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  انسان دانشگاهی

انسان بازاری
محمود اسعدی

خدایش رحمت کند مرحوم دکتر 
سیدجعفر شهیدی استاد ممتاز ادبیات 
و رئیس موسسه دهخدا را که می گفت 
مشکل مملکت ما از زمانی آغاز شد 
فارغ التحصیلی  گواهینامه  در  که 
دانشجویان نوشتند: این گواهینامه به 
شما اعطاء می شود تا از امتیازات مادی 
کتاب  که  حاال  شوید!  بهره مند  آن 
بوردیوی  پی یر  دانشگاهی«  »انسان 
شباهت های  می خوانم  را  فرانسوی 
 ۸۰۰ قدمت  با  فرانسه  دانشگاه های 
ساله   ۸۰ دانشگاه های  با  را  ساله 

خودمان بیشتر درک می کنم.
مادی  مزایای  دانشگاه ها  در  امروز 
به حوزه های دیگر که تأثیر و تأثرش 
بیشتر از بعد مالی آن است تسری یافته 
جامعه شناس  بوردیو«  »پی یر  است. 
فرانسوی)۱۹۳۰-۲۰۰۲(  نامی 
اهتمام حسن  به  -که  را  کتاب  این 
چاوشیان ترجمه شده- حدود سه دهه 
پیش نوشته و ممیزات دانشگاهیان را 
پژوهش،  این  در  است.  کرده  واکای 
با  آدم های  بهره بری  و  منفعت  ابعاد 
تحصیالت آکادمیک از نقش، جایگاه، 
موقعیت علمی، اختیارات پیدا و نهان 
استادان  اجتماعی  پرستیژ  و  و شان 
تبیین شده است که نشانگر استفاده 
یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت علمی 
برای امور غیر علمی است . او نشان 
داده چگونه سرمایه، سرمایه می آورد و 
البته به رغم بوردیو سرمایه انواعی دارد! 
سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، 
سرمایه علمی و آکادمیک و سرمایه 
آن جا  از  و  انسانی.  شأن  و  پرستیژ 
که انباشتن سرمایه آکادمیک، زمان 
می برد، پیمودن روند ارتقا، -که پیوند 
آرمانی  مدارج  دارد-  با سن  نزدیکی 
حرفه ای و شغلی در نظر کارگزاران، 

جلوه و جالی چشم نوازی دارد.
مجال  خود  کتاب  این  بررسی 
مناسبی می طلبد اما در این مختصر 
انسان  شباهت های  برخی  فقط 
مورد  فرانسوی  و  ایرانی  دانشگاهی 

نظر است.
آکادمیک  قدرت  درباره  وقتی 
که  هنگامی  می نویسد:  دانشگاهیان 
آمریکایی جوانی در اوایل دهه ۱۹۷۰ 
او  برای  ناچار شدم  من  بود  مهمانم 
شرح دهم که همه قهرمانان فکری 
او هم چون الئوسر بارت، دلوز، دریدا 
در  حاشیه ای  موقعیت های  فوکو  و 
نظام دانشگاه داشتند و دانشگاه غالباً 
راهنمایی  برای  را  آن ها  صالحیت 
نمی کرد  تایید  پژوهش ها  رسمی 
-چرا که آن ها خود رساله ای به شکل 
همین  به  و  بودند  ننوشته  متعارف 
دلیل مجاز به راهنمایی رساله نبودند. 
و من یاد عملکرد صوری هیئت ممیزه 
استادان  که  افتادم  تهران  دانشگاه 
برجسته ای را تنها به دلیل عدم انتشار 
مقاالت استاندارد در نشریات موردنظر 
خویش، مردود با نمره صفر اعالم کرده 

بودند.
قدرت دانشگاهی در میدان نبرد 

علمی!
انباشت  می گوید:  بوردیو 
شرط  کنترل  تحت  موقعیت های 
مبادله خدمات میان قدرتمندان است 
که آنان را قادر به دانستن و حفظ ارباب 
رجوع شان می کند هر قدر شبکه های 
موقعیت های تحت کنترل گسترده تر 
متنوع تر باشد -در موسسه ای آموزشی 
و پژوهشی در نشریه ای دانشگاهی و 
مطبوعات و رسانه ها- این مبادله ها، 
طوالنی تر، پیچیده تر و از دید غریبه ها 
برای   Y توصیه  است.  تر  نادیدن  
شاگرد  X، شاید با مرور و نقد کتاب 
در هفته نامه ای جبران شود که یکی از 

