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اسفند انتخاباتی
دوران دانشــجویی فرصتی 
اســت برای تجربــه فعالیــت سیاســی بدون 
جهت گیری ها و مالحظاتی که بعد از دانشجویی 
دامن گیر آدم می شــود. از طرفی باید مطالبات 
دانشجویی و دانشگاهی از انتخابات و رقابت های 
سیاســی نگاهی مطالبه گر برای بهبود شــرایط 
رقابت و وســعت دید انتخاب کنندگان باشــد. 
برخی از این ضعف های انتخاباتی واکاوی شــده 
اســت. این ســومین انتخابات بعــد از انتخابات 
بحث برانگیز و پرهزینه سال 88 است، انتخاباتی 
که به خاطر حوادث تلــخ و اعتراضات بعد از آن با 
مخابره تزلزل مشروعیت دولت و مخالفت مردم 
با حاکمیــت، کشــور را وارد داالن تحریم کرد. 
انتخابات مجلس نهم و ریاست جمهوری یازدهم 
تحت تأثیر حوادث ســال 88 بود، اما حاال بعد از 
شش سال، فضای سیاســی به کلی تغییر کرده و 
جز اقلیتی اندک با خاطرات تلخ آن انتخابات وداع 
کرده اند. همه با هر نگاهــی در داخل به صندوق 
رأی روی آورده اند و مطالبات خود را در انتخابات 
دنبال می کنند اما هنــوز هم واکاوی دالیل وقوع 
آن اتفاق و پیشــگیری از تکرار حوادث مشــابه 
موضوعیت دارد. حوادثی که اگر نگوییم محصول 
عدم شفافیت شرایط انتخابات بود، بی شک عدم 
شــفافیت، بنزینی بر آتش فتنه آن بود. انتخابات 
مجلس دهم و خبــرگان چهارم بــه خصوص از 
جهت تأثیر احتمالی در تغییر آینده کادر رهبری 
جمهوری اســالمی بســیار حائز اهمیت است و 
همین موضوع اهمیت شرکت گروه های مختلف 

در رقابت های آن را بیشتر کرده است. 
در انتخابات مجلس بــاز هم جهت گیری گروه ها 
نامشخص و بیشتر قبیله ای است به این معنی که 
مشخص نیست که سیاســت ها و جزئیات تغییر 
قوانین مورد نظــر هر یک از گروه هــا در صورت 
داشــتن اکثریت چه خواهد بود. از طرفی اگرچه 
مطالبه شــفافیت در این انتخابات از نوع شفاف 
شــدن اموال و دارایی های کاندیداها کمی مورد 
توجه قرار گرفته اما در مقایسه با دموکراسی های 
اروپایی هنوز هم بســیاری از شفاف ســازی ها از 
جمله مطالبــه میــزان و محل تأمیــن هزینه 
کمپین های انتخاباتی رخ نداده اســت. در چنین 
فضای مبهمــی فقط با حــب و بغض های مبهم 
رأی گیری صورت خواهد گرفت. هنوز مشخص 
نیســت که رقابت و رأی دادن مردم از ســر حب 
و بغض هــای مبهم مثل اصولگــرا و اصالح طلب 
چه زمانی به سمت شــفافیت مواضع و  انتخاب 

برنامه ها و سیاست ها خواهد رفت. 
همین عدم شفافیت در نحوه برگزاری انتخابات و 
نظارت بر آن هم اثرگذار است. اینکه نباید در قانونی 
بودن رفتار شورای نگهبان در بررسی صالحیت ها 
و نظارت بر انتخابات تشــکیک نمود درست است 
اما مطالبه شفافیت می تواند به عملکرد و مقبولیت 
تصمیمات این شــورا در بین مردم کمک زیادی 
کند. شاید اگر روند بررســی صالحیت ها و دلیل 
عدم احراز صالحیت همــه کاندیداها به نحوی در 
قانونی پیش بینی شود یا مذاکرات شورا علنی باشد 
به بهبود مقبولیت تصمیمات این نهاد قانونی برای 

افکار عمومی کمک خواهد کرد. 
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روز جهانی زبان مادری
روز جهانی زبان مادری، روز 21 فوریه یا 2 اســفند است. به همین مناسبت کانون 
ایرانشناسی و ایرانگردی، مسابقه کاریکاتوری را با این مضمون برپا کرده است. به سه 
نفر اول هم جوایز نقدی داده می شود. هم هنرتان را به دیگران نشان داده اید و هم 
شاید برنده مسابقه شوید. فقط اگر تصمیم دارید اثری برای شرکت در این مسابقه 

بفرستید، تا 3 اسفند مهلت دارید. یادتان نرود که همراه با ارسال اثر شماره تماستان را نیز درج کنید. آثارتان را 
 iranshenadi.sharif@gmail.com می توانید به دفتر کانون در ساختمان شهید رضایی دهید و یا به ایمیل 

بفرستید. برای هماهنگی هم با شماره 09373148715 در تماس باشید.

پایان تالش طراحان ماشین
نتیجه پنجمین دوره مسابقات ملی طراحی ماشین هم اعالم شد. در بخش ساخت 
و طراحی به ترتیب تیم هایی از دانشــگاه های شــریف، آزاد و امیرکبیر اول تا سوم 
شدند. از نکات جالب توجه مشابه بودن برندگان این دو بخش بود. اما جوایز برندگان 
متفاوت است. جایزه تیم های اول تا سوم در بخش ساخت مبالغ  15، 12 و 9میلیون 

تومان و برای بخش طراحی 2، 1.5 و 1میلیون تومان است. این مسابقه را پژوهشکده شهید رضایی دانشگاه 
برگزار کرد. این پژوهشکده در نظر دارد از چند تیم برتر این مسابقات که قابلیت تجاری سازی محصول خود را 

دارند، حمایت هایی برای تشکیل شرکت دانش بنیان و تجاری کردن محصولشان انجام دهد. 

حرکتی ماندگار در عرصه ادبی دانشگاه
بدین وسیله به اطالع تمامی شاعرانی که در حال حاضر دانشجوی دانشگاه صنعتی 
شریف هســتند، یا پیش تر دانشجوی این دانشــگاه بودند می رساند کانون شعر و 
ادب دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد تا مجموعۀ شعر شاعران این 
دانشگاه را جمع آوری و در قالب یک مجموعه شعر رسمی منتشر نماید. لذا از تمامی 

شما شاعران عزیز دعوت می شود تا اشعار خود را در هر قالب شعری، حداکثر تا تاریخ 15 اسفند ماه 1394 به 
نشانی ketab.sharif95@gmail.com ارسال نمایید. اشعار ارسالی پس از طی مراحل داوری و ارزیابی، 

در مجموعۀ شعر شاعران دانشگاه صنعتی شریف به زیور چاپ آراسته خواهد شد.

خبر دست اول از کتاب های دست دوم
به نظر می رسد تجربه گشتن دنبال کتاب های ترم از سال باالیی ها تجربه همگانی 
باشــد. گاهی این جست وجو موفقیت آمیز اســت و گاهی خیر. حتی برخی برای 
پول ندادن بابت کتاب های نو به دست دوم فروشی های میدان انقالب هم مراجعه 
می کنند که گاهی این جســت وجو نتیجه مطلوبی دارد و اغلب اوقات نه. حاال در 

دانشگاه و  در همکف ساختمان شهید رضایی، از 24 تا 28 بهمن جشنواره خرید کتاب دست دوم برپا است. 
گروه بازای چند سالی است که این نمایشــگاه را برگزار می کند و گویا قصد دارد خود را میان دانشجویان جا 

کند.  خالصه که تا از این فرصت ها هست، استفاده کنید. 

بـــــــــخشخــــــــبریشماره 678  شنبه 1 اسفند 1394 شریف نیوز

عکس خبری

قابل توجــه دانشــجویان دکتــری، رئیس   
صندوق رفاه دانشــجویی اعالم کرده مبلغ 
وام دانشــجویی برای ایــن مقطع تحصیلی 
100میلیارد تومان افزایش داشــته است. به 
این ترتیب بــا احتمال بیشــتری می توانید 
امیدوار باشید که امســال از این وام بهره مند 

شوید. 
دکتر فتوحی، رئیس دانشگاه، طی حکمی   
دکتــر نجمــی، عضو هیئــت علمــی گروه 
مدیریِت دانشــکده مدیریت و اقتصــاد را به 
عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه منصوب 
کرد. همچنین دکتــر هرمزی نژاد، اســتاد 
دانشکده شــیمی مســئول روابط عمومی 
دانشــگاه شــد. برای این دو اســتاد آرزوی 

توفیق در این سمت ها را داریم. 
اگر دســتی بر هنر نواختن ســاز دارید، اعم   
از زهی، کوبه ای و ...  گــروه آرمان از هنرتان 
استقبال خواهد کرد. اگر  برای تشکیل گروه 
و اجــرا تمایل به همــکاری با گــروه آرمان را 
دارید، با 09196077795 تماس بگیرید. 

مطلع شــدیم که عمل جناب آقــای وثوقی   
وحدت موفقیت آمیز بوده است و حال ایشان 
رو به بهبودی اســت. ما دعاگو هستیم، شما 
هم دعاگو باشــید تا ایشان ســالمتی کامل 

خود را به دست آورد. 
هیئتی متشــکل از اعضای دانشــگاه مک   
کــواری اســترالیا، در دانشــگاه حضــور 
یافتنــد. در ایــن دیــدار دربــاره چگونگی 
انجام تحقیقات در این دانشــگاه و برگزاری 
دوره های مشــترک موفق، تصمیــم بر این 
گرفته شــد که پــس از امضــای تفاهم نامه 
همکاری میان دو دانشــگاه، قراردادهایی 

برای برگزاری دوره مشترک بسته شود. 
بدانید و آگاه باشــید که 14 نفر از اســتادان   
شــریف جزو دانشــمندان برتــر دنیــا قرار 
گرفتند. این استادان، دکتر احمدیان، دکتر 
اخوان، دکتر ارفعی، دکتر فتوحی فیروزآباد، 
دکتر مطهــری، دکتــر شــاهرخیان، دکتر 
تواضعی، دکتر سیم چی، دکتر حائری، دکتر 
باقری، دکتــر خویی، دکتر اخــوان نیاکی، 

دکتر صدرنژاد و دکتر اصغری هستند. 
انجمــن فارغ التحصیــالن دوره هایــی را با   
عنــوان مهارت هــای عمومی بــرای مدیران 
برگزار می کند. دوشنبه، 26 بهمن نیز کارگاه 
ابزارهــای مالی برای مدیران برپاســت. برای 
ثبت نام به سایت alumsharif.org سری بزنید. 

در روز دوشــنبه مورخ 12 بهمن 94 جلسه ای در خصوص 
تأمین امنیت اطراف دانشــگاه با حضور جناب ســرهنگ 
بیژنی، سرکالنتر دوم تهران، رئیس محترم دانشگاه، مدیر 
محترم حراســت دانشــگاه و جمعی از همکاران دو طرف 
برگزار شد. در این جلســه مدیر محترم حراست به ارائه آمار 
و تصاویر مربوط بــه ناامنی های اطراف دانشــگاه از 89 تا 

94 پرداخت.
مسئوالن دانشگاه ضمن تقدیر از عملکرد نیروی انتظامی 
بابت کاهــش ناامنی ها، خواســتار پایان تمام مشــکالت 
این حوزه شــدند. از طرفــی نماینده پلیس با برشــمردن 
آمــار خوابگاه هــای دانشــجویی تهــران، عنوان داشــت 
جز دانشــگاه عالمه طباطبایــی و صنعتی شــریف، هیچ 

دانشگاه دیگری کانکس نیروی انتظامی ندارد. 

