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ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه در سازمان سنجش

# شریفی _شو
بهانه نیک زیستن

خدا کــه او را بــه پیامبری 
برگزیــد، در گــوش جانش 
زمزمه کرد: »تو را به ســوی 
مردمــان نفرســتادم، جــز 
اینکه باران رحمــت مرا بر 

سر اهل عالم بباری«. 
و چه ســهل بود برایش ایــن کار؛ که خداوند او 
را به کیش مهر و عشــق ورزی تربیت کرده بود 
و به واســطه آن »حبیب« نــام گرفته، صاحب 
خلــق عظیم شــده بــود. در تمام ســال های 
بعثتــش بــا زمزمــه محبــت و بر کیــش مهر، 
 روح گریزپــای آدمیــان را بــه مکتــب حبیب 

می برد.
اگر ســه روز پی درپــی می گذشــت و یکی از 
یارانــش را نمی دید، از ســایرین ســراغش را 

می گرفت. اگر
 می گفتند به ســفر رفته، برایش دعا می کرد، 
اگر می گفتند پیشــامد خاصــی رخ نداده، او 
خود به مالقاتش می رفت تا وقفه دیدارشــان 
به درازا نینجامد و اگر می گفتند بیمار اســت، 

به عیادتش می شتافت.
به آراســتگی ظاهر اهمیت  مــی داد و همواره 
خوش بــو بــود، تــا بدانجا کــه چــون از راهی 
می گذشــت، بــوی عطرش که در فضــا مانده 
بود، راهنمای کســانی  می شــد کــه دنبالش 
می گشــتند. و چــون از خانــه قــدم بیــرون 
می گذاشــت، باز هم این بــوی عطرش بود که 
دیگران را متوجه حضورش در کوچه و خیابان 
می کرد. به موهایش روغن  می زد و به پیراستگی 

نیز توجهی خاص داشت. 
همواره خوش رو و خوش خلق بود. نرم و روان و 
زالل، به دور از هرگونه تیزی و زبری که خراشی 
بر روح دیگران بیندازد. پرتبســم بود و در عین 
حــال پر از متانت. زبانش تند و متملقانه نبود و 
همواره از سه خصلت دوری می کرد: از جدال و 
کشمکش، از پرحرفی و از بیان مطالب بیهوده. 
هیچ گاه کســی را ســرزنش نمی کرد. به دنبال 
عیب ها و لغزش های دیگران نبود و با این همه 
خوبــی و نیکویی، زمیــن را جایی برای زندگی 

کرده بود. 
دیگر، دل ها بهانه آســمان نداشــت؛ که مردم 
آســمان را در زمیــن و کنــار خــود داشــتند. 
جــادوی کالمش حضار در مجلــس را غرق در 
لذت و ســکوت می کــرد و پلک ها مجالی برای 
برهم نهاده شــدن نمی یافــت. احتــرام کالم 
دیگــران را نگه داشــتن و میــان حرف کســی 
حرف نزدن، خصلتی بود که مردم از او آموخته 

بودند.
درست اســت که معجزات، ایمان مسلمانان را 
تثبیــت می کرد و خدا و پیامبرش را به ایشــان 
می شناســاند؛ اما آن هــا پیامبر را بــه معجزه 
نشناخته بودند. بوی بهشت و سرشت پاک بود 

که نور را به نور پیوند می داد.
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عمران والیبالیست پرور
این دوره از مســابقات والیبال دختران با غیبت دانشــکده های زیادی برگزار شد. 
ازجمله دانشــکده  مهندسی شیمی و نفت که در بخش پسران قهرمان مسابقات 
شد و معمواًل پیش نمی آید که در مسابقاتی تیم ندهد. این مسابقات که با دو گروه 
3 و 4 تیمی شروع شده بود، دیروز مرحله  نیمه نهایی خود را نیز پشت سر گذاشت. 

در این مرحله برق با نتیجه 2-1 کامپیوتر را شکست داد و عمران با نتیجه 2-0 از سد مکانیک گذشت. حال 
باید یکشنبه ساعت 17 منتظر بازی رده بندی باشیم و ساعت 18 هم بازی نهایی بین برق و عمران صورت 

خواهد گرفت؛ دو تیمی که در مرحله  گروهی هم تمام هم گروه هایشان را شکست داده بودند.

کمیت بد، کیفیت خوب
مسابقات بسکتبال دانشکده ای از اول این هفته شروع شده است. امسال هم مثل 
سال های قبل شاهد این هستیم که بسیاری از دانشکده ها تیم ندارند، یا دو دانشکده 
باهم تیم تلفیقی داده اند. با تمام این اوصاف، بازی ها شــروع شده و درحال حاضر 
بازی ها در مرحله  گروهی است و تیم ها در یک گروه 4 تیمی و یک گروه 3 تیمی قرار 

گرفته اند. در بازی های شــنبه فارغ التحصیالن توانست 53-44 عمران را شکست دهد و پردیس 50 – 42 بر 
شیمی فائق آمد. دیروز نیز سالن جباری میزبان دو بازی بود که در یکی از آن ها شیمی با نتیجه  نزدیک 70 – 67 

کامپ یوتر را شکست داد و تیم مهندسی شیمی-هوافضا نیز توانست 55-37 مکانیک را مغلوب کند.

جشنواره زیبا، تبلیغات کم
جشنواره هنر شریف در زمینه های نمایشگاه عکس و هنرهای تجسمی، فیلم کوتاه 
و تئاتر و موسیقی، از شنبه 18آذر تا سه شنبه 21آذرماه برگزار می شود. بلیت فروشی 
این رویداد از یکشنبه همین هفته تا امروز و جنب ساختمان سلف به صورت حضوری 
انجام می شود. اما نکته جالب این است که زمان بلیت فروشی دقیقًا مشخص نیست؛ 

به طوری که در دفعات مراجعه ما برای خرید بیت، گاهی اوقات حضور داشتند و گاهی اوقات نه! نکته دیگر، 
تبلیغات تقریبًا ضعیف این رویداد است. اگر در دانشگاه َسری بچرخانید، احتمااًل متوجه این نکته می شوید 

که بسیاری از بوردهای دانشگاه از تبلیغات این جشنواره خالی است و حتی یک بیلبورد هم ندارند.

جایزه  میلیونی جهان اسالم
»جایزه  مصطفی« رویدادی اســت که زیر نظر معاونت علمی ریاســت جمهوری 
برگزار می شود. این رویداد با هدف شناسایی و تقدیر از پیشرفت های بزرگ علمی 
جهان اسالم به وجود آمده و می توان گفت به نوعی نوبل اسالمی است. حوزه های 
آن نیز مرزهای علم هســتند، مثل نانوتکنولوژی و بایوتکنولوژی و محیط زیست. 

رویداد دیگری که وابســته به »جایزه ی مصطفی« است و مختص دانشجوهاست، »کنزالمصطفی« است 
که دیروز سالن جابر و آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه شریف میزبان افتتاحیه اش بود. برای اطالعات بیشتر از 

این رویداد به سایت kans.mustafaprize.org مراجعه کنید.
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حجاب در کشور ما پدیده ای است  گزارش
کــه چه در بعد فــردی و چه در بعد فراز مالجعفری

اجتماعی، تمام اقشار جامعه را دربر می گیرد. پدیده ای 
که در چند دهه اخیر، به بحث ثابت محافل گوناگون، 
خصوصًا در میان قشــر دانشــجو مبدل شــده است. 
تریبون یکشنبه گذشته بسیج، مثال خوبی از این دست 

محافل بود.
همان طــور کــه انتظــار می رفــت، جمعیــت حاضر، 
خیلی زود به دو دســته مخالف یکدیگر تقســیم شد. 
تیتــر و موضوع تریبــون راجع به نفس حجــاب و تأثیر 
آن بــر شــخص بود کــه جمع حاضــر از همــان ابتدا 
آن را به ســؤال »آیا حجاب اجباری درســت اســت؟« 
تغییر داد. نفرات اول، بیشــتر درمورد فلســفه حجاب 
صحبت کردند. اینکه آیا می توان با اســتناد به بعضی 
از مراجــع دینــی، اجباری بودن را حفــظ کرد یا طبق 
صحبت ها وتصمیم های امام باید به عرف توجه کرده و 
تصمیم گیری را بر عهده مردم گذاشت؟ یا حتی به قول 
یکی از صحبت کنندگان، باید نگاهی مارکسیستی به 

موضوع داشته باشیم؟

موضوع اصلی گم شد
چنــد تن از مخالفان با بیــان دالیلی مثل نبود ضمانت 
اجرایی برای حجاب، ســلب آزادی از زنان، قائل نشدن 
حــق انتخاب بــرای زنــان و... تریبون را ادامــه دادند. 
صحبت های یکی از خانم های باحجاب، به مجادله ای 

راجع به موضوع »اختیار« تبدیل 
شد. اینکه آیا واقعًا حجاب جلوی 
اختیارداشتن زنان را می گیرد و 
اگر جواب مثبت اســت چقدر و 
چگونه؟ سروصدای جمعیت و 
حواشــی فراوان بحث، تریبون 
را از مســیر خارج کرد. نمی شد 
انتظار بحثــی جدی و اصولی را 
داشــت، ولی جدا از حرف های 
بعضــًا بســیار ســطحی، چند 
نفر پرســش های خوبی مطرح 
کردنــد: اینکه حجاب تا چه حد 
باعث کاهش فساد شده است؟ 
یا تأثیر آن در جامعه چیست و چه 

برچسب هایی درپی دارد؟ 
یکــی از موافقان، نه تنها معتقد 

بود حجــاب محدودیتی برای فعالیت های دختران در 
جامعه نیســت، بلکــه آن را در مواردی مثــل ارتباط با 
اســتاد، مفید و ضروری می دید. حال آنکه در مقابل، 
افرادی معتقد بودند نباید انحرافات جنســی جامعه را 
به پای بی حجابی گذاشــت. دو تن از موافقان با طرح 
این موضوع که ما به هرحال در جامعه اسالمی زندگی 
می کنیــم، به آن رأی داده ایم، دین ما اســالم اســت، 
اجتماعی واحد هســتیم و... حجاب را امری اجباری 
و جزء حقوق شهروندی خود خواندند. به این معنی که 
بی حجابی دیگران، نوعــی تجاوز به حقوق آن ها بوده 
و اگر کسی مسلمان است، حق 
نــدارد مخالفت کنــد. در جواب 
این نکات، مسائلی گفته شد مثل 
درست نبودن چنین روایت هایی 
از اسالم، یا اینکه هرکس مسئول 

