
     1395 ماه  فروردین     21 685          شنبه   دوره جدید          شماره   پانزدهم           سال 

درست بشین، نمیری!
 پرونده ای در خصوص بررسی عادات بد نشستن دانشجویان در هنگام امتحان

با همکاری دانشجویان دانشکده صنایع

در ستایش شجاعت
یکی از راه هایی کــه با آن، 
در هــر جامعــه ای فعاالِن 
اجتماعــی، روشــنفکران 
و نویســندگان را از صحنه 
به در می کننــد و تنها یک 
شــبح از آنان باقی می گذارند این اســت که با 
اعمال فشار بر آن ها، شرایطی را به وجود آورند 
که بر خالِف عقایــد و اصول خویش عمل کنند. 
اصول و آرمان ها برای افراد و گروه ها مثل همان 
ریشه اســت که نمی گذارد آن ها به راحتی تن 
به هر بــادی بســُپَرند.  از یکــی از طنزپردازاِن 
اندیشمند معاصر پرســیدند به نظر شما آیا این 
حرف درست است که سانســورها طنز را ایجاد 

کرده اند؟ 
در جواب گفتند: سانســور چیزی به جز دروغ 
ایجاد نکرده اســت!  نویســنده  را می ِکَشــند 
توی دفترشــان و از او می پرســند منظورت از 
این چیزی که نوشــته ای چه بــوده، در حالی 
که خودشــان هم خوب از آن آگاه اند. نویسنده 
هــم دروغ می گوید، دروغ می گویــد و از درون 
می شکند. و این طور اســت که پس از مدتی به 
ابزاری ماهر برای نوشــتن تبدیل می شود، یک 
قلم بدوِن اندیشــه که به اراده  دستی فقط برای 

بقا روی کاغذ رانده می شود. 
اساساً وقتی کسی خالف چیزی که عمیقاً به آن 
معتقد است و شالوده  شــخصیت او را می سازد 
عمل کند،  از درون آزار خواهد دید و اینجاست 
که دو اتفاق ممکن است در درون او بیفتد.  یکی 
اینکه به مرور ناامید شــود و بــه ضعف خویش 
ایمان بیــاورد و از صحنه  فعالیت خارج شــود و 
دیگری اینکه کم کم با خودش کنــار بیاید که 
آن کارها آن قدرها هم بد نیســتند، مثاًل خیلی 
بد نیست گاهی اوقات برای پیشبرد هدفی واال 
زیر بار حرِف زوری برویم، حقی را پایمال کنیم 

و سکوت کنیم. 
چیزی که در این بین طبیعی به نظر می رســد، 
 این اســت که آدم ها هر چه چیِز بیشتری برای 
از دست دادن داشته باشند، ترسوتر هم خواهند 
شــد؛ مگر آنکه ارزش چیزی که می خواهند به 
دست بیاورند، همیشه جلوی چشمشان مصور 
باشــد. همین طور اســت که همین خودمان 
وقتی که صاحب شغلی شــویم، سخت تر خطر 
می کنیم. مقوله  سیاست را هم که کاًل باید جدا 

دانست. 
در این بین از ما دانشجوها که زیر دسِت کسی هم 
نیســتیم و خیلی هم چیزی برای از دست دادن 
نداریــم انتظــار مــی رود بعضــی وقت ها که 
بر ما فشــاری وارد می شود، بیشــتر پای حرِف 
درستمان بمانیم. همان وقت هایی که می توانیم 
به یاد غرش شــیران و گرد و غبار اسب هایی که 
گذشــتند بیفتیم و توی دلمان زمزمه کنیم که 

این سختی کمان شما نیز بگذرد.
به نظر نویســنده اگر هر چیــزی، هر چقدر هم 
در ذات خود ارزشــمند، قرار باشــد به قیمت 
قربانی شدِن راستی و درستی زنده بماند، قطعاً 
روِح خود را از دســت داده اســت و ارزِش این 

قربانی را ندارد.  

سرمقاله

در پــی نامه جنجالــی یکی از 
مربیان ســابق تربیــت بدنی، 
روزنامه بر آن شــد تا موضوع 
را از طریق خــود تربیت بدنی 

پیگیری کند. لذا گزارشگر روزنامه  ...

سریال ژیمناستیک

مدتی بود که خبری از مســابقات ورزشی نبود. اما قرار 
صفحه  2 است مسابقات والیبال خوابگاه پسران در ...  

احتماالً با دیدن عالمت اخطار جلوگیری از تماس با آب 
صفحه  6 روی وسایل برقی ... 

ترم هفتم رو به اتمام بود. نزد استاد راهنمایم رفتم که قباًل 
صفحه  7 گفته بود برای توصیه نامه بیا پیِش خودم ...  

استاد راهنمای 150ساله!آب برای انرژی یا انرژی برای آببازگشت مسابقات ورزشی

محمد جوانمرد

صفحه  2 

صفحات  4و5 

صفحه  3 

کامپیوتری ها جشن آغاز سال مفصلی برگزار کردند 

جشن شاد بهار دیجیتالیون!

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

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

تعداد اعضا تاکنون:
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اعتکاف در شریف
هر ساله از روز 13 رجب به مدت سه روز مراسم اعتکاف در مساجد برپاست. امسال 
نیز طبق روال سال های گذشته، هیئت الزهرا دانشگاه این مراسم را در مسجد برگزار 
می کند. امسال مراسم اعتکاف مصادف شده است با دوم تا چهار اردیبهشت که از 
روز پنجشنبه شروع و تا روز شــنبه ادامه دارد. از این جهت می تواند خیالتان بابت 

کالس ها راحت باشــد و نگرانی بابت این مسئله نداشته باشید. برای شــرکت در مراسم الزم است تا به سایت 
هیئت azzahraa.sharif.ir مراجعه کنید. از امروز تا 28 فرودین مهلت دارید برای این کار اقدام کنید. اگر در 

مراسم شرکت کردید، ما را هم دعا کنید. 

بازگشت مسابقات ورزشی
مدتی بود که خبری از مســابقات ورزشــی نبود. اما قرار اســت مســابقات والیبال 
خوابگاه پسران در دو منطقه به صورت مجزا و با ظرفیت 16 تیم برگزار شود. در منطقه 
یک خوابگاه های احمدی روشن، شــادمان، مصلی نژاد، حیدرتاش، 6 واحدی و 
منطقه دو طرشت سه، وزوایی و آزادی قرار دارند. اگر تمایل دارید در مسابقات شرکت 

کنید تا 23 فروردین مهلت دارید در منطقه یک نام تیم خود را به آقایان محمدی 09306673161 و مدنیان 
09017877578 و در منطقــه دو به آقایان وفائــی 09368791709 و مهدوی مطلق 09111974957  

اعالم کنید. مسابقه نهایی بین برگزیدگان این دو منطقه خواهد بود. 

در جست وجوی همکفی در خور ابن سینا
در حال حاضر چهار تشکل در همکف ابن سینا اتاق دارند. در مقابل هر تشکل هم 
چند بنر چرخدار با اطالعیه های جور  واجور فضا را گرفته اســت. هر از چند گاهی 
هم یک برنامه با یک غرفه ابن سینا را تبدیل به بازار روز شریف می کند. ارائه نشریه ها 
روی صندلی های شکسته را نیز بر این شلوغی اضافه کنید. معاونت آموزش به دلیل 

اعتراض اســاتید تالش دارد تا در تعامل با تشکل ها نظم بیشتری به این ســاختمان بدهند. در همین راستا 
روزهای آخر سال گذشته همکف رنگ آمیزی شده و برای ستون های همکف هم طرحی برای ایجاد فضا برای 

ارائه نشریات طراحی شده است. گفته می شود در آینده به هر تشکل یک LED بزرگ هم هدیه خواهد شد.

آغاز فصل آموزش در کوهنوردی
بدون شک آموزش از ضروریات هر کار از جمله کوهنوردی است. استفاده از تجربیات 
همراهان، مطالعه و بحث درباره شرایط مختلف در طبیعت و در نهایت کسب تجربه، 
همه از راه های پیشرفت در کوهنوردی هستند. اما یکی از مطمئن ترین راه ها، شرکت 
در کالس های فدراسیون کوهنوردی است. کالس های کارآموزی فدراسیون از فصل 

بهار آغاز شده و تا آبان ادامه دارند. این دوره های عملی طی چند روز در طبیعت برگزار می شوند و به ابزار شناسی، 
تمرین فنون و مباحث تئوری می پردازند. کارآموزی کوهپیمایی پیش نیاز کارآموزی های برف و سنگ نوردی 
مقدماتی است. برای اطالعات بیشتر به گروه کوه دانشجوی شریف در ساختمان شهید رضایی مراجعه کنید.
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عکس خبری

روز یکشــبه 22 فروردیــن ســخنرانی بــا   
موضــوع آینــده چالش هــای امنیتی در 
ســرویس های برخط در ســالن خوارزمی 
دانشــکده کامپیوتر برپاســت. از ســاعت 
14تا15 می توانید به سخنرانی دکتر علی 
مومنی گــوش دهید. ایشــان در شــرکت 

الکترونیک آرتز فعالیت می کنند. 
دکتر فــرخ مروســتی برای مدت دو ســال   
درســمت رئیــس پژوهشــکده مخابــرات 
نظــری، ابقــا شــد. ایشــان از اســتادان 
دانشــکده برق هســتند. همچنیــن دکتر 
حسین یوزباشی زاده، به عنوان مدیر گروه 
متالورژی استخراجی دانشکده مهندسی 
و علم مواد انتخاب شد. برای این دو استاد 

آرزو موفقیت داریم. 
نیمه متمرکــز  آزمــون  پذیــرش  مراحــل   
دکتری تخصصی اعالم شد. متقاضیان از 
12تا21 اردیبهشت مهلت دارند به سایت 
و  مراجعــه   sharifgradschool.sharif.ir
ثبت نام کننــد. ناگفته نمانــد داوطلبانی 
کــه حدنصــاب اعالم شــده بــرای ورود به 
مرحله ارزیابی تخصصی را داشــته باشند، 

