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سخن راندن بیرون از راه
هیئــت دولــت، شــورای 
عالــی قضایــی و مجلس 
شورای اســامی، پروتکل 
تشــکیل جلســات اصلی 
هر سه قوه کشــور، شامل 
ســخنرانی رئیس قوه و ابراز نظر درباره تقریباً 
همه چیز اســت. مخاطب این سخنرانی ها البته 
حاضران در جلســه نیستند. ســخنرانی برای 
دوربین هایی اســت که تنها تا پایان سخنرانی 
در جلســه حاضرند و پس از پایان اظهارنظرها 
چیزی از روند ایجاد دســتاوردهای مسئوالن 
را برای ما به نمایش درنمی آورند. البته مجلس 
از این قاعده، آن هــم به لطف قانون اساســی 
مستثنا است و میکروفون رادیو همیشه روشن. 
جالب آنکه در بســیاری مــوارد، مخاطب این 
ســخنرانی ها نه تنها در جلســه که در مرزهای 
کشور هم حضور ندارد. رؤسای قوا پیام هایشان 
را برای ترامپ، برخی ســران تا دیروز مرتجع، 
موگرینی و حتــی کیم جونــگ اون، از طریق 
همین ســخنرانی های آغازین جلســات کاری 
ارســال می کنند. پرواضح اســت که متأسفانه 
این نامه هــای صوتی را صرفــاً مخاطبان اخبار 
داخلی ایران می شنوند. جای بسی سؤال است 
که چرا تصویر مخاطب ایرانی از رئیس یک قوه، 
تنها باید همان کادر ثابت و همیشــگی هفتگی 
باشد که در آن همه مسائل ایران و جهان به جز 
آن هایی که در حوزه مسئولیت اوست، بررسی و 
حل منطقی می شوند؛ اما خبری از گزارش کار 
یا هر موضوعی مرتبط با حوزه کاری او نیســت. 
بماند حرف هایی که معلوم نیســت مخاطبش 
کیســت و چنان همه مطالبات شــهروندان را 
تکرار می کند که گویی شهروندان بر صدر امور 

نشسته اند. 
به این جلســات، ســخنرانی های مســئوالن 
محتــرم در همایش های علمــی و غیرعلمی را 
اضافه کنید. سخنرانی هایی که یا روزنامه نگاران 
به ســفارش مدیران روابط عمومی می نویسند 
یــا درنهایــت طوالنی و آشــفته بودن اســت. 
ضمــن اینکه صدالبته بیشــتر ســخنرانی ها را 
در هر جای دیگری هم می شــد ایــراد کرد. حل 
موضوعات برجام در ســالروز بزرگداشت حافظ، 
رد اتهام معاملــه و تبانی سیاســی در همایش 
معلمان دبســتان و هــزاران عنــوان پرمعنای 
 دیگر که در طــول زندگی از اخبار ســیما دیده 

و شنیده ایم. 
تمام این ها شــاید به این علت است که هنوز به 
پروتکل هایی عمل می کنیم کــه در روزگاری 
دور نوشته شــده اند، شــاید به این علت است 
که رسانه را نمی شناسیم، شــاید از خبرنگاران 
بیمناکیــم و حرف هایمان را به جــای زدن در 
برابر آن ها، در جلساتی می زنیم که دور میز هم 
تأییدشان کنند و شــاید هم با مسئول شدن، در 
همه چیز متبحر و ســخنران می شویم. دلیلش 
هرچه باشــد، من مخاطب از شنیدن سخنرانی 
مســئول محترم گریزانم؛ چون چیزی خواهد 
گفت کــه نه مخاطبــش من هســتم، نه جای 

ادایش اینجاست.  
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اربعین حسینی
حال و هوای اربعین چند روزی است جو دانشگاه را فرا گرفته است. بعضی ها بار سفر 
را بستند و جمعه گذشته پس از مراسم بدرقه که با حضور دکتر فتوحی و برخی دیگر از 
مسئوالن دانشگاه در مسجد برپا شد، راهی کربال شدند. عده ای چند روز قبل راهی 
شدند تا برای پذیرایی از این زائران موکب برپا کنند. برخی دیگر هم ایستگاه صلواتی در 

سطح دانشگاه راه می اندازند. فردا و پس فردا ساعت 19:30تا22 در مسجد دانشگاه مراسم سوگواری برقرار است. 
فردا ساعت 7:40 صبح نیز مراسم سوگواری مخصوص کارکنان برپاست. یکشنبه هفته آینده نیز برنامه »سوگ 
آواهای شریف« با اجرای آیین های نمایشی و موسیقیایی اقوام مختلف ساعت 11 جنب سالن جباری برگزار می شود.  

هنوز در ایران هم اول نیستیم
در شماره های گذشته چندباری به ســراغ مؤسسات رتبه بندی دانشگاه های جهان 
 URAP (University Ranking by Academic Performance) رفتیم. این بار سری به
زدیم. این رتبه بندی 6 معیار برای ارزیابی دارد: شمار مقاله ها، شمار استنادها، شمار 
کل انتشارات، بهره وری علمی، تأثیر پژوهشی و همکاری جهانی. در این بین دانشگاه 

شریف رتبه  468 جهانی را به خود اختصاص داده و در ایران هم پس از دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران 
در رتبه  سوم است. در این سایت می توانید طبقه بندی های متفاوتی را بیابید؛ مثاًل حوزه  مهندسی شریف در آن 

رتبه  154 دارد. برای اطالع بیشتر از رتبه بندی ها به وب گاه این مؤسسه www.urapcenter.org سری بزنید.
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نشــریه مرکز مشــاوره دانشــگاه، یکی از   
باثبات هــا و جدی هــای عرصه نشــریات 
در شــریف اســت کــه معمــواًل مهنــدس 
محســنی انتشــار شــماره جدیدش را به 
همه دانشــجویان اطالع رسانی می کند. 
تقریبــًا  نشــریه،  ایــن  عمــده  مشــکل 
همان مشــکلی اســت که تمام نشــریات 
دانشــگاه دارنــد: عــدم درک درســت از 
مقوله »جذابیت«. نشــریه مرکز مشــاوره 
پر اســت از مطالــب کلــی و ترجمه ای که 
اگرچه حول موضوعــی واحد جمع آوری 
خــوب  صفحه آرایــی  بــدون  شــده اند، 
و پرداخــت فنــی، کمکــی بــه مخاطــب 
شــماره  ایــن  موضــوع  نمی کننــد. 

»انتقادپذیری« است.

خبرنامــه انجمن اســالمی، تنها نشــریه   
 تشــکلی ایــن هفتــه بــود . در ویژه نامــه
13 آبان این نشریه،  تسخیر سفارت مورد  
واکاوی قــرار گرفتــه  و  در اقدامی جالب 
خاطرات  یکی از گروگان ها   ترجمه شــده 
اســت. البتــه صفحه آرایــی نامناســب و  
اســتفاده حداقلی از تصویر نمــود کار را 
کمتر کرده اســت. خبرنامه ایــن هفته پر 
از متن هایی بود که هیچ تمهید مناســبی 
برای دیده شدنشــان در نشریه پیش بینی 

نشده بود.   

»در دانشــکده« از بچه های میم شیمی،   
نشــریات  مداوم تریــن  و  بهتریــن  از 
دانشــکده ای دانشــگاه اســت. شــماره 
رعایــت  بــا  هــم  نشــریه  ایــن  جدیــد 
حداقل هــای صفحه آرایــی و توجــه بــه 
ظاهر، از نشریات موفق آبان ماه دانشگاه 
به حســاب می آیــد. اما یــک نکتــه ریز و 
مهم نگارشــی در این نشــریه تــوی ذوق 
تقریبــًا  »در دانشــکده ای« ها  می زنــد: 
نیمــی از پاراگراف هــای خــود را با حرف 
اضافــه شــروع می کننــد؛ موضوعی که 
در مطبوعــات امــری نامعقــول اســت . 
هیچ وقــت  حرفــه ای  روزنامه نــگار 
پاراگراف هایــش را بــا »در«، »از«، »بــا« 
و حــرف اضافه هایــی ازاین دســت آغــاز 
نمی کنــد. رعایــت ایــن موضــوع قطعًا 
سطح کار نشــریات دانشــگاه را افزایش 

می دهد.

پا به رکاب
اواخر تابستان وقتی از روبه روی سالن جباری رد می شدید، جایگاه هایی تعبیه شده 
بود که پیش بینی می شد برای دوچرخه در نظر گرفته شده باشند. تا اینکه باالخره 
هفته گذشته چشم دانشگاه به جمال این دوچرخه ها روشن شد. برای استفاده از 
این دوچرخه ها به مجتمع خدمات فناوری، اتاق 212 مراجعه کنید، 5هزار تومان 

پرداخت و کارت بانک شهر خود را دریافت کنید. هر دور استفاده از دوچرخه 100 تومان خواهد بود. گفتنی 
است جایگاه های پارک دوچرخه، عالوه بر خوابگاه ها و برخی قسمت های دانشگاه در بعضی جاهای شهر نیز 

تعبیه شده اند. البته هنوز هم که هنوز است خانم ها اجازه دوچرخه سواری در دانشگاه را ندارند.

آمیزه ریاضی و هنر
ماهنامه ریاضی American Mathematical Monthly برای طرح روی جلد، در 
نســخه جدید )ماه نوامبر 2017( خود از یکی از آثار حمید نادری یگانه اســتفاده 
کرده است. این تصویر، اثری هنریست که با 9هزار بیضی ایجاد شده است. حمید 
نادری یگانه مدرک کارشناسی خود را در رشته ریاضیات و کاربردها از دانشگاه قم 

اخذ کرده و از سال 1396 دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی محض در دانشگاه صنعتی شریف شده است. 
او در سی وهشتمین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی کشور )1393( به دریافت مدال طال و در سی ونهمین 

دوره مسابقات ریاضی دانشجویی کشور )1394( به دریافت مدال نقره موفق شد.

کــه  ر  ن طــو هما می دانیم علوم پایه گزارش
یا بنیــادی نقــش ویــژه و بی بدیلی در 
توســعه علــم و متعاقب آن فنــاوری در 
جهان دارد. معاونت پژوهشی درراستای 
مسئولیت خود درخصوص رشد و توسعه 
مرزهای دانش و توجه ویژه به حوزه علوم 
پایه، روز گذشته جلســه ای را با حضور 
رؤسای دانشکده های علوم پایه، آقایان 
دکتر راهــوار )فیزیک(، دکتر دانشــگر 
)ریاضــی( و دکتر باقرزاده )شــیمی( و 
صاحب نظران این حوزه برگزار کرد. در 
ابتــدای جلســه جنــاب آقــای دکتــر 
موحــدی، معــاون محتــرم پژوهــش و 
فناوری با اشــاره به نقش کلیدی علوم 
پایه در دانشگاه و با بیان پیشینه حضور 
این دانشکده ها در دانشگاه و خدمات 
ارزشمند این بخش گفت: »امروز در کنار 
هــم جمع شــده ایم تــا نظرات شــما را 
درخصوص راهکارهــای حمایت از این 
بخش بشنویم«. در ادامه جلسه، جناب 
آقــای دکتــر هرمزی نــژاد، مدیــر امور 
پژوهش، ضمن تشکر از حضور ارزشمند 
فرهیختــگان این حــوزه از توجــه ویژه 
معاون محترم پژوهشی به علوم پایه تشکر 

کرد. در ادامه نقطه نظرات مطرح شده از 
طرف حاضران بیان می شود.  

