
آخرین سنگِر اعتماد مردم
حدود 50 سال پیش صنایع شکر در آمریکا به گروهی از دانشمندان پول می دهند تا تحقیقاتی انجام دهند که نشان دهد چربی عامل 

 محمدصالح 
انصاری

اصلی چاق شدن افراد   است، نه شکر. 
تا حاال فکر کرده اید که چرا ارتباط با صنعت در دانشگاه حول برخی موضوعات می چرخد و مثال درباره موضوعی دیگر پژوهش نمی شود؟ 
دلیلش مشــتری است؛ کسی که یک نیاز مشخص دارد و حاضر است برای آن هزینه کند. یعنی تقاضا از سمت کسی می آید که پول 
دارد. گاهی این مشتری یک نهاد حاکمیتی است و فارغ از توجیه های اقتصادی، برای اعتالی کشور سفارش یک پژوهش را می دهد. 
اما گاهی مجموعه متقاضی از بخش خصوصی است که خیلی اوقات نیاز او از نگاه مردم اصال در اولویت نیست و در راستای پولدارتر شدن خودش است. 

پس به نوعی شاید بتوان گفت که علم دارد نیاز ثروتمندان را تأمین می کند و از آنها خط می گیرد.
حاال فرض کنید نه تنها چشــم بر تمام بی عدالتی های آموزشی کشور بســتیم، بلکه با پذیرش دانشجو به شرط پرداخت شهریه ای هنگفت، به این مسأله 
دامن زدیم و با این پول دانشــگاه، نهاد ارزشــمند علم را مدیریت کردیم. فردا اگر کســانی که می توانند هزینه تحصیل در پردیس را بپردازند، برای رشته ای 
تقاضا دادند که اصال در اولویت کشور نیست، عکس العمل نهاد علم چه خواهد بود؟ شاید بگویید از آن روز دوریم ولی این حرفی است که همیشه و درباره 

همه موضوع ها زده ایم.
استادان، دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه، افرادی هستند که مورد وثوق و مراجعه مردم هستند. اگر همه مسئولین کشور تصمیم بگیرند درباره یک 
موضوع خاص موضعی اعالم کنند ولی دکتر فتوحی به عنوان رئیس دانشگاه در آن موضع تشکیک کند، تمام جامعه به حرف او به عنوان رئیس دانشگاه 
احترام می گذارند و می گویند »رئیس دانشگاه شریف گفته، اون یه چیزی می دونه حتما«. آخرین نمونه این اتفاق هم تشکیک یکی از استادان سابق اقتصاد 

درباره مدرک سخنگوی دولت بود که همه جامعه را به خود متوجه کرد. پس جامعه به دانشگاه هنوز اعتماد دارد.
حال فرض کنید دانشگاه به پولی که از جاهای مختلف وارد می شود عادت کند. اگر روزی علم یا منافع جامعه با منافع آن منابع مالی در تعارض قرار گیرد، 
آیا می توان مثل سابق به موضع دانشگاه اعتماد کرد؟ سال هاست که دانشگاه سعی کرده است در برابر دخالت های مختلف مقابله کند و در برخی موارد 
تاب آوری خوبی از خودش نشــان داده اســت، اما آیا با این وضعیت اســفناک اقتصادی و کمبود منابع مالی، در صیانت از اســتقالل خودش و صد البته 
اعتمادی که مردم به علم و نهاد علم دارند، موفق خواهد ماند یا خیر؟ آیا ممکن نیست روزی برسد که برای سود شکرفروشان تحقیقات انجام دهیم و نیرو 

تربیت کنیم؟ به امید خدا که نه!
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»سوت و کور«ترین
سه شنبه هفته گذشته اختتامیه نخستین دوره جشنواره هفت قلم 
در آمفی تئاتــر مرکزی برگزار شــد. در این جشــنواره آثار زیادی 
شرکت داشــتند و از بین این آثار جوایزی به شرکت کنندگان برتر 
رســید. اختتامیه نخســتین دوره از تنها جشــنواره دانشگاهی 
مربوط به نشریات با اســتقبال کم دانشجویان مواجه شد. البته 
از دانشــجویان که بگذریم، عدم حضور داوران )به جز یک داور از 
مرحله اول(، معاون فرهنگی دانشگاه، رئیس دانشگاه، مسئول 
نهاد و دیگر مسئوالن نیز کمی ذوق را کور می کرد و اختتامیه را به 

»سوت وکور«ترین مراسم هفته تبدیل  کرد.

»خودمنتقد«ترین
دانشــکده کامپیوتر زمانی در میان دانشــجویان بــه البی جذاب، 
ساختمان بزرگ و المپیادی هایش معروف بود. اما چند سالی است که 
به دلیل مسابقات و ایونت هایش نیز معروف شده. با این همه، بسیاری 
از انجمن های علمی دانشگاه با وجود فعالیت کم یا متوسط، انتقاد 
خاصی به خود وارد نمی بینند یا آن را رسما بیان نمی کنند. در چنین 
اوضاعی نشریه رایانش )متعلق به انجمن علمی دانشکده کامپیوتر(، 
در پرونده ویژه شماره شنبه هفته قبل خود تعدد ایونت های دانشکده 
 SSC و وجهه منفی آن را بررسی کرد. به همین دلیل نشریه رایانش و

توانستند مقام »خودمنتقد«ترین را کسب کنند.

دغدغه توسعه پایدار برای مناطق محروم در دانشگاه صنعتی شریف 

در مسیر حاج عبدهللا والی
دوشنبه

پرسش و پاسخ از مشاور
»گپ بزن!« و انجمن علمی رســانا 
برنامــه پرســش و پاســخ را بــا موضوع 
شــناخت و کاهش انواع اســترس و با 
حضــور خانم قنــدی از ســاعت 17 تا 
18:30 در کالس 2 دانشــکده بــرق 

برگزار می کند.

سه شنبه
شریف زیبای من ۳

»شــریف زیبای من 3« سه شــنبه این 
هفته برگزار می  شود. برنامه ای یک روزه 
که در آن شریف را با ماشین و دود سیگار 
کمتــری مشــاهده خواهیم کــرد و در 
عــوض  فضایی فراهم خواهد بود برای 
بازی و ورزش و کارهــای هیجان انگیز 
دیگر. اجرای موســیقی استاد شهرام 
ناظری نیز در همیــن روز خواهد بود. 
برای آگاهــی از برنامه های این رویداد 

به sharifziba@ مراجعه کنید.
سمینار مغز و علوم شناختی 

انجمن علمی شناســا ســمینار مغز و 
علوم شناختی را سه شنبه و چهارشنبه 
برگزار می کند. برای کســب اطالعات 
بیشتر به Shenasa_Sharif@ مراجعه 

نمایید.

پنج شنبه
صعود به قله شاه پیل

گروه کوه، برنامه صعود به قله شاه پیل 
را پنج شنبه و جمعه )ویژه پسران( برگزار 
می کند. برای ثبت نام و کسب اطالعات 

بیشتر به sutmcg@ مراجعه نمایید.

جمعه
دومین دوره الکاپ

دومین دوره مســابقات الــکاپ این بار 
با چالــش »تحلیــل احساســات« در 
روز جمعه برگزار می شــود؛ همراه با ۶ 
ساعت کارگاه آموزشی و جوایز ارزنده. 
برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر، 
تا 12 اردیبهشت در قالب گروه های 2 
یا 3 نفره به همکف دانشــکده برق و یا 

Elecup_Sut@ مراجعه کنید.

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها
دکتر حســینی، معاون فرهنگی دانشــگاه صنعتی 
شــریف از برگــزاری یــک اردوی ســاحلی بــرای 
دانشــجویان متأهــل خبــر داد: »بــا تبریک میالد 
منجــی آزادی و آزادگی، ان شــاءالله امســال اولین 
اردوی ساحلی دانشجویان متأهل شریف را با کمک 

آن عزیزان برگزار خواهیم کرد«.
بعد از اینکه خبر تعویق کنکــور و عقب افتادن هفت هفته ای آن 
اعالم شد، ما خستگان روزگار و اهالی مطالعه دقیقه 90، از آنجا 
کــه باز هم مطالعه را به روزهای واپســین موکــول می کنیم، فراغ 

بال بســیاری پیدا کرده ایم و از آنجا که فصل، فصل بهار اســت و 
فصل عاشقی، به نظرم باید فرصت را غنیمت شمرده و آستین ها 
را بــاال بزنیم و به قــول گفتنی تالش کنیم نیمه گمشــده خود را 
یافتــه و نصــف دین خود را حفظ کنیم. اگر هم قســمت باشــد، 
ماه عســل را در اردوی ســاحلی به ســر خواهیم برد. متاســفانه 
یــک مقداری نگرانی بابــت هندل کردن مخارج مراســم ازدواج 
و بعــد ازدواج وجود دارد که واقعا بجاســت و خــب هیچ کاری در 
 موردش نمی شــود کرد و شاید بهتر باشــد ما همان کنکورمان را 

بخوانیم.

شریف
نیوز

ترینها

شریف
نیوز

رضا علیپور

سخن
مسئولین

 چهارشنبه 4 اردیبهشت، جهاد دانشگاهی شریف 
میزبان همایشی متفاوت بود؛ همایشی با محوریت 
محرومیت در منطقه بشاگرد. این رویداد که به همت 
مدرســه توسعه پایدار برگزار  شــد، استقبال بسیار 
خوبی از سوی دغدغه مندان حوزه توسعه محلی و 
محرومیت زدایی به خود دید، به طوری که سالن 130 نفره محل 
برگزاری کامال پر شــد و با وجود اتمام برنامه یک ســاعت بعد از 
زمان اعالم شده، پیگیری بحث ها بعد از برنامه هم ادامه داشت.
بشــاگرد، نام منطقه ای نســبتا دورافتاده در استان هرمزگان 
اســت که 35 هــزار نفر جمعیت دارد و اخبار فقر و تنگدســتی 
مردمان ساکن آن چند دهه ای است که بعضا در رسانه ها منتشر 
می شود. در اطالعیه این همایش آمده بود: »تقریبا چهار دهه از 
زمانی که مرحوم »حاج عبدالله والی« به منطقه بشاگرد رفت و با 
عشقی بی پایان تصمیم گرفت عمرش را وقف زدودن گرد و غبار 
محرومیت از این منطقه فراموش شده کند، می گذرد. بشاگرد 
در این چند دهه، نماد محرومیت در کشور بوده است. سالیان 
ســال اســت که نهادهای مختلف مردمی، خصوصی و دولتی 
سعی کرده اند با کمک رســانی به مردمان این منطقه در ادامه 
مســیر حاج عبدالله قدم بردارند و به این منطقه کمک رسانی 

کنند. اما بشــاگرد همچنان محروم است و نماد محرومیت در 
کشور«. البته دغدغه ای که همایش می خواست به آن بپردازد، 
چند ســوال متفاوت بود: چرا بشاگرد همچنان محروم است و 
چه موقع قرار اســت از محرومیت خارج شــود؟ رویکردهای ما 
به محرومیت زدایی در بشــاگرد و مناطقی مانند بشــاگرد، چه 
چیزی کم دارد که این مسیر سنتی محرومیت زدایی، علی رغم 
تمام تالش های خوب و قابل تحسین به پایان نمی رسد؟ اساسا 
تعریف ما از محرومیت چیست و دانشگاه چطور می تواند نقش 

خود را برای کمک به این مسأله ایفا کند؟
هامون طهماســبی، دبیر علمــی برگزاری ایــن رویداد ضمن 
تشریح سواالت باال، هدف از این برنامه را گردهم آوردن فعاالن 
محرومیت زدایی از دســتگاه های دولتی تا موسسات خیریه و 
گروه های جهادی به منظور هم اندیشــی، همدلی و هم افزایی 
جهت اثربخشــی بیشــتر فعالیت ها عنوان کرد. صحبت های 
مهمانان این برنامه متنوع بود و چالشــی و قرار اســت گزارش 
مفصل این رویداد به زودی از طریق کانال مدرسه توسعه پایدار 
به نشانی sdschool@ منتشر شود. اگر شما هم دغدغه کمک 
به مناطق محروم و پیشــرفت و آبادانی ایران عزیزمان را دارید، 

پیشنهاد می کنیم این گزارش را بخوانید.

