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جهانگیری درونت را بشناس
حدود یک ســال گذشته، 
بــا نوســانات ارزی کــه در 
آن اتفــاق افتــاده، یکــی 
از دوران هایــی اســت کــه 
احتمــاال بعدهــا در تاریخ 
اقتصاد ایران از آن بســیار حــرف زده خواهد 
شد. آتش افروخته تورم و شعله های سرکشش 
کــه اقتصاد نحیــف ما را دچار یــک تب مزمن 
کــرده، نتیجــه مســتقیم تصمیم گیری های 
اشتباه سیاستگذاران اقتصادی کشور است. 
اینکه چطور چنین شــد و زنجیره تصمیم های 
غلط و هیجانی این دومینوی ســقوط را خلق 
کرد، بحثی جداگانه است. اجماال می خواهم 
بــه یک نکتــه از داســتان ارز اشــاره کنم و آن 
هم »اصــرار بر تصحیح نتایج بــه جای اصالح 
سیاست ها«ست. در اقتصاد، قیمت )هر کاال 
و ارزی( یک شاخص است، مثل عدد نمایشگر 
دماسنج اتاق که شاخص میزان گرما/ سرمای 
اتاق است. قیمت ها با سیاست ها و اصطالحا 
 Regulation هــا باال و پاییــن می روند لذا باال 
رفتن قیمت )حتی اگر حبابی باشــد( به دلیل 
سیاست هایی اســت که به آن منجر شده اند. 
یکی از خطاهای شناختی این است که به جای 
اصالح سیاست )کم کردن دبی شوفاژ( به دنبال 
تغییر نتیجه )دستوری پایین آوردن دما( باشیم. 
دالر 4200 تومانی تنها یکی از نمونه های »اصرار 
بر تصحیح نتایج به جای اصالح سیاســت ها« 
در جامعه ماســت. جای دوری نرویم، به همین 
دانشــگاه و تحصیالت تکمیلــی خودمان نگاه 
کنیم که قوانین آموزشــی آن چقــدر بر مبنای 
این خطای شناختی نوشته شده است. جریمه 
ســنوات، ممنوعیــت کار حیــن تحصیل برای 
دانشــجو در مقاطــع تکمیلــی، افزایش تعداد 
مقاالت اجبــاری برای دفاع دکتــری، اجباری 
کردن اخذ دروس و موارد بســیار دیگری که اگر 
پای صحبت دانشــجویان تحصیالت تکمیلی 
بنشــینید، روضه ای پرگریه دربــاره آنها برایتان 
خواهنــد خوانــد. روی دیگر ســکه تحصیالت 
تکمیلــی، سیاســت های اشــتباه وزارت علوم 
بــرای »اصرار بر تصحیح نتایــج به جای اصالح 
سیاست ها«ســت که گریبانگیر اساتید شده و 

معروف ترین آنها سیستم ارزشیابی است. 
اشتباه دومی که عمدتا شرایط را در این خطای 
شناختی بسیار وخیم تر می کند، گوش ندادن به 
صدای انتقاد و در نظر نگرفتن بازخوردهاست. 
سیاســت گذاری که عزم خود را جــزم کرده به 
هر طریق شــده است نتایج را تصحیح کند، هر 
صدایی که بخواهد او را از این مســیر به مســیر 
دیگری ببرد، متــرداف »قاچاق« می بیند. لذا 
عجیب نیست که از زبان چنین سیاست گذاری 
در پاســخ به فیدبک ها و انتقادها بشنوید »اگر 
کســی بــا محدودیت ها رشــد نکنــد خودش 
مقصر است چون معتقدیم که هر معلولی، اگر 

بخواهد، می تواند فاتح اورست شود.« 
ســخن آخر، ســخن دکتر برنــه برون اســتاد 
پژوهشی دانشگاه هیوستن آمریکاست که در 
کتاب معروفش به اســم »موهبت های ناکامل 
بودن« می گوید رهبری )لیدرشــیپ( نیازمند 
تصدیق ندانستن است، نه تایید دانستن همه 
چیز. از پذیرفتن سخنان و اصالح سیاست هایی 
که به نتایج اشــتباه منجر می شــوند، گریزی 
نیست که اگر چنین نکنیم، دستاوردی جز دالر 

4200 تومانی برای جامعه نخواهیم داشت. 
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هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:
@sharifdaily
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»سوگلی« ترین هفته
برنامه اســتقبال از ورودی های جدید دانشگاه امسال در 2 بخش مجزای مشهد و 
تهران و به کمک 2 تیم از فعاالن دانشــجویی برگزار شد. پس از اتمام برنامه ها نیز 
معاون فرهنگی دانشگاه مطابق انتظار از این تیم ها تقدیر و تشکر کرد. این تقدیر 
و تشکر در یک قســمت صرفا لسانی بود و در قسمت دیگر همراه با ضیافت شام. 

از آنجا که از قدیم در هر خانواده ای همزیســتی جوجه اردک های زشت و سوگلی ها وجود داشته و خانواده 
فعاالن فرهنگی دانشــگاه نیز سوگلِی پدر مهربان خانواده را می شناسند، بنابراین ما هم با افتخار این مقام 

را به اعضای تیم تهران و مسئول آن تقدیم می کنیم.

»غیرمنتظره« ترین هفته
هفته گذشته دکتر فتوحی معاون دانشجویی جدید دانشگاه را منصوب کرد. دکتر 
وثوقی وحدت پس از 4 سال حضور در معاونت دانشجویی با ریاست دکتر فتوحی، 
صندلــی خود را به همکارش در گروه مهندســی پزشــکی دانشــکده بــرق، دکتر 
فاطمی زاده ، سپرد. دکتر فاطمی زاده چند سالی مسئولیت معاونت آموزشی دانشکده 

برق را بر عهده داشت و با توجه به این سابقه و شرایط خاص معاونت دانشجویی نسبت به سایر معاونت ها، کمتر 
کسی پیدا می شد که انتظار این انتصاب را داشته باشد. ما هم به نوبه خود ضمن اعطای لقب غیرمنتظره ترین 
به این انتصاب، برای دکتر فاطمی زاده در تعامل با دانشجویان معموال معترض دانشگاه آرزوی توفیق داریم.
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عکس خبری

مسئول جدید نهاد رهبری
روز سه شــنبه مراســم معارفه مســئول 
جدید نهــاد، فخرالدین طباطبایی، در 
سالن جابر برگزار شــد. حدود یک ماه 
پیش بود که ریاســت نهــاد نمایندگی 
رهبــری در دانشــگاه ها بــه حاج آقــا 
رســتمی، مسئول ســابق نهاد شریف، 
ســپرده شــد و از آن موقع نهاد رهبری 
بی مســئول باقی مانده  بود. تا اینکه 8 
مهر، در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 
جدید حوزه، مجــری برنامه از حاج آقا 
طباطبایی بــه عنوان مســئول جدید 
نهاد رهبری در دانشگاه شریف نام برد 
و سرانجام هفته پیش او به طور رسمی 

به این مقام منصوب شد. 
تعــداد کم جمعیــت حاضــر در برنامه 

تودیع و معارفه کمی توی ذوق می زد!

کمتر کسی می داند  مرغوب ترین گالب گزارش
دنیــا در کرمــان بــه دســت می آیــد و 
وسیع ترین گلســتان های گل محمدی 
کشور در دل دشت های کم آب و بادخیز 

استان کرمان قرار دارند. 
دهم مهر دانشــکده مدیریت و اقتصاد 
میزبــان نشســتی بــود که به داســتان 
شــکل گیری پــرورش گل محمدی در 
اللــه زار و پیدایش کارخانــه گالب زهرا 
اختصاص داشــت؛ کارخانه ای که دره 
زیبای الله زار را در مدتی کمتر از 3 دهه 
به یکی از مهم ترین کانون های تولید گل 
و گالب ایران و جهان تبدیل کرده است. 
پیدایش گالب زهرا یک داستان خاص، 
متفاوت، عاشــقانه و الهام بخش است. 
همایون صنعتی و همسرش شهیندخت 
صنعتــی اواســط دهه 50 شمســی به 
منطقه اللــه زار کرمان رفتند و با تالش و 
عشق فراوان توانستند کشاورزی منطقه 
را از کشــت خشــخاش به گل محمدی 
تغییر دهند و یک کسب و کار اجتماعی و 
البته در کالس جهانی را پایه  ریزی کنند. 
کارخانه آنها نه تنها یکی از باکیفیت ترین 
گالب های دنیا را تولید می کند، بلکه به 
نوعی انحصار تولید روغن گل ارگانیک 

را در دنیا دارد.

از بیابان خشخاش تا دشت گالب
در بخش اول این نشست مستند »بانوی 

گل سرخ« ساخته مجتبی میرطهماسب 
که روایتی اســت از چگونگی پیدایش 
گالب زهــرا بــرای حضــار پخــش و در 
قسمت دوم با حضور مدیرعامل گالب 
زهــرا و ســلیمان شــادروان )یکــی از 
همراهان زنده یاد صنعتی و همسرش( 
به بررســی ابعاد اجتماعــی و متفاوت 
این کســب و کار پرداخته شد. کسب و 
کارهای اجتماعی دغدغه و ماموریتی 
اجتماعی در شــکل گیری و اداره خود 
دارنــد کــه آنهــا را از ســایر بنگاه های 
اقتصادی متمایــز می کند. اختصاص 
بیشــتر ســهام و ســود کارخانه گالب 
زهــرا به خیریــه صنعتی )بــا ماموریت 
سرپرستی ایتام شــهر کرمان(، سهیم 
بــودن کشــاورزانی کــه گل محمــدی 
کشــت می کننــد در ســود کارخانــه، 

رعایت اصــول کســب و کار منصفانه، 
اولویــت داشــتن بچه های پرورشــگاه 
و مــردم بومــی الله زار برای اســتخدام 
در کارخانــه، رابطــه نزدیک، صمیمی 
و دوســتانه مدیران کارخانه با پرســنل 
خود و مردم بومــی، پایبندی به اصول 
کشــت ارگانیــک و دوســتدار محیــط 
دریافــت گواهینامه هــای  و  زیســت 
تجارت اخالقــی از مراجع بین المللی 
از جمله وجوه اجتماعی این کارخانه و 
تالش های صنعتی ها در الله زار بوده اند 
که سخنرانان نشست مذکور هم بر آنها 
تاکید کردند. در این جلسه مدیرعامل 
گالب زهرا بــه مخاطبان قــول داد که 
او و همکارانــش بــه اصــول اجتماعی 
بنیانگذاران گالب زهرا پایبند بمانند و 

این میراث را حفظ کنند.

