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پرونده برجام به نقاط حساسی رسیده است

تصمیم بگیر لجباز
از دانشگاه چه می خواهیم؟

حرکت دانشــگاه ها از نسل 
نخست تا نسل چهارم و عبور 
از محوری بــودن آموزش، 
و  کارآفرینــی  پژوهــش، 
رســیدن بــه دانشــگاهی 
کنشــگر و آینده آفرین ســیر مطلوبی اســت و 
قطعاً الزم اســت دانشــگاه های ما نیز همسو با 
دانشگاه های تراز اول دنیا در این مسیر گام نهند. 
تأسیس مراکز کارآفرینی و تشویق دانشجویان 
به راه انــدازی کســب وکارهای نوپــا حاکی از 
این اســت که می توان در حالتــی خوش بینانه، 
دانشــگاه  ما را درحال گذار از دانشگاه نسل دوم 
به نسل سوم دانســت. هرچند نکته ای که نباید 
در ایــن تغییر نســل از آن مغفــول ماند، حفظ 
کارکردهای قبلی دانشگاه اســت؛ چراکه بدون 
داشــتن پیش نیازهای الزم نمی توان به جایگاه 

باالتر دست یافت. 
در نگاهی حداقلی، از دانشــگاه انتظار می رود دو 
کارکرد اصلی داشته باشد؛ یکی اینکه متناسب 
با اولویت ها و نیازهای جامعه نیروی متخصص و 
کارشناس در همه زمینه های صنعت و خدمات 
تربیت کند و دیگر اینکه محیطــی پویا و خالق 
برای تولید دانش و پاســخگویی به پرسش های 

جامعه فراهم کند. 
متأسفانه بررســی وضعیت دانشــگاه در دو امر 
آموزش و پژوهش نشان می دهد دانشگاه وظیفه 
خــود را در این دو مــورد به خوبی انجــام نداده 
اســت. طبق نظــام رتبه بندی مؤسســه تایمز، 
دانشــگاه شــریف از 2014 تا 2018 از جایگاه 
2۵1-2۷۵ به ۶01-800 افت داشــته اســت؛ 
این در حالی اســت که بیشــتر این افول ناشی 
از کاهش شــاخص درآمد ارتباط بــا صنعت و 
ارجاع مقاالت است. جای نگرانی آنجاست که در 
شاخص های آموزش وپژوهش با وجود نمره کم 
29/۷ و 3۷/2، باز هم به نمره کمتر 2۵/۵ و 2۶/۵ 

سقوط کرده ایم. 
درخصوص تربیت نیــروی متخصص، صحبت 
رئیس جمهور در آیین بازگشــایی دانشــگاه ها 
در دانشــگاه تهران جالب توجه است که گفت: 
»براســاس بررســی های انجام شــده، حدود 
4۵درصد مشــاغل در جامعه ما نیاز به دانشگاه 

و تحصیالت تکمیلی ندارد«. 
حال ایــن موضوع که از بین ۵۵درصد مشــاغل 
باقیمانده، آموزش و فنون ارائه شــده در دانشگاه 
چقدر مفید، کاربردی و به روز است، جای بحثی 

جدا دارد.
ضروری است همه دانشــگاهیان از مسئوالن تا 
دانشجویان در تغییر نسل دانشــگاه ها، همواره 
به ماهیت اصلی کارکرد دانشــگاه بیندیشــیم 
تا وضعیــت ما چنین نباشــد. »تعــادل هم در 
دانشــگاه ها و هم در برخــی محیط های علمی 
خارج از دانشگاه به هم خورده است، علم معنای 
خود را از دست داده و دیگر به مفهوم نور نیست و 
علم به یک دکان یا برای مقام یا برای پول تبدیل 

شده است«. 

سرمقاله

لطفاً توجه داشــته باشــید که بنابر آیین نامه آموزشی 
صفحه  2 وزارت علوم، برای دانشجویان ورودی ...  

داستان از انتشــار گســترده فایل ویدئویی قدیمی ای 
صفحه  3 شروع شد که در آن استاد دانشکده... 

وقتی در میــان رتبه های برتر جســت وجو کردیم، به 
صفحه  6 مورد جالبی برخوردیم. رتبه ۵  ...  

در جست وجوی کارهای بزرگ ترسود و زیان را محاسبه کنیدبرو  بیرون!

ابوذر تمسکی

صفحات 4 و5 
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این یک قلم جایش بین نشریه ها خالی بود
دوشــنبه اولین شماره از نشریه  »فروغ« چاپ شد. نشــریه  »فروغ« مربوط به واحد 
مطالعات زنان انجمن اســالمی است و صاحب امتیاز نشــریه هم انجمن اسالمی  
است. هدف این نشریه جوان این است که درمورد مسائل جنسیتی و دیگر مسائلی 
بنویسد که زنان با آن ها در جامعه دست و پنجه نرم می کنند. این نشریه همچنین با 

فعاالن حوزه  زنان مصاحبه می کند که در این شــماره الهه کوالیی سوژه مصاحبه آن ها شده است. البته این 
نشریه فقط به مســائل زنان نمی پردازد و مسائل دانشگاهی و حقوق بشــری را هم بررسی می کند که در این 

شماره به سهمیه المپیادی ها پرداخته است.

بدون صدا هم ممنوع
از آنجا که در کشــور ما قوانین و نیز نظارت بر قوانین محکمی در رابطه با موسیقی 
وجود دارد، در خیلی جاها برخوردی سلیقه ای با موسیقی می شود. روز یکشنبه، 
اولین روز نمایشگاه گروه های دانشجویی، در ابتدای کار گروه موسیقی چند ساز 
را  بــرای اجرای زنده و نیز تزئین دکور غرفه آورده بــود. ما که در غرفه  روزنامه بودیم، 

پس از مدتی متوجه شدیم که دیگر سازی در غرفه شان نیست. دلیل را جویا شدیم و این طور شنیدیم که دکتر 
حســینی، معاون فرهنگی به بچه های گروه موسیقی گفته است: »بهتر است که موسیقی ننوازید و در دکور 

غرفه هم از ساز استفاده نکنید«.

مهر 96 بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 729  سه شنبه 18  شریف نیوز

بــا  دانشــگاه  بهــداری  دندان پزشــکی   
پایــان تعمیــرات، پیــش از موعــد مقــرر 
آماده اســتفاده شد. خســته نباشید ویژه 

مسئوالن این پروژه.

امــروز آخریــن روز ثبت نــام حلقه هــای   
راه مهندســی اســت. ورودی هایــی کــه 
عالقه منــد بــه شــرکت در جلســات ایــن 
حلقه ها هستند، فقط تا ظهر امروز فرصت 
دارند در همکف ســاختمان ابن ســینا در 
این برنامه ثبت نام کننــد. برنامه افتتاحیه 
این حلقه هــا از ســاعت 14:30 با حضور 
محمدمهــدی نایبــی، مؤســس شــرکت 
رســتافن و عضــو هیئت علمی دانشــکده 
برق و محمدرضا دیانی، مدیر عامل شرکت 
اســنوا برگزار می شــود. درخور ذکر است 
کــه ثبت نــام و شــرکت در این حلقــه هیچ 

هزینه ای برای عالقه مندان ندارد.

شرکت پارســا پلیمر که در مرکز رشد شریف   
پرورش یافته است، به عنوان برترین شرکت 
فنــاور در دهمین نمایشــگاه و جشــنواره 
فنــاوری نانــو معرفــی شــد. از همین جا 
بــه دســت اندرکاران ایــن شــرکت تبریک 

می گوییم.

کانون فیلم انجمن اســالمی دانشجویان،   
مســتند »بزم رزم« را امروز ســاعت 1۵ در 
ســالن جابربن  حیان اکــران می کند. این 
مستند نگاهی به کارنامه موسیقی ایران در 

روزگار انقالب و جنگ دارد.

دومین نمایشــگاه فروش نقد و اقســاطی   
لپ تــاپ، تبلــت، تلفــن همراه و ســاعت 
هوشمند که از یکشنبه آغاز شده بود، امروز 
به پایان می رســد. ایــن نمایشــگاه جنب 

سالن جباری برپا شده است.

ســومین نمایشــگاه کتــاب و خدمــات   
آموزشــی دانشــگاه صنعتی شــریف ویژه 
دانشــجویان کل کشــور، به مــدت ده روز 
در دانشــگاه صنعتی شــریف برپا خواهد 
بود. شــرکت در این نمایشــگاه برای عموم 
آزاد اســت و دانشــجویان سراســر کشــور 
می توانند از تخفیف های این نمایشــگاه، 
شــامل خرید کتــاب و خدمات آموزشــی 

بهره مند شوند.

فلسفه  پاییزی
فیلسوفان شریفی، به خصوص فیلسوفان تازه وارد)!( مطلع باشید که در ترم جاری، 
انجمن علمی گروه فلســفه علم قصد دارد ســخنرانی هایی را در رابطه با این رشته 
برگزار کند. این ســخنرانی ها دو هفته یک بار، چهارشنبه ها برگزار می شود و در آن 
استادهای معروفی مثل دکتر گلشنی سخنرانی می کنند. عالوه بر این سخنرانی ها، 

گروه فلسفه علم در پاییز امسال سمینارهایی را هم به صورت دو هفته یک بار برگزار می کند که ارائه دهنده  آن ها 
دانشجویان هستند و محوریت اصلی شان علم و دین است. برای آگاهی از برنامه های کامل این سخنرانی ها 

و سمینارها به کانال philsharif@ مراجعه کنید.

لنز ها را باید شست 
در این روزها که شریف حسابی پرکار است و از غرفه های فعاالن دانشجویی گرفته تا 
نمایشگاه کار، جنب وجوشی مضاعف به دانشگاه داده، خوب است شریف را از دید 
دیگری ببینیم؛ از لنز دوربین شــریفی ها. »شریف رخ« مسابقه ای است که از طرف 
روابط عمومی دانشگاه از اول ترم شروع شده است. عالقه مندان برای بردن جایزه های 

میلیونی تا 30 آبان وقت دارند که با گوشی یا دوربین از جاهای مختلف دانشگاه عکس بگیرند و با ارسال عکس 
خود در مسابقه شرکت کنند. برای اطالعات بیشتر به sharifrokh@ مراجعه کنید. اگر هم اهل عکاسی نیستید، 
در این کانال می توانید این فرصت را به خود بدهید که چند لحظه ای زیبایی های شریف را از زاویه  دیگری ببینید.

