به ویژه در بخش گلخانه 
برای ارائه راهکار در این حوزه گام 
برداشته اســت. در همین راستا 
پژوهشکده برای پیشبرد جامع تر 
طرح ها و همچنین تکمیل گروه  
کاری حــوزه گلخانه، تفاهم نامه 
مؤسســه  بــا  را  همــکاری ای 
تحقیقــات فنــی و مهندســی 
کشاورزی )زیرمجموعه معاونت 
تحقیقات جهاد کشاورزی( امضا 

کرده است. فاز اول گلخانه تحقیقاتی مشترک را با هدف 
»توسعه فناوری های آب و انرژی در گلخانه هوشمند« از 
زمستان 1395 آغاز کرده است که این طرح تا تابستان 
امســال ادامه داشــت و اکنون به پایان رســیده است. 
نشست شــکل گرفته در تاریخ 26 شهریور نیز برای ارائه 
دســتاوردهای فــاز اول این همــکاری و همچنین ارائه 
برنامه های آتی کارگروه شکل گرفته بود. در این نشست 
ابتدا دکتر ســبوحی، ریاســت پژوهشــکده از اهمیت 
موضوع آب و انرژی و غذا به ویژه در ایران ســخن گفتند 
و بــه اهمیت نگاه تخصصــی به این موضــوع با رویکرد 
یکپارچه اشــاره کردند. در ادامه دکتر عباســی رئیس 
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی، فعالیت های بخش 
مهندسی گلخانه در این مؤسسه و طرح های توسعه ای 
آن را تشریح کردند. سپس دکتر زارعی سخنرانی کوتاهی 
با عنــوان »تشــریح فرصت ها و تهدیدهــای پیش روی 
توســعه گلخانه ها« انجام دادند و گزارشی از فعالیت ها 
و دستاوردهای فاز1 طرح تحقیقاتی گلخانه هوشمند 
ارائه کردند. در ادامه مهندس حسین نژاد موضوع »مدل  
یکپارچه آب و انرژی جهت ارزیابی ترکیب بهینه فناوری 
در سیســتم گلخانه« را ارائه کردند. ایشــان با تأکید بر 
اهمیت توجه به نگرش یکپارچه و سیستمی به موضوع 
آب و انرژی در گلخانه، با استفاده 
از نتایــج مدل توسعه داده شــده 
گلخانــه  در  بهینــه  فنــاوری 
تحقیقاتی را ارزیابی و برنامه های 
آتی توسعه مدل گلخانه را تشریح 
کردند. درنهایت الزم است گفته 
شــود که خــاک، یکــی از منابع 
تجدیدناپذیــر روی کــره زمیــن 
محسوب می شــود؛ به طوری که 
تشکیل الیه ای یک  سانتی متری 
از خاک، بسته به نوع بستر آن بین 
200تا300 سال طول می کشد 
و غنی شــدن این خــاک از مواد 
مغذی به 3 هزار ســال زمان نیاز 
دارد؛ بنابراین عالوه بر جست وجو 
بــرای روش های جدید کشــت، 
باید نگهدار این منبع محدود در 

کشورمان نیز باشیم.