خبر خوب لطفا
طهماســبی، دبیــر جلســه، بــه نقش 
دانشگاهیان در انتشار اخبار خوب اشاره 
کرد و گفــت: »در روزگاری که خبرهای 
منفــی و تیره زیاد پخش می شــود، این 
رسالت بر عهده ما دانشگاهیان است که 
خبرهــای خوب و متفاوت از نوع نگاه به 
زندگی و کسب و کار را شناسایی و منتشر 
کنیم. داستان های زیادی از جنس گالب 
زهــرا وجود دارد که مــردم، به خصوص 
نسل جدید، از آنها خبر ندارند در حالی 
که می توانند الهام بخش و انگیزه دهنده 
برای همه کســانی باشند که دل در گرو 
آبادی و پیشرفت میهن عزیزمان دارند.«
ایــن برنامــه اولین جلســه از سلســله 
نشست های »توسعه پایدار برای ایران« 
بود که »مدرســه توسعه پایدار« )یکی از 
برنامه های پژوهشــکده سیاستگذاری 
دانشگاه شریف( با همراهی حامیانش 
آن را از مهــر 1397 برگــزار می کند. در 
این نشســت ها به بررســی مسائل مهم 
و اولویت هــای توســعه پایــدار ایران در 
بخش های دولتی و خصوصی با نگاه ویژه 
به تجارب منتخب داخلی و بین المللی با 
هدف ترویج مفاهیم مرتبط و راهکارهای 
عملیاتی بــرای فعــاالن و عالقه مندان 
حوزه توســعه پایدار پرداخته می شود. 
بــرای دریافت فایل صوتی این جلســه 
و نیز اطالع از جلســات بعدی نشســت 
می توانید به sdschool.ir مراجعه کنید.

گزارش اکران مستندی حال خوب کن

کسب و کار عاشقانه خانواده صنعتی
شنبه

Ó	 روزنامه شریف ساعت 10 تا :SET مسابقه
17 مسابقه ست برگزار می

Ó	 شعر و ادبیات: سلسله جلسات بازخوانی
شعر معاصر فارســی با موضوع »نقدی بر 
روایت معیار شــعر نو« با تدریس شــهریار 
خسروی در نیم طبقه شهید رضایی ساعت 

16 برگزار می شود. 

یکشنبه
Ó	 انــس با قرآن: جلســه تخصصــی حفظ و

قرائت قرآن استاد سید میعاد صالحی بعد 
از نماز مغرب و عشــا در مســجد دانشگاه 

برگزار می شود. 
Ó	 مکانیک: زنگ پژوهش و فناوری مکانیک

به موضوع »ریســک آســیب اســکلتی - 
عضالنــی در افراد شــاغل« می پــردازد؛ 
ساعت 16:30 در سالن سمینار دانشکده 

مکانیک با ارائه دکتر نوید ارجمند. 
Ó	 تــور نانویــی: تــور یازدهمین جشــنواره

و نمایشــگاه فنــاوری نانــو ســاعت 13 تا 
16 به ســمت محــل برگزاری جشــنواره 
حرکت می کند. جشنواره در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی تهران، سالن 
خلیج فارس برگزار می شود. برای ثبت نام 
و کسب اطالعات بیشتر با آیدی تلگرامی 

ZahraZojaji@ تماس بگیرید. 

دوشنبه
Ó	 شیمی: سومین جلسه معرفی گرایش های

رشته شیمی به همراه تور دانشکده  گردی 
ساعت 16 در سالن کیمیا دانشکده شیمی 
برگزار می شود. این برنامه برای ورودی های 

97 بسیار مناسب است. 

سه شنبه
Ó	 جلســات سلســله  در  تاریخ خوانــی: 

تاریخ خوانــی به »بررســی تاریــخ معاصر 
از انقالب مشــروطه تا انقالب اســالمی« 
بــا حضور آقــای عباس کریمــی پرداخته 
می شــود. ایــن جلســه طبــق معمــول 
ســاعت 16 در دفتــر انجمــن اســالمی 
 واقــع در همکــف ســاختمان ابن ســینا 

خواهد بود. 
Ó	 - درس – گفت وگو: سلسله جلسات درس

گفت وگو با موضوع »علم و تمدن« با حضور 
دکتر عطاءالله بیگدلی ساعت 16 تا 18 در 

دفتر بسیج برگزار می شود. 

چهارشنبه
Ó	 پــارک علم و فناوری: بازدید از پارک علم و 

فناوری پردیس ساعت 8:30 تا 17:30 با 
حضور دکتر نورانی و به همت انجمن علمی 
محور صورت می گیرد. هزینه ثبت نام برای 
شــرکت در این برنامــه 10 هــزار تومان و 

آخرین مهلت آن تا پایان امروز است. 
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»کجایند مردان بی ادعا« ترین هفته
شریف آنقدر خوبی در دلش دارد که یافتن مناسب ترین فرد یا گروه برای این مقام 
کار سختی باشد. اما این هفته این مقام را با تمام احترام به دکتر افشین عزیز تقدیم 
می کنیم. اســتاد مهربان دانشــکده مکانیک که پس از حادثه سقوط آسانسور و 
آســیب دیدگی دکتر وثوقی وحدت، بدون هیچ گونه ادعا یا پست و مقام سازمانی  

به یاری معاونت دانشــجویی رفت و الحق و االنصاف، در این 2 ســال چیزی برای دانشجویان کم نگذاشت 
و با اخالق خوبش ســعی کرد زندگی آنها  - اندکی هم که شــده - بهتر شود. به دکتر افشین خداقوت جانانه 

می گوییم و امیدواریم هرجا که هستند، مثل همیشه موفق و محبوب باقی بمانند.

»از کیسه خلیفه نبخش« ترین هفته
دریافت غذا بدون کارت دانشجویی چیز عجیبی نیست و دالیل زیادی می تواند داشته 
باشد: کارت دانشــجویی همراهمان نیست، شب دیر می رسیم خوابگاه، دانشگاه 
نیستیم و قرار است دوستمان غذای ما را بگیرد. در این مواقع استفاده از کد فراموشی 
بهترین راه است. پارسال اداره تغذیه برای استفاده از کد فراموشی سقف 30 بار در ترم 

را قرار داد و امسال در اقدامی عجیب این سقف را به 10 بار در هر ترم کاهش داده است. این کار که مشکالتی را 
برای دانشجویان ایجاد کرده، در حالی انجام شده است که به نظر می رسد استفاده از کد فراموشی هزینه ای برای 

اداره تغذیه ندارد. به همین دلیل اداره تغذیه با شایستگی هرچه تمام این عنوان را به خود اختصاص می دهد.

97 مهر   21 شنبه    779 شماره  بــــــــخشخـــــــبری

 موقع انتخاب واحد 
در شریف چه می گذرد؟

محمدمهدی پویان فر ابتــدا بایــد فرم مشــاوره 

انتخــاب واحد را پر کنید و منتظر تایید اســتاد 
راهنمــا باشــید. از آنجا که عمــده وظیفه وی 
همین تایید کردن است، معموال مشکلی پیش 
نمیآید اما در مواردی دیده شده است که استاد 
محترم تــا روز انتخاب واحــد هیچ گونه عالئم 
حیاتی از خود بروز نداده و دانشجو ناچار شده 
دست به دامان آموزش دانشکده شود. سپس 
باید منتظر روز موعود باشــید و در آن روز بدا به 
حال صاحبان رندهای دورقمی که باید با کفگیر 
به جان تِه دیگ واحدهای ارائه شــده بیفتند. 
البته، حسب عادت، سامانه آموزش چند باری 
افراد مذکور را از پای دیگ بلند و به کناری شوت 
میکنــد. در مواردی نیز ســامانه بنا را بر خدعه 
می گذارد و تِه دیگهای تکراری را به آنها نشــان 
می دهــد تــا گمــان برنــد واحدهــای زیادی 
نصیبشــان شــده اســت. در این امر نوباوگان 
دانشجو بیشــتر در هراس و شگفت افتاده که 
بلعجب سامانهای است و پس از یادگیری فوت 
و فنهای این عرصه از پیرمرادها، دعاهای خیر 
خــود را نثار اقوام نزدیک متولیان امر میکنند. 
ضمنا در انتقال این بدرفتاری ها به مســئوالن 
آموزش، آنها پاسخ می دهند که سامانه ما هیچ 
ایرادی ندارد و ما هیچ دوشواری نداریم، خعلی 
هم عالی. حاال بیایید چند تله آموزشی را با هم 

مرور کنیم. 
دانشــکده کامپیوتر: ظرفیــت اولیه دروس، 
حتــی دروس مربــوط به چارت آموزشــی هر 
دوره، به صورت غیرمعقولی کم ارائه می شود. 
بــا این توجیــه که ممکن اســت کالس درس 
اســتادی خالی بماند، افزایــش ظرفیت تا رد 
شدن زمان همه رندها صورت نمی گیرد و پس 
از آن در زمانی نامعلوم ظرفیت دروس افزایش 
می یابد و بدین ترتیــب عمال همه رندها یکی 

می شوند.
دانشکده عمران: در شب انتخاب واحد استاِد 
یک درس عوض شــد، زمــاِن حداقل 3 درس 
عوض شــد و درســی بدون استاد شــد. البته 
بعد از انتخاب واحد اســتاد دیگری برای درس 
معرفی شد. این حرکت عینا در ترم های قبل هم 
انجام شده  بود و علت آن نیز قابل حدس است. 
مسئوالن آموزش دانشکده نیز در ایام انتخاب 
واحد و مشــکالت ســامانه آموزش یا پاسخگو 
نیستند یا برخوردی زننده با دانشجویان دارند.
ســیاه نمایی؟ نه. حقیقت این اســت که وضع 
همه دانشکده ها یکســان نیست. برای مثال، 
اکثر دانشــجویان هوافضا از وضعیت آموزش 
دانشــکده خود راضی بوده و مشکل حادی در 
انتخاب واحد نداشــته اند. امــا کم  و بیش این 
دست مشکالت آموزشی در دانشکده ها وجود 
دارند. امیدواریم این قبیل گزارش ها و توسالت 
مورد توجه مســئوالن ذی ربط قرار گیرد، باشد 

که تکانی به خود بدهند.