باید صبور باشیم
علــوم پایه بــه لحــاظ ماهیت بــا علوم 
مهندسی متفاوت است و این می طلبد 
تا ما با متر و ســنجه خاصی آن را بررسی 
کنیــم. در همــه کشــورهای پیشــرفته 
دنیا ســرمایه گذاری های بسیاری برای 
تحقیق و پژوهش در این حوزه اختصاص 
داده می شود. ماهیت خاص این حوزه، 
گاه باعــث می شــود ســال ها تحقیــق 
لزومــًا خروجی ملموس و قابــل ارائه ای 
نداشــته باشــد؛ لذا باید صبور باشیم و 

بــه ســرمایه گذاری های طوالنی مدت 
بیندیشــیم.  درخصوص جذب اعضای 
هیئت علمی و نگاه داشت آن ها هم باید 
به فکر متدهــای جدید باشــیم؛ زیرا در 
جهان امروز رقابت شــدیدی در پذیرش 
افراد کارآمد و صاحب نظــر در این حوزه 

وجود دارد. 

ارتباط با مراکز بین المللی
یکی دیگر از مشــکالت دانشکده های 
علوم پایــه، موانع موجــود درخصوص 
ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی ســایر 
نقــاط جهان اســت. برای تولیــد علم و 
متعاقب آن فعالیت علمی نیازمند ارتباط 

مســتمر و کاربردی با مراکــز آکادمیک 
هستیم. دراین خصوص به نظر می رسد 
آیین نامه هــا و شــیوه های همــکاری 

دانشگاه نیازمند بازنگری باشد. 

منابع مالی برای جذب پسادکتری
فرایند تولیــد علم در این حــوزه با علوم 
مهندســی دارای تفاوت های بســیاری 
اســت. مــا در بخــش علــوم پایــه برای 
انجــام کارهای بــزرگ نیازمنــد جذب 
نیروی انســانی متخصص )دانشجویان 
پســادکتری( هســتیم. همه واقفیم که 
این امر محقق نخواهد شــد، مگر اینکه 
بتوانیم منابع مالی الزم برای جذب این 
نیروها را تأمین کنیم.  در انتهای جلســه 
جناب آقای دکتر موحدی ضمن تشکر از 
حضار پیشنهاد دادند برای جلسه آینده، 
استادان و فرهیختگان محترم لیستی از 
پیشنهادات کاربردی و عملی برای ایجاد 
مسیرهایی برای حمایت از علوم پایه تهیه 
کنند. به نظر می رسد باتوجه به نگاه ویژه و 
حساسیتی که معاونت محترم پژوهش و 
فناوری به این حوزه دارد، در آینده شاهد 
درخشش بیشتر علوم پایه در دانشگاه و 

کشور باشیم.

گزارشی از جلسه دانشکده های علوم پایه با معاونت پژوهشی

سرمایه گذاری بلند مدت، نتیجه بلندمدت

اگه می خواین روزتون رو با یه صبحونه هیجان انگیز شروع کنین،
اگه می خواین خستگی کالسا رو با یه نوشیدنی خاص   به در کنین،
 و حتی اگه فقط می خواین یه ساعتی رو به دور از هیاهوى   دانشگاه

 تو یه جاى    دنج سپرى   کنین
کافیه از این به بعد همه هزینه ها  واسه »کافه آى   تی« بشه!

آدرس کافه آی تی: البی ساختمان فناوری اطالعات )مرکز محاسبات(

میز نشریات
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آخرین انتصابات شریفی
در چند روز گذشــته بــازار انتصــاب داغ بود. چــه انتصاب های داخل شــریف و چه 
شریفی هایی که به سمت های خارج دانشگاه منتصب شدند. محمد فرجود که ورودی 
سال 80 دانشکده مکانیک شریف است، از طرف شهردار تهران به سرپرستی سازمان 
فناوری اطالعات شهرداری تهران منصوب شد و در جایی دیگر معاونت برنامه ریزی بنیاد 

نخبگان به دکتر حسن ساالریه رئیس دانشکده مکانیک رسید. داخل دانشگاه هم از طرف دکتر فتوحی دو انتصاب 
داشــتیم که هر دو در دانشکده  مهندسی شیمی و نفت بودند. دکتر مریم سعادتمند به عنوان معاونت فرهنگی 

دانشکده منصوب شد و دکتر محمدحسین غضنفری از معاونت دانشجویی به معاونت آموزشی منصوب شد.

آخرین وضعیت بهداری
هفته گذشته رفتار بهداری با دانشجوی هراسان از زورگیرها در صدر خبرهای کف دانشگاه 
قرار گرفت. آخرین اطالعات مربوط به این خبر حاکی از آن است که پزشک خانم شیفت 
اول به دستور هیئت رئیسه دانشگاه موظف شده است تا ساعت 16، مطابق ساعت کار 
اعضای غیرهیئت علمی، در بهداری حضور داشته باشد. درخصوص ویزیت نکردن 

دانشجوی خانم توسط پزشک مرد، این طور اعالم شد که هیچ دستوری از جانب دانشگاه و معاونت دانشجویی 
در کار نبوده و صرفًا عدم هماهنگی بوده است. یعنی پیش از آن برای طرح پایش سالمت ورودی ها قرار بر انطباق 
جنسیتی پزشک و بیمار بوده که این موضوع به اشتباه برای مدت چند روز به کل فعالیت ها تسری داده شده بود.

نامه واردهشماره 737  سه شنبه 16 آبان 96بــــــــخش  خـــــــبری

خأل ارتباطی 
چند هفته ای که از شروع  فراز ماجعفری

دانشــگاه می گــذرد و حــذف و اضافــه تمام 
ز  ا جهــی  رتو خو ر د جمعیــت   ، د می شــو
دانشجوهای رشــته های مختلف، مخصوصًا 
ورودی هــای جدید وارد مرحلــه بهانه جویی 
می شوند. بهانه های متفاوت برای چند کالم 
 هم صحبتــی با همکالســی ها که اکثــرًا هم 
نمی شــود.  منتهــی  مطلوبــی  نتیجــه   بــه 
 بهانه هایــی که گــه گاه شــیرین بودن خود را 
 از دســت می دهد و به نوعی ســرطان تبدیل 

می شود.
بحث راجع بــه صفات غریــزی جنس مذکر، 
و  مشــترک  کالس  تمیــز،  جــزوه  کلیشــه 
همشــهری بودن های اتفاقــی نیســت. غــم 
این خأل ارتباطی زمانی مشــخص می شــود 
کــه به تقریب تمام دانشــکده ها دارای مجله، 
ماهنامــه،  هفته نامــه،  انجمــن،  تشــکل، 
گاهنامه، برنامه های مفرح، جشــن های تولد 
پنجاه به باالی دانشــگاه، خوش آمدگویی به 
ورودی هــا، حلقه هــای فکری و ازاین دســت 
فعالیت ها هستند؛ ولی دریغ از اندکی حرکت 

رو به جلو.
واکنش نشــان دادن بــه مســائل روز و چــاپ 
چنــد اعالمیــه از فــالن نمایشــگاه و فــالن 
ســخنرانی و  در فرهنگی ترین حرکت ممکن، 
مقایســه ای بســیار ســطحی بین دو دیدگاه 
 اجتماعی، از پهلوبه پهلوغلتیدنی بیش نبوده 

و نیست. 
از مجله دانشــجویی انجمن دانشــکده های 
یــا  »تهــران مصــور«   انتظــار  مهندســی، 
»فردوسی«شــدن نــدارم؛ ولــی چیــزی که 
می بینم و ســواد ناقص من درک می کند، این 
است که مجله و انجمن پرده ایست که در پس 
آن بتوان خأل ارتباطی مذکور  را رفع کرد. من 
مســتغرق در این خأل، به قطع قصد تهمت یا 
خدای نکرده توهین ندارم؛ چه بسا خود آلوده 
به این ســرطان هســتم و واقعًا هــم نمی توان 
تمام تقصیر را به دوش ایــن کمبود ارتباط در 

نسل ما انداخت.
انجمن های بی رمــق و کم جانی که کلمه منع 
انتشار را به تاریخ سپرده اند، مسلم است که از 
ریشه مشکل دارند. نمی خواهم بگویم هرچه 
ضد قوانین نیســت، پس راکد است؛ ولی من 
جنب وجوش خاصی در هیچ کدام از اتاق های 
انجمنی در دانشــگاه ندیــده ام و همان طور 
که گفتم صرفًا انجمن و نشــریه، اسمی است 
کــه در پناهش بتوان بــه هم کالمی و ارتباط و 
حتی بازی پرداخت؛ هرچند نه همیشه، ولی 

در اکثر مواقع.
کاش می شد این  دســت خألها را جای دیگر 
و به بهانه ای دیگر رفع کــرد و انجمن را همان 
انجمن تعریف شده در شــورای  عالی انقالب 
فرهنگی نگاه داشــت. چقدر این جمله خوب 
است که دانشــجو باید دغدغه را به گفتمانی 

عمومی تبدیل کند. کاش...

شنبه گذشته پرونده ای با عنوان »علم یا استارت آپ؟« در روزنامه منتشر شد که طی آن نگاه دو طیف طرفدار دانشگاه نسل سه )مبتنی بر کارآفرینی  بازخورد
و کارآفرین پروری( و دانشگاه نسل دو )مبتنی بر پژوهش( مقابل هم قرار داده شد. در پی انتشار این پرونده، همان روز شنبه دکتر مهران سپهری، دکتر مهران سپهری*

اســتاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، مطلبی در نقد و تکمیل پرونده برای روزنامه ارســال کرد که در آن از زاویه ای دیگر به مسئله وارد شده بود. البته از تیتر روزنامه 
چنین برمی آمد که علم در برابر استارت آپ قرار گرفته است؛ درحالی که این صرفًا ظرافت روزنامه نگاری جهت کنجکاوکردن مخاطب بوده است. 