کشت گلخانه ای و کشت هیدروپونیک

مواجهه با چالش های مصرف آب در بخش کشاورزی
نیروگاه های خورشیدی ایران و 

سرمایه گذاران خارجی 
محمد فالحی اولین نیروگاه خورشــیدی 

مگاواتی ایران با ظرفیت یک مگاوات در ســال 
1395 در شــهر اراک افتتاح شد. این طرح در 
انتهای سال 1392 کلید خورد و در مهر 1395 
افتتاح شــد و حمایت کنندگان آن نیز شــرکت 
توانیر و پژوهشــگاه نیرو بودند. بعد از آن بود که 
به ترتیب نیروگاه های چند و چندده مگاواتی در 
استان های همدان، اصفهان، خراسان شمالی 
و کرمان در مــدت چند ماه بهره برداری شــد. 
همدان با دو نیروگاه 7مگاواتی، اصفهان با یک 
نیروگاه 10مگاواتی، خراســان شــمالی با یک 
نیــروگاه 30مگاواتــی و مکران کرمــان با یک 
نیروگاه 20مگاواتی طی چند ماه به ترتیب رکورد 
نیروگاه های خورشیدی فوتوولتائیک را در ایران 
زدند. هریک از این استان ها و البته استان های 
دیگــر، طرح هــای مختلفــی بــرای افتتــاح 
نیروگاه های خورشیدی با ظرفیت های چندده 
مگاواتــی دارند کــه ازجمله آن هــا می توان به 
نیروگاه 100مگاواتی ماهــان کرمان و نیروگاه 
300مگاواتی در خراســان شمالی اشاره کرد. 
همین چند روز پیش هم خبر آمادگی ایران برای 
کلیدزدن نیروگاه 600 مگاواتی فوتوولتائیک با 
همکاری شرکت بریتانیایی کورکس منتشر شد. 
جالب اینجاســت که بعد از افتتــاح نیروگاه 1 
مگاواتی اراک که با سرمایه گذاری ایرانی انجام 
شــد و حدود 2/5ســال به طول انجامید، بقیه 
نیروگاه هــای خورشــیدی کشــور کــه ســهم 
سرمایه گذاری خارجی در همه آن ها باال بوده 
اســت، هر یک در کمتر از 6ماه به بهره برداری 
رســیده اند؛ امــا ســؤال اینجاســت کــه چرا 
پروژه هــای انــرژی خورشــیدی در ایــران بــا 
ســرمایه گذاری ایرانی چندان موفق نیستند و 
آن طور که شاهد هستیم، اخیرًا این پروژه ها با 
مشــارکت ســرمایه گذاری های خارجی انجام 
می شــود و موفق نیز هســتند. کلید مسئله در 
مفهومی به نام »نرخ بازگشت داخلی« یا همان 
IRR (Internal Rate of Return) است. نرخ 
برگشت داخلی، نرخ تنزیلی است که به ازای آن 
ارزش حال خالص سرمایه گذاری صفر می شود 
و هرچه این نرخ برای ســرمایه گذاری بیشــتر 
باشــد، ســرمایه گذار رغبــت بیشــتری برای 
مشارکت در آن خواهد داشــت. نکته مهم این 
است که نرخ IRR همیشــه باید بیشتر از سود 
بانکی باشد تا سرمایه گذار ترغیب شود به  جای 
انباشت سرمایه خود در بانک، آن را وارد فرایند 
تولید کند. درمورد مشــارکت ســرمایه گذاران 
خارجــی در پروژه های ایران هم دقیقًا موضوع 
همین است که میزان سود بانکی در کشورهای 
پیشرفته کم است؛ درحالی که این عدد در ایران 
بــزرگ اســت و همیــن موضــوع اســت کــه 
ســرمایه گذار خارجی را به ســرمایه گذاری در 
کشورهایی غیر از کشــور مبدأ خود مثل ایران 

ترغیب می کند.

انــــرژی و محیط زیــــست توسعه پایدار

از مســائل مهمی که در 
بخش کشــاورزی ایران 
می توان  دارد،  وجــود 
به اقلیم گرم و خشــک، 
ازبین رفتــن منابع آب 
فرســایش  زیرزمینی، 
خاک و در عین حال اصرار 
بر کاشت و خودکفایی در 
محصوالت  برخی  تولید 
آب بر مثل برنج و هندوانه 

اشاره کرد



 ۷

پیشنــــــــــــــــــــهاد

موسیقی هایی که درباره عاشــورا و متناسب با ماه محرم 
ساخته شده اند، بیشــمارند؛ اما آلبومی که می خواهیم 
در این هفته معرفی کنیم، از نظر ســبک و سیاق با تمام 

موسیقی های عاشورایی متفاوت است. 
موسیقی های عاشورایی اغلب سبکی شــرقی دارند؛ اما 
آلبوم »عاشورا« ســاخته اســتاد زنده یاد جواد معروفی 

آهنگ ساز و نوازنده پیانو این گونه نیست.  
استاد معروفی در 21سالگی به  علت 
استعداد شگرفش در موسیقی، در 
وزارت فرهنگ و هنر وقت استخدام 
شــد. او هم زمان با افتتاح رادیو به 
سرپرستی موسیقی رادیو منصوب 
شد و ســال ها تک نواز پیانو بود. معروفی بیش از ۴0 سال 
در زمینه آهنگ ســازی فعالیت کرد و آثار مشــهوری از 
خود به جا گذاشت. وی در تمام طول عمر خود سعی کرد 
موسیقی سنتی و غربی را آشــتی دهد. در توصیف آلبوم 
بدون کالم »عاشــورا« همین بس که اســتاد معروفی با 
چیره دستی تمام سعی کرده اســت تا با تلفیق موسیقی 
غرب و شــرق، ملودی آرام و باشــکوهی در وصف کربال 

بسازد.

