
تا کی به تمنای
وصال  تو  یگانه 

 نگاهی به وضعیت دسترسی 
به وای فای در دانشگاه

محافظه کاری خیر، عقالنیت بله
1- شما حق انتخاب دارید که برای یک تعطیلی چهار روزه 

امیر نورانی *

مسافرت بروید یا در خانه بمانید. پول کافی دارید، فصل 
مناسبی است و کار خاصی نیز برای بعد از سفر ندارید که 
بخواهید تحویل دهید. به ســفر خواهید رفت یا در خانه 
می مانید؟ اگر مسافرت را انتخاب کنید، احتمال تصادف 
وجود دارد، احتمال سرماخوردگی بیشتر می شود، رعایت بهداشت نسبت به 
ماندن در منزل ســخت تر است و... اما انسان ها مسافرت را ترجیح می دهند، 

هرچند مثال در ایران، آمار تصادفات بین جاده ای بسیار باال باشد.
2- ورزش کردن آسیب های بالقوه ای را برای انسان به همراه دارد؛ آسیب های 
عضالنی، مفصلی، ستون مهره و... شما حق انتخاب دارید که ورزش کنید 

یا آسوده در خانه بنشینید و از آسیب دیدگی در امان باشید.

واقعیت امر این اســت که سفر رفتن باعث رشد انسان می شود، خانواده و یا 
دوستان را به هم نزدیک می کند، مهارت های ارتباطی و انعطاف پذیری انسان 
را می افزاید، آدمی را با نگاه های گوناگون آشنا می کند و مزایای بسیار دیگری 
نیز دارد. ورزش کردن هم انسان را شاد می کند، اضطراب را کاهش می دهد، 
سالمتی را به انسان هدیه می کند و فواید دیگری هم دارد. سفر رفتن ریسک 
بیماری و تصادف دارد و ورزش کردن خطر آســیب دیدگی. در سراسر دنیا اما 
انســان ســالم از لحاظ جسمی و روحی، ســفر می رود و ورزش هم می کند. 

انسان افسرده نیز بدبین است و از فعالیت های ورزشی و مسافرت گریزان.
تفاوت میان مدیریت محافظه کارانه با مدیریت مسئوالنه نیز همین گونه است. 
ممکن اســت با یک تصمیم، حواشــی زیادی به وجود آید و انسان در معرض 
انتقادهــای تند عده ای خــاص قرار گیرد اما برای رشــد و بالندگی آن گروه و 

دســته ای که مدیریتش بر عهده شماست، مفیدتر است که آن تصمیم گرفته 
شــود. انســداد و احتیاط بیش از حد در مدیریت، کار انسان های ترسوست؛ 
انسان هایی که برای پرهیز از مورد انتقاد وارد شدن تصمیمی را نمی گیرند و بعدا 
مجبورند هزینه گزافی را به آن گروه تحمیل کنند. اگر انسان دارای اضافه وزن، 
به موقع از پرخوری جلوگیری می کرد و آسیب های احتمالی ورزش کردن را نیز 
به جان می خرید، االن آنقدر چاق نشده بود که یک باره مجبور باشد وزن زیادی 

را کم کند و دچار انواع بیماری های جسمی و روحی شود.
راستش در مدیریت فرهنگی، نقش این مدیریت مسئوالنه بسیار مهم است. 
در فرهنگ دانشــگاه ما چالش هــای زیادی وجود دارد؛ با انســان نحیف و 
ضعیفی روبه رو هستیم که بایستی آهسته آهسته و با کار کارشناسی قوی تر 
* مدیر فرهنگی دانشگاه و سرحال تر شود. 
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4 فرزندم، نگران نباش
 از سهمیه هیئت علمی 
چه می دانیم؟

6 همه دالرهای جهانگیری
پس لرزه های زلزله ارزی 
سال گذشته



خیرین بانی کمک هزینه تحصیلی شدند
با حمایت خیرین بنیاد حامیان دانشگاه طرح اعطای کمک هزینه 
تحصیلی به دانشــجوها اجرا می شــود. در این طرح به مدت 10 
ماه در هر سال تحصیلی و در هر ماه 200 هزار تومان به 500 نفر 
پرداخت می شــود. دانشــجوهای مقطع کارشناسی و دکتری تا 
پایان نیم سال هشتم و دانشجوهای ارشد تا پایان نیم سال چهارم 
که امکان حمایت مالی مناسب از سوی خانواده برای آنها مقدور 
نیســت، می توانند در این طــرح ثبت نام کننــد. آیین نامه طرح 
اعطای کمک هزینه تحصیلی و فرم ثبت نام در ســامانه شــاخص 
معاونت دانشجویی به نشانی stu.sharif.ir قابل دسترسی است.

آلودگی هوا، بالی جان بسکتبال
روز ســوم مســابقات بســکتبال دانشــکده ای به دلیل تعطیلی 
دانشگاه در روز شنبه با توجه به آلودگی شدید هوا به روز دوشنبه 
موکول شــد. دیروز در ســالن جباری مکانیک- برق توانســت با 
نتیجه نزدیک 69 به 65 کامپیوتــر را ببرد و فارغ التحصیالن هم 
با اقتدار و با نتیجه 72 به 20 از ســد شــیمی گذشت. چهارشنبه 
نیــز در ادامه این بازی ها مکانیک- برق به مصاف عمران می رود 
و فارغ التحصیــالن با علوم ریاضی بازی خواهد کرد. شــنبه و در 
آخریــن روز بازی هــا در دور گروهی هوافضا- صنایع با شــیمی 
مسابقه خواهد داشت تا از دوشنبه هفته بعد دور حذفی آغاز شود.

نگاهی به حلقه های اکران فیلم کانون یاریگران

جشنواره فیلم های اجتماعی 
در شریف

امان از آذر
شــماره 2 »خمش« در دوره 27، با 
یک جلد پاییزی به مخاطب عرضه 
می شود و تیتر آن، آبانی ترین آذر تاریخ 
است. گرچه استفاده از عکس تولیدی 
این نشــریه، قابل تقدیر اســت اما این 
تیتــر با مطلبی در این شــماره تکمیل 
نمی شود. خمشی ها در این شماره به 
موضوعات متنوعی پرداخته اند که از آن 
جمله است محدودیت ورود به خوابگاه 
در ساعت هشــت ونیم شب. آنها حتی 
این شــماره از نشریه شان را به دختران 
خوابگاهی تقدیم کرده اند که علی رغم 
همــه محدودیت ها، هنوز هم پرشــور 
در فعالیت هــای علمی و دانشــجویی 
پیــدا می کننــد.  دانشــگاه حضــور 
پرداختن به روایت بچه هایی که ویزای 
آمریــکای آنهــا لغو شــده نیــز یکی از 
کارهای خوب و درخشان این شماره از 
خمش است. همچنین مصاحبه با یک 
استاد، اتفاق خوبی است که می تواند 
با اضافه شــدن جنبه هــای خاص تری 
بــه آن همچون مصاحبــه در مورد یک 
پدیــده خــاص، بــا کیفیــت باالتری 
عرضه شــود. اصرار نداشتن بچه های 
یادداشت نویســی های  بــه  خمــش 
 مکــرر، حســن دیگر ایــن شــماره از 

خمش است. 

ورودی ها در آبان
شماره اول از دوره دوم نشریه »مجله 
عمــران« هــم در این ماه چاپ شــد. 
حال وهــوای  بیشــتر  شــماره  ایــن 
ورودی هــا را داشــت. آنها بــا آنکه در 
بــاالی صفحه عبارت ویــژه ورودی ها 
را نوشــته بودند اما با از قلم انداختن 
تیتــر جلــد، ایــن فرصت را از دســت 
دادنــد. مجله عمران عالوه بر گزارش 
ویژه برنامــه ورودی های دانشــکده با 
چنــد ورودی هــم مصاحبه داشــت. 
ایــده مصاحبــه بــا ورودی هــا خوب 
بود امــا تجمیع دو مصاحبــه جدا در 
یــک گــزارش بــا محوریــت مصاحبه 
 جذاب تــر و خواننده پســندتر بــود تا 

مصاحبه شونده پسند.

پیش به سوی هفته ادبیات
جشنواره کشوری شعر و داستان شریف در قالب »هفته ادبیات« و 
با همت بچه های کانون شعر و ادب قرار است اسفندماه در دانشگاه 
برگزار شود. پنج شنبه و جمعه این هفته برای آشنایی عالقه مندان 
به فضای رویداد و کســب آمادگی شرکت در آن کارگاه هایی برگزار 
می شود. مدعوین کارگاه های پنج شنبه شریفی های سابق هستند. 
از ساعت 13 تا 15 ابوطالب صفدری ارائه ای با عنوان »آشنایی با 
فلسفه هنر و زیبایی شناسی« خواهد داشت و محمد جوانمرد نیز 
از ســاعت 15:30 تا 17 و 17:30 تا 19 درباره »شعر نو بر صفحه 
زمان و مکان« صحبت می کند. روز جمعه نیز ساعت 8 تا 10 نوبت 

مبین اردســتانی اســت تا »پنجره ای به تحلیل زیبایی شناسیک 
غزل امروز« را ارائه دهد. بعد از اردســتانی محمدســعید میرزایی 
قرار اســت از ســاعت 10:30 تا 12:30 کارگاهی با عنوان »فرم، 
ساختار و قالب های کالســیک« داشته باشد و آخرین کارگاه هم 
سهم علیرضا بدیع است؛ از ساعت 13:30 تا 15:30 و 16 تا 18 
و با عنوان »ترانه؛ از ایده تا اجرا«. محل برگزاری کارگاه ها ســالن 
اجتماعات طبقه ســوم کتابخانه مرکزی دانشــگاه اســت. برای 
ثبت نام در این کارگاه ها و کسب اطالعات بیشتر می توانید به کانال 

HafteAdabiatSharif@ مراجعه کنید.