»لطفًا توجه داشته باشید که بنابر  آیین نامــه آموزشــی وزارت علوم، گزارش
برای دانشجویان ورودی 1393 و بعد از آن مدت سنوات 
مجاز تحصیل چهار ســال تحصیلی است و تمدید آن 
برای هر دانشجو مستلزم داشتن دالیل کافی و تصویب 
کمیسیون موارد خاص دانشگاه خواهد بود؛ لذا لطفًا 
در انتخاب واحد و ترمیم ثبت نام دقت الزم را نموده و از 
به تعویق انداختن اخذ دروس الزم و عدم رعایت چارت 

دروس دانشکده خودداری نمایید«. 
هیچ کس دلش نمی خواســت جــای ورودی های 93 
باشــد. ورودی های سه ســال قبل دانشگاه، حاال و در 
آستانه نیم سال هفتم تحصیلی با ضرب االجل سنگین 
دانشگاه مواجه شده اند. آن ها فقط دو ترم فرصت دارند 
تــا بارو بندیل دوره کارشناســی را ببندند و به ســرعت 
جــا را برای ورودی هــای جدیدتر باز کننــد. آیین نامه 
آموزشــی وزارت علــوم، مصوبه 28مهرمــاه 1393،  
به صورت کم سابقه ای »عطف به ماسبق« شده و برای 
ورودی هایی که دوران تحصیل خود را با آیین نامه قبلی 
آغاز کرده بودند هم الزم االجراســت. ایــن یعنی تمام 
آرزوهــا و برنامه هایی که برای یک دوران کارشناســی 
پنج ساله طراحی شده بودند، حاال نقش برآب هستند. 
ورودی هــای 93، 94، 9۵، 96 و همه ســال های بعد 
از ایــن، دیگر چیزی به نــام ترم 9 و تــرم 10 نخواهند 

داشت. باید همه چیز دوران کارشناسی را هشت ترمه 
و چهارساله تمام کنند، بگذارند و بگذرند. 

فشار وزارت علوم، عامل فشار بر دانشجویان
اصل ماجرا از کم امکاناتــی و بی پولی وزارت علوم آب 
می خورد. وزارتخانه بی وزیــر که این روزها بحران های 
جدی زیادی دارد، به دانشگاه ها  فشار آورده تا سنوات 
مجاز تحصیلی را کمتر کنند تا هزینه هایی مثل هزینه 
خوابگاه و ســلف و امکانات آموزشی کمتر شده و باری 
از روی دوش نحیف این وزارتخانه برداشته شود. دکتر 
رفیعی، معاون آموزشی دانشکده صنایع نیز بر همین 
نکتــه تأکید می کنــد و اصــرار جدید دانشــگاه برای 
4ساله شــدن دوره کارشناســی را ناشــی از فشارهای 

وزارت علوم می داند.

چرا االن؟ چرا این طوری؟
»قاعدتــًا وقتــی قانونی تصویب می شــه، بایــد برای 
ورودی هــای اون ســال به بعد اعمال بشــه، نه واســه 
دانشــجوی تــرم هفتی کــه 6 تــرم رو بــا برنامه ریزی 
اینکــه می تونن تا 10 ترم هم داخل دانشــگاه بمونن، 
اعمــال کنن... «. ایــن را یکی از دانشــجویان ورودی 
93 می گوید؛ کســی که تمام برنامه های درسی اش را 
برمبنای پنج سال مجاز ریخته و حاال با ایمیل هولناک 

مدیر آموزشــی دانشــگاه مواجه شده اســت. به نظر 
می رســد اعالم یک بــاره  این موضوع به دانشــجویان 
ورودی93، آن هــم در زمان ترمیم، شــوک بزرگی را به 
بســیاری از آن ها وارد کرده و احتمااًل تعداد بسیاری از 
سال چهارمی ها نخواهند توانســت دوره کارشناسی 
را در 8 ترم به پایان برســانند. چاره چیســت؟ برخی از 
استادان معتقدند این موضوع باید در فضایی منطقی 
و با شــنیدن نظرات دانشجویان حل شــود و دانشگاه 
نمی تواند دانشــجو را به علت چند واحدی که برای ترم 
9 باقی مانده اســت، اخراج کند! رســیدن به راه حلی 
میانه که هم وزارت علوم را راضی کند، هم دانشگاه و هم 
دانشجویان را، خواسته  همه طرف های این ماجراست. 

 تجربه سنوات کارشناسی ارشد 
تکرار می شود؟

تجربه تجمعات و جنجال های ســال گذشــته بر ســر 
ســنوات مجــاز دوره کارشناســی ارشــد، نشــان داد 
وقتی پای پول و دریافت هزینه اضافی وســط باشــد، 
دانشــجوهای دانشــگاه در کنار هم قرار می گیرند و تا 
رسیدن به راه حلی مناسب، کنار نخواهند نشست. باید 
دید این بار و برای داستان جدید سنوات کارشناسی هم 
باید منتظر تجمع و تظاهرات باشیم، یا اینکه مسئوالن 

دانشگاه برای حل مشکل اقدام خواهند کرد.

با یک ایمیل، سنوات مجاز ورودی های 93 دو ترم کم شد

برو  بیرون!
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مصباح الهدی
کانون قرآن و عترت دانشــگاه در جهت آشــنایی هرچه بیشــتر دانشجویان با این 
کتاب آسمانی، کالس های پاییزی خود را برگزار می کند. این کالس ها در دو دسته 
یکی برای خواهران و یکی برای برادران برگزار می شــود و شــرکت در این کالس ها 
هزینه ای ندارد. کالس ها به طورکلی شامل موارد حفظ قرآن، ترتیل قرآن و تدبر در 

قرآن می شود و محل برگزاری کالس ها هم مسجد دانشگاه است. کالس های تدبر در قرآن از هفته آینده آغاز 
خواهد شد و کالس های حفظ و قرائت قرآن از اول مهر آغاز شده است. البته عالقه مندان هنوز هم می توانند 

به کالس ها اضافه شوند. برای اطالعات بیشتر و ثبت نام به کانال kanoonquransharif@ مراجعه کنید.

 برنامه های ویژه تربیت بدنی در هفته تربیت بدنی
اداره تربیت بدنی به مناسبت هفته تربیت بدنی برنامه هایی تدارک دیده است  که 
می توان به پیاده روی شهرستانک مخصوص کارکنان و دانشجویان خانم و مسابقات 
تنیس روی میز بانوان اشاره کرد. جلسه هماهنگی پیاده روی شهرستانک، ساعت 
12 روز سه شنبه در سالن کنفرانس مدیریت تربیت بدنی برگزار می شود که شرکت در 

آن الزامی  است. برنامه پیاده روی در روزهای پنجشنبه مخصوص دانشجویان و جمعه مخصوص کارکنان برقرار 
خواهد بود. ثبت نام مسابقات تنیس روی میز در روز دوشنبه تا پایان وقت اداری در مدیریت تربیت بدنی انجام 

شد و مسابقات هم فردا چهارشنبه از ساعت 16تا18 در سالن تنیس روی میز برگزار خواهد شد.

مهر 96بــــــــخش  خـــــــبری در حاشیهشماره 729  سه شنبه 18 

باید کمی دورتر را نگاه کرد 
کالسی که فیلم آن در شبکه های مجازی پخش 
شــد، مربوط به چه درسی بود و چه حواشی ای 

داشت؟ 
آن فیلم در حقیقت بخشــی از آخرین جلســه 
درس فیزیــک 3 بــود. در ایــن درس مــا بــه 
مباحثــی از قبیــل ترمودینامیــک، امــواج،  
ســیاالت و نور می پردازیم. انتهای کالس هم 
به مروری خیلی ســطحی از مباحث نســبیت 
خاص، ذرات بنیادی و فیزیک انرژی های باال 
می پردازد. در آخرین جلســه، من به موضوع 
واکنش های هســته ای رسیدم و تقریبًا کالس  
را به پایان رســانده بودم؛ ولی چنددقیقه ای 
از زمــان رســمی کالس باقــی مانده بــود. با 
توجه به اینکــه در طــول کالس، به خصوص 
در بخش هــای دیگــر ماننــد ترمودینامیــک 
و نــور بــه انــرژی بــه شــکل کلــی پرداخته 
بودم، خودبه خود موضــوع صحبت به انرژی 
هسته ای کشیده شد. به دلیل نزدیکی با ایام 
مذاکرات برجام و نیز معاهده زیست محیطی 
پاریس، موضــوع صحبت خیلی بــه روز بود و 
حســن ختامی برای یک ترم تدریس. اطالع 
داشــتم که کالس درحال ضبط شدن است. 
همیشــه در کالس هایم اجازه ضبط صوتی و 
تصویری را می دهم و خیلی از کالس هایم در 
سایت های مختلف دردســترس دانشجویان 
اســت. همیشــه هم بــه اینکه دانشــجویان 
ندیــده ای از محروم ترین نقــاط ایران یا حتی 
از  از کشــورهای همســایه  فارســی زبانانی 
ایــن کالس ها ســود می برنــد و ابــراز محبت 
می کنند، افتخــار کرده و می کنم. درحقیقت 
ایــن صحبت هــای بداهــه، خود زمینه ســاز 
مقالــه ای شــد در روزنامــه شــرق بــا عنوان 
»انرژی حق مســلم ماســت«  که مدتی بعد از 
مذاکرات برجام منتشــر کــردم. اینکه اکنون 
بعد از سال ها فیلم قسمتی از کالس این گونه 
موردتوجه قرار گرفته اســت، برای خودم هم 
جالب بود. تمام بازخوردی که گرفتم تاکنون 
فقط پیام های مثبت و محبت آمیز بوده است. 
شنیدم که نقدهایی هم بر صحبت ها بوده که 
فقط یکی از آن ها به دستم رســید که به نظرم 
نگارنده اصــاًل پیام را نگرفته بــود که البته آن 
هم انتقادی اســت به خود من و زبــان الکنم 
که نتوانسته ام به درستی پیام را برسانم. البته 
توجــه کنید که آن صحبت هــا را من برای یک 
جمــع عمومی نزده بــودم و اگر می دانســتم 
که قرار اســت این گونه شــنیده شــود، شاید 
تــالش می کردم که واضح  تر بیــان کنم.  امید 
دارم که پیام اصلی آن چنــد جمله که نگاه به 
آینده است، به درستی درک شده باشد. برای 
جلوزدن از دیگران بدترین استراژی، دویدن 
در مسیرشــان بــا دنبال کردن جای پایشــان 
است. باید سر را باال گرفت و کمی دورتر را نگاه 
کرد،  پیچ های تند را برید و میان برها را یافت.

