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نبردخوبوخوبتر
این شــاید بهترین عبارت 
برای توصیف دیدار حساس 
روز یکشــنبه باشد. نبردی 
که بخشــی کتمان ناشدنی 
از تاریخ معاصر ایران اســت 
و پر از لحظاتی کــه در تاریخ ایــن ملت مانده و 
به جان جوانان چند نســل نشســته. این بار، در 
ایستگاه 84، آیا رقابتی جاودانه را شاهد هستیم 
یا مسابقه ای معمولی که در تاریخ فوتبال ایران 

گم می شود؟ 
در اردوگاه ســرخ، تقریبــاً همه چیــز بر وفق 
مراد اســت. نتایــج کم نظیر، تیم یکدســت و 
حاشــیه های حداقلی. این، رویای ده سال اخیر 
پرسپولیسی هاســت که امروز محقق شــده. با 
مربی امتحان پس داده ای که نشــان داده هنوز 
دوره اش نگذشــته و هنــوز یک ســروگردن از 
تمام مربیان ایرانی باالتر اســت. پرســپولیس 
می تازد، قــوی و ضعیف را مقتدرانه شکســت 
می دهد و حاال به ایســتگاه بــازی ای حیثیتی 
رسیده اســت. دربی برای آن ها البته پنج سالی 
اســت که دلچسب شــده. آن ها می تازند و حاال 
ده بازی اســت که از حریف ســنتی شکســت 
نخورده اند. قهرمانی شان هم عماًل مسجل شده 
است و دیگر کسی تراکتور و اســتقالل را برای 
رقابت با قهرمانی ســرخ ها جدی نمی گیرد. در 
همچین شــرایطی، همه هــواداران هم منتظر 
شکســتن اســتقالل و بــرد شــیرین دیگری 
 هســتند. تصور این اتفــاق هم برای ســرخ ها 

شیرین است.
قصه اســتقالل اما متفاوت اســت و پــر فراز و 
نشــیب. در ســالی که بــرای آن هــا معجونی 
است از اوج و فرود، شکســت و پیروزی، امید و 
ناامیدی. استقالل فصل را وحشتناک آغاز کرد، 
سینوســی ادامه داد و حاال دارد باشکوه به اتمام 
می رســاند. علی منصوریان، وقتی تیمش را به 
اوج رساند که دســت از بازیکن ساالری کشید و 

به پسران جوان تیمش روی آورد. 
اســتقالِل جدیــد او حــاال یکــی از بهتریــن 
تیم های لیگ اســت و با شایســتگی در جایگاه 
سوم ایستاده. شکست دادن الســد قطر، با تمام 
ســتارگانش، عیار تیم او را باالتر بــرده و حاال 
انگار همــه چیز فراهم اســت تا آن هــا با غلبه 
بر صدرنشــین لیگ، در دل هــواداران جاودانه 
شــوند. ده بازی پــس از آخرین برد اســتقالل 
مقابــل رقیــب همیشــگی، ایــن جدی ترین 
 فرصــت برای بازگشــت اســتقالل بــه دربی 

است.
گذشــته از جهات فنی اما، دربی روز یکشــنبه، 
تکــه 84ام پازلی هزار تکه اســت کــه دنیای 
بســیاری از جوانان ایرانی را می ســازد. باسواد 
یا بی ســواد، تهرانی یــا شهرســتانی، فوتبالی 
یــا غیرفوتبالی، حتــی مرد یــا زن؛ اینجا دیگر 
هیچ فرقی نمی کنــد. هویت دربــی، همه را به 
یکی از این قطب هــای جذاب می کشــاند و با 
هویت بخشــیِ  منحصر به فــردش، تجربه ای 
خــاص و متفاوت را پیــش روی مخاطبش قرار 

می دهد.
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ششمین استارتاپ تریگر در راه است
ششمین رویداد استارتاپ تریگر با موضوع کاربرد هوش مصنوعی در دو حوزه »مالی« 
و »حمل و نقل« 15تا20 اسفند ماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود. طراحی 
و برنامه ریزی و برگزاری رویداد استارتاپ تریگر برعهده  ستاک است و مرکز کارآفرینی، 
شتاب دهنده  شــریف و مرکز رشد فناوری های پیشــرفته  دانشگاه صنعتی شریف، 

حامیان علمی و مالی و معنوی این رویداد هســتند. برنامه  های آموزشی این رویداد در قالب کارگاه  در چهار روز 
ابتدایی برگزار می  شوند و در دو روز انتهایی شرکت کنندگان نمونه اولیه خود را ارائه می کنند. در این دوره دو جایزه 

2/5 میلیون تومانی به تیم های برتر می رسد. برای کسب اطالعات بیشتر به setak.sharif.ir مراجعه کنید.

فضولی آموزشی ممنوع! 
در پاییز 95 دانشجویان بسیاری از دانشگاه های کشور با همکاری شوراهای صنفی 
به جریمه  سنوات اعتراض کردند. پس از مدتی طی ابالغیه ای از طرف وزارت علوم،  
شوراهای صنفی از پیگیری مسائل آموزشی منع شدند. قسمتی از متن این ابالغیه 
به شرح زیر است: »مسائل مربوط به سیاســت گذاری ها، برنامه ریزی ها و اقدامات 

آموزشی دانشگاه، کیفیت آموزشی، مجموعه امور مربوط به هیئت علمی، برنامه ریزی و تعیین دروس و کالس ها 
در هر نیم سال، ظرفیت پذیرش، ارزیابی آموزشی و آنچه که به شئون آکادمیک دانشگاه مربوط می شود، از محدوده  

وظایف شورای صنفی دانشجویان خارج می باشد و اعضای شورای صنفی حقی در پیگیری این امور ندارند«.

فودکورت چه شد؟
بنا بود ساختمان تعاونی دانشگاه، طبق وعده مسئوالن، در مناقصه ای به پیمان کار 
واگذار شــود و پس از تخریب جای خود را به فودکورتی نونــوار بدهد. اما برخالف 
انتشار طرح های اولیه فودکورت که هنوز هم پایین صفحه سایت امور تغذیه هست 
و نیز پروپوزال مناقصه در تابســتان امســال، هنوز اثری از عزم در تحقق این وعده 

مشــاهده نمی کنیم. حسب شنیده ها، ساکنان تعاونی به طبقه سوم ســاختمان تغذیه منتقل خواهند شد 
که درصورت صحت، غیرمنطقی به نظر می رســد. ضمن آنکه سرنوشت کافه ورودی تعاونی که مشتری های 
فراوانی هم داشت و جایی میان دانشجوها باز کرده بود، پایان باز ماند تا خاک مهمان اولین غرفه تعاونی باشد.

بی نظمی در گروه های فرهنگی
این روزها پوستری منتشر شده که در آن لوگوی یکی از گروه های دانشگاه که فعالیت 
آن از طرف معاونت فرهنگی غیرقانونی شناخته می شود، در کنار لوگوی چند گروه 
دیگر ازجمله بسیج دانشگاه درج شده بود. این در حالی است که معاون فرهنگی 
دانشــگاه در یکی از جلســات اعالم کرده بود که تنها مرجــع قانونی فعالیت های 

دانشجویی دانشــکده ای، گروه های علمی دانشجویی هستند. به نظر می رســد یکی از کارهای مهم دکتر 
حسینی در روزهای پیش رو، تعیین تکلیف نزاع بین گروه های مختلف در دانشکده ها خواهد بود. بالتکلیفی 

دانشگاه در این چند سال، فقط موجب دعواها و تنش های فرسایشی و بعضًا بچگانه شده است.

95 بهمن   23 شنبه    702 بـــــــــخش  خــــــــبریشماره  شریف نیوز

کالس های تربیت بدنی نیم سال جاری، از   
امروز شروع می شود. این تعجیل به منظور 
جلوگیری از تالقی جلســات پایانــی با ماه 
رمضان در انتهای نیم ســال صــورت گرفته 
اســت. غیبت نخورید که آخر تــرم نیازی به 

مذاکرات غیررسمی نداشته باشید.

امروز جامعه اســالمی و اندیشکده مهاجر   
جلســات هفتگی خــود را با عنــوان »یک 
فنجان تکنولــوژی« در کالس شــماره یک 
شــهید رضایی  پی می گیرند. موضوع این 
جلســه بررســی داســتان کوتاه »گزارش« 
اســت. این جلســه ســاعت 15تا16:30 

برگزار می شود.

فردا به همت گروه ژرفا نشســتی مهم برای   
دانشجویان فیزیکی با عنوان »آینده شغلی 
فیزیک در ایران« برگزار می شود. سخنرانی 
استادان فعال در صنعت و ارائه آمار اشتغال 
فیزیکی هــا و پخش مســتند، برنامه اصلی 

است. ساعت 13:30 آمفی تئاتر فیزیک.

کافه م.شکالت دوشنبه ساعت 13 در آمفی   
تئاتر مرکزی، در قالب مناظره دانشــجویی 
با موضوع آموزش و مهارت برگزار می شود. 
این برنامه از ایده های باحال دانشــجویان 
فعال مرکز کارآفرینی اســت کــه معمواًل در 
قالــب مناظره بــا موضوعاتی جــدی، ولی 

غیرسیاسی برگزار می شود.

امروز تبلیغات نامزدهای انتخابات شــورای   
صنفی آغاز شــد و تا 25 بهمــن ادامه دارد. 

انتخابات 25 و 26 بهمن برگزار خواهد شد.

ثبت نــام بــرای نهمیــن دوره نبــرد هوش   
مصنوعی شــریف آغاز شــد و تــا 30 بهمن 

ادامه دارد. بجنبید.

دهــه فجــر بــه پایــان رســید و امیــد و   
گمانه زنی های عوام الناس شــریفی جهت 
افتتاح پروژه های نیمه تمام، تمام شــد و به 

سال آینده منتقل شد.

هفته آینده جلســات هماهنگــی برگزاری   
چند مســابقه به مناســبت دهه مبارک فجر 
برگزار خواهد شــد: بدمینتون )دختران(، 
پیــاده روی دریاچــه آهنــگ )دختــران(، 
پیاده روی شهرســتانک )کارکنان– بانوان( و 

فوتبال دستی دختران و پسران.

مســابقات فوتسال  کارکنان بــا رویکرد گزارش
تحکیم بیشتر دوســتی و همبستگی با 
حضور 15 تیم از قســمت های مختلف 
دانشــگاه در 4 گــروه، از 25 دی مــاه 
1395 آغاز شــد. پس از انجام 21 بازی 
دور گروهی و 4 بازی دور حذفی، 4 تیم 
دانشــکده مکانیک، استخر )مجموعه 
آبی دانشگاه(، انتشارات و انتظامات به 
مرحله نیمه نهایی صعود کردند. پس از 
بازی های نیمه نهایی، تیم های استخر 
و انتظامات با شکســت حریفان خود به 
دیدار فینــال راه یافتند تــا همه منتظر 
تقابل کارکنان جوان و ورزیده مجموعه 
ورزشی آبی دانشگاه با کارکنان منضبط 
و سختگیر انتظامات و حراست باشند. 