امســال نیز طبق روال هرســاله با  یاری خداوند و حضــرت علی بن گزارش
موسی الرضا)ع( اردوی سراسری مشهد مقدس با نام 
پابــوس عشــق بــا حضــور نزدیــک بــه 700 نفــر از 
دانشجویان و اساتید و جامعه دانشگاهی دانشگاه از 
تاریخ 19 الی 23 بهمن ماه از سوی هیئت الزهراء)س( 

برگزار گردید.

تبلیغات برنامه در هفته های پایانی ترم تحصیلی قبلی 
در سطح دانشگاه انجام شده و ثبت نام برنامه از تاریخ 
19 الی 23 دی ماه برگزار گردید.نزدیک به 1200 نفر 
از دانشجویان دانشگاه برای شــرکت در این برنامه در 
ســایت هیئت ثبت نام نمودند که پس از قرعه کشی از 
میان ثبت نام کنندگان حدود 700 نفر برای این اردوی 
زیارتی برگزیده شدند. الزم به ذکر است که این اردو در 

دو بخش مجردی و متأهلی برگزار گردید.
اردوی گــروه مجردین در شــامگاه روز دوشــنبه 19 
بهمن ماه با ســخنرانی دکتر اســدی گرمــارودی در 
مســجد دانشــگاه آغاز گردید و ســپس زائران با قطار 
عازم مشــهد گردیدند. از جملــه برنامه های مهم اردو 
می تــوان نخســتین جلســه هیئت هفتگــی هیئت 
الزهراء)س( در ترم جدید با سخنرانی حجت االسالم 
و المســلمین راشــد یزدی در روز ســه شــنبه، بازدید 
از آسایشــگاه جانبــازان قطــع نخاع مشــهد و دیدار 
بــا خانواده شــهید شوشــتری در صبح چهارشــنبه، 
محفل انس با قرآن کریم و ســخنرانی حجت االسالم 
و المســلمین قاســمیان در چهارشــنبه شب، حضور 
در راهپیمایــی 22 بهمــن، برنامه تفریحی ســرزمین 
موج های آبی در عصر روز پنج شنبه و نشست صمیمی 
 با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در عصر روز پنج شنبه 

اشاره کرد.
از میان اساتید دانشــگاه دکتر مشایخی از دانشکده 
مدیریت و اقتصاد و دکتر ارغوانی از دانشکده مکانیک 
در اردو حضور داشتند که نشست های آنها با استقبال 
قابل توجه دانشــجویان همراه بود. همچنین حجت 
االسالم و المســلمین محمد نژاد مسئول محترم نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در این اردو 

حضور داشتند.
گروه مجردین در ظهر روز جمعــه و گروه متأهلین در 

صبح روز شنبه وارد تهران شدند.

گزارشی از اردوی پابوس عشق 94 هیئت الزهراء)س(
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موسیقی لغو شد
در میــان ترافیک خبرهای مربوط بــه انتخابات، خبری متفاوت در دانشــگاه مایه  
دلگرمی دانشجویان شد. فستیوال موسیقی شریف مثل همیشه در روزهای پایانی 
ســال  قرار بود در چهار سبک سنتی، کالســیک، محلی و پاپ در روزهای 25 تا 29 
بهمن برگزار شود. بلیت فروشی از یک هفته پیش از شروع رویداد در دانشگاه شروع 

شده بود. اما ناگهان در صبح روز بیست و پنجم کانون موسیقی در اعالمیه خود اعالم کرد که فستیوال موسیقی 
شریف علی رغم آمادگی کانون موسیقی بنا به پاره ای از دالیل به تعویق افتاد. به نظر می رسد بهتر است مسئوالن 

دانشگاه کمی زودتر از صبح روز برنامه برای حل چالش های فرهنگی دانشگاه چاره اندیشی کنند.

برنامه های هفتگی انجمن اسالمی
انجمن اســالمی مانند ترم های قبل برنامه های هفتگی خود را پی گرفته اســت. 
سلسله جلسات »تأثیر کنش بین شــریعت و قانون روی تاریخ و تحوالت معاصر«  با 
محوریت کتاب »انقالب مشروطه ایران«  اثر »ژانت آفاری« هر هفته شنبه ها ساعت 
15 برگزار می شــود. همچنین، برای شرکت در  نشست تحلیل اخبار و گفت و گوی 

زیر ســؤال یکشنبه 2 اسفند  ســاعت 16:30 با محوریت »رأی به کدام لیســت؟«  می توانید به دفتر انجمن 
مراجعه کنید.  برنامه دیگر سلسله جلسات »آشنایی با فلسفه تحلیلی«  هر هفته سه شنبه ها ساعت 16:30 
در دفتر انجمن برپاست. مکان برگزاری تمام برنامه ها دفتر انجمن، واقع در همکف ساختمان ابن سیناست. 

نامه وارده شماره 678  شنبه 1 اسفند 1394بــــــــخشخـــــــبری

داستان تربیت بدنی 
نیمســال گذشــته جلســات مکرری بــا مدیر 
تربیت بدنی دانشگاه گذاشــته شد. عده ای از 
دانشجویان با همراهی شورای صنفی پس از به 
نتیجه نرســیدن مذاکراتشان با آقای مدیر، یک 
تجمع اعتراضی ترتیب دادند و خواستار تغییر 
مدیریت شدند. دیگر قرار شــد همان یک عده 
پیگیر موضوعات باشند و طی جلسات سریالی 
متعدد و زمان بر با معاونت محترم دانشــجویی، 
جناب آقــای دکتــر وثوقی وحــدت، مطالبات 
جمع دانشجویان ورزشــکار را پیگیری کردند. 
آقای دکتر وثوقی وحدت نیز با رویکردهای آقای 
دکتر قلی پور مخالفت داشتند و تصمیم بر تغییر 
مدیر گرفتند. امروز 5 ماه از آن تجمع می گذرد 
و آن عده از دانشجویان که نماینده دانشجویان 
برای پیگیری برکناری دکتــر قلی پور بودند نیز 
بی خیال موضوع شــدند. حــال وضعیت امروز 

ورزش دانشگاه چگونه است؟
تمرینات تمام تیم ها با تأخیر آغاز شد. مسابقات 
پرهیجان بین دانشکده ای جمع شد و مسابقات 
پرهزینه و پرهیاهوی استاد دانشجو برگزار شد که 
نارضایتی اکثر دانشــجویان را به دنبال داشت. 
چند نفر از معترضان هم از ترس استادانشان یا 
به خودشیرینی آن ها در مسابقات شرکت کردند 
که بعدتر مدیر تربیت بدنی از همین اســتقبال 
مصنوعی استفاده تبلیغاتی کردند. تیم خوب 
بسکتبال دانشــگاه که بعد از ســال ها میزبان 
مسابقات بود، با کمترین تبلیغات در مسابقات 
شرکت کرد. همه تیم ها گرم کن یا پیراهن آستین 
کوتاه یک شکل داشــتند اال تیم شریف. حتی 
بازیکنان تیم خودشان اقدام به طراحی پوستر و 
بنر کردند که اجازه چاپ آن ها به بازیکنان داده 
نشــد. تنها اتفاقی که از لحاظ سخت افزاری به 
چشــم آمد، انتقال لوازم بدنسازی به یک سالن 
مناسب بود. ولی باز هم ســاعت های استفاده 
از این ســالن محدود اســت.  حتی یک سانس 
بــه اســتادان اختصاص داده شــده اســت که 
دانشــجویان مجاز به اســتفاده از ســالن در آن 
ســاعت نیســتند! تبعیض حتی در حد ورزش 
کردن! یا به طور مثال ساعت 12 سالن باز شده 

و ساعت 19 سالن بدنسازی تعطیل می شود.
مدیریت چه تغییری کــرد در این مدت؟ هیچ. 
فقط کمی خوش اخالق تر شــد و همــه امور را 
با شــوخی و خنده و بهانه هــای عجیب و غریب 
مدیریت کرد! وگرنه هنوز هم بر سر مواضع غلط 
خود هستند و ادعاهای واهی و عجیب را در بوق 

و کرنا می کنند.
حال سؤال اساســی این است که چرا یک مدیر 
که تقریبًا هیچ مقبولیتی در میان بدنه دانشگاه 
ندارد و همه خواستار تغییر وی هستند، پس از 
این همه اصطکاک و فرسایش اعصاب و زمان، 
هنوز پابرجاست؟ یا عزمی بر این موضوع وجود 
ندارد که خالف ادعای معاون دانشجویی است، 
یا آنقدر این جایگاه و آن اداره وضعیت بدی دارند 

که هیچ کس حاضر نیست آن را قبول کند.

به احتمال زیاد اکثر خوانندگان این  شــماره نمی داننــد که دانشــگاه گزارش
شریف میزبان مسابقات بسکتبال دانشگاهی منطقه 
1 کشــور اســت. دلیل آن هم واضح اســت، برگزاری 
مســابقات در سالنی غیر از ســالن جباری و ضعف در 
تبلیغات به طوری که حتی یک بنر یا پوســتر رنگی در 
دانشــگاه به این مهم اختصاص داده نشده است و در 
میان تعــداد زیاد پوســترهای رنگارنگ ایــن روزهای 
دانشــگاه خیلــی باید اهــل دقت باشــید تــا بتوانید 
اطالعیه های A4 اداره تربیت بدنی را ببینید. اما این ها 
بســکتبال  دوست داشــتنی  تیــم  نیســت.  مهــم 

دانشگاهمان، امروز نیز در اوج است.
مســابقات مذکــور از شــنبه، 24 بهمن ماه در ســالن 
قهرمانی ســاختمان تربیت بدنی آغاز شد. شریف در 
اولین بازی خود به مصاف هندوانه دربســته دانشگاه 
خوارزمی رفت اما غافلگیر نشد و توانست در یک بازی 
روان و راحــت بــا نتیجه قاطع 97-37 از ســد این تیم 
بگذرد. نکته قابل توجه امتیازآوری تمام بازیکنان تیم 

شریف در این بازی بود.
یکشنبه نوبت به تقابل شریف و امیرکبیر رسید. تیمی 
کــه بهار ســال گذشــته در مرحلــه نیمه نهایی همین 
مسابقات مغلوب شــریف شده بود. امیرکبیر بر خالف 
خوارزمی بسیار تیم منسجم و جنگنده ای بود و از همان 
ابتدا با دفاع پرس تمام زمین )Fullcourt Press( تیم 
شــریف را غافلگیر کرد. آشــفتگی و عقب ماندگی تیم 
شــریف در نیمه اول با خالقیت فردی بازیکنان جبران 
شــد و اختالف امتیاز زیاد نشــد اما در نیمــه دوم تیم 
دانشگاه به خود آمد و در نهایت با نتیجه 72-64 بازی 

را به نفع خود به پایان رساند.
پس از یک روز اســتراحت، در روز سه شنبه، شریف به 
مصاف تیم عالمه طباطبایی رفت که آن مسابقه نیز با 
نتیجه قاطع 82-52 به پایان رســید و تیم دانشگاه به 
عنوان صدرنشین گروه خود به مرحله بعد صعود کرد و 

منتظر تیم دوم گروه دیگر شد.