عنوان صفحه اول روزنامه شــریف مورخ شنبه 13 آبان 
»علم یا استارت آپ«، به اشتباه به خواننده این برداشت 
را می دهد که استارت آپ در مقابل علم و کارآفرینی در 
مقابل پژوهش اســت و دانشجوی شــریف باید یکی از 
این دو را انتخاب کند. بررسی عملی کارآفرینان موفق  

و دانشگاه های برتر، عکس این ادعا را ثابت می کند. 
کارآفریــن زاده نمی شــود، بلکــه تربیــت می شــود؛ 
همان طور که مدیر و مهندس تربیت می شوند. شاید در 
نظر عامه، کارآفرین کسی است که از گاراژ خانه و بدون 
هیچ گونه ســابقه علمی و تحصیلی به شــرکتی بزرگ و 
ثروتی کالن دســت می یابد. البته شرکت های معروفی 
مانند اپل، دل و مایکروســافت را دانشجویان اخراجی 
کالج، از محلی حقیر و بدون سرمایه شروع کردند؛ ولی 
پیشکسوتان این شــرکت های نوپا بالفاصله از تجربه و 
مشاوره افراد تحصیل کرده برخودار شدند. برخی هم 
کارآفرینی را داللی می دانند که با اســتفاده از وضعیت 
آشــفته یا رانت خواری به ثروتی ناگهانی می رســند. از 
نظر علمی، این چنین فعالیت ناپایدار و غیرعادالنه ای، 

کارآفرینی محسوب نمی شود.
در ســال های 80 میالدی که در دانشــگاه اســتنفورد 
تحصیل کردم، شــاهد تأسیس و شــکوفایی بسیاری 
شرکت های دانشــگاهی بودم که امروزه غول فناوری و 
 Silicon( صنعت هستند و دره مجاور دانشگاه از دره شن
Valley( به دره تکنولوژی تغییر یافت. اولین محصوالت 
سیکو را زوج جوان دانشــجوی خارجی استنفورد، در 
آزمایشــگاه دانشــگاه به وجود آوردند که هسته اصلی 
شرکت عظیم سیکو شد. در مجاورت دانشگاه استنفورد 
 Stanford Research Institute مؤسســه پژوهشــی 
(SRI( تأسیس شد که گهواره پژوهش های کاربردی و 
نسل های بعدی تکنولوژی شد. همین پدیده در جوار 
دانشــگاه های برتر دنیا ازجمله MIT در ماساچوست 

آمریکا رخ داد.
در دنیای امروزه تکنولوژی پیچیده با رقابت فشــرده، 

چنــد دانشــجوی جوان شــاید 
بتواننــد اســتارت آپ تأســیس 
کنند؛ ولی در درازمدت به رشــد 
و پایداری دست نخواهند یافت. 
شاید 75درصد شرکت های نوپا 
و 90درصد استارت آپ ها در دنیا 
شکست می خورند. متأسفانه از 
استارت آپ های شکست خورده 
خبری منتشــر نمی شــود؛ ولی 
اندک اســتارت آپ های موفق یا 
نیمه موفق الگوی کاذب جوانان 
امیدوار می شــوند، بــدون درک 
اینکــه کارآفرینــی علم اســت و 
تشــکیل اســتارت آپ دانــش و 

مهارت الزم دارد. زمانی که پزشک و مکانیک و وکیل باید 
تخصص و گواهی نامه داشته باشد، متأسفانه بسیاری 
بدون دانش در مدیریت، اقتصاد یا کارآفرینی وارد این 
حوزه می شــوند. امروزه مدیریت و کارآفرینی علم های 
جدی هســتند که خود به رشته های تخصصی تقسیم 

شده اند و نیاز به پژوهش و خالقیت دانشگاهی دارند.
از این جهت از امســال، دانشــکده مدیریت و اقتصاد 
دانشــگاه صنعتی شــریف، پس از چند ســال تدریس 
و پژوهــش در تخصــص و علم کارآفرینــی، دوره فرعی 
کارآفرینی را شروع کرد. دانشجویان دوره فرعی در کنار 
تحصیل کارشناسی در زمینه اصلی علوم یا مهندسی، 
حداقل 8 درس تخصصی کارآفرینی و مدیریت را در دو 
سال آخر خود فرامی گیرند و به گذراندن دوره کارآموزی 
در شــرایط واقعــی کســب وکار 
ملزم هستند. دانشگاه صنعتی 
شــریف شــاید تنها دانشگاه در 
ایران اســت که ضمن داشــتن 
دوره هــای تکمیلــی و ترویجی 
کارآفرینــی و پــارک فنــاوری، 
موضوعات تخصصی و پژوهشی 
در کارآفرینــی را به طور عمیق و 
علمی در ســطح ارشد و دکتری 

عرضه کرده و می کند.
بــر خالف نظــر مهنــدس جواد 
درویش و در شرایط موجود اقتصاد 
مقاومتی کشــور، شریان حیاتی 
مملکت، اشــتغال و پول اســت. 

دوران آموزش تخصصی رایگان و وابستگی کامل به بودجه 
دولتی به آخر رسیده است. چرخه تولید علم در دانشگاه 
اگر به کارآفرینی و اشــتغال زایی متصل نشــود، ناپایدار 
و بیهوده خواهد بــود. البته انجام پژوهــش بنیادی نیز 
ضروری است؛ ولی در دراز مدت این پژوهش نیز به سرمایه 
و کاربرد نیاز دارد. شــرکت مک دونالد که رستوران های 
زنجیری فســت فود را دارد، دارای مرکزی آموزشی به نام 
دانشگاه همبرگر است. به جرئت می توان گفت که رتبه 
زیر 100 کنکور دانشگاه، اگر تحصیالت MBA  نداشت 

در تأسیس و رشد »مامان پز« موفق نمی شد.
52 ســال پیــش دانشــگاه صنعتی شــریف بــا تمایز 
نخبه پروری در علوم و مهندســی تأســیس شد و بدون 
شــک در ایران و جهــان تأثیرگذار بود. 17 ســال پیش 
دانشــکده مدیریت و اقتصاد در این دانشــگاه پیشرو 
شکل گرفت که بتواند پژوهشگران و مدیران متخصص 
را برای صنایع و ســازمان های ایران تربیت کند. در این 
مدت با تأسیس پژوهشکده ها و قطب های علمی و تأکید 
بر پژوهش همراه با آموزش کیفیت، دانشــگاه صنعتی 
شریف به سوی دانشگاه نسل دوم سوق داده شد. اکنون 
زمان حرکت و تحول بعدی دانشــگاه است تا همچنان 
سرآمد و تأثیرگذار بماند. دانشــگاه نسل سوم انتخاب 
نیست، الزام است. کارآفرینی نقطه مقابل علم نیست، 
بلکه ادامه آن است. دانشــجویان نخبه و سخت کوش 
شریف نیز می توانند در علم و تجربه استارت آپ موفق 

و درخشان باشند.
 * عضو هیئت علمی 
دانشکده مدیریت و اقتصاد 

پاسخ استاد مدیریت به پرونده شماره 736 روزنامه

کارآفرین زاده نمی شود، بلکه تربیت می شود

اکنون زمــان حرکت و 
تحول بعدی دانشــگاه 
است تا همچنان سرآمد و 
تأثیرگذار بماند. دانشگاه 
نسل سوم انتخاب نیست، 
کارآفرینی  و  است  الزام 
نقطه مقابل علم نیست، 

بلکه ادامه آن است



 4

سالن پر بود از جمعیتی که مشتاق ورود نویسنده معروف »قورباغه ات را قورت بده« بودند. باالخره و با تشویق حاضران، برایان تریسی 73ساله  گزارش
که به سختی روی پاهایش ایستاده بود، با کمک 2 نفر دیگر روی سن آمد. مردی که برخالف راه رفتن آرامش، تند و بدون توقف صحبت می کرد. رضا کاردر رستمی

در ادامه بخشی از صحبت های برایان تریسی را باهم می خوانیم. این برنامه در سینما کورش ویژه کارکنان گروه صنعتی گلرنگ برگزار شد. 

بــوده ام.  IBM مشــاور  در  ســال ها 
برخالف چیزی که شــاید به نظر برسد، 
ایــده خارق العــاده ای در آنجــا اجــرا 
نمی شــود و تعــدادی ایــده ســاده را 
مدام تکــرار می کننــد. همیــن! هیچ 
چیز خارق العاده ای وجــود ندارد. من 
برای موفقیت ســه قانــون دارم: قانون 
اول. هــدف روشــن و واضــح داشــته 
باشــید؛  قانــون دوم. عملکــرد خود را 
اندازه گیری کنید؛ قانون ســوم. زمان 
خود را درراســتای رســیدن به اهداف 

مدیریت کنید. 
فعالیت هایــی را که در طــول روز انجام 
می دهید، فهرست کنید. اگر با دقت این 
کار را انجام دهید، به لیستی با 20تا30 
فعالیت می رسید. حال اگر این کارها را 
براساس ارزشی که ایجاد می کند مرتب 
کنید، درمی یابید کــه 90درصد ارزش 
در 3تــای آن هــا ایجاد می شــود. برای 
تشخیص این سه کار، باید به این سؤال 
جواب بدهید که اگر فقط بتوانید یک کار 
را انجام دهیــد، آن کار چه خواهد بود. 
ســؤالی که جواب دادن به آن به آسانی 
ممکن نیســت. مــن ایــن ســؤال را از 
مدیران ارشد خیلی از شرکت های بزرگ 
پرســیده ام و درمورد جوابشان با آن ها 
صحبت کرده ام. خیلی از آن ها چیزهای 
مهمی نوشــته بودند، اما آن فعالیت ها 
وظیفه شــان نبود. کار مهمــی بود، اما 
وظیفه آن ها نبــود. بنابرایــن دوباره از 
آن ها می پرسیدم مهم ترین کارهایی که 

در طول روز باید انجام بدهی چیست؟ 
وقتی این تمرین را با هزاران مدیر انجام 
دادیــم، همه آن هــا متوجه شــدند که 
ســه وظیفه اصلی شان چیست. سپس 
به آن ها گفتــم در تمــام روز اصاًل وقت 
را تلــف نکنید. امــروزه 50درصد وقت 
تلف می شــود برای کارهایــی که اصاًل 
ارزش نــدارد؛ شــبکه های اجتماعی، 

گفت وگوهای غیرضروری، بازی و... .
از وارن باِفت راز موفقیتش را پرسیدند. 
راز بافــت بــرای موفقیت این بــود: »به 
همه چیز جز ســه موضوع اصلی خودم 
نه می گم. بــه همه کارها، اگــه یکی از 
ســه موضوع اصلی من نباشــه می گم 
نــه«. IBM بــا اســتفاده از همیــن راز 
بافت، متحول شد و در یک سال از ضرر 
1/1میلیارد دالری به سود1/6میلیارد 
دالری رســید؛ چیــزی کــه آن را قانون 

سه گانه نامیده ام. 
برای بهترشــدن، بایــد در کارهای مهم 
بهتر شد. این است که تحول اساسی در 
شما ایجاد می کند. 80درصد مردم بعد 
از اینکه به ســطح مشخصی از عملکرد 
رسیدند، دیگر خود را بهبود نمی دهند و 
به سطح کافی بسنده می کنند و در حوزه 
راحتی خود گیــر می کنند؛ درحالی که 
دنیا خیلــی ســریع اســت و تغییرات، 
خیلی سریع اتفاق می افتند. اگر بهبود 
نداشــته باشــید، یعنی افت کرده اید. 
دانش و مهارت شما هر 2تا5سال از رده 
خارج می شــود و باید مهارت جدیدی 

جایگزینش کنید. باید بهتر بشوید تا در 
سطحی که هستید، باقی بمانید.