می توانند ثبت نام کنند. 
دفتر مطالعات فرهنگی در ادامه سلســله   
جلســات تاریخ فلســفه، نقد عقل محض 
کانت را  روز یکشــنبه از ســاعت 17 برگزار 
می کند. همچنین سلسله جلسات بررسی 
سینمای فرانســه با اثری از برســون به نام 

جیب ُبر روز دوشنبه ساعت 17 برپاست. 
چهارمیــن نمایشــگاه تجهیزات و وســایل   
5تــا8  از  ایــران  ســاخت  آزمایشــگاهی 
اردیبهشت در نمایشگاه بین المللی تهران 
برپاست. در نمایشــگاه از زمینه های کاری 
مهندسی پزشکی و زیســت مواد، نفت، گاز 
و پتروشیمی، علوم پایه، عمران و ساختمان 

و... محصوالتی ارائه خواهد شد. 
انجمن علمــی، فناوری و اقتصــادی بازار   
ســرمایه نشســت تخصصی اقتصاد کالن 
ایران و سیاســت های تأثیر گذار را روزهای 
شنبه و آشــنایی با بورس و تحلیل تکنیکال 
را دوشــنبه ها برگزار می کند. برای شرکت 
در این نشســت ها ســاعت 12تــا13:15 
می توانید به کالس یک ســاختمان شهید 

رضایی سری بزنید. 

بررســی دفتــر ســوم مثنوی توســط دکتــر قید  
روزهای شــنبه  هــر هفته در ســاختمان شــهید 
رضایی توسط کانون شــعر و ادب برگزار می شود. 
از برنامه های دیگر این کانون، کالســی با حضور 
دکتــر رحیمــی اســت و ایشــان هر دوشــنبه در 
کالس 1 ســاختمان شــهید رضایی بــه آموزش 
حافظ خوانــی می پردازند. حــدود 40 نفر در هر 
کالس حضــور دارند. اســتقبال از ایــن برنامه ها 
نشانه ای خوب از عالقه مندی دانشجویان به این 
مباحث است. به امید اینکه برنامه های فرهنگی 
دانشگاه روز به روز پرشــورتر و پرجمعیت تر برگزار 

شوند. 

در پی نامه جنجالی یکی از مربیان ســابق تربیت بدنی، روزنامه بر آن شــد تا موضوع را از طریق خود تربیت بدنی پیگیری کند. لذا گزارشــگر  روزنامه گفت وگویی با مدیر تربیت بدنی انجام داد.گفت وگو

وضعیت ژیمناســتیک چطور اســت و وسایل 
کجاست؟ مگر اموال دانشگاه نبودند؟

ژیمناســتیک در دانشــگاه ما یک ورزش قدیمی است. 
بیست، سی سال است که در دانشگاه ما تمریناتش انجام 
می شود . همین سالنی که االن سالن ایروبیک است در 
ساختمان قدیمی تربیت بدنی سالن ژیمناستیک بوده 

است در گذشته.
در 26 سالی که من اینجا هستم، یک بار قرار شد تمرین 
ژیمناســتیک برای پســران هم بگذاریم. یک مربی تیم 
ملی را هم آوردیم. حدود ســال75 یــا76. قبل آن اصاًل 
نبود. اما متقاضی نبود و بعد از چندماه تعطیل شــد. ما 
برای رشته های کم متقاضی آگهی می زدیم در دانشگاه 
که مسابقات قهرمانی اســت و عالقه مندان بیایند.  در 
ژیمناستیک ما فقط در دو المپیاد شرکت کردیم. سال72 
یک نفر که مدال هم گرفت. البته او خودش ژیمناســت 
بود و ما برایش کاری نکردیم. برای سال 74 تیم دونفره از 
شریف رفت. این تاریخچه ژیمناستیک پسران در شریف 
است. ژیمناستیک یک رشته پایه است. ببینید دانشگاه 
جای ســاختن نیســت. جای پرورش دادن است. ما در 
دانشگاه نمی توانیم ژیمناست یا بسکتبالیست بسازیم. 

فقط می توانیم پرورش بدهیم.
برای دختران امــا چون خود خانم مرادی ژیمناســت 

هســتند، ما تمرین داشــتیم با اســتقبال 5-4 نفره. 
کمیته هم داشت. تا زمانی که خانم مرادی بازنشست 
شدند هم بود. هیچ وقت تعداد افراد بیشتر از 4-5 نفر 
نمی شــد.  مدارک این حرف هایی که می زنم هســت. 
کالس هــای واحد ژیمناســتیک ما)تربیت بدنی 2( یا 
به دلیل عدم اســتقبال حذف می شــد، یا بــا 7ـ8 نفر 
تشکیل می شد. قانونًا تعداد دانشجو اگر زیر 16 باشد 
از حق التدریس استاد کم می شود. ولی خیلی رشته ها 
به خصوص رشــته هایی مثل فوتبال با 7ـ8 نفر تشکیل 

نمی شد. 
خانم مرادی حدود سال 90 بازنشست شدند. در این زمان 
ایشان سفر خارجی زیاد داشتند ولی وقتی برمی گشتند 
ایران، تمرینات را پیگیــری می کردند . توجه کنید هیچ 

وقت متقاضی بیشــتر از 5-6 نفر نبود. ایــن اصاًل روند 
خوبی نبود. 

مشکل اصلی از دو سه سال قبل شروع شد. مدیریت قبلی 
سالن ژیمناستیک را کامل از صبح تا شب اجاره می دهد 
به خارج دانشگاه. نمی خواهم خیلی به این قضیه ورود 
کنم. قرار می شود به جای پول اجاره وسایلی که آن گروه 
آورده بود برای تجهیز سالن، بماند برای دانشگاه. آن سالن 
به گونه ای بود که نمی شد در آن کار دیگری کرد. چون پر 
شده بود از وسایل ژیمناستیک قدیمی و جدید! مثاًل 6-5 
متر مربع فقط بارفیکس بود. اساســًا در آن سالن کاری 
نمی شد کرد و فقط در طول روز حدود 20-25 نفر کودک  

در روز از بیرون می آمدند و از وسایل استفاده می کردند.
آن قرارداد هیچ سود مالی برای ما نداشت و وسایلش هم 
برای ما کاربرد نداشت. اگر وسایل بدن سازی بود، برای 

ما کاربردی تر بود. 
درباره تیم، ببینید چندین سال اســت که به دلیل عدم 
استقبال رشته ژیمناستیک از مسابقات دانشجویی حذف 
شده است. ما با دوستان تصمیم گرفتیم روی رشته هایی 
سرمایه گذاری کنیم که اواًل شانس مدال داشته باشد برای 
دانشگاه ما، ثانیًا اینکه پرطرفدار باشد و استقبال از آن زیاد 
باشد. مثاًل سالن بدن سازی دارد کم کم شلوغ می شود. 
ادامه در صفحه 3
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در انجمن نانو شریف چه می گذرد؟
جلســه اول از ده جلســه کارگاه های آموزشــی فناوری نانو، با موضــوع مبانی نانو 
تکنولوژی و روش های ســنتز نانو مواد، با استقبال دانشجویان رشته های مختلف، 
چهارشنبه آخرســال برگزار شــد. عالقه مندانی که تا کنون در این کارگاه ها شرکت 
نکرده اند، می توانند با مراجعه به دفتر انجمن برای شــرکت در سایر جلسات اقدام 

 Telegram.me/kargah_nano کنند. اخبار و خالصه مطالب جلسات را نیز می توانید در کانال تلگرام کارگاه ها
دنبال کنید. تاکنون 70 نفر از طریق انجمن نانو دانشگاه شــریف و در کل در حدود 3هزار نفر برای شرکت در 

مسابقه ملی نانو در تاریخ 24 اردیبهشت ماه ثبت نام کرده اند. 

تریگر 5 با رنگ و بوی تکنولوژی مالی
تکنولوژی مالی یکی از مسائلی است که در این روزها موضوع جدیدی است. ستاک 
در ســال گذشــته کارگاه هایی را با این موضوع برگزار کرد. امسال نیز اولین دوره 
استارت آپ تریگر در ســال 95 به این موضوع اختصاص دارد. این برنامه در هفته 
آخر اردیبهشــت ماه از 25 تا 31 برگزار می شود. اگر شما هم تمایل دارید و در این 

زمینه سررشته دارید می توانید از اول تا 18 اردیبهشت ماه به سایت setak.sharif.ir مراجعه کرده و ثبت نام 
کنید. الزم به ذکر است رویداد اســتارت آپ تریگر هر فصل برگزار می شود و طی آن سه تیم برتر انتخاب می 

شوند و به آن ها جوایزی تعلق می گیرد.
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ادامه از صفحه ۲
در مدیریــت قبلی همین ســالن که ما ســالن 
بدن ســازی کردیــم، کاًل ده ســاعت در هفته 
استفاده می شــد. اما حاال ما تقریبًا آن سالن را 
کامل کردیم. االن به دلیل اصالح کف پوش فعاًل 
سالن تعطیل است. ولی این سالن همین طور 
پر و شلوغ خواهد شد. خب این ورزش مسابقه 
قهرمانی ندارد ولی هم برای بچه ها مفید است 
هم اســتقبال خوبی از آن می شــود. بچه های 
مــا فعالیــت بدنی زیــادی ندارنــد و زیــاد و بد 
می نشــینند. ما این ها را بــا تحقیق و به صورت 
علمی بررســی کردیم. خوب بدن سازی باعث 

بهبود وضعیت سالمت دانشجویان است.
درباره آن قرارداد بفرماییــد که آن اموال 
االن جــزو اموال دانشــگاه اســت؟ اگر 
هســت االن کجاســت و با آن هــا چه کار 
خواهید کرد؟ من می خواهم به این نامه 