مدتی از حجم فعالیت های کانون یاریگران کم شده 
بود، اما چند وقتی اســت که فعالیت بیشــتر را در 
دستور کار خود قرار داده است. یکی از برنامه های 
جدید و مــداوم کانون، حلقه های اکران فیلم اســت که با روال 
نسبتا مرتبی برگزار می شــود؛ ایده اکران فیلم ها نیز یک اصل 
ساده اســت؛ انتخاب آثاری که بنا به دالیل مختلف، معموال در 

برنامه تماشای فیلم ما قرار نمی گیرند.
یکشنبه این هفته، فیلم »من نجوم هستم، ده ساله و مطلقه« به 
کارگردانی خدیجه السالمی، در یمن در جدول اکران این کانون 
قرار گرفت؛ روایتی  برگرفته از داستان واقعی ازدواج دختربچه ای 
ده ســاله. این دختر طبق رسوم و سنت ها به دلیل فقر خانواده 
بــه عقد مــردی درآمده و با مشــکالت زیادی دســت وپنجه نرم 
می کنــد. نجوم برخالف هزاران دختر قربانی دیگر دادخواهی 
کرده و سرانجام در سن ده سالگی مطلقه می شود. در فیلم شاهد 
خانواده ای پرجمعیت هستیم که به دالیلی مجبور به مهاجرت 
به شهر شده اند و در حاشیه شهر و در وضعیت نامناسبی زندگی 
می کنند. پدر خانواده ناکام از یافتن شغل است و فرزندانش در 
حال کار خیابانی و تکدی گری هستند. در چنین شرایطی و زیر 
بار فقر شدید تنها راه چاره ای که می بینند، شوهر دادن کودک 

ده ساله شان در ازای پول است. 
سنا رشیدی، مسئول حلقه های فیلم کانون یاریگران می گوید 
یکی از اهداف کانون آشناشــدن اعضا و دانشجویان با مسائل 
اجتماعــی، معضالت و آســیب های موجود اســت. به همین 
دلیل کانون تصمیم گرفته با برگزاری جلســات اکران مستند و 
فیلم های ســینمایی به همراه گفت وگــو درباره موضوعات این 
فیلم ها، فرصتی فراهم کند تا دانشجویان، هرچه بیشتر مسائل 
اجتماعی را به بحث و بررســی بگذارند. رشیدی اشاره می کند 
که انتخاب این فیلم ها عموما با توجه به قرابت موضوع با مسائل 
جامعه ما صورت می گیرد: »اتفاقی که دست ما را برای انتخاب 
فیلم می بندد و حتی برای اکران این فیلم مجبور شدیم خودمان، 
زیرنویس فارسی را بر اساس زیرنویس انگلیسی آن آماده کنیم.« 
او می گوید پیشتر هم یک فیلم سینمایی خارجی و یک مستند 

ایرانی را پخش کرده اند.
در جلســه اول مهرماه فیلم »کفرناحوم« اکران شد که یک درام 
لبنانی به کارگردانی نادین لبکی است. این فیلم در مورد کودکی 

دوازده ساله به نام »زین« است که از پدر و مادرش به خاطر به دنیا 
آوردنش شکایت می کند. در این جلسه به موضوعاتی همچون، 
فقر، کودک کار، مهاجرت غیرقانونی و زمینه های جرم کودکان 

و نوجوانان و همبستگی این موضوعات پرداخته شد.
در جلســه دوم، در آبان ماه مســتند »بی شناسنامه ها« ساخته 
فرهاد ورهام اکران شــد. در این جلسه پس از تماشای این فیلم 
گفت وگو درباره نداشــتن شناســنامه و دیگــر اوراق هویتی در 
بخش هایی از سیستان وبلوچستان بحث شد و محرومیت از حق 
اولیه و بدیهی هویت داشــتن و به تبع آن برخوردن به مشکالتی 
مانند محرومیت از حمایت هــا و خدمات دولتی مانند خدمات 

بهداشتی، آموزش رایگان، یارانه و... مورد بررسی قرار گرفت.
در جلســه یکشنبه 10 آذرماه که در ابتدا به آن اشاره شد، بحث 
محوری معطوف به کودک همســری بود و در طول گفت وگوها 
دالیــل و عوامل اقتصــادی و فرهنگــی و قانونی این مســأله و 

راهکارهای مقابله با آن بررسی شد. 

گزارش

در هفته هایــی که فضای سیاســی 
کشور داغ بود، نشریه های سیاسی 
دانشگاه عموما چاپ نشدند. دالیل 
متفاوتی ممکن است وجود داشته 
باشد؛ میان ترم ها، بازه زمانی چاپ 

بین دو شــماره یا بهت ناشی از گیجی 
یا تعجب از آنچه در کشور در حال روی 
دادن اســت. احتمــاال در ایــن هفته 
و هفتــه بعد که 16 آذر اســت، شــاهد 
جوشــش و کوشــش بیشــتری میان 
نشریه های سیاســی دانشگاه باشیم. 
ما هم از این فرصت اســتفاده کردیم و 
سراغ نشــریه های انجمن علمی های 
نشــریه هایی  رفتیــم؛  دانشــکده ای 
کــه بازتاب دهنــده فضــای عمومــی 
دانشــکده ها هســتند و خواندن شان 

خالی از لطف نیست.

عمرش از چهل گذشت
»اوج« 41، نشریه هوافضایی هاست. 
ایــن شــماره از نشــریه بــا تصویر یک 
هواپیمای غول پیکر بر جلد پیش چشم 
مخاطبان اســت. تیتر اصلی مجله هم 
دربــاره کوآپ اســت که با تیتــر حلقه 
مفقوده در صفحه نخســت جا گرفته. 
این مطلب بــه بررســی دوره کاری در 
دوران تحصیل در دانشگاه های خارج 
از کشور می پردازد و از لحاظ گردآوری 
مطلــب قابل تقدیــر اســت و هرچند 
تالش کرده گزارشــی از دانشکده هم 
ارائــه بدهد، اما در اینجــا کار را ناتمام 
گذاشــته و فقــط به یــک خبــر کوتاه 
بســنده کرده اســت. بقیــه تیترها در 
صفحه نخست، محتوای مجله را کامل 
به مخاطب نشان می دهند. تیترهایی 
که عموما کلی و بازتاب دهنده موضوع 
مطلب نیز هســتند. ســرمقاله قیدی، 
با تیتــر »اگر من بــر خطا بوده باشــم 
چه؟« نیــز به نقــد رفتــار قبیله گرایی 
میان فعــاالن دانشــجویی می پردازد. 
او بــا طرح این پرســش که آیــا تاکنون 
به بازنگــری خودمان از بیرون دســت 
زده ایــم یا نه، به نوعــی تالش می کند 
 فعــاالن دانشــجویی را از دگم زدگــی 

خارج کند.
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بخش خبری



تقدیر شورای فرهنگی از اعضای ستاد استقبال از ورودی ها

سایه سنگین بودجه روی اردوی ورودی ها
عصر دوشنبه جلسه شورای فرهنگی شلوغ تر 
از روزهــای عــادی اش بود و بیشــتر از زمان 
معمول هم طول کشید، زیرا اولین دستور کار 
آن تقدیر از اعضای ســتاد اســتقبال از ورودی ها بود و 17 
نفری از بچه های برنامه تهران و اردوی مشهد مهمان سالن 
کنفرانس دفتر ریاست دانشگاه بودند تا لوح تقدیرشان را 

از دست رئیس بگیرند.

فقط طاهری و افشین نبودند
جلسه از ساعت 15 و تقریبا با حضور همه اعضای شورای 
فرهنگی و بچه های ســتاد استقبال از ورودی ها آغاز شد. 
البته جای خالی دکتر افشــین، نماینده رئیس دانشــگاه 
در کمیته ســه نفره و سینا طاهری، مســئول ابتدایی اردو 
کــه در نیمه راه اســتعفا داد، احســاس می شــد. در ابتدا 
دکتر حسینی توضیحاتی درباره روند برگزاری برنامه های 
اســتقبال از ورودی ها ارائــه کرد و در این بین با اشــاره به 
اســتعفای طاهری گفت که در آن برهه جایگزینی یک نفر 
ســخت بوده و با اطالع و تصویب کمیته ســه نفره تصمیم 
بر آن شــده که بیــن بخش های مختلف اردو تقســیم کار 
صورت گیرد و یک نفر هماهنگ کننده بین آنها مشــخص 
شــود. امیرمهــدی حســنی، مســئول ســرگروه ها نقش 

هماهنگ کننده ستاد را هم بر عهده داشته است.

سهم دانشگاه، 200 میلیون
معاون فرهنگی در ادامه شرط های دانشگاه برای برگزاری 
اردو را برشــمرد. مورد اول صرفه جویی در هزینه ها و تأمین 
منابع از خارج دانشــگاه بوده که در این راستا برای تأمین 
هزینه 600 میلیونی اردو، 200 میلیون از بودجه عمومی 
دانشــگاه خرج شــده، 200 میلیون هم درآمد حاصل از 
ثبت نــام بوده و 200 میلیون دیگر با تالش دکتر آراســتی 
از طریــق یکــی از خیرین. شــرط دوم دانشــگاه به تعداد 
ســرگروه ها بازمی گردد که با توجه به تصویب نســبت 1 به 
20 در مجموع 44 نفر سرگروه به اردو رفته اند. سرگروه ها به 
گفته دکتر حسینی از سوی کمیته سه نفره انتخاب شده اند 
ولی تقریبا اکثر پیشنهادهای امیرمهدی حسنی و فاطمه 
امینی در کمیته ســه نفره قبول شده است. خواسته سوم 
دانشگاه نیز حضور پررنگ استادان در اردو و نیز تأثیرگذاری 
و تصمیم گیــری دانشــگاه در برنامه های اردو بــوده که با 
حضور 42 نفر از استادان و نظارت کامل کمیته سه نفره بر 
امور مختلف اردو این خواسته تأمین شده است. حسینی 
در آخر حرف هایش ادعا کرد که هیچ کاری بدون اطالع و 

تصویب کمیته سه نفره انجام نشده است.

استادها نقش اول اردو بودند
محمدحسن سیفدار، مسئول ارزیابی اردو بعد از حسینی 
گــزارش خــود را ارائه کــرد. او ابتدا به چنــد ویژگی اردوی 

ســال های قبل اشاره کرد: ایجاد فضای انحصاری از سوی 
برخی گروه ها که جنجال های مختلفی را به دنبال داشــته 
و باعث شــده اردو به عنوان اردوی دانشگاه شناخته نشود، 
سرگروه محور بودن، تعداد کم استادان حاضر، تأمین بخش 
عمده هزینه ها از سوی دانشگاه و تمرکز برنامه های اردو در 
داخل اردوگاه یا حسینیه و فضای محتوایی و تفریحی خاص 
آن. ســپس ســیفدار به تفاوت های اردوی امسال پرداخت 
که اردوی دانشــگاه بوده و طیف گسترده تر و متکثرتری از 
دانشجوها در آن نقش داشتند و ورودی ها با آنها مواجه شدند 
و دانشگاه نیز به صورت رسمی تصمیم گیر اصلی اردو بوده 
است. سیفدار در اینجا بیان کرد که دانشگاه برای سال های 
بعــد باید زودتر تصمیمــش را درباره اردو و مســئولیت ها و 
اختیارات مرتبط با آن مشخص کند. تفاوت مهم دیگر اردوی 
امســال از دیدگاه ســیفدار حضور پررنگ اســتادان بود که 
تجربه زیسته خودشان در دانشگاه را در فضایی غیررسمی به 
ورودی ها منتقل می کردند و سواالت مختلف ورودی ها درباره 
تغییر رشته و کار و آینده و ازدواج به جای سرگروه ها از استادان 
پرســیده می شد. صمیمت نسبی شــکل گرفته بین استاد 
و دانشــجو در اثر حضور و همراهی استادان در برنامه های 
مختلف از دیگر اثرات حضور پررنگ آنهاست. البته او اعتقاد 
داشت ایده حضور پررنگ استادان هنوز خام است و درباره 
شکل حضور آنان و نیز روش های ترغیب شان برای شرکت در 
اردو باید فکر شود. سیفدار در ادامه به این نکته پرداخت که 
اردو همچنان دانشجویی مانده و مسئولیت اجرا با دانشجوها 
بوده ولی وجود برخی ابهامات در مسئولیت ها و اختیارات 
اختالف ها و جنجال هایی را به دنبال داشت. مسئول ارزیابی 
اردو در آخر ایجاد فضای غیررسمی برای پرسیدن سواالت 
و ابهامات شــکل گرفته در ذهن دانشــجوهای ورودی و نیز 
تشــکیل هویت جمعی بین آنها را هدف اصلی اردو دانست 

که در فضایی غیر از اردو قابل دسترسی نیست.