تمرکز روی سه کار مهم از هر چیز دیگری 
مهم تر است. چیزی که تدریس می کنم، 
این اســت که قبل از آنکه انجام بدهی، 
فکر کــن و مهم تریــن کارت را انتخاب 
کن و فقــط روی ایــن کار متمرکز باش 
تا تمامــش کنی. وقتــی روی کارهایی 
وقت می گذارید که مهم نیستند، انگار 
کاری انجــام نداده ایــد. وقتی کار مهم 
را انجام بدهید، خوشــحال می شوید و 
ایندورفین در بدن شــما ترشح می شود 
و این خالقیت شــما را افزایش و به شما 

انگیزه می دهد. 
اگر مدیر هســتید، شــما را به بازی ای 
دعــوت می کنم کــه اگــر در آن بازنده 
شوید، شــغلتان را از دســت می دهید. 
از شــما می خواهــم روی برگــه ای نام 
افــراد کلیــدی ســازمانتان و ســه تا از 
مهم تریــن وظایــف آن ها را بنویســید. 
بعد به ســراغ کارکنان شــما مــی روم و 
از آن ها می پرســم ســه تا کار مهمی که 
انجام می دهید، چیست؟ اگر پاسخ ها 
یکی بــود، برنده اید. در غیر این صورت 
شغلتان را از دســت می دهید. چند نفر 
از شــما با من بــازی می کنید؟ در طول 
این سال ها هیچ مدیری را پیدا نکرده ام 
که با من بــازی کند، حتی یــک مدیر. 
هیچ مدیر اجرایی ای را پیدا نکرده ام که 
به اندازه کافی به خودش و ســازمانش 
اعتماد داشــته باشــد. این همــان راز 

تحول سازمان شماست که به شما کمک 
می کند بهترین باشید. 

یکی از مهم تریــن نکاتی که در مدیریت 
زمــان آموختــم، این بود کــه همه چیز 
تکمیل وظایف اســت. شروع می کنم و 
تکمیل می کنم. این فقــط انجام دادن 
کار نیست؛ هر وقت کاری تمام می شود، 
خوشــحالی و انگیــزه به دنبــال دارد. 
بهترین رؤیاها بــدون انجام دادن کارها 

هیچ است.
 95 درصــد کاری کــه در زندگی انجام 
می دهیــد، عــادت اســت؛ امــا نکته 
درخورتوجه این اســت کــه می توانید 
بــا تمرین هرروزه ســه کار اصلی، آن ها 
را به عــادت تبدیل کنید. وقتی شــروع 
و تکمیل کار اصلی عادت شــما شــد، 

بهره وری تان افزایش می یابد. 
اگر می خواهید خیلی خوب باشید، چرا 
نیســتید؟ اگر تمایل داریــد عالی ترین 
عملکــرد را نشــان بدهید، چــرا موفق 
نمی شــوید؟ همان طور که گفتم برای 
تغییر باید بعضی کارها را انجام ندهید، 
بعضــی کارها را بیشــتر انجــام بدهید 
و کارهایتــان را بــه تعویــق نیندازیــد و 
تکمیلشان کنید و با تکرار این فرمول، آن 
را عادت زندگــی خود کنید. نمی توانید 
بــرای موفقیت بــه معجزه تکیــه کنید. 
ممکن اســت معجزه اتفــاق بیفتد؛ اما 
ویژگی معجزه این اســت که نمی توانید 
رویــش حســاب کنیــد. امیــد، گزینه 

نیست. 

فکر کن، روی مهم ترین کارت متمرکز شو، کارهای مهمت را تمام کن، تغییر کن

امید، گزینه نیست

شماره 737  سه شنبه 16 آبان 96

راز موفقیت 
 برایان تریســی، اســتاد حرف های ســاده 
است. حرف هایی که در عین سادگی بسیار 
اثرگذار هســتند. راز موفقیــت او هم یکی 
از همین حرف های ســاده اســت. خودش 

می گوید:

مدت ها درگیر فــروش اجناس مختلف بودم، 
تا اینکــه روزی از خــودم پرســیدم: »چطور 
اســت که دیگران از من موفق ترند؟« آن وقت 
دســت به کاری زدم کــه زندگی مــرا ازاین رو 
به آن رو کرد. ســراغ فروشــندگان موفق رفتم 
و از آن هــا پرســیدم که چطــور کار می کنند. 
حرف هایشان را شنیدم و به نصیحت هایشان 
عمل کــردم و فروشــم افزایش یافــت. نهایتًا 
آن قــدر پیشــرفت کردم کــه تبدیل بــه مدیر 
فروش شــدم. در کار مدیریت فــروش هم از 
همان اســتراتژی پیــروی کردم و یــاد گرفتم 
کســانی کــه در کار مدیریــت فــروش موفق 
هستند، چه کار می کنند و آن وقت خودم هم 

همان کارها را انجام دادم. 
این جریان یادگیــری و به کارگیــری آنچه یاد 
می گرفتم، زندگی مــرا دگرگون کرد. هنوز هم 
مبهوتم که این کار چقدر ساده و بدیهی است. 
فقط کافی اســت یــاد بگیرید که افــراد موفق 
چه کار می کنند و آن وقت شما هم همان کارها 
را بکنید تا به همان نتایج برسید. واقعًا چه ایده 
جالبی است! مطلب خیلی ساده است. بعضی 
از افراد بهتر از دیگران عمــل می کنند؛ چون 
کارهای بخصوصــی را به روش متفاوتی انجام 
می دهنــد. درواقع کارهای درســت را با روش 
درســت انجام می دهند و از وقتشان به نحوی 
بسیاربســیار بهتــر از فردی عادی اســتفاده 

می کنند.
به  علــت تجربیــات ناموفقــی کــه در زندگی 
داشــتم، نوعی احســاس ضعف و ناکارایی در 
من شــکل گرفته بود. در ایــن مخمصه ذهنی 
گرفتار شــده بودم که کســانی کــه بهتر از من 
عمل می کنند، واقعًا بهتر از من هستند. آنچه 
یــاد گرفتم، این بود که این فکر الزامًا درســت 
نیســت. آن ها فقــط کارها را بــا روش دیگری 
انجــام می دادند و آنچه یــاد گرفته بودند، من 

نیز می توانستم یاد بگیرم. 
این بــرای من در حکم مکاشــفه بــود و از این 
کشــف، هم مبهوت بــودم و هــم هیجان زده. 
دریافتــم کــه می توانــم زندگی خــود را تغییر 
دهــم و می توانم به هر هدفی کــه برای خودم 
تعیین کنم برسم؛ به شــرط آنکه ببینم کسانی 
کــه در آن زمینه موفق هســتند، چه می کنند 
و ســپس خودم همــان کارها را انجــام دهم تا 
نهایتــًا به همــان نتایجــی که آن ها به دســت 

آورده اند برسم.

او کیست؟
در ســال 1944 در کانادا متولد شــد. خودش می گوید در آغاز زندگی، جز ذهنی 
کنجکاو چیزی نداشته و درس نخواندنش در مدرسه باعث شده است ترک تحصیل 
کند. ســال ها به کارهای یدی مشغول بوده و بعد ســراغ فروشندگی رفته است. از 
اینجاســت که روند زندگی اش تغییر می کند و در کمتر از یک سال، به فروشنده ای 

طراز اول تبدیل می شود. در 25سالگی 95 نماینده فروش در 6 کشور جهان زیر دستش کار می کنند و مدیر 
فروشی حرفه ای شده است. از افتخارات وی می توان به تجربه در بیش از 20 شغل مختلف، راه اندازی چند 

ده شرکت، همکاری با بیش از 500 شرکت و نگارش حدود 100 کتاب اشاره کرد. 

همه هزینه هام برای ناشرها
برایان تریسی در بخشــی از صحبت های خود از رعایت نکردن قوانین حق نشر در 
ایران گله کرد و گفت: »کتاب های من، پرفروش ترین کتاب های مدیریت زمان در 
جهان هستند و در ایران هم خیلی از این کتاب ها ترجمه و چاپ شده اند؛ مثاًل کتاب 
»قورباغه ات را قورت بده« خیلی معروف شــد و عالوه بر چاپ این کتاب توسط سه 

ناشــر، دانلود متن آن به صورت های مختلف در اینترنت برای همه امکان پذیر است. سایر کتاب های من هم 
توسط سه یا چهار ناشر به چاپ رسیده اند؛ اما ناشران ایرانی هیچ حق نشری را بابت چاپ این کتاب ها به من 

پرداخت نکرده اند«. 

گــــــــــــــــــــــــزارش در حاشیه



 5

حمایت مالی از پروژه های علمی مشترک ایران و آلمان
علم و صنعت: هدف این نشست تدوین روند حمایت از تعامل پژوهشگران دو کشور 
ایران و آلمان برای تدوین پیشنهادهای طرح های بزرگ تحقیقاتی مشترک است. 
مقرر شد مقدمات الزم برای تدوین فراخوان های این حمایت ها تا زمان برگزاری روز 
علم ایران آلمان در هفته دوم اسفندماه 1396 نهایی و اعالم عمومی شود. در این 

نشست تخصصی سه ساعته درخصوص روند حمایت های مشترک از پژوهش های مشترک بحث شد. شایان 
ذکر اســت که روز علم ایران و آلمان به عنوان رویداد ساالنه بررسی روند پیشرفت همکاری های علمی ایران و 

آلمان در نیمه اول اسفند 1396 در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود.

صدور مجوز فعالیت یکساله برای پنج خوابگاه غیردولتی
دانشگاه کردســتان: در جلســه شــورای مرکزی نظارت و ارزیابی خوابگاه های 
غیردولتی استان کردستان، مجوز فعالیت برای 5 خوابگاه غیردولتی )خودگردان( 
صادر شد. این شورا با حضور معاونان دانشــجویی، مدیران حراست دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی اســتان و نماینده پلیس نظارت بر اماکن تشــکیل جلسه داد. 

معاون دانشــجویی دانشــگاه از نماینده پلیس نظارت بر اماکن خواســت به برقراری نظم و امنیت پیرامون 
خوابگاه های دانشجویی در سطح شهر سنندج توجه ویژه داشته باشند. در این جلسه مجوز فعالیت یک ساله 

برای 5 خوابگاه پیام، آسایش 1، آسایش 2، دانیال و کوثر  صادر شد.