اقوام ایدئولوژیک x نوشته است.
تمام  صفات  این  گویا  جالب!  چه 
و  است  قدرت طلب  دانشگاهیان 

مختص فرانسه نیست.
ادامه در صفحه 2

 آذری جهرمی: 
ترخیص 600 هزار گوشی از شنبه آغاز شد

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران

اقدامات اجرایی هشتگانه مدیریت شهری جهت کنترل 
جمعیت آفت سفید بالک تهران- ایرنا- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: فرایند ترخیص 600 

هزار گوشی همراه موجود در گمرک با آزادسازی پنج هزار دستگاه از دیروز 
)شنبه( آغاز شد تا گرانی ناشی از کمبود کاال در بازار را برطرف کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »محمدجواد آذری جهرمی« امروز )یکشنبه( 
در حاشیه دومین نشست دستیاران و نمایندگان حقوق شهروندی دستگاه های 
اجرایی ابراز امیدواری کرد ۱۲۰ هزار دستگاه گوشی همراه که توقیف قضایی است 

نیز به طور فوری تعیین تکلیف و وارد بازار شود.
آذری جهرمی افزود: به نظر می رسد این تعداد بتواند نیاز بازار را تامین کند؛ البته 
شرایط واردات تسهیل شده است تا این چرخه ادامه داشته باشد و بازار از کمبود 

کاال رنج نبرد.
وی ادامه داد: گرانی گوشی ناشی از نوسان نرخ دالر و کمبود کاالست. وقتی 

کاال تامین و وارد بازار می شود متناسب با سهمی که در گرانی دارد، قیمت ها را 
کاهش می دهد.

بیست و ششم شهریورماه هیات وزیران به پیشنهاد گمرک جمهوری اسالمی 
ایران، واردات کاال بدون انتقال ارز را برای کاالهای موجود در انبارها مجاز اعالم کرد.

 بررسی تغییر قیمت ها در پی حذف بسته های اینترنتی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی بر فعالیت اپراتورها گفت: شنبه )دیروز( در نامه ای به این سازمان درباره 
تغییر قیمت به واسطه حذف بسته های اینترنت گزارش خواسته ام و به طور حتم 

اگر حقوقی از شهروندان ضایع شده باشد باید اپراتورها مواخذه شوند.
وی تاکید کرد تغییر قیمت بسته ها مورد تایید ما نیست و مصداق تخلف است 

و با آن برخورد می شود.

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران 
جزئیات اقدامات هشت گانه به منظور کنترل آفت سفید 

بالک را اعالم کرد.
 به گزارش ایسنا، سفید بالک ها خانواده مهمی از حشرات 
هستند که روی انواع گیاهان )به ویژه صیفی جات( فعالیت دارند.

از سال ۱۳۹۳ جمعیت سفید بالک در سطح شهر تهران طغیان 
پیدا کرد که مهمترین دالیل آن تغییرات اقلیمی )به ویژه افزایش 
دمای هوا(، قدرت تکثیر زیاد آفت )در تهران تا ۷ نسل در سال(، 
پیدا کردن میزبان مناسب و قدرت استقرار بر روی آن و کاهش یا 

عدم وجود حشرات مفید بود.
علی محمد مختاری مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز 
شهر تهران در این راستا گفت : از سال ۱۳۹4 سازمان بوستان ها و 
فضای سبز شهر تهران با همکاری شهرداری های مناطق ۲۲گانه 
اقدامات اجرایی و هماهنگ خود را در قالب مدیریت تلفیقی 
کنترل آفات( IPM مجموعه ای از اقدامات کنترلی( آغاز کرد 
به نحوی که طی سال های ۱۳۹4 تا ۱۳۹6 مدت زمان ظهور و 
تراکم جمعیتی آفت سیر نزولی به خود گرفت و در سال ۱۳۹۷ 
نیز این روند شرایط مطلوب تری را پیدا کرده به نحوی که تا کنون 