انتظاری که به حق برآورده شد.
پس از دیــدار رده بنــدی که بــا برتری 
5بر2 تیم انتشــارات برابر تیم مکانیک 

به پایان رســید، فینال شــروع شد. در 
دیدار نهایی مســابقات، تماشــاچیان 
شــاهد بازی هیجان انگیز و با نشــاطی 
بودند. در ابتدا این تیم اســتخر بود که 
توانســت با اســتفاده از نیروی جوانی 
با 2 گل از حریف پیشــی بگیــرد؛ ولی 
در ادامه تیم انتظامــات با اتکا به تجربه 
خود عــالوه بر جبــران 2 گل خورده، با 

زدن گل ســوم تا 2 دقیقه مانده به پایان 
بازی با نتیجه 3بر2 تیم پیروز میدان بود. 
اما این برتری دوامی نداشــت و ناجیان 
اســتخر، گل ســوم را در همان لحظات 
پایانــی وارد دروازه انتظامــات کردند تا 
بازی به وقت اضافه کشیده شود. در دو 
نیمه وقت اضافه نیز گلی به ثمر نرسید 
تا سرنوشت این بازی را ضربات حساس 

پنالتی تعیین کند. در ضربات پنالتی، 
بازیکنان تیم انتظامات دو ضربه خود را 
از دســت دادند و در مقابل، تیم استخر 
بــا به ثمررســاندن 2 گل توانســت در 
مجموع با نتیجه 5بر3 قهرمان مسابقات 
فوتســال کارکنان دانشــگاه در ســال 

1395 لقب بگیرد.
مــدال  مراســمی  در  نیــز  انتهــا  در 
تیم های برتــر توزیع شــد. همچنین از 
دست اندرکاران این مســابقات تقدیر و 

به داوران بازی ها هدایایی اهدا شد.
شــایان ذکراســت آقای دکتــر نجمی 
)معاون مالی و اداری دانشــگاه(، آقای 
مهنــدس جهانتیغ )مدیر حراســت( و 
تنــی چنــد از مســئوالن مجموعه آبی 
دانشگاه  نیز از نزدیک این دیدار مهیج 

را تماشا کردند.
با تشــکر از روابط عمومــی اداره تربیت 

بدنی در تهیه این گزارش.

تیم استخر، قهرمان مسابقات کارکنان دانشگاه

ناجیان دریا، فاتحان خشکی

 استخر )مجموعه آبی دانشگاه(مقام اول

انتظاماتمقام دوم

انتشاراتمقام سوم

دانشکده مکانیکمقام چهارم

مکانیک 2 - 5 انتشاراتدیدار رده بندی

استخر 3 - 3 انتظامات )ضربات پنالتی: 5 بر 3 به سود استخر(دیدار فینال

دانشکده مکانیکانتشاراتانتظاماتاستخر )مجموعه آبی دانشگاه(
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خسته نباشی دالور
مهندس محمود اشجع، دانش آموخته فیزیک دانشگاه، خیلی زود به دانشجویان 
مبارز پیوســت و نتیجه اش شد حبس ابد به علت اقدام علیه امنیت کشور. اشجع 
با پیروزی انقالب از زندان آزاد و پس از آن عازم جبهه شد. او مدت ها مشاور رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح بود و در همان زمان مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 

دانشگاه شد.اما توانمندی های اشــجع تواضع و ساده زیستی او را تحت تأثیر قرار نداد و هنوز هم او را سوار 
پراید معروفش می بینیم. اشجع حاال با بازنشستگی اش جای خود را به دکتر امیر صفدریان داده تا کمی هم 

استراحت کند. خداقوت مرد بزرگ!

لطفًا با خودرو وارد کالس نشوید
این روزها کمبود پارکینگ آن قدر حاد شــده اســت که دانشــجویان خودرو خود را 
حتی دور بولوار اکبری پــارک می کنند، جایی که درواقع الین ســبقت در آن بلوار 
محسوب می شــود! در نکوهش آوردن خودرو تک سرنشین سخن بسیار گفته اند؛ 
اما این باعث نمی شود دانشگاه درمورد پیش بینی پارکینگ منفعل باشد. پارکینگ 

شمال دانشگاه، بین دانشــکده نیمه تمام مکانیک و دانشکده مدیریت، قرار بود راه حل این معضل باشد که 
با پیگیری نکردن آن، خود امروز شــده اســت بالی جان دانشگاه.شــاید راه حل کوتاه مدت داخل دانشگاه 
صاف کردن کارگاه تعطیل شده دانشکده مواد باشد؛ ولی پارکینگ شمال دانشگاه، پیگیری جدی می طلبد.

سیاحت در سیاست 95بــــــــخش  خـــــــبری بهمن   23 شنبه    702 شماره 

آیا رکورد 36 ساله می شکند؟ 
پوریا علیمردانی  نخســتین رئیس جمهــور   
ایران ابوالحســن بنی صــدر کمتر از دو ســال 
رئیس جمهور مانــد و البته بعد از آشــوب های 
سال 60 با رأی مجلس عزل شد. بعد از او شهید 
رجایی کمتر از دو ماه در این منصب بود؛ ترور او 
اما سرآغاز دوره ثبات در این سمت بود. آیت الله 
خامنه ای پــس از آن در دو دوره پیروز انتخابات 
شد و مرحوم هاشمی رفسنجانی، سید محمد 
خاتمــی، محمــود احمدی نــژاد هر کــدام دو 
انتخابات ریاســت جمهوری را برنده شدند و دو 
دوره چهارســاله رئیس جمهور ایــران بودند تا 
سال 92 و ریاست جمهوری حسن روحانی. او 
توانست با یک اکثریت نسبی بسیار اندک، اما 
تأثیرگذار رئیس جمهور شود. نسبت آرای او در 
این انتخابات فقط از میزان آرای احمدی نژاد در 
دور اول انتخابات سال 84 بیشتر بود، اما چند 
دهم درصد بیشتر از 50درصد مورد نیاز و کافی 

برای رئیس جمهورشدن.
بــه ســال 96 و انتخابــات ریاســت جمهوری 
اردیبهشــت نزدیــک شــده ایم و گزینه هــای 
رقیب رئیس جمهور یکی یکی رخ می نمایند. 
امید رقبای عمدتًا اصولگــرای رئیس جمهور 
به اکثریت آرای اندک او در انتخابات گذشــته 
است تا سنت 36ساله را بشکنند و انتخابات را 
از رئیس جمهور موجود ببرند. توفیق روحانی 
در انتخابات 92 محصول نزاع بر سر سیاست 
خارجی بود و شــیوه مذاکره بر ســر مســئله 
هسته ای. موضوعی که به ســرعت به اولویت 
دولت بدل شــد و محصول آن توافق بر برنامه 
اقدام مشترک برجام بود با 5 کشور عضو دائم 
ســازمان ملل و آلمان. برجــام و البته کنترل 
تورم دو نقطه قوت و در عین حال محل انتقاد 
دولت روحانی و ابزار رقابتی رقباســت. اینکه 
تورم هم زمان بــا رکود اقتصادی بوده اســت 
و برجام هــم چقدر در کاهــش تحریم ها مؤثر 
بوده، محل نــزاع اصلی منتقــدان و موافقان 

دولت است.
صفی از کاندیداها برای رقابت با رئیس جمهور 
در عرصه عمومی مطرح شده اند. شکی نیست 
کــه احتمــال کاندیداشــدن اصالح طلبان با 
توجه به نزدیکی بیشترشــان به رئیس جمهور 
و انصــراف دکتر عــارف در انتخابات 92 کمتر 
اســت؛ اما اصولگراها به نســبت دوربودنشان 
از دولت قطعــًا رقبای جدی تری هســتند. در 
این میان احتمال کاندیداتوری علی مطهری 
و پزشــکیان دو نایب رئیس مجلس و نیز سعید 
جلیلی که یکی از مهم تریــن رهبران مخالفان 
برجــام محســوب می شــود، وجــود دارد. اما 
گزینه های دیگری مثل میرســلیم، کاندیدای 
حــزب مؤتلفــه هــم مطــرح شــده اند و البته 
هم دانشگاهی جوان خودمان مهرداد بذرپاش 
که توجه مخالفان عمدتًا جوان دولت را به خود 
جلب کرده اســت. برای قضاوت نتیجه و حتی 

رقبای نهایی خیلی زود است.

داستان آسانسورها در دانشگاه سر  دراز دارد، شاید از همان روزی که گزارش
ساختمان ابن سینا آن قدر بلند بود که نیاز به آسانسور 
داشته باشــد. اما بدترین و دردناک ترین مشکل آن ها 
مهر امسال رخ داد. وقتی که آسانسور ساختمان تغذیه 
از طبقات میانی تا منفی یک سقوط کرد و شش نفر از 
استادان دانشگاه صدمات شدید دیدند. صدمه هایی 
که با گذشــت چند ماه همچنان ایــن عزیزان را درگیر 
درمان کرده و روال معمول زندگی ایشان را به هم ریخته 
اســت. ورق زدن ســالنامه های روزنامــه دانشــگاه 
از وضعیــت  به راحتــی نشــان می دهــد گالیه هــا 
سرویس دهی آسانسورهای دانشــگاه مثنوی هفتاد 

من کاغذ است. 
پــس از حادثه ســقوط آسانســور همه آسانســورهای 
دانشگاه برای بازرســی و تعمیرات جدی یا تعویض، از 
کاربری خارج شــدند. حاال تعدادی از این آسانسورها 
مشغول به کارند و تعدادی دیگر در صف تعمیرات. اما 
مشکالت گذشته آسانسورها چه بود و چه درس هایی 

باید از این حادثه گرفت؟

همیشه خراب 
خراب شــدن های پی درپــی یکی از مشــکالت جدی 
آسانسورهای قدیمی دانشگاه در این چند سال گذشته 
بوده. دانشکده شیمی شاید رکورددار خرابی آسانسور 
باشــد؛ آسانســورهای فرســوده در ســاختمان های 
قدیمی که تعمیرات جزئی دردی را از آن ها دوا نمی کرد 
و حوصله اســتاد و دانشــجو و مدیر را ســر بــرده بود. 
صفحه های روزنامه پر اســت از گزارش و خبر خرابی یا 

وصل شدن آسانسورهای دانشگاه. 

استفاده برای شما ممکن نیست
آسانســور ابن ســینا سال هاســت که فقط اســتادان 
دانشــگاه می توانند از آن اســتفاده کنند. آسانســور 
کوچک و کم ظرفیتی که اگر هم عمومی بود، دردی از 
دانشــجوها دوا نمی کرد. البته باید رمز ماندگاری این 

آسانسور را همین استفاده محدود دانست. 

جان تان را باال می آورد
آسانســورهای دانشــگاه ویژگی دیگری هم داشتند؛ 
آزاردادن شــما با کندی و ســروصدا و بــوی نامطبوع. 
اگر فکر می کنید این ویژگی ها تنها در آسانســورهای 
قدیمی دانشــگاه پیدا می شــدند، باید بیشــتر دقت 
کنید. ســاختمان سلف ســرویس دانشــگاه سال 81 
افتتاح شــد. یعنی در میان ســاختمان های دانشگاه 
ســاختمان جوانی اســت؛ اما یکی از آزاردهنده ترین 
آسانســورها را داشــت؛ یعنی کندی و سروصدا و بوی 
نامطبــوع را هم زمان در حد اعلی داشــت. برای مثال 
ساختمان جدید دانشکده برق اختالف سن چندانی با 
ساختمان سلف ندارد. کیفیت آسانسور نصب شده در 
این ساختمان هنوز هم پذیرفتنی است؛ اما خریدهای 
حساب نشــده و پایین آوردن هزینه های جزئی عواقب 

بدی داشت. 