شهریورماه امسال، جمعی از دانشجویان ایرانی در حمایت از بازگشایی سفارت ایران در کانادا مقابل دفتر وزیر امور خارجه کانادا تجمع کردند.  این دانشجویان دلیل تجمع خود را اعتراض به مشکالتی خواندند که به واسطه نبود روابط دیپلماتیک برایشان ایجاد شده است. تجمع کنندگان گفت و گو
تأکید کردند که قصد دارند با این تجمع وعده برقراری روابط دیپلماتیک با ایران را که دولت لیبرال کانادا به رهبری ترودو، دو ســال پیش و در بحبوحه انتخابات 
داده بود و به گفته آن ها تا امروز در راســتای احقاق آن عملی نکرده است، به آن ها یادآوری کنند. به همین منظور با احسان حمیدی، دانشجوی سابق دانشگاه 

امیرکبیر و از برگزارکنندگان این تجمع به گفت وگو نشستیم.

االن وضعیت دیپلماتیک ایران 
و کانادا چگونه است؟ چرا؟

خوب نیست، الاقل آنچه در ظاهر می بینیم 
و مرتبــط با گشــایش در امــور مهاجرین و 
خدمــات بــه آن هــا و همچنین مــراودات 
اقتصادی و سیاسی است، مطلوب نیست. 
فضا درســت مثــل قبــل بــوده و روابط در 

نازل ترین شرایط به سر می برد.
وضعیــت دیپلماتیک فعلی چه 
مشکالتی را برای ایرانیان ایجاد 

کرده است؟
موارد متعددی گریبانگیر ایرانیان ســاکن 
کانادا و همچنین ایرانیانی که قصد عزیمت 
به کانادا را دارند، هست. هر ایرانی برای اخذ 

هرگونه ویزا باید ازطریق کشور ثالث، مثل ترکیه، امارات 
متحده عربی و... برای انگشت نگاری و عکس برداری 
اقدام کند که این امر خــود هزینه گزاف مالی و زمانی 
را به دنبــال دارد. الزم به ذکر که کشــورهای معدودی 
ملزم به انگشت نگاری هستند. از طرفی ایرانیان مقیم 
کانــادا به دلیل نبــود هیچگونه مــکان دیپلماتیک در 
کانادا از تمام خدمات کنسولی محروم هستند. تمدید 
گذرنامه ایرانی، عقــد هرگونه قرارداد یــا وکالت نامه، 
اهم موضوعاتی است که هزینه های زیادی را بر دوش 
ایرانیان ســاکن کانادا می گذارد و ایــن قبیل کارها در 
واشــنگتن کشــور آمریکا صورت می پذیرد. همچنین 
بسته بودن یا دشــواربودن مبادالت اقتصادی و بانکی 

بسیاری از ایرانیان را دچار مشکل ساخته است.

تجمع ایده چه کســی بــود و چگونه و کجا 
برپا شد؟

تجمع توسط عده ای از دانشجویان و فارغ التحصیالن 
فعال دانشگاه های شهر تورنتو کلید خورد و با استقبال 
دیگر گروه ها رو به رو شد. این تجمع رو به روی دفتر وزیر 
امور خارجه کانادا واقع در شهر تورنتو برگزار شد. تمام 
هزینه ها، تدارکات و تبلیغات توسط دانشجویان و افراد 

مستقل تقبل شد.
بیشــتر افراد حاضر در تجمع چه کسانی 

بودند؟
عموم افراد، دانشجویان بودند و همچنین دیگر افرادی که 
متحمل اینگونه هزینه ها شده اند. مسئله حائز اهمیت، 
حضور اقشار و تفکرات مختلف در این تجمع بود که همه 

با دغدغه مشترک در آن حاضر شده بودند و 
مطالبه واحد بازگشایی سفارت را داشتند.

شــعار معترضــان و مخاطبشــان چــه 
کسانی بودند؟

شــعار معترضین کاماًل بی ارتباط با هدف 
تجمع بود و سیاست های داخلی جمهوری 
اســالمی را هدف قرار مــی داد و همچنین 
موضوعاتــی چــون حقــوق بشــر را پیش 
می کشــیدند. بارها دانشــجویان سعی در 
توضیح مقصود اصلــی تجمع به معترضان 
داشــتند که هربار با هتاکــی و  اهانت های 

شدید مواجه می شدند.
ایــن تجمع کــی برگــزار شــد و پیگیری 
موضوعات به چه صــورت خواهد بود؟ 
تجمعی دیگر؟ تالش دیپلماتیک؟ چگونه؟
این تجمع 10 سپتامبر 2017 تقریبًا هم زمان با پنجمین 
سالگرد بسته شدن ســفارت ایران در کانادا برگزار شد. 
پیگیری این مطالبات ازطریق درخواست جلسه با وزیر 
امورخارجه کانــادا صورت گرفت که تا به امروز میســر 
نشده است. همچنین تماس ممتد حضوری و مکاتبه ای 
با نمایندگان ایرانی کانادایی و کانادایی پارلمان کانادا 
برای برقرای روابط دیپلماتیــک و همچنین عدم وضع 

تحریم های جدید علیه ایران صورت گرفته است.
پیگیری مداوم و مطالبه گری ازطرق مختلف، من جمله 
پیگیری های مذکــور و همچنین برگزاری جلســات و 
اجتماعات و فعالیت مجازی به صورت هم زمان راه هایی 
است که دانشجویان پی گرفته و آن را ادامه می دهند.

تجمع دانشجویان ایرانی در مقابل وزارت امور خارجه کانادا

سفارتمان را باز کنید

کمیک برگزیده
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 دانشگاه ما 
نیازمند توجه ما است 

بیشــتر   : ن ینســتو پر ترجمه: حسین رجبی 

بعدازظهرهــا کــه بعــد از کالس از دانشــکده 
برمی گردم، تلفنم دائمًا وسوســه ام می کند که 
آن را چک کنم. در طول کالس ها و حل تمرین ها 
آن را چک نکرده ام و انتظار ایمیل ها و پیام های 
خوانده نشده را دارم. استفاده از گوشی درحال 
پیاده روی، حواس مرا پرت می کند و نمی توانم 
تمام توجهم را به هر کدام از دو کار معطوف کنم. 
وقتی به مقصدم می رســم حتی یــادم نمی آید 

چگونه به آنجا رسیده ام!
شــواهد اخیر نشان می دهند اســتفاده بیش 

از انــدازه از موبایل و دیگر ابزارهــای فناوری، 
به ســالمت روان ما آسیب می رســاند. یکی از 
پژوهشــگران دانشــگاه کالیفرنیای جنوبی در 
جدیدترین پادکســت خود با عنــوان »پرونده 
بی حوصلگی« توضیح می دهد: »وقتی درحال 
شــنیدن صداهای تلفن همراه خود هســتید، 
توجه شما به دنیای اطرافتان به گونه ای است که 
شبکه درونی خود را خاموش می کنید و از خود 
جدا می سازید«. منظور وی از »شبکه درونی«، 
تفکر خالقانه و خیال انگیز اســت. پژوهش این 
پژوهشگر نشان داده است تلفن های همراه در 
قدرت تخیل ما مداخله می کنند. او پیشــنهاد 
می کند برای حفظ ظرفیت های خالقانه خود، 
زمان هایی را در طول روز به طــور مرتب تنها به 

ذهنمان اختصاص دهیم.
نمادهــا، صندلی ها، مســیرهای پیــاده روی، 
باغ ها و فضاهای سبز بسیاری هستند که نوابغی 
را طی بیش از دو قرن به یاد سپرده اند. حداقل 
می توانیم از ایــن میراث غنی آگاهی داشــته 
باشــیم، تا قدردان آن باشــیم. انجــام این کار 
نیازمند توجه به دانشگاه است. طی کردن مسیر 
به ســمت کالس باید همراه با دیدن و شنیدن 
باشــد، نه اینکه توجه خود را بین دستگاه های 
الکترونیکی و دنیای واقعی تقسیم کنیم. برای 
اینکه خــودم به حرفــی کــه زده ام عمل کرده 
باشــم، می خواهم از این به بعد با حواس جمع 

در دانشگاه راه بروم.
می توانیــم از فرصــت پیاده روی مــان به طــور 
ســازنده ای اســتفاده کنیــم؛ مثاًل بــا تماس 
بــا خانواده، یــا گوش کــردن به پادکســت ها. 
هرچنــد صحبت کردن بــا موبایل و اســتفاده 
از هدفــون، ارتبــاط کامل ما را بــا اطراف قطع 
می کنــد. پژوهشــگران پیشــنهاد می کننــد 
پذیرای بی حوصلگی باشیم؛ چیزی که نیازمند 
خالی کردن ذهن از همــه محرک های فناوری 
است. من پیشنهاد حفظ کردن شعر را می دهم؛ 
چراکه ذهن را فعال کرده و ممکن اســت مسیر 

زندگی ما را تغییر دهد.

روی خط خارج



داده های امیدوارکننده از موفقیت توافق نامه پاریس
طی 5 دهه گذشــته، رشــد اقتصادی و انتشار دی اکســیدکربن پا به پای هم پیش 
می رفتند؛ اما طی 4 سال گذشته رشد اقتصادی و انتشار کربن دی اکسید از هم جدا 
شده اند. اقتصاد جهانی درحال رشــد است؛ درحالی که داده های مرکز تحقیقات 
اتحادیه اروپا گویای این هستند که انتشار کربن نسبتًا ثابت مانده است. گذار چین به 

سمت انرژی های پاک نقش تأثیرگذاری در این زمینه داشته است. چین اولین منتشرکننده گازهای گلخانه ای 
است؛ گرچه هنوز سرانه تولید آن از سرانه انتشار آمریکا کمتر است. اما از سال 2013 با کاهش سهم زغال سنگ 
منبع: گاردین در تولید انرژی، انتشار گازهای گلخانه ای چین به میزان پایدار و ثابتی رسیده است. 

غبارروبی از دفتر توتال
بازگشایی دفتر توتال شاید مهم ترین خبر این روزها در حوزه نفت و انرژی بوده است. 
به گزارش شــانا، شــرکت نفتی »توتال ایران بی وی« مهرماه امســال در اداره ثبت 
شرکت ها و مؤسسه های تجاری ایران ثبت شده و قرار است در زمینه سرمایه گذاری 

پروژه های باالدستی و میان دستی و پایین دستی نفت و گاز فعالیت کند.
نخســتین قرارداد جدید نفتی پس از رفع تحریم ها 12تیرماه امســال بین شــرکت ملی نفت و کنسرســیوم 
بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توســعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد. ارزش قرارداد 

توسعه فاز 11 پارس جنوبی 4 میلیارد و ٨٠٠ میلیون دالر است.
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دو هفتــه پیــش در شــماره 734  انرژی
روزنامــه در همیــن صفحــه، بــه محمد فاحی

موضوعی با عنوان »بازنگری در حقوق مسلم ایرانیان؛ 
انرژی هسته ای و ســد یا انرژی و آب« پرداختم. در آن 
نوشته از نموداری برگرفته از وب سایت شانا )شبکه نفت 
و انرژی ایران( استفاده شده بود که براساس آن، رشد 
میزان کل عرضه و تقاضای انرژی ایران در سال 1404 
یعنی 8 سال دیگر به گونه ای خواهد بود که میزان تولید 
و مصرف انرژی برابر خواهد شــد و ایران مجبور است 
انرژی مورد نیاز خود را از بیرون مرزها تأمین کند. پس 
از انتشــار این مقاله به جز یک مورد، نقدی درمورد این 
داده ها دریافت نکردم؛ اما همان یک مورد باعث شــد 
درمورد اطالعات ارائه شده در آن نمودار مداقه بیشتری 

کنم و نتایج آن را در این نوشته بازگو نمایم.