عاشورای معروفی

زندگی همه  ما پر از داســتان ها و اتفاقاتی اســت که هرگز 
از یاد مــا نمی رود. لحظاتی کــه با تمام وجــود و توانی که 
داشتیم، خواستیم ولی نتوانستیم، لحظاتی که باید چیزی 
را می دانستیم اما ندانســتیم، تصمیمی را می گرفتیم اما 
جرئتش را نداشــتیم و »نمی توانی« تنها واژه  آشــنای آن 
روزهایمان بود. رسانه  آموزشی »چطور« بر آن است تا این 
نادانی و این ناتوانی را از بین ببرد. رســانه آموزشی و آنالین 

»چطور« به دلیل نیاز شــدیدی که 
جامعه در زمینه رشد و توسعه فردی 
دارد، ایجاد شده است. این رسانه به 
دلیل ضرورت آشــنایی بــا مفاهیم 
مربوط به کســب وکار و موفقیت، بر 

آن است تا با بهره گیری از بهترین منابع خارجی و داخلی، 
کمیاب ترین و پرکاربردترین دانش روز دنیا را به مخاطبانش 
منتقل کند. »چطور« روایتی ســاده  و جذاب برای آموزش 
پیچیده ترین مسائل روز دنیاست که می خواهد در آموزش 
هر ایرانی ســهمی داشته باشد. شــما می توانید به آسانی 
در سایت این رســانه www.chetor.com عضو شوید و 
برحسب عالقه تان هر روز مطالب جدیدی را مطالعه کنید. 

مطالبی کوتاه و موجز که جذاب و خواندنی هستند.

چطور؟

اضافــه وزن بــه وجــود آمــده  در ایام 
محرم، نتیجه جمع شــدن همه عوامل 
چاق کننــده اســت؛ عواملــی ماننــد 
دردســترس بودن رایگان مــواد غذایی 
کربوهیدارتی و چرب به شــکلی فراوان 
)انواع قیمه و برنج، شــربت، شــیرینی 
و...(، به هم خــوردن زمان اســتاندارد 

صــرف وعده هــای غذایی و 
تعطیلی کار و مراکز ورزشی. 
جالب تر آنکه تحقیقات نشان 
داده اند هنگامی که شــخص 
در وضعیت روانی نامساعدی 

مانند عــزاداری قرار می گیــرد، به علت 
افزایش هورمون کورتیــزول، تمایلش 
به خوردن مــواد غذایــی، به خصوص 
انواع مواد قندی افزایــش پیدا می کند. 
درواقع شــخص به علت آرامشی که بعد 
از خوردن مواد شیرین احساس می کند، 
ناخودآگاه بــه مصرف مکــرر این مواد 
غذایی روی می آورد. همــه این عوامل 

باعث افزایش وزن می شــود. بهتر است 
با توزیــع نذری های ســالم تر همچون 
میوه ها و نیز دوری از عوامل ذکرشده این 
اضافه وزن را کنترل کــرد. اما با رعایت 
نکات زیر می توان اضافــه وزن به وجود 

آمده را جبران کرد:
 یــک: 20 دقیقــه فعالیت ورزشــی، 
ترجیحاً هــوازی با شــدت 
متوســط به فعالیــت روزانه 
خــود اضافــه کنیــد. دو: از 
برنامــه روزانــه غذایی خود 
کربوهیدارت،  80تا100گرم 
و  آن  شــیرین  نــوع  به خصــوص 
25تا30گــرم چربــی، به خصوص نوع 
اشباع شــده آن کم کنید. با این کار شما 
می توانید حدود ۷50تا850گرم از وزن 
خود را در هفته کاهــش دهید. توصیه 
می شود جبران کمبود به وجودآمده در 
مصرف میوه و ســبزی را نیز در دستور 

کار قرار دهید.

