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 یادگارهای ماندگار 
پروفسور فضل الله رضا

گناهازپاهایماستیاُدِمآنها؟
سال اول دانشــگاه، عادت داشتیم بســاطمان را کف 

محمدجوانمرد

راهروهای دانشکده پهن کنیم؛ برای بازی، استراحت 
یا حتی گاهی برای درس خواندن. بیشتر سال باالیی ها 
وقتی ما را می دیدند، ســری به تأسف تکان می دادند و 
می گذشــتند. با خودمان می گفتیم اینها فقط دو ســه 
سال از ما بزرگ ترند، پس چرا انگار نظام ارزشِی به کلی متفاوتی بر آنها حاکم 
است؟ چون در این مدت این قدر »بزرگ تر« شده اند؟ نه. رفتار همین آدم ها  
بیرون از دانشگاه بسیار رهاتر بود و شکاف میان نظام ارزشی مان، بسیار کمتر. 
بعدها که خودمان در جایگاِه ســال باالیِی  سر به تأسف تکان دْه قرار گرفتیم، 

فهمیدیم مسأله از جنس دیگری است.
ما در این مدت نظم نمادیِن حاکم بر نظام دانشــگاه را تا حدی درونی سازی 
کرده  بودیم. چرا »نمادین«؟ چون ِولو شدن کف راهروها، برخالف تقلب در 

امتحان یا دزدی علمی، تمردی عینی از نظام دانشــگاهی نیست. در واقع 
همــه نظام ها، چه نظام کوچکی مثل خانواده و چه نظام  بزرگ جامعه، نظم 
نمادینی دارند که در تناسب با ساختار کلی حاکم بر آنها و پاسباِن این ساختار 
است. پس تمردهای نمادینی مثل کِف راهرونشینی، سیگار کشیدن و رعایت 
نکردن قوانین پوششی می تواند حفره هایی در حباِب این نظم  نمادین ایجاد 

کند و بانی تمردهای عینی از نظام دانشگاهی شود. 
اما به راستی چرا بسامد این تمردها، بسامد برخورد کفش های ما با خطوط 
قرمــز این نظم نمادین تا این حد باالســت؟ این اتفاق وقتی رخ می دهد که 
میان نظم نمادینی که نهاد دانشگاه قصد برقراری آن را دارد و کلیت جامعه 
)نظاِم درونی سازی شــده و نه آنچه به اجبار تحمیل می شود( شکاف بزرگی 
باشد. بیرون از دیوارهای دانشگاه می توان به راحتی سیگار کشید، با جنس 
مخالف دست داد و پوشش متفاوتی داشت. و این گونه است که دانشگاه از 

برقراری نظمی نمادین که یک سلطه آکادمیک را به دنبال دارد، درمی ماند. 
شــاید تعجب آور باشد اما نبود این ســلطه، اتفاق مثبتی نیست. واژه سلطه 
در ذهــن مــا بار معنایــی منفــی ای دارد، اما ســلطه، ضمن اینکــه ناگزیِر 
اجتماعی شــدن اســت، انواع متفاوتی هم دارد. برای مثال سلطه ای را در 
نظر بگیرید که والدین بر فرزند خود، در دوران رشــد او دارند؛ ســلطه ای که 
ذاتا موقتی و بایســته شکل گیری شــخصیتی است که می تواند از خود این 
ســلطه درگذرد و فراتر رود. اما این سلطه مثبت، نقطه مقابل سلطه ای است 
که نظام دانشگاهی کنونی به دنبال برقراری آن است: مطلق، همیشگی و 
بدون باقی گذاشتِن محدوده ای از آزادی که برای پرورِش توانایی فراتر رفتن 
از خود ســلطه، ضروری اســت. فردی باالدست به فرودســتی می گوید »پا 
روی ُدم مــا نگذار« و دیگری جواب می دهد »واال ما هر جا پا می گذاریم، ُدِم 
شماست!« تصورش سخت نیست که در چنین موقعیتی چه پیش می آید.
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3 بهاسمهوافضا،بهکام...
چند ابهام حول وحوش ساختمان جدید دانشکده هوافضا

بازارشام 4 و 5
 مروری بر وضعیت وب سایت های دانشکده ها، 
معاونت ها و مراکز مختلف دانشگاه



رضا علیپور

»یادشگرامی«ترین
چهارشنبه گذشــته و در بحبوحه بی خبری های ناشی از قطعی 
اینترنت خبر درگذشــت پروفســور فضل الله رضا منتشــر شــد. 
پروفســور رضا بعد از دکتر مجتهدی به مدت یک ســال ریاســت 
دانشگاه شریف )آریامهر آن زمان( را عهده دار بود. رضا که به عنوان 
چهره ماندگار ایران نیز شناخته می شود، ریاست دانشگاه تهران 
را هم در ســابقه خود دارد و مدتی نیز ســفیر ایران در یونســکو و 
کانادا بوده است. به همین بهانه و با احترام به روح این مرد بزرگ 
عنــوان »یادش گرامی«ترین این هفته را به یکی از پدران معنوی 

شریف تقدیم می کنیم.

»ماکجاییمدراینبحرتفکرتوکجایی«ترین
این عنوان را بــدون هیچ مقدمه و موخره خاصی تقدیم می کنیم 
به آنهایی که 5 روز دسترســی ما را به اینترنت مســدود کردند و با 
نمایش گزارش هایی درباره امکان پذیر بودن انجام کارت به کارت 
و سایر امور بانکی و تاکسی اینترنتی گرفتن سعی کردند بگویند 
مشــکلی وجود ندارد و مــردم به صورت عادی مشــغول کارهای 
خودشان هستند، در حالی که بسیار بودند دانشجوهایی که این 
هفته نتوانستند کارهای درســی و پژوهشی خود را پیش ببرند و 
بســیار بودند کسب وکارهای نوپایی که یک هفته ارزشمند کاری 

به راحتی از کف شان رفت.

هفتمینکنفرانسایکرامدرشریف

 مهندسان مکانیک 
نیازی به اینترنت ندارند

شــهدایی کنگره شــهدا از ساعت 
۱۲:۳۰ در فضــای روبــروی اتــاق 
کنگــره شــهدا )جنب ســاختمان 
شهید رضایی( با چای و بیسکوییت از 

عابران پذیرایی می کند.
جامعه بحران

آرمان ذاکری مدرس سلسله جلســات 
آشــنایی با مفاهیــم جامعه شناســی 
است که از طرف نشریه داد و از ساعت 
۱6:۳۰ تــا ۱8 در وبــگاه ســاختمان 

شهید رضایی برگزار می شود.
فیزیک با چای

سلسله جلســات چــای و فیزیــک از 
ســاعت ۱7 تا ۱8:۳۰ در اتاق شورای 
دانشــکده فیزیک منتظر عالقه مندان 
و دوستداران فیزیک است. خبرخوانی 
فیزیک هم از ســاعت ۱۳ تا ۱۳:۳۰ در 
طبقه سوم این دانشکده و در کنار آونگ 

فوکو برقرار است.
شعر معاصر فارسی

دوره ســیر تحول شــعر معاصر فارسی 
از ســاعت ۱5 تــا ۱6:۳۰ بــا حضــور 
دکتــر ســامان جواهریــان در ســالن 
کنفرانس ســاختمان شــهید رضایی 

برگزار می شود.

سه شنبه
دین و دجال

سلسله جلسات آشنایی با دین پژوهی 
از طرف نشریه داد از ساعت ۱7 تا ۱8 
در کالس الف ۲۱ ساختمان ابن سینا 

برگزار می شود.
هیئت هفتگی

هیئــت هفتگــی هیئت الزهــراء)س( 
مطابــق معمول هــر سه شــنبه بعد از 
نماز مغرب و عشاء در مسجد دانشگاه 
همراه با یک سفره ساده و دانشجویی 

برپاست.

جمعه
مناجات در دل سحر

برنامه مناجات سحر هیئت الزهراء)س( 
هر ســحر جمعه یــک ســاعت قبل از 
اذان صبح در مســجد دانشگاه برگزار 

می شود.

بهترینخودتباش
سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای 
مجــازی با بیان اینکه در چنــد روزی که اینترنت دچار 
اختــالل و محدودیت شــده رکورد ترافیــک داخلی را 
شکستیم، گفت: »مردم در مقابل برخی از خدماتی که 
از سوی پلت فرم ها، پیام رسان ها و موتورجست وجوهای 

خارجی ارائه می شد، به جایگزین های داخلی مراجعه می کردند.«
بلــه جنــاب دکتر! اصــال تخصص ما ســاختن فرصت هــا از همین 
محدودیت هاست. تخصص ما شکستن رکوردهاست. یکی از همین 
رکوردهایی که دست ماست، رکورد خرید خودروهای داخلی است؛ 

البته مقدار خیلی کمی هم هزینه گمرک خودروهای خارجی در این 
مسأله نقش دارد ولی خیلی مهم نیست. رکورد ترافیک داخلی را هم 
که شکسته ایم؛ در اینجا هم مقدار خیلی کمی فیلترینگ نقش دارد 
اما باز هم خیلی مهم نیست. صحبت از فیلترینگ شد، رکورد بهترین 
فیلترینگ دنیا هم با افتخار دســت خودمان است. همه اینها باعث 
می شود به خود ببالیم و برای خودمان نوشابه باز کنیم. آن قدر مقدار 
این بالیدن ها باالســت که سرانه مصرف نوشابه در کشورمان به ازای 
هر نفر، حدود چهاربرابر میانگین جهانی اســت که این هم خودش 

هم یک رکورد دیگر است. خالصه دم مان گرم!