ایمنی، ایمنی
ابزاری که با سالمت و جان شهروندان در ارتباط است، 
جایی برای کاســتن از هزینه های ایمنی ندارد. خرید 
آسانسورهای بی کیفیت با هدف کم کردن از هزینه ها، 
امروز هزینه های جبران ناپذیری را برای دانشگاه به بار 
آورده است؛ لطمه به سالمت استادان، اعتماد سایرین 

و نیز برند و جایگاه دانشگاه. 
نــگاه دقیق تر بــه حادثه ســقوط، لــزوم جدی گرفتن 
ایمنی را بیشــتر به ما و مســئوالن دانشــگاه یادآوری 
می کند. ترکیب آسانسورهای بی کیفیت و نظارت های 
نامشــخص عاقبتی جز حادثه هایی چنیــن دردناک 
نــدارد. چک شــدن دوره ای آسانســور کمتــر از دو 
هفته پیش از ســقوط، نشــان دهنده چک شدن های 

صوری و سرسری است که در بیشــتر ساختمان های 
کشــور رخ می دهد. روندی که در کنار آسانســورهای 
استاندارد و مطمئن حادثه ساز نیست؛ اما در ترکیب با 
آسانسورهایی مانند آسانسور سلف نتایج فاجعه باری 
دارد. بررســی دالیــل وقوع و تشــدید حادثــه، کاری 
تخصصــی اســت؛ امــا بی توجهی بــه اســتانداردها 
به راحتی مشاهده پذیر است. برای مثال دیوارکشیدن 
مقابل در آسانســور در منفی یک ســاختمان که روند 
امداد را طوالنی کرد، نشــان از تصمیم های لحظه ای 
و بی توجهــی به ایمنی دارد. بایــد دید صدمات جانی 
استادان دانشــگاه می تواند روند بی توجهی به ایمنی 
را در دانشــگاه متحول کند یا در بر همان پاشنه سابق 

خواهد چرخید. 

قصه پرغصه آسانسورهای دانشگاه

سختسور!

وضعیت فعلی آسانسورهای دانشگاه
توضیحاتوضعیت آسانسورتعداد آسانسورساختمان اداری و دانشکده

غیرفعال1معاونت اداری و مالی
غیرفعال1ابن سینا

غیرفعال1مرکز آب و انرژی
در حال تعمیراتغیرفعال2کتابخانه مرکزی
غیرفعال2 نفربر و 1 باریساختمان تغذیه

1 عدد باری غیرفعال 3دانشکده مهندسی عمران
سرویس ماهیانه2 عدد نفربر فعال

فعال3دانشکده مهندسی کامپیوتر

پیگیری برای ایجاد غیرفعال1 باریدانشکده شیمی
آسانسور نفربر

غیرفعال2دانشکده فیزیک

2 عدد در ساختمان جدید و 1 دانشکده مهندسی برق
سرویس ماهیانهفعالعدد در ساختمان قدیم

دانشکده مهندسی شیمی 
و نفت

در ساختمان قدیم 2 عدد و در 
ساختمان جدید 2 عدد )فعال(

2 عدد در ساختمان 
جدید فعال 

غیرفعال1دانشکده علوم ریاضی
غیرفعال2دانشکده مهندسی انرژی

غیرفعال2دانشکده مدیریت و اقتصاد
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در ثنای پرافتخارترین تیم 
تاریخ فوتبال ایران 

از  آنکــه  دلیــل  هنــوز هــم  علیرضا مظفر
پنج شش سالگی عالقه به رنگ 
آبی و عشــق به استقالل بر دلم 
افتاد را نمی دانم. البته که عشق 
دلیل و منطق نمی فهمد. عاشق 
عاشــق اســت. وقتی عاشــق 
باشی شکست غمگینت می کند و با پیروزی احساس 
غرور می کنی. این احساس مشترک میلیون ها عاشق 
دریادل آبی اســت. در مقاطعی که اســتقالل در اوج 
باشد، حالت بهتر است. حتی اگر در زندگی شخصی 
گرفت وگیری داشته باشی، این در اوج بودن استقالل 
منشأ انرژی و روحیه بخش زندگی ات می شود. زمانی 
که استقالل در بحران باشد، غمگینی؛ ولی عاشق همه 
کار می کند تا معشوقش همیشه بهترین باشد. شاهد 
از غیب رســید! واژه ای جز »عشق« حال و هوا و رابطه  
این روزهای استقالل و هوادارانش را معنا نخواهد کرد. 
خریدهای پر سروصدای ابتدای فصل و تبدیل شدن 
استقالل به امید اول قهرمانی و... . شش هفته ابتدایی 
بدون حتی یــک برد! و این هوادار وفــادار در روزگاران 
عشق های ساعتی، عشقی از جنس »شیرین و فرهاد« 
را به نمایش گذاشــت. ایــن هوادار درسرتاســر ایران 
آن چنان بر عشقش پایمردی کرد تا استقالل توانست 
به رده  سوم جدول صعود کند و تیم پرستاره  السد قطر 
را در دریای خروشــان یکدست آبی ورزشگاه آزادی، با 
حدود 20 هزار هوادار پشت در ورزشگاه، غرق کند. همه 
این ها در شــرایطی اتفــاق افتاد که اســتقالل به زعم 
همگان هنوز آن اســتقاللی که باید نشــده است و در 
آســتانه داربــی 84 و در فصلی هســتیم که شــرایط 
دست به دست هم داده تا تیم رقیب بعد از گذشت حدود 
یــک دهه، خــود را نزدیک به آرزوی کهنــه اش، یعنی 

قهرمانی در لیگ، می بیند.
در شرایطی که هر روز از داخل و خارج باشگاه بحران  
جدیدی سر راه سبز می شود، این هوادار قدرشناس 
پشت ســر علی منصوریان ایستاده است تا فقط یک 
درس را به جامعه ورزشی ایران بدهد و آن اینکه کار را 
به اهلش بسپارید. استمرار حضور افرادی که خاک 
کار را خورده اند، حتی اگر مقطعی هم نتیجه نگیرند، 
منافع درازمــدت مجموعــه را تأمیــن خواهد کرد. 
علی منصوریان شــاید در قامــت مربی گری معدود 
تصمیم ها یــا رفتارهایی نپخته از خود نشــان داده 
باشــد؛ ولی هوادار وفادار فراموش نمی کند که وی 
یکی از نمادهای تعصب و عشــق ورزی به استقالل 
بوده و اســت. منصوریان چه در روزهایی که در کنار 
علی ســامره ای که گل ثانیه 30 داربی را به نام خود 

ثبت کرد، با تمام وجود می جنگید و چه امروز.
اســتقالل به دور از تعصبات، مایه فخر تاریخ فوتبال 
ایران است. تیمی که اسطوره هایی همچون مرحوم 
ناصر حجازی را تقدیم فوتبال ایران کرده است، ناصر 
خانی که ســابقه حضور در تیم پایه منچستر یونایتد 
را در آن سال ها داشت و بعد از محمد الدعایه دومین 
دروازه بان قرن آسیا لقب گرفت. اسطوره ای همچون 
مرحــوم منصــور پورحیــدری که آخریــن قهرمانی 
آســیای تیم ملی به مربی گــری وی و حضور پررنگ 

بازیکنان ریشه دار استقالل بوده است. 
استقاللی که اولین لژیونر ایران یعنی بیوک جدیدکار 
را بــه فوتبال ایــران تقدیم کــرد. اســتقاللی که دو 
قهرمانی و دو نایب قهرمانی آسیا، دو ستاره از تنها سه 
ستاره  آســمان فوتبال ایران را به ارمغان آورده است.  
تیمی که چهار بار متوالی برنده داربی شــده باشد، 

قطعًا قابل احترام است.
 هوادار، این فصل هم به یاد تیــم امیر قلعه نویی که 
تا هفتــه  هفتم تیم 1۷ جدول بود و در آخر با کمترین 
گل خورده قهرمان لیگ شد، تا آخر چون کوه پشت 
تیمش ایســتاده اســت. بــا آنکه روی کاغــذ امکان 
قهرمانی تیم مهیاســت، آن قدر این هوادار عاشــق 
فهیم است که این آرامش را به تیم جوان خود تزریق 
می کند که امسال به سهمیه آسیا قانع است و همه با 

هم آماده قهرمانی فصل آتی خواهیم شد.
 چراکه این عشق ریشــه دار است و این قصه سر دراز 

دارد...
 به امید رقم خوردن داربی خاطره ساز دیگری در بازی 

فردا، با خاطراتی به رنگ آبی.

برای ما عاشقان فوتبال، فوتبال  پرونده
لیگ برتر به دو مســابقه حساس سپهر خرمی

بیــن پرســپولیس و اســتقالل خالصــه می شــود. 
هیچ وقت این جمله علی پروین کلیشه نمی شود که 
می گفت: »هواداران از ما انتظار دارند رفت وبرگشت 
استقالل را شکســت دهیم و اگر قهرمان هم نشدیم 
اشکالی ندارد«. واقعیتش هم همین است. همیشه 
حواشی جذاب تر از متن بوده است، حتی با پیشرفت 
علم و تاکتیك فنی مسابقات باز هم تماشاگران دوست 
دارند رقیب را شکست دهند تا حداقل یك نیم فصل 
نفسی به راحتی بکشند. چند سالی بود که داربی از 
وجود بازیکنــان داربی باز خالی شــده بود. نیمکت 
مربی گــری دو تیم هــم خالــی از هیجانــی بود که 
انتظارش را می کشیدیم؛ اما در دو فصل اخیر باز هم 
رقابت فوتبالی به جنگی تمام عیار تبدیل شده است. 
بلــه دقیقًا جنگی تمــام عیار. مگر می شــود حضور 
رأفــت، مهــدی  پایــان  عابــدزاده،  احمدرضــا 
هاشمی نسب، رضا شاهرودی، حمید استیلی، پرویز 
برومند، محمــد نــوازی، علیرضا نیکبخــت، علی 
کریمی، بهروز رهبری فــر، علیرضا انصاریان و جواد 
زرینچه را در میدان نگاه کــرد و با خیال راحت نفس 
کشید؟ برای اینکه جذابیت و حساسیت این مسابقه 
را بیشــتر درك کنیم، چند داربی حساس و عجیب و 

غریب 15 سال اخیر را باهم مرور می کنیم:
     9 دی ماه 13۷9 شــاید جذاب ترین داربی تاریخ 
و البته خشن ترین آن برگزار شد. پرسپولیس در ابتدا 
با گل زنی رهبری فــر از روی نقطه پنالتی پیش افتاد و 
محمد نوازی در همان نیمه دوم و روی اشتباه عجیب 
عابدزاده دروازه سرخ پوشان را باز کرد. هاشمی نسب 
پیش از این مســابقه در گوش پروین گفت: »مطمئن 
باش به تیمت گل می زنم« و پروین در جواب گفت: »اگر 
می تونی بزن«. این اتفاق برای هاشمی نسب افتاد و او 

به نوعی انتقامش را از پروین و پرسپولیسی ها گرفت و 
نای بلندشدن از زمین را نداشت؛ اما این پایان کار نبود 
و علی کریمی با ضربه قیچی برگردان کار را به تساوی 2 
-2 کشاند. ناصر ابراهیمی با آن سن وسال کل استادیوم 
را با رقص دور زد و چندین پشتك وارو هم زد تا نشان دهد 
شکست نخوردن در داربی چقدر اهمیت دارد. بازیکنان 
پیش از سوت پایان مسابقه به جان هم افتادند و بسیاری 
از بازیکنان مثل محمد نوازی و حمید استیلی و... حتی 

سه روز به بازداشتگاه رفتند و از فوتبال محروم شدند!
     20 دی ماه 1381 اولین مســابقه پرسپولیس و 
استقالل خارج از ورزشگاه آزادی در یادگار امام تبریز 
برگزار شد. اســتقاللی ها با رونلد کوخ شرایط خوبی 
نداشتند و پرسپولیس با سپاهان در کورس قهرمانی 
بود. علی سامره با اشتباه یحیی گل محمدی موفق 
شــد در ثانیه 45 دروازه پرســپولیس را بــاز کند؛ اما 
علی انصاریان در دقیقه ۷0 موفق شــد از روی نقطه 
پنالتی کار را به تساوی بکشــاند. روبرتو روزتی )داور 
این مسابقه( با سوغاتی پسته و با چهره ای خندان از 
ایران رفت تا کوخ به شدت به عملکرد او انتقاد داشته 
باشد: »این داربی را نمی توانستیم پیروز شویم، چون 