هامون 
طهماسبی

گزارش

شنبه
150 سالگی جدول تناوبی

از ســاعت 1۶ ســالن جابر میزبان 
جشــن تجلیل از برگزیدگان دانشکده 
شیمی به همراه ویژه برنامه 150 سالگی 

جدول تناوبی است.
چالش های کارآفرینی در حوزه 

گردشگری
انجمن علمی صنایع از ســاعت 1۶ تا 
18 در آمفی تئاتــر مرکزی چالش های 
کارآفرینــی در حــوزه گردشــگری را با 
حضــور آقای ســید حســین خوابنما 

بررسی می کند.

یکشنبه
شبی که ماه کامل شد

انجمن اسالمی، فیلم سینمایی »شبی 
که ماه کامل شــد« را بــا حضور عوامل 
فیلم، یکشنبه ساعت 1۶:30 در سالن 
جابر اکران می کند . برای تهیه بلیت  به 

روبروی سلف مراجعه کنید.
مهمانی مهربان

مهبان نام برنامه ای است که از امروز تا 
سه شنبه کنار جکوز برگزار می شود و در 
آن می توانید غذای سالم و با ضرر کمتر 
برای محیط زیست را هم درست کنید، 
هم خودتــان از آن میل کنید و هم یک 
نفر دیگــر را مهمان کنید. این برنامه از 
طرف گروه های یاریگران، فردای سبز، 
دوســت داران محیط زیســت، انجمن 
اســالمی و ستاد شــریف زیبای من 3 

برگزار می شود.
ایستگاه صنعت

انجمن علمی ssc، رویدادی با موضوع 
کارآمــوزی را که شــامل نمایشــگاه و 
ســخنرانی و با حضور 8 شــرکت فعال 
حوزه IT اســت،  یکشــنبه و دوشــنبه 
برگزار می کند. برای کســب اطالعات 
بیشتر به industry_station@ مراجعه 

نمایید.
تغییر اقلیم

دکتــر کریــم علیزاد موضوع »بررســی 
اثرات تغییر اقلیم و افزایش تراز ســطح 
آب بر ســواحل« را از ساعت 1۶:30 تا 

18 در دانشکده عمران ارائه می دهد.
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نگین 
خسروانی نژاد

بهترین قلم به دست های شریفی انتخاب شدند 

به احترام قلم
اختتامیــه اولین دوره جشــنواره هفت قلم، 
سه شــنبه ســاعت 17 در آمفی تئاتر مرکزی 
برگزار شد. به نسبت نشــریات پرشماری که 
هر روز جلوی ســلف پخش می شــود، تعداد 
کمی از صندلی های آمفی تئاتر پر شده بود. 
از بین داوران جشــنواره تنها محمــد مالنوری که یکی از 
داوران دور اول بود، حضور داشــت، مهندس درویش هم 
از طــرف معاونت فرهنگی آمده بود و دکتر آزادگان نیز که 
زمانی عضو کمیته ناظر بر نشریات بود، در اختتامیه دیده 
می شد. در ابتدای برنامه، مجری به پویایی فضای نشریات 
شریف در چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: »رونق گرفتن 
این فضا می تواند هم باعث ارتقای فرهنگی دانشگاه شود 
و هم نگاه نقادانه را در دانشجویان تقویت کند. به نظر من 
نگارش های کتبی و نشریات، ارزش باالتری نسبت به انواع 
دیگر رسانه ها دارند؛ خیلی فکرشده تر و دقیق تر هستند و 

معموال سعی می شود بدون غرض ورزی باشند«.

نقص ها را قبول داریم
بعد از صحبت های مجری امیرحسین حاجی علی بیگی، 
یکی از برگزارکنندگان جشنواره درباره جزئیات برگزاری 
توضیح داد: »ما برای برگزاری اولین دوره این جشنواره، 
حدود یک ماه فرصت داشــتیم. دوست داشتیم مراسم و 
برنامه های جنبی و آموزشــی هم در کنار این جشــنواره 
داشــته باشــیم ولی در اولین دوره مجبور شدیم با همان 
بخــش نمایشــگاهی و تقدیر از منتخبان جشــنواره را به 
پایان ببریم. ما می خواستیم ســه روز غرفه داشته باشیم 
ولی به دلیل استقبال کم از سوی نشریات به دو روز تقلیل 
پیدا کرد. کسانی که تمایل داشتند، آثارشان را در غرفه ها 
به نمایش گذاشتند. بخشی که سعی کردیم خیلی خوب 
و کامل برگزار شــود، بخــش داوری و انتخاب برگزیدگان 
بــود. ما دو مرحله داوری برای آثار قرار دادیم. این آثار در 
مرحله اول، نزد سه داور )محمد مالنوری، یاسر میرزایی 
و سحر بختیاری( قرار گرفتند. معیارهای داوری در کانال 
جشنواره گذاشته شد و به اطالع شرکت کنندگان رسید. 
کامال این را قبول دارم که بهتر بود معیارها قبل از شــروع 
جشنواره اعالم می شد، اما چون نخستین تجربه ما بود، 
نتوانستیم این کار را انجام دهیم. زمانی هم برای اعتراض 
در نظر گرفته شــد و روی تعدادی از آثار تجدید نظر شد. 
ســخت گیری زیادی در این مرحله وجود نداشت. آثاری 
کــه برخــی حداقل ها را رعایــت کرده بودنــد، به مرحله 
بعــد رفتند. معیارهای داوری در مرحلــه دوم، برگرفته از 
معیارهای جشــنواره نشریات کشــوری بود. داوران این 
مرحله )ســید امیر سادات موســوی، علی ملیحی، امیر 
جدیــدی و صادق نیکو( طبق این معیارهــا به آثار امتیاز 
دادند. ســپس امتیازها جمع شــد و امــروز از برگزیدگان 
تقدیر می شود. من می دانم این جشنواره به دلیل فرصت 
محدود زمانی، نقص های زیادی داشت ولی تا زمانی که 
من و خانم امینی مســئول برگزاری این جشنواره باشیم، 
ســعی می کنیم برگزاری آن به سطح ایده آل نزدیک شود 
و درخواســت می کنیم در رفع ایرادهــا به ما کمک کنید. 
امیدواریم با پیشرفت در برگزاری این جشنواره، دانشگاه 

شریف را کمی سرافرازتر کنیم«. 

مهارت نوشتن را یاد بگیریم
بعد از این صحبت هــای حاج علی بیگی کلیپی از نظرات 
داوران و مراحل داوری پخش شد. نکته ای مهم که سادات 
موســوی در میــان صحبت هایش مطرح کــرد، این بود: 
»راحت بودن و ســریع الوصول بودن نوشــتن در نشریات 
نباید باعث شــود که دســت کم گرفته شــود. کســی که 
می نویســد، باید به اصول آن مسلط باشد. بیایید بپذیریم 
که نوشتن به زبان فارســی یک مهارت است. این مهارت 

باید قبل از انجامش، یاد گرفته شود.« 

آزادی، تفکر و هنر
ســپس دکتر آزادگان، عضو سابق کمیته ناظر بر نشریات 
پشــت تریبون رفت. او گفت: »وقتی انسان یک نشریه را 
می بیند، دوست دارد نویسنده، خودش را در آن ابراز کرده 
باشد. ارسطو انسان را دارای دو بعد می داند: بعد عقالنی 
و بعد احساسی. پس نشــریه باید هم عقالنیت شما و هم 
احساسات شــما را نشان دهد. اگر شما آزادانه خودتان را 
در نوشته تان بروز داده باشید، در بعد عقالنی آن، آزادی به  
معنای رهایی از تعلقات وجود خواهد داشت. این آزادی در 
نشریاتی مانند داد و فروغ و میدان انقالب دیده می شود. 
بخــش دیگــری از عقالنیت، تفکر اســت. من احســاس 
می کنم خیلی از نوشته ها عجوالنه نوشته و چاپ می شوند 
و نیاز به تفکر و تعمق بیشتری دارند. متاسفانه این مشکل 
در مطبوعات ما زیاد دیده می شود: داشتن نگاه تلگرامی 
به جهان، سریع جواب دادن و رد شدن از سواالت. کسی 
که در سطح دانشگاه می خواهد درون خودش را با نوشتن 
بــروز دهــد، نباید این رویکرد را داشــته باشــد. بعد دوم، 
احساسات است. هنر، قسمتی از وجود ماست. برای مثال 
روزنامه شــریف، صفحه بندی و عکس هــای خوبی دارد. 
ولی در بیشتر نشریه های دانشجویی، هنر ابراز نمی شود. 
آزادی، تفکــر و هنر بایــد در نوشــته ها و خودابرازی های 
شــما بیشــتر دیده شــود. همان طور که در کلیپ مطرح 
شــد، ادبیات هم بخش مهمی اســت. هــر مجله ای باید 
یک ویراســتار ادبی خوب داشته باشــد. امیدوارم امسال 
طیف های گســترده تری از دانشــجویان که ممکن است 

دگراندیش باشند هم بتوانند در فضای دانشگاه حرفشان 
را بزنند.« ســپس مجری از آقای درویش خواســت که به 
عنــوان نماینــده معاونت فرهنگی صحبــت کند که او در 
صحبت هایی کوتاه ضمن بیان مشــکالت و سختی های 

برگزاری جشنواره از مجریان آن تشکر کرد. 

همه خفن ها
در ادامــه، از محمد مالنــوری به عنوان نماینــده داوران 
مرحله اول تقدیر شد و سرانجام نوبت به تقدیر از برگزیدگان 
جشــنواره رسید. محمدصالح انصاری، ســردبیر روزنامه 
شــریف اجرای ایــن بخش را بر عهده داشــت. او در ابتدا 
گفت: »داوران از بیشتر جلدها و ایده ها خیلی لذت بردند. 
ولــی از صفحه آرایی ها ایرادهای زیــادی گرفتند و گفتند 
نشریات باید دوره های صفحه آرایی بگذرانند. یک مشکلی 
که در روند داوری وجود داشت، این بود که انواع مختلف 
نوشته ها مثل گزارش  و طنز و... در کنار هم قضاوت شدند 
و در این روند، یادداشت ها بیشتر مورد توجه قرار گرفتند«.
نشــریه های اوج و رایانــش، به ترتیب، جایــزه ویژه هیأت 
داوران و جایــزه ویــژه کمیتــه ناظر را برنده شــدند. برای 
طراحی جلــد، به ترتیب از محمدعلــی اله دادی )میدان 
انقــالب 55(، میــالد مظفــری )روزنامه شــریف 775( و 
آرش حاتمــی )داد 12( تقدیر شــد. بهترین صفحه آرایی 
به ترتیب بــه داد 17 )فرزین فتوحی(، میدان انقالب 59 
و میدان انقــالب 52 )محمدعلی الــه دادی( اختصاص 
یافــت و در بخش بهترین اثــر »ُم + تقابل« از محمدصالح 
ســلطانی، »اقتصاد پهلوی، بهشــت مدرنیزاسیون؟« از 
محمدرضا نفیســی و »مومن همه را به کیش خود وادارد« 
از محمدمهدی حداد به عنوان برگزیدگان شناخته شدند. 
جایــزه نشــریه برتر غیرعلمی نیــز به نشــریه داد و جایزه 
نشــریه برتر علمی به رایانش رســید. جایزه نویسنده برتر 
نیز به ترتیب به محمدصالح سلطانی، محمدرضا نفیسی 

و محمدمحسن رضازاده تعلق گرفت.
در هرحــال اولین دوره جشــنواره هفت قلم با حواشــی 
کوچک و بزرگش به پایان رسید و همه منتظر اصالح و بهبود 

آیین نامه و روند برگزاری آن در دوره های بعدی هستند.

