
تقدیم به همه  »دکتر میم«ها
دکتــر میــم ســام. هفتــه  پیش 

امین محمدی

ویدئویی از شما پخش شد که یکی 
از بچه ها برای مصاحبه سراغ شما 
می آیــد. کلیــپ درباره  »مشــکل 
مشــکات  و  شــریف  اســتادان 
دانشــجویان از نگاه استادان« است. شما قبل از شروع 
مصاحبه، سواالت او را »مزخرف« می دانید و حتی او را 
عامل »این اوضاع« می خوانید. )کاش می گفتید کدام 
اوضاع؟( من در دوران تحصیلم در شریف، شما را ندیدم،  
با شما صحبت نکردم اما خیلی خوب شما را می شناسم؛ 
نه از آن دست شناختن هایی که بدانم از کدام دانشکده 

هستید، چه درس هایی ارائه می دهید یا اینکه دانشجوها 
را راحــت پاس می کنید یا نه، من »دکتر میم بودن« را در 
شــریف می شناســم. با دکتر میم های زیــادی صحبت 

کرده ام و دکتر میم های زیادی مرا تحقیر کرده اند.
شاید برایتان جالب باشــد اگر بدانید ترم دو به خاطر یک 
مشکل آموزشی، رفتم پیش معاون آموزش دانشکده مان. 
بعد از کلی تعقیب و گریز نهایتا چند روز بعد در اتاق استادان 
با او مواجه شدم. در زدم. صدایی گفت بیا تو. رفتم داخل. 
شــما احتماال بهتر از من می دانید که پیدا کردن برخی از 
استادان در شریف چقدر کار سختی است. خوشحال بودم  
از اینکه مسئولی را پس از چند روز پیدا کرده ام تا مشکلم 

را به او بگویم. اســتادی که برای وظیفه  اضافه اش )یعنی 
معاون آموزشــی بودن( حقوق مجزا می گرفت اما چندین 
روز در دانشــکده باید دنبالش می گشــتم. خواستم بروم 
داخل، گفــت نیا داخل. از همان جا بگو. اتاق اســتادان 
دانشــکده  ما دو طبقه است. او طبقه  پایین بود و من باال. 
درحالی که سر جایش نشسته بود کله اش را سمت عقب 
برگردانــد و گفت مگــه نمی گم از همون جــا بگو؟ حتی 
حاضر نبود از جایش بلند شود و با آن پوزیشن توهین آمیز 
جوابم را ندهد. الزم اســت تاکید کنم که این اتفاق، هفت 
ســال پیش برای من افتاد ولی همچنــان از پررنگ ترین 
خاطراتم در شــریف اســت. هیچ وقت نحوه  برخورد او را 

فراموش نمی کنم. او هم بــرای من یک »دکتر میم« بود.
بعد از دیدن ویدئوی شما، ترغیب شدم با شما مصاحبه 
کنم. اگر چنین فرصتی دست بدهد و اذن حضور بدهید 
از خاطرات جالبی به  شما خواهم گفت؛ از استادانی که 
بعد از شریف در دانشگاه هنر داشتم و روابط صمیمانه ای 
کــه با آنها دارم. از اثری که آ نها در زندگی ام گذاشــتند و 
در عوض »دکتر میم «هایی که جز تحقیر و خودبرتربینی 
چیزی از آنها به یاد ندارم. راستی اگر آن مصاحبه شکل 
بگیرد در آخر از شــما ســوال خواهم کرد که به  نظرتان 
دانشــجوهایتان به شما افتخار می کنند یا نه؟ امیدوارم 
سواالتی که من دارم برایتان »مزخرف« به  نظر نرسند. 
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در ماه خدا به یاد ما هم باشید

هر آنچه هستی بازآی
5 راهی که نیمه رفته ایم

گفت وگو با دکتر فاطمی پیرامون هیئت امنای دانشگاه
 نگذارید این بچه ها بروند

نگاهی از درون: دغدغه ها و نگرانی ها درباره وضعیت دانشگاه

6 انتظار برای هیچ
چرا مردم در پمپ بنزین ها صف کشیدند؟

روحانیت در بحران؟
خالصه ای از جلسه بررسی اثرات انقالب اسالمی بر جایگاه روحانیت

سرمقاله
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یکــی از اتفاقاتی که در ماه 
مبارک رمضان مرسوم است، 
جمع شــدن بســاط تغذیه 
ظهر اســت. این پدیده به منظور احترام 
گذاشــتن به حکــم دین مبنــی بر عدم 
روزه خواری اســت ولی حاال کسی که یا 
از لحاظ جسمی نمی تواند روزه بگیرد یا 
اصا اعتقادی به این فریضه ندارد چه باید 
بکند؟ در روزگاری نه چندان دور این افراد 
هیچ امکانی برای خوردن ناهار و در برخی 
موارد حتی دسترسی به آب نداشتند؛ اما 
این مسأله چند سالی است که حل شده 
و به این بخش از جامعه نیز رسمیت داده 

شده است.
در ایام ماه رمضان نه تنها سلف عمومی، 
بلکــه شــریف پاس نیز در ســاعات روز 
طبخ غــذا ندارند ولی کســانی که به هر 
دلیلــی روزه نمی گیرنــد می تواننــد از 
ســاعت 12 تا 13 به ســلف آزاد پســران 
و دختــران مراجعه کننــد و از غذایی که 

بــا خود آورده اند، یا از غذای ســردی که 
آشپزخانه شــریف پاس در سلف توزیع 
می کند ناهار خود را همان جا میل کنند. 
پاس برای این یک ماه ساندویچ ژامبون 
گوشــت، ژامبون مرغ، کالباس خشک، 
الویــه و مرغ ســرد فراهم خواهــد کرد. 
البته سلف و شریف پاس در صورتی که 
ســفارش مهمانی افطاری داشته باشند 
پــس از افطار فعالیت خواهند داشــت. 
البته به نظر می رســد یک ســاعت برای 
ناهار این جمعیت کم باشــد و شاید اگر 
همان ســاعت قبلی ســلف مدنظر قرار 

می گرفت بهتر بود.
همچنین یادمان هست هنوز که روزگاری 
نه تنها آب ســردکن ها خاموش می شد، 
بلکــه در برخی مــوارد از صحنــه روزگار 
به مدت یک ماه جمع می شــد! امســال 
تصمیم بر این شده است که با قرار دادن 
پارتیشــن دور آب سردکن، اســتفاده از 
آن آســان و قاعده مند شود؛ یعنی هم از 

تظاهر بــه روزه خواری جلوگیری خواهد 
شد و هم افراد بدون دغدغه و معذب شدن 

آب خواهند نوشید.
ایــن تغییــرات چنــد حســن دارد. اول 
اینکــه احترام ماه مبــارک رمضان حفظ 
خواهد شــد و دیگــر آنکه حق کســانی 
که روزه نمی گیرند به رســمیت شناخته 
خواهد شد. پیش از این افرادی که روزه 
نمی گرفتند باید از منزل غذا می آوردند و 
با بدبختی و بدون قاعده روی چمن یا در 
اتاقی دربسته و نامناسب غذا می خوردند، 
اما با در نظر گرفتن ســالن های سلف به 
نظر می رسد دیگر شاهد روزه خواری در 

مأل عام نخواهیم بود.
گفتنــی اســت طبــق مصوبه شــورای 
فرهنگــی دانشــگاه برگــزاری افطاری 
مختلط امسال ممنوع است. دانشکده ها 
هم می توانند افطــاری برگزار کنند ولی 
تجمــع آقایان و خانم ها بایــد جدا از هم 

باشد.

گزارش
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پیش بینی های دانشگاه برای آسایش کسانی که روزه نمی گیرند 

ماها که روزه نمی گیریم چی؟
z	 سرمقاله شماره 62 نشریه خبری

شــورای صنفی دانشــجویان به 
موضوع دســتیارهای آموزشی و 
ضعف ها و مشکات آنان پرداخته و 
برخی از این مسائل و نیز اختاف 

بین دانشــکده های مختلف را ناشی 
از نبــود آیین نامه واحد در دانشــگاه 
می داند. در مطلب اصلی این نشریه 
نیــز با توجــه بــه انتخابات شــورای 
صنفی، دل نوشــته ای درباره شورای 
صنفــی و شــرایط و اقتضائات حاکم 
بــر آن و نیز دغدغــه و چرایی ورود به 
مســائل صنفی آمده است. گزارش 
تحلیلی این شماره نیز به نظرسنجی 
از استادان راهنما درباره ارتباطشان 
با دانشجوها اختصاص یافته و نتایج 
آن را بــا نظرســنجی ســال گذســته 
روزنامه از دانشجوها درباره استادان 
راهنما مقایســه کرده ولی متأسفانه 
صفحه آرایــی ضعیــف ایــن گزارش 
خواندن آن را کمی سخت کرده است.

z	 شــماره 62 نشــریه میــدان انقاب
موضوع اصلی و جلد خود را به حمایت 
از سپاه اختصاص داده و از تیتر »آچار 
ایرانی« استفاده کرده و درباره همین 
موضوع گفت وگویی با مسعود طوسی، 
دانشجوی دکترای فلسفه علم و مشاور 
معاون فرهنگی دانشگاه انجام داده 
اســت. بررســی بودجه نظامی ایران 
و سایر کشــورها و نظرات چهره های 
مختلف درباره آن و مرور و تحلیل فیلتر 
یکساله تلگرام و اتفاقاتی که منجر به 
آن شد، از دیگر مطالب میدان انقاب 

این شماره است.
z	 شماره چهارم دوره اول نشریه اگزرژی

با تیتر اصلی »پول ناپاک یا انرژی پاک« 
و طرح جلد مرتبط با آن به موضوع روند 
توسعه استفاده از انرژی های پاک در 
جهان و ایــران پرداخته و این نگرانی 
را مطرح می کند که ســوای عواملی 
مثل تحریم چه منافع یا فســادهایی 
مانــع بهره بــرداری از پروژه های این 
حوزه در ایران شــده است. در بخش 
دیگری از این نشریه نیز درباره پدیده 
ریزگردها در خوزستان و عوامل و اثرات 

آن می خوانیم.

هیچکاک در مقام فیلسوف
کتــاب هیچــکاک در مقام فیلســوف،  
این استاد دلهره را به زمینه ای فلسفی 
ســوق می دهد که چهارچوب آن تحت 
تســلط فاســفه ای از جملــه دکارت، 
هیوم، کانت و ویتگنشــتاین است. اگر 
یک فیلم شخصیت هایی ارائه دهد که 
حقایق کلی پیرامون رفتار بشــری را به 
نمایش بگذارند، می تواند فلسفي باشد 
و فیلم های هیچکاک کاما این ویژگی 
را دارند. در یک فیلم داستانی از آن نوع 
که هیچکاک مي سازد، کاما می شود 
فلســفه را دنبــال کرد. ایــن موضوع را 
به طور مفصل، کتاب »هیچکاک در مقام 
فیلســوف« نوشــته رابرت جی. یانال، 
ترجمه شــاهپور عظیمی در انتشارات 

مولی، بررسی می کند.

پانزده زندگی اول هری آگوست
هری آگوســت شــخصیتی اســت که 
زندگــی عجیبــی دارد؛ یــک روز بر اثر 
کهولــت ســن می میــرد، بعــد دوباره 
همان جای قبلی متولد می شــود ولی 
خاطرات زندگی گذشــته را بــه همراه 
دارد. پــس از طی چهار چرخه باالخره 
متوجه می شود که دیگرانی نیز مثل او 
وجود دارند و با همکاری آنها زندگی های 
بعدی را آسان تر طی می کند تا اینکه یک 
روز از آینده پیامی می رســد: »آخر دنیا 
دارد نزدیک می شــود!«. اثر کلر نورس 
را مهرآیین اخوت ترجمه و نشر هیرمند 

منتشر کرده است.

قصه های ناتمام: نومه  نور و 
سرزمین میانه

باز هم تالکین، باز هم ســرزمین میانه. 
ســرزمین»نومه نور« در این مجموعه، 
محل زندگی نــژاد »دونه دایــن« بوده 
است؛ مردمانی که یکی از نوادگان آنها، 
شخصیت »آراگورن« است، انسان هایی 
قدرتمند بــا عمر بســیار طوالنی. این 
کتاب تمرکزش را روی این قوم و داستان 
قدرت گیری و سپس زوالشان قرار داده 
و ماننــد بقیه کتاب هــای تالکین، این 
کتاب را هم رضــا علیزاده ترجمه کرده 
و انتشارات روزنه به چاپ سپرده است.

