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 مهاجرت نخبگان 
وآینده ایران

در ســالی کــه گذشــت، 
وارد  شــریف  دانشــگاه 
دهه ششــم حیــات خود 
شــد. دانشگاه شــریف در 
تربیت علمی دانشــجویان، 
پژوهش هــای صنعتی، تجاری ســازی فناوری 
و ایجــاد شــرکت های دانش بنیــان توســط 
دانشجویان و اســتادان پیشــرو بوده است؛ اما 
فــارغ از این می تــوان مهاجرت دانشــجویان 
شــریف را نیز یکی از ترین های دانشــگاهمان 
دانســت. هرچند مهاجــرت تحصیل کردگان 
ایران فقط محدود به دانشــگاه شــریف نیست 
و تقریباً هر کســی که عزمش را داشــته باشد و 
بتواند هزینه های مادی و معنوی آن را بپردازد، 
می تواند جایــی را برای خود در دانشــگاه های 
خارج از کشــور پیدا کند. این اتفاق را می توان 
از زوایای مختلف نگریســت و برحســب اینکه 
چه کســی به آن نگاه می کنــد، می تواند آن را 
اتفاقی مثبت یا منفی یا خنثــی و بی اثر ارزیابی 
کند. آنچه در این نوشــته می آیــد از زاویه نگاه 
شــخص من به عنوان جوانی ایرانی و دانشجوی 

کارشناسی ارشد است. 
پیش از هر چیز باید اذعان کنم بدون شــک حق 
هر فردی است که پیشــرفت شخصی خود را در 
هر کشور جدیدی جست وجو کند و در آن کشور 
بماند یا به وطن خود بازگــردد؛ اما کاویدن این 
مسئله می تواند نکات بیشتری را برای ما روشن 
سازد. بر این اساس نگارنده، از دانشجویان ایرانی 
خارج از کشــور نظرســنجی ای کرده است که 
نتایج و تحلیل آن در آینده نزدیک در »روزنامه« 
منتشر خواهد شــد. طبق این نظرسنجی درصد 
بزرگی از این دانشجویان قصد بازگشت به ایران 
را ندارند و تعداد بسیاری شــرکت کنندگان در 
نظرسنجی، پیش از سفر برای فعالیت در شغلی 
اقدام نکرده اند. به نظر می آید دانشــگاه های ما 
قبل از هر چیزی، در حکــم کارخانه هایی برای 
تولیــد نیروی انســانی ارزان برای کشــورهای 
مقصد مهاجران هســتند. این درحالی اســت 
که هزینه ایــن فرصت، کمبود نیروی انســانی 

تحصیل کرده برای ایران است. 
حســن های زیادی در تجربه تحصیل و زندگی 
در کشــوری جدید برای دانشــجویان ما وجود 
دارد؛ امــا وقتی گزینه تصمیم به بازنگشــتن به 
آن اضافه می شود، ســؤال های فراوانی برایمان 
ایجاد می شود. ســناریوهای مختلفی می تواند 
وجود داشــته باشــد؛ اینکــه تحصیل کردگان 
ایرانی به کشورشان احســاس تعلق نمی کنند و 
انگیزه ای برای ســاختن ایران ندارند، علت هایی 
همچون نابســامانی های اقتصادی، نبود ثبات، 
ریسک شدید بازگشت به ایران با نگاه به مسائل 
شــغلی و درآمدی و ســناریوهای دیگر. هرچه 
باشــد، به نظر نگارنده، آینده ایران به مســئله 
مهاجرت تحصیل کردگان وابســته اســت که 
این موضوع قطعاً جای توجه و کاوش بیشــتری 
 دارد و ایــن مقالــه صرفــاً در حکم فتــح بابی 

برای آن است.
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هیئت رئیسه   ...

 ادامه انباشت حرف های ناگفته 
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بازگشت کمایی
بدون شک یکی از پرشــورترین و منظم ترین و پرمخاطب ترین برنامه های دانشگاه 
که در یکی دو سال اخیر به فراموشی سپرده شده بود، تمرینات آمادگی جسمانی 
دانشگاه بود؛ برنامه ای که عصر روزهای زوج در سالن جباری برگزار می شد. یکی 
از خبرهای خوب بهار 96 برای دانشگاه، ازسرگیری تمرین های آمادگی جسمانی 

استاد کمایی اســت. استاد کمایی یکی از اعضای هیئت علمی باسابقه اداره تربیت بدنی دانشگاه است که 
تمرینات آمادگی جسمانی وی چند دهه به صورت منظم در سخت ترین وضعیت ها و حتی تابستان ها برگزار 

می شد که امروز پس از وقفه ای چندماهه، با انتصاب مدیر جدید تربیت بدنی مجددًا فعال شد.

خوشحال باشیم یا ناراحت؟ 
آخرین رتبه بندی مؤسســه تایمز مربوط به 2016 - 2017 چند روز پیش منتشــر 
شــد که در این رتبه بندی دانشــگاه صنعتی شــریف بهترین رتبه را در میان دیگر 
دانشگاه های ایران به خود اختصاص داده است. با این حال، دانشگاه که در سال 
گذشته در جهان رتبه ای بین 400 و 500 داشت، امسال رتبه ای بین 500 و 600 را 

در اختیار دارد. مؤسسه  تایمز همچنین رتبه بندی دانشگاه های آسیا را هم اعالم کرده است که در آن رتبه بندی، 
دانشگاه شریف با سقوطی حدودًا 20 رتبه ای، جایگاه هفتادویکم را در آسیا دارد. برای آگاهی از دیگر جزئیات 

و کسب اطالعات بیشتر می توانید به سایت www.timeshighereducation.com مراجعه کنید.

بیا بریم کوه
گروه کوه دانشــجویی دانشــگاه در تاریخ 22 تا 25 فروردین برنامه سفر به منطقه 
زردلیمه  واقع در استان چهارمحال و بختیاری را ویژه پسران تدارک دیده است .این 
برنامه برای کسانی که برای اولین بار در این اردو ها شرکت می کنند، سبک و مناسب 
اســت. محل اسکان در آبشــار و جنگل بکر این منطقه است. جلسه توجیهی این 

برنامه در تاریخ شنبه 19 فروردین ساعت 12 در کالس یک ساختمان شهید رضایی برگزار خواهد شد.همچنین 
گروه کوه، کیسه خواب جهت امانت دادن به شرکت کنندگان دراختیار دارد. عالقه مندان جهت پیش ثبت نام 

می توانند به آدرسhamnavard.sharif.ir  مراجعه کنند. 

جشن دانش آموختگان
مراســم دانش آموختگان ســال تحصیلی 94-95، یعنی سال گذشته، جمعه 15 
اردیبهشــت از ســاعت 8:30 صبح با حضور همه فارغ التحصیالن در دانشــگاه، 
به صورت گردهمایی دانشکده ای آغاز می شود و از ساعت 10:30 در محل سالن 
تربیت بدنی استاد جباری ادامه پیدا می کند.  سخنرانی مسئوالن ارشد دانشگاه، 

تقدیر از اســتادان و دانش آموختگان برتر آموزشی، ضیافت ناهار و اجرای موسیقی زنده ازجمله برنامه های 
مراسم در سال های گذشته بوده اند. آخرین مهلت قطعی کردن ثبت نام، اول اردیبهشت است. عالقه مندان 

جهت ثبت نام می توانند به سایت www.sutgc.sharif.ir مراجعه کنند. 

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 711  شنبه 19 فروردین 96 شریف نیوز

کانــون شــعر و ادب دانشــگاه نخســتین   
جشــنواره »داســتان کوتاه« شــریف را با 
جوایز میلیونی برگزار می کنــد . اختتامیه 
و تقدیر از برگزیدگان این جشــنواره در روز 
سوم اردیبهشــت ماه برگزار می شود. شعرا 
و ادبای دانشــگاه برای ارســال آثــار خود 
حداکثر تا روز 24 فروردیــن فرصت دارند. 
بــرای اطالعات بیشــتر بــه کانــال تلگرام 

ksasharif@  مراجعه کنید.
طرفــداران پروپاقرص ریاضیــات به گوش   
باشــید! مجله  ریاضــی اخیــرًا فراخوانی 
بــرای ارســال مقالــه جهــت چــاپ در 
شــماره  جدیــد این مجلــه داده اســت. از 
تمامــی عالقه منــدان بــه شــرکت در این 
فراخــوان دعوت می شــود مقــاالت خود 
را در قالــب پیشــنهادی مجلــه  ریاضــی، 
حداکثر تــا 5 اردیبهشــت ارســال کنند. 
اطالعات بیشــتر در این رابطــه را در کانال 

hamband_math_cs@ ببینید.
دانشــگاه بهار 96 را با فضای ســبز جدید   
آغــاز می کنــد. همان طــور کــه احتمااًل 
خودتان هــم مشــاهده کرده ایــد، کارگاه 
مربــوط بــه ســاخت دانشــکده  مــواد که 
روبه روی دانشــکده  کامپیوتر قرار داشت، 
برچیده شــده و در آن مکان احداث فضای 
سبز آغاز شــده اســت. البته امیدواریم به 

نیمه بهار برسد.
خوابگاهی هــا حواســتان جمــع باشــد!   
تــا پایان روز 6 اردیبهشــت بــرای پرداخت 

اجاره بهای ترم جاری فرصت دارید.
از امــروز در بســیاری از دانشــکده ها روند   
انتخابــات گروه هــای علمی بــا فراخوان 
ثبت نــام کاندیداها آغاز شــده اســت. اگر 
قصد آماده کردن خود برای کاندیدشدن را 
دارید، عجله کنید. باالغیرتًا هم اگر دلتان 
به کار فــوق برنامه نیســت، اصاًل شــرکت 

نکنید.
قابل توجه مشــمولین ســربازی که تاریخ   
اعزامشــان اردیبهشــت و تیــر و شــهریور 
اســت. دانشــگاه قصــد دارد 20 نفــر را 
به عنــوان نیــروی امریه در اختیــار بگیرد. 
کســانی که کارهــای پلیــس 10+ خود را 
انجام داده اند، برای درخواست امریه باید 
فرمی را پر کنند که در کانــال تلگرام روابط 

عمومی دردسترس است.

کــه  و چهارشــنبه ای  سه شــنبه  گذشت، طبقه چهارم سلف میزبان گزارش
دیدارهای عیدانه هیئت رئیسه دانشگاه، با کارکنان و 

اعضای هیئت علمی دانشگاه بود.

دیدار با کارمندان
روز سه شــنبه در حالی که قرار بود برنامه از ساعت 10 
آغاز شود، فقط 4 نفر در ســاعت مقرر در سالن حضور 
داشتند. از ســاعت 10:20 کم کم کارکنان وارد سالن 
شدند. هرکسی وارد می شد، بر سر همه میزها می رفت 
و ضمن عــرض ادب، ســال نــو را تبریــک می گفت. 
تعــدادی از اعضای هیئت رئیســه، ســاعت 10:30 
وارد سالن شــدند. کارمندان پشــت میزهای مختلف 
مشغول پذیرایی از خود با چای و شیرینی و میوه شدند و 
گپ وگفت کردند. روبه روی مهمانان میزی تدارک دیده 
شــده بود که روی آن میکروفون بود و به نظر می رسید 

برنامه و پرسش وپاسخی در کار باشد.
رئیس دانشگاه ساعت 11:20 وارد سالن شد. افرادی 
به استقبال ایشان رفتند. پس از خوش وبش سرپایی، 
رئیــس ســمت میزهــای مختلف رفــت و بــا مهمانان 
احوالپرســی کرد. وقتی رئیس و هیئت رئیســه رفتند 
پشــت یکی از میزهای عادی نشستند، همه فهمیدند 
که ظاهرًا خبری از ســخنرانی و پرسش وپاسخ نیست. 
لذا کارمندان از ساعت 11:40 کم کم شروع کردند به 
ترک ســالن و دیدار روز اول با استقبال کم کارمندان و 

بدون برنامه خاصی به پایان رسید.