عصر پنجشنبه، 29 بهمن 94، سالن قهرمانی
بنا بود ساعت 13 شریف به مصاف تیم قدرتمند شهید 
بهشــتی برود. بهشــتی که از یک بازیکن ملی در رده 
جوانــان و یک بازیکن باشــگاهی بهــره می برد، همه 
تیم های گــروه خود را از پیــش رو برداشــت و فقط به 
تیم دانشــگاه تهران با اختالف 4 امتیاز بازی را واگذار 
کرد. دانشــگاه تهرانی کــه ضمن داشــتن بلندترین 
میانگین قدی، از علیرضا هنردوســت، ســنتر سابق 
تیم ملی بزرگســاالن و از یک بازیکن سوپرلیگی دیگر 

بهره می برد.
دو تیــم در حال گرم کردن بودند که قبل از ســوت آغاز 
مســابقه بازیکنان تیم علم و صنعت به نشانه اعتراض 
وارد زمین شدند و در دایره وسط زمین نشستند. مدیر 
تربیت بدنی علم و صنعت به همراه حســین ولی نژاد، 
دانشجوی کارشناسی ارشــد عمران علم و صنعت که 
کارشناســی خود را در شــریف گذرانده بود، سردسته 
این حرکت بودند. اعتراض علم و صنعت به نقض قانون 

سهمیه بازیکن ملی و سوپرلیگی توسط دانشگاه تهران 
بود. بر اســاس ایــن قانون تیم های دانشــگاهی فقط 
اجازه استفاده از یک بازیکن ســوپرلیگی یا ملی را در 
مسابقات دانشگاهی دارند. خالصه پس از یک جلسه 
2 ساعته باالخره رأی بر حذف تیم تهران داده شد و علم 
و صنعت به عنوان تیم دوم گروه خود، حریف شریف در 

نیمه نهایی شد.

شرح نیمه نهایی
بازی ســاعت 15 آغاز شــد. علم و صنعت که هم سال 
گذشته در مسابقات منطقه به شریف باخته بود و هم در 
سال جاری دو بار در مسابقات تدارکاتی مغلوب شریف 
شده بود، با انگیزه زیاد و بســیار قدرتمندتر از گذشته 
به مصاف شــریف آمد و حتی در ابتدای بازی اختالف 
را بــه 12 امتیاز رســاند! اما شــریف با اتکا بــه تجربه و 
انسجام تیمی در پایان نیمه اول توانست خود را به علم و 
صنعت برساند. نیمه دوم شریف تیم برتر بود و در نهایت 
توانست با نتیجه 73-57 پیروز دیدار نیمه نهایی باشد.

بازیکنان و کادر فنی
بازیکنــان تیــم دانشــگاه را محمدعلــی اختردانش 
)کاپیتــان تیــم و ورودی 89 کارشناســی و 93 ارشــد 
هوافضا(، پویا اســدالله نژاد )ورودی 90 کارشناســی 
هوافضــا(، دریــک منصوریــان )ورودی 92 عمــران 
پردیس بین الملل(، آرنو میناسیان )ورودی 94 عمران 
پردیــس بین الملــل(، آیدیــن صالحــی )ورودی 87 
کارشناســی و 94 ارشــد ریاضی(، امین جعفرلو )91 
نفت(، محمد حسین محمدزاده )93 کامپیوتر پردیس 
بین الملل(، محسن نداف )ورودی 91 کامپیوتر(، امین 
سلیمی )92 مهندســی شیمی(، شایان چایچی )91 
مکانیک پردیــس بین الملل(، محمــد صالح انصاری 
)87 کارشناسی مهندسی شیمی و 92 ارشد انرژی(، 

صالح دادخواهی پــور )91 مواد( تشــکیل می دهند 
که زیر نظر ســرمربی تیم، آقای سیدمحمدرضا ثانوی 
)فارغ التحصیل 88 ارشــد شــیمی شــریف(، کمک 
مربیان آقایان علی افســری و شــهاب الدین عباسپور 
)بازیکن ســابق تیــم و ورودی 85 ریاضی شــریف( و 
سرپرســتی آقای بهداد خلیلی در مســابقات شرکت 

کردند.

 چرا امروز تیم بسکتبال شریف 
موفق محسوب می شود؟

بی شــک یکی از دالیــل اصلــی موفقیت پایــدار تیم 
بسکتبال دانشگاه را باید ســرمربی تیم، آقای ثانوی، 
همین ســید دوست داشــتنی و خنده رو دانســت که 
سال هاست با برنامه ریزی و نظم تمرینی، روی تیم کار 
کرده است و اعتماد و عالقه بازیکنان مختلف را نتیجه 
داده است. دلیل اصلی دیگر غیرت و تعصب بازیکنان 
فعلی و قدیمی این تیم است. تیمی که عالوه بر روزهای 
عادی ســال تحصیلی، در روزهای سخت ماه رمضان 
و ایــام امتحانات نیز تمرینات خــود را به صورت جدی 
پیگیری کرد تا امروز در بسکتبال تهران و دانشگاه های 

کشور همه از نام شریف به نیکی و احترام یاد کنند.

امروز ساعت 14:30، سالن قهرمانی ساختمان 
تربیت بدنی

امروز روز پایانی مســابقات اســت. روزنامه شــریف به 
عنوان رسانه دانشگاه، از همه شریفی ها اعم از استاد، 
دانشجو و کارمند دعوت می کند تا با حضوری پرشور، 
فــارغ از نتیجه، یــک روز به یادماندنــی را برای ورزش 
دانشگاه رقم بزنند. روزی که همه شریفی ها به حمایت 
از نماینــدگان خود به محل برگزاری فینال مســابقات 
می آیند تا بــه امید خدا در ایــن قهرمانی نقش خود را 

ایفا کنند.

بسکتبال در اوج
تیم بسکتبال دانشگاه برای دفاع از عنوان قهرمانی امروز به مصاف تیم شهید بهشتی می رود
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هشت فرمان برای یک تجربه انتخاباتی خوب

نسخه های انتخاباتی
روز جمعه، ما خواهیم بود و 46 جای خالی که 30تای آن، ســهم نامزدهــای مجلس  و 16تای بقیه برای   .1
انتخابات خبرگان اســت. اگرچه هیچ اجباری برای پر کردن همه  این 46 جای خالی وجود ندارد، خالی 
گذاشــتن هریک از آن ها یعنی عبورِ  ســاده  ما از حّقی که قانون در اختیارمان گذاشــته اســت. بنابراین 
پیشنهاد می کنیم حتمًا برای همه  آن 46 سهمیه  رأی خود برنامه ریزی کنید. اگر هم واقعًا حس می کنید 
نمی توانید 46 نفر نامزد شایسته بیابید، بنا را بر قاعده  دفع افسد به فاسد بگذارید و به آن هایی رأی دهید 
که حداقل مطالبات شما را برآورده می کنند. این کار قطعًا بهتر از آن است که با سفید گذاشتن بخشی از 

برگه رأی خود، زمین را در اختیار دیگران بگذارید.

لیستی رأی دادن را هم می توان توصیه کرد و هم نه! بستگی به خودتان دارد. اگر از آن دسته دانشجویانی   .2
هستید که سرشان برای جست وجو میان سوابق نامزدها درد می کند، اصاًل به لیست های معرفی شده از 
جانب جریانات سیاســی اکتفا نکنید و به لیست اختصاصی خودتان رأی دهید. اما اگر اهل این حرف ها 
نیســتید و در حال مطالعه برای کوییز و آزمون و میدترم هستید، لیستی رأی دادن برای شما گزینه  خوبی 
اســت. به یکی از گروه هایی که لیســت معرفی کرده اند، اعتماد کنید و به واسطه  این اعتماد، رأی خود را 

تمام و کمال برای آن لیست کنار بگذارید. 
انتخابات خبرگان، نســبت به انتخابــات مجلس پیچیدگی هایی دارد. از آنجایی کــه تمام نامزدهای این   .3
انتخابات از طبقه  حوزوی هســتند و مجلس خبرگان هم نهاد اجرایی محسوب نمی شود، اینجا خبری از 
برنامه های انتخاباتی نیست و بنابراین انتخاب نامزد اصلح برای خبرگان کار سختی است. برای یک رأی 
خوب در انتخابات خبرگان، به آرا و اندیشه های نامزدها رجوع کنید و ببینید کدام یک می توانند نظر شما 
را جلب کنند. معمواًل بررســی اجمالیِ  مواضع نامزدها درباره موضوعاتی مثل والیت فقیه و نقش رهبری 

در حکومت اسالمی می تواند شما را به انتخاب اصلح برساند.

پرونــــــــــــــــــــــــدهشماره 678  شنبه 1 اسفند 1394

فعال دانشجویی درباره انتخابات مهمی که پیش رو داریم. بحث با مالک های یک نماینده  مطلوب آغاز شد و به سیاق پرونده »صمیمی« بهترین کلیدواژه برای توصیف مناظره ای اســت که در دفتــر روزنامه برگزار کردیم. یک گفت وگو میان دو 
ِ هر مناظره ای، به موضوعات مختلف دیگر هم کشید! فضای مناظره، به خالفِ  اکثر برنامه های دانشجویی، آرام بود و بی حاشیه؛ اما در 
عین حال عمیق و جدی. »محمدرضا نفیسی« ورودی 91 برق و »امیرشعبان جوال« ورودی 91 علوم کامپیوتر که هردو از فعاالن فضای 

سیاسی دانشگاه هستند، گفت وگویی داشتند که »صمیمانه« بهترین توصیف برای آن است. 
توضیح: ابتدا قرار بود یک طرف  این مناظره، از انجمن اســالمی مستقل باشد که با مخالفت انجمن اسالمی و عدم همراهی آن ها با این 
ادعا که »انجمن مســتقل را به رسمیت نمی شناســیم!«،  ناچار به تغییر آن شدیم! از دوســتان انجمن مستقل هم پوزش می خواهیم و 

امیدواریم فضای گفت وگوی صمیمانه و تضارب آرای به دور از حواشی، بیشتر در دانشگاه رونق بگیرد.