از بیمه تکمیلی چه خبر؟
بــه بهانه نزدیک شــدن ایام تمدید قرارداد بیمه تکمیلی، ســری به 
معاونــت اداری و مالــی زدیم تا از آخرین وضعیــت این قرارداد مهم 
عالم کارمندی خبری بگیریم. آقای مهندس جهان تیغ، مدیر امور 
اداری و خانم هدایتی، معاون توســعه و رفاه مدیریت امور اداری در 
پاســخ به روزنامه گفتند که دانشگاه از بیمه هایی چون آسیا، ایران، 
البرز، پارســیان، دانا، سامان، نوین و... استعام قیمت کرده است 
و در نهایت ســه بیمه با نظر کمیته مربوطه به جلسه مذاکره دعوت 
شدند. قرار شده که پس از این مذاکره، شرکت ها پیشنهادی ثانویه به 
دانشگاه ارائه دهند و با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه یک شرکت برای 

سال جدید انتخاب شود. نکته دیگر این است که دکتر شاهرخیان 
و دکتر حبیبی به نمایندگی از شورای دانشگاه به این کمیته اضافه 
شده اند. سال گذشته شرکت »اسطوره« واسطه ای بود که کارهای 
مربوط به دانشگاه را با بیمه ایران انجام می داد و همین وجود واسطه 
موجب انتقاد گروهی از کارکنان شده بود. جهان تیغ گفت امسال به 
هیچ وجه با کارگزارهای بیمه ارتباطی گرفته نخواهد شد و همه چیز از 
طریق دفاتر مرکزی بیمه ها پیگیری می شود. او در خصوص افزایش 
حق بیمه ها نیز گفت افزایش هزینه حق بیمه در سال جدید احتماال 

چشمگیر خواهد بود.

الکاپ این بار برای احساسات
امســال به همت بسیج دانشــجویی دانشــکده برق، دومین دوره 
مســابقه الکاپ با موضوع »تحلیل احساســات« از صبح روز جمعه 
13 اردیبهشت ماه در دانشگاه شریف آغاز شد و ۷۰ نفر در قالب 3۰ 
تیم از دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه های مختلف با یکدیگر به 
رقابت پرداختند. چالش های مسابقه در ارتباط با تحلیل احساسات 
و نظــرات واقعــی مردم در شــبکه های اجتماعی بــود و به گونه ای 
طراحی  شده بود که دانشجویان با استفاده از مطالب ارائه شده در 
کارگاه ها و جست وجو در مقاالت علمی و اینترنت در مدت محدود 

به حل آنها بپردازند.

رمضان در دانشگاه
هیأت الزهرا)س( برای ماه  رمضان حســابی تدارک دیده . هر ســحِر، 
نوای مناجات خوانی حجت االســام قاســمیان در مسجد دانشگاه 
می پیچد و هر شب پس از نماز مغرب نمازگزاران مسجد دانشگاه مهمان 
سفره افطاری  ساده هســتند. برنامه  جدید هیأت شریف، سخنرانی 
حجت االسام عبداللهی پس از نماز عصر است که تا 1۸ اردیبهشت 
حول موضوع فضیلت ماه رمضان برگزار می شود و بعد از آن با موضوعی 
دیگر تا انتهای ماه ادامه می یابد. ب برای کســب اطاعات بیشتر در 
مورد این برنامه ها و همچنین کسب فرصت خادمی در هیأت دانشگاه 

می توانید به azzahraasharif@ مراجعه نمایید. 

تازه های 
کتابخانه

زینب محبی

میز 
نشریات

بخش خبری
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نگاهی از درون: دغدغه ها و نگرانی ها درباره وضعیت دانشگاه

 نگذارید این بچه ها بروند

 پایی که 
روی گلوی ماست

چه کسی مقصر شرایط آشفته امروز 
کشور است؟ اوضاع و احوال طوری 
هست که هر روز چند بار این سوال را 
بپرسید، بشنوید یا پاسخ های رنگارنگ 
درباره اش به گوش تان بخورد: دیگران؛ 
آنها. این پاســخی است که امروز از هر 
دهانــی می شــنوید. این دیگــران هم 
جناح سیاســی مقابل اســت. تا دیروز 
آســان تر این بود که دولــت نهم و دهم 
را ریشه مصائب بدانیم و امروز سهل تر 
اســت که کم کاری دولت امید را بر سر 
رقبا چماق کنیم. گرفتن ماهی سیاست 
از ایــن آب گل آلود کــه کام مردم را تلخ 
کرده آســان اســت، هر قدر هم که در 

شیرین کردن کامشان بی اثر باشد. 
از کــم کاری و بی تدبیــری، شــوخی 
گرفتــن دانشــی بــه نــام اقتصــاد، 
و  ســی  رشنا غیرکا ی  تصمیم هــا
غیرعلمی، اتاف منابع و فرصت های 
گذشــته و همــه دالیــل اقتصــادی و 
اجتماعی زیاد شــنیده ایم. اما ســهم 
فشارها و تحریم های آمریکا کجاست؟ 
اگــر اخبار رســمی را مبنا قــرار دهید 
هیچ جا. از زبان سیاســیون چیزی جز 
بی اثــر بــودن تحریم ها نمی شــنوید. 
اما به راســتی چــه کســی تحریم ها را 
بی اثر می داند؟ صداقــت این عبارت 
زیر ســوال اســت یا لفاظی سیاســی 
اســت؟ واقع نگر که باشیم تحریم ها بر 
تصمیم های کان کشور در پرونده های 
بین المللی اش بی تاثیر بوده. اگر هدف 
از ایجادشــان تغییر رفتار ایران بوده، 
پــس واقعا اثر عمیقی نداشــته اســت 
اما بر شرایط اقتصادی کشور چطور؟ 

آنها کــه می خواهنــد کارشناســی تر 
بگویند و بنویســند، تاثیــر تحریم ها را 
تنها 2۰درصد مســبب شــرایط امروز 
می داننــد. هر چند که معلوم نیســت 
چرا همه مشــکات اقتصادی کشــور 
همزمــان با همین فشــار 2۰درصدی 
خودنمایی می کند. واقعیت این است 
کــه ســاختار اقتصــادی و روش اداره 
کشــور بیمار اســت. این بیمار با همه 
مشــکات از پــس خــودش برمی آمد 
و افتــان و خیــزان راه می پیمود. این، 
 بار پیش بینی نشــده تحریم هاست که 
تن رنجــور اقتصاد ایران را به مشــقت 
دوچنــدان گرفتار کرده. پس مســبب 
نابســامانی ایــن روزهــای مــا همین 
فشارهاســت. هــر قــدر هم که ســهم 
ناکارآمدی های خودمان زیاد باشــد، 
هر قدر کــه نقــش بی تدبیری های ما 
و مســئوالن کشــور در دامــن زدن به 
آشفتگی ها بسیار باشد، نباید یادمان 
بــرود کــه فشــار مضاعف یــک دولت 
زورمــدار در ینگه دنیا زندگی را بر ما از 

آنچه باید سخت تر کرده است.

روز دوشــنبه، ۹ اردیبهشــت آمفی تئاتر مرکزی میزبان یکی از کم اســتقبال ترین برنامه های خود بود؛ برنامه ای که عنوان و همچنین ترکیب مدعوین آن نوید 
یک نشست پراستقبال را می داد اما نتیجه  غیر از آن بود. استادان مدعو این برنامه شامل دکتر آزادگان رئیس گروه فلسفه  علم، دکتر مالئک استاد دانشکده 
مهندسی هوافضا، دکتر شمس الهی استاد دانشکده مهندسی برق، و دکتر ابوالحسنی استاد دانشکده فیزیک قرار بود درباره دانشگاه و دانشجو با نگاهی 

از درون صحبت کنند.

در ابتدا مجری برنامه اجرای رســمی خــود را با تبریک روز 
گرامی داشــت مقام اســتاد و بیان عنــوان برنامه و طرح 3 
پرســش کلی آغاز کرد: هویت دانشــگاه چیســت؟ میزان 
اهمیت دانشــجو برای دانشگاه؟ و میزان اهمیت دانشجو 
برای اســتادها؟ هرچنــد در عمل رونــد اداره برنامه طبق 
پیش بینــی ، ادامه نیافت ولی نکات جالبی در خال بحث 
مطرح شد که به دلیل محدودیت فضا تنها به مواردی از آ نها 

اشاره می کنیم.

اینجا چه جور جاییه؟
مالئک: این دانشــگاه یک ماهیت داشــت. در راســتای 
انقاب سفید شــاه و ملت یک بخش متفکر باید در جامعه 
حضور می داشت که نظرات حکمران وقت را پشتیبانی کند. 
سیستم جذب نخبه تعریف می کرد که چه اتفاقی باید بیفتد 
و دانشــگاه آن را حفظ می کرد. بعد از انقاب این سیستم 
جذب نخبه کماکان وجود دارد اما کسی از دانشگاه چیزی 
نمی خواهد. کسی منتظر فارغ التحصیل های این دانشگاه 
نیســت. به هر جهت دانشــگاه در شــرایط کنونی هویت 
مشخصی ندارد، یعنی مشخص نیست دارد چه کار می کند. 
شمس الهی: دانشگاه مغز متفکر جامعه است. در جامعه 
مــا فکر نمی کنــم االن این هویــت برای دانشــگاه خیلی 
تعریف شده باشــد. به نظر می رسد دانشــگاه های ما یک 
مدرســه  بزرگ هســتند که بیش از هر چیــز روی آموزش و 
مدرک دادن تکیه دارند. به نظر می رســد مانند سایر موارد 
اقتباســی در جامعه ما دانشگاه مانند یک ویترین است اما 

از درون با آن سیستمی که باید مواجه باشیم، نیستیم.
آزادگان: فضیلت ما انسان ها در این است که بتوانیم در این 
3 جنبه رشــد کنیم: »معرفت، اخاق و هنر«. فکر می کنم 
در دانشــگاه صنعتی شــریف ما در هر 3 جنبه دچار نقص 
هســتیم. بنابراین به نظرم مسلما ما آنجایی که باید باشیم 

نیستیم. 
ابوالحســنی: تعریف هویت با کلمات مشخص، احتماال 
تاثیری بیش از این سندهای جامع ندارد؛ سندهایی که همه  
چیزهای خوب در آنها جمع شده بدون اینکه مشخص باشد 
هرکس باید چه کاری انجام دهد. در این جامعه که وابسته 
به نفت اســت به نظر نمی رسد دولت مردان اصا عاقه ای 
داشــته باشند که برای دانشگاه هزینه ای کنند و از آن سود 
بگیرند؛ زیرا راحت ترین کار برایشــان واردات است. حاال ما 

باید نقشمان را در جامعه پیدا کنیم.

برو دنبال فرآیند که نتیجه آبه!!
دکتر آزادگان در بخشــی از صحبت های خود بیان داشت: 
»اگر من دنبال نتیجه هســتم، انسانی فضیلت مند نیستم 
چون انسان فضیلت مند نتیجه گرا نیست.« اما دکتر مائک 
نظر دیگری داشت: »نمی شود نتیجه گرا بودن و فرآیندگرا 
بــودن انســان  را از هم تفکیک کرد. آیه قــرآن هم می گوید 
زیان بارترین کارها برای کســانی است که در دنیا هر کاری 
کردنــد نتیجه ای نگرفتنــد«. نظری که در نــوع خود قابل 

توجه بود.

