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افولدانشگاه
دوران دانشجویی ما دوران 
بی مانندی اســت. شــاید 
اكنون در پایین ترین نقطه 
نمــودار اقبــال بــه عرصه 
اندیشــه در تاریخ دانشگاه 
ایرانی باشــیم. اكنون و در دوران دانشجویی ما، 
كســی اهل مطالعه و تفكر محسوب می شود كه 
نه هر هفته چنــد كتاب، بلكه چند یادداشــت 
ظاهراً فكــری در چنــد ژورنــال و خبرگزاری 
خوانده است. دورانی اســت كه كسی عالقه ای 
بــه گفت وگو ندارد: چــون از نظر همــه ما همه 
چیز روشن اســت و معلوم اســت كه ما درست 
می اندیشــیم و هر كه مخالف ماست باید حذف 
شــود و نه فهم. البته شــاید دوران مــا دوران 
گفت وگو هم باشــد، دوران گفت وگوهای كف و 
سوتی ســالن جابری: هیجانی برای چند لحظه 

كیك بوكسینگ دو مدال آور پرورش زبان.
 دانشــجویان دوران ما دانشــجویانی هســتند 
كه حتی به محــل زندگی خــود، محل حركت 
و پیشــرفت خود )یعنــی دانشگاهشــان( هم 
نمی اندیشــند. دانشــگاه كــه در بنیادهایش 
صدها اندیشــه به برنامه ریزی برای مدیریت ما 
مشغولند، اكنون فراموش شــده است. اندیشه 
كه همیشــه چــراغ خاموش حركــت می كرد 
اكنون وقتی نــور باال هــم حركــت می كند و 
می خواهد ابعاد مختلف دانشــگاه مــا و زندگی 
ما را زیــر و رو كند، بــاز هم دیده نمی شــود و 
توجهی را بــر نمی انگیزد و دانشــجویان دوران 
اقتصاد و بیزینس را به تب و تــاب نمی اندازند و 
كسی نمی پرســد كه ما را كجا می برید و آینده 
ما را چگونه می خواهید؟ اصاًل شــما چگونه فكر 
می كنید كه برای مــا برنامه ریــزی می كنید و 
دانشگاه را می سازید؟ روشــن تر بگویم، اكنون 
در دوران خاموشــی و فراموشــی اندیشــه در 
دانشگاه ها، صف های تنگاتنگ نظریات فلسفی 
و فلســفه علمی و مدیریتی و سیاســت گذارانه، 
دانشــگاهمان و ما را مدیریت می كنــد و از پی 
آن، نه اندیشــه ای در ذهن ما دانشجویان طرح 
می شــود و نه گفت وگویی بر می انگیزد و نه هیچ 

چیز دیگر. 
این سرنوشت ما دانشــجویان در دوران تفكرات 
چند ثانیه ای و ذهن های تلگرامی است كه زمان 
باقی ماندن هر اندیشــه در ذهن مــا را به چند 
ثانیه كاهش داده و نه تنها حوصله تفكر طوالنی 
را نداریم، حتــی دیگر آن را با ارزش ندانســته و 
بیشتر به كسب و كار و بیزینس پلن می اندیشیم 

تا ریشه های معرفتی زندگی انسانی. 
البتــه قطعــاً در ایــن میــان كورســوهای 
امیــدی، همچــون حلقه هــای كتاب خوانی و 
حتــی برنامه هــای جدی تری ماننــد درس-

گفت وگوهای مدرســه آزادفكری مهاجر هست 
كه امید می رود بتوانند گفت وگو و جست وجوی 

اندیشه اصیل را در ما نهادینه كنند.
بــه امیــد دوران جدیــد دانشــجویی، دوران 
فلســفه ورزی های عمیق دانشجویان در تمامی 
ابعاد اندیشــه، دوران گرمی بحث و ارزش فهم و 

اعتالی عقل. 

سرمقاله

رویداد استارتاپ تریگر 4 از روز 
شنبه 30 آبان تا 6 آذر در طبقه 
چهارم ساختمان سلف برگزار 
شد. این رویداد برای اولین بار 

به صورت اختصاصی رقابت  ...

شلیکایدهبهسمتآبوانرژی

در این پرونده قصد داریم دانشــجوی شریفی را بیشتر 
صفحه  4 بشناسیم. این بار به جای آنكه در ...  

كنفرانس بین المللی تغییرات آب و هوایی در پاریس در 
صفحه  6 جریان است. ازجمله مباحث...  

روالن بارت )1915-1980( فیلســوف، منتقد ادبی، 
صفحه  7 زبانشناس، نظریه پرداز ... 

بارتونقدفرهنگستانیچرابهتوسعهپایدارنیازداریم؟شماکدامید؟

          آیــا 
          روحانــی بــه شــریف مــی آیــد کــه بگویــد، یــا بشــنود؟     

رئیــس جمهــور در شــریف؟     

د 
و ر و ؟               واقعاً خواسته 

               آیا پرسش و پاسخ خواهیم داشت؟               چه کســی نمایندگان دانشجویان را انتخاب می کند
برای عموم آزاد است؟

از  دانشــگاهیان  ..               رئیس جمهور در شــریف؟               روحانی به شریف می آید که 
رئیس جمهور چیســت؟               نکند برنامه ای تشریفاتی در راه باشــد..

بگوید، یا بشنود؟                ؟               واقعاً 
               آیا پرسش و پاسخ خواهیم داشت؟               چه کسی نمایندگان دانشــجویان را انتخاب می کند

آیا ورود برای عموم آزاد اســت؟

از  دانشگاهیان  خواسته 

               آیا ورود برای عموم آزاد است؟               
...              رئیس جمهور در شــریف؟               روحانی به شریف می آید که بگوید، یا بشنود؟

رئیس جمهور چیست؟               نکند برنامه ای تشریفاتی در راه باشد.

؟               واقعاً خواسته دانشگاهیان از رئیس جمهور چیست؟               نکند برنامه ای تشریفاتی در راه 
آیا پرسش و پاسخ خواهیم داشت؟               چه کسی نمایندگان دانشجویان را انتخاب می کند

               آیا پرسش و پاسخ خواهیم داشت؟               چه کسی نمایندگان 
               آیا ورود برای عموم آزاد است؟

...              رئیس جمهور در شریف؟               روحانی به شریف می آید که بگوید، یا بشنود؟
باشد.

...              رئیس جمهور در شریف؟               روحانی به شریف 
؟               واقعاً خواسته دانشگاهیان از رئیس جمهور چیست؟               نکند برنامه ای تشریفاتی در راه باشد.

دانشجویان را انتخاب می کند

؟               واقعاً خواسته 
               آیا پرسش و پاســخ خواهیم داشت؟               چه کسی نمایندگان دانشــجویان را انتخاب می کند

               آیا ورود برای عموم آزاد است؟
می آید که بگوید، یا بشــنود؟

             آیا ورود برای 
..              رئیس جمهور در شریف؟               روحانی به شــریف می آید که بگوید، یا بشنود؟  

دانشگاهیان از رئیس جمهور چیست؟               نکند برنامه ای تشریفاتی در راه باشد..

؟               واقعاً خواسته دانشگاهیان از رئیس جمهور چیست؟               نکند برنامه 
               آیا پرسش و پاسخ خواهیم داشت؟               چه کسی نمایندگان دانشجویان را انتخاب می کند

عموم آزاد است؟

               آیا پرسش و پاسخ خواهیم داشت؟               
               آیا ورود برای عموم آزاد است؟

...              رئیس جمهور در شریف؟               روحانی به شریف می آید که بگوید، یا بشــنود؟
ای تشریفاتی در راه باشد.

...              رئیس جمهور در شریف؟               
؟               واقعاً خواسته دانشگاهیان از رئیس جمهور چیست؟               نکند برنامه ای تشریفاتی در راه باشد.

چه کسی نمایندگان دانشجویان را انتخاب می کند

؟               واقعاً 
               آیا پرسش و پاسخ خواهیم داشت؟               چه کسی نمایندگان دانشجویان را انتخاب می کند

               آیا ورود برای عموم آزاد است؟
روحانی به شریف می آید که بگوید، یا بشنود؟

              آیا ورود 
..               رئیس جمهور در شریف؟               روحانی به شریف می آید که بگوید، یا بشنود؟ 

خواسته دانشگاهیان از رئیس جمهور چیست؟               نکند برنامه ای تشریفاتی در راه باشد..

؟               واقعاً خواسته دانشگاهیان از رئیس جمهور چیست؟               نکند 
               آیا پرسش و پاسخ خواهیم داشت؟               چه کسی نمایندگان دانشجویان را انتخاب می کند

برای عموم آزاد است؟

               آیا پرسش و پاسخ خواهیم 
             آیا ورود برای عموم آزاد است؟

...              رئیس جمهور در شریف؟               روحانی به شریف می آید که بگوید، یا بشــنود؟  
برنامه ای تشریفاتی در راه باشد.

...              رئیس جمهور 
؟               واقعاً خواسته دانشگاهیان از رئیس جمهور چیست؟               نکند برنامه ای تشریفاتی در راه باشد.

داشت؟               چه کسی نمایندگان دانشجویان را انتخاب می کند

               آیا پرسش و پاسخ خواهیم داشت؟               چه کسی نمایندگان دانشجویان را انتخاب 
               آیا ورود برای عموم آزاد اســت؟

در شریف؟               روحانی به شریف می آید که بگوید، یا بشنود؟

...              رئیس جمهور در شــریف؟               روحانی به شریف می آید که بگوید، 
؟               واقعاً خواسته دانشــگاهیان از رئیس جمهور چیست؟               نکند برنامه ای تشریفاتی در راه باشد.

می کند

؟               واقعاً خواسته دانشگاهیان از رئیس 
               آیا پرسش و پاسخ خواهیم داشت؟               چه کسی نمایندگان دانشــجویان را انتخاب می کند

             آیا ورود برای عموم آزاد است؟
یا بشنود؟  

؟               آیا 
               آیا ورود برای عموم آزاد است

...              رئیس جمهور در شریف؟               روحانی به شــریف می آید که بگوید، یا بشنود؟
جمهور چیست؟               نکند برنامه ای تشریفاتی در راه باشد.

؟               واقعاً خواســته دانشگاهیان از رئیس جمهور چیست؟               نکند برنامه ای تشریفاتی در راه 
پرسش و پاسخ خواهیم داشت؟               چه کسی نمایندگان دانشجویان را انتخاب می کند

               آیا پرسش و پاسخ خواهیم داشت؟               چه کسی نمایندگان 
               آیا ورود برای عموم آزاد است؟

...              رئیس جمهور در شریف؟               روحانی به شریف می آید که بگوید، یا بشنود؟
باشد.

...             رئیس جمهور در شریف؟               روحانی به شریف 
؟               واقعاً خواسته دانشگاهیان از رئیس جمهور چیست؟               نکند برنامه ای تشریفاتی در راه باشد.

دانشجویان را انتخاب می کند

؟               واقعاً خواسته 
               آیا پرسش و پاســخ خواهیم داشت؟               چه کسی نمایندگان دانشــجویان را انتخاب می کند

               آیا ورود برای عموم آزاد است؟
می آید که بگوید، یا بشــنود؟

             آیا ورود برای 
..               رئیس جمهور در شریف؟               روحانی به شــریف می آید که بگوید، یا بشنود؟  

دانشگاهیان از رئیس جمهور چیست؟               نکند برنامه ای تشریفاتی در راه باشد..

؟               واقعاً خواسته دانشگاهیان از رئیس جمهور چیست؟               نکند برنامه 
               آیا پرسش و پاسخ خواهیم داشت؟               چه کسی نمایندگان دانشجویان را انتخاب می کند

عموم آزاد است؟

مهدی احمدی

صفحه  3 

صفحه  2 

گزارشی از چند و چون انتخابات شورای صنفی 

شورا انتخاب شد

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

نسخه الكترونیكی روزنامه را 
در daily.sharif.ir  ببینید:

تعداد اعضا تاكنون:
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سخنرانی امسال رئیس جمهور در دانشگاه صنعتی شریف
بر اساس شنیده ها و اخبار برخی از خبرگزاری ها مثل الف، انتخاب و... قرار است رئیس 
جمهور سخنرانی روز دانشجوی خود را امسال در دانشگاه شریف برگزار کند. گفتنی 
است قرار است در این مراسم نمایندگانی از میان دانشجویان کل کشور در تعدادی 
محدود و انتخاب شده چند دقیقه ای با رئیس جمهور صحبت کنند. اما نکته عجیب، 

دعوتی بودن این مراسم است. یعنی ظاهرًا بخش زیادی از سالن تربیت بدنی  از قبل در رزرو افرادی از پیش دعوت 
شده است. هنوز آخرین حضور دکتر روحانی در شریف )یک ماه قبل از انتخابات 92( از یاد اهالی این دانشگاه 
نرفته که با چه حواشی عجیبی همراه بود. شاید این حجم از تشریفات نیز اقدامی برای پیشگیری از حواشی باشد. 