داستان از انتشار گسترده فایل ویدئویی قدیمی ای شروع شد که در آن استاد دانشکده  فیزیک، دکتر اجتهادی، رویکرد کشــور بــه انرژی خصوصًا در حوزه های هســته ای و گفت وگو
خورشــیدی را نقد می کند. گفت وگوی پیش رو، با هدف روشن شدن بیشــتر نگاه دکتر اجتهادی به این 

مقوله است.

از نظر شما با وجود استفاده ای که در دنیا 
وجود دارد، باز هم انرژی هســته ای مرده 

است؟
اگر بخواهم پاســخ دقیقی به سؤال شما دهم، بدیهی 
است که اگر تصور شما از انرژي مرده انرژی ای است که 
دیگر استفاده نشود، خب نمی توان هیچ یک از منابع 
فوق را منبع مرده نام نهــاد. هنوز هم خانه های زیادی 
در دنیا با سوراندن چوب گرم می شود. حتی سؤال این 
نیســت که امروز چه ســهمی از انرژی مورد نیاز بشر را 
تأمین می کنند،  سؤال دقیق تری که می توان پرسید این 
است که هر کدام چه سهمی در فردا و آینده ما خواهند 
داشــت. بدیهی اســت که انرژی هســته ای به معنی 
استفاده روزانه، ســهم مهمی از تولید انرژی در دنیا را 
دارد و نمرده اســت؛ ولی پیر و فرتوت شده و رو به موت 
است و نمودار سهم نسبی اش در تأمین انرژی مورد نیاز 
دنیا روبه کاهش است. کافیست یک برون یابی کنید تا 

با من هم عقیده شوید.
آلمان یکی از کشورهای پیشتاز در صنعت 
هســته ای بوده اســت؛ اما در ســال های 
اخیــر در حــال کاهش دادن ســهم انرژی 
هسته ای از ســبد انرژی خود است. دلیل 

آن چیست؟ 
در نیمه های قرن بیستم با دستیابی به دانش شکافت 
اتم هــای ســنگین و اســتخراج انــرژی از فرایندهای 
هســته ای،  بســیاری فکــر می کردنــد کــه بهتریــن 
گزینه  بــرای  یک منبع انــرژی ارزان بــا آلودگی های 
زیســت محیطی کم را یافته اند. هرچند هم زمان روی 
فناوری هــای دیگر تولیــد انرژی نیز مطالعه می شــد 
و روش هــای مختلف تولیــد انرژی آزموده می شــد، 
برای بیش از نیم قرن انرژی هســته ای یکی از بهترین 
گزینه های غیرفسیلی تأمین انرژی تصور می شد. ولی 
شما باید برای محاسبه هزینه و خطر، آمار کافی داشته 

باشــید. ســال ها پیش هواپیماهای کنکورد به عنوان 
بی خطرتریــن هواپیمای دنیا در رتبه نخســت ایمنی 
بودند؛ چون حتی یک ســانحه هم نداشتند. با سقوط 
اولین آن ها رتبــه آن ها به صدر جــدول ناامن ترین ها 
رفت؛ چون بــا درنظرگرفتن تعــداد هواپیماها و تعداد 
سفرهایی که انجام داده بودند، همان یک سقوط کافی 
بود که معیار احتمال ســقوط به ساعت پرواز را به صدر 
جدول ببرد و تمام هواپیماهای باقیمانده را زمین گیر 
کند یا به موزه بفرســتد. دو حادثــه چرنوبیل و نیروگاه 
فوکوشــیما همان بال را بر ســر تصور غلط »کم خطر و 
کم هزینه بودن انرژی هســته ای« آورد. هنوز تا شــعاع 

چندصد کیلومتری چرنوبیل کسی زندگی نمی کند.
هزینه دیگری که در ابتدا به اندازه کافی به آن فکر نشده 
بود، ولی کم کم به مشــکل اصلی تبدیل شــده است، 
مشکل پســماندهای این نیروگاه هاست. مشکلی که 
هم بار سیاسی و اجتماعی بر کشورها تحمیل می کند 
و هم بار مالی بسیار دارد. همه ساله می بینید که مردم 
در آلمان و فرانســه روی ریل های قطــار می خوابند تا 
این پسماندها به محل زندگی آن ها نزدیک هم نشود. 
این کشــورها هزینه زیادی باید بکنند تا بتوانند جایی 
امن مثاًل در ته اقیانوس یافته که  این پسماندها را چال 
کنند. هنوز هم کسی مطمئن نیست که در آینده جهان 

را آلوده نکنند.
تصمیم کشورهای اروپایی یا حتی کشوری مانند ژاپن 
برای تقلیل تعداد نیروگاه ها احتمااًل به دلیل دلسوزی 
بــرای جهان نیســت،  بلکه محتمل تر اســت که با یک 

محاسبه سود و زیان گرفته شده باشد.

وضعیــت منابــع اورانیــوم ایــران چگونه 
است؟ 

دقیقــًا نمی دانــم کــه ایــران چــه جایگاهــی از نظر 
دراختیارداشــتن معادن اورانیــوم دارد؛ ولی مطمئن 

هستم که جزء کشورهای غنی در این زمینه به حساب 
نمی آید. حتی اگر بتواند با یافتن و اســتخراج معادن 
جدید، قسمت عمده ای از سوخت مورد نیاز را از منابع 
داخلی تأمین کند، مطمئنًا ایــن کار از نظر اقتصادی 
توجیه ندارد. شاید در کف هر رودخانه ای چند ذره طال 
وجود داشته باشــد؛ ولی ما روی هر رودخانه ای برای 
استخراج طال سرمایه گذاری نمی کنیم. معادن باید به 

اندازه کافی غنی و سهل الوصول باشند.
شما در آن ویدئویی که از کالستان منتشر 
شد، به اهمیت بســیار انرژی خورشیدی 
اشاره کردید. ایران در انرژی خورشیدی از 
حیث تابش خورشید و تکنولوژی فناوری 

آن در چه جایگاهی قرار دارد؟
از زمانی که من یک دانشــجوی کارشناســی فیزیک 
بودم، بــه یاد دارم که اســتادان بزرگــوارم، مانند دکتر 
صمیمی در همین دانشــگاه صنعتی شــریف مقاالت 
و مطالعــات گســترده ای در این خصوص داشــتند و 
همیشــه با عدد و رقم نشــان می دادند که این کشــور 
پتانســیل بســیار باالیی در زمینه اســتفاده از انرژی 
خورشــیدی دارد. می توانیــد بــه مقاله ای کــه دکتر 
صمیمــی در مجله فیزیــک در دهه 60 منتشــر کرده 
اســت، مراجعه کنید؛ ولی متأسفم که هیچ وقت تذکر 
ایشــان و دیگر دانشــمندان و دانش پیشــگان کشور 
توسط سیاست مداران و سیاست گذاران جدی گرفته 
نشــد. فکر می کنم تصمیم گیری روی سرمایه گذاری 
جدی بر غنی ســازی اورانیوم تقریبًا در همان سال ها 

گرفته شده است.

به نظر شــما اگــر به جای تحقیقــات روی 
فناوری شکافت هســته ای، روی فناوری 
  )Nuclear fusion( جــوش هســته ای 
سرمایه گذاری کرده بودیم که انرژی پاکی 
است و چالش های ساخت بمب هسته ای 
بــا آن همــراه نیســت، وضعیــت بهتری 

نداشتیم؟
اگر این گونــه ســرمایه گذاری کرده بودیــم، حداقل 
اکنون در یکی از تکنولوژی هایی که دنیا به آن چشــم 
دوخته اســت، حرفی بــرای گفتن داشــتیم. حداقل 
می توانســتیم شانه به شانه کشــورهای پیشرفته برای 
بردن گوی مســابقه با امیدواری به جلو برویم. نکته ای 
که شــاید در صحبت های من کمتر به آن توجه شــده، 
این اســت که من فقط نگفتم که  باید روی تولید انرژی 
خورشیدی سرمایه گذاری کنیم- که البته باید بکنیم- 
بلکه نکته اصلی نیاز به تمرکز روی پژوهش های مربوط 
به این انرژی های نو و نیاز به حمایت و ســرمایه گذاری 
بر آن اســت. خرید نیــروگاه خورشــیدی از آلمان ها و 
انگلیسی ها ساده ترین کاری اســت که می شود کرد. 
آنچه به عــزم ملی نیــاز دارد، ســرمایه گذاری مالی و 
انســانی و لجســتیکی بر روی پژوهش های مربوط به 
این انرژی هاســت. ایران باید تولیدکننــده فناوری و 
فروشنده آن باشد، نه واردکننده و محتاج دیگران که به 

ما بفروشند یا نفروشند.

واکاوی نظرات دکتر اجتهادی به انرژی هسته ای و خورشیدی

سود و زیان را محاسبه کنید
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همــه اخبار و شــنیده ها حاکی از آن اســت که دونالد ترامپ تصمیم گرفته اســت پایبنــدی ایران به برجــام را تأیید نکند. اتفاقــی که هر چند  گمانه زنی هایی در مورد آن وجود داشت، کسی فکر نمی کرد این قدر جدی شود. در هفته گذشته از شنیده های واشنگتن پست تا صحبت های پرونده
ظریف همه می گویند ترامپ تصمیم خودش را گرفته تا مســیر برجام را تغییر دهد. تغییری که شــروعش با ترامپ است؛ اما انتهایش را نمی توان پیش بینی کرد. 
رئیس جمهور نامتعارف آمریکا نشان داده اســت که قید و بند منطقی ندارد و حاال حتی حرف از تروریست اعالم کردن سپاه پاسداران می زند. با دکتر ملکی در 

مورد برجام و تأیید شدنش گفت وگو و چند سناریو هم در مورد آینده برجام لیست کردیم. این گفت وگو را در پرونده این شماره بخوانید.