هفت قلم و شاکیان نجیب آن 
اولین دوره جشنواره داخلی نشریات دانشگاه صنعتی شریف به نام »هفت قلم«، سه شنبه 
گذشته با برگزاری اختتامیه ای در آمفی تئاتر مرکزی به پایان رسید. از آنجا که صفر تا صد 
جشــنواره خیلی ســریع بود و از آغاز تا پایان آن کمتــر از 40 روز بود)!( ایرادهای زیادی 
بــه آن وارد بود که بخشــی از آنهــا را در اینجا بازگو می کنیم. یکی از مشــکالت بزرگ این 
جشــنواره مقایسه آثار با یکدیگر بدون درنظر گرفتن تفاوت در قالب بود. یعنی مصاحبه، 
گزارش، یادداشت جدی یا طنز و... همه در یک بخش مورد ارزیابی قرار گرفت که نتیجه 
آن نمــره باالی یادداشــت های جدی بود. نکته دیگر جایزه ویــژه هیأت داوران بود که به 
بحث الکترونیک خوانی اختصاص داشــت اما به پادکست رایانش از دانشکده کامپیوتر 

رسید. در این بخش هم بحث بر سر این بود که آیا پادکست و الکترونیک خوانی را می توان 
با هم مقایســه کرد؟ اصال زبان و قالب آنها با یکدیگر هماهنگ اســت که مقایسه شوند؟ 
مشــکالت جشنواره بیشــتر از این موارد بود ولی نشــریات با علم به همه این مشکالت، 
چشم پوشــی کردند و ترجیح دادند به این خط شــکنی احترام بگذارند؛ چون دانشــگاه 
سال ها بود می خواست این جشــنواره را برگزار کند ولی موفق نشده بود. حال دانشگاه 
یک جشــنواره ساالنه دارد که شاید نشریات با گوشه چشمی به رقابت در آن مطالب خود 
را آماده کنند ولی پیش از آن الزم است هرچه سریع تر شیوه نامه آن با مشارکت حداکثری 

فعاالن نشریاتی اصالح شود.

ذرهبین

گزارش

مردی در راه...
ســتون »هفتاد سال عبادت« در 
ایــن چند هفتــه که مــاه رمضان 
خواهد بود، قرار است کمی حال و 
هوای ما را از روزمرگی به عالم بندگی 
ببرد. منتظر بازخوردها و چالش های 
مرتبــط با ایــن بخش هســتیم. اگر 
یک ســاعت تفکر کنید، ستون کار 

خودش را کرده است.

می گویند سهراب سپهری عادت کرده 
بود کــه در وقت ســحر، بــه کوه های 
اطراف کاشان می رفت تا بر بلندی کوه 
نشسته و از نزدیک، لحظه طلوع آفتاب 
را از بلندتریــن جغرافیای ســرزمینش 
مشــاهده کنــد، گویی هیجانــی به او 
دســت مــی داد کــه ناب تریــن لحظه 
زندگــی او بود و در قالب کلمات جاری 
می گشت و ســیلی از اشــک بر دامن 
ابیات راه می انداخت. سهراب منتظر 
می ماند تــا آفتاب طلوع کند و شــیدا 

شود. 
نیمه شعبان گذشــت؛ مردی در سایه 
مانده تا طلوع کند و بزرگ ترین حماسه 
بشریت را به ارمغان آورد. نمی دانم؛ آیا 
کســی رفته بر بلندترین قلــه انتظار تا 
طلوع او را مشاهده کند، یا دوباره قرار 

است همه ما غافل گیر شویم؟ 
به یادمان هســت که وقتی ساختمان 
پالســکو فرو ریخــت، همــه یک صدا 
گفتنــد »وای..« یعنــی همه غافل گیر 
شــدند و کلمات بر آستانه دهانمان یخ 
زد. وقتی کشتی سانچی آتش گرفت، 
همه مــا را بهت فرا گرفــت و تنها »آه« 
کشیدیم و غافلگیر شدیم. وقتی سیل 
از شــهرهای آق قال، معمــوالن، کالت 
و ده ها روســتا و شهر می گذشت، تنها 
تصویــر انســان هایی را می دیدیــم که 
وحشــت زده به این ســو و آن ســو می-

گریختند.
شــاید ما عادت کرده ایــم بی توجه از 
کنار همه این حــوادث بگذریم، ولی 
روزگار گریبــان ما را رهــا نخواهد کرد 
و بــه یقین، حــوادث بــزرگ در پیش 
اســت. ســال ها پیش راســتگوترین 
انســان، آینده بشــریت را پیش بینی 
کرد که به دســت مردی بزرگ، جهان 
ظلمت زده، نورافشــان گشــته و آتش 
ســتم فرو خواهد نشســت. او می آید 
و جهــان، ولــّی خویــش را می یابــد، 
امــا آمــدن او مثل همیشــه همه ما را 
غافل گیــر خواهد کرد جز منتظرانش 
کــرد جــز  را، شــگفت زده خواهــد 
دشــمنانش را، امیــدوار خواهد کرد 

جز ستمکاران را و... 
بیاییم ســهراب گونه بر بلنــدای تاریخ 
بنشــینیم و فردای با او بودن را تمرین 
کنیم و آمــاده طلوع خورشــید جهان 

گردیم...

حسن 
اسکندری

70سال
عبادت
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ســال 91 رنگ و روی کوچه گلســتان، همان کوچه استخر عوض شــد. کم کم پراید و پژو206 جای خود را به ماشین های لوکس داد و کوچه ای که روزگاری فقط 
محل گذر بود، محل تجمع تعدادی جوان شد که کمی با جوانان پشت دیوارهای جنوب خیابان قاسمی فرق می کردند. 91 یکی از نقاط عطف دانشگاه از لحاظ 
آموزشی محسوب می شود، زیرا دیگر کنکور تنها راه ورود به دانشگاه صنعتی شریف نبود و ساکنان ساختمان آخن و کوچه گلستان با پرداخت شهریه توانستند 
از روی دیوار بلند کنکور بپرند و دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف شوند؛ دانشجوی پردیس بین الملل شریف در تهران.  پردیس شریف در تهران در دو سال گذشته دانشجو 
نپذیرفت ولی ناگهان امسال دانشگاه تصمیم گرفت مجوز پردیس را مجددا صادر کند. به بهانه مجوز جدید پردیس برای سال تحصیلی 98-99 تصمیم گرفتیم یک بار دیگر 
این پدیده را بررسی کنیم و ببینیم دانشگاه با پردیس چه کرد، چه شد و چه خواهد شد؟ آیا نقطه عطف آموزش دانشگاه تقعر حال و روز خانواده شریف را مثبت کرد یا منفی؟

تاریخچه 
از کجا آمده است، آمدنش بهر چه بود؟

دانشــگاه ســال 1383 صاحب یک پردیــس خودگردان 
شــد، آن هم در جزیره زیبای کیــش. جزیره برای خودش 
دانشــگاهی جوان داشت به نام دانشــگاه کیش. در سال 
75 تاســیس شده بود و در رشــته هایی مثل حسابداری و 
مدیریت بازرگانی دانشــجو می پذیرفت. رشته هایی که بر 
اســاس آنچه دانشگاه کیش می گفت بیشتر بر اساس نیاز 
منطقه آزاد انتخاب شده بودند. پردیس دانشگاه یک سال 
با این دانشــگاه برای برگزاری دوره های آموزشی در کیش 
همکاری کرد. این همکاری آنقدر برای دو طرف شیرین از 
کار درآمد که از سال 84 دیگر چیزی به نام دانشگاه کیش 
وجود نداشت. حاال تنها دانشگاه صنعتی شریفـ  پردیس 

بین المللی کیش به جامانده بود. 
چرا بین المللی

دکتر مقداری معاون وقت آموزشی دانشگاه در مصاحبه های 
سال های گذشته با روزنامه دو هدف اجرایی برای پردیس 
خودگردان دانشگاه معرفی کرده است. اول جذب دانشجو 
از کشورهای منطقه و دوم جذب ایرانی هایی که تمایل دارند 
در کشــورهای منطقه تحصیل کنند. به نظر می رسید این 
کار هم به اعتبار و امتیاز روابط بین الملل دانشــگاه کمک 
می کند و هم درآمد قابل قبولی را نصیب دانشگاه خواهد 
کرد. پیش بینی های شــیرینی که مدیران دانشــگاه را بر 
آن داشــت که دردسرهای اجرایی و انتقادهای مختلف به 

صاحب پردیس شدن دانشگاه را به جان بخرند. 
تدریس انگلیسی

پردیس بین المللی هر دانشــگاهی احتمــاال باید به زبانی 
مانند انگلیسی کار و تدریس کند. این یکی از قواعد پردیس 
کیش شــریف هم بود. قاعــده ای که چون برای بــار اول از 
جانب شریف و دانشگاه تهران وضع می شد مخالفت هایی 
هم در پی داشــت. تا جایی که دکتر سهراب پور رئیس وقت 
شــریف و عمید زنجانی رئیس دانشــگاه تهران را به شواری 
عالی انقالب فرهنگی کشــاند تا درباره این اتفاق نامبارک 
برای زبان فارسی توضیح دهند. آن طور که دکتر سهراب پور 
می گوید عمید زنجانی تا آخر جلسه تاب نیاورد و این استاد 
دانشــکده مکانیک شــریف بود که به تنهایی باید از چنین 
قاعده ای حمایت می کرد. با توضیح درباره اینکه بناســت 
دانشــجوی خارجی جذب شــود و با اشــاره به سهم اندک 
این دانشجوها از کل دانشگاه شریف یا تهران ماجرا به خیر 
گذشت. کارمندهای پردیس هم اندک آموزش انگلیسی ای 
دیدند و بنا شد تدریس به زبان انگلیسی باشد. شنیده های ما 
اما چیز دیگری می گوید؛ از آنجا که دانشجوی خارجی در کار 
نیست بهانه ها برای عمل نکردن به این قاعده هم فراهم شده. 

پردیس تهران
سال 91 گرفتن دانشجوی کارشناسی در پردیس کیش به 
مشکل قانونی خورد. حاال دانشگاه با تعدادی دانشجوی 
پذیرفته شده در کیش مواجه بود که به آنها متعهد شده بود 
و پردیســی که دوست نداشت آن را از دست بدهد. مدیران 
دانشگاه راه حل را در تاسیس یک پردیس خودگردان دیگر 
در تهران دیدند. دانشجوهای پذیرفته شده در پردیس کیش 
بــه تهران منتقل شــدند. در بهمن 91 هــم پردیس تهران 
تعداد دیگری دانشجو گرفت تا 91 پردانشجوترین ورودی 

پردیس های دانشگاه باشد. 
فراینــد پذیرش دانشــجو در پردیس کیش از راه ســوابق 
تحصیلی بود. شــرط معدل دوره دبیرســتان، مصاحبه و 
چنین چیزهایی به جای کنکور راه ورود دانشجو به پردیس 
کیش بود. ورودی های مهر 91 پردیس تهران هم که از کیش 
وارد دانشگاه شده بودند از همین طریق جذب شدند. در 
بهمــن 91 هم همین روند ادامه پیدا کرد. ورودی های 92 
اما ترکیبــی از کنکور و مصاحبه را برای ورود به دانشــگاه 
گذراندند. مدیریت پردیــس تهران که از بهمن 91 با دکتر 
مداح حســینی اســتاد دانشــکده مواد بود اصرار داشت 
که ورودی هــا باید از طریــق کنکور باشــند. ورودی های 
93 پردیس تهران کامال از کنکور و بدون بررســی ســوابق 
تحصیلی وارد پردیس شــدند. روندی که در سال های بعد 

هم ادامه پیدا کرد. 
رتبه های بهتر

با گذشــتن 3 ســال از پذیــرش دانشــجو از طریق کنکور 
دلیل اصرار مدیریت پردیس بر این کار مشــخص شد. رتبه 
ورودی ها در این سه سال پیشرفت چشمگیری کرد. کیفیت 
دانشجوی ورودی 95 در پردیس دیگر شباهتی به ورودی 
پردیــس کیش نداشــت. در دوره تحصیل دانشــجوهای 
جدیدتــر هم به روشــنی این تفاوت دیده می شــد. با این 
وجــود پردیس کیش که دوباره مجوز پذیرش دانشــجوی 