برای ســؤال اول، معیارهای یک نماینده مطلوب از نظر شــما 
چیست؟

شعبان جوال: به نظرم هرگاه مجموعه ای، از یک 
تیم ورزشی تا یک نهاد حاکمیتی، وارد حاشیه ها 
شده، از اصل موضوع دور مانده است. در مجالس 
گذشــته هم مثــاًل مجلس ششــم را داشــتیم که 
حاشیه های زیادی داشت و از وظیفه  اصلی خود دور ماند و عملکرد 
ضعیفی داشت. البته اینجا ذکر کنم که بنده قصد حمایت از هیچ 
جناح و گروهی را ندارم و شــأن دانشجو را اجل از این می دانم که از 
حزبی حمایت کند. ما باید مســیر درســت را انتخاب کنیم و به آن 
ســمت حرکت کنیم. حاال ممکن اســت جناحی یا حزبی به مسیر 

مدنظر ما نزدیک تر باشد.
پرهیز از حاشیه ســازی در کنار مالک هایی مثل کارآمدی و... )که 
مورد قبول همه است( مالک مهمی است چون طبق قانون اساسی 

وظیفه  مجلس قانون گذاری در همه  شئون است.
نفیسی: به نظرم شخص نامزد خیلی مهم نیست 
و لیســت ها و جریان ها مهم تر هســتند. این مهم 
اســت که آن جریان بــه چه موضوعاتــی اهمیت 
می دهد. مثاًل  حقوق شــهروندی برایش اولویت 
دارد یا به دنبال ایجاد  محدودیت است؟ شرط اول به نظرم این است 
که نماینده باید واقعًا نماینده  مردم باشــد و نباید  خالف نظر مردم 
رفتار کند. مثاًل وقتی مردم به دنبال چیزی مثل برجام هستند، نباید 
تیم هسته ای را تهدید به دفن شدن کنند! من در دو دسته، مطالبات 
از یک نماینده را دســته بندی کرده ام. یکــی مطالبات ملی و یکی 
مطالبات دانشگاهی.  در مطالبات ملی یکی از موضوعات مهم بحث 
فرهنگ اســت. مثاًل در ایــن مجلس می بینیم برای کنســرت ها و 
فیلم هــای دارای مجوز فشــار ایجاد می کنند. در بحث سیاســی، 
موضوع برجــام مهم اســت و مصوباتی کــه برای مردم مشــکل و 
محدودیت ایجاد می کند که  نباید باشد. شاید مجلس نهم بیش از 
آن که به مطالبات همه  مردم توجه کند به مطالبات یک جناح خاص 
توجه می کند و به جای منافع ملی به دنبال منافع جناحی اســت. 
در بحث  مطالبات دانشــگاهی هم بحث  اصالح روند جذب و ارتقا 
موضوع مهمی اســت. یا مثاًل همه  ما معتقدیم دانشگاه ها باید به 
سمت اسالمی شدن بروند ولی درحال حاضر یک روند غیرعلمی 
را در این زمینه شــاهد هســتیم. بحــث خمودگــی  و فضای مرده  
دانشگاه هم هست که موضوع مهمی است. مجلس در این موضوع 
تأثیر داشته. اســتیضاح آقای فرجی دانا باعث تداوم این وضعیت 

شد.

شعبان جوال: یک نکته درباره لیستی رأی دادن 
اینکه بــه نظــر وظیفه ما  این اســت کــه مواضع  
نمایندگان را بررسی کنیم و افراد شایسته را انتخاب 
کنیم. مثاًل فردی مثل آقــای محجوب اگرچه در 
لیست اصالح طلبان است اما من می بینم مواضع اقتصادی مفیدی 
دارد و شــاید به او رأی بدهم. اما اگر کسی از فضای سیاسی کشور 
دور باشــد لیســتی رأی می دهد. ما که شناخت بیشــتری داریم، 
وظیفه  سنگین تری هم داریم.  اما  من هم مثل آقامحمدرضا معتقدم 
این حرف، حرف درستی است که نمایندگان  باید خواست مردم را 
تأمین کنند. ولی نکته این است که خود مردم خواست خودشان را 
تعیین می کنند. بنابراین به نظرم قبل از انتخابات صحبت کردن از 
خواست مردم خیلی منطقی نیست و مغالطه و سوءاستفاده و نوعی 
ژست پوپولیستی است. اینکه نمایندگان باید منافع  ملی را اولویت 
قرار دهند هم نکته ای است که من بسیار با آن موافقم.  مجلس ششم 
که مثال زدم مجلسی بود که بیشترین نطق های پیش از دستور در 
آن، به حمایت از دولت و کوبیدن منتقدان دولت اختصاص داشت. 
مجلسی که  بخواهد صرفًا به دولت خدمت کند، به دنبال مطالبات 
ملــی نخواهد بود و این مجلس، حالت جناحــی پیدا خواهد کرد. 

البته مجلس باید مکمل دولت باشد نه مطیع  دولت. 
نفیســی: دربــاره  لیســتی رأی دادن، دیدیم که 
رهبــری هــم روی این موضــوع تأکید داشــتند. 
شناخت پیداکردن روی تک تک افراد اصاًل عملی 
نیست و اصاًل شناخت پیدا کردن با مطالعه  رزومه  
افراد حاصل نمی شود و موضوعی درازمدت است. درباره  مجلس 
ششم، بنده هم معتقدم آن مجلس یک سری تندروی هایی داشت 
اما برای آن مجلس بیشتر حاشیه می ساختند. فراموش نکنیم در 
آن انتخابات رقابتی، رأی نفر اول مجلس ششم از نفر اول سه دوره  
بعدی،که خیلی هم رقابتی نبودند، بســیار بیشتر بود. به هر حال 
موفق تریــن دوران اقتصــادی ما  در دوران مجلس ششــم بود و آن 
مجلس یکی از  موفق ترین مجالس بعد از انقالب بود. من خیلی وارد 
بحث خواست مردم نمی شوم و آن را به خوانندگان واگذار می کنم. 
به نظرم خواســت مردم در انتخابــات92  برجام بــود و اقلیتی در 

مجلس مخالف آن بودند. 
شعبان جوال: همین که پذیرفتید در مجلس ششم 
یک ســری تندروی ها بوده، خودش خیلی خوب 
است و کافی اســت! درباره  بحث خواست مردم، 
شــما ببینید رئیس جمهور که مجــری انتخابات 
است، می گوید من دوست دارم فالن طیف وارد مجلس شود! این 

گزارش یک مناظره  آرام در دفتر روزنامه

به امید هوای تازه تر
اصولگرایان

درآمد:گروه های مختلف اصولگرا، از جبهه پایداری تا جمعیت ایثارگران   
و حزب مؤتلفه و گروه های نزدیک به محمدباقر قالیباف و محسن رضایی، 
تحت عنوان »ائتالف بزرگ اصولگرایان« فهرست مشترکی برای انتخابات 
مجلس دهم ارائــه کرده اند. هرچند غیبت طیــف »رهروان«)نزدیک 
به علی الریجانــی( و انتقادات گروهــی از اصولگرایان به این لیســت 
نکات مهمی هستند و احتمال معرفی لیســت های دیگر توسط سایر 
جریانات اصولگرایی وجود دارد، اما با این وجود هم این فهرست، یکی 

از قطب های مهم انتخابات 7 اسفند است.
فهرســت: مرتضــی آقاتهرانی/ یحیــی آل اســحاق/ فاطمــه آلیا/   
سیدمحمدحســن ابوترابی فرد/ الله افتخاری/ زهره الهیان/  مهرداد 
بذرپاش/ احمد توکلی/ محمدنبی حبیبــی/ غالمعلی حدادعادل/ 
پرویز داوودی/ مجتبی رحماندوست/ فاطمه رهبر/ علیرضا زاکانی/ 
محمد سلیمانی/ زهره طبیب زاده نوری/ محمدجواد عامری شهرابی/ 
حجت الله عبدالملکی/ لطف الله فروزنده/ سیدعلی قریشی/ اسماعیل 
کوثــری/ غالمرضــا مصباحی مقدم/  حســین مظفر/سیدمســعود 
میرکاظمــی/ الیاس نــادران/ محمد ناظمی اردکانی/ســیدمحمود 

نبویان/ بیژن نوباوه  وطن/ مرضیه وحیددستجردی/ مهدی وکیل پور.
نکات:  

21 نفر یعنی 70درصد از اعضای این فهرســت سابقه  نمایندگی   •
مجلــس در ادوار قبلــی مجلس را دارنــد و 7 نفر از آن هــا، معادل 

23درصد فهرست سابقه  وزارت را در کارنامه  خود دارند.
19 نفــر از اعضای این فهرســت، یعنی63.3درصــد آن از میان   •

نمایندگان مجلس نهم انتخاب شده اند.
سهم زنان از این فهرست، شش نفر معادل 20درصد فهرست است.  •

غالمعلــی حدادعادل با ســابقه  یک دوره ریاســت مجلس )دوره    •
هفتم( و پرویــز داوودی با 4 ســال فعالیت در پســت معــاون اول 
رئیس جمهور)دولت نهم( باالترین مسئولیت ها را در میان اعضای 

این فهرست داشته اند. 
مهرداد بذرپاش، دانشــجوی قدیمی و مســئول اســبق بسیج   •
دانشگاه شریف، تنها »شریفی« این فهرست محسوب می شود.
هشــت نفر معادل 26.6درصد از این فهرســت از میان استادان   •

دانشگاه هستند.
•  دو نفر یعنی حدود  6.6درصد نامزدهای ائتالف اصولگرایی نیز از 
استادان حوزه هستند و درکل سهم روحانیون در این فهرست 4 نفر 

معادل 13.3درصد است.
•  برای 4 نفر از اعضای این لیست، انتخابات مجلس دهم اولین تجربه  

جدی سیاسی محسوب می شود:
مهدی وکیل پور: از مشاوران محسن رضایی؛

محمدجواد عامری: استاد دانشگاه امیرکبیر؛
حجت الله عبدالملکی: استاد دانشگاه امام صادق؛

سیدعلی قریشی: مداح.
این چهارنفر، جوان ترین اعضای فهرست اصولگرایان نیز هستند.
محمدجواد عبدالملکی، با 34 سال ســن، جوان ترین عضو این   •
فهرست محسوب می شود. سه نفر از اعضای این فهرست زیر 40 

سال هستند.
پیرترین اعضای این فهرســت، غالمعلی حدادعادل و محمدنبی   •

حبیبی با 70 سال سن هستند.
میانگین سنی فهرست اصولگرایان حدودًا 56.2 سال است.  •
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رأی دادن، عــالوه بر آن که یک حق اســت، برای ما مســئولیت هایی را هم به همــراه دارد. بنابراین لطفًا   .4
برای تک تک رأی های خود حجت عقلی داشــته باشید. بدون شــک وضعیت پوشش  یا میمیک صورت 
نمی توانند مالک های خوبی برای انتخاب نماینده  مجلس باشند. جوری رأی بدهید که در برابر خداوند 
و  ســایر همشــهریان بتوانید به راحتی از رأی خود دفاع کنید. فراموش نکنید که در مجلس، یک رأی هم 
اهمیت دارد و بنابراین تک تک نمایندگان مجلس در شــکل گیری وضعیت ما و فرزندانمان نقش مستقیم 

ایفا می کنند. 
تحت تأثیر فضاسازی  رسانه ها قرار نگیرید. اکثر سایت ها و کانال ها فوق تخصص شایعه سازی و گمانه زنی   .5
هســتند. معمواًل از یک هفته قبل انتخابات هم با عناوینی مثل »یک نظرســنجی معتبر درباره انتخابات 
مجلس« یا »پیش بینی ها حاکی از پیروزی قطعی فالن جریان اســت« ســعی می کنند به رأی و نظر شما 
جهت بدهند و فضای رقابت را به نفع جناح خودشــان جهت دهی کنند. تنها واکنش منطقی به این سنخ 

اخبار می تواند یک لبخند از جنس   باشد. 
به قدرت رأی آوری کاندیدای مد نظر خود حتمًا فکر کنید، اما فراموش نکنید مهم تر از این مسئله، استدالل   .6

عقالنی ِ شما برای رأی دادن به آن فرد است. مطمئن باشید اگر تمامی نامزدهای مدنظر شما راهی مجلس 
نشــوند، بهتر از آن است که همه  آن ها وارد بهارستان شوند و شــما برای رأی دادن به آن ها دلیل محکمی 

