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بازدید از  مزرعه انرژی های  تجدیدپذیر مپنا

ماهمهقماربازاِنبینامیم
در هفته گذشته، در البه الی دود و آلودگی هوای تهران و 

صالحرستمی

فاضالبی که به خانه های مردم اهواز رخنه کرده بود، آلبوم 
»بی نام« محسن چاوشی منتشر شد. محسن چاوشی که 
سال ها درگیر مجوز گرفتن از وزارت ارشاد بوده، این بار هم 
به خاطر نام آلبومش با دردسر مواجه شد و مجبور شد نام 
آلبوم را از »قمارباز« به »بی نام« تغییر دهد. طراحان آلبوم »بی نام« اما در طراحی 
آلبوم هوش به خرج داده  و آلبوم را به گونه ای طراحی کرده اند که اگر کاغذ جلد 
آن را برعکس جــا بزنید، نام آلبوم به »قمارباز« تغییــر می کند. این زرنگی اما 
صورت مســأله را عوض نمی کند: چرا باید آلبومی بــه خاطر نام قمارباز مجوز 
نگیرد؟ آن هم نامی که اشاره به بیت معروف مولوی دارد؟ و جالب تر از آنکه چطور 
می شود نام آهنگ در آلبوم باشد، ولی آلبوم نتواند نام آهنگ را به خود بگیرد؟ 
شــاید برای این سوال ها پاسخی داشته باشید، اما فکر نمی کنم پاسخ هایتان 

دقیق باشد. مسأله مجوزهای وزارت های ارشاد آنقدر دوگانه، پیچیده و بی قاعده 
است که هیچ نابغه ای نمی تواند بفهمد مجوزها به چه شکل صادر می شود و به 
چه شکل لغو می شود. دوست نویسنده ای دارم که رمانی برای سنین کودکان 
و نوجوانان نوشــت. در رماِن او که رمانی فانتزی بود، دختر قهرمان قصه برای 
نجات ســرزمینش از قحطی و بی آبی تبدیل به درختی بارور می شــود. وزارت 
ارشــاد به این رمان مجوز نداد و برای دوست ما نوشت: در اسالم مسأله تناسخ 
پذیرفتنی نیســت و رمان فوق مصداق روشنی است برای تناسخ، برای همین 
نمی تواند چاپ شود. یا دوسِت دیگری دارم که رمانی آیینی نوشت، اما رمانش 
متهم به دفاع از موازین صهیونیسم شد و چاپ نگردید. از این نمونه ها بسیارند. 
از طرفی رمان هایی در بازار به چاپ می رسد و مجوز می گیرد که با استانداردهای 

خود این وزارت خانه ناسازگارند.
اســتانداردهای دوگانه در امور فرهنگی به ســطح کالن ختم نمی شــود. در 

دانشــگاه ها هم این موضوعات بســامد دارد. چند ماه پیــش بود که یکی از 
نشــریات دانشــگاه به خاطر یک عکس، مورد مواخذه قرار گرفت. مقاله من 
هم در یکی از نشریات دانشگاه که ماهیتی علمی داشت، مورِد منطِق قیچی 
قرار گرفت؛ منطقی که بیشــتر توســط خود نویســندگان و فعاالن فرهنگی 
صورت می گیرد و خودسانســوری امــری بدیهی میان همــه هنرمندان در 
ایران است. اســتانداردهای بی قاعده در زمینه انتشار محصوالت فرهنگی 
موجب شده تا فعاالن فرهنگی و هنری تبدیل به قماربازانی بشوند که معلوم 
نیســت تولید فرهنگی شان به چه نتیجه ای خواهد رسید. و چه خوش گفت 
بیــژن عبدالکریمی در یک برنامه زنده )که در آن صداوســیما فرصت اعمال 
اســتانداردهای دوگانه را نداشت(: »شــما یک جاهل خانه در ارشاد درست 
کرده اید که یک مشــت خوارج آنجا جمع شــده اند و هر کتاب و اندیشه ای را 

در نطفه خفه می کنند! این ملت دارد نابود می شود.«
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هوایآسمانپسادکتریها
صاِفصافاست
  نگاهی به  وضعیت دانشجوهای پسادکتری  در شریف

6 پاتروازروسیمبردار!
  ضرر و زیان بیش از 
120 ساعت خاموشی اینترنت در ایران 



رضا علیپور

»وانکردهپسفرستاده«ترین
دکتر حســینی، معاون فرهنگی دانشــگاه ایــن هفته در نامه ای 
سرگشــاده از اعضای شورای مرکزی بسیج دانشجویی دعوت به 
گفت وگوی صریح و شفاف و مســتقیم و رودررو کرد ولی اعضای 
شورای عمومی بسیج پنج شنبه شب در بیانیه ای که در کانال شان 
منتشــر کردنــد، این دعــوت را رد کردنــد و ضمن بیــان برخی 
انتقادهایی که به روّیه معاونت در دوره فعلی دارند، مدعی شدند 
در شــرایط فعلی و با وجود رفتارهای معاونت فرهنگی امیدی به 
گفت وگو و اصالح ندارنــد. ما هم به همین بهانه عنوان »وانکرده 
پس فرستاده«ترین را به این نامه سرگشاده معاونت اهدا می کنیم.

»رهصدسالهرایکشبهپیموده«ترین
هفته گذشــته هوای تهران اصال حال  و روز خوشــی نداشت و هر 
لحظه نفس کشیدن در آن خودش به تنهایی کار چند نخ سیگار را 
انجام می داد. البته دانشگاه ها برخالف مدارس در این هوای آلوده 
تعطیل نشدند و دانشجوها مثل مرد تا آخر هفته به دانشگاه آمدند 
و زندگی روزمره شــان را ادامه دادند. در این میان بازار چک کردن 
وضعیت آلودگی هوا در وب ســایت شــرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران به شدت داغ بود و انواع کانال ها و خبرگزاری ها هرلحظه در 
حال استناد به آن بودند. در نتیجه این وب سایت توانست یک شبه 
ره صدساله را بپیماید و آمار بازدید از خودش را چند پله ترقی دهد.

بازدیدازمزرعهانرژیهایتجدیدپذیرمپنا

ای باد شرطه برخیز
ابراهیمی. البته برای شرکت در این 
برنامه بایــد بلیتــش را از قبل تهیه 

کرده باشید.

هنوز هم یلداست
جشــن های یلدای دانشــکده ای این 
هفته هم ادامــه دارد. بچه های صنایع 
روز یکشنبه از ساعت 16:30 در سالن 
جابر یلدا را جشن می گیرند و بچه های 
عمران هم روز دوشنبه از ساعت 15:45 
در آمفی تئاتر مرکزی جمع می شوند تا 

حافظ بخوانند و انار بخورند.

ورود به بازار ارزهای دیجیتال
همایش »آشــنایی با ارزهای دیجیتال 
)بیت کوین(« روز دوشنبه از ساعت 16 
تا 19 در آمفی تئاتر مرکزی برقرار است. 
انجمن علمی تدبیر برای این همایش از 

محمد ثامنی دعوت کرده است.

یک هفته برای انتخاب
انجمن علمی رســانای دانشکده برق 
این هفته قصد دارد سلسله نشست های 
آشــنایی با شــاخه های مختلف رشته 
برق را برای دانشجو های این دانشکده 
برگزار کند. از روز شــنبه تا دوشــنبه 7 
شاخه مختلف مهندسی برق در سالن 
کهربای این دانشکده معرفی می شود 
و روز چهارشــنبه هــم دورهمــی ویژه 
رسانا با حضور دانشجوهای دکتری در 
این ســالن برگزار می شود. برای کسب 
اطالعات بیشــتر بــه کانــال تلگرامی 
 @EEResana کانون رســانا به نشانی

مراجعه کنید.

فلسفه علم شناختی
دکتر مصطفی تقوی، عضو هیئت علمی 
گروه فلســفه علم شــریف دوشــنبه ها 
از ســاعت 12:30 بــه دعــوت جامعه 
اســالمی به اتاق یک معاونت فرهنگی 
در ساختمان شــهید رضایی می رود تا 
در حلقــه مطالعه کتاب »فلســفه علم 
شــناختی« درباره کتابــی که خودش 
آن را به فارســی ترجمه کرده اســت، با 

دانشجوها بحث و گفت وگو کند.

هوایمراهمداشتهباش
انوشــیروان محســنی بندپی، اســتاندار تهران هفته 
گذشــته درباره تعطیلی احتمالی دانشگاه ها و ادارات 
به دلیل افزایش آلودگی هوا گفت: »هیچ گونه تعطیلی 
به غیر از تعطیلی مدارس که اعالم شــده، در اســتان 
تهران نخواهیم داشــت و تمامی ادارات و دانشــگاه ها 
دایر هستند. در حال حاضر در شهر پکن شاخص آالیندگی روی 200 
است ولی هیچ جایی تعطیل نشده است.« شاید در آن سمت ماجرا، 
اســتاندار پکن هم به طور مداوم در حال رفرش کردن ســایت کنترل 
کیفیت هوای تهران است و می گوید دانشگاه شریف آلودگی اش به 

205 رسید و تعطیل نشد. ما چرا تعطیل کنیم؟! محمدتقی احمدی 
رئیس دانشــگاه تربیت مدرس هم در مصاحبــه با خبرگزاری فارس 
گفت: »البته دانشگاه ها هم از آلودگی هوا مستثنی نیستند که در این 
رابطه دانشجویانی که دچار مشکالت تنفسی و بیماری حاد هستند 
می توانند با هماهنگی دانشگاه در روز های آلوده همانند دانش آموزان 
تعطیل باشــند.« البته در این صورت مشــکل تعطیلی دانشجویان 
خیلی زود حل می شــود، چراکه با این روند شــاید دانشجوی بدون 
مشــکل تنفسی پیدا نشود و یا حتی اصال دانشجویی در آینده باقی 

نمانده باشد که نیاز به تعطیلی داشته باشد.