اکثریِت مالئک یا پنجاه درصِد شمس الهی؟
یکی از نکات جالب مطرح شده در جلسه آماری بود که دکتر 

شمس الهی در ادامه صحبتی از دکتر مائک ارائه کرد. 
مالئک: »دانشــجوهای ما کجا هستند؟ می روند. انجمن 
فارغ التحصیان ما باید فارغ التحصیان را مانیتور کند. چرا 

اکثر فارغ التحصیان ما از شریف متنفرند؟«
شــمس الهی: »ایــن به نظــرم اغراق آمیز اســت. من فکر 
نمی کنم اکثر فارغ التحصیان از شریف متنفر باشند. فکر 
می کنم تخمین این عدد نصف - نصف باشد. پنجاه  درصد 
فارغ التحصیان عاشقانه دانشگاه را دوست دارند.« مائک: 
»ما آماری در این مورد نداریم. می دانیم در دانشگاه استنفورد 
هفتاد درصد بودجه را فارغ التحصیان می دهند. در شریف 

چطور؟« )تخمین شما در این مورد چند درصد است؟(

یه شریفی چند؟
دکتر ابوالحسنی در قسمتی از بحث هایش به عدم حمایت 
مالی از دانشــجویان دکتری اشــاره کرد و پرسید چرا ما در 
مورد این موضوع صحبت نمی کنیم: »دانشجو دکترای من 
به دالیل شخصی در ایران مانده و تدریس خصوصی می کند 
و من آن دانشــجو را تمام وقت در اختیار ندارم«. در این باره 
دکتر مائک به عدم تعریف درست ارزش هر نفر در دانشگاه 
اشــاره کرد: »چون دانشجوی شما به راحتی می تواند برود 
کاس کنکور و 4 برابر چیزی که شــما می دهید را دربیاورد 
و می رود. می رسیم به اینکه ما اینجا اساسی نداریم که من 
چگونه کارم را ارزش گذاری می کنم؟ ما وقتی یک دانشجو 
را آموزش می دهیم قیمت آن چند است؟ )خطاب به مسئول 
مربوطه در انتهای سالن(: یک دانشجو چند در می آید که 
می گذاریم برود؟ )مســئول مربوطه پاسخی به این پرسش 
نــداد.( ما از یک جایی باید شــروع کنیم به حســاب کردن 

درست ارزش دانشجو و استاد شریف.« 

فرافکنِی مالئک یا ساده سازِی ابوالحسنی؟
در بخشــی از بحث دکتر مائک به این مسأله اشاره کرد که 

دانشگاه باید وارد مسأله سربازی شود تا دانشجویان به خاطر 
فرار از ســربازی مجبور به خواندن ارشــد و دکتری نشوند. 
همچنین با اشــاره به بحث دیه ســعی در اشاره به سیستم 
نادرست ارزش گذاری انســان ها ایران امروز کرد. در ادامه 
دکتر ابوالحســنی بیــان این مســائل را فرافکنی خوانده و 
بی ربط و خارج از حوزه  اختیارات دانست: »همه فرافکنی 
می کنیم. بحــث من حمایت از دانشــجویان دکتری بود و 

نباید به دیه برسد.«
مالئک: »همه چیز به همه چیز ربط پیدا می کند تا برسد به 
نقطه ای و آن نقطه را به عنوان شــرط مرزی سیستم در نظر 
بگیریم. یعنی فرافکنی نیست. دستگاه n معادله و n مجهول 
را نمی شود یک معادله  آن را برداشت و سعی کنیم حل کنیم. 
هرگونه حل local مسأله مقطعی است و life cycle پایینی 
دارد و ناپایدار اســت. نباید هم آن را ببریم در extreme که 
حل نشــود. اولین قدم شما تشخیص boundary  مناسب 
برای سیســتم اســت. به چه می گوییم local و تشــخیص 
می دهیم این local کافی اســت؟ ما دانشجو را برای اینکه 
استاد دانشگاه خودمان بشود تربیت نمی کنیم. ما دانشجو 
را تربیــت می کنیم برای جامعه، صنعــت و برای جهان. به 

همین دلیل این boundary  اهمیت می یابد.«

یک نقطه مشترک
بعد از اختاف نظر قبلی مائک و ابوالحسنی به یک نقطه 

تفاهم رسیدند.
ابوالحســنی: »اگر سیســتم می خواهد گذر فاز دهد باید 
آدم های علمی مانند خودت را نفود و رسوخ دهی در سیستم 

و آن زمان شاید یک گذرفاز مرتبه  nام بدهد.«
مائک: »این همان اســت که مــن می گویم. نگذارید این 
بچه هــا برونــد. ما تربیــت می کنیم بعد سیســتم را تخلیه 
می کنیم. بعد می گوییم گذار فاز رخ نمی دهد. خب چون 

داریم تخلیه اش می کنیم.«
برنامه با »آرزو«ی موفقیت و ابراز »خوشحالی« و »امیدواری« 

به پایان رسید.

تخلف های آموزشی شاخ دار
متأسفانه برخی تخلف های آموزشی در دانشگاه نهادینه و 
تبدیل به فرهنگ شده اند که از جمله مهم ترین آنها سپردن 
تصحیح برگه به دستیار آموزشی یا دانشجوی دکتراست که 
در دروس غیرســرویس تخلف محسوب می شود ولی آنقدر 
مرسوم شده است که کسی به صورت رسمی پیگیر حل این 
موضوع نیست. چرا این مثال را زدیم؟ چون از اول که وضعیت 

به این ترتیب نبوده است؛ به مرور زمان برخی استادان از این 
قانون تخطی کردند تا امروز تبدیل به یک موضوع مرســوم 
شود. باخبر شدیم یکی از استادان باسابقه دانشگاه مرتکب 
چند تخلف و سهل انگاری شده است که فاصله بسیار زیادی 
با استانداردهای آموزشی شریف دارند. مهم ترین تخلف او 
غیبت در حدود 1۰ جلسه از کاس های درس سه واحدی 

ترم جاری بوده است. رفتار عجیب دیگر وی اخراج دانشجو 
از کاس به دلیل جزوه ننوشتن است. گروهی از دانشجویان 
قصد پیگیری موضوع را داشتند ولی اکثریت کاس به دلیل 
نگرانی از نمره نهایی و درگیری با استاد، از این کار صرف نظر 
کردند. شریف از معدود دانشگاه هایی است که حضور و غیاب 

استادان سر کاس در آن جدی گرفته نمی شود.

مرتضی یاری

حرف 
زیادی

ذره بین

مریم قیدی

گزارش

بخش خبری



شــنبه برنامه ای در ســالن کهربای دانشکده برق برگزار شد که تیتر و مهمانان آن نشان می داد انجمن اسالمی اصال بنا ندارد در این برنامه خودسانسور کند: 
»روحانیت در بحران«. در این برنامه مهدی ابوطالبی عضو هیأت علمی موسســه آموزشی پژوهشی امام خمینی)ره(، ناصر نقویان دبیر هیأت عالی گزینش 
کشور، احمد منتظری فرزند و رئیس دفتر آیت الله منتظری، و محمدرضا باقرزاده عضو هیأت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)ره( مهمان شریف 
بودند تا درباره تأثیر انقالب اسالمی بر جایگاه روحانیت با هم به مناظره بپردازند. برای آنکه گیج نشوید به طور خالصه بدانید که آقایان نقویان و منتظری منتقد 

جدی عملکرد روحانیت بودند و آقایان باقرزاده و ابوطالبی تا حدی مدافع عملکرد روحانیت بودند.

محســن رضازاده، مجری برنامه ترتیــب صحبت برای 
شــروع را خطی پیشــنهاد داد اما مدعوین به رسم ادب 
از بزرگ ترهــا شــروع کردند؛ حجت االســام منتظری 
ضمن تاکید بر احتمال وجــود اختاف نظر نکته مهم 
را مشخص شــدن حقیقــت دانســت. حجت االســام 
نقویان نیز جایگاه گفت وگو را بســیار ارزشمند توصیف 
کرد و گفت: »شــیعیان هیچ وقــت در تاریخ از گفت وگو 
کناره گیری نکرده اند«. حجت االسام باقرزاده پس از 
اینکه هدف این گونه برنامه ها را روشــنگری دانست از 
تبلیغــات برنامه نیز انتقادی کــرد و بعد از گایه از نبود 
عامت ســوال در آخر تیتــر برنامه گفــت: »روحانیت 
هیچ وقت در بحران نبوده، نیســت و ان شاءلله نخواهد 
بود« که البته حضار، اولیــن هیجان و التهاب جدی را 
احساس کردند! حجت االسام ابوطالبی نیز تعریضی بر 
رسم امانت داری)!( برگزارکنندگان در معرفی مراسم به 
او برای دعوت و تیتر نهایی در تبلیغات زد و گفت که تیتر 
»روحانیت در بحران« را اولین بار در فضای مجازی دید. 
برنامه با طرح سؤال از طرف مجری و پاسخ 5 دقیقه ای 

مهمانان در هر نوبت ادامه یافت.
ســوال اول: نظرات سیاســی اســالم به ویژه 
مذهب شیعه به طور مثال نظریه والیت فقیه 
به عنــوان نظریــه اصلی یــک حکومت تا چه 
حــدی در تغییر جایــگاه روحانیت در جامعه 

تاثیر گذاشته است؟
حجت االســالم ابوطالبــی بــه 
عنوان نفر اول ایراد ســخن نمود. 
او برای بررســی جایگاه روحانیت 
شیعه در جامعه بعد و قبل انقاب 
از تاریخ کمک گرفــت و »نیابت و 
جانشــینی از امام معصوم« را هویــت اصلی روحانیت 
شــیعی در تاریخ دانست. سپس با اشاره به وظیفه ائمه 
معصومیــن )س( که »تبیین و اجــرای دین در جامعه« 
اســت گفت: »بــه موازات اینکــه شــرایط اجتماعی و 
سیاسی فراهم تر شد روحانیت ورود جدی تری به عرصه 
اجــرای دین داشــتند«. وی مبنــای ورود روحانیت به 
مناصب حکومتی را نظریه والیت فقیه دانست که حتی 
در دوران صفویه نیز وجود داشــته اســت و به طور مثال 
شــاه طهماســب به محقق کرکــی فقیــه می گوید »تو 
شایســته تری بــه حکومت چــون نایب امــام زمانی« و 
همچنین شــواهدی از ســفرنامه های مستشرقین نیز 
بازگو کرد. اما مهم ترین نکته را »محدودیت حضور و تاثیر 
روحانیت ذیل ســلطنت« دانســت که البته در »دوران 
قاجــار این حضور یک پله رشــد کــرد« و علما موفق به 
»تشــکیل حکومت های محلی« شــدند، اما پهلوی به 
دلیل دید ســکوالر، روحانیــت را در مناصب حکومتی 
بســیار محدود کرد امــا پایان و اوج ماجــرا را مربوط به 

انقاب اسامی دانست.
 حجت االســالم نقویان گفت: 
»نظریه والیت فقیه امام)ره( با این 
بسط ید در تاریخ بی سابقه است« 
و با اشــاره به ســخن معروف امام 
)ره( )من به واسطه اینکه مردم مرا 
قبول دارند دولت تعیین می کنم( و با نقد »وصل کردن 
فقیه به خدا و رســول و امام و نمایندگی از آنها« بحث را 
چالشی تر و محل جدی مناقشه دانست. او  در انتها سیر 
پاسخ خود به ســوال اول را این گونه چید که »ما پس از 
مشخص کردن کارکرد والیت فقیه« باید ببینیم اگر این 
کارکرد »به ضمیمه به دست گرفتن حکومت باشد« باید 
فهمید »ما از حکومت چه می خواهیم؟« سپس با لحاظ 

معیارهایی مثل »ایجاد امنیت، توســعه دینداری و...« 
آیا موفق بوده ایم یا نه؟ موانع تحقق چه چیزهایی بوده؟ 
در این صورت »خود به خود نقش روحانیت مشــخص 

می شود«.
از  باقــرزاده  حجت االســالم 
نیــت«  روحا »هویت شناســی 
صحبت به میــان آورد و گفت »به 
نظر بنــده هویت صنف روحانیت 
عاوه بر تبیین دین، اجرای دین 
نیز هست« مانند نظر امام )ره( و بیشتر علمای شیعه و 
حتی از مرحوم منتظــری در این رابطه خاطره ای نقل 
کــرد. باقــرزاده معتقد بــود نظریه امــام )ره( بــر پایه 
»بدیهیات« استوار بود و بر پایه عقل، اجرای اسام باید 
به »فقیه عادل« سپرده شود. در انتها نیز گریزی به بحث 
والیت عهدی امام رضا)ع( که حجت االسام نقویان در 
بخش قبلی به آن اشــاره کرده بود زد و گفت »امام رضا 
مجبــور و تهدید به والیت عهدی شــد و هیچ وقت منکر 