و ماجرایش بپردازم. 
اجازه بدهید خیلی ورود نکنم. من صالح ندانستم 
که این روند ادامه پیدا کند و عذرخواهی کردیم و 
آن قراردادی که گفتم را  کنــار زدیم. من تا دیروز 
هم گیر این وسایل بودم. اجازه بدهید ورود نکنم 
به این قضیه. خرداد ســال قبل آن قرارداد را لغو 
کردیم. ما صالح نمی دانیم ســالن ما به تعدادی 
کودک داده شود برای تمرین. بحث تعمیرات ما 
هم بود که علتی برای لغو این قرارداد بود. سالن 
اصاًل وضعیت خوبی نداشــت. کف پوش ها مال 
26 سال قبل بودند و وضعیت بدی داشتند. قصد 
داریم کل آن ساختمان را تغییرات اساسی بدهیم. 
پس وســایل انبــار شــدند در جایی برای 

تعمیرات؟
بله، وسایل آنجا هســتند هنوز. فقط مسئله ای 
هست که قرارداد آن ها تمام نشده بود و آن وسایل 
به دانشــگاه معرفی نشــده بود. آن وسایل جزو 
اموال دانشگاه نشده بود. در قرارداد هم تصریح 
نشده بود. فقط گفته شده بود به جای اجاره بها 
سالن را تجهیز کنید. دقیق نشده بود. فاکتور ها 
هــم در اختیار ما نبود. یکســری پیــش فاکتور 
برای ما آوردند که سند نیست. این حاال داستان 

مفصلی دارد.
وســایل را انبــار کردنــد و دور نریختند. 

درست است؟
بله، چرا باید دور بریزیم؟ وسایل همین جا هستند 
ولی تکلیفشــان هنوز روشن نشده. تمام وسایل 
چه قدیمی چه جدید االن اینجا هستند.  چوب 
موازنــه ای که ایشــان )فردی که نامه را نوشــته( 
دیده بودند، در همین اتاقک بوده که ما وسایل را 
دپو کرده بودیم. همان چوب موازنه شماره اموال 
دارد. اما چیزی که مشــخص است این است که 
ژیمناســتیک به درد دانشــگاه ما نمی خورد. با 
آمــوزش و پــرورش صحبت کردم. آن هــا ارجاع 
دادند به آستان قدس. آن ها خواستند اما ناگهان 
پیش از آنکه ما بتوانیم اموال را شماره اموال بزنیم، 
داستانی دیگر پیش آمد که نمی توانم ورود کنم. 
خالصه آنکه همه اموال سالم هستند و هیچ یک 

از آن ها حیف نشده است.

مرســوم،  مطابــق  دانشکده ها جشن گزارش
ســاالنه به مناســبت عید نــوروز برگزار 
می کننــد. جشــن بهــاره دانشــکده 
کامپیوتــر شــریف، 17  فروردین ماه در 
سالن جابربن حیان در شرایطی برگزار 
شــد که قرار قبلی این جشن در اسفند 
مــاه به دلیل عــدم فاصله کافــی با ایام 
فاطمیه لغو شده بود. متناسب با مکان 
این جشــن تعــداد زیــادی از حضار از 
دانشکده های مختلف بودند که فضای 
برنامــه را دانشــگاهی تر می کــرد تــا 
دانشکده ای. اجرای این جشن بر عهده 
ورودی های امسال یعنی نود و چهاری ها 
بود. قبــل از باز شــدن درهای ســالن 
جمعیت نسبتًا زیادی پشت درها منتظر 
و دســت اندر کاران مشــغول  بودنــد 
آماده سازی سالن برای برگزاری جشن. 
جشــن با یک کلیــپ قرآنی بــا روایتی 
متفاوت از کوزه گری آغاز شد که انسان 
همچــون گل کوزه گــری اســت و برای 
رشد باید در مشــکالت ورز داده شود و 
در پذیــرش حق نرم باشــد. خاک رس 
باید الک شــود تا از هرچیزی که آن را از 
شــکل گرفتن و زیبا شدن دور می کند، 
جدا کند. متن این کلیپ توسط یکی از 
دانشجویان دانشکده خوانده شده بود 
و از تالوت و ترجمه آیات 16 و 17 سوره 

حدید بهره برده شده بود.
برنامه با خوش آمد گویی مجری برنامه 
شــروع شــد و پس از خوش و بشــی با 
حضار، جشــن با همخوانــی حضار با 
کلیپ »ای خاک مهر آیین« ادامه پیدا 
کرد. سپس مجری دیگر جشن، برنامه 
جشــن را معرفی کرد و توجــه حضار را 
به اجرای یکی از موســیقی های »یان 
تیرســن« )موســیقی لنویــی از آلبوم 
آملی(  توســط گروه موســیقی برنامه 
جلب کرد. این موســیقی با هنرمندی 
و زیبایــی هــر چــه تمام تر اجرا شــد. 
 ACM ســپس کلیپی از مســابقه های
و  AICپخش شــد. این مســابقه ها دو 
رویداد بزرگ دانشــگاه شریف در سال 
نود و چهار بوده و در دانشکده کامپیوتر 

برگزار شده بودند.
پس از آن برنامه شــعر طنز توسط یکی 
از دانشــجویان دانشــکده ارائه شد که 
محتوای کار حول بعضی مسائل خاص 
دانشــکده و مســئله اپالی بود. برنامه 
دوم موســیقی بــا خوانندگــی یکی از 
دانشــجویان دانشکده و موسیقی زنده 
اجرا شــد. این برنامه با شــعر »ای بهار 

دلنشین« فضای سالن را بهاری تر کرد. 
حضار در ســکوت کامل از ایــن برنامه 

استفاده کردند.
برنامه بعدی اهدای جوایز مسابقه های 
غیر علمــی انجمــن علمی دانشــکده 
کامپیوتــر )گــروه SSC( بــود. یکی از 
مســئوالن انجمــن علمی دانشــکده 
کامپیوتــر برندگان مســابقه های تایپ 
و طراحی لوگــو برای انجمــن علمی را 
اعالم نمــود. وی در ادامه افزود انجمن 
علمــی تصمیم دارد تا تعــداد این گونه 
مسابقات را بیشــتر کند. انجمن علمی 
دانشــکده کامپیوتــر نهادی اســت که 
مســئول برگزاری برنامه هــای علمی و 

البتــه برنامه های فوق برنامه اســت. از 
فعالیت های چشــمگیر اخیر این گروه 
می توان بــه برگــزاری مســابقه هوش 

مصنوعی شریف اشاره کرد.
مجری برنامه کلیپ شــریف استودیو را 
معرفی کــرد و اضافه کرد ایــن کلیپ به 
دلیل تغییر زمان جشن تغییراتی کرده 
و قســمت های مربوط به عید آن حذف 
شده اســت و قســمت هایی مربوط به 
شریف به آن اضافه شــده است. متنی 
دربــاره این کلیــپ آماده شــده بود که 
تقدیــم حضار شــد. فرم کلیــپ به این 
صورت بود که ســؤال هایی از عابران در 
دانشگاه پرســیده شــده بود و هرکدام 

چیزهایــی پاســخ داده بودنــد.  نحوه 
انتخاب مصاحبه شــونده ها هم به این 
صورت بــود کــه تنها بــا دانشــجویان 
مصاحبه نشــده بود بلکه با مســئولین 
خدماتی دانشــگاه و همچنیــن با امام 
جماعت محترم مســجد نیــز مصاحبه 
شــده بود. متأســفانه به دلیل مشــکل 
صوت کلیپ، کلیپ بــا روایت مجری از 
پاســخ های حاضــران در کلیپ پخش 
شــد. همچنین اعالم شــد کــه کلیپ 
 @SUTfilm شریف استودیو در کانال
به اشتراک گذاشته خواهد شد و حضار 
می توانند با مراجعه بــه این کانال آن را 

دانلود کنند.
سپس کلیپ اول پشــت صحنه تدارک 
مراســم پخش شــد که روایتی از انجام 
تزئینات دانشــکده و روند آماده سازی 

جشن بود.
برنامــه بعدی مســابقه دوبلــه کارتون 
بود. مجری این مســابقه، ابتدا حضار 
را دعــوت به شــرکت بــه این مســابقه 
کــرد. ســپس شــرکت کنندگان بــه دو 
گروه تقسیم شــدند. روند این مسابقه 
به این شــکل بود که ابتدا قســمتی از 
یک کارتــون پخش می شــد و ســپس 
همــان قســمت از آن کارتــون بــدون 
صــدای یکــی از کاراکتر هــا پخــش 
می شــد. شــرکت کنندگان هــم بایــد 
آن کاراکتــر را دوبله می کردند. شــرک 
و شــگفت انگیزان از انیمیشــن هایی 
بودنــد کــه در این مســابقه اســتفاده 
شدند. بعضی از شرکت کنندگان اجرای 
خارق العــاده ای داشــتند و حضار را به 
وجد آوردند. همچنین در پایان مسابقه 
هر گروه از شرکت کنندگان یک دوبله با 
محتوای خودشــان اجرا کردند که رأی 
حضــار را جلب کننــد. در پایان به همه 
شــرکت کنندگان ایــن مســابقه چغاله 

بادام اهدا شد.
برنامه بعــدی اجرای موســیقی همراه 
با پایکوبــی بود که با نوازندگی ســه نفر 
از دانشجویان دانشــکده اجرا شد. در 
ایــن قســمت از برنامه یک موســیقی 
ایرلندی اجرا شــد. می تــوان گفت این 
برنامه به عنــوان آخریــن برنامه اصلی 
اجرا شد. بعد از این، قسمت دوم کلیپ 
پشــت صحنه تدارک جشن پخش شد. 
این کلیپ ها بــا فاصله بســیار کمی از 
اجرای جشــن تهیه شــده بودنــد. این 
برنامه با پذیرایی متفــاوت پایان یافت. 
برگزارکننــدگان جشــن لیوان هایی از 

ژله های چند رنگ تهیه کرده بودند.