گزارشی از طغیانی شدن جمعیت آفت اعالم نشده است.
مختاری با اشاره به اینکه اقدامات کنترلی این آفت با تلفیقی 
از ۸ روش اجرایی به انجام رسیده گفت : روش اول در قالب 
اقدامات قانونی )اداری(  شامل تهیه و ابالغ دستورالعمل های 
ویژه مدیریت تلفیقی سفید بالک )به تفکیک اقدامات 6 ماهه 
اول و دوم سال ( ، عقد قرارداد همکاری با مؤسسه تحقیقات 
گیاه پزشکی کشور )شامل شناسایی آفت و دشمنان طبیعی آن 
ارزیابی   ، نوین کاربرد آفت کش های مجاز  ارزیابی شیوه های   ،
،معرفی  پارازیتوئید  زنبورهای  و  شکارگرها  طبیعی  پتانسیل 
شیوه های حفاظت و حمایت از حشرات مفید در جهت کنترل 
سفید بالک(، برگزاری جلسات هماهنگی درون بخشی در سطح 
مناطق )برنامه ریزی جهت اقدامات هماهنگ و صحیح پیمانکاران 
نگهداری در هر منطقه(، برگزاری جلسات مستمر هماهنگی 
)جلسات  بوستان ها  سازمان   توسط  مناطق  بین  برون بخشی 
شبکه مراقبت - جلسات هم اندیشی مراکز تحقیقات، آموزش 
و مشاوره  فضای سبز(، پایش )مانیتورینگ( و بررسی وضعیت 
زندگی و پراکنش مستمر آفت در پایلوت های مناطق ۲۲ گانه،  
ممنوعیت کاشت درختان مهم میزبان )توت و زیتون( در سطوح 
فضای سبز ، زون بندی و ایجاد یک شبکه مراقبت و پایش توسط 
کارشناسان گیاه پزشکی )در سطح محله( به منظور بررسی تراکم 
و شناسایی کانون های آلوده ، بازدید از کلیه وسایل، ادوات و نهاده  
های پیمانکاران در ابتدای سال ۹۷ توسط مسئولین گیاه پزشکی 
، نظارت دقیق تر بر انجام اقدامات شبانه )به ویژه آبشویی( توسط 
ناظرین عالی سازمان و  بررسی وضعیت پیام های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 

بوده است.
به گفته وی، روش دوم درقالب اقدامات زراعی شامل هرس 
زمستانه درختان زیتون به فرم درختی )حذف کلیه پاجوش ها - 
تنه جوش ها - ریشه جوش ها( به منظور از بین بردن محل های 
مناسب برای زمستان گذرانی آفت، هرس زمستانه درخت توت به 
فرم باز و کاسه ای به منظور افزایش تبادالت هوا در میان درختان 
معدوم سازی  و  جمع آوری  آفت،  استقرار  از  جلوگیری  جهت 

)با  آفت  فرم زمستان گذران  به  آلوده  و  برگ های خزان شده 
همکاری سازمان مدیریت پسماند(، کاهش مصرف کودهای ازته 
روی درخت های میزبان به منظور جلوگیری از رشد رویشی زیاد 

بوده است.
مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران درباره 
دیگر اقدامات انجام شده گفت: اقدامات فیزیکی شامل انجام یخ 
آب زمستانه و همچنین تاثیرات پدیده های طبیعی از جمله 
همچنین  و  گذشته  سال  زمستان  در  دما  محسوس  کاهش 
اقدامات مکانیکی  بهار سال جاری و  بارندگی های مناسب در 
شامل  آبشویی درختان آلوده و تقویت ناوگان های آبشویی مناطق 
)واترجت و ...(، استفاده هدفمند از تله های زرد چسبنده )کارت 

- نوار( بود.
وی گفت: روش پنجم و ششم در قالب اقدامات اکولوژیکی 
شامل حذف به موقع سرشاخه های درختان توت آلوده در تابستان 
به منظور کاهش تراکم جمعیت تخم و پوره )نوزاد( و  اقدامات 
بیولوژیکی شامل حمایت از حشرات مفید با کاهش محسوس 
حشرات  از  حمایت  و  جمع آوری  شیمیایی،  سموم  کاربرد 
پارازیتوئیدکننده در شرایط طبیعی و جمع آوری و حمایت از 

