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این اسم 
دوست داشتنی

شهد شیرین شریف
ســال ٧٧ كه تــازه افتخار 
شریفی شــدن نصیبم شده 
بود، هر جا سخن و صحبت 
از درس و مشــق و دانشگاه 
می شد، دوســت داشتم از 

من هم بپرسند »كدام دانشگاه«.
اگر می پرســیدند، قند در دلم آب می شــد و با 
افتخار می گفتم شــریف. )البته هنوز هم دوست 

دارم بپرسند!(
بعدها كه كمی بزرگ تر شدم، دیدم كه این موضوع 
در تعامالت صنعتی و ســازمانی و بین المللی هم 
كاماًل مشــهود اســت و به واقع دیدم كه احترام 
ویژه ای برای شــریف قائل اند و شــریف همه جا 
عزیز است و محترم. حتماً برای شما هم این اتفاق 
زیاد افتــاده و می افتد. این قندی كــه در دل آب 
می شــود و این احترام ویژه، از كجا می آید و ریشه 

آن چیست؟
قطعاً شما هم تصدیق خواهید نمود كه این ناشی 
از برند متمایز شریف است كه همیشه ممتاز بوده و 
هست. برند یكی از مهم ترین دارایی های ناملموس 
یك سازمان است كه ســازمان ها باید بیشترین 
توجه را به آن داشته باشــند. برند ذهنیتی است 
كه مخاطبان یك ســازمان از آن دارنــد و باعث 
متمایز شدن یك سازمان از سازمان دیگر می شود 

و متضمن حداقلی از كیفیت و ارزش است.
 دانشــگاه مــا بــا پشــتوانه ٥٠ ســال فعالیت 
منحصر به فــرد و متمایــز در حــوزه آمــوزش 
و پژوهــش و فنــاوری و تربیت نیروی انســانی 
توانمنــد )حــدود ٤٥٠٠٠ فارغ التحصیــل( و 
نقش آفرینــی جدی و مؤثــر در فضای صنعت و 
فناوری و جامعــه، صاحب یك دارایــی ویژه و 
متمایز به نام برند اســت كه به زعم نویســنده، 
مهم تریــن دارایی آن اســت. شــریف یك برند 
خوش نام و البته ســرمایه ای ارزشمند و بی بدیل 

برای كشور است.
حفاظت، صیانت و ارتقای این برند، موضوع بسیار 
مهمی است كه برای همه اعضای خانواده شریف 
)استاد، دانشجو، فارغ التحصیل، كارمند( وظایفی 
را تعیین می كنــد. هرچند با توجــه به اهمیت 
موضوع برند، لزوم برقــراری طرحی یا كمیته ای 
جهت صیانــت از برند شــریف را ضروری حس 
می كنم، اما فكر می كنم مهم ترین وظیفه بر دوش 
اعضای خانواده شریف اســت. بیایید به شكرانه 
همه قندهایی كه به یمن وجود شریف در دلمان 
آب شده است، قدردانی از همه احترام هایی كه به 
خاطر شریف به ما گذاشــته اند، به شكرانه وجود 
این درخت تنومند كه شهد شیرین گل هایش به 
كام ها حالوت بخشیده و عطر دل انگیزش فضای 
جامعه را معطر ســاخته اســت، حافظ و نگهبان 
شایسته ای برای آن باشیم. درست كه شریف یك 
سرمایه ملی است و همه نسبت به آن مسئول اند، 
اما صیانت از برند شــریف، در درجه اول وظیفه 
شریفی هاست.  شاید این درخت تنومند به خاطر 
عظمتش چنین انتظاری از ما نداشــته باشد، اما 
این وظیفه هیچ گاه از دوش »شریفی های غیور« 

برداشته نخواهد شد.
* رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه

سرمقاله

برنامــه »از صفــر تــا یــك، 
نگاهــی بــه اســتارت آپ در 
ســیلیكون ولی و نقــش آن ها 
در تجســم آینده« در محیط 

دوستانه در ساختمان شهید رضایی ...

15٪ موفقیت

باالخره داریم به مراســم اصلی پنجاهمین ســالگرد 
صفحه  2 تأسیس دانشگاه نزدیك می شویم  ...  

»عملیات اجرایی پــروژه انتقال آب از بهشــت آباد به 
صفحه  6 كرمان كلید می خورد!«  ... 

در سال 1383 زلزله ای در دره الموت رخ داد كه غیر از 
صفحه  7 چندین كشته در جاده های ...  

فتح با کفش های خیسآب، انرژی و توزیع جمعیتباالخره پنجاه سالگی نزدیک شد

مجید دهبیدی پور*

صفحه  3 

صفحات 4و 5

صفحه  2 

مهندسی شیمی و نفت، قهرمان مسابقات دانشکده ای والیبال شد 

جام والیبال نفتی شد

 نظر دادن شما درباره روزنامه هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
دانشگاه، حق مسلم شما و فرصت 
استثنایی ما برای بهتر شدن است. 

 به پرونده »تعریف برند و 
برند شریف« امتیاز دهید.

پرونده ای برای برند شریف

 شریف یك برند اســت. اما آیا همیشــه برند خواهد ماند. 
ما در قبال حفظ آن چه بكنیم؟ بقیه چه كرده اند؟
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باالخره پنجاه سالگی نزدیک شد 
باالخره داریم به مراسم اصلی پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه نزدیک می شویم. 
این مراسم روز چهارشنبه  29 اردیبهشت مطابق معمول برنامه های با جمعیت نسبتًا 
زیاد، در سالن تربیت بدنی استاد جباری برگزار خواهد شد. بخش مهمی از این مراسم 
به معرفی و تقدیر از پنجاه خدمتگزار دانشگاه، از میان استادان بنیان گذار، بازنشسته یا 

شاغل، کارکنان و نیز حامیان دانشگاه از بخش های خصوصی و دولتی اختصاص دارد.  در کل تالش بر این است 
که بزرگ ترین گرد همایی ممکن از اعضای خانواده شریف را در این مراسم شاهد باشیم. به دلیل محدودیت فضا 
برای شرکت در مراسم الزم است کارت ورود داشته باشید که می توان برای ثبت نام به sharif.ir.50 مراجعه کرد.  

بریم َعبُدس
مطالعــه و درس خواندن یکی از اصول و اهداف زندگی دانشــجویی اســت و یک 
مطالعه پربــازده نیازمند شــرایط مطلوب و یکــی از این شــرایط مطلوب، فضای 
مناسب برای درس خواندن است. امکانات فضای مطالعه در خیلی از دانشکده ها 
نامطلوب اســت و گاهی فضــای مطالعه به یک یــا چند اتاق محدود می شــود. از 

طرفی فضاهای اختصاصی مطالعه دانشکده ها مدیریت نادرستی دارند. دو سالن مطالعه مریم میرزاخانی 
دانشکده صنایع ریاضی و عبدالسالم دانشکده فیزیک که از کیفیت مطلوبی برخوردارند، با اینکه اختصاص 

به دانشجویان این دانشکده ها دارند، تبدیل به مکانی عمومی برای مطالعه شده اند. 

هفت خوان کارآفرینی
واژه کارآفرینی در ایران مدتی است که از آن حالت نامأنوس گذشته درآمده و عده ای 
را نیز به تکاپو واداشته است. اما متأسفانه علی رغم موج عالقه کنونی به کارآفرینی، 
این حوزه دچار آفِت نبود تعریف درســت در بین عوام و حتــی افراد تحصیل کرده 
شده است. کافه میم شکالت برنامه ای اســت که مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف 

آن را برگزار می کند و این بار قصد دارد تا این دانش و تجربیات الزم را در قالب مناظره بین افراد موفق در زمینه 
کارآفرینی و پرسش و پاسخ از آن ها به دانشجویان آموزش دهد و افق دید آنان را تا حد امکان نسبت به کارآفرینی 

باز کند. این برنامه روز دوشنبه 27 اردیبهشت، ساعت 16:30 در آمفی تئاتر مرکزی برگزار می شود.

با مدرسان شریف رایگان به نمایشگاه بروید
هفته گذشته  پوسترهای مؤسسه مدرسان شریف در و دیوار دانشگاه را پر کرده بود 
که بشتابید به نمایشگاه کتاب با مدرسان شــریف. روی پوستر هم خورده بود ویژه 
دانشجویان شریف و رایگان. جالب آنکه اسم یکی از انجمن های علمی دانشگاه نیز 
پای این پوســتر خورده بود تا دانشجویان برای ثبت نام به آن انجمن مراجعه کنند. 

الزم است گروه های داخل دانشگاه بدانند که گروهی مثل مدرسان شریف تنش های زیادی با دانشگاه داشته 
است و باید تا معلوم شدن وضعیت آن، اعضای دانشگاه نیز همکاری الزم را داشته باشند. عجیب تر آنکه این 

تبلیغ چندین روز بدون هیچ ُمهری روی تابلوهای دانشگاه بود. انجمن علمی محترم دقت کن.
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عکس خبری

شــورای صنفی اعالم کرده است که به فرم   
نظرسنجی استادان یک ســؤال قرار است 
اضافه شود. سؤال این است که به نظر شما 
بهتر اســت چه ســؤالی به این نظرسنجی 
اضافه شــود. اگر درمورد اینترنتی شــدن 
این نظرســنجی نیز نظری داریــد آن را به 

senfi@sharif.edu ارسال کنید.  

شورای صنفی دانشکده مهندسی هوافضا   
هر دوشــنبه ســاعت 16:30 در ســمعی 
)aero talk( و بصــری 3 برنامــه ارو تــاک 
را برگــزار می کنــد. هــر هفتــه برنامــه به 
از  یکــی  و  دارد  اختصــاص  موضوعــی 

استادان دانشکده در جلسه حضور دارد. 

محور، انجمن علمی دانشــکده مکانیک،   
روز سه شــنبه  28 اردیبهشــت مراســم یاد 
استاد را از ســاعت  16:30 برگزار می کند. 
اگر قصد شرکت در این مراســم را دارید، از 
ســاعت  17تا 19 می توانید به سالن جابر 

سری بزنید. 

در همکــف ســاختمان شــهید رضایی در   
قالب نمایشگاهی کتاب های الکترونیکی 
عرضه می شوند. تا  29 اردیبهشت فرصت 
دارید که ایــن کتاب ها را بــا قیمت 1000 

تومان تهیه کنید. 

روز یکشــنبه از ســاعت 14تا15 سخنرانی   
با موضوع افزایــش پهنای باند دسترســی 
سیســتم های  در  مقاومتــی  حافظــه 
چند هسته ای در سالن خوارزمی دانشکده 
برنامــه  ســخنران  برپاســت.  کامپیوتــر 
دکتر محمــد ارجمنــد، دانشــجوی دوره 

پسادکتری دانشگاه پنسیلوانیا است. 