پیش بینی ها حاکی از این اســت که ترامپ 
پایبندی ایــران به برجــام را تأیید نخواهد 
کرد. فکر می کنید واقعًا این احتمال چقدر 

است؟
االن ممکن اســت ایاالت متحده اعالم کنــد که رفتار 
ایران با روند کلی برجام سازگار نبوده؛ اما این را مقایسه 
بفرمایید با 6 سال پیش. در سال 1390 تقریبًا اگر این 
را می گفت، بقیه کشــورهای دنیا همراهی کردند. این 
همراهی شاید به صورت داوطلبانه و مشتاقانه نبود؛ اما 
مسائل اقتصادی و مالی کشورها و بخش های سیاسی 
آن ها به نوعی با آمریکا گره خــورده بود که باید این کار 
را می کردند و به همین دلیل هم کردند. مثاًل هر 6 ماه، 
200 هزار بشکه از فروش نفت ایران کم می شد، یا اینکه 
بانک های متعددی با ایــران کار نکردند؛ اما این بار که 
با هم صحبت می کنیم، اگــر آمریکا چنین کاری کند، 
به نظر بعید اســت که بقیــه دنیا با او همــکاری کنند، 
به خصوص آن هایی که قباًل این کار را کرده بودند، مثل 
اروپایی ها، چینی ها و روس هــا. وضعیت جهان امروز 
با6سال گذشته بســیار متفاوت اســت. ایران هراسی 
دیگر مشــتری سابق را ندارد. امســال دیگر سخنرانی 
نتانیاهو در ســازمان ملل شنیده نشد و در رسانه ها هم 
منعکس نشد. کســی برای ترامپ در سازمان ملل کف 
نزد. این به این معنا نیســت که باید این ها را دســت کم 
گرفــت؛ اما مــا اگر مســیر خودمــان را ادامــه دهیم و 
روابطمان را به خصوص با منطقه و عربســتان درســت 

کنیم، موفق خواهیم شد. 
ممکن اســت دولت هــا همراهــی نکنند، 
مثــاًل موضــع بگیرنــد و بگویند ایــران به 
برجــام پایبنــد بوده اســت؛ امــا درنهایت 
این شرکت ها و بانک ها هســتند که باید با 
ایران کار کننــد. اگر دوبــاره دولت آمریکا 
تحریم ها را اجرایــی کند و جریمه ها دوباره 
بخواهد اعمال شــود، طبیعتــًا هیچ فعال 
اقتصادی ای این ریسک را نمی کند که بازار 
آمریکا را به خاطر بازار ایران از دست بدهد. 
این طوری عماًل ما از آن مزایا و موهبت هایی 
که قــرار بود برجام درســت کنــد، محروم 

نمی شویم؟ 
ببینیــد این نوع طرز تفکر خودش نوعی وابســتگی به 
آمریکاســت که اگر مثــاًل دولت آمریــکا موافقت نکند 
که با ایــران کار کند، ما بقیه کشــور های دنیــا را هم از 
دست خواهیم داد. یک مقدار از این موضوع به مسئله 
سیاســت و ذات تجــارت بین الملل برمی گردد. شــما 
ناگزیر هســتید که در یک محیط تجاری کاماًل سخت 
کار کنید. این رقابت ها برخی اش در هزینه تمام شــده 
کاالهاســت، برخی از آن ها مربوط می شود به راه های 
حمل ونقل، برخی مربوط می شود به رفاه گمرکی و یکی 
از آن ها هم ریسک سیاسی است. حتی آن کشور هایی 
که تحریم آمریکا هم نیستند، به نوعی آمریکایی ها روی 
آن ها هم اثــر می گذارند و آن شــرکت ها مثاًل برخی از 
بازار ها را رها می کنند و برخی از بازار ها را اصاًل حساب 
نمی کنند. من به نظرم می رســد که بخــش تجاری ما 
باید درحدی قوی و رقابتی بشــود که بتواند در تجارت 
بین الملل نقش داشته باشد. مثاًل االن ما با کشور های 
آفریقایی هیچ گونه بده بســتانی نداریــم. این به خاطر 
تحریم آمریکا نیست، به خاطر ظرفیت های خود ماست. 
ما از آن ظرفیت ها استفاده نکردیم. حتی در مذاکراتی 

که با شــرکت های اروپایی می شود، مشخص است که 
بخش ایرانی آمادگــی کار را ندارد، چه در بخش مالی، 

چه بیمه، چه حمل ونقل و... .
اگــر بخواهــم نتیجه گیــری بکنم، چه شــما دوســت 
آمریکا باشید و چه توســط آمریکا تحریم شده باشید، 
آمریکایی ها از سیاســت در اقتصاد استفاده می کنند. 
این طبیعت این کار اســت؛ بنابراین بعید اســت هیچ 
مانعی در تجارت با بقیه کشــورها نداشته باشیم. ولی 

باید کار خود را دنبال بکنیم تا به نتیجه برسیم.
ممکن اســت اســتراتژی آمریکایی ها این 
باشد که شرایط را به سمتی ببرند که ایران 
مجبور بشود واکنش سختی داشته باشد 
و این واکنش سخت تعبیر بشود به خروج 
ایــران. آن وقت دیگــر آن عــدم همراهی 
بین المللی برای آمریکا مرتفع می شود. به 

نظر شما این احتمال چقدر است؟
این مورد خیلی مهمی است که همه متوجهش شده اند. 

آمریکا به نوعی رفتار می کند که 
ایران قــرارداد را نقــض کند. ما 
باید هوشیار باشیم که این کار را 
انجام ندهیــم و در صحبت های 
مقامات ایرانی تأکید بر این است 
کــه نمی خواهند ایــن موضوع 

اتفاق بیفتد.
تا کجــا ممکن اســت 
این گونه پیــش برود؟ 
باالخره صبر ایران هم 

حدی دارد.
من همچنــان فکــر می کنم که 
مزایای برجــام بــر به هم زدنش 
از مســائل  می چربــد. به غیــر 
اقتصــادی، ما مســائل دیگری 
هــم داریم. اینکه شــما در محله 
خودتــان مورداحترام باشــید، 

خیلی فــرق می کند با اینکه پولدارتریــن آدم آن محله 
باشــید. در روابــط بین الملــل هم شناسایی شــدن و 
مورداحترام بــودن توســط واحد های سیاســی دیگر، 
خیلی موضوع مهمی اســت. این چیزی است که االن 
ایــران دارد. نقش آفرینی در منطقه بــه نظر من زمانی 
محقق شد که ایران توانست مسئله هسته ای را مدیریت 
بکند. در این مدیریت هــم موفق بوده و به همین دلیل 

آمریکا دارد جر می زند.
آیا می توانیم بگوییم کــه االن بحث اصلی 
روی منطقه اســت و آمریکا دوست دارد با 
گرم کردن تنور برجــام، یک جبهه دیگری 
برای ما باز کند تا ایران در منطقه مجبور به 
امتیازدهی شود؟ یا حداقل تمرکز و توانش 

تقسیم شود؟ 
کاماًل درســت اســت. حاال که با آمریــکا اختالف های 
زیادی داریم؛ اما اگر دوســت آمریکا هم بودیم، باز هم 
آمریکا  ایــن کار را انجام می داد. چــون ذات و جوهره 
روابــط بین الملــل این اســت که شــما تــا آنجایی که 
می توانید مانع گســترش همه جانبه کشورهای دیگر 
شــوید، چون روزی مزاحم شما خواهند شد. این رفتار 
آمریکا طبیعی و قطعی اســت؛ ولی نکته اساسی این 
اســت که در بعضی از تحوالت منطقــه، نظرات ایران و 
آمریکا همسو اســت. مثاًل در قضیه کردســتان هر دو 
معتقد هستند که کردستان نباید مستقل بشود. البته 
از آن طرف البی شدید اسرائیلی 
در آمریکا وجــود دارد که نگران 
گسترش نفوذ ایران، به خصوص 
اســت.  مدیترانــه  شــرق  در 
االن ایــران بــا دریــای مدیترانه 
فاصله ای ندارد، یک عرض 200 
کیلومتری عراق و سپس سوریه. 
ایــن به معنای دســت اندازی به 
این مناطق نیست. این به معنای 
نفوذ اســت. اگر ایــران بتواند به 
دریای مدیترانه دسترسی داشته 
باشــد، آن وقت به قول کســانی 
کــه متخصص علــم ژئوپلیتیک 
هســتند، می تواند در یک ثبات 
طبیعی به سر ببرد. اگر دسترسی 
نداشــته باشــد، این مشکالت 
تکرار می شود؛ یعنی ممکن است 
صدام هایی در آینده پیدا بشــوند و دوباره هوس حمله 
به ایران بکنند. این نوع نگرش ایران که بتواند یک تأثیر 
منطقه ای بیشتر از مرزهایش داشــته باشد، در زمانی 
به صورت عینی مشــاهده می شــود که ایران توانسته 
پرونده هســته ای را مدیریت کند. خوب طبیعی است 

که آمریکایی ها با این موضوع موافقت ندارند. 
مســئله فقط هم آمریکا نیســت. کشــورها نه دوستان 

دائمی دارند و نه دشــمنان دائمی. ما اگر کشــورمان 
بخواهــد موقعیت تاریخی خودش را داشــته باشــد، 
حتمًا مخالف هایی هســتند و حتمًا دشمنی خواهند 
کرد، یا جلوی کار ما را خواهند گرفت. مهم این اســت 
که شــما اســتراتژی خودتان را بر چه گذاشــته اید. آیا 
استراتژی شما بر این است که ایران از لحاظ اقتصادی 
و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی توسعه پیدا بکند؟ این 
یک نوع سیاست خارجی الزم دارد. یا اینکه می گویید 
اســتراتژی ام بر این اســت که خودم را در داخل کشور 
محبوس کنم؟ مانند سیاســت کره شــمالی. این یکی 

سیاست خارجی دیگری می خواهد.
به نظرم سیاســت خارجی دولت فعلی این است که ما 
خودمان را توسعه بدهیم. ما  اشتباهاتی کرده ایم، مثاًل 
باید از  آتش سوزی در سفارت یا کنسول گری عربستان 
ســعودی در تهران و مشــهد جلوگیری می کردیم؛ اما 
به صورت کلی روال سیاست خارجی ایران از سال 92 
تا حاال این بوده که با همه کشورها رابطه خوبی داشته 
باشد و دارد، با روسیه، چین، اروپای متحد و ژاپن. البته 
درمورد آمریکا سیاست خارجی ایران این است که تنش 
از یک اندازه ای باالتر نرود. با آمریــکا فعاًل نمی توانیم 
رابطه داشــته باشیم؛ اما نباید بگذاریم این آتش از یک 

اندازه ای شعله ورتر شود. 
فکر می کنید ماجرای برجام به درسی برای 
اعتمادنکردن به آمریکا در تاریخ ما تبدیل 