کار خودش است. 
بــه  زن  بی حجابــی  تشــبیه 
سیگارکشــیدن مرد، یا تشــبیه 
بــه قوانیــن  قوانیــن حجــاب 
بــرای  راهنمایــی و رانندگــی  
روشن کردن بیشتر بحث گفته شد 
که بالطبع با مخالفت هایی مواجه 
شد. یکی از اتفاقات بد تریبون، 
وجود افرادی برای مسخره کردن 
آن بود. شــوخی های بی موردی 
که گه گاه شــنیده می شد، صرفًا 

توهین هایی خصوصــًا به خانم ها بــود. بعضی از این 
شوخی ها حتی تا پشت تریبون نیز رفت. در صحبت ها 
گفته شد که جلسات جدی تری هم قرار است راجع به 
اجباری بــودن حجاب برگزار شــود. صحبت کردن در 
میان سخنان فردی که پشت تریبون ایستاده بود، باعث 
می شد تمرکز بحث از بین برود. مجادله هایی شبیه به 
دعوا نیز شــکل  گرفت که با فراز و فرودهایی حول ســه 
محور اصلی می چرخید: اینکه آزادی چیست و حدومرز 
آن کجاســت؟ اینکه تعریف دین از حجاب چیســت؟ 
و اینکه آیا حجاب باید اجباری باشــد؟ اشــخاصی هم 
ریشــه ای تر به موضوع نگاه می کردند؛ اینکه آیا اسالم 
از حجاب شــروع می شــود؟ یا در زمان های گوناگون 

اکثریت مردم ما تعریفشان از حجاب چه بوده است؟
چیــزی که در تمام تریبون ثابت مانــد، نبود اتفاق نظر 
بود. برخــالف اینکه اگر از بیرون بــه تریبون بنگریم، 
جمعیتی هم نسل، هم دانشــگاه، هم زبان و به تقریب 
بــا دین واحــد را می دیدیم، تعداد انگشت شــماری از 
افراد، به طور کامل باهم، هم عقیده بودند. از خانومی 
چادری که با حجاب اجباری مشــکل داشت، تا آقایی 
که حجاب را جزء الینفک فرهنگ ما می دانست، همگی 
در یک چیــز مشــترک بودنــد و آن، اختالف نظر بود. 
بحث تریبون یکشنبه مثل تمامی بحث های مربوط به 
حجاب، ناقص تمام شــد و اختالفات باقی ماند. ولی 
جدای از محدودیت یا مصونیت بودن حجاب، حضور 
عمیق این پدیده در زندگی ما و تأثیرات جانبی آن بر ما 

انکارناپذیر است. 

گزارشی از تریبونی آزاد و داغ درباره بحث حجاب

حجاب اجباری یا اختیاری؟
Ó	 تولد نشریه مســتقل جدیدی در دانشگاه

را باید به فال نیک گرفت. »داد« این هفته 
با پیش شــماره خود به کیوســک نشریات 
دانشــگاه آمد تا با گرافیک جذابش، نشان 
دهد که حرف های جدیدی، دســت کم در 
فرم، برای گفتن دارد. محتوای »داد« شماره 
صفرم اما چندان شــبیه فرمــش خالقانه 
نبود و شــروع خوبی برای »داد« محسوب 
نمی شد. نکته جالب این نشریه اما ترکیب 
تمامًا  نودوچهــاری هیئت تحریریه و نقش 
پررنــگ موادی ها در میان نویســندگانش 
است که احتمااًل عنوان رفاقتی ترین نشریه 

دانشگاه را نصیب اهالی اش کند. 

Ó	 باالخــره شــماره اول »صــدف« در ســال
تحصیلــی جدید منتشــر شــد. »صدف« 
این هفته بیش از هر چیز شــبیه بروشــور 
معرفی آرمان ها و اهداف شــورای مرکزی 
جدیــد انجمــن مســتقل اســت. روایــت 
دادگاه چهار جوان عدالت خواه شیرازی و 
کنایه های سنگین به رئیس قوه قضائیه اما 

»صدف«160 را جذاب کرده است. 

Ó	 با انتشــار »رویان« صنایع، پس از سال ها
در این دانشــکده هم نشریه ای منتشر شد 
تا بازتابنــده دغدغه ها و مســائل صنفی و 
علمی دانشجویان مهجور صنایعی باشد. 
گفت وگوی رویانی ها با دکتر خدمتی، استاد 
جوان دانشکده شان هم خواندنی است. اما 
ضعف در صفحه آرایی و اســتفاده اندک از 
عکس و افکت های گرافیکی در این نشریه، 

کمی توی ذوق می زند.

Ó	 جایزه حجیم ترین نشریه دانشگاه با اقتدار
به »فروغ«، نشریه انجمن اسالمی می رسد. 
نشریه ای که هر شــماره اش بین 16تا20 
صفحه است. وجود نشریات تخصصی در 
فضای دانشگاه را باید به فال نیک گرفت؛ 
امــا  توالی متن های ســخت خوان چیزی 
نیســت که بشــود به فال نیکــش گرفت!  
»فــروغ« این هفته گفت وگــوی خوبی هم 
بــا رئیس فراکســیون زنان مجلــس دارد و 
در ســرمقاله اش، ماجرای اســتاد هتاک 
دانشــکده هوافضا را باز کــرده و اتهاماتی 
را در ایــن موضــوع متوجه نهــاد رهبری و 
بسیج دانشجویی کرده است، اتهاماتی که 

احتمااًل بی جواب نخواهند ماند.

میز نشریات

آزادی چیست و حدومرز 
آن کجاست؟ اینکه تعریف 
چیست؟  حجاب  از  دین 
باید  حجاب  آیا  اینکه  و 
باشد؟ اشخاصی  اجباری 
هم ریشه ای تر به موضوع 
آیا  اینکه  می کردند؛  نگاه 
شروع  حجاب  از  اسالم 

می شود؟
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اندر احواالت طرح ترافیک
حدود سه ماه پیش کمیته  ترافیک، تغییرات ترافیکی مهمی در دانشگاه اعمال کرد. 
پس از این تغییرات، جمعی از نیروهای خدماتی نامه ای برای دکتر فتوحی نوشتند و 
گفتند که پس از تغییرات ترافیکی، برای آن ها اجازه  ورود خودرو وجود ندارد. همچنین 
به این نکته اشاره کردند که بسیاری از کارکنان و کارگران دانشگاه اجازه  تردد دارند و 

تعداد خدماتی ها هم کم است و درهرحال سهم بزرگی از ترافیک نخواهند داشت. اما باید گفت اگر به آن ها اجازه 
تردد داده شود، این امکان وجود دارد که گروه های دیگر نیز خواستار مجوز شوند. البته اگر تعدادشان واقعًا کم 

است، شاید نیازی به ممانعت آن ها نباشد. بررسی ابعاد این قضیه به کمیته  ترافیک برمی گردد.

پژوهشگر جوان 
نگار رئیس کریمیان، رتبه 61 کنکور سراسری سال 84 برنده جایزه »دانش پژوهان 
جوان پاول باران«  کمپانی مارکونی شــد. اعضای هیئت علمی و مربیان کمپانی، 
هرســاله دانش پژوهان جوان را از بین گروهی از دانشمندان و مهندسان برجسته 
جوان از سرتاســر جهان که توانایی های استثنایی خود را نشان داده اند، معرفی 

می کنند. خانم رئیس کریمیان دوره کارشناســی و کارشناسی ارشــد خود را در رشته برق دانشگاه شریف 
گذرانده و دکتری خود را از دانشگاه کلمبیا گرفته است. او توانسته است از فناوری قدیمی ای که مربوط به 

60سال پیش است، برای توسعه کاربرد فناوری بی سیم پرسرعت استفاده کند.

نامه وارده 96 آذر   14 سه شنبه    744 شماره  بــــــــخش  خـــــــبری

 دیروز مردی در دعوا 
با همسر خود زد تو گوشش 

چیزی که رسانه های خبری   فراز مالجعفری

بازتاب می دهند: روز گذشــته حوالی ساعت 
هشــت عصر، مردی از محله فالن همسر خود 
را شدیدًا ضرب و شــتم کرد. همسایگان که از 
شــدت صدای جیغ متوجه اتفاق شــدند، به 
کمــک زن شــتافتند و وی را بــه بیمارســتان 
رساندند. پزشک نظر نهایی خود را اعالم نکرده 
است، ولی پیش بینی می شود پرده گوش زن 
به علت ضربه واردشده دچار پارگی شده باشد.
چیــزی کــه رســانه های فمنیســتی بازتــاب 
می دهند: شب گذشــته حیوانی سنگدل که 
صرفًا  به علت سؤال های زیاد همسرخود، او را 
بی رحمانه زده بود، جســم بی جان زن زخمی 
و خسته را میان خیابان ها تنها رها کرد تا زنان 
دیگر او را به بیمارستان برسانند. دکترهای مرد 
بیمارســتان از ویزیت خودداری کردند و تنها 
پزشک زن شیفت شــب با تالش زیاد باالخره 
توانســت جان یکی دیگر از بازمانــدگان تنها 
آفرینش زیبای خدا را نجات دهد. شما بانوان از 
امروز با #ناهید_تنها_نیست و #من_ناهید_

هستم می توانید به او دلداری دهید.
رسانه های راست: زنی قلبش شکسته است. 
زنــی با صورت کبود در این شــهر راه می رود و 
کســانی دارند از این اتفاق تلخ سوءاســتفاده 
سیاســی می کننــد. امروز صبــح آقای فالنی 
قوانین برخورد با مجرمین را که 10 سال پیش 
وضع شده است، مقصر می داند. مگر می شود 
شخصیت مهم سیاسی کشور به جای دلداری 
بــه آن زن و کمک به او، به قوانین وضع شــده 
10 ســال پیش بپردازد؟ ما نبایــد از غم مردم 

استفاده جناحی کنیم.
زدوخوردهــای  تعــداد  رســانه های چــپ: 
خانوادگــی در چنــد ســال اخیــر کاهــش 
چشمگیری یافته است. آمارها نشان می دهد 
دعواهــای خفیف تا مرز فحــش، 35درصد و 
دعواهای نیمه ســنگین تا مرز کتک 70درصد 
کاهش پیدا کرده اند. تعداد دعواهای سنگین 
در کشــور به  عدد صفر رســیده و مورد شــب 

گذشته قبول نیست.
رســانه های غربی: ایــران من... ویــران من، 
ملت چه نشسته اید که در همسایگی شما زنی 
دارد جان می دهد. وعده ها عملی نشــده اند. 
مرد عصبانی از قیمت ها، همســر خود را دارد 
می کشد. زنان ُکرد اعالم استقالل کرده اند. غم 
و ماتم، چهره شهرها را پوشانده است. هم وطن، 

فردای من در دستان توست. با ما باشید.
فضای مجــازی: فیلــم گرفته شــده از ناهید 
در بیمارســتان را بیش از 5هزار نفر دیده اند. 
می توانیــم بــه همدیگــر چــک زده و از جای 
کبودی آن ســلفی بگیریــم و بخندیم. مجید 
چرا کبودیا رو می ریزی تو صورتا؟ هشــتگ نه 
به خشــونت علیه زنان در استوری ها فراموش 

نشود.