بار دیگر، 16 آذر
هر ساله به مناسبت روز دانشجو تشکل ها برنامه های مختلفی دارند. برنامه امسال 
انجمن اسالمی، سخنرانی دکتر عارف در سالن جابر است که همراه با جلسه پرسش 
و پاسخ خواهد بود. بسیج هم روز دوشنبه از ساعت  12:30 قرائتی با درون مایه طنز 
از وقایع   16 آذر سال 32  را تدارک دیده است. اما مفصل ترین برنامه مختص انجمن 

اسالمی مستقل است که در روز  16 آذر از ساعت     13 تا اذان مغرب در سالن جابر برپاست. در این برنامه سعید 
جلیلی و خسرو معتضد ســخنرانی خواهند کرد و صادق خرازی و آقای نبویان به مناظره خواهند پرداخت. 

اجرای سرود یار دبستانی توسط جمشید جم نیز بخش دیگری از این برنامه هاست. 

تئاتر عاشورایی با رنگ و بوی دانشجویی
شــاید در نگاه اول به نظر نیاید که ششمین سوگواره عاشــورایی تئاتر دانشجویی 
با دانشگاه شــریف که دانشگاهی فنی اســت، ارتباط زیادی داشته باشد. اما این 
ســوگواره با همکاری کانون موســیقی دانشــگاه از 4  تا 14  آذر هم زمان با اربعین 
حسینی برگزار شده است. برنامه های این چند روز در دانشگاه هایی مثل دانشگاه 

شهید بهشتی، تربیت مدرس، دانشکده ادبیات دانشگاه خوارزمی، دانشگاه الزهرا و... برپا شد و برنامه روز 
آخر نیز امروز از ساعت  12 اجرا می شود. نام این تئاتر هنگامه است و براساس نمایشنامه هنگامه ای که آسمان 

را شکافت نوشته شده است. کارگردان آن هم سهیل ساعی است.

جذب متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیرمقیم
در خبر اســت بنیاد ملی نخبگان بنا دارد با همکاری چند دانشــگاه برتر کشــور، 
شــرایطی را فراهم کند تا دانش آموختگان فرهیخته و برتــر ایران را که در خارج از 
کشور مشــغول تدریس یا کار هستند، با تســهیالتی ویژه یا به کشور بازگردانند یا 
همکاری های مختلف علمی سازمان دهد. تمام تالش این توافق نامه بر این است 

که موانع و ریســک بازگشت نخبگان را به کشور به حداقل برســاند. علی الحساب خوانندگان این خبر را در 
 international.bmn.ir همین حد از روزنامه بپذیرند و در صورت آشنایی با نخبگان ایرانی غیرمقیم، سایت 

را به آن ها معرفی نمایند.

1394 آذر   14 شنبه    673 بـــــــــخش  خــــــــبریشماره  شریف نیوز

اگر نوازنده پیانو هســتید و تمایل به اجرای   
قطعه موسیقی رســیتال پیانو در نمایشگاه 
هنرهای آوایی و تجســمی داریــد، فقط تا 
امروز مهلــت دارید که نمونه اجــرای خود را 
به کانون موسیقی تحویل دهید. اطالعات 
 بیشــتر را هــم می توانیــد از طریــق ایمیل
info.sharifmusic@gmail.com کسب کنید. 
مرکز کارآفرینی بازدید از شرکت فناوری  های   
هوشــمند اتیک را در روز چهار شنبه 18 آذر 
برگزار می کند. هزینه ثبت نام 5000 تومان 
است. اگر می خواهید در این بازدید شرکت 
کنید، بایــد به مرکــز کارآفرینــی، روبه روی 

ساختمان سلف پسران مراجعه کنید. 
تربیت بدنــی از 19تــا21 آذر برنامه صعود   
به قلــه کرکــس را تــدارک دیده اســت. اگر 
می خواهید در ایــن برنامه که ویژه پســران 
است شــرکت کنید، تا چهارشــنبه 18 آذر 
بــه اداره تربیت بدنــی، آقــای خدامرادی، 
مراجعه کنید. جلســه توجیهی هم 18 آذر 
از ســاعت 16:30 در سالن ســنگ نوردی 

برگزار می شود. 
انتشــارات دانشــگاه کتاب هــای جدید را   
روانه بازار نشر کرده است. کتاب مکان یابی 
تجهیزات مدل های ریاضی پایه و روش های 
حل را به تازگی منتشــر کرده اســت و کتاب 
مدارهای مخابراتی در فرکانــس رادیویی و 

رژیم غیرخطی را تجدید چاپ کرده است. 
پژوهشــگران دانشگاه موفق شــدند اولین   
توربوشــارژر بومی شــده را بســازند. اولین 
توربوشــارژر مهندســی ســاخته شــده در 
کشور روی یک دســتگاه لوکوموتیو آلستوم 
در کارگاه تعمیرات و اورهال لوکوموتیو بافق 

نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.
جلســه تمریــن و انتخابــی تیــم فوتســال   
دانشــکده ریاضی روز دوشــنبه 16 آذر در 
سالن قهرمانی تربیت بدنی برگزار می شود. 
اگر شــما هم می خواهید عضو تیم فوتسال 
این دانشکده شوید، از ساعت 14:30 تا 16 

در تمرین شرکت کنید. 
فردا آخرین مهلت ارســال آثــار هنری برای   
جشنواره جام عقیق اســت. اگر شما اثری 
در زمینه نقاشی، منبت، خوشنویسی و خط 
التین، صنایع دســتی و کاریکاتــور دارید، 
می توانید بــا تحویل آن به کانــون هنرهای 
تجسمی در ساختمان شــهید رضایی آن را 

در جشنواره شرکت دهید. 

انتخابات شورای صنفی  رفاهی امسال در روزهای 2 و 3 آذر در دانشکده ها  و خوابگاه ها برگزار شد. برای بررسی روند برگزاری انتخابات و آنچه  در انتخابات گذشت، سراغ آقای مهندس فاتحی رفتیم. ایشان عضو کمیته اجرایی انتخابات شورای امسال بودند و عالوه بر این مشاور معاونت گفت وگو
دانشجویی دانشگاه نیز هستند. 

رونــد برگــزاری انتخابــات امســال به چه 
صورت بود؟ 

ابتدا طبــق آیین نامــه، بیســت روز قبــل از برگزاری 
انتخابات کمیته های نظارت و اجرایی تشکیل شد که 
سال های گذشــته به آن کم توجهی می شد. سپس در 
تعامل کامل با دوستان شورای صنفی   رفاهی، لیست 
واجدین شرایط، تعرفه های رأی، صندوق های شفاف 
دارای پلمپ و صورت جلســات شمارش آرا به تفکیک 
هر دانشکده و خوابگاه آماده شد. به موازات این امور، 
طبــق برنامه زمانی، ثبت نام داوطلبان، روند بررســی 
صالحیت آن ها و رســیدگی به درخواست های تجدید 

نظر بــرای افراد رد صالحیت شــده انجام 
شد. در نهایت نیز انتخابات روز دوم آذرماه 
به صورت هم زمان در هفت خوابگاه و روز 
ســوم آذرماه در دوازده دانشــکده برگزار 
شــد. در پایان زمان قانونی انتخابات نیز 
صندوق ها بــا حضور نماینــدگان کمیته 
نظــارت فــک پلمب شــد و بالفاصلــه آرا 

شمارش شد.
به خاطر تعطیلی رو دوشــنبه 
امکان تمدیــد انتخابات برای 

یک روز دیگر وجود نداشت؟ 
از ابتدا روزهای برگــزاری انتخابات دو روز 
در نظر گرفته شده بود و اطالع رسانی هم 
صورت پذیرفته بــود. نظر خود بچه ها این 
بود که انتخابات تمدید نشود، مخصوصًا 
که چهارشــنبه روز نیمه تعطیل دانشگاه 
است. از طرفی در هیچ انتخاباتی مرسوم 
نیست که صندوق ها برای یک شب بدون 

شمارش آرا در جایی نگهداری شود. 
میزان مشارکت در چه حد بود؟
در کل دانشکده ها و خوابگاه ها، 31 درصد 
مشارکت واجدین شــرایط را داشتیم. در 
بیشتر دانشکده ها و خوابگاه ها مشارکت 
قابل توجه و کم ســابقه بــود. به طور مثال 
در خوابگاه شهید احمدی روشن نزدیک 
به 60 درصد مشــارکت داشتیم؛ ولی این 

میزان در خوابگاه خانم ها پایین تر از پیش بینی ها بود. 
تعداد داوطلبــان نهایی هر واحد نیز میزان مناســبی 
داشت غیر از دانشکده مهندســی مکانیک و خوابگاه 
طرشــت 2 که نســبت به جمعیت این دو واحد، انتظار 
داوطلبان بیشتری را داشتیم. به هر صورت در مقایسه 
و مراجعه به انتخابات دانشجویی به خصوص در همین 
چندماه اخیر، در کل میزان مشارکت راضی کننده بود. 
چرا زمانی که تعداد نامزد ها با تعداد اعضای 
مورد نیاز شــورای آن واحد برابر است، باز 

انتخابات برگزار می شود؟
طبق آیین نامه برگزاری انتخابات، باید حداقل 20 درصد 

مشــارکت صورت بگیرد تا اعضای انتخاب شده دارای 
رسمیت باشــند.  دلیل دیگر این است که از جمع چند 
نفره کاندیداهای هر واحد، فردی که بیشــترین رأی را 
کسب نماید می تواند به شورای مرکز راه یابد که این دو 
موضوع باعث می شود حتمًا انتخابات در تمامی واحدها 

برگزار گردد. 
آیا واحدی بــود که در آن انتخابــات برگزار 

نشود؟
در یکی از خوابگاه ها به دلیل مشارکت بسیار کم، عضو 
منتخبی نداشتیم و در دانشــکده مدیریت و اقتصاد و 
خوابگاه مصلی نژاد نیز به دلیل اینکه اصاًل کاندیدایی 
نداشــتیم، انتخاباتی برگزار نشــد. بنا بر 
آیین نامه در این واحدها بایســتی دوباره 
فراخوان داده شــود و انتخابات مجددی 

برگزار گردد.
حواشی این انتخابات چه بود؟

گزارشــی از اعتراض یا مشکل خاصی در 
این انتخابات نداشتیم. فقط در دانشکده 
مهندســی کامپیوتر چند نفــر دارای رأی 
برابر بودنــد که طبق نظــر کمیته نظارت 
بازشــماری آرا صــورت پذیرفــت و نتیجه 
نهایی مشخص گردید. انتخابات نیز بدون 
مورد خاصی توســط کمیته نظارت تأیید 
شــد. در کل 123 داوطلــب عضویت در 
انتخابات ثبت نام کردند که 2 نفر انصراف 
دادند و 6 نفر نیز به دالیل آموزشی و موارد 
انضباطــی طبق آیین نامــه رد صالحیت 

شدند.
توصیه ای برای شورای جدید ندارید؟

در پایان ضمن تشکر از تمامی همکاران، 
برای افــراد منتخــب دوره جدیــد آرزوی 
موفقیت دارم و امیدوارم با در نظر داشتن 
وظیفــه اصلی شــورا که صرفــًا انعکاس، 
پیگیــری و حــل مشــکالت و ارائــه بهتر 
خدمات به دانشــجویان از طریق تعامل با 
مسئوالن دانشگاه اســت، بتوانند به این 

امور مهم دست یابند.

گزارشی از چند و چون انتخابات شورای صنفی

شورا انتخاب شد

جدول انتخابات شورای صنفی
 واجدین نام واحد

شرایط )نفر(
 تعداد آراء 

مأخوذه
 درصد 
حضور

33%6321خوابگاه حیدرتاش
47%15272خوابگاه شادمان

34%16356دانشکده مهندسی انرژی
23%25859خوابگاه شهید شوریده

29%378109دانشکده شیمی
25%435107دانشکده فیزیک

29%440126دانشکده مهندسی و علم مواد
22%502111دانشکده علوم ریاضی

32%596190دانشکده مهندسی صنایع
17%605101خوابگاه طرشت 2

49%678329دانشکده مهندسی هوافضا
58%742430خوابگاه شهید احمدی روشن

26%845221دانشکده مهندسی عمران
44%981427خوابگاه طرشت 3

23%1048244دانشکده مهندسی کامپیوتر
37%1055395دانشکده مهندسی شیمی و نفت

16%1153183دانشکده مهندسی مکانیک
25%1452368دانشکده مهندسی برق

31%115463549جمع کل
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بانوان بسکتبالیست
سه شنبه 10 آذر آخرین مســابقات مرحله مقدماتی از المپیاد ورزشی بسکتبال 
خانم هــا تمام شــد و در آن فیزیک با نتیجه قابل توجه 12 در مقابل 2 شــیمی را 
شکســت داد و ریاضی با کسب دو امتیاز مغلوب دانشــکده صنایع با 14 امتیاز 
شــد. مکانیک نیز از ســد هوافضا گذشــت و کامپیوتر با نتیجه 9 بــر 4 عمران را 

مغلوب کرد. به این ترتیب دانشکده های فیزیک و کامپیوتر، شیمی و عمران، صنایع و مکانیک، ریاضی و 
هوافضا در روز یکشــنبه در مرحله نیمه نهایی با هم مسابقه خواهند داد. مرحله نهایی هم در روز سه شنبه 

برگزار می شود. 