نارضایتی عمومی از تعداد کم سرگروه ها
امیرمهــدی حســنی، مســئول ســرگروه های اردو در 
صحبت های کوتاهش به نارضایتی ورودی ها و سرگروه ها 
و دیگــر افــراد حاضر در اردو از تعداد کم ســرگروه ها و نیز 
تناسب نداشــتن تعداد ســرگروه ها با وظایف محول شده 
به آنان پرداخت. حســنی همچنین این پرسش را مطرح 
کرد که حضور بیشتر استادان تا چه اندازه می تواند جای 
سرگروه ها را بگیرد؟ مســئول هماهنگ کننده ستاد اردو 
در پایــان حرف هایش این انتقاد را بیــان کرد که بهتر بود 
یک مسئول برای اردو وجود می داشت و خود او تیم اردو را 
انتخاب می کرد، نه اینکه اول تیم اردو انتخاب شــود و بعد 
یک مسئول هماهنگ کننده بین آنها تعیین گردد. فاطمه 
امینــی هم در صحبت یک دقیقه ای خود چند پیشــنهاد 
داشــت که آغاز زودتر فرایند های اردو، تشکیل دبیرخانه 
اردو و حضور فعاالن سابق این برنامه در آن و نیز اضافه شدن 

عضــو دانشــجو بــه کمیتــه ســه نفره از جمله آنهــا بود.

پیداکردن نقطه مثبت سخت است
قادری، مسئول بســیج دانشــجویی به جای خالی نقد و 
بررســی اردو اشــاره و برخی ایرادها در روند برگزاری اردو 
و اختالف آن با طرح مصوب ســمیه رســولی در شــورای 
فرهنگی را مطرح کرد: حضور دانشــجوهای ارشد و دکترا 
به عنوان ســرگروه ها که در عمل اجرا نشد، مصوبه شورای 
فرهنگــی بــرای تأمیــن 25درصــد از هزینه هــای اردو از 
سوی دانشــگاه که با آمار دکتر حسینی همخوانی ندارد، 
اطالع نداشتن اعضای کمیته سه نفره از آیین نامه داخلی 
بین معاون فرهنگی و سینا طاهری و اختالف بین شورای 
سه نفره در انتخاب مسئول اردو. قادری معتقد بود سخت 
می توان در اردو نقطه مثبت پیدا کرد ولی پررنگ شدن نقش 

استادان از جمله این نقاط مثبت است.

کفگیر ته دیگ دانشگاه
دکتر فتوحی آخرین ســخنران جلســه بود. او اردو را برای 
دانشگاه دانست، چراکه مسئول و پاسخگو دانشگاه است 
ولی معنــوی و مذهبی بــودن فضای اردو را هم خواســته 
دانشــگاه اعالم کرد. به گفتــه او کارهایی در این ســطح 
بدون کمک دانشجوها قابل انجام نیست و حضور و کمک 
آنها قطعا نیاز است. فتوحی طرح استادان راهنمای ویژه 
ورودی ها را هم طرحی دانســت که با کمک قســمت های 
مختلف دانشگاه آغاز شده و برای ارزیابی عملکرد استادان 
حاضر در آن نیز برنامه هایی در هیئت رئیســه دانشگاه در 
نظر گرفته شده است. رئیس دانشگاه با اشاره به چشم انداز 
نه چندان روشــن بودجه ســال 99 دانشگاه گفت امکان و 
نحوه برگزاری اردوی ورودی ها در ســال بعد باید بررســی 
شــود. همچنین بــه گفته فتوحی دانشــگاه کلیات طرح 
مصوب در شورای فرهنگی را پذیرفته ولی امکان تغییر آن 
در کمیته سه نفره را هم فراهم کرده و خود او هم در جریان 

امور مختلف اردو بوده است.

گزارش

نوشتن یک هنر است
این یادداشــت از سوی مخاطبین 
روزنامه فرســتاده شــده و روزنامه 
دخل و تصرفی در آن نداشته است.

هنر، امری فراتر از یک شوق و ذوق درونی 
اســت. اثر هنری، با رفتــن به دل کوه و 
کویر و با الهامات شکل نمی گیرد. اولین 
قدم برای خلق یک اثر هنری، داشــتن 
مهارت کافی اســت. این مهــارت باید 
با دانش ترکیب شــود. گرچه نمی توان 
ایــن دو را در مقوله هنــر، از هم منفک 
دانست، چراکه دانش هنری، عالوه بر 
جنبه علمی، بر پایه تجربه نیز هســت؛ 
تجربه ای که نوابغ دنیای هنر به آیندگان 
خــود آموختند و بدون داشــتن دانش 
و علــم خاصی و صرفــا با اســتفاده از 
استعداد ذاتی خود، دریچه ای جدید بر 
هنرمندان نســل بعد از خود باز کردند. 
حال که حداقِل توانایی به  دست آمد و 
ابزار های الزم برای پیاده سازی تفکرات، 
به منظور خلق یک  اثر هنری کسب شد، 
می توان به دل کــوه و کویر رفت و الهام 
گرفت و کش مکش های درونی، عشق 
و یا دغدغه هایمان را مبدأ خلق اثر خود 
بدانیم. در واقع قدم اول، تفکر و مطالعه 
اســت و بعد از آن، احساســات درونی 

می تواند به اثر هنری جال ببخشد. 
دانش هنری سبب می شود محتوا در دل 
فرم جای بگیرد و اغلب باعث می شود که 
محتوا به واسطه داشتن شناخت از فرم، 
سر و سامان بگیرد. اما اگر فرمی وجود 
نداشته باشد، اساسا محتوا چه معنایی 
دارد؟! برای پی بردن به این امر به نشریه 
»دردانشــکده« نگاهی بیندازید. این 
نشریه در دانشــکده مهندسی شیمی 
و نفت چاپ می شود و برای آن فعالیت 
در زمینه فرهنگــی و اجتماعی تعریف 
شده است. شاید وجود روزنامه شریف 
به عنوان بستری واحد برای عالقه مندان 
به نگارش در چنین حوزه هایی، منطقی 
و قابــل درک باشــد، اما وجود نشــریه 
فرهنگی اجتماعی برای یک دانشکده 
مهندسی، تنها ســبب می شود اهالی 
آن سعی در پر کردن هر چه زودتِر نشریه 
داشته باشند و اصل احترام به تخصص 
زیر پا گذاشته شود. اگر با درس خواندن 
مشکل دارید یا از شرایط کنونی خسته 
شده اید، به شکل آکادمیک و یا با کسب 
مهارت حوزه مورد عالقه تان، به آن امر 
بپردازیــد. نه اینکــه آن فعالیت را نازل 
جلوه دهید تا با توانایی شما همخوانی 
پیدا کند. باید یاد بگیریم که تخصص در 
هر زمینه ای به سادگی به دست نمی آید 
و اگر مایلیم در زندگی به امور دیگر هم 
ناخنکــی زده باشــیم، حداقل قدم در 
مسیر کسب تخصص آن حوزه برداریم 
که هم فایده ای به خودمان برسد و هم 

به مخاطبین بی نوایمان!

 آریان 
امیری فر

آموزش لنِگ مکانیک
ســاختمان جدید دانشــکده مکانیک آنطور کــه از بیرون 
پیداســت، پیشــرفت خوبی داشــته و احتمــاال به زودی 
قــرار اســت بهره برداری شــود. بچه های شــورای صنفی 
این دانشــکده بازدیدی از ســاختمان جدید داشتند و در 

کانال شان توضیحاتی را درباره آن منتشر کردند:
این پروژه ســال 1389 شروع شده و شرکت به ساز جنوب 
به عنوان پیمان کار پروژه در محل مشخص شده، آغاز به کار 
کرده است. مدت زمان مقرر برای تکمیل پروژه 3 سال بوده 
ولی با وجود گذشت قریب به 10 سال از شروع پروژه هنوز 
به بهره برداری نرسیده است. مساحتی حدود 15000 متر 
مربع زیربنا برای ساختمان جدید دانشکده مکانیک در نظر 
گرفته شــده که در کنار آن هم زمینی به مساحت زیربنای 
15000 متر مربع، برای احداث ساختمان جدید کالس ها 
قرار دارد. این دو ساختمان از نظر تجهیزات موتورخانه ای 

مشترک هستند و موتورخانه جهت سرمایش و گرمایش هر 
دو ساختمان، در زیر زمین ساختمان جدید مکانیک قرار 
دارد. بنابرایــن بهره برداری از ســاختمان جدید کالس ها 

وابسته به تکمیل پروژه ساختمان جدید مکانیک است.
در طبقه زیرزمین ساختمان جدید آزمایشگاه ها قرار دارد 
و در طبقه همکف نیز تعداد دیگری آزمایشــگاه و تعدادی 
اتاق اداری و در طبقات باالتر این ســاختمان 7 طبقه نیز 
کالس ها و سالن سمینار و اتاق های استادان در نظر گرفته 

شده است.
کلیت ســاختمان از نظر نمای ظاهری و اســکلت داخلی 
تکمیل اســت امــا تجهیزات و آسانســورهای دانشــکده 
خریداری نشده و تکمیل ساختمان وابسته به خریداری این 
تجهیزات است. دلیل اصلی وقفه طوالنی مدت و پیشرفت 
کند پروژه مشــکل مالی است، در حدی که پروژه چندین 

مقطع به دلیل مشــکل مالی متوقف می شــود اما فروش 
اوراق قرضه در بورس، پولی را به پروژه اختصاص می دهد 
که مقداری کار را جلو می بــرد. البته اوراق قرضه تعهدآور 
اســت و در حال حاضر این اوراق دانشگاه هم تمام شده و 
فعال راه حل جدیدی ارائه نشده است. حتی در مدت اخیر 
مقداری از پروژه هم با پول خود پیمانکار جلو رفته ولی دیگر 

این امکان وجود ندارد.
این پروژه حدود 10 میلیارد تومان بدهی دارد که این بدهی 
به دو بخش 5 میلیارد و ششــصد میلیونی شرکت پیمانکار 
و حــدود 5 میلیارد برای مجهزکردن کالس ها به صندلی و 
میز و پروژکتور و تخته و دیگر امکانات آموزشی و همچنین 
آسانسور تقسیم می شود. البته رئیس دانشکده مکانیک از 
خریداری چیلرها و سیستم های هواساز این ساختمان هم 

خبر داده که هنوز تحویل دانشگاه نشده است.