باید مساوی تمام می شد «.
     25 مهر 1382 هم داربی جذابی را شاهد بودیم. 
پرسپولیس در آن سال از تیم ملی ایران هم پرمهره تر 
بود. علی دایی، کریم باقری، مهرداد میناوند، حامد 
کاویان پور، جواد کاظمیان، افشین پیروانی، عیسی 
ترائــوره و... این نویــد را به هــواداران داده بودند که 
بگویچ می توانــد این تیم را قهرمان لیــگ برتر کند . 
اما داربی تفاوت داشــت! شوت سنگین علی سامره 
از فاصلــه 40متــری باعث شــد تا لفظ »گل ساشــا 

ایلیچی« در زبان ها مد شود. محمود فکری هم امان 
نداد و ســوپرگل دیگری را وارد دروازه ایلیچ کرد تا کار 
تمام شده قلمداد شود؛ اما سانتر زیبای کاظمیان روی 
سر ترائوره باعث شد تا اولین گلزن خارجی داربی هم 

به نام ترائوره ثبت شود.
     ۷ اســفند 1383 قطعــًا یکــی از تاریخی تریــن 
داربی های بعد از انقالب اســالمی برای آبی هاست. 
پرسپولیســی ها با زوبل اوج گرفته بودند و قلعه نویی 
نیز در آن زمان مربی بی شکســت اســتقالل مقابل 
پرسپولیس بود. رضا عنایتی گل اول مسابقه را به ثمر 
رساند؛ اما به یك باره سرخ پوشان اوج گرفتند. شیث 
رضایی ناشناخته و سهراب انتظاری در عرض 4 دقیقه 

2 بار دروازه حریف را باز کردند؛ اما ورق به سود آبی ها 
برگشت. محمود فکری که سالی 2 بار گلزنی می کرد و 
حتمًا یکی از این 2 گل به پرسپولیس بود، در دقیقه 83 
گل تساوی بخش تیمش را وارد دروازه محمدی کرد. در 
دقیقه 94 نیز پیروز قربانی جوان کار را برای پرسپولیس 
یکسره کرد تا پیروزی شیرین برای شاگردان قلعه نویی 
رقم بخورد. زوبل در پایان مسابقه گفت: »بعد از اینکه 2 
بر 1 پیش افتادیم، من دستور حمله می دادم، از پشت 

سر من یکی می گفت بیایید تو دفاع!«
     12 آبــان 1385 هــم یکی دیگــر از داربی های 

داربی تهران جنگ تمام نشدنی!

درســت نمی دانم اولین بار چــرا به تیمی  محمد جوانمرد

عالقه مند شدم.  شاید چون پدرم هم آن تیم 
را دوست داشته، شاید چون جذبه بازیکنی 
مرا گرفته و چندین شاید دیگر. آن وقت ها 
فوتبال چنان ذهن و احساسات مرا درگیر 

کــرده بــود کــه اگــر پرســپولیس شــهرآورد را باختــه بــود، 
گوشت تلخ ترین آدم روی زمین می شدم، طوری که یادم است 
یک بار در زمستانی سرد، وقتی می خواستم پس از بازی از خانه 
بیرون بزنم، در اعتراض به کائنات کاپشــن نپوشیدم. هرچند 
طولی نکشید که سرما به من فهماند که هرچه باشد فوتبال از 

زندگی واقعی مهم تر نیست. 
فوتبــال در ذهــن من و امثــال من آن قــدر نفوذ کــرده بود که 

خیلی هایمــان خودمــان را حداقــل یک بار وســط زمین، در 
ورزشــگاهی صدهزارنفری تصور کرده ایم و قند در دلمان آب 

شده است. 
اما بزرگ تر که شــدم زدوده شدن احساســات کودکانه، باعث 
شــد این حقیقت را ببینم که فوتبالی که در تلویزیون می بینیم 
با آنچه به شکل ورزش می شناسیم، زمین تا آسمان فرق دارد. 
سؤال هایی به ذهنم می رســید که نمی گذاشت دیگر طرفدار 

فوتبال شیشه ای

استاد چه خبر؟
خوب. خدا را شــکر. این روزها دارم وزنه می زنــم تا برای کل کل 
با جوان ها در ترم جدید آماده شــوم. هر هفته هــم یک بار کوهم 
را مرتب می روم. حــاال که بحثش شــد، اول از همه مــن انتقاد 
کنم از دانشجویان و مسئولین دانشــگاه که این قدر به امر ورزش 
بی توجهی می کنند. واقعاً آمادگی جسمانی و هیکل دانشجوها را 
می بینم غصه می خورم و نگرانم که وقتی به سنین باالتر برسند، به 
چه روزی خواهند افتاد. یکی از دالیلش خود دانشجویان هستند 
که تنبلی می کنند و یکی از دالیلش مسئولین دانشگاه که نه تنها 
تشویق نمی کنند، بلکه آن قدر دانشــجویان را به درس و آموزش 
ســوق می دهند که از ورزش خود می زنند. آدم که فقط با فیزیک 
شیمی زنده نمی ماند. ما زمانی دو زمین چمن داشتیم که یکی از 

آن ها خوابگاه شد و دیگری ساختمان.
چه شــد که بین این همه تیم، پرسپولیس استقالل 

مهم شد؟
خب اول باید پرســید که چرا فوتبال این قدر مهم شــد. به نظرم 
از وقتی پول وارد فوتبال شــد و حواشــی آن زیاد شــد، خود به 
خود اهمیت آن نیز افزایــش یافت؛ ولی متأســفانه در ایران این 
حرفه ای شــدن فقــط از لحــاظ مبلــغ قراردادهــا و پول های 

ردوبدل شده است و در همه شــئون نیست. خالصه این زرق وبرق 
فوتبال متأسفانه باعث شده است خیلی از خانواده ها دوست داشته 
باشــند به جای آنکه فرزندشــان دکتر و مهندس شود و دردهای 
اساسی جامعه را رفع کند، وارد فوتبال شود و موفق شود. خالصه 
خودم مانده ام که این حد مهم شــدن فوتبال خوشحالم می کند 
یا ناراحت. پرسپولیس و اســتقالل چون هم تهرانی هستند و هم 

گفت وگو با رضا وطن خواه، یک پرسپولیسی شریفی اصیل

بهترین دوستانم، استقاللی بودند
الزم نیست فقط در مستطیل سبز دنبال ستاره ها و اسطوره ها باشیم. گاهی در اطراف خودمان  مجموعه ای از ستاره ها داریم که زمانی شروع به درخشش کردند که نه شبکه ورزشی بود، نه گفت وگو
تلگرامی و نه حتی موبایلی! ستاره هایی که روزی در مستطیل سبز درخشیدند و امروز به دور از هیاهو در بطن 
جامعه هستند، ولی مردم سرگرم به همان مستطیل سبز آن ها را نمی بینند. استاد رضا وطن خواه، ستاره سال های 
دور شاهین و پرسپولیس که سال هاست استاد تربیت بدنی شریف نیز هستند، یکی از این ستاره هاست. کسی 
که در سن 80 ســالگی به گرمی و با حوصله جواب تماس سرزده و هماهنگ نشــده روزنامه را پاسخ دادند تا 
مصاحبه ای دست اول با این پرسپولیسی شریفی داشته باشیم. این شد که دیگر ما هم به علی دایی زنگ نزدیم!
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95 بهمن   23 شنبه    702 شماره  پرونــــــــــــــــــــــــده

از قدیم گفته اند 
پرسپولیسی ها ، پرسپولیسی  طه فالطوری

به دنیا می آیند...
می گویند برای شــناخت هر 
فرهنگی به ضرب المثل هایی 
مراجعــه کنیــد کــه در آن 
فرهنگ جریان دارد. شــاید برای شناخت تیم ها و 

طرفدارانشان هم باید به شعارهایشان پرداخت.
قرمز خونمه، پرسپولیس جونمه 

پرسپولیس اول بشی آخر بشی، دوستت داریم
پرسپولیس زلزله، محبوب هرچی دله

 این ها همه یک نشان مشترک دارند؛ پرسپولیس 
واقعیتی اســت فراتر از تیم، باشــگاه یا قهرمانی. 
پرسپولیس عشق است، عشق. قرار نیست با یک برد 
دوستش بداری و یک باخت دلسردت کند. عشقی 
که بزرگ و کوچک نمی شناسد و دلت را می لرزاند. 

مکتب پرسپولیس فرزند خلف مکتب شاهین است، 
الگویی که فقط در مســتطیل سبز تمام نمی شد. 
شــاید برای طرفداران باقی تیم هــا قابل درک هم 
نباشد که مربی تیم محبوبشان در آخرین لحظات 
زندگی اش می گوید فقط فالن پرسپولیسی به من 
سر زد، یا فالن پرسپولیســی خرج درمان مرا داد، 
یا فالن بازیکن پرسپولیس کارآفرین برتر استانش 
باشد. تیمی که طرفدارانش برای تشویق تیم رقیبش 
در بازی های آسیایی به استادیوم می روند و از آن ها 
کتک هــم می خورنــد. هم این هاســت که مکتب 

پرسپولیس را می سازد.
 پرســپولیس را می توان بی دلیل دوســت داشت. 
می گوییــد نــه؟ فقــط و فقــط ســه دلیــل بــرای 
دوست نداشتن پرسپولیس بیاورید. تیمی که پنج 
امتیازش را  بگیرنــد، باز قهرمان شــود. تیمی که 
بازیکنش افزایش قــراردادش را نمی پذیرد که نان 
حــالل به خانه ببــرد. تیمی که بازیکنانــش دو بار 
می میرند؛ یک بار وقتی از جهان می روند و یک بار 

وقتی با لباس پرسپولیس خداحافظی می کنند.
رضا شــاهرودی تعریف می کرد روزی که رفته بود 
با پرســپولیس قرارداد ببندد، با موتورش به دفتر 
علی پروین رفته بود. ســلطان گفته بود قیمت تو 
فالن قدر اســت و ارزش لباس پرسپولیس بیشتر 
از آن است. می توانی مابه التفاوتش  را بپردازی؟ 
شاهرودی جوان هم گفته بود از دار دنیا فقط یک 
موتور دارد، می رود می فروشد و پولش را به حساب 
باشگاه می ریزد و با عجله از  دفتر علی پروین بیرون 
می دود. علی پروین صدایش می کند و می گوید: 
»تو به درد پرســپولیس می خوری بچه، از فردا بیا 

سر تمرین«.
پرســپولیس را می تــوان دوســت داشــت. بــاور 
ندارید، به تشــویق نیم ســاعته تماشاگران پس از 
قهرمان نشدن تیمشان در لیگ گذشته فکر کنید. 
باور نمی کنید، به اســتادیوم لبریز از جمعیت  فکر 
کنید. بــاور نمی کنید، به عمو موســی فکر کنید. 
باور نمی کنید؟ باور کنید. پرسپولیس را می توان 

بی دلیل دوست داشت.
و اما پرسپولیس امروز با میانگین وزن 120 کیلوگرم 
و کاماًل غیرحرفه ای، تیمی است که مربیان حریف 
هم تحســینش می کنند. تیمی که عبدالله ویسی 
سال گذشته پس از شکست مقابلش گفت: »مقابل 
پرسپولیس فقط می شود باخت«. تیمی که در 20 
بازی 5 گل خورده است. تیمی که حریف دیرینه اش 
را مقابل هوادارنش له می کند و عدد چهارشان را زیر 
سؤال می برد. تیمی که همه طلسم ها را می شکند. 
تیمی که می توان بی دلیل دوستش داشت. تیمی 
که بازیکنانش برای رفتن به سربازی اشک می ریزند. 
تیمی که برای رسیدن به آن می بایست در مقابلش 
جنگید. بیراوند قهرمانی را از پرسپولیس گرفت تا 
پرسپولیسی شود. تیمی که مربی فهیمش اخالق 
را به فوتبال ما آموخت. تیمی که با 9 امتیاز در صدر 

جدول است و تیمی که دوستش دارم.
پرســپولیس تیمی اســت کــه بی دلیــل می توان 

دوستش داشت. 