زمانی برای کردیت شدن
اگر معدلتان باالی 17 اســت، 100 واحد درســی را پاس کرده اید و درس خود را تا 
پایان شــهریور 95 تمام می  کنید، می توانید تا 25 آذر مدارک خود را برای پذیرش 
بدون آزمون دوره کارشناســی ارشد به دفتر استعداد های درخشان تحویل دهید. 
البته اگر دانشجوی رشته های شیمی، مهندسی و علم مواد و علوم کامپیوتر هستید، 

با معدل 16/5 و درصورتی که جزء 10درصد اول دوره کارشناسی خود باشید هم می توانید تقاضای کردیت 
شدن بدهید. فقط یادتان باشــد که این درخواست جدای آزمون کارشناسی ارشد است و برای محکم کاری 

هم که شده کنکور ارشد را شرکت کنید.  

سیاحت در سیاست 1394بــــــــخش  خـــــــبری آذر   14 شنبه    673 شماره 

ما و روسیه 
روســیه این روزها در صدر  مرتضی یاری

اخبــار ایــران اســت. مهم تریــن دلیــل ایــن 
صدرنشینی هم سوریه است. موضوعی که چند 
ســالی اســت بعد از مســئله هســته ای شاید 
مهم ترین پرونده امنیت ملــی ایران در منطقه 
است. در طول همه این پنج سالی که از بحران 
سوریه می گذرد مواضع ایران و روسیه در کنار و 
مکمل هم بوده است. با این وجود حضور جدی 
نظامی روسیه در روزهای اخیر و سفر پوتین در 
چهارچوب اجالس کشورهای تولیدکننده گاز، 
این همکاری را بیش از پیــش به موضوع مورد 
توجه رسانه ها بدل کرده است. همکاری ای که 
منافعی تعیین کننده برای هــر دو طرف دارد. 
ســوریه برای ایــران و روســیه هــر دو اهمیتی 
استراتژیک دارد. تنها پایگاه روس ها در مدیترانه 
و دنیای عرب اهمیتــی بی بدیل برای کرملین 
دارد. دمشق برای ایران هم یکی از اصلی ترین 
حلقه های مقاومت اســت که نمی تــوان از آن 
چشم پوشید. با وجود همه این منافع مشترک 
ســابقه روس ها در تعامل با تهران، بســیاری از 
ناظران را واداشــته تــا از اطمینان ناپذیر بودن 
روس هــا و وفای به عهــد نکردنشــان بگویند و 
گذشته ها را یادآوری کنند. چنین تحلیل هایی 
در همه سطوح جامعه ایرانی دیده می شود. از 
تحلیلگران سیاسی و روزنامه نگاران تا پست های 
تلگرام و حرف های تاکســی سواری. این را هم 
نمی شود انکار کرد که شواهد این مدعا حتی در 
ســال های پس از انقالب هم کم نیست. از قرار 
معلوم حجم این تحلیل ها آنچنان زیاد بوده که 
از چشم مشاوران پوتین هم دور نمانده. پوتین 
در دیــدار بــا رهبر انقــالب از اینکه روســیه به 
دوستانش از پشت خنجر نمی زند سخن گفت 
تا به همه بفهماند از این تحلیل ها آگاه اســت و 
به دنبال اطمینان ســازی. اما به راستی چقدر 
چنین تحلیل هایی که مبتنی بر ترس از به دامن 
روس ها افتادن است دقیق و واقع گرایانه است. 
افتادن ایــران در دامن روس ها تــا جایی که به 
اســتقالل ایران ضربه بزند، چنــدان منطقی و 
مبتنی بر شــواهد به نظر نمی رســد. استقالل 
سیاسی ایران در طول انقالب اسالمی آنچنان 
عمقی یافته که به این ســادگی ها خدشه پذیر 
نیست. از طرف دیگر همکاری ایران و روسیه در 
موضوع سوریه مبتنی بر منافع حیاتی هر یک 
از طرفیــن اســت. اینکه روس ها بــرای گرفتن 
امتیاز در اوکراین و اروپا، ایران و اسد را دور بزنند 
در شــرایط فعلی منطقه و جهــان و البته منافع 
جدی روســیه در الذقیه و طرطوس امری بعید 
است. روس ها در سوریه زمین بازی ای در برابر 
غرب در اختیار دارند که با اتحاد با ایران و دمشق 
دســت باال را در آن دارند. به واقع ســوریه برای 
روس ها نقش عملیاتی ایذایی ندارد که با فشار 
آوردن در ایــن زمین بتوان از غــرب در اوکراین 
امتیاز گرفت. جدا از این که دادن امتیاز جدی 
به روس هــا در اوکراین از طــرف اتحادیه اروپا و 

آمریکا بسیار بعید است.

رویــداد اســتارتاپ  گزارش
تریگر 4 از روز شنبه غزل عسكری

30 آبان تا 6 آذر در طبقه چهارم ساختمان 
سلف برگزار شد. این رویداد برای اولین بار 
به صــورت اختصاصی رقابــت تیم های 
فنی   مهندسی در حوزه  آب و انرژی را دربر 
می گرفــت و برخالف دروه هــای قبلی 
 IT/ICT پذیرش ایده های صرفًا در حوزه
وجود  نداشــت و یکــی از محورهای این 
رویــداد، اســتفاده از دانــش IT در حل 

مسائل آب و انرژی در کشور بود. 
طراحی و برنامه ریزی رویداد اســتارتاپ 
تریگر برعهده ســتاک) ســامانه توسعه 
ایده هــای کارآفرینانــه( و برگــزاری این 
دوره  آن برعهــده دبیرخانه رویداد پیوند 
آب و انــرژی )ENERWAT(  بود. مرکز 
کارآفرینی، شــتاب دهنده شریف، مرکز 
رشــد فناوری های پیشــرفته دانشــگاه 
صنعتی شریف و کانون علمی فرهنگی 
رسانا)دانشکده مهندسی برق دانشگاه 
صنعتی شریف( و انســتیتو آب و انرژی 
نیز حامیان علمی، مالــی و معنوی این 

رویداد بودند. 

روز اول
برنامه روز اول کارگاه آشنایی با مدل کسب 
و کار با تدریس آقای فردیس فرزین، بود. 
ایشــان توضیحــی دربــاره تعریف مدل 
کســب و کار و چند مثال از آن داد. بعد از 
کارگاه و شام، اولین مهمان، دکتر اورعی، 
از استادان شریف و مدیر سازمان انرژی 
باد ایــران بــود. وی گفــت: معتقدم که 
کار مهندســی باید به تکنولوژی و ایجاد 
محصول بینجامد، وگرنه ارزش اقتصادی 
ندارد.  دکتر آراســته مهمان بعدی بود و 
درباره موضوع سنجش  از راه دور صحبت 
کرد؛ ســنجش  از دور پایــش پدیده ها از 
دور بــدون برخورد و تماس مســتقیم با 
آن هاســت که از علــم الکترومغناطیس 

در سنجش پدیده ها استفاده می شود. 

روز دوم
موضوع کارگاه این روز، ســامانه  خودکار 
انتقــال آب در بخش کشــاورزی بود که 
دکتر علی رضا فرهــادی دانش آموخته  
گرایش سیســتم و کنترل رشــته برق از 
دانشــگاه  اوتاوا و از اســتادان دانشکده  
برق آن را ارائه داد. ایشان پس از بازگشت 
به ایران به تحقیق در زمینه  خودکارسازی 
شــبکه های انتقال آب، به عنوان ابزاری 
کارآمد جهت کاهش تلفــات منابع آبی 

کشور پرداخته اند. 

کارگاه دوم مصــرف هوشــمند آب و 
انرژی در کشاورزی با ارائه دکتر حسین 
دهقانی ســانیج، عضو هیئــت علمی 
مؤسســه تحقیقــات فنی مهندســی و 
کشــاورزی بود. دکتر دهقانــی در این 
کارگاه بــه زمینه هــای مختلــف بــرای 
مصرف هوشمند آب و انرژی و روزنه های 
اصلی تلفات آب پرداخت. پس از شــام 
دکتر فردمنش برای ســخنرانی دعوت 
شــد. دکتر فردمنش در سخنان خود به 
این نکته اشــاره کرد که کسی می تواند 
ایده داشته باشــد که تک بعدی نباشد 
و تمــام وقایع اطــراف توجهش را جلب 
کند. ســخنران دوم دکتر اعلم الهدی، 
معــاون مرکــز آب و انرژی شــریف، در 
صحبت هــای خــود تأکیــد زیــادی به 
کارهای بین بخشی و بین رشته ای بین 
دانشــجویان و متخصصان از رشته ها و 

مراکز علمی مختلف کرد. 

روز سوم
ارائــه اولین کارگاه روز ســوم با موضوع 
پیوستگی سیســتماتیک انرژی، آب و 
محیط زیست را دکتر مجید عمیدی پور، 
رئیس پژوهشکده انرژی و محیط زیست 
و استاد دانشکده برق بر عهده داشت. 
ایشــان روی این مســئله تأکید کرد که 
در حــوزه انــرژی گردش مالــی زیادی 
وجود دارد که می تواند به 100میلیارد 
دالر نیز برسد و محل کسب و کار بزرگی 
است. ایشــان درباره بحران آب اضافه 
 کرد، بســیاری از ذخایر آبی ما درخطر 
از بین رفتن هستند. اگر نیروهای فکری 
ما وارد این مســائل شــوند، می توانند 
بــه راهــکاری مناســب دســت یابند؛ 
زیــرا موضوع آب اهمیت اســتراتژیک، 
اقلیمی، زیســت محیطی و بهداشــتی 
دارد. کارگاه بعدی، کارگاه ساختار یک 
سیستم قدرت، با تدریس دکتر مهدی 

احسان بود. تمرکز سخنان دکتر احسان 
اهمیت و جایگزینی انرژی خورشیدی 
به جــای نفت در آینده بشــر بود. بعد از 
پایــان کارگاه هــا و صرف شــام نوبت به 
صحبت های مهمانان رســید. مهمانان 
شب ســوم دکتر اکبری و دکتر پاکروان، 
هر دو از دانشکده برق بودند که به ترتیب 
در خصوص آینده شهرها و ویژگی های 

کارآفرین موفق صحبت کردند. 

روز چهارم
عنــوان کارگاه روز چهارشــنبه، 4 آذر، 
ارائه ایده به ســرمایه گذار و نقشه مالی 
 )Pitching and Financial Analysis(
بود که مدرس آن آقای مهندس شهرام 
صادقی، از بنیان گذاران و مدیر اجرایی  
SoAmpli و ســخنران هــم مهنــدس 

مصطفوی بود. 

روز پنجم
در روز پنجشــنبه، 5 آذر ، چینش سالن 
اندکی بــا روزهای قبل تفاوت داشــت. 
روی هرمیــز نام گــروه و اعضای گروه و 
کنداکتور زده شــده و رزومه های افراد 
هر گروه کنار هم روی دیوار کاذب)پنل( 
اطراف سالن زده شــده بود. همچنین 
رزومــه منتورهــا و داورهــا و مربیــان 
کارگاه هــا روی پنل هــا وجود داشــت. 
شروع کار تیم ها از ساعت 8 صبح بود که 
تا ساعت 18:30 ادامه داشت. حوالی 
ظهر نیز برگه ای شامل نحوه ارائه ایده در 
اختیار تیم ها قرار گرفت. اسامی تیم ها و 

ایده ها به قرار زیر بود:
بهمن یــاب: بهینه ســازی مصرف   .1

انرژی خانگی
به آسا: هوشمند سازی منازل توسط   .2

ترموستات هوشمند
سیمک: سامانه یکپارچه مدیریت   .3

کشاورزی                   

احیاگــران آب: کاهش تبخیر آب از   .4
منابع آبی

حنــا دختــری در مزرعــه برتــر:   .5
اتوماسیون زمین های کشاورزی

بهاب: بهینه ســازی آب و انرژی در   .6
صنعت فوالد

هوراب: دســتگاه خودکار کاهنده   .7
تبخیر از مخازن روباز

کالرژی گلــس: شیشــه دو جداره   .8
با قابلیت تغییر رنــگ هیدرولیکی 

به صورت آنی و عایق حرارتی

روز ششم
 آخریــن روز رویــداد اســتارتاپ تریگر 4
از ساعت 8 صبح آغاز شد و تیم ها مشغول 
آماده ســازی فایل های ارائه خود بودند. 
این فایل ها نزدیک ســاعت 14 به واحد 
پذیرش تحویل داده شدند. پس از صرف 
نهــار قرعه کشــی نوبت دهی بــه تیم ها 
انجــام گرفت. زمان ارائــه پاورپوینت هر 
تیم 5 دقیقه و پرسش و پاسخ داوران 10 
دقیقه بود. پس از پایان ارائه ها داوران در 
مکانی که تعبیه شده بود، به داوری برای 
مــدت یک ســاعت و نیم پرداختند. پس 
از پایان داوری و پخــش کلیپ رویداد از 
آقای دکتر نوبختی دعوت شد تا به عنوان 
رئیس رویداد روی سکو بیایند. ایشان به 
این نکته اشــاره کردند کــه کار در زمینه 
مهندســی باید میان رشــته ای باشــد و 
همچنین از دانشــجویان دانشکده برق 
که کادر اجرایی برنامه بودند تشکر کردند. 
پس از پخش فیلم رویداد  آقای مهندس 
حمیدرضا حســینی از طرف ســتاک، 
روی سکو آمد و ضمن تشــکر از داوران، 
منتور ها و شرکت کنندگان به توضیحاتی 
درباره رسالت مرکز کارآفرینی پرداخت. 
پس از اتمام صحبت ها، نوبت به اعطای 
جوایز رســید: تیم های سوم، سیمک و 
هوراب برنده یک میلیون تومان جایزه؛ 
تیــم دوم، حنا دختــری در مزرعــه برتر 
برنده یک و نیم میلیون تومان جایزه و تیم 
اول، بهــاب )که همگی از دانشــجویان 
ورودی 93 سیستم های انرژی هستند( 
برنــده دو میلیون تومان جایزه شــدند. 
در نهایــت در ســاعت 19:35 با گرفتن 
 عکس یادگاری رویداد استارتاپ تریگر 4
به پایان رســید. اما این پایان راه نیست و 
بعد از این تیم ها وارد مرحله بعدی مسابقه 
خواهند شد و تا اســفند ماه که همایش 
رویــداد پیوند آب و انرژی شــریف برگزار 
می شود فرصت دارند روی ایده های خود 

کار کنند و آن ها را تکمیل نمایند.