هفتمیــن دوره کنفرانــس 
و  رباتیــک  لمللــی  بین ا
از  )ایکــرام(  مکاترونیــک 
سوی انجمن رباتیک ایران و با همکاری 
دیگر انجمن های علمی از جمله انجمن 
مکاترونیــک ایــران آخر هفته گذشــته 
در سالن جابر برگزار شــد. میزبانی این 
کنفرانس امســال به دانشکده مکانیک 

شریف رسیده بود.
کنفرانــس از روز چهارشــنبه به صورت 
رســمی با برگــزاری افتتاحیه شــروع به 
کار کــرد ولــی کارگاه هــای جانبی یک 
روز زودتــر برگزار شــد. ربات هــای نرم و 
انعطاف پذیــر، یادگیــری عمیــق برای 
خودروهای بــدون راننــده و ربات های 
پوشیدنی موضوعات کارگاه ها را تشکیل 
می داد. حضور دکتر روحانی از دانشگاه 
آلبرتــای کانــادا بــرای ارائــه در کارگاه 
ربات های پوشیدنی و همچنین ثبت نام 
و حضور چنــد شــرکت کننده لبنانی از 
جملــه نکات قابــل توجه ایــن بخش از 

کنفرانس بود.
بعد از پایان افتتاحیه در صبح چهارشنبه 
کلیــدی  ســخنرانی های  بــه  نوبــت 
کنفرانــس و ارائه مقاالت پذیرفته شــده 
در دبیرخانــه کنفرانــس رســید. دکتر 
ســاالریه از دانشــکده مکانیک شریف، 
دکتر حبیب نژاد از دانشگاه علم وصنعت 
و دکتر روحانی از دانشگاه آلبرتای کانادا 
سخنرانان کلیدی کنفرانس بودند. ارائه 
مقاالت نیز بــه بخش های کنترل ربات، 
مکاترونیــک، ربات هــای اجتماعــی، 
ربات های پزشــکی، ربات های هوایی، 
ربات های چــرخ دار، ربات هــای پادار، 

عملگرهای موازی و سری و برنامه ریزی 
و کنترل ربات ها تقســیم می شد. عصر 
پنج شــنبه و قبل از اختتامیه کنفرانس 

نیز نوبت ارائه پوسترها بود.
در کنار برگــزاری کنفرانس نمایشــگاه 
صنعتــی و نمایشــگاه خالقیــت نیز در 
همکف دانشکده شیمی برگزار می شد. 
در نمایشــگاه صنعتی شرکت های فعال 
در حــوزه رباتیــک و مکاترونیک آخرین 
طرح هــا و پروژه های خــود را به معرض 
نمایــش گذاشــته بودنــد و همچنیــن 
پروژه های کسری خدمت سربازی خود 
را به متقاضیان ارائه می دادند. نمایشگاه 
خالقیت نیز شامل دو بخش دانش آموزی 
و دانشجویی بود که طرح های ارائه شده 
در هــر دو بخش از ســوی داوران علمی 
حاضــر در کنفرانــس بررســی شــده و 
طرح هــای برتر انتخاب شــدند. حضور 

ربات های نقاش و ربات های انعطاف پذیر 
در کنــار طرح هــای ســاده و خالقانــه 
دانش آموزی جذابیت نمایشگاه را چند 

برابر کرده بود.
از شریف آزمایشگاه رباتیک اجتماعی 
فعــال در  دکتــر مقــداری حضــوری 
نمایشــگاه خالقیت داشت و ربات های 
انســان نمای آرش ۱، آرش ۲ و آرمیــن 
در کنــار چنــد ربــات دیگــر در معرض 
دیــد بازدیدکنندگان قرار داشــت. این 
ربات هــای اجتماعــی بــرای ارتباط با 
کودکان ســرطانی و نیز آمــوزش زبان 
اشاره و دیگر اهداف آموزشی به کودکان 
ساخته شده و مورد استقبال زیادی هم 
قرار گرفته اند. همچنین دســتگاه های 
واقعیــت مجــازی ساخته شــده بــرای 
همیــن منظور هــم در نمایشــگاه ارائه 

شده بود.

شریف 
نیوز

ترین ها

گزارش

همان همیشگی ها را 
می دانستیم

هفته قبل دسترســی بــه اینترنت 
تقریبــا به صــورت کامــل قطــع بود و 
کانال های دانشــجویی نیــز در خواب 
پاییزی بــه ســر می بردند. بــه همین 
خاطــر اطالع رســانی برنامه های این 
هفته دانشــگاه به خوبی انجام نشــد 
و ما هــم در این قســمت روزنامه فقط 
برنامه های منظم گروه های دانشجویی 
را فهرســت کرده ایم و از سایر برنامه ها 

خبری نداریم.

شنبه
فلسفه فیزیک و فلسفه احتمال

حلقــه مطالعاتــی فلســفه فیزیــک از 
ســاعت ۱۲:۳۰ و حلقــه مطالعاتــی 
فلســفه احتمال از ساعت ۱6 در گروه 

فلسفه علم برگزار می شود.
آوای خوش قرآن

جلســه حفظ و قرائت قــرآن با حضور 
قاری و حافظ بین المللی، دکتر سعید 
میعاد صالحی بعد از نماز مغرب و عشاء 

در مسجد دانشگاه برقرار است.

یکشنبه
روان شناسی به سبک داد

ه  هنــد ئه د ا ر ا ســی  عبا علــی 
سلسله جلسات آشنایی با روان شناسی 
نشریه داد اســت؛ ساعت ۱۲ تا ۱۳ در 

کالس پنج ساختمان شهید رضایی.
شعرخوانی با دکتر رحیمی

سلسله جلسات شــعرخوانی با حضور 
دکتر ســعید رحیمی را از ســاعت ۱7 
در ســالن کنفرانس ســاختمان شهید 

رضایی از دست ندهید.

دوشنبه
پای درس حاج آقا صدیقی

آیت الله صدیقی بعد از نماز ظهر و عصر 
طبق روال همیشــگی تفســیر زیارت 
جامعــه کبیره را در مســجد دانشــگاه 

بیان می کند.
دوشنبه های شهدایی

کنگره شــهدا در برنامه دوشــنبه های 

شریف 
نیوز

سخن 
مسئولین
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چندابهامحولوحوشساختمانجدیددانشکدههوافضا

به اسم هوافضا، به کام...
از انقالب که به ســمت آزادی 
می آیید، بعد از عبور از زیرگذر 
یــادگار اولیــن نمایــی که از 
شریف رخ نشــان می دهد، یک ساختمان 
نیمه کاره و بلندقامت با آجرهای قرمز است 
که میان ساختمان های عمدتا مسکونی و 
کوتاه اطرافش حسابی شاخ و شانه می کشد 
و ســر به فلک می ســاید. ســاختمانی که 
احداث آن از ســال های آخر دهه هشتاد با 
تخریب زمین چمن دوست داشتنی و »علی 
دایی«پرور شریف شروع شده و هر نسلی از 
بچه های هوافضا که به شــریف می آیند، با 
آرزوی رفت وآمد به این ساختمان سال  های 

دور از خانه را سپری می کنند.

دل شریف آب شد
چنــد هفتــه پیــش بــود کــه بولــدوزر و 
بیل مکانیکی هــا بــه جــان خیابان هــای 
دانشــگاه افتادنــد و در هرجایــی کــه 
دست شــان می رســید، کنــدوکاو کردند. 
بعد از پرس وجو از مســئوالن تأسیســات 
دانشگاه معلوم شــد این عملیات عمرانی 
برای رســاندن لوله هــای آب و گاز و برق به 
دانشکده جدید هوافضاســت. با توجه به 
همین موضوع می شــد نتیجــه گرفت کار 
عمرانی این ســاختمان کم کم دارد به آخر 
می رسد و افتتاح آن به عمر دانشگاهی نسل 
فعلی شــریف احتماال قــد می دهد. البته 
طبقه منفی یک ســاختمان جدید بیش از 
یک ســال اســت که راه افتاده و کارگاه ها و 
آزمایشــگاه های بچه های هوافضا به آنجا 
منتقل شــده اســت. کارگاه های هوافضا 

در واقع از ســوله کارگاهی بین فضای سبز 
»مکــث« و مجتمــع خدمات فنــاوری به 
زیرزمین این ســاختمان نیمه کاره منتقل 
شــده اســت. البته هنوز خبری قطعی از 
زمــان افتتاح این پروژه اعالم نشــده ولی 
نصب پنجــره در طبقات باالیی نشــان از 

نزدیک بودن آغاز کاربری آن دارد.

عبور از نوار خطر
ورودی طبقــه منفی یک بــرای بچه های 
هوافضا از ســمت غربی ساختمان است. 
جالب آن است که در ورودی ساختمان نوار 
زردرنگ خطر نصب شده و اهالی هوافضا 
برای ورود به دانشــکده جدیدشان باید از 
زیــر آن عبور کنند. در واقــع از یک طرف 
کالس های آزمایشگاهی و کارگاهی در این 
ســاختمان برگزار می شود و دانشجوهای 
تحصیالت تکمیلی و استادان نیز رفت وآمد 

زیادی به آن دارند و از طرف دیگر دانشگاه 
نسبت به ورود به آن هشدار داده است و آن 
را یک محوطه کارگاهی به شمار می آورد. 
البته هشدار دانشگاه بی دلیل هم نبوده و 
آنطور که دانشجوها می گویند، چندباری 
ســقف طبقه منفی یک در چند قســمت 
دچار ریزش شده که خوشبختانه آسیبی به 
کسی وارد نکرده است. بعید است در هیچ 
استانداردی اجازه دهند که در طبقه منفی 
یک ساختمانی که در طبقات فوقانی اش 
عملیات عمرانی جریان دارد، اجازه حضور 
انســان و فعالیت و زندگی داده شــود، اما 
خوب اینجا شریف است و استانداردهای 

خاص خودش را دارد.

درهای همیشه باز
ســاختمان جدیــد هوافضــا درهایش به 
روی همه بــاز اســت. دِر ورودی زیرزمین 

مجهز به یک قفل انگشــتی شده ولی این 
قفل کار نمی کند و دِر ورودی همیشــه باز 
اســت و کنترلی روی رفت وآمــد آن انجام 
نمی شــود. به گفته دانشجوهای هوافضا 
حراست دانشگاه نیز شب ها برخالف دیگر 
ساختمان های دانشگاه به این ساختمان 
سر نمی زند و کنترلی روی آن ندارد. با توجه 
به امکان دسترســی بــه محوطه کارگاهی 
طبقــات فوقانــی از طریــق زیرزمین این 
مسأله می تواند عواقب خطرناکی به دنبال 
داشته باشد و بهتر است دانشگاه فکری به 

حال آن کند.