گزارش هر سال 4 تا 10 اکتبر هفته جهانی 
world space week( امیررضا درودیان ( فضــا 

نام گذاری شده و هدف از این کار ترویج و توسعه دانش 
فضایی و آشنا کردن مردم، به خصوص جوانان، با نقش 
فناوری فضایی در زندگی انســان ها روی زمین است. 
این هفته حد فاصل 2 رویداد تاریخی اســت. 4 اکتبر 
1957 اتحــاد جماهیــر شــوروی »اســپتونیک – 1« 
نخستین ماهواره جهان را به فضا پرتاب کرد و 10 اکتبر 
1967 نخستین معاهده استفاده صلح آمیز از فضای 
ماورای جو در ســازمان ملل به امضا رســید. به همین 
مناســب، به همت دانشکده  و دانشــجویان هوافضا، 
همایشی با عنوان »چشم انداز صنعت فضایی کشور« 
بــا حضــور مهمان هایی از ســازمان فضایــی ایران و 

پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد. 
اولین مهمان برنامه، دکتر شــهرابی کــه هم اکنون از 
مسئوالن شــرکت صنایع الکترونیک ایران )صاایران( 
است و در گذشته نیز عهده دار مدیریت پروژه ماهواره 
امید و ماهواره های فجر یک تا 5 بوده، پشــت تریبون 
رفت و به بررسی وضعیت صنعت فضا در دنیا پرداخت 
و سپس چشــم انداز برنامه فضایی ایران را در مقایسه 
با جهــان مرور کرد. وی ابتدا در مــورد انقالب چهارم 
صنعتــی که هم اکنون در عصر آن قــرار داریم و نیز در 
مورد انواع ماهواره ها و کاربردهایشــان صحبت کرد و 
سپس به تشــریح تغییرات رخ داده در صنعت فضایی 
کشورهای مختلف جهان پرداخت. از بحث های قابل 
توجه در ســخنرانی دکتر شهرابی می توان به کمرنگ 
شــدن نقش آژانش های فضایی در کشــورها اشــاره 
کرد که به ایجاد شــرکت های اســتارت آپی کوچک  و 
کم هزینه  در این حوزه منجر شده است. این شرکت ها 
توانســته اند در همه بخش های یک عملیات فضایی 
اعــم از طراحی و تولید ماهواره تا پرتاب آن به فضا کار 

کنند و به موفقیت هایی دست یابند.

استارت آپ های فضایی
دکتر شــهرابی در سخنانش به این نکته اشاره کرد که 

تنها کاربــرد ماهواره ها در فضا 
دیگر مربوط بــه رقابت نظامی 
و دفاعــی نیســت و دولت هــا 
انحصــار در ایــن بخــش را رها 
کرده انــد و همین باعث حضور 
و اثرگذاری بخش خصوصی در 
 Space آن شده اســت. شرکت
X مثالی در این مورد اســت که 
توانســته با نوآوری های زیادی 
در بخش فضایی، سرمایه های 
بزرگــی را از بخــش خصوصی 
به ســمت خــود جــذب کند و 
دیگــر تنها دولت هــا حاضران 
عرصــه فضــا نیســتند. وی در 
قسمتی از سخنانش به حضور 
غیرمســتقیم صنعــت فضایی 
در کســب  و کارهــای امروزی 

اشــاره کرد که تاکســی های اینترنتی و استفاده آنها 
از ســرویس های موقعیت یــاب مثالــی از آن اســت. 
جملــه قابــل تامــل وی در ایــن بخــش این بــود که 
»بــا توجه بــه اتکای روزافــزون ما در داخل کشــور به 
ایــن ســرویس های رایگان کــه توســط ماهواره های 
خارجی تامین می شــود، اگر روزی این ســرویس ها 
دیگر رایگان نباشــند، در صورت نبود جایگزین های 
 مناســب، بیشــتر کســب  و  کارهــا فلــج می شــوند و 

از بین می روند.« 
بخش انتهایی سخنان دکتر شهرابی به قوانین و منابع 
مورد نیاز برای راه اندازی شــرکت های استارت آپی در 
عرصه فضا اختصاص داشت. وی گفت: »امروز ما در 
کشــور با کمبود هیچ منبعی اعم از انســانی، مالی و 
زیرساختی روبه رو نیستیم و تنها مشکالت موجود در 
این مسیر 2 موضوع سیاست گذاری ها و قوانین موجود 
در این حوزه و نیز فرهنگ حاکم بر جامعه اســت که با 
برنامه ریــزی مناســب باید این 
موانع را از میان برداشت و برای 
تاسیس شرکت های خصوصی 

نوظهور فرصت فراهم کرد.« 
پس از ســخنان دکتر شهرابی، 
فرصت کوتاهی برای پرســش 
و پاســخ ایجــاد شــد. یکی از 
اســتادان حاضــر در جلســه 
سوالی در زمینه حمایت نکردن 
دولت و بعضا سنگ اندازی علما 
و دخالــت نظامیان در مواجهه 
با شــرکت های کوچک  و ایجاد 
فضای خــودی و غیرخودی در 
مورد موضوعات جدید پرسید. 
دکتــر شــهرابی در پاســخ وی 
وجــود مشــکالتی در بخــش 
دولتــی را پذیرفت اما مشــکل 

اصلی را رشــد نکردن شرکت های کوچک خصوصی و 
به تبع آن نبود بازار برای پیشرفت در این زمینه دانست. 

مسئوالن فضایی
در قسمت دوم برنامه نشستی با حضور دکتر حدادپور 
رئیس جلسه، دکتر براری رئیس سازمان فضایی ایران 
و دکتر منطقی رئیس مرکز ملی فضایی ایران به منظور 
بررسی کارهای صورت گرفته در کشور در حوزه فضا و 
ترسیم چشم انداز موجود برای سال های آینده در این 
زمینه برگزار شد. ابتدا دکتر حدادپور به طرح سواالتی 
پرداخت و سپس دکتر منطقی در مورد برنامه  10 ساله 
پیشــرفت فضایی که از سال 85 شــروع و در سال 94 
به پایان رســیده بود، برنامه ریزی های صورت گرفته و 

اهداف آن صحبت کرد. 
به گفته وی، اولیــن و مهم ترین برنامه حضور در فضا 
بود که با موفقیت کامل به انجام رسید. وی سپس در 
مورد برنامه دوم که هنوز در دولت به تصویب نرســیده 
اســت، صحبت کرد. پــس از منطقی نوبــت به دکتر 
براری رسید. وی در مورد اقدامات و هزینه های صورت 
گرفته از طرف دولت به منظور تحقق برنامه ریزی های 
قبلــی و عالقه منــدی دولــت بــه ادامه و پیشــرفت 
برنامه هــای فضایــی صحبت کرد و گفــت که حتی با 
دکتر فتوحی، رئیس دانشــگاه، به منظور استفاده از 
تمام ظرفیت های دانشــگاه در تکمیل زنجیره ارزش 
در صنعــت فضایی کشــور صحبت  کرده و بــه نتایج 
رضایت بخشــی هم رســیده اســت. وی همچنین از 
برنامه  ریزی برای برگزاری مسابقه ای به منظور آشنایی 
 )Cube Sat( دانشجویان با ماهواره های نسل جدید
در ماه های آتی خبر داد که بسیار امیدوار کننده به نظر 
می رسید. در انتها نیز دکتر منطقی به تشریح وضعیت 
پایگاه  پرتاب موجود در کشــور و وضعیت تکمیل آن و 
طراحی و ســاخت النچرهــا )launcher( در مقیاس 

کوچک پرداخت.

دغدغه مسئوالن صنعت فضایی کشور

از فضا غافل نمانیم

نامه وارده

با توجه به اتکای روزافزون 
ما در کشور به سرویس های 
که  موقعیت یاب  رایگان 
توسط ماهواره های خارجی 
روزی  اگر  می شود،  تامین 
این سرویس ها دیگر رایگان 
نبود  صورت  در  نباشند، 
بیشتر  مناسب،  جایگزین 
کسب  و  کارها فلج می شوند 

و از بین می روند
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دستیار آموزشی یا جورکش استاد؟
دانشــجو در دوره دکتری عالوه بــر گذراندن تعدادی 
واحــد درســی، شــرکت در آزمــون جامــع و کار روی 
پایان نامه وظایف دیگــری از جمله گذراندن چند ترم 
دستیار آموزشــی نیز بر عهده دارد. این دوره عالوه بر 
کمک به فهم عمیق تر مســائل، دانشجو را با چم و خم 
آموزش آشنا  و او را برای قرار گرفتن در جایگاه استادی 
آماده می کند که البته در سال های اخیر این موقعیت 
شــغلی فقط برای درصد بســیار کمی از دانشجویان 
دکتری وجود دارد. دســتیار آموزشــی طبــق قوانین 
تکالیفــی دارد که بعضا به نظر می رســد انتظار انجام 
چنین کارهایی از یک دانشــجو خیلی اخالقی نیست 
و نه تنها در جهت یادگیری و آماده سازی او نیست بلکه 
باری مضاعف بر دوشش اســت که او را از پرداختن به 

کارهای اصلیش بازمی دارد. 
آنچه طبق قانون از دســتیار آموزشــی انتظار می رود، 
شــامل برگــزاری کالس هــای حل تمریــن، تصحیح 
برگه های امتحانی و گزارش ها، رفع اشــکال، برگزاری 
آزمایش هــا و مراقبت در جلســات امتحان اســت. در 
مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره دکتری 
آمده اســت: »مســئولیت هایی که از ســوی مدیریت 
آزمایشــگاه، اســتاد درس و معاون آموزشی دانشکده 
ارجاع می گردد، جزو وظایف دستیار آموزشی است«. 
همین بخش از قوانین باعث شــده اســت که راه برای 
درخواســت های نامتعارف از دانشــجوی دکتری باز 

باشد. 