ذره بین

نامه وارده

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  838

   1398 مـاه  آذر   12 سه شنبـه 

3

بخش خبری



یک امتیاز کوچک!
بعد از کنکور 98 و انتشــار شایعاتی مبنی بر پذیرش بدون 
ضابطــه دانشــجویان به ویژه در رشــته پزشــکی بحث در 
زمینه ســهمیه ها بســیار باال گرفت. به خصوص در فضای 
مجازی صحبت از ســهمیه هیئت علمــی به میان آمد. در 
این فضا برای اولین بار مســئوالن مجبور به پاســخگویی و 
ارائه آمارهایی شدند. دکتر غالمی، وزیر علوم مرداد ماه در 
مصاحبه با میزان برای نخستین بار در این خصوص ارقامی 
رسمی ارائه داد. او ضمن دفاع از این گونه تسهیالت اذعان 
کرد که در سال 98 از کل اعضای هیئت علمی که 80 هزار 
نفر هســتند، فقط 1500 نفر از این امتیاز استفاده کردند 
که از این میزان 900 نفر برای انتقال بوده و 600 نفر دیگر 
هم برای تغییر رشته. دکتر نمکی نیز تحت تأثیر همین جو 
از مردادماه دســتور لغو تسهیالت اعضای هیئت علمی را 
برای تغییر رشته به پزشکی اعالم کرد. همچنین در مهر ماه 
98 بود که ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش کشور در 
مصاحبه با شبکه خبر گفت از این سهمیه ها دفاع نمی کند 
و صرفا مجری قانون است. در همین ماه خبرگزاری مهر نیز 
در مصاحبه با 10 تن از روسای دانشگاه های مطرح کشور از 
جمله امیرکبیر و تهران و تربیت مدرس به کنکاش و گرفتن 
آمار در این زمینه پرداخت. اکثر این روســا که از تعداد کم 
ورودی های فرزند هیئت علمی در دانشگاه های  خود سخن 
می گفتند و در ضمن تأکید می کردند که به شدت مخالف 
این امتیازات ویژه هســتند. برای مثال دکتر نیلی، رئیس 
دانشگاه تهران در مصاحبه ای گفته بود این دانشگاه بیشتر 
از 10درصد کل ظرفیِت ورودِی کارشناســی را از فرزندان 

هیئت علمی جذب نمی کند.

همه چیز زیر سر شورای عالی انقالب فرهنگی
بر اساس قانونی که در اسفندماه 1388 به تصویب هیئت 
دولت رســید، فرزندان اعضای هیئــت علمی به امتیازات 
ویژه ای دســت یافتند. ناگفته نماند که قبــل از این تاریخ 
هم این امتیازات وجود داشــت. البته بعد از ســه سال این 
مصوبه با رأی دیوان عدالت اداری لغو شد. بعد از ابطال آن 
مصوبه، این بار اعضای هیئت علمی دست به دامن شورای 
عالی انقالب فرهنگی شدند تا به عنوان یک نهاد باالدستی 
اقدامی بکند. نتیجه این تالش های چهره های دانشگاهی، 

دســتورالعملی بود کــه در تیر ماه 1392 بــه تصویب این 
شــورا رسید که بر اســاس آن فرزندان هیئت علمی پس از 
پذیرفته شــدن در آزمون سراســری می توانند از دانشگاه 
مبدأ به یکی از دانشــگاه های واقع در شــهر محل خدمت 
- ترجیحا دانشگاه محل خدمت- والدین خود نقل مکان 
کنند و در صورت نبودن آن رشــته در آن شــهر به دانشگاه 
نزدیک ترین شــهر به محل خدمت والدیــن خود با تعیین 
سازمان ســنجش مراجعه کنند. آنها همچنین می توانند 

رشته خود را تغییر دهند.

خط ویژه برای خواص
امــکان تغییر رشــته یا دانشــگاه، برای فرزنــدان اعضای 
هیئت علمی با دو شــرط وجود دارد؛ اول آنکه حد نصاب 
نمره علمی الزم برای انتقال 90درصد و برای تغییر رشــته 
92.5درصد نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه 
مربوط برای رشــته محل مورد تقاضا باشد. انتقال از دوره 
روزانه به تمام دوره ها، از دوره شــبانه بــه تمام دوره ها جز 
روزانــه، از یک مرکــز پیام نور به مرکز پیام نــور دیگر، از یک 
موسســه غیــر انتفاعی به موسســه غیر انتفاعــی دیگر و 
انتقال از یــک دوره نیمه حضوری بــه دوره نیمه حضوری 
دیگر بالمانع اســت.این قانون کلیه اعضای هیئت علمی 
رسمِی قطعی یا رسمِی آزمایشی اعم از شاغل بازنشسته یا 
متوفی و یا پیمانی با دو ســال سابقه کار را شامل می شود. 
البته برای انتقال محدودیت هایی هم وجود دارد و آن این 
است که انتقال به دانشگاهی دیگر در یک شهر امکان پذیر 
نیســت. از همین رو فرزندان اعضــای هیئت علمی، برای 
پذیرش در دانشــگاه های خوب شهر تهران، ابتدا شهری 
دیگر را انتخاب می کنند و سپس با گزینه انتقال به تهران، 
وارد دانشگاه های محبوب تر می شوند. بر اساس آیین نامه، 
تغییر رشته می تواند در دانشــگاه مبدأ و یا دانشگاه دیگر 
باشــد. موضوع کمک ویژه به این فرزندان آنجاست که اگر 
فرزند هیئت علمی دارای حد نصاب نمره الزم برای انتقال 
نباشد، در صورت احراز بقیه شرایط، سازمان سنجش کشور 
داوطلب را به صورت میهمان به دانشــگاه مقصد که لزوما 
باید در شهر محل خدمت عضو هیئت علمی باشد، معرفی 
می کند. تبدیل انتقال مشروط به انتقال دائم منوط به احراز 
وضعیت علمی مناســب بعد از حداقل دو ترم به تشخیص 

دانشگاه مقصد است. نکته مهم و جذاب تر ماجرا آن است 
کــه اعضای هیئت علمی حتی شــهریه ای همچون دیگر 

مهمانان دانشگاه نمی پردازند.

سهمیه نه، امتیاز
این امتیازات که به غلط در فضای عمومی به سهمیه هیئت 
علمی تعبیر شده، باعث به وجود آمدن بحث های متعددی 
میان مخالفان و موافقان آن چه در مجلس و چه در فضای 
عمومی جامعه شده اســت. موافقان با طرح این موضوع 
که اصوال قانونی به عنوان سهمیه هیئت علمی موضوعیت 
ندارد، اســتدالل می کنند این تســهیالت صرفا امتیازی 
اســت که بعد از اعالم نتایج کنکور اعمال و ظرفیت اضافه 
برای این افراد در نظر گرفته می شــود. آنها در آخر این طور 
نتیجه گیری می کنند که فرزندان هیئت علمی جای کسی 
را در دانشگاه ها نمی گیرند. حال باید از آنها پرسید که اگر 
این ظرفیت در دانشــگاه ها وجود دارد، چرا قبل از کنکور 
برای استفاده همه اضافه نمی شــود؟ موافقان همچنین 
ایــن امتیازات را در راســتای سیاســت کلــی وزارت علوم 
جهت بومی گزینی و کاســتن از اسکان موقت دانشجوها 
در خوابگاه ها می دانند و در ادامه اضافه می کنند که تمام 
دانشــجوها می توانند بعد از یک ترم تحصیل در دانشگاه 
پذیرفته شده به محل سکونت شــان انتقالی بگیرند و تنها 
امتیاز فرزندان اعضای هیئت علمی در این اســت که آنها 
از همان ابتدا قادر به انجام این کار هســتند. در پاســخ به 
ایــن توجیه باید به این نکته اشــاره کرد کــه انتقال عادی 
دانشجویان همواره به دانشگاه مقصدی هم تراز با دانشگاه 
اولیه آن هم در شــرایط خاص صــورت می گیرد و هیچ گاه 
این گونه انتقاالت به دانشگاه های تراز اول نبوده. همچنین 
موافقان سهمیه هیئت علمی عموما اشاره می کنند که در 
تمــام دنیا، همه اصناف در حیطه کاری شــان از امتیازات 
ویژه ای برخوردار می شــوند. نهایت آنکه هر تصمیمی که 
برای باقی ماندن یا حذف ســهمیه ها صــورت بگیرد، باید 
بــر مبنای یک اصول اخالقی باشــد. در ســهمیه مناطق 
این کار حمایت از گروه های محروم تر تلقی می شــود و در 
سهمیه های فرزندان شهدا و ایثارگران، منطق قانون جبران 
حمایت از این گروه اســت اما مشــخص نیست که منطق 
سهمیه هیئت علمی بر مبنای کدام اصل اخالقی است؟

نگرانــی در مــورد عدالــت آموزشــی، یکــی از موضوعاتــی اســت کــه اخیــرا دغدغــه  گروه هــای مختلــف در جامعه شــده اســت. عــده ای دربــاره تأثیر 
مــدارس خــاص و غیرانتفاعــی در کاهــش بهره منــدی گروه هــای ضعیف جامعــه از دانشــگاه ی خوب و برتر ســخن گفتند؛ مشــکلی که در نظــام کنکور 
و ورود بــه دانشــگاه در ایــران تــالش شــده بــا ســهمیه های مناطــق کمرنگ شــود امــا همین ســهمیه ها نیــز خود بــالی جان تحقــق عدالت آموزشــی 
 شــده اند. یکــی از ایــن ســهمیه ها کــه حســابی محــل بحث و جــدل اســت، ســهمیه فرزنــدان اعضــای هیئــت علمــی دانشگاه هاســت کــه در ادامه 

به آن پرداخته ایم.