سالم دکتر
دیدار با اعضــای هیئت علمی، روز چهارشــنبه همان 
ســاعت 10تا12 برگزار شد. تا ساعت 10:30 جمعیت 

نسبتًا کمی به سالن آمده بودند که احتمااًل دلیل اصلی 
آن کالس داشتن تعداد بســیاری از استادان در ساعت 
9:00تــا10:15 بود. درنهایت شــاید در شــلوغ ترین 
لحظات، جمعیت از 70 نفر تجاوز نکرد. افراد در هنگام 
ورود با دکتر فتوحی و هیئت رئیسه خوش وبش و روبوسی 
کردند و سر میزها نشستند. پذیرایی این روز یک نسکافه 
بیشتر از روز گذشته داشت. صمیمیت ویژه میان دکتر 
فتوحی و دکتر روســتاآزاد، رئیس قبلی دانشــگاه، در 
میان احوالپرسی ها بیشتر به چشم می آمد. همچنین 
برخورد گرم متقابل اســتادان و حاج آقا رستمی، رئیس 

نهاد رهبری بارز بود. دیدار با استادان نیز بدون کمترین 
اتفاق اضافه به پایان می رسد.

سؤاالت اساسی
دیدار اول یا آخر ســال مدیران ارشــد هر ســازمانی با 
کارکنانش، اتفاقی مرسوم است و معمواًل در آن مراسمی 
مفصل برگزار می شود که مهم ترین آن سخنرانی نفر اول 
سازمان با موضوع »سالی که گذشت و برنامه های مهم 
سال پیش رو« است؛ اما دیدار رئیس دانشگاه با اهالی 
دانشگاه اتفاق معمولی نیســت. هم سر رئیس شلوغ 
است و هم کمتر می توان از لحاظ کاری فرصتی بهتر از  
چند روز اول سال پیدا کرد که اکثریت کارکنان دانشگاه 
بتوانند حضور پیدا کنند؛ لذا جای سؤال است که چرا 
این برنامه بدون هیچ گونه سخنرانی و پرسش وپاسخی 
برگزار شد. درنهایت این سؤال پیش آمد که اگر فقط بنا 
بر احوالپرســی بود، چرا این برنامه برگزار شد و نتیجه 
آن چه بود. نکته دیگر، برگزارنکردن دیداری مشــابه با 
دانشجویان است. البته دیدار با دانشجویان چند سالی 
در فضای ســبز روبه روی کتابخانه مرکزی برگزار شد و 
افراد مختلفی در فضایی مسالمت آمیز سؤاالت خود را 

از رئیس دانشگاه می پرسیدند. 

دیدار عیدانه هیئت رئیسه دانشگاه با کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه

ادامه انباشت حرف های ناگفته در مهمانی هیئت رئیسه

روز اول که حضــور رئیس با تأخیــر 80دقیقه ای همــراه بود، باعــث نارضایتی و غرولنــد تعدادی از   
کارمندان دانشگاه شده بود.

یکی از کارمندان شروع کرد به بریدن شیرینی ها. با پرس وجوی خبرنگار روزنامه مشخص شد که دلیل آن   
زخمی کردن شیرینی ها بود تا فردای آن روز شیرینی کهنه جلوی اعضای هیئت علمی گذاشته نشود!

اســتقبال از هر دو دیدار کمتر از حد انتظار بود که به احتمال بسیار، ساعت برگزاری مراسم باعث این   
اتفاق شده بود.

در حاشیه
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دبیر شورا مشخص شد
جلسه انتخاب شورای مرکزی و دبیر شورای صنفی، پنجشنبه صبح با حضور دکتر 
افشین و مهندس سیه بازی و مهندس فاتحی  برگزار شد که نتایج به این صورت بود: 
خانم  پردیس صحرایی، ورودی 95 ارشد صنایع به عنوان دبیر و خانم نازیال ویسی، 
ورودی 95 ارشــد شــیمی و آقایان احســان کریمی، ورودی 92 متالورژی، سامان 

هادیان، ورودی 93 کامپیوتر، محمد صالحی، ورودی 94 خوابگاه احمدی روشن، احسان دل آرامی فر، ورودی 
93 م.شیمی نفت و سینا رسولی، ورودی 95 ارشد ریاضی به عنوان بقیه اعضای شورای مرکزی. اما نکته عجیب 

در این انتخابات حضورنداشتن اعضای شورای قبل در جلسه بود.

ابالغیه جدید
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ابالغ آیین نامه جدید دوره دکتری به دانشگاه ها 
خبر داد و در ضمن اعالم این خبر ادعا کرد که وضعیت تحصیل این دانشــجویان 
بهبود می یابد. از ویژگی های آیین نامه جدید دکتری که برای ورودی های سال 95 
به بعد اعمال می شود، می توان به این موارد اشاره کرد: کاهش طول دوره تحصیل، 

امکان جبــران درس افتاده، امکان جبران آزمون جامع ناموفق، احتســاب نکردن نمره برای رســاله، توجه 
ویژه برای مقابله با تقلب. کاهش دوران تحصیل یکی از مواردی اســت که می تواند برای دانشجویان دکتری 

حاشیه ساز باشد؛ زیرا حسب تجربه، بسیاری از اوقات استادان اجازه دفاع نمی دهند.

تکل از پشت شماره 711  شنبه 19 فروردین 96بــــــــخش  خـــــــبری

بنازاده و دو چالش بزرگ 
تربیت بدنی دانشگاه ظاهرًا  محمدصالح انصاری

شــاهد تحول مدیریتی اساسی اســت. دکتر 
بنازاده اولین کسی هســتند در دانشگاه که با 
تحصیالت صددرصد مهندسی، این مسئولیت 
را پذیرفته اند. سمتی که پیش از این در بحبوحه 
تربیت بدنــی،  بــه  اعتراضــات دانشــجویی 
به صورت جــدی با ایشــان مطرح شــد، ولی 
نپذیرفت و حاال با اتمام دوره مدیریت آقای دکتر 
قلی پور این اتفاق رخ داد. البته ایشان با ورزش 
دانشگاه بیگانه نیســتند و خود از اعضای تیم 
والیبال دانشگاه بوده اند، اما الزم است بدانند 
هرچند ظاهر این امر ورزش است، مسئولیت 

سنگینی را پذیرفته اند.
یکی از مشــکالت بزرگی که دکتر بنازاده با آن 
روبه روست، بی اهمیت شدن ورزش دانشگاه، 
نزد مســئوالن و به تبع آن دانشــجویان است. 
اصــاًل ورزش در دانشــگاه شــریف جایگاهی 
نــدارد. کافی اســت فــردی همت کنــد و در 
تحقیقــی وضعیــت مشــارکت دانشــجویان و 
کارمندان و استادان را در امور ورزشی بررسی 
کند. شــاید به اعدادی زیر 5درصد مشــارکت 
برسیم. چند بار سایت دانشگاه خبر مسابقات 
ورزشــی را در صفحه اول خود کار کرده است؟ 
شریف چند میزبانی در سال های اخیر داشته 
اســت؟ چند بار رئیس دانشــگاه در سال های 
گذشته از ورزشــکاران تجلیل کرده است؟ در 
10 ســال اخیر، شــریف چند مدال در کشــور 
به دســت آورده اســت؟... و ملموس تر از همه 
این ها، ســیر صعودی رویدادهای نامربوط به 
ورزش است که در سالن مرحوم جباری برگزار 
می شود. چرا؟ چون جا نداریم. تا کی قرار است 
این گونه باشد؟ دانشــگاه هیچ برنامه ای برای 
احداث سالن نمایشگاه ها یا همایش های بزرگ 
ندارد. لذا دور نیست روزی که همین کفپوش 
نو که پس از ســال ها با هزار بدبختی و پیگیری 
فنــی و مالــی و اجرایــی ترمیم شــد، به علت 
غرفه بندی و رفت وآمد با کفش های نامناســب 

و... نابود شود.
شــاید بزرگ تریــن مانــع پیش روی هــر یک از 
مدیــران اداره تربیت بدنــی دانشــگاه، فضای 
ســنگین و پیچیده و پرحاشــیه حاکــم بر بدنه 
اداری این واحد باشد؛ مسئله ای که مدیران تا 
به امروز یا تسلیم و همراه آن شده اند، یا با تغافل 
آن را نادیــده گرفته اند، یا به آن دامن زده اند، یا 
اینکــه در بهترین حالت آن را ســرکوب کردند. 
براســاس شــنیده ها که تقریبًا همــه کارکنان 
اداره تربیت بدنی از وضعیت اداره و خودشــان 
و دانشجویان ناراضی هســتند. ارتقانگرفتن، 
تسویه حساب های شخصی، همدلی نداشتن و 
مهم تر از همه، دیده نشدن فعالیت کارکنان این 
اداره، دالیل اصلی این موضوع هستند؛ اتفاقی 
باعث شده است اداره تربیت بدنی دانشگاه که 
باید یکی از پرنشاط ترین و جذاب ترین ادارات 
باشــد، امروز یکی از منزوی تریــن بخش های 

دانشگاه باشد.

یکی از کم اهمیت ترین امور دانشگاه  در صحنه عمل، ورزش و تربیت بدنی گزارش
اســت که در قالب اداره ای زیر نظر معاونت دانشجویی 
دنبــال می شــود و مســائل مربوط بــه آن همیشــه در 
اولویت های آخر دانشگاه بوده است. نمونه بارز این ادعا 
برگــزاری غیرمســئوالنه برنامه های بزرگ دانشــگاه در 
سالن های تحت اختیار مدیریت تربیت بدنی است؛ اما 
خبر مهم چند وقت اخیر، پایان دوره مدیریت دکتر قلی پور 
و انتصاب دکتــر بنازاده، عضو هیئت علمی دانشــکده 
هوافضا به عنوان مدیر تربیت بدنی است. به همین بهانه 

در این گزارش به مسائل حول این اداره می پردازیم.

ستاره های کارنامه دکتر قلی پور
دوره مدیریت دکتر قلی پور را می توان دوره تالش و تنش و 
تغییرات متعدد روال ها نام گذاری کرد. روزنامه هم در این 
مدت کم نگذاشــت و ضمن انعکاس اخبار رویدادهای 
ورزشــی، در صف اول انتقاد مســتمر از ایــن اداره بود. 
اما ایــن موضوع دلیل نمی شــود ویژگی هــای مثبت و 
دســتاوردهای دوره مدیریت دکتر قلی پور نادیده گرفته 
شود. یکی از ویژگی های بسیار مهم وی، حضور و تمرکز و 
توجه صددرصدی او در امور اداره تربیت بدنی و همچنین 
تالش و پیگیری اش در پیشبرد اهدافش بود. نکته مثبت 
دیگر توجه ویژه  دکتر قلی پور به ورزش بانوان بود. افزایش 
تعداد مسابقات دختران و همچنین افتخارآفرینی چند 
تیم دختران دانشگاه در مســابقات بین دانشگاهی که 
آخرین آن در رشــته کاراته در سطح کشــور بود، از نقاط 

مثبت کارنامه مدیریت قبلی محسوب می شود. 