من جلسه ام، شما برو سر کالس
مدتی باب شــده بود که اســتاد به جای خود دستیار 
آموزشی را سر کالس می فرستاد. بهانه  هم این بود که 
دانشجویان به حل تمرین نیاز دارند در حالی که خیلی 
از اوقات اســتاد فرصت نکرده بود سر کالس بیاید و از 
دستیار آموزشی اش خواسته بود در کالس حاضر شود 
و دانشــجویان را بــا حل تمرین یا مرور آنچه گذشــت، 
ســرگرم کند. حتی در موارد زیادی از دستیار آموزشی 
دکتری خواسته شده است که درس را پیش ببرد. این 
دسته از اســتادان اکثرا کسانی هســتند که بیرون از 
دانشگاه نیز مشغول کارند. البته این نوع سوءاستفاده 
از دانشجو کاهش پیدا کرده است اما هنوز هم می توان 

موارد آن را مشاهده کرد. 
مورد عجیب دیگر چند سال پیش اتفاق افتاد. یکی از 
استادان دانشگاه، دانشــجوی دکتری خود را مجبور 
کرد از پروژه پایان کارشناسی 2 دانشجو، بدون اطالع 
آنها، مقاله ای بــه نام خودش )اســتاد( تنظیم و برای 
ژورنال هــای معتبر ارســال کند. دانشــجوی دکتری 
بی زبان برای پرهیز از حاشیه و نزاع با استاد قبول کرد 
کــه این کار را انجام دهد و چند ماه درگیر این موضوع 
بود و در آخر نیز هیچ ژورنالی آن مقاله ها را نپذیرفت. 

صفر تا 100 آزمایشگاه با شماست
در برخــی دانشــکده ها از دســتیار آموزشــی ایفای 
نقش تکنســین آزمایشــگاه و گاهی نیروی خدماتی 
دانشــکده انتظار می رود. خریــد، تعمیر و نگهداری 
وسایل آزمایشگاه معموال بر عهده دانشجوی دکتری 
گذاشته می شود. گاهی حتی استاد کارهای شخصی 

خود را بر عهــده او می گذارد و دانشــجو چون آینده 
تحصیلــی اش را در گــرو رضایت اســتاد می بیند و از 
طرفــی نهــادی نظارتی بــرای جلوگیــری از این کار 
ســراغ ندارد، جرات »نه« گفتن به اســتاد را در خود 
نمی بینــد. در پایان هر ترم تحصیلی فرمی در اختیار 
استاد راهنما قرار می گیرد که رضایت یا نارضایتی او 
از دانشــجوی دکتری از طریق آن مشخص می شود. 
با توجه به ارتباط تنگاتنگ اســتاد و دانشــجو در این 
دوره می توان انتظار داشت که فرم مشابهی در اختیار 

دانشــجوی دکتری نیز قرار گیرد تا مشــخص شــود 
که آیا اســتاد هــم در آن ترم به وظایــف خود در قبال 
دانشــجو عمل کرده اســت یا نه. البته وجود نهادی 
بی طرف، مطمئن و قابل اعتماد که بر نحوه عملکرد 
اشخاص در این دوره نظارت داشته باشد کامال حس 
می شــود؛ نهادی که دانشجو مطمئن باشد اگر برای 
رفع مشــکالتش بــه آنجــا مراجعه کند، مشــکلی بر 
مشــکالت قبلیش افزوده نمی شود و صرفا کارهایش 

تسهیل می شود. 

اقتصاد؛ عامل بزرگ سرخوردگی
»دانشگاه هیچ تعهدی در قبال کار تجربی شما ندارد. 
در انتخــاب پایان نامه تــان دقت کنید. مســئولیت با 

شماست نه با استاد راهنما.«
این سخنان که ســال ها پیش از زبان معاون آموزشی 
وقت دانشگاه در جمع دانشجویان سال اول دکتری 
بیــان شــد، دورنمایــی از وضعیــت یک دانشــجوی 
دکتری را در دانشگاه ما نشــان می دهد: هرچه نیاز 
اســت، خودش باید مهیا کند و همه دستاوردهایش 
را، طبق قانون، با اســتاد راهنما و دانشــگاه شریک 
شــود. ایــن شــرایط را بگذاریــد کنار تعهــدات زیاد 
محضــری و قانونی این دانشــجو و دریافــت نکردن 
 ریالــی حقوق بــرای امرار معاش و اســتقالل مالی از 

خانواده. 

بابات پول داره؟
دکتری دوره ای تمام وقت و فشــرده است که معموال 
در ســن بســیار ویژه ای آغاز می شــود. دانشــجوی 
دکتری به  طــور معمول حداقل بین 25 تا 30 ســال 
دارد و این ســنین دوران اوج آمادگی و نیاز به داشتن 
زندگی مستقل است ولی با شروع دکتری فرد متعهد 
می شــود که تمام وقت در اختیار اســتاد و پایان نامه 
 باشــد و هیچ گونــه کار اقتصــادی در کنــار درس 

انجام ندهد. 
البته در ازای پژوهش هم دریافتی نخواهد داشــت و 
خدا می داند که قرار است از کجا هزینه های زندگیش 
تامین شــود. گویا در حال حاضــر مخاطب این دوره 
فقط کسی می تواند باشد که از جانب خانواده از نظر 
مالی تامین می شــود. حتی در برخی مصاحبه های 
دانشــکده ها با پذیرفته شــدگان دکتری، از دانشجو 
پرســیده شده اســت که »آیا در این دوره تامین مالی 

هستی یا نه؟« 
دانشــگاه و وزارت علــوم نه تنهــا هیــچ ســاز و کاری 
برای حل این مشــکل نیندیشــیده اند بلکه برخی از 
تصمیم گیران معتقدند هزینه های زیادی که ســاالنه 
از جیب دولت برای این دانشــجویان خرج می شود، 
بیش از آن اســت که آنها به خود حق اعتراض به این 
شــرایط را بدهند و بایــد خود را وقــف پژوهش کنند 
چراکه کار کردن در کنار دکتری با روح علم و پژوهش 

منافات دارد. 
با همه این تفاســیر، نظرســنجی که روزنامه از بیش 
از 100 دانشــجوی مقطع دکتری در این مورد انجام 
داده اســت )کل دانشجویان دکتری حدود 700 نفر 
هستند(، نشان می دهد که این روند پاسخگو نیست 
و تعداد نســبتا زیــادی )64 درصد( از دانشــجویان 
مجبور به انجام کار درآمدزا در کنار درسشان می شوند 
و عطــای تمام کــردن به موقع دکتری را بــه لقای آن 
می بخشــند  و حاضر به پرداخت جریمه های سنوات 

می شوند. 
ســوال دیگری که از دانشــجویان دکتری پرسیدیم، 
این بود که آیــا تا به حال بابت کاری که برای اســتاد 
انجــام داده اند، حقوقــی از او دریافت کرده اند؟ 66 
درصــد گفتند که اصــال چیزی دریافــت نکرده اند و 
فقــط 9/3 درصد اعالم کردند حقــوق گرفته  و از آن 

راضی بوده اند. 

وقتی به خودم آمدم، دیدم 18 سال است بی وقفه در حال تحصیل هستم. انگار به درس  خواندن عادت کرده ام و کاری جز این بلد نیستم. ولی حاال که نوبت دکتری است، مردد پرونده
شــده ام. ترس از آینده  مبهم این تردید را در وجودم انداخته است. زمانی آرزو داشتم استاد دانشگاه شوم 
اما هرچه بیشــتر پیش می روم، این آرزو را دورتر می بینم. یکی از دالیل اصلی آن اشــباع شدن دانشگاه از 

اســتاد است. می گویند قرار اســت تا 1405، 400 استاد جدب دانشگاه شوند ولی مگر من چقدر شانس 
موفقیت دارم؟ هر روز، عالوه بر فارغ التحصیل شدن تعداد زیادی دانشجوی دکتری در ایران، خبر بازگشت 
برخی از دوستانم را از خارج کشور برای عضو هیات علمی شدن می شنوم. گاهی حس می کنم همه زندگی ام 
را وقف درس خواندن و خودم را از همه چیز محروم کرده ام. حاال فقط 5 سال از راه باقی مانده است؛ راهی 

در دوره دکتری چه می گذرد؟

مغزهای بزرگ زنگ زده

در خرید خارجی لذتی است که در تولید داخل نیست

رشــد نامتقارن علــوم و صنایع: این مشــکل به ناکارآمــدی پایان نامه های تحصیــالت تکمیلی  Ó	
دامــن می زنــد. مســائل صنعت ما آنقــدر پیش پــا افتاده هســتند که به نــوآوری و ابتــکار نیازی 
ندارنــد و دانشــجوی کارشناســی هــم از پــس آنهــا برمی آیــد. همچنین، تــا زمانی کــه صنایع 
مــا بتواننــد راحــت و بی دردســر محصــول خارجــی بخرنــد، در وضعیــت صنعت مــا تحولی رخ 
 نخواهــد داد. صنایــع مــا دون شــأن خــود می داننــد کــه برای رفــع مشکالتشــان از دانشــگاه 

کمک بگیرند. 

انتظــار طرح های زودبازده: اگر دانشــجویی بتوانــد برای پژوهش خود حامی مالی دســت و پا  Ó	
کند، انتظار زودبازده بودن طرح پژوهشــی از طرف حامی یــا حامیان مالی مانع ادامه حمایت از 
طرح وی می شــود. قابل توجه اســت که پژوهش یک فرایند بلندمدت اســت و دانشجوی دکتری 
باید خلق کننده باشــد نه ادامه دهنده کارهای موجود، پس زمان بر بودن کارش قابل درک است. 
این در حالی اســت که صنعت یا نهادهای حامی پژوهش برای رســیدن به نتیجه کار دانشــجوی 
دکتری و برگشت سرمایه شان صبر نمی کنند و سرمایه گذاری در پژوهش را با ترازوی سایر تعامالت 

اقتصادی خود می سنجند. 