از سهمیه هیئت علمی چه می دانیم؟

فرزندم، نگران نباش

سید رضا 
احمدزاده

گزارش

قانون حامی کیست؟
کنکور شاید درســت ترین مصداق 
برای آن شــتری باشــد که دم خانه 

همــه مــا ایرانی هــا خوابیــده و اثرات 
مســتقیمی بر زندگی مان دارد. بعد از 
سپری شدن دوازده سال از زندگی مان 
در مدرســه با پدیده ای روبرو می شویم 
که چهار ساعت بیشتر نیست ولی برای 
همین چند ساعت، باید تمام یک سال 
را صرف تســت زدن و خریدن خروارها 
کتاب آموزشــی و آزمون های آزمایشی 
بی مصــرف کنیم. اگر بعــد از این یک 
ســال ســخت، بخت با ما یار باشد و به 
بیماری هــای مزمن دچار نشــویم و از 
همه مهم تر ذهن سطحی خود را برای 
تست زنی تقویت کنیم، آنگاه می توانیم 
امیــدوار باشــیم که به حداقــل نتیجه 

مطلوب برسیم. 
راســتی اگر قرار باشــد به کسی کمک 
کنیم تا این مســیر را کوتاه تر طی کند، 
وظیفه مــا در جایگاه سیاســت گذار، 
حمایت از کیست؟ طبق قانون اساسی 
و سیاســت کلی نظام مبنی بر عدالت 
آموزشــی، توجــه به طبقــات محروم و 
مناطق کمتر برخوردار باید در اولویت 
سیاســت ورزان و مجریان قــرار بگیرد. 
اگر قرار بر دادن امتیازات ویژه اســت، 
اقشار بی بضاعت جامعه که از کمترین 
ســطح کیفیت آموزشــی برخوردارند، 
بایــد بر بقیه ارجحیت یابند؛ نه صنفی 
که همــواره از تمکن مالــی برخوردار 
بــوده و در نتیجــه بهترین فرصت های 
تحصیلی را بــرای فرزندان خود فراهم 
کرده است. دادن تسهیالت به فرزندان 
هیئت علمی توزیع قانونی رانت است، 
به خصوص که اکثــر قانون گذاران این 
موضــوع، از ذی نفعــان هم به شــمار 

می روند. 
باید توجه داشت که دانشگاه های کشور 
از پول بیت المال امکانات بهداشــتی، 
غذایی و رفاهی دانشــجویان را فراهم 
می کننــد و در نتیجــه انتظــار می رود 
دانشــجویان فارغ التحصیل در جهت 
خیر جمعی حرکت کنند. دانشــجویی 
که از هر نوع ســهمیه و رانتی استفاده 
کرده، احتماال توانایی کمتری نسبت 
به بقیه دانشــجوهای همکالسی خود 
دارد. معموال این گونه دانشجوها باید 
کمتر از بقیه تالش کنند، اغلب گرفتار 
مشــروطی های پی درپی می شــوند و 
بــه نوبه خود بــازده آموزشــی را کمتر 
می کنند. این دانشجوها در وهله اول 
خودشان آسیب می بینند و از آن مهم تر 
منابــع مالی فراوانــی را هدر می دهند 
که می توانســت در اختیار آن دســته 
دانشــجوهای توانمندی قرار گیرد که 
بــرای قبول شــدن در دانشــگاه های 
تــراز اول هیچ گونه رانتی نداشــته اند 

و ندارند.

یادداشت
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یکی دو سال قبل که با مسئوالن مرکز محاسبات سابق یا همان مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه صحبت می کردیم، یکی از پروژه های در دست 
اجرای شــان را پوشــش سراسری وای فای در سطح دانشگاه اعالم کردند، به طوری که بدون قطع شدن شــما در سراسر دانشگاه بتوانید به شبکه شریف 
وصل شــوید. این پروژه هنوز به اتمام نرســیده و در جاهای مختلفی از دانشــگاه شــما مجبور به روشــن کردن دیتای موبایل تان می شوید. در گزارش زیر 
نگاهی کوتاه انداخته ایم به وضعیت دسترســی به وای فای در قســمت های مختلف دانشــگاه. البته اطالعات مان بر اساس تجربه افراد مختلف بوده و نارسایی هایی 

دارد و نیازمند تکمیل است.

نگاهی به وضعیت دسترسی به وای فای در دانشگاه

تا کی به تمنای وصال تو یگانه
گزارش

در آزادیسردر معروف

مسجد

در نقلیه

مرکز 
محاسبات

مرکز 
علوم نانو و 

بیوتکنولوژی

عمران

برق

فیزیک

مجتمع خدمات فناوری

هوافضا

کامپیوتر

صنایع

مکانیک

شیمی مواد
کتابخانه مرکزی

در طرشت در انرژی

ریاضی

سلف

استراحتگاه 
دختران

 شهید 
رضایی

ابن سینا و تاالرها

شریف 
پالس

مرکز کارگاه ها

ت
م.شیمی و  نف

کامپیوتر
در دانشکده کامپیوتر همکف وضع خوبی دارد و حتی چند اکسس پوینت در دسترس 
اســت ولی در بعضی طبقات نمی توان به وای فای وصل شد؛ مثال در بخش هایی از 

طبقه اول و دوم و در اتاق مطالعه نمی توان به اینترنت دسترسی پیدا کرد.

سلف
رو بروی سلف یک وای فای وجود دارد و می توان به آن وصل 
شــد، هر چند که اکســس پوینت آن زیاد نزدیک نیست و 
معموال سرعت خوبی ندارد. داخل سلف پسران کال هیچ 
وای فاِی در دسترســی وجود ندارد، اما در سلف دختران 

وای فای در دسترس هست و خوب هم آنتن می دهد.

مسجد
مسجد دانشگاه کال از 
وای فای بی بهره است.

استراحتگاه دختران
از اســتراحتگاه دختران به هیچ شبکه وای فایی نمی توان 
وصل شــد. مشکل این اســت که در استراحتگاه دختران 

حتی دیتای گوشی هم آنتن نمی دهد.

شیمی
طبقه اول و دوم شــیمی وای فای ندارد و وای فای 
همکف هــم ظاهرا ســرعت خوبی نــدارد. طبقه 
چهارم شیمی نزدیک دفتر دانشکده وای فای دارد.

مکانیک
در بیشــتر جاهای دانشــکده می تــوان به 
وای فای وصل شد؛ مخصوصا سالن مطالعه.

مهندسی شیمی و نفت
در بخش شمالی دانشکده چند وای فای وجود دارد و طبقه همکف و نیم طبقه و طبقه 
دوم را پوشش می دهد. یکی از این وای فای ها رمزدار است که البته وای فای عمومی 
است و همه دانشکده رمز آن را بلدند. طبقه های سوم و چهارم و پنجم وای فای بدون 
رمز ندارند. در طبقه اول هم معموال می توان به اینترنت وصل شــد. یک مشکل که 
در وای فای این دانشکده وجود دارد این است که زیاد پیش می آید برای چند دقیقه 
قطع شــود و دوباره وصل شود. در ســاختمان جنوبی فقط در طبقه دوم و نزدیک 
سایت کارشناســی ارشد وای فای بدون رمز وجود دارد. البته در بخش های زیادی 

از ساختمان جنوبی کورسویی از وای فای دانشکده کامپیوتر در دسترس است.

ساختمان ابن سینا و تاالرها
این دو ســاختمان وای فای بدون رمز ندارنــد و احتماال در این 
امر عمدی هم در کار بوده. به هر حال گاهی دیده شده که یک 
اکسس پوینت بدون رمز قابل شناسایی است و بچه ها هم فرصت 
را غنیمت شمرده اند و از وقت شان در کالس استفاده کرده اند!

مرکز علوم نانو و بیوتکنولوژی
در آزمایشگاه های این مرکز دسترسی به وای فای وجود ندارد و به منظور 
وصل شدن به اینترنت فقط در آزمایشگاه  ها تعداد محدودی کابل لن قرار 

داده شده که جوابگوی دانشجویان نیست.

مجتمع خدمات فناوری
در مجتمع خدمات فناوری تقریبا همه جا شریف وای فای در 
دسترس است ولی عمال در اکثر نقاط قابل استفاده نیست، 
چون تعداد خیلی زیادی اکسس پوینت متفرقه روشن است 

و نویز بسیار زیادی روی شریف وای فای می اندازد.

فیزیک
وصل شدن به اینترنت در فیزیک 
کمــی عجیب اســت! بخشــی از 
دانشــکده کــه به مرکــز خدمات 
فناوری نزدیک است وای فای دارد. 
در طبقه ســوم و کمی آن طرف تر 
از در کتابخانه اینترنت وجود دارد 
ولی داخل کتابخانه وصل شدنش 

بگیر نگیر دارد.

شریف پالس
شریف پالس و جکوز و آن ناحیه کال وای فای ندارد. یکی از 
دانشجوها می گفت شریف پالس برای مجموعه مودم خریده 
ولی دانشگاه هنوز به پالس انشعاب اینترنت نداده است.

عمران
دسترسی به شریف وای فای نسبتا خوب است.

مرکز محاسبات
در این ساختمان وای فای وجود دارد و سرعت 

خوبی هم برایتان به ارمغان می آورد.

کتابخانه مرکزی
در ایــن ســاختمان وای فای 

قابل دسترسی است.

برق
در همکف این دانشکده وای فای خوبی قرار دارد.

صنایع
همکــف دانشــکده بــه وای فای 

متصل است.

علوم ریاضی
همکف دانشکده به شــریف وای فای 

وصل است.

شهید رضایی
در این ساختمان می توان به شریف وای فای وصل شد.

هوافضا
همکف و طبقه اول به شریف وای فای 

وصل است و سرعت خوبی دارد.

مدیریت و اقتصاد
اینترنت این دانشکده یکپارچه شده و اگر به اینترنت 
دانشــکده وصل باشــید و در طبقات مختلف حرکت 
کنید قطع و وصل نمی شود ولی برای وصل شدن نیاز 

به نام کاربری و رمز عبور دانشکده ای دارید.
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تابستان 97 تابستان سخت و دردناکی برای خیلی از مردم ایران بود؛ تابستانی که قیمت ارز صعود آزاد خودش را شروع کرد و دست های مردم از رسیدن به 
آن کوتاه ماند. همین شد که کل اقتصاد کشور تحت الشعاع این جهش قرار گرفت و قیمت دیگر کاالها و خدمات هم دنباله رو قیمت دالر شدند و سرمایه های 
زندگی مردم ظرف چندماه به شدت افت پیدا کرد. کلیدواژه اوضاع بحرانی اقتصاد ایران در این سال ها در نرخ ارز خالصه شده است. در این یادداشت به تجزیه 

و تحلیل این واقعه و مقوله نرخ ارز و آینده آن می پردازیم.