بی خیال پول، به نفع ورزش دانشگاه
اما شاید بتوان مهم ترین دســتاورد اداره تربیت بدنی 
دانشــگاه در دوره دکتــر قلی پــور را جلوگیــری وی از 
اجاره دادن سالن های دانشــگاه به خارج از دانشگاه 
دانســت؛ موضوعی که مدیریت پیش از او به آن دقت 
نمی کرد و خیلی از اوقات ســالن به افــرادی خارج از 
دانشــگاه اجاره داده می شد و حتی سالن، مخصوصًا 
سالن قهرمانی، درصورت خالی بودن درازای دریافت 
وجه در اختیار افراد قرار می گرفت. این قضیه داشــت 

تبدیل به رویه و عادت می شد که در دوران 
دکتر قلی پور این بساط برچیده شد.

فرصت های از دست رفته
دوران دکتر قلی پور یکی از پرحاشــیه ترین 
بــود.  تاریــخ دانشــگاه  دوران ورزشــی 
تصمیمات وی در همان آغاز مســئولیت، 
اعتراض های فراوانی را به خصوص در میان 
دانشــجویان ورزشــکار به دنبال داشــت؛ 
بــه طوری کــه حتی بــه تجمــع و پیگیری 
طوالنی مدت، ولی بی نتیجه درخواســت 
تغییــر مدیریــت منجــر شــد. تصمیمات 
جنجالی عجیبی مثل اخالل در مسابقات 
لیگ منسجم فوتسال، تعطیلی تمام اماکن 
ورزشــی دانشگاه در تابســتان 94، بریدن 

حلقه های بسکتبال، اخالل در تمرینات پرشور آمادگی 
جسمانی دانشگاه، اولویت بندی نادرست در تعمیرات 
سالن جباری و تعامل غیرســازنده با دانشجویان فعال 
ورزشی، دالیل اصلی تجمع کنندگان بود.  نقطه منفی 
دیگر مدیریــت دکتر قلی پــور، تغییرنکــردن نظر وی 
بود. چه بســیار مســائلی که به نظر جمع دانشجویان 
و حتی پیشکســوتان تربیت بدنی دانشــگاه غلط بود؛ 
ولی درنهایت با اصرار ایشــان اجرا می شد و بالعکس؛ 
برای مثال برنامه ریزی مســابقات همبستگی استاد و 
دانشجو که با نیتی خیر برگزار شد، ولی ضمن تحمیل 
هزینه های فراوان به دانشگاه، مثل افتتاحیه پرهزینه، 
بسیاری از برنامه های معمول ورزشی دانشگاه را به هم 
زد. مثال بارز دیگر برگزاری غیرمســئوالنه مســابقات 
بین دانشــکده ای بود که موفقیت و حتی ادامه حیات 
بسیاری از تیم های دانشــگاه در ورزش قهرمانی به آن 
وابسته بود، ضمن آنکه به مصدومیت های بسیاری برای 
استادان منجر شد. درنهایت اینکه در این دوره مسابقات 
استاددانشجو برگزار شــد، کفپوش سالن جباری پس 
از ســال های طوالنی عوض شــد، ســالن بدن سازی 
راه اندازی شد و برخی کارهای دیگر صورت گرفت؛ ولی 
چیزی که طبق عادت و فرهنگ جامعه ما از قلم افتاده 
است، فرصت های ازدست رفته است که در هیچ صورتی 

محاسبه نخواهد شد.

میراث جباری، کمایی، محتشمی، قلی پور
اســفند ســال 95 بود که با پایــان دوران مدیریت دکتر 
قلی پــور، دکتر بنــازاده عضو هیئت علمی دانشــکده 
هوافضا که خود از ســال ورود به دانشگاه، یعنی اواخر 
دهــه هفتاد تا پایــان دوره دکتری در شــریف تحصیل 
کرده اســت، بر صندلــی مدیریت این اداره نشســت. 
والیبالیســت اواخــر دهــه 70 و اوایــل دهــه 80 تیم 
دانشگاه، درحالی امروز مســئولیت پذیرفته است که 
تمرینات والیبال تقریبًا بدون شــرکت کننده است. تیم 
شــطرنج منحل شــده و هر رشــته ای اگر فعال است، 
به علت دانشــجویان و فارغ التحصیالنی بوده که آن را 
زنده نگه داشــته اند. میزان مشــارکت دانشجویان در 
تمرینات تیم های ورزشی و مسابقات، یا بسیار کم است 
یا با کیفیتی ضعیف شکل می گیرد. نتایج دانشگاه در 
المپیاد ورزشی سال گذشته تقریبًا افتضاح بوده است. 
در بخش پســران فقط در دو رشته شــنا و بسکتبال، با 
20 ورزشکار حضور داشته ایم که تنها یک مقام ضعیف 
پنجمی بسکتبال عاید دانشگاه شده و شریف در میان 
دانشگاه های سراسری کشــور مقام هشتادم را داشته 
اســت! در بخش خواهران هم فقط 5 ورزشــکار در دو 
رشته بدمینتون و شنا از شریف حضور داشتند که فقط 
در بدمینتون یک مقام ششم بدست آمد تا درمجموع با 
یک امتیاز در جدول، رتبه پنجاه وپنجم را داشته باشیم.

آیا کنترل تربیت بدنی با دینامیک پرواز 
امکان پذیر است؟

در صحبتی کــه با برخی فعاالن ورزشــی 
دانشــگاه داشــته ایم، اصلی ترین نگرانی 
و  اولویــت دادن  جدیــد،  انتصــاب  از 
وقت گذاشــتن دکتر بنــازاده بــرای اداره 
تربیت بدنی اســت. دلیل ایــن نگرانی هم 
مشــغله کاری بســیار ایشــان در ارتباط با 
شــرکت های خــارج از دانشــگاه در کنار 

مسائل آموزشی و پژوهشی است.
روزنامه ضمن عرض خسته نباشید اساسی 
به دکتر قلی پور زحمتکش، برای دکتر بنازاده 
آروزی موفقیــت دارد و امیــدوار اســت این 

گزارش به فال نیک گرفته شود.

تغییر مدیر تربیت بدنی دانشگاه، آخرین حکم سال 95

تربیت بدنی ضعیف تر می شود یا قوی تر؟

برای بهبود وضعیت ورزش دانشگاه پیشنهادهای متعددی می توان 
داد؛ اما شــاید مهم ترین آن فعال ترکردن دانشجویان در امور ورزشی 
است. تجربه نشان داده است که دانشجویان یا وارد کاری نمی شوند، 
یا اگر وارد شوند، به علت نیروی جوانی و ریسک پذیری فراوان بهترین 
کارها را اجرا می کنند. فقط الزم است به آن ها اعتماد شود و راهنمایی 
درست داده شود تا به بیراهه نروند. برگزاری مسابقات دانشکده ای در 
وقت مقرر، اصالح قالب مسابقات استاددانشجو، برگزاری رویدادهای 
ترویجــی مثل قوی تریــن مردان، آمادگی جســمانی، ســه امتیازی 
بســکتبال، گل کوچیک و... به کمک و مســئولیت مشــترک اداره و 

دانشجویان می تواند در ترویج ورزش بسیار راه گشا باشد.

چند پیشنهاد
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مرروی بر داستان کانال های تلگرامی شریفی ها

اخبار دانشگاه در سیطره تلگرام
چه کسی فکرش را می کرد که پیام رسانی موبایلی، تا این حد بتواند بر سیاست و فرهنگ و اقتصاد و حتی دانشگاه 
کشوری تأثیرگذار باشد؟ تلگرام که در روزهای اول راه افتادنش چیزی بیش از نرم افزاری معمولی برای چت روی 
موبایل نبود، با برگ برنده هایی که در این دوسه سال رو کرده، حاال یکی از مهم ترین متغیرهای معادالت گوناگون 
در کشور ماست. یکی از این برگ برنده ها، امکان راه اندازی آزادانه  کانال اســت. قابلیتی که تلگرام آن را در اواخر 

تابستان 94 رونمایی کرد و به سرعت به یکی از مهم ترین ویژگی هایش تبدیل شد. 

این آپشن مهم تلگرام، خیلی زود به معادالت دانشگاه شــریف هم وارد شد و کاربران شریفی تلگرام، اواخر مهرماه 
94 با کانالی به نام sharif club   مواجه شــدند که به طور منظم و دقیق، اخبار دانشگاه را در فضای تلگرام منتشر 
می کرد. رفته رفته روشن شــد که تیم مدیریتی این کانال، نه از دانشجویان، نه از مسئوالن و نه از استادان دانشگاه 
اســت و قضیه، مربوط به یکی از فارغ التحصیالن خوش فکر و حاال جنجالی دانشــگاه است که خیلی زود اهمیت 
کانال تلگرامی را فهمیده و برای دانشــگاه کانال ساخته است. شــریف کالب تا مدت ها تنها مرجع تلگرامی جامع 
در دانشــگاه بود و پرداخت برابرش به اخبار همه گروه ها، آن را مورد وثوق همه قرار داده بود؛ اما ماجرای ســنوات 
در اواخر تابستان 95 همان طور که همه چیز دانشگاه را تحت الشعاع قرار داد، شریف کالب را هم با چالشی جدی 

مواجه کرد.
قصه این بود که معترضان سنوات، از نحوه انتشار اخبار تجمعات و جلســات خود در کالب شاکی بودند و آرام آرام 

پرونــــــــــــــــــــــــدهشماره 711  شنبه 19 فروردین 96

مدتی است که فعالیت کانال های شریفی محل  مناقشــه شــده اســت. اینکه به هرحال آیا این پرونده
کانال ها مسئولیتی هم در قبال محتوای خود دارند یا خیر. اینکه 
نگاه دانشــگاه به این کانال ها باید چگونه باشد و آیا اصاًل  وظایف 
متقابلی وجود دارد یا نه. این ســؤال ها را با آقای طوســی، مشاور 
محترم آقای دکتر حســینی مطرح کردیم. آنچه در ادامه می آید 

پاسخ مسئول این حوزه به سؤال های روزنامه است.