2 بار دروازه حریف را باز کردند؛ اما ورق به سود آبی ها 
برگشت. محمود فکری که سالی 2 بار گلزنی می کرد و 
حتمًا یکی از این 2 گل به پرسپولیس بود، در دقیقه 83 
گل تساوی بخش تیمش را وارد دروازه محمدی کرد. در 
دقیقه 94 نیز پیروز قربانی جوان کار را برای پرسپولیس 
یکسره کرد تا پیروزی شیرین برای شاگردان قلعه نویی 
رقم بخورد. زوبل در پایان مسابقه گفت: »بعد از اینکه 2 
بر 1 پیش افتادیم، من دستور حمله می دادم، از پشت 

سر من یکی می گفت بیایید تو دفاع!«
     12 آبــان 1385 هــم یکی دیگــر از داربی های 

حساس را دیدیم. مصطفی دنیزلی باعث شده بود تا 
سرخ پوشان بار دیگر چهره جذاب لیگ لقب بگیرند 
و در آن ســوی میدان صمد مرفاوی در باد 12 امتیاز 
اختــالف با رقیب دیرینه خوابیده بود. پرســپولیس 
بازی را خوب شروع کرد؛ اما امیرحسین صادقی در 
دقیقه 1۷ شاگردان مرفاوی را پیش انداخت. دنیزلی 
تیمش را تهاجمی تــر کرد. معدنچی با اســتفاده از 
اشــتباه فاحش رحمتی موفق شــد کار را به تساوی 
بکشــاند. مهرداد اوالدی هم در دقیقــه ۷1 گل دوم 
پرسپولیس را به ثمر رســاند تا شاید یکی از تلخ ترین 

شکست های استقالل در داربی رقم بخورد.
     جمعه 18 آذر 1390: شــاید اگر اســتقاللی ها 

می دانســتند این مســابقه آخرین برد آن ها در داربی 
مقابل پرســپولیس خواهد بود، با لذت بیشتری این 
بازی را تماشا می کردند. مرحله یك چهارم نهایی جام 
حذفی و شرایط نامساعد شــاگردان حمید استیلی 
امید زیادی را برای پرسپولیس باقی نگذاشته بود؛ اما 
پرسپولیس با کاپیتانی علی کریمی 90 دقیقه مقابل 
استقالل دوام آورد تا کار به وقت اضافی کشیده شود. 
علیرضا حقیقی که شــرایط خیلی خوبی در آن روزها 
نداشت، عملکرد ضعیفی را در وقت های اضافی از خود 
به نمایش گذاشت. در نهایت هم مجتبی جباری 2 بار 
دروازه پرســپولیس را باز و در پایان اسماعیل شریفات 
در موقعیت تك به تك گل ســوم تیمــش را وارد دروازه 
پرسپولیس کرد. عکس هدیه دادن بازوبند کاپیتانی 
فرهاد مجیدی به شریفات در این مسابقه ماندگار شد.

     13 بهمن 1390: بعد از گذشت 2 ماه از شکست 
سنگین پرسپولیس مقابل استقالل، دو تیم در لیگ 
برتر به مصاف هم دیگر رفتند. استقالل از 4 برد پیاپی 
مقابل حریفش پای به میدان این مســابقه گذاشته 
بود؛ اما دنیزلی دوست نداشت شکست پنجم پیاپی 
در کارنامه اش ثبت شود. میالد می داوودی با اشتباه 
محض دفاع حریف گل نخست را وارد دروازه حسین 
هوشیار کرد. در نیمه دوم فریدون زندی به راحتی از 
پشت محوطه جریمه، گل دوم را زد و پس از آن مهرداد 
اوالدی در دقیقه 68 از زمین مسابقه اخراج شد تا کار 
برای سرخ پوشان تمام شده قلمداد شود! ایمون زائد 
اما در دقیقه 80 وارد زمین شــد. روی سکوها تقریبًا 
هیچ کس نام این بازیکن را نمی دانست؛ چراکه خرید 
نیم فصل پرسپولیس محسوب می شد. او در دقیقه 81 
و 82 و 90 سه بار دروازه رحمتی را باز کرد تا حماسه ده 

دقیقه سه گل جای سوبله چوبله را بگیرد... ! دنیزلی 
و زائد در داربی ماندگار شدند.

     2۷ فروردین 1395: باز هم پرویز مظلومی و این 
بار مقابل خارجی دیگری به نام برانکو ایوانکویچ. بعد 
از مدت هــا هر دوتیم هم زمان در بــاالی جدول برای 
قهرمانی می جنگیدند. پرسپولیس درصورت پیروزی 
جای استقالل تهران و خوزستان را در صدر می گرفت. 
طارمی در همان دقایق اول دروازه رحمتی را باز کرد 
تا نشان از بازی پرگلی بدهند. مهدی طارمی با سانتر 
زیبای فرشاد احمدزاده، با ضربه سر دروازه رحمتی 
را برای بار دوم بــاز کرد تا کار مظلومــی بین دو نیمه 
سخت تر از همیشه شــود. رامین رضاییان در دقیقه 
53 گل سوم سرخ پوشان را زد تا تماشاگران روی سکو 
حسابی از عملکرد بازیکنان استقالل شاکی شوند. 
جابر انصاری با اشتباه سوشا مکانی موفق شد یکی 
از گل های خورده تیمش را جبران کند؛ اما این پایان 
کار نبود. گل محسن مســلمان در مصافی تك به تك 
با رحمتــی و پنالتی ابراهیمــی در دقیقه 88 نتیجه 
باورنکردنی 4 بر2 را به سود پرسپولیس رقم زد تا صدر 

از آبی به رنگ قرمز تغییر پیدا کند.
     حاال داربی 84م با تمام حواشــی پیش از شروع 
مسابقه را در پیش داریم. پرسپولیس تمام رکوردهای 
تاریخ لیگ برتر را شکسته و شاگردان منصوریان با 4 برد 
پیاپی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا امید تازه ای 
برای موفقیت در این مسابقه دارند. پیروزی پرسپولیس 
در این مسابقه مســیر قهرمانی سرخ پوشان را حفظ 
خواهــد کرد و پیروزی اســتقالل نیــز می تواند نایب 
قهرمانی و در خوش بینانه ترین حالت کورسوی امید 
قهرمانی را زنده نگه دارد. رقابتی که مشابه با جنگی 
تمام عیار اســت و ما را مقابــل تلویزیون ها میخکوب 

می کند تا تنها تفریحمان را با استرس تماشا کنیم!

داربی تهران جنگ تمام نشدنی!

تیمی یا حتی طرفدار فوتبال شیشه ای باشم. 
مثاًل اینکه چــرا فوتبالیســت بایــد چندین برابــر حقوق کل 
دوران زندگی معلم را در ســال بگیرد؟ اصاًل چــرا این قدر پول 
در فوتبــال جریان دارد؟ آیا فوتبالیســت ها الیــق محبوبیت و 
جایگاه اجتماعی کنونی شــان هســتند؟ چه چیــزی باعث 
می شود فوتبالیست به این جایگاه برسد، ولی مثاًل شمشیرباز 
اســلحه اپه نرســد؟ باید می پذیرفتم که این صفحه شیشه ای 

دروغگویی بیش نیســت و آنچه او به شکل فوتبال به من نشان 
می داد، صنعت بود. صنعتی که به جــز معدود افراد دخیل در 
آن،  در زندگی هیچ کس بهبودی حاصل نمی کند. قضیه وقتی 
مضحک تر و در عین حال دردناک تر شد که فهمیدم بودجه دو 
رقیب دیرینــه از بیت المال اســت. از حقوق های عقب افتاده 
کارگرها، از هزینه بیمارســتانی که هیچ وقت در شهرســتانی 
ســاخته نشــد تا بیمارهایش همیشــه در فاصله رســیدن به 

بیمارستان شهری دیگر »تمام کنند«.  از بخاری مدرسه هایی 
که همیشــه نفتی ماند، تا ما از فداکاری معلم سوخته منقلب 
شویم و از بودجه ای که می توانست نگذارد یک ششم جمعیت 

کشور فقیر باشند.
وقتی همه این هــا را می دانم، از فوتبال منزجر می شــوم؛ اما 
شــگفتا که باز هم حتی اگر بازی را نبینم گل هایش را تماشــا 

می کنم و برای دقایقی خود را خودخواسته می فریبم.

بسیار باســابقه، طرفداران زیادی پیدا کردند. ضمن اینکه شروع 
کردند در شــهرهای مختلف کشور شــعبه زدند. یعنی تاج اهواز، 

شاهین بوشهر و...
شما خودتان در کدام تیم بودید؟

من همراه برادرم در راه آهن بازی می کردیم. یک بار با تیم شاهین 
و مقابل مرحوم دهداری بزرگ بازی کردیم و سال بعد )سال 42( 

همراه برادرم به شاهین رفتیم. من 18ساله بودم و بَک چپ ]دفاع 
چپ[ بازی می کردم. بعد از 4 ســال شــاهین منحل شــد و همه 
به پرســپولیس رفتیم و تا ســال 56 هم در این تیم با افتخار بازی 

می کردم.
تیم ملی هم بودید؟ چند بازی ملی داشتید؟

بله. 7 سال عضو تیم ملی بودم. آن زمان بازی های ملی کم برگزار 
می شــد؛ ولی خوب من هم معموالً ذخیره بودم. فکر کنم نزدیک 

10 بازی ملی داشته باشم.
در تیم ملی جام جهانی 1978 چطور؟ حضور داشتید؟

متأسفانه به خاطر آسیب دیدگی زانو نتوانستم در تیم باشم.
در چند دربی حضور داشتید؟

زیاد. ولی آن زمان هم یک یا نهایت دو بازی در ســال با استقالل یا 
تاج سابق داشــتیم. من در آن دربی معروف هم بودم ]با شیطنتی 

متین و باوقار[.
گل هم زدید؟ یا پاس گل هم دادید؟

نه. قسمت نبود.
پیش بینی شما از دربی 84 چیست؟

دو تیم در وضعیت خوبی قرار دارند. پرسپولیس که امسال خیلی 
خوب بوده و به نظرم اگر ایــن بازی را پیروز شــود، 70درصد راه 

قهرمانی را رفته است. استقالل هم با توجه به جایگاهش در جدول 
و پیروزی هفته گذشته  روحیه و انگیزه خوبی برای پیروزی دارد. 
ولی کاًل دربی حساســیت خاص خودش را دارد و خیلی ربطی به 
جایگاه دو تیم در جدول ندارد. معموالً هم هر تیمی که بازیکنانش 
تسلط بیشــتری روی ذهن خود و جو بازی داشــته باشد، پیروز 
میدان خواهد بود که در استقالل رحمتی، خسرو حیدری و امید 

ابراهیمی نقشی اساسی در این زمینه دارند.
به نظرتان بازی هفته گذشته استقالل، بیشتر آن ها را 

خسته کرده است، یا به آن ها روحیه داده؟
به نظر مــن هرچند بــازی طاقت فرســایی داشــتند، ولی اگر 
می باختند خستگی آن به تنشــان می ماند؛ اما االن با روحیه وارد 

زمین خواهند شد.
سخن آخر؟

در فوتبال زمان ما همین بس که بهترین دوستان من تاجی بودند. 
مرحوم ناصرخان و علی جبــاری و مرحوم مظلومــی. امیدوارم 
تماشاچیان فقط تیم خود را تشویق کنند و به داور احترام بگذارند. 
داور هم مثل بازیکنان ممکن است اشتباه کند. من معتقدم ممکن 
است یک بازیکن از قصد روی یک نفر خطا کند؛ ولی داور هرگز از 

روی عمد ناداوری نخواهد کرد.