همه برای هوافضا نیست
هوافضایی هــا در حــال حاضــر در یــک 
ســاختمان سه طبقه و نســبتا فرسوده که 
از قبل انقالب برای دانشگاه باقی مانده، 
ســاکن هســتند. بنابراین به نظر عجیب 
می رسد که همه این ســاختمان بزرگ در 
دســت احداث به آنها برســد. واقعیت هم 
آنطور که شــنیده می شود، همین  است و 
طبقات باالیی ساختمان جدید قرار است 
محل جدید معاونت پژوهشــی باشــد. در 
واقع ســرعت آماده ســازی طبقات باالیی 
بیشتر از دیگر طبقات است و احتماال محل 
جدید معاونت پژوهشی نسبت به دانشکده 
هوافضا از اولویت باالتری برخوردار است 
و زودتر به بهره برداری خواهد رسید. البته 
احتماال دامادهای دیگری هم پشــت در 
خانه عــروس جدید دانشــگاه منتظرند و 
دوســت دارند ســهمی از این ســاختمان 
جدید و بزرگ برای خودشان داشته باشند.

گزارش

مدعیانتوخالی
ســال 96 بود، بــرای تشــویق تیم 
والیبال دانشکده در مسابقات بین 
دانشکده ای به ســالن ورزش رفته 
بودم. تــا قبل از آن فقط پســرها را 
برای تماشای مســابقات راه می دادند 
و از ورود خانم ها جلوگیری می کردند. 
دقیق یادم نیســت در کــدام بازی بود 
که چندتــا خانم هــم از دانشــکده ما 
برای تماشای بازی آمده بودند. خیلی 
طول نکشید که آقای عباسی از طرف 
مســئوالن برگــزاری مســابقات آمد و 
خواست خانم ها از سالن ورزش خارج 
شــوند. بازی هیچ تنــش و درگیری یا 
اتفاق خاصی نداشــت و فضای خالی 
بین خانم ها و آقایان هم وجود داشت. 
جالب تر این بود که حتی از طرف وزارت 
علوم هــم بیانیــه ای در خصوص منع 
ورود خانم ها برای تماشــای مسابقات 
دانشــکده ای نیســت امــا مســئوالن 
دانشــگاه، از جمله مسئوالن حراست 

قاطعانه مخالف این اتفاق بودند.
همه قاطعانه گفتیــم خانم ها هم باید 
بماننــد. آقــای عباســی خیلی جدی 
گفت که اگر االن خانم ها خارج نشوند، 
مسئوالن مســابقات با حراست تماس 
می گیرنــد و خالصه کوتاه نمی آمد. ما 
هم کوتاه بیا نبودیم، هیچ نکته منفی ای 
در تماشــای آن بــازی نبــود و صرفــا 
بهانه گیری مســئوالن مانع می شــد. 
ماحصــل اصرارهــای مــا در آن بازی 
این شــد که هم دانشــکده ای هایمان 
توانستند بازی را ببینند و از بازی های 
بعدی هم قسمتی از سالن را به خانم ها 
اختصاص دادند تا امروز که حضورشان 

به راحتی میسر شده است.
ته قلب مان اندوه خاصی هست از اینکه 
مسئوالنی که تا دیروز به هیچ وجه حاضر 
نبودند هیچ هزینه ای برای ورود خانم ها 
بدهند، امروز مدعی شده اند که ما فضا 
را بــاز کردیم، ما زحمت کشــیدیم، ما 
جلوی همه ایستادیم و در کل ما خیلی 
به فکر شــماییم. دردمان از این اســت 
که مسئول تربیت بدنی دانشگاه وقتی 
می خواهد دعوت کند از کســی که سه 
ســال در همه مســابقات دانشگاهی و 
منطقه ای بوده و ســعی اش همیشــه 
در پرشور شــدن سکوهاســت، سوال 
می کند که آیا امســال بیــکاری یا نه؟ 
همه عشق و شور و هیجان جوان ها را به 
همین کلمه هم تراز می کنند. با این متر 
و معیار بله دکتــر، ما بیکاریم و همانند 
شما مرزهای علم را جابه جا نمی کنیم یا 

پروژه آنچنانی انجام نمی دهیم.
کنــار  اســت:  همیــن  مــا  عشــق 
باهم بــودن،  دوســتان مان بودن، 
زندگی کردن و خیلــی از لغات دیگری 
کــه ایــن دانشــگاه فخیمــه از دایــره 

واژگانی مان حذف کرد.

احسان 
ابراهیمی نیا

نامه وارده

طرشتراسیلیکونولیمیکنیم!
رویداد »ریورس پیــچ«، از جمله برنامه های 
وی ســی کاپ امسال مرکز کارآفرینی شریف 
با صحبت های دکتر مختاری، مدیر ارتباط با 
صنعت دانشگاه درباره ساخت سیلیکون ولی ایرانی، تحت 
عنوان »شریف ولی« یا »طرشــت ولی« با جایگزین کردن 
باغ های منطقه طرشت با شرکت های تجاری شروع شد.

 MIT ،حتما تا به حال بارها و بارها شــنیده اید که شریف
ایران است. تعداد خوبی از شریفی ها هم آمال و آرزویشان 
تحصیل و پژوهش در MIT و کار در ســیلیکون ولی است. 
از آن طرف دانشــگاه هم تالش می کند با انواع و اقســام 
برنامه ها دانشــجوهایش را برای مانــدن در ایران و هرچه 
بیشــتر MITکردن شــریف قانع کند. اما در واقع همین 
حرف ها مشــوق اصلــی برخــی از ما برای رفتن اســت؛ 

همین که آنها بهشــت های برین و آسمان های هفتم علم 
و تکنولــوژی هســتند و ما خیلــی خوب هم که باشــیم، 
نهایتا شــبیه آنها می شــویم. خب اگر قرار اســت ســقف 
خواســته هایمان آنجا باشــد، اجازه بدهیــد از اول برویم 

همان جا.
جناب آقای مختاری و دیگر مسئوالن محترم دانشگاه!

در کنــار هزینه های صرف شــده بــرای گرفتن مجوزهای 
غرورانگیــز از بیــن بــردن باغ هــا و فضای ســبز منطقه، 
خرج کردن کمی خالقیت هم بد نیست! مگر زبان فارسی 
کم واژه و ترکیب دارد که دست به دامن این کلمات نامأنوس 

و بیگانه می شویم؟
با ایــن حــال از کلمه ها می شــود گذشــت ولــی جناب 
دکتر مختاری عزیز! اســتادهای عزیز! مســئوالن عزیز! 

نمی توانیم از این مقایسه ها بگذریم. لطفا شما دیگر سقف 
آمال و آرزوهایتان را اینطور بیان نکنید. وقتی می خواهیم 
سیلیکون ولی شــویم، هیچ وقت بهتر از آن نخواهیم شد. 
الگوگرفتن از کارهای مثبت دیگران به هیچ وجه بد نیست، 
کسی هم شکی در سطح باالی علم و تکنولوژی و صنعت 
در MIT و ســیلیکون ولی نــدارد، اما یکبار هم که شــده 
می توانیم ســعی کنیم عالی باشــیم و همچنان »شریف« 
باشیم؛ شریفی که در سطح جهان حرف برای گفتن دارد 
و صرفا »شریف« است. بگذارید حس کنیم که خوب بودن 
در MITبــودن خالصه نمی شــود، پیشــرفته بودن صرفا 
ســیلیکون ولی داشتن نیســت و موفقیت لزوما به معنای 
»آنها«شــدن نیست. شــما به ما اجازه بدهید »خودمان« 

باشیم، ما هم قول می دهیم از »آنها« بهتر شویم.

ذره بین

 شکیبا 
احمدی

طبق شنیده ها طبقات باالیی ساختمان جدید به معاونت پژوهشی می رسد.نوار زردرنگ نصب شده در ورودی ساختمان جدید هوافضا

ریزش سقف طبقه منفی یک ساختمان جدید هوافضا
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مروریبروضعیت
وبسایتهای
دانشکدهها،

معاونتهاومراکز
مختلفدانشگاه

بازار شام

جمع بندی

حفاظت از دامنه
تنها نقطه متمرکز در ســایت های دانشگاه پشــتیبانی مرکز فناوری اطالعات از دامین و هاست است. دامنه sharif.ir و sharif.edu چیزی 
نیســت که مجموعه داخل دانشــگاه بتواند از آن به سادگی بگذرد. گرفتن زیردامنه از دامنه اصلی دانشــگاه هم تنها از طریق مرکز فناوری 
اطالعات ممکن است. اینجاست که تنها نقطه تمرکز و وحدت رویه اتفاق می افتد؛ شما نیاز به گرفتن دامنه دارید و دامنه مسئول مشخصی 
دارد، پس با او هماهنگ خواهید شد.  مرکز فناوری اطالعات یک خدمت دیگر هم دارد. هاستینگ سایت های دانشگاه در اینجا به سادگی و 
البته بدون هزینه انجام می شود. در این شرایط منطقی نیست که هر بخشی خودش سراغ هاستینگ برود. حاال می توان گفت نقطه مشترک 
دومی هم وجود دارد. کارشــناس های مرکز فناوری اطالعات خدمات هاســتینگ به همه ســایت ها ارائه می دهند و به همین دلیل تیم های 
فنی همه بخش ها با آنها در ارتباطند و البته ناچار خواهند بود قواعد حداقلی مرکز را رعایت کنند؛ قواعدی که البته شامل ظاهر و محتوای 

سایت نمی شود و رنگارنگی را سامان نمی دهد. 

ویترین نه چندان جذاب دانشگاه
مدیریت صفحه اصلی دانشگاه با روابط عمومی است و پشتیبانی فنی آن هم با مرکز 
محاســبات. اولین مواجهه هر فردی با دانشــگاه در دنیای وب همین صفحه اصلی 
است؛ صفحه ای که ظاهرش چنگی به دل نمی زند و به راحتی می فهمید زمان زیادی 
از طراحی آن گذشته است. محتوای صفحه اصلی هم بیشتر اخبار مدیریتی دانشگاه 
است. اینکه چه کسانی آمده اند و کدام برنامه های رسمی دانشگاه برگزار شده اند یا چه 
کسانی مدیران جدید دانشگاه شده اند. خبری هم از زندگی و فضای دانشجویی در آن 
نیست. اصال اخبار و اطالع رسانی های رسمی ما نه در دانشگاه که در همه جای کشور 
بیشتر همین اخبار مدیریتی است و از روال جاری زندگی چیزی در آن پیدا نمی کنید.