انجمن علمی دانشکده مواد و انجمن نانو   
،  x'pert highscore دوره آموزش مقدماتی 
نرم افــزار تحلیل داده اشــعه ایکــس را روز 
چهارشــنبه 29 اردیبهشــت و 5 خــرداد 
از ســاعت 14تــا 18 برگــزار می کننــد. 
بــرای کســب اطالعات بیشــتر با شــماره 

09105424974  تماس بگیرید.

بــه ســالمتی سیســتم وایرلــس کتابخانه   
مرکــزی در طبقه همکــف ارتقا پیــدا کرد 
و شــما می توانیــد از این به بعد به شناســه 

sharifwifi کانکت شوید. 

برای مدت دو روز و به مناســبت پنجاهمین سال 
تأســیس دانشــگاه، دانشــكده فیزیك میزبان 
مهمانان این برنامه بود. مراســم با سخنان دكتر 
ســهراب راهوار، رئیس دانشــكده شــروع شد 
و در ادامه این مراســم، اســتادان پیشكسوت و 
بنیانگذاران این دانشــكده از جملــه دكتر فیروز 
پرتوی، دكتــر گلشــنی، دكتــر اردالن، دكتر 
انــواری و خانم دكتــر اعظم ایرجــی زاد به بیان 
خاطرات شــیرین خود در گذشــته پرداختند. 
همچنیــن از آقایــان دكتــر فیــروز پرتــوی، 
 دكتر اردالن، دكتــر صمیمی و دكتــر هدایتی 

تقدیر شد.

چهارشنبه گذشته،  22اردیبهشــت ماه گزارش
مســابقه های رده بندی و فینال والیبال 

بین دانشکده ای برگزار شد.
 در ابتدا تیم های دانشکده های مکانیک 
و کامپیوتــر به مصاف هم رفتنــد و برای 
کســب رتبه ســوم این مســابقات با هم 
بازی کردند. ست اول بازی پایاپای پیش 
می رفت تــا درنهایت مکانیــک با نتیجه 
30-28 توانست تیم کامپیوتر را مغلوب 
کند. در شــروع ســت دوم بازیکنان تیم 
کامپیوتــر توانســتند با ارائه یــک بازی 
بهتر، از تیم مکانیک پیشی بگیرند ولی 
این روند دوام چندانی نیاورد و مربی تیم 
مکانیک توانست با توصیه های مناسب 
بازی را به نفع تیمش برگرداند. درنهایت 
این ســت هم با نتیجــه 26-24 به نفع 
مکانیک پایان یافت تا بازیکنان این تیم 
بتوانند با خیال راحت به استراحت بین 
دو ست بپردازند. ســت سوم  مکانیک با 
خیالی آسوده بازی را آغاز کرد و با وجود 
تمام تالش های تیم کامپیوتر، بازی را در 
اختیار خود نگه داشت و با کسب امتیاز 
نهایی، با نتیجه 25-20 بازی را به اتمام 

رساند و با شایستگی عنوان سوم این دوره 
از مسابقات را کسب کرد.

بــا به پایــان رســیدن بــازی رده بندی، 
طرفداران دو تیم مهندسی شیمی نفت 
بازیکنــان  بــرای تشــویق  و عمــران 
دانشکده شــان در جایگاه تماشاچیان 
سالن قهرمانی قرار گرفتند و منتظر ورود 
بازیکنانشان به زمین شدند. تیم عمران 
که قهرمان دوره قبــل بود، برای دفاع از 
عنوان قهرمانــی به زمین آمده بود و تیم 
مهندسی شــیمی و نفت، نایب قهرمان 
مسابقات قبلی برای انتقام از تیم مقابل 
وارد زمین شــد. در ابتدای ست اول تیم 

عمران از م.شــیمی نفت جلو افتاد ولی 
این اختالف در اواسط ست  توسط بازی 
خــوب بازیکنان م.شــیمی نفت جبران 
شــد. دو تیم بازی های خوبــی را در این 
ست به نمایش گذاشتند اما تیم عمران 
با اداره بازی در امتیازهای آخر توانست 
این ست را با نتیجه 25-22 به سود خود 
به پایان برساند. ست دوم بازیکنان نفتی  
با حفظ روحیه خــود به زمین آمدند و در 
همان ابتــدای بازی از تیــم مقابل جلو 
افتادند. با بازی خوب بازیکنان این تیم و 
تشویق بی امان تماشاچی ها، م .شیمی 
توانســت با دفاع های خوب نقشه های  

حملــه تیم حریــف را خنثی کنــد. تیم 
عمران که عقب افتاده بود، در بخشی از 
این ست به داوری اعتراض داشت که در 
نهایت بــا کارت زرد داور، قائله خوابید. 
در ادامه ست هم بازی به سود م.شیمی 
پیش رفت و بازیکنان این تیم توانستند 
ســت دوم را با نتیجــه 25-17 به پایان 
برسانند. از شروع ست سوم نمایان بود 
که تیم عمران روحیه خود را باخته است 
به طوری که نفتی ها توانســتند با چند 
امتیاز ســرویس و دفاع بازی تیم حریف 
را به هم بریزند. همین روند ســبب شــد 
که تیم عمران تعویض هایــی را درصدد 
برگرداندن بازی به سود خود انجام دهد، 
اما این تعویض ها برای این تیم ســودی 
نداشت و در نهایت عمران نتیجه را  25-
12  واگذار کرد. ست چهارم را م.شیمی 
با احتیاط بیشــتری آغاز کرد ولی با این 
حال توانست بازی  را در اختیار خود نگه 
دارد. با کنترل اختالف امتیاز به دســت 
آمده، تیم م.شــیمی درنهایــت عمران 
را با نتیجه 25-18 مغلــوب کرد تا برای 
نخســتین بار در 5 ســال گذشــته فاتح 

عنوان قهرمانی شود. 

مهندسی شیمی و نفت، قهرمان مسابقات دانشکده ای والیبال شد

جام والیبال نفتی شد
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بازی های بومی و محلی
سال گذشته پژوهشی برای شناسایی موانع و عالیق دانشجویان خوابگاهی در حوزه ورزش 
و اوقات فراغت انجام شد که براساس آن حدود 60درصد از دانشجویان نسبت به بازی های 
بومی اقبال نشان دادند که نتیجه آن اولین جشنواره این بازی ها شد. این جشنواره در دو 
بخش خواهران و برادران و در رشته های دارت، طناب زنی، طناب کشی، فوتبال دستی، 

هفت سنگ، وسطی و حلقه زنی ویژه دختران برگزار می شود. مسابقات خوابگاه احمدی روشن، مصلی نژاد، حیدرتاش 
و شادمان روز 23 اردیبهشت برگزار شــد و روز 30 اردیبهشت نیز مسابقات خوابگاه طرشت 3، شهید وزوایی و آزادی 

در محل خوابگاه طرشت 3 و مسابقات خوابگاه طرشت 2 و شهید شوریده در خوابگاه طرشت 2 برگزار خواهد شد. 

جشنواره استاد نحوی، یک استاد شریفی
در میان کســب و کارهایی که در ایران طرفدار بیشتری دارد، می توان به کارهای 
مربوط به آی تی اشــاره کرد. حاال در زمینه بانکداری و پرداخت الکترونیکی گروه 
توتان با همکاری دانشگاه جشنواره ساالنه استاد نحوی را برگزار می کند. در این 
جشنواره به پروژه های دانشجویی دانشجویان تمام دانشگاه های کشور در مقاطع 

کارشناسی تا دکتری در سه حوزه امنیت، ســخت افزار و نرم افزار، اعم از پایان نامه یا مقاله جوایزی از جمله 
سفر به جشنواره های خارجی مربوط به این حوزه داده خواهد شد. برای ثبت نام تا 30 تیر فرصت دارید که 

به سایت www.nahviprize.com مراجعه کنید. اطالعات بیشتر نیز آنجا موجود است. 

شماره 695  شنبه 25 اردیبهشت 95بــــــــخش  خـــــــبری

چرا تشکر نمی کنیم؟ 
به روزنامه شریف زنگ زدم انتقاد کردم که چقدر 
غر می زنید، گفتند نامــه وارده بده و هر چه دل 

تنگت می خواهد بگو.
نشــریات دانشــگاه را که ورق می زنیم بیشــتر 
شاهد غرزدن ها، انتقادها و تنش هستیم. حتی 
اگر حمایتی هم در یکی از نشریه ها ببینیم، باز 
هم بوی تنش می دهد. یعنــی از لج یک طرف 
دیگر است که حمایتی صورت می گیرد. البته 
این حــس من به عنــوان یک مخاطب اســت. 
لذا بــرای اینکه یادمــان بیاید که دنیــا با همه 
شلوغی هایش هنوز قشنگی های خود را دارد، 

خواستم از چند نفر تقدیر کنم.
اول از همــه از نگهبان هــای خوش اخــالق 
درهای ورودی دانشــگاه. با بداخالق ها کاری 
نــدارم. خوش اخالق ها کســانی هســتند که 
با خوش رویــی کارت دانشــجویی مــا را چک 
می کننــد. البته برخی هم هســتند که لبخند 
ریزی جــدی بر لب دارنــد. این ها هــم خیلی 
باحال اند. این ها کسانی هستند که فهمیده اند 
چقدر یک برخورد محترمانه می تواند در روحیه 
یک شــریفی یا یک مهمان اثر بگــذارد و نظم و 
امنیت در سایه احترام ماندگارتر است تا در سایه 

ارعاب و تهدید.
دوم از کارمندان زحمتکش و دلســوز دانشگاه 
تشــکر می کنــم. آن هایی که فقــط 12:30 تا 
13:30 اســتراحت می کنند و با خوش رفتاری 
و حوصله ســؤاالت تکراری مراجعه کنندگان را 
جواب می دهنــد و راهنمایی شــان می کنند. 
کسانی که حتی اگر حقوق عقب افتاده یا پایین 
هم داشــته باشــند، رئیس بی انصاف داشــته 
باشــند و... آن ها را از چشــم شــما نمی بینند 
و کارتــان را راه می اندازنــد. مــن در فراینــد 
فارغ التحصیلی کارشناسی ام با یکی دو نفر از 
آن ها برخورد داشتم که اسمشان را نمی دانم، 

ولی از ایشان تشکر می کنم.
سوم از اســتادان خوش اخالق و باســواد دو تا 
تشــکر می کنم و از اســتادان بداخالق باسواد 
تشــکر نمی کنم! چرا یک استاد باید بداخالق 
باشــد؟ مگــر نه آنکــه شــغل انبیاســت؟ مگر 
بارزتریــن خصیصه پیامبر رحمــت، مهربانی و 
خوش رفتاری بــا دیگران نبــود؟ آن هم با امت 
بداخــالق آن دوران. ما که دانشــجو و شــاگرد 
اســتادان هســتیم، انتظار بیشــتری از آن ها 
داریم. من هرگز حس خوب ســالم علیک گرم 
با اســتادان یا مشاوره های راه گشــا با ایشان را 

فراموش نمی کنم.
آخرین تشــکر را از دوســتان و سال باالیی های 
خوبی که داشتم می کنم. کسانی که در فضایی 
صمیمی همراهم بودنــد و در دوران تحصیل، 
خصوصــًا در نقــاط حســاس تصمیم گیری با 

هم فکری های خوبشان به دادم رسیدند.
کاًل در مدتی که دانشــگاه بــودم، فهمیدم که 
باید خودمان به داد هم برسیم و دنیا را برای هم 

قشنگ کنیم.