زلزله چند هفته گذشته کرمانشاه خرابی های مادی و معنوی فراوانی برای مردم منطقه برجای گذاشت. خانواده شریف هم مثل بقیه هم وطنان  گفت وگو
نوع دوســتمان، بیکار ننشســتند و به صورت انفرادی و گروهی کمک های درخورتوجهی به منطقه رساندند. یکی از کسانی که وسط میدان حسین شاهرخی

آمد، دکتر محمد دورعلی، اســتاد نام آشــنای دانشکده مکانیک بود که جایزه 20 سکه ای البرز خود را به احداث مدرسه ای در منطقه هدیه داد و بقیه خانواده 
دانشگاه را نیز به مشارکت دعوت کرد. برای آگاهی از چندوچون این پروژه با او هم کالم شدیم.

شــما اخیرًا برنده جایزه ای شدید و مبلغ آن 
را برای کمك بــه زلزله زدگان درنظر گرفتید. 

لطفًا دراین باره توضیح دهید. 
بنیاد فرهنگی البرز از ســوی مرحوم حسینعلی البرز 
تأســیس و برای امور خیر وقف شــده است. این بنیاد 
هر ســال به چند نفر از افرادی که درراســتای اعتالی 
نــام ایران در حوزه علــم و فناوری فعالیــت نموده اند 
و همچنین به تعــدادی دانشــجو و دانش آموز نخبه، 
هدایایــی اهدا می کند. امســال وقتی بــا من تماس 
گرفتنــد و اعــالم کردند بنــده هم انتخاب شــده ام، 
باتوجه به اتفاق ناگوار زلزله کرمانشــاه و بعد از مطالعه 
پیشینه فرهنگی این بنیاد خیریه، به این نتیجه رسیدم 
که باید هدیه را به جایی بدهم که نیت خیر مرحوم البرز 
بوده است. لذا همان موقع تصمیم گرفتم مبلغ جایزه را 
برای ساخت مدرسه ای در مناطق زلزله زده اختصاص 
دهم. همان زمان هم اعالم کردم که این وجه، افتتاح 
این عمل خیر است و فکر کردم بقیه مبلغ را می توانیم 

از خانواده بزرگ شریف تأمین نماییم. 
درخصوص نحوه انجام پروژه توضیح دهید. 
ابتدا با مسئولین ســامان دهی منطقه ارتباط گرفتم و 
از طرق مختلف اطالعــات خوبی را درخصوص تعداد 
مدارس ویران شــده و ســایز مــدارس، از لحاظ تعداد 
کالس هــا و مقاطع تحصیلــی و تعــداد دانش آموزها 
کســب نمودم. در ادامه با مشورت با دوستان مختلف 
توانســتیم به این نتیجه برســیم که ازطریق تخصیص 
زمین از سمت دولت و هزینه ساخت از طرف ما، برای 
احداث یك مجتمع آموزشی شــامل مقطع ابتدایی و 
متوســطه در یکی از محروم ترین نقــاط اقدام نماییم. 
در ادامه، وزارت مسکن هم قول مساعد جهت افزایش 
زمین موردنظر درراســتای اضافه کردن فضای ورزشی 
داد. آخر این هفته سفری به کرمانشاه خواهم داشت 
و این قول را به همه دوستان شریفی هم می دهم که تا 
روز آخر و مرحله بهره برداری، نظارت کامل بر ساخت 
را داشته باشم. امیدوارم خداوند این کار خیر را از همه 

ما به احسن وجه قبول نماید. 
برآورد شــما از هزینه انجام این پروژه چقدر 

است؟
با توجه بــه حجم کاری که در نظــر دارم، فکر می کنم 

حدود یك میلیارد هزینه الزم باشد. 
تاکنون چه میزان از این هزینه دریافت شده 

است؟
تا امروز بعد از گذشــت حدود یــك هفته، به لطف خدا 
و یاری دوســتان، مبلغ 250میلیون تومان جمع آوری 
شــده است. نکته حائز اهمیت این است که بازه هدایا 
بســیار گسترده است و هرکســی درحد وسع خودش 
کمك می کند. در این کار به نظر من آنچه مهم اســت، 

نیت خیری است که پشت عمل قرار دارد. 

بــرای انجام هــر کاری بازاریابــی رکن اصلی 
اســت. شــما درخصــوص انجــام ایــن کار 
چــه فعالیت هایــی را انجــام داده ایــد و چه 

پیشنهاداتی دارید؟ 
در ابتدا من برای جمع آوری کمك دست یاری به سمت 
دوســتان خودم دراز کردم و ازطریق ایمیل به اعضای 
هیئت علمی، موضوع را اطالع دادم. خب همان طور 
که انتظار می رفت دوســتان بسیاری کمك کردند. در 
مرحله بعد، با ارتباط با انجمن فارغ التحصیالن، قرار 
بر این شد که ازطریق ایمیل به کلیه فارغ التحصیالن 
هم اطالع داده شود. آنچه در اینجا به ذهنم می رسد، 
این است که برای انجام این عمل خداپسندانه هر کسی 
می تواند قدمی بردارد. در اینجا از تمام دانشــجویانم 
درخواســت می کنم تــا در فضای مجــازی و ازطریق 
تلگرام، اینستاگرام و هر محیط دیگری برای جمع آوری 

کمك اقدام نمایند. 
شما به انجام تخمین های دقیق و مهندسی 
معروف هستید. فکر می کنید خانواده شریف 
شــامل اســتادان، کارمندان، دانشــجویان 
و فارغ التحصیــالن، هــر کدام چه ســهمی 

می توانند در این کار داشته باشند؟
مــن فقط در یك مــورد فارغ التحصیــالن می توانم به 
شــما بگویم، ما حــدود 36هزار نفــر فارغ التحصیل 
داریم که اگر هر کــدام از آن ها 100هزار تومان کمك 
کنند، مبلغ 3/6 میلیارد تومان جمع می شود! یعنی 
می شــود 4 مجتمع احداث کرد. خب حاال اگر بعضی 
از دوســتان هم شــرکت نکنند، ما تنها با نصف تعداد 
فارغ التحصیــالن هــم می توانیــم چیــزی نزدیك به 
2برابر مبلغ موردنیــاز را جمع آوری کنیم. یقین قلبی 
دارم برای اینکه کشــورمان را دوســت داشته باشیم، 
اول باید همدیگر را دوســت داشته باشیم. یك لحظه 

تصور کنید مردمی که امروز در زلزله آســیب دیده اند، 
برای مملکتشان در دوران 8ساله جنگ چه رشادت ها 
و فداکاری هایــی کرده انــد. به نظرم می رســد که این 
کار ما کمترین قدرشناســی از زحمات هم میهنانمان 

خواهد بود.
در آخــر فکــر می کنیــد دانشــگاه شــریف 
درراستای انجام مسئولیت اجتماعی خود 
چه نقشــی می توانــد در کاهش خســارات 

طبیعی داشته باشد؟
آنچه به نظرم مهم ترین مسئولیت دانشگاه است، ایجاد 
بستر مناســب برای مدیریت نیروی انســانی در زمان 
وقوع حوادث است. دانشگاه می تواند بانك اطالعات 
افراد داوطلب برای کمك به حادثه دیدگان و سیســتم 
اطالع رســانی به این افــراد را از طریق فضای مجازی 
ایجــاد کند. تصور کنیــد در کمترین زمان ممکن پس 
از وقوع هر حادثه ای، ســامانه ای وجود داشــته باشد 
کــه افراد داوطلب تعلیم دیده را بــرای اعزام به مناطق 
آسیب دیده بسیج نماید. البته درخصوص ارائه خدمات 
مختلف و متنوع مهندسی هم جایگاه دانشگاه، جایگاه 

ویژه ای است. 
در انتهــا لطفــًا بــرای مخاطبــان مــا نحــوه 

کمك رسانی را اعالم نمایید. 
اگر دوســتانی تمایل دارند به این حرکت خیرخواهانه 
بپیوندند، می توانند وجوه خود را به حســاب بانکی یا 
شماره کارت زیر واریز نموده و سپس یک پیغام ایمیلی 
بهdurali@sharif.edu ، ترجیحًا با موضوع »حمایت 

مالی« بفرستند:
شماره کارت: 6037997288994347

شماره حســاب: 0215299521006، بانک ملی، 
شعبه مقدس اردبیلی، کد 1457، به نام محمد دورعلی
IR880170000000215299521006 :شماره شبا

دعوت دکتر دورعلی برای کمک به ساخت مدرسه در مناطق زلزله زده کرمانشاه

مدرسه ای خواهیم ساخت در شأن کرمانشاه
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وقتی از شریفی بودن صحبت می کنیم، ذهن همه سمت دانشجویان و دانش آموختگان و استادان می رود و یکی از ارکان اصلی خانواده همیشه  از قلم می افتد. گروهی که شــاید به ام آی تی نروند یا از آنجا نیامده باشــند، اما تمام فرایندهای دانشــگاه بدون آن ها فلج خواهد شد. از امنیت پرونده
دانشــگاه گرفته تا پذیرش و فارغ التحصیلی، در دســت این ضلع از چهارضلعی خانواده شریف است. آن ها هم اتفاقًا مثل ما ایستگاه متروی شریف و حبیب ا... 
پیاده می شوند، اگر ما چند روز در هفته کله سحر با چشم های پف کرده به دانشگاه می آییم، آن ها هر روز صبح زود دانشگاه می آیند و حتی تابستان و ماه رمضان 
هم همین روال را دارند. فرق آن ها با ما شاید این باشد که وقتی وارد دانشگاه می شوند، کارت شریف خود را به جای نشان دادن به نگهبان، روی دستگاه کارت خوان 

می گذارند تا ساعت ورودشان بخورد. ضلع مهم چهارضلعی غیرمنتظم خانواده شریف، گروهی نیست جز کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه.