می شود؟
به نظر من هی چوقت ایران به امید این نبوده است که 
آمریکا با ایران همراه شود. این واقعیتی است که کمتر 
به آن پرداخته می شود. همه فکر می کنند که برخی از 
دولت ها در ایران به آمریکا اعتماد داشــتند و برخی از 
دولت ها نداشــتند؛ درحالی که به نظر من جریان کلی 
جمهوری اســالمی بعد از انقالب اسالمی تا االن این 
بوده است که در رده های باالی کشوری، کسی تاحاال به 
آمریکا اعتماد نکرده و این خیلی روشن است. آن هایی 
که به آمریکا اعتماد کردند و دوست نزدیک آمریکا بودند، 
همه سرنگون شدند. مهم ترین و روشن ترینش خود شاه 
ایران است. شاه دیگر کاری نبود که در جهت نزدیکی به 
آمریکا انجام ندهد و وقتی دچار برخی مشکالت داخلی 
شد، آمریکا تنها کاری که کرد این بود که این مشکالت را 
بیشتر کرد و نهایتًا هم شاه را به آمریکا راه نداد. درمورد 
مصر، اندونــزی و جاهای دیگر هــم همین طور بوده. 
پــس نکته اول این اســت که اعتمادی وجود نداشــته 
که بخواهد ســلب شود. البته در شــعار معلوم است که 
هم مســئوالن ایرانی و هم آمریکایی همیشه از اعتماد 
متقابل، اقدامات اعتمادســاز و چیزهایی از این قبیل 
صحبت می کنند؛ منتهی این ها همه شــعار است. در 
ذات مسئله، طرفین نسبت به یکدیگر به شدت مظنون 

و مشکوک هستند. 
نکته دیگر، ساختار جامعه آمریکایی است. این ساختار 
به گونه ای است که هم متحول و متغیر است و هم اینکه 
در درازمــدت، بدون هیچ گونــه ارزش خاص می تواند 
ادامه پیدا کند. مثاًل در برخی از کشــورها ارزش های 
مذهبی حاکم اســت، در هند، دموکراسی، در روسیه 
نژاد، در سوئیس اقتصاد و... . آمریکا کشوری است که 
در عین اینکه همه این هاســت، هیچ کدام از این ها هم 
نیست. هیچ قوم یا گروهی نیست که بتواند بگوید این 
کشور متعلق به من است، مثل لهستان یا مجارستان. 
منظور من این اســت که یک فرد یا حزب یا نژاد مسئول 
جامعه نیست. ملغمه ای است از افراد مختلف و این ها 
هرکدام برخی اوقات قــدرت می گیرند و باال می آیند؛ 
بنابرایــن نکتــه دوم من این اســت که به دلیــل اینکه 
نمی دانید مخاطبتان در واشنگتن چه کسی است و تا 
چه اندازه در آنجا قدرت دارد، باز نمی توانید برای انجام 

کارهایتان به اعتماد صددرصد برسید. 

گفت وگو با دکتر ملکی درباره برجام و تمدیدشدن و نشدن تحریم ها و رفتار آمریکا

مانعی که همیشه هست
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آمریکا  دوست  شما  چه 
باشید و چه توسط آمریکا 
باشید،  شــده  تحریم 
سیاست  از  آمریکایی ها 
در اقتصــاد اســتفاده 
بعید  بنابراین  می کنند.  
اســت هیــچ مانعی در 
کشورها  بقیه  با  تجارت 

نداشته باشیم
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اتفاقات متفاوتی ممکن است در ماه های آینده رخ دهد و سرنوشت 
برجام تغییر کند. سناریوهای کلی را این شکلی چیده ایم تا بهتر 
دیده شوند. احتمال خروج طرفین از برجام و تشدید بحران و نیز 

اجرای کم وزیاد آن، احتمال هایی است که کارشناسان سیاسی هم 
منتظرند تا ببینند کدامشان به وقوع  می پیوندد. 

 تأیید ترامپ 
درباره پایبندی ایران 

به برجام

 اعالم خروج ایران 
از تعهدات برجام

شروع

انتظار برای 
 دور بعدی تمدید 
 لغو تحریم ها یا 
تأیید پایبندی

 ادامه 
 کج دار و مریز 

برجام 

 ادامه  برجام  
بدون آمریکا

تشدید  بحران

 تمدید لغو 
اجرای تحریم های هسته ای

 اجرایی شدن مادر تحریم ها 
توسط ترامپ

مخالفت اتحادیه اروپا و چین و روسیه با تحریم های ایران

اختالف میان آمریکا و سایر اعضا

اجرایی نشــدن تفاهم نامــه و   
قراردادهای پس از برجام

بازگشت ایران به برنامه هسته ای   
پیش از برجام

تشدید اقدامات آمریکا و جدی شدن 
اعمال تحریم ها

موافقت کنگره با ترامپ

   اعمال دوباره تحریم های هسته ای توسط آمریکا
   حمایت اتحادیه اروپا و روسیه و چین از برجام

   نارضایتی ایران و شکایت به کمیته نظارت بر برجام



 ۶
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وقتی در میان رتبه های برتر جست وجو کردیم، به مورد جالبی برخوردیم. رتبه 5 کشور به  جای آنکه برق و کامپیوتر بخواند، مهندسی شیمی را انتخاب کرده است. همین تصمیم گفت وگو
غیرعادی ما را کنجکاو کرد تا از انگیزه ها و طرز فکر سعید نجیمی سؤال کنیم.

خودت را معرفی کن.
ســعید نعیمی هســتم، رتبه 4 منطقه 1 و ۵ کشــوری 
کنکور سراســری 96 و فارغ التحصیــل عالمه حلی 9. 
ساکن تهران هســتم و االن هم رشته مهندسی شیمی 

می خوانم. 
کجا می خواهی اپالی کنی؟

من اصاًل قصد ندارم همچین کاری را کنم.
چرا نمی خواهی اپالی کنی؟

عالقه ای ندارم. در این زمینه یک َمَثل دارم که کسی که 
دو تا پای لنگ دارد، برود بایستد لبه یک پرتگاه و بگوید 
من می خواهم پاییــن را نگاه کنم دیوانه اســت؛ یعنی 
می دانم بروم آنجا، قطعًا شیرینی آنجا زیر زبانم می ماند 
و شاید برگشتن سخت باشــد. کسانی هم که می روند، 
معمواًل تعداد انگشت شماری برمی گردند. خیلی ها که 
می مانند همان جا. یک سری هم که برمی گردند شاید 
آن هویت ایرانی و آن اندیشــه جهادی و انقالبی شان را 
از دست می دهند. می آیند تحت عنوان اینکه من مثاًل 
از فالن جا دکتری گرفته ام، بایــد بیایم اینجا همه برایم 
تا کمر خم شوند. شــاید این گونه تفکر االن اصاًل به درد 

نمی خورد، شاید مضر است اصاًل.
چه شیرینی دارد آنجا؟

خب قطعــًا امکاناتی کــه آنجا در اختیار یک دانشــجو 
قرار می دهند، خیلی بیشتر اســت. هم حقوقش، هم 
تکنولوژی هایی که آنجا اســت، یعنی پیشرفته تربودن 
یک سری از دانشگاه هایش نسبت به دانشگاه های ایران 

چیز خیلی واضحی است.
تو گفتی رتبه ات 5 شده است. چرا م.شیمی 

را انتخاب کردی؟
من حدودًا 1/۵ سال پیش تصمیم گرفته بودم که همان 

مهندسی شیمی را بخوانم.
بــرای م.شــیمی خواندن الزم بــود آن قدر 

درس بخوانی؟
نه، حاال رتبه تک رقمی شدن صرفًا به خاطر رشته نبود. 
من به دالیــل خیلی زیاد دیگــری درس می خواندم که 

بتوانم تک رقمی شوم.
گفتی چرا م.شیمی؟

چون به صنایع پتروشیمی و پاالیشگاه و این گونه صنایع 
پایین دســتی نفت عالقه دارم. کشــوری داریم که روی 
نفت خوابیده و نفتش را خام خام می فروشد و بخش های 
پاالیش را هم می دهد به کشورهای خارجی. اگر بشود 
کاری کرد برای صنایع نفت، خیلی می شود کمک کرد 

هم به اوضاع مردم و هم به اقتدار ملی.
به نظرت کی نفت تمام می شود؟

در مخازن زیرزمینی نفت حدود 20درصد مخزن قابل 
برداشت اســت و بقیه اش را چون اســتخراجش صرفه 
اقتصادی ندارد و ســخت اســت، در حال حاضر بیرون 
نمی آورند. تخمین زده می شود که در ایران برای اینکه 

این 20درصد تمام شــود، 100 ســال طول می کشد. 
اگر این 20درصد تمام شود، نیاز به نفت اقتضا می کند 
که اســتخراج بقیه اش صرفه اقتصادی داشــته باشد و 
به همیــن دلیل فکر می کنم نفت آینــده  درازی خواهد 

داشت.
خب تو االن دائم درباره صنایع باالدســتی 
نفت صحبت کردی. چرا نرفتی مهندسی 

نفت؟
مشکل من این است که وقتی نفت درمی آید، آن را خام 
می فروشــیم. ارزش افزوده ای که صنایع پتروشــیمی 
می تواند بیاورد، به شــدت بیشــتر از ارزش افزوده نفت 

خام است. 
االن اگر نفت خام نفروشیم، بعد عربستان 
جای ما نفت خام بفروشــد، بــاز هم همین 

حرف را می زنید که برویم و پاالیش کنیم؟
خب قطعًا ما اگر خودمان را بکشیم کنار، کشورهای دیگر 
می آیند جای ما را در فروش می گیرند؛ اما ما به جایش آن 
محصوالت فراوری شده را داریم که آن ها صرفه اقتصادی 
خیلی بیشــتری دارند برای کشــور. ولی کشوری مثل 
عربستان، فکر می کنم با وجود این همه فروش نفت خام 
پیشرفتی در پتروشیمی نداشته است. البته من خیلی 
اطالع ندارم در این زمینه؛ ولی ما می توانیم وارد عرصه  
پتروشیمی شویم. در حال حاضر ما نفتمان را می فروشیم 
بــه کشــورهای دیگــر و کشــورهای دیگــر محصوالت 

پاالیش شده را چندبرابر قیمت به ما می فروشند.
وزیر نفت موردعالقه ات چه کسی بوده؟

من خیلی با وزرا و این چیزها آشــنایی نداشتم و ندارم. 
در حال حاضر که آقای زنگنه وزیر هســتند و انتقادات 
زیادی هم به ایشــان وارد است. مثل اینکه چرا این همه 
فارغ التحصیل نفت را استخدام نمی کند و مثاًل دکتری 
نفت شــریف بیکار است و بعد بچه  فالن مسئول می رود 

استخدام می شود.
از این نمی ترســی که دکتری بخوانی و بعد 
بیکار بمانی و فرزند فالن مســئول جای تو 

برود سر کار؟
خب اگر کســی برای خود تنها یک برنامه داشته باشد، 
ریسک باالیی دارد؛ ولی من برای زندگی خود 7 یا 8 برنامه 
دارم. اگر پتروشیمی نشد، استاد دانشگاه می شوم، اگر 
آن هم نشد، تدریس می کنم. باالخره کسی که توانایی 