چرا در ایام عزاداری وزنم زیاد شده است؟

کتاب خواهد مرد؟ این سؤالی اســت که در اوایل قرن  بیستم نیز پرسیده می شد؛ به خصوص در قبال رمان. پیشنهاد
آیا رمان زنده خواهد ماند؟ این پرسش ها در پی پیشرفت های خارق العاده 
بشر در ابتدای قرن گذشته مطرح شد. از آن موقع تا به امروز هزارها عنوان 
کتاب بــه چاپ رســیده اند و میلیون ها نســخه از آن ها فروختــه و خوانده 

شده اند. اکنون نیز این پرسش داغ است. 
قرن بیســتم با پدیده خارق العاده اینترنت به پایان رســید و بشر وارد قرن 
شــگفت انگیز دیگری شــد. قرن بیســت ویکم با کامپیوتر های شخصی، 
با گوشــی های هوشــمند و بــا شــبکه های اجتماعــی به مصــاف کتاب 
آمــده اســت. روزبــه روز از خواننــدگان روزنامه هــای کاغــذی و مجالت 
 کــم می شــود و رســانه های جدیــد و ارزان مخاطبــان بیشــتری به خود 

جذب می کنند. 
آیا انســان قرن بیســت ویکمی که به عکس ها و ویدئو های سریع و گذرنده 
اینستاگرامی عادت کرده است، کتاب خواهد خواند؟ یا بهتر است بگوییم 
باید بخواند؟ یا این انسان جدید، از کتاب بی نیاز است؟ به راستی این اختراع 
گوتنبرگی که همواره فرهنگ و علم را یدک می کشــیده اســت، بازنشسته 
می شــود؟ اومبرتو اکو ، فیلســوف و زبان شــناس و رمان نویس ایتالیایی، 
به همــراه ژان کلود کریــر، فیلم  نامه نویس و نمایش نامه نویس فرانســوی، 
در کتــاب »از کتاب رهایی نداریم« به این پرســش ها در قالب گفت وگویی 
 مفصــل و خواندنــی پاســخ می دهند. آن هــا بــه بســیاری از پدیده ها از 

دروازه  کتاب می نگرند.

چرا اکو و چرا کریر؟
اکو و کریر فقط نویســندگانی چیره دســت نیســتند. اکو که رمان »نام گل 
ســرخ« او به بیش از ســی زبان ترجمه شده اســت، کتابخانه ای به اندازه 
ده ها هزار کتاب دارد. کتاب هایی که شــمار فراوانی از آن ها نســخ خطی 
هســتند که فقط اکو در دنیــا آن ها را دارد. کریر نیــز مانند اکو کتاب خوان 
و مجموعــه دار بزرگــی اســت و هزینه بســیاری برای گــردآوری مجموعه 
کتاب هایــش می کنــد. عــالوه بر ایــن، اکــو و کریر بــه تاریخ کتــاب نیز 
عالقه مندند و آن را مطالعه کرده اند؛ تاریــخ کتاب از زمانی که کتاب ها در 
قالب سنگ نوشته بود  تا اکنون که در گوشی ها و تبلت های ما قابل خواندن 
است. کریر و اکو با تمام کتاب  خوانی و معلوماتشان، از تکنولوژی  و مسائل 
روز دور نیســتند. اکو هر روز بــا کامپیوترش ور می رود، بــازی کامپیوتری 
می کنــد و مجــالت زرد را می خواند. کریر هم دســت کمی از اکــو ندارد، 
از به روزتریــن تکنولوژی ها باخبر اســت و جدید ترین فیلم هــا را می بیند؛ 
 بنابراین اکــو و کریر به خوبــی می توانند جهــان قرن بیســت ویکمی را از 

دروازه کتاب ببینند.

چرخ کتاب می چرخد
کتاب مانند چرخ اســت؛ جمله ای که اکو و کریر هر دو بدان ایمان دارند. 
آن ها می گوینــد کتاب به مانند چــرخ، یکی از مهم تریــن و ضروری ترین 
اختراعات بشــری است. شاید شــکلش تغییر کند؛ اما همواره در زندگی 
بشــر خواهد ماند. اکو و کریر توضیح می دهند که چگونه وســایلی که به 
گمان خیلی ها پایدار بودند، از رده خارج شدند. چگونه فالپی دیسک ها 
جای خود را به سی دی ها دادند و سی دی ها  برای دی وی دی ها کنار رفتند 
و چگونه امروز در قطعه ای کوچک، چند گیــگ فایل را ذخیره می کنیم؛ 
در حالی که در این مدت، کتاب شــمایل خودش را به شــکل خوبی حفظ 
کرده است. کریر در جایی از کتاب می گوید که بسیاری از حلقه فیلم های 
ابتدای قرن بیستم از بین رفته، در حالی که فیلم نامه ها و نوشته های آنان 

باقی مانده است.