استارت آپ تریگر 4 این بار با موضوعی ملی  تر برگزار شد

شلیک ایده به سمت آب و انرژی
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در این پرونده قصد داریم دانشــجوی شــریفی را بیشتر بشناسیم. این بار به جای آنکه در روز دانشــجو از هم تاریخچه اش را بپرسیم و اگر کسی  پرونده
تاریخچه اش را نمی دانست، آهی به نشانه  افسوس بکشیم، دانشجوی کنونی را به تصویر می کشیم. برای همین می خواهیم برویم توی دل خودمان محمد جوانمرد*

و این بار به جای پشــت صندلی، کمی دور شــویم و از باال به کالسمان نگاهی بیندازیم. بدیهی  است که ممکن اســت این توصیف ها با ایراداتی همراه باشند، چون 
دسته بندی آدم ها حتی دو نفر آن ها در یک دسته کاری به غایت سخت و حتی غیر ممکن است اگر بخواهیم توصیفاتمان مطلقا بدوِن خلل باشد، اما برای رسیدن 
به یک تصویر از یک درخت الزم نیست حتمًا تمام برگ های آن را کشید. در ضمن برای فهمیدن تاریخچه روز دانشجو می توانید به راحتی تاریخچه روز دانشجو را 

گوگل کنید. 

 شخصیت کنار پنجره نشیِن 
به درس اهمیت ندهنده 

راهنمایــی بــود کــه زورش بــه 
هم میزی اش نرسید و افتاد ته میز، 

کنار پنجره. خطش خوب بود. دوست 
داشــت با قلم دوات هم خوب بنویســد اما نمره های 
خوبی نمی گرفت. گمان کرد که اســتعدادی در هنر 
ندارد. دبیرستان، در موج ریاضی خواندن غرق شد. 
درسش خوب بود. گاهی شعر هم می خواند. پله های 
ترقی را تی )!( کرد و آمد شــریف.  ترم اول هنوز حال و 
هوای دبیرستان را داشت. نمره هایش هم بد نشد. فکر 
می کرد باید دانشمند شود. با همه این اوصاف ساز که 
دست کسی می دید وجودش می شد حسرت؛ ولی 
با خود می گفت: »استعدادشــو ندارم. برم دنبالش 
فقط سرخوردگی واسم می مونه«. یک بار با دوستی 
که اهل شعر بود رفت شب شعر. کیفور شد. انگار هنر 
دوباره درونش جوانه زد. از آن به بعد با هم کتاب فروشی 
می رفتند و کتاب شعر می خریدند. کم کم جرئت کرد 
و خودش شعر گفت. بیشتر کنار پنجره می نشست. 
شاید از روی عادت راهنمایی. خیره می شد به بیرون. 
می گفتند عاشــق شده و منتظر رد شــدن یار است. 
شاید هم هی عاشق می شد! عاشق هر کس تا زمانی 
که در قــاب پنجره بود. یک بار آخــر کالس رفت پای 
تخته و به نستعلیق نوشت »مشکل عشق را حل نکند 
مهندسی«. شاید این بار اگر معلم هنر بود، نمره خوبی 
به او می داد. در فهمیدن دروس مشــکل نداشت اما 
خیلی دل نمی داد. تمرین ها را شاید کپ می زد. یک 
دو روز قبل از امتحان ها جزوه می گرفت و بیشتر از رو 
می خواند. با معدل 13 ،14 هر ترم را ترم بعد می کرد! 
به راهش شک کرده بود. هر کارگاه آموزشی هنری که 
بود شرکت می کرد. دیگر نمی دانست چه می خواهد 
بشــود. رویای اهل هنر بودن داشت. شاعر، بازیگر، 
کارگردان یا... . اســمش را می خوانند. بلند می شود 
و به سمت سن حرکت می کند. برای بهترین فیلم نامه 
ســیمرغ می برد. پنجــره کالس به یــادش می آید. 
باورش نمی شود. ناگهان چشمانش باز می شود. روی 
صندلی آزمایشگاه چشمانش گرم شده بود. باید تست 
بعدی را انجام دهد. دکترایش را گرفته، اما هنوز هم ته 

دلش گوشه چشمی به هنر دارد. کات!

فوق برنامه
بیدار شــدنش دو حالــت دارد، یا 
خیلــی زود یا خیلی دیــر. خیلی 

زود چون احتمااًل همایشی، اردویی 
در پیش است که باید از ساعت 6:30 خوراکی بخرد، 
ماشین هماهنگ کند یا آخرین صحبت ها را با حراست 
انجام دهد و خیلی دیر چون شب قبلش تا پاسی مانده به 
صبح، برنامه های فرعی مثل درس خواندن را رتق و فتق 
می کرده است. در هر صورت صندلی اش خالی است! 
شخصیت آکادمیک او به صورتی است که معمواًل بقیه 
افراد از هم گروهی آزمایشگاه یا پروژه شدن با او گریزانند. 
اگر هم کســی دم به تله دهد، به حســاب شــخصیت 
چند بعدی و معمواًل اجتماعی او یا منگنه های رفاقتی 
اســت. او نیز در شب های امتحان جزو خوشه چین ها 
محسوب می شــود لذا با او مدارا کنید و بر او مگیرید، 
دست خودش نیست، فعال اســت! هر چند شاید در 
طول دوران تحصیل یک نفر هم از آن ها ســؤال درسی 
نپرسد، ولی کاًل محل مشورت بسیاری از افراد است. 
اســتادها معمواًل او را دوســت دارند، با او سالم علیک 
گرمی دارند و در نمرات معمواًل بر او راحت تر می گیرند. 
آخر معمواًل کبریــت بی خطرند در امور آموزشــی. در 
آینده یا خیلی موفق می شود یا خیلی متوسط. دلیل 
موفقیت او ارتباطات خیلی خوب و روحیه کار تیمی و 
ریســک پذیری قابل توجهش است اما دلیل متوسط 
شدنش این است که پای یک کار نمی ایستد و دائم از این 
شاخه به آن شاخه می پرد. انگار که باید در همین چند 
صباح زندگی زمینی، سر از تمام اتفاقات دنیا در بیاورد.

تیپ های مختلف دانشجوی شریفی را اینجا بخوانید

شما کدامید؟
رد

انم
جو

ره 
سا

ح: 
طر
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میانه نشیِن مختار
این دانشجوی معمولی، صبح، 
وقتی که به کالس می آید حتی 

اگر هشــتصد صندلــی خالی در 
ردیف جلو باشد باز هم آن وسط ها را 

برای نشستن برمی گزیند، چون خودش می داند که 
آدِم ردیف جلو نیست، اصاًل ردیف جلو به هدف هایش 
نمی خورد. ایشان عمدتًا به رشته شان فقط به عنوان 
وســیله ای برای امرار معاش در آینده نگاه می کند و 
برعکس خیلی از شــریفی ها اعتقاد دارد که کار در 
یک شرکت دولتی به عنوان کارمند برای یک شریفی 
 عار نیست، اینکه دستت در جیب خودت نباشد عار 
اســت.  خیلی ســرش برای خروج از مســیِر تعیین 
شــده درد نمی کند، بــرای همین وقت هــای بین 
کالس هایــش را معمــواًل به گــپ و گفــِت محلول 
در چــاِی می گذرانــد. اگر یــک ماه قبــل از کنکور 
ارشــد از او بپرســید کــه برنامــه ات بــرای آینــده 
چیســت، احتمال دارد با این پاســخ مواجه شوید 
که  نمی دانم، شــاید کنکــور دادم، شــاید هم رفتم 
ســر کار.  بــا همــان یکــی دو مــاه وقتی کــه برای 
کنکور دارد، یکی از آن گرایش  های ته مانده رشــته 
خودش را در شــریف قبــول می شــود و همان طور 
 آرام و بیــن خطوط به ســمت گرفتن مدرک ارشــد 

حرکت می کند. 
یــک شــرکِت  بعــد در  ایشــان چندیــن ســال 
نیمه خصوصی مهندس ارشد شده، آخر هفته  ها با 
خانواده و دوستان راهی شمال می شوند، دخترش 
ماه بعد ازدواج می کند و او منتظر اســت تا وامش از 
شرکت جور شــود. او یک دانشجوی معمولی بود و 
االن هم یک زندگی معمولی دارد، چیزی که شاید 

از اول هم همان را می خواست. 

میانه نشین مجبور
معتــدل،  دانشــجوی  ایــن 
نمی خواهد معمولی باشــد، او 

را معمولیده اند. فقط نمی تواند 
آنقدر زود بیدار شــود کــه به ردیف 

جلویــی کالس برســد. انــگار همیشــه یــک قدم 
عقــب اســت. بعضــًا چنــان در یــک درس غــرق 
می شــود که تــا یک مــاه بعد، مــدام از کشــوفاِت 
علمی خود در آن می گوید و شــکافتن دروازه های 
آن علــم برایش هدف می شــود ولی بعــد از مدتی 
اســم درس هم یــادش نمی آیــد. در زمینــه جزوه 
عمدتــًا خودکفاســت و بــه همیــن جهــت هیــچ 
 تحریــِم جــزَووی نمی تواند او را ســر میــز مذاکره 
بنشاند.  البته در سال هایی که سرزمیِن آکادمیِک 
شخصیتش جزوه خیز نیســت، به صورت مخفیانه 
و با دور زدن تحریم ها از همســایه های شمالی اش 
در کالس جــزوه وارد می کند. از همــان اول که به 
دانشــگاه آمده بود دودل بود. یه دلش می گفت برو 
برو، یه دلــش می گفت نرو نرو، ولی اساســًا طاقت 
هم ندارد دلش دلش بی اینکه بداند چه کند. اما در 
ترم های آخر به دلیل افزایش امواج متالطم اپالییون 
که عمدتًا از رونده ها ســاطع می شود، دِل نامبرده 
اول دیگر نمی گفت نرو نرو، االن فقط می گفت: برو 

حاال یه کاریش می  کنی. 
هر چند برخی تفاسیر بر این تاکید می کند که بسته 
شدن مک دونالد در ماه گذشته در جذم شدن عزم 
ایشــان بی تأثیر نبوده است. او که پس از چند سال 
از دانشگاهی لِب تنگه برینگ) تنگه ای که آالسکا را 
از سیبری جدا می کند( سر درآورد، مدرک به دست 
به ایران بازگشــت، مدرکش را قاب کرد و در یکی از 
 دانشــگاه های خوش رتبه کشــور مشغول تدریس
 شد.  البته هیچ وقت هم به کسی نمی گفت چیزی 
که درس می دهد تقریبًا ربطی به گرایشــش ندارد، 
چون کسی از او موقع مصاحبه از این قیبل سؤال ها 

نپرسیده بود. 