جریمه های دیرکرد: طوالنی شــدن دوره دکتری هزینه ای را با عنوان »سنوات« به دانشجو تحمیل  Ó	
می کنــد. این هزینه برای فردی که هیچ درآمدی ندارد، قابل توجه اســت. علل این طوالنی شــدن 
متفاوت است؛ از اشتغال دانشجو به کاری جز پژوهش گرفته تا دسترسی نداشتن وی به مواد مورد 
نیاز آزمایش ها و حضور نداشــتن اســتاد راهنما برای راهنمایی و کمک به دانشــجو. نگاه درآمدزا و 
ابزاری برای دریافت ارتقای شغلی استادان به دانشجوی دکتری از عواملی است که باعث می شود 

استاد وقت کافی برای دانشجوی دکتری تخصیص ندهد.

ف
شگاه شری

س: روابط عمومی دان
عک
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که دقیقا نمی دانم قرار اســت به کجا برســد.  شاید این شرح حال بسیاری از ما پس از رسیدن به پایان دوره 
کارشناسی ارشد باشد. تصمیم به شروع دوره دکتری می گیریم، با این تصور که تا پایان راهی نمانده است و 
من خاِک این راه را خورده ام و االن اگر در هیچ کاری تخصص نداشته باشم، الاقل در درس خواندن خبره ام. 
چقدر جذاب!  بسیاری از ما غافلیم از اینکه این دوره با همه تجربیات ما در دوره های آموزشی قبلی متفاوت 
اســت، نه از لحاظ حجم کاری قابل مقایســه است نه نوع ارتباط دانشجو با دانشــگاه و استاد. در این دوره 
دانشجو به تنهایی مسئولیت همه چیز را بر عهده می گیرد. هر چند در دنیای ایده آل قرار است او به نوعی 
همکار استاد باشد ولی باید دید آیا در عمل چنین شرایطی وجود دارد یا نه. آیا همکاری ها و تعهدات دوطرفه 

است یا دانشجوی دکتری باید با تمام مرارت های این دوره به تنهایی دست و پنجه نرم کند؟
حال و روز دانشجوی دکتری ای که ما در دانشگاه شریف می بینیم، با آنچه قرار بود باشد، از زمین تا آسمان 
فرق می کند. دانشجوی دکتری در این دانشگاه معموال فردی سرخورده و در آستانه افسردگی است که 

حس می کند در این دوره فقط عمرش به بطالت گذشته و چیز ارزشمندی به دست نیاورده است. او آنقدر 
تحت فشار بوده و کارهایی دور از شأنش از او خواسته شده که نه تنها احساس نمی کند همکار استادش 
اســت بلکه به دنبال فرصتی برای رهایی از دســت او اســت. این را یک ورودی 91 دکتری گفته است، نه 

روزنامه: »۶ سال دوره دکتری بدترین و ناامیدکننده ترین سال های عمرم بود«. 
وقتی دانشــجو از آینده شــغلی خود اطمینان ندارد، نه تنها جایگاه ویژه ای بعد از اتمام تحصیلش برای 
خود متصور نیست، بلکه وقتی می بیند هنگام یافتن کار ترجیح کارفرمایان به استخدام افرادی با مدرک 
کارشناسی و ارشد است، فشار مشکالت بر او چند برابر می شود. اگر دانشجوی دکتری با شرایط امروز 
خود هم کنار بیاید، تازه با غول ترسناک آینده روبه رو خواهد شد که بزرگ ترین سوال و نگرانی هر دانشجو 
است: »هیچ آینده ای برای خودم بعد از پایان مقطع دکتری متصور نیستم. بدون سابقه کار باید به دنبال 

شغلی بگردم که دانش کارشناسی برای آن کافی است«. 

با بررســی نوع مشــکالت و مقایســه روندهای موجود در کشورمان و سایر کشــورها و صحبت با تعداد زیادی از دانشجویان و اســتادان، راه حل هایی برای رفع یا کاهش مشکالت دانشجویان دوره دکتری پیشنهاد 
می شود که البته برخی در طوالنی مدت  موثر خواهند بود و برخی دیگر در مدتی کوتاه هم می توانند پاره ای از مشکالت را حل کنند. 

	Ó تفویض اختیار به دانشگاه های بزرگ: با توجه به اینکه نگاه وزارت علوم
هنگام قانونگذاری باید به همه دانشــگاه ها، به خصوص دانشگاه های 
کوچک باشــد، می توان برای رفع بخشی از مشکالت دوره دکتری که 
از قوانین وزارت علوم نشــأت می گیرد، برای دانشگاه های بزرگ و برتر 
کشور استثنا قائل شد و به این دانشگاه ها در قانونگذاری استقالل داد. 
برای مثال، ثبت اختراع )patent( می تواند جایگزین مناسبی برای مقاله 
باشــد. البته پیش از آن الزم اســت فرایند و شاخص هایی شفاف برای 

ارزیابی آن تدوین شود تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. 

	Ó دریافت شــهریه در کارشناســی: برخی معتقدنــد می توان - مثل
بسیاری از کشورهای دیگر - دوره کارشناسی را در دانشگاه های دولتی 
از حالت رایگان خارج کرد و درآمد آن را به عنوان حقوق به دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی اختصاص داد. البته به عقیده بسیاری دیگر، این 

روش حل مساله با عدالت آموزشی در تضاد است. 

	Ó کاهش ظرفیت دکتری: پذیرش دانشجوی دکتری محدود و هدفمند
شود. ســال گذشته نزدیک به 32 هزار نفر ظرفیت دکتری در دفترچه 
کنکور اعالم شــد. ابتدا باید مسائلی که قرار است توسط دانشجویان 
دکتری حل شود، مشخص و سپس متناسب با آنها دانشجویان پذیرش 

شوند. با این کار احتمال جذب گرنت های پژوهشی هم بیشتر می شود. 

	Ó نظارت بر نحــوه هزینه کرد گرنت های پژوهشــی: در حال حاضر
گرنت های پژوهشی فقط در اختیار استادان دانشگاه  قرار می گیرد و 
آنها باید این گرنت را به دانشجویان دکتری خود که طرح های پژوهشی 
را نوشــته اند، تخصیص دهنــد. البته این گرنت ها فقــط هزینه های 
آزمایشــگاهی را شامل می شوند و دســترنج کار پژوهشی دانشجو در 
آنها در نظر گرفته نشــده است. پس از واگذاری گرنت به استاد، هیچ 

نظارتی بر نحوه هزینه کرد آن وجود ندارد. 

	Ó تنخواه پژوهشــی: اصالح فرایند دریافــت بودجه می تواند کمی بار
مالی تحمیل شده به دانشــجو را کاهش دهد. شاید اگر همان مقدار 
بودجه اندک پیش بینی شده برای پایان نامه به صورت تنخواه در اختیار 
دانشــجو قرار گیرد و بر اساس رسید مالی با وی تسویه شود، استرس 
مالی پژوهش کاهش یابد. اگر هم به دانشــجو اعتماد ندارید، آن را به 

استاد بدهید! چون ما هنوز به استاد اعتماد داریم. 

	Ó به کارگیــری تکنســین های کاربلــد در تکنســین هایی کاردان: 
آزمایشگاه  های دانشگاه می تواند تا حد زیادی مشکالت اجرایی، مالی 

و زمانی پژوهش را برطرف کند. همچنین مسئولیت تعمیر و نگهداری 
تجهیزات آزمایشگاهی و اطالع از کار پژوهشگران موضوعاتی هستند 
کــه معموال از عهده اســتاد - به دلیل کمبود وقــت او - خارجند. این 
کارها می توانند تحت نظر یک مسئول آزمایشگاه یا تکنسین توانمند 

انجام شوند. 

	Ó زندگی مشــترک: با توجه به اینکه دوره دکتری تعاملی دوطرفه بین
استاد و دانشجو است و استاد و دانشگاه در عواید حاصل از پایان نامه 
شریکند، می توان انتظار داشــت که در هزینه ها و ضررهای مالی آن 

هم مشارکت کنند. 

	Ó حمایت دانشگاه از استادان صنعتی: با همه مشکالتی که کار کردن
با صنعت دارد، از تعهدات ســنگین گرفته تــا دریافت نکردن به موقع 
مبلغ قراردادها، استادانی هستند که با این بخش تعامل زیادی دارند. 
آنها از طریق همین تعامل و قراردادهای صنعتی هم برای دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی خود درآمد ایجاد می کنند، هم در دوره تحصیل از 
آنها پژوهش کارآمد می خواهند و هم تا حدی راه آینده کاری روشن را 
برایشــان باز می کنند. حمایت ویژه دانشگاه از این استادان می تواند 

سایر استادان را برای قرار گرفتن در این مسیر ترغیب کند. 

چه کنیم؟

برای پی بردن به دالیل این وضعیت در مصاحبه های حضوری که با تعدادی از دانشجویان و استادان 
داشتیم، به بررسی عوامل آن پرداختیم. 

	Ó پایان نامه هــای بی کاربــرد: تقریبــا بــه زعم
همــه، یکــی از  دالیــل اصلی  بروز مشــکالت 
اقتصادی برای دانشــجویان دوره دکتری نوع 
پایان نامه های تعریف شــده در این دوره است. 
در حــال حاضر به  خاطــر قوانین وزارت علوم، 
دفاع دکتری در گرو حداقل یک مقاله اســت. 
از طرفــی، تعداد و کیفیت مقاالت یک اســتاد 
ضریب باالیی در ارتقای وی دارد. این موضوع 
باعث شــده اســت اقبال بــه موضوعاتی که از 
آنها مقاله استخراج می شــود، بیش از مسائل 
واقعی و مورد نیاز کشور باشد. حتی در بسیاری 
از موارد، موضوعات انتخابی نه تنها مشــکلی 
را حل نمی کننــد بلکه به نوعی مساله ســازی 
هم محســوب می شــوند. دوره ای که در اصل 
با هدف تربیت نیروی پژوهشــی خبره طراحی 
شده اســت تا مسائل را شناســایی کند و خود 
به تنهایــی بتواند بــا ابتــکار و خالقیت به حل 
آن بپــردازد، به دلیــل روند اجرایــی و قانونی 
نامتناســب، در بهترین حالت، کاســتی های 
مقاالت موجود را رفــع می کند و در عمل فقط 

برای رفع تکلیف است. 

