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پرنده های دانشجو
شریفی ها پرنده اند و انصافاً 
پرنده های خوبی هســتند. 
بــر هیچ کــس پوشــیده 
نیست که متأســفانه اسم 
شــریف با اپــای و ترک 
کشور همراه اســت. شــریفی ها در این مورد 
پرنده های خوبی هســتند و از بــدو ورود، فکر 
پرزدن از ایران ذهنشــان را اشغال کرده است. 
اغلب هم تصمیم به کــوچ از وطن می گیرند و 
سختی راه و آشیانه ســازی و زندگی جدید را 

به جان می خرند.
اما این تنها پرش شــریفی ها نیســت. شــاید 
اوایــل، همه از رشته شــان راضی باشــند؛ اما 
به قول دوستی، لیســانس مثل ازدواج است. 
برای هردو، دو ســال اول به خوبی و خوشــی 
می گذرد و بعدش اختاف ها عیان می شــود. 
اختاف با چه کسی؟  با رشــته ای که احتماالً 
در هنــگام ورود فکر می کرد تنهــا چیزی در 
دنیا اســت که می خواهدش و تمام آرزوهایش 

را در گرو آن می دید.
در بسیاری موارد از سال دوم اختاف با رشته 
و حتی دانشــکده گریبان دانشجو را می گیرد. 
حاال پر و بال الزم را برای پریدن از رشته فعلی 
به رشته مورد نظر که شــامل معدل می شود، 
دارد، یــا اینکه بایــد ســال های باقی مانده را 
تحمل و خود را برای مقطــع بعدی مجهز کند. 
آن زمان اســت که حس می کند پــر و بالش از 

بند اسارت رشته قبلی آزاد شده است.
البته ناگفته نمانــد که برخی پــا را از این هم 
فراتر گذاشــته و گام های پرش از رشته فعلی 
خود را به مقصد رشــته های تجربی و انســانی 
برمی دارند. اگر اول راه هســتید، شــاید این 
نمونه هــا برایتان عجیب باشــد؛ ولی اینجانب 
شاهد کوچ یکی از شــریفی های رشته ریاضی 
به ســمت رشــته تاریخ بوده ام. رفتن به رشته 
پزشــکی هم که مد جامعه شــده است و تنی 
چند از شــریفی ها هم برحسب عاقه یا چیزی 
دیگر، سر ســوی رشــته پزشــکی نهاده اند. 
اگر اندکی پــای صحبت بچه هــای قدیمی تر 
دانشــگاه بنشینید، موارد بســیاری را برایتان 

نقل خواهند کرد.
ایــن پریدن هــا را نگفتــم کــه بگویــم هر 
شــریفی ایم باید بپرد. هر کســی را بهر کاری 
ســاخته اند. این هــا را گفتــم که اگــر چنین 

تصمیمی را گرفتید، چیز عجیبی نیست. 
اگر هم کســی حرفی زد، می توانید به پیشینه 
تاریخی شــریف اشــاره کنید. فقــط قبل از 
پریدن بســنجید که هوای جو شــما را نگرفته 
باشــد؛ زیرا حتمــاً در فیزیــک خوانده اید که 

فشار جو باال است.
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زورگیری با قمه
بار دیگر شاهد زورگیری در اطراف دانشگاه بودیم؛ اما این بار در ساعتی شلوغ، 
مکانی پرتردد و دور از انتظار. صبح دیروز، ساعت 9:20 در راه خوابگاه تا دانشگاه 
در چهارراه تقاطع اکبری-قاســمی، موتورســواری به یکی از دانشجویان حمله 
کرد. فرد موتوری اول با این دانشــجو احوال پرســی و بعد با قمه او را تهدید کرد و 

تلفن همراه گران قیمت وی را دزدید. پلیس الســاعه خود را به صحنه  جرم رساند؛ ولی برغم اصرار دانشجو 
مبنی بر بررسی دوربین مداربســته برای رؤیت چهره  دزد، پلیس صرفًا دانشجو را به احتیاط بیشتر توصیه 

و صحنه را ترک کرد.

کسفورد بابل آ
همان طور که در شــماره های پیش به مطالبــی در رابطه با مؤسســات رتبه بندی 
دانشگاه ها پرداخیتم، این بار رفتیم ســراغ رتبه بندی سال 2018 مؤسسه  تایمز و 
تقســیم بندی آن با توجه به حوزه و رشته. طبق رتبه بندی تایمز در حوزه  مهندسی 
2018، رتبه  برتر در بین دانشگاه های ایران دانشگاه نوشیروانی بابل است. در این 

رتبه بندی برای مقایســه  دانشگاه ها چند معیار تعریف شده اســت و نکته  جالب توجه این است که دانشگاه 
نوشیروانی بابل با اینکه در 4 معیار وضعیت خوبی ندارد، در معیار شاخص رجوع به مقاالت )citation(  امتیاز 

بسیار خوبی دارد و در این زمینه گوی سبقت را از بسیاری از دانشگاه ها ربوده است. 
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انتشــار منظــم؛ ایــن احتمــااًل مهم تریــن 
تغییری اســت که نشــریات دانشجویی در 
سال تحصیلی جدید در مقایسه با سال قبل 
داشــته اند. شماری از  نشــریات پرمخاطب 
دانشــگاه تقریبًا هر هفته منتشر می شوند 
و این، برای نشــریاتی که فاصله بســیاری با 
مطبوعــات حرفــه ای دارند، اتفــاق خوبی 
اســت. بنا داریم در این ســتون، هــر هفته 
نگاهی گــذرا بــه نشــریات مهم دانشــگاه 

داشته باشیم .
بســیج  نشــریه  انقــاب«،  »میــدان   
دانشــجویی در شــماره این هفتــه خود به 
مرثیه های صنعت مونتاژی پرداخته است. 
گذشــته از خــود یادداشــت کــه کیفیتی 
نازل داشــت، اصل پرداختن به دغدغه ها 
و مســائل اساســی صنعت کشــور، اتفاق 
ارزشــمندی اســت که می تواند نشــریات 
تشکلی را از سیاست زدگی به مسئله مندی 
کوچ دهد. انتشــار بدون سانســور نظرات 
مخاطبــان و توجه ویــژه به فضای شــبکه 
اجتماعــی توییتــر هــم از جذابیت هــای 
جدیــد »میدان انقاب« اســت که نشــان 
می دهــد در دوره جدیــد بیش از گذشــته 

دغدغه های صنفی و دانشجویی دارد.
»خبرنامــه« انجمن اســامی در این هفته   
دو بخش ویژه داشــت؛ یکی ســرمقاله آن 
که پاســخی بــه ســرمقاله هفته گذشــته 
روزنامه بــود و دیگــری یادداشــتی به قلم 
محمــد مانــوری کــه دغدغــه ای  تقریبًا 
جدیــدی داشــت. متأســفانه خبرنامــه 
انجمن اســامی، مانند نشــریه نیســتان 
کنگره شــهدا فاقــد صفحه آرایی شــاداب 
و جذاب  اســت.  حجم بســیار زیــاد متن و 
اســتفاده نکردن از ســوتیتر و میان تیتــر 
جذابیت نشــریه را کــم می کند و گســتره 

مخاطبان آن را شدیدًا کاهش می دهد.
»عطش«، نشــریه رســمی جامعه اسامی   
دانشــگاه در هفته گذشــته منتشر نشد . به 
نظر می رسد این نشــریه در سال تحصیلی 
جدیــد با مشــکل نیــروی انســانی مواجه 
شــده که جز ویژه نامه ورودی هــا، آن هم با 
تأخیــری حــدودًا 20 روزه، هیــچ خروجی 
دیگری نداشته است. »عطش« در یکی دو 
ســال اخیر با نقدهــای تنــد و تیــز و بدون 
ماحظه اش شــناخته می شــد کــه جای 

خالی آن ها در دانشگاه حس می شود.

به صدا درآمدن دوباره  زنگ مواد
زنگ مواد، برنامه ای است که انجمن علمی مواد به طور مرتب برگزار می کند و هدف 
آن آشناکردن دانشجویان دانشکده مواد با رشته  مهندسی مواد و ظرفیت های آن 
است. هر کدام از برنامه های زنگ مواد دررابطه با یکی از مباحث موجود در مهندسی 
مواد اســت و این برنامه ها با حضور استادها و افراد صنعتی فعال در مهندسی مواد 

برگزار می شــوند. برنامه  بعدی از این سلسله جلسات، امروز ســاعت 13:30 در سالن گلستانه برقرار است و 
میزبان برنامه هم دکتر سیدحامد ابوطالبی، محقق آزمایشگاه ملی ماده  چگال پژوهشگاه دانش های بنیادی 

است. برای کسب اطاعات بیشتر به دفتر انجمن علمی دانشکده  مواد سر بزنید.

ششمین همایش آلودگی هوا و صدا
ششمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد 
شــد. این همایش با هدف ارائه فعالیت های پژوهشــی مرتبط و مورد نیاز در زمینه 
آلودگی هوا و صــدا و تبادل نظر متخصصان، برای جهت گیری در ارائه راهکارهای 
مبتنی بر اصول علمی برگزار می شــود. عاقه مندان تــا 15 آبان ماه فرصت دارند 

مقاالت خود را به دبیرخانه این همایش ارســال کنند. این همایش شــامل 10 محور اســت و همه استادان، 
دانشجویان، متخصصان و دست اندرکاران مرتبط با مقوله های آلودگی هوا و صدا مي توانند براي ارسال مقاله، 

حضور یافته و برای برگزاری کارگاه های آموزشی و شرکت در همایش اقدام کنند.

انتخاب، انتخاب، انتخاب... فکرمان شب وروز، انتخاب اســت؛ اما از میان تمامی این انتخاب ها، انتخابات کمی با بقیه متفاوت است. برای ما  گزارش
جوان ایرانی شریفی که ســرمان درد می کند برای جنب وجوش و هیجان، انتخابات همیشه نقطه عطفی است که چندصباحی ما را از زندگی محمد حسین هوایی

روزمره مان جدا می کند. فارغ از اینکه چه کسی/کسانی انتخاب می شوند، این خود مفهوم انتخابات است که برایمان جذابیت دارد.