به روز بودن در حد اللیگا!
از  بــودن  بــه روز  زمینــه  در 
وب ســایتی تا وب سایت دیگر 
اوضاع فرق دارد. وب ســایت 
برخــی دانشــکده ها نزدیک 
بــه یک دهــه از آپدیت شــدن 
صفحــه اصلی شــان و اخبار 
و اطالعــات موجــود در آن 
می گــذرد کــه ســرآمد آنهــا 
وب سایت دانشــکده شیمی 
است. مواد، برق و صنایع هم 
از این نظــر اوضــاع و احوال 
خوبی ندارند. به نظر می رسد 
در دو سر دانشگاه آپدیت کردن 
وب سایت رونق زیادی ندارد و 
ترجیــح می دهنــد بــا همان 
دنــده قبلی به حرکــت افتان 
و خیزان شــان ادامــه دهند. 
خالصه که برخی وب سایت ها 
بیشتر ارزش تاریخی دارند تا 

ارزش خبری.

همین لباس زیباست نشان آدمیت؟
از لحاظ ظاهری، یکســانی خاصی بین وب سایت های 
مختلف دیده نمی شود. برخی دانشکده ها به خودشان 
ســختی و زحمــت نداده انــد و همــان شــکل و الگوی 
وب سایت اصلی دانشگاه را به عاریت گرفته اند؛ صنایع، 
عمران و مهندســی و علم مواد از این دسته اند. حتی در 
برخی وب سایت ها مثل علوم ریاضی یا مهندسی شیمی 
و نفت فونت یک مطلب در تمامی سطرها یکسان نیست. 
از لحاظ زیبایی نســبی و آزار ندادن چشــم اگر بخواهیم 
به وب ســایت های مختلف نمره بدهیم، دانشــکده های 
مدیریت و اقتصاد، انرژی، فیزیک، کامپیوتر و تا حدودی 
برق نمره هــای خوبی می گیرند و قطعــا علوم ریاضی و 
شــیمی خیلی ســفت به آخر جدول می چســبند. البته 
در پایین ترین رتبــه جدول باید برای مرکــز گرافیک هم 
جایی نگه داشــت که وب سایت آن حتی به صورت کامل 
بارگذاری نمی شود و خیلی از وبالگ های دوران طفولیت 
ما در مقابل وضعیت این وب ســایت پادشاهی می کنند. 
البتــه وضعیت در برخــی مراکز غیر دانشــکده ای بهتر 
اســت و پارک علم و فنــاوری، مرکز فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات و سامانه های مختلف مدیریت امور دانشجویی 

از وب سایت های زیبا و چشم نوازی برخوردارند.
امان از 404ها

از لحاظ راحتی کاربر هنگام استفاده از 
وب سایت زیاد نمی توان به آنها نمره ای 
داد، چــون معیــار خیلی مشــخصی 
وجود ندارد و فلسفه وجودی شان بعضا 
محل سوال است. در اینجا همان که 
دشمنی نکنند کافی  است و دوستی 
پیشــکش خودشــان. البته مراکزی 
مثــل فناوری اطالعــات و ارتباطات، 
کارآفرینــی، پــارک علــم و فنــاوری، 
پژوهشــکده نانو، معاونت پژوهشی و 
ســامانه های مربوط به مدیریت امور 
دانشجویی در اینجا هم گوی سبقت 
از دانشــکده ها ربوده انــد و شــرایط 
به مراتب بهتری دارند. جذابیت دیگر 
برخی وب سایت ها آیکن های زیادی 
اســت که در واقع پوچ هستند و صرفا 
قصــد دارنــد شــما را بــازی بدهند؛ 
برخی لینک ها اصال باز نمی شــوند و 
برخی دیگر هم باز می شــوند ولی پر 
از تهی اند و اطالعــات خاصی در آن 
پیدا نمی کنید. شاید نقش آنها بیشتر 
پر کــردن ظاهر وب ســایت بوده یا در 
گام هــای بعدی قرار اســت همزمان 
بــا تکمیل ســاختمان جدیــد برخی 

دانشکده ها به بهره برداری برسند.

عکس هایی برای غافلگیری
فرض کنید با استادی از یک دانشکده یا مرکز کار دارید و او را به چهره نمی شناسید. 
منطقی اســت قبل از اینکه ســراغش بروید به وب سایت آنجا ســری بزنید و عکس 
بارگذاری شــده در آنجا را ببینید تا در هنگام اولین برخورد با او غافلگیر نشوید، اما 
برخی از تصویر های قرارگرفته در پروفایل اســتادان دانشگاه دقیقا برای غافلگیری 
مراجعه کننده بارگذاری شــده اند و کمترین شــباهتی بین چهره استاد و عکسش 
وجــود ندارد. عکس برخی از اعضای هیئت علمــی بدون اغراق به دوران نوجوانی 
و جوانــی آنها بازمی گــردد. وجود عکس هایی مربوط به قبل از انقالب و دانشــگاه 
صنعتی آریامهر در بین عکس های استادان اصال مورد عجیب و نادری نیست. حتی 
در وب ســایت مرکز کارگاه ها برای دو نفر، از یک عکس استفاده شده است. عکس 
اســتادان گروه فلســفه علم را هم حتما با ذره بین نگاه کنید وگرنه چشم تان خدای 
نکرده آســیب می بیند. از عدم تطابق عکس هــا که بگذریم، کیفیت پایین خیلی از 
آنها و فرم های متفاوت شــان معضل دیگری اســت. مثال اگر شما یادداشتی از یک 
اســتاد برای نشریه تان بگیرید یا قصد داشــته باشید با او مصاحبه کنید، باید حتما 
با خودتان دوربین داشته باشید چون اصال نمی توان روی تصاویر بارگذاری شده بر 

وب سایت حساب کرد.
اطالعات آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی مثل دیگر موارد از یک وب سایت به 
وب سایت دیگر متغیر است و حتی فرد به فرد هم تفاوت دارد. معموال هر استاد آدرس 
صفحه شخصی خودش را در پروفایلش گذاشته که با مراجعه به آن می توان رزومه و 
فعالیت های آموزشی و پژوهشی او را مشاهده کرد. البته برخی دانشکده ها و مراکز در 
همان پروفایل خالصه ای از وضعیت استاد را نوشته اند. از صفحه شخصی استادان 
هم نباید توقع زیادی داشت، خیلی از آنها به روز نیست و مثال نمی توان فهمید فالن 
استاد در این ترم کدام درس ها را ارائه می دهد یا دانشجوهای تحصیالت تکمیلی اش 
چه کسانی هستند و روی چه پروژه هایی کار می کنند. درمورد زمینه های پژوهشی و 
مقاالت علمی هم احتماال گوگل اسکوالر )اگر فیلتر نشود و بتوانید به آن دسترسی 
پیدا کنید( دقیق تر و بهتر از صفحه شخصی استاد پاسخگوی نیاز شما خواهد بود.
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پرونده



هفته گذشته دسترسی مان به وب سایت های خارجی قطع بود و مجبور بودیم گشت وگذارمان در دنیای اینترنت را به وب سایت های داخلی محدود 
کنیم. در بین وب ســایت های ایرانی هم، از آنجا که بیشــتر داخل دانشگاه بودیم، وب سایت های مرتبط با شریف نسبتا بهتر و سریع تر باال می آمدند 
و جان ما و سیســتم را کمتر به لب می رساندند. همین شــد که تصمیم گرفتیم در هنگامه غفلت اختیاری مان از جهان بیرون کمی به درون بنگریم 
و دل و روده وب ســایت های شــریف را بریزیم بیرون و ببینیم داخل شــان چه خبر اســت. وب سایت های 13 دانشکده و 6 مرکز آموزشــی را در کنار معاونت ها و 
مدیریت های دانشــگاه و دیگر مراکز مرتبط با شــریف کمی باال و پایین کردیم و ســعی کردیم ترین های هرکدام را پیدا کنیم و در زمینه های مختلف بهشان نمره 
بدهیم. بررسی مان کامِل کامل نبود، چراکه هم تعداد وب سایت ها تا دلتان بخواهد زیاد است و هر وب سایتی خودش به تعدادی وب سایت دیگر راه دررو دارد و 
هم هرکدام بخش های زیادی دارند و اطالعات قابل توجهی داخل شــان ریخته اســت. خالصه ای از یافته های ما را در این دو صفحه می توانید بخوانید و خودتان 

بعدا با یک جست وجوی ساده و سریع صحت آنها را بسنجید.

پرونده

قاعده جامع نداریم
اینکه هر مجموعه دانشگاه خودش صفحه اش را مدیریت کند البته چیز بدی نیست. 
تصور کنید بنا بود یک مدیریت مشخص برای بارگذاری محتوای همه سایت ها در نظر 
گرفته شود، آیا چنین چیزی امکان داشت؟ اصال حجم و تعداد نیروهای این مجموعه 
چقدر باید می بود؟  نکته اصلی این اســت که مجموعه های مختلف دانشگاه با هیچ 
قاعده و آیین نامه باالسری مواجه نیستند. سایت دانشگاه هویت بصری مشخصی ندارد 
که تصویب و ابالغ شده باشد. مثال شما لوگوی شریف را همیشه آبی دیده اید. اما کد این 
رنگ آبی هیچ جا درج نشده تا سایت ها ملزم باشند از همین کد رنگ استفاده کنند، به 
همین خاطر هر سایت یک تم رنگی متفاوت دارد و البته ظاهری به مراتب متفاوت تر.

امیدوار به تدبیرهای جدید
شنیده های ما می گویند دانشگاه مدتی است به فکر ساماندهی سایت هایش افتاده. 
طبق روال جاری هم کمیته ای برای بررسی و برنامه ریزی موضوع تشکیل شده است. 
البته نمی دانیم بناست چه کنند و چقدر زمان برای این کار در نظر گرفته اند. در زمان 
مدیریت دکتر شریف خانی بر روابط عمومی دانشگاه هم تالش شد طرح جامعی برای 
سایت های دانشگاه تهیه شود اما استاندارد جامعی ابالغ و اجرا نشد. این بار باید منتظر 
ماند و دید دانشگاه برای مدیریت نامتمرکز، نداشتن هویت بصری، نامشخص بودن 
رویکرد محتوایی و این همه تالش ناهمسو چه تدبیری می اندیشد. ما هم امیدواریم 

سرنوشت امید ما و تدبیر کمیته ها به سرنوشت امیدها و تدبیرهای دیگر مبتال نشود.