	Ó آزمایش های هزینه بر: بخشــی از مشــکالت
اقتصــادی دانشــجوی تحصیــالت تکمیلی، 
به خصــوص دکتــری، مربــوط بــه هزینه های 

آزمایش هاست؛ هزینه هایی از قبیل مواد مورد 
نیاز آزمایش ها، تعمیر لوازم آزمایشگاه و بعضا 
خرید تجهیرات آزمایشــگاهی. مصوبه ســال 
96 دانشــگاه بیان می کند که یک دانشجوی 
دکتری می تواند ســاالنه 750 هــزار تومان و 
یک دانشــجوی ارشد ساالنه 450 هزار تومان 
بــرای تجهیزات آزمایشــگاهی دریافت کنند. 
دانشجوی ارشــد یک بار و دانشجوی دکتری 
3 بــار می توانند از این کمک هزینه اســتفاده 
کننــد. البتــه بــا توجه بــه قیمت مــواد اولیه 
مــورد نیاز دانشــجو و وضعیت دســتگاه های 
آزمایشگاه ها که اغلب فرسوده اند، این بودجه 
بســیار ناچیز است. ضمن اینکه برای دریافت 
این بودجه ابتدا دانشجوی بی درآمد و بی پول 
باید از جیب خود هزینه ها را پرداخت و سپس 
بــا ارائــه فاکتــور اقدام بــه دریافــت کمک از 
دانشــگاه کند که معموال روند زمان بری دارد. 
در پرسشنامه های پرشده از سوی دانشجویان، 
تعداد زیادی از آنها اظهار کرده اند که مبالغی 
حدود 10 میلیون تومان و بیشتر از جیب خود 
بــرای پروژه هایشــان هزینه کرده اند. کســی 
هم بــود کــه قریــب 24 میلیون تومــان برای 
پایان نامه اش هزینه کرده بود و تندیس بلورین 
»پول خراب کن«ترین دانشجوی دانشگاه به او 

اختصاص می یابد!

آیا در دوره دکتری 
خود کار کرده اید؟ 

)با حقوق(

 آیا از استاد خود 
بابت کارهایی که انجام 

 می دهید، حقوق 
گرفته اید؟

10۶ نفر از دانشجویان دکترا 
پرسشنامه روزنامه را پر کردند.

   کار تمام وقت

   کار پاره وقت

   کار نکــــردم

   اصاًل
   کم

   متوسط
   مناسب

%14.7

%۶۶.02

%12.۶2

%3.88

%17.48

%3۶

%49.3



بگیر بخواب بچه 
متاسفانه شریفی ها، به خصوص شریفی های خوابگاهی، وقتی در مواجهه با امتحان و 
پروژه و... زمان کم می آورند، اولین چیزی که از آن می زنند، خواب است. حتی برخی 
از دانشــجوها برای بیدار نگه داشــتن خود، عالوه بر پناه بردن به چای و قهوه، دست 
به دامان دارو و قرص هایی می شــوند که عوارض جانبی خطرناکی برای ســالمتی آنها 
دارد. این در حالی اســت که خواب کافی و منظم بر کیفیت زندگی تاثیر مستقیم دارد. 
بزرگســاالن باید 7 تا 9 ســاعت در روز بخوابند و ساعت خوابشان منظم باشد. برخی از 
پروتئین های حیاتی بدن در خواب سنتز می شوند، حتی پروتئین هایی که با احساسات 

 RHT )Resting heart rate( ما در ارتباط هستند. یکی از شاخص های اصلی سالمتی
اســت. این شاخص در افراد کم خواب خوب نیســت؛ قلب آنها تندتر می زند و بیشتر از 
دیگران در معرض بیماری های قلبی هســتند. افزایش احتمال ابتال به سرطان، پیری 
پوست، افزایش وزن، آسیب دیدن حافظه های کوتاه مدت و بلندمدت و افزایش احتمال 
ابتال به آلزایمر، دیابت نوع 2، آسم، ام اس و... از مهم ترین عوارض کم خوابی محسوب 
می شوند. به طور کلی، احتمال مرگ در افرادی که کمتر از 7 ساعت می خوابند، بیشتر 

از افراد عادی است. 
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ســــال گذشتـــــه ،  روز گزارش مناســبت  بــه 
دانشجو، روزنامه از دانشجویان خواست 
یک پرسشــنامه را تکمیــل کنند که به 
چگونگی گذراندن اوقات هفته توســط 
شــریفی ها می پرداخــت. نتایــج ایــن 
پرسشــنامه بســیار جالب توجه و البته 
قابل تامل بود. قســمتی از آن به ورزش 
شریفی ها اختصاص داشت. نتایج نشان 
می داد که ما در شــریف به طور متوسط 
4 ســاعت در هفته ورزش می کنیم. در 
این آمار، پســرها نســبت بــه دخترها و 
دانشــجویان کارشناســی نســبت بــه 
تحصیــالت تکمیلی هــا وضــع بهتری 
داشتند. البته این نکته را هم باید در نظر 
داشت که بچه های اهل ورزش حرفه ای 
احتماال جور بقیه را هم کشیده  و تا حد 
خوبــی آمــار را یک تنــه بــاال برده اند. 
صحت ســنجی این داده ها کار سختی 
نیست. با اندکی چرخیدن در دانشگاه 
و خوابگاه و سر زدن به فضاهای ورزشی 
متوجه می شــویم که اکثر بچه ها اصال 
اهل ورزش نیستند و نهایت تحرکشان به 
چرخانــدن قلــم روی کاغذ و فشــردن 
دکمه های کیبورد محدود می شود. این 
کم تحرکــی و ورزش نکردن نخبگانی را 
روی دســت جامعه می گذارد که اکنون 
و  بی نشــاطی  افســردگی،  دچــار 
بی انگیزگی هســتند و در آینده به انواع 
بیماری هــا و دردهای جســمانی مبتال 

می شوند.

کجای کار می لنگد؟
احتماال بیشتر ما علت اصلی کم تحرکی 
و ورزش نکــردن را در کمبود امکانات و 
فضاهای ورزشــی می دانیــم. حرفمان 
هم بی راه نیست. کافی است در مواقع 
شلوغی به سالن های ورزشی و بدنسازی 

و اســتخر و... ســر بزنید تــا از تصمیم 
خود پشــیمان شــوید و عطای ورزش را 
به لقایش ببخشــید. امــا همان قدر که 
ســخت افزار قضیه معیوب و کم است، 
نرم افــزارش هم لنــگ می زند. فشــار 
درســی ســنگین که از همان اول ترم با 
تمرین و کوییز شروع می شود، با میان ترم 
ادامه می یابد و به پایان ترم و پروژه ختم 
می شــود، معمــوال وقتی بــرای ورزش 
باقی نمی گذارد. دانشــجوی سال آخر 
و تحصیالت تکمیلی هم یا درگیر پروژه 
و تز خود اســت یا دنبال یک لقمه نان و 
ســری را که فعال درد نمی کند، چرا باید 
دســتمال ببنــدد؟! در بهترین حالت، 
اگر برنامه ای هــم برای ورزش بچینیم، 
با کوچک ترین اختــالل، اولین چیزی 
که قربانی می شــود، ورزش است. این 

می شــود که دانشــجو n ســال در این 
دانشــگاه درس می خواند و بــه تعداد 
انگشتان دست استخر نمی رود و حتی 

پایش به سالن قهرمانی باز نمی شود.

لنگه کفش پاره در بیابان
حــال که فعــال قــرار نیســت وضعیت 
تغییر خاصی پیدا کند، بهتر است قدر 
حداقل امکانات در دسترس را بدانیم. 
اهالی ورزش حرفه ای که کار خودشان 
را از بر هســتند و تمرینــات ورزش مورد 
عالقه شان را از دست نمی دهند. برای 
مایــی که بدمــان نمی آید در راســتای 
ســالمتی جســمی و روحــی تکانی به 
خودمان بدهیم، بهترین کار استفاده از 
امکانات ورزش همگانی دانشگاه است. 
به طــور خاص می توان بــه کالس های 

آمادگی جسمانی اشاره کرد که روزهای 
زوج از ساعت 4:30 تا 6 بعد از ظهر در 
سالن جباری برای آقایان برقرار است و 
چشیدن لذت حضور در آن تجربه نابی 
به شمار می رود. تربیت بدنی دانشگاه، 
در صورت استقبال بچه ها، مایل است 
در خوابگاه هــا نیــز ورزش همگانــی را 
برقرار کند. قبال هــم چند بار این کار را 
شروع کرد ولی استقبال ضعیف آن را به 
تعطیلی کشــاند. حتی ایده راه اندازی 
دوباره ورزش صبحگاهی در دانشگاه نیز 
قابل پیگیری است ؛ ایده ای که چهره ای 
بدیع به صبح های خواب آلود دانشگاه 
خواهد داد؛ استاد و دانشجو و کارمند در 
کنار هم و زیر آسمان آبی ورزش می کنند 
و ســپس با روحیه ای شاد و بدنی سالم 

سراغ درس و کار و زندگی می روند.