فضای کلی حاکم بر فعالیــت کانال های تلگرامی را چگونه 
می بینید؟

تا االن فضای سازنده ای بوده و نگاه ما هم، نگاه مثبتی است. انتقاداتی 
هست که وارد هم هستند؛ اما اینکه بخواهیم اصل این کار را نفی کنیم، 
خیر. حتی آن هایی را هم که می خواســتیم نقد کنیم یا تذکری بدهیم، 
ابتدا تقدیر کردیم و بعد تذکر دادیم و صادقانه هم بوده است. درکل حتی 
کانال های طنزی که خیلی ها نســبت بــه آن نقد دارند هــم درمجموع 

فعالیت هایشان را مثبت می دانیم. 
نگاه سایر مسئوالن دانشگاه هم مانند شماست؟

من چیزی که می توانم به شما جواب بدهم، انعکاس فضای شورای فرهنگی 
دانشگاه است، نه کلیت مسئوالن دانشگاه. آنجا هم برایند فضا واقعًا مثبت 
است؛ اما خب کمتر یا بیشتر دلگیری هایی وجود دارد. یعنی آن هایی که 
منتقد هستند، بابت بعضی از بی اخالقی هایی که شده یا بی سلیقگی هایی 

که شده برای مطالب منتشرشده دلگیرند.
خود دانشگاه چقدر در فضای مجازی فعال بوده است ؟

دانشگاه تا به حال جز کانال روابط عمومی فعالیت خاصی نداشته است.
قصــدی نــدارد؟ برای مثــال معاونــت فرهنگــی معاونت 

دانشجویی نمی خواهند کانالی بزنند؟
ببینید یک اصلی که ما در شورای فرهنگی داریم و خود دکتر حسینی هم 
در مصاحبه شان با روزنامه اشاره کردند، در کارهای فرهنگی تا جایی که 

ممکن است ما از تصدی گری پرهیز داشته باشیم. یعنی خودمان مجری 
نباشیم. علتش هم این است که تجربه نشان داده است که به هرحال آن 
اثرگذاری الزم را ندارد. یعنی وقتی خود بچه ها کار می کنند، بسیار فراگیرتر، 
مؤثرتر و به لحاظ کیفیت هم بسیار باالتر است. برای همین اینکه بخواهیم 
کانالی بزنیم که فعالیتی شبیه کانال های پرمخاطب فعلی داشته باشد، 
فعاًل در دستور کار نیست. چیزی که در دستور کار است، حمایت از همین 
دستاوردهای موجود است که خود بچه ها داشته اند؛ اما اینکه کانالی زده 
شود که اطالع رســانی فعالیت های شورای فرهنگی باشد، یا مثاًل اخبار 
معاونت فرهنگی، این حاال نه در قالب کانال، در سایت دانشگاه ما فکرهایی 
برایش داشــته ایم و داریم؛ ولی فکر می کنم برای ابتدای سال تحصیلی 

جدید، یعنی سال تحصیلی 96-97 عملیاتی شود.

کانال های تلگرامی شریف سازوکار پیدا می کنند

حرکت به سمت پاسخگویی

SSN ،اتحادی کم سابقه
با نفوذ پیام رســان تلگرام به زندگی مــردم و به ویژه 
دانشــجویان، رونق این برنامه تا جایــی پیش رفته 
که غالب گروه های دانشــجویی، ازطریــق تلگرام با 
مخاطبان خــود در ارتباط اند. با توجه بــه تعدد این 
کانال ها و حجم بــزرگ اخبار، نیاز بــه مرجعی که به 

پوشش جامع اخبار دانشجویی بپردازد حس شد.
قبل از تأسیس SSN دو کانال خبری در دانشگاه فعالیت می کردند؛ کانال 

روابط عمومی دانشگاه و شریف کالب.
کانال روابط عمومی به علت اداره شــدن توســط مدیریت دانشگاه و عدم 
ارتباط دانشــجویی علی رغم توفیقاتی در درج اخبار رســمی، نتوانست 

بسیاری از برنامه های گروه های دانشجویی را پوشش بدهد.
شــریف کالب هم با توجه به تخلفات زیادی که منجر به شــکایات افراد 
حقیقی و حقوقی شــد بود، تغییر رویه عادالنه و حذف لینک منبع اخبار 
گروه های دانشــجویی و تهدید گروه های دانشــجویی به بایکوت خبری، 

اقدام به تبلیغات و درآمدزایی و البته اداره شــدن این کانال توسط فردی 
که هویت قانونی مشــخصی ندارد، مقبولیــت خود را در میــان فعالین 
دانشجویی از دست داد. در این بین فعاالن دانشــجویی بیش از 4۰ گروه 
رســمی شــامل کانون های فرهنگی، انجمن های علمی، شورای صنفی 
دانشجویان و انجمن اسالمی دانشجویان پس از بحث ها و جلسات متعدد، 

اقدام به راه اندازی کانال SSN  کردند.
 SSN چهار نکته ای که در ادامه می خوانید، دغدغه های اصلی مؤسســان

بوده است: 
اول: این کانال کاماًل توسط دانشجویان اداره می شــود و تمام گروه های 
رســمی دانشــجویی می توانند با معرفی نماینده ای، به درج اخبار خود 

بپردازند.
دوم: به دلیل ماهیت کاماًل دانشــجویی، در مواقع بحرانی مانند سنوات، 
تعلیق یاریگران و مســائلی اینچنین، این کانال حامی دانشجویان خواهد 

بود.

سوم: کانال SSN طبق اساس نامه  مدون خود متعهد است که به پوشش 
اخبار برنامه هــای تمام گروه های دانشــگاه به صورت رایــگان بپردازد و 

درآمدزایی در این کانال برخالف رویه های معمول، مطلقاً ممنوع است.
چهارم: مدیریت این کانال به عهده شــورای مرکزی ا ســت که توســط 
نمایندگان تمــام گروه های دانشــجویی انتخــاب می شــوند و هر ترم 
دستخوش تغییراتی می شــود؛ لذا تمرکز قدرت رسانه ای برای یک فرد یا 
عقیده  خاص در آن جایی ندارد. همچنین شــیوه  اداره  شورایی از اقدامات 

سلیقه ای جلوگیری می کند.
اکنون انتظار مؤسسان SSN حمایتی  اســت که در دکان مسئوالن و نزد 
دانشــجویان یافت می شــود؛ حمایتی که موجب دلگرمی  است. چراکه 
مســیر فعالیت دانشجویی مســیری  اســت ناهموار، بی آنکه سودی آنی 
نصیب دانشجویان گرداند و دلسردشدن فعاالن، هیچ گاه به نفع دانشگاه و 

دانشگاهیان نیست. 
SSN عضو هیئت مدیره *

امیر هرمزی نژاد*

دیدگاه

در این بخش از پرونده سراغ مدیران تعدادی از کانال های مشهور دانشگاه رفتیم تا نظر آن ها را درخصوص وضعیت حاکم بر پیام رسانی جویا شویم. گفتنی است مطالب این بخش عین متنی است که این عزیزان زحمت کشیده 
و نوشته اند. البته درخواست روزنامه این بود که افراد بیشتر به تجربه شان در مدیریت کانال بپردازند و در حاشیه آن، کانال خود را معرفی کنند که خب در برخی متون این موضوع کمتر رعایت شده است.

دکتر حسین افشین *

پویایی در عین ساختارمندی
 با ظهور شبکه های اجتماعی مجازی، روابط انسان ها 
در اینترنت شــکل جدیــدی به خود گرفته اســت. 
اطالعات به ســرعت و در کوتاه ترین زمان به دســت 

انسان ها می رسد. 
با توجه بــه افزایش تصاعــدی کاربران شــبکه های 
اجتماعی نمی توان از تأثیــر آن غافل ماند. تنوع کاربــران و موضوعاتی که 
در این شبکه ها به اشتراک گذاشته می شــود، معموالً بسیار است و به شرط 
استفاده صحیح از این شــبکه ها می توان از آن برای بهبود آموزش و افزایش 
سطح آگاهی جامعه استفاده نمود.  در حال حاضر در دانشگاه صنعتی شریف 
این شــبکه های مجازی از نوع کانال بین دانشجویان و استادان و کارمندان، 
بیش از سایر شــبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. تعدادی از 
این کانال ها نقش رســانه را برعهده گرفته اند. همواره وجود رسانه منصف و 
منتقد باعث رشد هر مجموعه و سیستم خواهد شد. حال که بدون هزینه، این 
رسانه به صورت کانال در اختیار کشور و دانشگا هیان قرار گرفته است، باید از 
این پتانسیل و فرصت جهت کمک به مدیریت دانشگاه و اصالح امور و افزایش 
آگاهی جامعه دانشگاهی استفاده نمود. از آنجایي که این کانال ها به صورت 
اختصاصی اخبار و اطالعات دانشگاه را پوشش می دهند، لزوم ساماندهی 
و نظارت بر آن بیش از پیش احســاس می شــود. به منظور ســاماندهی 
و حمایت از فعالیت کانال های دانشــجویي و قانونمندکــردن این گونه 
فعالیت ها و نهادینه ساختن فضای آزاداندیشی، نقد فعالیت های استادان 
و مدیریت دانشــگاه و تأکید بر حــق آزادی بیان و همچنیــن به منظور 
ایجاد فرصت های فراگیــری مهارت های تفکر، نقــد منصفانه و ارتقای 
سطح دانش عمومی و تخصصی دانشــجویان الزم است مانند نشریات و 
مجالت دانشگاهی این کانال های دانشجویي زیر نظر معاونت فرهنگی و 
براساس دستورالعملی اجرایي مشخص در زمینه های مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، عقیدتی، صنفی، خبری و طنــز فعالیت نمایند. باید توجه کرد 
اگر این ســاختار برای فعالیت های کانال هایي که به صورت رســانه عمل 
می کنند ایجاد نشود، ممکن است در آینده این کانال ها از مسیر و رسالت 
خود خارج شــده و باعث بی نظمی و هرج ومرج در دانشــگاه شــود. این 

ساختار باید در عین ساماندهی، دانشجومحور و پویا باشد.
* قائم مقام معاون دانشجویی دانشگاه، استاد مهندسی مکانیک
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صدای اعتراضشــان را به انواع روش های محترمانه و غیرمحترمانه، به ادمین های کالب رســاندند. بعد هم تالش 
کردند کالب را تحریم کنند و از آن به معاونت فرهنگی شــکایت بردند. اینجا بود که تازه معاونت فرهنگی تصمیم 

گرفت ورودی جدی به کانال های تلگرامی شریفی داشته باشد.
شــروع قصه معاونت و تلگرام البته به مدت ها قبل برمی گردد. در زمستان 94، موضوع کانال های تلگرامی به دلیل 
»عدم انطباق کانال تلگرام با رســانه مجازی« از دستور کار کمیته نظارت بر نشــریات خارج می شود. در بهار 95 
  sharif club اما معاونت فرهنگی از کانال شــریف کالب شــکایت می کند. معاون فرهنگی وقت مدعی است که
وابستگی ســازمانی به شــریف ندارد؛ اما در فضای مجازی دانشجویان را این گونه متقاعد ســاخته که بخشی از 
دانشــگاه اســت. این مجادله اما مرتفع می شود و دیگر تا ماجرای ســنوات و پاییز 95، کســی به فکر ساماندهی 

کانال های تلگرامی نمی افتد.