نداشته باشید. قدرت ر أی آوری یک نامزد را خود ما می سازیم. 
ورود به ستادهای انتخاباتی و فعالیت تبلیغاتی کار جذاب و هیجان انگیزی به نظر می رسد، اما اصاًل توصیه   .7
نمی شود، چرا که بسیار زمان بر است و مهم تر از آن، آورده  خاصی ندارد. با پایان انتخابات، چه در تیم برنده 
باشید چه بازنده؛ در نهایت توجه خاصی به شما نخواهد شد و زود توسط این ستادها و جریان ها فراموش 

می شوید. 
می دانیم ســخت اســت، ولی ترجیحًا صبح زود را برای رأی دادن در نظر بگیرید! هرچه به ساعات پایانی   .8
مهلت اخذ رأی نزدیک شــویم، ازدحام در مقابل محل های اخذ رأی شدت می گیرد و صف های طوالنی 
تشکیل خواهد شد. پس بهتر است یک جمعه هم که شده، قید خواب صبح را بزنید و زود رأی دهید. تجربه 
نشان داده به دلیل وضعیت خاصِ  شــهر در روز انتخابات، بعد از رأی دادن یک برنامه  تفریحی با خانواده 

یا هم اتاقی ها بسیار لذت بخش خواهد بود. 
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بسیار جای تأســف دارد. وقتی حرف از خواست مردم می زنیم، نباید 
سوءاســتفاده کنیم. به نظرم مطالبه  مردم برجام نبود، بلکه وضعیت 
معیشتی شــان بود که مطالبه  برحقی هم بود. مشکل اقتصادی هم 
مشکل یک سال و دو سال نیست. مردم در سال 92  حس کردند آقای 
روحانی مشی متفاوتی دارد و به او رأی  دادند. آقای روحانی هم گفتند 
مشــی متفاوت من، برجام است! ما دیدیم که پس از توافق ژنو جشن 
خیابانی برگزار شد، اما هرچه جلوتر آمدیم، این جشن ها پس از بیانیه 
لوزان و توافق وین کمتر شــد تا اینکه پــس از اعالم روز اجرای برجام، 
هیچ جشنی نبود! مردم هم  فهمیده اند که کلید حل مشکالت کشور 
در لوزان و ژنو و نیویورک نیســت. رفع تحریم  هــا حداکثر تا 20درصد 
مشــکالت را حل می کند. نگاه مسئوالن باید به درون کشور و جوانان 
این کشور باشد. تکیه نباید به کشــورهای خارجی باشد و نباید برای 

کشورهای خارجی اشتغال ایجاد کنیم! 
نفیسی: بحث درباره خواست مردم فکر نمی کنم به 
جایی برسد. نظرسنجی های معتبر خواست مردم را 
نشــان می دهــد. برجام هــم قطعًا به خــودی خود 
مشکلی را حل نمی کند. برجام یک پیش زمینه است 
برای رونق صادرات و واردات. مثاًل وقتی  ماده ای در ایران نیست، همت 
جوانان چطور می خواهد آن را ایجاد کند؟ نباید همه چیز هم داخلی 
باشد. نتیجه  رانت داخلی، می شــود خودروسازیِ  ما! این رانت هیچ 
نفعی برای ما نداشــته است. اما قبول دارم که باید اتکا به داخل باشد 
که اگر نباشد یک رشــد مصنوعی مثل عربستان خواهیم داشت. در 
بحث انتخابات هم می بینیم که در چند دوره  گذشته، برخی نهادهای 
حاکمیتی از جمله شورای نگهبان فضای غیررقابتی ایجاد کردند. به 
خصــوص در انتخابات مجلس هفتم و نهم. نتیجه این می شــود عدم 
مشارکت مردم و اینکه فردی با 300هزار رأی)در تهرانی که سال 88، 
4/5میلیون نفر در آن رأی دادند( وارد مجلس می شود. طبیعی است 

که چنین فردی نمی تواند نماینده   همه  مردم باشد. 
مهم ترین دغدغه هــای دانشــجویان و اولویت آن هــا برای رأی 

دادن چیست؟
شــعبان جوال: فضــای دانشــگاه متأســفانه هنوز 
انتخاباتــی نیســت و دردانشــگاه شــور و هیجــان 
انتخاباتی نمی بینیم. متأســفانه مسئوالن دانشگاه 

هم  با تشــکل ها خیلی همراهی نمی کننــد. بنابراین صحبت درباره  
دغدغه  دانشــجویان ســخت اســت. اما بــه طور کلــی دغدغه های 
دانشــجویان ناظر به آینده اســت. به نظرم کاندیداها هم باید به این 

دغدغه ها اهمیت بدهند. 
نفیســی: فضای دانشگاه متأســفانه فضایی مرده 
است. فضای سال 92 فضای خیلی بهتری بود. من 
فکر می کنم این یک دغدغه  متأسفانه مشترک بین 
بچه های بسیج و انجمن اســت که فضای دانشگاه 
بانشاط نیســت و از برنامه های انتخاباتی خیلی استقبال نمی شود. 
یک بخشــی از این  فضا را ناشی از برخوردهای قهریِ  گذشته، مثل 
ماجرای بسته شدن انجمن در ســال 89، می دانم. من متعجبم که 
چرا این مســئله برای مســئوالن دانشــگاه اولویت نیســت. شــاید 
عالقه ای به این موضوع ندارند! این موضوع نیازمند همت بیشــتر 

مسئوالن است.  
تحلیلی از شــرایط انتخابات مجلس و نظر خــود را درباره نتیجه  

انتخابات بیان کنید.
شــعبان جــوال: به نظــرم میــزان مشــارکت در این 
انتخابات باال خواهد بود و تعــداد اصالح طلبان هم 
بیشتر خواهد شد. اما االن برای پیش بینی اکثریت 
مجلس زود است. ما دو نگاه در کشور داریم، یک نگاه 
که  کلید حل مشکالت را در خارج از کشور می داند و یکی که تمرکز بر 
ظرفیت داخلی دارد. به نظرم باید دنبال کســانی باشیم که نگاهشان 
به خارج نباشد. اینکه کســانی را وارد مجلس نکنیم که مبانی فکری 

نظام را قبول ندارند. 
نفیسی: تحلیل این انتخابات ساده نیست ولی 
امیــدوارم تندروها وارد مجلس نشــوند و صدای 
اقلیــت تنــدرو خاموش شــود. تحلیــل من این 
است که مجلســی شــبیه مجلس پنجم خواهیم 
داشــت. البته به نظر من بهترین مجلــس پس از انقالب مجلس 
اول بود که در آن از همه  گروه هایی که در پیروزی انقالب سهم 
داشــتند، نماینــده ای حضــور داشــت.  در هر حــال امیدوارم 
 مجلــس آینــده مطالبــات دانشــجویی را بــه خوبــی پیگیــری 

کند.

اصالح طلبان
درآمد: پس از کش و قوس های فراوان، فهرســت »گام دوم« که   
مورد تأیید ائتالف اصالح طلبان و طیف حامی دولت قرار گرفته 
است، ظهر سه شنبه منتشر شد. بیشتر اعضای این فهرست را 
اصالح طلبان تشکیل می دهند اما به واسطه شرایط انتخابات 
و تعداد داوطلبان احراز صالحیت شده اصالح طلب، بخشی از 
اصولگرایان که در طیف حامی دولت جای می گیرند نیز در این 
فهرست حضور دارند. انتشار این فهرست،که برآیند اجماع نظر 
همه طیف های اصالح طلب و اکثر گروه های حامی دولت بوده، 

امید زیادی در میان هواداران این طیف ایجاد کرده است.
اعضــا: محمدرضــا عــارف/ فریــده اوالد قبــاد/ محمدرضا   
بادامچی/ کاظم جاللی/ سهیال جلودار زاده/ فاطمه السادات 
حسینی/ الیاس حضرتی/ غالمرضا حیدری/ فاطمه ذوالقدر/ 
علیرضا رحیمی/ ابوالفضل ســروش/ فاطمه سعیدی/ پروانه 
سلحشور/ رحیم سلیمانی راد/ طیبه سیاوشی/ مهدی شیخ/ 
محمود صادقی/ محسن علیجانی زمانی/ محمدجواد فتحی/ 
مصطفــی کواکبیــان/ احمد مازنــی/ پروانه مافــی/ علیرضا 
محجــوب/ داوود محمدی/ علــی مطهری/ فرید موســوی/ 
محمدرضا نجفی/ بهروز نعمتی/ محمدعلی وکیلی/ عبدالرضا 

هاشم زائی.
نکات:  

10 نفر معادل 33/3درصد از این فهرست سابقه  نمایندگی   •
مجلس را در کارنامه  خود دارند.

سهم زنان از این لیست، 8 نفر معادل 26/6درصد است.  •
دکتر محمدرضا عارف با ســابقه معاون اول رئیس جمهور   •
در دولت هشــتم، باالترین مســئولیت را در میان اعضای 
این فهرست داشته اســت. عارف سرلیست »گام دوم« نیز 

هست.
دکترعارف، استاد دانشکده برق دانشگاه، تنها »شریفی«ِ   •

این فهرست محسوب می شود. 
ســه نفر از اعضای این فهرست ســوابق مطبوعاتی دارند.   •
الیاس حضرتی، مدیرمسئول روزنامه  اعتماد، محمدعلی 
وکیلی، مدیرمسئول روزنامه ابتکار و مصطفی کواکبیان، 
مدیرمسئول روزنامه  مردم ســاالری. بنابراین 10درصد از 

این فهرست را چهره های مطبوعاتی در اختیار دارند. 
با کمــی اغماض می توان گفــت تنها حــدود نیمی از این   •
فهرست در میان مردم »شناخته شده« محسوب می شوند 
و چیزی حدود 15 نفر از اعضای این لیســت، برای اولین 
بار در رقابتی به ســطح انتخابات مجلس شرکت می کنند. 
همین امر موجب شده تا لیســت گام دوم، لیست جوانی 

باشد. 
میانگین سنی این فهرست، از فهرست اصولگرایی کمتر و   •

حدود 55 سال است.
محمود صادقی با 45 ســال ســن جوان ترین و عبدالرضا   •
هاشم زائی با 71 سال سن، مسن ترین اعضای این فهرست 

محسوب می شوند. 