فعال سیاسی
صبح هــا کــه بیــدار می شــود 
یک ســاعتش به زیــر و رو کردن 

خبرگزاری هــا می گــذرد بــرای 
همیــن همیشــه جایش تــه کالس 

محفوظ است. عمومًا قیمت دالر را می داند چون آن 
گوشه خبرگزاری ها قیمت ارز را می زنند. برنامه ریزی 
درسی اش به این صورت است که شب های امتحان 
درس را خرمن کوب کند و از بقیه اســتدعا دارد که 
شــلخته تر درو کنند. خدا نکند شــب امتحان یکی 
مثل خودش به پستش بخورد و یکیشان یکهو بگوید 
راســتی دیدی علی مطهری دیروز چــه گفته بود؟ 
همین کافی است تا هر دو بیفتند، از پرتگاهی که از 
شمشیر بّرنده تر و از مو باریک تر است و مجبور شوند 

در ترِم بعد جبران مافات کنند. 
خودش می داند که اســمش روی تخته سیاه حک 
شده، به همین خاطر از اوایل آذر زیر لب یار دبستانی 
را زمزمــه می کند. زمســتان ها، به خــود می گوید 
این زمســتان هم مــی رود و وقتی بهار می رســد در 
ذهنش فریاد می دهد: ســر اومد زمستون، شکفته 
بهــارون. از آنجا که خرداد فصل امتحانات اســت، 
این دانشــجو اساســًا به خرداد پــر از حادثه عادت 
دارد. تیرماه بی ســرانجامی هم که می رســد، آهی 
می کشد و می گوید کاش من هم دانشجوی بهتری 
بودم. پانزده سال بعد او سه سال از نمایندگی اش در 
مجلس می گذرد. در یک شــرکت هم مشغول به کار 
است. در فالن حذب فعالیت می کند و گاه گاه برای 
مجله ای تحلیل سیاسی می نویسد. هنوز فراموش 
نکرده اســت آن زمان هایی را که دانشجو بود و پر از 
فریاد. هنوز فریادهایش را فراموش نکرده، فقط کمی 
صدایش را پایین آورده تا دیگران هم آن را بشــنوند.  
البته شاید هم نه، شــاید او پانزده سال بعد به خاطر 
یکی از همان فریاد ها، جایی دور از همه دارد هر روز 
روی دیوار خطی می کشد و با خودش زمزمه می کند 

غصه نخور دیوونه کی دیده شب بمونه؟ 

َرَونده
و  آموزشــی  نظــام  از  کــه  او 
علیالخصــوص جبــر و جغرافیا 

کینه هــای زیادی به دل داشــت، 
در اتاقــش یك نقشــه آمریکا بــه دیوار 

نصب کــرده بود و هر روز از خودش امتحان پســتی 
بلندی های سرزمین های خیلی دور میگرفت و هر بار 
که نمره اش ٢٠ می شد یك دهن کجی محو به معلم 
جغرافیا در ذهن تصور می کــرد بدین معنی که اگر 
اینجا آنقدری که شما می گویید برایم دوست  داشتنی 
بود ســر تاریخ و جغرافیایش اینقدر دندان به دندان 
نمی ســاییدم. با هر واحد پاس شده و نمره مقبولی 
که وارد کارنامه اش می شد، تصور می کرد اگر االن هر 
جایی غیر از اینجا بود در استادیومی صدهزار نفری 
جمعیتی به افتخارش کاله از ســر بر می داشــتند و 
برایش بوسه و گل حواله می کردند. اما خب تمام این 
خیال پردازی ها با صدای سبزی فروش محله که در 
بلندگوی خود بانگ ســبزی قرمه و سبزی خوردن 
بر مــی آورد، تبدیل بــه هیچ و پوچ می شــد. به همه 
َگَون ها قول داده بود که به شکوفه و باران سالمشان 
را می رساند. موعد رفتن تا آخرین ثانیه ها تب و تابی 
برای خداحافظی در او دیده نمیشد، اگرچه حقیقت 
آن بود که بعد از جدا شدن چرخ های هواپیما از زمین 
خیلی آهسته جوری که کسی نشود در خود فریاد زد  

من مامانمو می خوام! 
ســال ها بعــد از آن، در حالی که خیلــی مفتخرانه 
مدرکــش را زیــر بغــل زده و منتظر خیل گســترده 
کارهای پیشنهادی نشسته بود، ناگهان در یك دکه 
بستنی فروشــی در یکی از شــهرهای   زیر پوِنزی از 
خواب پرید و دقیقًا روبــه روی چهره خواب آلودش 

یك نقشه ایران آویزان شده بود!

علم دوست بدخیم
بــه  مبتــال  دانشــجو،  ایــن 
علم دوســتی بدخیــم بــوده و 

متمرکز در صندلی های پیشین 
کالس، منتهی به اســتاد می باشد. 

اغلب فوتبال بازی نمی کند اما عالقه ای خاص به 
تکنیک هــا و تاکتیک های فوتبــاِل نوین همچون 
تمارض، تکل از پشــت و اقدام به تبانی با داوری  
داشــته و برای پیشــی گرفتن در نمره، مقاله و هر 
آن چه مرتبط با علم بداند)!(، از انجام هیج کاری 
ابا ندارد. در مقاله های متنوعی نام خود را دخیل 
کــرده و گوش تیز و شــنوایی بــرای صحبت های 

علمِی درگوشِی دیگران دارد. 
نقــش پرسشــگر و پاســخگو را هم زمــان در اغلب 
کالس ها بــه جــا آورده و در عین حــال در احتکار 
و انحصــار علم متبحــر اســت. بنا بر مشــاهدات 
عینــی، از حیث وجــودی، یکــی از بهترین منابع 
اطالعاتــی درس و معــدن جزوه و کتاب بــوده و از 
 نظر کاربــردی در زمــره بی اطالعان جــای گرفته 

است. 
زمــان این دانشــجو به طــور معمول پــای در اتاق 
اســتادان ســپری می شــود و تکیه کالمش استاد 
تو رو خــدا می باشــد. ایشــان در کار خــود چنان 
مجــد هســتند کــه بعضًا مشــاهده شــده اســت 
کــه ترمــی را مرخصــی بــوده و همچنــان اوقات 
خــود را وقــف نمــره گرفتــن می کردنــد. از دیگر 
مســائلی که این دانشــجو برایش وقت می گذارد، 
یافتــن موفقیت های دیگــر دانشــجویان و تالش 
 بــرای جلوگیری و یــا حداقل مخــدوش کردن آن 

است. 
اساسًا این گونه دانشجویان، پس از کسب درجات، 
اشتباهی در میان استادان راه داده شده و هر گونه 
عذاب و تألمــی را که در دوران جوانی کشــیده اند 
بر دانشــجویان اعمــال می کنند تا مبادا شــکاف 
طبقاتی میان نسل ها پدید  آید. برخی از مبتالیان 
به ایــن تومور بدخیم، به رده های بــاالی اداری نیز 
نایل می شــوند که این موفقیتشان حاصل مهارت 
باال در انجام تکنیک هــای فوتبالی در عرصه روابط 
اجتماعی اســت که خود گواهی بر موفقیت علوم 

بین رشته ای است. 

علم دوست خوش خیم
از قبل از تولد اهداف علمی در 

سر داشت. پس متولد شد تا دنیا 
را تغییر بدهد. اسمش را گذاشتند 

کوشا. از نظر او رسیدن به شریف اولین قدم در این 
مسیر بود. 

صبح ها ســاعت 6 از خواب بیدار می شود، نان تازه 
می خرد و صبحانه مقوی میل می کند. اهل جلوی 
کالس است، اما نه ردیف اول. همیشه کمی زودتر 
می آید ســر کالس و با توجه به زاویه تابش خورشید 
با خط عمود بــر تخته جای نشســتنش را انتخاب 

می کند. 
با واژه هــای پیچاندن، کــپ و حّلل بیگانه اســت. 
جزوه اش 12رنگ نیســت، اما کامل است. استاد 
که درس داد، می رود درس را مرور و تمرین های آخر 

فصل را حل می کند. 
شایعه شده که حتی پیش خوانی هم می کند. با همه 
این احوال در علمش خســیس نیست و همیشه به 
موقع خمــِس علمش را می دهد. به تعداد زیادی از 
بچه هــا درس می دهد و تمرین هایــش را با آن ها به 

اشتراک می گذارد. اما از لحاظ غیردرسی! 
: اســت ی  چیــز همچیــن  یــک  یمیلــش   ا
در  و    koosha.barghesharif@gmail.com
شــبکه های اجتماعی هم حضوری کم فروغ دارد و 
عکس پروفایلش اگر پرسنلی نباشد، قطعًا مربوط 
به رشته اش اســت. از کنار فوق  برنامه ها با احتیاط 

عبور می کند تا مبــادا دامنش بــا یادگیری چیزی 
غیر از درس آلوده شــود و به آینده اش خیانت کند. 
هدفــش کمتــر از top 10 نیســت. هــر چند چون 
کردیت می شــود و به خانواده وابسته است به دکترا 

در ایران هم فکر می کند. 
حتمًا می گویید آینده اش استاد دانشگاه است. ولی 
برای اینکه جذاب تر شود، از من خواسته اند استاد 
نشــود و آینده ای دیگر برایش رقم بزنم.  شکســت 

عشقی هم که کلیشه است. 
از جایــی خورد کــه فکــرش را نمی کــرد. ویزایش 
ریجکت شــد. انگیــزه اش را از دســت داد. با کلی 
خواهــش و التماس توانســت کردیتش را درســت 
کند. ارشد را به ســختی تمام کرد. معلم شده است 
و المپیــاد درس می دهد. درآمدش خوب اســت. 
همیشه به شاگردانش می گوید مواظب باشید دنیا 

تغییرتان ندهد. 

خسته
این دانشــجو، ملقب به خسته، 

عمومًا عــاری از کیف، خودکار و 
جزوه در دانشــگاه دیده می شود. 

گاهــی اوقــات در کالس دیــده شــده و اغلب در 
صورت حضور در نواحی خلوت و منتهی به انتهای 
کالس رویت می شود. تمرین ها و پروژه ها را اموری 
سطحی دانسته و زمانی برای انجام آن ها پیش بینی 
نمی کند و اساســًا زمان خود را بــه تفکر به وضعیت 
 اســفبار و غیــر قابــل اصــالح زندگــی اختصاص 

می دهد. 
میتینگ های مختلــف را بی فایده می داند اما هیچ 
کدام را از دســت نمی دهد و در انتهای سالن، کنار 
در ایســتاده و با افســوس های و هوی  هــا را گوش 
می دهد. دانشجوی خســته، بردهای همکف ابن 
ســینا را با دقت دنبال می کند و با تکان دادن ســر، 
پاسخ قاطع خود را به نوشته ها و اخبار خوانده شده 
ارائه می دهد. این عزیز اطالعات گسترده ای داشته 
و تئوریسین قهاری است اما انرژی و امید کافی برای 

کنش ندارد. 
پیش از مدیریت عجیب، این خســته را می شــد در 
چرخ فرهنگی و در حال نوشیدن چای) گاهی هم 
شربت( و خواندن نشــریات دید. اما این روزهایش 
را گویی بیــش از پیش اندوهِ  نومیدی گرفته اســت 
و شــاید گاهی چای به دست، بر نیمکت های سرد، 
نظاره گر اوضاع از دســت رفته، دیده شــود. اساسًا 
رمقــی برایش نمانــده اســت و خســته از روزگار و 
وعده های ســر خرمن، تنها به دنبــال طی طریق و 

اتمام روزمرگی اش است. 
چنان خســتگی بر او مســتولی شده اســت که به 
ندرت شروع به صحبت می کند و اغلب با زبان بدن 
و حــرکات نمادیــن مخالفت خود را ابــراز می کند. 
هرچند عمومًا در پاسخ به سؤاالت افسوس می خورد 
و سعی در مصرف بهینه انرژی دارد. او عصرهایش 
را در جکــوز و در جوار دیگر خســتگان ســر کرده و 
دانسته های خود را چوب شور خوران به رخ دیگران 

می کشد. 
این دانشــجو به ســراغ کار نمی رود. بلکه در خانه 
نشســته و طلــِب کار می کند. پــس از غرزدن های 
فــراوان بــه فزونــی بیــکاری در جامعــه، کارهای 
مختلفی را که به او پیشــنهاد شــده، تجربه کرده و 
به دلیل بی فایده دانســتن مشاغل پیشنهادشده، 
بــا رکــورد هــر دو ماه یــک شــغل، ایام را ســپری 
می کند؛ نهایتًا در حداقل یکی از اقشار کارمندی 
یــا کافــه داری مشــغول بــه کار دائــم می شــود. 
عمومًا شــغل این گونه دانشــجویان هیچ ارتباطی 
بــا رشــته دانشگاهی شــان نــدارد. امثــال ایــن 
 دانشــجویان، نقش چشمگیری در درآمد کافه ها و 

دکه ها دارند. 
* سرپرست پرونده



پیشنهاد ابتکار به سازمان ملل
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که به 
نمایندگی از رئیس جمهوری در نشست سران تغییرات آب و هوایی پاریس حضور 
دارد، در سخنرانی خود در محل این اجالس ضمن تاکید بر ضرورت برخورداری 
توافق نامه آتــی از نوآوری در الزامات و ابزارهای اجرا و مبتنی بودن بر رویکردهای 

تشویقی برای مشارکت تمامی کشورهای عضو کنوانسیون پیشــنهاد کرد که برای هدیه دادن صلح و ثبات 
و حیات رو به تعالی به نســل های بعد، برآورد تخمینی از اثرات »ردپای کربن)Carbon Footprint(«  تولید 

سالح، کاربرد و اثرات جاری هر گونه جنگ، نزاع و خشونت داشته باشیم.

 نیروگاه عظیم خورشیدی در مراکش
کشور مراکش 98 درصد به سوخت فســیلی وارداتی وابسته است و برای رفع این 
معضل پادشاه مراکش برنامه ای برای تولید دســت کم 42درصد از برق مورد نیاز 
خود از انرژی تجدید پذیر تا سال 2020 تدوین کرده است. در این راستا، نیروگاه 
ورزازات در جنوب مراکش در حال ســاخت است که با مهار گرمای خورشید نمک 

را ذوب می کند و از این طریق گرما را تا شــب نگه می دارد و از آن برای به حرکت درآوردن یک توربین در شب 
استفاده می کند. سازندگان این نیروگاه می گویند که فاز اول این نیروگاه فوق مدرن می تواند برق مورد نیاز 

یک میلیون نفر را تأمین کند.
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کنفرانس بین المللی تغییرات آب و هوایی در پاریس در جریان اســت. ازجمله مباحث  توسعه پایدار
مطرح در این کنفرانس حرکت به سوی اقتصاد کم کربن و رسیدن به توسعه پایدار است. نوید حسینی

اما سؤال اینجاست که چرا به توسعه پایدار نیازمندیم.