برای شریفی شدن چند راه وجود دارد: 
1. در دوران مدرسه و دانشگاه خوب درس بخوانید و در 
رقابتی خیلی سخت رتبه برتر شوید و در مقاطع مختلف 

در دانشگاه شریف پذیرفته و دانشجوی شریف شوید.
2. پــس از اتمــام تحصیالت عالــی در مقطع دکتری و 
چاپ کــردن هزاران مقالــه آی اس آی و گذراندن فرایند 
پیچیده مصاحبه، در یکی از دانشکده های کم ظرفیت 

)فیزیکی نه معنوی!( عضو هیئت علمی شوید.
3. در آزمون استخدامی دانشگاه که هر چندسال یک بار 
برگزار می شــود، شــرکت کنید و یکــی از فرصت های 
شغلی موجود را هدف گرفته و پس از مصاحبه به جمع 
شریفی ها بپیوندید و در زمره کارکنان شریف قرار بگیرید.

آزمون استخدامی، فرصتی برای شریفی شدن
ســال گذشــته پس از اعالم نیاز مدیریــت واحدهای 
دانشــگاه  هیئت امنــای  از  دانشــگاه،  مختلــف 
مصوبــه ای بیــرون آمد که دانشــگاه بتوانــد تعدادی 
 کارمنــد برای پوشــش خألهــای کاری ایــن واحدها
جذب کند.  این مصوبه به اداره امور اســتخدام دولتی 
رفت و پس از حدود یک سال، باالخره با اختصاص 16 
فرصت شــغلی به دانشگاه موافقت شــد که هر یک از 

آن ها به تفصیل معرفی شده اند.

آزمون و مصاحبه
اگر می خواهید یکی از فرصت های شــغلی را تصاحب 

کنیــد، اول بایــد آزمون دهیــد. برگزارکننــده آزمون، 
ســازمان سنجش اســت که به شــیوه کنکور آزمون را 
22 دی مــاه برگزار می کنــد. طراح ســؤاالت هم خود 
سنجشــی ها هســتند. شــما دو دفترچــه عمومــی و 
اختصاصی خواهید داشت. معمواًل فاصله بین آزمون 
تا اعالم نتایــج اولیه حدود یک ماه اســت. پس از آن، 
نتایج برای هیئت اجرایی دانشــگاه ارســال می شود و 
نتایج مربوط به هر واحد دانشگاه به آنجا اعالم شده تا 
تعداد پذیرفته شدگان برای مصاحبه را تعیین کنند. پس 
از آنکه برای مصاحبه پذیرفته شدید، نوبت شما اعالم و 
به دانشگاه دعوت خواهید شد تا از خوان آخر بگذرید. 
مسئوالن واحد مربوط به آن فرصت شغلی خاص با شما 

مصاحبه می کنند و شما برای اولین بار با رئیس احتمالی 
خود در آینده روبه رو می شوید.

همیــن روزهاســت کــه صفحه ثبــت نام در ســایت 
ســازمان سنجش باز شــود. متقاضیان حواس خود 

را جمــع کنند تا از قافله جا نمانند.

ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه در سازمان سنجش

# شریفی _شو

پرونــــــــــــــــــــــــده 96 آذر   14 سه شنبه    744 شماره 

انتخاب شــغل یکی از مهم ترین تصمیم گیری های زندگی هر فرد است و 
بخش بزرگی از ســبک زندگی آینده وی را می سازد. اما برای اینکه بتوانیم 
انتخاب درستی کنیم، مهم ترین موضوع این است که خودمان را بشناسیم، 
روحیات و مشــخصات و واقعیات زندگی خودمان را. می خواهیم با ترسیم 

فضا و شرایط، کمی در این زمینه به شما کمک کنیم.
Ó	 چالش پذیر بودن: برخی از این فرصت های شــغلی، فنی هستند که

بیشــتر مربوط به آزمایشــگاه ها و فناوری اطالعات اند. اگر اهل علم 
هســتید و به چالش های علمی و عملــی روز عالقه مندید، چه جایی 

بهتر از شریف؟ جایی پر از مسئله و پر از آدم های باهوش.
Ó	 محیــط کار پرانرژی و پویــا: اگر محیط کار در انتخاب شــما متغیری

اساسی است، حتمًا شریف یکی از بهترین محیط های کاری را دارد. 
زیرا شــریف خانواده ای است که عالوه بر جو نخبگی، جوی آموزشی، 
فرهنگی، پژوهشــی و صنعتی دارد. به همه این ها اضافه کنید فضای 
پویای دانشــگاه را که هر چقدر هم بخواهد دگم و صلب باشد، به علت 
ماهیتش و نونوارشــدن آدم هایش، همیشــه پویا و جــوان و پرانرژی 

خواهد بود.
Ó	 محیط ســالم: متأسفانه قصه های ناجور محیط کار، بسیار در جامعه

ما رواج دارد. اما قضیه در شــریف متفاوت اســت. محیط کار ســالم و 
خانوادگی و تا حد قابل قبولی مذهبی، نه مذهبی فرمایشــی، باعث 
می شــود احســاس آرامش و امنیت اخالقی بســیار بیشتری داشته 
باشید. کارکردن در محیطی که به همه سوءظن داشته باشید، جهنم 

است و حتی به زندگی شخصی شما سرایت می کند.
Ó	 ضمانــت پرداخت حقوق: اگر فردی هســتید که بــه درآمدی ثابت و

منظم نیاز دارد، کارکردن در دانشــگاه شــریف گزینه مناسبی است. 
مزیت پرداخت منظم را کسانی که متأهل هستند، بسیار بیشتر ممکن 

است احساس کنند.

Ó	 یادگیــری: یکی از مهم ترین ویژگی هایی که خیلی از افراد در انتخاب
شغل به آن دقت نمی کنند، یادگیری حین کار است. وقتی در محیط 
شــریف قرار می گیرید، جو طوری است که میل به یادگیری خواهید 

داشت و فرصت آن نیز برایتان فراهم خواهد بود.
Ó	 بیمه ســالمت قابل قبول: دانشگاه در چند سال گذشته تحوالتی در

امــور بیمه خود به وجود آورده اســت، به طوری که افــراد می توانند با 
پرداخت حق بیمه ای جزئی، خود و خانواده خود را از خدمات نســبتًا 

گسترده و قابل قبولی بهره مند سازند.
اما حســنش را گفتی، عیبش را نیز بگو. کارمندی به ذات خودش معایبی 

دارد. به آن ها باید برخی مشکالت شریف را نیز اضافه کنید.
Ó	 پولدار نمی شوید: اگر وضعیت مالی شما خیلی بد است، نه تنها وارد

شــریف نشــوید، بلکه کارمند نشــوید. هیچ کس در مدت کوتاهی از 
کارمندی پولدار نشده است، مخصوصًا کارمندی دولت.

Ó	 .صراحت لهجه شریفی: اگر روحیه نقدپذیری ندارید، وارد شریف نشوید
شاید شــریفی ها آدم های باهوش و حتی در بســیاری از موارد باحال 
باشــند، ولی معمواًل بــه همان مقدار افرادی صریــح و مدعی و منتقد 
هستند و شــما را به چالش خواهند کشید. استاد و کارمند و دانشجو 
هم ندارد. البته اســتثنائاتی هم وجود دارد و جو عمومی، جوی است 

که عملکرد شما را به چالش خواهد کشید و باید خیلی خوب باشید.
Ó	 مسیر سخت ترقی ســازمانی: ارتقا در سیســتم اداری سازمان های

دولتی به طورکلی زمان بر و ســخت اســت و خیلی از اوقات برمبنای 
شایسته ســاالری نیســت. در شــریف امــا سیســتم تــا حــد زیادی 
شایسته ســاالر است، ولی رشد ســازمانی در آن بسیار سخت است و 
کمتر کارمند جوانی را می بینید که توانسته باشد به سمت های باالی 
سازمانی دست یابد، مخصوصًا اگر یکی از اعضای هیئت علمی مدعی 

آن سمت باشد.

کار در دانشگاه برای چه کسی مناسب است؟

در این قسمت محاسن و معایب کارکردن در شریف را می توانید ببینید:

ویژگی های منفیویژگی های مثبت

Ó	محیط نخبگی و پویا
Ó	پرداخت منظم حقوق
Ó	عضویت در خانواده بزرگ و فرهیخته شریف

Ó	حقوق کم نسبت به بازار کار در رشته های تخصصی
Ó	ارتقای سازمانی سخت

مهم ترین شرایط استخدام به زبان خودمانی:

شرایط 
Ó	 ســالمت جســم و جان و عقیده و عمل کــه در معاینه و

مصاحبه و پلیس به عالوه 10 مشخص می شود.
Ó	.وضعیت نظام وظیفه باید به سامانی دائمی رسیده باشد
Ó	 .ریشتان جای دیگری گرو نباشد
Ó	 35 نهایت ســن برای مدرک کارشناسی 30 سال و ارشد

سال است و نکته مهم اینکه دانشگاه می تواند برابر قانون 
مصوب هیئت امنا، برای افراد متخصصی که سابقه کار 
تمام وقت در مؤسســه های وابسته به دانشگاه را دارند و 
در آزمون استخدامی پذیرفته شده اند، این سقف سنی 

را تا 10 سال جابه جا کند. 
Ó	 بایــد مــدرک در رشــته تحصیلــی مرتبــط باشــد و

فارغ التحصیلی با کمینه معدل 14 برای کارشناســی و 
15 برای ارشــد قابل قبول است. البته در اطالعیه بیان 
نشده است که آیا ضریبی برای فارغ التحصیالن شریف 

قائل می شوند یا خیر. 

تذکرهای مهم
Ó	 .مسلط نیستید، این دوروبر آفتابی نشوید ICDL اگر به

آشــنایی حداقلی با اکسل، ورد و پاورپوینت خیلی مهم  
است.
Ó	 بعــد از قبولی در آزمون کتبــی، نوبت مصاحبه و معاینه

است و هنوز کار تمام نشده است. 
Ó	 سابقه کاری مرتبط و تحصیل در دانشگاه های برتر، اثر

مثبتی در پذیرش دارد. 
Ó	 حیــن ثبت نــام بایــد تحصیل به پایان رســیده باشــد و

مدرکــش، مالک به کارگیــری و دریافت حقوق اســت. 
حاال اگر خواســتید بعدًا در حیــن کار، تحصیل کنید، 
باید هیئــت اجرایی، منابع انســانی و تحصیل و مدرک 

جدیدتان را تأیید کند. 