گفت وگو با رضا وطن خواه، یک پرسپولیسی شریفی اصیل

بهترین دوستانم، استقاللی بودند
الزم نیست فقط در مستطیل سبز دنبال ستاره ها و اسطوره ها باشیم. گاهی در اطراف خودمان  مجموعه ای از ستاره ها داریم که زمانی شروع به درخشش کردند که نه شبکه ورزشی بود، نه گفت وگو
تلگرامی و نه حتی موبایلی! ستاره هایی که روزی در مستطیل سبز درخشیدند و امروز به دور از هیاهو در بطن 
جامعه هستند، ولی مردم سرگرم به همان مستطیل سبز آن ها را نمی بینند. استاد رضا وطن خواه، ستاره سال های 
دور شاهین و پرسپولیس که سال هاست استاد تربیت بدنی شریف نیز هستند، یکی از این ستاره هاست. کسی 
که در سن 80 ســالگی به گرمی و با حوصله جواب تماس سرزده و هماهنگ نشــده روزنامه را پاسخ دادند تا 
مصاحبه ای دست اول با این پرسپولیسی شریفی داشته باشیم. این شد که دیگر ما هم به علی دایی زنگ نزدیم!



تأثیر ساختمان های سبز بر کاهش آلودگی هوا
منظور از ساختمان های سبز آن هایی است که دیوارهایشان پوشیده از گیاهان است. 
اما سطوح سبزی کاری شده ساختمان ها فقط به درد زیبایی خانه و شهر نمی خورند. 
عالوه بر این ها باعث خنک شدن خانه، کاهش آلودگی صوتی و ...  می شوند. توماس 
پاگ، در انستیتو فناوری کارلسروهه مدلی کامپیوتری از یک ساختمان با دیوارهایی 

پوشیده از گیاهان متداول در غرب اروپا توسعه دادند. این شبیه سازی نتیجه روشنی را دربر داشت. ساختمان 
سبز مقدار زیادی آالینده های خطرناک اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق را به خود جذب می کند. این پژوهش 

و نمونه های اجراشده از ساختمان های سبز نوید راهکاری مؤثر را برای کاهش آلودگی شهرها می دهد.

افتتاح دو نیروگاه خورشیدی در استان همدان
 شانزدهم بهمن ماه امسال یعنی شنبه همین هفته گذشته، دو نیروگاه خورشیدی به 
نام های خلیج فارس و امیرکبیر هریک با توان ۷ مگاوات در زمین هایی به مساحت 10 
هکتار در همدان با حضور وزیر نیرو افتتاح شد. سرمایه گذار این طرح ها کشور آلمان بوده 
است. هزینه سرمایه گذاری هر مگاوات برق تولیدی این نیروگاه ها معادل 4/5 میلیارد 

تومان بوده اســت. این در حالی است که این رقم در زمان تحریم ایران برابر 10 میلیارد تومان به ازای هر کیلووات 
بود. هر نیروگاه از 22 هزار ماژول به ظرفیت 315 وات از نوع چندکریستاله با راندمان میانگین 23درصد تشکیل 
شده است. در این فصل از سال این نیروگاه در فاصله زمانی 12تا13 بیش از 2/6 مگاوات تولید برق داشته است.
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در مقالــه پیــش بــا  محیط زیست
عنوان »بــا مدیریت محمد فالحی

پســماند به چرخه طبیعی مــواد کمک 
کنیم« به این پرداختیم که چرا در مدیریت 
پسماند خانگی با چالش مواجهیم و این 
چالش هــا چیســتند و در انتهــا اشــاره 
کوتاهی به مفهــوم بازیافت در دوره های 
مختلف زندگی بشــر داشتیم. برای ورود 
بیشتر به مسئله بازیافت بهتر است نگاهی 
به »هــرم مدیریت پســماند« بیندازیم و 

جایگاه بازیافت را در آن بفهمیم.
 می تــوان ایــن هــرم مدیریتــی را به دو 
بخش رفتاری و فنی تقســیم بندی کرد. 
باالتریــن اولویت در یک هــرم مدیریت 
پســماند، جلوگیری از تولید پســماند و 
به عبارتی سیاست گذاری برای کاهش 
تولیــد پســماند اســت. یکــی از دالیل 
عمــده ناموفقیــت سیســتم ها در این 
بخــش، نامتوازن بودن عرضه و تقاضای 
کاالهاست. شــاید تابه حال کشاورزانی 
را دیده باشــید که به دلیل فروش نرفتن 
محصوالتشــان آن ها را در حجم زیاد در 
گوشه ای رها کرده باشند )اگر ندیده اید 
می توانید مســتند »مادرُکشی«، درباره 
بحــران آب ایران را تماشــا کنیــد(. این 
جنبــه از مدیریــت پســماند عــالوه بر 
سیاست گذاری به رفتار و فرهنگ مردمان 
نیز وابسته است؛ به عنوان مثال در سلف 
دانشگاه خودمان طبق آمار ترم گذشته 
بین 160 تــا 200 کیلوگرم در روز دورریز 
غذا داشته ایم. اگر بتوانیم حجم غذای 
مورد نیازمان را درســت تشخیص دهیم 
و مکانیسم مناســبی برای برداشتن آن 
مقدار غذا داشــته باشــیم، احتمــااًل با 
ارقام کوچک تری درمورد دورریز غذای 
ســلف مواجه خواهیم بود. بعــد از این 
مرحله نوبت به بســته 3R می رســد که 

کوتاه شــده کلمات Reduce، Reuse و 
Recycle اســت. اما قبــل از پرداختن 
به 3R بــه این ســوال بپردازیــم که چرا 
این همــه واهمــه از پســماند داریم که 
باالترین اولویت ما جلوگیری از تولید آن 
است؟ واقعیت این است که اگر نتوانیم 
پســماند تولیدی مــان را کاهش دهیم 
و در مرحله بعــد نتوانیم به بازاســتفاده 
یــا بازیافت آن هــا بپردازیــم، در مراحل 
بازیافت انرژی و دفن کردن پســماندها 
مجبوریم بــه هدررفت زیــادی از منابع 
)که همان پســماندها باشند( و سپردن 
آالینده های زیادی به محیط زیست تن 
در دهیم. احتمااًل می پرسید چرا اتالف 
منابع و چرا ســپردن آالینــده به محیط 
زیست؟ موضوع این است که اگر نتوانیم 
زباله های ارزشــمند بازیافتی شدنی ای 
چون کاغذ، پالســتیک، شیشه و فلزات 
را بازیافت کنیم، نه تنها باید از منابع بکر 
طبیعت برای تولید آن ها استفاده کنیم، 
بلکه انرژی بســیار فراوانی را باید صرف 
استخراج آن ها از منابع و فرایند تولیدشان 
کنیم. حال به مفاهیم کاهــش از مبدأ، 
بازاســتفاده و بازیافت بپردازیم. مفهوم 

کاهــش پســماند از مبدأ جــدا از نقش 
شهروندان، به ساختار تولید محصوالت 
هم مربوط اســت. در جهان مفهومی به 
نام Eco-design در حال رشــد است که 
براساس آن طراحی محصوالت به گونه ای 
اســت که در چرخه عمــر آن محصول، 
کمترین آســیب به محیط زیســت وارد 
شود. همین تفکر طراحی زیست سازگار 
منجر به این می شــود کــه در درجه اول 
زباله کمتری تولید شود و در مراحل بعد 
بازیافت مواد آســان تر باشد. بازاستفاده 
از محصوالت و مواد یکــی از ارکان دیگر 
سیستم مدیریت پسماند از طریق افزایش 
طول عمر مواد و جلوگیری از تبدیل شدن 
آن ها به پسماند اســت. این امر البته در 
سنت فرهنگی ما عمل نیکویی به شمار 
می رود؛ امــا ظاهرًا به مــرور اهمیت آن 
درحال فراموش شدن است. این درحالی 
است که در کشورهای پیشرفته اروپایی 
استفاده از کاالهای دست دوم با کمترین 
قیمت ها، نه تنهــا امکان پذیر که یکی از 
روندهــای عادی خرید و فــروش کاال به 
شــما می رود. بازیافت مــواد هم زمانی 
صورت می گیرد که دیگر پســماند تولید 

شده اســت و باید به واحدهای پردازش 
 )Material Recovery Facility( مواد
فرستاده شــود تا بخش های ارزشمند و 
بازیافت پذیــر آن جدا شــده و مجددًا به 
چرخه اقتصاد وارد شود. الزم به ذکر است 
که تولید کمپوست هم یکی از روش های 
بازیابی مواد و آب محســوب می شــود؛ 
برای مثال در کشــور ما که پسماند آلی یا 
همان پسماند تر سهم 60تا۷0درصدی 
از پسماند شهری را دارد، تولید کمپوست 
یکی از روش های بازیابی مــواد آلی و تا 
حدی جلوگیری از هدررفت آب اســت. 
بعد از 3R نوبت به بازیابی انرژی می رسد. 
باید به این نکته توجه کنیم که همیشــه 
بازیابی مواد اولویت بیشتری به بازیابی 
انرژی دارد؛ زیرا اگر مواد را بازیابی کنیم، 
از صرف دوباره انرژی زیادی که در چرخه 
عمر آن ماده مصرف شده است، اجتناب 
کرده ایــم. در صورتــی کــه در بازیابــی 
انرژی، آن مــاده از چرخه اقتصاد خارج 
شــده و صرفًا بخشی از انرژی آن بازیابی 
می شــود که با آالیندگی های زیادی نیز 
همراه اســت. در نهایت وقتی همه این 
مراحل طی شد، همیشــه گزینه نهایی 
دفــن پســماندهای باقیمانده اســت. 
پســماندهایی که یا ارزش بازیافت مواد 
و انــرژی ندارند، یا اینکه ایــن کار از نظر 
اقتصــادی برای آن ها به صرفه نیســت. 
بــه همین دلیــل در همه سیســتم های 
مدیریت پســماند گزینه ای بــه نام دفن 
وجــود دارد و البته تالش می شــود این 
دفن بهداشتی باشد و تمهیدات الزم برای 
جلوگیری از انتشارات آن به اتمسفر و آب 
و خاک انجام شود. در انتها جالب است 
بدانید که در شهر تهران از مجموع 9400 
تن پسماند تولیدی، رقمی معادل 1000 
تن در روز تفکیک از مبدأ صورت می گیرد 
که از ســال 1388 تا امسال تقریبًا ثابت 

باقی مانده است.