پس از ماجرای سنوات، دعوای تلگرامی شــریفی ها دامنه بیشتری پیدا کرد. بخشــی از فعاالن دانشجویی دیگر 
حاضر به پذیرش کالب نبودند و در اواخر ســال 95، کانال جدیدی به نام SSN  راه انداختند. کانال رسمی روابط 

عمومی دانشگاه هم، تقریباً یک سال و سه ماه پس از ایجاد قابلیت راه اندازی کانال در تلگرام، رسماً تأسیس شد!
در حال حاضر شریف سه کانال بزرگ و جامع اطالع رسانی دارد. شریف کالب با بیش از 57۰۰ عضو، کانال روابط 
عمومی با  جمعیت حدود 38۰۰  نفر و SSN  با کاربرانی زیر 15۰۰  نفر. گذشته از این سه کانال که می توان آن ها را 
خبرگزاری های تلگرامی شریف دانست، تقریباً هر تشکل، گروه، نهاد یا مجموعه شریفی هم صاحب کانال است و 
از این ویژگی جذاب برای خبررسانی و بیان تحلیل و رسانه داری استفاده می کند. معاونت فرهنگی هم اعالم کرده 
حاضر است ضمن ثبت کانال های تلگرامی شریفی، از کانال های رسمی و تحت پوشش دانشگاه حمایت کند. چه 

حمایتی؟ گزینه هایی مطرح شده است؛ ولی دقیقش، هنوز مشخص نیست.
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االن شورای فرهنگی و معاونت فرهنگی آیا 
مکانیزمی برای ســاماندهی کانال  ها درنظر 

گرفته اند؟
آن چیزی که در شــورای فرهنگی مطرح شد، این بود که 
ما با کانال به صورت یک نشریه الکترونیک برخورد کنیم؛ 
یعنی زیر نظر کمیته نظارت بر نشریات دانشگاه قرار بگیرد. 
البته به هرحال مســئله فعالیت کانال ها چیزی نیســت 
که اختصاص به فضای شریف داشــته باشد؛ مسئله ای 
است که کل کشور درگیر آن است. یک مسئله ای است که 
چندین سال دولت های مختلف تالش کردند و از پس آن 
برنیامدند که بتوانند مسئله را به طور کامل حل کنند. ما هم 
اصاًل بنا نداریم آن را حل کنیم. ما می خواهیم از فعالیت 
حرفه ای رسانه ای در دانشگاه حمایت کنیم و تاجایی که 
ممکن است، استعدادهایی که در فضای رسانه در دانشگاه 
است را هدایت کنیم به سمت فضای حرفه ای رسانه ای تا 

فعالیت های زرد. 
خب مکانیزم چیست؟

مکانیزمی که پیش بینی شــده است، کلیاتش این است 
که ما اواًل مواجهه مان داوطلبانه باشــد با کانال ها، یعنی 
آن هایی که عالقه مندند به ثبت و عالقه مندند که زیر نظر 
کمیته نظارت و معاونــت فرهنگی فعالیت کنند، از آن ها 
دعوت کنیم، مثاًل ازطریق مکاتبــه با ادمین های کانال. 
پس از ثبت هم معاونت فرهنگی خودش را متعهد می داند 

به اینکه حمایت های حداکثری از این ها داشته باشد.
این حمایت ها چه هستند؟

آن چیزی که ما فکر  می کنیم بخش مهمی از مسئله است، 
مسئله پاسخگویی است. یعنی اگر کانالی مطلبی را کار 
می کند بــا رعایت انصاف و اصول اخالقی باشــد. اگر ما 
بتوانیم یک پاسخگویی درست کنیم، کمااینکه نشریات 
این پاسخگویی را دارند، تا همین جا بخش خوبی از مسئله 
حل می شود. برای اینکه این کانال ها عالقه مند هم باشند 
که بیایند ذیل کمیته نظارت و این کار را داوطلبانه انجام 
بدهند، ما مشــوق هایی می دهیم. شــما این مشوق ها 

را صرفًا پیش نویســی بدانید که معاونــت فرهنگی آماده 
کرده اســت و قطعی نیســت. اول اینکه ما این کانال ها را 
به رسمیت می شناسیم و از مجاری مختلف اطالع رسانی 
می کنیم. مثاًل در وب سایت رسمی دانشگاه، در برنامه های 
مختلفی که برگزار می شود و غیره امکان معرفی کانال ها 
هســت. دوم اینکه معاونــت فرهنگی متعهد می شــود 
اخبار مربوط به فعالیت هایــش را تاجایی که بخش های 
دیگر دانشگاه تعامل کنند، صرفًا ازطریق این کانال های 
رسمی بازنشــر داده شــود و به اطالع عموم برسد. سوم 
اینکه ایــن کانال ها و نشــریات مکتوب دانشــگاه اجازه 
انتشــار تبلیغات خودشــان را و نه تبلیغاتی کــه از بیرون 
می گیرند، خواهند داشت. چهارم اینکه اطالعات مربوط 
به حســاب های فضای مجازی دانشجویان و اساتیدی را 
که خودشان تمایل دارند و همکاری می کنند، درصورت 
درخواست کانال ها و متناسب با ماهیت موضوعی شان، 
در اختیارشان قرار خواهیم داد تا بتوانند عضویابی کنند. 
پنجم اینکه درصورت نیاز به منابع مالی شــبیه نشریات 
مکتوب دانشگاه، از حمایت های مالی معاونت فرهنگی 
برخوردار خواهند بود و ششــم اینکه درصورت نیاز برای 
حمایت حقوقی، چه در محیط های داخلی دانشگاه و چه 
در محیط های خارجی دانشگاه، معاونت فرهنگی سعی 
می کند که از امکانات حقوقی دانشــگاه برای حمایت از 
این ها استفاده کند. این شش مورد مشوق هایی است که 

ما در وهله اول درنظر گرفته ایم.
نگران برند شــریف نیســتید؟ یعنی کانالی 
فعالیتی کند که به برند دانشگاه آسیب بزند.

ما فکر می کنیم پس از رسمی شــدن، این پاســخگویی 
به وجود می آید. به هرحال همان طوری که برای نشریات 
مکتوب این احتمال پیش می آید، درباره این کانال ها هم 

به وجود خواهد آمد.
مشکلی با درآمدزایی به وسیله برند شریف 
ندارید؟ با تبلیغات و این ها؟ یا پیش بینی هایی 

دراین باره شده؟

جمع بندی شورا این اســت که مبلغ درآمدزایی در حدی 
نیست که بخواهد به صورت مسئله مستقل به آن نگاه شود. 
ما با اصل درآمدزایی مشکلی نداریم. نشریات دانشگاه از 
تمام حقوق نشریات کشور برخوردارند. مطبوعات کشور 

هم می توانند ازطریق تبلیغات درآمدزایی داشته باشند.
آخرین ســؤال اینکه به نظرتــان بزرگ ترین 

تهدید و فرصت این کانال ها چیست؟
بزرگ ترین فرصت که از همان جنس فرصت هایی است که 
رسانه های اجتماعی در سال های اخیر همراه آورده اند. 
خیلی از اطالع رسانی ها سریع تر و شــفاف تر و کارآمدتر 
شــده اســت. نکته ای هم که باید همه خانواده دانشگاه 

در درازمــدت به آن توجــه کنیم، اینکــه به هرحال چون 
این فعالیت ها در فضای مجازیســت، یک فضاییست که 
می تواند به صورت کاماًل مســتقل و با هویت های پنهان 
صورت بگیرد و به هرحال کسی که هویتش پنهان باشد، 
می تواند حرفی بزند که آســیبی برســاند. نگاه معاونت 
فرهنگی این اســت که با حرکت به سمت پاسخگویی که 
ما اسمش را فعالیت حرفه ای رســانه ای می گذاریم، این 
مســئله خودبه خود حل می شــود و آن کانال هایی باقی 
خواهند ماند که آن ها هم به همین اصل متعهد باشــند. 
یعنی آن هایی که حرفــه ای کار می کنند، درنهایت باقی 

خواهند ماند.

جدولی از مشهورترین و پرمخاطب ترین کانال های دانشگاه

تشکل، گروه، اداره و...موضوعتاریخ آغازتعداد نام فارسی
Sharifclub 5.7باشگاه شریف k94 مستقلاطالع رسانی مهر

مستقلتوییت و طنزآذر k95 4.5ناشریف توییتر
Sharif prm 4.1روابط عمومی دانشگاه k95 روابط عمومیاطالع رسانی دی

هیئت الزهرا )س(اطالع رسانی مهر k94 2.6هیئت الزهرا
مستقلطنز مهرk95 2.5جکوز

گروه خیریه فردای سبزاطالع رسانی آبان k94 2.5فردای سبز
sharifi smile 1.8شریفی اسمایل k94 مستقلطنز دی

شورای صنفیصنفیشهریور k94 1.6شورای صنفی
بسیج دانشجوییاطالع رسانی آذر k94 1.6بسیج شریف

انجمن کامپیوتراطالع رسانی مهر SSC1.5 k94  انجمن علمی کامپیوتر
خبرگزاری دانشجویی دانشگاه 

SSN 1.3شریف k95 جمعی از گروه های اطالع رسانی بهمن
دانشجویی

مستقلتوییت و طنزآذر k95 1.2شوییتر
مستقلخرید و فروش ارزاندی 1.195چتربازان شریف

نه هر که آینه سازد سکندری داند
مدیریت کانال می تواند خیلی ساده یا خیلی سخت باشد. بستگی دارد توقع شما از کانال چه باشد. اگر دنبال این 
باشید که درآمدی داشته باشید، پیداکردن یک ســری منابع ناب، وقت گذاشتن برای آماده سازی مطالب در انبار 
و بعد از ارسال بهنگام آن، اگر با چاشنی صبر و ذائقه مخاطب عام همراه باشــد، می تواند شما را بعد از چند سال به 
درآمد مناسب ازطریق تبلیغات یا پروموشن برســاند. اگر دنبال رضایت مدیران با اطالع رسانی در قالب کاری نو 

باشید، باز کار راحتی است. فقط ممکن است گاهی از اینکه سلیقه دیگران بر شما تحمیل می شود، ناراحت شوید.
اما اگر بخواهید رسانه شوید، باید خود را برای چالش های بزرگ آماده کنید. باید تیم باشید، چون تنهایی به هیچ جا نمی رسید. باید 
شب و روز نگرانی داشته باشید، دقت و سرعت هردو الزم است و گاهی احساس می کنید تمامی عمر دارید زل می زنید به یک نقطه 
و چشمتان نابود می شود. طبیعتاً رســانه عنصر محبوبی هم نخواهد بود. باالخره نمی شــود همه را راضی نگه داشت و اگر بخواهید 
اصول داشته باشید، دیگر هیچ! اگر بخواهید اخالق را رعایت کنید و درمقابل بی اخالقی ها ساکت باشید، اگر بخواهید دل بسوزانید 
و خون دل بخورید و اگر بخواهید مؤثر باشــید، باید ســختی را به جان بخرید؛ اما درعوض لذتی خواهید برد که چیزی شبیه عشق، 
همه زندگی تان را دربر می گیرد. این آخری حال وروز همه کسانی است که بدون بودجه و بدون تشویق و بدون چشمداشتی، ماه ها 
در جهت گردش آزاد اطالعات در باهوش ترین جامعه نخبه کشــور، یعنی خانواده بزرگ شریف توانستند مؤثرترین رسانه تلگرامی 

باشند.
لحظه ای را تصور می کنم که چنین دوســتانی نداشــتم، چنین مخاطبانی همراهم نبودند و البته قراردادم فسخ نشده بود و چه بسا 
پستی هم بر پستم اضافه می شد، اعتراضی نمی شنیدم، انتقادی نمی کردم و انتظاری هم نمی کشیدم تا حکم دادگاهی که من را به 

جرم دفاع از شریفی که بی دفاع شده، تبرئه یا محکوم کند. بگذریم که این روزها اگر بخواهی از شریف دفاع کنی، قطعاً محکومی.
* بنیان گذار شریف کالب