جمعیت کــره زمین از عصر ســنگ تا زمــان انقالب 
صنعتی در ســال 1750 میالدی تقریبــًا ثابت بوده و 
از مرز 500میلیون نفر تجاوز نکرده اســت. امروز این 
جمعیت نســبت به ابتدای انقالب صنعتی تقریبًا 10 
برابر شده است و در قرن 21 چند میلیارد نفر دیگر نیز 
به جمعیت ما اضافه خواهد شــد. اما از سویی منابع 
طبیعی ما مانند آب شیرین روز به روز در حال کاهش 
اســت. مســئله فقط در همین جا خاتمــه نمی یابد؛ 
زیــرا منابع باقی مانــده  جهان هم بیــن این جمعیت 
عظیم به شــکل نامتوازن تقسیم خواهد شد. جهانی 
غرق در ثروت و رفــاه و جهانی غــرق در فالکت که با 
فجایع محیط زیســتی نیز دســت و پنجه نرم خواهد 
کرد. چنــان که همین امروز بیش از یــک میلیارد نفر 

در فقر به ســر می برنــد و نیمی 
از ایــن جمعیت فقیر در زاغه ها 
ســکونت دارند که این شــیوه  
زندگی فقــر اجتماعی را نیز در 
کنار فقــر اقتصادی بــه همراه 

می آورد.
تــا پیــش از ســال 1992 تفکر 
تصمیم گیــران حــوزه محیــط 
زیســت بر ایــن اســتوار بود که 
اگر زیســت بوم طبیعی را حفظ 
کنند و آسیب هایی مانند تولید 
روزافــزون آلودگی هــا، تولیــد 
گازهای گلخانه ای و مســائلی 
از این دســت را کنتــرل کنند، 
می تواند بیشتر روی کره زمین 

دوام بیاورند. ولی امروزه اگر دربــاره اقتصاد صحبت 
کنیــم ناخودآگاه روابــط متقابل آن با محیط زیســت 
طبیعی نیز به وســط کشــیده می شــود؛ زیرا توسعه 
اقتصــادی اغلــب وابســته بــه اســتخراج منابــع از 
محیــط طبیعی اســت و از طــرف دیگــر بحران های 
زیســت محیطی نیــز تأثیر بســزایی بر شــاخص های 
اقتصادی می گذارند. از ســویی دیگر رشد اقتصادِی 
صرف، نمی تواند زندگی بهتری را برای مردم به ارمغان 
آورد و باید برای توســعه شاخص های اجتماعی مانند 
آزادی، عدالت و حقوق مدنی نیز هزینه پرداخت کرد. 
این تأثیــرات متقابل اقتصــادی و اجتماعی و محیط 
زیستی، محققان و تصمیم سازان حوزه محیط زیست 
را بــه این صرافت انداخت تا در نشســت ســران 180 
کشــور جهان در سال 1992 در 
ریــوی برزیل مفهومــی جامع تر 
بــه نام توســعه پایــدار را معرفی 
کنند که برای پایداری ســه بعد 
پایداری محیط طبیعی، پایداری 
اقتصادی و پایــداری اجتماعی 
ارائــه شــد. توســعه ای کــه هم 
زندگی حال حاضر افراد را بهبود 
ببخشــد و هم منابــع طبیعی را 
برای نسل های آینده حفظ کند 
تا آن ها نیز بتوانند به روند توسعه 

ادامه دهند.
مفهوم امروزی توســعه پایدار از 
دو فاز تشکیل شده است: ابتدا 
این جهان پیچیده را بشناســیم 

و چگونگــی برهم کنــش ابعــاد مختلــف مشــکالت 
اقتصادی، اجتماعی، زیســت محیطی، سیاســی و 
فرهنگی بر یکدیگــر را درک کنیم. ســپس در مرحله 
دوم به تعییــن اهدافی برای این جهــان پرجمعیت و 
به هم پیوســته بپردازیم. چگونــه و در چه زمینه هایی 
جهانمان را پیشــرفت دهیم در عین حالی که از لحاظ 
زیست محیطی نیز پایدار باشد، به طوری که جمعیت 
و اقتصــاد ما از ظرفیت تحمل محیط زیســتمان فراتر 
نرود؟ در این راه باید درک کنیم که هر فرمولی که تنها 
بخواهــد از یک نظر جهان را جلو ببــرد، کارایی کافی 
نخواهد داشت و باید کنار گذاشــته شود. ما باید این 
پیچیدگی را درک کنیم و آن را به آغوش بکشــیم. برای 
مثال فرض کنید فرمولی برای حل مشکل ریزگردهای 
برخاسته از حورالعظیم در عراق ارائه دهیم. تا هنگامی 
که  این کشور از بعد سیاسی پایدار نباشد و خود را درگیر 
جنگ ببیند اجرای این برنامه حفاظت محیط طبیعی، 
مضحک بــه نظر می رســد. یــا در مثالــی ملموس تر 
هنگامی کــه خانواده ای دچــار تنگناهای اقتصادی 
برای تأمیــن نیازهای اولیه  خود باشــد، اجرای برنامه  
کالن برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در فرزندان 

این خانواده غیرممکن است.
بهترین مثالی که برای یک برنامه توسعه پایدار می توان 
به آن اشاره کرد، قطار برقی شهر شانگهای چین است 
که مسافران را بین فرودگاه و شهر با سرعت بیش از 400 
کیلومتر بر ســاعت جابه جا می کنــد. در تأمین انرژی 
این تکنولوژی پیشــرفته از برق تجدیدپذیر اســتفاده 
شده اســت. چنین تکنولوژی  نه تنها به محیط زیست 
آسیب نمی رســاند، بلکه می تواند ابعاد دیگر پایداری 
را نیز تأمین کنــد، رفاه اجتماعی را ارتقــا دهد و رونق 

اقتصادی به همراه آورد.
برنامه ریزی برای پایداری و توســعه پایدار در ســطوح 
مختلف محلی، منطقه ای و ملی به تصویب می رســد. 
ایــن دامنه گاه تنهــا محدود بــه مرزهای یک کشــور 
نمی شــود و ابعاد جهانــی پیدا می کنــد، مانند تغییر 
اقلیم که اثرات آن فراتر از حد و مرزهای سیاسی است. 
مثالی دیگر در این زمینه که امروز شــاهد آن هســتیم 
ناامنی های ناشی از فعالیت گروه های مذهبی افراطی 
در منطقه خاورمیانه اســت که نه تنهــا تهدیدی برای 
پایداری کشــورهای هم جوار است، بلکه مشکالتی از 
قبیل بیماری های واگیردار، مهاجرت های گســترده 
و تهدیدات تروریســتی می تواند پایــداری اقتصادی، 
اجتماعی و شاید بتوان گفت زیست محیطی کشوری 
مانند ایاالت متحده را در آن سر کره خاکی نیز به خطر 

اندازد.
برنامه های توسعه پایدار تنها مربوط به تصمیم گیران و 
مجریان نیست؛ بلکه امر بسیار مهم، لزوم نگاه یکپارچه 
به عوامل مختلف دخیل در پایداری است. توسعه حق 
تمامی مردم یک جامعه اســت و بدین منظور باید تمام 
ســطوح جامعه در پیشــبرد برنامه های توســعه پایدار 
باید سهیم باشند. کشورهایی که مردم آن ها از مسائل 
محیط زیســتی آگاهی دارند، شــانس بیشتری برای 

توسعه پایدار دارند.

چرا به توسعه پایدار نیاز داریم؟ تالش دولت برای رشد بازار 
شرکت های خدمات انرژی 

 Energy Services(انــرژی شــرکت خدمــات 
Company(  کــه بــه اختصــار ESCO نامیــده 
می شــود  شــرکتی اســت که در کلیه بخش های 
مصرف کننده انرژی، طرح هــای مرتبط با بهبود 
کارایی انــرژی را ممیزی، طراحــی، تأمین مالی 
و اجرا می کند. این شــرکت با تضمین رسیدن به 
ســطح مشــخصی از کارایی انرژی، تمام ریسک 
پــروژه را به عهده می گیرد و ســهم خود را از محل 
صرفه جویی انــرژی در قالب قــرارداد عملکردی 
برداشت می کند.  افزایش شدت مصرف انرژی در 
ایران چــه در بخش صنعت و چه در بخش خانگی 
منجر به محدودیــت منابع انرژی و در نتیجه مانع 
از رشد اقتصادی هدف گذاری شــده برای ایران 
1404 می شــود. الزمه کاهش شــدت مصرف، 
بهینه ســازی و کاهش تلفات انرژی اســت که در 
این راستا شرکت های خدمات انرژی نقش مهمی 
ایفا می کنند.  از طرفی سهم باالی بخش انرژی در 
ایران در انتشار )بیش از 90درصد(  پتانسیل باالی 
این بخش در کاهش انتشار را نشان می دهد . پیش 
از این هیئــت دولت در بند »ق« تبصره دوم قانون 
بودجه 93 به وزارت نفت اجازه داده بود به منظور 
اجرای طرح های بهینه ســازی، کاهش گازهای 
گلخانــه ای و کاهش مصرف انرژی در بخش های 
مختلف از جملــه صنعت )با اولویت صنایع انرژی 
بر( و ... ، تا سقف 100میلیارد دالر قرارداد منعقد 
کند. در اقدام جدید نیز هیئت وزیران در راستای  
اجرای اقدامات مربوط در برنامه مشارکت ملی در 
زمینه کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای در ذیل 
بند مربوط به نیازمندی های فناوری و مالی مقرر 
کرده اســت که با توسعه مکانیســم های صحیح 
مالــی و اقتصاد انــرژی همانند کاهــش و حذف 
تدریجی و کامــل یارانه های انرژی، صندوق ملی 
محیط زیست و توســعه فعالیت بخش خصوصی 
علی الخصوص در بخش انرژی و بهینه ســازی از 
طریق شرکت های خدمات انرژی گام های مؤثری 
در کاهش انتشار برداشته شود. برای حصول این 
تعهــدات در خصوص کل برنامه کاهش انتشــار، 
بالغ بــر 52/5میلیارد دالر ســرمایه گذاری مورد 
نیــاز اســت. در این چندســال دولت بــا تصویب 
قوانین و بودجه، به کاهش شــدت مصرف انرژی 
و انتشــار گازهای گلخانه ای توجه کرده اســت؛ 
اما رشــد بــازار خدمات انــرژی نیازمنــد کاهش 
ریسک سرمایه گذاری است و لذا کار اصلی دولت 
به عنوان نهاد تنظیم کننده، تبیین سیاست های 
کاهش ریسک ســرمایه گذاری خواهد بود. البته 
همه ایــن صحبت هــا در صورتی اســت که بنای 
دولت بر تشــویق بخش خصوصی بــرای ورود به 
بخش انرژی و محیط زیســت باشــد. اما چنانچه 
این مصوبات بخواهند صرفًا ابزاری باشــند برای 
تسهیل بخش های دولتی یا خصولتی، در نهایت 
نتایج شــگرفی نخواهد داشــت. شــاید بهترین 
اتفاق، تنظیم بازار به نحوی باشد که مردم خریدار 
فناوری های مربوط به انرژی باشند و شرکت های 
خدمات انرژی با مردم روبه رو شوند و این رفتار تنها 
درصورت اقتصادی شدن این موضوع برای مردم 

شکل می گیرد.

باید درک کنیــم که هر 
فرمولی کــه تنها بخواهد 
از یک نظر جهــان را جلو 
ببرد کارایی کافی نخواهد 
داشت و باید کنار گذاشته 
شود. ما باید این پیچیدگی 
را درک کنیــم و آن را به 

آغوش بکشیم.
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کارگاه فیلم کیارستمی در مدرسه گابریل گارسیا مارکز
عباس کیارستمی فیلم ساز 75 ساله بین المللی سینمای ایران، کارگاهی ده روزه در 
کشور کوبا برگزار می کند. در این کارگاه، 35 دانشجو در کالس کیارستمی پذیرفته 
شده و و فرصت این را خواهند داشت تا زیر نظر مستقیم کیارستمی فیلم کوتاه بسازند. 
قرار است تا این کارگاه در مدرسه ای که گابریل گارسیا مارکز، نویسنده فقید کوبایی 

تأسیس کرده برگزار شود و کیارستمی از این نویسنده بزرگ، تجلیل به عمل بیاورد. کیارستمی در سال 2014 
و تنها سه هفته قبل از مرگ مارکز در نامه ای، از عالقه خود برای همکاری با این نویسنده نوشته بود. این کارگاه 

از 26 ژانویه تا 5 فوریه 2016 برگزار شده و متقاضیان تا 7 دسامبر فرصت دارند تا درخواست خود را ارائه کنند.