بازدید از نیروگاه انرژی های 
تجدیدپذیــر شــرکت مپنا 
واقــع در منطقــه کهک از 
توابــع شــهر تاکســتان در 
استان قزوین با همت گروه 
دوستداران محیط زیست دانشگاه شریف 
و با شــرکت دانشجوهای دانشکده های 
مهندسی شیمی، برق، انرژی، مکانیک 
و صنایــع و با همراهــی دکتر مهدیقلی، 
عضو هیئت علمی دانشــکده مکانیک و 
انســتیتو آب و انرژی دانشگاه شریف در 

روز 28 آذر برگزار شد.
مزرعه انرژی هــای تجدیدپذیر کهک در 
سال 1392 با ساخت اولین واحد بادی 
با ظرفیت 2.5 مگاوات از ســوی شرکت 
مپنا به بهره بــرداری و در ادامه به تدریج 
بــا اضافه شــدن 21 واحد بــادی دیگر 
در اســفندماه ســال 95 به ظرفیت 55 
مگاوات رسید و هدف نهایی این نیروگاه 
بادی رســیدن بــه تولیــد 100 مگاوات 

انرژی است.
وجــه تمایــز این نیــروگاه بادی بــا دیگر 

نیروگاه هــای بادی کشــور، اســتفاده از 
بلندتریــن و قدرتمندتریــن توربین های 
بــادی اســت کــه تاکنــون در کشــور به 
بهره بــرداری رســیده که ظرفیــت تولید 
انــرژی 2.5 مگاوات دارد و شــرکت مپنا  
تحت لیســانس شــرکت فورلنــدر آلمان 
آن را ســاخته اســت. هر واحد بادی از 4 
 Nacelle و Tower، Hub، Blade بخش
تشکیل شده که وزن مجموع آنها به 318 
تن می رســد. وزن هر پره بــه تنهایی 11 
تن و وزن ناســل و هاب بــه ترتیب برابر با 
126 و 32 تن اســت. ارتفاع هر واحد 85 
متر و طول هر پره هم 53 متر است که در 
بلندترین حالت ارتفاع هر واحد 164.5 
متر خواهد شد. این واحدها توانایی تولید 
بــرق از بادهایی با ســرعت حداقل 3.5 
و حداکثــر 25 متر بر ثانیــه را دارند اما با 
بادهایی با سرعت 12 متربرثانیه می توانند 
به نهایت توان تولیدی برســند. درحالی 
که نخســتین واحد بادی کامــال وارداتی 
بود و در سال 92 نصب شد، آخرین واحد 
آن با بومی ســازی 80درصدی در منطقه 

کهک نصب گردید. نکتــه دیگر در مورد 
مزرعــه انرژی هــای تجدیدپذیر کهک، 
راه انــدازی اولین سیســتم تولید انرژی 
خورشــیدی داخلی اســت که از ســوی 
شرکت مپنا ســاخته شده است. ظرفیت 
این مزرعه خورشیدی ســاخت داخل 2 

مگاوات است.
برای مقایسه نیروگاه بادی منجیل دارای 
127 واحد بادی و با تولید ظرفیت نهایی 
90 مگاوات است، به طوری که میانگین 
انــرژی تولیــدی از هــر توربیــن در این 

نیروگاه حدود 500 کیلووات است.
اگر مزرعه بادی کهک نبود، برای مقابله 
با گازهای گلخانه ای حاصل از ســوخت 
فسیلی مصرف شــده برای تولید انرژی 
معــادل، نیازمنــد کاشــت 11 میلیون 
درخت بودیم. همچنین باید 90 میلیون 
لیتــر گازوئیــل مصرف می شــد تا 100 
مگاوات انرژی برق به شــبکه ملی تزریق 
شــود. همه اینها ورود 250 هزار تن گاز 
کربن دی اکسید در فقدان وجود مزرعه 

کهک را نتیجه می دهد.

شریف 
نیوز

ترین ها

محمدجواد 
هاشمی

گزارش

فوتسال در هوای سرد
مسابقات فوتسال قهرمانی دانشگاه 
هفته پیش آغاز شد و تا دوشنبه این 

هفته در دور گروهی ادامه پیدا می کند. 
امــروز از ســاعت 12:30 شــیمی بــا 
مدیریــت و اقتصــاد بــازی می کنــد و 
ساعت 13:30 هم دربی علوم پایه های 
دانشــگاه اســت؛ فیزیــک در مقابــل 
علوم ریاضی. فــردا هم برق با عمران و 
صنایع با هوافضا مسابقه می دهد. روز 
آخر دور گروهی هم قرار اســت شاهد 
جدال مواد مقابل شــیمی، و مکانیک 
مقابــل فیزیــک باشــیم. مســابقات 
 فوتســال در ســالن قهرمانــی برگــزار 

می شود.
دور گروهی مسابقات شامل چهار گروه 
ســه تیمه اســت که از هر گــروه دو تیم 
به مرحله حذفــی راه پیدا می کند و در 
روزهای سه شــنبه و چهارشنبه نیز دور 

حذفی برگزار می شود.

زنان پس از انقالب
بســیج دانشــجویی و نشــریه داد بــه 
صورت مشــترک مناظره دانشجویی با 
موضوع »مشارکت اجتماعی زنان پس 
از انقالب« را برگزار می کنند؛ محســن 
غالمی، مســئول واحد فرهنگی بسیج 
دانشــجویی و امیررضــا شــوبی، دبیر 
تحریریه ســابق داد، از ســاعت 15 روز 
یکشــنبه در همکف ســاختمان شهید 
رضایی قرار اســت به بحــث و گفت وگو 

حول این موضوع بپردازند. 

جوکر در شریف
اندیشــکده مهاجــر بعــد از مدت هــا 
به کف دانشــگاه برگشــته و از ســاعت 
13:30 روز یکشــنبه فیلم ســینمایی 
پرمخاطــب »جوکــر« را در آمفی تئاتر 
مرکزی اکران می کند. البته این برنامه 
فقــط اکران فیلم نیســت و بعد از اتمام 
نمایش نوبت به تحلیل آن می رســد؛ با 
حضور و سخنرانی بیژن عبدالکریمی، 
سید محمدتقی چاوشــی، سید جواد 
میری، محمدحسین بادامچی، فاطمه 
دالوری، ابوطالــب صفــدری و آیدین 

شریف 
نیوز

سخن 
مسئولین
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سعیدزیباکالم،علیصابریتوالییوسیدجوادمیریدرشریف

آیا سیمرغ ایران از میان خاکسترهای 
آبان برمی خیزد؟

ساعت 4 بعدازظهر روز سه شنبه، در هوایی 
آلوده که خیلی از دانشــجوها ترجیح دادند 
بیش از این در دانشــگاه نمانند و یا دمی در 
جشن های شب یلدای گروه های دانشجویی 
خوش باشند، جلسه ای طوالنی و پرحرارت 
در ســالن جناب دانشــکده فیزیک برگزار شــد که جای 
خالی اش در میان محافل دانشجویی به چشم می خورد؛ 
جلســه ای با موضوع بررســی حــوادث آبان مــاه از ابعاد 
مختلف که به دعوت جامعه اســالمی شریف، یک استاد 
فلســفه )ســعید زیباکالم(، یک حقوقدان )علی صابری 
توالیی( و یک جامعه شناس )ســید جواد میری( مهمان 

آن بودند.
مدعویــن این جلســه در تــالش بودند چرایــی رخ دادن 
حــوادث آبان ماه را از دیدگاه خــود تحلیل کنند. هرچند 
داده هایشــان ناطمئــن بــود؛ یکی بر ســر میــز ناهار از 
همکارانش چیزهایی شنیده بود و دیگری هیچ خبری از 
انگیزه اصلی مردم برای انجام این حرکت نداشت و داده ها 
را مغشوش می دانست. اما این داده های مغشوش سبب 
نشد که وضعیت روشنی که ایران در آن قرار گرفته، تحلیل 
نشود؛ وضعیتی که رخداد آبان ماه آینه تمام نمای آن است.

هیچ عالقه ای به کار کارشناسی و گفتمانی نداریم
ســعید زیباکالم مدعی بود فرایندهای غیرکارشناسانه و 
غیرگفتمانی که در زمان شــاه نیز در ایران وجود داشته، 
دست نخورده به جمهوری اسالمی نیز منتقل شده است: 
ریش ســفیدان در رأس حکومــت تصمیمــی می گیرند و 
رسانه ها وظیفه حقنه کردن آن به مردم را دارند. در چنین 
ســاختاری هیچ انتقادی به رسمیت شناخته نمی شود و 
دستورها، بالمّره باید اجرا شوند و به همین خاطر صرفا به 
افرادی پست و مقام داده می شود که بله قربان گو باشند و 
هیچ نیازی به کارشناس برای اتخاذ و ارزیابی یک تصمیم 
وجود ندارد. این فرایندها به واسطه نهاد والیت فقیه، جنبه 
شرعی و قانونی نیز پیدا می کند. در جریان تصمیم گیری 
برای تشــکیل شورای سران قوا و همچنین تصویب طرح 
افزایش قیمــت بنزین، هیچ کار کارشناســی ای صورت 

نگرفت و به یک باره حکمی الزم االجرا صادر شد.

فرزند انقالبم ولی االن موقع انقالب نیست
زیباکالم در ادامه ســخنانش تاکید داشت: چنین قدرت 
متمرکزی در نهایت به استبداد رأی و سپس به تکاثر ثروت 
می انجامــد، به فقــر و تبعیض دامن می زنــد و در نهایت 
مشــروعیت و مقبولیت نظام را می بلعــد. ما ایرانیان باید 
این فرهنگ سیاسی فاسد را که به ما ارث رسیده و قدرت 
بالمنازع و بالنظــارت را توجیه می کند، از میان برداریم. 
در نظام سیاســی موجود، فســاد نهادینه شده و اصالح 
آن گریزناپذیر اســت. من فرزند انقالبم ولی با انقالب در 
وضعیت کنونی صددرصد مخالفم، چراکه تنها راه بهبود 
وضع ایران را تغییر تدریجی فرهنگ سیاســی اجتماعی 
آن می دانم. باید در ابتدا به ســمت مبارزه با فســاد برویم 
و ســپس بــه عدالــت اجتماعی بیاندیشــیم. شــفافیت 
مالی مســئوالن و کاهش درآمدهای آنها و شفافیت آرای 
نماینــدگان مردم نخســتین گام ها برای رســیدن به این 

هدف است.

دور زدن ساختار حقوقی جمهوری اسالمی برای 
استحاله انقالب

دکتر صابری توالیی بر فرایند تصویب طرح افزایش بنزین 
تمرکز کرد و مدعی شد اجرای این طرح در شرایط کنونی 
غیرقانونی اســت: مصوبه افزایش نرخ بنزین چه مبنای 
حقوقی ای دارد؟ این مصوبه به مجلس شــورای اسالمی 
)نماد جمهوریت نظام( نرفته اســت و نمایندگان مجلس 
حتــی فاقد اراده برای لغو اجرای آن بودند. مشــهور بین 

حقوقدانان این است که این مصوبه حکم حکومتی است؛ 
والیت فقیه )نماد اســالمیت نظام( بــه موجب اختیارات 
قانون اساســی می تواند حکمی شبیه قانون صادر کند و 
همه نهادها ملزم به اجرای آن هستند اما این مصوبه حتی 

حکم حکومتی هم نبوده است!