برنامــه »از صفر تا یــک، نگاهی به  گزارش
اســتارت آپ در ســیلیکون ولی و ریحانه حیدری

نقــش آن ها در تجســم آینده« در محیط دوســتانه در 
ســاختمان شــهید رضایــی بــا حضــور تعــدادی از 
دانشجویان برگزار شــد. برنامه ای که به همت انجمن 
علمی، فناوری و اقتصاد ســرمایه برگزار شد و میزبان 

آقای مهندس حســین رأســی، 
مترجم کتــاب از صفر تــا یک و 

مدیرعامل شرکت توسن بود.
رأسی در توضیح سیلیکون ولی 
گفت: ســیلیکون ولی تجربه ای 
تکرارناپذیــر از اســتارت آپ در 
تمــام دنیاســت کــه در شــمال 
کالیفرنیــا اتفــاق افتاد. رأســی 
درمــورد خــودش گفــت که در 
نت اپ آغاز بــه کار نمود که جزو 
اولین ها و هیئت مدیره شــرکت 
بود. نت اپ جــزو تجارب موفق 
بود، امــا شــرکت هایی ناموفق 
هم بودند که وی در آن ها حضور 

داشت. 
رأسی در ابتدا مفهوم استارت آپ 
را این گونه شــروع کرد که لغتی 

انگلیسی است که معادل فارسی آن شرکت های نوپا یا 
تازه متولد شده است که در ایران هم بازار گرمی دارد. 
در کنار آن سیلیکون ولی منطقه ای در شمال کالیفرنیا 
است که شرکت های نرم افزاری بزرگ دنیا در این مناطق 
اســت و منطقه مهم اتفاقات نرم افزاری در دنیاســت. 
البته بعضی ها آن را دره ســیلیکون ترجمه کرده اند که 

درست نیست. 
در بهترین دانشگاه های دنیا آزمایشگاه های 
علمی و تجارتی فراوانی هســتند که جوانان 
بااســتعداد و باانگیــزه از همه جــای دنیا، 
ازجمله از شریف هم حضور دارند. در آن جاها 
ســرمایه هایی)venture capital( که برای 
شــرکت های اســتارت آپ نیاز است، بسیار 
 support( فراوان یافت می شود. مرحله بعد
system( اســت کــه شــامل بانک هــای 
تخصصی و وکالی درجه یک، حسابرسان و 
حسابداران و شتاب دهنده هاست که در حال 
حاضر در ایران هم هستند. این اکوسیستم 
سیلیکون ولی اســت. عالوه بر اکوسیستم 
عوامل دیگری هم هست و آن حس جادویی 
است که طبق نظر من در آن منطقه هست و 
در جای دیگر نیست،  ازجمله نیروی تخیل 
و جسارت ریسک کردن. هر ناکامی هم یک 
تجربه جدید است که یک سیستم متوسط را 

به google تبدیل می کند.
در شــرکت های اســتارت آپ فضا پرهیجان 
است  در حالی که در شــرکت های معمولی 
این گونه نیســت. بعد از این دوران شــما به 
یک دوران ثبات می رسید که بین 5 تا 8 سال 

اســت و اگر ابزار و نیروی کافی باشد، شما سه مرحله 
دارید: استارت آپ،  انسجام)consolidation( و مرحله 
پایــداری )maturity(و بلوغ. فضــای اول یک فضای 
معمولی اســت و مرحله آخر شرکت های ویژه هستند. 
همه شرکت های استارت آپ به فاز پایداری نمی رسند. 
این ها یا از بین می روند یا به یک شرکت سرویس دهی 

تبدیــل می شــوند و ایده پرداز نیســتند، یــا فروخته 
می شوند، یا در یک شرکت دیگر ادغام شده  یا اینکه از 
بین می روند و از دل آن ها چند استارت آپ دیگر شکل 
می گیرند .  بلوغ و رســیدن به پایداری مرحله ای است 
که خیلی رخ نمی دهد. در ایران این شــرکت ها خیلی 
هستند. لزومًا هم پایه آی تی ندارند. باید گسترده تر در 

این زمینه فکر کرد.

مترجــم کتاب از صفــر به یک از زبان نویســنده کتاب 
می گوید  وقتی شما ایده ای را ایجاد می کنید، فضای 
فکری شما از صفر به یک خالقیتی را ایجاد می کند که 
حرکتی عمودی اســت. وقتی ایده متولد شد و شما به 
نقطه یک رسیدید، حرکت شما دیگر عمودی نیست و 
شــما افقی حرکت می کنید. این حرکت بهتر می شود 
اما دیگر شــما تولیــد نکرده اید 
بلکــه آنچــه ایجــاد نموده اید را 
بهتر کرده ایــد. با توجــه به این 
شــرایط این نکته هم هست که 
از  حداقــل در ســیلیکون ولی 
هــر 100 اســتارت آپ 85 تــا با 
شکســت مواجه می شــود و این 
اصاًل بد نیســت. در رزومه شــما 
این شکســت های استارت آپی 
به نوعی موفقیت محســوب و از 

آن ها استقبال می شود. 
در ادامــه برنامــه دانشــجویان 
حاضر در یک فضای گفت وگویی 
به شناخت بیشتر استارت آپ ها 
پرداختند. دانشجویان درمورد 
تأثیر عامل شانس پرسش نمودند 
که آقای رأسی این طور پاسخ داد 
که اگر کســی با اولین اســتارت آپ به موفقیت رسید، 
حتمًا شانس داشــته چون فضای این مسئله شکست 
اســت. در ایران مــن تعجب کردم هیچ کــس راجع به 
ایده هایش صحبت نمی کند، چون می ترسد که دزدیده 
شــود، در صورتی که اجرا مهم اســت. فیس بوک ایده 
جدیدی نبود، شیوه اجرا مهم بود. آی فون زندگی ما را 
به خاطر شیوه اجرا عوض کرد وگرنه گروه های هندی 
پیش از استیو جابز روی آن کار کرده بودند. 
امــا مدیریتی کــه روی مجموعــه ابزارهای 
ارائه شــده در آی فون صــورت گرفت، کاری 

بود که پیش از آن انجام نشده بود. 
وی در پاســخ به دانشجوی دیگری گفت که 
اولین چیزی که از شــما خواسته می شود، 
این اســت که ایــده خــود را در بــازار آن به 
ســختگیرانه ترین وجه بیازمایید. سؤال این 
اســت چرا این ایده ناب اســت؟ قبل ازشما 
چرا این ایده به ذهن کس دیگری نرســیده 
است؟ آیا شما تنها نابغه جهانید که به ذهن 
شما رسیده است؟ سؤال این است چرا باید 
یک نفر ایده تبدیل به محصول شــده شما را 

بخرد؟ چه پاسخی برای آن دارید؟
ایشان در ادامه گفت که تجربه سیلیکون ولی 
در هیچ جای دیگری از دنیا تکرار نمی شود و 
ما باید به دنبال فضا و اتمسفر بومی خودمان 
باشیم. تکرار، تالش، همت و گذشت کردن 
رموز یک اســتارت آپ اســت که بــه مرحله 

پایداری می رسد.
در پایان جلسه دانشجویان کتاب های خود را 

با امضای مترجم کتاب به خانه بردند.

تفکر جهانی ، تجربه بومی

15٪ موفقیت

آقای رأسی مترجم از صفر به یک از طرف ناشر به حاضران در   
جلسه کتاب را با نصف قیمت هدیه کرد.

پذیرایی های جلســه که با کمک نیروهــای معاونت فرهنگی   
روی میزها چیده شد، فراتر از یک جلسه دانشجویی بود.

آقای رأســی وقتی ادعاکرد هیــچ چیزی که مــردم حاضر به   
خرید آن باشــند، وجود ندارد چون باید زندگــی مردم را تغییر 
دهد تا آن را بخرند و با نظر دانشجویی مواجه شد که آی فون را 

مثال زد،  به سادگی پذیرفت که اشتباه کرده است.
از نظر آقای رأســی فقط نان ســنگک که محبوب همه است،   

ارزش در صف ایستادن دارد.
مترجم کتاب از صفر تا یک با وجود اینکه 25 ســال در آمریکا   
بود، فارســی را ســلیس و روان صبحت کرد و به غیر از ضرورت 
و نیاز به اصطالح علمی از کلمه انگلیســی دیگری اســتفاده 

ننمود.
اســتفاده از سیســتم مشــاهده اســالیدها در مانیتورهــای   
تعبیه شــده مقابل هــر فرد بــا موفقیت همــراه نبــود و نیاز به 

استفاده از ویدئو پروژکتور احساس می شد.

حاشیه ها

نامه وارده
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در این بخش ســعی كردیم آنچه را بــرای این موضوع انجــام داده ایم بیان 
كنیم. كارهای خوبی كه صــورت گرفته و كارهای خوبی كه قرار اســت در 

آینده صورت بگیرد.

شریف یا صنعتی شریف؟
نكته جالب این اســت كه اساســاً وقتی دربــاره نام برند شــریف صحبت 
می كنیم، منظورمان دقیقاً چیســت. عده ای معتقدند نام صنعتی شــریف 
برند ماســت و اســاس شــریف برند دانشــگاه نیســت. در مقابل عده ای 
معتقدند آنچه دانشــگاه ما با آن شــناخته می شــود، نام شــریف است و 
پیشــوند صنعتی نشــان دهنده موضوع دانشــگاه اســت. نــگاه افراطی 
ایــن موضــوع در دانشــگاه صنعتــی امیر كبیر وجــود دارد. امــا به نظر 
 نگارنده، در مجموع آنچه شایســته دفاع و حصانت اســت عنوان شــریف 

است.