کامپیوتری ها جشن آغاز سال مفصلی برگزار کردند

جشن شاد بهار دیجیتالیون!

جشن بهاره دانشکده کامپیوتر پس از لغو شــدن قرار اول، در فروردین   
ماه برگزار شــد. حضار از دانشــکده های مختلف در این جشن حاضر 

بودند.
عده ای از حضار به صورت گروهی به تشویق می پرداختند و فضا را شاد   

)بخوانید بی نظم و شلوغ( می کردند. 
در اثنای برنامه به معدل بیست دانشکده کامپیوتر اشاره شد و حضار از   
بازگویی این موضوع برانگیخته شــدند و تشویق کردند. سیستم صوتی 
و پخش برنامه خالی از مشکل نبود و مثاًل در قســمتی از برنامه به دلیل 
آماده نبودن سیســتم برنامه تغییر کرد و به اهدای جوایز انجمن علمی 
دانشکده کامپیوتر اختصاص یافت. همچنین در حین اجرای مسابقه 
دوبله چند اشــکال سیســتمی به وجود آمد که به طوالنی شدن برنامه 

انجامید.
از حاشــیه های این جشــن می توان به شوخی های شــرکت کنندگان   
در مســابقه دوبله پرداخــت. خصوصًا اینکــه قســمت های جذابی از 

کارتون های مختلف برای دوبله انتخاب شده بودند.

نکته جالب این برنامه این بود که بیشتر سعی شده بود برنامه شاد باشد و از 
رسمیت خارج شود. همچنین مجری گری در این برنامه متمرکز نبود و چند 
مجری برای برنامه استفاده شده بود. از لحاظ جلب مخاطب و توجه حضار 

به برنامه می توان این جشن را بسیار موفق دانست.

حاشیه نگاری
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پرونده  پیش رو در قالب یک پروژه در دانشــکده صنایع و با همکاری روزنامه اجرا شــد. در این پروژه که بخشــی از آن را در روزنامه شریف با اجازه دســت اندرکاران آن بازنویسی کرده ایم، به بررسی  پرونده
وضعیت ارگونومی تحصیل در دانشــکده صنایع پرداخته شــده است. مطلبی که ما از این سند تحقیقاتی برگزیدیم، موضوعی اســت که نه تنها همه دانشجویان رشته های مختلف، که به احتمال 
زیاد اســتادان و کارمندان محترم دانشگاه نیز با آن دســت و پنجه نرم می کنند و آن، نحوه نشستن روی صندلی و تمرکز روی مطالعه یا حل مسئله برای مدت نسبتًا طوالنی است. تأکید اصلی هم بر روی پیدا کردن 

عادات نادرســت است و برای روشن شدن موضوع، عکس هایی از چگونگی استقرار دانشجویان در حین امتحان آورده شده است.

ستون فقرات و گردن
حالت صحیح: ستون فقرات دارای قوس های طبیعی است که باید آن ها را در وضعیت طبیعی خودشان همواره 
حفظ کرد. هرچقدر ســتون فقرات به حالت خنثی نزدیکتر باشــد، خستگی عضالنی کمتر اســت. برای این کار 
بایستی گردن و شــانه ها تا حدممکن به جلو خم نشود و اگر از بغل دستی خواســتید خودکار بگیرید تمام بدن را 

بچرخانید و نه گردن را. یعنی تا حد ممکن بدن در یک راستا باشد.
در شــریف: در اکثر موارد خم شــدن بیش از حــد به جلــو و پایین آوردن ســر و خم کردن گردن مشــاهده 
می شــود. امــا در برخی موارَد این مشــکل شــدیدتر اســت. چــه بســیارند در میان ایــن افراد کســانی که 
 می پندارنــد می توانند ضعف ســواد و اعصاب و کم کاری هــای طول ترم خــود را با نزدیک کردن ســر به برگه 

حل کنند.

کمر
حالت صحیح: سـه قـــوس طبـیـعی بـدن بـایـد حـین نـشسـتن حـفـظ گـردنـــد. کمر راست و نشیمنگاه 
بـــاید با پشت صندلی در تماس باشد. معموال صندلی های استاندارد چنین امکانی را برای فرد فراهم می کنند اما 

خود فرد هم باید طالب باشد.
در شریف: موارد معدودی مشاهده می شود که کمر و نشــیمنگاه با صندلی در تماس باشد. دوستان بدن خود را 
نیز خم می کنند تا بتوانند تمرکز کنند. یعنی عالوه بر گردن، کمر را نیز مــورد لطف خود قرار می دهند تا در حق 
عضوی از بدن اجحاف نشود خدای ناکرده. حتما شما نقش پشتی صندلی ابن سینا و تاالرها را در این کار جدی تر 
می دانید اما عکس ها نشان می دهد که در برخی موارد تماسی بین بدن و پشتی برقرار نشده تا در مورد کیفیت آن 

صحبت کنیم.

میز و صندلی های نامناسب
با نگاه کردن به تصاویــر می توانیم ببینیــم که ارتفاع میــز و صندلی ها، 
مقداری نامناســب و ناهماهنگ است. بســیاری از صندلی های استفاده 
شــده صندلی های دســته داری هســتند که معموالً ارتفاع و ابعاد آن ها 
کوچک است و فرد روی آن ها احســاس راحتی نمی کند و به همین خاطر 
وضعیت بدنی غیرعــادی به بدن خــود می دهد. از دیگر ســو، مکان میز 
صندلی در اکثر مواقع مکان نامناســبی اســت و بیش از اندازه به بدن فرد 
نزدیک است، به گونه ای که فرد مجبور اســت گردن خود را خم کند و سر 
خود را بچرخاند تا بتواند مطالب را بخواند و به پرســش ها پاسخ دهد. البته 
شدت مشــکل در مکان های مختلف فرق دارد. مثاًل در امتحان هایی که در 
محل تاالرها برگزار می شــود، این مشکل کمتر اســت. به عنوان نمونه، در 

تصاویری از این بخش که به امتحان ریاضی 1 مربوط اســت، می بینیم که 
افراد بهتر توانســته اند پشت میز بنشینند و به ســؤاالت پاسخ دهند اما در 
سایر امتحانات که در ســاختمان ابن سینا برگزار شــده اند، این مشکل به 
خوبی به چشــم می خورد. بگذریم از اینکه فرقی نمی کند شما قد و وزنتان 
چقدر باشــد. در هر صورت همه ما در ابن ســینا روی یک جــور صندلی 
می نشینیم؛ خواه قد شــما 140 سانتی متر باشــد، خواه 200 سانتی متر. 
حال مگر می شود حرف از ســاختمان ابن سینا شود، ولی قاتالن زنجیره ای 
ابن سینا را از یاد برود. پیچ زیر میز را می گوییم که چه شلوارها و مانتوهایی 
که پاره نکرده است و به قول یکی از دوستان باتجربه روزنامه، تنها چاره اش 
استفاده از آدامس است! از سوی دیگر ابعاد کوچک میز در نظر گرفته شده، 
باعث می شــود که افراد نتوانند تجهیزاتی را که در امتحــان به آن ها نیاز 

دارند، در دســترس قرار دهند تا بتوانند به راحتی از آن ها اســتفاده کنند. 
به همین خاطر، باید کمر خود را بچرخاند یا کاًل با زاویه نســبت به پشــتی 
صندلی خود بنشــیند. خدا نکند امتحان جزوه باز باشــد در ابن سینا! آدم 
حیران می شــود چند کتاب قطور را چگونه باز کند، کجا بگذارد و... . حال 
فرض کنید در این میان جامدادی یکی از بچه ها هــم از روی صندلی بغل 
دستتان بریزد کف سالن. در میان ســکوت استرس زای امتحان، لحظه ای 
صدای پخش شــدن مدادها و ِغل خوردن بی انتهای یکــی از خودکارها را 

تصور کنید.

خط نامناسب برای سؤاالت
استفاده از شماره خط کوچک یا دستخط بد و ناخوانا برای سؤاالت، می تواند 

تحلیل ارگونومی دانشجویان شریف هنگام امتحان دادن

درست بشین نمیری!

امتحان روش های تولید 2 در کالس های ابن سینا )زمستان 94(امتحان ریاضی 1 در تاالر 3 )زمستان 94(

عوامل شخصی: درست بنشینیم وگرنه...
در شکل نشستن، یکسری موارد است که ما باید رعایت کنیم و برخی را هم محیط به ما تحمیل می کند. اول مروری کنیم بر مهم ترین مواردی که در نشستن باید رعایت کنیم و نمی کنیم.

عوامل محیطی: دیگه دست خودم نیست
در بندهای باال، همه تقصیر را در قرار گرفتن بدن در چنین شرایطی، متوجه دانشجو ساختیم، ولی واقعیت این است که برخی شرایط محیطی بر بروز این مشکالت، کاماًل اثرگذارند و می توانند باعث ایجاد چنین حاالتی گردند.
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پا
 حالت صحیح: زانوها باید هم ســطح نشــیمنگاه و یا بـاالتـــر از آن قرار گیــرد. پاها نبایــد روی یکدیگر قرار 

گیرند.
در شریف: در بیشتر موارد مشاهده می شود که دانشــجویان در جلسه امتحان یک پا را روی پای دیگر می اندازند  
یا پاهای خود را از محل ســینه پا روی زمین قرار می دهند یا پاهای خود را پشــت پایه های صندلی قفل می کنند. 
قرار دادن سینه پا روی زمین، برای پا خطرناک نیســت. اما دو مورد دیگر یعنی انداختن پاها روی هم و قفل کردن 
پاها پشت پایه صندلی، جزء مواردی است که می تواند به بدن فرد فشار وارد کند. فرد معموالً پس از مدتی مجبور 
می شــود که موقعیت پاهای خود را عوض کند. درد گرفتن پاها و احســاس خواب رفتگی و بی حســی پاها، جزء 

مواردی است که غالباً در نتیجه چنین نشستنی برای فرد پیش می آید.