حتی حکم حکومتی هم دور زده شد!
حمایت رهبــری از این طرح معلق به شــروطی بوده که 
همگــی آنها منتفــی شــده اند. رهبری گفته اســت من 
کارشــناس نیســتم، یعنی به حکــم اینکه پشــتوانه این 
طرح کار کارشناســی بوده آن را تأیید می کنم اما چیزی 
که مشــخص اســت این اســت که هیچ کدام از بدنه های 
کارشناســی رســمی کشــور چنین طرحی را بــه دولت 
پیشــنهاد نکرده اند. همچنین ایشــان مشــروط به مورد 
تأیید بودن این طرح از ســوی رؤســای هر ســه قوه از آن 
حمایت کردند اما این نیز مشــخص اســت که رئیس قوه 
قضاییــه موافق اجرای ایــن طرح نبوده انــد. همچنین 
ایشــان فرمودند که حتما باید رعایت شــود که در خالل 
اجرای ایــن طرح، قیمت هــا افزیش پیدا نکنــد که این 
شــرط نیز نقض شد و قیمت ها از فردای اجرای این طرح 
ســر به فلک گذاشت. همه سه شــرط رهبری برای تأیید 
این طرح نقض شــده اند. ترجمه این اتفاق این اســت: 
حتی حکم حکومتی هــم برای اجرای این طرح دور زده 
شــد. هم جمهوریت )مجلس( و هم اسالمیت )رهبری( 
نظام در خالل تصویب طرح افزایش قیمت بنزین به هیچ 

گرفته شده است.
اما چــرا چنین اتفاقی افتاد؟ چیزی که نائومی کالین در 
»دکترین شوک« تشریح می کند، از سوی گروهی در بدنه 
تصمیم گیری جمهوری اسالمی در حال پیگیری است: 
وضعیت فعلــی را بحرانی جلوه می دهند تا ســخت افزار 
نظام )ساختار حقوقی( را تعلیق کرده و بتوانند به تبع آن 
نرم افزار نظام )ماهیت انقالب اسالمی( را استحاله کنند. 
طرح افزایش قیمت بنزین تازه شروع این استراتژی است 
و بایــد منتظر تصویب الیحه بودجه 99 و ادامه بحران نیز 
باشیم. هدف نهایی این گروه اتصال ایران به نظام جهانی 
است؛ ایرانی که جمهوریت و اسالمیت آن تضعیف شده 

و راحت تر به نظم جهانی قابل اتصال است.

هر اعتراضی انگ نفوذی بودن می خورد
ســید جواد میری که همچنــان خود را عاجــز از تحلیل 
جامعه شــناختی این وضعیت می دانست، اذعان داشت 
با سرکوب چندباره مطالبات مردم، آینده ای خشونت بار 
در انتظار ایران اســت: در هــر جامعه ای ثبات و تحول دو 
مؤلفه مهم محســوب می شــود؛ ثبات بی تحول منجر به 
جمود می شــود و تحول بی ثبات هم منجر به آشــوب. اما 
نوع تدبیر سیاســی در کشــور ما همواره به دنبال تثبیت 
ثبات اســت تا جایی که هر نوع اعتراضی را امری ســلبی 
قلمداد کرده و هر اعتراضی انفجاری و ناگهانی محسوب 
می شــود. کنش های جمعی اعتراضی در ایران وقتی در 
برابر حاکمیت هژمونیک جهانی باشــد، یک امر مثبت و 
ایجابی به شــمار می آید، چراکه در راستای سیاست های 
نظام اســت. امــا حتی اگر به بخشــی از سیاســت های 
حاکمیتی اعتراضی وارد شود، امری سلبی قلمداد شده 
و انگ نفوذی بودن می خورد. انگار که در جامعه ما به طور 
کلی فرهنگ اعتراض منفی قلمداد می شود، گویی یک 

نفر از روی حال بد و خشم به چیزی اعتراض می کند.

 در شرایط کنونی هیچ امکان گفت وگویی 
وجود ندارد

دکتر میری در ادامه ســخنانش اشــاره کــرد: در فضایی 
کــه حق و باطل مطلق وجود دارد امکان گفت وگو ســلب 
می شــود. فضــای گفت وگــو وقتــی ایجاد می شــود که 
منطقه الفراغی وجود داشــته باشــد، فضایــی که بدون 
پیــش داوری در آن بحث صورت گرفتــه و اجماع حاصل 
شود. اجماع ساختنی است و نه داشتنی. چون در ایران 
امــکان اجماع، چه در ســطوح باالی حکومــت و چه در 
میــان نخبگان وجود ندارد، آشــوب در میــان خیابان ها 

سر بر می آورد.
نشانه های چیزی که فروید از آن به نام »امر سرکوب شده« 
یــاد می کنــد، در وضعیت کنونــی ایران نمایان اســت. 
سیاســتمداران خیــال می کننــد با ســرکوب اعتراضات 
می تواننــد این امــر را به کلی از میان ببرنــد اما هر آن در 
لباسی دیگر در جامعه ایرانی رخ نشان می دهد. در جامعه 
ما ســرکوب جای اقناع را گرفته اســت و چنین وضعیتی 
هشداردهنده آینده ای خطرناک برای جامعه ایران است.

مادراناستارتآپ
میزنند

چند ســال پیش همزمــان با اینکه 
دغدغه هایم در مورد فعالیت خانم ها 
در فضای علمی و کاری زیاد شــد، 
با پوســتری بــا عنوان »رویــداد نهال - 
رویداد استارت آپی ویژه بانوان« مواجه 
شــدم و بدون معطلی ثبت نــام کردم. 
بعد از دوسال از آن مواجهه، با دریافت 
پیامک، شتابان در پی کنجکاوی هایم، 
اسباب بازی ها را در خورجین ریختم و 
روانه مرکز نوآفرینی مانا در شرقی ترین 
دانشگاه تهران شدم؛ حضوری اتفاقی 
که با یک روز شاد و پرنشاط همراه بود. در 
بدو ورود با خانم های جوانی مواجه شدم 
دستگیر کودکان، یا بغل کننده نوزادان، 
یا حامــل فرزندان شــان! فضای کاری 
ســفید و تمیز و مرتب بــود. کدام محل 
کســب وکاری می تواند به این تمیزی و 
سفیدی باشــد حتی در روز جشن، جز 
آن کسب وکاری که مدیریتش را مادران 

به عهده داشته باشند؟
تیــم مانــا دغدغــه مادرانــی را دارد که 
می خواهند در فضای کار و استارت آپ 
فعــال باشــند. مانــا دو بــار رویــداد 
اســتارت آپی نهال را برگزار کرده که در 
آن خانم های شرکت کننده با تیم سازی 
و انتخاب ایده و مشــخص کردن مسیر 
اولیه کسب وکارشــان فرصت داشــتند 
وارد رقابت برای جذب سرمایه از طریق 
شــتاب دهنده مانا شــوند. در این بین 
تعدادی از تیم ها مانایی شدند: کیف ست 
)کیف هایی با رویه های قابل تعویض(، 
رسان )تولید سه راهی هوشمند(، رستینو 
)هدســت بــرای درمــان بیماری های 
کــودکان(، پرتو )اپلیکیشــن دســتیار 
ســالمت بانــوان(، مازادا )اپلیکیشــن 
تبادل پایاپــای کاال و خدمات(، کامینو 
)تولیدکننــده عروســک های خالقانه 
بیمارســتان علی اصغــر  کاموایــی(، 
)تولید خیریه ای اسباب بازی(، سبزک 
و فیروز )بازی سازی برای آموزش سواد 
رســانه ای(، خواندم )شبکه اجتماعی 

کتابخوانی(.
»شادمانا« مهدکودک و یکی از مهم ترین 
قسمت های ماناست؛ مادرانی که در پی 
ایده خود می خواهند فعالیت کنند، باید 
خیال شــان از بابت کودکان شان آسوده 
باشد که در کنار خودشان هستند اما در 
محل کارشان نیستند.  در کنار جشن یلدا 
برای مادران، کودکان هم در مهدکودک 
جشن داشتند. ویژگی خاصی که در این 
جشن دیدم، فضای آرام، بدون استرس، 
پرنشاط و منعطف بودن تیم برگزارکننده 
بــود. حمایت خانم هــا از همدیگر برای 
حضور در برنامه ها بسیار قابل توجه بود. 
بله، اگر خود خانم هــا نخواهند و از هم 
حمایــت نکنند، فضای علمــی و کاری 

برای مشارکت آنها فراهم نخواهد شد.

مائده 
خسروی زاده

نامه وارده
سجاد 

معینی پور

گزارش
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نگاهیبه
وضعیت

دانشجوهای
پسادکتری
درشریف

اول از همه برای ســردرآوردن از روند جذب و فعالیت محققان پســادکتری در دانشگاه ســراغ مرجع اصلی رتق وفتق امور مربوط به آنها رفتیم؛ معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه. مصاحبه ای که در ادامه می خوانید، 
پرس وجوی اهالی روزنامه است درباره پسادکتری ها با مدیر برنامه پسادکتری در دانشگاه.

برای شــروع بحــث لطفا خودتــان را معرفی 
کنید.

راحله محمدپور هستم، عضو هیئت علمی پژوهشکده 
علوم و فناوری نانو که از سال 1391 در این پژوهشکده 
به عنوان دانشــیار مشغول به کار هستم و سه سالی هم 
می شــود مدیریت برنامه پســادکتری دانشــگاه به من 

سپرده شده است.
هدف از گذراندن دوران پسادکتری چیست؟ 
چــرا دانشــجوها بعــد از فارغ التحصیلی از 
مقطــع دکتــری دوباره بــه محیط دانشــگاه 
برمی گردند و دوره های مختلف پســادکتری 

را می گذرانند؟
هدف از گذراندن دوره پسادکتری این است که افرادی 
که دوره دکتری خودشــان را با موفقیت گذرانده اند و از 
رســاله دکتری شــان دفاع کرده اند، تا زمانی که جذب 
بازار کار بشــوند )این کار می تواند اســتخدام به عنوان 
عضو هیئت علمی در دانشــگاه یا پژوهشکده ها باشد 
و یا کســب وکار شخصی و یا مشــغول فعالیت شدن در 
شــرکت های دانش بنیــان و...(، کارهــای جدی تری 
انجام دهند. این کارهای جدی تر به نوعی توســعه کار 
خودشــان یا رســاندن آن به محصول است. همچنین 
این افراد می توانند تجــارب خود را در اختیار بقیه قرار 
داده تا دانشــگاه بتواند محصوالت بیشتر و بهتری را به 
بازار ارائه دهد. به طور کلی محققان پسادکتری به هرم 
تحقیقات و هرم توسعه بازار در دانشگاه کمک می کنند. 
اگر استاد میزبان در رأس هرم قرار بگیرد و دانشجویان 
تحصیــالت تکمیلــی قاعده آن را تشــکیل دهند، این 
محققان پسادکتری هستند که بین این دو قرار می گیرند 
و حضورشان در آزمایشگاه ها به پیشبرد اهداف کمک 

تحقیقاتی و توسعه بازار می کند.
چه تعــداد همکار پســادکتری در دانشــگاه 
داریم؟ در همه دانشــکده ها و پژوهشکده ها 

محققان پسادکتری پیدا می شوند؟
معموال در هر دوره به طور میانگین 100 نفر داریم ولی 

به طــور میانگین تعداد آ نها بین 70 تــا 120 نفر متغیر 
است. در همه دانشــکده ها و پژوهشکده ها هم تقریبا 
همکار پســادکتری داریــم و مشــغول فعالیت علمی و 

تحقیقاتی هستند.
میزان حضــور و فعالیــت پســادکتری ها در 
دانشــگاه چقدر اســت؟ آیا سیســتمی برای 

بررسی و ارزیابی حضور آنها وجود دارد؟
میزان فعالیت آنها در قانون مانند اعضای هیئت علمی 
است، یعنی 160 ساعت در ماه باید در دانشگاه حضور 
داشته باشند. استادی که به عنوان میزبان آنها را پذیرفته 
است، خودش حضور آنها در دانشگاه را بررسی می کند. 
در پژوهشــکده ها هم از سوی دفتر حضور افراد بررسی 