کتاب آینه حماقت
اکو اشاره می کند که بخشی از گنجینه کتاب هایش مربوط به کتاب هایی 
اســت که در آن ها سراســر دروغ و خرافه  نوشــته اند. این دو کتاب شناس 
برجســته توضیــح می دهنــد کــه چگونه مــا بــا کتــاب، از حماقت های 
گذشــتگان باخبــر می شــویم. اکو و کریــر هــر دو به گونــه ای حماقت را 
 می ســتایند. آن هــا می گوینــد آگاهــی امروز مــا مرهــون حماقت های 

گذشتگان است.

اینترنت، سانسور و بمباران اطالعاتی
بخش مفصلی از کتاب، به سانســور در گذشــته و حال می پــردازد. تاریخ 
کتاب سوزی موضوعی است که اکو و کریر به آن عالقه دارند. اینکه چگونه 
بشــر هوس ســیری ناپذیری به سانسور عقاید داشته اســت. اینکه چطور 
کتاب های بسیاری در همه ممالک بدون آنکه معلوم باشد درون آن کتاب ها 
چه نوشته اند، ســوزانده شــده اند. همچنین در قســمتی از این کتاب به 
داستان فداکاری عده ای از انســان ها در طول تاریخ برمی خوریم که برای 
حفظ کتــاب هزینه داده اند. در ادامه اکو و کریر به اینترنت و نقش اینترنت 
در ازبین بردن سانسور اشــاره می کنند؛ اینکه با تمام تالش های دولت ها 
در سانســور مطالب، اینترنت تالش آنان را بی ثمر گذاشــته است. در آخر 
هم اکو و کریر درباره  اثر مخرب اینترنت در دســته بندی اطالعات صحبت 
می کنند؛ اینکه چطور اینترنت اطالعات زیادی را در اختیار آدمی می گذارد 

و او را سردرگم می کند.

کتابخانه  ما و چه بخوانیم
»از کتــاب رهایــی نداریــم« مطالــب بســیار مفیــدی دارد؛ امــا یکی از 

ارزشــمندترین این مطالــب، بحثی دربــاره چگونه خواندن اســت. اکو و 
کریر می گویند الزم نیســت همه کتاب ها را کامل بخوانیم. ممکن است با 
خواندن قسمتی از کتاب یا یادداشتی درباره  آن، کتاب به کل آن پی ببریم و 
بتوانیم درباره اش صحبت کنیم. اکو و کریر مثال های فراوانی از تجربه های 
خود دراین باره می زنند؛ اینکه چطور دربــاره  کتاب هایی که نخوانده اند، 

به درستی صحبت می کنند و از مطالب آن آگاه اند.

نگاهی به کتاب »از کتاب رهایی نداریم«

کتاب، چرخ است
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صفحـــــــه آخـــــــــر

اگر در مقاطع تحصیالت تکمیلی فارغ التحصیل شده باشید، حتمًا مهمان این شماره 
روزنامه را دیده اید؛ کســی که نمی گذارد فهرســت ها و مراجع را الکی وارد پایان نامه کنید و عکسی بدون 
توضیح از زیر دســتش وارد گنجینه پایان نامه های دانشــگاه نمی شــود. به ســراغ خانم ســیفی مسئول 
محترم بخش پایان نامه های کتابخانه  مرکزی دانشــگاه شریف رفتیم. از شــما دعوت می  کنیم تا خواننده  

این گفت وگوی صمیمی باشید. 

خود را برای مخاطبان ما معرفی بفرمایید.
من هم تشــکر می کنــم از اینکه این وقــت را در اختیار 
من گذاشتید. خیرالنساء ســیفی هستم. سال 1378 
در آزمون استخدامی دانشگاه شــریف شرکت کردم و 
به عنوان نیــروی متخصص کتابداری از خــرداد 79 با 

دانشگاه شروع به همکاری کردم. 
چرا این حرفه را انتخاب کردید؟

عالقه  شــدیدی که به دانســتن داشــتم، در تمام عمر 
نیروی محرکــه  من بــود و همیشــه دلم می خواســت 
مطالب جدیــد را یــاد بگیــرم و اینجا محلی اســت که 
دانش قبل از اینکه حتی به کتاب تبدیل بشــود، تولید 