گروه هــای دانشــجویی، چــه تشــکل 
باشند، چه کانون فرهنگی، چه انجمن 
علمی باشــند و چــه شــورای صنفی، 
هریک بــرای انتخــاب نمایندگان خود 
–که غالبًا به نام شورای مرکزی شناخته 
می شوند- راه حلی اتخاذ کرده اند. فارغ 
از خوب یا بدبودن هریــک از روندهای 
موجود، باید از سیاه وسفید نگاه کردن 
به مسئله دست برداشت. این راه حل ها 
به طور کلی در ســه دســته تقسیم پذیر 
است که در ادامه آن ها را تفسیر و تحلیل 

می کنیم.

انتخابات برای همه
انجمن هــای علمی و شــورای صنفی، 
اکثرًا در این دســته قــرار می گیرند. در 
این روش انتخابات، همه دانشــجویان 
که شرایط اعام شــده توسط دانشگاه 
را داشــته باشــند، می تواننــد در ایــن 
انتخابات به عنوان نامزد شــرکت کنند. 
نکته ایــن رویکرد در اینجاســت که هر 
دانشجو حتی بدون سابقه عضویت فعال 
در گروه مذکور و صرفًا با داشتن شرایطی 
ازقبیل حداقل معدل الزم و باقی ماندن 
حداقل یک ســال از سنوات تحصیلی، 
می توانــد عضو شــورای مرکزی هریک 
از این گروه ها شــود. درخور ذکر است 
که بسیاری از شرایط ذکرشده در باال با 
تبصره هایی که در قوانین و آیین نامه ها 
درنظــر گرفته شــده اســت، می تواند 
برطرف شــود. همان طورکه از جمات 
پیشــین برمی آید، می توان بــا تقریب 
خوبی گفت تنها چیزی که بین شــما و 
حضور در شورای مرکزی انجمن علمی 
یا شورای صنفی دانشکده تان قرار دارد، 

رأی دانشجویان آن دانشکده است. 

از مزایای این روند در انتخابات می توان 
به امکان مشــارکت عمومی خوب، چه 
در میــان نامزدهــا و چــه در رأی گیری 
اشــاره کرد. این مورد به ســادگی سبب 
افزایش رغبت دانشــجویان به فعالیت 
دانشــکده ای در پایه ای تریــن ســطح 
ممکن می شود و البته اقبال عمومی را به 
جو این گروه ها بهبود می دهد؛ اما نباید 
از معایب آن غافل شود. بزرگ ترین عیب 
این روش در برگزاری انتخابات، راهیابی 
افرادی بــه کانون هــای تصمیم گیری 
است که در بهترین ادبیات ممکن، نیتی 
برای کار نداشته و ندارند. هرچند اندک، 
ولی وجود دارند مواردی که این موضوع 
را تأیید کنند. فردی بدون ســابقه قبلی 
فعالیت در هیچ یک از گروه ها و صرفًا با 
شهرت در میان رأی دهندگان به شورای 
مرکزی می رسد و پس از مواجهه با حجم 
و نــوع کار، پا پــس کشــیده و انصراف 

می دهد.

فقط کار بلدها
برغم انجمن های علمی و شورای صنفی 
که راه را برای همگان در تمامی سطوح 
بازگذاشته اســت، کانون های فرهنگی 
و تشــکل ها عمومــًا روند دیگــری را در 
پیش می گیرند. در این روند، نامزدهای 
انتخابات شــورای مرکزی می بایست از 
میان شورای عمومی همان گروه باشند. 
درواقع شما بدون سابقه فعالیت در گروه، 
نه تنها امکان نامزدشــدن، بلکه امکان 
رأی دادن را نیز ندارید.  درست است که 
در نگاه اول چیزی که به ذهن می رسد، 
بسته بودن جو این گروه هاست؛ ولی چه 
کسی منکر این می شــود که فعالیت ها 
در اینجا اندکی متمرکزتر و تخصصی تر 
اســت؟ بدیهی اســت دانشــجویی که 
قصد دارد وارد شورای مرکزی شود، باید 
تخصص و تجربه کافی را داشــته باشد؛ 
بنابراین، چنین رویکــردی در برگزاری 
انتخابــات، منطقــی به نظر می رســد، 

هرچند مسلم اســت که نگاه بیرونی به 
گروه را تحت تأثیر قرارمی دهد.

به سبک بسیج
البته بسیج دانشــجویی در هیچ یک از 
طبقه بندی های باال جــای نمی گیرد؛ 
ولی شــباهت فراوانی به روند دوم دارد. 
رونــد در بســیج به پیــروی از ســاختار 
ســازمانی آن بــه این صورت اســت که 
با رأی گیــری در میــان اعضــای فعال 
بســیج، دو نفــر انتخاب می شــوند و به 
ســازمان بســیج دانشــجویی معرفــی 
می شــوند. از میان ایــن دو نفر، یک نفر 
به عنوان مسئول بسیج انتخاب می شود 
و مســئولیت تشکیل شــورای مرکزی را 
برعهده می گیرد. معایــب و مزایای این 
روش مشابه روند باالست؛ ولی انطباق 
بــر ســاختار ســازمانی بســیج در روند 
انتخابات از بایدهایی  است که نمی توان 

آن را نادیده گرفت.

نگاهی اجمالی به انواع انتخابات در گروه های دانشجویی

ما همه اثرگذاریم
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پله پله تا آسمان های تاریک
آسمان زیبا، طبیعتی فراموش شده و تخریب شده در عصر حاضر محسوب می شود. 
گردهمایی فارغ التحصیان عاقه مند به مباحث نجوم با هدف معرفی و تشــکیل 
کارگروه نجوم انجمن فارغ التحصیان دانشــگاه برنامه ریزی شده است. کارگروه 
نجوم در قدم اول، خواهان معرفی مجدد و لذت بردن از زیبایی های آسمان شب به 

خانواده فرهیخته شریف است؛ بنابراین در این راستا برنامه ای با عنوان »پله پله تا آسمان های تاریک؛ سفری 
از آلودگی نوری به زیبایی آسمان شب« در روز چهارشنبه 10 آبان از ساعت 17تا18:30 برگزار خواهد کرد. 

برای مشاهده کانال تلگرامی این کارگروه به آدرس SharifAlumniAstronomy@ مراجعه کنید. 

انتقاد صریح رییس 
یکشنبه گذشته رئیس دانشگاه در جلسه هم اندیشی رؤسای دانشگاه های سطح 
اول تهران، حرف های جدید و درخورتأملی زد که بوی اعتراض می داد. به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دکتر فتوحی از وضعیت موجود در وزارت 
علوم انتقاد کرد و مداخله وزارتخانه را در امور دانشــگاه زیاد دانست. دکتر فتوحی 

اضافه کرد: »دانشگاه باید خود درمورد تشکل ها، مسائل دانشجویی، رفاهی و استادان تصمیم گیرد«. نگرانی 
اصلی دکتر فتوحی نسخه پیچی یکسان و ناکارآمد وزارتخانه برای دانشگاه های کشور است، در حالی که هریک 

باید براساس مختصات خودشان اداره شوند و این کار فقط از خود دانشگاه ها برمی آید.

آبان 96بــــــــخش  خـــــــبری  2 سه شنبه  نامه واردهشماره 733  

شنا خالف جریان آب 
هفته پیش در دفتر هیئت،  امین شریفی*

خادمان اردوی اربعین در حال جمع آوری مدارک 
زائران اربعین بودند که یک باره شــنیدم یکی از 
مراجعه کنندگان گفت: »تو دانشکده ما بعضیا به 
اربعیــن اعتقــاد نــدارن و مجوز خــروج من رو 

نمی دن، چی کار کنم؟«.
موضوع برایم جالب شد. گفت: »آموزش دانشکده 
شرط گذاشته هرکسی می خواد بره اربعین، باید 
بره از همه اســتاداش امضا بگیره«. بعد با همان 
روحیه کنجکاوانه شــریفی ها ادامــه داد: »حاال 
ســؤالی که پیش میاد، اینه که آیا اون کسایی که 
معاف اند یا دخترند، مشکل درسی هم ندارند؟«.

مقداری پیگیری کردم و قرار شد یکی از استادان 
دانشکده پیگیری کند تا این مشکل حل شود. 
چند روز گذشــت تــا دوباره تلگرامــی از یکی از 
بچه های ورودی کارشناسی به دستم رسید: »چرا 
دانشــکده ما برخاف روال عادی برای خودش 
یک قاعده درســت کرده اســت؟ آن روحیه که 
رئیس دانشــگاه به بقیه دانشکده ها گفته است 
لطفــًا امتحــان نگذارید، چه شــد؟ و اینکه یک 
دانشــکده برای خودش یک قانــون غیرقانونی 

درست کرده کجا؟«.
در همین ایام دوباره همان رفیق اول را دیدم که 
گفت: »برای امضا رفتم پیش یکی از استادان، 
شروع کرد فحش دادن به مقدسات که بنده اصًا 
این راهپیمایی را قبول نــدارم، به همین خاطر 
امضا نخواهم کرد و من رو از اتاق بیرون انداخت! 
برام جالب شــد که مگر نگفتند برای چک کردن 
مسائل آموزشی این شــرط رو نگذاشتند؟ پس 
چرا این استاد دانشگاه به خودش اجازه داده به 

عقاید من توهین کند؟«.
چنــد هفته پیــش، دســتیار آموزشــی یکی از 
کاس ها برای دانشــجویان کاســش شرطی 
گذاشــته بود که به مذاق عــده ای خوش نیامد 
و در طــول یــک صبــح تا شــب، او را مجبــور به 
عذرخواهی و عقب نشینی از تصمیمش کردند. 
اتفاقًا خودم هم انتقاداتی بــه آن تصمیم دارم؛ 
ولی سؤالم این است اگر در هر صورتی فردی که 
تشخیص شخصی خود را در تصمیمات مربوط به 
مسئولیتش دخالت دهد مذموم است، چرا فقط 
به یک سری از این تصمیمات اعتراض می شود؟ 
آیا پرچم واعدالتا را فقط وقتی بلند می کنیم که 

نفعی برای ما داشته باشد؟
وظیفه می دانم تشکر کنم، از ریاست دانشگاه، 
مســئول نهــاد، معــاون فرهنگی و آموزشــی و 
سایر مســئوالن دانشگاه تا اســتادان محترمی 
که میان ترم هایشــان را جابه جــا کردند و حتی 
غیبت هــای دانشــجویان را بــا یــک لبخنــد 
حســرت آمیز و یک التماس دعــا موجه کردند. 
با تشــکر از آن اســتادی که وقتی دانشجویی با 
خجالت برای گرفتن اجازه به اتاقش رفت، استاد 
پاســخ داد: »من کی باشــم که بخواهــم اجازه 
ندهم، من خودم هم عازم هستم، حاال بیایم برای 

زائر امام حسین)ع( مانع بتراشم؟«.
*  دبیر هیئت الزهرا

چند شماره پیش تر سرمقاله ای در روزنامه به قلم دکتر مهدی جعفری کار شد که در آن از روند جذب سفارشی دانش آموختگان خارج کشور انتقاد  شده بود. برای روشن ترشدن بیشتر موضوع به بنیاد ملی نخبگان رفتیم و پرسان پرسان به مشاور قائم مقام بنیاد در امور جذب استعدادهای برتر گفت وگو
و نخبگان رسیدیم. در کمال تعجب متوجه شدیم که ایشان مهندس جهانتیغ، عضو هیئت علمی و مدیر حراست دانشگاه خودمان است.