و ارزیابی می شود.
فرآیند جذب این افراد به چه صورت اســت؟ 
تأمین مالی مدت زمان حضور آنها در دانشگاه 
چطــور صورت می گیرد؟ حقوق شــان از کجا 

پرداخت می شود؟
فرآیند جــذب از راه های مختلف صــورت می گیرد، به 
این دلیل که وابســته بــه حقوق و محل تأمیــن اعتبار 
برای پژوهش است. کانال های جذب متعددی داریم، 
از جمله صنــدوق حمایت از پژوهشــگران، بنیاد ملی 
نخبــگان بــرای محققان داخــل و محققــان غیر مقیم 
خارج از کشــور و بعضا گرنت هایی کــه به عنوان جایزه 
به اســتادان داده می شــود؛ مانند ســرآمدان و کانالی 
که اعضــای هیئت علمــی در ارتباط بــا صنعت دارند 
و بــرای انجــام پــروژه تحقیقاتــی مرتبط بــا صنعت، 
هزینــه آن را به طــور شــخصی تأمین می کننــد. اینها 
همــه اعتباراتی اســت کــه محققــان پســادکتری از 
طریق آن جذب می شــوند. جــدای از اینها هم کمینه 
 تأمیــن اعتبــار از طریق معاونت پژوهشــی دانشــگاه 
صورت می گیرد. محقق پســادکتری بــرای جذب باید 
استاد میزبان داشته باشد و با داشتن مدارکی از جمله 
مدرک دکتری و برخورداری از حداقل هایی که معاونت 
بررسی می کند، مانند برخورداری از مجموع ایمپکت 

فکتور مقــاالت دکتری باالی 2 می توانــد مراحل ورود 
را طی کند. دانشــگاه موارد بیشــتری را در نظر ندارد و 
بررسی هم نمی کند، جز زمینه و سابقه آموزشی محقق 
پســادکتری که از لحاظ آموزشــی در دانشــگاه خوبی 
بوده باشد. بقیه مراحل از سوی استاد میزبان بررسی و 
ارزیابی می شود، در حالی که رئیس دانشکده و معاونت 

پژوهشی هم از این جریان آگاهی دارند.

دانشــگاه چه امکاناتی در اختیــار این افراد 
قرار می دهد؟

امکانات به لحــاظ عبورومرور و حضــور مانند اعضای 
هیئت علمی پایه یک است. بعضا موظف هستند میزی 
در آزمایشــگاه در اختیارشــان قرار دهند که وابسته به 

منبع تأمین مالی و استاد میزبان است.
مدت مشارکت این افراد با دانشگاه و استادان 

چقدر است؟
اصــوال حداقل یک ســال اســت. طبق قوانیــن قبلی 
می توانستند تا سه سال در دانشگاه باشند. البته قصد 
داریم این سه ســال را طی صحبت هایی به شش سال، 
یعنــی دو تا سه ســال تغییر دهیم، البتــه درصورتی که 
محققان عملکرد مورد قبولی چه از لحاظ محصوالت و 

چه انتشارات داشته باشند.

محققان پسادکتری برای شرکت در کنفرانس 
و خارج رفتن می توانند از امکانات دانشــگاه 

استفاده کنند؟
برای خارج رفتن یا شــرکت در کنفرانس باید مرخصی 
بگیرنــد ولی برای شــرکت در همایش ها مخصوصا اگر 

از طرف بنیاد باشد، حمایت هایی صورت می گیرد.
چگونه از محققان درباره دوره و استاد میزبان 

بازخورد می گیرید؟
در پایان دوره فرم نظرسنجی برای محقق ارسال می شود 
تا در مــورد دوره و امکانات فراهم شــده و رفتار اســتاد 

میزبان اطالعاتی دریافت کنیم. 
به نظرتان این دوره بــرای افراد مفید خواهد 

بود؟
این دوره دوره گذار است. دانشجو پس از دوران دکتری 
در این دوره برای هیئت علمی شــدن آماده می شــود. 
درســت اســت که ظرفیت هیئت علمی محدود است 
ولــی عمال ایــن دوره برای افزایش مهارت افراد اســت 
تا مثال بتوانند شرکت های اســتارت آپی و دانش بنیان 
نیــز راه بیندازنــد. هدف این دوره رشــد فــرد در حوزه 
پژوهش و آموزش و توســعه بازار اســت. در زمینه های 
تدریس یا سرپرستی دانشــجویان تحصیالت تکمیلی 
هم کمــک می کننــد و مهارت هــا و تجربه های خوبی 

به دست می آورند.
به طور کلی محققان پسادکتری چه مشکالتی 

در این دوران دارند؟
با توجه به محل تأمین حقوق افراد که از منابع مختلفی 
است، افت وخیز در حقوق دریافتی زیاد است و ممکن 
است تا حدودی محقق را اذیت کند؛ مثال دو نفر در یک 
آزمایشگاه و زیر نظر یک استاد هستند ولی حقوق شان 
متفاوت اســت و یکی از آنها 50درصد بیشتر از دیگری 
حقوق دریافت می کند. یکنواخت شــدن این امر شاید 
از لحاظ عدالت باعث ایجاد رضایت بیشــتری در افراد 
خواهد شد ولی مهم ترین علت ناراضی بودن این افراد 

منابع حقوقی شان است.

هوای  آسمان  پسادکتری ها
صاِف صاف است

گفتوگوباراحلهمحمدپور،مدیربرنامهپسادکتریدرشریف

یک بازی برد-برد برای دانشگاه و محققان پسادکتری

1392 1393 1394 1395 1396

روند بازگشت فارغ التحصیالن ایرانی ساکن خارج
برای همکاری در دوره های پسادکتری در دانشگاه شریف

تعداد پذیرش محقق پسادکتری در سال 1396
دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران
دانشگاه تبریز

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه علم وصنعت ایران

دانشگاه شیراز
دانشگاه یزد

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

دانشگاه کردستان
دانشگاه کاشان

دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان
دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه زنجان
دانشگاه بیرجند

دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانشگاه ارومیه

این دوره دوره گذار است. دانشجو 

پس از دوران دکتری در این دوره برای 

هیئت علمی شدن آماده می شود. 

درست است که ظرفیت هیئت علمی 

محدود است ولی عمال این دوره برای 

افزایش مهارت افراد است تا مثال  

بتوانند شرکت های استارت آپی و 

دانش بنیان نیز راه بیندازند

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  844
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پرونده



برای پرونده این شــماره در جســت وجوی افرادی بودیم که حداقل تعداد را در جمع دانشجوهای دانشگاه دارند و کمتر در محیط دانشگاه به چشم 
می خورند. در کوی و برزن شریف گشتیم و عاقبت آنها را یافتیم. آنها همان پسادکتری ها هستند که شاید خیلی  از آنها را حتی در دانشکده ندیده 
باشــیم. آنها همان هایی هســتند که در تالشند تِه علم را دربیاورند و به عبارتی دهک پایانی تحصیالت در دانشگاه به شمار می روند، هرچند اطالق 
لفظ دانشــجو به آنها کار اشــتباهی است و در عرف بهشان محقق پســادکتری یا همکار می گویند. از این دوره مدرکی تحصیلی عایدشان نمی شود 
ولی در ســابقه تحقیقاتی شان برگ برنده ای است و هم خأل بین فارغ التحصیلی و دفاع از رساله دکتری تا جذب به عنوان هیئت علمی در دانشگاه 
یا مراکز تحقیقاتی یا راه اندازی کسب وکار خودشان را پر می کنند و هم درآمدی مناسب برای زندگی به دست می آورند و هم به دانشگاه و اعضای هیئت علمی و 
دانشــجوهای آن برای توســعه پژوهش و فناوری کمک می کنند. آنطور که ما از پرس وجو و دید و بازدیدهایمان فهمیدیم، وضع شان خوب است و خیلی هایشان 

از حضور در این دوره و فعالیت تحقیقاتی و علمی در دانشگاه رضایت دارند و حتی خیلی وقت ها حضورشان را تمدید می کنند.

زهرا طائفی

پرونده

گفتوگوبایکیازمحققانپسادکتریدانشگاه

یک تجربه خوب، هم از نظر مالی، هم علمی و هم تجربی
پیداکردن پسادکتری ها خیلی راحت نیست؛ اصال انگار در دنیای دیگری زندگی می کنند و کاری به کار کف دانشگاه و بحث ها و حاشیه های معمولش ندارند. می آیند و می روند و آزمایش شان را انجام می دهند و تحقیق شان 
را می کنند و مقاله شــان را منتشــر می کنند و شــاید درســی هم بدهند و کالسی هم بروند ولی در کل سرشــان به کار خودشان گرم است و یافتن شان مثل یافتن سوزن در انبار کاه. ســراغ چندتایی از آنها رفتیم و در مورد 

وضعیت شان در دوره پسادکتری گفت وشنفتی داشتیم؛ تقریبا حرف هایشان یکی بود و به همین خاطر تصمیم گرفتیم یکی از آنها را در اینجا برای شما بیاوریم.

سالم، لطفا خودتان را معرفی کنید؟
سالم، علی سعدالله هستم و در رشته مهندسی مکانیک 
درس خوانده ام. دکتری را در ماالیا گذرانده ام. دوسال در 
کشور کره پسادکتری بودم. یک سال هم در سنگاپور. در 
شریف هم دوره پسادکتری را طی کرده ام. در هر وقفه ای 
که به کشــور می آمدم به دنبال جذب بــودم ولی محقق 
نمی شد و من دوباره پرواز می کردم تا شاید در فرصت بعدی 
بتوانم جایی را پیدا کنم و هیئت علمی آنجا شوم. در حال 
حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ هستم.

هدف شــما از گذراندن دوران پسادکتری چه 
بــود؟ پژوهش، درآمد، فــرار از بیکاری تا زمان 
اســتخدام، تأثیر در رزومه برای پذیرفته شدن 
به عنوان عضو هیئت علمی، استخدام، اپالی 

یا چیزهای دیگر؟
حدود دو ســه مــاه بود که از ســنگاپور برگشــته بودم. 
به واسطه یکی از دوستانم با این طرح آشنا شدم. چون 
جایی جذب نشــده بودم و مشــغول بــه کار هم نبودم، 
تصمیم گرفتم یک ســال تا یک ســال ونیم در دانشگاه 
شریف به عنوان محقق پسادکتری فعالیت داشته باشم. 
از ایــن طریق می توانســتم کار هم انجــام دهم و منبع 
درآمدی برایم باشــد. عــالوه بر آن با فضای دانشــگاه 
ایران و اســتاد ها و دانشــجوها هم آشــنا می شدم و از 
تجربیات شان استفاده می کردم. در واقع هدفم فرار از 
بیکاری بود تا زمان استخدام. همچنین باالبردن روزمه 
و پژوهش و چاپ مقاالت بیشتر هم توی ذهنم بود و البته 
نیم نگاهی هم به استخدام به عنوان عضو هیئت علمی 

دانشگاه شریف داشتم.
میزان و نوع فعالیت شــما در دوره پسادکتری 
چطور بود؟ چه اندازه در مرکز مربوط به کارتان 
حضور داشتید؟ قانونی هم برای حضور شما 
وجود داشــت؟ حضور شــما در مرکز بررسی 

هم می شد؟
فعالیت من در دوره پسادکتری تحقیقاتی و مقاله محور بود 
و باید دو ســه تا مقاله علمی در آن دوره چاپ می کردیم. 
قانونی برای حضور نبود، آزاد بودیم و کســی هم بررسی 

نمی کرد. روزانه حدود چهار پنج ســاعت در آنجا حضور 
داشتم، بعضی اوقات بیشــتر، بعضی اوقات هم کمتر. 