داشته باشد، بیکار نمی ماند.
در مصاحبــه ای گفتــه بودی خــودت را در 
آینــده در جایگاه وزیر نفــت می بینی. فکر 
نمی کنی برای این هدف بهتر بود مدیریت 

می خواندی؟
کسی که در آن جایگاه اســت، عالوه بر اطالعات نفتی 
باید اطالعات مدیریتی هم داشــته باشد. در این زمینه 
فکر کرده ام و مشورت هم گرفته ام. شاید در کارشناسی 

با صنایع که حالت مدیریتی دارد دورشــته ای کنم و در 
کارشناسی ارشد هم MBA بخوانم که در زمینه مدیریتی 

هم قوی شوم.
گفتی کار می کنی؟

تابستان تدریس می کردم. االن هم ادامه می دهم. 
بــه خاطر پولــش تدریس می کنی یا شــغل 

معلمی؟
درواقع آدم دســتش توی جیب خودش باشد، راحت تر 
اســت و اینکه دیگر مجبور نیست از پدر و مادر هم پولی 

بگیرد.
مطالعه غیردرســی داری؟ مثاًل کانال های 
تلگرامــی مثــل توییتــر فارســی یــا کتاب 

غیردرسی؟
کتاب غیردرسی در سال  کنکور می خواندم. قبلش هم 
کمی می خواندم. مثاًل یک کتاب 1۵جلدی بود که قبل 

از کنکور خواندم.
بعد از کنکــور رمان های رضــا امیرخانــی، »بیوتن« و 
»ارمیا« را خواندم، االن »قیدار«ش را می خواهم شروع 
کنم. کتاب های شــهید مطهری هــم »جاذبه و دافعه« 
را خوانــده ام و االن مجموعــه 6 جلــدی مقدمــه ای بر 
جهان بینی اسالمی را می خواهم شــروع کنم با کتاب 

»الحیات« محمدرضا حکیمی. 
تا االن به سوریه رفتن فکر کرده ای؟

شــاید یک مدت فکر کردم؛ ولی خــب بعد یک مدت به 
این نتیجه رسیدم که من مرد این کار نیستم. یادم نیست 
دنبال چه بودم در اینترنت، یک باره همچین چیزی باز 
شد: ثبت نام مدافعان حرم. یک باره دلم لرزید، من مرد 

این کارها نیستم.
اهلش نیســتی یا احســاس کــردی اینجا 

مفیدتری؟
خب شــهادت چیز خفنی  اســت. خب آدم باید واقعًا به 
درجه باالیی از معرفت و ایمان برســد کــه کاری بتواند 
انجــام بدهد؛ اما اگــر هم بگوییم همه  مــا می خواهیم 
برویم شهید شویم، غلط است. حضرت آقا هم گفتند که 
شهادت هدف نیست؛ یعنی هدف چیز دیگری  است که 
در این راه کسی شهید می شود. خب شاید من ترجیح 
می دهــم مثاًل یک فردی مثل شــهید احمدی روشــن 
بشوم و به عنوان یک دانشمند آن طور شهید بشوم. مرگ 
انسان اگر که به شهادت برسد که چه بهتر؛ ولی اگر عمر 
طوالنی و فرصت خدمت داشــته باشــد هم اجر بزرگی 

پیش خدا دارد.
جذاب ترین نکته دانشگاه در این هفته  اولی 

که آمدی به نظرت چیست؟
این دســته ای که راه افتاده است، به نظرم نکته مثبتی 
بــود. این گونــه کــه معلوم اســت و بــا مقایســه  حرف 
دوستانمان در دیگر دانشــگاه ها جو شریف مذهبی تر 
و الهی تر از بقیه  دانشگاه هاســت؛ مثاًل دانشگاه تهران 

می گویند خیلی خراب است!
بزرگ ترین دغدغه ات چیست؟

بزرگ تریــن دغدغه ام همان آینده اســت دیگر. صنایع 
نفت و اینکه بتوانم خدمت کنم. بعدش ازدواج اســت، 

متاهل شدن و بچه دارشدن.
صحبتــی داری در آخــر بخواهــی مثــاًل 
بــا خواننده هــای روزنامــه انجــام بدهی؟ 

توصیه ای یا چیزی؟
من قباًل مصاحبه ای کردم و از من نقل شد که می خواهم 
پول نفت را بین مردم تقسیم کنم که یادم نمی آید من این 
حرف را زده باشم، یا شاید هم گفته ام و یادم نیست. اگر 
من چنین حرفی زدم حرف غلطی است. چون پول نفت 
را نمی شود این طور تقســیم کرد که برویم و سر چهارراه 
ولی عصر پول تقسیم کنیم. باید نظام اقتصادی درست 
شــود و پول آنجایی برود که الزم است. نه اینکه ثروتمند 

ثروتمندتر شود و فقیر فقیرتر.

مصاحبه با رتبه 5 کنکور بلند پرواز

در جست وجوی کارهای بزرگ تر
خودت چطوری؟ 

درباره خودت می خواهیم صحبت 
کنیم. تفریحت چیست؟

خــب االن به تازگــی وارد دانشــگاه شــده ام و 
برنامه ام مشخص نیست؛ ولی باید چند کالس 
ورزشــی را دنبال کنم. چون سال کنکور که کاًل 
از این مســائل به دور بودیم. گاهی با دوســتان 

فوتبال می بینیم و گاهی سالن می رویم. 
طرفدار چه تیمی در داخل و خارج 

هستی؟
پرسپولیس و رئال مادرید.

نظرت راجع به طارمی چیست؟
طارمــی چیزهــای ســخت را گل می کنــد، 
موقعیت هایی که باید گل کند را گل نمی کند. 

نظــرت درمــورد اتفاقــات اخیرش 
چیست؟

کاش از همان موقع که می آمد، از طریق حقوقی 
بیشتر پیگیری می کردند که این اتفاق بد نیفتد. 

این جور اتفاقات تیم را بیچاره می کند. 
در کــدام شــبکه های اجتماعــی 

هستی؟
تلگرام و اینستاگرام .

چندتا فالوور داری؟
فکر کنم 400تا.

فعال هستی در اینستاگرام؟
اینســتاگرام را بیشــتر به این خاطر اســتفاده 
می کنــم کــه بــا دوســتانم در ارتباط باشــم؛ 
مخصوصًا اینکه بعد از دبیرستان کمتر یکدیگر 

را می بینیم. 
بعد کنکور فالوورهایت زیاد نشد؟

چرا زیاد شد. بیشتر  شاگردهای معلم هایمان. 
خــل  ا د عت  ســا چنــد  ی  ز رو
وقــت  تلگــرام  و  گرام  اینســتا

می گذاری؟
معمواًل مواقعی که بیکار هســتم و برای تلگرام 
مواقعی که دوســتان پیام می دهنــد. وگرنه در 
گروه ها فعالیــت چندانی ندارم. اینســتاگرام 

روزی یک ساعت یا دو ساعت. 
چــه کانال هــای تلگرامــی را دنبال 

می کنی؟
کانال اســتخر دانشگاه، انجمن علمی کیمیا و 

دو کانال دانش پژوهان نخبه. 
از خبرگزاری ها؟ سرگرمی ها؟

ســرگرمی که اصاًل نــه. خبرگزاری ها هم هنوز 
عضو نشده ام.

برویم 10سال دیگر. ازدواج کردی؟
بله.

درآمدت چقدر است؟
4 یا ۵ میلیون نسبت به پول االن. بدون حساب 

تورم. 
شغلت چیست؟

در صنایع پتروشیمی کار می کنم.
می دهــی؟  انجــام  کاری  چــه 

پتروشیمی راننده هم دارد.
پاالیش خود نفت و تأسیس شرکت دانش بنیان 

فراورده های نفتی.
ایرانی؟

بله.
خارج هم اصاًل نرفتی ؟

شــاید مثاًل برای زیارت بروم کربــال یا این جور 
چیزها.

کربال مگر خارج است؟
خارج است دیگر! داخل که نیست.

20 ســال دیگــر چطــور؟ شــغلت 
چیست؟

شــغلم شــاید رئیس پاالیشگاه شــدم یا رئیس 
شرکت نفت.

گــــــــــــفت وگـــــــــــو بگو مگو



 ۷

هــــــــنر و ادبیـــــــات

برخی افــراد عقیده  ادبیات
دارند عشــق حافظ محمد جوانمرد

عشــق الهی  اســت و می، ســاقی٬ باده٬ 
خمخانه٬ خرابات و میکده٬ همه را نشانه و 
نمــاد چیزهای دیگر می داننــد. در نظر 
آن ها این می همان شــراب »روز الست« 
است که »او«٬ همان ساقی ازلی٬ در پیمانه  
ما ریخت. برخی دیگر همه  این ها را مهمل 
می دانند و می گویند منظور حافظ از می٬ 
همان »باده  گلرنگ تلخ تیز خوشــخوار 
سبک اســت«٬ معشــوق او٬ معشوقه ای 
زمینــی اســت بــا چشــمانی مســت و 
افسون گر٬  زلفی پرچین که دل٬ راه خود را 
البه الی آن گم می کند٬ ماه رو و سروخرام. 
آن ها بــه اســتناد بیت هایی مثــل  »گر 
مسلمانی از این است که حافظ دارد/ وای 
اگر از پس امــروز بود فردایی«، او را منکر 
معاد می دانند.  گروهی دیگر هم نه حافِظ 
عارف را قبــول دارند و نه آن حافظ مادِی 

یک وجهی دسته  دوم را. 
این دعواها اما که هرگــز پایان نمی یابد٬ 
این حقیقت را هرگز زیر ســؤال نمی برد 
کــه حافــظ نقطــه  هم نشــینی همــه  
سلیقه هاست؛ از آدم های بی دین گرفته تا 
آدم های مذهبی. از آن هایی که عشقشان 
زمینی  اســت گرفته تا آن هایی که عشق 
واقعــی را ورای ایــن دنیــا جســت و جو 
می کنند. بی شــک مهم ترین ریشه  این 
پدیده٬ »رند« بودن حافظ اســت و رند در 
شعر حافظ نمودار انســان سالم است؛ 
انســانی که هم می تواند عاشــق »سرو 
صنوبرخرامی« زمینی باشد و هم عشق 
الهی را در همه  لحظه هــای زندگی اش 
جست و جو کند. انسانی که عاری از گناه 
نیست و این را هم با روی و ریا نمی پوشاند؛ 