دفاع در حوزه ثبت؟
اینكه نام شریف در عنوان هیچ شركتی قابل استفاده نباشد، موضوعی است 
كه معموالً با این عنوان كه شــریف اسم عام است، از سوی مسئوالن رد شده 
است. اما واقعیت این است كه اســامی عام زیادی در سازمان ثبت غیرقابل 
ثبت هستند. در بسیاری از موارد با یك نامه ســاده یك نهاد امنیتی یا یك 
مقدار فشــار از ســمت مجموعه های مختلف، می توان مانع از ثبت یك نام 
شد. برای مثال نام ملت یك اسم عام است. اما بدون اجازه بانك ملت امكان 
ثبت آن تقریباً وجود ندارد. یا اسم جهادی یك اســم بسیار عام تر از شریف 
اســت، اما به دلیل انحصاری بودن آن، امكان ثبت آن به عنوان بخشــی از 
نام شما وجود ندارد. پس به نظر می رســد این موضوع بیشتر بهانه ای برای 

انجام ندادن كار باشد. 

در رابطه با دامنه ir.  به تازگی ســختگیری بیشــتری در باره ثبت دامنه ها 
صورت می گیرد. از آنجــا كه مدیران این دامنه از فارغ التحصیالن شــریف 
هســتند، می توان راه حل قانونی مناســبی بــرای این موضــوع یافت. اما 

متأسفانه تا كنون اقدام قابل ذكری صورت نگرفته است. 
درباره نام تجاری نكته جالب آنكه اساســاً عنوان شریف در صنعت آموزش 
پیش از آنكه توســط دانشگاه ما ثبت شده باشد، توســط مؤسسه مدرسان 
شریف ثبت شــده بود و با پیگیری های مداوم دانشــگاه توانست حق خود 
را در انحصار داشــتن نام شــریف در صنعت آمــوزش اثبات كنــد. اما به 
 نظر می رســد حداقل در چند صنعت دیگر پیگیری ایــن موضوع اهمیت 

داشته باشد.
درباره لوگو نیز كار بسیار سخت و دشوار است و توقع زیادی از سیستم فعلی 
دانشگاه نیست. اما امیدواریم بتوانیم در آینده در این رابطه تالش هایی را از 

دانشگاه شاهد باشیم.

چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟
برای آنكه بدانید حفظ و صیانت از برند خیلی هم كار ســختی نیست. چند 
پیشــنهاد ســاده و عملی برای حفاظت از برند شریف به شــما می دهیم. 
پیشنهاد هایی كه قطعاً به بیرون از دانشگاه مربوط نیست و در خود دانشگاه 

نیز قابل پیگیری هستند.
اعالم اینكه دانشگاه شــریف چه تعداد شركت وابسته دارد و اینكه هیچ   -
سازمان یا شركتی اجازه سوء استفاده از نام شریف را نداشته و هیچ گونه 

وابستگی به دانشگاه جز در موارد اعالم شده مورد تأیید نیست.
عدم امضای قرارداد بین دانشــگاه صنعتی شریف و شركت هایی كه در   -
نام آن ها كلمه شــریف وجود دارد. چه اینكه بسیاری از این شركت ها از 

این قراردادها به عنوان سند وابستگی به دانشگاه یاد می كنند.

ایجاد جمع خواهی برای مقابلــه با مهم ترین ضربه زننــدگان به برند   -
شریف و تالش برای حمایت دانشجویی از موضوع صیانت از برند.

فرهنگ ســازی و توضیح درباره حقوق شــرعی و قانونی برند بر گردن   -
خانواده شریف.

تدوین فراینــد منطقی برای اســتفاده از برند شــریف. بــرای مثال   -
دانشجویان بتوانند در سربرگ رسمی دانشگاه نامه نگاری انجام بدهند. 

یعنی از برند شریف ذی نفع باشند. 
جلوگیری از فرایند های بــدون نظارت فعلی كه می تواننــد به اعتبار   -
شــریف ضربه بزنند. برای مثال پژوهشگاه های شریف بدون آنكه تحت 
نظارت باشــند، می توانند آزادانه و با نام دانشگاه با افراد مختلف ارتباط 

برقرار كنند.

چماق برند یا  ...
آیا باید به هر فردی گیر داد؟ برای مثال یك نفــر در یك مصاحبه می گوید 
دانشگاه صنعتی شریف یك دانشگاه خوب است. آیا باید به او بگوییم به چه 
حقی اسم ما را روی زبان آوردی؟ به همین نســبت گروه توتان با همكاری 
دانشــگاه و طبیعتاً با نشــان دانشــگاه یك جایزه علمی برگزار می كند. آیا 
باید گفت به چه حقی چنین كاری می كنی؟ یا یك شــركت حتی با هدف 
حمایت از دانشــگاه شــریف و برند آن به راه افتاده و به صورت غیرانتفاعی 
فعالیت می كند. باید علیــه او اقدامــی كنیم؟ به طور خالصــه صیانت از 
برند به معنای ایزوله كردن آن نیســت بلكه به این معناســت كه باید برای 
اســتفاده و تقویت برند ســازمان یك رویه و راهبرد عقالنی وجود داشــته 
باشــد. هر فعالیتی كه از این رویــه پیروی كرد، مورد موافقــت قرار گرفته 
 و هر فعالیتی كه با این رویه ســازگاری نداشــت، مورد مخالفت ســازمان 

قرار بگیرد.
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استفاده از برند چیزی بیش از استفاده مناسب از آرم دانشگاه یا رنگ آن است.  برند  از یک ارتباط پایدار، دستیابی به یک حس و نگاه مشترک صحبت می کند. به راستی پرونده
چرا برند مهم است؟ برند انعکاس هدف سازمان است. برند بازتاب برتری علمی ما، ارزش های اصلی 

ما و تعهد ما به رهبری ســازمانی اســت که یکپارچگی هویت ما را آشــکار می ســازد. این نوشته ها نه 
شعارهای کتاب مدیریت برند، بلکه مطالب نوشته شده در بخش راهبرد برند دانشگاه میشیگان است. 
مطالبی که مشابه آن در تشویق و صیانت از برند سازمان در دانشگاه های مختلف و معتبر دیده می شود. 

چه کار کردیم و چه کار بکنیم 

این اسم دوست داشتنی
تعریف برند و برند شریف

برند چیست؟ برند یك مؤسســه مهم ترین دارایی  غیرملموس آن اســت. در برند وفاداری، تعهد و فرهنگ سازمانی 
نهفته است.  برند بازتاب ارزش های سازمان است. هر رویدادی كه منجر به رشد یك سازمان شود، برند آن سازمان را 

رشد می دهد. برند تصوری است كه در یك لحظه می تواند در ذهن مخاطب از كل یك سازمان به وجود بیاید.
برند در دانشــگاه چه تعریفی دارد؟ این روزها تا صحبت برند می شــود، همه یاد فروشــگاه های شــیك و خارجی 
می افتیم. در حالی كه مفهوم برند یك مفهوم عمومی اســت كه برای سازمان های غیر انتفاعی اتفاقاً كاربرد بیشتری 
دارد. حتی كشورها هم در حقیقت تالش می كنند تا برند خود را حفظ و آن را رشد دهند. در تعریف برند دانشگاهی 
باید گفت كه برند یك دانشگاه  بخش مشترک ارزش های اجتماعی، تاریخ و گذشته دانشگاه و چهره فعلی آن است. 

پس به راحتی می توانید با این سه مؤلفه بگویید چه مطالبی برند یك دانشگاه را ایجاد می كند.
به اعتقاد عالقه مندان به دانشگاه، هر چه یك سازمان بزرگ تر باشد، موضوع برند برای آن حیاتی تر است. برند شریف 
به عنوان یك ارزش ملی و دینی مورد توجه كل كشــور قرار دارد. در نتیجه حفاظت از آن بسیار مهم تر از حفاظت از 

آثار ملی و ضربه زدن به آن در رده تخریب هویت و عزت ملی است. 

       در دانشگاه شریف چند کار اساسی برای موضوع برند صورت گرفته است.

83848586878889

۸۳ تا ۸۸  تأسیس پردیس بین الملل
از همه مهم تر توجه مسئوالن به موضوع برند شریف است. 

توجهاتی كه ریشه در تصویب پردیس بین الملل دارد. 
در آن زمان بیشترین نقد موجه به مفید نبودن پردیس 

بین الملل موضوع برند آموزشی شریف بود.درحال حاضر 
روند توسعه كیفی پردیس در اولویت مسووالن است.

۸۴ تا ۹۰  رشد سریع شرکت های کوچک
 بعدها و با گسترش شركت ها و شركت داری و افزایش 

دیده شدن شركت های كوچك كه بسیاری از شریفی ها 
آن را با نام شریف هماهنگ كرده بودند، حساسیت 

بیشتری ایجاد شد. اما در عمل اتفاق خاصی روی نداد.

۹۲    مدرسان شریف
دعوای بین دانشگاه شریف و مؤسسه مدرسان شریف هر چند از یك موضوع حقوقی آغاز شد، اما به قدری برای دانشگاه مهم بود كه مدیر 

روابط عمومی وقت دانشگاه فوق اختیارات خود با این موضوع درگیر شد. دانشجویان شریف به نوعی از ارتباط با این مؤسسه ابا دارند و تقریباً 
از آن به بعد مؤسسه مدرسان شریف كه روزی حامی مالی رسمی نشریه شورای صنفی بود، جا پای محكمی در دانشگاه ندارد. اما اثرگذاری 

این درگیری از آن جهت بود كه بدنه دانشگاه به این موضوع حساس شد و این روزها حتماً متوجه كنده شدن پوستر های این مؤسسه در سطح 
دانشگاه به صورت خودجوش هستید. هرچند دانشگاه می توانست با یكی دو اطالعیه و پخش آن در صدا سیما بازی را بهتر مدیریت كند.

پرونده ای برای 
برند شریف

برند شریف
واقعیت دانشگاه

برترین دانشگاه كشور با توجه به 
سرمایه انسانی

سابقه دانشگاه
خدمات بسیار زیاد 

بیش از ٤٥ هزار 
دانش آموخته از ٥٠ 

سال پیش

ارزش های جامعه
توسعه و عدالت و گسترش 
علم و دانش، اقتصاد 

دانش بنیان و 
كارآفرینی
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به ما نمره دهید!
خواننده محترم روزنامه شریف، با ارسال یکی از اعداد 1 تا 10 به سرویس پیامکی روزنامه به شماره 
100066166006، به پرونده این شــماره )؟؟؟( نمره دهید. 10 بیشترین میزان رضایتمندی 

شما از خواندن این پرونده است.
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موضوعی که تقریبًا در شریف ناشــناخته است. حداقل هندسه آن مبهم است و خیلی هایمان داریم 
داد شریف را سر می دهیم بدون آنکه بدانیم برند چیســت و روزگار برند ما چیست. این پرونده تالش 

می کند خیلی کوتاه به موضوع برند شریف بپردازد.