البته پنجشنبه ها هم نمی آمدم. 
فرآینــد جذب در دوره پســادکتری دانشــگاه 
شــریف برای شــما چطور بود؟ مقــاالت تأثیر 
زیادی داشــت؟ ســابقه تحصیلی تان چطور؟ 
خود استاد در فرایند جذب چه نقشی داشت؟
مقــاالت منتشرشــده خیلی تأثیر داشــت و بــه تبع آن 
تحصیالت هم موثر بود، یعنی اینکه از کدام دانشــگاه و 
چگونه و با چه شــرایطی فارغ التحصیل شده ام. استاد 
میزبان هم تأثیر زیــادی دارد. البته این فرایند برای من 

خیلی راحت بود و به آسانی جذب شدم.

برنامه ریزی شما برای بعد از دوران پسادکتری 
چه بود؟

بعد از دوران پسادکتری هدف من جذب به عنوان هیئت 
علمی بود که خدا را شــکر این اتفــاق هم برایم افتاد. در 
واقع برنامه ریزی و هدف من بودن در محیط آکادمیک و 
علمی و تحقیقاتی در کنار نیم نگاهی به حضور و فعالیت 

در صنعت بود.
امکاناتــی کــه دانشــگاه در اختیارتــان قــرار 
می دهد، چطور بود؟ از آنها رضایت داشتید؟ 
برخورد و انتظارات استاد و دانشجوها از شما 

چه بود؟
کار من بحث تجربی و آزمایشگاهی کمی داشت ولی در 
عوض بحث عددی آن بیشــتر بود. دانشگاه کامپیوتر و 
لپ تاپ و میز و صندلی و اینترنت در اختیار من قرار داد. 
یک کنفرانس هم در هند شرکت کردم که هزینه آن تماما 
از سوی بنیاد پرداخت شد. با دانشجوها برخورد کمتری 
داشــتم و بیشــتر برخوردم با اســتاد بود. دانشجوهای 
کارشناسی ارشدی بودند که انتظار کمک از من داشتند 

و من هم کمک شان می کردم.
فرآینــد تعریف پروژه و تأمین هزینه این دوران 

به چه صورتی برای شما رقم خورد؟
پــروژه را من به عنــوان پروپوزال به اســتاد تحویل دادم و 
ایشــان چون ترجیح می داد روی کاری که عالقه دارم و 
قبال انجــام داده ام کار کنــم، آن را تأیید کرد. هزینه هم 
از ســوی بنیاد ملی نخبگان و معادل اســتادیار پایه یک 

دانشگاه پرداخت می شد.
مــدت زمــان مشــارکت در ایــن دوران چقدر 
اســت؟ امکان تمدیــد دارد؟ در چــه صورتی 

تمدید می شود؟
مدت زمان حضور در دوره پسادکتری یک ساله است که 
در صورت رضایت شــش ماه می تواند تمدید می شــود. 
من یک سال ونیم حضور داشتم. مشارکت در این دوران 

به صورت قراردادی است.
به ازای پذیرش پسادکتری به استاد پولی تعلق 

می گیرد؟
خود من در این دوران حقوق دریافت می کردم و بیمه هم 
داشتم که این دوران ســابقه کار برایم محسوب می شد. 
واقعیتش نمی دانم به ازای هر نفر به اســتاد پولی تعلق 

می گیرد یا نه.
وظایف تعریف شــده شــما در قرارداد در طول 

دوره پسادکتری چه بود؟
چــاپ مقــاالت و حضور در دانشــگاه و انتقــال دانش و 
اطالعات به دانشــجویان و همکاران چیــزی بود که در 
قرارداد ذکر شده بود. تعداد مقاالت هم مشخص نشده. 
اگر اعتماد استاد جلب می شد، کافی بود و می توانست 

به قرارداد خاتمه دهد.
در دوران پسادکتری تدریس واحد درسی هم 
انجــام می دادیــد؟ هزینه ای بابت آن به شــما 

پرداخت شد؟
بله، در یک ترم درس ســه واحدی اســتاتیک را به صورت 

حق التدریسی برای گروه مواد ارائه دادم.
در کل دوران حضور و فعالیت به عنوان محقق 

پسادکتری برایتان دوران مفیدی بود؟
بله، هــم از لحاظ اینکه در روزمه خــودم حضور در دوره 
پسادکتری شــریف را آوردم و دو مقاله هم توانستم چاپ 
کنم. آشنایی با محیط دانشگاهی ایران و دانشجویان و 
ارتباط با آنها هم برایم خوب بود. منبع درآمد هم داشتم 
که بهتر از بیکاری بود، آن هم در زمانی که درها به رویمان 
برای هیئت علمی شدن بسته بود. در کل به نظرم دوران 
مفیــدی از لحاظ مالــی و علمی و تجربی بــرای افراد به 

شمار می آید.
انتقاد یا پیشنهادی در مورد این دوره دارید؟

برای دانشــجویان خارج از کشــور فرایند جذب در دوره 
پســادکتری سخت تر اســت، در حالی که حضور در این 
دوره و تجربه آن برایشــان خوب اســت، چون افرادی که 
داخل کشور هستند با محیط آشنایی بیشتری دارند و از 
ارتباطات قوی تری هم برخوردارند. چه بسا افراد داخل 
کشــور رزومه ضعیف تری نسبت به دانشجویان خارجی 
داشته باشــند ولی به دالیلی که گفتم و اینکه می توانند 
خودشان را بهتر ارائه دهند و آشنایی بیشتری با محیط 
دانشگاهی ایران دارند، طی فرایندی ساده تر و با دردسر 
کمتر می تواند جذب هیئت علمی دانشگاه ها شوند. در 
واقــع رقابت نامنصفانه ای کــه در فرایند جذب به عنوان 
عضو هیئت علمی دانشگاه ها وجود دارد، با این آشنایی 
در دوران پســادکتری بهتر و عادالنه تر می شــود و شاید 
فارغ التحصیالن خارج از کشــور راحت تــر بتوانند وارد 
سیســتم شوند. در واقع تشــویقی است که دانشجویان 
برگردند و به کشور خدمت کنند. انتقاد خاصی هم ندارم. 
بنیاد ملی نخبگان با توجه به پتانسیلش کار خوب و بزرگی 

انجام می دهد.

پرونده این شماره را با شماره 779 روزنامه شریف در تاریخ 21 مهر 97 مقایسه 
کردیم؛ پرونده ای که درباره وضعیت دانشجوهای دکتری در شریف بود، یعنی 
همان هایی که وضعیتی تقریبا شــبیه به محققان پســادکتری دارند و فقط 

یک پله از آنها عقب تر به سرمی برند. نتایج این مقایسه بسیار جالب است.
نکته اصلی این است که سال 97 وقتی از دانشجویان دکتری در مورد دوران 
تحصیل شان در این مقطع ســوال کردیم، ناله سر دادند که: »آی! نیستید 
ببینید چه بر سر ما می آید. کارهای استاد را انجام می  دهیم و در قبالش پول 
که نمی گیریم هیچ، رفتار مناسبی هم نمی بینیم. پایان نامه هایمان کاربرد 
ندارد و آزمایش هایمان هزینه بر اســت و فــالن و فالن.« امروز که در دی ماه 
98 به ســراغ پســادکتری ها رفتیم دیدیم که ای دل غافل! آســمان اینجا از 

همه جا آفتابی تر است. مگر می شود تغییر مقطع و عنوان اینقدر موثر باشد؟
بعــد از پرس و جو فهمیدیم بله، می شــود. تفاوت های ایــن دو دنیا از جمله 
دریافت حقــوق، دوران کوتاه همکاری، احترام اســتاد همــکار و... باعث 
می شود اکثر افراد در این دوران احساس رضایت داشته باشند و حتی به دنبال 
تمدید حضور و فعالیت در این دوره باشند. افراد در دوره پسادکتری احساس 
می کنند مهم هســتند و دیگر احساس افســردگی وناامیدی و سرخوردگی 
ندارند. احتماال یکی از دالیل اصلی اش هم همان درآمدی اســت که در این 
دوره بابت کارهایشــان دریافت می کنند و الزم نیســت بعد از عمری زندگی 
هنوز دست شان در جیب پدر بزرگوارشان باشد یا برای لقمه ای نان چند روزی 
از هفته را بیرون دانشــگاه مشغول به کار شوند و صابون جر و بحث با استاد 

راهنما را سر این موضوع به خودشان بمالند.
شاید پیشنهاد به دوستان دانشــجو در مقطع دکتری هم این باشد که صبر 
کنید تا شما هم پسادکتری شوید و حسابی بهتان خوش بگذرد. البته اگر قبل 
از آن از ادامه تحصیل پشیمان نشوید و چهارگوشه دانشگاه را برای همیشه 

نبوسید و آینده تان را بیرون دیوارهای آن دنبال نکنید.
قضیه شــفاف تر و آســان تر از این حرف هاســت. در واقع به همین سادگی 
می توان افراد را راضی نگه داشت. کافی است کمی حواس تان بهشان باشد. 
کمی خودتان را جای آنها بگذارید و سعی کنید اگر کمک نمی کنید، اذیت 
هم نکنید. شــرایط زندگی شان را درک کنید و توقعات غیرمنطقی و فضایی 

از آنها نداشته باشید.

دکتری VS پسادکتری

 پروژه را من به عنوان 

 پروپوزال به استاد تحویل دادم 

و ایشان چون ترجیح می داد روی 

کاری که عالقه دارم و قبال انجام 

داده ام کار کنم، آن را تأیید کرد. 

هزینه هم از سوی بنیاد ملی نخبگان 

و معادل استادیار پایه یک دانشگاه 

پرداخت می شد

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  844
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5

پرونده



تجارت خارجی بدون اینترنت یک رویاست
وب ســایت های داخلــی طــی گفت وگو با 
بعضی از مســئوالن و کارشناسان کشور به 
برخی از این خســارت ها اشاره کرده اند؛ از 
خسارت هایی که اتاق بازرگانی ایران گزارش 
داده تا دفاتر خدمات مســافرتی. مســعود 
دانشــمند، رئیس کمیســیون حمل ونقل 
اتاق بازرگانــی به خبرگزاری ایلنا گفته بود: 
»قطعــی اینترنت تجــارت خارجــی ایران 
را از کار انداخته اســت.« به گفته او شــرط 
تجارت بین الملل تبادل اطالعات اســت و 
اگر نتوانیــم در لحظه اطالعات مورد نظر را 
مبادله کنیم، امکان تجارت بین المللی هم 

از دست می رود.
یــک کارشــناس تجــارت بین المللــی و 
شــرکت های ایرانــی فعــال در ایــن زمینه 
می گوید برخی از این شــرکت ها در شرایط 
قطعــی اینترنــت بــه »وی پــی ان« دولتی 
دسترســی دارند و از آن استفاده می کنند. 
او با اشــاره به اینکــه دیگر شــرکت ها تنها 
می تواننــد از امکانات فاکــس و تلفن برای 
ارتباط با مشــتریان و شرکای خود در خارج 
از ایران اســتفاده کننــد، می گوید اگر این 
وضعیــت ادامه پیدا می کرد، بــه ناچار این 
شــرکت ها باید به دنبال راهکارهای دیگری 

می رفتند.