پس لرزه های زلزله ارزی سال گذشته

همه دالرهای جهانگیری

تکیه گاهی به نام عماد
شــرکت »پیشــتازان امن کاوی عمــاد« در پاییز ســال 
1395 با ارتباط مســتقیم محیط دانشــگاهی و مراکز 
علمی و به وســیله گروهی 10 نفــره و جذب نیروهای 
متخصص در حوزه امن ســازی شروع به کار کرد. عماد 
جزء معدود شرکت های دانش بنیان است که به صورت 
تخصصــی صرفا در حــوزه ارزیابــی امنیتــی و آزمون 
نفوذ خدمات مثل ارزیابی امنیتی وب و وب ســرویس، 
ارزیابــی امنیتی و آزمون نفوذ شــبکه، ارزیابی امنیتی 
شــبکه و زیرســاخت )AD، DB، OS و...(، ارزیابــی 
موبایــل )اندرویــد و IOS(، ارزیابــی منــع ســرویس 
توزیع شــده و طــرح مقابلــه با حمالت انکار ســرویس 
توزیع شــده، تحلیــل بدافزارها و مهندســی معکوس، 
مشــاوره حقوقی امنیت و جرم شناسی رایانه ای، مانور 
 امنیتــی، مشــاوره و برگــزاری دوره هــای تخصصی را 

ارائه می دهد.
با توجــه به امــکان از قلــم افتادن برخــی مالحظات 
امنیتــی از ســوی توســعه دهنده و نیــز تمرکز بیشــتر 
ســازمان ها برای فراهم ســازی هرچه سریع تر خدمات 
در قالب ســامانه های اینترنتی و اصالح و بهبود سریع 

مشکالت، معموال تمرکز الزم و کافی برای فراهم سازی 
نیازمندی هــای امنیتــی این ســامانه ها وجــود ندارد 
و به همیــن دلیل شــرکت عماد به منظــور نگهداری و 
پشــتیبانی امنیتی فضای تبادل اطالعــات و نیز برای 
تعییــن خط مشــی امنیتی ســازمان، به شناســایی و 
ارزیابی آسیب پذیری های موجود در شبکه های داخلی 
و خارجی پرداخته و در محدوده تعیین شــده بر اساس 
ســه روش جعبه سیاه، خاکستری و سفید اقدام نموده 
تا با ارائه راهکارهایی امنیت اطالعات را افزایش دهد.

چشم انداز عماد تبدیل شدن به بزرگ ترین و توانمندترین 
شرکت امنیتی در منطقه غرب آسیا تا سال 1404 است 
و در حــال حاضــر جمع 35 نفره این شــرکت بــا ارائه 
راهکارهــای امن در حــوزه فضای مجازی در اندیشــه 
ایجــاد تکیه گاهی ایمــن در تأمین امنیــت اطالعات 
کشور در مقابل حمالت و نفوذهای سایبری در تمامی 
 حوزه هــا و به خصــوص حوزه هــای دفاعــی، نظامــی 

و بانکی است.
خدمــات امنیــت عمــاد در دو زمینــه آزمــون نفــوذ و 

مقاوم سازی قابل بیان است:

آزمون نفود: تیم آزمون نفوذ عماد با استفاده از ابزارها 
و متدولوژی روز دنیا یــک تمرین امنیتی حمالتی را به 
منظور یافتن حفره های نفوذ به ســامانه ها شبیه سازی 
می کند و با شناســایی آســیب پذیری ها در تالش برای 

جلوگیری از سوءاستفاده از آنهاست.
مقاوم ســازی: تیم ارزیابی امنیتــی و آزمون نفوذ عماد 
پس از پیاده سازی آزمون راهکارهایی را برای امن سازی 

سامانه ها ارائه می دهد.
از جمله دســتاوردهای عماد هم می توان به امن سازی 
تمام ســامانه های برخط همــراه اول، ارزیابی امنیتی 
و آزمون نفوذ شــبکه و ســامانه های حســاس و حیاتی 
کشــور در حوزه هــای نظامی، بانکــی و... و همچنین 
اخــذ گواهی نامه ها و مجوزهای صنعت امنیت اشــاره 
کرد که پروانه فعالیــت از مرکز مدیریت راهبردی افتای 
ریاست جمهوری در حوزه عملیاتی افتا با گرایش آزمون 
و ارزیابی امنیتی، گواهی رتبه بندی و احراز صالحیت 
شــرکت های انفورماتیکــی از ســازمان برنامه و بودجه 
کشور، مجوز واحد فناوری از پارک علم و فناوری دانشگاه 
صنعتی شریف، پذیرش به عنوان شرکت دانش بنیان در 

معاونت علمی و فناوری ریاســت جهوری، عضویت در 
انجمن صنفی صنعت افتا )ســندیکای افتا( و عضویت 

ممتاز در انجمن رمز ایران از آن جمله است.
)Emad24.ir(

 مائده 
صالحیان

گزارش

نرخ ارز و رژیم ارزی
در ســاده ترین تعریــف، نــرخ ارز به معنای 
ارزش پول یک کشــور بر حسب پول کشور 
دیگر اســت و در ایران هم که قیمت دالر بر 
حســب ریال حرف اول را می زند. رژیم نرخ 
ارز نیز یکی از مهم ترین ابزارهای سیاســی 
دولت ها محسوب می شود که انتخاب آن اثر 
قابــل توجهی بر تمام متغیرهای اقتصادی 
می گذارد. در واقع رژیم نرخ ارز شــرایطی 
اســت که دولت یک کشــور اجازه می دهد 

تحت آن شرایط نرخ ارز تعیین شود.

جهش نتیجه سرکوب است
طی چند ســال گذشــته با وجود نرخ رشد 
باالی نقدینگی و افزایش تورم، بانک مرکزی 
از طریق مداخله در بازار ارز تالش کرده بود 
نــرخ ارز اســمی را تثبیت کنــد. اما در یک 
اقتصاد تورمی مانند ایــران تثبیت نرخ ارز 
اســمی به مدت طوالنی منجــر به کاهش 
نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک 
مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، 
افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری 
اقتصــاد ملــی و کاهــش رشــد اقتصادی 
می شود. مشــکل بزرگ تری که تثبیت نرخ 
ارز اســمی در یک اقتصاد تورمی به وجود 
می آورد این اســت کــه در فواصــل زمانی 
مختلــف زمینه جهش نــرخ ارز را به دنبال 
دارد. این بحــران در اوایل دهــه 70، دهه 
80 و همچنین در سال های 91 و 97 برای 

اقتصاد ایران رخ داده است.
این چرخه سرکوب نرخ ارز و بعد جهش نرخ 
ارز که بارها در اقتصاد ایــران اتفاق افتاده 
و علت آن هم رشــد بــاالی نقدینگی و تورم 
مزمــن در اقتصاد ایران اســت، بار دیگر در 
ســال 97 و با شدت بیشتری رخ داد. دلیل 

عمده این جهش نرخ ارز نیز ضعف مدیریت 
و برنامه ریزی بانک مرکزی بود. ترکیب این 
ضعف مدیریت و برنامه ریزی با شوک ناشی 
از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها 
و شــکل گیری انتظارات مبنــی بر افزایش 
نــرخ ارز منجر به بــی ثباتی بی ســابقه در 
بازار ارز ایران شــد، به طوری که نرخ ارز در 
سال 97 نســبت به نرخی که قبل از بحران 
داشت، به بیش از 4 برابر افزایش پیدا کرد. 
 ایــن اتفاق اولین بار بود که در اقتصاد ایران 

رخ می داد.

پاس گل دولت
در ایــن شــرایط کــه سیاســت گذار باید 
افزایــش طبیعی نرخ بــازار را می پذیرفت 
تــا مانع کاهش ذخایر شــود و تقاضای ارز 
را کنتــرل کنــد، بدترین واکنــش ممکن 
را انجــام داد و اعــالم کــرد کــه تمامــی 
تقاضاهــای بازار را با نــرخ پایین )یا همان 
4200 تومــان جهانگیری معروف( تأمین 
خواهد کرد. دولت با این کار می خواســت 
انتظــارات را کنترل و تــورم را مهار کند اما 
نه تنهــا به این هــدف نرســید، بلکه صرفا 

منجــر به توزیع گســترده رانت بین برخی 
افــراد و شــرکت ها و ســازمان ها و اتــالف 
 ذخایــر ارزی کشــور آن هــم در شــرایط 

تحریم شد.

نیما وارد میدان شد
بعــد از گذشــت 4 تا 5 ماه دولــت متوجه 
سیاســت های اشــتباه خود شــد و سعی 
کرد سیاســت های اجرایی قبلــی را کنار 
بگذارد و به شیوه درســت تری روی آورد. 
بانــک مرکــزی بــرای حفــظ ارزش ریال 

راه هایــی را بــه کار بــرد کــه از جملــه آن 
می تــوان به راه اندازی ســامانه نیما برای 
کم کردن اثر بازار سیاه، کنترل نرخ بهره، 
افزایش جرائم معامالت آزاد، تزریق ارز در 
صرافی های مجاز و تالش برای بازگرداندن 
دالرهــای ناشــی از صــادرات غیرنفتــی 
اشــاره کرد. از طرف دیگر بی کشش بودن 
نــرخ دالر باالی 13 هــزار تومان و کاهش 
حساسیت بازار ایران به تهدیدهای ترامپ 
و تحریم هــای جدیــد و در واقــع کاهــش 
التهابات سیاســی، کاهش نــرخ ارز را به 
دنبال داشــت و همین مسأله موجب شد 
فروشــنده ها در بازار دستپاچه شده، دالر 
 بیشــتری بفروشــند و به روند کاهش دالر 

کمک کنند.

چیزی از آینده می توان گفت؟
بــازار ارز مدتــی بــود کــه آرام گرفتــه بود 
ولــی دوبــاره دارد التهاب هایــی از خــود 
نشــان می دهد. از ســوی دیگر اقتصاد ما 
رشــدی منفی را تجربه می کنــد. نکته ای 
کــه در اینجــا اهمیــت زیــادی دارد، این 
اســت که بیــش از نیمی از صنایع کشــور 
در حــال تکمیــل ظرفیــت خود هســتند 
و بخش هــای جایگزیــن واردات نیــز بــا 
سرعت بیشتری مشــغول تولیدند، چراکه 
در شــرایط تحریــم امــکان واردات خیلی 
از کاالهــا وجود ندارد. شــاخص pmi نیز 
این گــزاره را بــرای ایران تأییــد می کند. 
اگر تحوالت سیاســی به سمت تهدیدهای 
جدی تر و شــرایط متفاوت تر حرکت نکند، 
می توان انتظار داشــت که ثبــات در بازار 
ایــران حکم فرمــا شــود و اقتصــاد ایران 
 رشــد اقتصادی مثبــت را در ســال آینده 

تجربه کند.