حشرات مفید در شرایط آزمایشگاهی بوده است.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان بوستان ها و فضای سبز 
شهر تهران، مختاری به روش های هفتم و هشتم این اقدامات 
اشاره کرد و گفت :  اقدامات شیمیایی شامل روغن پاشی درختان 
آلوده در زمستان و بهار، کاربرد سموم گیاهی مجاز )پالیزین - 
ماترین- نیم آزال – دایابون( و اقدامات فرهنگی شامل  آموزش 
در سطوح کارگری و کارشناسی به منظور آشنایی، شناسایی 
مراکز  به  اطالع رسانی  و  آگاه سازی  آفت،  کنترل  روش های  و 
خصوصی و نیمه خصوصی، خدمات مشاوره ای و تحویل تله های 
زرد، آموزش دانش آموزان و شهروندان، تهیه، نصب و توزیع بنر و 
بروشورهای آموزشی، اطالع رسانی اقدامات پیشگیرانه و کنترلی 
از طریق جراید )روزنامه ها و خبرگزاری ها ...(، برگزاری کالس 
آموزشی ویژه کلیه ناظرین مقیم و نمایندگان پیمانکاران و انجام 
فعالیت های تحقیقاتی میدانی )تله ها و نهاده های جدید و ...( 
توسط مراکز تحقیقات،  آموزش و مشاوره فضای سبز شهرداری با 
همکاری موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور بوده که برخی از 

آنها در کنگره ها و همایش های عملی کشور نیز ارائه شده است.

طرح ویژه ترافیکی در روزهای 
تاسوعا و عاشورا اجرا می شود 

تعدادی از استانداران
 باید جابجا شوند

وزیر کشور: رئیس پلیس راهور:
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ظریف بهترین گزینه  برای رویارویی با ترامپ
نصری:

یک تحلیل گر مسائل بین الملل، با تاکید بر اینکه حضور ایران در جلسه 
شورای امنیت در تاریخ چهارم مهرماه یک فرصت استثنایی برای تهران جهت 
بیان مواضع خود از تریبون مهم ترین نهاد بین المللی جهان است، تاکید کرد : با 
توجه به اهمیت رسانه ای این نشست بهترین نماینده از سوی ایران برای حضور 

در این جلسه محمدجواد ظریف است. رضا نصری در گفت وگو با خبرنگار ایسنا 
در ارتباط  با ضرورت حضور ایران در نشست هفته آینده شورای امنیت سازمان 
ملل که قرار است به ریاست رییس جمهور آمریکا  برگزار شود و به احتمال 
زیاد طبق گفته ی مقامات دولت واشنگتن یک از محورهای این نشست موضوع 

ایران  خواهد بود، گفت : نشست شورای امنیت در تاریخ چهارم مهرماه 1397، 
اولین نشست از سال 13۵6 تا کنون است که در آن نماینده ای از دولت ایران و 

رئیس جمهور آمریکا با یکدیگر روبه رو می شوند.

Etehademelat

واگذاری شهرداری حداقل ۲۲ ناحیه به 
زنان تا سه ماه آینده

بازار تلفن همراه در انتظار تزریق 
گوشی های تازه

خداحافظی با آسیا ممنوع

 رقابت فیلم های کوتاه ایرانی از شرق 
آسیا تا شمال آمریکا

 همکاری قوای سه گانه

 افشانی در نشست هم اندیشی با شهرداران 122 ناحیه تهران 
خبر داد

کاالیی برای فروش نیست

 حساس ترین بازی دوران برانکو 
در پرسپولیس با الدحیل

فیلم های کوتاه ایرانی در چندین جشنواره  خارجی رقابت می کنند

 ضرورتی که از سوی مسئوالن نظام
بارها بر آن تاکید شده است
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در پی اتحاد نفتی عربستان و روسیه:

روسیه هم به استقبال تحریم نفتی علیه ایران رفت