مناسک رسول الله نشد«.
 »به نظرم به زمان حال بپردازیم تا 
بــه تاریــخ«؛ ایــن اولیــن جمله 
حجت االســالم منتظری برای 
شروع بود. فرزند مرحوم منتظری 
گفــت: »بــه نظــرم روحانیت در 
بحران سختی است«. او با بیان اینکه وظیفه روحانیت 
»هدایت جامعه« است گفت »روحانیت پس از تشکیل 
جمهوری اسامی از جایگاه خودش خارج شد«. سپس 
با بیان اینکه بحث والیت فقیه در نزد علما امری حتمی 
نیســت و محل اختاف اســت مثال آیت اللــه اراکی و 
سانســور کتاب وی به دست جامعه مدرسین را یاد کرد. 
او در انتها با تغییر پارادایمی مشــهود از مواردی مانند 
نقض آزادی بیان، تبعیض، بی عدالتی، حمله به منزل 
مرحــوم منتظری پس از وفاتش و... نــام برد و آنها را به 

پای جمهوری اسامی نوشت.
سؤال دوم: »علت اصلی برخوردهای قهرآمیز 
حکومت با بســیاری از روحانیــون از ابتدای 
انقالب تاکنون که بیان کرده اند دیدگاه هایی 

مخالف قرائت رسمی جمهوری اسالمی بوده، 
مانند آقای منتظری )خنده حضار!( چیست و 
تاثیر آن بر جایگاه روحانیت چه بوده است؟«
1. ابوطالبی با بیــان اینکه نباید 
بحــث را ســطحی، غیردقیــق و 
غیرعلمی کرد، گفت »قرار نیست 
آقای منتظری مطالبه مالی خود 
را از ســپاه اینجــا مطــرح کند!« 
سپس به نقد نقویان پرداخت و اختاف فقها را در والیت 
فقیه تنها بر سر »حدود« آن دانست و نه »اصل« آن. در 
ادامه دوباره از اهمیت این مســأله در تاریخ فقه شــیعه 
ســخن گفت و در نهایت این سخن را که گفته می شود 
آیت اللــه اراکی مخالــف والیت فقیه اســت و کتب وی 

سانسور شده نامعتبر دانست.
نقویان با طرح این سوال که »باید 
ببینیــم والیت فقیــه از کجا آمده 
اســت؟« به تاریخچه این موضوع 
اشاره کرد و ضمن اینکه قرار است 
فقها »نائب« امام باشند و برای این 
منظور باید »اعمال والیت« کند و برای اعمال والیت باید 
»حاکم« باشند گفت »از سرا تا ثریا« بین فقها سر حدود 
این اعمال اختاف اســت. البته به زعم وی مبنای این 
اعمال والیت »عهدنامه مالک« و »سیره امامان« است 
و حال باید دید »آیا توانسته ایم اسام را پیاده کنیم یا به 

اسم اسام کار دیگری کرده ایم؟«
فضــای صحبت باقــرزاده در این 
قســمت بیشــتر در رابطــه با نقد 
حرف هــای منتظــری و نقویان و 
البته دولت فعلی)!( گذشت. این 
جمله که »زمانی می توان کاری را 
به روحانیت نسبت داد که »مسئولیت تئوری و عملی« 
مسأله با آنها باشد« از قسمت های مهم صحبت های او 
بود. البته این نکته را نیز متذکر شد که »دلبستگی مردم 
بــه روحانیــت« با وجــود عصبانیت از بیــن نرفته و اگر 
منویات »مقام معظم رهبری« در کشــور اجرا می شــد 

وضع این گونه نبود.

 منتظری که از ابتدا تعریف خاطره 
جــزء الینفــک صحبت هــای او 
بود)!( این بار نیــز با خاطره ای از 
گزینش های حکومتی شروع کرد 
و بیشتر وقت خود را صرف پاسخ  
به نقد مخالفان و تعریف چنــد خاطره دیگر کرد. البته 
دلگیری اش از عملکرد ناصواب روحانیون نظیر »مقابل 
مردم ایستادن« و »تخصص نداشتن و رواج خرافه« را در 

فضای هیجانی سالن مطرح کرد.
روحانیت چگونه کنار خواهد رفت؟

نوبت به پرسش و پاسخ دانشجویان رسید و با این سوال 
چالشی  شروع شد که »اگر مردم روزی اسام و روحانیت 
را نخواهند شــما چگونه ســوال مردم را می شنوید و آیا 
حاضــر به واگذاری قدرت هســتید و چگونــه اینکار را 

انجان می دهید؟!«
تقریبا هــر چهار میهمان ادامه صحبت های قبلی خود 
را در نقــد همدیگر در پیــش گرفتند و فقط به ذکر چند 
نکته در پاســخ به این سوال بسنده کردند. به طور کلی 
قوت علمی پاســخ ابوطالبی کاما نمایان بود و با تایید 
نقویــان هم همراه بود. وی معتقد بود که تنها مقبولیت 
حکومت، به مردم اســت و »هرگاه مخالفت اکثریت در 
عمــل اتفاق افتــاد فقیه حق ندارد حکومتــش را با زور 
اعمــال کنــد«. از نکات قابــل توجه این بخش پاســخ 
منتظری به این پرسش بود: »باید روحانیت حاکم پاسخ 
دهد، نه من!«. خاصه ای از نامه امام علی)ع( به مالک 
اشتر به عنوان »وظایف« حکومت دینی و دعوت کردن 
به عدم سوءاستفاده از »اختافات«، حسن ختام برنامه 
از ســوی نقویان قبل از شــروع پرســش های شفاهی 

دانشجویان بود.
مطالب جلســه »روحانیــت در بحــران« از آنچه در این 
گزارش خواندید بسیار بیشتر بود و به دلیل کمبود فضا 
ســعی کردیم خاصه ای از آن را تدوین و منتشر کنیم. 
اگر می خواهید به نســخه کامل صحبت ها دسترســی 
داشته باشــید، می توانید صوت این جلسه را از ابتدا تا 
قبل از پرسش های شــفاهی از کانال تلگرام روزنامه به 

آدرس Sharifdaily@ دریافت کنید.

خالصه ای از جلسه بررسی اثرات انقالب اسالمی بر جایگاه روحانیت 

روحانیت در بحران؟
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گزارش
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پرونده



هر چند تصمیم های اجرایی و روزمره دانشــگاه در هیئت رئیســه و شورای دانشگاه گرفته می شــود، با این حال هیئت امنا به لحاظ حقوقی باالترین مرجع 
دانشگاه است. ترکیبی از وزیر علوم، رئیس دانشگاه و افراد شناخته شده کشور که بیشترشان حداقل یک مقطع تحصیلی را شریفی بوده اند. علی الریجانی 
و اسحاق جهانگیری در دوره حاضر از مقامات بلندپایه کشورند که عضو هیئت امنای دانشگاه صنعتی شریف هستند.  برای صحبت درباره هیئت امنا سراغ 
دکتر فاطمی رفتیم که به عنوان معاون اداری مالی دانشــگاه عضو کمیســیون دائمی هیئت امناســت. کمیسیونی که وظیف تهیه و بررسی دستور کار جلسات هیئت 

امنا را بر عهده دارد. از چیستی هیئت امنا و خبری نشدن مصوباتش پرسیدیدم. هیئت امنایی که نام اعضا و ترکیبش حتی در سایت دانشگاه هم یافت نمی شود. 

گفتگو با دکتر فاطمی پیرامون هیئت امنای دانشگاه 

راهی که نیمه رفته ایم
گفت وگو

وظیفــه هیــات امنــا در دانشــگاه و حــوزه 
اختیاراتش چیست؟ 

به طور کلی اداره دانشگاه ها به صورت هیات امنایی 
در بیشتر دانشــگاه های جهان متداول است. بعد از 
خاتمه جنگ تحمیلی دولت وقت شــروع به بازنگری 
در نحوه اداره دانشــگاه ها کرد و به عنوان اولین گام 
در تاریخ هــای 9 و 23اســفند 136۷ تشــکیل هیات 
امنــاء در جلســات شــورایعالی انقــاب فرهنگی به 

تصویب رسید.
بر حســب این قانون اعضای هیات امنا شامل 4 تا 6 
نفر از شــخصیت های علمــی و فرهنگی، وزیر علوم و 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه بودند که برای مدت 4 
ســال منصوب می شــدند وظایف این هیات تصویب 
آییــن نامه هــای اســتخدامی و معاماتــی، بودجه ، 
تسهیل جذب کمک های مردمی تعیین حقوق و مزایا 
و نظایر آن بود. در ســال 13۸3 قانون اهداف وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب مجلس شــورای 
اسامی رسید و نقش هیات امناء به عنوان نهاد اداره 
کننده دانشــگاه ها تثبت گردیدگرچــه تعارضاتی در 
اجرای این قانون ایجاد شد. در سالهای بعد با تصویب 
قوانین برنامه پنجساله کشور اختیارات هیات امناء با 
جزئیات تعیین و با تداوم آن کلیه دانشگاه های کشور 

فعا به صورت هیات امنائی اداره می شود.
پس از بازنگری ســاختار اداره دانشگاه ها در اوائل دهه 
۸۰، هیئت امنا به عنوان باالترین مرجع تصمیم گیری 
در دانشگاه ها تعیین شد و هیات امنا در دانشگاه عما 
نقش مجمع را برای یک شــرکت خصوصی دارد. یعنی 
کلیــه تصمیماتی که از ســطحی باالتر مــی رود نیاز به 
مصوبه هیات امنا پیــدا می کند. از جنبه مالی تصویب 
صورت های مالی دانشــگاه به عهده هیات امنا است. 
یک سری از امور مالی و معاماتی منوط به مجوز هیات 
امنا است باید انجام بگیرد به عنوان مثال فروش اموال 
غیرمنقول دانشگاه بیشتر از یک آستانه نیاز به مصوبه 
هیئت امنا دارد. در زمینه مســائل اداری و استخدامی 
هم هیات امنا باالترین مرجع اســت. صدور با مجوزها 

یا اخذ برخی تصمیمات استخدام با هیئت امناست. 
چــه تصمیمــات اســتخدامی در هیئت امنا 

گرفته می شود؟
در هیات امنا کلیه تصمیات مرتبط با اداره دانشــگاه 
از نظر آیین نامه های اســتخدامی، مالی، معاماتی و 
امور جاری گرفته می شود به عنوان مثال اگر بخواهید 
کارمنــدی را بــه دانشــگاه منتقــل کنید که شــرایط 
استخدامی ایشان در دستگاه مبدا به صورت قرارداد 
کار معین اســت، نیاز بــه مصوبه هیئت امنــا دارد. یا 
تعویق بازنشستگی افراد در شرایط ویژه نیاز به مصوبه 
دارد. البتــه کلیــه این مــوارد در چارچوبی اســت که 
قانون به هیئت امنا اجازه داده اســت. به نوعی هیات 
امنا باالترین مقام تصمیم گیری دانشگاه است. حتی 
وزارت علــوم هــم در بعضی بخش نامه هــا که منجر به 
تغییراتی در نحوه اداره دانشــگاه یا پرداختها به افراد 
اســت، می گوید این مــوارد را به تصویــب هیات امنا 
برسانید. یعنی این گروه از بخش نامه ها هم اگر مصوبه 
هیات امنا برای آن نداشــته باشیم، قابل اجرا نیست. 