1.  شركت ها: در حال حاضر بیش از 2٥٠٠ شــركت با نام شریف فعالیت 
می كنند. 1٥٠٠ عدد از این شــركت ها به نوعی نام شــریف را به علت 
تشابه اسمی با دانشگاه انتخاب كرده اند و لوگو و دامنه بسیاری از آن ها 
تداعی كننده دانشگاه است. این شــركت ها از حوزه های صنعتی و فنی 
تا آموزشی تنوع دارند. بسیاری از آن ها از دل فارغ التحصیالن، استادان 
و حتی بعضاً دانشــجویان خود دانشگاه ســربرآورده اند. شركت هایی 
كه از خوب تا بد در میان آن ها دیده می شــود كــه طبیعتاً آن هایی كه 
در عملكردشــان، چه از لحاظ فنی چه حرفه ای ضعف داشــته باشند، 
باعث ضعف برند شریف و شریفی خواهند شد. شما فرض كنید فردا روز 
یك نفر تحت عنوان شركت انبوه ســازان آتیه پرور شریف یك برج 3٠ 
واحدی را به 9٠ نفر بفروشد و از كشــور خارج شود. آن 9٠ نفر فردا كجا 
می روند؟ می آیند دم دانشگاه تظاهرات كه البته حراست از یك ساعتی 

به بعد آن ها را راه نمی دهد و مشكلی از آن بابت نیست.
فعالیت آموزشــی: یكی دیگر از جاهایی كه برند شــریف بسیار معتبر   .2
اســت، فضای آموزشــی اســت. فضایی كه در آن فعالیت های رسمی 
پرقدرتی مثل مدرسان شریف و تعداد قابل توجهی فعالیت غیررسمی 
انجام می شــود. بعضاً روی دیوار دور دانشــگاه دیده شــده اســت كه 
اطالعیه ای بــا مضمون تدریــس خصوصی یا گروهی دانشــجویان یا 
فارغ التحصیالن شریف برای دروس دانشــگاهی یا كنكوری زده شده 
است. فعالیت هایی كه به مدد برند دانشگاه جلب مشتری می كنند ولی 

عوایدی برای دانشگاه ندارد.
اطالعیه های شــریفی: اطالعیه هــای ارائه شــده با نام دانشــگاه و با   .3
عنوان جمعی از دانشــجویان دانشگاه، جمعی از اســتادان دانشگاه یا 
استفاده از عناوین حقوقی مســئوالن در تبلیغات سیاسی و اجتماعی یا 
موضع گیری های مختلف زیاد رخ می دهد. این سوءاستفاده یا در برخی 
از اوقات بی احتیاطی در استفاده از نام شریف به طور خاص در انتخابات 

92 و 9٤ بیشتر به چشم آمد. البته اخیراً دانشگاه واكنش نشان داده و هر 
گونه استفاده از آرم شــریف در بیانیه هایی تحت این عناوین را رد كرده 
است و از جامعه شریف هم خواسته است كه از این كار خودداری كنند. 
ولی به طور كل انتظار می رود مخصوصاً مســئوالن عالی رتبه دانشگاه، 
احتیاط بیشــتری برای حضور در مجامع مختلف كنند. سال 89 یكی 
از اعضای شــورای صنفی برای حضور در اعتراض های سیاسی به خاطر 

شورای صنفی تأمل كرد. مسئول دانشگاه كه دیگر جای خود دارد. 
یك بار دیگر آموزش: پردیس بین الملل. ایــن مورد یكی از بزرگ ترین   .4
پروژه های دانشگاه مرتبط با برند بود. دانشجوی پولی مسئله رایجی در 
همه دانشگاه های موفق دنیاست. اما نحوه اجرای این برنامه در شریف 
به نوعی بود كه برغم منافعی كه برای دانشــگاه داشــت، شائبه تنزل 
برند شــریف در بعد آموزشــی ایجاد كرده بود. دكتر فتوحی در ابتدای 
ریاست خود نیز به این موضوع اشاره كرده و به نظر می  رسد كه به زودی 
تغییراتی برای رفع مشــكالت این طرح با نگاه به حفظ و صیانت از برند 

آموزشی شریف صورت بگیرد. 
5.   خیلی از خود ما احتماالً در جلســات مختلف پز شــریفی بودنمان را 
می دهیم. اما گاهی در جلســه ها افراد با عناویــن خیلی جالبی معرفی 
می شــوند. مثاًل آقای مهندس مســئول فالن بخش دانشگاه صنعتی 
شریف هســتند. در حالی كه اساساً چنین بخشــی وجود ندارد. حتی 
دیده شده است كارت ویزیت چاپ می كنند. با فرض توجیه پذیر بودن 
چاپ كارت ویزیت، چه كسی روند و استاندارد استفاده از آن را مشخص 
كرده اســت. مثاًل فردا یك نفر برود كارت ویزیت بزنــد با عنوان معاون 
سرمایه های انســانی خارج از كشور شــریف و با آن برای اپالی كردن 

دانشجویان كشور تور پهن كند. 
sharif university of technology associa� :عرصــه بین الملــل  .6

tion  یا همان Suta  اســت كه با یدک كشــیدن نام شــریف هر چند 

نمی تواند كاماًل به عنوان موارد سوء اســتفاده از دانشگاه قلمداد شود، 
اما یك موضوع قابل توجه اســت. به هر حال ضابطــه ای برای فعالیت 
مجموعه های غیروابسته به دانشگاه صنعتی شــریف اما برآمده از دل 
جامعه دانشــگاه وجود ندارد. مجموعه های دیگری هستند در اطراف 
ما كه تحت عنوان جمع های مختلف نام شــریف را یدک می كشــند و 
دانشگاه ســازوكاری برای اســتفاده از این مجموعه ها ندارد. حاال فردا 
خدایی ناكرده اگر یك نفر در جمع دانشــجویان خارج از كشــور پشت 
تریبون یا در نشــریه ای، عنایتی ویژه به نظام جمهوری اسالمی كند یا 
ارادت خاصی به اعلی حضرت همایونــی عرض كند، تكلیف چه خواهد 
شد. اذهان عمومی به احتمال زیاد قضاوت بر شریفی بودن آن صحبت 

خواهند كرد.
سایت ها، صفحات شبكه های اجتماعی و كانال های تلگرام: یكی دیگر   .7
از حوزه هایی كه واقعاً رصد كردن آن بســیار كار ســختی است، فضای 
مجازی اســت. ســایت ها و صفحات شــبكه های اجتماعی زیادی كه 
بخشی از آن ها نام شریف را به معنای دانشگاه دارند، وجود دارد كه اتفاقاً 
برخی از آن ها بسیار صفحات بی كیفیت و بی محتوایی هستند. هر چند 
برخی از آن ها نیز صفحات جذابی هستند كه اتفاقاً در خصوص دانشگاه 

مطلب می گذارند. 
كانال های تلگرام نیز از همین سنخ هســتند، مثاًل باشگاه شریف. این 
باشــگاه این روزها با كانال تلگرام پرمخاطبش به انتشار اخبار مرتبط با 
دانشگاه می پردازد. هرچند بارها اعالم كرده كه هیچ ارتباط مستقیمی 
با دانشگاه ندارد اما یدک كشیدن نام شــریف و اعالم اینكه این باشگاه 
توسط جمعی از دانشــجویان دانشگاه اداره می شــود، موضوع را مهم 
می سازد. هر چند تا به امروز در راســتای ادعای خودش فعالیت كرده 
و هنوز شــاید مطلبی كه باعث ضربه زدن به برند شــریف شده باشد، 

منتشر نكرده است.  از این دست كانال ها كه دیگر بسیارند.

مواردی از سوء استفاده از نام شریف 

۹۳   ممنوعیت مرکز رشد
مركز رشد دانشگاه به پیشنهاد ریاست دانشكده انرژی اولین اقدام عملی خود را برای 

مقابله با استفاده بی ضابطه از برند شریف انجام داد. هر چند مركز رشد خود همواره از ساده 
و ناكافی  بودن این راه حل انتقاد كرده اما با توجه به شرایط موجود تصمیم شجاعانه مدیر 
مركز رشد به عنوان اولین حركت جدی دانشگاه برای حفظ برند خود به حساب می آید. 

اسفند ۹۴   رد هرگونه اعالم نظر سیاسی اجتماعی 
توسط دانشگاه

بعد از چندین بار نامه نگاری های مختلف كه به نوعی در جامعه نام شریف را به عنوان 
پشتوانه عقالنیت خود به حساب می آوردند، روابط عمومی دانشگاه بیانیه محكمی 

در رد هرگونه لیست انتخاباتی منتسب به شریف صادر كرد. بیانیه ای كه قطعاً 
به عنوان یك حركت كلیدی به شمار می رود و از جدیت ریاست دانشگاه حكایت دارد.

       در دانشگاه شریف چند کار اساسی برای موضوع برند صورت گرفته است.

89909192939495

۹۵   پیشنهاد ایجاد کمیته صیانت از برند شریف
به نظر می رسد این روزها موضوع پیشنهاد كمیته های جدید داغ باشد. 

موضوعی كه احتماالً با پیشنهاد كمیته صیانت از برند همراه خواهد بود. 
كمیته ای متشكل از تركیبی از استادان، فارغ التحصیالن با نفوذ و تعدادی 
دانشجوی دغدغه مند كه به رصد اتفاقات جامعه و ارزیابی درخواست های 

استفاده از برند رسیدگی كند.

۹۲    مدرسان شریف
دعوای بین دانشگاه شریف و مؤسسه مدرسان شریف هر چند از یك موضوع حقوقی آغاز شد، اما به قدری برای دانشگاه مهم بود كه مدیر 

روابط عمومی وقت دانشگاه فوق اختیارات خود با این موضوع درگیر شد. دانشجویان شریف به نوعی از ارتباط با این مؤسسه ابا دارند و تقریباً 
از آن به بعد مؤسسه مدرسان شریف كه روزی حامی مالی رسمی نشریه شورای صنفی بود، جا پای محكمی در دانشگاه ندارد. اما اثرگذاری 

این درگیری از آن جهت بود كه بدنه دانشگاه به این موضوع حساس شد و این روزها حتماً متوجه كنده شدن پوستر های این مؤسسه در سطح 
دانشگاه به صورت خودجوش هستید. هرچند دانشگاه می توانست با یكی دو اطالعیه و پخش آن در صدا سیما بازی را بهتر مدیریت كند.