 پایش آنالین CO2 اتمسفر
سایت CO2.Earth روند دی اکسید کربن موجود در فضای همراه شما را به صورت 
 CO2 آنالین محاسبه و ردیابی می کند. در این ســایت می توانید آخرین وضعیت
اتمسفر، دمای خارجی ، انتشارات جهانی و pH دریاها را به راحتی دریافت کنید. 
هدف این سایت توانمندسازی عموم افراد ساکن در زمین به منظور ارتباط یافتن 

با تغییرات در سطح آن و همین طور به منظور این است که افراد به اندازه کافی بیاموزند که برای تثبیت غلظت 
دی اکسیدکربن در اتمسفر و سایر بخش های متصل به سیستم زمین، به چه چیزهایی نیاز است.  محل استقرار 

www.co2.earth .این سیستم پایش جزیره مائونالوآ در مجموعه جزایر هاوایی است

 قرارداد ۲۰ساله خرید تضمینی برق 
نیروگاه بادی »کهک« امضا شد

نیــروگاه بادی کهــک، اولین مزرعــه بادی مجهز بــه توربین هــای 2/5مگاواتی 
در کشــور اســت که ظرفیــت تولید ســاالنه 350هزار مــگاوات ســاعت را دارد. 
از آنجایــی کــه ایــن نیــروگاه بــه عنــوان اولیــن پــروژه از مجموعــه پروژه های 

نیروگاه های بــادی ایران در کنوانســیون تغییرات آب و هوایی ســازمان ملل ثبت شــده اســت، به عنوان 
 یک پروژه پــاک، امکاِن فروش گواهی »عدم تولید CO2 در ســطح جهانی« بر اســاس پیمــان »کیوتو« را 

یافته است.
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جمهوری اسالمی ایران نیز اگرچه  انرژی
در طی سال های گذشته تمایل برای  مرتضی محمودی

حرکــت به ســوی اقتصــاد کم کربن داشته اســت ولی 
جمعیت جوان و نیازهای توســعه ای کشور از یک سو و 
وجود منابع هیدروکربوری از سوی دیگر، منجر به تمرکز 
توســعه کشــور بر صنایع انرژی بر شــد و درنتیجه روند 
صعــودی انتشــار گازهــای گلخانــه ای در کشــور را 
اجتناب ناپذیر ساخت. بنابراین وابستگی اقتصاد کشور 
به درآمدهای تولید و صادرات نفت و فرآورده های نفتی و 
ساختار پرکربن آن از منظر اقتصاد، رفاه عمومی، منابع 
و فناوری کشور را نســبت به کاهش انتشار آسیب پذیر 
نموده است. اگرچه دولت اعالم کرده است که شرکت در 
برنامه مشارکت در کاهش انتشار غیرمشروط و مشروط 
منوط به رفع تحریم های و موانع اقتصادی و فّناورانه است 
ولی حتی در صورت رفع تحریم  ها، به دلیل زمان طوالنی 
این تحریم هــا و اثرات مخرب آن بــر بخش های انرژی، 
فرایند رسیدن به سطح تعیین شده مشارکت در کاهش 
انتشار دشــوار خواهد بود. آذرماه ســال جاری مصوبه 
هیئت دولت در زمینــه کاهش گازهــای گلخانه ای به 
ســازمان حفاظت محیط زیســت ابالغ شــد که در این 
مصوبه وظایف دســتگاه های اجرایی در زمینه کاهش  
انتشار معین شده است.  زمان اجرای این مصوبه از اول 
ژانویــه 2020 تــا دســامبر 2030 اســت و به طورکلی 
اقدامــات در دو بخــش مشــروط و غیرمشــروط انجام 
می شــود که اقدامــات غیرمشــروط بر اســاس تمایل 
جمهوری اســالمی ایران به مشارکت در کاهش انتشار 
کل گازهای گلخانه ای در سال  2030 به میزان 4درصد 
نسبت به سناریو پایه )BAU( است و اقدامات مشروط 
در صورت رفع تحریم ها حمایت مالی، انتقال فناوری و 
بر مبنای کاهش 8 درصد نســبت به سناریو پایه خواهد 

بود.  اهّم بخش های این مصوبه به شرح زیر است: 

کاهش غیر مشروط
 کاهش انتشار گازهای گلخانه ای غیرمشروط،  با تمرکز بر 
توسعه سیکل ترکیبی نیروگاهی، توسعه برق هسته ای، 
توســعه اســتفاده از منابع انرژی تجدید پذیر، کاهش 
انتشار گازهای فلر، افزایش کارایی انرژی در بخش های 
مختلف مصرف کننده، جایگزینی سوخت های معمول 
با پایه کربن با گاز طبیعی، توســعه راهبردی استفاده از 

سوخت های کم کربن و مشارکت در مکانیسم های جدید 
مبتنی بر بــازار در عرصه داخلــی و بین المللی حاصل 
خواهد شــد که نتایج آن به خصوص در کاهش آلودگی  

هوا محسوس خواهد بود.

کاهش مشروط
اقدامات جهت کاهش انتشار غیرمشروط نیز به صورت 
عمده متمرکز بر بخش های انرژی و فرایندهای صنعتی 
و به صورت جزئــی در بخش حفاظت و توســعه جنگل 
و کشــاورزی و مدیریت پســماند متمرکــز خواهد بود. 
»مکانیســم های مبتنی بر بازار« و »انتقال فناوری های 
دوستدار محیط زیست« تحت رژیم حقوقی کنوانسیون 
تغییــر آب وهوا و همچنین »انتقال تجــارب مدیریتی« 
نقش کلیدی در موفقیت و نتیجه بخشی کاهش انتشار 

مشروط جمهوری اسالمی ایران دارد.

روش محاسبه و فرایند ارزیابی و گزارش گیری
 IPCC2006 محاسبات انتشار بر اساس دســتورالعمل  
بوده و بر این اســاس ابتــدا برنامه ریزی کاهش انتشــار 
گازهای گلخانه ای انجام می شود سپس سیستم پایش، 
 National MRV( صحه گــذاری و گزارش گیری ملــی
system( تا پایان ســال 2020  اســتقرار خواهد  یافت و 
صحه گذاری انتشار و نحوه اجرایی شدن کاهش انتشار 
را در سطح ملی کنترل خواهد نمود. همچنین با اعمال 
استانداردهای مصرف سوخت و انتشار بر سرعت عملیاتی 

شدن و ضمانت اجرایی برنامه های کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای در سطح ملی افزوده خواهد شد.

نیازمندی های فناوری و مالی
بــرای حصــول بــه تعهــدات غیرمشــروط در حــدود 
17/5میلیارد دالر ســرمایه گذاری موردنیاز است. این 
رقم در خصوص کل برنامه کاهش انتشار بالغ بر 52/5 
میلیارد دالر خواهد بود. همچنین در داخل کشور نیز با 
کاهش و حذف تدریجی و کامل یارانه های انرژی و توسعه 
فعالیت بخش خصوصی علی الخصوص در بخش انرژی 
و بهینه ســازی از طریق شرکت های خدمات انرژی و... 

برنامه جامعی در دستور کار قرار گرفته است.

 آسیب پذیری و سازگاری با اثرات تغییر اقلیم
با توجه بــه موقعیــت جغرافیایی، ســاختار اقتصادی 
و شــرایط اقلیمی )همچون یک ســوم میانگین بارش 
متوسط جهانی، ســه برابر متوســط میانگین جهانی 
تبخیــر، 3 برابر میانگیــن جهانی بیابان ها و یک ســوم 
متوسط سرانه جهانی جنگل، وجود کانون های بیابانی 
به میزان 7/5میلیون هکتار، نرخ باالی فرسایش خاک و 
حوادث اقلیمی نظیر سیل و خشک سالی، آتش سوزی 
جنگل ها و مراتع همــراه با اپیدمی آفــات و بیماری ها 
مانند خشکیدگی بلوط غرب( جمهوری اسالمی ایران 
مشمول تعریف کشور آسیب پذیر بر اساس مواد 4- 8 و 
4- 10 کنوانسیون تغییر آب وهوا )UNFCCC(  خواهد 
بود.  اما از طرفی برنامه ســازگاری در بخش های عمده 
آسیب پذیر در ایران بسیار پرهزینه خواهد بود که طبق 
این مصوبه نیاز به سرمایه گذاری نزدیک به 100میلیارد 
دالر ایاالت متحــده آمریــکا )به قیمت های ثابت ســال 
2010( دارد. همچنیــن با توجه به برنامه های توســعه 
کشور و نیاز به بهبود محیط زیست و منابع طبیعی کشور، 
تأمین امنیت غذایی، تأمین حجم سرمایه گذاری معادل 
با 4 میلیارد دالر ایاالت متحده آمریکا )به قیمت های ثابت 
سال 2010( موردنیاز است. برنامه های سازگاری دارای 
جنبه های متعددی هســتند که برای هزینه های آن ها 
منابع مالی و فناوری بین المللی قابل توجهی موردنیاز 
خواهد بود که باید به موازات برنامه های کاهش انتشار 

گازهای گلخانه ای تأمین شوند.

وظایف دستگاه های اجرایی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای چیست؟

سهِم ما از برنامه  کاهش انتشار
غذاهای ایرانی در خدمت 

توسعه پایدار 
یکی از مهم ترین چالش های  نوید حسینی

حــال حاضر، تأمین غذای ســالم و پایدار برای 
جمعیت در حال رشــد جهان اســت. بر اساس 
تحقیقات سازمان بهداشت جهانی در یک رژیم 
سالم، متوســط مصرف انرژی برای فرد 2200 
کیلوکالری در روز است. این تحقیقات مصرف 
18 تــا 27 کیلوگرم پروتئین را در ســال توصیه 
می کند. میزان انرژی ای که فرآورده های نباتی 
فراهم می آورد، بیشــتر از انــرژی فرآورده های 
دامی اســت ولی نکته جالب توجه این اســت 
52درصد از آِب مصرف شده در بخش کشاورزی 
برای تولید فرآورده های دامی و 42درصِد آن در 
فرآورده های نباتی مصرف می شود. در نتیجه با 
اصالح عادت های غذایی می توانیم در مصرف 
منابع آب کاهش چشــم گیری را شاهد باشیم. 
در علم مدیریت منابع آب، با استفاده از مفاهیم 
آب مجــازی )virtual Water( و ردپــای آب 
)water footprint(، میزان مصرف کاالها را به 
مصــرف منابــع آب پیوند می دهیــم. کاهش 
مصرف گوشــت می تواند بیشــترین تأثیر را در 
کاهش ردپای آب داشته باشد. پس از آن کاهش 
مصرف روغن و شکر بیشترین نقش را داراست. 
بررسی رد پای آب در رژیم غذایی ایرانیان نشان 
می دهد که غالت با 1446 لیتر، گوشت با 765 
لیتر و سپس لبنیات با 298 لیتر بیشترین میزان 
مصــرف آب را دارند. از آنجایی ســرانه مصرف 
گوشت ایرانیان نســبتًا کم است )نصف سرانه 
مصرف گوشت اروپا(، در نتیجه آنچه بیشتر نیاز 
به اصالح دارد، مصــرف روغن ها و مواد قندی 
است که به ترتیب 125 و 102 لیتر آب مجازی 

را در رژیم ایرانیان به خود اختصاص داده اند.
کل ســرانه آب مجازی مصرف شــده در ســبد 
غذایی ایرانیان 3360 لیتر در روز اســت که از 
طریق اصالح رژیم غذایی می توان این مقدار را 
به 2773 لیتــر در روز کاهش داد. از این طریق 
میزان صرفه جویی آب در کشــور به 45میلیون 
مترمکعب در روز می رســد. برای پــی بردن به 
بزرگی این عدد باید بدانید که کل حجم آب مورد 
نیاز بــرای احیای دریاچه ارومیــه، 12میلیارد 
مترمکعب برآورد شده است که این صرفه جویی 
دریاچــه را تنهــا در 270 روز احیــا می کند. در 
حالی که در طرح دولت برای احیای دریاچه این 

زمان حداقل 12 سال پیش بینی شده است.
بررســی رد پای آب در متداول تریــن غذاهای 
ایرانی نشــان می دهــد که در یک وعــده میرزا 
قاســمی 320 لیتــر، آش 760 لیتــر، کوکوی 
ســبزی 550 لیتر، کوکوی سیب زمینی 460 
لیتر، آبگوشــت 1230 لیتر، پیتزا 1260 لیتر، 
قیمه 1340 لیتر، قورمه ســبزی 1380 لیتر، 
مرغ 1870 لیتر، ماکارونی 2120 لیتر، کباب 
کوبیــده 3220 لیتر و کباب بــرگ 4900 لیتر 
آب مجازی مصرف می شود. بنابراین غذاهای 
اصیــل ایرانــی می تواند نقش ارزنــده ای را در 