بیــن اختیارات هیئــت امنــا و وزارت علوم 
تزاحم پیش نمی آید؟ 

مصوبات شــورایعالی انقاب فرهنگی و قانون تشکیل 
وزارت علوم و آیین نامه جامع مدیریت در دانشــگاه ها 
مصوب شــورایعالی انقاب فرهنگی اسناد باال دستی 
هستند که باید رعایت شوند. کلیه امور هیات های امنا 

دانشگاه ها در یک دبیرخانه در وزارت متمرکز است.
ممکن اســت بعضی جاها بین ایــن دو اختافاتی به 
وجود آیــد. در وزارت علوم یــک دبیرخانه هیات های 
امناء وجود دارد که کلیه مصوبه های هیات امنا را قبل 
از اباغ از لحاظ تطبیق با قوانین و مقررات باالدستی 
کنترل می کنند. مثا در دانشــگاه نمی توانید یکباره 
حقوق ها را افزایش دهید، چون منجر به ایجاد بار مالی 
برای دولت می شــود و هیئت امنا مجوز قانونی در این 
زمینه نــدارد. یعنی تصمیمات هیــات امنا نمی تواند 
بار مالــی جدیدی بــرای دولت ایجاد کنــد. بهرحال 
تاکید می شــود مصوبات پس از امضاء رئیس دانشگاه 
)دبیرهیات امنا( و وزیر علوم )رئیس هیات امنا( اباغ 

میشود و طبعا تزاحم ندارد.
مشــخص اســت که ایــن شــیوه اداره برای 
کاســتن تمرکز تصمیــم گیری ها در کشــور 
ایجاد شده. ســوال این است که چقدر موثر 

بوده است؟ 
تشــکیل هیات امناء باعث تســهیل در گــردش امور 
دانشگاه هاست. به عنوان مثال رئیس سازمان برنامه 
و بودجه به عنــوان عضو می تواند کمک زیادی به رفع 
مشکات بنماید. همانطور که در سوال یک گفته شد 
بــه جز وزیر علوم و رئیس ســازمان برنامه بقیه افراد از 
اشخاص حقیقی عضو هستند که می توانند برای حل 

مشکات همفکری کنند. 
تا حدودی موثر بوده است. در هیئت امناءی دانشگاه 
صنعتی شــریف، تعداد اشــخاص حقوقی، به نسبت 
تعــداد اشــخاص حقیقی عضــو خیلی کمتر اســت. 
اعضای حقوقی وزیر علوم، رئیس دانشــگاه و نماینده 
ســازمان برنامه و بودجه هســتند. بقیه افراد به عنوان 

شخصیت حقیقی عضو هستند. 
به نظر این انتخاب ها بیشتر بخاطر موقعیت 

افراد بوده است. 
بــه هر روی برخی از افراد به دلیــل موقعیت حقوقی، 
اجتماعی یا ســابقه آشنایی و همکاریشان با دانشگاه 
انتخاب شدهاند، تا هیئت امناء بتوانند یاریگر مدیریت 
دانشگاه در رفع مشــکات و همچنین سیاستگذاران 
دانشــگاه در افق بلندمدت باشــند. همچنین انتظار 
میرود اعضا تــاش کنند، به ارتقای دانشــگاه کمک 
کنند و همچنین در جهت جذب امکانات به دانشــگاه 

یاری برسانند. 
به عنوان مثال آقای دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی 
اتمی ایران به دانشــکده فیزیک دانشگاه کمک های 

بسیار موثری نموده اند. 
رئیس و اعضای کمیســیون دائمی چه طور 

انتخاب می شوند؟
اعضــای کمیســیون طبق آییــن نامه داخلــی هیات 
امناء شامل رئیس کمیســیون )که از سوی وزیر علوم 
تعیین می شــود( معاونین دانشــگاه و نماینده وزارت 
علوم و حداکثر 2 نفر کارشــناس خبره هســتند که از 
دانشــگاه و در صورت لزوم از ســازمان برنامه و بودجه 

انتخاب می شوند. 
رئیــس هیئت امنا کــه وزیر علوم اســت با پیشــنهاد 
ریاســت دانشــگاه افراد را مشــخص می کنــد. البته 
ساختار کمیسیون دائمی، ساختار متفاوتی است که 
تعدادی اشخاص حقوقی هستند که در روزمره بیشتر 
با دانشــگاه کار می کنند. معاون اداری مالی، معاون 
آموزشــی و معاون پژوهشــی دانشــگاه عضو هستند، 
نماینده وزیر علوم هم عضو اســت. چند نفر دیگر هم 

از اعضای حقیقی هستند.

اگر بخواهید ارزیابی کلی کنید این سیستم 
تصمیم گیری در کشور پاسخگو بوده است؟ 
از لحاظ اینکه اختیاراتی به دانشــگاه ها داده شود، و 
دانشگاه در بعضی از تصمیمات شان بتوانند مستقل 
رفتار کنند، ایده اولیه خوب بوده اســت. اینکه چقدر 
اجرایی شده است، دو مسئله دارد. یکی اینکه برخی 
نهادهــا در حاکمیت ایــن مقدار اســتقال را برنمی 
تابنــد. از جمله برخــی نهادهای نظارتــی که قواعد 
یک دســت برای همه دانشــگاه ها نظارت را برایشان 

آسانتر می کند.  
نکتــه دوم برمیگردد بــه اینکه بعضا هیئــت امناء ها و 
ظرفیت هایی که در اختیارشــان است خوب استفاده 
نکــرده اند. هیئــت امناء در خرج کــردن بودجه های 
دولتــی محدودیــت دارد، منتهــا اگر هیئــت امناءها 
خودشــان بتوانند منابعی را برای دانشــگاه بیاورند، 
قاعدتــا در صرف کردن آن منابع خیلی دســت شــان 

بازتر است. 
یــک نکته مهم هیئت امنایی بودن ایجاد ظرفیت های 
حقوقی است. مثا شما نمی توانید به یک اداره دولتی 
وقف کنید، ولی برای دانشگاه می توانید، چون ما این 
ظرفیت را داریم و دانشــگاه می تواند وقف قبول کند. 
به عنوان مثــال مرکز تحقیقات سیســتم های عصبی 
هوشمند توسط آقای مهندس موفقیان برای دانشگاه 

وقف پژوهشی شده است.
درســت اســت که هدف تمرکز زدایی بوده تا 
وزارت علوم تمامی دانشگاه ها را یک دست 
نبیند، اما با این یکسان سازی ها از هم سطح 

اختیارات همه دانشگاه ها یکی است. 
هیئت امناها تشــکیل شده اســت و دبیرخانه هیئت 
امناها ســامان گرفته اســت. قاعدتا قــدم بعدی این 
بــود که این نقش کم رنگ تر شــود، و آن نقش وزارتی 
دبیرخانه، به یک حداقلی برسد و دانشگاه ها با اصول 
و قاعده و چهارچوب بتوانند عمل کنند که متاســفانه 
به صــورت کامــل محقــق نشــد. یعنی ما به ســمت 
آزادســازی بیشــتر نرفتیم. چون وزارت علوم خودش 
در اصل متولی تعداد زیادی دانشــگاه دولتی کوچک 
و بزرگ در سرتاســر کشــور می داند، بعضی از تصمیم 
گیری ها برایش دشوار است. مثا این که ما می گوییم 
در دانشــگاه شــریف به دلیل موقعیتی که داریم، باید 
طوری رفتار کنیم که لزوما برای همه دانشگاه ها نه الزم 
است و نه ممکن. قبول کردن این موضوع گاهی سخت 
می شود. چون وزارت خودش را متولی همه دانشگاه ها 
می داند، نگران بهم خوردن تعادل اســت. به خصوص 
در حال حاضر تعداد دانشگاه ها افزایش قابل ماحظه 
ای یافته و به عاوه پژوهشگاهها نیز دارای هیات امناء 
هســتند و وزیر علــوم که رئیس هیات امنــاء همه این 

دانشگاه هاست در مقابل مجلس پاسخگو می باشد.
چه کار کنیم که حیطه اختیارات هیئت امنا 

بیشتر شود؟  
با توجه به دائمی شدن قانون تشکیل هیات های امناء 
در مجلس شورای اسامی و با جلب اعتماد نهادهای 
نظارتی میتوان حیطه اختیارات را توسعه داد. واقعیت 
این است که نهایتا کنترل در همه نهادها دست جایی 
است که منابع مالی دســت اوست. یعنی تا زمانی که 
دانشــگاه های ما درصــد زیادی وابســتگی به بودجه 
دولت دارند، خواه ناخواه هر چقدر هم ما تاش کنیم 
تا مستقل شویم، باز هم تا حدی از وابستگی غیرقابل 

اجتناب خواهد بود. 
یک سوال هم این است که چرا هیئت امنای 

ما مصوباتش شفاف و مشخص اعالم عمومی 
نمی شود. 

قاعدتا ما باید به آن ســمت برویم، واقعیت این اســت 
که شفافیت یکی از مواردی است که هر چقدر توسعه 
پیــدا کنــد، عملکرد دســتگاه ها بهتر می شــود. ولی 
لزوما همه مصوبات هیئت امنــاء قابل اعان عمومی 
نیست. در برخی مصوبات اسامی افراد ذکر میشود که 
مطمئن نیستم از لحاظ حفظ حریم شخصی افراد این 
کار ممکن باشــد. قواعد باالسری که در مورد افشای 
اطاعات باید روشــن شــود. پس اگــر بخواهیم همه 
مصوبــات هیئت امناء را اعان عمومی کنیم، مطمئن 
نیســتم که از لحاظ قانونی این کار قابل انجام باشد. 
کلیــه مصوبات هیات امناء به بخش هایی که باید اجرا 

شود اباغ می گردد.
چند درصد از مصوبات اینگونه هست؟

به نظر من 2۰ یا 3۰ درصد مصوبات، مصوباتی هستند 
که می شــود تامل کرد که آیا تمام جزئیات قابل انتشار 
هســت یا نه و به طور کلی می توان بخشهای زیادی از 
مصوبات را انتشار داد ولی نه همه آنها را . رویه دانشگاه 
هم در مســیر انتشــار مصوبات اســت و پس از هیئت 
امنای اســفندماه اهم مصوبات در کمتر از 24 ساعت 

توسط روابط عمومی دانشگاه منتشر شد.
در مورد همین درصد هم می شود گفت چون 
اینجا یک نهاد عمومی اســت حتی موافقت 
یا مخالفت با بازنشســتگی یک فرد هم یک 

تصمیم عیان است. 
مثال دیگــری بزنم. مثا هیئت امنــاء اجازه می دهد 
که ســهامی که متعلق به دانشــگاه است را بفروشیم. 
اگر ایــن تصمیم زودتــر اعام عمومی شــود، ممکن 
است خود به خود روی ارزش سهام اثر منفی یا مثبت 
بگذارد. یعنی تنها اســم افراد و از این قبیل نیســت. 
بعضی از مســائل کا منافع دانشگاه است. دانشگاه 
دستگاه دولتی است و نهاد عمومی تلقی نمی گردد.

یعنــی موضوع شــفافیت هــم قوانیــن باال 
دســتی می خواهــد و هم بعضــی مواردش 

اقتضایی است؟
و یک مرجع تصمیم گیری هم می خواهد، حاال یا خود 
هیئت امناء هست یا متن یا نهاد دیگری که بگوید این 
مصوبات قابل انتشــار است و این دســته قابل انتشار 

نیست، یا جزئیاتش قابل انتشار نیست. 
چــه کنیم که هیئــت امنــاء کاراییش چه در 

شریف و چه کشور بیشتر شود؟ 
به نظرم هدف نهایی این مســیری که یک زمان شروع 
شــده را باید مشــخص کنیم. یعنی دادن استقال به 
دانشــگاه، پایانش کجاست. این هنوز شفاف نیست. 
مــا نمی دانیم این نقطــه ای که االن هســتیم، نقطه 
مطلوب اســت یــا می خواهیم اختیارات دانشــگاه را 
کمتر یا بیشــتر کنیم در ســوال قبلی توضیح دادم که 
وابســتگی ما به منابع دولت بســیار زیاد اســت و مثا 
در زمینــه اســتقال مالی را چه کنیم. بخشــی از این 
به دانشــگاه برمی گردد و بخشی به استراتژی آموزش 
عالی کشور. مثا در بلندمدت دولت می خواهد تامین 
کننده چه بخشــی از بودجه های مورد نیاز دانشــگاه 
باشد. استراتژی آموزش عالی کشور، مشخص کننده 
مســیر و چشــم انداز آتی هیئت امنــاء خواهد بود. به 
طــور کلی هر چه ارتباط هیات امناء دانشــگاه با بدنه 
مدیریتی بیشتر باشــد کارائی آن افزایش می یابد. در 
بعضی از دانشــگاه های خارج از کشور اعضای هیات 

امناء دفتر کار در دانشگاه دارند. 
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خبر افزایش قیمت بنزین که در شهر پیچید، مردم به سمت پمپ بنزین ها یورش بردند تا از آخرین قطرات بنزین 1000 تومانی غیرسهمیه ای استفاده کنند. 
در روزهای بعد این خبر از سوی دولت تکذیب شد و سپس با انتشار خبر بازداشت زیبا اسماعیلی، مدیر روابط عمومی شرکت پاالیش و پخش، مشخص شد 
او این خبر را زودتر از موعد به محِل ســابِق کاِر خود )خبرگزاری فارس( اطالع داده اســت. پیش بینی می شود دولت نهایتا این تغییر در قیمت گذاری بنزین 

را پیش خواهد برد و تنها زمان آن مقداری دیرتر خواهد بود.