خأل ورزش همگانی در دانشگاه

جای خالی را با حرکت مناسب ورزشی پر کنید
 سردار، کالهت را 

از دست نده!
سام ستارزاده نمایش درخشان تیم  ملی 

ایران در جام جهانی چند ماهی است که به سر 
آمده و حال وقت آن رسیده که سربازان این تیم 
تمام تالش خود را برای شکســتن طلســم 40 
ســاله فتح جام ملت های آسیا به کار برند. این 
جام فرصتی خوبی برای سرداری است که هنوز 
خود را باالتر از سرلشگرهایی می بیند که لقبی 
غیر از ســرباز را برازنده خود نمی دانند. سردار 
آزمون در فصل جاری لیگ روســیه فوق العاده 
ظاهر شده است؛ 4 گل و 4 پاس گل در 9 بازی. 
این آمار را در کنار 23 گل ملی او تا 23 سالگی 
بگذارید، شــگفت زده می شوید اما نه به اندازه 
زمانــی کــه عمــق عــدم محبوبیــت پدیــده 
گنبدکاووسی فوتبال کشورمان را دوباره به یاد 
آوریــد! واقعــا غــرور تــا چــه حــد می توانــد 
مشمئزکننده باشد که پیراهن مقدس تیم  ملی 
را بر تن یک ماشــین گلزنی ناب گشــاد جلوه 
دهد! نــه اینکه کاوه رضایی و ســامان قدوس 
نتواننــد آتش خط حملــه تیم را شــعله ور نگه 
دارنــد. کاوه بــه قــدری برای اثبــات خودش 
می جنگد که پیراهن شماره 10 تیم بزرگی مانند 
بروخه را به غنیمت بگیرد. سامان هم این اواخر 
یک چشــم فوتبال دوستان فرانسوی را به ساق 
خود خیره می کند و چشم دیگر آنان را به توپی 
که برق آسا از آن ساق جدا می شود. اما حیف از 
آن چرخش چشــم نواز و بغِل پای مهارنشدنی 
سردار در استرالیا نیست؟ سردارجان! همه ما 
تو را دوست داریم؛ همان جوان بی آالیشی که 
موهایــش یاد علی بابــا را زنده می کــرد. همه 
می خواهیــم آن جوان برگردد و دوباره بجنگد، 
همان طور که ســعید عزت اللهی خود را از تیغ 
تیز حواشــی رهاند و دوباره جنگید؛ مثل یک 
سرباز! همه امیدواریم سر بیفکنی و باتالقی از 
و  ســریک  بنرهــای  بی مــورد،  حواشــی 
منت گذاری هایــت را بر مردم ببینی که تو را در 
خود فرومی برد. همه آماده ایم تو را از این باتالق 
نجات دهیم. دستت را دوباره به دست ما بده و 
به خودت بیا. اینجا یک ملت منتظر تو و امیدوار 

به ساق های تو است!

ورزشوسالمـــــــــــــــت 97 مهر   21 شنبه    779 شماره 

باور غلط، باور درست

صبحونه بخور، الغر شو
باور اینکه بتوان با خوردن غذا الغر شد، سخت است ولی این موضوع از جمله خواص 
صبحانه اســت که آن را به بهترین وعده غذایی روزانه تبدیل می کند. صبحانه 2 تاثیر 
مســتقیم بر بدن دارد. اول، فعال شــدن فرایند ترموژنی است که به برانگیخته شدن 
سیستم متابولیســم بدن منجر می شود در نتیجه شــما کالری بیشتری در طول روز 

می سوزانید. خاصیت دوم تاثیری است که این وعده بر حجم وعده های غذایی دیگر می گذارد. صبح ها سطح 
قند خون بدن پایین است و اگر صبحانه خورده نشود، بدن انسان زنگ خطر را برای ارگان های گوارشی به صدا 

درمی آورد که این امر به خورده شدن سایر وعده های غذایی با ولع بیشتر منجر می شود.

نترس بابا گنده نمیشی
افزایــش حجم عضالت بر اثــر کار با وزنه باور غلطی اســت که رواج زیــادی دارد، به 
خصــوص بین بانوان کــه فکر می کنند اگــر تمرینات قدرتی انجام دهند، بدنشــان 
حتمــا حجم مــی آورد و فــرم مردانه پیــدا می کنــد. افزایش حجم عضالت بیشــتر 
بــه نــوع رژیم غذایی و جنســیت بســتگی دارد کــه باعــث تفــاوت در هورمون ها و 

در نتیجــه ســخت تر بودن ســاخت عضالت بــرای بانوان می شــود. با ایــن حال، با توجــه به تغذیــه و برنامه 
 ورزشــی، اهــداف گوناگونی مثــل افزایش اســتقامت عضالنــی و افزایــش قدرت بــا انجام حــرکات با وزنه 

امکان پذیر است.

فوتبال سامی
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ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

هزار قلم دوشنبه گذشته، 8 اکتبر ، مصادف 
با روز جهانی کودک بود و پیام های هاتف محقق

متناسب با این روز در فضای توییتر هم دیده می شد. 
تعدادی از کاربران توییتر روز جهانی کودک را به بعضی 
افراد تبریک گفته بودند! یکی این روز را به دوســتش 
تبریک گفته بود، دیگری به پســر عارف و ژن خوبش و 
یکی هم به کودکان خیالی اش! اما شــاید جالب ترین 
توییت در این زمینه توییتی بود که می گفت: »#روز_

جهانی_کودک رو به دروِن خــودم تبریک میگم...«. 
نکته جالبی که در مورد روز جهانی کودک وجود دارد 
و کاربران به آن توجه نکرده اند، وجود حداقل 3 روز در 
سال با این عنوان است! چه بهتر! اصال کل سال بشود 

روز جهانی کودک، ما که راضی هستیم.

شفافیت یا خودتحریمی؟!
اول هفته گذشته الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله 
 FATF که از الیحه های )CFT( با تامین مالی تروریسم
است، در مجلس شورای اسالمی تصویب شد و همان طور 
که مــورد انتظار بود، تصویــب آن واکنش های موافق و 
مخالف زیادی را برانگیخت! بین شریفی ها هم توییت و 

ریتوییت در خصوص این موضوع کم نبود. مثال یکی از 
موافقان این الیحه گفته بود که »لبنان و سوریه هم عضو 
این الیحه هستند، چگونه بعضی نمایندگان مجلس به 
بهانه لبنان و سوریه با این الیحه مخالفت می کنند«. یکی 
از مخالفان این الیحه هم به این اشاره داشت که به دلیل 
وضعیت حال حاضر کشور و تحریم های پیاپی، FATF به 
نفع ما نیست چون راه دور زدن تحریم ها را می بندد. یکی 
از کاربران به 5 رای ممتنع و 3 نماینده بدون رای اشــاره 
کــرده و گفته بود »اون پنج نفر هیچی، اون ســه تا که تا 
اونجا رفتند ولی حتی یه ممتنع هم ندادند، فکر کنم رفته 
بودند الریجانی رو ببینن که اون هم همه ش اون باال بود«. 
موضوع اســتقالل نماینده ها و اینکه نماینده مجلس 
بایــد نماینده مردم باشــد، موضوع دیگــر مورد بحث 
کاربران توییتر بود. یکی از شــریفی ها با اشاره به این 
موضوع توییت کرده بود: »یکی از نماینده ها گفته اگه 
رهبری امر کنند من به FATF# رای نخواهم داد. برادر 
تو نماینده مردمی یا نماینده ایشــون؟ یکم استقالل 

رای داشته باش«.
موضوعات مربوط به FATF به همین جا محدود نمی شود 
و عده ای هم به تجمعات معترضان به FATF پرداخته و 

گفته بودند که اگر طیف دیگری می خواســت این طور 
بدون مجوز تجمع کند، با آن برخورد امنیتی می شد!

در ایــن میان موضوعی که گاهی مغفول می ماند،  پایه 
مساله است! یکی از دانشجویان گفته بود: »در حماقت 
جامعه  ما که یه عــده اصن نمیدونن FATF چیه ازش 
حمایــت می کنن، یه عــده هم اصــن نمیدونن چیه، 
باهــاش مخالفت میکنن، یه عده هــم اصن نمیدونن 
چیه در موردش توییت می کنن، من از دسته  سومم«.

حماسه میلیونی
کمتــر از 20 روز تــا اربعیــن مانده اســت و از همین 
االن می توان شور شــرکت در راهپیمایی اربعین را در 
توییت های شریفی ها مشاهده کرد. بعضی از خاطرات 
سال های گذشــته خود می گویند، بعضی از حسرت 
امســال و بعضی از دلتنگی حال و هوای اربعین. این 
مطلب را با توییت یکی از فارغ التحصیالن دانشگاه به 
اتمام می رســانیم: »اوایل چایی ایرانی پیدا نمی شد. 
ف لوَنه. یه  به موکبا می گفتیم شــای ایرانی فی؟ + خِفّ
کم آبجوش می ریخت می شــد چایی ایرانی:(( چایی 

عراقی هوس کردم«. 

در توییتر

الیحه پرحاشیه

Mohammadmahdibarideh

تنــوع رنگ هــا، طعم ها، ســلیقه ها، هندســه ها، 
چینش ها؛ نگاه ساده به یک بازار 

مکان: بازار مرکزی رشت

Pooyasahandifar

این روزها التهابات زیاد است و نیازمندی به مطالعه 
تاریخ افزون تر

کاش تاریخ را تــکراااااار نکنیمـ 
این بار تکرار نکنیم!

Mohammadrezakh

جمعه ها با کتاب 121
رستخیز

گروه نویسندگان. دبیر مجموعه: نفیسه مرشدزاده. 
نشر اطراف

ادامه کتاب کآشــوب؛ بیست و چهار روایت از افراد 
گوناگون در رابطه با گره خوردن روزمره ها و کارها و 
احساسات و احواالتشان با روضه و هیئت و شور و و 

شعور و عشق حسینی

sharif_senfi

می دونیم خیلی اوقات از مشــکالت دانشگاه 
توییــت می کنید. ممنون می شــیم مــا رو هم 
تــگ کنین تــا در جریان قرار بگیریــم و بتونیم 

پیگیری کنیم.

amirmahdihasani

اســتاد محترم! دانشــجو رو نبر جلوی کالس. 
شاید رو 2 ساعت زمان کالس تو حساب کرده!

melifaar

همیشه بین کباب و هر چیز دیگه ی سلف باید 
هر چیز دیگه رو انتخاب کنی.

SinaHooshangi

خــب وقتــی مصاحبــه با کیــت وینســلت رو 
میذاری تو روزنامه، دیگه کســی سراغ صفحه 

علمی نمیره

_Farhaneh_

اگه تا دیروقت ســرکارید دلیل بر این نیست که 
شما خیلی ســخت کار می کنید، نشون میده 

شما زمان بندی بلد نیستید

mr_slash_knower

اگــه دور تــا دور کــره زمیــن یــه دور راه بریم، 
مســافتی که کله مــون طی می کنه بیشــتر از 

مسافتیه که پاهامون طی می کنه

Mazmiveh

خیلــی کار افتضاحیه وقتی یه ویدیو یا تبلیغی 
می ســازید کــه 80 درصــد تاثیرگذاریش رو به 
خاطر موســیقیش دارید به مخاطب می دید، 
ولی هیچ اســمی از آهنگســاز و صاحب اثر تو 
هیچ کجاش نیارید. ذکر نام موسیقی و صاحب 

اثر حداقل و بی هزینه ترین کاره!