دانشگاه های بین المللی بدون اینترنت
حــوزه اقتصــادی و فعالیت هــای آن تنهــا 
بخشــی نیســت که قطعی اینترنت آن را با 
دشــواری هایی روبرو می کند. دانشــگاه و 
فعالیت های دانشگاهی هم از این وضعیت 
متضرر می شــوند. رئیس دانشــگاه تهران 
روز 30 آبــان در گفت وگویی بــا خبرگزاری 
ایســنا با اشــاره به مشــکالتی کــه قطعی 
اینترنت بــرای دانشــگاه ها ایجــاد کرده، 
گفــت: »دانشــگاه های ما دانشــگاه های 
بین المللی هســتند و مراودات گســترده با 
جهان دارند و وجود اینترنت برای دانشگاه ها 
الزم اســت.« این گونه اتفاقات صرفا باعث 
واردشدن لطمات جبران ناپذیری به اعتبار 
دانشــگاه های ایرانــی می شــود و وجهــه 
بین المللی این دانشــگاه ها را دچار خدشه 

می کند.
متقاضیان ایرانی تحصیل در دانشگاه های 
خارج از کشــور نیــز با توجه بــه موعدهای 
مشــخص برای ارائه تقاضای تحصیل خود 
که در بیشــتر موارد به صــورت آنالین انجام 

می شود، گروهی دیگر از شهروندان هستند 
کــه قطــع اینترنت آنهــا را با مشــکل روبرو 

می کند.
در شــبکه های اجتماعــی چــون توییتــر، 
برخی کاربران خــارج از ایران از ارائه کمک 
به دانشجویان برای ارتباط با دانشگاه های 
خارج از ایــران، نامه نگاری و توضیح دالیل 
دیرکــرد و کمک برای آپلود مدارک مورد نیاز 

نوشته بودند.
همچنیــن تعداد زیادی از دانشــجویان که 
متقاضی شرکت در آزمون های بین المللی 
زبان بودند، دچار مشکالتی شدند که صرفا 
باعث عقب افتادن این افراد از برنامه هایشان 

شد.
از دیگر حوزه هایی که قطع اینترنت فعالیت 
آن را مختل می کند، می توان به درخواست 
صدور ویزا برای سفرهای خارج از ایران اشاره 
کرد. در وب سایت ویزامتریک که در همکاری 
با سفارت آلمان در ایران به متقاضیان ایرانی 
درخواســت ویزا از ســفارت آلمان خدمات 
می دهد، در آن روزها آمده بود که این شرکت 
به دلیل قطع اینترنت تا اطالع ثانوی از ارائه 

خدمات به متقاضیان معذور است.

بیمه ای در کار نیست
حوزه بهداشــت و درمان هــم از پیامدهای 
قطع اینترنت در امان نبوده اســت. یکی از 
کاربران توییتــر از تجربه خود در مراجعه به 
بیمارستانی خصوصی در تهران می نویسد 
که در آنجا به دلیل قطعی اینترنت، به او گفته 
شــده: »تأمین اجتماعی نمی توانیم قبول 
کنیم«. این کاربر در ادامه نوشــته که حتی 
بیمه تکمیلی او هم به دلیل مشــکالتی که 
برای اینترنت پیش آمده پذیرفته نشده و به 
او گفته اند باید همه چیز را آزاد پرداخت کند. 
این موارد برای بیماران خاص نیز مشکالت 

عدیده ای به وجود آورده است.
تأیید نسخه های دارویی برای بیماری های 
خاص یکی از خدمات اداره های بیمه است. 
به نوشته شرکت های بیمه در ایران، بیمارانی 
که از این خدمات بهره می گیرند، پیشتر در 
دفاتر اسناد پزشکی یا داروخانه های طرف 
قــرارداد بــرای تأیید دارو، پرونده پزشــکی 
تشــکیل داده اند و با دریافــت کد رهگیری 
و تشــکیل پرونــده دارویــی می تواننــد به 
داروخانه ها مراجعه و داروی خود را دریافت 
کنند. طبق این نوشــته ها تمام داروخانه ها 
به سیستم تأیید دارو مجهزند. در شبکه های 

اجتماعی برخی توییت ها از اختالل در این 
شــبکه در روزهای قطعی اینترنت حکایت 

می کرد.

صرافی ها در تعطیلی اجباری
دبیرکل کانون صرافــان ایران اول آذرماه به 
ایلنا گفت: »شــرایط صرافی ها دقیقا مانند 
روزهای تعطیل است و عمال قطعی اینترنت 
باعث تعطیلی صرافی ها شده است. وقتی 
خرید و فروش انجام نشــود، گســتره رکود 
افزایش می یابد و معامله ای انجام نمی شود 
که بخواهد قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهد.« 
قربانی با ذکر اینکه در نبود اینترنت فعالیت 
صرافان متوقف شــده بیان کــرده که بدون 
اینترنت ریســک خطا در فعالیت صرافی ها 
بســیار باال می رود و به واسطه گزارش های 
اشــتباه تلفنــی ممکن اســت فعــاالن در 
صرافی هــا بــا زیان های غیرقابــل جبرانی 

مواجه شوند.
دبیرکل کانون صرافان گفته بود: »تقاضای 
مــا از دولــت و تصمیم گیران این اســت که 
برای فعاالن اقتصادی که ارتباط مستقیم با 
شرکای تجاری خود در خارج از کشور دارند 
یا حیات کار و فعالیت شان در ارتباط با خارج 
از کشور است، بانک مرکزی  یک الین خاص 
به این شرکت ها اختصاص دهد تا خللی در 

اقتصاد کشور پیش نیاید.«

توهمی به اسم کسب وکار اینترنتی
کســب وکارهای اینترنتــی یــا مراکزی که 
فعالیت شان بسته به اینترنت است نیز از این 
اوضاع متضرر شدند. خبرگزاری های داخلی 

از »زیان قابل توجهی« نوشــتند که گریبان 
استارت آپ ها و کســب وکارهای کوچکی را 
گرفــت که »در ماه های گذشــته مبنای کار 

خود را در فضای مجازی قرار داده اند«.
از سوی دیگر در گشت وگذاری در شبکه های 
اجتماعــی بــه صفحه های مؤسســه هایی 
برمی خوردیــم که برای نمونه در زمینه های 
گوناگون ورک شاپ برگزار می کنند و با عدم 
دسترســی به اینترنت فعالیت هایشــان به 

حالت تعلیق درآمده بود.
جعفــر محمــدی، نائب رئیس کمیســیون 
تجــارت الکترونیکــی در ســازمان نصــر 
اعالم کرد طی ارزیابی شــان برای وضعیت 
کســب وکارهای آنالیــن در روزهای قطعی 
اینترنت برآورد می شــود که با قطع اینترنت 
روزانــه 2500 میلیــارد تومــان بــه صنعت 
IT کشــور ضربه وارد شده اســت. به گفته 
محمدی می توان آماری را که قابل شناسایی 
است، دریافت کرد و ســپس تخمین زد. به 
گفته او آمار شاپرک و آمار PSP )ارائه دهنده 
خدمات پرداخت(های مختلف در کنار هم 
قرار داده شــده تا بتوان بــه داده های مورد 
اطمینان رسید: »در روزهای قطعی اینترنت 
و تا قبل از اتصال اینترنت ثابت، PSPهایی 
که با کســب وکارها طرف بودند، نزدیک به 
65درصد کاهش تراکنش داشــتند. حجم 
تراکنش های شاپرک نیز کاهش چشمگیری 
داشــته و بیش از 50درصد بوده اســت. با 
توجه به این آمار و آمار ارائه شده پیشتر درباره 
درآمد صنعت تجارت الکترونیکی در کشور، 
می توانیم استناد کنیم که روزانه 293میلیارد 
تومان تنها از محــل تراکنش های اینترنتی 

کاهش داشتیم. اما اگر ضرر را به کل صنعت 
آی تی ببریم، در روز بیش از 2500 میلیارد 
تومان ضرر داریم. بعد از اتصال اینترنت ثابت 
هم نیمی از مشکالت حل شده و همچنان 
بیش از هزار و دویست میلیارد تومان در روز 

به صنعت آی تی لطمه می خورد.«
به گفته محمدی ضررها برای کسب وکارها 
یکســان نبــوده و کســب وکارهای بــزرگ 
30درصد و کسب وکارهای متوسط 70درصد 
و کسب وکارهای خرد و خانگی تا 96درصد 

کاهش فروش داشته اند.

آلودگی هوا هم وابسته به اینترنت 
است

اختــالل در پیش بینی کیفیت هوای تهران 
یکــی دیگر از مواردی اســت کــه باید آن را 
به فهرست باالبلند خســارت های ناشی از 
قطعی اینترنت افزود. حســین شهیدزاده، 
مدیر عامل شــرکت کنتــرل کیفیت هوای 
تهران در گفت وگو با ایســنا با اشاره به اینکه 
این ســازمان »بخشــی از اطالعات خود را 
برای پیش بینی هواشناسی و آلودگی هوا از 
سایت ها و مدل های جهانی تأمین می کند«، 
گفتــه بود: »اختــالالت به وجــود آمده در 
اینترنت کشــور ســبب شــده به اطالعات 
جهانی دسترسی نداشته باشیم و در نتیجه 
نتوانیم پیش بینی آلودگی هوا برای روزهای 
آینده، جهش وزش بــاد و مقدار بارندگی را 

روی سایت خود بارگذاری کنیم.«

چقدر ضرر کردیم؟
وب ســایت netblock کــه وظیفــه آن رصد 
وضعیــت اینترنت و ســایت های موجود بر 
بستر اینترنت است، هزینه عدم دسترسی 
به شــبکه های اجتماعــی مانند فیس بوک 
و یوتیوب و توییتــر را روزانه 60میلیون دالر 
برآورد کرده است. برآورد سایت های داخلی 
در ایران نشــان می داد کــه قطعی اینترنت 
900 میلیارد تومان به اقتصاد ایران خسارت 
زده اســت. محاســبات نت بالکــس نیز از 
یک میلیارد و 478 میلیون دالر خسارت به 
اقتصاد ایران در اثر محدودشدن اینترنت در 

چهار روز قطعی اینترنت سخن می گوید.
عالوه بر موارد باال قطع ارتباط دانشجویان و 
ایرانیان خارج از کشور با خویشاوندان خود 
در داخل کشور نیز از مواردی است که برای 
دوستان خارج از کشور مخصوصا دانشجوها 

روزهای سختی را به وجود آورد.