جرقه به موقع در اتاق
گروه تلگرامی چتربازان شریف زمستان سال گذشته بین چندتن از دوستان 
هم اتاقی، با هدف اطالع دادن مراســم های درحال برگزاری در دانشگاه به 
یکدیگر تشکیل شد و به تدریج هریک از دوســتان افراد جدیدی را به گروه 
اضافه نمود. با گذشــت یکی دو هفته لینک عضویت گروه در سایر گروه ها و 
کانال های دانشجویی دانشگاه دست به دست شد تا تعداد اعضای گروه در 
مدت کمتر از یک ماه به بیش از دو هزار نفر رسید. با زیادشدن تعداد اعضای گروه، موارد جدیدی 
مانند سمینارها، مراسم ها و جشن های برگزارشده در دانشگاه، کدهای تخفیف سایت های خرید 
اینترنتی و... ، کد فراموشی غذاهای سلف دانشــگاه، فروش کتاب و سایر موارد مرتبط با زندگی 
دانشجویی با قیمتی کمتر از بیرون، مغازه ها و سایت های دارای فروش ویژه و خیلی موارد دیگر، 
به اطالعیه های منتشرشده در گروه اضافه شــد، تاجایی که گروه عماًل به محلی برای اشتراک 
اخبار مرتبط با هر نوع کاال یا خدمات رایگان یا با تخفیف مناسب در سطح دانشگاه و حتی سطح 
شهر تبدیل شد. البته یک گروه تلگرامی با بیش از دو هزار عضو به شدت امکان منحرف شدن دارد 
و به همین دلیل به اجبار هر پیامی که درراستای اهداف گروه نباشد، حذف می شود تا گروه بتواند 
پایداری خود را حفظ نماید. مدتی پس از تشکیل گروه برای افرادی که نمی خواستند عضو گروه 
باشند و تعداد زیاد پیام ها را دریافت کنند، ولی می خواهند از مهم ترین پیام ها و اطالعیه ها آگاه 
شوند، کانال چتربازان شریف تأسیس شد که البته به علت عدم قابلیت تعاملی کانال، تعداد اعضای 
* یکی از مدیران کانال چتربازان شریف آن اکنون حدود نصف تعداد اعضای گروه است. 

محمد جواد شاکر آرانی*حسین احتسابی *

دیدگاه



بهینه سازی مصرف انرژی با اختراع دانشمند ایرانی
 کولرهــای گازی مصــرف بــرق شــدیدی دارنــد. شــرکتی اســترالیایی به نــام 
Independent Products براســاس طرح پروژه دکتری دانشــجویی ایرانی به نام 
وحیــد وکیل الرعایا، اختراعی را ثبت کرده اســت که با اضافه کــردن آن به بخش 
کندانســور کولر گازی می تواند راندمان دســتگاه را افزایش دهد. این سیستم با 

استفاده از آب سرد اتالفی از کندانسور، هوای ورودی و سیال کاری کولر را خنک می کند و می تواند مصرف 
انرژی آن را 30تا45 درصد کاهش دهد. شــرکت IP با این اختراع توانست »جایزه شهرهای هوشمند« را در 
Sydney Morning Herald :منبع رقابت فناوری های استرالیا کسب کند. 

سقف جدید گوگرد بالی جان نفت کوره
 بازار نفت کوره در سال های آینده وضعیت مبهمی خواهد داشت. علت آن نیز قانونی 
است که جدیدًا سقف جدیدی را برای گوگرد موجود در سوخت کشتی ها وضع کرده 
است. این قانون سقف گوگرد موجود در سوخت کشتی ها را نیم درصد تعیین کرده 
است؛ این درحالی است  که سقف کنونی گوگرد سه ونیم درصد است. زمان اجرای 

این قانون از سال 2020 است و انتظار می رود گازوئیل جایگزین نفت کوره شود؛ اما چند سال است که با وجود 
عرضه بیش از تقاضای نفت کوره و به تبع قیمت کم آن، تقاضای برای آن به میزان فراوانی کاهش یافته است.
The straits times :منبع
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رئیس جمهور آمریکا سندی موسوم  محیط زیست
بــه »فرمــان اجرایــی خودکفایی علی حسین نژاد

انــرژی« را امضا کرد که دســت کم نیمــی از 12 طرح  
مصوب اوباما را به حالت تعلیق درمی آورد. هدف از این 
حکم رفــع منع اجــاره اراضی فدرال برای اســتخراج 
زغال ســنگ و مقررات محدودیت انتشــارات ناشی از 
تولید نفت و گاز است. دولت اوباما با برنامه انرژی پاک 
به دنبال محدودســازی تولید گازهــای گلخانه ای در 
نیروگاه های زغال سنگ بود تا بتواند به تعهدات آمریکا 

در معاهده پاریس عمل کند.

 ترامپ پس از امضای فرمان اجرایی خودکفایی انرژی
ترامپ چند ماه پیش در سخنرانی ای عمومی، گرمایش 
جهانی را مزخرف و فریبی دانست که توسط چینی ها و 
به نفع آن ها ساخته شده تا بتوانند تولیدات آمریکایی 
را از گردنــه رقابت خارج کننــد. همچنین تالش های 
انجام شــده برای محدودکردن استفاده از زغال سنگ 
را مصداق حمله به کارگران آمریکایی و صنعت کم رونق 
زغال ســنگ آمریکا برشــمرد. او حتــی در رقابت های 
انتخاباتی اش گفته بود درصورت پیروزی در انتخابات، 
آمریــکا را از توافــق اقلیمــی اجالس پاریــس بیرون 
می کشد؛ توافقی که در دسامبر 2015 جهت کاهش 
انتشــار گاز گلخانه ای کربن دی اکسید، توسط 195 
کشور دنیا، به رسمیت شناخته شد. ترامپ البته به این 
نیز بسنده نکرد و قصد دارد در آینده، آژانس حفاظت از 
محیط زیست آمریکا )EPA( را منحل کند. گفتنی است 
فرمان اجرایی جدید، بودجه این آژانس را به یک سوم 
کاهش می دهــد. اوباما برخالف جانشــینش، تغییر 
اقلیم را تهدیدی فوق-العاده خطرناک به شمار می آورد 
و بارها در سخنرانی هایش بیان کرد که باید کره زمین را 
نجات داد. تابستان سال پیش او طرحی را معرفی کرد 
که آن را بزرگ تریــن و مهم ترین گام آمریــکا تا به امروز 
برای رســیدگی به معضــل تغییــرات آب وهوایی لقب 
دادند.  هدف از »طرح انرژی پاک«، کاهش یک سومی 
گازهای گلخانه ای متصاعدشده از نیروگاه های برق، 

ظــرف 15 ســال عنوان شــد. 
اوباما برای جلــب افکار عمومی 
به موضــوع تأثیر گرمایش زمین 
بــر آب شــدن یخ هــای قطبی و 
به مخاطره افتادن زیسِت  طبیعی 
خرس های قطبی، حاضر شــد 
سه روز به آالســکا سفر کند و در 
آنجا پسمانده غذای خرس های 

قطبی را هم بخورد!

ترامپ روی حرفش ایستاده 
است

بازگردانــدن رونــق اقتصادی، 
برنامــه ترامــپ بود کــه در طول 
کمپیــن انتخاباتــی اش بــر آن 
بســیار تأکید می کرد. برنامه او 
برای تصــرف دوبــاره بازارهای 

جهانی و ایجاد مزیت رقابتی برای کاالهای آمریکایی 
در بازارهای جهانی، کاهش قیمت تمام شده کاالها با 
کم کردن قیمت تمام شــده انرژی است. به این ترتیب 
ترامپ می خواهد با مصرف سوخت فسیلی ارزان قیمت 
و تولید داخلی، رونق را به اقتصاد این کشور بازگرداند؛ 
اما بایــد در نظر بگیریم که تولید انــرژی ارزان و انرژی 
تجدیدپذیــر، منافاتی با یکدیگر ندارند. تنها مســئله 
موجود، تغییر ساختار انرژی از فسیلی به تجدیدپذیر 
است که به زمان و سرمایه احتیاج دارد؛ زمان و سرمایه 
برای تعطیلی نیروگاه های فسیلی و جایگزین کردنشان 
با نیروگاه های تجدیدپذیر. اما او می خواهد این هزینه 
را به جــای اینکه در صنعت انرژی خورشــیدی و بادی 
به کار بگیرد، به نفــع غول های نفتی بــه صنعت نفت 
بازگردانــد. واضح و مبرهن اســت کــه صحبت کردن 
از انــرژی ارزان و بیــان زیان های صنعــت انرژی های 
تجدیدپذیر با هــدف حمایت از غول هــای نفت و گاز 

صورت می-گیرد.
آمریــکا دومیــن تولیدکننــده 
گازهــای گلخانــه ای در جهان 
پــس از چیــن اســت و بــا آمار 
تجمعی پس از انقالب صنعتی، 
بیشــترین میــزان CO2 را بــه 
جــو زمیــن فرســتاده اســت. 
مســئولیت پذیری ایــن کشــور 
در مبارزه با خطری که مســبب 
درجه یک وقوع آن بوده اســت، 
ســنگ بنــای توافــق اقلیمــی 
پاریس بود؛ ولی حاال ترامپ زیر 
ایــن توافق زده اســت و به بهانه  
رونــق کوتــاه مــدت اقتصادی 
می خواهــد آن را نادیده بگیرد. 
اما آیا ترامپ واقعًا به گرم شــدن 
کره زمیــن، تغییــرات اقلیمی، 
ذوب شــدن یخ هــا، بــاال آمدن 

سطح آب دریاها، به هم خوردن تعادل دمایی کره زمین 
و ده هــا مورد دیگر که در هزاره ســوم به آســانی اثبات 

شده اند، باور ندارد؟

چین یک قدم جلوتر از آمریکا
بنابــر نظــر بســیاری از کارشناســان، رونــد توســعه 
انرژی هــای تجدیدپذیــر در آمریــکا برگشــت ناپذیر 
اســت و نمی تــوان از افول صنعت زغال ســنگ و نفت 
جلوگیری کرد. در سوی دیگر ممکن است سازمان های 
محیط زیســتی دســتور جدید ترامــپ را در دادگاه به 
چالش بکشند و آن را به عاقبت دستور مهاجرت او دچار 
سازند. ایالت های مختلف دیگر همچون کالیفرنیا نیز 
ممکن است رسمًا از اجرای دســتور ترامپ سرباز زده 
و روند ســابق را ادامــه دهند. همین طــور فرمانداران 
20 ایالــت آمریکا کــه در بین آن هــا جمهوری خواه و 
دموکرات وجود دارد، ماه گذشــته از ترامپ خواستند 
به ســرمایه گذاری در بخــش انرژی های پــاک ادامه 
دهد؛ اما حتی اگر این موافقت ها ســودمند نباشــد، 
چینی هــا در اجالس مراکش نشــان دادند کــه اتفاقًا 
از ایــن موضــع ترامــپ خوشــحال  اند و آن را به مثابه 
فرصتی برای دردست گرفتن رهبری جهان در یکی از 
موضوعات بســیار مهم بین المللی می بینند. نماینده 
چین در اجالس مراکش گفت که این کشور به اجرای 
توافق پاریس مصمم اســت و خروج هر کشوری از این 
توافق ازجمله آمریکا، سیاست های این کشور را تغییر 
نمی دهد. چینی ها اخیــرًا 229 میلیارد دالر در زمینه 
انرژی های تجدیدپذیر ســرمایه گذاری کرده اند و این 
نشان دهنده عزم این کشور برای عبور از سوخت های 
فسیلی به ســوخت پاک اســت.  بعید نیست اگر روند 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر در آمریکا به دست انداز 
بیفتد، چینی هــا رهبری اجماعی جهانی برای مقابله 
بــا آمریکا را در دســت بگیرنــد و در این صــورت حتی 
قوانین سازمان تجارت جهانی نیز به سادگی تغییرپذیر 

خواهند بود.