اینستاگرام

توییتر

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ



آدرس: دانشــگاه صنعتی شــریف، جنب معاونت پژوهش و فناوری، 
daily@sharif.ir         66166006 :طبقۀمنفی یــک         تلفــن

 دانشگاه صنعتی شریف
   مدیرمسئول: محسن رستمی     سردبیر: محمد صالح انصاری 

   دبیر تحریریه: محمدجواد شاکر    تحریریه: حسین رجبی، عماد الدین کریمیان،  
 سحر بختیاری، محمد جوانمرد، هاتف محقق، محمد حسین هوائی،  

 حسین شاهرخی، زینب محبی، سارا   زمردی، محمدجواد هاشمی،
 سپهر حجازی، پیمان ملک محمدی، امیررضا  درودیان، فراز مالجعفری

   مدیر فنی و هنری: سامان موحدی       ســرویس عکس:  میالد مظفری    صفحه آرا: 
سیدسبحان علی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: الله غزالی     

   مدیر اجرایی: صابر حشمتیان       مدیر داخلی: سیمین آبادی

شرح هجران
آن سست وفا که یاِر دل سخِت من است

شمِع دگران و آتِش رخِت من است
ای با همه کس به صلح و با ما به خالف

جرم از تو نباشد، ُگنه از بخِت من است
)سعدی، رباعیات(

صفحـــــــهآخـــــــــر

001****0912: آقا رادیو این شــماره خیلی خوب 
بود. روزنامه رو جمع کنید کال رادیو بزنید.

  ببیــن عزیــزم. اولئک مدینه الرســانه و 
ت الباب.

ْ
راد العلم فلیأ

َ
نحن بابها! فمْن أ

845****0935: کاشــکی یکی بــود یه کاری برای 
جای پارک ماشــین دانشــجو هم می کرد. هر روز یه 

چیزی از توش می دزدن!!!!
جایگزین: حاال اگر پارکینگ هم بود باید خســارت 
واردشــده به علت دزدی رو ُخردُخرد می دادی پای 
پارکینگ! ول کن، همین جوری اشتغال زاییش هم 

بیشتره!
527****0913: می شــه همین جــا از مســئولین 

تغذیه بپرسید اون روزهایی که ما غذای سلف نداریم 
ولی غذامون رو میاریم ســلف با قاشق و چنگال های 
اونجــا می خوریم، راضی اند یا نه؟ مــن راه ارتباطی 

باهاشون پیدا نکردم ):
از  تغذیــه!  مســئولین  می شــه.  بلــه    

همین جا می پرسیم، آیا وکیلیم؟

اس ام اس
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وصله پینه

برگی از شترنامه!

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

آورده اند که دانشجویی ســخت در ســودای افرنگ بود و رویای 
هفت رنگ چندان که گویند طومارهای طویل و ریکامهای ثقیل 
گسیل کرده بود مر اساتیذ هفت خشــکی گیتی را که فالنش در 
فالن زمین، روزی ضمــان معونه المال1 در مســیر جواز تعلیم2، 
میسر کند و شنیدم که از کیاست  و به قناعت در سالیان دراست، 
توشــه ای کرده بود و پوشــه ای تا به خط الموت3  رحیل کند4 که حکمــا گفته اند: به 
اپالی به هنگام، بالی انجام از خود بگردانید. باری شنیدم که چون صبحی برآمد و از 
تختش برخاســت، بختش افتاد و بهای هر چیز چنان فزونی گرفت که پای مهاجرت 
به مرداب مصیبت گرفتار شد و شــنیدم که وسع یک رب5 نداشــت چه شبانه، بهای 
یک قوطی به قــدر یک طوطی فزونــی گرفته بود و مردمان شــنیده بــود که بر جای 
فیزیوترابی، خود مالــی همی کردند. پس خویــش را عمر رفته بر هدر دیــد از آنکه با 
چنین اندوخته، اندیشــه تافل6 بر باطل بود  و ســعی رفتن، بی حاصل. دیگر ســال 
دیدند او را موی ریخته و نعل آویخته. رندی مر او را پرســید: تو را چه می شود که هنوز 
در وطنی و گوی بر کفنی؟ برخود غرید کــه: از زوال ریال بر این حال بی مثال اوفتادم 
و اکنون نه ردای هجرت اســت و نه رجای مســکنت. رند فرمود تا از باقی مال، هر چه 
هســت به ضرورت زمانه فی الفور بــه دالر دراورد کــه هر که به درنگ نشــیند، فرنگ 

نبیند. شنیدم که چنین کرد و چون یک شب بر او بگذشــت، دالر مهار آمد و حباب بر 
آب! و دیگر روز، رند را می جســت و پیوسته دشنام های زشــت می داد و رند، خود به 

سبب سکته، بر هالک بود! 
از گرانی ها شکایت می کنم بشنو از من چون حکایت می کنم 
جمع آورده ریالی از کرور آن شنیدستی که بر اپالی دور 
ماند بر جای و ندیدست او جهان جملگی دود هوا شد ناگهان 
ماند چون اشتر به بند قرض ها هر کسی کو دور ماند از ارزها 

* علیرضا مختار
پی نوشت ها:

1. scholarship
2.  admission
3.  deadline
4.  submit
5.  tomato paste
6.  TOEFL

زوال الریال فی مهارالدالر

وقتی خود دبیر هیات هم به 
دوربین یک نفر دیگر نگاه 

می کند! شاید هم دارد خودش 
را شکار می کند؛ از آن عکس 

یهویی ها...

بیکاران عزیز توجه کنید
فردا نهمین نمایشــگاه کار 
شریف آغاز به کار می کند به 
همین منظور گفتیم توجه 
شــما را به چند نکته جلب 
کنیم تــا بهترین عملکرد را 

در نمایشگاه داشته باشید.
اولین سوال این است که برای چه به نمایشگاه 
کار خواهیــد رفت؟ افــراد چند دســته اند: یا 
فارغ التحصیلند و دنبال کار جدید می گردند، 
یا شاغلند و دنبال کار بهتر می گردند و یا دانشجو 
هستند و برای اشانتیون های نمایشگاه به آنجا 
می روند. اشــانتیون ها به خوراکــی، خودکار، 
فلش USB، خودکار، کیســه و مجددا خودکار 

تقسیم می شوند. 
دوم باید به سوال »چی بپوشم« جواب بدهید. 
اگر در دسته اول هستید، یعنی جویای شغل و 
مخاطــب حرفه ای این برنامه، یک لباس مرتب 
ساده بپوشید. بی خود تیپ مدیریتی نزنید. در 
نمایشگاه کار هیچ شرکتی دنبال مدیر رده باال 
نمی گردد. معموال شــرکت ها دنبال کارشناس 
هستند. دسته آخر هم الزم نیست چیز خاصی 
بپوشــند، فقط این هفته را با شــلوار ورزشــی 
به ســالن جبــاری نیایند، مســئوالن برگزاری 

نمایشگاه دیگر چیزی از خدا نمی خواهند.
موضوع سوم هم رزومه است. اگر جویای شغل 
هستید، حتما قبل از اینکه وارد نمایشگاه کار 
شــوید رزومه خود را به روز کنید. دیگر کسی به 
معدل دیپلم شما یا جایزه دانش آموز برتر کالس 
معرق تابستان دبیرستان »فرزندان شاد میهن« 
شــما نگاه نمی کند. بعضی ها که همین جایزه 
 Best :دبیرستان خود را به انگلیسی می نویسند
 Student of Happy Kids of Nation High
School in Summer Moarraq Class! آنهــا 
را به خدا می ســپاریم. فکر نکنید »تپل« بودن 
رزومه به قطر و تعداد صفحات آن اســت. اتفاقا 
به دلیل وجــود هزاران رزومه شــما باید خیلی 
سریع بروید سراغ اصل مطلب و از توانایی های 
فنی و غیرفنی و همچنین سوابق کاری خودتان 
بنویســید. خالی هم نبندید. طرف می نویسد 
مسئول پذیرش بزرگ ترین همایش ملی ایمنی 
در باغچه هــای خانگــی، آن وقت می بینیم که 
همایش نبوده و یک سخنرانی بوده و طرف رفته 
2 مهمان را از جلوی ســردر دانشــگاه به سالن 

سمینار راهنمایی کرده است. 
یکی از خالی بندی های بزرگ و متداول هم زبان 
 Native یا Fluent است که همه در انگلیســی
هستند، عربی را که همه با آن آشناییم به لطف 
آموزش و پــرورش و بر آتش آلمانــی هم از دور 
دستی داریم چون می دانیم چگونه باید بگوییم 
دوستت دارم )Ich liebe dish(! در همین راستا 
یک بــار پیمان معادی می خواســت یک نفر را 
استخدام کند که گفت: »کارفرما ممکنه ندونه 
تو زبان بلد نیستی ولی تو که می دونی زبان بلد 
نیستی«. خالصه آنکه یکشــنبه تا سه شنبه را 
آبروداری کنید. مهمان حرفه ای داریم، شــما 

هم در حد خودتان حرفه ای باشید.

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به پدر و مادری که دائم فرزند خود را تشویق و حتی مجبور به ادامه تحصیل کردند 
و نگذاشتند خودش در زندگی تصمیم بگیرد. تقدیم می شود به دانشــجوی دکتری ناراضی که خودش می دانست 
دارد پا به چه زمینی می گذارد. تقدیم می شود به مسئوالن وزارت علوم و استادانی از دانشگاه که زمین بازی را طوری 
اداره می کنند که بهترین جوانان علمی مانده در کشور هم از این سیستم ناامید شوند. اما امید داریم. به انگشت شمار 
استادانی امید داریم که وضعیت رفاهی و شخصی دانشجویانشان را پیگیری می کنند و به خود سختی می دهند تا 

شرایط یک دوره تحصیلی مناسب را برای آنها فراهم کنند. این شماره تقدیم می شود به استادان انگشت شمار. 

تقدیم می شود به ...

محمدصالح انصاری

97 مهر   21 شنبه    779 شماره 

شیخ بزول *

عکس و مکث