دی کاپریو نگران دریاچه ارومیه است
لئوناردو دی کاپریو، بازیگر مشــهور ســینمای هالیوود، با انتشار عکسی در صفحه 
شخصی اینستاگرامش از یک کشتی به ِگل نشســته در بخش خشک شده دریاچه 
ارومیه از وضعیت این دریاچه ابراز نگرانی کرد. در توضیح این عکس آمده اســت که 
»یک کشتی مخروبه در دریاچه خشک شده ارومیه در شمال غربی ایران. این بزرگ ترین 

دریاچه نمک در خاورمیانه است، اما در حال حاضر فقط 5درصد از آب آن باقی مانده است. از دو دهه پیش به دلیل 
تغییرات آب و هوایی، ساخت و ساز سد و کاهش بارندگی، متأسفانه دریاچه رو به خشکی رفته است«. دی کاپریو 
چندسالی است که به عنوان فعال محیط زیست در محافل مختلف دغدغه های محیط زیستی را مطرح می کند.

1۰ مگاوات برق خورشید در سیستان و بلوچستان
هفته گذشته در سیستان و بلوچســتان کلنگ نیروگاه 10 مگاواتی برق خورشید 
با حضور استاندار و مدیران استانی و گروه ســرمایه گذاری آتیه دماوند زده شد. با 
احداث این نیروگاه 10 مگاواتی ساالنه 8میلیون تن گازوئیل در کشور صرفه جویی 
می شود. شرکت گسترش انرژی های نو آتیه مجری احداث این نیروگاه است. نکته 

جالب توجه در خصوص این نیروگاه سهم عمده سرمایه گذار ایرانی در این پروژه است که باوجود اینکه با قیمت 
کیلووات ســاعت 540 سرمایه گذاری چندان جذابی به نظر نمی رسد، حاضر به انجام این پروژه شده است. 

شایان ذکر است که این شرکت هم زمان مجری طرح 10 مگاوات برق خورشیدی در استان یزد نیز هست.
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»عملیات اجرایی پروژه انتقال آب  محیط زیست
از بهشــت آباد بــه کرمــان کلیــد احمد حسین نژاد*

می خورد!«، »250میلیون دالر اعتبار برای انتقال آب 
از خلیج فارس به کرمان جذب شد!«، »شمال به کویر 
وصل می شــود/ انتقال آب خــزر به کویــر مرکزی!«، 
»انتقال آب دریای خزر ســبب از بین رفتن اکوسیستم 
دریاچه می شود!«، »کویر در رویای خزر؛ فاجعه ای در 
راه اســت!«، »انتقــال آب دریــای خزر فاقــد توجیه 
اقتصادی و زیســت محیطی اســت!«،  »انتقال آب از 
شــمال بــه 4 اســتان/ رودخانــه دوهــزار بــه تهران 
می رسد؟«، »بولدوزرها به چشمه علی رفتند/ انتقال 
آب ضروری است مجوز نیاز نداریم« و » چسب زخمی 
از نوع انتقال آب/ راهکارهای شــتابزده بدون پشتوانه 

علمی!«
این عبارات و جمالت همه تیترهای خبرهایی است که 
بسیاری از خبرگزاری ها و مجالت بارها مشابه آن ها را 
در این روزها چاپ می کنند و همچنان این اخبار ادامه 
دارد. در دو شماره از شماره های قبلی روزنامه، معرفی 
ارتبــاط آب و انرژی و همچنین اهمیــت درک مفاهیم 
این موضوع و ارتباطات موجود در پرداختن به مسئله 
آب کشور مورد بحث قرار گرفت. در این شماره سعی به 
طرح موضوع آب و انــرژی در انتقال بین حوضه ای در 

سیستم آب کشور و اثرات آن است. 
تهران پایتخت ایران با سهم 1درصدی از کل مساحت 
کشــور حدود 16درصــد از جمعیت کل کشــور را در 
خــود جــای داده  اســت. ایــن در حالی اســت که از 
سدهای کرج، لتیان، طالقان، الر و ماملو باید حداقل 
700میلیــون متر مکعــب از حجم 1/9میلیــارد متر 
مکعبی این سدهای تأمین کننده آب شرب تهران برای 
گذر از پیک مصرف آب پایتخت پر باشــد. اصفهان نیز 
اســتانی صنعتی و در مناطق مرکزی کشــور با حدود 
7درصد از مساحت حدود 7درصد از جمعیت کشور را 

در خود جای داده است. اما استان های مرزی کشور از 
جمله استان سیستان و بلوچستان با سهم 11درصدی 
از مساحت کشور، حدود 3درصد از جمعیت کشور را در 
خود داشته و استان ایالم با 1درصد ازمساحت کشور، 
حدود 1درصد از جمعیت کشــور را در بر گرفته است. 

توزیع منابع آب در این استان ها به چه صورت است؟
در انتقــال آب دریاچــه خــزر کــه 20 متــر پایین تر از 
ســطح آب های آزاد قرار دارد و  نیازمند گــذر از ارتفاع 
حدود1400 متر باالتر از ســطح آب هــای آزاد، برای 
رسیدن به دریاچه ارومیه اســت، چند مگاوات ساعت 
برق نیاز است؟ چه مقدار انرژی در اثر این انتقال از آب 
در ارتفاع باال به ارتفاع پایین قابل استحصال است؟ یا 
حفر کانال به جای پمپ آب بــه ارتفاعات، چه انرژی و 

سرمایه و تجهیزاتی نیاز دارد؟
انتقال آب از ســدهای اطــراف برخی از اســتان ها به 
اســتان های دیگر، مثاًل از طالقان به تهران چه تأثیری 
بر زیســت بوم )اکوسیســتم( منطقه مبدأ می گذارد؟ 
تمدن های کهــن در کنــار آب ها شــکل می گرفتند. 
ازدست رفتن منابع آب استان های مرزی مانند استان 
سیستان و بلوچستان و مهاجرت ســاکنان بومی این 
استان ها به اســتان های صنعتی و مرکزی، چه تأثیری 
بر امنیت کشور دارد؟ خالی شــدن مرزها از ساکنان و 
تبدیل شدن زمین های مرزی چه هزینه ای برای سایر 

استان های داخلی در بر خواهد داشت؟
با بیان همه این ســؤاالت و ســؤاالت دیگری که اینجا 
ذکر نشده است، سریال تلخ خشکسالی تنها به طرح 
مســئله و موانع و مشــکالت در این زمینه ختم نشده 
و زمانــی غم انگیزتر شــده کــه به ایســتگاه مهاجرت 
می رســد. مهاجرتی که این بار نه برای شغل و زندگی 
بهتــر، بلکه به خاطر بحران کم آبی اســت. مهاجرانی 
که با توجه به هزینه باالی مســکن در شــهرهای بزرگ 
امکان سکونت در شــهرها برای آن ها فراهم نمی شود 

و بــه حاشیه نشــینی روی می آورنــد چــه تأثیراتی بر 
اســتان های پرجمعیــت مقصد خواهند گذاشــت؟ 
حال اینکه نبــود منابع کافی آب در این اســتان های 
بزرگ مانند تهران و اصفهان با وجود اضافه شدن این 
مهاجــران چه نتایجی را در برداشــته یــا در برخواهد 

داشت، خود بحث گسترده ای است.

همایش »علل و راهکارهای مقابله با بحران کمی و 
کیفی منابع آب کشور« توسط فرهنگستان علوم

در روزهای اخیر در فرهنگســتان علوم برای بررســی 
راهکارهای مقابله با بحران آب در کشور همایشی برگزار 
می شود. فرهنگستان علوم سال هاست که برنامه هایی 
در مورد آب در دســت اجرا دارد. توجه این مرکز به این 
موضوع از این جهت است که اگر برنامه ریزی صحیح در 
رابطه با بحران آب صورت نگیرد، در آینده با مشکالت 
بسیار حادی مواجه می شویم. معاون فرهنگستان علوم 
در رابطه با مســئله آب علت این مشــکالت را در وهله 
اول کاهش میزان بارندگی و تغییر اقلیم و دیگری نبود 
مدیریت مناســب آب بیان کرده است. آب در کشور ما 
در زمان های گذشــته خوب مدیریت نشده و در برخی 
مــوارد نیــز تصمیم گیری ها موضعــی و مقطعی بوده 
است. نیاکان ما در گذشته دور استفاده بهتری از منابع 
آب می کردند و برای مثال قنات می زدند. سیســتمی 
کــه آب را به صــورت پایدار اســتفاده می کــرد، یعنی 
منابــع زیرزمینی آب را تخریب نمی کــرد. اما از زمانی 
که فنــاوری چاه به وجــود آمد، برداشــت آب از منابع 
زیرزمینی بدون مدیریت کافی انجام شده و مشکالت 
زیــادی را فراهم کرده اســت. کاهش میــزان آب های 
ســطحی، افزایش جمعیت و کاربردهای متفاوتی که 
برای آب منظور شده اســت، موجب کم آبی یا بی آبی، 
به ویژه در تابستان هاست که این همایش نیز در همین 

راستا برگزار شده است.

نگاهی مختصر به موضوع انتقال بین حوضه ای آب

آب، انرژی و توزیع جمعیت
هزینه  اقتصادی آلودگی هوا 

چندسالی است که ماه های  مرتضی محمودی

و ســایر  تهــران  بــرای شــهر  ســرد ســال 
کالن شــهر های ایران، فارغ از سردی، یادآور 
آســمانی خاکســتری اســت. آلودگــی هــوا 
معضلی چندیــن و چندســاله که هرســال با 
رســیدن فصل ســرما بحث دنباله دارش بین 
مســئوالن و مردم شــروع می شــود. ساختار 
دولتی نابسامان در این خصوص بیشتر از آنکه 
راهــکاری بیابــد، تــوپ را بــه زمیــن دیگری 
می انــدازد. نبــود بودجــه کافی بــرای انجام 
راهکارها، یکی از موضوعاتی است که بسامد 
آن بین ســخنان مدیران زیاد است. به عبارتی 
نه تنهــا بخــش دولتــی سیاســت گذار کــه 
تولید کنندگان نیز انجام راهکارهای جلوگیری 
از آلودگــی را یک هزینــه می داننــد. مدیران 
شــرکت های تولید کننده خودرو، شرکت ملی 
نفت به عنــوان تأمین کننده بنزین، ســازمان 
محیط زیســت، شــهرداری، ســازمان کنترل 
ترافیک و... همه پیمودن فاصله وضع موجود 
تا رسیدن به وضعیت مطلوب در زمینه آلودگی 
هوا را هزینه بر می دانند و طبیعی اســت که تا 
زمانی که وضعیت به حالت هشــدار نرســد و 
فشار اجتماعی وارد نشــود، اراده کافی برای 
پیمــودن این مســیر پرهزینه وجــود نخواهد 
داشــت. اما نکته ای کــه در این بیــن مغفول 
مانده اســت، هزینه های اقتصادی ناشــی از 
آلودگی هواست که گویی در محاسباتمان گم 

شده است.
هزینه هــای بهداشــتی مرتبط بــا آلودگی هوا  
شــاید بروز واضح تری نســبت به دیگر اثراتش 
داشــته باشــد. آلودگی شــدید هوا باعث بروز 
بیماری هــای تنفســی و قلــب و عــروق چون 
سرطان ریه، عفونت دســتگاه تنفسی، تنگی 
نفس، برونشــیت،  تپش قلب و کاهش قابلیت 
تنفســی شــش ها در کــودکان می شــود.  در 
تحقیقی که در ســال 1382 تحت عنوان طرح 
جامع ارزیابی خسارات بهداشتی آلودگی هوای 
تهران منتشر شــد، پایتخت کشــور به تنهایی 
هر ســال 665میلیون دالر از ایــن بابت هزینه 
می دهد.  آلودگی هوا همچنین باعث تعطیلی 
ادارات و بنگاه های اقتصادی شــده که خود به 
بازده و تولید ما لطمه می زند.  باران های اسیدی 
نیز باعث افزایش فرسودگی ساختمان ها و پل ها 
و خیابان ها و سایر تأسیسات می شود که این امر 
هزینه های تعمیر و نگهداری را افزایش می دهد.  
آلودگی اغلب به خاطر مصرف ناکارآمد انرژی در 
روند تولید است که خود نشان دهنده هدر رفتن 
منابــع اقتصادی اســت.  ایــن هزینه ها باعث 
افزایش هزینه های دولت و بنگاه های اقتصادی 
می شود و در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی 

را کند می کند. 
در اروپا گزارش های متعددی از اثرات آلودگی 
هوا و محیط زیست بر اقتصاد منتشر  می شود. 
تحقیقاتی که جای آن هم در دانشگاه های ما و 

هم در اتاق تصمیم گیران دولتی خالی است.