اولویت اقدام در مورد پسماندها چیست؟

مسئله بازیافت و هرم مدیریت پسماند
تولید اتانول از دی اکسیدکربن 
اواسط ماه اکتبر 2016 بود که دپارتمان انرژی 
آمریکا )DOE( در وب سایت خود خبری مبنی 
بر موفقیت دانشمندان آزمایشگاه ملی اوک ریج 
)ONRL( این مؤسســه در تبدیل کاتالیســتی 
دی اکســیدکربن به اتانول منتشــر کــرد. آدام 
روندینون سرپرســت تیم پژوهشــی می گوید: 
»ما درحال مطالعــه مرحلــه اول فرایند تبدیل 
کاتالیســتی دی اکســیدکربن بودیم که متوجه 
شدیم این کاتالیست تمامی فرایند را به تنهایی 
انجام می دهــد«. در این فرایند از کاتالیســتی 
با ســاختار نانو، متشــکل از عناصر کربن و مس 
و نیتروژن استفاده می شــود که در عمل فرایند 
احتراق را در جهت عکس انجام می دهد. در این 
فرایند دی اکسیدکربن محلول در آب با راندمان 
63درصد به اتانول تبدیل می شــود. معمواًل در 
این فرایندهای الکتروشیمیایی چند محصول 
مختلف در مقادیر کم هم زمان تولید می شوند. 
آدام روندینــون می گویــد: »ما از تولیــد اتانول 
شگفت زده شدیم. بســیار دشوار است که صرفًا 
از طریق یک کاتالیســت از دی اکســیدکربن به 
اتانول برســیم«. نوآوری این فرایند کاتالیستی 
در نانوساختار آن نهفته است که نانوذرات مس 
روی نوارهایی از کربن جانشــانی شده اند. این 
نانوساختار با استفاده از فلزات تقریبًا ارزانی چون 
مس در مقابل فلزات گران و کمیابی چون پالتین، 
به امکان پذیری اقتصادی چنین فناوری هایی 
کمــک می کنــد. درضمــن هزینه پاییــن این 
فناوری و امکان فعالیت این کاتالیست در دمای 
اتــاق، راه را بــرای صنعتی شــدن ایــن فناوری 
باز می کنــد. از آنجا که این فرایند کاتالیســتی 
مصرف کننده برق است، می توان الکتریسیته 
مازاد تولیدشــده از منابع خورشــیدی و بادی را 
از طریــق چنین فناوری هایی بــه اتانول تبدیل 
کرده و آن را ذخیره کرد. از این طریق می توان به 
تعادل شبکه برقی که از منابع نوسانی چون باد 
و خورشید استفاده می کند، کمک کرد. واضح 
اســت که با وجود بحث های مرتبط با گرمایش 
جهانــی و افزایش غلظت دی اکســیدکربن در 
جو، خبر توســعه نوعــی فناوری کــه می تواند 
دی اکســیدکربن را به اتانول تبدیل کند، بسیار 
جذاب و شگفت انگیز است. اما در این فناوری 
و دیگر فناوری های به دام انــدازی کربن، آنچه 
بیشــتر از خود دی اکســیدکربن اهمیت دارد، 
انرژی مصرف شده در این فرایند است؛ مثاًل اگر 
ما یک کیلووات ساعت برق به روش سیکل های 
ترمودینامیکی تولید کنیم، به طور میانگین سه 
برابر آن انرژی اولیه صرف کرده ایم. بنابراین ما در 
تمام فرایندهای تولیدی )چه مواد و چه انرژی(، 
مصرف کننــده انرژی هســتیم و همین انرژی 
مصرفی، خود منجر به تولید دی اکســیدکربن 
می شود. درمورد فرایند تبدیل دی اکسیدکربن 
به اتانول هم اگر از بــرق تجدیدپذیر برای انجام 
فرایند استفاده نکنیم، مجموعه فرایند درنهایت 
مصرف کننــده انــرژی و تولیدکننــده خالص 

دی اکسیدکربن خواهد بود.

انـــرژی و محیط زیـــستتوسعه پایدار

هرم مدیریت پسماند
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Ho3ein Afshar

فوکوسوانواعنقطهفوکوس
همان طور که می دانید بــه فرایندی که لنز برای واضح ســازی تصویر روی سنســور )یا 

نگاتیو( انجام می دهد، فوکوس کشی می گوییم.
این روزها کمپانی های بزرگ دوربین عکاســی در تالش هســتند تا سیســتم فوکوس 
خودکار دوربین های خود را بهبود ببخشند و دقت و سرعت این فرایند را افزایش دهند؛ 
به همین ســبب تعداد نقطه های فوکــوس را افزایش می دهند. البته حساســیت این 

نقاط را می توان بیشتر کرد تا در نور کمتر عملکردش کم نشود. 
همچنین در مورد نقاط فوکوس مشــخصه دیگری موجود اســت؛ ســاده یا ضربدری 
بودن. فرایند تعیین فوکوس از طریق اختالف شــارپنس بین پیکسل ها در یک ردیف یا 
پیکسل ها در یک ستون صورت می گیرد. اگر نقطه فوکوس این تحلیل شارپنس را فقط 
در راستای عمودی یا فقط در راســتای افقی انجام دهد، آن را »ساده« و اگر هم زمان در 

دو راستا انجام دهد »ضربدری« می نامیم.
عکس مقابل مربوط به نقاط فوکوس برخی از دوربین های نیکون است.

عکاس باشی

95 بهمن   23 شنبه    702 شماره 

از  یکــی  پالســکو،  ســاختمان   • هزار قلم
تجــاری حمیدرضا جعفرصالحی و  بــزرگ  ســاختمان های 

تهــران که قدمــت 53 ســاله دارد و صبح امــروز دچار 
آتش سوزی گسترده شده بود، به طور کامل فروریخت. 
از این ســاختمان 17 طبقه به عنوان اولین ســاختمان 
مرتفــع و ُمــدرن ایــران یــاد می شــود. 30 دی 95، 

خبرگزاری فارس
• بارندگی هــای چند روز اخیر در اســتان سیســتان و 
بلوچســتان عالوه بر خســارت به زیرساخت ها و بخش 
کشــاوری اســتان، تاکنون به 300 واحد مســکونی در 
اســتان نیز خســارت وارد کــرده اســت. 5 بهمن 95، 

آفتاب نیوز
• ریــزش بهمــن در حوالــی روســتای بیــوران علیــا 
)سرچشمه قره دان(، در 10 کیلومتری شهر سردشت 
)اســتان آذربایجــان غربی( در ســاعت 20:40 دقیقه 
شامگاه شنبهـ  که به گرفتار و مدفون شدن 16 تن منجر 
شــد و بســیج همگانی برای یافتن ایشــان را بــه دنبال 
داشــتـ  متأســفانه به جان باختن چهار تن از کولبران 
و وارد آمدن جراحات و آســیب  هایی به شماری دیگر از 

ایشان منجر شد. 10 بهمن 95، تابناک

ســیل اخبار ناگوار هفته های اخیر، همچون بهمنی 
سهمگین بر سرمان فرو ریخت. حوادثی که اقاًل برای 
چنــد روز فکــر و ذهنمــان را دربر گرفت و مــا را تحت 
تأثیر خود قرار داد. به واســطه همین تأثیر احتمااًل در 

شبکه های مجازی و حقیقی واکنشی هم نشان دادیم 
یا واکنش های دیگران را دیدیم و خواندیم.

اگــر بــه دلیــل تحت الشــعاع قرار گرفتــن زندگــی 
انســانی،  ازدســت رفتن جــان  یــا  هموطنانمــان 
احساساتمان جریحه دار شده است، شاید بهتر باشد 
حتی شــده برای تســکین خودمان، کمــی حوادث 
روی داده را واکاوی کنیــم. ذات روی دادن حوادثــی 
از این دســت به قوانین طبیعت مربوط می شــود. اما 
مواجه شــدن با فجایع دردناک عمدتًا دالیل انســانی 
دارد؛ یا شــناختی دقیقی از قوانین طبیعت نداریم یا 
روشی برای پیشــگیری و مقابله با این وقایع نداریم و 
نمی توانیم اوضاع را مدیریت و از بروز بحران جلوگیری 
کنیم. اینکه ســاختمانی فرســوده در اثر احتراق فرو 
بریــزد یا بــه دلیل بارش بــرف و باران فــراوان، بهمن 
و ســیل جاری شود، بســیار محتمل اســت و از زمره 
همان قوانین طبیعت است و راز بقای ما هماهنگی و 

همسوشدن با این قوانین است.
حال طور دیگری بیندیشــیم. بیاییــد ببینیم نقش ما 
در جایگاه دانشجویان امروز شریف و اعضای احتمااًل 
تاثیرگذار آینده جامعه تکنیــکال و مدیریتی ایران در 

مقابل حوادث این چنینی چیست.
یقینًا حــوادث چند هفته اخیر، مشــتی نمونه خروار 
مشکالت مردمان ســرزمینمان اســت. ما با توجه به 
نقــش مهمی کــه در آینده خواهیم داشــت، چقدر با 
مشکالت مردمان خود آشنا هستیم و آن ها را از عمق 

وجود خود حس کرده ایم؟ برای حل بخشــی از آن ها 
چقدر طرح های عملیاتــی ریخته ایم؟ یا تحصیالت و 
مطالعات این روزهایمان در دانشگاه چقدر کاربردی 
و در راستای گشودن گره ای از مشکالت جامعه است؟
مسلمًا مشــکالت و راهکارها بســیار فراوان اند. بهتر 

است اوقات فراغتی بین دو کالس، وقتی که لب جکوز 
یا لوپ دانشــکده نشسته ایم، کمی هم با یکدیگر وارد 
گپ وگفت شویم و با دید حل مشکل به این قضایا نگاه 
کنیم. حتمًا بــه گذراندن واحدهای درســی مختلف 

می ارزد.

بهمن سقوط می کند

هــــــــــزار قلــــــــــم

@moein.amini97

چون شعله های دوزخ دل تا فلک بینی
اذان ما را روضه رضوان نمی خوانی

آقامون جوکر

آقاااا!
 االن واســه »ایشــاال از ترم بعد« یکم زود نی؟ حسش 

نیس آخه
(:

Hamed Mahdavi

یه مهمونــی می گیرم، هیچکی رو دعــوت نمی کنم، 
عکس میذارم اینستا زیرش می نویسم:

»مرسی که نیستین«

سالم
دیگر اســمت را نمــی اورم، مرا بابتــش ببخش. آخر 
میدانی که جرات میخواهد اینکه نامت بیاید و بشود 
ادامه داد. دست خودم نیست اسمت که می آید دیگر 
توان ادامه دادن را ندارم، اصــال عظمتی دارد... مرا 
مورد شــماتت قرار نده. یک دیوانه است که دارد با تو 

حرف می زند، ببخشید، دارد برایت نامه می نویسد.
نامه قبل را یادت هســت؟ همان نامه که پاره اش کردم. 
این نامه را می خواهم با احتیاط بنویســم تا از پاره شدن 

در امان بماند.
می خواســتم بدانــم ایا در محله ی شــما هم شــب ها 
قاصــدک برای فوت کــردن پیدا می شــود؟ اینجا که تا 
دلت بخواهد قاصدک است برای شنیدن، برای شنیدن 
تمامی حرف هایی کــه نمی توان مســتقیم به عزیزی 
چــون تو گفت. راســتش را بخواهی، دلم کــه برای تو 
تنگ می شــود، کنــار پنجــره می نشــینم و تک تک 

قاصدک های عابر را مرور می کنم.

#قاصدک
#هنر_تلفیقی

#متن_و_نقاشی_تولیدی:(
پ.ن: متن از خودم:(

sam_gh_97@ :نقاشی از

 : 1000qalam

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

احساس بدی دارم، گیرم حرفی برای سپردن به قاصدک 
نداشــته باشــی، گیرم نمی خواهی اســم محبوبت را 

هیچکس، حتی قاصدک بداند.
گیرم خجالت می کشــی حرف های عاشقانه ات برای 

عزیزترینت را حتی در گوش قاصدک زمزمه کنی
گیرم حتی قاصدک را هم محرم رازمان نمی دانی...

اما...
مگر نه اینکه قاصدک را برای فرستادن فوت می کنند؟

پس چرا هیچ کدام از ایــن قاصدک ها عطر نفس های 
تو را ندارند؟ عطر نفس هایت، استشــمام حس خوب 

بودنت...
نکند آدرس مرا فراموش کرده ای؟ نه... این که هرگز!

بار دیگــر در گوش قاصدکی زمزمه می کنم تا شــاید به 
گوشت برسد حرف های نگفته ام...

حاال که قاصدک هســت پس دیگر احتیاجــی به نامه 
نیست، این نامه را هم پاره می کنم...