ضرروزیانبیشاز120ساعتخاموشیاینترنتدرایران

پات رو از رو سیم بردار!

chromeافزونههایکاربردی
OneTab

اگر شما هم از آن دسته آدم هایی هستید که مرورگرتان مملو 
از تب ها و زبانه های باز شــده است و اندازه نشان داده شده 
هرکدام از آنها از فرط زیادی دارد به صفر میل می کند، افزونه 
One Tab کروم می تواند حسابی به کارتان بیاید و میز کارتان 
را خلــوت کند. بعد از نصب این افزونــه وقتی روی آیکون آن 

کلیک می کنید، همه تب های باز شــده در مرورگر به صورت 
لیست شــده در یک تب قرار می گیرد و هــرگاه دوباره به آنها 
نیاز داشته باشــید، به آسانی می توانید به صورت جداگانه یا 

دسته جمعی آنها را به مرورگرتان بازگردانید.
با اســتفاده از ایــن افزونه تعداد تب های بازشــده در مرورگر 
کاهش یافتــه و در نتیجــه تــا 95درصد اســتفاده از حافظه 

سیســتم شما هم کم می شود. حتی بســته به نوع تب هایی 
که در مرورگرتان باز کرده اید، استفاده از این افزونه می تواند 
بار روی CPU را هم کاهش دهد و ســرعت سیســتم شــما را 
زیاد کند. مزیت محســوس دیگر اســتفاده از این افزونه هم 
خلوت شدن میز کار شما در مرورگرتان است، بدون آنکه الزم 

باشد زبانه های بازشده را به صورت کامل ببندید.

برنامه کاربردی

24 آبان ماه بود که شاهد تغییرات قیمت بنزین و به دنبال آن اعتراضات مردمی بودیم؛ اعتراضاتی که قطعی اینترنت در ایران را به دنبال داشت. این قطعی 
که بیش از 7 روز به طول انجامید، خود باعث ایجاد ضرر و زیان هایی شد که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم. مسئوالن اتاق بازرگانی ایران می گفتند تجارت 
خارجی از کار افتاده، دانشگاه و دانشجوها و برخی بیماران با مشکل روبرو شدند و روند بررسی درخواست ویزا هم در سفارت خانه ها مختل شد. گزارش های 

دویچه وله و برخی از خبرگزاری های داخلی منبع اطالعات ذکرشده در این گزراش هستند. سید امیررضا 
درودیان

گزارش
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اینترمکهتمومشدبریممشهد
امســال قرار است بیســت و ســومین دوره از 
اردوی پابوس عشق هیئت الزهراء )س( برگزار 
شــود؛ اردویی که مقصدش مشــهد اســت و 
همیشه تعداد متقاضیان آن آنقدر زیاد که افراد 
شــرکت کننده با قرعه کشی از بین متقاضیان 
انتخاب می شــوند. مدتی پیش اکانت توییتر 
هیئت از کســانی که قبال در این برنامه شرکت 
کرده اند خواســت خاطرات خود از این اردو را 

بازگو کنند.

 Homo110

شب بعد از جشنی که در حسینیه نزدیک حرم برگزار شد 
و خواستیم برگردیم، مینیبوس ترمز زد و یکی یک سوار 
شدند، صندلی ها پر شد، ی سری توی راهرو واستادند، 
چند تا هم دیگه مجبورا به داشبورد چسبیدند، آخرشم 
داخل فشــرده کردیم تا در بسته بشه، باالخره با ریسک 

باال و چندبار نزدیک به چپ شدن رسیدیم

 Sherek

به خاطر حجم کار ها وقت نمیکردیم بریم بیرون ناهار و شام 
بخوریم ؛ لذا در فاصله ای که قرار بود بچه ها رو از حرم جمع 
کنیم به ســمت اردوگاه،  هر دفعه یکیمون مسئول میشد 

میدوید میرفت واسمون اشترودل میخرید میاورد :(((((

ساحا 

اولین پابوسی که رفتم، توی اردو مسئولیت فروش کتاب 
بهم دادن. همون شب اول توی نت چرخیدم و خالصه و 
نقد و هرچی تونستم در مورد کتابای فروشیمون خوندم 

که بتونم کتابارو یه پرزنت حداقلی بکنم.
بعضی رفقا تا مدت ها فکر می کردن من یه کرم کتابم که 

همه ی کتابای دنیا رو خوندم و می خونم :(

احمدحسن مّساح 

یه رســم هســت توی هیــأت که آخــر هر برنامــه بقیه، 
مسئولینش رو پرت میکنن هوا؛ آخر #پابوس 97 بود، 
بچه ها از خجالت همه مسئولین در اومده بودن که یهو 
یادشون افتاد که یه مسئول مالی هم بود که از دستشون 
در رفتــه ... خالصه که بعد از رد کردن 4 تا کمین با پای 

برهنه داشتم توی کوچه ها می دویدم

آنطرفمرزبحران
این چند هفته آلودگــی جزیی از زندگی مان 
شــد! از تعطیلی ها گرفته تا شــوخی »به جز 
دماونــد و فیروزکــوه«. از طــرف دیگر معاون 
آموزشــی دانشــگاه نشــان داد که دانشگاه 
هم می تواند »ســاعت صبح و عصر« داشته 
باشد و کلی دانشجو را برای امتحان و کالس 
ســردرگم کرد. استاندار هم وســط این همه 
آلودگی یادش آمد که باید یک نمایش اقتدار 

داشته باشد!

یزدان 

گزارشات خود شرکت کنترل کیفیت هوا نشون میده روز 
1 دی ساعت 7 شب شاخص PM10 در ایستگاه شریف 
220 بوده و باید در میانگین گیری این عدد رو به عنوان 
 PM2.5 شاخص شریف در نظر میگرفتن ولی شاخص
که 151 بوده رو در نظر گرفتن که باعث کاهش نمایشی 

شاخص کل شده.

 Ali Agha

من امروز تعطیلی دانشگاه را در نوبت صبح دیدم...
دیگر چیزی  برای دیدن نمانده....

سید محمدامین سپیده دم 

شاید از نظر درس و دانشگاه خوشحال بشیم از تعطیلی 
این چند روز...

اما واقعا آدم ناراحت میشــه وقتی میبینه تمام زحماتی 
که یه عده کشیدن داره به باد میره

حلقه مطالعاتی و اکران فیلم بسیج دانشجویی، جشن 
یلــدای گروه ها، انتخابات انجمــن و کلی برنامه ای که 

بچه ها واسش پلن داشتن
حیف واقعا؛  حیف

 Lev Nikolayevich

اینجوری بود که فردا تعطیل شد استاد ایمیل زد: فردا 
تعطیله و بجاش پنجشنبه کالس جبرانی!

بعد تعطیلی فردا تکذیب شــد؛ اســتاد ایمیل زد: فردا 
کالس دایر هســت و البته پنجشنبه هم کالس جبرانی 

داریم=/////
خدایا شکرت!

کیشبیلدایکیه؟
شب یلدای امسال با آلودگی هوا همراه بود، 
همراه بود با امید؛ دانشجویی که به شهرش 
رفته بود و امید داشت تعطیل شود تا بتواند 
یلدا را با خانواده بگذراند. و همراه بود با تکرار 
بی حد و حصر »تو شب یلدای منی« که دیگر 

امسال خیلی ها را به ستوه آورد.

 Meisam

حاال شما هی بگید  ولی شب یلدایی که توش برف نباره 
شب یلدا نیس،  یه شب دیگه س :((

بهـ نام نورمحمدی 

من بــه ایــن نتیجه رســیدم که تعــداد دانشــجوهای 
#دانشگاه_شریف قطعًا یه عدد فرد ئه!

امشب که جشن های #شب_یلدا به راه بود از دانشگاه 
رد می شــدم بــدون اســتثناء کل دانشــگاه رو دیــدم، 

همه شون هم دوتا دوتا بودن!!!

آقا سید 

اینکه 3 تا کانون فرهنگی زحمت میکشن و میخوان جشن 
یلدا برگزار کنن ولی تو پوستر و کانال هاشون میزنن »جشن 

یلدای کانون های فرهنگی« هم در نوع خودش جالبه.

 Woody

ولی میدونید که، همیشه شِب 29 آذر زنگ میزنه شِب 1 
دی با هم »آخ تو شب یلدای منی« رو واسه هم میخونن.

 TheRealSamuel

ما ایرانیای این سر دنیا جشن شب یلدا می گیریم. چرا 
همون شــب که اســتوریامونو چک می کنیم باید بینیم 
شــماها جشــن کریســمس گرفتین؟ حداقل بدونید 

کریسمس چند روز دیگه س:/

استیو َمک َمِنمن 

من عاشــق این ســنت عکس گرفتن در مهمونی های 
شــب یلدا ام؛ اونجــا که به نوبت عکاس عوض میشــه 
تا همه ی جایگشــت های ممکن انتخاب n-1 از n نفر 

پوشش داده بشه.

ازهردریسخنی

 NimaZ

آقا مــا چه توقعی داریم از شــورای صنفی. 
شما حتی نمی دونید کانال شورای مربوط 
به دانشکده دانشگاه خودتون چیه، از کانال 
شورای صنفی برق امیرکبیر فوروارد کردید 
کالســای برق تعطیل شد، این در حالیه که 
ما داریم جون می کنیم کالس ســاعت 3 رو 
@sharif_senfi کنسل کنیم. 

تباه ترین قیامتم 

از دیــروز دارم فکــر می کنــم چی شــده که 
1500 یا 300 یا ... این قدر فرقشون برامون 
اهمیت داره؟ یعنی اصال فرض بر صحت آمار 
1500 نفــر، واقعا چه فرقی قراره در رفتار ما 
صورت بگیره و اصل ماجرا چه تفاوتی خواهد 
داشت؟ آیا عددی وجود داره که حتما بیش 
از اون باید آدم بمیره که فرق کنه واسه مون؟

ژان باتیست 

این »آدم حداقل تالشش رو میکنه که پیش 
خودش شرمنده نباشه« هم احمقانه است، 
خب شما عقل داری و وقتی میبینی یه چیز 
زیاد منطقی نیست و به نتیجه نخواهد رسید 
فقط خستگی و احســاس حماقت میمونه 
واست و ترکیب این دوتا واقعا کشنده است!