توسعه پایدار ایفا کند.
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فردی با طرفدارهای پر و پا قرص
علیرضا خلج زاده، ورودی 90، معموالً متن های بلند و احساسی می نویسد. برشی از 
جدیدترین آن ها را برای شما گلچین کرده ایم. قابل ذکر است که این متن در رادیو 
بومرنگ بازخوانی شده اســت. »اولین برف که روی زمین می نشست، سراسیمه از 
خانه بیرون می زدم و با خنده ای بر لب تا توان داشــتم، خیابان ها را فرش می کردم؛ 

شب وقتی سرم را روی بالشت می گذاشتم، مطمئن بودم فردا که خورشــید باال می آید، از حسادت اینکه  رد 
پایمان تا افق ها کشیده شده اســت، تمام زورش را خواهد زد تا خاطراتمان را نقش بر آب کند. غافل از اینکه 

چرخ روزگار خیال ما را دوباره ردی خواهد کرد بر سپیدی های فردا...«

 پازل رامین
رامین انصاری ورودی 91 م. شیمی پازل متفاوتی ترسیم کرده است که دیدنش خالی 
از لطف نیست. احساس می کنم توی این چند ســال در حال جمع کردن قطعه های 
یک پازل بودم که با به هم چسبوندنشون بشه مثاًل زندگیم یا مثاًل آینده ام! اما بعضی 
قطعه ها گم می شن، از دست می رن، بعضی ها رو نمی تونی با هم  داشته باشی، یکی رو 

از دست می دی تا اون یکی به دست بیاد! مجبور می شی بری دنبال قطعه بزرگ ترها، اون ها که مهم ترن، اون ها که 
پازلت رو خوش رنگ تر می کنن، اون ها که آینده تو قشنگ تر می کنن... هیچ دیدی نسبت به آینده ندارم، این که 
کجا می رم، چی می خوام؛ ولی اینو می دونم که نمی خوام پازل هایی که از دست می دم خونواده ام و دوستام باشن!

دریچه 1394دانشـــــــــــــــــــــجو اسفند   1 شنبه    678 شماره 

چهارشنبه 30 دی 94 گزارش
ساعت 6 بعد از ظهر، مرکز 

زبان ها و زبان شناسی
در زدن هایش به گوش کسی نمی رسید. گرسنه به نظر 
می آمد. صدایش بیشــر به ضجه می مانست. هوا دیگر 

تاریک شده بود.

ساعت 1:30  کنار حوض
هفته بعد تحویل پروژه داشــتم. روز قبــل، از آخرین 
امتحانم خالص شــده بودم و دیگــر کاری نمانده بود 
جز قرار گذاشــتن با یک دوســت برای انجام پروژه. از 
جلوی حوض به سمت دانشکده راه افتادیم که صدایی 
شــنیدیم؛ صدایی شبیه کشیده شــدن آرام چیزی به 
در. به ســمت ورودی مرکز زبان رفتیم کــه نگاهمان 
افتاد به یک گربه! تمــام قد روی دوپایش بلند شــده 
بود و پنجه هایش را روی شیشــه دِر ورودی می کشید. 
اول خنده مان گرفت. امــا بعد از چند بــار چرخاندن 

دستگیره، دلمان هوری ریخت؛ گربه زندانی شده بود!
هر چه بیشــتر جســت و جو می کردیم، انگار مســئله 
برایمان مهم تر می شــد. تا به حال چنیــن کاری انجام 
نداده بودم؛ نجات یک گربه! دم در حراست که ایستاده 
بودیم، سرشیفت نگهبانی دلنگرانی مان را شنید. گفت 
بی خبر نیست، اما کاری از دستش بر نمی آید و هر چند 
با مسئوالن مرکز زبان تماس گرفته، اما دری باز نخواهد 

شد. بعد، نگاه منتظرمان را که دید، از جایش بلند شد.
آن چند دقیقه ای که آقای مرادی طبقه  به  طبقه قفسه 
را به امید کلید مرکز زبان جســت و جو می کرد، نگاهم 
دوخته شده بود به دســت هایش و دلم که انگار روزنه 
نوری به رویش گشوده باشــند، تمنا می کرد کلید آنجا 
باشــد. آقای مرادی در قفسه را بســت و رو به ما کرد: 

»متأسفم، نداریم...«.
ناامید شده بودیم، نگهبان ابن ســینا نبود، از حراست 
انرژی و آزادی کاری بر نمی آمد، مرکز تأسیسات را بلد 
نبودیم، آبدارخانه بسته بود، حتی دفتر مرکز حراست 
دانشــگاه هم فقط ســکوت بود و تاریکــی... و پیش 
چشم های ما، گربه ای که معلوم نبود به چه جرمی چند 
ســاعت بی هیچ آب و غذایی زندانی شده و تا شنبه، چه 

بالیی سرش می آمد. 
برگشتیم سمت مرکز زبان. سنجاق قفلی را از کیفم در 
آوردم و دادم به دوستم، و حین اینکه بحث می کردیم 
چطور باید آن را در ســوراخ تــکان دهیم تــا زبانه را 
بچرخاند، ایستادنم را طوری تنظیم می کردم که مثاًل 
کســی نبیند! قفل در اصلــی که باز نشــد، افتادیم به 
جان در پشــتی، آن طرف ابن ســینا. پیش خودم فکر 
می کردم یــک دوره دربازکنی پیش یــک رفیِق دزد 
برایم الزم است. از ســنجاق قفلی که ناامید شدیم، به 
مکان های احتمالی دوربین های مداربســته دانشگاه 
فکر کردیم و سبک ســنگین کردن ارزش نجات یک 
گربه یا ســتاره دار شــدن خودمان. تصمیــم گرفتیم 
همان دانشــجوی ســر به راه نمره طلب باشیم، تا یک 

اخالق مدار بی باک!

دو ســاعتی گذشــته بود و در تمــام این مــدت که 
جوش های یــک مونوریل با قابلیت تحمــل 6 تن بار را 
طراحی می کردیم، یک گوشــه ذهنم، درگیر گربه ای 
بود که که حاال به اتاق تاریک انتهای مرکز پناه برده بود 

و شاید حتی آرام شده بود... .
حدود 4 بود که برگشــتیم سمت حراســت، ناامید از 
نجات گربه و شاید فقط به قصد انداختن تیر آخر برای 
آزادی اش. دم در نگهبانی ایستاده بودیم. آقای مرادی 
که چشــمش به ما افتــاد، خنده اش گرفــت و تلفن را 

برداشت: »سالم! ببین راجع به...«
همه چیــز خیلی ســریع اتفاق افتــاد. نگرانــی ما از 
سرنوشــت گربه، تبدیل بــه عملیات نجــات واقعی 
شــده بود! آقای مرادی راهی مان کرد سوی مرکز زبان 
و خودش هم دقایقــی بعد، با چند نفر از تأسیســات و 
حراســت و به همراه نگهبان ابن ســینا آمد. ما را دم در 
مرکز زبــان دید، کالباس به دســت و منتظــر!  در این 
فاصله روش هــای محتمل بــاز کردن در مرکــز را، با 
کمینه کردن هزینه و مقدار آســیب بــه در و زمان و با 
اســتفاده از ابزار همه کاره ای که در کیف دوســتم بود 
بررســی کرده بودیم. ایده های خالقانه ما چندان مورد 
توجهشــان قرار نگرفت و آقای امینی و مهرجو با همان 
روش های سنتی جواب داده، افتادند به جان در بی زبان 
مرکز مذکور! غلیان حس حیوان نوازی بود که فضا را پر 
می کرد! مغزی را شکستند، قفل باز نشد. کار به آوردن 

دیلم و اهرم کردن و... کشیده بود.
گربه باهوش بود. کمی عقب تر، ســاکت نشســته بود 
و فقط تماشــا می کرد. انگار می فهمیــد می خواهند 
نجاتش دهند. اما کالباس های دســت مــن را که دید، 
دیگــر دیوانه شــد! جیغ هایش بیشــتر بــه ضجه ای 
می مانست که گلو را می خراشــاند. با پنجه هایش روی 
شیشه می کشید. دیگر نمی توانســتم نگاه کنم. عقب 

رفتم و چشم هایم را بستم.
االن که به آن روز فکر می کنم، فقط می خواهم تشــکر 
کنم. می خواهم تشــکر کنم از همه کســانی که حتی 
فکرش را هــم نمی کردم مســئله ای شــاید کوچک، 
برایشــان این قدر اهمیت داشته باشــد! کسانی که تا 
به امروز، بیشــترین تعاملم با ایشــان هنــگام ورود به 
دانشگاه بود که باید با هزار مصیبت، کارت دانشجویی 
را از اعمــاق کیفم درمــی آوردم و در دل غر می زدم که 
آخر حضــرت واال، من اگر دانشــجو نبــودم که 7:30 
صبح از خوابم نمی زدم بیایم دانشگاه! وحاال می دیدم، 
برخالف انتظارم نه تنها حرف من را »که گربه هم مثل 
خود ما زنده است و حق نفس کشیدن دارد!« به سخره 
نگرفتند، بلکه جماعتی را بســیج کردند برای عملیات 
نجات او، حتی به قیمت زخم برداشتن شــدن در مرکز! 
تشــکر می کنم از فروشــندگان خوش اخالق کانکس 
ســابق که هرچند حرفم را باور نکردند که می خواهم 
برای یک گربــه زندانی غذا ببرم، امــا دو برش کالباس 

مجانی به من دادند!
می خواهم تشکر کنم؛ از همه آشــناهای ناشناسی که 

همین نزدیکی اند.

سرویس دانشجویی چیست؟ چگونه یک پروژه طراحی، به یک عملیات نجات تبدیل شد!
صفحــه ای کــه پیــش روی شماســت، نامش 
سرویس دانشــجو است و به یمن آغاز ترم جدید 
و بهاری و در آســتانه انتخابات به روزنامه اضافه 
شده اســت که البته مثل خیلی چیزهای دیگر 
که کاماًل اتفاقی زمان انتخابات دیده می شود، 
ربطی به انتخابات ندارد و فقط حســن تصادف 
است! حتما ســؤال می کنید که چه چیزی قرار 
اســت در این صفحه ببینید؛ من از شــما سؤال 
می کنــم چه چیزی قــرار اســت در این صفحه 
ببینیــم؟! بله دقیقًا جــواب همین اســت و ما 
سر کارتان نگذاشــته ایم. یعنی اینکه خب این 
صفحه اســمش »دانشجو« اســت و قرار است 
متن هایی که شما برای ما می فرستادید و خیلی 
وقت ها جایی برای چاپش نبود، در این صفحه 
قرار بگیرند. پس در واقع خود شما گردانندگان 
این صفحه هستید و ما می خواهیم شما حضور 
پررنگ تری در روزنامه داشته باشید. همچنین 
قســمتی هم در این صفحه اختصــاص دارد به 
حضور شــریفی ها در شــبکه های اجتماعی و 
هر هفته ُپســت های برتر و البته قابل پخش)!( 
شریفی ها در اینستاگرام، فیس بوک، توییتر و... 
انتخاب می شوند و با اجازه مالک معنوی آن ها و 
رعایت کامل حق کپی رایت در معرض دید عموم 
قرار می گیرند. پس اگر به زودی دیدید »سرویس 
دانشجو« شــما را »فالو« کرد، لطفًا »اکسپت« 
و حتی »فالــو بک« کنید! بیــش از این عرضی 
نیســت. انشاءالله که پای شــما به این صفحه و 
پای این صفحه به دل شما باز شود! برای ارسال 
مطالب جذاب خود می توانید تا آخرین ساعات 

هر سه شنبه به آدرس روزنامه ایمیل بزنید:
 Sharifdailymanager@gmail.com

حجت متشکریم!
 89 ورودی  دانشــجوی  اصغــری  حجــت 
مهندســی کامپیوتر که حاال خارج از کشــور 
مشــغول تحصیــل اســت، عکســی جالب از 
خاطرات دوران خوابگاهش را در اینســتاگرام 

قرار داده است.
متن اطالعیه به این شــرح اســت: »حــاج آقا 
اسفدن! شست و شوی غرورآفرین ظروف پس از 9 
ماه توسط حضرتعالی را تبریک و شادباش عرض 
نموده و امید است در سایر مراحل نیز پرتوان عمل 

کنیــد«. روزنامه 
نیز بــه نوبه خود 
این دستاورد ملی 
را تبریک می گوید 
و برای ادامه این 
امر خداپسندانه 
فراخوانــی ملی 
می زنــد. منتظر 
ی  پســت ها
نگیــز  ن ا هیجا
ن  یفی تا شــر

هستیم.