چرا افزایش قیمت؟
اتفاقی که افزایش قیمت بنزیــن را اجتناب ناپذیر کرده، 
اختاف قیمت این کاال در ایران و کشــورهای همســایه 
اســت. قیمت این کاال در کشورهای همسایه کمتر از 5۰ 
ســنت نیســت که با هر نرخ ارزی از ارز ترجیحی 42۰۰ 
تومانی تا 14 هزار تومانی بازار آزاد اختاف قیمت فاحشی 
بین قیمت این کاال در کشــورها رقم می خورد که ســبب 
می شود افراد برای قاچاق بنزین از ایران به دیگر کشورها 
)علی الخصوص پاکســتان( انگیزه داشــته باشند. بنابر 
تخمین هایی که کارشناســان می زنند، به طور متوســط 
روزانه در کشــور حــدود ده میلیــون لیتر بنزیــن قاچاق 
می شــود. آنها می گویند در ســال 94 که قیمت بنزین در 
ایران و کشورهای همسایه نزدیک به هم بود، مصرف کشور 
حدود ۷۰ میلیون لیتر بوده و با توجه به رشد 2 تا 3 درصدی 
ساالنه مصرف کشور این عدد باید امروز به ۷۸ میلیون لیتر 
برســد، اما مصرف کشور در سال 9۷ به متوسط روزی ۸۸ 
میلیون لیتر رسیده که نشان می دهد این اختاف، فقط 

در داخل کشور مصرف نمی شود.
در حالی که همه نگران این حجم از قاچاق بنزین هستند، 
تحریم های نفتی آمریکا درآمدهای دالری را کاهش خواهد 
داد تا به مرز صفر برساند. از این رو دولت به دنبال آن است 
که بتواند با صادرات بنزین به کشورهای همسایه، بخشی 

از درآمد دالری خود را بازیابد. 

دولت چه در سر دارد؟
گرچه دولت می خواهد مصرف کل اعم از مصرف داخلی 
و قاچاق را کاهش دهد و یکی از راه حل ها، افزایش قیمت 
است اما نگرانی بابت تبعات اجتماعی و سیاسی این کار 
جرأت دولت را کاهش داده و دولت به فکر راه حل دیگری 
است؛ راه حلی که کشور تجربه آن را دارد. در سال ۸5 و ۸6 
نیز کــه گمانه های تحریم واردات بنزین برای ایران مطرح 
شــد، دولت ناچار بود مصرف را از طریق ســهمیه بندی و 
کارت ســوخت برای هر خودرو پیش ببرد. در آن زمان نیز 
نگرانی در مورد قاچاق بنزین و همچنین مصرف باال وجود 
داشت و این در حالی بود که ایران بخشی از بنزین مصرفی 
کشور را وارد می کرد و تحریم واردات می توانست آشوب به 
پا کند. این سهمیه بندی توانست مصرف بنزین را کنترل 
کرده و کاهش دهد اما بــه مرور با کاهش اختاف قیمت 
بنزیــن در ایران و منطقه، وزارت نفت باور کرد که قاچاق را 

کنترل کرده و تصمیم گرفت با پایان دادن به لزوم استفاده 
از کارت سوخت، هزینه های سامانه کارت سوخت را حذف 
کنــد اما از آن ســال به بعــد، دولت و مجلس نتوانســتند 
نســبت به افزایــش قیمت بنزین توافق کننــد و در نتیجه 
قاچاق بنزین دوباره در سطح دغدغه های سیاستگذاران 
مطرح شــد. راه حلی که دیروز )دوشنبه، 16 اردیبهشت( 
نمایندگان مجلس و دولت بر روی آن توافق کردند، قیمت 
هــزار تومانی بنزین و ســهمیه بندی اســت. البته در این 
چارچوب، مشــخص نشــد که قیمت بــرای مصرف مازاد 
چگونه تعیین می شود. قبا و در خبر- شایعه ای که منتشر 
شده بود، قیمت ســهمیه مازاد بر مصرف، 25۰۰ تومان 
تعیین شده بود اما این بار مشخص نیست این عدد در چه 

حدی تنظیم شود.

سهمیه برای خودروها یا افراد؟
بر خــاف طرح ســهمیه بندی بــرای خودروها، گروهی 
از پژوهشــگران معتقدنــد که می توان ســهمیه را به همه 

ایرانیــان داد و نه فقــط آنها که خودرو دارنــد. این طرح 
کــه در اندیشــکده حکمرانــی شــریف نیــز روی آن کار 
شــده، بیان می کند که در شــرایط فعلی یارانه انرژی در 
کشــور به دهک هــای ثروتمند تخصیص پیــدا می کند و 
برخاف ایده یارانه که حمایت از دهک های فقیر اســت، 
بهره مندان از یارانه های انرژی کسانی هستند که مصرف 
بیشــتری از آن دارند و در اینجا ثروتمندانی که خانه های 
بزرگ تر، ماشین های بیشتر و... دارند، از انرژی بیشتری 
اســتفاده می کنند و در نتیجه یارانه بیشتری هم دریافت 
می کنند. در گزارش اندیشــکده آمده اســت که مصرف 
دهک ثروتمند نســبت به فقیــر از یارانه بنزیــن در ایران 
بیش از 16 برابر اســت. راه حل آنها این اســت که به همه 
شهروندان ســهمیه ای مشــخص داده شــود )پیشنهاد 
آنها 24 لیتر در ماه اســت( و اجازه داده شود تا افراد این 
سهمیه را بین خودشان مبادله کنند و افرادی که مصرفی 
از بنزین ندارند، آن را به دیگران بفروشــند و از این طریق 

به گروه های کم درآمد کمک شود.

انتخاب با شماست
در مطلب قبلی صحبت از شــباهت 
زندگی و استارت آپ بود. گفتیم که در 
استارت آپ قرار است همان طور که 
زندگی کردیم عمل کنیم و با شناخت 

کافی از خود می توانیم مسیر متفاوتی را 
در پیش بگیریم، اما نباید فراموش کرد 
که موضوع انتخاب است نه تکرار رفتار.

ما باید پس از شناخت خود انتخاب کنیم 
که آیا می خواهیــم همین رفتار را ادامه 
بدهیم و یا رفتــار متفاوتی را از خودمان 
نشان دهیم. در حقیقت رفتار مشابه با 
زندگی در استارت آپ یک مفهوم خوب 
یا بد نیست و تنها یک انتخاب است. اگر 
از رفتاری که در حال حاضر با آن شناخته 
می شــویم راضی هستیم، می توانیم به 
همان رفتــار ادامه دهیم ولــی اگر قرار 
اســت مســیرمان را تغییــر بدهیم باید 

انتخاب کنیم. 
نکته  اینجاست که انتخاب نباید بر اساس 
دالیل باشد. اگر بر اساس دالیل انتخاب 
کنیــم، بعد از تغییر دلیل انتخاب ما نیز 
تغییــر می کند )کاری کــه معموال بارها 
در زندگی مــان انجام داده ایــم(. حاال 
در نظــر بگیرید که هــر دلیل مان خود 
می تواند معلول دالیل دیگری باشــد و 
ایــن موضوع تا آخر ادامــه پیدا خواهد 
کرد. در نتیجه پیشــنهاد می شــود که 
انتخاب بعد از بررسی دالیل باشد. یعنی 
ابتدا به خوبی دالیل بررسی شود و پس 
از بررسی دالیل انتخاب را انجام دهیم و 
به قول آقای حســینی نژاد )بنیان گذار 
علی بابا( به انتخاب خود تعهد فوق العاده 

داشته باشیم.
نداشتن تعهد مطمئنا یکی از مهم ترین 
دالیــل شکســت استارت آپ هاســت. 
در جلســات ارزیابی اســتارت آپ های 
شتاب دهنده شریف به راحتی می توان 
در ســواالت مربوط به مقایســه اپای و 
اســتارت آپ این عدم تعهد را مشاهده 
کرد. معموال دلیــل این عدم  تعهد عدم 
اطمینان از آینده، بررسی نکردن کامل 
دالیل و باتکلیفی افراد اســت. معموال 
افــراد فرامــوش می کننــد زمانــی که 
می خواهیم فعالیتی را شروع کنیم، نه 
تنهــا به خود بلکه به همکاران، خانواده 
و دوســتان خود قول می دهیم. باید در 
نظر داشــت که انتخــاب تنها مربوط به 
خودمان نیست، بلکه نتایج آن بر دیگران 
نیز تأثیر خواهد گذاشت. بنابرین بهتر 
است قبل از هر انتخاب ابتدا ذی نفعان 
انتخاب مان را مشخص کنیم، سپس به 
بررسی دالیل مربوط با توجه به ذی نعفان 
خود بپردازیم. در قسمت قبلی صحبت 
از جف بزوز شد. وقتی بزوز پس از بررسی 
همه دالیل انتخاب کــرد تنها به در نظر 
گرفتــن ذی نفعان اکتفا نکــرد، بلکه با 
اعام آن در مجمع سهام داران شرکت، 

آینده خود را با آنها سهیم شد. 

علیرضا 
محمودزاده

استارت آپ

شمارش های بزرگ
از کشــف ســیاهچاله با آرایه های رادیوتلســکوپی و ذرات 
بنیادی عجیــب و غریب در تونل های زیرزمینی ســرن تا 
تشخیص سلیقه مشتریان فروشگاه های اینترنتی و تحلیل 
نظرات مردم در شبکه های اجتماعی و اثرگذاری بر نتیجه 
انتخابــات آمریــکا در ســال 2۰16 تا تشــخیص عیب در 
سیســتم های مکانیکی و برنامه ریزی برای چراغ  قرمزها و 
بزرگراه ها و کشف پولشویی و تقلب در سیستم های مالی و 
هر جنبه دیگری از زندگی روزمره می توان ردپای داده های 
حجیم، تحلیل آنهــا و تصمیم گیری بر اســاس روندهای 
کشف شده در آن را مشاهده کرد. مباحث هوش مصنوعی 
و یادگیری ماشین هم پابه پای این نیاز در دانشگاه و صنعت 
در حال پیشرفت است و هر روز خبرهای اعجاب آورتری از 
این حوزه تیتر یک رســانه های دنیا می شود و شرکت های 
بــزرگ فناوری نیز بودجه و تمرکز زیــادی را به این موضوع 
اختصاص داده اند. البته بحــث جمع آوری و تحلیل داده 
در ایران بســیار جوان و نوپا اســت و شرکت های کوچک و 

بزرگی نیز وارد آن شــده  و مشــغول فعالیت هستند و آینده 
بسیار خوبی را برای آنها می توان متصور بود.