 نسبت مشکل با سختی امتحان
یک نکته جالب توجه که البته به سادگی در هنگام امتحانات می توان آن را دید و همه ما به آن شهود داریم، این است 
که در امتحان های مختلف، میزان فاصله گرفتن دانشجویان از وضعیت استاندارد متفاوت است و در امتحان هایی 
که افراد آن ها را حیاتی تر یا دشوارتر تلقی می کنند، از آنجا که احساس می کنند باید بیشتر بر امتحان تمرکز داشته 
باشند، میزان انحنای کمر و گردن آن ها بیشتر می شود. به عنوان شــاهدی بر این مدعا، می توانیم به اختالف بین 
تصاویر مربوط به امتحانCIM )دانشکده صنایع( با سایر امتحانات اشاره کنیم. امتحان CIM، امتحانی است که در 
موقع امتحان دانشجویان استرس کمتری دارند و از این رو، سر جلسه امتحان نیز کمتر به بدن خود فشار می آورند. 
به همین دلیل نیز می بینیم که انحراف دانشجویان از موقعیت مناسب در این امتحان کمتر است. با تشکر از استاد 

این درس که در ارتقای سالمت دانشجویان و کاهش ضایعات نخاعی قدمی  برداشته اند.

باعث شود که فرد برای تمرکز بیشــتر  و خواندن سؤاالت، خود را خم کند تا 
بتواند متن سؤاالت را بخواند. 

هر چند با کمال احترام، دســت خط برخی از اســتادان آن قدر ناخواناست 
 که دانشــجو فکــر می کند کدشــکنی ســؤال نیــز بخشــی از امتحان 

است.

نور ناکافی محیط
در صورت نبود نور کافی در محیط امتحان، فرد ناچار است که سر خود را به 
برگه نزدیک کند تا بتواند متن سؤاالت را دقیق بخواند و به آن ها پاسخ دهد. 
البته گاهی اوقات همین نور بــه صورتی دیگر گریبان گیر افراد می شــود. 

منظورمان المپ مهتابی ای است که چشمک می زند. 

خدا نصیب گرگ بیابان نکند!

دمای پایین محیط
به طور کلی، بدن در هنگام ســرما تمایل دارد که حالــت انقباضی به خود 
بگیرد تا بتواند گرم شــود. این مورد در همه جا صادق است. بنابراین عجیب 
نیســت که ببینیم افراد هنگامی کــه دمای هوای مکان امتحان مناســب 

نباشد، خود را جمع کنند. 
دمای پاییــن، باعث بروز اســترس در افراد نیز می شــود. امــا افرادی که 
برای جلوگیری از ســرما لباس اضافه می پوشــند نیز از آن طرف می افتند 
یا بیشــتر خوابشــان می گیرد تا اســترس، یا برای دســت و پایشان دیگر 
دامنه حرکتی نمی مانــد، یا با هر حرکت خود و نواختن صدای کاپشــن در 

سالن، مزاحم اطرافیان می شــوند. نکنید این کار را! در هنگام امتحان آدم 
 حتی صدای راه رفتن مورچه ها را نیز می شــنود. صدای تیک تاک ســاعت 

که دیگر بماند.

احساس عدم امنیت در امتحان
شــاید در نظر اول، در نظر گرفتن تأثیر این عامل در کنار عوامل فوق ناچیز 
به نظر برســد، ولی واقعیت امر آن است که در بســیاری از مواردی که فرد 
بخواهد خود تقلب کند یا اینکه بخواهد جلو تقلب کردن ســایرین را بگیرد، 
حاالت غیرطبیعی به بدن خود می دهد تا بتواند جلو دید را بگیرد. به عنوان 
مثال می توانیم بــه خم کردن بدن یا چرخاندن بدن بــرای دور کردن برگه 

امتحانی از دید فرد مجاور اشاره کنیم.

امتحان CIM در کالس های ابن سینا )زمستان 94(امتحان روش های تولید 2 در کالس های ابن سینا )زمستان 94(

عوامل شخصی: درست بنشینیم وگرنه...
در شکل نشستن، یکسری موارد است که ما باید رعایت کنیم و برخی را هم محیط به ما تحمیل می کند. اول مروری کنیم بر مهم ترین مواردی که در نشستن باید رعایت کنیم و نمی کنیم.

عوامل محیطی: دیگه دست خودم نیست
در بندهای باال، همه تقصیر را در قرار گرفتن بدن در چنین شرایطی، متوجه دانشجو ساختیم، ولی واقعیت این است که برخی شرایط محیطی بر بروز این مشکالت، کاماًل اثرگذارند و می توانند باعث ایجاد چنین حاالتی گردند.



سال نو، رکورِد نو
در حالی که در سال 1394 به طور میانگین روزانه 70/5میلیون لیتر بنزین مصرف 
شد، با فرارســیدن تعطیالت نوروز میزان مصرف به یکباره اوج گرفت به طوری که 
حتی به رکورد بی ســابقه 106میلیون لیتر در روز نیز رسید و به طور مجموع از 26 
اســفندماه 94 تا پایان ١٣ فروردین ماه امسال ، یک میلیارد و 453 میلیون و 500 

هزار لیتر بنزین توزیع و مصرف شد که  21درصد بیشتر از میزان مشابه پارسال است. با یک محاسبه ساده، در 
عید امسال دولت حدود 3هزار میلیارد تومان یارانه بنزین )از مابه التفاوت قیمت داخل و فوب خلیج فارس( 

داده است.

60 مگاوات برق خورشیدی در کرمان
اخیرًا با همکاری بخش خصوصی قرارداد یک نیروگاه 60 مگاواتی با سرمایه گذاری 
حدود 50میلیون دالر به امضا رسیده اســت. طبق آنچه نایب رئیس اتاق بازرگانی 
کرمان بیان کرده است، سیاست مدیران استان کرمان استفاده از مزیت های نسبی 
این استان علی الخصوص پتانسیل های انرژی تجدید پذیر است و در آینده برنامه 

تأسیس نیروگاه 100 مگاواتی خورشیدی در دستور  کار است. استفاده از پتانسیل های خورشیدی استان های 
کویری ایران همواره از مســائلی مورد بحث بوده اســت که به دلیل پایین بودن قیمت خرید  برق تجدید پذیر 

انگیزه کافی برای سرمایه گذاران ایرانی در این حیطه ایجاد نشده است.
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احتمااًل بــا دیدن عالمــت اخطار  انرژی
جلوگیــری از تمــاس بــا آب روی احمد حسین نژاد

وســایل برقــی ماننــد سشــوار کــه بیانگــر احتمال 
برق گرفتگی در اثر اســتفاده از آن در کنار آب اســت، 
جمع ناپذیری آب و برق با یکدیگر در ذهن شکل گیرد. 
همان برقی که از جریان آب پشت سدهای برقابی برای 
رفاه انسان تولید شده اســت در تماس مستقیم با آب 

سبب آسیب رساندن به انسان می شود. 
اما از طرفی دیگر حتمًا در هنگام قطع برق متوجه قطع 
یا کاهش فشار آب ناشی از خاموشی پمپ ها شده اید! 
در تمامی مراحل تولید، اســتخراج، فرآورش و تبدیل 
حامل های مختلف انرژی مانند نفت، گاز، زیست توده 
و ... آب استفاده می شود. در مقابل برای استخراج آب 
چاه ها و آب شــیرین کن ها و انتقال آب در خطوط لوله 
و همچنین همراه مصــارف مختلف آب در بخش های 
خانگی مانند شست وشو یا سیستم های خنک کننده 
در بخش صنعتــی و در نهایت در تصفیــه فاضالب ها 
انــرژی مصرف می شــود. آنچه در این بین مشــاهده 
می شود، وجود ارتباطی تنگاتنگ بین دو جریان آب و 
انرژی است. در بررسی ادبیات این موضوع در اصطالح 
  Energy for Water و Water for Energy بــا عنــوان

مطرح شده است.
آب و انرژی جریان های حیاتی در سیستم های مختلف 
در اکوسیستم )زیست بوم( هســتند. این دو جریان از 
عوامل مهــم در تولید محصوالت مختلف هســتند. با 
رشــد جمعیت و افزایش تقاضا برای ایــن دو جریان بر 
اهمیت موضوع آب و انــرژی و پرداختن به روابط بین 
این دو جریان برای دســتیابی به توسعه پایدار جوامع 

مختلف افزوده شده است.
نگاهی به معضالت گذشته نشان می دهد که همواره 
رقابت هــای بزرگی در ســطح جهانی بر ســر تصاحب 
مالکیــت منابــع انــرژی وجود داشــته اســت چرا که 

امنیــت ملــی و پایــداری نظام های حکومتــی تا حد 
زیــادی در گرو دسترســی به ایــن منابع بوده اســت. 
پس از سال 1973 به دلیل رشــد سریع مصرف منابع 
نفــت، قیمت نفــت به دلیــل کمیابی منابــع افزایش 
یافته و به ســبب آن هزینه های تولیــد باال رفته و در پی 
آن بهینه ســازی مصرف منابع انــرژی در اولویت قرار 
گرفت. درمورد آب نیز این اتفاق در حال تکرار اســت و 
رشــد جمعیت و در نتیجه افزایش تقاضا، تخلیه منابع 
آب و برداشــت ســریع از آن، آب را از منابع تجدیدپذیر 
به پایان پذیــر تبدیل نموده و پایدار نمــودن منابع آب 
 را مســتلزم صــرف کار و برنامه ریــزی بــرای مصرف، 

کرده است. 
 