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  838

   1398 مـاه  آذر   12 سه شنبـه 
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اقتصاد و کسب وکار

از صفر تا ثروت



آسمان همه جا همین 
رنگ است

»آســمان همه جــا همیــن رنــگ 
اســت«... هیچ جمله ای تــا بدین 
اندازه در مورد جغرافیا و فرهنگ اشتباه 
نیست. آســمان خاکســتری تهران با 
شــهروندانی که در تاکسی و اتوبوس از 
هر دری سخن می گویند هیچ شباهتی 
به ســاکنان بی اعتنای آمســتردام زیر 
آســمان آبی اش نــدارد. اینجا بســیار 
دشــوار اســت تا نگاه کســی را به خود 
متوجه کنــی و او را واداری تا از زندگی 
خصوصی اش بگوید. اما همین مردمان 
به دیده ســرد، تمام توان شــان را به کار 
می گیرنــد تــا کار تــو را راه بیاندازنــد. 
کاری به فردا واگذار نمی شود مگر آنکه 

چاره ای جز آن نباشد.
اینجا وارد شدنت به کالسی و یا دفتری، 
توجه کسی را برنمی انگیزد. گاه خیال 
می کنی بودن و نبودنت برای همه یکی 
اســت. قاعده اما آن است که آدم ها در 
جای خود نشســته اند و هر که نباشد، 
جایش بس خالی اســت. رابطه، حقی 
را ناحق نمی کند و جیب گشاد، راه حل 

هر مشکلی نیست.
این  همــه اما بــه این معنا نیســت که پا 
که به این ســرزمین بگــذاری، درها به 
روی تو و دانش و اســتعدادت گشــوده 
و بهشــت پیش رویت فرش می شــود. 
صبر ایوب می طلبد و استمرار یوسف تا 
بتوانی از نقطه صفر آغاز کنی. اگر دکتر 
و مهندس و شخص شخیصی بوده ای، 
بهتر است اینجا که می رسی از همه چیز 
پیراســته شوی. اگر القاب و انتظارات و 
اوهام را کنار گذاشتی، خود جدیدی را 
خواهی شــناخت که تا دیروز خبری از 
وجودش نداشتی. مبهوت بی معنایی 
آشــناترین عاداتت خواهی شد. وقتی 
مــادری را ببینی که زیر بــارش باران و 
برف کودکان خردسالش را با دوچرخه 
به مدرسه می برد، استاد کالس از همه 
زودتر ســر کالس حاضر اســت و تمام 
نوجوان ها باید پول توجیبی خودشــان 
را با کار جانبی در کنار درس مدرســه و 
دانشگاه دربیاورند، فرصت تجدیدنظر 
در بســیاری از باورهایــت برایت فراهم 
می شود. کوتاه سخن، باید از ابتدا آغاز 
کنی و خود را به همه ثابت کنی، شــاید 
دیده شوی و نامت آشنای کسانی شود. 
با این  همــه، فضاهــا و آدم ها، حرمت 
نــگاه می دارند، چه آشــنا باشــی، چه 
غریبه. شــاید حتی بخت یارت باشد و 
نخست وزیر مملکت که پیاده از کنارت 
می گذرد، پیشــنهاد کمک برای تعمیر 

دوچرخه ات بدهد.
)منبع: ماهنامه 98 + )نشریه الکترونیکی 

ویژه دانشجویان ایرانی مقیم خارج(

* کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه 
دلفت/ هلند

وحید 
کیومرثی*

روی خط 
خارج

دانشگاه ییل: اتاق استادیار 
جدید دانشکده اقتصاد غیر از 
تصویری از فرزند یک ساله اش 
و نیز محــل تولد خود او، چیز 
دیگری نــدارد. برخــالف او 
اتاق همکاران قدیمی ترش که کرسی دائم 
استادی دانشــگاه را تصاحب کرده اند، پر 
اســت از انواع کتاب هــا، لوح های تقدیر و 
تصاویر آنها با چهره هایی مشهور و رؤسای 
جمهور. خوزه - آنتونیو اســپین - ســانچز 
از ســال 2014 کــه دفتر خــود را به عنوان 
استاد دانشگاه ییل تحویل گرفته تنها چند 
سال فرصت دارد تا پیش نیازهای الزم برای 
کرســی اســتادی دائم دانشــگاه را فراهم 
کند. فقــط 30درصد از همــکاران هم رده 
او می تواننــد به این موفقیت نائل شــوند؛ 
موفقیتی که بــه گفتــه او آرزوی نهایی هر 
اســتادیاری اســت. ارزیابی استادیارهای 
دانشــگاه در تمام ابعاد حرفه دانشــگاهی 
آنها صــورت می پذیــرد: انتشــار مقاالت 
در معتبرتریــن مجالت علمی، شــرکت در 
کنفرانس های ســطح باال و دریافت جوایز 
مرتبط؛ همه اینها باعث می شــود شــغلی 
دائمــی در یکی از بهترین دانشــگاه های 
کشــور نصیب او شــود. در غیر این صورت 

شما کنار گذاشته می شوید.
فرایند استخدام دائمی دانشگاه ییل پس 
از بازنگری اساســی که در ســال 2016 در 
آن صــورت گرفت، شــفاف تر و طول دوره 
آن کوتاه تر شــده است. با این حال افرادی 
مانند ســانچز می گویند پیش نیازهای آن 
هنوز مبهم اســت و نسبت به قضاوت های 
شخصی تصمیم گیرندگان برای پذیرش یا 
عدم پذیرش آنها انتقاد دارند. فرصت سانچز 
برای ارســال و انتشــار مقاالتش تا پیش از 
تشکیل جلســه کمیته استخدام دانشگاه 
محدود است. در این جلسه عملکرد علمی 
وی بررسی می شود، اگر به این نتیجه برسد 

که استخدام در ییل برایش ممکن نیست، 
مجبور اســت به دانشگاهی سطح پایین تر 
رجوع کند. در این صورت - به قول خودش 
- همین چند سالی که در ییل بوده به نوعی 

دوره پسادکتری محسوب خواهد شد.

فرایند طوالنی و سخت استخدام
فراینــدی کــه اســتادان جوان دانشــگاه 
برای تصاحب کرســی دائم دانشــگاه طی 
می کنند، در ســال 2016 به صورت کامل 
بازنگری و اصالح شــد. طی این فرایند در 
دو دوره عملکرد متقاضی بررسی می شود، 
یکی پس از چهار ســال و دیگری در ســال 
هفتم ورود او به دانشــگاه. در سال آخر هم 
بررسی های نهایی و اعالم نتیجه به متقاضی 
انجام خواهد شد. این فرایند نسبت به قبل 
یک سال کوتاه تر و نیز آسان تر شده است. در 
مدل قبلی دانشگاه در کرسی مشابه اعالم 
نیاز می کرد و اگر فــردی بهتر از متقاضی، 
مشهورتر و با رزومه غنی تر مراجعه می کرد، 
آنگاه وی پذیرفته می شــد. در مدل جدید 
این فرصت به متقاضیان داده می شود که 
احتمال موفقیت خود را بســنجند، بدون 
اینکه وارد این فرایند دشوار شوند، هرچند 

این فرصت ها عده ای را مجبور می کند که 
کنار کشیده و به دنبال شغل دیگری خارج 
از ییل باشــند. دانشگاه انتظارات باالیی از 
متقاضیان استخدام دارند، به همین خاطر 
حمایت های خود را از استادیاران به صورت 
پشــتیبانی از ارائه دروس مرتبط و نیز ســه 
نیم سال مرخصی تحصیلی انجام می دهد. 
برای کســانی که خارج از کشــور هستند، 
فرایند درخواست استخدام دشوارتر است. 
متقاضیان باید کارهای خود را جهت بررسی 
در اختیار کمیته اســتخدام قرار دهند که 
به صورت محرمانه به دانشکده مرتبط جهت 
بررسی ارسال می شــود. در آنجا این کارها 
با کارهــای حداقل ده نفر در حیطه علمی 
مشــابه مقایسه می شــود تا مشخص شود 
متقاضی در میان بهترین های این حوزه قرار 
داشته باشد. اگر نظر آنها مثبت بود، پرونده 
متقاضی باید از سه مرجع دیگر نیز تأییدیه 
دریافــت کنــد: کمیته اســتخدام، هیئت 
مشترک مقامات دائمی دانشکده های علوم 
و هنر و اعضای شــورای دانشگاه. بسیاری 
از اســتادان معتقدند اگر پرونده کســی به 
مرحله سوم رسید، تقریبا استخدام او قطعی 

خواهد بود.

ابهام و سخت گیری بیش از حد
شانزده نفر از استادان فعلی و گذشته ییل - از 
جمله افرادی که وارد فرایند بررسی استخدام 
شــده اند - از ارائه نظرات خود درباره فرایند 
اســتخدام خودداری کردند. برخی نگران 
رفتــار متقابل کمیتــه شــده اند و بقیه هم 
اظهار نظر نکردند. همچنین تعدادی دیگر 
حتی حاضر نشدند مصاحبه کنند. اما تمام 
آنهایی که با ما صحبــت کردند گفته اند که 
فرایند بررسی صالحیت استخدام ها سرشار 
از اضطراب و نگرانی است که تنها در تعداد 
معدودی از بهترین دانشگاه های کشور قابل 
مشاهده است. دانشگاهی که نخبگان را به 
باالترین رده های علمی حوزه خود هدایت 
می کند، انتظاراتش از استادان برجسته نوعا 
مسیر رســیدن به کرسی دائمی دانشگاه را 
دشــوار می کند. برخی استادان هم ضمن 
اشــاره به فرایندهای دانشــگاه های دیگر 
مانند دانشــگاه کالیفرنیا، فرایند دانشگاه 
ییل را دشوار می دانند. دانشگاه کالیفرنیا 
با داشتن 9 پردیس در سطح کارشناسی در 
ایالت، فرایند و دستورالعمل های واضحی 
در ایــن مســیر دارد. آنها بیــش از ده هزار 
نفر متقاضی اســتخدام هیئــت علمی و یا 
اســتادان متقاضی ارتقای رتبه را بررســی 
می کننــد. الزامــات ارتقا هــم در دفترچه 
40 صفحــه ای در اختیار عمــوم قرار دارد. 
متقاضی ایده آل دانشگاه کالیفرنیا چنین 
تصویر شــده است: کســی که در خدمت 
آزادی فکری باشد، به پرورش و رشد علمی 
اولویت دهد و به دنبال تساوی و آزادی بیان 
باشــد. ییل و دانشگاه کالیفرنیا از این نظر 
با یکدیگر متفاوت هســتند. این تفاوت ها 
نشــان می دهند که در ییــل باید تغییراتی 
صورت گیــرد. حداقل اینکــه فرایندهای 
پذیرش درخواســت ها شــفاف تر شود، نه 
اینکه محدود به نظرات شخصی افراد برای 

قضاوت کارهای علمی باشد.

مسیر دشوار رسیدن به کرسی استادی در دانشگاه ییل

هشت سال در برزخ
 ترجمه: 

حسین رجبی

گزارش

یادبودهای 150 سالگی
دانشــگاه توکیو در ســال 2027 قرار اســت صدوپنجاهمین سال تأسیسش را جشــن بگیرد و از هم اکنون برنامه هایی برای گرامی داشــت تاریخچه 150 ساله خود در 
نظر گرفته اســت. یکی از این برنامه ها جمع آوری و تشــکیل آلبومی دیجیتال از مجســمه ها و آثار تاریخی اســت که در دو پردیس دانشگاه در هونگو و کومابا وجود دارند 
و از گذشــته تاکنون حفظ شــده اند. مجموع این آثار به 60 اثر تاریخی می رســد. برخی از این آثار در بازسازی های بناهای قدیمی دانشگاه از دل خاک بیرون آمده اند که 

هم اکنون در همان مکان اولیه نگهداری می شوند.