هســته اولیه شرکت شمارا در ســال 13۸9 با همکاری دو 
نفر از دانشجوهای دکترا و یک نفر از اعضای هیأت علمی 
دانشکده علوم ریاضی شــکل گرفت و حوزه فعالیت خود 
را تحلیــل داده تعریف کرد. اولین پروژه شــمارا همکاری 
با همراه اول برای تحلیل داده های ســامانه های ارتباطی 
بود و بعد از آن با رشد و پیشرفت مجموعه توانست در قالب 
پروژه هایی با شــرکت ها و ســازمان های مختلف دولتی و 
خصوصی همکاری کند. شــمارا عاوه بر تحلیل داده که 
مزیت رقابتی آن محســوب می شــود، تصمیــم گرفت در 
حوزه ابزارها و زیرساخت های مورد نیاز برای ذخیره سازی 
و کار با داده های حجیم که پیش نیاز تحلیل داده محسوب 
می شــود، ورود کنــد و به صورت مســتقل توانایــی کار با 
داده هایی در هر ابعاد را به دست آورد. در حال حاضر شمارا 
همه فرایند های ذخیره سازی داده، شناخت داده، تحلیل 

عمیــق داده )الگوریتم های یادگیری ماشــین و یادگیری 
عمیق( و ارائه نتایج تحلیل داده با استفاده از سامانه های 
هوش تجــاری و داشــبوردهای متنــوع را با اســتفاده از 
زیرســاخت های خود انجام می دهد. دفتر تحلیل و تصویر 
داده شــمارا در مجتمع خدمات فناوری قرار دارد که در آن 
حدود 12 نفر از دانشجویان و فارغ التحصیان دانشکده 

)Shomara.ir( .علوم ریاضی شریف فعالیت می کنند

چرا مردم در پمپ بنزین ها صف کشیدند؟

انتظار برای هیچ

 محمد 
مالنوری

اقتصاد

صفر تا ثروت
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اقتصاد و کسب وکار



دست نیاز دانشگاه به سوی خیرین 
»پیش نیاز دانشگاه برای تبدیل به خاکی غنی که بر بستر 
آن میوه دانش رشد و نمو کند، محافظت از محیط متنوع 
پژوهشی و آموزشــی است. همچنین پایه های قوی مالی 
که آزادی اقدام را برای دانشگاه فراهم آورد... خالصانه از 
شما تقاضا داریم حمایت های سخاوتمندانه و پیوسته خود 

را از بنیاد دانشگاه توکیو دریغ نفرمایید.«
اینها بخشــی از نوشــته رئیس دانشــگاه توکیــو در صفحه 
انگلیســی »بنیــاد دانشــگاه توکیــو« اســت. ایــن بنیاد 
متولی جمــع آوری کمک های مالی برای پیشــبرد اهداف 
سخت افزاری و نرم افزاری است. فهرست کاملی از بخش ها و 
امکانات مختلف دانشگاه، حوزه های پژوهشی و دانشکده ها، 
بورس ها و حمایت های دانشجویی، حمایت های ورزشی و 
نیز پروژه های جاری دانشــگاه از جمله مواردی اســت که 

حامیان می توانند کمک های مالی خــود را در آن پرداخت 
کنند. برای مثال پروژه کتابخانه جدید دانشگاه که در چند 
فاز مورد بهره برداری قرار گرفته با حمایت های مالی خارج 
از دانشگاه، در کنار ساختمان اصلی و قدیمی کتابخانه بنا 
شــده و کتابخانه قبلی نیز با حفظ ظاهر، نوسازی داخلی 
خواهد شد. بنیاد دانشگاه توکیو از اعطاکنندگان به سه شکل 
مختلف قدردانی می کند: اعطای نشان افتخاری )شامل 6 
نشان برحسب مبلغ اعطایی؛ مثا اعطای نشان عضو ویژه 
افتخاری برای کمک 1۰۰میلیون ین به باال معادل حدودا 4 
میلیارد تومان(، درج نام اعطاکننده روی صفحه فلزی )برای 
مبالغ 3۰۰ هزار ین به باال( و نصب آن در تاالر یاســودا )این 
تاالر را در سال 1925 فردی به همین نام ساخت و به دانشگاه 
تحویل داد( و دعوت به گردهمایی مشورتی غیر رسمی که 

ریاست دانشگاه برپا می کند. همچنین کمک کنندگان به 
دانشــگاه از برخی معافیت های مالیات بر درآمد برخوردار 
خواهند شد. بیشتر کمک های اعطایی از جانب شرکت های 
مختلف بوده اســت. از میان اشخاص اعطاکننده، سلطان 
قابوس پادشــاه عمان مبلغ قابل توجه 2۷ میلیارد تومان را 
از سال 2۰11 برای کرسی مطالعات خاورمیانه در دانشکده 

علوم و هنر به دانشگاه توکیو اعطا کرده است.

نخســتین مواجهه من با اطاعات نادرســت 
دانشگاهی بازمی گردد به سال سوم تحصیل، 
هنگامی که در دانشــگاه تگزاس در آســتین 
بودم. گــروه ما در پــروژه نهایی درس اخاق 
مهندســی دریافت که گــزارش اولیه آژانس 
حفاظت از محیط زیست درباره اثرات شکست هیدرولیکی 
که به نام fracking شــناخته می شود، روی آب آشامیدنی 
فاقــد تحلیل ها و بررســی های کافی بــرای حصول نتیجه 
قطعی است. با این حال پیش از اینکه بتوانیم این یافته خود 
را ارائه و منتشر کنیم، دانشگاه ما گزارش خود را منتشر کرد. 
این گزارش که بر مبنای شواهد و حقایق نگاشته شده بود، 
بیان می کرد که شکست هیدرولیکی روی کیفیت آب هیچ 
اثری ندارد. پس از آن همزمان که گروه ما در حال تاش برای 
فهم و به کارگیری این اطاعات جدید در جهت اهداف پروژه 
نهایی مان پیش از پایان موعد تحویل بود، اخباری منتشر 
شد که یکی از بازرسین ارشد که در تهیه گزارش دانشگاه ما 
نقش داشته، به عضویت هیأت مدیره شرکت فرکینگ درآمده 

و در نتیجه این تضاد منافع در دو گزارش عما پنهان شد.
با نزدیک شــدن به روزهای پایانی ترم مــا نظاره گر آخرین 
پیامدهای این گزارش بودیم. یک کمیســیون مستقل در 
این زمینه گزارشی منتشر کرد و گزارش مطالعاتی دانشگاه 
را فاقد حقایق و شواهد ادعاشده دانست. دانشگاه گزارش 
را پــس گرفت و آن عضو هیأت علمی را از منصب ریاســت 
موسســه انــرژی عزل کرد. مــن متحیر بودم کــه چگونه و 
به راحتی منافــع مادی می تواند علم را تحت الشــعاع قرار 
دهد، به خصوص در مورد دانشــگاه ما کــه بهترین برنامه 
درســی مهندسی نفت را در کشــور دارد. ما نیز در گزارش 
نهایی مان همــه ارجاعات خود به آن گــزارش فاقد اعتبار 
دانشگاه را حذف نمودیم. یک سال بعد بر سر این تصمیم 
روبرو بودم که 5 سال آتی مقطع تحصیلی ارشدم را در کدام 
دانشکده بگذرانم. همچنان که به فهرست بلندباالی محاسن 
و معایب هر دانشکده نگاه می کردم، از یاد بردم که چگونه 
منابع تأمین مالی دانشکده ها می تواند مسیر پژوهش های 
مرا تغییر دهد. از بدو ورود به دانشــکده مورد نظرم متوجه 
شدم که چه بسیار روش های نامحسوسی هستند که هزینه 
پژوهش ها می تواند با تکیه بر آن روش ها، مسیر و محبوبیت 

یک پژوهش را شکل دهد.

پژوهش روی مسائل با اهمیت کمتر
بودجه پژوهشی روی مسائل پژوهشی هر دانشگاه اثرگذار 
است و MIT نیز از این قاعده مستثنی نیست. برخی اوقات 
MIT پول زیــادی روی موضوعات با اثرگذاری پایین خرج 
می کنــد که تنها به خاطر برآوردن نظر متولی تأمین بودجه 
است. در دانشــکده ما که به طور گسترده از طریق صنعت 
تأمین مالی می شود، دانشجویان معموال روی موضوعاتی با 
هدف درک بهتر مسائل درازمدت در شیمی، نفت یا تولیدات 
دارویی کار می کنند. این پروژه ها با هدف حل مسائل بزرگ 

جهانی مانند پایداری نیست، بلکه در عوض برای افزایش 
سود شرکت هایی است که وظیفه تأمین مالی آنها را بر عهده 
گرفته انــد. اگر این نوع تحقیقات منجر به افزایش ســطح 
زندگی مردم شــود، به احتمال زیاد یکی از اهداف جانبی 

پروژه بوده است نه هدف اصلی آن.
 MIT از طرف دیگر بودجه های پژوهشی روی مسائلی که
حول آنها پژوهش نمی کند نیز اثرگذار اســت. سال 2۰1۷ 
یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه گزارشی منتشر کرد 
که با استدالل بیان می کرد دانشگاه در حیطه های کلیدی 
حل مسائل آب وهوایی دچار فقدان هیأت علمی متخصص 
است. اینکه چه کسی در دانشگاه استخدام می شود، نتیجه 
مســتقیم وجود کمک های مالی پژوهشی است. به همین 
خاطــر تصمیماتی که درباره قبول برخی کمک های مالی 
تحقیقاتی روی پروژه های شــرکتی خاص گرفته می شود، 
ممکن است مانع کار روی برخی از بزرگ ترین چالش های 
بشری شود. از زمانی که آن گزارش منتشر شده متوجه تغییر 
در روند استخدام اعضای هیأت علمی نشده ام که بتوانند به 

چنین مسائل بزرگ و سیستمی ورود کنند.

محبوبیت فریبنده
همچنانی که رسوایی گزارش فرکینگ در دوران کارشناسی 
من به وضوح نشــان می دهد چگونه مشــوق های پر سر و 
صدای مالی می توانند ارزش علم را کم کنند، من به اثرات 
کوچک تر و در عیــن حال متداول تری پی بردم که فرهنگ 
پــول و پژوهش می تواند روی توزیع و نشــر حقایق داشــته 
باشد. در دانشکده ما معموال یکی از انگیزه های پژوهش ها 
را بر حسب اهمیت آن برای جامعه شرح می دهیم. شخصا 
احســاس عدم صداقت می کنم وقتی در پژوهش خودم از 

چنین آثاری صحبــت می کنم، چراکه پژوهش من بیش از 
اینکه وابســته به آثار اجتماعی باشد، به در دسترس بودن 

بودجه و تخصص استاد راهنمایم وابسته است.
هنگام شنیدن ارائه های دانشکده ای از اینکه چنین حقایق 
»ِکش داده شده ای« حاوی اطاعات کاما نادرست است 
ناامید می شــوم، به خصــوص هنگامی که ایــن اطاعات 
نادرست در جهت منابع شرکت خصوصی تأمین کننده منابع 
مالی پژوهش باشد. در ترم جاری یکی از ارائه کنندگان که 
روی روش های تولید پیوسته دارویی کار می کرد و از سوی 
کنسرسیومی از شرکت های دارویی حمایت مالی می شد، 
انگیزه خــود را از این پژوهش کاهــش هزینه های دارویی 
بیان کرد. این سخن تماما گمراه کننده است. تحلیل های 
مشابه نشان می دهد هزینه های دارویی در آمریکا ارتباطی 
به هزینه تولیــد دارو ندارد و مدخل ویکی پدیــا در رابطه با 
کاهش هزینه های دارویی در آمریکا حتی اشاره به کاهش 
هزینه های تولید یا افزایش ســرعت فرایند تولید به عنوان 
راه هــای بالقوه نکرده اســت. این چنیــن پژوهش ها راه را 
برای یافتن روش هــای موثرتر در جهت کاهش هزینه های 

دارویی می بندد.
مــردم از دانشــگاه های برتر پژوهش هایــی را انتظار دارند 
که زندگیــ  آنها را متحول کنــد. ارائه اطاعات نادرســت یا 
گمراه کننده در ســخنرانی ها یا مقاالت درباره انگیزه های 
پژوهــش باعث گمراهــی مردم در تعیین اولویت هاســت. 
اگر دانشــگاه مــا در حال ارتقــای وجهه عمومی شــرکت 
تأمین کننده مالی پژوهش هاست و این کار را با تداوم بیان 
اطاعات نادرســت انجام  دهد، من نمی خواهم عضوی از 
thetech.com منبع: پایگاه اینترنتی این مجموعه قرار گیرم. 
thetech.com/2019/05/01/research-funding-sources
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علم در خدمت کیست؟