چراکه ایــن ویژگی گریزناپذیر اوســت. 
انسانی که تاروپود شخصیتش با بند تضاد 
گره خورده  اســت؛ زیرا کشمکش های 
درونی اش ویژگی سرشت بشر و مشترک 
بین همه  انسان هاست. بهترین تعبیر را 
به عقیده  نگارنده٬ بهاءالدین خرمشاهی 
از حافظ دارد که در مقدمه کتاب »ذهن و 
زبان حافظ« می نویسد: »حافظ به جای 
آنکه انســان کامل باشــد٬ کاماًل انسان 
بوده   اســت«. شــاید علت آنکه حافظ تا 
این حد در بین عامه  مــردم هم محبوب 
اســت٬ همین باشــد. افزون بر این٬ شعر 
حافظ در عین ژرف بودن٬ بخشنده است 
و هیچ کس را بی بهــره ای پس نمی راند.  
این دو ویژگی باعث شــده است که هیچ 
شــاعری٬ جایگاه حافظ را در بین مردم 
ما پیدا نکند. مــا در بســیاری از مواقع٬ 
توصیــف حــال خــود را از زبــان حافظ 
می شنویم؛ چراکه از درد مشترک سخن 
می گوید و افزون بر آن٬ با اندیشــه و زبان 
اعجاب انگیز خود٬ ما را از احوال خودمان 
آگاه تر می کند و به نگاه ما به حس هایمان 

ژرفای بیشتری می بخشد.  
•

بیســتم مهــر٬ روز بزرگ داشــت حافظ 

اســت و ما هم به ســرمان زد سؤال هایی 
از  چنــدی  از  حافــظ،  دربــاره  را 
هم دانشــگاهی هایمان بپرســیم تــا نه 
به صورت کّمــی، بلکه بــه دیدی کیفی 
از میــزان ارتباط شــریفی ها بــا حافظ 
برســیم. به جز تعــداد بســیار معدودی٬ 
بیشتر سؤال شونده ها در دوران کودکی٬  
بین ۵تا10ســالگی٬ برای نخســتین بار 
با حافظ آشــنا شده  اند و با شــعری از او 
برخورد کرده اند. در یکی از ســؤال ها از 
آن ها پرســیده بودیم کــه آخرین بار کی 
شــعری از حافظ را خوانده اید و پاسخ ها 
دامنه  گسترده ای از »همین چند دقیقه 
پیش« و »چند ســاعت پیــش« تا »دوره 
دبیرســتان« را می پوشاند. چیزی بیش 
از نصــف سؤال شــوندگان در ســه مــاه 
گذشــته دســت کم شــعری از حافظ را 
خوانده بودند. حدود یک سومشــان هم 
یلدا به یلدا شــعری از حافظ می خوانند. 
البته کســانی هم بودنــد، یعنی حدود 
یک دهم سؤال شــوندگان که اصاًل شعر 
حافظ نمی خوانند و هیچ خاطره ای هم 
از او ندارند. از آن طرف هم کســانی، باز 
هم حدود یک دهم، بودند که هر هفته به 
دیوان یا احتماال گنجور)!( سر می زنند. 

بیت های زیر را سؤال شوندگان٬  به عنوان 
شاه بیت های حافظ یا بیت هایی که برای 
آن ها خاطرانگیز بوده، انتخاب کرده اند:
»کشــتی شکســتگانیم ای باد شــرطه 
برخیز/ باشد که بازبینیم دیدار آشنا را«   

هاتف، ورودی 9۵
»گــرت هواســت که معشــوق نگســلد 
پیمان/ نگاه دار ســر رشــته تا نگه دارد« 

آزاده، ورودی 9۵
»گفت آســان گیر بر خود کارها کز روی 
طبع/ سخت می گیرد جهان بر مردمان 

سخت کوش« سارا، ورودی 9۵
»به کوی میکده هر سالکی که ره دانست 
/ دری دگر زدن اندیشــه  تبه دانســت«  

دالرام، ورودی 94 
»هواخــواه تــوام جانــا و می دانــم کــه 
می دانی/ که هــم نادیده می بینی و هم 

ننوشته می خوانی« سمن، ورودی 94 
»دردم نفهته به ز طبیبان مدعی/ باشد 
که از خزانــه  غیبــم دوا کننــد«  وحید، 

ورودی93 
»چشم جادوی تو خود عین سواد سحر 
اســت/ لیکن این هســت که این نسخه 

سقیم افتاده ست« راحیل، ورودی 92 
»دانــی کــه چنــگ و عــود چــه تقریر 
می کنند/ پنهان خورید بــاده که تعزیر 

می کنند« محسن، ورودی 90 
»میان عاشــق و معشــوق هیــچ حائل 
نیست/ تو خود حجاب خودی حافظ از 

میان برخیز« عماد، ورودی 89
»برنیامــد از تمنای لبــت کامم هنوز/ بر 

امید جام لعلت دردی آشامم هنوز
روز اول رفت دینم در سر زلفین تو/ تا چه 
خواهد شد درین سودا سرانجامم هنوز«   

رضا، ورودی 87 

به مناسبت بیستم مهر؛ روز بزرگداشت حافظ

هر کس از مهره  مهر تو به نقشی مشغول
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سه پایه، خطر لرزش دوربین
یکی از تکنیک های محبوب عکاسان، عکاســی النگ تایم اکسپوژر یا نورگیری مدت 
زمان باال است. در این تکنیک، ثابت نگه داشتن دوربین و پرهیز از اثر لرزش بر تارشدگی 

عکس، بزرگ ترین دغدغه عکاس خواهد بود.
اکثر عکاســان توانایی ثابت نگه داشتن دوربین را تا شــاتر 10/1 ثانیه در قاب های واید 
خواهند داشــت؛ ولی برای ســرعت شــاتری کم تر یعنی مدت زمان بیشــتر نورگیری، 
سه پایه حرف اول را می زند. اینجا نکاتی را خواهیم گفت تا به کمک آن ها با بهره گیری از 
سه پایه های ارزان قیمت هم عکس مناسب ثبت کنید. نکته اول مربوط به باد در فضای باز 
است. برای مهار سه پایه در مقابل بادهای شدید، از وزنه ای برای آویزان کردن به مرکز آن 
بهره بگیرد. نکته دوم استفاده از حالت آینه باال یا بی آینه در دوربین های اس ال آر است. 
تأکید می کنم، چه آنالوگ باشــد و چه دیجیتال. در این حالــت باالپریدن آینه دوربین، 
به خصوص در دوربین های فول فریم و مدیوم فرمت حذف می شود و فقط پرده شاتر جابه جا 

می شود. نکته سوم هم یادآوری درمورد استفاده از ریموت یا سلف تایمر دو ثانیه است.

عکاس باشی

 حاشیه ای بر فیلم »نگار« 
  شاید این بود، 

نگاری که دل از ما ببرد 
همــه  کســانی کــه اندکی  محمدحسین هوائی

آشنایی با کارهای رامبد جوان دارند، متفق القول 
بر این باورند که او از بهترین نویسندگان و بازیگران 
و البته کارگردانان عرصه کمدی است. احتمااًل 
تبلیغات محیطی و البته صحبت های چندباره 
خود رامبد در خندوانه، شما را متوجه فیلم جدید 
او، »نگار« کرده باشد؛ فیلمی به نام شخصیت اول 
فیلم با بــازی نگار جواهریان. بعید نیســت اگر 
اولین حدستان یک فیلم در ژانر کمدی باشد که 
خود رامبد هم در آن بازی می کند؛ اما با مشاهده 
چهره های حاضر در فیلم، چون محمدرضا فروتن 
و مانــی حقیقــی و آتیال پســیانی در کنــار نگار 
جواهریان به خوبی متوجه می شوید که این بار، 
رامبد جوان قصد شــوخی نــدارد! از طرفی اگر 
اندک توجهی به تبلیغات فیلم و پوســترهای آن 
داشــته باشــیم، فضای تاریــک و البتــه گریم 
شخصیت نگار، تا حدودی دورنمایی را از آنچه در 

انتظارمان است، به ما می دهد. 
خالصه اولیه فیلم، خود بزرگ ترین رسواکننده 
فضای فیلم اســت: »ما به این ته ســیگار رژ لبی 
مشــکوکیم؛ ولی این کمکی به مــا نمی کنه!«. 
حســی که بعد از خواندن این خالصه بر شــما 
غالــب می شــود، نزدیک ترین حس بــه همان 
چیزی اســت که روی پرده خواهد رفت؛ فیلمی 
جنایــی و پرمعما. فیلم سرشــار از معماســت؛ 
به طوری که مخاطــب را 94 دقیقــه کامل روی 
صندلی میخکوب می کند تا حرکات شخصیت ها 
را یکی پس از دیگری دنبال کند. از طرفی رامبد، 
اصغر فرهادی نیست! بنا نیست فیلم با پایانی باز 
تمام شود. پایان فیلم کاماًل شفاف و پاسخگوی 
معماهای طرح شــده اســت. درکل اگر سرتان 
برای معمــا درد می کند، این فیلم چالش خوبی 
برای شماست. اگر هم اهل معما نیستید، پوسته 
عاطفی حاکم بــر اثر، ســکانس های جذابی را 
برای شــما رقم خواهد زد که کمتر در ســینمای 

ایران دیده اید.

شاید ندانید که
آب از آسیاب افتادن 

بســیاری از آســیاب های قدیمی با نیروی آب، 
کار می کردند. فشــار آب٬ باعث چرخش سنگ 
آســیاب می شــد و ســروصدای زیادی را به راه 
می انداخت. وقتی آب به آســیاب نمی رســید٬ 
ســنگ آســیاب از حرکت می ایســتاد و سکوت 

برقرار می شد. 

نه آواز یک قناری در ایوان 

نه هم نوایی گنجشکان بر درختان 

آهن و فوالد 

ای کاش جرقه در سنگ می ماند 

اما پرنده می خواند 

»ناشناس«

نیم واحد فارسی
اوکی، اوکی نیست

 هوای زبان فارسی نیز مثل هوای تهران روزبه روز آلوده تر می شود. اگر االن کاری نکنیم، روزی به خودمان می آییم 
و می بینیم کــه تنفس مصنوعی نیز فایده ندارد. اگــر امروز کمی از هزینه هایمان را برایــش نکنیم، پس فردا همه 
هزینه ها هم او را برنمی گرداند. در این بخش، هر بار نکته کوتاهی را یادآور می شــویم، به امید اینکه به کار ببندید 
و اثری بزرگ داشته باشــد. اما نکته اول. »حالت چطوره؟ اوکی ام.« »فالن کار را انجام بده. اوکی.« »قضیه چطور 
پیش رفت؟ اوکیه بابا.« جمالتمان پر شده از »اوکی«. »خوبم«، »چشم«، »باشه«، »ردیفه«، »حله« و... ساده ترین 

جایگزین هایی است که می شود استفاده کرد. پس لطفًا از این به بعد به جای همه چیز نگویید: »اوکی«. اوکی؟

بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی

فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه 

نیست 

 هنـر 
 و   اردبیات

 هنـر 
 و   اردبیات



صفحـــــــه آخـــــــــر

تقریبًا کسی نیست که با ایشان برخورد نداشته باشد. صبح ها زودتر از همه می آید و تقریبًا 
بعد از همه می رود. نازنین مردی اســت خوشــرو و صبور و ورزشــکار. به ســراغ علی آقای 

عزیزی رفتیم، سرپرست مجتمع خدمات فناوری دانشگاه. 