اشکال در داده ها و پیش بینی ها
در نموداری که در شماره پیشــین این صفحه )رجوع 
کنید به شماره 734 روزنامه، صفحه 6( آورده شده بود، 
هم از لحاظ اعداد بیان شــده درمورد عرضه و تقاضای 
انــرژی و هــم از لحــاظ پیش بینی روندها اشــکاالت 
عمده ای وجود داشــت. براســاس این نمودار، رشــد 
مصرف انرژی در کشــور به طور متوسط 5/5درصد در 
نظر گرفته شده بود و بدون اشاره به رشد عرضه انرژی 
اولیه، این گونه استدالل شــده بود که در سال 1404 

میزان عرضه و تقاضای انرژی سربه سر خواهند شد.

نگاهی به ترازنامه انرژی ایران
داده های مربوط به انرژی کشــور در دو ترازنامه انرژی 
)متعلق به وزارت نیرو( و ترازنامه هیدروکربوری )متعلق 
به وزارت نفت( به صورت مستقل انتشار می یابند. گرچه 
وجود دو ترازنامه در کشور که اختالفاتی هم باهم دارند، 
خود جای بحــث دارد؛ برای صحه ســنجی داده های 
ارائه شده توسط »شانا«، از ترازنامه انرژی کشور استفاده 
شد. ابتدا الزم است توضیحی درمورد دو واژه »عرضه کل 
انرژی اولیه« و »کل مصرف نهایی« بیان شود. منظور از 

»عرضه کل انرژی اولیه« کل برداشتی است که از منابع 
انرژی کشــور انجام می شــود و از این میزان، صادرات 
انــرژی و مصرف هواپیماها و کشــتی های بین المللی 
کم شــده و واردات انرژی به آن افزوده می شود. منظور 
از »کل مصــرف نهایی« نیز میزان انرژی اســت که بعد 
از اتالفات هریک از بخش ها شــامل انتقال، فرآورش و 
تبدیل انرژی، به دست مصرف کننده نهایی می رسد. 
واقعیت این اســت که طی بررســی ای که در داده های 
عرضه و تقاضای انرژی از سال 1370تا1393 انجام شد 
که در شکل مشاهده می شود، عرضه انرژی اولیه ایران 
در این مدت 24 ســال، ســاالنه 8/73درصد و مصرف 
نهایی انرژی ســاالنه8/15درصد رشــد کرده اســت. 
روشن است که اگر عرضه و تقاضای انرژی با همین روند 
ادامه یابد، در بازه ای که منابع انرژی فســیلی، شامل 
نفت و گاز، قابل برداشت باشند، عرضه بیشتر از تقاضا 
بوده و از لحاظ نظری هرساله میزان صادرات انرژی قابل 
افزایش است و در این مدت ایران همچنان صادرکننده 

انرژی خواهد بود.

نگاهی به عمر منابع فسیلی ایران و 
اختالف نظرها بر سر آن

حال که تخمیــن ســاده و اولیــه ای از وضعیت عرضه 
و تقاضــای آینده انرژی ایران انجام شــد، این مســئله 
خودنمایی می کند که واقعًا منابع فسیلی کشور تا چه 
زمانی دوام خواهند داشت و تا چه زمانی نرخ برداشت 
از مخــازن افزایشــی خواهد بــود. در نبــود داده های 
رسمی دردســترس از عمر منابع نفت و گاز ایران، ابتدا 
به پیش بینی شرکت BP در این مورد می پردازیم. طبق 
آمارهای این شرکت میزان ذخایر اثبات شده نفت ایران 
تا پایان سال 2016 معادل 158/4هزار میلیون بشکه و 
نسبت Reserve to Production (R/P( آن معادل 94 
سال و میزان ذخایر اثبات شده گاز طبیعی تا پایان سال 
2016 معادل 33/5هزار میلیارد مترمکعب و نســبت 
Reserve to Production آن 165 ســال تخمین زده 
شده است. نکته جالب اینجاست که گرچه محاسبات 

دقیقی در کشــور خودمان در این مورد وجــود ندارد، 
عده ای از متخصان داخلی برآورد ذکرشده BP را اشتباه 
و بسیار خوش بینانه تصور می کنند. به نقل از خبرگزاری 
تسنیم، دکتر مسعود درخشان، استاد اقتصاد دانشگاه 
عالمــه طباطبایــی در مصاحبه ای با ایــن خبرگزاری 
می گویــد: »طبق تحقیقــات ما، ایــران حداکثر تا 30 
سال دیگر مشکل نفت خواهد داشت و دیگر نفت برای 
فروش نداریم«. دکتر درخشــان همچنین می افزاید: 
»اگر پارس جنوبی کشف نمی شد، صادرات ما در حوزه 
منابع انرژی در پایان برنامه ششم توسعه )سال 1404) 
به صفر می رســید«. او درنهایت خاطر نشان می کند: 
»کشــور در فاصله 20 ســال آینده با بحران وحشتناک 

انرژی روبه رو خواهد شد«.

نظریه هوبرت درباره منابع نفت ایران چه می گوید؟
کینگ هوبرت ژئوفیزیک دانــی اهل آمریکا بود که در 
ســال 1956 نظریه خود را که تخمینی از نرخ تولید از 
منابع نفت است، ارائه کرد. طبق این معادله، برداشت 
از مخزن نفتی دارای رشد تدریجی است که به سرعت 
افزایــش می یابد، بعد اوج یــا قله را تجربــه می کند و 
ســپس با شــیب تندی رو به کاهش می گــذارد. این 
معادله با دقت فراوانی توانست قله نفتی ایالت متحده 
آمریکا را به درســتی حوالی ســال 1970 پیش بینی 
کند؛ اما در ســال 1388 بهداد کیانــی و همکارانش 
از دانشــگاه علم و صنعت، پژوهشــی را در این زمینه 
برای پیش بینی قلــه نفتی ایران انجــام دادند. نتایج 
این پژوهش بیان می کند که منابع نفت ایران قله خود 
را در سال 1422 تجربه خواهند کرد. قبل از این قله، 
تولید نفت ایران ســاالنه 2تا3درصــد افزایش خواهد 
داشــت، بعد از آن، میزان تولید با شــیب کمی تندتر 
)ســاالنه 3تا4درصد( رو به کاهش خواهد گذاشت و 
در سال 1463 برداشــت از منابع نفت برابر برداشت 
سال 1367 یعنی 2/5میلیون بشــکه در روز خواهد 
بود. البته این برآورد در خوش بینانه ترین حالت است. 
اگر از دید اقتصادی به اســتخراج نفت نگاه کنیم، در 
کنار شرایط فنی مخازن، سرمایه گذاری و تحریم های 
اقتصادی نیز بر میزان توان استخراج از مخازن و قدرت 
فــروش در بازار تأثیر می گذارد که آن هــا را نیز نباید از 

نظر دور داشت.

نقدی بر مقاله قبلی سرویس انرژی و محیط زیست و نگاهی موشکافانه تر به منابع انرژی فسیلی کشور

قله 1422 نفت
 گیاه خواران چه کمکی 
به کره زمین می کنند؟ 

انگیزه گیاه خواران برای مصرف نکردن گوشت 
یا لبنیات می تواند متفاوت باشد: عده ای برای 
درمان برخــی بیماری ها بــه آن روی می آورند؛ 
عــده ای می خواهنــد از ســهم خــود در زجــر 
حیواناتی بکاهند که مجبورند برای تأمین گوشت 
و لبنیات موردنیاز انســان به این دنیــا بیایند تا 
فقط سربریده شده یا دوشــیده شوند؛ عده ای 
هم در کنار دو دیدگاه دیگر به این موضوع توجه 
می کنند کــه برای حفظ پایــداری کره زمین در 
بلندمدت الزم است رژیم غذایی خود را از گوشت 
به سبزی و میوه  تغییر دهند. در ادامه به تأثیر این 
تغییر رویکرد بر حفــظ منابع طبیعی کره زمین 

می پردازیم. 
اول از همــه جالب اســت بدانیــم کل صنعت 
دام پروری بیش از صنعت حمل ونقل در جهان 
گازهای گلخانه ای منتشــر می کند. در صنعت 
دام پروری بخش هــای مختلفی وجــود دارد. 
اول از همه اینکه انســان بــرای تأمین چراگاه 
یــا زمین کشــاورزی بــرای تأمین غــذای دام، 
جنگل های زیادی را تخریــب کرده و می کند. 
همین تخریب پوشش جنگلی نه تنها تاب آوری 
اکوسیســتم ما را کاهش می دهد، بلکه از توان 
جذب دی اکســیدکربن و تولید اکســیژن کره 

زمین می کاهد. 
موضــوع دیگــر متانــی اســت کــه حیوانــات 
نشــخوارکننده در طــول حیات خود منتشــر 
می کنند. هر گاو در ســال به طور متوســط بین 
70تــا120 کیلوگــرم متان به جو می فرســتد و 
البته رقم جاندارانی که برای تأمین غذای خود، 
آن ها را پرورش می دهیم، کم نیستند. در جهان 
19میلیارد مرغ، 1/4میلیــارد گاو و 1 میلیارد 

خوک و گوسفند وجود دارند. 
نکته دیگر اینکه برای تولید یک کیلوگرم گوشت، 
10 کیلوگرم غــالت و 15/5 مترمکعب آب نیاز 
است. جالب اســت بدانیم که 90درصد تولید 
ســویا، 50درصد تولید غالت و 40درصد تولید 
ماهی جهان بــرای تغذیه دام صورت می گیرد؛ 
یعنی بیشترین سهم تولید کشاورزی جهان به 
تأمین غذای دام اختصاص دارد. دراوضاعی که 
همچنان یک میلیارد انســان در جهان گرسنه 
هســتند و روزانــه 20هــزار کــودک در نتیجه 
گرسنگی جان خود را از دســت می دهند. این 
درحالی اســت که غالتــی که بــرای تولید یک 
استیک گوشت مورد نیاز است، می تواند غذای 

یک روز دو انسان را تأمین کند. 
امــا نکته آخر زجری اســت که دام هــا در حین 
زندگــی خــود بــرای تأمین غــذای انســان ها 
می کشند. فقط در قســمت تولید لبنیات باید 
گفت گاوهای ماده برای آنکه شیر تولید کنند، 
بایــد به طور متناوب باردار شــوند. بعــد از آنکه 
گوســاله آن ها به دنیا آمد، گوساله را از مادرش 
جدا می کننــد و آن را بعد از مدت کوتاهی ســر 
می برند یا اگــر ماده بــود، او هم به سرنوشــت 

مادرش دچار می شود. 