مدیریت ملوک الطوایفی
مدیریت هرکدام از سایت های مختلف دانشگاه بر عهده 
مجموعه ای است که سایت به آن تعلق دارد. معاونت ها، 
دانشکده ها و مراکز، هر یک مسئولیت صفحه خودشان 
را بر عهده دارند. این مسئولیت شامل طراحی، اجرا و 
پشتیبانی است، یعنی هر مجموعه خودش سایتش را 
طراحی مفهومی کرده، خودش پیمانکار فنی انتخاب 
کرده، طراحی ظاهری را خودش تأیید کرده و خودش 

هم آن را پشتیبانی و مطالب را  بارگذاری می کند.

زبان مادری یا زبان بین المللی؟
تکلیــف برخــی وب ســایت ها بــا 
زبان نوشــتاری موجود مشــخص 
نیســت. در میان وب ســایت های 
کامپیوتــر،  هوافضــا،  مختلــف 
فیزیــک، شــیمی، ریاضــی و نیز 
مرکــز زبان ها بــا زبان انگلیســی 
بقیــه  و  می شــوند  بارگــذاری 
وب سایت ها زبان پیش فرض شان 
هنگام بارگذاری فارســی اســت. 
برخــی از این وب ســایت ها حتی 
امکان تغییر زبان به فارســی را هم 
تدارک ندیده اند یا دسترسی به آن 
جایی خارج از محدوده دید کاربر 
قــرار داده شــده که ایــن موضوع 
اگرچه برای مرکز زبان ها شاید قابل 
توجیه باشــد، برای دانشکده های 
ب  عــرا ا ز  ا محلــی   مختلــف 

ندارد.

در دانشکده چه می گذرد؟
چیــزی کــه خیلی ســخت در بســیاری از وب ســایت های 
دانشکده ای می توان یافت، روزمره های آنجاست؛ دانشجوها 
در دانشــکده چه می کنند، چه رویدادهایی برگزار می شود، 
چه گروه های فعالی وجود دارد، کالس درس و آزمایشــگاه 
و کارگاه چطور جاهایی هســتند، جشــن ها و ســمینارها و 
عکس هــای یــادگاری و هر اتفــاق ریز و درشــت دیگری که 
هر روز و هر لحظه به تاریخ یک دانشــکده اضافه می شــود.  
البته نمی توان توقع زیادی داشت ولی اینکه در صفحه اول 
وب سایت یا بعضا در هیچ جای آن رد پایی از فعالیت و زندگی 
در دانشــکده نمی توان یافت یا رد پاها مربوط به ســه چهار 
سال قبل است و نشــانی از فعالیت های علمی و فرهنگی و 
اجتماعی دانشجوها در وب ســایت رسمی دانشکده وجود 
نــدارد، اتفاق خوبــی نیســت. در این بین دانشــکده های 
کامپیوتــر، عمــران و انرژی نســبتا وضــع بهتری از ســایر 
دانشکده ها دارند. در واقع برای خیلی از شریفی ها نیز آنچه 
وب سایت نشان می دهد با آنچه در واقعیت جریان دارد، بسیار 
متفاوت است، چه برسد به دیگرانی که از بیرون دانشگاه قصد 

دارند از دریچه وب سایت با دانشکده آشنا شوند.

لنزمان را روی کجاها فوکوس کردیم؟
هر وب سایت برای خودش دنیایی از اطالعات و آیکون ها و لینک ها 
دارد. ما در بررســی مان ســعی کردیم این موارد را در نظر بگیریم: 
آدرس و دامنه، اسمی که در تب مرورگر نشان داده می شود، زیبایی 
ظاهری، دسترســی راحت به قســمت های مختلف وب ســایت، 
هماهنگی بصری با وب سایت اصلی دانشگاه و المان های گرافیکی 
شــریف، راحتی کاربری، زبان یا زبان های وب ســایت، اطالعات 
مربوط به اعضای هیئت علمی )اطالعات شــخصی، پژوهشــی و 
آموزشــی، عکس مناسب و به روز، دسترســی به صفحه شخصی 
عضو هیئت علمی(، به روز بودن، پوشش اخبار دانشکده یا مرکز، 
معرفی دانشکده یا مرکز برای افراد بیرون از شریف به همراه تصاویر 
مناسب، معرفی کارمندان قسمت های مختلف دانشکده یا مرکز، 
پوشــش فعالیت ها و سبک زندگی دانشجویی، اطالعات تماس با 
دانشکده یا مرکز و... . به هرحال باید در نظر داشت که برای فردی 
خارج از مجموعه دانشــگاه که قصد دارد با شــریف یا یک قسمت 
از آن آشــنا شود و اطالعاتی کسب کند، راحت ترین، سریع ترین و 
منطقی ترین روش جست وجوی نام دانشگاه یا آن قسمت خاص در 
اینترنت و سر زدن به وب سایت آن است، حال اگر این فرد در خارج 
از کشور باشــد که این موضوع از اهمیت بیشــتری هم برخوردار 
می شود و نبود یک وب سایت به روز و معتبر و جامع با کاربری آسان 

عمال به معنای وجود نداشتن آن دانشکده یا مرکز است.

نظم شان در بی نظمی است
آنچه در بدو ورود به سایت دانشکده ها نظرمان 
را به خود جلب می کرد، آدرس آنها بود. برخی 
از آنهــا در آدرس شــان از نــام کامل اســتفاده 
می کنند و برخی از مخفف های متداول یا حتی 
خودســاخته. حتی آخر آدرس آنها هم یکسان 
نیســت و برخی به .ir ختم می شــوند و برخی 
دیگر به .edu اســمی هم که پــس از باال آمدن 
وب ســایت در تب مرورگر نشان داده می شود، 
قاعده خاصی ندارد. برخی اســم ها انگلیسی 
اســت و برخی فارســی )بــر اســاس زبانی که 
پیش فرض وب ســایت انتخاب شــده است(، 
برخی شان از عبارت دانشگاه صنعتی شریف در 
اسم شان بهره برده اند و برخی دیگر نه، برخی 
صفحه اصلی یا خانه را در اســم لحاظ کرده اند 
و برخی نه، حتی برخی اسم دانشکده را کامل 
آورده اند و برخی دیگر ترجیح داده اند بخشی 
از آن را ذکر کنند. مثال یک جا می بینید نوشته 
شده »دانشــکده عمران - خانه« و جای دیگر 
نوشــته شده »وب سایت دانشــکده مهندسی 

شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف«.

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  835
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گنج خانه فرهنگ ایران
متن زیر برگرفته از صحبت های پروفســور 
رضا در جشــن چهل ســالگی دانشگاه در 

کتاب »شریف از آغاز تاکنون« است:
تواضع یک مرد بزرگ

اگر بخواهــم خدمت ناچیز خود را در مدت 
کوتاهی که در دانشگاه شریف بودم خالصه 

کنم، در سه جمله می توان گفت:
۱- تأکیــد بر تفکر و خالقیت و فرمان روایی 
لوح و قلم و فقه ایرانی به جای فرمان برداری 

از برنامه ماشین سازان غرب.
دروس  گزیــدن  در  دانشــجو  آزادی   -۲
اختیــاری که امــروز در ایــران به کلی رایج 

شده است.
۳- تأکید بر آموزش زبان فارســی و فرهنگ 

ملی و هویت ایرانی.

نگران استحاله در فرهنگ غربی
اکنون که به بنده فرصت داده شــد به شما 
ســالم عرض کنم و تجدید عهدی بشــود، 
نکته بســیار مهمی را که در ذهن پرورده ام 
برای آینده این دانشــگاه با شــما در میان 
می گذارم. ما در این ۱۰۰ سال به مقتضای 
زمــان، ســاختار تحصیــالت غربــی را در 
دانشــگاه های خود پیاده کرده ایم. غالب 
تحصیل کرده های ما روش کار و ســازندگی 
غربــی را در ایــران پیگیــری می کننــد، 
محاسنی هم برای اقتصاد و آبادانی کشور 
دارند، به ویژه اگر بتوانند با خالقیت کارها را 
با فرهنگ سنتی ما هماهنگ کنند و وابسته 
مــداوم ســازندگان غرب نباشــند. مدیران 

صنعتی باید با دانشــگاه های کشور ارتباط 
پیوســته داشته باشــند، ضرورت ندارد که 
مدیران ما مستقیما خود را با مدیران غربی 
هم داستان کنند؛ دانشگاه ها بهترین حلقه 

ارتباط علم و صنعت هستند.
در مورد اقلیت برگزیده دانشگاه های دانش 
و فناوری، بایــد اعتراف کرد کــه امکانات 
اقتصادی و اجتماعی غــرب فرار مغزها را 
ترویج می کنــد؛ مثــال تحصیل کرده های 
دانشــگاه شریف را موسســات نامدار دنیا 
با اشــتیاق می پذیرند که بــه فناوری غرب 
کمــک کننــد. البتــه در جهــان پرتحول 
عصر انفورماتیــک، زیانی ندارد که بعضی 

تحصیل کرده هــای دانشــگاه های ایران، 
بر اثر هــوش و کاردانی در کشــور دیگری 
کارهای بهتری به دست بیاورند و موسسات 
بزرگ تری را سرپرســتی کننــد و میلیاردها 
دالر به اقتصاد و بازار مصرف فالن کشــور 
سود برسانند به شرط اینکه سفیر فرهنگی 
ایران باشند. این سفیرها اگر جنبه انسانی 
و علمی داشــته باشــند زیانی نــدارد، اما 
بنده به یک گره و گرفتاری اشاره می کنم؛ 
دنیــای غــرب چنان اســت کــه این گونه 
تحصیل کرده هــا را بــه کار بــازار مصــرف 
می گمارد و از دانش علمــی و فناوری آنها 
اســتثمار مادی می کند. مضافــا آنها را در 

فرهنگ بازار غرب چنان مستحیل می کند 
کــه اغلب هویــت اصلی شــان را فراموش 
کننــد. دریغ اســت کــه ایران و دانشــگاه 
صنعتــی شــریف از ایــن پرورش یافتگان 
خود کــه در خدمت به غرب ممکن اســت 
مســتحیل شــوند، بی بهره بماند. هرچند 
فرصــت شــکافتن این بحــث را نــدارم به 
یــک راه حل اشــاره می کنــم؛ برنامه های 
دانشــگاه های فنــاوری غرب بنیــاد ایران 
آنــگاه تکامل پیــدا می کند که مــوازی با 
آن برنامه هــا، درس هــای ادب فارســی، 
فرهنــگ ملــی و هویــت ایرانــی تدوین و 
تدریس شــود. امــا توفیق کامــل این گونه 
برنامه هــا را از گرفتن یــک درس اطالعات 
عمومــی- ادبی نمی توان انتظار داشــت. 
زبــان فارســی از نیرومندتریــن زبان های 
دنیا و زبان ماندگار جهان اســت. شعر ناب 
و معارف عارفانــه در آن موج می زند، بیش 
از هزار ســال اســت که از هند و کاشــمر تا 
روم و حلــب، زبان فارســی خریــدار دارد. 
همســنگ و همتای رومی، حافظ، سعدی 
 و فردوسی را بنده در هیچ فرهنگ دیگری 

سراغ ندارم.