واجدان شرایط بفرمایند داخل

چقدر دستمون رو می گیره؟
حقــوق هــر کارمنــد در دانشــگاه، شــامل حقــوق و 
فوق العاده های شغلی می شــود که مجموع آن ها به چند 
عامل مدرک تحصیلــی، پایه، ســختی کار، خدمات ویژه 
و... بســتگی دارد. چند مثال زیر شــاید فضا را برای شما 

روشن تر کند:

کارشناسی، پایه 1، شروع خدمت: 19.500.000 ریال 
کارشناسی ارشد، پایه 1 : 21.800.000 ریال
کارشناسی ارشد، پایه 2: 22.100.000 ریال 

)پایــه 2  با احتســاب یک پایــه برای خدمت ســربازی یا 
یک سال سابقه کار در دانشگاه به صورت قراردادی است.(

همچنین به هر فرد یک سری کمک هزینه پرداخت خواهد 
شد که به وضعیت زندگی فرد بازمی گردد. کمک هزینه های 

پرداختی عبارت اند از:

کمک هزینه عائله مندی  )برای کارکنان مرد متأهل(:
1.372.950 ریال

کمک هزینه اوالد 
)برای کارکنان مرد دارای فرزند به ازای هر فرزند(: 

355.950 ریال

کمک هزینه غذا : 1.276.000ریال
کمک هزینه ایاب و ذهاب : 1.200.000 ریال
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پرونــــــــــــــــــــــده

فرصت های شغلی دانشگاه شریف و مشخصات آن

 مدرک و رشته/واحد محل خدمتجنسیتتعدادعنوان شغلی
مهارت ها و توانایی هاتجربهرشته های تحصیلی مجاز

کارشناس فناوری 
مدیریت امور اداری1اطالعات و ارتباطات

کارشناسی یا کارشناسی ارشد مهندسی 
کامپیوتر )نرم افزار، سخت افزار(، فناوری 

اطالعات
دو سال تجربه مفید و مرتبط

تسلط به راه اندازی و نگهداری سامانه های سروری، تسلط به 
فناوری مجازی سازی، تسلط به شبکه و سامانه های پشتیبان 

داده و ذخیره سازی و تسلط به سیستم عامل لینوکس مزیت 
محسوب می شود.

مرکز فناوری اطالعات 1کارشناس شبکه
و ارتباطات

کارشناسی یا کارشناسی ارشد مهندسی 
کامپیوتر)نرم افزار، سخت افزار(، فناوری 

اطالعات
تسلط به روتینگ و سوئیچینگ، تسلط به Cisco و طی دوره های در زمینه شبکه )اکتیو و پسیو(

NETWORK , CCNP, CCNA آموزشی

کارشناسی یا کارشناسی ارشد علوم تغذیه معاونت دانشجویی1کارشناس تغذیه
یا صنایع غذایی

حداقل دو سال سابقه کاری 
مرتبط

داشتن مهارت های آموزش بهداشت و تغذیه برای افراد، مهارت 
تجویز رژیم درمانی و پیشگیری، ارزیابی و تشخیص مشکالت 

تغذیه ای، پایش و کنترل عملکرد تجهیزات و محیط طبخ غذا، 
دارابودن سالمت کامل جسمانی، دارابودن مهارت ارتباطی 

مناسب.

دانشکده مهندسی و 1کارشناس آزمایشگاه
علم و مواد

مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد 
مواد-گرایش )کارشناسی: متالوژی 

صنعتی، کارشناسی ارشد: شناسایی و 
انتخاب مواد(

فعالیت های فنی و آزمایشگاهی

دانش عمومی در خصوص موارد بهداشتی-ایمنی در محیط 
های آزمایشگاهی، دانش تخصصی مرتبط با دستگاه ها و 

تجهیزات آزمایشگاه مربوطه و مهارت در به کارگیری آن، دانش 
چگونگی استفاده از کتابهای مرجع استانداردهای تخصصی

دانشکده مهندسی 1کارشناس آزمایشگاه
شیمی و نفت

کارشناسی یا کارشناسی ارشد مهندسی 
شیمی یا مهندسی مکانیک یا مهندسی 

نفت

در زمینه آموزش مهندسی 
شیمی نظیر عملیات واحد، 

مکانیک سیاالت، انتقال حرارت 
و کنترل فرایندها، حفاری، 

خواص سنگ

راه اندازی و راهبری و اداره آزمایشگاه ها، قدرت بیان و تفهیم 
مناسب

دانشکده مهندسی 2کارشناس آزمایشگاه
عمران

کارشناسی ارشد مهندسی عمران با 
گرایش های ژئوتکنیک، راه و ترابری، 

هیدرولیک
تجربه مرتبط

1کارشناس آزمایشگاه
مرکز تحقیقات 

بیوشیمی و کنترل 
محیط زیست

مدرک کارشناسی در یکی از رشته های 
شیمی یا علوم آزمایشگاهی

تجربه کار در آزمایشگاه آب و 
فاضالب

دارای مهارت انجام آزمایش های آب و فاضالب به طور کامل و 
آشنایی با صنعت آب و فاضالب

آشنایی با استانداردهای نگهداری مواد شیمیایی و عالقه مندی کارشناسی شیمیدانشکده شیمی1کارشناس آزمایشگاه
و توانایی انجام امور انبار آزمایشگاه های شیمی

کارشناس 
همکاری های 

بین المللی دانشگاهی
مدیریت روابط 1

بین الملل دانشگاه 
کارشناسی یا کارشناسی ارشد روابط 

عمومی

حداقل 3سال سابقه کاری 
ترجیحًا در زمینه روابط 

بین الملل

تسلط به زبان انگلیسی )نوشتار و گفتار( الزامی است. آشنایی 
با یک زبان اروپایی دیگر و زبان عربی مزیت خواهد بود. آشنایی 

با فنون مذاکره در سطح بین الملل، آشنایی با مفاد قراردادها، 
موافقت نامه ها و پروتکل های بین المللی

3کارشناس امور اداری 
دفتر ریاست )1نفر(، 

مدیریت امور 
اداری)2نفر(

کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی 
از رشته های مدیریت منابع انسانی، 

مدیریت MBA، مدیریت )گرایش های 
منابع انسانی، مدیریت سیستم ها(، 

مدیریت اجرایی، مدیریت و برنامه ریزی 
آموزشی، مدیریت سیستم و بهره وری، 

برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

دارا بودن حداقل 2 سال تجربه 
مرتبط

اصول گزارش نویسی، قدرت تجزیه و تحلیل و ارزیابی مشاغل، 
آشنایی با امور اداری و استخدامی، آشنایی با برنامه ریزی نیروی 
انسانی، نیازسنجی نیروی انسانی، بیمه و بازنشستگی، توانایی 

تهیه آمار و گزارش های تحلیلی پرسنلی. تسلط به زبان های 
انگلیسی و عربی مزیت محسوب خواهد شد.

مدیریت امور مالی1حسابدار
کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی 

از رشته های حسابداری، مدیریت مالی، 
مدیریت بازرگانی

انجام کار حسابداری به خصوص 
حسابداری تعهدی

آشنایی با سیستم ها و نرم افزارهای مرتبط، آشنایی با 
آیین نامه های مالی و معامالتی دانشگاه ها، قانون تأمین 

اجتماعی، قانون مالیات های مستقیم، آشنا به نرم افزارهای 
حسابداری و حقوق و دستمزد، تسلط بر امور بانکی و مقررات 

مالی و حسابداری، ترجیحًا تسلط به زبان انگلیسی

معاونت اداری و مالی1مسئول دفتر

کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی 
از رشته های مدیریت دولتی، مدیریت 

MBA ، مدیریت اجرایی، مدیریت 
سیستم و بهره وری

تسلط به امور نگارش، سیستم های بایگانی و اطالعاتی، تسلط امور اداری و دفتری
به زبان انگلیسی

دانشکده مدیریت و 1کارشناس آموزش
اقتصاد

کارشناسی مدیریت آموزشی، مدیریت و 
تسلط به امور آموزشی و توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دیگرانبرنامه ریزی آموزشی

96 آذر   14 سه شنبه    744 شماره 



دکتر عباسپور، عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست شد
دکتر مجید عباســپور، با صدور حکمی از ســوی دکتر روحانی، عضو شورای عالی 
حفاظت محیط زیســت شــد. دکتر مجید عباســپور تاکنون فعالیت هایی علمی و 
تحقیقاتی بسیاری را در کارنامه کاری خود دارد؛ ازجمله مدیریت پروژه طرح مطالعات 
اکولوژیکی، آلودگی و اقیانوس شناسی خلیج فارس در چارچوب کنوانسیون کویت؛ 

مدیریت پروژه بررسی آلودگی های دریایی خزر و خلیج فارس؛ ریاست مرکز تحقیقات و مطالعات محیط زیست 
و انرژی )CEERS(، فعالیت در مقام مشــاور رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام در بخش علوم و فنون از 

1385تا1395 و عضویت در شورای عالی حفاظت محیط زیست در دولت های پنجم تا هشتم.

همکاری های آموزشی با دانشگاه  العمید عراق
نشست مشترکی در دفتر رئیس دانشگاه العمید با حضور مدیر کل تعلیم و تربیت 
آستان مقدس حضرت عباس)ع(، رئیس دانشگاه العمید، رئیس دانشگاه کفیل 
و دکتر جاسم مشاور عالی تولیت آستان مقدس حضرت عباس)ع( برگزار شد. در 
این نشست مسئوالن عراقی بر لزوم راه  اندازی دانشکده دخترانه تعلیم و تربیت، 

با ســه رشته آموزش زبان انگلیسی و تربیت مربی مهد کودک و کامپیوتر تأکید کردند. خاطرنشان می شود 
آســتان مقدس حضرت عباس)ع( دارای سه مهد کودک، 14 مدرسه و دو دانشگاه العمید و کفیل است که 

تحت اشراف و نظارت آیت الله صافی نماینده شرعی آیت الله العظمی سیستانی اداره می شود.
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زلزله کرمانشاه که رخ داد، اقدامات مختلفی برای کاهش خسارات جانی و مالی زلزله زدگان  گفت وگو
از طرف مردم و نهادهای مختلف آغاز شد. هم زمان، پیشنهاداتی شد درباره راهکارهای حسین رجبی

پیش دســتانه برای کاهش آسیب های ناشی از بالیای طبیعی، مانند زلزله و سیل. شاید در کشور ما درصد 
بزرگی از خسارات واردشده، ارتباط مستقیمی با خود واقعه نداشته باشد و عوامل انسانی با ساخت وسازهای 
غیرایمن و تخریب گسترده زمین، باعث شدت گرفتن آثار سوء زلزله و سیل می شوند؛ همان طور که در زلزله 
کرمانشــاه و سیالب فروردین شــمال غرب کشور شاهد آن بودیم. مقایســه وقایع رخ داده در کشورمان با 
نمونه های مشــابه در کشورهای دیگر شــاید بتواند به ما در مدیریت بهتر پیش و پس از واقعه کمک کند. با 
وجود تمام سیســتم های هشداردهنده در کشــورهای پیشرفته، باز هم هر از چند گاهی بالیی طبیعی به 
خسارات جانی و مالی فراوانی منجر می شود. طوفان هاروی در آمریکا طی 4روز در مرداد امسال، شدیدترین 
سیالب را در تاریخ شهر هیوستون به وجود آورد و با 90 نفر کشته، بیش از 200میلیارد دالر خسارت وارد 
کرد. دانشمندان همچنان درحال بررسی علت شدت بسیار آن هستند، اما مسلم آن است که بسیاری از 
خسارات واردشده ناشی از چگونگی ساخت بناهای مسکونی در چهارمین شهر بزرگ آمریکاست. بیش 
از 5هزار خانه در هیوستون در طوفان هاروی اسیر سیالب شدند و هنوز هم پس از گذشت 4ماه بسیاری 
از خانه ها خالی از سکنه هستند. مصاحبه حاضر با خانم فائزه دربانیان انجام شده است؛ دانشجوی سابق 
شریف )88 هوافضا( و دانشجوی فعلی دانشگاه هیوستون که از نزدیک شاهد واقعه در این شهر بوده اند.