انـــرژی و محیط زیـــستبهره وری
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عکاسی طبیعت
در ادامه بحــث هفته گذشــته که به عکاســی منظــره پرداختیم، ایــن هفته هم به 
یک عکس منظــره توجه خواهیم کرد و نور محیط را بررســی می کنیــم. اگر یادتان 
باشــد یکی از عوامل ترکیب بنــدی بافت نــام دارد. برای نشــان دادن بافت در یک 
قاب می بایســت به نورپردازی توجه داشــته باشــیم. درواقع هیچ چیزی به اندازه 
نورپردازی مایل در نمایان شدن بافت ها تأثیرگذار نیســت. این یعنی اگر قرار است 
با نور خورشــید عکاســی کنید، بهترین زمان آن دو ســاعت بعد از طلــوع یا همین 
مدت مانده به غروب اســت. همان طور که در این عکس مشاهده می کنید، عکاس 
توانســته به خوبی از مایل بودن خورشــید بهره کافی را ببرد و این کشیدگی سایه ها 
در کنار تأکید بافت گیاهان و شاخه های پربار سر به آســمان نهاده، حس بکربودن 
طبیعت را دو چندان می کند. همچنین با توجه به اینکه خورشید درون کادر است، 
عکس از کنتراســت بجایی بهره می برد که قســمت های پایین آن آندراکســپوز )یا 

سیاه( نشده است.

عکاس باشی

شماره 695  شنبه 25 اردیبهشت 95

در ســال 1383 زلزلــه ای در دره  هزار قلم
المــوت رخ داد که غیــر از چندین سعید انوری نژاد

کشته در جاده های چالوس و هراز و در آسمان که ناشی 
از سقوط هلی کوپتر حامل استاندار قزوین بود، ترس و 
وحشت فراوان تهرانی ها را نیز در پی داشت. آنچنان که 
برخی و ازجمله خوابگاهی های دانشــگاه شــریف در 
بیــرون از خانه ها و اتاق هــای خود خوابیدنــد. در روز 
مذکور، کوهنوردان گروه کوه دانشجوی شریف تازه از 
قله خشچال پایین آمده بودند و بعضی هایشان در حال 
خشــک کردن تن و بدن خود از خیســی پس از شنا در 
دریاچه اوان بودند و بعضی در حال گذاشتن کوله ها در 
مینی بوس دانشــگاه کــه ناگهــان همه چیــز لرزید و 
سنگ های کوه غرش کنان و گرد و خاک ریزان به سمت 

دریاچه روان شدند.
هفته پیــش دوبــاره اعضای همــان گروه بــه این قله 
3950 متری رفته بودند، گیرم چه در اینترنت و چه در 
مکتوبات کوهنوردی ارتفاع این قله کمتر از 4150 متر 
گفته نمی شــود. این بار نیز خشچال، کوهنوردان این 
دانشگاه را که پس از 12 سال دوباره به آنجا رفته بودند، 
بی نصیب نگذاشــت و چنان بارانی بر سرشان بارید که 

خشک شدن کفش هایشان دو روزی طول کشید.
خشــچال یکی از ســه قله مهم دره المــوت و طالقان 
محسوب می شود؛ در شــمال دریاچه اوان قرار گرفته 

و میان دیواره هایی ســنگی محصور اســت. همچون 
همه جای دره الموت، دامنه های این کوه پوشــیده از 
گیاهان متنوعی است که در این بهار پرباران بیش از هر 

زمانی زیبایی و عطرش احساس می شود.
29 نفریــم و با اتوبــوس دانشــگاه بــه راه می افتیم. از 
قزوین به ســمت الموت حرکت می کنیم و پس از گردنه 
قسطین الر با پیچ و خم فراوان به کف دره الموت می رسیم 
که رودخانه گل آلود و در این فصل پرآب شــاهرود در آن 
جریان دارد. پیچ و خم ها بــه همین جا پایان نمی گیرد 
و تا رســیدن به دریاچه ادامــه دارد و حال بعضی ها را بد 
کرده اســت. دریاچه اوان که هم با کسره ابتدایی آن را 
می خوانند و هم ضمه –که گویا این دومی بیشتر طرفدار 
دارد- دریاچه دایره ای شــکل و نه چندان بزرگ اســت 
که از چشــمه های آب در کف خود سیراب می شود. آب 
دریاچه شــفاف نیست و بیشتر حاشــیه دریاچه را نیزار 
تشــکیل داده اســت. در محاصره باغ های روستاهای 
چهارگانه اطراف دریاچه، منظره ای زیبا دیده می شود. 
صعود روز نخســت تا پناهگاه برنامه ریزی شده است و 
در دامنه های سرســبز و پر از گیاه کوه تا رسیدن به یال 
گاه گاهی ریواســی می چینیم و گاهی روی برفچال ها 
تــراورس می کنیــم و از میان بوته های گــون، گل های 
قرمز شــقایق و دیگر گل های رنگارنگ راه می پیماییم. 
شب را که نسبتًا سرد است در پناهگاه تازه ساز خشچال 

تنِگ هم و فشرده می خوابیم. گروه های دیگری هم غیر 
از ما در پناهگاه هستند. صبح کوهنوردی را در زیر بادی 
ســنگین آغاز می کنیم. تعدادی از همنوردانمان برای 
نخستین بار است که به کوه آمده اند و از این رو چه در روز 
اول و چه دوم، تالش داریم آن ها را با فضای کوه و اصول 
اولیه کوهنوردی ایمن آشــنا کنیم. پــس از حدود یک 
ساعت کوهنوردی همراه با برف کوبی به معابری سنگی 
می رسیم که البه الیش یخ و برف وجود دارد. در چند نوبت 
مجبور به تغییر مسیر برای یافتن معبری بهتر می شویم تا 

آنکه در حالی که باد با شدت می وزد و در بخش شمالی 
یال منتهــی به قله نقاب هــای بزرگ برفی و به راســتی 
خطرناک دیده می شود، به قله می رسیم. همگی دست 
در دست سرود ای ایران می خوانیم و پا بر قله می گذاریم. 
در شمال و شمال غربی قله دره اشکورات دیده می شود 
و در شــرق قله سیاالن و دورتر، قله های علم کوه و تخت 
سلیمان و در سمت جنوب غرب دره طالقان و شاه البرز 
و در انتها ناز و کهار. تمام مناظر پوشیده از برف هستند 

و ما را به خود می خوانند.

فتح با کفش های خیس
گزارشی از صعود به قله خشچال

هــــــــــزار قلــــــــــم

mary.a_a mim._.saleh

#مسجد قشنگی داریما!
باورش سخته که وجود دارند کسایی که هنوز پاشونو 

تو مسجد نذاشته باشن!
حداقل برای #تماشا هم که شده یه سر بزنید... 

Amir Alamolhoda

انسان، در طول تاریخ برای شکستن محدودیت های 
طبیعت، دنبال کمک و ابزار بوده اســت. و نتیجه  این 
کاوش ها، به تکنولوژی منتهی می شود. اما متأسفانه 
سرعت رشد فرهنگ، کمتر از سرعت رشد تکنولوژی 
اســت.  ما از تکنولوژی که امروز در اختیارمان است، 

عقب تریم.
ما توانســتیم تا حــدودی از تحمیــالت طبعیت رها 
 شــویم و در عوض خــود را تابع تحمیــالت تکنولوژی 

کرده ایم.

ممرضا

اصاًل چرا از ســمت راست می نویســیم؟ چرا از وسط 
نمی نویســیم؟ شــما خودتــون ببینیــد ایــن نــگاه 

راست دست ساالرانه رو. #چپ_دست

Alireza Farahani

یكی از مغالطه های بســیار رایج كه به عنوان تحلیل 
استراتژیك درمورد حضور نیروهای مسلح ایران در 
سوریه عرضه می شود، این اســت كه اگر در سوریه 
با دشــمن روبه رو نشــویم، دشــمن به ایران حمله 

می كند و باید در ایران با آنان بجنگیم.
فــارغ از اینكه میان ســوریه تا ایران یك كشــور به 
مساحت تركیه واقع شده اســت، آیا این تحلیلگران 
اســتراتژیك هنگام حضور طالبان در افغانســتان 
هم چنین دوراندیشی هایی داشتند؟ وقتی طالبان 
در حاشــیه مرز ایران بود و دیپلمات هــای ایران را 
هم به قتل رســانیده بود و مواد مخــدر هم به داخل 
كشــورمان ترانزیت می كرد و با برخــی گروه های 
تروریستی در سیســتان و بلوچســتان نیز ارتباط 

می گرفت.
پ.ن: این نوشــته درمورد حضور ایران در ســوریه 

نیست، در مورد تبلیغات مغالطه آمیز است.
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مهسا 

امروز تو غذام توی سلف سر شکسته شده  مته به طول 
1/5 سانتی متر پیدا کردم! به قدری شوکه شده بودم 

که نفهمیدم باید عکس بگیرم ازش!