چه شد که بنیاد نخبگان در این حوزه وارد 
شد؟

آقای دکتر ستاری طی ماقات های متعدد با پژوهشگران 
و فناوران ایرانی خارج از کشور که مایل به خدمت در ایران 
بودند، مشکات آن ها برای بازگشت به وطن را شناسایی 
کردند. معاونت بین الملل ایشان هم درراستای حل این 
مســائل طرحی اجرا کرد تا این افراد بتواننــد در ایران 
به عنوان پژوهشگر پسادکتری فعالیت کنند. آن ها در این 
دوره ضمن اینکه فعالیت علمی ایشان منقطع نمی شود 
و درآمد ماهیانه ای دارند، به واسطه حضور در کشور امکان 
پیگیری امور مربوط به جذب، ثبت شرکت دانش بنیان، 
یافتن مدرسه مناســب برای فرزندان یا هر فعالیت الزم 
دیگر برای ایجاد ثبات بلندمدت جهت بازگشت کامل را 
دارند. نظر به اینکه بسیاری از این افراد، متقاضی جذب 
در هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات علمی بودند، در 
سال 94 تمرکز ویژه ای بر این موضوع شد و بنده نیز برای 

کمک در این زمینه دعوت شدم.
چرا شما؟

بنده از ســال 92 تا 94 رئیس دبیرخانه هیئت اجرایی 
جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه شــریف بوده و از 
سال 92 تاکنون به عنوان مشاور رئیس مرکز جذب کشور 
همکاری هایی با وزارت علوم تحقیقات و فناوری )عتف( 
و هیئت عالــی جذب )شــورای عالی انقاب فرهنگی( 
داشــته ام؛ لذا تجاربی در زمینه آیین نامه ها و روال های 

اداری جذب هیئت علمی داشته ام.
روال جدیدی راه انداختید؟

اواًل نظر به اینکه سازوکار قانونی برای پیگیری و تسهیل 
جذب نخبگان وجود داشت، ما تأکید کردیم که سازوکار 
موازی و مجزایی شــکل نگیرد و همان دبیرخانه جذب 
نخبگان که مصوب هیئت عالی جذب است، تقویت شود. 
ثانیًا گلوگاه های زمان بر و ابهام زای فرایند جذب هیئت 
علمی را شناسایی کردیم. زمان بربودن تأیید صاحیت 
عمومــی، توجیه نبــودن دانشــگاه ها و برخوردهــای 
سلیقه ای، موضوع سربازی آقایان، تأمین با تأخیر شماره 

استخدامی و موارد دیگری که جزئیاتش مفصل است، 
دســته بندی و برای رفع هرکدام نیز تدابیری اندیشیده 

شد. رویکرد ما تسهیل و تسریع جذب متقاضیان بود.
چه تدابیری اندیشیدید؟

مفصل اســت. یک مورد به عنوان مثال، اخذ ســهمیه 
معرفی خارج از فراخوان از هیئت عالی جذب است که 
اگر درست خاطرم باشد، وابسته به کشور محل تحصیل 

نیست.
یعنی برای شما تفاوتی میان تحصیل کرده 

داخل و خارج نیست؟
از نگاه بنیاد، یک ایرانی مستعد تحصیل کرده، مستقل از 
اینکه کجا تحصیل کرده، اگر شایسته است باید حمایت 
شود. البته درمورد ساکنان خارج کشور به واسطه عدم 
حضور فرد، بعضــی از کارهــای اداری و پیگیری هایی 
که برای آن فرد به دالیل مختلف و کامًا منطقی میســر 

نیســت، به کمک کارشناســان دبیرخانه جــذب بنیاد 
انجام می شود.

این روال در ســال های گذشته چطور بوده 
است؟

حمایت بنیاد در موضوع جذب در مؤسســات علمی، 
در قالب جایــزه مرحوم دکتر کاظمی آشــتیانی انجام 
می شد که رویکرد آن عمًا حمایت از دانش آموختگان 
داخــل بود. پس از افزایش تقاضاهــای جذب از طرف 
دانش آموختــگان خارج از کشــور، حمایت از ایشــان 
به طور مجــزا در دبیرخانــه جذب پیگیری شــد. نگاه 
مثبت مقامات عالی بنیاد بــه عملکرد دبیرخانه جذب 
باعث شد که از پتانســیل دبیرخانه به صورت هم زمان 
برای دانش آموختگان داخل و خارج اســتفاده شود؛ 
لــذا با دســتور آقای دکتر ســتاری از ابتدای شــهریور 
امسال این دو فرایند تجمیع شده و همه افراد متقاضی 
حمایــت جذب در مؤسســات علمی ازطریق ســامانه 
دبیرخانــه جــذب بنیــاد )Jazb.bmn.ir( ثبت تقاضا 
کرده و تقاضاها مطابق آیین نامه، در کارگروه های ویژه 
بررســی شــده و فرایند پیگیری و حمایت در دبیرخانه 
جذب بنیــاد ادامه می یابد. باید تأکیــد کنم که در این 
فرایند دانشگاه ها کامًا مستقل و برمبنای توانایی های 
علمی فرد تصمیم گیری می کنند و بنیاد تســهیل گر و 

حمایت کننده است.
بنیــاد میــان  پــس قبــول نداریــد کــه 
دانش آموختــگان داخل و خــارج تبعیض 

قائل می شود؟
با توجه به اصــاح آیین نامه و فرایند و برخورد یکســان 
فعلی بایــد گفت حداقل در حوزه جذب در مؤسســات 

علمی خیر.

گزارشی از روند تسهیل جذب هیئت علمی توسط بنیاد نخبگان

حمایت بنیاد از جذب افراد در عین استقالل کامل دانشگاه ها

از فرصت استفاده کنم و کمی وارد مسئولیت دیگر شما شوم. چرا حراست؟
فعالیت در این حوزه در برنامه ریزی شغلی من نبود. ورود به آن صرفًا به خاطر اجابت دستور رئیس محترم 

دانشگاه و اولویت کمک به فعالیت های دانشگاه بود.
موفق بودید؟

این را باید از دیگران و خصوصًا هیئت رئیســه دانشگاه پرسید. در عین حال، آمادگی دارم حدود یک ماه 
دیگر که یک سال از مدیریتم می گذرد، مصاحبه دیگری با آن موضوع داشته باشیم.

این مسئولیت ها تعارضی ندارد؟
تعارض که نه؛ ولی وقت گیر هســتند. احتمااًل به زودی یکی از این دو را تحویل دهم، وگرنه به ســامتی و 

زندگی شخصی ام لطمه وارد می شود.
سخن آخر؟

شــاید دو مسئولیتی که ذکر شد ظاهرًا بی ربط باشند؛ اما درواقع حراست از سرمایه های ارزشمند کشور 
محور هر دو مسئولیت است. ارزش سرمایه متخصص و جوان آن قدر زیاد است که باید عملکرد حراست 
دانشگاه )به عنوان یک بخش حاکمیتی( آن قدر دقیق و مناسب باشد که این سرمایه ها برای رفتن از کشور 

انگیزه ای به جز حصول توانایی بیشتر برای بازگشت و خدمت به کشور نداشته باشند.

در حاشیه



 4

تکنیک های مصاحبه )۳(
هدف در مصاحبه این است که شخص مقابل، گارد خود را باز کند. این بدین معنی 
اســت که شــما باید رویکردی اتخاذ کنید که برای آن ها مناســب باشــد: باید فرد 
هیجان زده را آرام کرد، اطمینان فردی را که به شــما اطمینــان ندارد، جلب کرد و 
فردی را کــه اطمینان بیش از حد به خــود دارد، اداره کرد. مصاحبه کننده خوب، 

کسی است که خوب می بیند، خوب می شنود و از خود می پرســد: »این ژست خاص چه معنی ای می تواند 
داشته باشد؛ آن فرد چرا در آن لحظه خاص پایین را نگاه کرد؛ چرا او به این سؤال ساده، با هیجان پاسخ داد؛ 

آیا این دو به دنبال راه انداختن نزاع هستند؟«.

شغل خاص من
وقتی می گوییم شــغل، چه چیزهایــی به ذهنتان می آید؟ کارمند، آتش نشــان، 
فروشنده، پلیس و… . تا به حال فکر کرده اید که شغلتان می توانست مثًا این باشد 
که در شرکت سازنده عطر، صبح تا  شب عطر بو کنید، یا جنگل باشید و روی زندگی 
گرگ ها تحقیق کنید، یا هیپنوتیزم کننده باشید؟ پیشنهاد این هفته، سایتی است 

که تعداد فراوانی مصاحبه جمع آوری کرده است با افرادی که شغل های عجیب و خاص دارند. برای خواندن 
آن ها می توانید به سایت زیر سر بزنید :

https://www.mcsweeneys.net/columns/interviews-with-people-who-have-interesting-or-unusual-jobs
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زمانی لوچیانو پاواروتی، خواننده اپرا، در مصاحبه ای تلویزیونی گفت: »هر آدمی که برای مصاحبه در مقابل لری کینگ می نشیند، انگار روی  گفت وگو
صندلی داغ نشسته اســت«. او احتمااْل فکرش را نمی کرد که درست در شصت و هشتمین سال روز تولدش، خودش هم روی همین صندلی ترجمه: سحر بختیاری

بنشیند و با سؤال های بی وقفه و بی رو در بایستی لری کینگ دست وپنجه نرم کند. پاواروتی االن کمی تا قسمتی »فراموش شده« محسوب می شود. اما همین 
روزها تولدش بود و دیدیم بد نیست به این بهانه یادی از پاواروتی فقید کنیم. مصاحبه او را با لری کینگ بخوانید:

لوچیانــو، از شــرایط جســمانی ات بگــو. 
شــنیده ام کــه جراحی  هــای زیــادی را 
پشت ســر گذاشــته ای:؛ جراحــی لگن، 
عمل زانو و... حاال در حال حاضر، شــرایط 
جسمی و روحی ات چطور است؟ مشکلی 

نداری؟
نه، مشکلی نیست. این جراحی هایی که تو می گویی، 

مربوط به پنج سال پیش است. می دانستی؟
بله، البته. منظورم این است که االن دیگر 

هیچ مشکلی نداری؟
نه خیر، من حالم خوب است،  خوب خوب.