خسرو شکیبایی در نقش شهید مدرس
باشــگاه خبرنگاران جوان نوشــت : آخرین قســمت از تئاتر تلویزیونی »مدرس« با 
نقش آفرینی زنده یاد خســرو شــکیبایی، امشب از شــبکه دانایی پخش می شود. 
کارگردانــی تلویزیونی تئاتر مدرس را مســعود فروتن بر عهده داشــت. در این تئاتر 
ماندگار، شرحی از زادروز و شــهادت مدرس و زندگینامه ایشان به مخاطبان عرضه 

می شود و چگونگی حضور وی در جلسات مجلس شورای ملی برای بررسی و مصوبات لوایح دولت وقت به تصویر 
کشیده خواهد شد. جلسه دادگاه بررسی نحوه شهادت شهید مدرس و سخنرانی مفصل ایشان در مجلس از 
بخش های تماشایی تئاتر مدرس است. مخاطبان می توانند بازپخش این اثر را هر روز ساعت 12 تماشا کنند.

دریچه هنـــــــــــــــــــــــــری

عکاس باشی

هفته گذشته درباره ژانر های مختلف عكاسی صحبت كردیم و به خصوص با عكاسی 
خیابانی آشنا شدیم. امروز قرار است به معرفی یك عكاس و مشاهده یكی از آثار او در 
این حوزه بپردازیم. او كه یكی از عكاسان خیابانی كالیفرنیاست از طریق وبالگ خود 
عكس هایش را با مردم به اشتراک می گذارد و امروزه كار هایش مخاطبان و طرفداران 
پر و پا قرصی پیدا كرده است. از آموزش نكات عكاسی خیابانی لذت می برد. پیشنهاد 
می كنم مقاله هایش را مطالعه كنید. معتقد اســت همیشــه بایــد در این حوزه به 
یادگیری پرداخت. او هم مثل اغلب عكاسان شیفته مسافرت است و سفر را بخشی از 
كار عكاسی می داند. عكس مقابل یكی از آثار اوست. در خصوص نوع پوشش و ظواهر 
مرد، این عكس حكم یك ســند برای معرفی مردم منطقه ای خاصی خواهد داشت. 
همچنین بافت شــهری و خیابان و پیاده رو نیز می تواند این هــدف را پیش بگیرد. 
همچنین پرسپكتیو پشت ســر مرد، بر باال رفتن جذابیت بصری كار می كوشد. اما 
آن چیزی كه بیش از همه شــما را به خود جذب می كند حسی است كه به اشتراک 
می گذارد. حسی كه از اخم سوژه به دســت می آید و شاید كار و مشغله های روزانه را 

تداعی كند. حسی كه با شلوغی خیابان هم بی ارتباط نیست.

1394 آذر   14 شنبه    673 شماره 

 )1980-1915( بــارت  روالن  هنری
فیلسوف، منتقد ادبی، زبانشناس، داریوش شاهین راد

نظریه پــرداز هنــری، جامعه شــناس و نشانه شــناس 
فرانسوی، از تأثیرگذارترین متفکران قرن بیستم است که 
نامش با هر دو عنوان ساختارگرا و پساساختارگرا پیوند 
خورده است. او کار خود را با نوشتن درجه صفر نوشتار 
)1953( به عنوان یک نظریه پرداز ادبی ساختارگرا آغاز  
کــرد اما بــه ســرعت حــوزه  کار خــود را بــه مطالعات 
نشانه شناسی و زبان شناسی به طور کلی گسترش داد 
به طوری که او را اغلب یک فیلســوف می دانند. یکی از 
مهم ترین ایده هــای او مفهوم »مرگ مؤلف« اســت که 
به خصوص در میان پساساختارگرایان طرفداران زیادی 
پیدا کرده است و هم صدا با فریاد »پایان انسان« میشل 
فوکو اســت. بارت در مقاله ای به همین نام به نقد پیش 

فرض های فعالیت نقد ادبی می پردازد.
در ابتدای مقاله با نقل جمالتی از ســارازین اثر بالزاک 
که شــخصیتی را توصیف می کنند، از خواننده سؤال 
می شــود: این جمالت و عبارات را چه کســی به زبان 
آورده؟ احتماالتی مطرح می شود اما همه، به خصوص 
»بالزاک نویسنده« به وضوح پاسخ صحیحی نیستند. 
امــا مگــر در جوامع بــدوی داســتان ها را چه کســی 
می گفت؟ راویان تنها بازگوکنندگان بودند اما جمالت 
گویــی هیچ گوینــده ای ندارنــد؛ این خــود جمالت 
بودند که به  عنوان داســتان وجود داشــتند؛ این صدا 
بود که وجود داشــت و شــنیده می شــد، بــدون آنکه 
تولیدکننده ای به آن نسبت داده شود. چه چیزی باعث 
می شود که اکنون نقاشــی های ون گوگ را دیوانگی او 
بپنداریم، موســیقی چایکوفسکی را شرارتش و اشعار 

بودلر را شکستش؟ 
پس از قرون میانه و در دوره رنسانس، تصویری از انسان 
به عنوان یک شــخص منســجم، یک فرد دارای اراده، 
یک کنشــگر شناختی اخالقی شــروع به شکل گیری 
کرد و تا امروز به تدریج تغییر کرد و تکمیل شــد. همین 
تصویر در تمــام حوزه ها از جملــه دایره المعارف های 

ادبی، زندگی نامه ها، نقدها و تحلیل ها و حتی آثار خود 
نویســندگان راه پیدا کرد. اکنون تمام کتاب های یک 
نویسنده، سخنان او هستند که برای بیان مقصودی یا 
به علتی که باید در زندگی شــخصی او به مثابه یک فرد 
انسانی در نظر گرفته می شود، جست وجو شود، یا برای 
عرضه دیدگاه او، برای بیان حاالتش، افکارش، رنج ها و 
تجربیاتش گفته شده اند. این نوشته ها تا جایی خوانده 
می شوند که توسط آن فرد انسانی و به منظور بیان امری 

انسانی )انسان به همین معنا( نوشته شده اند.
اما نوشتن چیســت اگر بیان کردن چیزی نیست؟ آیا 
آنگونه که ســوررئال ها حکم می کردنــد، باید از طریق 
ارتباط بی واسطه ای با ناخودآگاه و در حالی که دست 
ســریع تر از ذهن روی کاغذ حرکت می کند بدون آنکه 
مجال فکر کردن به کلمات و جمالت را بدهد، نوشت؟ 
اما این همان انگاره »مؤلف« است. این همان شخص 
انسانی اســت که اکنون به جای بیان مستقیم رنج ها و 
تجربیات خود، به بیان ناخودآگاه خود می پردازد. هنوز 
همه چیز به ســوژه ای انســانی ارجاع داده می شود: 

مؤلف.
نوشــتن آنجا آغاز می شــود که شــخصیت تمام شود. 
جایی که زبان دیگر ابزاری برای بیان چیزی نیســت، 
بلکه خــود عمل می کنــد. بوطیقــای ماالرمه عبارت 
اســت از کنار نهادن مؤلف به خاطر نوشــتن. از سوی 
دیگر می توان این واقعیت را در زبان شناسی جدید نیز 
تشــخیص داد: هنگامی که دیگر گفتار به یک شخص 
انســانی به مثابه گوینــده ارجاع داده نمی شــود؛ آن 
کســی که می گوید تا جایی کسی اســت که چیزی را 
که می گوید، می گوید. در متن این نوشــتار اســت که 
وجود دارد. هر نوشــتار از هزاران صدا تشــکیل یافته 
اســت. ارجاعات بی پایانی به انواع رمزگان و نشانگان 
فرهنگی و تاریخی و اجتماعی و اقتصادی. اینجا دیگر 
مؤلف نیســت که می آفریند یا بیان می کند، این خود 
زبان اســت که در گفتار خود را می نمایاند و با خود وارد 

گفت وگو می شود. 

واقعیت زندگی انسان چیزی موجود نیست که در متنی 
به بیان درآید؛ این متن اســت که واقعیت می بخشــد. 
مارسل پروســت در شــاهکار خود، زندگی اش را بیان 
نکرد؛ او شــاهکار خود را زیســت. اکنون مفهوم زمان 
تغییریافته: نویســنده پیش از نوشتار موجود نیست و 
واقعیت ندارد تا در نوشــتار خود را بیان کند؛ نویسنده 
هم زمان با نوشته شدن نوشــتار زاده می شود. اکنون 
به دنیای بینامتنیت وارد می شــویم: هر نوشتار نوعی 
کپی برداری اســت از آنچه پیش از آن نوشته شده و در 
عین حال تا آنجایی که کپی است، اصل نیست و چیزی 
است جدید. نوشتار تسلســل کلمات نیست؛ فضایی 
است چندبعدی، درهم بافتگی هزاران رمزگان است، 
گــره گاه متون پیــش و پس از خود اســت. خود تولید 

می شود تا جایی که متون دیگر را بازتولید می کند.
اما این چیســت که هنوز ما را بر آن می دارد تا هر اثری 
را نتیجه قصد مؤلف بــرای بیان معنایی بدانیم؟ هر اثر 
ناتمام است؛ زیرا از یک سو به آثار پیشین و از دیگر سو 
به آثار پس از خــود ارجاع دارد و از طریق همین ارجاع 
ساخته می شــود. اما نقد بر آن است تا »توضیح دهد« 
که اثر چیست. کافی است بدانیم اثر چیزی نیست جز 
آنچه مؤلف می خواهد باشد؛ یعنی محملی برای بیان 
پیام مؤلف- و با این فرض اســت که نقــد می تواند اثر 
را توضیــح دهد. همین عالقه به توضیــح دادن ما را به 

چنین نتیجه گیری  وا می دارد.
اما اکنون که می دانیم مؤلف مرده، همچنان می دانیم 
هــر نوشــتار تا جایی یک نوشــتار اســت کــه خوانده 
می شود. این خواننده اســت که نوشتار را می خواند و 
با این کنش به آن واکنش نشــان می دهد. با این کنش 
رمزگان را فعال می کند و تکانه های ناتمام آن را پی گیری 
می کنــد، بافت آن را مــی کاود و در آن قــرار می گیرد. 
نوشتار در ســوی خواننده است که کلیتی می یابد؛ نه 
به مثابه بیان »چیزی« توســط مؤلف. اکنون اسطوره 
را معکوس کرده ایــم: خواننده به بهــای مرگ مؤلف، 

متولد می شود. 

تولد خواننده و مرگ مؤلف

بارت و نقد فرهنگستانی
نگاهی به گلستان 

حسین شاهرخی نام ابراهیم گلستان نزد اهل 

مطالعه در این سرزمین با نام فروغ فرخزاد گره 
خورده است. من نیز از همین منظر می خواهم 
نگاهی به زندگی این دو بزرگوار بیندازم. آشنایی 
فروغ با گلستان از استودیو گلستان شروع شد. 
شاید تأثیر گلستان بر فروغ بسیار بیشتر از تأثیر 
متقابل فروغ بود. ساخت فیلم خانه سیاه است 
و بازتاب جهانی آن باعث مورد توجه قرار گرفتن 
فروغ شد. در اینکه فروغ انسان هنرمند و بزرگی 
بود هیچ شکی نیست، ولی فروغ بعد از برخورد 
با گلســتان فروغی دیگر شــد و تأللویی دیگر 
یافــت. امــا غرض مــن از نــگارش ایــن مقاله 
آسیب شناسی خصوصیتی اخالقی در جامعه 

ماست. مثالی امروزی بزنم. 
چند ســال پیش علیرضا افتخــاری در جریان 
برنامــه ای بــا رئیس جمهور وقت دســت داد و 
روبوســی کــرد. چه شــد؟ در فضــای مجازی 
کمپین هــای تحریم به راه افتــاد و حتی کار به 
هتاکی و فحاشی رسید. چرا؟ چون فی المثل ما 
با شخصی مشکل داریم به حق یا ناحق، آیا این 
مجوزی است تا یک هنرمند را مورد بی احترامی 
قرار دهیم؟ کجای اصول دموکراســی یا حتی 
اصــول اخالقی این اجــازه را به مــا می دهد؟ 
کار به جایی رســید که افتخاری می خواســت 
از کشــورش مهاجرت کند! زمانــه فروغ عصر 
ارتباطات نبــود، اینترنت و تلگرام هم نبود ولی 
مردمان آن زمان هم با فــروغ رفتاری کردند که 

سال ها باعث دلشکستگی یک هنرمند شد. 
تفکیک حریم خصوصی از حریم اجتماعی در 
سرزمین ما بسیار سخت است. بپذیریم که ما از 
فضولی در زندگی افراد لذت می بریم. البته این 
بلیه اختصاص به ایــران ندارد. در غرب هم اگر 
عکس و فیلمی از زندگی خصوصی هنرمندی 
خاصــه بازیگــران و خوانندگان بــه مطبوعات 
درز کند جنجالی به پا می شــود، ولی به لحاظ 
ساختار اجتماعی غرب شاید تأثیر تخریبی آن 

به مراتب از سرزمین ما کمتر باشد. 
چند ســال پیش در گوشــی های تلفن همراه 
فیلمی منتسب به بازیگری که آن روزها از قضا 
ســریالی پر مخاطــب از او در تلویزیون در حال 
پخش بود منتشــر شــد. بنابر بعضی آمارها در 
چنــد روز چهار میلیــون بار بازپخش شــد! ما 
را چه می شــود؟ آیا ایــن حد از کنجــکاوی در 
حیاط خلوت زندگی افراد، نامی جز بیماری را 
شایسته است؟ چرا نقاط ضعف دیگران را نشر 
می دهیم؟ تنها پاسخی که به ذهنم می رسد این 
اســت که چون خودمان پر از نقصیم. من فروغ 
را از منظر شــعرش می شناسم و سخت شیفته 
زبان زنانه و بی تکلفش هســتم و گلســتان را از 
منظر نوشــته ها، فیلم ها و نقد های بی پروایش 
می بینم، همین و بس. برایم اهمیتی ندارد که 
افراد در زندگی شخصی چه نقاط ضعفی دارند. 
فکر می کنم وقت آن رســیده اســت که قدری 
زیباتــر و منصفانه تر به متفکــران و هنرمندان 

کشور عزیزمان بنگریم.