صفحـــــــه آخـــــــــر

1998...0915: آقــا ایــن شــوخي و جــدي بودن 
مقاالتتون رو مشــخص كنید. یعني االن شــما واقعاً 
فكر مي كنید ساخت دانشكده مواد در اولویت نیست؟ 
)اگه واقعاً فــك مي كنید در اولویت نیســت، بگید تا 

جوابتون رو بدم.(
   اساســًا وقتی زمان انجام کار به سمت 
بی نهایت میــل می کنه، اولویــت از حیز انتفاع 
ســاقطه و معنایی نداره! رجوع شود به ساخت 

دانشکده هوافضا. 

0052...0913: جالبي روزنامه شریف اینه كه همه از 
پشت شروع مي كنن به خوندن!

   ســاندیس با اون همه عظمتش روش 
نوشتن »از اینجا نی وارد شــود« نی رو می کنن 

پشتش، چه توقعی از خواننده داری؟
4678...0921: لطفــاً بررســي كنیــد بــه وضع 
ســالن هاي مطالعــه مخصوصاً دانشــكده كامپیوتر 
برسند. هم بسیار سروصدا مي شــه و هم هواي بسیار 

بد و گرمي داره. باتشكر.

   خب درســتش هم همینه دیگه. شما 
فرض کن آروم باشــه، هواش هــم مطبوع؛ خب 

خوابت می بره دیگه!
6085...0912: ســربازي اتفاقاً بــراي این بچه هاي 
سوســول و مغرور شــریف خیلي خوبه. انگار از دماغ 

فیل افتادن!
   مملکت ســرباز سوســول و مغرور 
می خواد چی کار؟ شما که از دماغ فیل نیفتادید، 

برای حراست از مرزها مناسبید.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

32

35

35
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یک وجب روغن

daily@sharif.ir         66166٠٠6 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یك

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

متأســفانه هــر روز به تعــداد افراد 
سوسولی که به جرگه نگران های آلودگی محیط زیست 
می پیوندند، اضافه می شــود و همین طــور که به آن ها 
رو می دهی انتظاراتشان از انســان باال و باالتر می رود. 
در ابتــدا می گویند از وســایل نقلیه عمومی اســتفاده 
کنید و بی خیال خودروهای شخصی تان شوید. سپس 
می گویند سیگار نکشــید، بعد می گویند درجه وسایل 
گرمایشــی در منزلتان را چند درجــه ای کاهش دهید 
تا زمین کمتر گرم شــده و الیه اوزون هم بیشــتر از این 
ســوراخ نشــود. همین طور پیش برود فــردا می گویند 

روی زمین ُتف هم نکنید.

ما آلوده نکنیم، نسل بعدی آلوده می کند!
دلواپســان آلودگی محیط زیســت زیاد نباید ســخت 
بگیرنــد. لیــوان بــرای شکســتن اســت، تــوپ برای 
پنچرشدن و محیط زیست هم برای آلوده شدن. محیط 
زیســت را هم اگر ما آلوده نکنیم، نسل بعدی می کند. 
نهایتش صددویســت ســال این طرف تر و آن طرف تر، 

دیگر این همه خودآزاری ندارد که. 
از آن گذشــته، خوبی محیط زیست این است که وقتی 
محیط خــودت را آلوده کنــی، دیگران هــم از آلودگی 

بهره مند می شوند. مثاًل باران اسیدی در کانادا، نتیجه 
مواد آالینده ای است که منشــأ آن ها از آمریکا است. به 
نظر ما بهتر اســت به جای آنکه به فکر کمترآلوده کردن 
محیط زیســت باشــیم، به فکر این باشــیم کــه چطور 
باران های اســیدی و برف هــای حاوی مــواد آالینده 
را به خارج از کشــورمان هدایت کنیــم. مخصوصًا آن 
کشورهایی که تیم فوتبالشــان از ما می برند. کمی که 
باران اسیدی روی سرشــان بریزد، الاقل کمی دلمان 

خنک می شود.

پیتزا می خوری، می گویند: »الیه اوزون«!
الیه اوزون یکی از مواردی بوده اســت که همواره مورد 
توجه بســیاری از دلواپسان محیط زیســت قرار گرفته 
اســت. ســوار خودروت می شــوی می گوینــد: »الیه 
اوزون«، پیتزا می خــوری، می گوینــد: »الیه اوزون«، 
ســرت را می خارانی، می گویند: »الیــه اوزون«. بهتر 
است دوســتان به جای آنکه بگویند چه کاری منجر به 
صدمه زدن به الیه اوزون می شود، بگویند چه کارهایی 
منجر به صدمه زدن به الیه اوزون نمی شود؟ این طوری 

هم خودشان راحت تر هستند و هم ما.
درخصوص الیــه اوزون و دلیل اینکه چرا ســوراخش را 

ندوخته انــد، نظریات مختلفــی وجود دارد. شــنیده 
می شود چندباری، چند نفر برای دوختن سوراخ اوزون 
اقدام کرده اند که هر بار به دلیلی این پروژه به شکســت 
انجامیده اســت. می گویند یک بار طرف رفته و بعد در 
هنگامی که می خواســته ســوراخ را بدوزد، یادش آمده 
ســوزن با خودش نیاورده. یک دفعه هم که نخ و ســوزن 
بوده، یــادش رفته عینکش را ببرد و نتوانســته ســوزن 
را نخ کند. یــک بار هــم که هم نخ بــوده و هم ســوزن و 
سوراخ اوزون را با موفقیت دوخته، یک دفعه به خودش 
آمده و دیده خــودش آن طرف الیه اوزون اســت و برای 
اینکه دوباره وارد جو زمین شــود، مجبور شــده دوباره 
الیه اوزون را ســوراخ کند و به همین خاطر بوده که گویا 
بودجــه اختصاصی بــرای دوختن الیــه اوزون به اتمام 

رسیده و کاًل همگی بی خیال دوختنش شده اند.
البتــه از نظــر مــا از اولــش هــم نبایــد زیــاد ســخت 
می گرفتند، طوری که ما شــنیده ایم این سوراخ باعث 
می شود یک اشــعه های ســرطان زایی بیشتر به سطح 
زمین برســد. خوب نهایتش این اســت که از کرم های 
ضدآفتابی استفاده می کنیم که ســی اف)!( باالتری 
دارند. می بینید برخی مواقع مشــکالت به چه آسانی 

حل می شوند؟

محیط زیست سوسول بازی است

کتاب حل المسائل فیزیک 
هالیدی را که همه بهش ارادت 

دارند... ایشون حل المسائل 
زندگی هستند. یعنی مدیونید 
اگر مشکلی برایتان پیش آمد، 

به شریف مراجعه نکنید.

 احساس تکلیف 
همیشه افرادی هستند که 
هر گاه در کشــور عزیزمان 
اتفاقی رخ دهد، احســاس 
بــه  و   تکلیــف می کننــد 
صحنه می آیند. غلظت این 
احساس تکلیف در ایام انتخابات خیلی بیشتر 
است. اما چند ســالی است که شــریفی ها نیز 
خیلی احساس تکلیف می کنند. یعنی در هنگام 
اتفاقاتــی از قبیل مظلوم واقع شــدن یک نامزد 
انتخابات، خیانت یک مقام مسئول، شام خوردن 
یکی از مقامات با ســعودی ها یا ردشدن یکی از 
وزرا از جلــوی رئیس جمهور آمریکا، احســاس 
تکلیف می کنند. حال اگر این احساس تکلیف 
برای یک شریفی اتفاق بیفتد، می شود: »یکی 
از دانشــجویان دانشــگاه شــریف« و اگر چند 
نفر با هم احســاس تکلیف کنند و یکی از آن ها 
قلم خوبی داشــته باشد، می شــود: جمعی از 
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف«. این افراد 
تقریبًا در تمام حوزه ها صاحب نظر هســتند. از 
انرژی هسته ای بگیرید تا حقوق پشه در مریخ! 
اصالح طلب و اصولگرا هم نمی شناسند. بیانیه ها 
و نامه هایشان، هم بوی اصالح می دهد هم بوی 
اصول که تابعی از زمان اســت. یعنــی اگر یک 
نفر بیانیه های جمعی از دانشــجویان دانشگاه 
صنعتی شریف را پشت ســر هم بخواند متوجه 
رفتارکاماًل غیرخطی این جمع می شود. یک روز 
در حمایت از دکتر احمدی نژاد بیانیه می دهند و 
یک روز در حمایت از دکتر روحانی و دکتر عارف. 
یک روز به شورای نگهبان بابت رد صالحیت تعداد 
زیادی از نامزدها اعتــراض می کنند، همان روز 
عملکرد شــورای نگهبان را با همان عنوان تأیید 

می کنند. مردم چی می گن؟
جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 
تشــکیالت فیزیکی ندارد. یعنی اتــاق یا جای 
مشــخصی ندارد. روابط عمومی ندارد. سایت 
ندارد. تلفن؟ ندارد. آدرس؟ ندارد. مهر؟ ندارد. 
امضا؟ هر دفعه یک شــکل است. مثل القاعده 
که رسمًا جای مشــخصی ندارد. البته القاعده 
ترور شخصیت فیزیکی می کند، ولی جمعی از 
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف معمواًل در 
حد شعارهای انقالبی و مهیج و عدالت خواهانه 
و تساوی حقوق زن و مرد و اجازه تحصیل گیاهان 
در اورانــوس عمــل می کنند و اگر هــم فعالیت 
تروریســتی کنند، فقط در حد ترور شــخصیت 

است که خدا را شکر کمتر دیده شده است.
آخریــن ویژگی بــارز جمعــی از دانشــجویان 
دانشگاه صنعتی شــریف این است که معمواًل 
فاصله حس تــا عمل آن ها کوتاه اســت. یعنی 
حس می کنند، فورًا مطمئن می شــوند و عمل 
می کنند. برخی اوقات حتی عمل آن ها نسبت 
به اطمینان پیشــی می گیرد. چــون این جمع 
معتقد است زمان را نباید از دست داد و باید در 

زمان معین و بهینه احساس تکلیف کرد.
البته کاًل ایــن پدیده در »جمعی از اســاتید«، 
»جمعی از پژوهشگران« و... نیز اتفاق می افتد. 

ولی کمتر است. 

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به شــریف که یک روز مدرســان او را ضعیف می کنند و یــک روز جمعی از 
دانشــجویان یا اســتادان. تقدیم می کنیم به شــهید وزوایی و رضا امیرخانی و مریم میرزاخانی و پیمان یزدانیان 
و عادل فردوســی پور و علی دایی که برند را قوی می کنند. تقدیم می کنیم به کمیته صیانت از نام شــریف که قرار 
است حواســش به همه جا باشــد. تقدیم می کنیم به همه شــریفی هایی که به خاطر شــریف مواظب هر حرف و 
حرکت خود هستند. و درنهایت تقدیم می کنیم به آرم و نشان شریف که صنعتی اصفهان با خوش شانسی یکی از 

آن را دارد، ولی مال شریف یه چیز دیگه است... .

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