بــا اضافه وزنــت چــه کار می کنــی؟ رژیم 
گرفته ای تا به حال؟ وزنت کم و زیاد شده؟

واقعًا می خواهــی من فقط به همین ســؤال ها جواب 
بدهم؟ وزن و رژیم و جراحی و...

نه، گفت وگوی ما تازه دارد شروع می شود!
بسیار خوب. بله، من زیاد رژیم گرفته ام. چندین مرتبه 
هم الغر شدم. خیلی الغر. حتی یک بار چیزی نزدیک 
به 50 کیلو وزن کم کردم؛ ولی تقریبْا همیشه خیلی زود 
برگشته ام سر وزن قبلی ام. یعنی دوباره چاق شده ام. 

حاال هم دیگر مدت هاست که رژیم نمی گیرم.
تو هم جزء همان  هایی هستی که می گویند 
خواننده های چاق ، صدایشان بهتر است؟
نه، نــه، اصًا این طور نیســت. این شــایعه را احتمااْل 
خواننده هایی ســاخته اند که دلشان نمی خواهد وزن 

کم کنند، یا زورشان نمی رسد.
از اینکه صدای خودت را هر جایی بشنوی، 

لذت می بری؟
نه،  اصْا! بزرگ ترین شــکجه دنیا برایم همین است که 
کســی مرا به خانه اش دعوت کند و غذایی خوشــمزه 
هم جلویم بگذارد، آن وقت تا می خواهم شروع کنم به 
غذاخوردن، یکی از آهنگ هایم را توی ضبطش بگذارد 
و صدایش را بلنــد کند! آن قدر عصبانی می شــوم که 

نمی توانم غذا بخورم.
واقعْا؟ برای چه؟

شــاید به خاطــر اینکه مــن آدم کمال گرایی هســتم. 
هروقت یکی از کارهایم را می شــنوم، فکر می کنم که 

می شد و می بایست بهتر از این اجرا می کردم.
وقتی خودت تنهایی، چه جور موسیقی ای 
را گوش می کنی؟ کالسیک، پاپ یا راک؟ 

موسیقی خوب را در هر سبکی که باشد، دوست دارم. 
خیلی برایم فرق نمی کند که کاســیک باشد یا پاپ یا 

راک و جز.
یعنی مثاًل ممکن است تو هم از یک قطعه 

موسیقی رپ خوشت بیاید؟
بله، من خودم رپ خوانده ام!

رپ؟ شوخی می کنی؟

نه، کامــًا جدی می گویم. حتی یکــی از قطعات را در 
مجموعــه پاواروتی و دوســتان به صــورت دوئت اجرا 

کرده بودیم.
سیگار هم می کشی؟

اگــر بگویم اصــْا ســیگار نمی کشــم، دروغ گفته ام؛ 
ولی راستش این اســت که من فقط تابستان ها سیگار 

می کشم.
فکــر می کنــی چــرا صدایــت بــا بقیــه 
خواننده ها فــرق دارد؟ تو چه کار می کنی 

که آن ها نمی کنند؟
خب، حنجره آدم ها بــا هم فرق دارد.  تــازه، بعضی از 
خواننده ها بیشتر تمرین می کنند، بعضی خواننده ها 

کمتر.
هنوز هم وقتــی در اجرایی برایت دســت 
می زننــد، لــذت می بــری؟ یــا اگــر کمتر 
تشــویقت کننــد، ناراحــت می شــوی؟ یا 
دیگر به حدی رســیده ای که خیلی برایت 

فرق نمی کند؟
نه، خیلــی فرق می کند! از تشــویق مــردم واقعْا لذت 
می برم. حــس می کنم کــه دارم کارم را خــوب انجام 
می دهم. من با همین دســت زدن ها و تشویق هاســت 

که زنده ام.
ولی این تشــویق ها هم باالخره روزی تمام 
می شــود؛ مثاْل روزی که تو بــا خوانندگی 
خداحافظــی  می کنــی. آن وقــت چــه کار 

می کنی؟
خب، فیلم اجراهایم را که همیشه می توانم ببینم!

بیــن آهنگ ســازها کدامشــان را بیشــتر 

دوســت داری؟ اگــر بخواهــی فقــط از 
آهنگ ســازی اســم ببــری، چه کســی را 

انتخاب می کنی؟
نه، نمی توانم فقط یک اســم بگویم. الاقل باید از ســه 

نفر اسم ببرم.
خب، قبول. سه نفر!

موتزارت، بتهوون، وردی.
االن دقیقْا کجا زندگی می کنی؟

مودنا، یعنی همان جایی که به دنیا آمدم. جایی است 
بین میان و فلورانس.

سرگرمی تو چه چیزهایی است؟ آن اوقاتی 
که درحال خواندن و تمرین کردن نیستی، 

چه کار می کنی؟ 
ایتالیایی ها از ســه چهار ســالگی به بچه هایشان توپ 
می دهند و می فرستندشــان فوتبال. من هم فوتبال را 
خیلی دوست دارم. یوونتوسی ام. خودمان هم بعضی 
اوقات فوتبال بازی می کنیم. البته نمی توانم زیاد بدوم! 
کتاب هم زیاد می خوانم. تلویزیون هم باالخره هست.
دیگر وقــت نداریم. حیف! من امشــب از 
اینکه با هنرمندی مثل تو مصاحبه کردم، 
واقعــًا خوشــحالم. دلــم می خواهــد این 
گفت وگو را ادامه بدهم؛ اما حیف که دیگر 
امکانش نیست. اگر از بعضی حرف هایم در 
بین مصاحبه احیانْا اذیت شدی، معذرت 

می خواهم.
نــه، به هیــچ وجــه! لــذت بــردم. تــو کارت را خوب 
بلدی. من هــم از اینکه با تو مصاحبه کــرده ام، واقعْا 

خوشحالم.

گفت وگوی لری کینگ با خواننده مشهور ایتالیایی

صدای ماندگار
 وقتی قسم خوردی 

خواســتم »بگــو مگــو« 
را بنویســم، یاد تاکسی ســوار شدن صبح 
افتــادم. اول یک دل ســیر خندیدم، بعد 
به نظرم رسید بگومگوی راننده تاکسی با 
رادیوی ماشــین را بنویسم. این شما و این 

تحلیلگر امور عمومی: 

رادیــو: در زمینــه اشــتغال خــدا رو شــکر 
توانســتیم 1 میلیون و 700 هزار شغل ایجاد 

کنیم.
راننــده: آره جون خــودت. بله، بیشــتر هم 
تولید اشــتغال کردیــن، 80 میلیــون نفر رو 

گذاشتین سر کار.
رادیو: قوه قضاییه در برخورد با متهمان خط 

قرمز نمی شناسد.
راننــده : جدی؟ بــرای مردم عادی راســت 

می گه؛ ولی برای برادران بزرگان نه.
رادیو: هوای تهران در شــرایط مطلوبی قرار 

دارد.
راننــده : ای زرشــک، هــوای تهــرون رو باد 
مدیریــت می کنــه. بذار یــه ماه دیگــه بهت 

می گم مطلوب یعنی چی.
رادیــو: امســال در زمینــه تولیــد گنــدم به 

خودکفایی رسیدیم.
راننده: و در زمینه اختاس به صادرات. 

رادیو: با مؤسســات مالی که مجوز نداشــته 
باشند، برخورد خواهد شد.

راننده: دم شــما گرم، من هیچ کاره حسن، 
واســه یه دونه مجوز کرایه کشــی تا ســه جلد 
احــوال مادربزرگــم رو کپی برابــر اصلش رو 
بــردم، اون وقــت می گه مؤسســه مالــی غیر 

مجاز! اصا چرا هست یه همچین چیزی؟
رادیو: نمایشگاه گل و گیاه افتتاح شد.

راننده: بی خود نیســت می گــن مملکت گل 
و بلبله دیگه.

رادیــو: )رســید به تبلیغات( بــا همراه بانک، 
دیگر نیازی نیســت به بانک مراجعه کنید.

راننــده: این رو راســت می گه؛ چــون پولی 
نداریم که بخوایم مراجعه کنیم.
رادیو موسیقی پخش می کند.

راننده: ایــن آهنگ ها به درد مــا نمی خوره. 
)می زند روی ســی دی: بس که تو آزردی مرا، 

هرگز نمی بخشم تو را... (
ممنون جلوی سردر پیاده می شم.

گــــــــــــفت وگـــــــــــو بگو مگو

حسین شاهرخی
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هــــــــنر و ادبیـــــــات

»ده سیاه پوست کوچولو« که به نام  گزارش
»سپس هیچ کدام باقی نماندند« غزل شفیعی

نیز شناخته می شود، نام کتابی جنایی معمایی، نوشته  
آگاتا کریســتی٬ نویسنده اهل انگلســتان، معروف به 
ملکه جنایت اســت. به گفته خود آگاتا کریســتی این 
کتاب سخت ترین و بهترین اثری است که خلق کرده و 
در نوع خود شــاهکاری در ادبیات داستانی به حساب 
می آید. در ایران انتشارات کارآگاه، این اثر را با نام »ده 

بچه زنگی« منتشر کرده است.
این رمان، پرفروش ترین داســتان جنایی تا زمان حال 
اســت که تاکنون بیــش از 100 میلیون نســخه آن در 
سراسر جهان به فروش رفته است. همچنین هفتمین 
کتاب پرفروش تاریخ در سراسر جهان به شمار می رود.