کارشناسی را دریافت کرده بود همچنان سوابق تحصیلی را 
در دستور کار داشت. حذف بررسی پرونده از فرایند پذیرش 
فایده دیگری هم داشــت. با ســپردن جذب دانشــجو به 
سازمان سنجش سفارش پذیری و دخالت روابط در پذیرش 
دانشجو ناممکن بود. مسأله ای که در بسیاری پردیس های 

دانشگاه های کشور از وجودش می شنویم. 
تعطیلی پردیس تهران

95 آخرین ســالی بود که پردیس تهران دانشگاه دانشجو 
گرفت. شورای دانشگاه پذیرش دانشجو در پردیس را قبل 
از کنکور 9۶ معلق کرد. از پردیس هم خواســت تا برنامه و 
طرحی جدید برای پردیس بریزد که شواری دانشگاه آن را 
تصویب کند. اتفاقی که همزمان با نوشتن برنامه راهبردی 
دانشگاه در حال رخ دادن بود. بحث ها بر سر طرح جدید 
پردیس بی نتیجه ماند و کد رشــته های پردیس از دفترچه 
کنکور 9۶ حذف شــد. این اتفاق در ســال 97 هم افتاد تا 
پردیس تهران دانشــگاه کوچک شــود و به سمت تعطیلی 

کامل حرکت کند. 
پردیس باز می گردد

98 سال بازگشــت پردیس است. کنکوری های امسال در 
دفترچه های انتخاب رشته بار دیگر می توانند پردیس تهران 
دانشگاه صنعتی شریف را هم ببینند. تصمیم دانشگاه به 
نگرفتن دانشجو و شروع دوباره به پذیرش در پردیس کمی 
ابهام انگیز اســت. رشــته های پردیس امسال هم همان 5 
رشته سال های پیش عنوان شده. این یعنی طرح و برنامه 
جدیدی برای پردیس در کار نیست و تنها توقفی در کار آن 
رخ داده اســت. حاال باید منتظر ماند و دید این توقف چه 
تاثیری بر روند رو به رشد رتبه ورودی های پردیس و اعتبارش 

بین کنکوری ها و مشاوران کنکور گذاشته است. 
چرا رفت و چرا آمد؟

فارغ از درستی وجود دانشجوی شهریه پرداز یا ناردستی این 
کار، روند تصمیم گیری دانشگاه در این موضوع نامشخص 
است. شــاید تصمیم ســازان و تصمیم گیران دانشگاه هم 
خودشان در میانه سود و زیان وجود پردیس ها در دانشگاه 
سرگردانند. پردیس همیشه نگرانی هایی از جنس کیفیت 
آموزشــی دانشگاه، برند فروشی یا عدالت آموزشی داشته 
اســت. و البته فایده هایی مانند درآمدزایی از توان اصلی 
دانشــگاه یعنی آموزش یا اســتفاده از ظرفیت های خالی 
و افزایش دایره تاثیرگذاری دانشــگاه. بازگشت پردیس در 
سال 98 که همه منتظر سال مالی سخت برای کشور و البته 
دانشگاه هستند شاید نشان دهنده آن است که فایده کسب 
درآمد در نظر شــورا و مدیران دانشــگاه بر ضررها چربیده 
اســت. به خصوص که نگرانی های آموزشــی یــا افت برند 

دانشگاه در روند چندساله پردیس کمرنگ شد. 

بررسی وضعیت پردیس های دانشگاه و سرنوشت درآمد حاصل از آنها 

به قیمت بفروش

از ســال 84 تا امروز پردیس دانشگاه در کیش حسابی 
فعال بوده. اما نوک انتقادات به پردیس های دانشــگاه 
بیشتر و شــاید همیشــه به ســمت پردیس تهران بوده 
اســت. این در حالی اســت که پردیس تهران را تنها در 
ســال های 92 تا 95 یعنی 4 ســال باید جدی دانست. 
چه اینکه ورودی 91 آن از طریق کیش بوده و از 95 هم 
دیگر ورودی جدیدی نداشته. این را اضافه کنید به رشد 
کیفی دانشجوها. رشته های کارشناسی کیش آن طور که 
می دانیم این سال ها حتی به ظرفیت کامل هم نرسیده 
اســت. این یعنی هر کسی که متقاضی بوده یا انتخاب 
کرده دانشجو شده. خودتان می توانید رتبه ها و نمره های 
تراز را حــدس بزنید. آنقدر وضعیت جذب دانشــجو در 

پردیس کیش به بن بســت رســید که حتــی در دفترچه 
کنکور سراسری گروه تجربی نیز برای رشته های مختلف 
پردیس کیش ظرفیت اعالم شده بود؛ یعنی ملت به امید 
پزشکی قبول شدن، تجربی خواندند ولی می توانستند 
در دانشــگاه هوافضا و مواد و عمــران بخوانند! پردیس 
تهران در این سال ها تنها با 30 درصد شهریه خودش را 
اداره کرده و باقی را به دانشگاه پرداخته است. اما هیچ 
گزارشی از سوددهی پردیس کیش یا پرداخت باالسری 
به دانشــگاه وجود ندارد. عجیب تر اینکه در ســال های 
92 تا 9۶،20درصد از شــهریه پردیس تهران در اختیار 
کیش قرار می گرفته و دانشگاه تنها از 50 درصد شهریه 
بهره مند شده اســت. این یعنی مجموعه ای که بناست 

برای دانشــگاه درآمدزایی کند، نه تنها درآمدی نداشته 
بلکه درآمدهای دیگر دانشگاه را نیز هزینه کرده است. 
البته پردیس کیش اعضای هیأت علمی ویژه خود و جدا 

از دانشگاه هم داشته و دارد. 
همــه اینها را کنار این نکته مهم و اساســی بگذارید که 
این پردیس بین المللی فاقد دانشجوی خارجی است و 
انگار استاد و دانشجو با هم در هواپیما نشسته، به کیش 
می روند. حتی در میان صحبت های مسئوالن دانشگاه 
حرف هایی از ممنوع بودن پذیرش دانشجوی خارجی 
در آنجا هم حداقل در بازه زمانی قابل توجهی شــنیده 
می شود. از قرار معلوم حساسیت ها در دانشگاه تنها به 
چیزهایی است که عیان می بینیم یا احساس می کنیم 

مزاحــم ما شــده اند. مثال اگر اســتاد محتــرم در پارک 
خودرو دچار مشکل شــوند برنامه فرهنگی یا مجموعه 
دانشجویی دانشــگاه را به باد انتقاد می گیرند. اما اگر 
جایی دور از ما باشند برای ما اهمیتی ندارد. تالش های 
دانشــگاه برای خروج کالس های پردیس از دانشگاه و 
خرید ساختمان در شهرک اکباتان شاید ناشی از همین 
بود که نمی خواستیم به سوال »دانشجوی شهریه پرداز؛ 
آری یا نه؟« پاسخ بدهیم و تنها می خواستیم دانشجوی 
شهریه پرداز راست راست جلوی چشم ما راه نرود. شاید 
به همین دلیل است که تصمیم سازان دانشگاه هیچ گاه 
حساســیت ویژه ای درباره آنچه در کیش می گذشــته 

نداشته اند.

گزارش

پول قدرتمند مثل نفت
آن طــور کــه مســئوالن دانشــگاه 
می گوینــد 70 درصــد از شــهریه 

دانشــجوهای پردیس نصیب دانشگاه 
می شــود و 30 درصد صــرف برگزاری 
دوره؛ 70 درصدی که برای استفاده از 
نام و عنوان شــریف پرداخت می شود. 
هر چند آمار رسمی از میزان دقیق این 
درآمد ارائه نشــده، اما با یک حســاب 
سرانگشــتی می تــوان ســهم ســاالنه 
دانشــگاه را از داشتن ۶00 دانشجوی 
شهریه پرداز که هرکدام هر ترم حدود 10 
تا 12 میلیون تومان شــهریه می دهند، 

تخمین زد. 
این اعداد البته در مقایسه با کل بودجه 
دانشــگاه رقــم بزرگی نیســت. اما این 
را فرامــوش نکنیــد که چیــزی حدود 
90 درصــد بودجــه دانشــگاه حقوق 
و مزایاســت. یعنــی مبالــغ در اختیار 
دانشــگاه بــرای اداره کارهایــش10 
تــا حداکثــر 20 درصد بودجه اســت. 
اینجاست که درآمد اختصاصی دانشگاه 
از پردیس رقم قابل توجهی است که از 
درآمدی کــه پروژه های صنعتی نصیب 
دانشگاه می کنند خیلی کمتر نیست. 
پــول قدرتمندی که بــه اختیار مدیران 
دانشــگاه هزینــه می شــود و می تواند 

مشکالت مانده را حل کند. 
ما در دانشگاه همان استفاده ای را از این 
درآمد در سال های گذشته کرده ایم که 
کشور از پول نفت می کند. تالش ما برای 
فهم نحوه هزینه این پول نشان می دهد 
در جای مشخصی سرمایه گذاری نشده 
یا صرف پروژه عمرانی مشخصی نشده 
است تا دانشــگاه گزارش دقیقی برای 
منتقدانش داشــته باشد. از قرار معلوم 
بخــش زیادی از این مبلــغ صرف امور 
جــاری روی زمین مانده شــده. البته 
مشــکل دانشــگاه را حل کرده اســت 
همان طور که نفت ما را سرپا نگه داشته. 
اما اگر انتظار شما از شریف چیز دیگری 
اســت باید بگویید برای هزینه کرد این 

درآمد، خوب تدبیر نکرده ایم. 

درحاشیه

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  812
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پرونده

معمایکیش



حساســیت روی پردیس بین الملل تهران زیاد اســت و همین قضیه باعث شده شایعه هم پشت آن زیاد شود. سراغ دکتر افشین همت یار، سرپرست پردیس 
و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر رفتیم تا بدون واسطه پاسخ های شفاف او را درباره سؤاالت حول آن بشنویم. 

داســتان اخذ و لغو مجوز پردیس تهران از سال 
91 تــا 98 چه بوده اســت؟ چرا مجوز لغو شــد 
و چه شــد که امروز دوباره دانشــگاه تصمیم به 

بازراه اندازی آن گرفته است؟
سال 91 مجوز پذیرش دوره کارشناسی پردیس کیش لغو 
شد و دانشــگاه تصمیم گرفت پردیس تهران را راه اندازی 
کند. دانشــجویان در مهر ماه و بهمن ماه سال 91 توسط 
پردیس کیش برای تحصیل در تهران پذیرش شدند پردیس 
تهران در بهمن ماه 91 شــکل گرفت. شــورای دانشــگاه 
در ســال 92 رأی به مجوز 4 ســاله جذب دانشجو در دوره 
کارشناسی برای پردیس تهران داد. در سال 94 نیز مجوز 
پذیرش برای یک سال دیگر تمدید شد. شورای دانشگاه 
مجــوز پذیــرش در پردیس تهران را برای ســال های 9۶ و 
97 تمدید نکرد تا طرح توجیهی مناســبی برای ادامه کار 
پردیس تهران آماده شــود. این طرح امســال ارائه شد و با 
رأی شورای دانشگاه، از سال تحصیلی آینده پردیس تهران 

مجددا پذیرش خواهد داشت.
ساز و کار مالی پردیس چگونه است؟ چقدر برای 

دانشگاه آورده دارد؟
30 درصد از درآمد پردیس برای خودش هزینه می شــود 
و 70 درصد آن در اختیار دانشــگاه قــرار می گیرد. یعنی 
تمام هزینه هــا اعــم از حق التدریس اســتادان، اجاره و 
تجهیز کالس ها، هزینه استفاده از امکانات آزمایشگاهی 
و کارگاهی، حقوق کارکنان که فقط 9 نفر هستند، حقوق 
مدیران و دیگــر هزینه ها فقط 30 درصد از درآمد را جذب 

می کند.
عواید مالی پردیس برای دانشگاه در سال 95 که 
بیشــترین تعداد دانشجو را داشت چقدر بود و 