می شود. 
اخیــرًا مطلع شــدیم کــه دوباره دانشــجو 

شده اید. 
)لبخنــدی می زنــد( بلــه ســال گذشــته در مقطــع 
و  اطالعــات  علــم  رشــته   در  ارشــد  کارشناســی 

دانش شناسی در دانشگاه تهران پذیرفته شدم. 
چه چیزی باعث شــد بعد از این همه سال 

به فکر ادامه  تحصیل بیفتید؟
تمــام این ســال ها ســعی کــردم بــا مطالعه  مســتمر 
و جســت وجوی شــخصی بتوانــم دانــش خــودم را 
افزایــش دهــم؛ اما همیشــه خأل بیشــتر دانســتن را 
همراه داشــتم و این باعث شــد تا با برنامه ریزی دقیق 
 و تالش پیگیر، بتوانم دوباره شــیرینی دانشــجویی را 

تجربه کنم. 
شــنیده ایم بــا پســرتان هم دانشــگاهی 

شده اید. 
بله، پسرم دو ســال پیش در رشــته  مهندسی کامپیوتر 

پذیرفته شد و االن با هم هم دانشگاهی هستیم. 
خانم ســیفی، چه حســی داریــد از اینکه 
با نســل بعــد از خودتــان هم دانشــگاهی 

شده اید؟
حس غیرقابل توصیفی است. بسیار خوشحال هستم 
که دوبــاره فضــای کالس و استادشــاگردی را تجربه 

می کنم. 
چرا بچه هــا را ســر پایان نامه گرفتن اذیت 

می کنید؟
نه به هیچ وجه. هر دانشــجویی که از در ایــن اتاق وارد 
می شود، فکر می کنم فرزند خودم است. آن قدر بچه ها 
را دوســت دارم که دلم می خواهد به هر صورتی ممکن 

است به آن ها کمک کنم. 
در آخــر اگر بــرای خواننــدگان این مطلب 

صحبتی دارید، بفرمایید.
خــودم را در حــدی نمی بینم کــه بخواهــم نصیحتی 
بکنم امــا به نظرم می رســد که حــس خدمت کردن به 
دانشــجویان، شــیرینی ای دارد که شــاید در خیلی از 
کارها پیدا نشود و بایســتی از این فرصت مغتنم به وجه 
احسن اســتفاده کنیم. امیدوارم خدا به همه  ما در این 

راه توفیق دهد. 
ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.

09305353252: هــاالالالی الالی ، هــاال الی 
الااایییی

   یک دفعه دیگه پیامکتون بیفته اینجا، 
پاره می کنیم!

09905041082: مصاحبه با آقای اشهدی معرکه بود. 

فقط وقتش رو بیشتر کنید.
   به نظــرم شــما نظراتتــون رو به 
آرژانتین، گــروه کودک و نوجوان شــبکه دو 

بفرستید.
09363553228: آخه تو راه دانشــکده شــیمی 

به در تربیت هم استند گذاشــتید؟ خفت گیریه؟ آقا 
خب نمی خوام بردارم. اگه می خواســتم دم در تربیت 

برمی داشتم.
   شــما حافظه ات خیلی خوبه عزیزم. 
قاعدتا عینکی هم هستی! عزیزم به خودت رحم کن. 

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

24

20

23
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بانوی پایان نامه
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ببخشید شما ...

daily@sharif.ir         ۶۶1۶۶00۶ :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

حسین شاهرخی

از تحریریه پرسیدیم نظرتون 
درباره این عکس چیه؟ جواب 

تحریریه:
تمرین رمی جمرات به سبک   .1

برقی ها در پیش اردوی حج
آماده سازی آکواریوم برای   .2

زندگی ماهی های زنده زا
اعتراضی نمادین به کم آبی و   .3

خشکسالی
اول سنگ ریختن تا حجم آب   .4

مصرفی کم بشه، بعد دیدن 
خالیش قشنگ تره.