درمقایسه با سایر آثار آگاتا کریستی بیشترین اقتباس 
از این کتاب صورت گرفته است؛ اقتباس هایی به شکل 
فیلم، نمایشنامه، سریال تلویزیونی و بازی کامپیوتری. 
این روزها در آمفی تئاتر شــریف نمایشــی روی صحنه 

می رود که اقتباس دیگری از این رمان است.
داستان نمایش، داستان دعوت 10 نفر به جزیره ای به نام 
جزیره سیاه برای حضور در مهمانی است؛ مهمانی ای 
که در آن میزبان حضور ندارد و کم کم اتفاقات مشکوک 

مهمانان را دچار سردرگمی و تردید می کند.
•

سیداحســان عرفانــی، کارگــردان و یکــی از دو 
نویسنده نمایشنامه، ورودی ۸۳ مواد شریف است 
که از همان ابتدای ورودش عضو فعال کانون تئاتر 
شــریف بوده و تجربه بســیاری روی صحنه آمفی 
تئاتر شریف دارد. وی که جزء انصرافی های شریف 
محسوب می شــود، لیســانس ادبیات نمایشی از 
دانشــگاه تهران دارد. با عرفانی پس از اجرای دوم 
به گپ وگفت پرداختیم که خالصه ای از آن را اینجا 

می خوانید:
در مــورد فراینــد نوشــتن نمایشــنامه و 

تمرین ها توضیحی بدهید.
پروسه تمرین های نمایش از اوایل مردادماه شروع شد 

و هم زمان با تمرین ها فرایند نوشــتن نمایشــنامه هم 
درحال انجام بود. در نوشــتن نمایشــنامه از اتودهای 
بازیگــران در طول تمریــن هم کمک گرفته می شــد. 
درنهایت پس از 35 جلســه تمرین، نمایش آماده اجرا 

برای تماشاچیان شد. 
نظرتــان درباره اســتقبال تماشــاچیان و 

بازخوردها چیست؟
اســتقبال تماشــاچیان تا به اینجا که دو روز از شــروع 
گذشته، متوسط بوده است؛ یعنی ما دوست داشتیم 
تعداد بیشــتری به دیــدن کار ما بیاینــد. امیدواریم با 
بازخوردهای مثبت گرفته شــده و رضایت تماشاچیان 
در این دو روز در روزهای آینده تماشــاچیان بیشتری 
داشــته باشــیم. بازخوردهای کار عمومــًا مثبت بوده 
است. بدیهی است که مثل هر کار دانشجویی دیگری 
ایراداتی هم وارد است. ما خودمان هم به آن ها آگاهیم؛ 
همان طور که نقاط مثبت زیادی هم در کار وجود دارد.
ســخن دیگــری دارید کــه بــا خوانندگان 

درمیان بگذارید؟
اینکه در دانشــگاه شــریف که عاقه زیادی به انرژی 
زیادگذاشــتن برای کار هنری نشــان داده نمی شود، 
یک تیــم 16نفره 3 ماه از زندگی  خودشــان را بگذارند 
و کار جنایی روی صحنه ببرند، به خودی خود بســیار 

ارزشمند است.

•
پس از اجــرای روز یکشــنبه  این نمایــش، به جمع 
بینندگان آن رفتیم و نظرشان را درباره  آن و درباره  
تئاتر به طور کلی جویا شدیم. بخش هایی از پاسخ ها 

را در ادامه آورده ایم: 
نظرتان راجع به نمایش چه بود؟ 

مصاحبه شــونده یکــم: نمایش خیلی خــوب بود؛ 
ولی یک مقدار آخرش بامفهوم تمام نشــد. با توجه به 
عنوانش فکر می کردم که مضمون مربوط به برده داری 
باشــد؛ ولی آخرش دیدم که حالت خیلی دراماتیکی 

داشت. 
مصاحبه شــونده دوم: من اولین باری بــود که تئاتر 

دیدم و خیلی خوشحالم که آمدم. 
مصاحبه شونده ســوم:  اجرای کاسیک خوبی بود. 
شــروع و پایانش را خیلی دوســت دارم؛ ولی وسطش 

بعضی جاها از ریتم می افتاد. 
خیلــی  چهــارم:  داســتانش  مصاحبه شــونده 
پرمحتوا بود، جنایی بود. فقــط آن اوایلش یک خرده 

نورپردازی اش بهتر بود؛ اما آخرش نیمه روشن بود. 
شــما تئاتــر را ترجیح می دهید یا ســینما 

را؟ چرا؟ 
مصاحبه شــونده یکــم:  ترجیحم تئاتره؛ چــون آثار 
سینما به طور کلی یک مقدار سخیف تر است. معمواًل 
نویســنده های نمایشنامه، از نویســنده های کارهای 

سینمایی آدم های باسوادتری هستند.
مصاحبه شونده دوم:  من خودم سینما خیلی دوست 
دارم؛ ولــی االن که اولین بار بود تئاتر می دیدم، خیلی 
خوشــم آمد. تئاتر هر اجرا را که دوباره ببینی، با دفعه  

قبلش فرق دارد. 
مصاحبه شونده سوم: از  تئاتر بیشتر خوشم می آید. 
سینما بیشــتر می روم؛ ولی دلیلش این است که تئاتر 

خوب کم می شناسم. 
چیــز  آدم  تئاتــر  چهــارم: در  مصاحبه شــونده 
 زنــده ای را می بینــد و خیلی بیشــتر می توانــد با آن 

تعامل کند. 

درباره نمایشی که این هفته در آمفی تئاتر درحال اجراست

قتل در آمفی تئاتر مرکزی
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وزن بصری
یکی از مهم ترین مفاهیم ترکیب بندی، وزن بصری ا ســت. این مفهوم ارتباط بسیاری 
با شناخت روان شناســانه از مخاطب دارد. به طور عمومی، آن نقاطی از کادر عکس یا 
نقاشی که مخاطب رویشان تمرکز بیشتری می کند و زمان بیشتری را بر آن ها می گذارد، 

دارای وزن بصری بیشتری هستند.
وزن بصری ســوژه را عاوه بر محل حضورش، بر اساس شــکل و رنگ و اندازه اش نیز 

می توان بررسی و تحلیل کرد.
به طورکلی سوژه های باالی خط افق قاب، دارای وزن بیشتری هستند. همچنین گفته 

می شود سوژه های سمت راست تصویر، وزن بصری بیشتری دارند.
دقت کنید ما در زبان فارســی از راست به چپ می نویسیم و این بدیهی  است که عمومًا 
ســمت راســت قاب قبل از هرجایی توجهمان را جلب کند؛ دقیقًا برعکس افرادی که 
خواندن نوشــتن را در کشــوری مثل آمریکا یاد گرفته اند. به عکس مقابل دقت کنید و 

سنگین ترین نقطه بصری را بیابید.

عکاس باشی

نقدی پساساختارگرایانه بر آثار ایشی گورو 
 مافیای نوبل ادبیات 
کار خودش را کرد 

نوبــل  تــا جوهــر  گفتــم  پگاه پزشکی

ایشی گورو خشک نشده، نقدی بنویسم، ربطش 
بدهم به مافیای حاکم بر نوبل و با تاکســی رفتم 
انقاب. با حس آدمی حرفــه ای، کله ام را داخل 
اولین مغازه  کردم: »آقا از کتاب های آقای ایشو... 
ایشی... ای بابا چی بود؟«. قبل از آنکه اینستا را 
باز کنم، مغازه دار پوزخندزنان گفت: »تموم شده. 
در ضمن ای شی گو رو.« تا مغازه  بعدی اسمش را 
تکرار می کردم که دوباره آبروریزی نشود. انگار تخم 
کتاب هایش را ملخ از انقاب برده بود اینستاگرام 
بکارد. در یکی دیگر از مغازه ها فروشنده پرسید: 

»چی شو می خوای؟«
»هرچی شو دارین بدین.«

عصبانی شد که »این چه طرز کتاب خریدنه و ملت 
جو گیر ایران و فان« که پسری کنارم تقلب رساند: 

»»بازمانده  روز«ش رو بگیر«.
فروشــنده گفت:»نداریم! ولی هرگز رهایم مکن 

هست.«
خانمی از آن ســوی مغازه داد زد: »بازمانده  روز 
رو اگه برا اینستا می خوای عکسشو با میز تحریر 

بفرستم برات«.
»نه خانوم بــرا نقد می خوام. همین »هرگز رهایم 

نکن« رو می برم.« 
کوتاه سخن، برای نقد ایشی گورو از دریچه  کتاب 
»هرگز رهایم مکن« باید بگویم موضوع آدم شدن 
روبات ها خیلی تکراری  است. منتظر بودم مانند 
سه چهار فیلمی که دیده بودم، ناگهان با طغیانی 
سازندگان خود را منهدم کنند که نکردند. خیلی 
صلح جویانه به دنبال پاسخ سؤال خود بودند: »اگر 
واقعًا عاشق باشیم، فرصت بیشتری برای زندگی 
خواهید داد؟« که خب معلوم است نه! حاال بعضی 
می گوینــد این اصًا ربطی به آن ســه چهار فیلم 
هالیوودی ندارد و درحقیقت تمثیلی از انسان در 
زنجیر مدرنیته است و بنیادی ترین سؤال این قرن 
را مطرح می کند؛ ولی من قبول ندارم و فکر می کنم 

مافیای حاکم بر نوبل باید بیشتر دقت کند. 

شاید ندانید که
از آب گل آلود ماهی گرفتن 

وقتی که سیاب زیادی جاری شود یا باران زیادی 
ببارد و آب رودخانه ها طغیان کند و گل آلود شود، 
تنفس برای ماهی ها دشــوار می شود و به همین 
علت بیشــتر به سطح آب می آیند و در این صورت 

صید ماهی آسان می شود. 
 برگرفته از کتاب »فوت کوزه گری« مصطفی رحمان دوست

آخرین پرنده را هم رها کردم

اما هنوز غمگینم

چیزی 

در ایــن قفــس خالــی هســت کــه آزاد 

نمی شود 

»گروس عبدالملکیان«

نیم واحد فارسی
این بار، فقط به خاطر خودت

»دسته من رو بگیر«. این جمله در بهترین حالت این تصویر را در ذهن شما می آورد: چند پسر خوابگاهی می خواهند 
دو به دو فیفا بزنند و یک دســته کم دارند. یکی از اتاق بیرون می رود تا از دوســتش یک دسته دیگر بگیرد. در راهرو 
او را می بیند و مســئله را می گوید، دوســتش در جواب می گوید: »برو اتاق، دســته منو بگیر«؛ اما متاســفانه این 
جمله، جمله ای عاشقانه است که در متن پست های اینستاگرام آمده است و دارای مشکل هکسره است و به جای 
کسره ای که در ترکیبات اضافی یا وصفی می آید، »ه« قرار گرفته است. رفیق! فارسی را بی خیال، به خاطر خودت 

و مخاطب)های( خاصت رعایت کن.