بــرای  را  خودتــان  آقــا  علــی 
خوانندگان ما معرفی کنید.

لیســانس تربیت بدنــی هســتم. از 21 آذر ســال 83 با 
دانشــگاه شــروع به همکاری کردم. ابتدا تا سال 92 در 
مرکز مطالعات دانشگاه و بعد از افتتاح مجتمع خدمات 

فناوری تا امروز در خدمت دانشجویان و استادان هستم.
 از کارتان برایمان بگویید. 

ما در مجتمع خدمات فناوری، برای اســتادان مستقر، 
خدماتی شــامل فضای کاری، اینترنت، اتاق جلسات، 
هماهنگــی بازدیــد و... را انجــام می دهیــم. تمــام 
ســعیمان این بوده و اســت که فضایی آرام برای فعالیت 

علمی پژوهشی ایجاد نماییم.
از سختی های کارتان بگویید.

ســختی که خب، هر کاری مشــکالت خــودش را دارد، 
اما برای من شیرین است؛ چون عاشــق کار در دانشگاه 
هستم. اما خب مهم ترین محدودیتی که ایجاد می شود، 
حضور همیشگی اســت. یعنی من نمی توانم حتی پنج 
دقیقه پستم را ترک کنم. ســاختمان مجتمع همان طور 

که می دانید در گذشــته فضای کارگاه بوده است. تغییر 
کاربری مشکالتی را ایجاد کرده است؛ فی المثل درمورد 
ســقف مجتمع و با شــروع فصل بارندگی همیشــه ما با 
مشکالتی مواجه بوده ایم. امســال هم با کمک دوستان 

تأسیسات توانستیم در حد مقدورات بازسازی کنیم.
از دوران کاری خــود خاطــره ای داریــد 

برایمان تعریف کنید؟
اوایــل کار در مرکز مطالعات، اســتادی خارجی را دعوت 
کرده بودیم و باید اجرت را به دالر می دادیم. آقای مهندس 

دهبیدی پور که آن زمان مدیر مرکز بود، مرا فرســتادند تا 
از صرافی دالر خریداری کنم. مــن از همه جا بی خبر هم 
رفتم میدان فردوســی و در اولین صرافی گفتم آقا لطفًا 6 
تا 1000دالری بدهید. صراف هم کــه دید من از مرحله 
پرتم، گوشی تلفن را برداشت و گفت: »الو، بانک جهانی؟ 
یه آقایی اومده اینجا 1000 دالری می خواهد!«. خالصه 

تا سال ها بعد به این ماجرا می خندیدیم.
علی آقا، ظاهرًا با همه مشــغولیت هایی که 

دارید، از ورزش هم غافل نمی شوید.
بله همین طور است. هفته ای سه روز با دوستان در سالن 
ورزش تمرین می کنیم. فکر می کنم ورزش برای همه ما 
از نان شب واجب تر اســت. فضای تمرین کمک می کند 
تا از فشار کاری و استرس رها شــویم. توصیه من به همه 
دوستان این است که وقت مشخصی را در هفته به ورزش 
اختصاص دهند. فکر می کنــم ورزش مثل نماز می ماند 

که اگر فوت شد، باید قضای آن را به جا آورد. 
در آخــر اگــر بــرای خواننــدگان مــا حرف 

نگفته ای دارید در خدمتیم.
ما همه در دانشــگاه اعضای یک خانواده هستیم و باید 
سعی کنیم هر کدام در هر قسمتی که هستیم، به یکدیگر 
کمک کنیم. من به شخصه تمام تالشم را می کنم تا بتوانم 

در فضای مجتمع به وظیفه خودم عمل نمایم.

5253  ...0937: دســت صفحه محیط زیست درد 
نکنه. مامانم پیگیر نوشته هاش هست همیشه.

   بــه امیــد روزی که دیگــر مادران 
سرزمینم هم به جای پاک کردن شیشه، استفاده 

بهتری از مطبوعات بکنن!
3778  ...0921: وااای منظورتون این بود که شریف 
آرزو نیست و هدفیه که بهش می رسم! خیلی تشویق 

شدم :( منتظر شیرینی قبولیم باشید :(
#کنکوری_ارشد_مهندسی_کامپیوتر_97

   آها از این لحاظ؟ بــرای من خامه ای 
بگیر، برای سردبیر هم چیزکیک. آدرس و ساعت 
قرار رو بعداً برات می فرستم. فقط تنها بیا. بفهمم 

به چترباز خبر دادی...
8489  ... 0939: شــماره  عمادالدیــن کریمیــان 

رو بدین، می خوام بدونــم این همه شــر و ور از کجا 
درمیاره، دقیقاً از کجا.

   ببین یه چیزی می گم آویزه گوشــت 
کن. اســرار عماد را نه تو دانی و نه من/ وین آیتم 
او را نه تو فهمــی و نه من/ هســت از پس پرده 
گفت وگوی من و تو/ چون شماره دادم، نه تو مانی 

و نه من!

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

26

26

25
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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

در حاشیه نمایشگاه کار:
سمت راست:

- شما هم فقط مهندسی کامپیوتر 
می خواین؟

- نه، اصاًل این طور نیست. راننده 
هم نیاز داریم.

سمت چپ:
- ممد پاشو یه جا پیدا کردم، غیر 

کامپیوتر هم می خوان.
- تو بیا ببین چی داریم اینجا.

- ایول فیفا!
- گفتی چی پیدا کردی؟

- من؟ چیزی نگفتم. برنده تون 
با من.

پند دوم: در دانشگاه قدر 
مادرت را بدان 

خوبی پســرم؟ همه چیز بر 
وفــق مراد اســت؟ دماغت 
چاق شده یا هنوز منتظری 
که چاق  شدنش را بگذاری 
برای دانشگاه؟ ببین، امروز 
می خواهم با تو از اصل مهمی در زندگی صحبت 
کنم؛ از احترام به مادر. شاید با خودت بگویی که 
تو قرار بود مرا در انتخاب رشته راهنمایی کنی و 
چرا زدی تــوی فاز نصیحت؛ ولی باید بگویم که 
باز هم زود قضاوت کردی. تعجیل انگار ویژگی 
اصلی نسل شماست و کاری اش هم نمی شود 
کرد. شــما همیشــه همه چیــز را روی دور تند 
دوســت دارید در حالی کــه…  بگذریم. بگذار 
خودت روزی بفهمــی. نمی خواهم همه جای 

جوانی را برایت اسپویل کنم!
آدم همیشه ترم اول داغ است. این قدر سرگرم 
هیجان هــای دانشــگاه می شــود کــه زمان 
برایش خیلــی زود می گــذرد؛ امــا از ترم دو، 
همه چیز شــکل جدی تری به خــود می گیرد. 
از تــرم دو لذت اختیــار را در دانشــگاه تجربه 
می کنــی و بایــد انتخــاب واحد کنــی. اینجا 
مهم ترین فرق شــریف با دانشــگاه های دیگر 
گاه باش کــه تو هر  معلوم می شــود. بــدان و آ
ترم از edu زاده می شوی و بدان بازمی گردی. 
ســامانه  آموزش دانشگاه، مادر تو در دانشگاه 
است و سعی کن تا آخر عمر دانشجویی ات به 
مادرت احتــرام بگذاری. دیــری نمی پاید که 
پیام »پر شــده اســت« از مادرت بدجور روی 
اعصابــت رژه می رود؛ امــا از تــو می خواهم 
که صبــری جمیل پیشــه کنی. دیــد ه ای که 
بعضی از مادرها برای بچه هایشان بیشتر وقت 
می گذارنــد؛ ولی درعوض برخی شــان حتی 
غذای درست ودرمان هم نمی پزند؟ اینجا هم 
 edu فرق همین است. شک به  دلت راه نده که
شــریف، بهترین مادری اســت کــه می توانی 
داشته باشی. می دانم که همیشه پِس  ذهنت 
دوست داشــته ای به دانشگاه هنر بروی؛ ولی 
متأسفانه یکی از ویژگی های بد دنیا این است 
که همه  خوبی هــا هیچ وقت در یک چیز جمع 

نمی شود. 
اگر شریفی نشوی، چیزی موسوم به  »گلستان« 
تو را به فرزندی خواهد پذیرفت که کوچک ترین 
قرابتــی با اســمش نــدارد. بعضــی از مادرها 
نمی توانند بــا بچه هایشــان ارتبــاط بگیرند؛ 
چون خیلی از نسلشــان دورند و تو با گلســتان 
دقیقًا چنین مــادری خواهی داشــت. باورت 
می شــود برای ارتباط گرفتن با او باید اینترنت 
اکسپلورر داشــته باشــی؟ این در حالی است 
که مادر شــریفی ات با هر مرورگری، آغوشــش 
را برایت باز می کند. تو با گلستان به جهنم وارد 
می شوی و هر ترم به علت سرعت کم و عملکرد 
ضعیف و کهنگی اش به مادرت توهین می کنی 
و من هیچ وقت دوست نداشــتم پدر یک فرزند 

بددهن باشم!

امین محمدی

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به هشتمین نمایشگاه کار شریف.  به پویایی و شلوغی سالن جباری و فضای 
اطرافش. به چتربازان شریفی که امســال برای نمایشــگاه کمتر فعالیت می کنند. به غرفه های جزیره ای که هر 
سال در مقایسه با ســال قبل ایده های جدیدتر و طراحی های هیجان انگیزتری دارند.به جاب ویژن که باعث شد 
درخت کمتری قطع شود. به مهندســین صنایع و کامپیوتری که می توانند با شــرکت های مختلفی آشنا شوند. 
بیشتر از آن تقدیم می شود به ســایر مهندسانی که گویا نمایشــگاه هیچ وقت برای آن ها برنامه ای ندارد.و در آخر 

تقدیم می شود به کار که همانا »انسان بدون کار و کوشش از چیزی بهره ای نمی برد«.

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
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