 ترجمه: 
حسین رجبی

گزارش

گشت وگذار در فرهنگ 
مسلمانان دیگر

سیســتم یکپارچه و نظام مندی که 
براساس آن بتوان فهمید ماه مبارک 
کی شروع می شــود وجود ندارد. برای 
همین بعضی دوستان در اینجا خودشان 
برای دیدن هال شــب اول ماه رمضان 
دســت به کار می شــوند. ایرانیــان در 
ایالت های مختلف با هــم ارتباط دارند 
و مثــا گاهی یک نفر از ایالت کالیفرنیا 
خبــر می دهد که من هال ماه را دیدم. 
اینجا برای ما دانشجوها افطار و سحری 
آماده کردن خیلی ســخت اســت چون 
بــا خانــواده نیســتیم و خودمــان باید 
همه چیز را آماده کنیــم اما باز هم خدا 
را شــکر مســاجد و اجتماعات ایرانیان 
و شــیعیان و اهــل ســنت در اینجــا به 
کمک مــا آمــده و تقریبا هــر روز افطار 
می دهنــد. یعنی هــر روز مــاه مبارک 
مراسمی هست و مردم جمع می شوند 
و نماز جماعــت می خواننــد و بعد هم 
افطار و مراســم دعــا برگزار می شــود. 
بعضــی جاها هم کــه ســخنران دارند 
یا ســخنران دعــوت کرده انــد، برنامه 
سخنرانی برگزار می شود. این برنامه ها 
محدود به شب های قدر نیست و در طول 
ماه رمضان ادامه دارد. البته در شب های 

قدر ابعاد برنامه ها بزرگ تر می شود. 
در این افطاری ها یا خود مردم اسپانسر 
می شــوند یا به صورت پاتــاک برگزار 
می شود. مرکزی که من معموال به آنجا 
می روم اکثریت شــان ایرانی نیستند؛ 
هم عرب اند، هم پاکستانی، هم افغان. 
یعنــی شــیعه ها از جاهــای مختلــف 
جمــع شــده اند و یک اجتماع نســبتا 
بزرگ تشــکیل داده اند. در همین مرکز 
یک ســال دوستان ایرانی، افطاری را بر 
عهده گرفتنــد و قیمه دادنــد که واقعا 
خــوب از آب درآمــده بود و یــادآور ماه 
رمضان های ایــران بود و بالطبع غذای 

ایرانی را هم همه دوست داشتند. 
خیلــی از اوقــات افطــاری را در مراکز 
مسلمانان کشــورهای دیگر می خورم. 
یــک نکته جذاب حضور در مســاجد و 
مراکز مختلف مســلمانان برای من این 
است که هر بار با فرهنگ غذایی و آداب 
و رسوم افطاری یک کشور آشنا می شوم. 
مثا غذای مســلمانان هند و پاکستان 
تند است و شاید با مزاج ما خیلی سازگار 
نباشد. عرب ها هم غذاهای مخصوص 
خودشان را دارند. در مجموع این بخش 
ماجرا جذاب است که سبک غذایی هر 
کشــور مســلمانی را که دوست داشته 
باشــی برای افطــار می توانــی به مرکز 

اسامی یا مسجد آن کشور بروی.
* دانشجوی دکتری »مهندسی توسعه پایه« 

در دانشگاه آریزونا
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ماه رمضان آمد و...
پس از یکسال انتظار باالخره 
ماه مبارک رمضان از راه رسید؛ 
آن هم چــه از راه رســیدنی و 
چه ناز و کرشــمه ای برای رخ 
نمایانــدن. از آنجــا کــه ما در 

شــرایط عدم قطعیت زندگی می کنیم 
تــا اذان صبح در خوف و رجــا بودیم و 
نمی دانســتیم تکلیفمان چیســت که 
دیروز ماه مبارک شــروع می شــود یا نه 

که نشد و به امروز افتاد.
یکی از الطاف ماه مبارک اشتغال زایی 
فراگیــر اســت. از قبــل از شــروع ماه 
عده ای بــه اقصی نقاط کشــور اعزام 
می شــوند تــا بــا چشــمان تیز بیــن 
خــود به جســتجوی مــاه بپردازند که 
الحــق و االنصاف کارشــان ســخت و 
جان فرساســت. شــما فکر کنید سی 
ســال کار کنــی و کارت این باشــد که 
در هر ســال یــک روز بــروی در کوه و 
دشت و بیابان و با رفقا استهال کنی؛ 
واقعا شــغل طاقت فرســایی است. از 
همین جا پیشــنهاد می شود بعد از کار 
در معدن و خبرنگاری شــغل استهال 
در رده مشاغل سخت قرار گیرد.  نکته 
بعــدی در ایــن ماه رونق فــروش مواد 
غذایی اســت و بســیار طبیعی اســت 
که در ماه امســاک و کم خوردن سرانه 
مصــرف کلیــه اقام غذایی ســه برابر 
می شود. پای ثابت سفره هایمان هلیم 
است و آش رشــته. هلیم طبق تعریف 
عقل ســلیم غذایی اســت که در قدیم 
با گندم کوبیده، گوشــت گوســفند و 
روغــن حیوانی تهیه می شــده و امروز 
با آرد، پوســت مرغ و روغن ترمز و با نام 
هلیم تازه با گوشــت بوقلمــون از قرار 
کیلویی 25 هــزار تومان در صف های 
طوالنی توزیع می گردد و مردم هم بعد 
از خوردنش به به و چه چه و دعا به جان 

آشپرش دعا می کنند.
برنامــه روزانــه در مــاه مبــارک از این 
قرار اســت: ســاعت 4 صبح بــا زنگ 
موبایل به هزار بدبختی از خواب بیدار 
می شویم. در مدت 23 دقیقه دو پرس 
چلو خورشــت قیمه با پیاز و یک لیوان 
دوغ را نوش جان کــرده و در ۸ دقیقه 
باقی مانده تــا اذان صبح 4 لیتر آب و 
چایی بــرای جلوگیری از تشــنگی در 
طــول روز نوش جان می کنیم و پس از 
اقامه نماز به خواب می رویم. ســاعت 
۷ صبح بــا صدای زنــگ موبایل بیدار 
شــده و به مدت نیم ســاعت 5 دقیقه 
یک بــار به خواب می رویم. ســاعت ۸ 
خیلی سرحال سر کار حاضر هستیم! 
با گذشت روز های ماه مبارک بهره وری 
به صفر نزدیک شــده و در بعضی نقاط 
با رسیدن به زیر صفر منجمد می شود. 
در طول روز هم شونصد بار به یکدیگر 
ایــن جملــه را می گوییــم: »طاعــات 
قبــول درگاه حضرت حــق و التماس 

دعای خیر!«

سه تاش 100 تومان! 
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اقدام امروز پلیس امنیت در خصوص پلمپ ۲۵ واحد صنفی عرضه و فروش پایان نامه 

خبر داد. )1۵ اردیبهشت ۹8(

تا حاال چند نفر با من تماس گرفته اند و پرسیده اند آیا اخبار وزارت علوم 
را شما می نویسید؟ کا این سایت پر از مطالب طنز است که حتی در 

نیش شتر هم نظیرش نیست:
1. ببینید توی ســایت وزارت علوم یک مملکت وقتی به جای »پلمب« بنویسند »پلمپ« 

دیگه یعنی باید در هر چی دانشکده ادبیات هست رو پلمب کرد! )یا پلمپ کرد!(
2. به نظر شــما چــرا وزرای قبلی اینقدر در قبال پایان نامه فروشــی بی خیال بوده اند؟ آیا 
نمی دانستند که همچین پدیده ای در جهان وجود دارد؟ یعنی شما باور می کنید که در یک 
مملکتی، یک عده سر همان خیابان پایان نامه و مقاله بفروشند و کسی هم باهاشون کاری 
نداشــته باشــه؟ اون هم واحد صنفی! یعنی یارو جزو اصناف بوده و اتحادیه هم داشتند! 

بعدشم یک عده عرضه می کردند یک عده می فروختند. یعنی بساطی بوده جان تو!
3. ایــن عدد 25 خیلی خاصیت داره! اوال مربع کامل هســت! )مگر عدد مربع ناقص هم 
داشــتیم؟( ثانیا شما فقط یک ساعت توی خیابون انقاب قدم بزنید و دو تا پیراشکی هم 

بندازید باال اگر مثل من مدام در حال دید زدن بقیه باشید باز هم چشمتان به حداقل 1۰۰ 
تا از این دکون و دکه های پایان نامه فروشــی می افتد. اینکه دوســتان ما بعد از ده ها سال 
فقط 25 تا را دیدند کمی من رو نسبت به قدرت بینایی شون نگران می کنه. شما رو چی؟

4. فکر می کنید کدام راه ســاده تر هســت؟ هر از گاهی بیایم بریزیم هر چی مغازه مقاله و 
پایان نامه هست پلمب کنیم )و احتماال یارو که کار دیگه ای بلد نیست، بره همون رو اینترنتی 
بفروشــه( و یا اینکه بیایم هزینه های تقلب رو در بین دانشجوها و استادا ببریم باال؟ کدوم 
راه درست تر و ریشه ای تر هست؟ کدومش ساده تر و دهن پرکن تره؟ کی بود گفت اولی؟!

5. یادتون هست چند وقت پیش ریختند صراف ها رو گرفتند که ارز خرید و فروش نکنند؟ 
نگید یادم نیست! بعدش چی شد؟ تعداد صراف کم شد یا قیمت ارز؟ یا هر دو؟ یا هر سه؟
پاسخ هاتون رو به روزنامه شریف بفرستید، جایزه بهترین پاسخ، انجام پایان نامه لیسانس، فوق 
و یا نوشتن مقاله ISI هست تضمینی، تحویل با اسنپ درب منزل با نازل ترین قیمت. چاکریم!
* علیرضا مختار

شیخ بزول *

گفتی که چه سان تو زنده ای دور از من؟ / دور از تو فتاده ام به مردن... باز آ باز آ باز آ، چو روح در تن باز آ / چون جان به بدن، چو گل به گلشن باز آ 
)رضی الدین آرتیمانی، قرن دهم، رباعیات(

ایــن شــماره از روزنامه تقدیم می شــود بــه تشــنگی دم اذان، به انتظــاری که وصالش 
نزدیک اســت، به »رّبنا« و اذانی که از شــیرین ترین آهنگ ها و ملودی های عمرمان هم 
شــیرین تر اســت، به نان و پنیر و خرمایی که طعم بندگی و خلوص دارد، به شب هایی که 
از هر موقع دیگر روشــن تر و زیباترند. این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به خستگی 

بعدازظهرهــای رمضــان ســر کار و درس و کاس، به خواب هایی که قرار اســت طاعت 
و عبادت مان حســاب شــود، به خلق وخوهایی که به برکت رمضان رنــگ و بوی دیگری 
 گرفته، به روزه هایی که فقط از طعام و شــراب نیســت و به بندگی ای که ای کاش همیشه 

رمضانی باشد.

884****0۹30: سام
به نویسنده وصله پینه شماره۸14 بفرمایید طنز خوبه،اما 

شوخی با همه چیز نه
  ســالم. به نویســنده وصله پینه 814 گفتیم 
و گفت شــما بیا، یه ســر با همه چیز شــما هم شــوخی 

کنیم!

08۲****0۹۲۲: سام. بخش »اعتراف های یک معلم« 
نوشته ی خانم طائفی خیلی شیرین و زیبا و تاثیرگذار بود. 

با تشکر از ایشون و روزنامه
  ســالم. مــن االن تــو یــه موقعیت بــدی قرار 
گرفتــم! باید در جواب تشــکرت یه چیــز تهاجمی بگم. 

دچار از خودبیگانگی شدم.

13۵****0۹1۲: دیدید امروز ماه رمضون شــروع نشد؟ 
خود خدا هــم حوصله مهمونی نداره امســال داره عقب 

می ندازه دیگه!
  ببین اینجوری که از این داســتان استهالل و 
اینا خبر نداری، حــس می کنم داری با روزه گیرنمایی در 

میان مومنین تفرقه می ندازی.

تقدیم می شود به ...

پیامک

حسین شاهرخی

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  

نیش شتر )کالم الکمل )گفتارها شتری((

وصله پینه

نیش اشتر نه از ره کین است / نوش داروی زخم دیرین است

چرا این عکس عجیب است؟ چون 
اینجا اتاق جلساتی است که به خاطر 

کمبود جا، پایه عقب صندلی ها را کوتاه 
کردند تا از فضا بیشتر بتوانند استفاده 

کنند. خالقیت عالی، کاربرد عالی تر!

عکس و 

مکث
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