 هنـر 
 و   ادبیات

 هنـر 
 و   ادبیات

خوش نویس: هاجر جوادی



آلودگی مسئول مرگ 16 درصد از مردم جهان
بروس لنفیر اســتاد سامت و بهداشت دانشگاه سایمون فریسر کانادا در گزارشی 
جزئیات اثرات مخرب آلودگی را بر ســامت جهانی منتشر کرد. طبق این گزارش 
بیماری های ناشــی از آلودگی، مســئول مرگ 9 میلیون نفر در سال 2015، یعنی  
16درصد از کل مرگ ومیر در جهان بود؛ چیزی در حدود 3برابر مرگ ومیرهای ناشی 

از ایدز و ماالریا با هم و 15برابر مرگ های ناشی از جنگ است.  آمار نشان می دهد این مقدار، از مرگ ومیرهای 
ناشی از کشیدن ســیگار و قحطی و بایای طبیعی هم بیشتر است. تسریع حرکت به سمت انرژی های پاک 

باعث کاهش آلودگی و بهبود سامت انسان و محیط زندگی اش می شود.

چرا دنیا، دنیای کوچکی است؟
تیمی در دانشگاه لستر و لوون بلژیک راه حلی برای این سؤال ارائه کرده اند که چرا اکثر 
شبکه هایی که در اطراف ما وجود دارد، مثل شبکه جهانی اینترنت، مغز، جریان ترافیک 
و  ...، ساختار مشترک مجموعه ای از دنیاهای کوچک را در خود جای داده اند. تحقیقات 
آن ها نشان می دهد در این سیستم ها این ویژگی به صورت خود به خودی به علت انتقال 

اطاعات درجهت تکامل اعضای سیستم پدیدار می شود. الگوریتم هایی مثل الگوریتم watts-strogatz  برای 
دهه ها شناخته شده بود؛ ولی هیچ وقت به این منجر نمی شد که دنیاهای کوچک چگونه ازطریق خودسازماندهی 
تشکیل می شــوند. الگوریتم این تیم، شــبکه ها را به گونه ای تغییر می دهند که کامًا خودسازمانده هستند. 
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برای اولین بار در تاریخ، دانشمندان  علمی
موفــق شــدند هم زمــان امــواج سینا هوشنگی

گرانشی و امواج الکترومغناطیس حاصل از رویدادی 
کیهانی را دریافت و مشــاهده کنند. در روز 26 مرداد 
 Laser Interferometer( امســال رصدخانــه الیگــو
Gravitational-Wave Observatory( به مدت 100 
ثانیــه ســیگنالی را از امــواج گرانشــی ثبــت کــرد. 
سیگنال هایی که قبًا در الیگو ثبت شده بودند، مدت 
زمانی از مرتبه کسری از ثانیه داشتند و این سیگنال ها 
ناشــی از ادغــام دو ســیاهچاله در فاصله هایی حدود 
1300 میلیون ســال نوری بودند؛ ولــی این بار طول 
سیگنال مطابق با پیش بینی  ادغام دو ستاره نوترونی 
بود. ستاره نوترونی زمانی تشکیل می-شود که هسته 
ستاره ای سنگین که جرمی حدود 8 برابر جرم خورشید 
دارد، می رمبد. به علت فشار شدید این رمبش گرانشی، 
پروتون ها و الکترون ها با هم ترکیب شده و نوترون را به 
وجود می آورند. این رمبش گرانشــی تــا زمانی ادامه 
می یابد کــه دیگر نوترون ها به علت اصــل طرد پائولی 
نمی توانند یک جا قرار بگیرند. شعاع ستاره نوترونی در 
حدود 10 کیلومتر است و یک قاشق چای خوری از آن 
جرمی حدود 1میلیارد تــن دارد. حدود 2 ثانیه پس از 
الیگو، تلسکوپ فضایی فرمی )متعلق به ناسا( و انتگرال 
)متعلق به سازمان فضایی اروپا(، انفجاری از پرتوهای 
گاما در مدت زمان کوتاهی را ثبت کردند. برای دهه ها 
منجمان می دانستند که ادغام دو ستاره نوترونی تابش 
الکترومغناطیس پرانــرژی ای در مدت کوتاهی تولید 
می کند که به آن Kilonova  می گویند و طی آن عناصر 
سنگینی مثل طا و سرب و پاتینیوم تشکیل می شود؛ 

ولی شواهد کافی برای آن نداشتند.
دانشمندان برای آنکه مطمئن بشوند مشاهدات الیگو 
و تلســکوپ های فضایی مربوط به یک رویداد هستند، 
مجبور شدند منبع سیگنال را پیدا کنند. آن ها با بررسی 
اینکــه الیگو و تلســکوپ ها چه منطقه ای از آســمان را 
می پوشــانند و همچنین با کمک گرفتــن از رصدخانه 
امواج گرانشــی ویرگو در ایتالیا که در آن زمان فعال بود 
ولی ســیگنالی ثبت نکرده بود، جست وجوی خود را به 
منطقه هم  پوشانی الیگو و فرمی و نقطه کور ویرگو محدود 
کردند. حدود 12 ساعت بعد، در همکاری ای بین المللی 
و با استفاده از مجموعه ای از تلسکوپ ها منبع سیگنال 
در کهکشان عدسی شکل NGC 4993 در فاصله 130 
میلیون سال نوری از زمین کشف شد. نقطه ای درخشان 
که قبل از این، در این کهکشــان دیده نمی شد. با توجه 
به فاصله  این رویداد، تــا به حال، این نزدیک ترین منبع 

مشاهده امواج گرانشی و پرتوهای گاما بوده  است.
پــس از ایــن، تیمــی از دانشــمندان بــا اســتفاده از 
تلســکوپ هابل، کهکشــان NGC 4993 را مشاهده 
کردند. با استفاده از قدرت تصویربرداری با رزولوشن 
عالی هابل، اولین اثبات رصدی از kilonova ناشــی 
از ادغــام دو ســتاره نوترونی به دســت آمــد که حدود 
30سال پیش، پیش بینی شــده بود. هابل تصاویری 
در دو طیف نور مرئی و فروســرخ از نقطه ای درخشان 
در کهکشــان مذکور ثبت کرد که در طول شش روز کم 

نور شد. همچنین با اســتفاده از قابلیت طیف سنجی 
هابل، اختاالتی در طیف فروســرخ مشاهده شد که 
نشــانه تشــکیل عناصر ســنگین بود. این مشاهدات 
شاید پاسخی برای یکی از اسرار طبیعت، یعنی وجود 
عناصر ســنگین تر از آهن مثل طا و سرب و پاتینیوم 
فراهم آورد. عاوه بر این مشاهدات، اثباتی تجربی برای 
سرعت امواج گرانشی که برابر با سرعت نور است، فراهم 
شــد. نتایج این مشاهدات را بنیاد ملی علوم آمریکا در 

روز 24 مهر به اطاع عموم رساند.
مشاهده هم زمان امواج گرانشی و الکترومغناطیس، 

آغازگر عصر جدیدی در دنیای نجوم و کیهان شناسی 
است. درواقع قبل از کشــف امواج گرانشی، منجمان 
فقــط ازطریق امواج الکترومغناطیس و نور رســیده از 
رویدادی کیهانی آن را مطالعه می کردند. حال نه تنها 
آن را می بیننــد، بلکه بــه آن گوش می دهنــد! امواج 
گرانشی اطاعاتی را از اجرامی در اختیار می گذارد که 
مطالعه آن ها ازطریق امواج الکترومغناطیس بســیار 
ســخت اســت. ترکیب اطاعات از هر دو مشاهده، به 
پژوهشــگران امکان بررســی بســیاری از رویدادهای 
کیهانی را می دهد که تا االن رؤیایی بیش نبوده است. 

برای اولین بار رویدادی کیهانی هم دیده و هم شنیده شد

عصر چند پیام رسانی
انقالب در ترانزیستورها 

نعمت ا... فرهادی محققان دانشــگاه ملبورن 

اســترالیا با اســتفاده از فلز مایع، موفق شــدند 
ماده ای دوبعدی تولید کنند؛ ماده ای با ضخامت 
چنداتم که تابه حال در طبیعت دیده نشده  است. 
ایــن موفقیــت چشــمگیر عاوه بر تحــول در 
شیمی کاربردی، می تواند انقابی در تکنولوژی 
ذخیره و سرعت انتقال اطاعات ایجاد کند. این 
یافته با عنوان »کشــف قرن« در مجله ســاینس 
)Science( منتشر شــده  است. پژوهشگران در 
این پروژه، فلز را در فلز مایع حل کردند تا از آن الیه 
اکســید خیلی نازکی تولید کنند. امکان تولید 
چنین الیه ای با ساختار الیه ای و بدون روکشی از 
عناصــر، تا قبــل از این وجود نداشــت. همین 
الیه هــای نــازک را می تــوان به عنــوان اجزای 
ترانزیســتور در الکترونیک مدرن استفاده کرد. 
هرچقدر این الیه ها نازک  تر باشند، ترانزیستورها 
ســریع تر کار می کننــد؛ چراکــه ضخامت کم 
ترانزیستور به معنای نیاز به انرژی کمتر است. به 
عاوه، این الیه های اکسیدی هم اکنون به عنوان 
صفحه نمایش هــای لمســی در گوشــی های 

هوشمند استفاده می شوند. 
این تحقیق که به ســرگروهی پروفسور کوروش 
کانترزاده و دکتر دانک در دانشکده مهندسی 
دانشگاه ملبورن انجام شد، به مدت 18 ماه طول 
کشید. به گفته دکتر دانک، همان طورکه هنگام 
نوشتن با مداد، اثر گرافیت نوک مداد که به صورت 
طبیعی دارای ساختار الیه ای است، روی کاغذ 
برجای می ماند، این فناوری قادر است با استفاده 
از راهی ســاده، الیه هایی نازکی در حد چند اتم 
از مــاده ای دلخواه را تولید کنــد. در این پروژه، 
به جای اکسید گالیوم طبیعی از آلیاژ غیرسمی 
گالیوم به عنوان وسیله پوشــش سطح فلز مایع 
با الیه های اتمی نازک از جنس فلز اضافه شده، 
استفاده شده است. این الیه اکسید می تواند از 
طریق لعاب دادن ماده با سطح نازکی از فلز مایع 
ایجاد شود. مقدار بیشتری از این الیه های نازک 
با اســتفاده از تزریق هوا به درون فلز مایع تولید 
می شود. این روش شبیه به کف کردن شیر هنگام 

ساختن کاپوچینو است! 
پروفسور کانترزاده بیان می کند که این کشف 
ســاده و ارزان، الیه هــای نــازک غیرقابل دیدن 
آزمایشــگاهی را بــه ســطح اســتفاده روزمره و 
همچنیــن کاربردهــای فــراوان در تکنولــوژی 
آینده آورده است. پیش بینی می شود که امکان 
اســتفاده از این فناوری در آینــده ای نه چندان 
دور برای تولیــد الیه های خیلی نازک چنداتمی 
از جنس یک ســوم عناصر جدول تناوبی فراهم 
شــود. بســیاری از این عناصــر دارای خاصیت 
نیمه رسانایی و دی الکتریسیتی هستند.  بنابراین 
کار با الیه هــای نازک از این عناصــر می تواند به 
دستگاه های بســیارکم مصرف تر و درعین حال 
پرسرعت تر منتهی شود.  همچنین، این فناوری 
را می توان در ایجاد کاتالیست های جدید که پایه 
صنعت شیمی مدرن است، تولید راه های نو در 

تولید دارو، محرک ها و پاستیک استفاده کرد.