ایران خانه اصلی شماست
گنج خانه فرهنگ ایران بسیار گران بهاست. 
برخــورداران از این فرهنــگ، هرکجا بروند 
خدمت گزار انسانیت خواهند بود و کشش 
فرهنگ عارفانه واالی ایران آنها را به خدمت 
مردم خواهد گماشت و آنها را سفیران ایران 
خواهد کرد. از ســوی دیگــر دنیای غرب، 

امروز گرفتار بک بحران معنوی شــده است 
که از بازار مصــرف و تبلیغات آزمندان مایه 
می گیــرد. دنیای مادی غــرب نیاز مبرم به 
معنویــت و اعتــالی فضائل آدمیــت دارد. 
دانشــجویان دانشــگاه های فنــی بیش از 
دانشــجویان دیگــر نیاز به تکامــل معارف 
معنوی و روحانی دارند. دانشگاه های فنی 
بیشتر نیاز دارند به معلومات عارفانه و ادبی 
به خصوص معلومات هویت ملی ایرانی، زیرا 
اینها هستند که چرخ های صنعت و اقتصاد 
کشــورها را خواهند چرخاند. اینها مدیران 
آینده هســتند که باید بتوانند مستقل فکر 
کنند و دربســت در اختیــار فرماندهان زر 
و زور فرهنــگ بــازار قــرار نگیرند. کشــش 
فرهنگ ایرانی می تواند ایران را خانه اصلی 

ایشان بکند.

یادگارهایماندگارپروفسورفضلاللهرضا

شریف مدیون توست

محضرضای»رضا«
متن زیر گزارش امین محمدی از مالقات با فضل الله رضاســت که در تاریخ 22 آذر 1392 و در شــماره 579 روزنامه به چاپ رســیده است.

»پروفســور رضا خیلــی به این دانشــگاه خدمت کرد. 
خیلی از کارهای علمی شریف مال زمان رضا بود. رضا 
باعث شد شــریف را در دنیا بشناسند.« این سه جمله 
توصیفات بهمن مهری، اســتاد پیش کســوت شریف 
است، درباره دومین رئیس دانشگاه صنعتی آریامهر. 
برای مایی که هیچ وقت رضا را ندیده ایم و قرار هم نبود 
ببینیم، دیدن و صحبت با پروفســور رضای صدســاله 
بیشتر به آرزو شــبیه بود تا یک اتفاق در دنیای واقعی. 
گزارش زیر ماحصل دیدار با فضل الله رضا، مسن ترین 

شریفی جهان است.
فضل الله رضا سال هاســت در کانــادا زندگی می کند. 
گاه گاهی ســری به مام میهن می زند، مثل آبان امسال 
به مناسبت صدسالگی اش، اما زار و زندگی اش در اتاوای 
کاناداســت. اولین ســوالی که در راه رسیدن به مقصد 
در ذهنم شــکل می گیرد همین اســت: »استاد، حاال 
چرا کانادا؟« حتی فرصت دیدن یک انســان صدساله 
مجالی است که در دنیای فعلی کمتر برای آدمی پیش 
می آید. از همین رو، بی صبرانه منتظرم تجلی یک قرن 
تاریخ را در قالب یک نفر مشــاهده کنم. رضا با جمعی 
از فارغ التحصیالن دوره یکی شریف جلسه خصوصی 
دارد و من هم قرار اســت مهمان ناخوانده این جلســه 

باشــم. به هتل اســپیناس می رســم و ســریعا خودم را 
می رسانم به اتاق جلسه. محل برگزاری این گردهمایی 
در انتهای رســتوران VIP هتل است و در راه رسیدن به 
اتاق، بوهای وسوســه انگیزی می آید. بــه این امید که 
کاش بعد از جلســه ضیافت شامی برقرار باشد و به من 
هم چیزکی بدهند، خودم را می رســانم در اتاق. کمی 
هول شده ام. خود شما تا به حال چندتا آدم صدساله از 

نزدیک دیده اید؟ تق تق...

باشه دفعه بعد
در را که باز می کنم، می فهمم که رویا محقق شده است. 
فضل الله با صحت و تندرســتی هرچه تمام تر نشســته 
و اطرافــش چندین نفر در حال تلمذ هســتند. منهای 
کســانی که فاقد نعمت خــدادادی مو هســتند، بقیه 
کسانی که در جلسه حضور دارد، موهایشان کامال سفید 
است. جمع از دیدن یک دانشجوی دهه نودی متعجب 
می شود. عکاس جلسه نمی خواهد این قاب را از دست 
بدهد: دســت دادن رضای صدســاله با دانشجویی که 
تنها رادیکال فرجه دوی ســن او را دارد! رضا بیشــتر با 
حرکات سرش سخن می گوید. صدایش بسیار آرام است 
و برای شنیدن حرف هایش باید گوش تیز کنی. به وجد 

آمده ام و با کمی اضطــراب خودم را معرفی می کنم که 
بــرای چه آمده ام. با همان ولوم پایین می گوید: »من از 
صبح دوتا جلســه داشتم و خیلی خسته ام. باشد دفعه 
بعد«. کلی توضیح می دهم که استاد شما که این همه 
راه آمده اید، حیف است به ما فیض نرسانده جمع را ترک 
کنید. می گوید: »من که نمی روم محو شوم، هستم، در 

همین کره خاکی«.

بذار دستت رو ببوسم
همراهان اســتاد اصرار می کنند که بیش از این ســرپا 
ایســتادن برای استاد ضرر دارد؛ اما من ول کن نیستم. 
در طول راه ســعی می کنم سر صحبت را با پروفسور باز 
کنم که می گوید: »من همه حرف هایم را در کتاب هایم 
زده ام. اگــر می خواهــی چیــزی بدانی آنها هســتند. 
مطالعه کن و اگر مشــکلی داشــتی بیا. مطالعه خوب 
اســت، نه اینکه شما عکس و مصاحبه من را در روزنامه 
چاپ کنی. روزنامه و مجله فایده ای ندارد.«. در همین 
اثنا، یکی از مریدان اســتاد می خواهد که اجازه بدهد 
دستش را ببوسد. فضای دراماتیکی پدید آمده و رضا تا 
می آید جواب دهد، شــاگرد کار خودش را می کند و بر 

دست چپ فضل الله بوسه می زند.

این شمالی ها
رضا از اتاق خارج می شود و به سمت دستشویی حرکت 
می کنــد. یک بادیگارد)!( او را در این مســیر همراهی 
می کند. از فرصت اســتفاده می کنم و بــا یکی دوتا از 
شریفی های دهه پنجاه درباره رضا گپ وگفتی می کنم: 
»قبــل از رضا، آریامهر خیلــی کار علمی بزرگی نکرده 
بود. رضا که آمد، دانشــگاه را برد به ســمت پژوهش و 
کارهای علمی. رضا و مجتهدی که دوســتان صمیمی 
همدیگر بودند، خیلی به جایگاه شریف در دنیا خدمت 
کردند«. این را یکی از شــریفی ها می گوید. دوســتش 
در ادامه با خنده می گوید: »از اول شــمالی ها شریف 
را کنتراتی برداشــته بودند. رضا و مجتهدی و مهری را 
شــما ببینید«. جمع می خندند. آن طرف هنوز رضا با 
قدم های آهسته و محتاطانه اش در راه است و هنوز به 
مقصد نرســیده. با فارغ التحصیالن چهل ســال پیش 
شــریف از خاطره هایشان و فرق دانشجوهای آن زمان 
با بچه هــای االن می گوییم. چند دقیقه ای می گذرد و 
باالخره رضا برمی گردد و با آسانسور به اتاقش می رود تا 
در آنجا استراحت کند. با فارغ التحصیالن خداحافظی 
می کنــم و به امید آینــده و گرفتــن وب از رضا هتل را 

ترک می کنم.

مالقات با یک قرن علم و تجربه

پروفسور فضل الله رضا سال 1293 خورشیدی در شهر رشت به دنیا آمد، تحصیالت ابتدایی را در شهر رشت خواند ولی برای ادامه تحصیل به تهران رفت. 
فضل الله جوان بعد از اتمام دبیرســتان، در رشــته مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تهران قبول شد و سال 1313، هم زمان با تأسیس دانشگاه تهران 
وارد این دانشــگاه شــد. رضا بعد از کارشناســی برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و مدرک کارشناسی ارشد مهندســی برق را از دانشگاه کلمبیا و دکترا را از 
دانشــگاه پلی تکنیک نیویورک گرفت. او ســابقه تدریس و حضور در دانشگاه های MIT، ســراکیوز، پلی تکنیک زوریخ و دانشگاه فناوری سلطنتی کپنهاگ دانمارک را 

دارد. پروفسور رضا طی سال های 46 تا 4۸ رئیس دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران بود. 

گزارش

دنیای غرب چنان است که 

این گونه تحصیل کرده ها را 

به کار بازار مصرف می گمارد 

و از دانش علمی و فناوری 

آنها استثمار مادی می کند. 