کال این درآمد صرف چه می شود؟
بهتر اســت این ســوال از معاونت مالی و اداری دانشگاه 
پرســیده شــود. }طبــق پرس وجــو و حســاب و کتــاب 
سرانگشتی روزنامه، 70% درآمد پردیس در سال 95 حدود 

۶ تا 8 میلیارد تومان بوده است{
نرخ حق التدریس استادان در پردیس با دولتی 

تفاوت دارد؟
بله، مطابق نرخ آموزش های تخصصی )آزاد( است. }طبق 
تحقیقــات روزنامه این مبلغ دو و نیــم برابر حق التدریس 

استادان در کالس های دولتی است{
خب به نظر شــما این باعث نمی شود استادان 
بیشتر تمایل به تدریس در پردیس داشته باشند 

تا در بخش دولتی؟
خیــر، مانع آن نمی شــود. اســتادان یــک حداقل واحد 
موظفی برای تدریس دارند کــه آن را رعایت می کنند. در 
واقع پردیس باعث شــده است تا آن دسته از همکاران که 
مثال در دانشگاه آزاد هم درس می دادند، وقت خود را برای 
تدریــس در پردیس تهران بگذارند و هم زحمت جابجایی 
آنها کمتر شود و هم دانشگاه از حضورشان در داخل شریف 

بهره مند شود.
به نظــر شــما مفهومی تحــت عنــوان پردیس 
بین الملــل که دانشــجوی بــا شــهریه بپذیرد، 

متضاد با عدالت آموزشی نیست؟
اگر منظور شــما از عدم رعایت عدالت آموزشــی، شرایط 
تحصیلی بهتر برای افراد با درآمد بیشــتر اســت؛ این امر 
پیش از آنکه در این بخش اتفاق بیفتد، در آموزش عمومی 
)از ابتدایی تا دبیرستان( به صورت گسترده اتفاق می افتد. 
ضمــن آنکه دانشــجویان پردیس بــه هیچ وجــه از یارانه 
اســتفاده نمی کنند و حتــی غذای یارانه ای ســلف را نیز 
مصــرف نمی کنند. آنها هزینه اســتفاده از تمام امکانات 
دانشگاه را می دهند که این درآمد می تواند صرف ارتقای 

خود دانشگاه  شود.
دوره های مختلــف پردیــس را از لحاظ کیفیت 

دانشجویان ورودی چطور ارزیابی می کنید؟
در دو دوره اول که ســال های 91 و 92 پذیرش داشــتیم، 
بیشتر مبتنی بر سوابق تحصیلی بود و کیفیت تعدادی از 
آنها قابل قبول نبود و عده ای موفق به اتمام دوره نشدند؛ 
یعنی پردیس از کیفیت آموزش خود عدول نکرد. از ســال 
93 تا 95 همه را از کنکور سراســری پذیرفتیم که در میان 
آنها رتبه های خوبی دیده می شد که می توانستند در برخی 
رشته های دانشــگاه های تهران و بســیاری از رشته های 
مهندسی مراکز استان قبول شوند، اما چون می خواستند 
مثال عمران یا کامپیوتر شریف بخوانند، این امکان برایشان 
فراهم شــد و بســیاری از افراد با رتبه هــای بین 1500 تا 

3000 منطقه یک در پردیس تهران مشغول شدند.
امســال در چــه رشــته هایی و با چــه ظرفیتی 

پذیرش خواهیم داشت؟
در همان رشــته های ســابق به تعداد 50 نفر در هر رشته 
دانشــجو خواهیــم پذیرفت؛ یعنــی عمــران، کامپیوتر، 
مکانیــک و نفت. در تالشــیم کــه دوره مکاترونیک را نیز 
احیا کنیم. البته هدف بلندمدت این است که در پردیس 
رشــته های موجود را با رشــته های جدید و بین رشــته ای 

جایگزین کنیم.
سؤالی که ذهن خیلی از دانشجویان را مشغول 
کرده، این اســت کــه آیا در مدرک دانشــجویان 
پردیس تهران دانشــگاه صنعتی شــریف، ذکر 
می شــود که این دانشجو دانش آموخته پردیس 

است؟
بله.

سؤال دیگر این است که چرا این دانشجویان با 
دانشجویان دولتی سر یک کالس نمی نشینند؟ 
یا چرا ارزیابی آنها )امتحاناتشان( یکی نیست؟

اینکه چرا سر یک کالس نمی نشینند، به خاطر منع قانونی 
اســت. قانون گفته است که باید دانشجویان پردیس های 
مختلــف، در کالس های مختلف بنشــینند. در خصوص 
ارزیابی اما هیچ منعی وجود ندارد و دلیل اینکه امتحانات 
دو گروه یکی نیســت، عــدم امکان یکســان بودن برنامه 
آنها اســت. برخی دروس که اســتادان متفاوت دارند. در 
مواردی هم که استاد درس در پردیس و دولتی یکی است، 
بسیاری از اوقات زمان امتحانات دو گروه یکسان نمی شود 
و طبیعی است که ســؤاالت هم فرق کند. البته در برخی 
موارد که شرایط فراهم بوده است، امتحان مشترک برگزار 
شده است. من خودم پیشنهاد می کنم که امتحان دو گروه 
یکسان باشد تا شبهه ای مبنی بر کم بودن کیفیت آموزش 

و دانشجویان در ذهن افراد وجود نداشته باشد.

رئیس پردیس تهران درباره هزینه های پردیس می گوید  

پردیس سی، دانشگاه هفتاد

فرصت ویژه برای پولدارها
عدالت آموزشی موضوعی نیست که به راحتی بتوان از کنار 
آن گذشــت. اینکه تعریف دقیق عدالت آموزشی چیست 
بحث این پرونده نیســت، اما اگر فرض کنیم تعریف قابل 
قبــول عدالت، برابــری در فرصت ها باشــد، پردیس های 
بین المللی دانشگاه ها که اتفاقا معادل پردیس های پولی 
هســتند، در تعارض کامل با عدالت آموزشی است. یعنی 
اگر دو نفر از لحاظ رتبه کنکور در شــرایط نزدیکی باشند، 
آن کسی که پول دارد می تواند از فرصت ویژه درس خواندن 

در جایی که دوست دارد استفاده کند. 

چاه نفت برند شریف
اقبال به پردیس پولی شریف بسیار زیاد و به تبع آن درآمدش 
نیز قابل توجه اســت. دلیل این استقبال چیزی جز »برند 
شــریف« نیســت؛ برند و نامی که حاصل بیش از 50 سال 
زحمت و عملکرد قابل توجه اســت. پس به نوعی می توان 
گفت که این دارایی دانشــگاه یک دارایی بین نسلی است 
و نه تنها باید از آن حراســت شود، بلکه عواید حاصل از آن 

نیز باید به نحوی استفاده شود که نسل های آینده خانواده 
شریف نیز از آن بهره مند شوند و قطعا این امر با بی برنامگی 
در هزینه کرد پول پردیس و در برخی موارد برای امور روزانه 

)بدهی های مختلف( محقق نخواهد شد.

همسو با برنامه راهبردی
یکی از هدف های اصلی دانشگاه در برنامه راهبردی، حرکت 
پرشتاب به سوی اســتقالل مالی از دولت است. بیشترین 
راه افزایش درآمد اختصاصی دانشگاه قراردادهای ارتباط 
با صنعت، مدیریت دارایی ها و آموزش های آزاد اســت. در 
برنامــه راهبردی هدف پیش بینی شــده بــرای درآمدهای 
حاصل از آموزش های آزاد بیش از 50 میلیارد تومان است 
و به نظر می رســد بحث پردیس پولی، با این هدف و برنامه 
همسو باشد. البته گفتنی است که طبق برنامه راهبردی، 
دانشگاه باید در سال 1405 )پایان برنامه( 1200 دانشجوی 
بین المللی جذب کرده باشــد که طبیعتا این دانشجویان 
شهریه پرداخت خواهند کرد. لذا اگر فرض کنیم دانشگاه 

موفق به جذب این دانشجویان شــود، شاید دیگر پردیس 
پولی به صورت واقعی تبدیل به پردیس بین الملل شود.

با کیش چه خواهیم کرد؟ 
یکــی از عالمت ســؤال های بــزرگ در دانشــگاه وضعیت 
پردیس بین الملل شــریف در جزیره زیبای کیش اســت! 
پردیس کیش با هدفی واال و دوراندیشــانه نسبت به زمان 
خود راه اندازی شــد، اما هرگز نتوانســت در جهت تحقق 
اهداف بزرگش که همانا جذب دانشجوی بین المللی بود، 
حتی قدمی کوچک بردارد. پردیس کیش سال هاست که 
نه تنها باعث افتخار و اعتالی نام شریف نشده است، بلکه 
به نظر می رســد این روزها حتی تبدیل به یک مرکز هزینه 
شــده و برای جذب دانشــجو به دریوزگی از کنکور تجربی 
افتاده است. سؤال واضح است: دانشگاه با پردیس کیش 
چه می خواهد بکند؟ چرا هیچ گزارشی به اذهان عمومی 
از پردیس کیش داده نمی شــود؟ اصال نسبت آن با شریف 
چیست؟ چه اصراری بر ادامه سیستم گذشته آن هست؟

گفتوگو

پردیس حاضر، عدالت 
آموزشی غایب

در دانشــگاه های دولتی بــه غیر از 
اینکه دولت باید هزینه های آموزش 
را تقبــل کند، یکــی دیگــر از راه های 
کســب درآمد ارتباط با صنعت اســت. 
فــرض کنیم همه ایــن ارتباط ها برقرار 
شد ولی در نهایت مجموع این اقدام ها 
پاســخگوی هزینه هــا نبــود؛ بــه نظر 
می رســد احداث پردیس در چند سال 
گذشته بهترین گزینه  کسب درآمد بوده 
که به ذهن اهالی دانشگاه خطور کرد. 
فارغ از اینکه درآمد حاصل از آن شــاید 
خیلی خوب باشــد و نیــازی به گزارش 
عملکرد هم نداشته باشد و حتی شاید 
خرج دانشجوهای دانشگاه شود، ولی 
عالمت سوال های زیادی هنوز در ذهن 
باقــی می ماند. اتفــاق فرهنگی که در 
سایه این تصمیم کم کم شکل می گیرد 
به نظر هزینه های زیادی دارد که جبران 
آن کمی سخت و شاید غیرممکن باشد.
مرا استادی تصور کنید )فرض محال! 
یــک در هزار!( که پــس از مدت زیادی 
که در دانشگاه مشغول تدریس هستم 
وقتی مشــاهده میکنم کــه می  توان با 
میزان کمتری انرژی به میزان یکسانی 
درآمد یا حتی بیشــتر دست پیدا کنم، 
شاید ترجیح بدهم خدای ناکرده بروم و 
بیشتر وقتم را در پردیس بگذرانم. نگاه 
دیگر وقتی اســت که مرا دانش آموزی 
دبیرستانی تصور کنید که در مدرسه ای 
عــادی درس می خوانم. وقتــی با این 
صحنه روبرو می شوم که لزوما استعداد 
و تــالش تعیین کننده دانشــگاهی که 
پذیرفته می شویم نیست، کمی ناامید 
خواهم شــد. وقتی دانش آموزی باشم 
که پشــتم به جیــب پدرم گرم باشــد و 
بدانم تالش، تعیین کننده دانشگاهی 
که پذیرفته می شــویم نیست، امیدوار 

خواهم شد.
قبــول کنیــم دانش آمــوز اول قصه ما 
هنوز خیلی کوچک اســت، چه برســد 
کــه بخواهد مفهوم سیاســت گذاری را 
بدانــد. بفهمد اعتبار مدرک دانشــگاه 
و پردیــس و امتحان هایی که در این دو 
برگزار می شــود، یکی نیســت و خیلی 
تفاوت هــای دیگر وجــود دارد. بفهمد 
شــاید با احداث پردیس چه بسا تعداد 
بیــکاران را پاییــن بیاورنــد)!( و هزینه 
تحصیل خــودش تامین شــود و اصال 

شاید به صالحش باشد.
بگذاریــم باور به اینکه پــول در آموزش 
دخیل نیست، عدالت در آموزش هست 
و تنها تالش اســت که آنها را به شــریف 
می رســاند، برای خیلــی از نوجوان ها 
باقــی بمانــد. دامن بــه مدرک گرایی و 
فاصله از عدالت آموزشی نزنیم و بعضی 
از باورهــا را خراب نکنیــم، مثل: »علم 

بهتر از ثروت است«.