آیا در هیوستون سابقه سیالب وجود داشته 
است؟

کاًل هیوســتون شهر سیل خیزی اســت و سالی 2تا3 
یا حتی 4 ســیل را تجربــه می کند. بــه همین منظور 
رودخانه های مصنوعی )بایو( در شــهر ســاخته شده 
که در هنگام بارش طوالنی آب ســطح شــهر ازطریق 
جوی هــای زیرزمینی بــه بایو منتقل شــده و ازطریق 
بایو به اقیانوس ریخته می شــوند. بدین ترتیب معمواًل 
حدود 2تا3ســاعت پس از شروع ســیل خیابان ها به 
حالت قبلی برمی گردند و دیگر اثری از ســیل نیست. 
هشــدارهای موبایــل هم هنــگام وقوع ســیل اخطار 
می دهنــد و پیش بینــی می کننــد که تا چه ســاعتی 
خیابان ها را آب گرفته است. در بعضی مناطق که بعضًا 
جزء مناطق خوب و باالی شهر حساب می شوند و اصواًل 
مناطق مجاور بایو هســتند، حتی هنگام ســیل های 
معمول هــم آب گرفتگی داریم و منــازل همکف را آب 
می گیرد. ولی درواقعه طوفــان هاروی مناطق خیلی 

بیشتری تحت تأثیر قرار گرفتند.
پیش از رســیدن طوفان هاروی و سیالب، آیا 

اخطاری به مردم داده شده بود؟
بله و حتی از روز قبل دانشــگاه را تعطیل کردند تا مردم 
بتواننــد آب و مــواد غذایی تهیه کنند و چون در ســال 
2004 هیوســتون طوفان خیلی ســخت تری را تجربه 
کرده بود، مردم با این موضوع آشنایی داشتند و حتی 
بعضی فروشــگاه های بزرگ مثل اچ ای بی و کروگر هم 
خالــی از آب خوراکی و یــا نان و مواد غذایی شــدند، 
مسئولین مربوط خیلی سریع فروشگاه ها را مجهز کردند 
و قبل از حادثه، فروشــگاه ها به مشتری ها ایمیل زدند 
و اطالع رسانی کردند که آب و مواد غذایی در فروشگاه 
حاضر است. اغلب مجموعه های اقامتی هم نامه هایی 
به ســاکنین داده بودند که در این شــرایط چه وسایلی 
را آماده بگذارند، اســناد و مدارک را دم دست بگذارند، 
چه لوازم ضروری را برای خروج از طوفان درصورتی که 
پیغام تخلیه داده شد، آماده بگذارند، نقشه راه را پرینت 
بگیرند، ممکن است گوشی ها آنتن ندهند، مواد غذایی 
آماده داشــته باشند، چون ممکن است امکان آشپزی 

نباشــد و... . از این قبیل اطالع رسانی ها قبل از واقعه 
شــده بود. البته منطقه ما اصاًل آســیب ندید و با وجود 
اینکــه ما همکف بودیم، هشــدارهای کامــل را گرفته 
بودیم و خیلی ها فرصت داشــتند شــهر را ترک کنند. 
مطمئنًا به مناطقی که معمواًل تحت تأثیر سیل هستند، 

هشدارهای بیشتری هم داده شده بود.
واکنش مسئوالن مدیریت بحران به این واقعه 

چگونه بود؟
انصافًا خوب بود. نمی گویم کسی آسیب ندید، ولی در 
شــرایطی که پیش آمد، خیلی خــوب عمل کردند. در 
حوالی ما یک مجموعــه اقامتی کاماًل زیر آب رفت. در 
همان شــرایط یک خانم باردار درد زایمان داشت و یک 
بیمار دیگر در شــرایط اورژانسی بود. هلیکوپتر آن ها را 
به بیمارســتان منتقل کرد. آن مجموعه یک هفته برق 
نداشــت و چون اجــاق گاز اینجا معمواًل برقی اســت، 
نمی توانستند غذای گرم بخورند. مجموعه خیلی بزرگی 
بود و مطمئنًا نتوانســتند به همه رسیدگی کنند، ولی 
حداقل می دانم که با هلیکوپتر در همان روز اول بحران 

برایشان کیسه های غذای آماده فرستادند. 
مردم دیگر مناطق چه اقدامی برای کمک به 

سیل زدگان انجام دادند؟
حرکت آن ها باورنکردنی بود. به علت وجود دریاچه های 
زیاد در جنوب و شرق آمریکا، تفریح غالب مردمان این 
مناطق قایق سواری است. در این شرایط فیلمی دیدم 
که مردمان با ماشین های مخصوص حمل قایق به همراه 
قایق های خود به سمت هیوستون می رفتند و ترافیک 
سنگینی از این حرکت زیبا ایجاد شده بود. این فیلم را در 
فیس بوک خودم به اشتراک گذاشتم. متأسفانه به دلیل 
مسائل بهداشتی اجازه داده نمی شد که مردم به صورت 
خودجوش غذای گرم به ســیل زدگان اهدا کنند، ولی 
به طــور مثال در فیس بــوک یکی از هم وطنــان ایرانی 
آشــپز که کارت بهداشــت و اجازه توزیع غذا را داشت، 
از ایرانی ها دعوت کرده بود که غذاهای اهدایی شان را 
به او برسانند و به مردم کمک کنند. خیلی از مساجد و 

مردم هم به سیل زده ها پناه دادند.
چه تســهیالتی برای آســیب دیدگان در نظر 

گرفته شد؟
به نظر من اقدامات انجام شده خیلی بهتر از کشورهایی 
بود که حداقل من می شناسم.  چون سیل و طوفان در 
شــهرهای تگزاس و بعد از یک هفته در فلوریدا به طرز 
خیلی وحشتناک تر از هیوســتون اتفاق افتاد و سریع 
توانســتند کشور را به شــرایط قبل برگردانند. هرچند 
شــرکت های بیمه خیلــی متضرر شــدند، ولی حتی 
قیمت بیمه ها هم باال نرفت. حتی شــنیدم که بعضی 
فروشــگاه ها نــان رایگان هم در مناطقی که در ســیل 
آســیب دیدند به مردم می دادند. من ندیدم کســی از 

مردم اعتراضی بکند، چون بیمه خیلی خوب حمایت 
کرد و کمک های مردمی هم واقعًا چشمگیر بود. حتی 
در جریانم که دانشــگاه طی ایمیل هایی از کسانی که 
در سیل آسیب دیدند، خواست تا خود را معرفی کنند 
و به طــور مثال در جریانم که به یکی از دوســتان ما که 
ماشینش را در سیل از دست داد، 2500 دالر دادند و 

توانست یک ماشین دست دوم بخرد.
پس از گذشــت این مــدت از واقعه، وضعیت 
ســیل زدگان و امکانات شهری به چه صورت 

است؟

دیوار همه خانه هایی که همکفشــان را آب گرفته بود، 
کندنــد و بعضــی از آن هــا کاماًل اصالح شــدند؛ ولی 
بســیاری از خانه ها هنوز خالی از سکنه هستند. برق 
بعضــی جاها یک روز قطع شــد )در آنجا اجاق گاز هم 
برقی اســت( و بعضی جاها یک هفته برق نداشــتند. 
بعضی جاها تا 10 روز آب گرم نداشــتند و بیشــترین 
آسیب را خانه هایی دیدند که مجاور سد بودند؛ چراکه 
در اواخر حادثه ســدها را باز کردند تا نشکنند و بعضی 
از آن ها تا حدود دو ماه نمی توانستند به خانه هایشان 

برگردند.

برای جلوگیری از تکرار این دست وقایع، چاره ای نیست 
جز اینکه هر ســال عمــق بایوها را بیشــتر می کنند تا 
حجم بیشتری از آب را دربربگیرد. متأسفانه همچنان 
خانه های همکف در مناطق ســیل خیز وجود دارد و به 
دلیل مســائل اقتصادی حاضر به خالی گذاشــتن آن 
خانه ها نیستند که البته این به مردم و خود مجموعه ها 
برمی گــردد و نه به دولــت. الزم به ذکر اســت که اکثر 
خانه های هیوستون )خانه های به اصطالح غیرلوکس 
و غیربتونی( را با چوب می سازند و به همین دلیل تعداد 

طبقات معمواًل بیشتر از 2تا3 طبقه نیست.