وضعیت آب و انرژی در جهان و ایران
هرچنــد که بخــش بــزرگ از زمیــن را آب اقیانوس ها 
پوشــانده اند اما تنهــا 2/5درصد از منابــع آب جهان 
به عنوان آب شــیرین فراهم اســت و از این مقدار تنها 

0/3درصد در دسترس برای مصرف است.
از این مقدار آب در دسترس در دنیا، بیش از 70درصد 
آن در بخــش کشــاورزی مصــرف می شــود و حــدود 
20درصد در صنعت و 10درصد در بخش خانگی مورد 
استفاده قرار می گیرد. در ایران به علت عدم بهره وری 
آب در بخش کشاورزی مصرف آب در این بخش به بیش 

از 90درصد رسیده است. 
هر چند که به خاطر موقعیت جغرافیایی، ایران از لحاظ 
منابع انرژی غنی اســت ولی از لحــاظ برخورداری از 
منابع آب در شــرایط یکنواخت و مساعدی نیست و در 
وضعیــت تبدیل از کمبــود اجتماعی اقتصادی آب به 

وضعیت کمبود فیزیکی است.  
بحران آب در ایران مســئله ای جدی است که خبرگان 
این حوزه در این زمینه هم نظر هســتند. مشــکل آب 
از دو جنبــه کمی و کیفی برای ایران مطرح اســت. در 

شمال کشــور به علت بارندگی فراوان مشکل کمی آب 
وجود نداشــته و بحث کیفیت آب هــای زیرزمینی که 
در اثر اســتفاده سموم کشــاورزی و تخلیه پساب های 
مختلف دچــار آلودگی می شــوند، مطرح اســت. در 
حالی که بخش مرکزی کشور به ندرت شاهد بارندگی 
اســت و با مشــکل کمی آب مواجه هســتند. تولید با 
نیمی از ظرفیت در نیروگاه بــرق اصفهان در برخی از 
ایام تابستان یا خرید فاضالب جهت تصفیه و استفاده 
در فوالد مبارکه اصفهان به دلیل کمبود آب در اســتان 
صنعتــی اصفهــان نمونه هایــی از نتایج ایــن بحران 

هستند.  

نگاه ویژه دولت به آب در برنامه توسعه ششم
هر چند تا کنون توسعه میادین گاز و نفت در برنامه های 
توسعه کشور مطرح بوده است ولی با توجه به اهمیتی 
که در زمینه آب بیان شــد از محورهــای مهم در برنامه 
توسعه ششم، توسعه گلخانه ها و اصالح باغ ها آبیاری 

آن برای باال بردن بهره وری آب است. 
معاون امــور باغبانی وزیر جهاد کشــاورزی بیان کرده 
اســت که با تبدیل 230هزار هکتار فضاهای باز گوجه 
فرنگی و سبزی به گلخانه ساالنه 3میلیارد متر مکعب 
آب ذخیره می شود. معاون امور آب و خاک وزیر جهاد 
کشاورزی نیز بیان کرده اســت که نگاه دولت به بحث 
آب در برنامه ششــم توســعه به صورت ویــژه و به طور 
جدی پیگیری می شود. برای سال 95 دولت 400هزار 
هکتــار آبیــاری تحت فشــار را بــه مجلس پیشــنهاد 
 داده اســت )ســایت خبر آنالین- پنجشنبه 15 بهمن

.)1394
و بســیاری برنامه های دیگر که در راســتای حفظ این 
منبع ارزشــمند در نظر گرفته شــده اند، کــه با اجرای 
آن ها سعی در برداشــتن گام مؤثری برای جلوگیری از 

مشکالت ناشی از کمبود آب است.

بررسی مختصر ارتباط آب و انرژی

آب برای انرژی یا انرژی برای آب
 نشست اقتصاد آب و انرژی

با رویکرد بهره وری 
در اسفندماه سال گذشته،  سعید فتوحی 

اولیــن رویداد پیونــد آب و 
انــرژی بــه همــت انجمن 
علمــی رســانا و حمایــت 
انــرژی  و  آب  انســتیتو 
دانشــگاه صنعتی شــریف با برگزاری نشست 
اقتصاد آب و انرژی با رویکرد بهره وری درراستای 
اقتصــاد مقاومتی با حضــور نمایندگان وزارت 
نیرو، پژوهشگاه نیرو، وزارت جهاد و کشاورزی، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر فاطمی 
از دانشــکده مدیریت و اقتصــاد و دکتر ملکی 
معاونــت محتــرم فرهنگی دانشــگاه صنعتی 
شــریف به پایان رسید. جمع بندی این نشست 
دارای نــکات قابــل توجهی بود کــه به صورت 

خالصه در ادامه بیان می شود. 
رونــد نامطلوب شــاخص های مهــم مرتبط با 
بهــره وری ســرمایه و انــرژی در حــوزه برق در 
یک دهــه گذشــته و عــدم ســازگاری احداث 
در  آب  بحــران  بــا  حرارتــی  نیروگاه هــای 
مناطــق مختلف، اتکا بــه منابع موهــوم برای 
ســرمایه گذاری دولتــی و تبدیــل آن به بدهی 
شرکت ها از معضالتی است که موردتوجه قرار 
نگرفته اســت و مانعی جدی در سرمایه گذاری 
بخش خصوصی اســت. نوع نگاه نادرست در 
این بخش باعث شــده از یک سو هزینه ها برای 
تأمین آب و انرژی بیشتر از میزاِن بهینه آن باشد 
و از سوی دیگر با انحراف قیمت ها، از وضعیت 
تخصیص بهینــه فاصله بگیریم. ایــن اتفاق به 
معنای ناکارایی و درواقع صرف هزینه در مقابل 
تحصیل هیچ است. استفاده از ظرفیت موجود 
برقابــی در پهنه ایــران، توســعه نیروگاه های 
تولید هم زمان، تولید آب شیرین در کنار تولید 
برق پیشــنهاد هایی است که در این بخش باید 

موردتوجه سیاست گذار قرار گیرد.
درزمینــه کشــاورزی، طبق آمارهــا، چاه های 
برقی در ایــران 11درصد از برق کلی کشــور را 
مصرف می کند. عالوه بر این هزینه استحصال 
آب چاه برقی به چاه دیزلی یک به شــش است. 
وزارت نفت 1/65میلیــارد دالر برای 100هزار 
چاه کشــاورزی جهت تبدیل آن ها به چاه برقی 
مصرف کــرده اســت. یعنــی 16هزارمیلیارد 
تومــان صــرف این کار شــده اســت و بــر این 
اســاس  هزینه تولید برق برای همــه چاه های 
کشاورزی نیازمند حدود 30هزارمیلیارد تومان 
اعتبار است. از ســوی دیگر برنامه نصب کنتور 
هوشمند برق و آب مورداجرا واقع نشده است. 
آموزش کاربران، تغییر الگوی کشت، استفاده 
از محصوالت جایگزیــن و تولیدات گلخانه ای، 
تغییر شــاخص های کشــاورزی، اســتفاده از 
فّناوری های نوین دنیا مانند کشاورزی حفاظتی 
یا کشــاورزی پایدار و توســعه بازار آب با توجه به 
یارانه 55000میلیارد تومان ســاالنه آب و برق 
پیشنهاد هایی اســت که جهت بهبود وضعیت 

آب و انرژی در این بخش باید مدنظر قرار گیرد.

انـــرژی و محیط زیـــست
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عکاس باشی

مسابقه عکاسی سال 94 شریف، از دید روزنامه
اخیراً نظرمان به مســابقه عکاسی مخصوص شریفی ها جلب شــد که با حمایت باشگاه خانواده 
شریف در پایان سال ۹4 برگزار شد. آثار با محوریت سه موضوح زندگی، دانش و محیط بارگزاری 
شده اند. همچنین به نظر می رسد تنها قانون اصلی این مســابقه عکاسی بهره گیری از فضاهای 
مرتبط با دانشگاه شریف بوده است که دســت مخاطبان را برای خالقیت باز گذاشته است. پس 
از استقبال بی سابقه مخاطبان از این مســابقه داخل دانشگاهی، سرویس عکس روزنامه شریف 
تصمیم گرفت تا تحلیلی از کل آثار به عمل آورد و عکس برتر از دید ایشــان را در این ســتون به 
عالقه مندان معرفی کند. در این امر جا دارد از حضور افتخاری آقــای مهدی ملکی فر، قدردانی 
گردد.  از بین صدها اثر ابتدا 15 عکس برتر گلچین و سپس با بحث و نظر منتهی به 3 عکس شدند. 
و اما در مورد عکس برتر: ثبت روبه رو را شــاید بتوان در شاخه عکاسی مستند یکی از بهترین آثار 
این دوره دانست. این عکس که در دســته زندگی قرار دارد چقدر ساده با زاویه ای خالقانه اوضاع 
زندگی دانشجوی شــریفی را بازگو می کند. همین نگاه از باال و موشــکافانه بسیار تأمل برانگیز 
اســت. اجازه دهید تا نظم کف پوش و نیمکت ها و میزها را که هر یک از المان های ثابت مشهود 
در قاب هســتند، در تقابل با بی نظمی و شــلوغی محسوس از حضور دانشــجویان و وسایلشان 
قوی ترین نکته این عکس بدانیم و تحسین کنیم این نگاه را از دوست گرامی با اکانت »اعتصامی«. 

توضیح: ضمــن احتــرام به همه  مخاطبان،  به دلیل حساسیت های هزار قلم
احتمالــی، در این شــماره از ذکر نام نویســنده پرهیز 
می کنیم. چنانچه مرجعی قابــل اطمینان بخواهد با 
دانشــجوی مذکور ارتبــاط بگیرد، روزنامــه با رضایت 

نویسنده این ارتباط را برقرار می نماید.