زهرا طائفی

یادداشت
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پرونده

جمعبندی



  دامنه کاربردهای هوش مصنوعی هرروزه گسترده تر می شود و یکی از زمینه های آن ماشین های خودران است که این روزها غول های فناوری جهان مثل گوگل 
و تسال و صنایع خودروسازی را به خود مشغول کرده است. ولی چرا رانندگی خودکار تا این حد مورد توجه قرار گرفته؟ پاسخ ساده است: هر شرکتی که زودتر به 
رانندگی خودکار دست یابد، آمازون بعدی خواهد بود. هدف اصلی از رسیدن به رانندگی خودکار ایجاد یک شبکه بزرگ از تاکسی های بدون راننده و ارزان قیمت 
است. تسال یکی از شرکت هایی است که در این زمینه فعالیت زیادی انجام داده و اگر بتواند مجموعه ای از ماشین های خودران را وارد صنعت تاکسی رانی کند، 
می تواند با دریافت نصف مبلغ کرایه اوبر سود بیشتری به دست آورد و این به معنای خارج شدن شرکت هایی مثل اوبر از میدان رقابت با تسال خواهد بود. جالب 

است بدانید که ارزش اوبر 120 میلیارد دالر تخمین زده می شود.

نوآوری تسال در ساخت تراشه
در روزهای انتهایی سال 2017 اخباری منتشر شد مبنی بر 
اینکه تسال تالش می کند نخستین تراشه کامپیوتری خود 
را برای خودروهای خودران بسازد. ایالن ماسک نیز در ماه 
اکتبر 2018 اعالم کرد که تســال تنهــا ۶ ماه تا این فناوری 
فاصله دارد. اکنون در کمال ناباوری تســال اعالم کرده که 
تراشه یادشده طبق زمان بندی اعالم شده از سوی ماسک 
که معموال پیش بینی هایش درباره زمان عرضه محصوالت 
جدید درست از آب درنمی آید، آماده شده است. در رویداد 
Autonomy Investor Day شرکت تسال به معرفی تراشه ای 
پرداخت که روند رســیدن به این تکنولوژی را بسیار سرعت 
می بخشــد. تسال در این رویداد که در کالیفرنیا برگزار شد، 
به عالقه مندان اجازه داد تا نگاهی دقیق به آنچه که ماسک 
»بهترین تراشــه جهان« می نامد، بیندازند؛ این تراشــه با 
مساحت 2۶0 میلی متر مربعی، ۶ میلیارد ترانزیستور را در 
بطن خود دارد که بر اساس اعالم تسال، 21 برابر تراشه های 
انویدیا که تابه حال در خودروهای تسال استفاده می شدند، 
کارایی دارد. البته این جمله با واکنش انویدیا مواجه شده و 
آنها در بیانیه ای اعالم کرده اند تسال در محاسباتش اشتباه 
می کند. ایالن ماسک اذعان دارد تراشه های قوی تر از این 
تراشــه از نظر GPU وCPU  در بازار پیدا می شــود اما طبق 
ادعای او تراشه اختصاصی این شرکت به لطف آرایه دوتایی 
شبکه های عصبی خود قادر به اجرای 3۶ تریلیون محاسبه 
 بر ثانیه اســت، در حالی که هزینه آن با وجود ارائه 21 برابر 

کارایی بهتر، تنها 80 درصد گذشته خواهد بود. 

Tesla خودرانی از نظر
روش تسال برای رسیدن به خودروهای بدون راننده برخالف 
دیگر شرکت ها که از سنسورهایLiDAR  )اسکن لیزری( 
استفاده می کنند، تنها استفاده از Vision )بررسی ویدئوی 
دوربین معمولی( اســت. مثال جالبی که ایالن ماسک در 
سخنان خود به کار برد این بود: »همه شما فقط با استفاده 
از قدرت بینایی خودتون رو رسوندین اینجا؛ هیچ کدومتون 
برای رانندگی از چشمتون لیزر به بیرون پخش نمی کنید«. 
معنای حرف ماســک این است که اگر انسان با یک جفت 
چشــم می تواند عرض جاده، موانع، فاصله اشــیاء و... را 
تشــخیص دهد، هوش ماشــینی قطعا با 8 جفت دوربین 
پیشرفته می تواند عملکردی بهتر از انسان داشته باشد. مثال 
جالب دیگری که در این کنفرانس نشان داده شد، توانایی 
این تراشه برای شبیه سازی 3بعدی محیط اطراف و مسیر 
حرکت تنها با استفاده از تصاویر دریافتی از دوربین ها بود! 
خودروهای تســال از منابــع مختلفی برای دســتیابی به 
 ،GPS ،قابلیت رانندگی خودران اســتفاده می کند: رادار
نقشــه، حسگرهای اولتراســونیک و... اما شبیه برخی از 
رقبــای اصلی از لیــدار بهره نمی برد. ایالن ماســک قبال 
توضیح داده بود که لیدار را  جزیی غیرضروری برای وسایل 

نقلیــه خودران می داند. برای تســال دوربین ها کلیدهای 
آینده هستند و ماســک معتقد است که در آینده دوربین 
به خودروهای این شرکت کمک می کند تا شرایط مختلف 

آب وهوایی را تشخیص دهند.
  Machine Learning اما نکته  دیگر در روش تسال استفاده از
است. در تکنیک Machine Learning  برای آموزش هرچه 
بهتر دســتگاه، بایــد نمونه های زیادی به آن داده شــود. 
هیچ یک از شرکت هایی که در زمینه ماشین های خودران 
فعالیــت می کنند مانند تســال، در جاده هــا تعداد زیادی 
ماشــین در حــال جمع کــردن تصویــر و آموزش دیدن در 
شــرایط عجیب و غریب ندارند. درحالی که مشــتری های 
تســال هــر روز داده هــای میلیون ها حالت و شــرایط غیر 
قابــل پیش بینی رانندگــی در دنیای واقعی را برای تســال 
می فرستند، شــرکت های رقیب تعداد خودروهای بسیار 
کمتری در اختیار داشــته و طبیعتا داده های کمتری نیز 

برای پردازش دارند.

)… ,Uber, Lift( رقابت با تاکسی های اینترنتی
تقریبا سه سال است که ماســک از ایده راه اندازی رقیبی 
برای اوبر صحبت می کند. ســال 201۶ ماسک پیشنهاد 
خــود را برای اضافه کردن خودروهــای مالکان به »ناوگان 
مشــترک تسال« ارائه کرد که بعدها به عنوان »شبکه تسال« 
شــناخته شد. شــبکه تســال سرویسی اســت که مالکان 
خودروهای تسال می توانند وســایل نقلیه خود را در زمان 
کار یــا تعطیــالت به دیگــران قرض دهند و درآمد کســب 
کنند. ماســک اعالم کرد که به صورت تئــوری اگر چنین 
طرحی عملیاتی شود، می تواند درآمد زیادی برای مالکان 
محصوالت تســال به همراه داشــته باشد؛ بدین صورت که 
این خودروها می توانند با اتکا بر هوش مصنوعی به عنوان 

تاکســی های بدون راننده عمل کنند و طبیعتا قیمت آ نها 
بســیار ارزان تر از ســایر شرکت های تاکســی رانی خواهد 
بود. این روبوتاکســی ها عالوه بر جابجایی مسافر توانایی 
جمع آوری داده هم دارنــد. حال با فرض وجود 1 میلیون 
دســتگاه خودروی متعلق به شــرکت تسال می توان مزیت 

رقابتی این شرکت نسبت به سایر رقبا را درک کرد.

Tesla انتقادهای وارد به روش
در این مســیر انتقادهایی نیز به طرح های ایالن ماســک 
و شــرکت تســال وجــود دارد، چراکه عــده ای او را بســیار 
خوش بین می بینند و می گویند تا رسیدن به ماشین هایی 
صددرصد خودران سال ها فاصله وجود دارد. به عنوان مثال 
شرکت هایی که از فناوری LiDAR استفاده می کنند، این 

طرح را شکست خورده می دانند.
کــن واشــنگتن، مدیــر فنــی ارشــد Ford می گویــد: 
»خودروهایــی که LiDAR، رادار پیشــرفته و نقشــه های 
ســه بعدی ندارنــد، خودران نیســتند. آنهــا خودروهایی 
خوب برای مصرف کننده هایی هستند که از فناوری های 
کمک راننده بهره می برند، ولــی خودران به معنای واقعی 

محسوب نمی شوند.«
راج راج کومار، مهندس برق در مؤسســه رباتیک دانشگاه 
کارنگــی ملــون آمریکا نیــز در ایــن زمینه اعتقــاد دارد: 
»ادعای تجهیز خودروهای تســال به سخت افزار الزم برای 
خودمختاری کامل و نیاز آنها به روزآمدی نرم افزاری مانند 
این اســت که بگوییم ما دانه داریم و تنها به شــخم زمین، 
کاشــت، داشــت و برداشــت نیازمند هســتیم تا بتوانیم 
محصول آن را بخوریم. آنها اساسا در نقطه شروع هستند و 

با فناوری کامال خودران سال  ها فاصله دارند.«
 The Verge, TechCrunch :منبع

 شکن؛ یک تحریم شکن
ســایت ها و نرم افزارهای کاربــردی زیادی وجود 
دارند که ســرویس های مختلفی را به کاربران در 
اقصــی نقاط دنیــا ارائه می دهند اما دسترســی 
ما ایرانی ها به آن ســرویس ها محدود و یا مســدود شده است. 
دسترســی به بســیاری از ســرویس های گــوگل، Spotify و 
یا پلتفرم هــای بازی های رایانــه ای هماننــد EA Origin و یا 
دسترســی به بسیاری از مقاالت دانشــگاهی و کتاب ها  بدون 
اتصــال به VPN غیر ممکن اســت. این ســرویس ها از داخل 
 Shecan فیلتر نیستند، بلکه آنها ما را فیلتر کرده اند. سرویس

به ما کاربران کمک می کند بدون محدودیت به ســرویس های 
گفته شده دسترسی داشته باشیم و بتوانیم از مزایای آنها بهره 
ببریم. این سرویس کاربردی دارای یک اپلیکیشن اندرویدی 
اســت که تنظیمات را روی موبایل شــما انجام می دهد. برای 
 DNS اســتفاده از ایــن ســرویس روی لپتاپ هایتــان، تغییر
مودم هایتان به موارد پیشنهادی موجود در سایت این سرویس 
کفایت می کند. بعد از آن دیگر محدودیتی بر ســر راه شــما از 
خارج کشور نخواهد بود. بدون دردسر به موسیقی گوش دهید 

و مقاالتتان را بخوانید.

سرویس
کاربردی

Tesla و فناوری ماشین های خودران

لشکر  ایالن ماسک وارد می شود

 امیر رضا 
درودیان

گزارش

SuperSlowMotion
شــرکت های  از  یکــی   Kandao

ســازنده دوربین های حرفه ای با قابلیت 
تصویربــرداری 3۶0 درجه اســت. ابزار 
جدیــد ایــن شــرکت مبتنــی بــر هوش 
مصنوعــی، امــکان تبدیــل ویدئوهای 
خــام 3۶0 درجــه با نــرخ تصویربرداری 
معمولــی را به انــواع سوپراسلوموشــن 
فراهــم می  کنــد. کاربــران می توانند از 
طریــق AI Slow Motion، ویدئوهــای 
3۶0 درجه با نرخ تصویربرداری 30 فریم 
در ثانیه را به ویدئوهای سوپراسلوموشــن 
تبدیل کند. ایــن نرم افزار با اســتفاده از 
هــوش مصنوعی و روش هــای یادگیری 
ماشــین، می توانــد فریم هــای میانی را 
پیش بینــی و تولیــد کرده تــا در نهایت، 
ویدئوی سوپراسلوموشــن 3۶0 درجه  یا 
واقعیت مجازی ارائه دهد. Kandao معتقد 
است که نرم افزار مبتنی بر هوش مصنوعی 
این شرکت در مقایســه با جریان نوری یا 
روش های درون یابی که در سایر برنامه ها 
مورد اســتفاده قرار می گیرد، فریم هایی 
بسیار دقیق تر و بدون لبه های متخلخل 
تولید می  کنــد. همچنین ایــن نرم افزار 
نسبت به سیستم های قابل  مقایسه، نیاز به 

سخت افزار کمتر قدرتمندی دارد.