علمــــــــــــــــــــــــــی از کوارک تا کیهان

تصویر هابل از کهکشــان NGC 4993  که به مدت 6 روز تصویربرداری شده است، نقطه ای درخشان را نشان می دهد که به مرور 
کم نورتر می شود و تصویری از ادغام دو ستاره نوترونی است.
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کمیک برگزیده

برگزاری ایده بازار آلمانی ایرانی
این رویداد بین المللی چهارشنبه دو هفته قبل با همکاری دفتر مبادالت آکادمیک 
آلمان )DAAD( در تهران و دانشگاه امیرکبیر، در این دانشگاه برگزار شد. در این 
برنامه صاحبان 20 ایده  راه یافته به این مرحله، 3 دقیقه ایده خود را به زبان انگلیسی 
ارائه کردند. درنهایت هم ایده ای از دانشگاه شهید بهشتی با عنوان »اوتیسم« رتبه 

اول را کســب کرد و برای شرکت در مرحله نهایی این رقابت که ماه نوامبر در برلین برگزار خواهد شد، انتخاب 
شــد. ایده پردازان ایرانی نخستین بار بود که در این رویداد شرکت  می کردند که با ارائه 217 ایده بعد از هند با 

275 ایده، دومین کشور از نظر تعداد ارائه ایده بودند.

بازدید شرکت DAM اسپانیا از دانشگاه صنعتی اصفهان
رئیس دفتر ارتباط با صنعت دانشــگاه، مهم ترین هدف نشســت مشترک اعضای 
هیئت علمی این دانشگاه با شرکت های DAM اسپانیا و مهرآب سپاهان را همکاری 
و مشــارکت علمی در حــوزه آب وفاضاب از طریــق انعقاد تفاهم نامــه دوجانبه و 
 DAM کنسرسیوم چندجانبه به منظور جذب سرمایه های خارجی خواند. شرکت

دارای رتبه جهانی در عرصه فناوری های نوین آب و فاضاب اســت و مســئوالن این شرکت، 18 مردادماه با 
حضور در دانشگاه از نزدیک با فعالیت های پژوهشکده علوم و تکنولو ژی زیردریا و آزمایشگاه های تخصصی 

آب و محیط زیست دانشکده عمران آشنا شدند.

آبان 96  2 سه شنبه  شماره 733  

واکسیناسیون 6000 نفری 
پن استیت: هفته گذشــته طی سه روز، در هر 
دقیقه حدودًا پنج نفر در دانشــگاه پن استیت، 
واکســن آنفلوانزا  دریافت کردنــد. این برنامه را 
اداره خدمات ســامت دانشــجویان دانشگاه 
برگزار کرد و میزبان 6400 دانشــجو و اســتاد و 
کارمند دانشگاه بود که در مقایسه با تعداد 5420 
متقاضی سال گذشــته افزایش درخورتوجهی 
داشت. بخشی از این استقبال به تبلیغات اداره 
سامت بازمی گشت که در شبکه های اجتماعی 
و بســترهای انتقال پیام فعالیت خوبی داشت؛ 
این در حالی بود که دانشگاه سال گذشته تنها 
ازطریق ایمیل اطاع رسانی کرده بود. طراحی و 
اجرای پوسترهای تبلیغاتی برنامه امسال نیز کار 
دانشجویان بوده است. بسیاری از دانشجویان 
ازطریق پوســترهای اطاع رســانی در جریان 
طرح واکسیناســیون قرار گرفتند و به دوستان 

خود نیز خبر دادند.
یکــی دیگــر از علل اســتقبال، زمــان متفاوت 
برگزاری بود. امســال این رویداد زودتر شــروع 
شــد و پــس از چند ســال، اولین بار بــود که در 
روز جمعه، یعنــی قبل از تعطیــات آخر هفته 
برگزار می شــد. در این روز برنامه های درســی 
دانشجویان ســبک تر است و آن ها می توانند به 
مرکز ســامت مراجعه کنند و به سرعت واکسن 
بزنند؛ تزریق هر واکسن به طور میانگین کمتر از 
5 دقیقه طول می کشد. دانشجویان تحت برنامه 
بیمه دانشجویی، این واکسن را رایگان دریافت 
کردند و اداره منابع انســانی دانشــگاه، هزینه 
واکسن را برای استادان و کارمندان تقبل کرد. 
دانشجویان دیگر باید 25دالر بپردازند، هرچند 
تحت برنامه ســامت اوباماکر، بیمه ها باید این 

هزینه را جبران کنند.
باوجود اســتقبال دانشجویان، مطالعات نشان 
می دهد تنها 8درصد دانشــجویان در هر سال 
واکسن دریافت می کنند. پژوهشگران معتقدند 
این مقدار کم ناشی از »خوش بینی غیرموجه« 
آن ها به ســامت خود است. واکســن آنفلوانزا 
صددرصد کارا نیست و نیز نمی تواند همه افراد 
را از همه انــواع آنفلوانزاهــا محافظت کند؛ اما 
کسانی که این واکســن را دریافت می کنند، از 
شــدت عائم بیماری آن ها کاســته می شود و 
حداقل این اســت که نیازی به بستری شــدن 
ندارند. عمومًا تصور می شود سرماخوردگی که 
در فصل سرما شایع است، همان آنفلوانزا است. 
آنفلوانزا عفونت شدیدی است که بیماران را برای 
7تا10 روز بستری می کند. این تعداد روز اصًا 
مدت زمانی نیست که دانشجویان برایش وقت 

داشته باشند!
کارایــی کلینیکی در انجام این کار بســیار مهم 
اســت، نه تنها به این علت کــه بتوانند به تعداد 
بیشــتری از دانشــجویان خدمات ارائه دهند، 
بلکه این کار تمرینی است برای حالت اورژانسی 
پزشــکی کــه باید در مــدت زمان کــم خدمات 
پزشکی و اورژانســی را در سراسر دانشگاه ارائه 

دهند.

هلند، دلفت: دکتر محمدمهدی  کمی آن سوتر
دکتــری مترجم: حسین رجبی دانشــجوی  قائم نیــا، 

دانشکده علوم کاربردی دانشگاه دلفت، در رساله خود 
با عنوان »آموزش مهندســان آینده و تصویر فناوری« 
معتقد است دانشگاه های فنی می توانند و باید مسیر 
خــود را در آماده ســازی دانشــجویان بــرای پذیرش 

نقش های خود در دنیای فناوری بهبود بخشند.
دکتر قائدی نیا که از رساله دکتری خود در ماه گذشته 
دفــاع کــرده اســت، از هنــگام فارغ التحصیلــی در 
رشــته مهندســی برق در ایران، با تضاد میان آموزش 
دانشــگاهی و صنایع دســت اول درگیر و مواجه بوده 
است. به گفته او در بسیاری از کشورهای منطقه، مانند 
ایران و ترکیه و امارات، صنعت متکی بر فناوری وارداتی 
است و ســهم دانشــگاه ها در نوآوری فناورانه در امور 
صنعتی اندک یا هیچ اســت. به باور قائدی نیا صنعت 
ارتباطی بسیار کم و نزدیک به صفر با دانشگاه ها دارد 
و روی پژوهش هــای دانشــگاهی نیز ســرمایه گذاری 
نمی کند. به همین علت دانشگاه ها وابستگی بسیاری 
به دولت دارند که برنامه درسی آن ها را تعیین می کنند و 
نوعًا در ریاضیات و فیزیک قوی هستند، اما مهارت های 

اجتماعی و کارآفرینی ندارند.
آیا این وضعیت در دانشــگاه دلفت بهتر است؟ پاسخ 
دکتر قائدی نیا مثبت است؛ اما به گفته او این موضوع 
همچنان جای پیشرفت دارد. قائدی نیا جمله ای را در 
این رابطه از رساله اش نقل می کند: »امروزه ما در تاش 
هستیم تا مهندسان قرن بیست ویکم را با برنامه درسی 
قرن بیستم در مؤسسات آموزشی قرن نوزدهم آموزش 

دهیم« )گراسو و برکینز، 2010(.
دکتر قائدی نیا به ما یــادآوری می کند که حدود نیمی 
از دانشــجویان پــس از ســال اول یا دوم، دانشــگاه را 
ترک می کنند. برخــی از آن ها نمی تواننــد با ریاضی 
یا فیزیک کنــار بیایند، برخی دیگر هــم فکر می کنند 
برنامه درسی شــان زیادی انتزاعی است و به دنبال کار 

عملی تری دانشــگاه را ترک می کنند. حتی می بینیم 
کسی مثل استیو جابز دانشگاه را ترک کرد، همان طور 
مــارک زاکربــرگ، بیل گیتــس و افراد مشــهور دیگر؛ 
بنابراین به نظر می آید خروج از دانشگاه نسخه ای برای 

موفقیت باشد.
قائدی نیــا درواقــع از رویکــرد جامع نگــر بــه آموزش 
مهندســی اســتقبال می کند. به باور او فناوری بسیار 
فراتر از حل معادالت دیفرانســیل اســت؛ برای نمونه 
او چهار وجه فنــاوری را که کارل میچــام تحلیل کرده 
اســت، نقل می کنــد: مصنوعات )یا اشــیا(؛ دانش؛ 
فرایند؛ اراده )استمرار یا رد فناوری های خاص(. برای 
قائدی نیا مهم نبود که برخی از دروس تخصصی اش را 
در عوض دروسی در تاریخ و کاربردهای علوم نگذراند. 
وی می گویــد: »می دانم که چیزهایــی فراگرفته ام که 
هیچ گاه پس از این از آن ها استفاده نخواهم کرد و اینکه 
بدون دانستن آن ها هم زندگی خوبی خواهم داشت«.