دونالد ترامپ به تغییرات اقلیمی اعتقاد ندارد / آیا آمریکا از توافق بین المللی تغییرات اقلیمی کنار خواهد کشید؟

فرمان جدید ترامپ در حوزه انرژی
 کاالی لوکس محیط زیست 

و منحنی کوزنتس 
محمد فالحی در اقتصاد کالن مفهومی به 

نام نابرابری اقتصادی وجــود دارد که ازطریق 
ضریب جینی بیان می شــود و توزیع ثروت را در 
بین دهک های مختلف جامعه نشان می دهد. 
اقتصاددانی به نام سیمون کوزنتس )برنده نوبل 
اقتصــاد(، مفهومی را توســعه داد که نابرابری 
اقتصــادی را در گذر زمان و برحســب افزایش 
درآمد ســرانه جامعه بیان می کند. این منحنی 
بیان می کند که با رشــد اقتصاد، ابتدا نابرابری 
اقتصــادی افزایش می یابد و بعد از رســیدن به 
نقطه بیشینه خود، این پارامتر روندی نزولی را 
طی می کند؛ بنابراین منحنی کوزنتس در کل 
به صورت U برعکس اســت. از دل این مفهوم، 
منحنی زیســت محیطی نیز بیرون آمده است. 
منحنی زیســت محیطی کوزنتــس رابطه بین 
کیفیت محیط زیســت و رشد اقتصادی را بیان 
می کنــد؛ یعنــی بــا رشــد اقتصــاد مــدرن، 
شاخص های مختلف تخریب زیست محیطی بد 
و بدتر می شوند، تاجایی که متوسط درآمد سرانه 
جامعه به نقطه ای خاص برسد. بعد از آن مرحله 
است که شــاخص های زیســت محیطی روند 
بهبود را طی می کنند. اعتبار این مفهوم درمورد 
بســیاری از انتشــارات به آب وهوا تائید شــده 
است؛ اما این نکته نیز بسیار درخورتوجه است 
که بــا این وجــود برخــی شــاخص های دیگر 
همچون مصرف زمین، انرژی و منابع طبیعی، 
تنــوع گونه هــا و همچنیــن انتشــار گازهــای 
گلخانه ای از این قاعده تبعیت نمی کنند. نکته 
جالبی که درمورد این مفهوم وجود دارد، ارتباط 
آن با رفتار اقتصادی دولت ها و شهروندان است 
و اینکــه چقــدر حاضرند بــرای کیفیت محیط 
زیســت پاک هزینه کنند. این مسئله به مفهوم 
دســته بندی کاالهای اولیه )پســت( و عادی و 
ممتــاز )لوکــس( ارتبــاط دارد؛ بــرای مثــال 
خانــواده ای را در نظــر بگیریــد کــه تقاضای 
مشخصی از نان، به عنوان کاالیی اولیه دارد. با 
افزایش درآمــد این خانواده، تقاضا به ســمت 
کاالهای سطح باالتری همچون برنج و حبوبات 
منتقــل می شــود و بــا افزایش بیشــتر درآمد، 
گوشت وارد ســبد خانواده می شود. در ادامه با 
افزایش درآمد، تقاضای کاالهای لوکس بیشتر 
می شود و سهم بیشتری از درآمِد درحال افزایِش 
خانواده به آن اختصاص می یابد. محیط زیست 
پاک نیز جزء کاالهای لوکس محسوب می شود. 
درواقع خانواده ای که در تأمین کاالی اولیه خود 
ناتوان باشــد، کمتر نگران مرگ ناشی از هوای 
آلــوده اســت؛ زیــرا زودتــر از آلودگی هــوا، از 
گرسنگی جان خود را ازدست خواهد داد. یکی 
از ادعاهای این نمودار این است که جامعه ای 
محیط زیست پاک دارد که اقتصاد آن بتواند این 
کاالی لوکس را خریداری کنــد. نقطه اوج این 
نمودار برای هر جامعه ای یکتاســت و به قیمت 

فناوری در آن جامعه بستگی دارد.

انـــرژی و محیط زیـــستبهره وری

آیــا ترامــپ واقعــاً به 
زمین،  کره  گرم شــدن 
اقلیمــی،  تغییــرات 
یخ هــا،  ذوب شــدن 
باالآمدن آب سطح دریاها، 
به هم خوردن تعادل دمایی 
کره زمیــن و ده ها مورد 
دیگر که در هزاره ســوم 
شده اند،  اثبات  به آسانی 

باور ندارد؟
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روش قطری از ترکیب بندی
روش قطری یا Diagonal Method که با مخفف DM هم در عکاسی و نقاشی 
و باقی هنرهــای مرتبط با ترکیب بندی شــناخته می شــود، یکــی از قوانین 
سرانگشــتی یا حدودی محسوب می شــود. این روش خارق العاده که عکاس  
و مدرســی آلمانی آن را ابداع کرده، بسیار مرتبط با قانون یک سوم است، ولی 
به مراتب پخته تــر. دقت کنید که این گونه قوانین سرانگشــتی در عکاســی و 
ترکیب بندی، هیچ یک وحی منزل نیســتند و خیلی از مواقع نقض می شوند؛ 

اما رعایت آن ها به شدت به چیدمان عکس شما کمک می کند.
این روش بیان کننده آن است که خطوط قطری با زاویه 45درجه از گوشه های 
قاب مستطیلی با نسبت 2به3 بسیار پراهمیت است. در عکس مقابل می بینید 
که چطور خطوط ســایه و ریل ها در جهت قطرهای 45درجه، چشم را به خود 
جذب و همچنین حضور سوژه انسانی در حدود یک سوم از سمت راست و پایین 

توجه مخاطب را جلب می کند.

عکاس باشی

96 فروردین   19 شنبه    711 شماره 

ترکمن صحرا نام عمومی دشت های  هزار قلم
گسترده ای است که در شمال شرق اندیشه یزدان پناه

ایران و ورای کوه های البرز، بین ایران و ترکمنستان واقع 
شــده و مأوای ترکمنان در طــی تاریخ بوده اســت. این 
دشت های اسطوره ای هدف سفر ده روزه ما به استان های 
خراسان رضوی و شمالی و گلستان بود. این سفرنامه در 
دو بخش تنظیم شــده اســت که در این شماره بیشتر به 
مسیری که با دوچرخه پیمودیم و جزئیات آن می پردازیم 
و در شماره آینده با حال وهوای مردمان و آداب و فرهنگ 

آن خطه آشنا می شویم.

شروع بارانی
ســومین روز از بهــار نــو، روز ترک تهران و شــروع ســفر 
هیجان انگیز بــود که مصادف شــد با هوایی به شــدت 
گرفته که دِل باز شــدن نداشت؛ چیزی که هرچند برای 
تهران نشین ها آلودگی شهر شبه صنعتی شان را پاالیش 
می کرد یا بذر امید دهقانان صحرا را آبیاری می کرد، یقینا 

برای ما زحمتی بیشتر در رکاب زدن به همراه داشت. 
از بدرقــه ابرهای تهــران، 850 کیلومتــر آن طرف تر در 
قوچان، مه صبحگاهی غلیظی به اســتقبالمان آمد. با 
وجود همدســتی عجیب ابر و باد و ِمه و نبوِد خورشــید و 
فلک، با ســماجت خاصی از قوچان به سمت شیروان و 
بجنورد، رکابیدن یا همان رکاب زدن را آغاز کردیم. بارش 
مداوم باران و وزش باد از روبه رو، در طرفی بود و رکاب زدن 
در جاده لغزنده و آشامیدن آب کامیون هایی که باسرعت 
از کنارمان رد می شــدند و لیترلیتــر آب و گل حواله مان 

می کردند، در طرف دیگر! 

محفل گرم بچه هــای هالل احمر جاده ای، شــب های 
نمناک ما را رونق و صفایی دیگر می بخشید. شب های اول 
و دوم را در پایگاه های هالل احمر مسیر، یکی 10کیلومتر 
مانده به شــیروان و دیگری در 35کیلومتــری بجنورد، 

مهمان این جوانان سرشار از محبت بودیم.

گردنه ها یکی پس از دیگری ظاهر می شوند
مسیر ما از قوچان تا بجنورد شیب نسبتًا مالیمی به سمت 
کوه های شمال داشت. بعد از بجنورد همین که آسمان 
گرفته باز شد و آفتاب خراسان باالخره رخ نمود، گردنه ای 
پدیدار شــد به نام »امین الله« که در مســیر آشخانه قرار 
داشت. این گردنه مقدمه پستی وبلندی های بعدی بود. 
در سفر با دوچرخه، گردنه ها اندوه و شادی توأمان دارند؛ 
اندوهــی جانکاه از رفتن روی شــیب با باری ســنگین و 
خوشحالی در پی سرازیری و بادخوردن و لذت بردن! نکته 
منحصربه فرد دیگر سفرهای با دوچرخه، متوقف شدن 
زمان بــرای رکاب زنــان اســت. در هر منظــره طبیعت 
موشکافانه دقیق می شوی تا قدم در ورای آن می گذاری 
و از پس خاک و سنگ و ُگل و درخت، موجودی جاندار و 

جانبخش می یابی.

اولین صحنه از صحرا 
تا روز ســوم رکاب زدنمان و تا شهر آشخانه به طور متوسط 
روزانه 60 کیلومتر رکاب زدیم. بعد از آشــخانه از مســیر 
اصلی جدا می شویم و در جاده ای فرعی به سمت روستای 
اسالم آباد، اولین روستای کاماًل ترکمن نشین مسیرمان 
و شــهر مراوه تپه حرکت می کنیــم. در جاده تا بی نهایت 

صاف، بین دشــت های فراخ که از رویش گندم یکدست 
سبزپوش شده اند، می رانیم. به راستی که صفت »وسیع« 
در توصیف این دشــت ها معنای خود را می یابد.  دو شب 
آینده را میهمان اهالی روســتای اسالم آباد و خانواده ای 
ترکمن در مراوه تپه شدیم. بعد از گردنه دیگری که در راه 
رسیدن به مراوه تپه رد کردیم، باقی مسیر دشت و صحرا 
بود. تا چشــم کار می کرد زراعت گندم بود و به مرور که به 
دریای خزر نزدیک می شدیم، پوشش گیاهی خشک تر 
می شد. دشت ها پر از خار و خاشاکی بود که غذای لذیذ 
شترهاســت.  بعد از مراوه تپه، مســیرمان را در جاده ای 
فرعی به موازات مرز ایران و ترکمنستان و رودخانه اترک پی 
گرفتیم. دو روزی را در این مسیر تا اینچه برون گذراندیم. 
روزها از کنار روســتاهای مرزی و گوسفندان و شترهای 
ترکمنان می گذشــتیم و شــبی هم بین اهالی روستای 
مرزی »قوالق بورته« بودیم. اینجا اوج نزدیکی ما با مردمان 
ترکمن بود.   شــب هفتــم را کنار تــاالب آالگل، نزدیکی 
اینچه برون، میان غوغای قورباغه های تاالب خوابیدیم 
و صبح با مه صبحگاهی که در عرض نیم ســاعت بر فراز 
دریاچه و دشت اطراف پدیدار شد، بیدار شدیم. فضایی 
بی نظیر که با توجه به شرایط اقلیمی، کمتر باورپذیر بود.