دریغ است که ایران و 

دانشگاه صنعتی شریف از 

این پرورش یافتگان خود که 

در خدمت به غرب ممکن 

است مستحیل شوند، 

بی بهره بماند
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پرونده



 Vahid Hosseini

و   ۱۰۰Km/۱۰L تفــاوت مصــرف خودروداخلــی
خودرو مدرن هیبریدی ۱۰۰Km/5L عبارت است از 
۱۰۰Km/5L، یعنی ١٠٠٠ لیتر در ســال، ٣ میلیون 
تومان بیشــتر از جیب مصرف کننده، ٧ میلیون تومان 
هم از جیب دولت بابت عدم صادرات بنزین ٧٠ سنتی. 
جمعا ١٠ میلیون تومان از هر خودرو در ١ ســال فدای 

سر ایران خودرو و سایپا

مهتاب محمودی 

حاال اون هایــی که خودشــون ماشــین دارند می گن 
کــی گفته دهک هــای پایین ماشــین ندارند. قبال هم 
می گفتید کــی گفته دهک های پایین ســفر خارجی 
نمی رنــد. حتــی می گفتید کــی گفته فقط مــا با پول 
بابامــون می تونیــم بریــم خــارج درس بخونیــم همه 

می تونن.

ممرضا 

جواب اعتراضات به قیمت بنزین معایب عمومی یارانه 
انرژی و قیمت گذاری دولتی نیست. این طرح نه اصالح 
یارانه انرژیه نه حداقل های سیاست گذاری موثر رو داره. 
صرفا یه افزایش کور قیمت بنزین از یه دولت بی کفایته 
که نه دغدغه ی عدالت داره نه دنبال اصالح بودجه اس 

و ارزش نداره ازش دفاع کنید.

تاِو ِام ِجی 

داستان کوتاه ترسناک:
شنبه، برف، #بنزین ۳ تومنی، #اسنپ

 AmirHossein Ameli

دیشــبش بنزین گرون شــده باشــه و امروزم یهو برف 
سنگین بیاد!!! کرایه ها سر به فلک میکشن!!!

از پل مدیریت تا شریف دربست 6۰ تومن میخواست.

 Aliakbar Abolhasani

احســاس می کنم که همه ور ایــن قضیه بنزین »گیج« 
هســتند و این نگرانم می کنه. البته سکوت خیلی ها رو 

به حساب محافظه کاری میشه گذاشت.
 پ.ن: وقتی همه گیج هستند یه جریان نامربوط میتونه 
سریع فرمون رو دست بگیره اون موقع خیلی دیر میشه.

 Farzad Fotouhi

از  می فرمــود،  قدم رنجــه  عزیــز  »ابتهــاج«  کاش 
کلــن بــه تهــران می آمــد، کشــیده  های آب داری 
حواله ی صورت های »مــارک ویلموتس«،»همایون 
شجریان« و »حسن روحانی« می کرد و در گوششان 

می خواند:
»یک دم نگاه کن که چه بر باد می دهی

چندین هزار امید بنی آدم است این...«!

سجاد نراقی 

به جــای #نه_به_خرید_بنزین مطالبه باید #نه_به_
شوراهای_فراقانونی باشــه. اینکه حل شه تازه حرف 
امام محقق میشه که »مجلس باید در رأس امور باشد«.

یاهو 

وقتی با خانواده )شیراز( صحبت میکنم فضا رو جوری 
شــرح دادن که تظاهرات کمرنگ شــده. از این طرف 
چیزی که آمار و ویدیوها داره نشــون میده، شیراز جزو 

باالترین آمار آسیب فردی و شهریه.
قطعی اینترنت این کارو می کنه با آدم، از اطراف خودش 

هم خبر نداره!
#iranprotest 
#Internet4Iran 

مجتبی 

عدم مشروعیت یعنی این عقبگرد تو رعایت حقوق مردم؛ 
عقبگردها نقطه ای نیســتن، تازه شــروع عقبگردهای 
بعدی هســتن. لعنــت به این همــه اقتدارطلبی که تو 
وجــودت موکده. انگار بایــد در رفت از ایــن مملکت! 
زین پس هرلحظه که دلشــون بخواد این #حکومت_

نظامی_اینترنتی رو ایجاد می کنن.

 Hossein

حاال نکنــه وعــده انتخاباتی آذری جهرمــی ۱4۰۰، 
وصل کردن دوباره ی اینترنت باشه؟

#Internet4Iran 

 TheRealSamuel

خبرگزاری خودشون همچین اینفوگرافیکی ساخته.
با توجه به اینکه اون 9۰۰ میلیارد تومنه به خاطر قطعی 
اینترنت بوده، #اشرار فقط ۲8۳ میلیارد تومن بیشتر از 

خادمین دلسوز کشور به ایران خسارت زدن:((
#IranProtests 
#Internet4Iran 
#HelpIran

 Kianoosh

ایــن اینترنــت ملی هم کــه میگفتــن بــرای مقابله با 
تهدیدات دشــمنه رو باالخره اجرا کردن تا معلوم بشــه 
که منظورشون از دشمن کیه. دشمن اصلی اینا همین 

مردمی ان که به گروگان گرفتنشون

محسن محمدی 

آخریــن امتحان عمــرم )اقتصــاد کالن جامع( به طرز 
دراماتیکی برگزار شــد؛ ما میرزابنویســانه می نوشتیم 

)حدود ۲۰ صفحه( و از آسمان #برف می بارید.
در امتحان سوالی در مورد آثار افزایش قیمت #بنزین 

بر متغیرهای اقتصاد کالن دیده نشد...

دوستدار ِتز فاخر 

بله، دولت وقتی میتونســت از فرصــت افزایش قیمت 
بنزین استفاده کنه تا همزمان هم یارانه انرژی رو اصالح 
و به ســمت اقشــار نیازمند هدایت و کسری بودجه رو 
جبران کنه؛ به جاش ترجیــح داد با یه طرح ضعیف تر 

فرصت تغییرات مثبت بزرگ رو بسوزونه...
این طرح خوبی نبود ولی به هرحال افزایش ق. بنزین 

قابل دفاعه.

خان فرهاد 

هرچی پروکســی و VPN داشــتم رو همزمــان زدم تا 
اینترنت وصل شد. مشکلی که هست اینه که نمیدونم 
کدومــش کار کرده و اگه قطع کنم دوباره وصل میشــه 
یا نه، در نتیجه این لپتاپ قرار نیســت تا درست شــدن 

اینترنت خاموش شه!

 Saman

متاسفانه حکومتا نشون دادن که شعور در دست داشتن 
شیر اینترنت رو ندارن.

 Gadfly

بانک های مهرشهر رو آتیش زدن.
از کیانمهر هم یه عده راه افتادن با چوب دارن ماشــین 

و آدم و هرچی میبینن رو خرد میکنن. 
فک کنم نیاز نیس بگم چرا اینجور اعتراضات رو دوس 

ندارم.
احتماال مسئولین هم، اون گوشه االن نشستن به ریش 
ملت دارن میخندن و میگن نگا چجور اسکلشون کردیم.

 AliBT

من اگر خونمون کرج بودم االن برف زده بود
اگر باالشهر تهران بودم هم همینطور

ولی در منطقه طرشت و دانشگاه شریف قرار دارم و فقط 
سرما و آلودگی هوا هست

حاجاقا رضا 

ایــن تهــران لعنتی حتــی برف بازی ش هــم مال بچه 
پولداراســت. قیطریه نیم متر برف جمع شــده ســوز 

سرماش بر ماست.

 Mohammad Saleh Ansari

چــه چیزهایــی می زنــه بیرون این وســطا! مثاًل شــما 
می فهمی که هنوز هستند هم وطنانی که در زمان فشار و 
مسائل داخلی، دست به دامن خارجی ها می شن و هنوز 
امید دارن که کسی دیگه باید این مملکت رو درست کنه.

خیلی هم تعدادشون زیاده.
#IranProtests
حافظه_تاریخی# 
 #dont_help_iran , not again, PLEASE!

بازهمعراقرانبردیم
ی  ز بــا ن  بــا آ  2 3  ، پنجشــنبه
فوتبــال ایــران و عراق از ســری 
بازی هــای مقدماتی جام جهانی 
و جام ملت های آسیا برگزار شد؛ 
بازی ای که ایران در آن اصال خوب 
ظاهــر نشــد و انتظــارات مردم و 
فوتبال دوستان را برآورده نکرد. 
خیلــی زود گل اول را خوردیــم، 
هافبک هایمان وسط میدان را به 
طارق همام و بشــار رسن واگذار 
کرده بودند، دفاع مان پراشــتباه 
بود و خبــری از جنگندگی قبلی 
بچه های تیم ملی نبود. در ادامه 
هم بــا اینکــه تیم ملی توانســت 
گل خورده را جبران کند ولی در 
نهایت با اخراج کاپیتان مســعود 
شــجاعی ده نفره شد و در دقایق 
تلف شده عراق از روی ضربه کرنر 
صاحب موقعیت شــد و گل دوم 
را به ثمر رســاند تا بازی دو بر یک 
به ســود عراق تمام شود و دوباره 
ایران مقابــل عراق ناکام باشــد. 
ایــن نتیجه نگرانــی زیادی را هم 
بابت احتمــال نرســیدن به جام 
جهانــی قطر در جامعــه فوتبالی 

ایجاد کرد.

 la vie en khashy

بازی های ایران عراق رو همیشه میبینم چون 
هیچ وقت فقط فوتبال نبوده.