تجربه ای از مدیریت بحران بالیای طبیعی در آمریکا

هیوستون از زیر آب بیرون آمد

کمـــــــــی آنســـــــــوتر 96 آذر   14 سه شنبه    744 شماره 
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هنـــــــــر و ادبیــــــــات

ادبیات داریوش شــایگان درکتــاب »پنج 
اقلیــم حضور« در جایــگاه ایرانی  دکتر سعید رحیمی*

اهل فکری که دل در گرو ادبیات دارد و  سال ها در میان 
فرنگیان زیسته  است، ویژگی ای از ما ایرانیان را در قیاس 
با دیگر ملل، ازجمله ملل مغرب زمین پررنگ می یابد و 
آن »شاعرانگی ایرانیان« است: »از همان زمان کودکی 
حیرت می کردم از اینکه اطرافیانم آن قدر شعر از بر دارند 
و هریــک همچون گنجینه ای از اشــعارند. بعدها طی 
زندگــی در کشــورهای دیگر به این نکته پــی بردم که 
به ندرت می توان فردی فرانسوی و یا انگلیسی را یافت 
که اشــعار راســین و ویکتور هوگو و بودلر یا شکسپیر و 
میلتون و بایرون را از بر بخواند. به راستی کدام خصیصه، 
ایرانیان را دراین مورد از سایر اقوام دنیا متمایز می کند؟ 
به نظر من پیوندی از این دست، مولود قریحه شاعرانه 
ایرانی اســت که در جهان بی همتاســت« )پنج اقلیم 
از  ادامــه  او در  حضــور، داریــوش شــایگان: 2(. 
شــگفت زدگی همســر نیکوس کانزاکیس، نویسنده 
معروف یونانی، پس از بازدید از مقبره حافظ و سعدی 
یاد می کند. آنچه مایه شگفتی این فرد شده، این است 
که مقبره شــاعران ایرانی زیارتگاه مردمان این کشــور 

است.
هنوز هم بهره بردن از میراث ادبی گذشتگان، در قالب 
ابیات و جمالت، بخشــی از بالغت ســخن بسیاری از 
قشرهای اجتماعی کشور ما را تشکیل می دهد؛ راننده 
و کاسب و معلم و طبیب و وکیل و وزیر، هر کدام به شکلی 
و با تفســیری ویژه خود. هرچند گویا باید این واقعیت 
را پذیرفت که ظاهرًا تعامل نسل های جدیدتر با میراث 
ادبی گذشــتگان درحال تغییر است؛ قضاوت درباب 

پیشرفت یا پسرفتش به عهده شما.
احتمااًل در کارزار بحث و جدل، یا در حین ســخنرانی 
و هر فضایی که ســخن در آن محوریت داشــته باشد، 
دیده ایــد که آنچه ختم کالم اســت و معمــواًل قابلیت 
اقناعی فراوان دارد، آراســتن کالم اســت به شاهدی 
شاعرانه. وقتی سخنگو شعری یا جمله ای شاعرانه ذکر 
می کند، مخاطبان خواه ناخواه ســخن او را مقبول تر 
می یابنــد. گاه این امر از حد آراســتن می گذرد و کالم 
شاعرانه، خود بخشی از سخن است، نه تزئینی بر آن. 
خواه این سخن اقتضای استناد شاعرانه داشته باشد 
یا نه. تفاوتی نمی کند ســخنرانی  علمی باشد، دعوی  
حقوقی باشــد، جدال سیاسی باشــد یا امر قدسی و 

مذهبی.
 شــاعرانی چون فردوسی و خیام و ســعدی و مولوی و 
حافظ را ســخنگویان قوم ایرانــی نامیده اند. می توان 
اندیشــید هر کدام از این بــزرگان چگونه حضوری در 
زندگی امروزین مــا دارد؟ چگونه در ضمیر ناخودآگاه 
جمعی و حافظه تاریخی ما جای گیر شده و چه نقشی 

در رفتارها و اندیشه های خودآگاه ما بازی می کند؟
 با توســل به حدس و تخمین می توان گفت از میان آن 
میراث انبوه، غزلیات حافظ و گلســتان سعدی نوعی 
حضور مشابه در زمانه ما دارند. به نظر می آید جمالت 
و ابیاتی که از این دو منبع وارد محاورات و گفت وگوهای 
ما شده است، بیش از سایر منابع است. برای سنجش 

این تخمین نیاز به رفتن به راهی دور نیست. از حافظه 
شعری خود مدد بگیریم. چه تعداد از ابیات این دو اثر 

را سراغ داریم که در شمار امثال و حکم درآمده اند؟ 
نرود میخ آهنین در سنگ.

عطای او را به لقایش بخشیدم.
ادب از که آموختی؟ از بی ادبان

ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشه در اقلیمی 
نگنجند.

اگر ژاله هر قطره ای در شدی /  چو خرمهره بازار ازو 
پر شدی

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی /  کاین ره که تو 
می روی به ترکستان است

تو نیکی می کن و در دجله انداز /  که ایزد در بیابانت 
دهد باز

و...
ایــن بیت هــا و جمالت همــه، برگ هایی از گلســتان 
مصفای ســعدی است. در عظمت کتاب گلستان باید 
گفت شاید ابیات و جمالت هیچ کتابی در زبان فارسی 
تا این اندازه وارد گنجینه امثال فارسی نشده  است. باید 
افزود وجه دیگر عظمت این کتاب این است که بسیاری 
از ما شــاید ندانیم که این جمالت و ابیات از گلســتان 

سعدی است و آن را به کار می بریم.
یا به نمونه های زیر توجه کنیم:

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها
کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
سرت سبز و دلت خوش باد جاوید

ای که از کوچه معشوقه ما می گذری / بر حذر باش 
که سر می شکند دیوارش

آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست / هر کجا 

هست خدایا به سالمت دارش
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند / آیا بود که گوشه 

چشمی به ما کنند
حالی درون پرده بسی فتنه می رود / تا آن زمان که 

پرده برافتد چه ها کنند
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند /  چون 

به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند
یارب این نو دولتان را با خر خودشان نشان /  کاین 

همه ناز از غالم ترک و استر می کنند
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است /  با 

دوستان مروت با دشمنان مدارا
مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو /  یادم از کشته 

خویش آمد و هنگام درو
ای مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست /  عرض 

خود می بری و زحمت ما می داری
یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور /  کلبه 

احزان شود روزی گلستان غم مخور
عاقالن نقطه پرگار وجودند ولی /  عشق داند که 

درین دایره سرگردانند
و...

این ابیات و مصراع ها نیز ازجمله سکه های ناب شعر 
حافظ هستند که در بازار سخن امروز رونق و رواج 

فراوان دارند. 
 سبب چیست که شعر حافظ و گلستان سعدی بیش 

از سخن سایر بزرگان ورد زبان و ترجمان ضمیر ما 
شده است؟

این سخن را پی خواهیم گرفت.

 * عضو هیئت علمی مرکز زبان ها 
و زبان شناسی دانشگاه شریف  

پیرامون حضور شاعرانی چون سعدی و حافظ در زبان امروز ما

شاعرانگی ما ایرانیان

96 آذر   14 سه شنبه    744 پرسه در خیابان های روزشماره 

  بودن به از نبودشدن 
خاصه در بهار 

شاید شاملو هنگامی که در  محمد جوانمرد

شــعر »مــرگ نازلی«، شــعری کــه آن را درباره  
هم ســلولی خود در زندان قصر سروده است، از 
زبان دژخیمی که می خواهد نازلی را به وعده های 
پوچ بفریبد می نوشــت: »با مــرگ نحس پنجه 
میفکن/ بودن به از نبودشدن خاصه در بهار... 
«، فکرش را هم نمی کرد روزی برسد که ما صبح 
موقع خروج از خانه برای نشان دادن شوری که 
بــه زندگــی داریــم، از خودمان توی آسانســور 
عکس های کــج و معوج بگیریم و زیرش همین 
جمله را بنویسیم. البته شاید اخوان وقتی شعر 
تمثیلی »زمستان« را در فضای مرده  و غبارآلود 
پس از کودتای 28مرداد می نوشت، می توانست 
تصور کند زیر عکســی از صفحه  گوشی مان که 
دمای منفی 7درجه را نشان می دهد، بنویسم: 
»هوا بس ناجوانمردانه سرد است«. پشت بندش 
هم برای نشــان دادن شدت ناجوانمردانه بودن 
این ســرما، ســه چهار تا شــکلک برف و قندیل 

بگذاریم. 
حقیقتــش را بخواهید، ریشــه  این مشــکل از 
فیس بوک و اینســتاگرام نیست. این ها فقط به 
ما میــدان دادند تا بتوانیم بــه بقیه اعالم کنیم 
که ما شــعر می خوانیم و از شــاعران بزرگی هم 
شــعر می خوانیم. حاال البته بمانــد که ما برای 
یافتن شعر برای عکس هایمان حتی همه  شعر 
را هــم نمی خوانیــم، چون همه اش کــه به کار 
نمی آید. مثاًل همــان »... خاصه در بهار« را که 
صفحه ای، شــعروگرافی  یا شعر تصویری اش را 
گذاشته  بود، کارمان را راه می اندازد. اگر آن هم 
نبود، کانال های تلگرامی با اشعار ممنوعه ای از 
فروغ، حسین پناهی، صادق هدایت، کوروش 
کبیــر و بهاره رهنما، که خداشــان زیادتر کناد، 
 هســتند. البته هیچ کس منکر این نیســت که 
باالخره این عکس ها را همین طور خشک وخالی 
نمی شود اینستاگرام گذاشت و باید به آن ها بار 
ادبی بخشید؛ اما صد هزار مرتبه شکر که امروزه 
فقط حدود 10هزار شــاعر مناسب برای فضای 
اینســتاگرام و دیگر هیچ داریم کــه می توان از 
توانایی هایشان بهره گرفت. شاعرهایی که خیلی 
فرقی نمی کند شعرشان را کامل بخوانیم یا همان 
یک جمله یا یک بیتش را که برای پســتمان نیاز 
داریــم. چیزهایی مثل »تنهایــی ام را حلق آویز 
می کنم«، »چون صندلــی از چارپایانم« و همه  

شعرهایی که با »بعد از تو... « آغاز می شوند.
کوتاه سخن اینکه دست مریزاد به ما که به سنت 
نیاکانمان احساس شاعرانه   و انس مان را با شعر 
نگه  داشــته ایم و حتــی در به کاربردن ابزار های 
نوین برای بهره بردن از گنجینه  شعری مان، هیچ 
کوتاهی نمی کنیم. فقط کاش شــعر را به خاطر 
خود شــعر و به خاطر خودمــان هم بخوانیم؛ نه 
اینکه فقط موقع پست گذاشتن سراغ شعر برویم، 
یا هر وقت که شعری می خوانیم، یافتن فرصتی 
برای اعالم کردنش مدام در پس ذهنمان باشد. 

شاید ندانید که
عطایش را به لقایش بخشیدم 

ریشه  این ضرب المثل حکایتی از گلســتان سعدیست. در این 
حکایت، درویشــی تنگ دست به قصد کمک گرفتن از مردی که 
به دست ودل بازی معروف است، به خانه  اش می رود؛ اما ازبس که 
آن مرد ُتُرش روی و ابرودرهم کشیده اســت و دیدارش بر درویش 
دشــوار می آید، درویش از خیر عطای او می گــذرد و می گوید: 
»عطایش را به لقایش بخشیدم«.    