مهندس به چهار قسم است
دکتر قائدی نیا همچنین می گوید که حین مقطع ارشد، 
دانشــجویان باید فکر کنند که دوســت دارند چه نوع 
مهندسی باشند. بعضی به دانشی خاصی عاقه نشان 
می دهند؛ درحالی که بعضی دیگر به عنوان رهبر گروه 
یا کارآفرین اســتارت آپی شکوفا می شــوند. قائدی نیا 
چهــار نــوع مهنــدس را از یکدیگر تفکیــک می کند: 
متخصصان؛ مهندســان با محوریت یکپارچگی )نوع 
مدیریتی(؛ نوآوران پیشــرو )مشابه اســتارت آپ ها(؛ 
مهندسانی با مهارت های اجتماعی خوب با مقبولیت 
اجتماعی. او می گوید: »دانشــجویان باید دریابند که 

به کدام یک از این انواع می خواهند تبدیل شوند«.
دکتر قائدی نیا در نظر دارد مطالعــه خود را با موضوع 
بهبود آموزش مهندســان، در مقطع پسادکتری برای 
مرکز آموزش مهندسی 4TU که در حال حاضر در برج 

مهندسی هوافضا قرار دارد، ادامه دهد.

معرفی رساله دکتری دکتر قائم نیا درباره انواع مهندس

شما چه نوع مهندسی هستید؟

روی خط خارجکـــــــمی آن ســـــــــوتر



صفحـــــــه آخـــــــــر

همیشه سکه ای قدیمی در جیبش دارد تا اگر از شما خوشش آمد، به تان هدیه دهد. او بی گمان فصلی از تاریخ دانشگاه است؛ جوان دلی که از روز اول 
همراه با دانشگاه بود و قصه های بسیاری دارد از آنچه بر شریف گذشته است. آقا مهدی قبادی نژاد چند سال دیگر برای دومین بار بازنشسته می شود. 

معرفــی  را  خودتــان  ســالم. 
می کنید؟

ســام علیکــم. مهــدی قبادی نــژاد، بچه ســوادکوه 
هستم. ســال 1345 زمان آقای مجتهدی، در دانشگاه 
اســتخدام و ســال 1375 هم بازنشسته شــدم. این 30 
سال را در دانشکده شیمی توی آزمایشگاه های شیمی 
تجزیه کار کــردم. بعد از بازنشســتگی در ســال 75، به 
کارگاه دانشــکده هوافضا آمدم و تا امروز در همین جا که 
می بینید )منفی یک ساختمان جدید هوافضا( مشغول 

هستم.
در این ســال هایی کــه در دانشــگاه بودید، 
کــدام دوره را بیشــتر دوســت داشــتید و 
از عملکــرد کــدام دوره دانشــگاه رضایــت 

بیشتری داشتید؟
همان دوره اوایل دانشــگاه، دوران جوانــی ام. آن دوره را 

خیلی دوست داشتم.
یعنــی عملکرد دانشــگاه هــم در آن دوران 

بهتر بود؟
خیلی بهتر بود. زمان آقای دکتــر مجتهدی خیلی برای 
ما ارزش قائل بودند. بعد از ایشان هیچ مدیری به توانایی 

ایشان روی کار نیامد.
اگــر 4/5میلیارد پــول داشــتید، چه کاری 

انجام می دادید؟
البته اگر داشتم... به آن هایی که دوستم بودند یا فامیلم 
بودند و نیاز داشــتند، کمک می کردم؛ یعنــی به اندازه 
خــودم برمی داشــتم و بقیه را بــه دوســت و رفیق هایم و 

کسانی که می دانم احتیاج دارند، می دادم.
انــدازه خودتــان برمی داریــد، یعنــی مثاًل 

چقدر؟
4/5میلیارد؟  ای بابا ماشاالله . 1 میلیارد را برمی داشتم، 

بقیه را بین فامیل تقسیم می کردم.
واقعــًا دســتتان درد نکنــد! راســتی اگــر 
اطالعــات امروزتان را ســال 45 داشــتید، 
موقع افتتاح دانشگاه به دکتر مجتهدی چه 

توصیه ای می کردید؟
به دکتر مجتهدی که نمی توانستم توصیه ای بکنم. دکتر 
مجتهدی خودش مرکز علم و دانش بود. فکر نمی کنم به 

دکتر مجتهدی می توانستم توصیه ای بکنم.
پــس از نظــر شــما دکتــر مجتهــدی برای 

دانشگاه مدیر ایدئال بودند. درست است؟
بله واقعًا خوب بودند. بعد از دکتر مجتهــدی واقعًا دیگر 
مثل ایشان در دانشگاه نیامد. دکتر مجتهدی کسی بود 
که وجدان کاری داشت. مدیر دبیرستان البرز بود، رئیس 

دانشگاه شریف هم بود.

و سؤال آخر اینکه اگر به ســال 45 برگردید، 
باز هم دانشــگاه شــریف را بــرای کارکردن 

انتخاب می کنید؟
بله. دانشگاه را خیلی دوست دارم؛ چون به دانشجوها و 
محیط دانشجویی عاقه مندم و همه دانشجوها را مثل 

بچه های خودم دوست دارم.
پــس االن از وضــع فعلــی دانشــگاه راضی 

هستید؟
بله، راضی نباشم چه کار می توانم بکنم.

895...0912: سام. سر مقاله آقاي نداف واقعاً عالي بود. سخنان 
واقعاً به جا و قابل تأملي زدند. بگید بازم قلم بزنن باســه روزنامه.
   باجه عجیجم! شما فقط پیامک بده. از این 

به بعد همه جوابام فقط واسه تو می شه.

252...0930: بنده از بانک اس ام اس مي دم. شما برنده یک 
دستگاه و هزار جوایز نقدي دیگر شده اید.

   به نظرم شما دستگاه رو نگه  دار؛ ولی اون 
جوایز نقدی دیگر رو بفرست. 

037...0935: عکس نویسنده سرمقاله شماره قبل خیلي 
عالي و برازنده ستون سرمقاله و صفحه اول روزنامه بود.

   هیچ وقت کســی رو براســاس ظاهرش 
قضاوت نکنید.

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه
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فصل خوشروی تاریخ شریف

آبان 96  2 سه شنبه  شماره 733   وصله پینه

ببخشید شما ...

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

مهدی جعفری

در این عکس چه می بینید؟
- یک ورودی شرقی که به 

ورودی غربی مجتمع خدمات 
فناوری تجاوز کرده است.

- یک مجتمع خدمات فناوری 
که به غلط پشت این ماشین 
ساخته شده است و مزاحم 

صاحب خودرو است.
- پوستر همایش تست 

شخصیت!
به زودی متخلفان رانندگی 
دانشگاه را با اعتراض مدنی 

جدی روبه رو خواهیم کرد.

دیروز اینترنت دانشگاه برای ساعاتی قطع 
شد و همه کانال های تلگرامی دانشگاه را در 
خوابی چندساعته فرو برد.  تمام پست هایی 
را  که کانال های مختلف در آن چند ســاعت 
می خواستند بزنند ولی نتوانستند، خدمت 

شما ارائه می کنیم: 

شریف کالب
#تلنگر #خبر

#چالش_شفافیت
بــا بی توجهــی برخــی مســئولین، اینترنــت 
دانشــگاه ساعت هاســت قطع شــده و کسی 

پاسخگو نیست!
چه افراد یا گروه هایی مســئول رسیدگی به این 

مشکل هستند؟
با 6 میلیارد خرج شــده برای ســردر، 30 هزار 
مودم اینترنت می توان خرید که برابر با سرانه 3 

مودم به ازای هر دانشجوست.

چتربازان
#اینترنت #مرکزمحاسبات

#هات اسپات
از امروز با کد تخفیف

✅ SharifOffline
هات اســپات بــدون رمــز در دفتــر روزنامــه با 

سرعت باال

اس اس ان
برنامه های فردا: ساعت 8 تا 22 قطعی اینترنت 

)مرکز محاسبات/ سراسر دانشگاه(

ناشریف توییتر
شریفی بودن فقط اونجاش که تو آمریکا واست 
له له می زنن واسشون پژوهش کنی؛ ولی اینجا 

اینترنت هم بهت نمی دن.
_سگ ترم دوازده_

کانال رسمی دانشگاه صنعتی شریف
#خبر

✅  صعــود دانشــگاه صنعتــی شــریف در نــرخ 
صرفه جویی در مصرف اینترنت به رتبه نخست 

در خاورمیانه
✅ مشاهده خبر:

✅  www.sharif.ir

جامعه اسالمی شریف
شــازده کوچولو گفــت: »بیا شــریف آیدی ات 
دانلــود  چقــدر  نمی دانــی  کــن.  وارد   را 

دارم... «.
روباه گفت: »نمی توانــم برایت وارد کنم. هنوز 

حجم ها را اضافه نکرده اند آخر«.
شازده کوچولو آهی کشــید و گفت: »معذرت 
می خواهم. اما... )فکری کرد و پرسید:( حجم 

اضافه کردن یعنی چه؟«
روباه گفت: »یک چیزی است که پاک فراموش 

شده. معنی اش ایجاد عاقه کردن است«.
✅ #آنتوان_سه سنت_اگزوپری

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به انتخاب. انتخاب در میــان باتکلیفی ها. از باتکلیفی از آن دســت که 
نمی دانی در این هوای گرم و سرد پاییزی چه بپوشــی، تا انتخاب برای کار و تحصیل و مســیر. تقدیم می شود به 
دانشــجویان دفاع کرده ای که در انتخاب بین ادامه  تحصیل و جویای کارشدن باتکلیف اند و دانشجویانی که در 

مسیر تحصیل پایی برای رفتن دارند و پایی برای ماندن. 
و اگر بر شریفی بودنمان خرده نمی گیرید، تقدیم می شود به نقطه های با شیب افقی گراف زندگی که چه آرامشی 

دارد و چقدر در پس تمام نزولی وصعودی بودن های انتخاب هایمان، یافتن این نقاط دلپذیر است.

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
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