 Netflix & Earn
گــزارش مالــی نتفلیکــس بــرای 

ســه ماهه اول ســال 2019 میــالدی 
نشان از کسب درآمد 4.5 میلیارد دالری 
برای این سرویس استریم دارد. از دیگر 
دســتاوردهای نتفلیکس طی زمستان 
2019 باید به اضافه شدن 9.۶ میلیون 
مشترک به جمع مشترکان این سرویس 
اشــاره کرد که رشــدی 1۶ درصدی در 
مقایســه با مدت مشــابه ســال گذشته 
برای این شــرکت به ارمغان آورده است. 
نتفلیکس در حالی موفق به اضافه کردن 
9.۶ میلیون مشترک شده که برآوردهای 
کارشناسان نشان از افزایش 8.9 میلیون 
مشــترکی تعداد کاربران این ســرویس 
داشــت. نتفلیکس به این نکته اشــاره 
کرده که تعداد مشترکان این سرویس از 
مرز 148.9 میلیون عبور کرده و نزدیک 
به 7.9 میلیون مشــترک از مجموع 9.۶ 
میلیون مشترک اضافه شده طی زمستان 
2019 جــزو کاربــران بین المللــی این 
ســرویس بوده اند. البته در این بین باید 
به ظهور دو رقیب جدید برای نتفلکیس 
نیز اشاره کرد. نتفلیکس طی بیانیه خود 
به این نکته اشــاره کــرده که نتیجه این 
رقابت، تولید محتوای ویدیویی باکیفیت 
و تجربه ای به یادماندنــی برای کاربران 
خواهد بود. البته نتفلیکس پیش بینی 
کرده کــه ظهور این دو ســرویس نهایتا 

تاثیری در رشدش نخواهد داشت.

ماسماسک

دنیای
فناوری
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افیک



ابعاد خودت رو بشمار 
خــب مــن از بچگی زیاد اهــل درس خونــدن نبودم. 
تعداد دفعاتی که یادم میاد درس خونده باشم، خیلی 
کم بــوده. اولین باری که درس خوندم، واســه آزمون 
مدرسه نمونه دولتی بود. ما سمپاد نداشتیم، این بود که از شهرهای 
اطراف هم امتحان می دادن که همین مدرســه نمونه قبول بشــن. 
خالصه امتحان دادم ولی از شهر ما فقط 12 نفر می خواستن و من 
نفر سیزدهم شدم!!! سال دوم اما امتحان دادم و قبول شدم. سال 
کنکور یه معلمی داشــتیم که مــا رو خیلی به درس خوندن و رقابت 
تشویق می کرد. کنکور رو دادم اما تو ذهنم یه صندلی تو شریف واسه 
خودم تصور نمی کردم ولی خب مثل اینکه دنیا تصور می کرد، این 
شد که اومدم صنایع شریف. ســال اول رو همش درس می خوندم 
و تو خودم بــودم. خیلی کم پیش می اومد از خوابگاه برم بیرون. به 
نظرم بچه هایی که نمیان خوابگاه یه تجربه مهم رو از دست می دن. 
من خب زیاد وابســته نبودم و خوابگاه واسم اونچنان مشکلی نبود 
اما یکی از بچه ها هرشب گریه می کرد و واسم این طرز دید به تجربه 
خوابگاه عجیب بود. کال توی شــریف همه جور اخالق و افکاری رو 
می بینی. فکر کن من ترم های اول حوالی غروب که خسته و کوفته 
می رسیدم خوابگاه، یه گوشه می افتادم ولی یکی از دوستام در اتاق 
رو باز می کرد و با یه خوشــحالی خیلی زیادی سالم می کرد که من 

دهنم باز مونده بود. این دوستم البته خیلی روی من تاثیر گذاشت 
و سعی کردم ازش یاد بگیرم. یکی دیگه از مسائل توی خوابگاه که 
باعث میشــه آدم پخته بشه این بود که یه ســری کارهای روتین که 
معمــوال بدون فکر انجام می دیم، می ره روی مخ بعضیا و نمی دونی 
بهش بگی به تو چه یــا نه؟ اما خوب همه اینا باعث یه تجربه خیلی 
خوبی شد. از خوابگاه بگذریم... سال دوم دانشگاه، یکی از دوستام 
مرکز کارآفرینی رو برای فعالیت بیشتر توی دانشگاه بهم معرفی کرد. 
منــم اون زمان اصال آدم اجتماعی ای نبودم. دو ســه باری رفتم دم 
در مرکز اما روم نشــد برم داخل. خالصه یه روز رفتم و باهام راجع به 
کارایی که انجام میدن حرف زدن و تهش هم گفتن به ما سر بزنید! 
جمله ای که اصوال به همه تو مرکز میگن: »به ما سر بزنید«. یه روز که 
مرکز خیلی شلوغ بود و می گفتن نمایشگاه کار نزدیکه رفتم و کلی 
کمک کردم و همون شد باب آشنایی من با بچه های زیادی از مرکز که 
همون افراد بهترین دوستای حال حاضر من هستن. در کل خوبی 
مرکز برام این بود که با آدمای چندبعدی آشــنا شــدم که هرکدوم به 
یک شکلی بهم کمک می کردن. تصمیماتی که تو دبیرستان داشتم 
واســه اپالی و این داستانا کال از ذهنم رفت. شاید شعاری باشه اما 
میگم آدم می تونه همین جا هم کار مهمی کنه، مخصوصا اگه جایی 

باشه که دوست داره.

نیامدنی های شریف!
دانا قاسم پور یکی از فارغ التحصیالن شریف 
هشــتگی را بــه راه انداخــت تحــت عنــوان 
#شــریف_نیاید و از شریفی ها خواست با این 
هشــتگ نکات بد شــریف را ذکــر کنند. این 
هشــتگ آنقدر فراگیر شد که حتی بعضی از 
کسانی که شریفی نبودند هم با این هشتگ 

توئیت کردند و نظر دادند.

 Seyed Mohsen Alavi

اگر به آلودگی حساســید #شریف_نیاید چون یکی از 
آلوده ترین جاهای شهره

طاعون سیاه 

#شریف_نیاید
 ببینید دوستان، اگه چشمتون ضعیفه یا برید تلسکوپ 
بزنید یا نیاید  چون حتی چشمی که سالم سالم هم هست 
تو تاالر از وسط به بعد نمی بینه. به خصوص اون تاالر 3.

تازه نور هم میخوره به تخته، به استاد بگی یه ذره اون ورتر 
یا حتی درشت تر بنویس بهش برمیخوره نیم ساعت بهت 

فحش میده.

زهرا حسین خانی 

خیلی به اشــتراک گذاری تجربه چیز خــوب و مفیدی 
می تونه باشه در حالتی که نباید با زدن هشتگ #شریف_

نیاید برای بقیه نسخه بپیچید که شریف بیان یا نه.
من توی شریف اینقدر آدم با سبک زندگی متفاوت و طرز 
فکرهای متفاوت دیدم که فکر نکنم کسی باشه که بتونه 

و بخواد شریف بیاد، الزم ببینه که نیاد.

 Mahdieh Movahederad

به نظرم ما بیشتر از اینکه نیاز به این داشته باشیم که بدونیم 
چرا فالن دانشگاه نریم، نیاز به این داریم که بدونیم »اگر در 

این موقعیت قرار گرفتیم چه کارهایی بکنیم؟«
متأســفانه اگر االن داریم این هشتگ #شریف_نیاید 
رو می زنیم برای اینه که جواب اون سوال رو نگرفتیم...

 Hosein Ghoreishi

خوبــه که #شــریف_بیایید ولی مهم تــر از اون اینه که 
شریف بمونید. آدِم شریف!

اگه شریفی شــدنتون باعث میشه شریف نمونید اصال 
#شریف_نیاید.

زودت ندهیم دامن از دست
مدت زیادی بحث کنکور ارشــد و تسهیالت 
برای مناطق سیل زده بحث اول دانشگاهیان 
شــده بود تا اینکه باالخره هفته گذشته خبر 
قطعی در این رابطه اعالم شد؛ مجلس کنکور 

را بیش از یک ماه به تعویق انداخت.

 Abbas Poshtvan

تعویق کنکور هم فرصتی شــده که دوباره موسســات 
دوهزاری شروع کنن به تبلیغ و مهمل بافی

»بــا کتاب فــالن، در یک مــاه آینده فــالن درس ها را 
جمع کنید«

»بــا کالس های مــا در این مــدت رتبه خــود را ارتقا 
دهید«

»خیلی از موفق ها فقط یک ماه آخر با ما همراه بودند«

 salehrostami

مــن اگر تصمیم گیرنده کشــور بــودم، می گفتم تاریخ 
#کنکور_ارشد باید برگرده به همون تایم قبلی )بهمن 
ماه( و خب چون همتون امتحان ندادید سرباز محسوب 
می شــید و بایــد بیاید ســربازی. االنم کــه مملکتیان 
سرشون درد میکنه برا جنگ. قشنگ یه ارتش میلیونی 

درست می کردم!

معمولی 

- وای! تصور کن فردا بنا بود کنکور بدیم  ...!
 + یاوه نگو...! فردا شّرش کنده می شد، می رفتیم سراغ 

کار و زندگیمون  
 - ُخب قبول نمی شدیم اینطوری

... + فــک کردی تو ایــن 50 روز ما درس می خونیم که 
قبول بشیم آخه 

 - آفرین...مهم همین لیسانس بود که اینجا بودیم  
 #کالم_دالون

 Saeid Ghobadi

بیانیه سازمان سنجش جالبه
»علی رغم وجود مشــکالت اجرایــی، تأخیر در اعالم 
نتایج نهایــی، نیاز به تغییر برنامه زمانی دانشــگاه ها 
برای شــروع ســال تحصیلی و مشــکالتی که ممکن 
اســت برای داوطلبان ســایر مناطق ایجاد کند« ولی 
بــازم تغییر می دیــم زمان رو نظــر داوطلبان هم هیچ 

اهمیتی نداره
 #کنکور_ارشد

هر دانشجو یک قلم
در سال های گذشته نشریات در شریف رونق 
زیــادی پیدا کــرده. رونقی کــه از نظر بعضی 
حرکتی رو به جلوســت و از نظر بعضی دیگر 
تنها هدر دادن کاغذ است. هفته های گذشته 
دانشــگاه میزبــان اولیــن دوره جشــنواره 
نشریات دانشــگاه شــریف با عنوان »هفت 
 قلم« بــود؛ جشــنواره ای که اثرات ارســالی 
بــه آن در دو نوبت داوری شــدند و در نهایت 
روز سه شــنبه ۳ اردیبهشــت از برگزیــدگان 

جشنواره در اختتامیه تقدیر شد.

 Seyed Hassan Hosseini

جشــنواره مطبوعات شــریف بــه کار خود پایــان داد، 
نقدهایی به مکانیزم و یا نتیجه ممکن است باشد، مثل 
همه کارهای بشــری. اما تــالش و همت بچه های این 
جشنواره واقعا ستودنی بود. به ویژه رفقای عزیز، آقای 
حاج علی بیگی، خانم امینی، آقای قاسمی، خدا قوت 

و همت تان بلند.

پشموِل شریفی، شیِخ فیک های شریف 

خب دیگه جشنواره نشریاتم تموم شد و فعال برای دعوا 
کردن بهانه ای ندارید. حبذا.