مســیر را از اینچه برون به ســمت آق قال و گمیشان ادامه 
دادیم. جــاده در روز هشــتم رکاب زنی، یعنــی یازدهم 
فروردیــن به علت اینکه جمعه بود، بســیار شــلوغ بود. 
شب را در گمیشان و در خانه هایی با قدمت بیش از 100 
ســال خوابیدیم که کاماًل با چوب ســاخته شده بودند. 
این خانه های قدیمی به همت جوانان اهل دل ترکمنی 
مرمت شده است و در اختیار بازدیدکنندگان و مسافران 
قرار می گیرد.  روز آخر هم به رکاب زنی مان از گمیشان به 
بندر ترکمن و دیدن صنایع دستی پر نقش و نگار ترکمنی 
و از آنجا به شهر گرگان سپری شد. گرگان آخرین ایستگاه 
این ســفر ما، با بازدید از خانه های قدیمــی و البته دمی 
قرارگرفتن در کنار مزار محمدرضا لطفی، موسیقی دان و 
تارنواز معاصر به پایان رسید. اواخر شب روز 12 فروردین 

به همراه دوچرخه هایمان به تهران بازگشتیم.

نکات جالب
در 9 روز رکاب زنی درمجموع 7 بار پنچر کردیم و یک   

تیوب نو هم ترکاندیم!
جمع کلی مســافت طی شــده چیزی حدود 700   

کیلومتر بود.

سفر با دوچرخه به ترکمن صحرا )1(

سیاحت در گذر

هــــــــــزار قلــــــــــم

 : 1000qalam

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

Alikiakazemi Aboo

حذف نکنی، حذف می شی

Behdad

راه رفتن تو خیابون آزادی برام دلهــره آوره. انگار هیچ 
مقصدی حوالی ش نیست.

کورش علیانی
میگه »بنا نیســت یه عده بپرســن و یه عده فقط جواب بدن« 
چشم. جاها عوض. شما ارباب بپرس، ما رعیتا جواب می دیم.

Geekogenius

بهار شد

Mohsendejkam

که با این درد اگر در بند درمانند، درمانند
آمــدم ای شــاه، پناهــم بــده... . الســالم علیک یا 

غریب الغربا

MJafar

من به عنوان یــک ایرانی اصاًل راضی نیســتم که پول 
ملت رو بردن هواپیما خریدن. پول ما رو باید می دادن 

به بابک زنجانی و امثال اون، نه ایرباس جهان خوار.



صفحـــــــه آخـــــــــر

922...0910: اصاًل فرض کنید درج اسم و عکس اون 
قاتل ملعون ســهوی بوده. عکس کســی که ورودی 
متالورژی بوده، ولی فارغ التحصیل نشده، چرا باید تو 

نشریه فارغ التحصیالن باشه؟

   احتماالً یه تقریب مهندسی زدن که هر 
کس وارد شده، فارغ هم شده.

812...0912: مونــدم کدوم رو حل کنــم؟ تمرینا یا 
پیک شادی روزنامه؟

   )حل المسائل را باز می کند و شروع به 
نوشتن تمرین ها می کند.(

090...0919: روزنامــه یه تدبیری بــرای این حجم از 
هوای دونفره بکنه. پوسیدیم!

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

21

21

21
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شــهر مشــهد زلزله و ایضًا استرِس 
زلزله را تجربه کرد. از تفاوت های این زلزله با زلزله های 
پیشــین، آن بود که این اولین زلزله بعد از کشف تلگرام 
بود. درهمین خصوص درمورد نوع و نحوه زلزله شاهد 

تغییرات چشمگیری بودیم.
یک. زلزله فرصت بســیار مناســبی برای عضوگیری و 
افزایــش اعضــای کانال هــا بــود و برخــی کانال ها تا 
توانســتند از ایــن موقعیت اســتفاده کردنــد. بعضی 
کانال ها در آن بــازه زمانی پراســترس تبلیغاتی به این 
شــکل داشــتند: »اگه گفتی وقتــی زلزله میــاد، باید 
کجای خونه پناه بگیری؟ اگه نمی خــوای وقتی زلزله 
اومد زیر آوار تیکه تیکه بشی و زجرکش بشی، بیا کانال 
ما. بدو تا دو دقیقه دیگه لینکــش رو برمی دارم.«، »بیا 
ببین این ها بعد از اومــدن زلزله دارن چی کار می کنن. 

ظرفیت محدود است، سریع جوین شو!«.
دو. کانال هــای خبری هــر پس لرزه ای را کــه می آمد، 
اطالع رســانی می کردند و آن را با عنوان »سفیدسنگ 
دوبــاره لرزیــد« و این طور چیزهــا بازتــاب می دادند. 
برخــی از لرزیدن هــای سفیدســنگ در مشــهد هــم 
احســاس می شــد. در آن یکــی دو روز هــم بیــش از 
250 پس لــرزه در سفیدســنگ آمد. در همین راســتا 

شایعه ســازان وقتــی دیدنــد فرت و فــرت پس لــرزه 
می آید، ساعت های 11 شب شــایعه ای درست کردند 
که ســاعت 40دقیقه بامداد زلزلــه می آید. خب وقتی 
این همه پس لــرزه می آید، عمه بنده هم می توانســت 
چنین پیش بینی دقیقی داشته باشــد. همان طور که 
انتظار می رفت، چند دقیقه قبل یا بعد این اتفاق، یکی 
از همان دویســت و خرده ای پس لرزه را شــاهد بودیم 
که باعث شــد حتی آدم باســوادها هم بپذیرند زلزله را 
می تــوان پیش بینی کرد. مــردم از آن پس شــایعات را 
جدی گرفته و شایعه ســازان هم قول زلزلــه ای خفن را 
در ســاعت 3:15 بامداد دادند. خب این شــد که همه 
به پمپ هــای بنزین هجوم بــرده و به ماننــد فیلم های 
هالیــوودی در زمانی که آدم فضایی ها بــه زمین حمله 

می کنند، بدون هدف از شهر فرار می کردند.
سه. عالوه بر کانال های تلگرامی که در آن شب چندده 
هزار نفــری عضو گرفتند و از اســترس و شــب بیداری 
مردم شــادمان شــدند، موضــوع بــرای کله پزی ها و 
پیتزایی ها و ســاندویچی ها و کافه هــا و... هم بد تمام 
نشد. همه آن ها مغازه هایشــان را در نیمه شب باز کرده 
بودند. مردم هم دو دسته بودند؛ دسته اول با خودشان 
می گفتند اگر قرار اســت زلزله بیایــد و بمیریم، بگذار 

نخورده از دنیا نرویم و بی خیال رژیم و کلســترول و... . 
دسته دوم هم جزء آن دســته از افرادی بودند که وقتی 
اســترس به آن ها وارد می شود، اشتهایشــان افزایش 

پیدا می کند. 
چهار. تعــدادی انگشت شــمار از مردم مشــهد بودند 
که بدون پتو و اقــالم خوراکی به پارک ها رفتــه بودند و 
هنگامی کــه گزارشــگر تلویزیــون بــا آن هــا صحبت 
می کــرد، از ســرمای هــوا و گشنه بودنشــان و نبــود 
امکانــات صحبــت می کردنــد؛ طوری کــه باالخــره 
مســئول مربوط که در تلویزیون بود، در پاسخ خبرنگار 
گفت: »داداشی ها، جای شــما که زلزله نیومده، خب 
با خودتون یک پتــو بردارین برین پارک. بعدشــم برین 
خونه شــام بخورین برگردین«. واقعًا انسان انگشت به 
دهــان می ماند، خب مســئوالن بــه درد همین مواقع 
می خورند دیگر. یعنی شــما توقع داری ما با خودمان 
پتو را برداشــته و این همه راه تا پــارک بیاوریم؟ بعدش 
هم، یعنی شــما می گویی وقتی گرســنه شدیم، برویم 
ســاندویچ یا پیتزا بخوریم؟ نمی دانی چقدر فست فود 
ضرر دارد؟ چرا آن شــب برایمان قورمه ســبزی درست 

نکردید؟ 
ارژنگ حاتمی* مقیم مشــهد و شاهد عینی زلزله بوده.

زلزله همراه با تلگرام

وقتی می ری سایت دانشگاه و در میان 
عکس های اصلی سایت، »فعالیت های 

دانشجویی« را می بینی، ذوق می کنی، کلیک 
می کنی و...

یک بار دیگر می خورد تو ذوقت...

شاهد تنها 

 برفتم روزی از ابنس به آیدا
به قلبم اندرون دنبال لیال

به ناگه دیدم آن شاهد که تنها
نشسته در میان صد دو شیدا

به دیده دیدم و دل هم پسندید
برفتم نزد او تا شاید او دید

بگفتم تو که از مشک و عبیری
چگونه عاشقی در جا نگیری؟

بگفتا او به صد ناز و کرشمه
که بگرفتم تو را ای همچو چشمه
بگفتم قد تو همچون که یک کوه

بباید عاشقانت مست و انبوه
که جعد تو بسان صد کمند است

که یاران زیادی را به بند است
بلورین ساعد و نازک میانی
که یاران زیادی را بخوانی

به پیچش موی تو یادآر لیال
دو چشمت در میان شهالی شهال

چگونه قبل از این یاری نداری
که گردد عاشقت با صد حواری؟

بگفتم آخرش کای یار زیبا
چگونه آورم وصل تو در جا؟
بگفتا دارمت پنج و دو باید
که گر آری شوم یار تو شاید
به اول خانه ای در بام تهران

که دل یابد در آنجا جای سامان
به دوم خواهمت ماشین هوندا

که خوش باشد بدان گردی هویدا
به سکه آورم مهریه سنگین
هزار و اندیم دینار رنگین

بگفتم دانمش اکنون من آن را
چرا یاری نداری پس تو یارا

که چون قارون کسی گنجی ندارد
 که ریزد بر سرت هر آنچه دارد
ندارم من که دانشجوی باشم
به جز پولی به حد این معاشم
اگر خواهی که یابی یار آنسان

بباید یابی ابنای رئیسان
برو یاب آخر آن کس را که خواهی

به بیهوده مکن ما را تباهی

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به قوی ترین مرد دنیا که برای هر کسی یک شکل اســت. یکی ریش دارد، 
یکی مویش ریخته، یکی مو ســفید کرده، یکی بازنشسته شده اســت و... . تقدیم می شود به تمام تولیدکنندگان 
جوراب، زیر پیراهنی و زیرشلواری و شلوار منزل که بار یک سال خود را ببندند. شاید بروبچه های ام بی ای بگویند 
چرا زنانه و مردانه را جدا نمی کنیم. جواب این اســت که در عمل به ازای هر قلم کاالی مردانه، به قرینه اقتصادی 
چند قلم کاالی زنانه هم خریداری می شــود. این شــماره از روزنامــه را تقدیم می کنیم به همه کســانی که جای 

قوی ترین مرد دنیایشان ظاهرًا امروز خالی است. روز پدر و میالد موالی موحدین مبارک باشد.

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
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