دوستدارمپیچیدگیرو
ســتاره ها و آســمون شــب چیزایی بودن که همیشــه مسیر 
زندگی مــن رو شــکل دادن. عالقه ای که از کودکی شــکل 
گرفتــه و تا همین لحظــه ادامه داره. مــادرم تعریف می کنه 
بچه که بــودم زمان اذان با حیرت و دهن باز مجذوب تصاویر 
گرافیکی سیارات و ســتاره ها می شدم که از تلویزیون پخش 
می شد. اشتیاق به فهمیدن اتفاقات باالی سر چیزی بوده که 
سرنوشت من رو در این بیست وسه سال شکل داده. بزرگ تر 
که شدم در ادامه این اشتیاق، فیزیک شریف رو انتخاب کردم. 
دوست داشتم بفهمم جهان از چی تشکیل شده و چطور کار 
می کنه و در حیــن تحصیلم اتفاقات متحیرکننده زیادی رخ 
داد؛ با آنتروپی آشنا شدم، محو تماشای زیبایی های نسبیت 
عام اینیشتن شدم و خودم رو بارها در مفاهیم فلسفی مکانیک 

کوانتوم گم کردم.
راستش خیلی از شریف خوشم نمیاد اما رشته فیزیک تقریبا 
همونی بود که من دنبالش بودم. به مرور زمان عالقه ام کشیده 
شد به سمت مسائلی که با نام »سیستم های پیچیده« مطالعه 
می شن؛ مسائلی که از اجزای بسیار زیاد تشکیل شدن و هر 
کدوم از اجزا عملکرد ساده ای داره اما به خاطر نوع برهمکنش 
اجــزا با هم رفتارهای غیرقابل پیش بینی ای در بزرگ مقیاس 
رخ می ده. با مطالعه این گرایش، دریایی از ســوال  به روم باز 
شــد؛ رفتارهای اجتماعی چطور شــکل می گیرن؟ اقتصاد 
چطور کار می کنه؟ چطور عاشق می شیم؟ گروه های دوستی 

چطور شکل می گیرن؟
در عین حال سال سوم دانشگاه که بودم درسی به نام »کاربرد 

کامپیوتر در فیزیک« رو برداشتم و با توانایی های کامپیوتر در حل 
مسائل آشنا شدم. اینکه پشت میزت با یه لیوان قهوه بشینی و 
آزمایشگاهت کامپیوترت باشه و با یه مشت کد و عدد بتونی هر 
چیزی که دوســت داری رو آزمایش کنی و بفهمی؛ این چیزی 
بوده که در سال های اخیر با بیشترین عالقه مشغول انجامش 
بودم: کار آماری و مدل ســازی اجتماعی. هدفم حمله کردن 
به مفاهیمی هســتش که در جامعه رخ می دن و ما درباره شون 
قضاوت اشتباه یا غیردقیقی داریم. دوست دارم بفهمم حقایق 
مستتر درون جامعه چه چیزهایی هستن یا حقایقی که هر روز 

دارن با ما زندگی می کنن و ازشون خبر نداریم.
کار آمــاری به چشــم من مثــل خلق یه اثر هنــری می مونه؛ 
اینکــه از یه ســری داده خام و پیچیــده و بی معنی الگوهای 
ســاده رو شناسایی کنی و بکشــی بیرون و حقایق رو آشکار 
کنــی. بعضی موقع هــا خودم وقتــی نتایج شبیه ســازی یا 
الگوها رو می بینم، از شــدت زیبایی و درستی شوکه می شم 
و اون شــوک، اون احســاس خلق چیزی که تا قبل از فشــار 
دادن دکمه هــای کامپیوتر وجود نداشــته، یکی از بهترین و 
زیباترین احساساتی هستش که تا به حال تجربه کردم. بچه 
5 ســاله ای که یه روزی غرق فواصل نجومی بود، االن افتاده 
دنبال فهمیدن اتفاقات جامعه اطراف خودش. زندگی حقیقتا 
داســتان های پیچیده ای برای تعریف کردن داره و من دقیقا 

میخوام همین پیچیدگی رو بفهمم.
کارهایی که انجام میدم رو توی کانال تلگرامی خودم منتشر 
Yazdanbabazadeh@ می کنم، خوشحال می شم سر بزنید

مردمان شریف
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ازاستادانهمشهری
خودریکامبگیرید
توصیه نامــه  دریافــت  ایــام 
 )Recommendation Letter(
است. گرفتن توصیه نامه یک 
رابطه دوطرفه است؛50درصد 

سمت شــما که حل باشــد، 90درصد 
طرف مقابل مانده است.

اگــر درس تــان خوب باشــد خیلی کار 
سختی پیش رو ندارید. بیشتر استادان 
معمــوال اگــر دو درس بــا نمــره باالی 
17 یا یــک درس و پروژه با آنها داشــته 
باشــید، به شــما »ریــکام« می دهند. 
برخــی از این اســتادان از اســتراتژی 
فروش گروهی )bundling( اســتفاده 
می کنند، یعنی مثال یکی از آن دو درس 
درس اجبــاری اســت و فقط هم همان 
استاد ارائه می دهد و یکی از آن درس ها 
درس بی خــودی اســت کــه هیچ کس 
در حالت عادی برنمــی دارد ولی با این 
حربــه بازاریابی شــما متقاعد )مجبور( 
می شــوید به خاطر یک توصیه نامه آن 

درس را بردارید.
حال اگر در دسته دانشجویانی هستید 
که درس تان خوب نیست، کارتان کمی 
سخت تر است ولی نگران و ناامید نباشید. 
شما با خدمات متفاوتی می توانید نظر 
استاد را جلب کنید. یکی از این خدمات 
برگزاری یک همایش در حوزه تخصصی 
استاد است. هر استادی که در دانشکده 
خواست برنامه ای برگزار کند، بپرید جلو 
و مسئولیت کار را بر عهده بگیرید. فقط 
حواس تان باشد که بدون واسطه با استاد 
در ارتباط باشید. طوری وانمود کنید که 
اگر نباشید، کار انجام نمی شود. یا مثال 
جزوه های کاغذی و موریانه زده اش را وارد 
»نقطه توان« )پاورپوینت فرنگی( کنید تا 
»به روز« شود! در این مسیر ممکن است 
برخی به شــما القا کنند که استاد دارد 
از شما ســواری مفت می گیرد. نه! شما 
دارید کار تیمی یاد می گیرید و آنها فقط 
حســودند. یکی از بهترین کارها هنگام 
دریافت توصیه نامه هم این اســت که با 
یک نفر ضعیف تر از خودتان به دفتر استاد 
برویــد. این باعث می شــود خوب بودن 
معدل تان، تیــپ و لباس تان یا خدماتی 
که پیشــتر ارائه داده اید بیشتر به چشم 

وی بیاید. 
اما اگر همــه اینها را کــه گفتیم رعایت 
نکردیــد و ناامیــد ناامید بودیــد، بروید 
سراغ استادی که همشهری شماست، 
بلکه این جبر جغرافیایــی برای یک بار 
هم که شده به کارتان بیاید. از این زاویه 
تهرانی ها از همه بدبخت ترند چون تهران 
که شهر نیســت. فقط حواس تان باشد 
اگر خواستید به اصالت قومی خودتان 
متوســل شوید، قطعا اســتاد می پرسد 
کــه اهل کــدام محله اید. شــما قبل تر 
تحقیقات خود را کرده باشــید و همان 
محله اســتادتان را بگوییــد، چون اگر 
محله خودتان را بگویید شک نکنید که 
اجدادتان با هم پدرکشتگی داشته اند و 

خالصه معامله جوش نمی خورد.

دست از همه شستم و نشستم به کران /  چون بی تو گذشت، بگذرد بی دگران بر یاد تو، بی تو، این جهان گذران /  بگذاشتم، ای ماه و تو از بی خبران 
)رشیدالدین وطواط، قرن ششم، رباعیات( 

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به آخرین روزهای ترم، به کالس های جبرانی که آخرین 
زورهای استاد است برای فروکردن درس در مغز ما دانشجوها، به میان ترم هایی که هنوز 
هم ادامه دارند و اسم شان تناسبی با تاریخ شان ندارد. این شماره از روزنامه تقدیم می شود 
به نمره هایی که هنوز اعالم نشــده اند و دانشجویی که در برزخ حذف کردن یا نکردن گیر 

افتاده است، به دوراهی حذف کردن و راحت شدن خیال از ادامه ترم یا ماندن در میدان و 
جنگیدن تا آخرین نفس برای پاس شدن. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به فرجه هایی 
که هرســال تمام امید ما بودند برای خواندن درس های تلنبارشــده در طول ترم و امسال 

قرار است جای خالی شان را با گل پر کنیم و دعایی کنیم به جان مسببان نبودن شان.

845****0935: پیرو تقدیم میشود
هندونه و اناراتونو از بقالي میخرید؟!؟!

  شــما اســم روزنامه رو تو داروخونــه بیار بهت 
نون ســنگک هم بخوای می دن. یه چنین اعتباری داریم 

ما تو این مملکت.
428****0919: مراسم هاي شــب یلداي دانشگاه رو که 
بري، حس میکني اون جو حضار براي رده ي سني تینیجر 

مناسب باشه! کاش سالهاي بعد، انجمن فارغ التحصیالن 
هم مراســم شــب یلدا بــذاره. حداقل تــوش موقع حافظ 

خوندن محکم داد نزنن به به!!
حافــظ  تینیجری تــون  جوهــای  تــو  شــما    

می خونن؟!
022****0936: ســالم گفته بودین حرفــی که تو دلمون 
مونده رو با هشتگ پیامک بگیم میخواستم بگم چرا تو این 

وضعیت هوا هیچ کس از خودرو سازی حرف نمیزنه؟؟ چرا 
کسی نمیگه یکی از  راه حل ها استفاده از خودرو برقیه ولی 

کامال نادیده گرفته شده؟؟
  بــه نظرم حاال که یه راســت می خــوای از پراید 
بپریــم رو خــودرو برقــی، اصال چــه کاریــه؟ از وزیر جوان 
بخوایم یه سری ســجاد برای حمل انســان هم رها کنه تو 

آسمون بلکه آلودگی هوا کمتر شه.

تقدیم می شود به ...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

مطب 
دکتر انوچ

دکترانوچ

zz استاد شریف ما نمرات درسش را روی در اتاقش نصب کرده بود. دانشجوی شریف
ما رفت و نمره 9 خودش را با خودکار تبدیل کرد به نمره 19. استاد شریف ما هم نمره 

19 را وارد سامانه آموزش کرد.

zz استاد شریف ما بعد از کالس به دانشجوهایش ایمیل زد و از آنها بابت مکث زیادش
هنگام اثبات مسأله سر کالس عذرخواهی نمود.

zz اســتاد شــریف ما کالســش دو گروه دارد؛ یکــی روزهای دوشــنبه و یکی روزهای
چهارشنبه و برای اینکه کالس روزهای چهارشنبه اش تعطیل شود، به دانشجوهای 
ایــن کالس وعده می دهد که اگر روزهای دوشــنبه ســر کالس بیاینــد، دوتا حضور 

برایشان می زند.

zz استاد شریف ما وقتی کالس های دانشگاه به خاطر آلودگی هوا تعطیل شد، در پاسخ
به دانشــجویی که از او پرسید آیا می تواند به کتابخانه دانشکده بیاید یا خیر، گفت: 

»خیر؛ تعطیلی برای این است که آمدوشد به خاطر آلودگی هوا به حداقل برسد.«

zz »اســتاد شــریف مــا دو جمله »من در عمــر حرفه ایم حــق هیچ کس را نخــورده ام
و »هیچ وقــت به کســانی که باالی 16 شــده باشــند اجــازه نمی دهم برگه شــان را 
 ببیننــد« را بــا فاصله چنــد دقیقه از هم گفــت و اصال هم حس نکــرد حرف هایش 

متناقض است!

استاد 
شریف 
ما ...

تو اگه راس می گی پریزهای داخل 
شریف پالس رو باز بذار!

پیچک

)18(

عکس و 

مکث
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