ترم هفتم رو به اتمام بود. نزد اســتاد راهنمایم رفتم که 
قباًل گفته بود برای توصیه نامــه بیا پیِش خودم. موقع 
ورود متوجه حضور چند نفر در اتاق شدم. با این حال به 

استاد گفتم که برای ریکام اومدم خدمتتون.
نزد چند اســتاد دیگر رفته بودم، آن ها بــا روی باز اول 
رزومه ام را خواســتند، بعد به من توصیه نامه دادند، اما 
اســتاد من گفت بایــد از پدر و مادرت نامــه بیاوری که 

رضایت دارند اپالی کنی.
من: استاد اردو که نیست، من قباًل با پدر مادرم مشورت 

کردم.
استاد: نخیر، باید محضری اش هم بکنی و بعد بیایی.

من: استاد جدای از شوخی...
اســتاد: به مادرت بگو به من ایمیل بزند، اصاًل شماره 

مادرت را به من بده.
اینجا من غیرتی شــدم و با کلی کنترل کردِن خودم، با 
حالت عصبانیت گفتم با گوشی خودم تماس می گیرم، 

شما صحبت کنید.
استاد: نه، شماره را بده.

من: )با لحن بد( اصاًل ریکام نخواستم.
بسته شدن در همان و شروع شــدن داستان ده روزه و 

جانکاه همان!
چند روز بعد رفتم برای فرایند انتخاب واحد. ترم آخرم 
بود. قانونش این اســت کــه فارغ التحصیل می تواند 
تا ســقف 24 واحد بردارد. وقتی خواســتم از اســتاد 
راهنمایم امضــا بگیرم، اول که کلــی منتظر ماندم که 
کار شخص دیگری انجام شود. 3 روز از صبح می رفتم 
جلوی دفتــر اســتاد راهنمــا و ایشــان رد می کردند. 

باالخره یک روز توانســتم بروم اتاقشان و امضا بگیرم. 
صحبتشان جالب است:

شما هرکدامتان جگر گوشــه من هستید و من دوست 
نــدارم از کشــور خارج بشــید. خیلی »آتیشــی «تر از 
شــماها رفتند و برنگشتند؛ من باید جلوی این مسائل 
را بگیرم. خارج به شما پول زیادی نمی دهند، من بهتر 
می دانم. زندگی آنجا سخت است. شما همین جا هم 

می توانید رشد کنید. 
بــا این صحبت هــا به خــودم گفتم، چقدر بــزرگ فکر 
می کنند و به فکر جامعه خودمان هستند. من که خودم 

عاشق کشورم هستم، تحت تأثیر قرار گرفتم. 
برای برداشــتن 24 واحد باید فرم تطبیق پر می کردم، 
تأییدیــه و امضای معاون آموزشــی و اســتاد راهنما را 
می گرفتم. تأییدیه را گرفتم. برای امضای استاد راهنما 
3 بار نزد ایشان رفتم. روز اول ایشان گفتند: »وقت ندارم 
فردا بیا دربــاره اش صحبت کنیم«. روز دوم با ایشــان 
صحبت کردم و وضعیتم را توضیح دادم. ممکن بود به 
خاطر دو یا سه واحد پنج ساله بشوم اما ایشان توجهی 
نمی کردند. روز سوم با کلی ناراحتی نزد ایشان رفتم اما 

با من برخورد بدی داشتند:
اســتاد، یــک ســال از عمــرم تلف می شــود. من   -

فارغ التحصیلم. سقف واحدم را باز کنید.
شــما عملکردت ضعیف بوده. من به فکر خودت   -

هستم.
یک سال عمر زمان شما با زمان ما فرق دارد. االن   -
سرعت زندگی باال است، یک سال خودش یک عمر 

است! چطور به فکر من هستید؟
منو تحت فشار نگذار. برو و بعد از ترمیم بیا.  -

من هر چه می گویم شما بد برخورد می کنید. چرا   -
از حرف های من ناراحت می شوید؟

ببین این زیر چی نوشته شده.  -
نوشته امضای استاد راهنما.  -

یعنی چی؟  -
یعنی شما باید اجازه بدهید.  -

خب من اجازه نمی دهم! هر کاری می خواهی بکن!  -
من از شدت ناراحتی دیگر نمی دانستم چه کنم. شاید 
به خودکشــی هم فکر کردم! من عضو شورای صنفی 
بودم و همیشــه دنبال حل کردن مشکالت دانشجو ها 
دویدم و تالش کردم. حاال که خودم به مشکل خوردم، 
کسی نیست کمکم کند. امور دانشجویی رفتم، آموزش 
کل رفتم. هیچ کدام از راه ها جواب نداد.کالفه شــده 
بودم. پدرم وقتی خبردار شــد با اســتاد راهنما تماس 

گرفت.
الــو! ســالم. مــن پدر دانشــجوی شــما هســتم.   -
می خواستم درمورد روحیه پسرم با شما صحبت کنم.

شما با چه اجازه ای با من تماس گرفتید؟  -
عزیز من، شما که از بیت رهبری باالتر نیستی. یک   -

فرد عادی هم تماس بگیرد پاسخ می دهند.
من خودم بهتر می دانم. من این دانشجوها را بهتر   -

می شناسم. من اندازه سن شما درس داده ام.
آقای محترم من 70 ســالم اســت. مگر شما 150   -

سالت است که این حرف را می زنی؟
نــه. کاًل منظورم این اســت که من دانشــجوها را   -
مدیریت می کنم، من مردشان می کنم و می فرستم 
داخل جامعه، من بزرگشــان می کنم. اگر مشکل 
پول است که 5 ساله شــود، من پولش را می دهم. 

شما نمی فهمی، شما نمی دانی...
با پدرم خیلی بی ادبانه صحبت شــد ولی جواب پدرم 
 این بود که شــما در هر تحصیالتی هستی باید انسان 

باشی.
بــا یکــی دو روز تالِش دیگــر باالخــره با همــکاری و 
میانجی گری معاون آموزشی دانشکده قضیه حل شد 

و سقف واحدم باز شد.
خأل قانونی درمورد اســتاد راهنما آزاردهنده اســت. 
اســتاد راهنمــا می تواند با یــک امضا نــدادن زندگی 
دانشجو را نابود کند. واقعًا اگر دانشجویی از یک استاد 
شــکایت یا گله ای داشته باشــد، باید چه کند و به چه 

کسی مراجعه کند؟

روایت یک دانشجو از ماجرایی عجیب

استاد راهنمای 150ساله

ـــزار  قـــــلم ه
1- هزار قلم را از خودتان بدانید؛ تردید نکنید و بنویسید. ما چشم به راه متن های شما در اینباکس ایمیلمان هستیم.
2- هــزار قلم می خواهد تیمش را تکمیل کند. اگر تمایل به همکاری دارید )که حتمًا دارید دیگر!( به ما ایمیل بزنید.
3- اگر فکر می کنید »مجازی نوشِت« )این معادل را فی البداهه برای به کار بردن جای کلمه ُپست ساختیم( شما به 
درد هزار قلم می خورد و دوست دارید از چشم بیدار ما پنهان نماند، لطفًا از #هزار_قلم یا 1000qalam# استفاده 

کنید.
4- هنوز هم از کشور دوست و همسایه، افغانستان، به ما درخواست دوستی می دهند و ما نمی دانیم چرا!

در طــول تاریخ، شــیرازی جماعت همیشــه 
بــرای انتخــاب کوتاه تریــن و مختصر ترین 
 رویــه، در مواجهــه با مســائل زبــان زد بوده 

و هستند.
از رفع بحــران حمله مغول گرفتــه )دیدن اینا 
خیلی قاطی اند، کلید شهر رو گذاشتن تو عسل 
و پیشــکش کردن!( تا اینکه چی شــد حافظ از 
میخانه سر در آورد )می خواســت بره مسجد، 
ولی میخانه تو مسیر بود و البته نزدیک تر، پس 

طبیعتاً رفت میخانه(!
خالصه سرتون رو درد نیارم، اینم دیوارنویسی 
شیرازیه. بنده خدا خیلی ســاده )و البته گویا!( 

درددلش رو گفته!

 

اکثریت دوستان و همکالسی های من یا دکترا 
دارند یا اینکه دانشجوی دکترا هستند.

ای کاش یکیتون قصاب می شــد می تونســتم 
چند کیلو گوشت خوب و مطمئن ازش بگیرم.

#کیمیاگر افسانه # نرگس را می دانست، جوان 
زیبایی که هرروز می رفت تــا زیبایی خود را در 
آبگینه ای تماشا کند. چنان شیفته خود می شد 
کــه روزی بــه درون آبگینه افتاد و غرق شــد. 
در جایی کــه به آب افتاده بــود، گلی رویید که 

»نرگس« نامیدندش.

تو دانشگاه شــریف تو اســتادا رقابت سر اینه 
کدوم کمتر نمره بدن.

Morteza Eftekhar

Mohammad Saber

هشتگ شماره 685  شنبه 21 فروردین 1395

ــزار ــــلم هـ twitter: 1000qalam قـ
facebook: 1000qalam.sharifdaily
instagram: 1000qalam.sharifdaily

google+: 1000qalam.sharifdaily
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Hesouri

هــــــــــزار قلــــــــــم

Zahraslii



صفحـــــــه آخـــــــــر

2695...0910: جــواب دهنده اس ام اس ها بســیار 
بی نمک تشریف داره!

   می ترســیم بدیم به شما نمکش زیاد 
بشه دیگه کسی نتونه بخوره.

1876...0919: کســی که جواب پیامک ها رو می ده 

چقد یخــه:/. در قبال پیامک های انتقادی و درســت 
جواب طنز دادن، روزنامه رو خراب می کنه.