 پند اول: به توسعه  
باغ وحشت فکر کن 

نامه هــای یــک شــریفی 
ســابق کــه حــاال هنــر 
فرزنــد  بــه  می خوانــد 

آینده اش. 
ســالم پســرم. حال که این 
نامه را می خوانی در دوراهی سختی قرار داری. 
از طرفی دوست داری مهندس شریف بشوی و از 
طرفی دیگر تحصیل در دانشگاه هنر تو را بدجور 
قلقلک می دهد. واقعًا تو رتبه برتر ریاضی و هنر 
شــدی؟ حقا که ژن خوب کار خــودش را کرده 
است. اگر برق را انتخاب کردی و با استادی به  اسم 
م.عین کالس داشتی، حتمًا این را به او گوشزد 

کن. بگو من هم مثل پسر شما ژن خوب دارم! 
نمی دانم مادرت چقــدر درباره  من با تو صحبت 
کــرده، امــا دوســت دارم بدانی که پــدرت هر 
دوی این فضاها را تجربه کرده اســت. پنج سال 
در شــریف مثــل گوشــت چرخ کــرده ای که از 
چرخ گوشــت بیرون می آید، له شــد و در عوض 
چهار ســال در دانشگاه هنر بیشــتر از هر هتل  
پنج ستاره  ای خوش گذراند. این ها  را نمی گویم 
که تــوی دلــت را خالی کنــم و تو را ســمت هنر 
ســوق بدهم. راستی پدرســوخته، شنیده ام در 
اتاقت کلی جــک و جانــور داری و به بهانه  آن ها 
از مهمان هایت پذیرایی شایســته ای می کنی. 
شــهره  »الک پشــت ســخن گو« و »سوســمار 
ســیگارکش«ت تا به اینجا هم رســیده است. از 
اینکه این قدر به پدرت رفته ای، احساس غرور و 
شعف می  کنم. من از آن دسته پدرهایی نیستم 
که فکر می کنند از بچه شــان بیشتر می فهمند 
و اتفاقًا به خوبی می دانم که نســل تو از نسل من 
فرسنگ ها جلوتر است. خوشحالم با کوله باری 
از تجربه وارد دانشــگاه می شوی و احتمااًل مثل 
پدرت درگیر شیدایی های بدفرجام و بی سرانجام 
نمی شــوی. حاال که به  جای خوبی رســیدیم، 
بگذار داســتان را از همین دریچــه برایت روایت 
کنم. اگــر دوســت داری روزبه روز باغ وحشــت 
را بزرگ تر کنی و با الک پشــت و سوســمارهای 
باتجربه تــری زندگی کنی، هنــر را انتخاب کن. 
این هنری هــا المذهب ها متخصــص این جور 
کارهایند. آن ها وقتی شریفی ها دارند با »ریاضی 
1« پروفســور ســیاوش میرشــمس شهشهانی 
ور می رونــد، به جایــش »آشــنایی بــا هنرهای 
تجسمی« پاس می کنند. تو بهتر از من می دانی 
که در زندگی »درآوردن چند فرورفتگی و برآمدگی 
دقیق« چقدر از دانستن »سینوس هیپربولیِک 
دوی ســینوِس هیپربولیــِک وارون در توابــع 
هذلولوی« بیشتر به کار انســان می آید. سخن 
کوتاه کنم. شاید دوست داشته باشی الک پشت 
و سوسمارت، فرد مفیدی برای جامعه  خویشتن 
باشند و قله های رفیع علم را فتح کنند. انتخاب 
با توست. من همیشه در لفافه با تو سخن گفته ام 
و از تو می خواهم که زود تصمیم نگیری. در این 
هفته های مانده تا انتخاب رشته، تمام پندهای 

مرا بخوان و سپس انتخاب کن. پایاِن  نامه  اول.

امین محمدی

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به نم نم  باران های صبحگاهی. به تنفس صبح و ظلمات شب. به روزهای کوتاه و 
شب های بلند. به بلندای افق امید که همیشه هست. به ریاضی دانان امیدواری که به رشته های مهندسی می آیند. به 
مهندسان جویای کاری که به یکی از بهترین دانشگاه های کشور می آیند. به متقاضیان کار شریفی که آن طور که باید 
شغل متناسب با رشته شــان را پیدا نمی کنند و گاهی انصراف می دهند می روند پزشک شوند تا پولدار شوند. گاهی 
هم می روند مدارک پسادکتری و پساپسادکتری شان را قاب می کنند. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به هندسه و 

مهندس. به علی ربیعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. تقدیم می شود به امید. به امید که همیشه هست.

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
   مدیرمسئول: محسن رستمی    سردبیر: محمد صالح انصاری
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محمودی، عماد الدین کریمیان، ابوذر تمسکی، سحر بختیاری، محمد جوانمرد، صالح 
رستمی، نوید حسینی، محمد فالحی، سید حسین علوی، هاتف محقق، محمد حسین 
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