انــــرژی و محیط زیســــت توسعه پایدار
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هــــــــنر و ادبیـــــــات

یــن  ا ه   یســند نو گزارش
خطوط، داعیه نقد شهاب شیرآقایی

نــدارد، آن هم نقــد فیلم. نقد دانشــی 
می خواهد و تسلطی که نویسنده خود 
را خالی از آن می بیند؛ با این حال این را 
دلیلی نمی داند که تمیز فیلم خوب از بد 
را خارج از توان خود ببیند، اگرچه نه با 
ابزار منتقدانه. ارجاع به غریزه و کلمات 
ساده تر مانند »حس« و »موی تن« برای 
من کافیست تا به زبانی عامیانه تر بتوانم 
فیلمی را بــه فراخور ســالیقم در طبقه  
دیدنی قرار دهم یا مزخرف. همین طور 
کتاب یا آهنگ یا هر اثر هنری دیگری را. 
طبق همین قاعده معتقدم هر کســی 
می تواند تحلیــل کند، بی آنکــه حتمًا 
»منتقد« باشــد. پس پیشاپیش نگرش 
حرفــه ای را در صحت ســنجی متــن 

پیش رو کنار بگذارید. 
از فیلــم خــوب می گفتــم. یکــی از 
نشــانه هایش این اســت که نیــازی به 
تخمه نــدارد و با همین یک نشــانه بین 
فیلم های جدیدی که دیدم »ترامبو« از 
آن دسته  اندک بود که به ضرب تخمه تا 
آخرش ننشستم. از اسمش هم پیداست 
که زندگــی دالتون ترامبو، نویســنده و 
فیلمنامه نویــس فقید آمریکایــی  را به 
تصویر می کشــد. همچنین غیرممکن 
است فیلمی درباره زندگی این شخص 
ساخته شود، بی آنکه به اوضاع سیاسی 
دوران او اشــاره شــود؛ چراکــه ترامبو 
نویسنده ای سیاسی بود، چه در قلمش 
و چه در رفتارش. نویســنده  سیاســی 
رادیکال و عضو فعال حزب کمونیســت 
آمریکا، آن هم در آتشــین روزهای کوره  

جنگ سرد. دوران هراس سرخ در آمریکا 
که ســناتور مک کارتی نقش اصلی را در 
آن بازی می کرد. ترامبو هم آخر سر چوب 
کارهایــش را خورد. تیغ مک کارتیســم 
تنها به نشستن بر بدن دستگاه سیاسی 
و حزب دموکرات و ارتش آمریکا بسنده 
نکرد و خیلی زود دریافت که روح و روان 
آمریکایی هم نیاز به محافظت دارد. پس 
نوبت خانه تکانی به ســینما و ادبیات و 
سیســتم آموزشــی هم رســید و در این 
میان یکــی از قربانی ها همین حضرت 
ترامبو بود. به گمانم هنوز دالتون ترامبو 

را در سایه نگه داشته ام. باز هم به گمانم 
برای معرفی او نــام فیلم های »پاپیون« 
و »اســپارتاکوس« کافــی باشــد. از بد 
روزگار چنین نویســنده ای در آن دوران 
خانه نشین شد. نه نامی از او برده می شد 
و نه کســی حق کار با او را داشت. ترامبو 
برای گــذران زندگی مجبور به نوشــتن 
با نام ســاختگی شــد، تا آنجا که اسکار 
1957 به نویســنده ای ناشناس رسید. 

آری همان ترامبو با نام مستعار.  
اما چرا بــه فیلــم ترامبو اشــاره کردم؟ 
و  جــذاب  دیالوگ هــای  از  جــدای 

شخصیت پردازی مناسب و بازی زیبای 
برایــان کرانســتون و حتــی غافلگیری 
بنده از پیشــرفت کارگردان و رســیدن 
از »مالقــات بــا والدین« به ایــن فیلم، 
سوژه و زمان داستان لطفی دیگر دارد. 
در فیلــم می بینیم که دوســتان ترامبو 
روزبه روز کمتــر می شــوند و در هر گام 
زیر فشــار و بدبینــی فراگیــر، نقاب ها 
برداشــته می شــود و بی آنکه بدانیم به 
همین ســادگی فضای بینــش جامعه 
مســموم می شــود. البته ایــن تاریخی 
صرف نیســت، مــدام تکرار می شــود. 
با اســامی و القاب و اتهامــات متفاوت. 
امروز بســیاری از ما شاید رئیس جمهور 
آمریکا را احمقی بدانیم که هیچ کس را 
جدی نمی گیرد؛ امــا تأثیر او و طرز فکر 
او پس از دوران خودش هم باقی خواهد 
ماند، مانند داستان همین فیلم. بساط 
مک کارتــی و دارو دســته اش در ســال 
1954 جمــع شــد؛ اما ترامبو تــا اوایل 
دهه 60 کماکان مهجــور ماند. فضای 
بی اعتمادی و سرکوب آزادی در پوشش 
مبارزه با کمونیسم هم تا اواخر دهه 60 

پا برجا بود. 
پارادوکس تلخ و شــیرین ایــن فیلم هم 
خود هالیوود است. ترامبوی خطرناک، 
به زعــم هالیــوود در همیــن هالیــوود 

می شود ترامبوی پول ساز! 
در  نمی دانــم  اینکــه  کالم  مخلــص 
صحنه هــای فیلــم زاویــه  دوربیــن چه 
کیفیتی دارد یا نور کافی اســت یا نه. از 
صداگذاری حرفه ای هــم حرفی برای 
گفتن ندارم؛ اما حدس می زنم اگر پایش 

بنشینید، تخمه نخواهید شکست.  

درباره فیلم »ترامبو«؛ روایت زندگی نویسنده و کارگردانی که دو بار با نام جعلی برنده  اسکار شد

آن روی سرزمین »آزادی«

پرسه در خیابان های روزشماره 737  سه شنبه 16 آبان 96

در شــماره قبل، آموزش وزن بصــری را آغاز کردیــم. گفتیم نقاطی از قــاب که توجه 
مخاطب را بیشــتر جلب کننــد، دارای وزن باالتری هســتند. هنگامی کــه عکاس به 
دنبال دلنشین بودن آثار خودش باشــد، هیچ چیز به قدر »تعادل نسبی« نمی تواند به 
او در رســیدن به هدفش کمک کند. تعادل نسبی، یعنی پرهیز از هرگونه وزن شدید در 

محدوده ای از قاب و به عبارتی یعنی چرخاندن چشم مخاطب روی کل اجزا.
پس از بررســی المان جایگاه ســوژه در کادر، حضور چهره از اهمیت و وزن شــدیدی 
برخوردار است. به طور عمومی چهره ها بیشترین کشش را دارند. اولین محدوده ای که 
در عکس به آن نگاه می کنید، چهره است. در عکس مقابل حضور دو چهره در محدوده 
واضح و نوع نشســتن کودک باعث جلب توجه در این قسمت می شود؛ اما عابری که از 
پشت درحال رسیدن است، نه تنها توجه را پرت نمی کند، بلکه نشانه ای از محیط است و 
مخاطب را به توجه به حضور این کودکان در محیط وادار می کند. این عکس نمونه تقریبًا 
موفقی از تعادل نسبی است. اندکی دقت در صاف گرفتن دوربین می تواند مفید باشد.
عکاس: لیال فراهانی، فاصله کانونی: ۵۰ میلی متر، فیلم: فوجی سی2۰۰

عکاس باشی

خبر تلخ:  درویشیان٬ روایت گر 
داستان های عریان فقر درگذشت 

 خبر خوب: او در زمانه  ما زیست 
بعضی از اتفاق ها در زندگی   محمد جوانمرد

عظمتــی دارند کــه ورای خوب یا بدبــودن معنا 
می شــود. مرگ انســان های بزرگ از این دست 
است. یادم اســت وقتی خبر مرگ نلسون ماندال 
پخش شــد٬ برخی از مردم کشــورش در خیابان 
رقص و پایکوبی کردند؛ البته نه به این دلیل که از 
رفتنش خوشــحال بودنــد، یا از او دل خوشــی 
نداشتند؛ آن ها دلیل شادی شان را سپاس گزاری 
از حضور این انسان ارزشمند در کشورشان بیان 
می کردند. شــاد بودند برای درک وجود انسانی 
بزرگ در روزگارشان که تا پایان عمرش شریف ماند. 
درویشــیان٬  خبــر درگذشــت علی اشــرف 
داســتان نویس مبارز معاصر از این دست اخبار 
است. غمی سنگین از رفتنش و لبخندی از صمیم 
قلب با اندیشیدن به مرامش در زندگی و خاطره ای 
که بــدون هیچ لکه و تیرگی در ذهــن ایران باقی 

گذاشت.
علی اشــرف درویشــیان متولــد 1320 بــود و 
ســالیان پیش از انقالب 57 را در آمیزه ای از فقر 
و مبارزه و زندان گذراند. روایت آن ســالیان او٬ که 
در حقیقت روایت این ســال های ایران است٬ در 
خود زندگی نامه اش به اسم سال های ابری چاپ 
شده اســت. این کتاب با زبانی ســاده و قصه وار 
تصویری روشــن و دقیــق را از دهه هــای پایانی 
حکومت پهلوی ترســیم می کند. درویشــیان تا 
پایــان نیز در همین مســیر گام برداشــت. دیگر 
آثارش که اغلب در قالب داســتان  کوتاه نوشــته 
شده اند٬ روایتگر بی پرده  فقری هستند که او، چه 
در زندگی خودش و چــه در مقام آموزگار مناطق 
محروم با آن روبه رو بوده و آن را زیســته است. آثار 
درویشــیان زبانی صمیمی دارند و بدون توسل 
به پیچیدگی های زبانــی٬ پیچ و خم های زندگی 
پررنج ودرد مردم ستم دیده را به تصویر می کشد. 
برخی از داستان های او به طنزی قدرتمند آمیخته 
اســت که البته در تلخی، چیزی از نوشــتارهای 
جدی اش کم ندارد. آثار این نویسنده٬ به خصوص 
برای مردمان مرفه شهرنشــین که اغلــب فقر را 
فقط از پشت شیشه  ماشــین بر سر چهارراه ها یا 
درحال گذر در کنــار خیابان می بینند٬ می تواند 
تلنگری عظیم باشــد تا فقر را با فاصله ای کمتر 
بنگرند و به آن بیندیشــند. درویشیان خود هرگز 
هنر را راهی برای رسیدن به رفاه مادی قرار نداد و 
همواره شرافتمندانه، اما زیر فشارهای اقتصادی 

به سر برد. 
از این رو باور دارم مرگ علی اشــرف درویشــیان 
از آن دســت اتفاقاتی  است که ورای معیار شاد یا 
غمناک بودن اند. ازسویی غم فقدان او بر دوش ما 
خواهد بود و از سوی دیگر شکوه اندیشیدن به عمر 
پاک بازانه  او لبخنــدی بر لبانمان می آورد. اینک 
که او در میانمان نیست٬ خواندن داستان هایش 
و اندیشــیدن بــه واژگانــی که نگاشــته اســت، 
می تواند راهی باشد برای درک بیشتر حرف ها و 

اندیشه هایش.