سرباز شاکی 

راستشــو بگم وقتی داشــت کرنر رو می زد، 
موقعی که دعا کرد که گل بشه منم واقعا دعا 

کردم گل بشه. و واقعا گل شد

 Ali madani

آخریــن باری که عراق را شکســت دادیم بر 
میگرده به »اخراجی ها ۲«

 Vahid the Great

میگما. #بنزین رو گرون کردن که حواسا از 
باخت به عراق پرت شه یا به عراق باختن که 

حواسا از گرونی بنزین پرت شه؟

��هو ساقی 

آره آره کــی روش کــه بــود عــراق رو 7 هیچ 
میبردیم �🌍🌍�

سجاد نراقی 

کــه داشــت دعــا می کــرد  اون لحظــه 
بــه خانمــم گفتــم اینجــوری که ایــن دعا 
 میکنــه حتما گلــه. امام حســینم با ایناس 

باور کن

ماجراهای هفته قبل کشور از آنجا شروع شد که دولت بدون اطالع قبلی از ساعت 24 روز 23 آبان قیمت بنزین آزاد را سه برابر کرد؛ تصمیمی که از سوی شورای سه گانه 
قوا گرفته شــده بود و تقریبا مجلس در این ماجرا دور زده شــد. همین امر هم اعالم اســتعفای چند نفر از نمایندگان مجلس را در پی داشــت. گرانی بنزین از سوی دیگر 
جرقه اعتراضات زیادی را در ســطح کشــور زد؛ اعتراضاتی که خیلی از آنها مســالمت آمیز نبود و با آســیب های جدی به پمپ بنزین ها و بانک ها و دیگر جاها همراه شد. 
شــنبه گذشــته برف هم در تهران شــروع به باریدن کرد تا وضع عبور و مرور از قبل هم سخت تر شــود. قطعی اینترنت بین المللی در کل کشور از شنبه تا پنج شنبه هم 

خودش به تنهایی برای یک هفته عجیب و غریب کافی بود.

یکهفتهدرفضایمجازیبدوناینترنت

از بنزین و شیاطین دیگر!
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هزار قلم



افشاگریدکترانوچ
ازپشتپرده
ماجرایبنزین

پنجشنبه شب که دکتر حسن آقای 
روحانــی، دکتر علی آقــای الریجانی و 
آقامون دکتر حاج ابراهیم رئیســی در 
دیداری اضطــراری و صمیمی دور هم 
جمع شــده بودند، حسن آقا اول گفت 
»پول کم داریم«. ابراهیم گفت »تو پول 
کم داری؟ برو سیاه مون نکن«. علی آقا 
گفت: »باشه بابا امشب رو من حساب 
می کنــم. اصل حرفت چیه؟« حســن 
گفــت که شــوخی ندارد و حقــوق بر و 
بچه های مجلس و قــوه قضائیه هم رو 
هواست. همه جدی شدند. علی گفت: 
»باید یه فکر اساســی بکنیم«. ابراهیم 
گفت: »باید یه فکر اساســی بکنیم«. 
حسن گفت: »من یه نقشه ای دارم ولی 
همه تون باید پایه باشید«. همه گفتند 
که هستند. »بنزین را گران می کنیم«؛ 
همه بــا ناراحتی گفتند که نیســتند. 
حسن گفت: »این تنها راه نجات از این 
منجالب است.« علی گفت: »خب چرا 
زودتر این کارو نکردی؟« حسن گفت: 
»چون زور مردم نمی رســید.« ابراهیم 
گفت: »االن زورشــون می رسه مگه؟« 
حسن پاســخ داد: »نه ولی االن دیگه 
زور ما هم نمی رسه.« علی گفت: »آخه 
من تو مجلس حرف زدم. همه مون گفته 
بودیم تا آخر امســال گرون نمی شه«. 
حســن گفت: »اوال که مردم یادشــون 
نمــی آد تو چی گفتــی. همون طور که 
یادشــون نیســت من چی گفتم. دوم 
اینکه بگو اول ســال ســیل اومد اینا رو 
جمع می کنیم برای بازســازی مناطق 
ســیل زده.« ابراهیم گفــت: »بعدش 
چی؟« حسن گفت: »خیلی ساده س. 
مــردم می ریــزن تــو خیابونــا. دو تا از 
بچه هــای خودمون یــه بانک رو آتیش 
می زنــن، بعــدش اراذل و اوباش بقیه 
بانک ها رو آتیش می زنن. صدا و سیما 
هم می گه اونا اشــرار بودن، اینجوری 
کلــی پرونده دم دســتی زودبازده گیر 
بچه های شما می آد و از شر پرونده های 
پیچیــده و کالن خالص می شــید. به 
همین بهونه اینترنت رو قطع می کنیم 
و نه تنهــا پیام رســان ها و ســایت های 
داخلــی یه تکونــی می خــورن، بلکه 
فــرار مغزها هم متوقف می شــه! چون 
هیچکــس دیگه نمی تونــه ایمیل بزنه 
بــه اون وری ها.« علی آقا گفت: »ســر 
راه برای نهاد خانــواده هم یه حرکتی 
می تونیــم بزنیــم؟« کلید چشــم های 
حســن برق بنفشــی زد و گفت: »فکر 
اونــم کردم. صدا و ســیما یــه گزارش 
مــی ره از اینکه مردم چقــدر از فضای 
مجازی دور شــدن و مثل قدیما کانون 
خانــواده گرم و میل به فرزندآوری زیاد 

می شه.«
بعد از جلسه، حســن آقا حساب کرد و 
حوالی ساعت یازده شب همگی در راه 
منزل بنزین زدند، مسواک زده، خبر را 

اعالم کردند و خوابیدند.

ما غره به دین داری و شاد از اسالم /  گبران، متنفر از مسلمانی ما گر فاش شود عیوب پنهانی ما /  ای وای به خجلت و پریشانی ما 
)هاتف اصفهانی، قرن دوازدهم، رباعیات( 

دکتر انوچ
این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به چیزهایی که سر جایشــان نیستند؛ به نهادها و 
جاهایی که کارشان چیز دیگری است ولی سرشان گرم است به کارهای دیگر، به مجلسی 
که قرار بود در رأس امور باشد و معلوم شد حتی ته امور هم نیست، به شورایی که ناگهان 
سربلند می کند، قانونی را تصویب می کند و چرخ کشوری را یک هفته لنگ می کند. این 

شماره از روزنامه تقدیم می شود به حق و حقوقی که به راحتی فدای مصلحت هایی می شود 
که نمی فهمیم شــان، به اینترنتی که شیرش دست از ما بهتران است و ممکن است دیگر 
برایمان باِز بازش نکنند و در نهایت به مملکتی که خانه مادری مان اســت و صالح کارش 

را خسروانش نمی دانند.

1۸7****0905: روزگار غریبی است نازنین!
  بله! اینترنت را در پستوی خانه نهان باید کرد 

وگرنه این راه باقی مونده رو هم می زنن!
130****0912: سالم

خواســتم یــه روزی رو بهتــون نویــد بدم که از ارشــد هم 
فارغ التحصیل میشید و میاید دانشکده و هیچکس آشنا 
نیست. آن روز تنها فرق شما با دور و بری هاتون اینه که یه 
اعتماد به نفســی ناشــی از مدرک بهتون اضافه شده ولی 

حقیقتــا اگه بگن بیا یه ســوال ریاضــی دو حل کن یک تا 
چند روز میمونی توش :((

رفته نرفته
  ســالم. شاید اگر تنها فرقت با دور و بری هات 
ایــن نبــود و واقعا یــه چیزی یــاد می گرفتــی، چند روز 

نمی موندی توش!
0913****265: سالم

داستان عکس و مکث ۲8 آبان رو نمی فهمم!

دانشجوی پردیس رو شریف فقط به خاطر کسری بودجه 
می گیره

توقع دارید مث شریفیای عادی باهاشون حساب کنند؟ 
رتبه 5۰ هزار هم شــریف باشــه و از امکانات استفاده کنه 

و هم پول نده؟!
  ســالم. ببین من قاعدتا تو تیم تو هستم ولی 
اینجــوری که جو دادی، اصال آره، به نظرم های بای ســر 

جلسه کنکور رو هم سلف شریف باید تأمین کنه.

تقدیم می شود به ...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

مطب 
دکتر انوچ

   مدیرمسئول: مرتضی یاری     سردبیر: محمد جواد شاکر     دبیر تحریریه: زهرا طائفی     تحریریه: حسین رجبی، سحر بختیاری، محمد جوانمرد، هاتف محقق، محمد حسین هوائی، 
 سارا زمردی، سپهر حجازی، امیررضا درودیان، نگین خسروانی نژاد، کیمیا جورابچی، مهدی فخرآبادی، سینا هوشنگی، رضا علیپور، حسین شاهرخی و محمد مالنوری

    مدیر فنی: سامان موحدی     سرویس عکس:  میالد مظفری     صفحه آرا: سیدسبحان علی ثابت     ناظر چاپ: وحید ملک 

zz دانشــجوی شــریف ما که ادعای اقتصاد دارد و ژورنالیســت هم هست، در کمتر از
۲4 ساعت بعد از اعالم خبر افزایش قیمت بنزین درباره این موضوع 7۳ توییت کرد.

zz دانشــجوی شریف ما بعد از پیوستن اســتادش به توییتر نوشت: »االن روم نمی شه
دیگــه توییت بزنم، یهو دکتر می گــه ببین کی باهام 9 واحــد درس پاس کرده، آبروم 

می ره جلوش«.

zz :استاد شریف ما که تازگی به توییتر پیوسته در جواب به دانشجوی شریف ما نوشت
»من زیاد با محیط توییتر آشنا نیستم. به نظرم آمد هرکس من را فالو کرده باید فالو کنم 
که ادب را رعایت کرده باشــم. شما را آنفالو می کنم که هرچه می خواهد دل تنگ تان 

بگویید و مالحظه من را نکنید.«

zz دانشــجوی شــریف ما عقیده دارد وقتی برف در جهت مایل به افقی در حال بارش
است، این بارش برف از ابرها نیست؛ این برف های روی کوه هاست که باد آن را از باالی 

کوه بلند کرده و به سمت ما آورده است!

zz اســتاد شــریف ما سر کالس انقالب اســالمی بعد از اینکه بحث بنزین شد و یکی از
دانشــجوها به وضعیت فعلی اعتراض کرد، از او پرسید در انتخابات به چه کسی رأی 
دادی؟ دانشجو هم گفت به رئیســی. استاد در جواب گفت: »خب به شما نمی شود 

ایرادی گرفت و بر شما حرجی نیست«.

استاد 
شریف 
ما ...

با پابرهنگان دوستی کن، چون 
کفشی ندارند که در آن ریگی 

باشد.

طرح خیریه جمع آوری کفش های 
دست دوم مناسب از سوی کانون 
علمی فرهنگی رسانا برای کمک 

به کودکان سیستانی و ساکنان 
حاشیه تهران

عکس و 
مکث

پیچک

)15(

صفحه آخر

شرح 
هجران
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