نیم واحد فارسی
جمله ات را جلوی بزرگ تر دراز نکن

»لطفًا نسبت به ابتیاع کردن یک عدد فالن اقدام فرمایید«، »لطفًا فالن چیز را مورد اجرا قرار دهید« 
و »لطفًا در جلســه حضور به هم رســانید«. رویم به دیوار، اگر در نامه اداری، به ترتیب، به جای این 
جمالت بنویســید: »لطفًا یک عدد فالن بخرید«، »لطفًا فالن چیز را اجرا کنید« و »لطفًا در جلسه 
حاضر شــوید«، نه تنها زشت نمی شود، بلکه جمله شما رساتر خواهد شد. این تکّلف و درازنویسی 
میراث منشی های دربار پادشاهی است و خدا را شکر آن دوران گذشته است دیگر. نه؟ پس تا حد 

امکان ساده بنویسید.

هنـر  و   ادبیاتهنـر  و   ادبیات

خوش نویس:  هاجر جوادی



صفحـــــــه آخـــــــــر

017...0912: ســالم. لطفًا درمــورد عدم تفکیك 
پســماندهای غدا تو سلف و اســراف ناشی از اون یه 

پیگیری کنید. ما که هرچی گفتیم فایده نداشته.
  حــاال مگــه مــا هرچــی گفتیــم فایــده 

داشته؟
501...0914: قبلنا یه نشــریه طنز به اســم »نیش 
شتر« چاپ می شــد که خیلی عالی بود. االن جای 
خالــی این نوع نگارش ها به شــدت حس می شــه. 

لطفًا طنز روزنامه رو زیاد کنید.
  مــن به شــما پیشــنهاد می کنــم »رادیو 

شریف« رو گوش کنید تا تعطیلش نکردن!
778...0921: خواهــش می کنــم بــه مســئولین 
اردوی »راه روشــن« بگیــد ســال دیگــه عالوه بــر 
بچه های کارشناســی، ورودی های جدید ارشــد که 
کارشناســی دانشگاه شریف نبودن را هم ببرن اردو. 

مگه ماها دل نداریم؟

#کنکوری_ارشد_مهندسی_کامپیوتر_97
  شــاید چون ارشد شــروع کردن چندان 

»راه روشن«ی نیست!
567...0937: اگه یه موتور دیدید تو دانشگاه داره 
ویراژ می ده، کاریش نداشــته باشید. امروز تولدشه. 

مهدی داداش تولدت مبارك.
  حــاال نه که روزای قبلی که داشــت ویراژ 

می داد، کسی کاریش داشت!

اس ام اس
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نوشته های کرانه ای
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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  

میهمان این هفته »ببخشــید شما«، شــخصی است که از ابتدای تأســیس دانشگاه در 
آن حضور داشــته است. احســان ا... ارض پیما در این گفت وگو از بزرگ ترین سرمایه های 

زندگی اش می گوید.

شــما واقعًا 51 سال در دانشگاه 
بوده اید؟

بله.  از سال 45 در دانشگاهم. 40 سال در اداره آموزش 
و 11 ســال هم در انجمــن فارغ التحصیالن بوده ام. در 
ایــن دوره 16 رئیس دانشــگاه و 19 معاون آموزشــی را 

تجربه کرده ام.
اگر به سال 45 برگردید، باز هم دانشگاه را برای 

فعالیت انتخاب می کنید؟
قطعًا بله. برای من شریف با بقیه جاها فرق می کند و از 
کارکردن در آن راضی بوده ام. همه 16 رئیس دانشگاهی 
کــه در دوره آن ها کار کرده ام، خوب بوده اند؛ ولی دکتر 
مجتهدی نظم و کارکرد خیلی خوبی داشت و من واقعًا 
از کارکردن در دوره ایشان لذت بردم. درحال حاضر باعث 
افتخار است که اکثر قریب به اتفاق مسئوالن دانشگاه از 
فارغ التحصیالن شریف اند و این نکته مثبت بزرگی است.
یک خاطــره خوب و یک خاطره بــد از دوران 

کارکردن در دانشگاه به ما می گویید؟

دوران خدمت من در دانشــگاه سرشــار از خاطره های 
خوب و مثبت است. اما خاطره خاصی که بیش از همه 
در خاطرم مانده است، قبولی پسرم در دانشگاه شریف 
در ســال 1370 بــود. تلخ تریــن خاطره هــای من، غم 
ازدســت دادن دوستانی بود که در دانشگاه داشتم، چه 

استاد و چه کارمند و چه دانشجو.
کدام یک از قسمت هایی را که در دانشگاه در 

آن فعالیت کردید، بیشتر دوست داشتید؟
من در اداره آمــوزش و اداره فارغ التحصیالن فعالیت 
کرده ام، ولی کارکردن در اداره آموزش را بیشتر دوست 

داشتم.
زمانی که در اداره آموزش فعالیت می کردید، 
در ارتبــاط بــا دانشــجوها و همــکاران با چه 

درگیری هایی مواجه بودید؟
مــن چون مقرراتــی بودم، معمــواًل با مشــکلی مواجه 
نمی شــدم. مثاًل اگر دانشــجویی برای گرفتن گواهی 
نظام وظیفــه مراجعه می کــرد، باوجوداینکه پرونده ها 

به صورت کاغذی بود و کامپیوتری در کار نبود، حداکثر 
طی 2 روز کار دانشجو را راه می انداختم. افتخار می کنم 
28هزار فارغ التحصیل را از سال 45تا85 در خدمتشان 

بوده ام.
اگر 4/5میلیارد تومان پول داشتید چه کاری 

انجام می دادید؟
خدا را شکر در زندگی کمبودی نداشته ام. در زندگی دو 
سرمایه بزرگ دارم که فرزندانم هستند و اگر االن کسی 
4/5میلیارد به من بدهد، مقدار کمی از آن را برای زندگی 
خودم برمی دارم و مابقی را به خیریه یا به کسانی که نیاز 

دارند می بخشم.

یکی از ارکان تاریخ شفاهی دانشگاه، از خاطره های تلخ و شیرینش می گوید 
سفیدموی خوش اخالق

نزدیک لوپ ریاضی تندیسی 
چهاروجهی  بود که وجوه 

آن شاید زنده کننده  یاد 
جانباختگان حادثه  دلخراش 

76 بود. حاال برای یکی از 
بازماندگان و نه جانباختگان 

آن حادثه، نه تندیس بلکه 
سردیسی دارد ساخته 

می شود. آن هم در لوپی که 
اکثرًا با بو و خاکستر سیگار 

شناخته می شود.

پند هشتم: گروه مرگ شوم، 
کی روش شدن بلدی؟

بگو ببینم پســرم، فوتبالی 
هســتی یا نه؟ هفته  پیش 
قرعه کشــی جام جهانی را 
دیدی؟ مســابقات جهانی 
تکوانــدو و وزنه بــرداری را 
چطور؟ از گروه مــرگ چیزی می دانی؟ بهداد 
سلیمی و فرزان عاشورزاده را می شناسی؟ اصاًل 
اهل چیزی جز درس هستی؟ ُبعد داری؟ اگر 
نداری که روده درازی نکنم و این سلسله نامه ها 
را بیخودی ادامه ندهم. در این صورت، تو برای 
شریف آفریده شــدی و بدون تردید، مهندسی 
بهترین انتخاب توست. مرا باش که دو ماه است 
دارم ســعی می کنم چشم و گوشت را باز کنم تا 
بین شریف و دانشگاه هنر یکی را انتخاب کنی!
ولی نه، تو پســر منی. پســر کســی که 4 سال 
شــریف بــود و بعد ول کــرد رفت دنبــال هنر. 
تــو نمی توانی یک بعــدی باشــی. می دانی؟ 
پدرها عاشــق این  دیالوگ انــد. مخصوصًا اگر 
شــریفی باشند. »تو پســر منی!« با این جمله 
می خواهنــد ویژگی اختصاصــی ای به تو و به 
DNA خودشان بدهند. حس می کنند جنس

شــان با بقیه فرق می کند و خدا موقع خلقت 
آن ها بیشــتر برایشــان وقت گذاشــته است. 
ببین پسر، حتمًا شنیده ای که دانشگاه رفتن 
مثل قیفی برعکس می ماند. داخل شدن به آن 
سخت است و بعد دهانه  قیف گشاد می شود. 
مــن کاًل با این فرضیه  قیــف برعکس مخالفم. 
همان طور که قباًل هم گفتم، شریف مثل رنده 
است و دانشگاه هنر مثل شلواری پاچه گشاد. 
شریف، گروه مرگ جام جهانی است و دانشگاه 
هنر گــروه عربســتان. کاش جام جهانی بود! 
شــریف لیگی اســت که حریف راحت ندارد. 
هر ترم باید با بارســا و رئال، الکالسیکو برگزار 
کنی. المصب در شریف ختافه و لوانته و الس 
پالماس هــم امتیــاز نمی دهنــد! منظورم از 
امتیاز، نمره هایی اســت که باید از اســتادان 
شــریف بگیری. تــو در اینجا همیشــه فانوس 
 به دســتی. آخر جدول و جنگ برای بقا، برای 
نیفتادن. می دانی فرق هنر با فنی چیســت؟ 
در دانشــگاه هنر بیســتی و باید تا انتهای ترم 
ســعی کنی این نمره  بیســت کالس را خراب 
نکنی؛ ولی در فنی، صفری و باید صدم به صدم 
برای پاس کردن درس عــرق بریزی. البته جز 
یک حالت و آن حالت این اســت که مهندسی 
صنایع بخوانــی. صنایع باگ دانشــگاه های 
فنی و مخصوصًا باگ صنعتی شــریف اســت. 
در دانشگاه های دیگر اگر صنایع ساندویچی 
خوشــمزه باشــد، صنایع خواندن در شریف، 
ساندویچ دونانه است. نان دومش را هم عادل 
فردوســی پور تشــکیل می دهــد. این طوری 
می توانی هم زمــان هم مهندس باشــی، هم 
شــریفی شــوی و هم با عــادل فردوســی پور 
کالس داشــته باشــی. چه چیزی بهتر از این 

برای پزدادن؟ 

 این شماره از روزنامه تقدیم می شود به »یکی هست و هیچ نیست جز او«. به هم او که دین را برای هدایت نوع بشر 
فرســتاد. به وحدت که باید »همگی به ریســمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشــوید«. به اختالف در برداشت ها و 

روایت ها که نباید مذاهب یك دین واحد را از وحدت کلمه غافل سازد. 
 این شماره تقدیم می شــود به رحمة للعالمین. به پیامبری که برای همدلی مســلمانان عهد اخوت بست. به اهل 
سنت و شیعه که پیروان یك کتاب و یك پیامبرند. و به راستی که »ای مردم، پروردگار شما یکی است، الله، پدر همه 

شما یکی است، آدم، و دین همه یکی است، اسالم«.
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