صفحـــــــه آخـــــــــر

8812...0937: دوســتانی كه كف دانشــكده ها ولو 
هستید، به مادراتون بگید همراه تغذیه، یه زیر انداز هم 

بذاره تو كوله هاتون، این جوری بهداشتی تره!
  اصاًل کوله به درد همین چیزا می خوره، 

تغذیه، زیرانداز، پتو... کتاب فقط جا می گیره.

3107...0917: ســالم. مطلــب  »آبــی در اوج« 
خیلــی خوب بــود، كلی وقت بــود اینقــد نخندیده 
بودم. فقط مگه قبــاًل این تیپ مطالب رو تو قســمت 
 »یه وجب روغن« چاپ نمی كردین؟ اســمش عوض 

شده؟

  ترسیدیم قالب تهی کنید، گذاشتیم 
وسط بقیه مطالب.

4860...0939: سالم تشكر ویژه از نویسنده »اندكی 
شكر« شماره 669.

  با تشکر از شما خواننده عزیز.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

7

5

6

 8
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تلنگر

علی كیاكاظمی

daily@sharif.ir         66166006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یك

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

داستان استثمار و برده داری آدم ها 
داستانی طوالنی است. حیوانیت 
انسان او را به بنده داری وا می دارد 
و انســانیت او آزادگــی را برای همه 
می خواهد. ســاده انگاری اســت 
اگر تصور کنیم که برده داری به طور کامل حذف شــده 
است چرا که این فرهنگ قابل حذف شدن نیست بلکه 
از برده داری ظاهری به یک بــرده داری پیچیده تبدیل 
شده اســت. و واقعیت تلخ این است که دانشجو یکی از 

مهم ترین جوامع هدف برای برده داری است.
شــما وقتــی وارد دانشــگاه می شــوید، در حقیقت بر 
دانشگاه منت گذاشته اید و انرژی آن را تأمین کرده اید. 
در حقیقت شما همه چیز این سیستم هستید اما روش 
کنترل و بهره بری از شــما از قبل طراحی شــده است. 
اگر وارد تشکلی می شــوید، احتمااًل ساعت ها کار گل 
خواهید کرد تا تفکری که بعدها شــاید منتقد آن باشید 
خود را بزرگ جلوه دهــد. این بهانه که بایــد فعاًل خاک 
کارگاه بخوری تــا کار آموخته شــوی، در حقیقت بهانه 
است برای بهره کشی. وقتی حاضریم به ما بی احترامی 
شود یا هزار کار استاد را انجام دهیم تا کمی به نمره مان 
اضافه شــود، یعنی اســتثمار. در حقیقت شما یک پله 
از نردبان هستید. شما خسته می شــوید و می روید اما 
جریــان تازه نفس دانشــجویان ســاالنه ایــن نردبان را 

می سازد و باعث می شــود افراد زیادی چه در سیاست و 
چه در علم به شما طمع کنند.

برده داری یعنی کاری کنید تا فــرد دیگری با هزینه ای 
به مراتب کمتر از عرف، کاری را به میل و  خواســته شما 
انجام دهــد. در این نوع بهره کشــی در حقیقت انگیزه 
اصلی دریافت پاداش نیست، بلکه رهایی از یک اسارت 
است. در دانشــگاه)به مفهوم جهانی آن( با این قوانین 
و تعهدات غیرعادالنه یک استاد باید خیلی تقوا داشته 
باشد که از دانشــجویش اســتثمار نکند. اوضاع غم بار 
دانشگاه ها را نگاه کنید. شــما به امید دریافت مدرکی 
که ضامن آینده شــما هم نیســت حداقل چهار سال از 
بهترین زمــان زندگی تــان را در اختیار اســاتیدی قرار 
می دهید که در مقابل علمی که به شما می دهند توقع 
انجــام دادن کارهای بعضــًا قابل اســتفاده برای خود 
دارند)مثاًل بخشــی از تألیــف یا کار صنعتی شــان(. به 
دلیل قوانین آموزشــی نمره به نوعی روشی برای اسیر 
کردن شماست که تقریبًا تسلیم شدن و انجام امر استاد 
به مراتب راحت تر از تــالش برای رهایی از اســتثمار او 
است. شما در این چهار ســال یاد می گیرید که اگر چه 
همه توان سیستم را شما فراهم می کنید اما این توان را 

در اختیار عده محدودی قرار دهید.
چقــدر دلم بــرای نظام ســنتی تعلیــم در ایــران تنگ 
می شود. وقتی شــاگرد کالس استاد را انتخاب می کرد 

و حجره هــا وقف تدریــس بودند تــا هر که بهتر اســت 
دانشجوی بیشتری داشته باشد. شــما به دنبال تغییر 
اندازه خود برای به تن کردن علــم نبودید بلکه این علم 

بود که بر قامت تالش گر شما می نشست.
روز 16 آذر از این جهت جالب است که به نوعی تندیس 
تالش انســان برای فــرار از بردگی اســت. واقعیت این 
است که دانشــجو بر دانشــگاه صنعتی شــریف منت 
می گــذارد و اجازه می دهد تا سیســتم ذهنــی او برای 
ســاختن کشــورش تربیت شــود. اولویت هم با تربیت 
فرهنگی اســت تا تربیت علمــی. امــا در عمل چیزی 
کــه از یک دانشــجو می ســازیم، یــک انســان با حس 
تحقیر شدگی و ســو استفاده اســت. وقتی به سیستم 
او هر چیزی جز احتــرام تزریق می کنیــم، وقتی حس 
آزادی خواهی را در او می کشــیم و وقتی به او دورویی و 
نفاق را می آموزیم، انتظاری نباید داشــته باشــیم که او 

کشور را درست بسازد.
فقط چشمانتان را ببندید و فکر کنید، شاید روزی برسد 
که بگوینــد فالن اســتاد در فالن دانشــگاه دارد درس 
فالن را ارائه می دهــد و دولت به او میــز و تخته می دهد 
و شــما با میل و رغبت خودتان نــه با زور و  اصــرار واحد 
بدون آنکه مدرکی باشد به نزد او می روید و در آخر بر تکه 
کاغذی می نویســد فالن کس در این درس جواز تعلیم 

دارد. چقدر قدیم ها آزادتر بودیم ....

برده داری مدرن

دانشجو: سالم. می شه جابه جا 
کنید منم پارک کنم؟

راننده: نه!
یعنی چی؟ چرا؟  -

جای کسیه.  -
اینجا خیابونه! مال همه اس.  -

اعتراض داری برو به دانشگاه بگو.  -
برای کی جا گرفتی؟  -

پژوهشکده سیاست گذاری علم،   -
فناوری و صنعت دانشگاه شریف

عکس و متن ارسالی از یکی از 
دانشجویانی که صبح با خودرو 

به دانشگاه می آید. خدا را خوش 
نمی آید سیاست گذار گرامی.

 سخنرانی یک حقوقدان 
در تربیت بدنی 

خــوب باالخره اگــر همای 
ســعادت به دوش دانشگاه 
ما هم بنشــیند و قرار شــود 
بعد از سال ها رئیس جمهور 
ســری به بهترین دانشگاه 
فنی کشــور بزند، با توجه به اینکه کیفیت مرکز 
همایش های دانشگاه شهید بهشتی و آمفی تئاتر 
دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران در دو سال 
گذشــته، اصاًل درخور پذیرایی از رئیس جمهور 
نبود، باالخره تیم تشــریفات ریاست جمهوری 
سالن تربیت بدنی دانشگاه شریف را مناسب این 
میزبانی تشخیص خواهند داد. جا دارد همین جا 
از درایت مسئوالن اداره تربیت بدنی که به جای 
تعویض کفپوش و امکانات ورزشی، در و دیوار این 

سالن را مرمت کردند هم تقدیر کنیم. 
در همین راستا و با فرض اینکه قرار است سؤال 
و جوابی هم بین دانشــجویان و رئیس جمهور 
برگزار شود، چند نمونه از سؤال های قشر های 

مختلف دانشجویی را پیش بینی می کنیم:
نماینده علم دوستان بدخیم بدون مرز: با توجه 
به وعده دولت  تدبیر و امید درمورد رفع تحریم ها 
و دوران پسابرجام خواهشــمندیم زمان دقیق 
ورود کتاب های اورجینال و دسترســی آزاد به 

همه پایگاه های داده را اطالع رسانی کنید.
نماینده جمعیت رهپویان آمریکای شــمالی: 
انتظار مــا از دولــت و تدبیر و امید بازگشــایی 
ســفارتخانه های آمریــکا و کانــادا در تهــران و 
تســهیل صدور روادیــد برای حضــور نخبگان 
در دانشــگاه های مطــرح دنیــا و تأمین هزینه 
تحصیل آن ها بود. ولی حاال که کم کاری کردید، 
حداقل دستور بدهید در دسامبر برگزاری تافل 

و جی آر ای بیشتر بشود.
نماینده انجمن اسالمی: حقیقتش را بخواهید 
مــا چند تا ســؤال و پیگیری وعده آمــاده کرده 
بودیم کــه بعضی هایش را گفتنــد عبور از خط 
قرمز است. بعضی هایش تندروی بود. تعدادی 
دیگر در شــرایط حســاس کنونی نباید مطرح 
می شــد و آن چند تای باقی مانده را هم گفتند 
به دولت فشار نیاورید، بقیه دارند می آورند. لذا 
با آرزوی توفیق، من یک موز برداشتم. َوَسَیْعَلُم 

َيّ ُمنَقَلٍب َینَقِلُبوَن. 
َ
ِذیَن َظَلُموا أ اَلّ

نماینده گروه های دلواپس)خــوب حداقل 5 تا 
تشکل متمایل به دلواپسی تو دانشگاه ها داریم 
که چون وقت برنامه و حجم این ستون محدوده 
مجبور شدیم تجمیعشــان کنیم(: تحریم، لغو، 
عزت، هســته ای، ســیمان، دشــمن، کدخدا، 
عزت، سیب زمینی، رکود، طرح شبنم، کرسنت، 
اســتیضاح، بورســیه، عزت، رآکتــور، حجاب، 
فتنــه، ]فرد مذکــور نفس می گیــرد[ بی تدبیر، 
ناامید، خفقان، بی سواد، بی شناسنامه، عزت، 
پاســپورت ایرانی، وعده، صد روزه، تورم، رکود، 
بورس، اســتیضاح ]یک لیوان آب را می رود باال[ 
عزت، نجفی، قلیان، فتنه، مقاومت، پایداری، آب 
سنگین، ناکارآمد، سرمایه داری،  استعفا، عزت. 

]فرد مذکور روی صحنه از حال می رود.[

این شماره تقدیم می شود به استادان دانشگاه، که اگر دانشــجویان نبودند آن ها نیز در این سمت و شوکت نبودند. 
تقدیم می شود به همه مؤسسه های آموزشی و کنکور که اگر دانشجویان نبودند، آن ها نیز در این کسب و کار پرسود 
نبودند. تقدیم می شود به حراســت دانشــگاه، که اگر دانشــجویان نبودند، قرار بود کارت دانشجویی چه کسی را 
ببینند؟ به مو و مانتوی چه کسی گیر بدهند؟ این شماره تقدیم می شود به غذای سلف که اگر دانشجویان نبودند، 
قرار بود توسط چه موجودی خورده شوند؟ تقدیم می شــود به نمره که اگر دانشجویان نبودند، قرار بود آمال و آرزوی 
چه کسی در دنیا شوند؟ این شماره تقدیم می شود به سه گلوله، بزرگ نیا، قندچی، شریعت رضوی و 16 آذر هر سال.

تقدیم می شود به ...

حسین احتسابی

دانشگاهصنعتیشریف
زیر نظر شورای سردبیری

   تحریریه: رضا کاردررستمی، حسین رجبی، مریم پورعسکری، امین محمدی، غزل عسکری
یاسمن رضایی، محمد صالح سلطانی، داریوش شاهین راد، ابوذر تمسکی، سعیده بهادری، سحر 
بختیاری، محمد جوانمرد، محمدصالح انصاری، مرتضی محمودی و با تشکر از حسین احتسابی
   مدیر فنی و هنری: سامان موحدی       سرویس عكس: ســینا حسن زاده، علی سینا اسالمی

   صفحه آرا: سیدسبحان علی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: زهرا تجویدی     
   مدیر اجرایی: صابر حشمتیان       مدیر داخلی: صدیقه مکاری        مشاور طرح: علی سامعی