   مشــخصه که نیویورک تایمز به شما 
پول می ده تا علیه روزنامه اس ام اس بدید. برید به 

اون رئیساتون بگید:

 you’re nothing, we are a lot!.
2765...0937: خواهشاً به جای دانشکده ساختن 
یه آمفی تئاتر بزرگ بزنید که هر مراســمی داشــتید 

مجبور نشید تو تربیت بدنی برگزار کنید.
   چه مطالبه گر مؤدب و ریزبینی.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه
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22

22
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آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

چندی اســت زمزمه هــای حضور 
دکتر احمــدی نــژاد در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 96 بیش از 
پیش بلند شده است و تحلیلگران 
تفاســیر مختلفی در مورد آن ارائه 
می دهند؛ ولی بنده به شــخصه بســیار از ایــن ماجرا 
اســتقبال می کنم و دالیلی بســیار متقن دارم که همه 
حاکــی از درایــت، مدیریــت، دلســوزی، مهربانــی و 
سیاست ورزی ایشان اســت که هر یک به تنهایی برای 

4 سال ریاست جمهوری کفایت می کند:
رعایــت بهداشــت: جنــاب دکتــر بــا اینکــه یکی از 
شعارهای اصلی دوران ریاســت جمهوری شان آوردن 
نفت سر سفره مردم بود، ولی چرا اینکار را نکرد؟ چون به 
اتفاق نظر همه کارشناسان بهداشت و پزشکان محترم 
این کار با بهداشت فردی و جمعی منافات داشت. فلذا 
دکتر با کلی اندوه و غم نه تنها بی خیال این ماجرا شــد، 
بلکه با کم کردن محتوای قبلی ســفره مردم باعث شد 
تا یک رژیم غذایی ملی در مملکت حاکم شــود و با این 

روش به سالمت و بهداشت کشور نیز کمک کرد.
مهربانی بــا دوســتان: از همین االن کــه خبر حضور 
جناب دکتر مطرح شده اســت، مادران رؤسای جمهور 
تمامی کشــورها دلگرم شــده اند و مطمئن هستند اگر 
روزی خدای ناکرده فرزندشــان دار فانــی را وداع گوید، 

کسی هست که حامی و پشتیبان آن ها باشد و مایه قوت 
قلبشان گردد و نگذارد آب توی دلشان تکان بخورد.

دلرحمــی با دشــمنان: جنــاب دکتر نه تنها نســبت 
به دوســتان شــفقت و مهربانی داشــت، بلکه نســبت 
به دشــمنان نیــز دلرحــم بــود و عطوفت نشــان می 
داد. به طــور مثال کدام آدمی اســت کــه وقتی آنجای 
دشــمنش می ســوزد، وی را راهنمایــی کنــد و بگوید 
که آنجایت که می ســوزد آب بریز؟ جز این اســت که با 
آب ریختن به آنجایش خنک شــده و از ســوزش نجات 
پیدا خواهد کرد؟ با شــناختی که از جنــاب دکتر دارم 
مطمئنًا اگر مجددًا رئیس جمهور شــوند، این بار برای 
دشمنانشــان پماد »زینک اکســاید« هم جهت ترمیم 

سریع تر سوختگی ارسال خواهند کرد.
حمایــت از علــم: در کــدام دولــت ســراغ داریــد که 
رشــد علم به اندازه زمان جنــاب دکتر ســیر صعودی 
داشته باشــد. در زمان ایشــان نه تنها بودند وزرایی که 
یک شــبه دکتری می گرفتنــد، بلکه در عرض دو ســه 
ماه حدود 3000 نفر بورســیه دکتری می شــدند. تازه 
هم زمان خود دکتر کارشــناس همه چیز هم بود. همه 

کارشناسی هایش را هم در همین دوران گرفت.
منبع نور و انرژی: ایشان با تمام مشغله ای که داشتند 
یک تنه در اوقاتی که الزم بود نــور هم تولید می کردند. 
برخی نزدیکان حتی مدعی هستند اصل انرژی هسته 

ای ما ایشــان بودند که فقط یک چشمه اش را در سالن 
اجتماعات سازمان ملل به صورت هاله نور نشان دادند 
و بارها شــده بــود که وقتی کســی مدت زمــان زیادی 
جلوی ایشــان می ایســتاد، تازه وقتی که ســاعتش را 
در می آورد، متوجه تغییر رنگ پوســت خود می شد. به 
همین دلیل اگر دقت کنید اکثر اعضــای کابینه برنزه 

بودند.
مراعات حال کارکنان: ایشان خیلی حواسش به تیم 
کاری اش بود. وقتی فهمید دکتر متکی خسته است و 
نیاز به استراحت دارد، وقتی به سنگال سفر کرده بود، 
خبر برکنــاری اش را داد که دچار بحــران های روحی 
نشــود و همان جا پس از برکناری کمی آب و هوا عوض 
کند و با روحیه ای هر چه شــاداب تر به میهن باز گردد و 

در خدمت خانواده باشد.
رونق اقتصادی: بعد از برجام هنوز هم معلوم نیســت 
که سوئیفت باز شــده اســت یا نه و خبرها ضد و نقیض 
اســت؛ ولی زمان دکتر بــدون ایــن تشــریفات و ادا و 
اصول ها بابک جــان در ایکی ثانیه پــول های مملکت 
را می برد آن ور آب و خاوری 3هزار میلیارد را بدون آنکه 

آب از آب تکان بخورد، فرستاد کانادا و جاهای دیگر. 
خالصــه دکتر اهــل قرتی بــازی نبود. وقتــی گفت ما 
می توانیم، توانســت. کلی هم اســناد و مــدارک برای 

همه شان داشت.

دکتر اهل قرتی بازی نبود

دوست عزیز! نمی خواهیم 
زباله هات رو تفکیک کنی. 

حتی نمی خواهیم بندازی تو 
سطل آشغال. بنداز رو زمین 
حداقل نیروهای زحمتکش 

نظافت دانشگاه پیداش کنن! 
جنبه نداری نوشابه انرژی زا 

نخور برادر من.
)زباله نوشابه انرژی زا در 

سقف داغان آسانسور داغان 
کتابخانه مرکزی. درود بر شرف 

پاکت آریایی ۲500ساله.(

دنیا هنوز خوشگلیاشو داره 
در حــال حاضــر وضعیت 
و  کشــور  در  هــوا  و  آب 
تهــران  علی الخصــوص 
طــوری شــده کــه دنیای 
مجــازی شــده محاســن 
بهــار. شــما االن رنــدوم صفحه یک دانشــجو 
در اینســتاگرام را بــاز کنید، یا رفتــه ولیعصر با 
پله های پارک ساعی و مینیون ها عکس هنری 
انداخته، یا »یه روز خوب با خانواده تو طبیعت 
یهویی« شــده، یا نهایتًا طــرف خیلی متفاوت 
بوده روی آهنگ »آمد بهار جان ها« دابســمش 
ساخته اســت. یعنی االن طوری شده که ما در 
منزل نشسته ایم ولی توی هر گوشه این شهر از 

عکس های رفقا خاطره داریم.
البته از نظر ما مهم ترین حســن خوبی بهار این 
اســت که شــما عمرًا بتوانید زودتر از 9 صبح از 
خواب بلند شــوید. تــازه این مال بیدار شــدن 
اســت. بلند شــدن از رختخواب تا حوالی 10 
زمان می برد. بعد از آن طرف شــب ساعت 10 

نشده تخت تو را می خواند.
حسن دیگر بهار این است که حیوانات شهری 
در این فصل یک طوری شــان می شــود. اصاًل 
انگار ســعدی علیه الرحمه به جــای آدمی باید 
می گفته »یاکریم نیســت که عاشق نشود وقت 
بهار«. بعد این بنده های خدا مثل ما دایرکت و 
پی وی و این ها که ندارند. نشد ما یک بار پنجره 
کالس را بــاز کنیم صــدای مکالمه عاشــقانه 
ایــن عزیــزان خنده های یواشــکی بــا حالت 
if you know what I mean بــر لــب اقشــار 
مختلف دانشــجویان نیاورد. البتــه هوای بهار 
دانشــجو جماعت را هــم عاشــق می کند ولی 
می ترســیم حرفی بزنیم، به جرم ترویج فرهنگ 

غربی و ولنتاین پلمپ شویم.
فایده بعدی بهار این اســت که سیاســیون در 
این فصل یاد مردی با کاپشــن بهــاری و دولت 
بهــار می کنند. فضای سیاســی کشــور که در 
طول ســال در ژانر ســورئال قــرار دارد، در این 
مدت یک چیزی می شــود بین ژانر وحشــت و 
استند آپ کمدی. مثل اینکه دراکوال را بیاورند 
خندوانه بعد لبوی جناب خان را با خون اشتباه 

بگیرد.
خوبی دیگر بهار این نو شــدن اســت. جدای 
از طبیعت و رنگ جدول هــای خیابان، چهره 
بســیاری از دوســتانمان هــم در ایــن فصل 
به نحوی نو می شود که چهاردهم فروردین باید 
یک بار دیگر خودشــان را معرفــی کنند. البته 
در این باب مقدار بیشــتری توضیح الزم است 
ولی متأسفانه االن فضا طوری شده که شما به 
یک نفر بگویید: »داداش شما زورت زیاده بیا 
سر این میز رو بگیر ببریمش اون طرف« متهم 
می شــوی به تبعیض جنســیتی. لــذا العاقل 

یکفیه االشاره. 

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به ارگونومی و تقدیم می کنیم به همه وسایل ارگونومیک. تقدیم می کنیم 
به همه وســایل نیمه ارگونومیک. تقدیم می کنیم به وســایل غیر ارگونومیک، و تقدیــم می کنیم به صندلی های 
ابن ســینا و تاالر ها. تقدیم می کنیم به هنر حاصل از لولــه آب جوش خورده و تخته های دقیقًا تنظیم شــده روی 
مهره های سوم و چهارم ستون فقرات همه جالسین، فارغ از ارتفاعشان.  تقدیم می کنیم به آسیب های ناحیه ای 
اسکلتی ماهیچه ای. تتمه اش هم تمام و کمال تقدیم می کنیم به کمر و پا و مابقی بدن دانشجو های شریفی که از 

دم کنکور راست بشو نبودند و در شریف هم که نیستند و احتمااًل دیگر هم نخواهند بود.

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
زیر نظر شورای سردبیری
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