صفحـــــــهآخـــــــــر

5710-0912: سالم. شــعرهایي که در بخش شعر و 
ادب به قلم مهندســین چاپ کردید، واقعاً زیبا بودند. 

دم همه  دوستان خوش ذوق شریفي گرم !
   دم کانون شــعر و ادب گرم که خیلی 

کمک کردند برای آن پرونده.
0936-0935: ســالم این روزنامه چــرا در نمیاد؟ 

خوابین آیا؟

   به جــای این حرف هــا بریزید توی 
خیابان ها به کمبود بودجــه و روند اداری و هزار 

چوب الی چرخ روزنامه اعتراض کنید!
5457-0912: آقــا تــو دانشــکده مهندســی 
شــیمی کاماًل دیکتاتوری شــده. رئیس دانشــکده 
ســرخود اردویی که معاون دانشــجویی دانشــکده 
و معــاون فرهنگی دانشــگاه مجــوز داده بودند را با 

 تهدید به اینکــه نمی گذارم اســتاد باهاتــون بیاد، 
لغو کرد.

   خب راست می گن. اگر شما برید اردو 
یک خانم با شما سالم کنه و شــما از خوشحالی 
برقصی و یه ســنگ بره زیر پــات از لبه پیاده رو 
بخوری زمین ســرت بخوره لب جــدول، کی 

می خواد جواب خانواده ات رو بده؟!!

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

17

19

20
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شماره 678  شنبه 1 اسفند 1394 وصله پینه

یک وجب روغن

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

 دانشگاه صنعتی شریف
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، صالح انصاری و با تشکر از حسین احتسابی
   مدیر فنی و هنری: سامان موحدی       سرویس عکس: 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

انتخابــات نزدیــک اســت و تنور 
انتخابــات گرم. از آنجــا انتخابات 
را بــه تنــور تشــبیه می کنند که 
وقتی خمیــر نــان را می کوبی به 
دیواره تنــور، نمی دانــی نانی که 
بیرون خواهی آورد خمیر اســت، برشــته است یا کاًل 
 ســوخته! البته شــرط اول این اســت که خمیر خوب 

باشد. 
خالصــه آنکه در ایــن ایام خیلــی از خبرنــگاران در 
تلویزیون و جاهای مختلف از مردم می پرســند که چه 
انتظــاری از نماینده تان دارید؟ خوب مــا در این میان 
کمی دلمان برای نمایندگان ســوخت و فهمیدیم که 
این بندگان خدا هیچ یار و پناهی ندارند و بر آن شــدیم 
که انتظارات نمایندگان از رأی دهندگان را جویا شویم 

که جمع بندی اش شد این:

قبل از نمایندگی:
به من رأی بدهید نه به رقیبم. )البته با این اوصاف   -

چون هــر نماینده ای رقیبــی دارد، نبایــد به هیچ 
کدامشان رأی بدهیم!(

هر چیــزی که درباره مــن گفتند، اگــر خوب بود،   -
قبول کنید و اگــر بد بود، کذب محض اســت و کار 

رقباست و اصاًل آینه!
بدانید من خاک پای شما هستم و باور کنید که هر   -
کاری از دستم بر بیاید برای شهرم و مملکتم انجام 

خواهم داد.
از شــما انتظار دارم که چشــمتان را به گذشته من   -
ببندید و فقط به آینده نگاه کنید و روزهای خوشی 

که در پیش است.
اگر رأی هم نمی دهید، حداقل پوسترهایم را پاره   -
نکنید و رویشان برایم ســبیل نکشید. خودم چند 

وقتی است ریش و سبیل گذشته ام.
پس از نمایندگی:

کاری به کارم نداشته باشــید. اصاًل فکر کنید که از   -
اول همدیگر را نمی شناختیم.

ســعی می کنم ســری هم به شــهرم بزنم ولی شما   -

انتظار بیجا نداشته باشــید. به احتمال زیاد آمدنم 
را هم خبر نمی دهم.

هی بلند نشــوید بیایید تهران. هــم هوایش آلوده   -
اســت و هم وقت مالقات به ندرت داده می شــود. 
باور کنیــد کاش نماینده نمی شــدم و پیش شــما 

بودم.
من خودم بهتر از شــما می دانم چه مشــکالتی در   -

شهر است. انتظار دارم با آن ها بسازید و سر کنید.
کاًل یــک رأی که بیشــتر نــداده ای، آخر جلســه   -
علنی امروز بایســت تا یــک رأی ات را پس بدهم، 

بی حساب شویم.
اصاًل دور بعد از یک شــهر دیگر کاندید می شوم تا   -

شما قدر من را بدانید. لیاقت من را ندارید شما.
»اصــاًل یکی بــرود بگویــد مامانم بیایــد، حاال که   -

نماینده شده ام می خواهم باهاش آشتی کنم.«

پس از اتمام دوره نمایندگی:
رجوع شود به بند اول  -

تنور انتخابات

تابلوی موجود در عکس 
چه پیامی دارد؟  
1- عبور افراد با فرزند 

آزاد! تشویقی در راستای 
سیاست های جمعیتی کشور 

است. 
2- یا می توانید بچه داشته 
باشید )بچه نماد خانواده و 

ازدواج( یا ماشین )ماشین نماد 
دوردور و عشق و حال(. 

3- مرد باید بچه بزرگ کند و 
زن )که در تصویر حضور ندارد( 

برود ماشین سواری. 

 ویروس پاره ای از مسائل 
در هفتــه  گذشــته بعــد از 
مدت ها ســر و کلــه ویروس 
پاره ای مسائل در دانشگاه 
پیدا شد. از آنجا که به عنوان 
روزنامه بطنًا شناخت کاملی 
از عوامل و عالیــم این ویروس بدخیــم داریم، 
ضمن ابراز هم ســوزی با قربانیان این بیماری، 
راه های مقابله و شناسایی آن را توضیح می دهیم 
تا در صــورت مشــاهده هرگونه اثر از او ســریعًا 

اقدامات الزم را مبذول فرمایید.
1. مهم تریــن مشــخصه این ویروس نداشــتن 
مشخصه است. یعنی جنســیت، محل صدور، 
تاریخ صــدور و تمــام دیگر مشــخصه های یک 
ویروس در آن دیده نمی شود. اسم این ویروس هم 
از همین جا آمده. در حقیقت مسائل یا مونیتور 
ســازمان یافته اجراهای یواشکی و لوس بخش 
پاره ای دارد که این ویروس همیشه در آنجا یافت 
می شــود. زمان شــیوع این ویروس بین صدور 
مجوز تا اجرای برنامه بوده و هر چه به آخر نزدیک 

می شود، احتمال رخداد آن بیشتر است.
2. پاره ای مســائل معمواًل به فرد مستعد دست 
 می دهد. از مشخصه های قربانی محافظه کاری 
مفرط یا ترس، چند بعدی بودن یا چند رو بودن، 

منطقی بودن یا خود خواهی است.
3.  اولین و رایج ترین عالمت این بیماری، چشم 
گفتن شــدید اســت. یعنی فرد آلــوده به همه 
چشم می گوید.  با هر چشم ضربان قلبش زیاد 
شده، تعریق شــدید دارد. حدقه چشم باز شده 
و ســؤاالت بی ربط در ذهنش ایجاد می شــود. 
مثاًل دو روز قبل از اجرای برنامه یکهو در پیامک 
می پرسد: »سازت کوکه!؟«، »راستی تو سیگار 
هم می کشــی؟«، »گفتی مجــردی!؟«، »چرا 
دیشب برق اتاقت روشن بود؟«، »تو خوبی؟«. 
اوج این بیماری وقتی اســت که پاره ای مسائل 
به عنوان دلیل هر کاری بیان می شــود. سپس 
نفس آدم باز شــده، احســاس سبکی می کند.  
البته تا مدت ها حساسیت شدیدی به هر حرفی 
که او را به یاد رخدادهای گذشته بیندازد خواهد 
داشت. تنها چیزی که فرد آلوده بعد از دفع این 
ویــروس می خواهد، نشــنیدن حتی یک کلمه 
دربــاره رویداد رخ نداده اســت. یکــی دیگر از 
عوارض پس از بیماری متهم کردن خودی ها به 
عامالن این ویروس و ترجیحًا توهم تراشی است.

4. فردی که با پاره ای مســائل درگیر شده است، 
دچــار خود عاقل بینی مفــرط، دوربین پنداری 
شدید و مصلحت اندیشی عمیق شده و مدام سایر 
کسانی که اقدام او را با افراد شجاع و یک رو و دلسوز 
مقایســه می کنند، به کوته نگری، عوام فریبی و 

نداشتن نگاه راهبردی متهم می کند.
5. در آخر الزم اســت که یــادآوری کنیم، روش 
حذف ویروس پاره ای مسائل از جامعه، گسترش 
مکتوبات و اجرای مر قانون است. چرا که معمواًل 
بــا بیان حرف های ســاده ای چــون »لطفًا این 
دستور را بنویسید تا اجرا کنیم«، »مبنای قانونی 
حرف شما کجا اســت« و… می شود به راحتی 

جامعه را از این ویروس نجات داد.

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به انتخابات. تقدیم می کنیم به همه راســتی ها و چپی هــا. به همه تأئید 
صالحیت شده ها و تأیید صالحیت نشــده ها، علی الخصوص عدم احراز صالحیت شــده ها. تقدیم می کنیم به 
ماده 28 و عدم التزام عملی به اســالم. تقدیم می کنیم به آن ها که می خواهند با رأی ندادن کار را یک سره کنند و 
آن ها که رأی می دهند، چه با اکراه و چه با قلبی مطمئن هم فرقی ندارد. تقدیم می کنیم به سگ زرد و برادر شغال. 
تقدیم می کنیم به انتخاب بین بد و بدتر و تقدیم می کنیم به صفحه چهارم شناســنامه. باشــد که شما پند گیرید و 

اندکی از وقت گرانبهایتان را صرف نوشتن اوراق رأی کنید تا شاید که آینده، از آن ما!

تقدیم می شود به ...

یاسمن رضایی

حامد تأّملی