 Mohammad Mollanoori

روزنامــه زده که اختتامیه خلوت بــوده و داوران نبودند 
خب، مگه خود شخص معاون hosseinisarvari@ در 

برنامه ای که معاونتش برگزار کرد، حاضر بود؟

بعد از 900 سال
دو هفتــه پیــش خبری که خیلی ســر و صدا 
کرد آتش گرفتن کلیسای نوتردام پاریس بود. 
کلیســایی با قدمت نزدیک به 900 ســال که 
از آثار تاریخی برجســته شهر پاریس و کشور 

فرانسه به شمار می  رفت.

 Mohammad Mahdi Shokri

 donate برای کلیســای نوتردام بیشتر از 1 میلیارد یورو
کردن. میشه 15 هزار میلیارد تومن. بیاید هر کدوممون 
حســاب کنیم چه کاری، چه مــادی و چه معنوی برای 
ســیل ایران کردیم. اگه خواســتیم بیشتر کمک کنیم 

هنوز فرصت هست.

از هر دری سخنی

علی بهرامی ثانی 

یــک مدته بچه هــا از لیســت دادن در مورد 
صنفــی صحبت می کنن، به نظــرم ایرادی 
توی لیســت دادن نیست. مشروط بر اینکه 

بازخواست هم دائما صورت بگیره

 Mandandang

اینکــه خودمــم یه روز تموم میشــم شــاید 
عجیب ترین چیز واضحیه که باورم نمیشــه 

و میدونم ...

 Mohammad Hossein

یکی از جالب ترین حس های دنیا وقتیه که 
از جلو کالسی رد میشــی که امتحان دارن 
میــدن ولی تو خیلی ســبک بالی چون نیم 
ساعت پیش برگه ت رو تحویل دادی اومدی 

بیرون!!

 Pooya Mosaddegh

هنوز ترشــح لذت قبلی به اوج نرســیده در 
گوش آدمی نهیب می زنــد این تجربه تمام 
شد. به سرعت اگر ترشح لذت بعدی شروع 

نشود بازنده ای ...
دنیای نــو... دنیای لذت هایی که کیفیتش 
به صفر میل می کند و کمیتش به افالک...
دنیای لذت های میکروطبقه بندی شده...

و میکروطبقه بندی هــای دیگــر از همیــن 
دست...

 مریم 
اشتهاری

مردمانشریف
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فقر احمق می کند
فقر دنیای عجیبی اســت. 
آدمی یک شــب تــا صبح را 
در دره فرحزاد ســر می کند 
و هرچــه را کــه دارد به هدر 
می زنــد، بعــد فردایش پول 

غذایــش را نــدارد و مجبور می شــود 
جیــب یک نفر دیگر را بزنــد. فقر واقعا 
عجیب اســت؛ البته فقر برنامه ریزی را 
عرض می کنم که توام با وقاحت شده! 
خالصه کــه آب باریکــه ای که بــه نام 
بودجه به دانشــگاه می رسید مدت ها 
اســت که کم شــده و گزافه نیست اگر 
بگوییــم االن واقعــا آب قطع اســت! 
اینجانب به علت احســاس نگرانی ای 
که نســبت به آینده دانشــگاه و خطر 
پولی شدن آموزش دارم، پیشنهادهایی 
را در این رابطه ارائه می دهم که هزینه 
تحصیل برای دانشگاه پایین بیاید بلکه 
حداقل یک ســال یگر مجــال بدهند 
مــا تحصیلمان تمام شــود؛ حاال دیگر 
بعــدش اصال ســِر ســگ در این دیگ 

دانشگاه بجوشد!
مدیریت آموزش های آزاد دانشــگاه  د. 
تعدادی خفت گیر اســتخدام کند. 
تخاصم بین خفت گیرها و دانشگاه 
برای هردو طرف هزینه های بسیاری 
داشــته. بهتــر اســت دانشــگاه با 
خفت گیرهــا وارد مذاکــره شــود و 
نسبت به اســتخدام آنها اقدام کند 
بلکــه هم آینــده شــغلی این صنف 
تأمین شــود و هم وقتی باالخره قرار 
اســت خفتــی از شــریفی ها گرفته 
شود، چرا شریف ســهم برند خود را 

از آن نگیرد.
2. با ارز دولتی، اســتاد زنــده از برزیل 
وارد کنیم. این مورد نیازی به توضیح 

بیشتر ندارد!
۳. مــا که تحریم هســتیم؛ تالش کنیم 
تروریستی اعالم شویم. فردایش در 
مجلس لباس فارغ التحصیلی شریف 
می پوشند و احتماال سه چهارتا پروژه 
چــاق و چله هم برای کوری چشــم 
استکبار جهانی به شریف می دهند 

که می توانیم از آنها پول دربیاوریم.
4. واردات وســایل آزمایشــگاه گــران 
اســت. به بچه های فردای سبز پول 
بدهیم با یونیفرم فردای ســبز بروند 
در دیگر کشــورهای منطقه و بعد با 
آن پول وسایل آزمایشگاه وارد کنند!
حــوزه شــریف را جدی تــر بگیریم!  ا. 
آیا دقــت کرده ایــد کــه حوزه های 
علمیــه هیچ وقت با کمبــود بودجه 
مواجه نمی شــوند و طلبه پردیسی 
نمی گیرند؟ چرا؟ احســنت! چون 
خداوند با مسلمین است و هوایشان 

را دارد.
امیــد اســت دانشــگاه با اســتفاده از 
پیشــنهادهای فــوق، بــدون هرگونــه 
خون ریزی و درد و یا گرفتن دانشجوی 
پردیســی، از پس مخــارج خود برآمده 
و الیــک بزرگی زیر پســت های ســران 

استکبار جهانی بزند!

نرگس که کله دار جهان است ببین /  کاو نیز چگونه سر درآورد به َزر خوباِن جهان، صید توان کرد به َزر /  خوش خوش َبر از ایشان بتوان خورد به َزر 
)حافظ شیرازی، قرن هشتم، رباعیات(

این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به کنکور که با همه بدی هایش یکی از معدودترین 
امیدها برای بچه های طبقه پایین است که بتوانند در یک رقابت یکسان )سر جلسه کنکور 
البته( خود را به بچه های طبقه باال از لحاظ تحصیالت و شــبکه دوستان برسانند. تقدیم 
می شــود به عدالت آموزشی که به کاسبی تبدیل شد و آنقدر از لحاظ اندازه مالی و تعداد 

افراد شاغل در آن بزرگ شد که برای خود یک خودروسازی شده است و دست زدن به آن 
کار هر مرد نیســت. این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به پردیس که کاش درآمد آن 
صرف اعتال و توســعه دانشگاه شود، نه صرف تسویه کردن بدهی و حقوق عقب افتاده و 

نون شب؛ نون شب در بودجه ردیف دارد.

044****09۳7: ایــن صبر که من می کنم افشــردن جان 
است...

  در پشت پیامت اثر ریو نهان است!
ریو: ریا

498****0919: سالم. از همایش دکتر فرهنگ چخبر؟؟
  ســالم. ببین ما اینجا به دکتر حسینی می گیم 

دکتر فرهنگ که خب یه مدته خبری ازش نیست!
552****0918: االن 40 دقیقه است که استاد سرکالس 

نیومده و هفت نفر هنوز سرکالسیم ... واقعا چرا آخه؟
  ای بقیــه افرادی که ســر کالس نمی رید! یزید 

زمانه تان را بشناسید.
845****09۳6:)2/1( سالم

دیگه از شماره بعد جایزه بذارید برای این بازی صفحه آخر
دس

  )2/1( ســالم. به نظرت اگر جایزه بذاریم، مایی 
که چندساعت زودتر از شما جد

845****09۳6:)2/2( تمون راه افتاده
  )2/2( ول رو می بینیم می ذاریم به شما برسه؟!

تقدیممیشودبه...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

پیچک قبلی )شماره 2( سخت تر شده بود؟ بله. 
چون برای شــماره اول آن که Very Easy بود هی 
گفتید که »چه جدول مسخره ای، این بازی ها در 
شأن هوش ما نیســت« و از این قسم صحبت ها. 
پیچک شماره 2 هم از فصل Easy بود. پیچک ۳ را 
هم از Easy انتخاب کردیم. اگر تعداد حل زیاد بود، 
یک پیچک Medium با جایزه می گذاریم. راستی 
رکورد خود را برایمان بفرستید اگر حال داشتید.

کوشــا معاونی نژاد یکی از فارغ التحصیالن قدیمی 
شــریف اســت که بیشــتر برای تفریح پازل طراحی 
می کند. ما اسم آن را »پیچک« گذاشتیم. چرا؟ چون 
شاخه شاخه است و همه جای آن به هم وصل است.

قوانیــن ایــن بازی ســاده اســت. شــما بایــد همه 
جزیره)دایره(ها را با اســتفاده از پل )خط(هایی که 
بین آنها رســم می کنید، به هم متصل نمایید. البته 

پل ها باید شرایط زیر را داشته باشند:
z	.پل ها نباید یکدیگر را قطع کنند
z	.پل ها می توانند عمودی، افقی و یا 45 درجه باشند
z	 حداکثر یک پل می تواند دو جزیره را به هم متصل

کند.
z	 تعداد پل هایی که به هر جزیره وصل می شود باید

با شماره آن جزیره برابر باشد.
z	 اتصــال جزیره هــا از طریق پل ها بایــد یک گراف

همبند تشکیل دهد.
z	 چند پل در شکل اولیه داده شده اند. شما باید بقیه

پل ها را پیدا کنید.

	z تی ای شریف ما به دانشــجویی که داشت برای آوردن
ماژیــک از کالس بیــرون می رفت گفت: »تنهــا نرو! با 
یک نفر دیگر برو. همیشــه بازده دو نفر بیشــتر است.« 
دانشــجوی شریف ما در جواب گفت: »مگه دارم می رم 

دعوا که دو نفره بریم.«
	z :دانشجوی شریف ما به هر کسی که می رسید می گفت

»10 تومن بده، گات رو اسپویل نکنم برات.« 
	z دانشجوی شریف ما بعد از دیدن عکس و مکث شماره

810 با تعجب گفت: »یعنی واقعا اینقدر نزدیک دانشگاه 
انفجار اتمی شده؟ پس ما چجوری زنده موندیم؟«

	z فارغ التحصیل شریف ما برای ارزش گذاری آدم ها در

همه جنبه ها اول به رتبه کنکور آن شخص نگاه می کند، 
بعد به معدل دوره کارشناسی. 

	z اســتاد شــریف ما می گفت تا وقتی طبق محاســباتم
آخرین بار توســط جرثقیل پایین گذاشته نشد، خوابم 

نبرد. 
	z استاد شریف ما بعد از اینکه مطلبی را پای تخته  اشتباه

نوشت گفت: »دستم لهجه گرفته.«
	z تــی ای شــریف مــا اعتقــاد دارد تصویــر پس زمینــه

کامپیوتــرش روی نتیجه بازی تیم مورد عالقه اش تاثیر 
مستقیم دارد. همان تی ای بعد از باخت سنگین تیمش 

کالس را تعطیل کرد. 

	z دانشــجوی شریف ما سر کالس داشت جدول پیچک
روزنامــه را حــل می کرد. اســتاد ازش پرســید چه کار 
می کند. دانشــجو پاسخ داد: یک جدول شبیه سودوکو 
است. استاد گفت: پس سودوکو دوست داری. دانشجو 
گفت: بله بدم نمیاد. استاد گفت: پس به خودم رفتی!

	z اســتاد شــریف مــا در محوطــه جلــوی دانشــکده
کامپیوتــر پــدر و مــادر دانشــجویی را می بینــد کــه 
بــرای کاری بــه دانشــگاه آمــده بودند و مدتــی برای 
اســتراحت نشســته بودنــد. اســتاد بــه آنهــا اصــرار 
آنجــا  را  مدتــی  و  بیاینــد  دفتــرش  بــه   می کنــد 

استراحت کنند. 

وصلهپینه

 محمدحسین
هوائی

استاد
شریف
ما...

پیچک

)3(

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  812

    1398 مـاه  اردیبهشت   7 شنبـه 

صفحهآخر

شرح
هجران