شاید ندانید که
به درد الی جرز دیوار می خورد 

در قدیــم دیوارها قطــر زیادی داشــت. بناها دو 
طرف دیوار یا آجر یا خشــت را به صورت منظم و 
زیبا می چیدند؛ اما وسط دیوار هر چیز بی ارزش 
را که می دیدنــد، می ریختنــد و روی آن را با گل 

می پوشاندند. 
 برگرفته از کتاب »فوت کوزه گری« مصطفی رحمان دوست

نیم واحد فارسی
هیوالی »مرسی«

آیا از شنیدن »مرسی« در جواب »دوِست دارم« رنج می برید؟ خب تقصیر خودتان است دیگر. آن روزی که در مقابل 
»چای می خوری؟« و »چطوری؟« جواب دادید »مرسی«، باید فکر این روز را هم می کردید. واقعًا یک لحظه مکث 
کنید و به این سؤال  و جواب ها که همیشه استفاده می کنید، فکر کنید. بی ربط و بی معناست. کلماتی مثل »مرسی« 
را من »کلمات هیوال« اسم می گذارم؛ چون جای چندین و چند کلمه می نشینند و آن ها را به سمت حاشیه و حتی 
فهرست واژگان دشوار می برند. این ها به کنار، انصافًا اگر در جواب احوال پرسی به جای »مرسی« بگویید و بشنوید 

»خوش«، لبخند روی صورتتان نمی نشیند؟

هنـر  و   ادبیاتهنـر  و   ادبیات

خوش نویس: هاجر جوادی



صفحـــــــه آخـــــــــر

عصرهای روزهای زوج، در گرگ ومیش غروب پاییز و زمســتان به دانشگاه می آید. قوی هیکل 2۰7 ســانتی متری و 14۰ کیلویی تیم بسکتبال 
باشگاهی دانشگاه، مهمان این هفته »ببخشید شما« شده است. با یاور قاسمی بیشتر آشنا می شویم.

از چه ســالی در دانشگاه شریف 
حضور دارید؟

من حدود 3 ســال اســت دانشــگاه شــریف بسکتبال 
بازی می کنم. سالی که من دانشــگاه شریف آمدم، تیم 
باشــگاهی شــریف، دســته دوی تهران بازی می کرد. 
همان سال با کمک ســرمربی تیم، آقای ثانوی و کمک 
مربی، آقــای علی افســری و آقای شــهاب عباســی و 
دوســتان دیگر به فینال رفتیم و در آن سال به دسته یک 
تهران صعود کردیم. سال های بعد هم چون با شریفی ها 
انس گرفته بودم، در تیم دانشــگاه در دســته یک و جام 

برتر تهران بازی کردم. 
نظرتون درمورد بچه های شریف چیه؟

بچه های شریف خب واقعًا از نظر ضریب هوشی خیلی 
ایدئال اند و واقعًا نخبه اند و باید واقعًا کشــور را برای اداره 
به این افراد بدهند؛ ولی خب شرایط کشور طوری شده 
که بچه های دانشگاه های خوب فقط درس می خوانند 
و به کارهای دیگر فکر نمی کنند و به همین دلیل محدود 
می شــوند. بچه های شــریف ولی بچه هایی فوق العاده 
آرام و با ادب اند و من طی این سه ســالی که در دانشگاه 

بودم، هیچ تنش و مشکلی با دانشجوهای شریف برایم 
پیش نیامده است. از آدم هایی هستند که توی زندگی ام 

آمده اند و ماندگارند و خیلی دوستشان دارم.
مارموزترین بازیکن دانشــگاه از نظر شــما 

کیست؟
از کلمــه مارمــوز کــه نمی توانم اســتفاده کنــم؛ ولی 
بچه های اینجا خیلی سیاســت مدارند و واقعًا نخبه اند. 
از سیاست مدارترین یا به قول شما مارموزترین بازیکن ها 
می توانم به صالح انصاری و  محســن نداف اشاره کنم؛ 
چون شــخصیت های  پیچیده ای دارنــد. ولی آدم های 

خیلی خوب و دوست داشتنی ای هستند.
نظرتــان درمــورد پرویــز شــریفی و آقــای 

عباسی چیست؟
از مردهای ایدئال دانشــگاه شــریف اند و واقعًا زحمت 
خیلی می کشند. هر دو آذری اند؛ به همین دلیل وقتی 
به شــریف آمدم، خیلی زودتر از بقیه بــا آن ها صمیمی 

شدم. واقعًا برای سالن زحمت می کشند. 
االن فرض کنیــد دو گزینه پیــش رو دارید. 
یکی اینکه دانشــجوی شریف شوید و یکی 

اینکه عضو تیم ملی بسکتبال شوید. کدام 
را انتخاب می کنید؟

دانشــجوی شــریف بودن، هم واقعًا باعث افتخار و هم 
واقعًا دشوار است؛ اما از طرفی بسکتبال، عشق زندگی 
من اســت. از بچگــی تمایل زیــادی بــه درس خواندن 

نداشتم؛ پس قطعًا تیم ملی را انتخاب می کنم.
حرف آخر؟

من یک تشــکر ویژه می خواســتم بکنم از آقای ثانوی، 
ســرمربی تیممان. این را جدی می گویم که ایشان جزء 
شخصیت هایی هستند که در آینده باید مدیران ورزشی 

و مدیران جامعه ما مثل ایشان باشند.

845...0935: آقای جواد درویش بسیار خوب تحلیل 
کرده بودند؛ اما این انتظاری که ایشــون دارند، صرفاً از 
دانشجویی برمیاد که پشتش به کسی، از لحاظ تأمین 

مالی گرم باشه!!!!!
   لذا درخواســت داریم به دانشجوها 
و دانشــگاه یه بودجه حســابی بدن و کسی هم 

اعتراض نکنه.
147...0916: حتی اینکه پزشک مذکور، حاضر نشده 
معاینه کنه هم زیر ســر آمریکای جهان خوار و لعین و 

شیطان است. مرررگ بررر آمریکاااا
   پس چی؟ نگو لحظه ای به ذهنت خطور 
کرد از ماست که برماســت که اصاًل شوخیش هم 

قشنگ نیست!
551...0910: سام، لطفاً عرض روزنامه رو 5 سانت کم 

کنید. تو سبد مجات من جا نمی شه آویزون کنم.
   آقا شما کجا بودی تا االن؟ دستور دادیم 
نه 5، بلکه 10 ســانت از عرض روزنامه کم کنن و به 

قطرش اضافه کنن. ان شاءاهلل مورد توجه قرار گیرد.

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

مهدی جعفری

تبریک به تمامی خانواده 
مهندسی مکانیک شریف. 

گرایش خودرو، دیروز جلوی 
دانشکده با این حرکت باشکوه 

افتتاح شد و حلقه مفقوده 
صنعت خودرو و دانشگاه که 

پارک کردن بود، پیدا شد.

 آمریکا بد است،
اما برای شما 

 من: ســالم خانــم دکتر، 
خوبید ان شاالله؟

خانم دکتر: ســالم علیکم. 
تبریــک عــرض می کنــم 
یوم اللــه ســیزده آبــان رو 

خدمت شما. شما راهپیمایی نرفتین؟
من: نه متأسفانه، توفیق نشد. شما 

چرا تشریف نبردین؟
خانم دکتر: من اون 13 آبان اصلی رو رفتم. اینا 

رو دیگه گذاشتم برای شما.
من: خانم دکتــر از اتفاقی که افتاد، 

پشیمون نیستین؟
خانم دکتر: هیچ دانشجویی از تسخیر سفارت 

آمریکا پشیمان نیست.
من: نمی شــد به نظرتون بهتر قطع 

رابطه کرد؟
خانم دکتر: شــما ســنتون قد نمی ده، اوضاع 
رو ندیدین، همین طوری یــه چیزی می گین. 
نمی شد، سیل بود، زمان سیل نمی شه منطقی 

عمل کرد.
من: خب خانم دکتر، بعد از اینکه از 

دیوار اومدین پایین چی شد؟
خانم دکتــر: همه اش کار، همه اش ســختی، 

همه اش مسئولیت.
مــن: خــدا قــوت، واقعــًا ســخته 
باالخــره. راســتی خانــم دکتــر، 
شــنیدیم پســرتون و عروســتون 
برای ادامه تحصیــل رفتن آمریکا. 

درسته؟
خانم دکتر: پســرم در آمریکا درس می خواند و 
ادامــه تحصیل می دهد. خودش و همســرش 
تا فوق لیســانس اینجا بودند؛ اما رشــته ای که 
می خواســتند ادامــه دهند، یعنــی مدیریت و 

راهبری سازمانی در ایران نبود. 
به هرحــال انتخــاب افراد مبتنی بر تشــخیص 
 خودشــان اســت و تابــع نظــر والدینشــان 

نیستند.
من: راحت به شون ویزا دادن؟

خانم دکتر: چرا ندن؟
مــن: آخه باالخره شــما چند ســال 

پیش سفارتشون رو گرفته بودین.
خانــم دکتر: چــه ربطــی داره؟ از قدیم گفتن 

هرکس رو تو گور خودش می ذارن!
من: راستی خانم دکتر از یوز ایرانی 

چه خبر؟
خانم دکتر: خدا رو شکر، حالش خیلی خوبه. 

به شما سالم هم می رسونه.
من: از ریزگردها چه خبر؟

خانم دکتر: برید از آقای کالنتری بپرسین. منم 
دیگه برم کار دارم.

حسین شاهرخی

این شماره از روزنامه تقدیم می شــود به صبر، آن هنگام که چیزی جز زیبایی نمی بینی. به بیداری، آن هنگام که 
خطبه های زنانه  زینب با صدای علی، کوفیان را بیدار می کند. به اســیری، آن هنگام که اهل بیت کســی را اسیر 
می کنند که به قاتل خود آب و غذا می داد. به پاهای پیاده، که چه خالصانه فاصله  بین البهشتین را طی می کنند.

این شماره از روزنامه تقدیم می شــود نه به 40 روز، بلکه به 1400 ســال فقدان 72 مؤمن و مصیبت اهالی زمین.    
»ای ابوذر، هنگامی که مؤمنی از دنیا می رود، زمین تا 40 روز برای فقدان او گریان و عزادار است«.
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