#نامه_ای_که_پاره_شد



صفحـــــــه آخـــــــــر

5۶7...0919: ضمن تبریک ازسرگیری انتشار روزنامه 
خواستم از نویسنده ســرمقاله زیبای این شماره تون 

)700( بسیار تشکر کنم. کوتاه و الهام بخش بود.
   برو خودت  رو مسخره کن!

577...0937: تیتر دومتون جدی بود یا شــوخی؟ 
واقعا »ضدحمله«؟ واقعا؟

   حاال ضد حمله در حد تیم های مورینیو 
که نه، ولی در حد ف.ک. که بود.

001...0912: من االن ناراحتم که بساط شیرینی دفاع 
دوستان جمع شده. لطفاً روزنامه فکری کنه.

   تــو تلگرام یه گــروه زدنــد، به نام 
»چتربازان شــریف«! برای ادامه حیات به اونجا 

مراجعه کن.
090...0919: این امضا محفوظ چــه صیغه ایه دیگه؟ 

یعنی ما جرئت یه انتقاد از استادا رو هم نداریم؟
   به هر حال آدم کــه نباید همه پل های 
پشــت ســرش رو خراب کنه. یه روزی ممکنه 

نمره ای، ریکامی چیزی نیاز بشه.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

9

9

11

 8

95 بهمن   23 شنبه    702 شماره  وصله پینه

یک وجب روغن

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

شماره های روزنامه  1000۶۶1۶۶00۶ و 021۶۶1۶۶00۶  

از آنجــا کــه روزنامــه در فاصلــه 
بین دو ترم شــماره ای نداشــت، 
موضوعی را که مربوط به آن زمان 
اســت، اکنون می آوریم شاید در 

انتهای این ترم کارگر افتد.
وقتی به لغت نامه های معتبر رجوع می کنید و می روید 
به قســمت حرف »ف« و چندین صفحه می روید جلو و 
می رسید به کلمه »فرجه« معانی مختلفی برای آن ذکر 

شده است و نوشته اند:
)اسم( رخنه، شکاف، گشادگی، شکاف میان دوچیز، 

رهایی از غم و اندوه و سختی
این معنی خود بسیار گویاســت؛ ولی الزم است کمی 
با فرجه ای که میان دانشــجویان معنای خــود را دارد، 
مقایسه شــود. در چند کلمه می توان فرجه را این گونه 
معنا کرد: تعطیالت میــان دو ترم که معمــواًل دو هفته 
زمان دارد. زمانی که به نظر می رسد دانشجوی بیچاره 
پــس از گذراندن یک ترم طاقت فرســا نیــاز دارد کمی 
اســتراحت کنــد و از فضــای درس و دانشــگاه کمی 
دور باشــد. البته این مفهــوم از کلمه فرجــه را در هیچ 
لغت نامــه ای نخواهید یافت. حتــی در بخش نامه ها و 
آیین نامه ها هم چنیــن واژه ای دیده نمی شــود؛ بلکه 
مفهومی اســت که سینه به ســینه از اولین دانشجوی 
عالم، احتمــااًل در دانشــگاه های آتن زمان ســقراط، 

تــا دانشــجویان امــروزه منتقل شــده اســت. این ها 
همه معانی ای اســت کــه به صورت لغوی یــا مصطلح 
به کار می رونــد؛ ولی آنچه عمــاًل در عالــم واقع وجود 
دارد، چیســت؟ آیا آنچــه در عالــم واقع وجــود دارد، 

منعکس کننده معانی لغت فرجه است؟
پرواضح است که پاسخ هر دانشجویی علی الخصوص 
شــریفی با قاطعیت تمام منفی خواهد بود. عماًل تنها 
معنــی ای که اجرا می شــود، همان »شــکاف میان دو 
چیز« است. فرجه نهایتًا شــکاف میان دو ترم است که 
البته برای اینکه این شــکاف چندان توی چشــم نزند 
و اینکه باالخره شــکاف درمجموع چیــز خیلی خوبی 
نیســت، فلــذا اســتادان محتــرم ســعی می کنند در 
کمال مهارت و اســتادی این شــکاف را پــر کنند. این 
شکاف براســاس تعریف کلمه مذکور بســیار نیز فراخ 
می نماید. زیرا هــر آنچه در طــول ترم، اســتاد محترم 
نخواسته یا نتوانســته یا یادش رفته یا وقت کم آورده یا 
اصاًل خوشــش نیامده )یا... . مگر اســتاد به دانشجو 
باید جواب پــس بدهد اصاًل؟( در همیــن دو هفته قرار 
است تقاصش گرفته شــود. مورد داشتیم دانشجویی 
کل اجمعین چهار تا درس ســه واحدی داشــته که در 
طول ترم ســرجمع دو روز در هفته دانشگاه می آمده، 
ولی هر 14 روز فرجه را بســت توی دانشــکده درحال 

انجام پروژه های مربوط به درس بوده است. 

آیا جا نــدارد دانشــجویان بــه وزارت کار، رفــاه و امور 
اجتماعی شــکایت ببرند و حق و حقوق خود را استیفا 

کنند؟
معنای دیگــر فرجه »رهایــی از غم و اندوه و ســختی« 
اســت. این معنی درمورد فرجه بین دو تــرم صرفًا یک 
شوخی اســت، البته شــوخی ای دردناک و غم انگیز. 
با وجــود پروژه های بســیاری کــه گاهی دانشــجوی 
فلــک  زده حتی شــب ها هــم خواب نــدارد و تــا صبح 
مشغول انجام آن هاســت، آیا معنای رهایی این است؟ 
با این اوصــاف احتمااًل افرادی که با لباس های ســراپا 
نارنجــی در گوانتانامو به ســر می برنــد، دوران رهایی 
خود را می گذرانند یا برای دوره آموزشــی رفتگری آنجا 

حضور دارند. 
البته استادان محترم دلیل قانع کننده ای نبز به جز دالیل 
دکوراتیوی برای پرکردن این شکاف دارند. آن ها معقتدند 
که بیکاری باعث فساد می شــود و در اصل این کار آن ها 
یکی از مراحل »طرح ارتقای امنیت اجتماعی« است که 

با ناجا هم هماهنگ شده است گویا.
در کل با توجه به مطالبی که گفته شد، پیشنهاد می شود 
زین پس به جای واژه غریــب و نامأنوس »فرجه« بگویید 
»برزخ«، »متتــم ترم قبل«، »شــعب ابی طالب«، »پا در 
هوا، سر در دیوار« یا »چِشــت درآد دانشجو نمی شدی، 

استاد می شدی«.

پا در هوا، سر در دیوار

خبرنگار روزنامه: ببخشید شما 
دارید چه کار می کنید؟

گربه: آب هست، ولی کم است.
خبرنگار روزنامه: متشکرم از 

یادآوری تون. شما دارید چه کار 
می کنید؟

گربه: من به نمایندگی از 
گربه های دنیا، اعتراض مدنی 

می کنم به این وضعیتی که شما 
آدم ها درست کردید.

باغبان آب را باز می کند. آب 
با فشار به گربه می خورد. 

اعتراض مدنی جمع می شود.

ژاوی سؤال دارد 
پس از بازی استقالل و السد، 
ژاوی کــه به گفته ســیانکی 
تاکنــون چنین جــوی را در 
هیچ ورزشگاهی ندیده بود، 
)حتی در ورزشگاه 99354 
نفــری نیوکمپ!(، تصمیــم گرفت چنــد روزی 
بیشتر در تهران در منزل جواد نکونام اینا بماند تا 
هم دیداری تازه شــود و هم بازی داربی را ببیند. 
مشــاهدات ژاوی از داربــی این گونه پیش بینی 
می شود: بازیکنان پرسپولیس با دوبنده های قرمز 
وارد زمین می شوند که همین جا اولین سؤال برای 
ژاوی ایجاد می شود. جواد نکونام توضیح می دهد 
که به علت چاقی بازیکنان پرســپولیس آن ها در 
دســته 120+ کیلوگرم فوتبال می گیرنــد)!( و از 
دوبنده استفاده می کنند. سپس ژاوی نگاهی به 
تماشاگران می اندازد و مشاهده می کند نیمی از 
آن ها لنگ و نیمی از آن ها کیسه تکان می دهند. 
ژاوی بار دیگر ســؤال می کند که این ها چیست. 
نکونام می  گوید این ها وسایل نظافت است و چون 
ما خیلی به فوتبال پاک معتقدیم، تیم های بزرگ 
ما هر کدام یکی را به عنوان نماد برای خودشــان 
انتخــاب کرده انــد. بــازی در جریان اســت که 
استقاللی ها یک پاس توی در می اندازند و رضایی 
با بیرانوند تک به تک می شود؛ اما ناگهان هوشنگ 
نصیرزاده وارد زمین شده و به داور می گوید خطا 
بگیرد. وی ســپس توضیح می دهد یکی دیگر از 
بازیکنان خارجی استقالل به دلیل پرداخت نشدن 
مطالباتش شکایت کرده و استقالل که از پنجره 
نقل و انتقاالت محروم شــده بود، طبق بند 21 از 
ماده 5 قانون مجازات فیفــا، االن از پاس توی در 
هم محروم شده است. ژاوی سؤال دارد. در همین 
لحظه کیروش همراه دســتیارش وارد ورزشگاه 
می شــود و کنار ژاوی و نکونام می نشــیند؛ اما با 
آن هــا احوال پرســی نمی کنــد. ژاوی پیش قدم 
می شود و سالم می کند. کیروش می گوید: »من 
قهلم«. دســتیار کیروش به او می گوید: »داداچ 
داری اشــتباه قهر می کنــی، ژاوی که تقصیری 
نداره«. کیروش با دســتیارش هم قهر می کند. 
در همین حین ســردار باران چشمه از مسئوالن 
نظام وظیفه همراه مهران مدیری وارد می شــود 
و می گوید: »ایشــون )ژاوی( مشــمول هستن و 
با احتســاب جریمه فرار از خدمت باید سه فصل 
برای تراکتورسازی بازی کنن«. نکونام می گوید 
»آقا ایشون اصاًل ایرانی نیستن. چطوری مشمول 
شدن؟« سردار می گوید: »طبق تحقیقات ما اسم 
اصلی ایشون جاوید هرندی زاده است و ایشون بعد 
از مهاجرت اسم خودشون رو تغییر دادن. االن که 
به کشور بازگشتن باید اعزام بشن«. سپس مدیری 
با خوشحالی ماشین اصالح را از جیبش درمی آورد 
و کله ژاوی را می تراشد. بعد، مدیری می رود پشت 
بلندگــوی ورزشــگاه و به تماشــاگران می گوید: 
»انرژی تون افتاده!« تماشــاگران شوری دوباره 
می گیرند و با انداختن چند نارنجک بازی دوباره 
هیجان خودش را پیدا می کنــد. در پایان هیئت 
داوران جشــنواره فجر سیمرغ بهترین موسیقی 

متن را به لیدرهای مسابقه داربی می دهد.

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به دو آتیشه ها. به آنها که روی عشــق خود تعصب دارند و از بلند شدنش بلند 
می شــوند و از زمین خوردنش می شــکنند. تقدیم می شود به همه کســانی که حتی وقتی دلشــان از 22 بهمن 
امسال به خاطر جمعه افتادن چرکین بود، باز هم به احترام تعصب و آرمانشان، دیروز جلوی سردر دانشگاه شعار 
الله اکبر و مرگ بر آمریکا دادند. این شماره را تقدیم می کنیم به همه کســانی که در مسیر آزادی حرکت کردند. به 
آنهایی که با قلم مقابل جهل، با لباس رزم مقابل دشــمن متجاوز و با لباس فرم برابر آتش در این مســیر رفتند و به 

آنهایی که هر روز صبح به سمت آزادی می آیند و شب از آن بازمی گردند.ف

تقدیم می شود به ... دانشگاهصنعتیشریف
زیر نظر شورای سردبیری
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