گفته شــده این اثر که در میــدان روبروی 
ساختمان دانشکده مهندسی قرار دارد، 
مربوط به دوره ِادو )دوره رشد و شکوفایی 
ژاپن از ســال 1603 تا 1868( اســت که 
یادبود خدمتکاری است که شکنجه شده 
و به عنوان تنبیه به خاطر رفتار اشتباهش 
با سم کشته شده است. هر کسی که آن را 

تکان دهد، دچار بدشانسی خواهد شد.

بــرای  را  وی جراحــی و چشم پزشــکی 
اولین بار در دانشگاه توکیو تدریس کرد.

این مجســمه در تقدیر از پروفســور شیبا 
رئیس موسسه پژوهشی هوانوردی ساخته 
شده است. وی نقش موثری در گسترش 

این شاخه علمی در دانشگاه داشت.

ایــن پالک فلــزی به دیــوار آجــری موزه 
دانشکده پزشکی نصب شده است.

مرغ همسایه

یادبود بیستمین سال تأسیس کتابخانه 
پزشکی - 1981 در تقدیر از پروفسور شیبا- 1935 مجسمه پروفسور مولر - 1895 Hebizuka )فانوس طلسم شده(

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  838

   1398 مـاه  آذر   12 سه شنبـه 

7

کمی آنسوتر



دانشگاه من حراج!
اطالعیــِه  انتشــار  از  پــس 
فراخواِن مزایدِه فروِش ژنراتوِر 
دیــزِل بــرق و نیــز فراخــوان 
واگــذاری حمل ونقــل درون 
و برون شــهری )مســافر( بــا 
استفاده از خودروهای سنگین 

دانشــگاه، دیگــر باید به اوضــاع مالی 
دانشگاه پی برده باشید. اوضاع آن گونه 
که باید و شــاید، گل و بلبل نیســت. با 
توجه به اینکه این مزایده، قطعا آخرین 
مزایده برای کسب درآمد نیست، قصد 
کردیم تعدادی از روش های درآمدزایی 

احتمالی دانشگاه را حدس بزنیم:
zz فــروش مبل های البی دانشــکده

ریاضی: اگر شما بیانیه شورای صنفی 
دانشکده ریاضی را دنبال کرده باشید 
همانند مصاحبه های صدا و ســیما 
کــه هیچ کــس در آن از گرانی بنزین 
شاکی نیست، هیچ کسی در دانشگاه 
هم از نبوِد مبل ها شاکی نبوده! پس 
یک گزینه مناســب قطعا فروش این 

مبل هاست.
zz تغییر کاربری ســالن جباری: پس

از هــر بار برگــزاری نمایشــگاه های 
مختلف در ســالن جبــاری، عده ای 
معلوم الحــال! بــه دلیــل تعطیلــی 
تمرینــات ورزشی شــان اعتراضاتی 
انجــام می دهنــد. بــا یک حســاب 
سرانگشتی ساده، متوجه می شوید 
کــه تعطیلــی دائــم فعالیت هــای 
ورزشی و تغییر کاربری دائمی سالن 
جباری به فروشگاه های زنجیره ای یا 
نمایشگاه های دائمی فروش اجناس، 

به شدت گزینه مناسبی است.
zz فروش حق پخش تصاویر: بعد از هر

پست یا اســتوری دانشجو که شامل 
تصاویر یا موقعیت مکانی دانشــگاه 
باشد، دانشگاه به طور سیستماتیک 
بتوانــد به صورت آنالیــن حق پخش 
آن را نیز از شــخص مذکــور دریافت 
کند. هرچند شاید خود این مبلغ در 
ابتدا اندک به نظر برسد ولی در طرف 
دیگر ماجرا می توان وام های کالنی از 
اینستاگرام بابت کاهش فشار بر روی 

ِسرورهایش گرفت.
zz اجاره دادن دانشــکده ها: در اینجا

ذهن خــود را محدود به موسســات 
از  می تــوان  نکنیــد،  آموزشــی 
پتانسیل های دانشکده ها در همه جا 
استفاده کرد؛ مثال همین دانشکده 
مکانیــک، بــه خاطــر راهروهایــش 
جــان می دهد بــرای فیلم بــرداری 
به عنــوان بیمارســتان، حتی برخی 
ضبــط  از  حاکــی  هــم  شــایعات 
)Maze runner 4 )The Raahro در 

این دانشکده بوده اند.
و در نهایــت امیــدوارم کــه مســائل و 
مشکالت مالی دانشــگاه بیش از این 
حاد نشــود که کار بــه جاهایی باریکی 
نظیــر فــروش گربه هــا، فــروش بــرد 
تشــکل ها، مزایده دانشجوها به روش 
BOT و کنســل کردن زیباکنارهــای 

بعدی برسد.

ترسم که شب اجل، امانم ندهد /  تا باز به روز وصل، دل شاد کنم شب ها چو ز روز وصل او یاد کنم /  تا روز هزارگونه فریاد کنم 
)عنصری، قرن چهارم، رباعیات( 

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به چیزهایی که کنارمان هســتند ولــی آنقدر به ما 
نزدیک اند که حواس مان بهشــان نیست و قدرشــان را نمی دانیم، مثل همین هوایی که 
چون فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید، مفرح ذات ولی تا وقتی که آلوده نشود و 
آسمان مان را سیاه نکند، کاری به کارش نداریم، مثل همین سیدالکریمی که مزار مبارکش 

بغل گوش مان قرار دارد و برای زیارتش ثواب کربال گفته اند ولی شاید سال تا سال مسیرمان 
به سمت شهر ری صاف نشود. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به فرصت هایی که چون 
باد می گذرند و عبرت گیرندگانش اندک اند، به بی خیالی و حواس پرتی مرگباری که نسبت 

به همه چیزهای مهم داریم و وقتی به خودمان می آییم که همه پل ها را خراب کرده ایم.

187****0905: عــدم قطعیــت داره بــه بی نهایت میل 
می کنه!!! 

  اینکه بــه نظرت »عدم« یک چیــزی می تونه 
کــم و زیاد بشــه و بــه بی نهایت میــل کنه، یعنــی عدِم 

یادگیری ات در شیمی خیلی زیاد بوده!
922****0910: کالســای دانشکده شریف ما زمستون 
گرمتــر از تابســتونه. چــون کنتــرل گرمکناش دســت 

دانشکده بغلیه؛ حاال انرژی به جهنم، دارم میپزم
  واقعــا کنتــرل، در تمام طــول تاریخ وجودش 
مســأله بــوده! ولی به نظرم بــه این زودی به دانشــکده 
همســایه تهمت نزنید. اصال همین فردا برو پیش رئیس 

دانشکده تون بگو پا شه ببینه کنترل زیرش نیست؟ 
014****0910: یــه بــوی بســیار بدی امروز دانشــگاه 
رو فراگرفتــه بود که مــن حس میکنم یا زمــان امتحانات 

میانتــرم کم بــوده یــا بچه هــا دارن تــوی درس خوندن 
کم کاری میکنند. خواستم بپرســم شما میدونی دلیلش 

کدوم بوده؟
  نــه. ولی کارشناســان روزنامه بــه ما گفتن که 
بــوی بد، غالبا نتیجــه ُپرکاریه و نه کــم کاری. لذا برید از 
طراحان سواالت میان ترم ها بپرســید. شاید اونا زیادی 

ُپرکار بودن!

تقدیم می شود به ...
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شریف در سال 2040  میالدی!
)پیش بینی های شیخ بزول از رویدادهای 20 سال آینده دانشگاه(

10 آذر ماه 1420
جشــن اتصال بــه اینترنــت امروز در 
ســالن بی تربیت بدنی )تربیت بدنی 
انبــوه  ازدحــام  میــان  ســابق( در 
دانشــجویان و کارمندان برگزار شد. 
اینترنــت دانشــگاه از یــک ماه گذشــته به دلیــل برخی 
مســائل )که گفتنش اینجا جایز نیست( قطع شده بود و 
امروز با وصل شدن آن خیلی ها از خوشحالی دچار سکته 
شده اند که حال چندتن وخیم گزارش شده است. رئیس 
دانشگاه گفت: »دانشجویان از این پس غیر از وب سایت 
خود دانشگاه به سایت دانشــگاه تهران و میرزا تقی خان 
فراهانی )امیرکبیر سابق( دسترسی خواهند داشت.« وی 
در پاســخ به یکی از دانشجویان که پرسید آیا ممکن است 
مثل 20 سال گذشــته به گوگل دسترسی داشته باشند، 
گفت: »گوگل از نظر ما فقط یک موتور جست وجوســت و 
من صدبار گفتم موتور وسیله خطرناکیه! شما هر سوالی 

داری بیا از خود من بپرس!« در پایان یکی از دانشــجوها 
متنــی خواند با این مضمون که چقدر در زمان قطع بودن 
اینترنت توانســته پروژه ارشــد خود را جلو ببرد و از رئیس 

دانشگاه قدردانی کرد.

12 آذرماه 1420
روزنامه شریف جایزه کامل ترین پوشش خبری از حوادث 
اخیر را از آن خود کرد. این روزنامه با پوشش لحظه به لحظه 
حوادث اخیر و ارائه تحلیل های خیلی دقیق نشان داد که 
تنها بلندگوی موجود برای پوشــش حوادث اخیر اســت. 
مدیر روزنامه به خبرنگار شترنیوز گفت: »ما همیشه وقایع را 
به دقت رصد می کنیم و از توش نمودار در میاریم! مخصوصا 
در حوادث اخیر خیلی هوشــیار بودیم و پوشش کامل به 
دانشجو ارائه کردیم.« وی حاضر نشد بگوید منظورش از 
حوادث اخیر چیست، اما افزود: »شما مثال نگاه کنید در 
20 ســال پیش یک اتفاقاتی افتاد مثــل همین روزها و ما 

کامال پوشش دادیم.« وی گفت: »خدا را شکر که همیشه 
موضــوع آلودگی هوای تهران که از 40 ســال پیش ادامه 
دارد، بــرای پرکردن صفحات وجود دارد که خودش نوعی 
حوادث اســت!« وی سپس به خبرنگار شــترنیوز گفت: 

»ضبط که نکردی اینایی که گفتم؟!«

14 آذر 1420
رئیس دانشــکده ص. گفت خدا را شــکر ترکیب اســمی 
دانشکده به ثبات نسبی رسیده و اکنون فقط 3 نام فامیلی 
داریم و از هر کدام 15 استاد استخدام کرده ایم. وی گفت: 
»این ثابت بودن اســامی به این دلیل اســت که دانشــجو 
راحت تر بتواند با استاد خود ارتباط برقرار کند و او را با نام 
کوچک صدا بزند.« وی ادامه داد: »وقتی اســتادها با هم 
قوم و خویش باشند، کارها بهتر پیش می رود و این تجربه 

ما در 40 سال اخیر است.«
* علیرضا مختار  

شیخ بزول *

نیش شتر

دود اگر باال نشیند، 
کسر شأن شعله نیست

عکس و 
مکث

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

وصله پینه

رضا علیپور

صفحه آخر

شرح 
هجران
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