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این دانشگاِه ...
اگــر بشــنوید در دو ســال 
از  معــاون  ســه  گذشــته 
ســازمانی دچــار حملــه و 
مشکالت قلبی شــده اند، 
چه تصوری از آن ســازمان 
خواهید داشــت؟ تنش شــدید، فشــار کاری 
بســیار، محیط کاری غیردوســتانه و... ؛ شاید 
این ها اولین توصیفاتی است که به ذهن بیاید. 
این اما اتفاقی است که برای دانشگاه ما افتاده 
اســت. در دو سال گذشــته ســه تن از معاونان 
دانشگاه به علت بیماری و مشــکالت قلبی در 
بیمارستان بستری شــده اند و متأسفانه در بار 
آخر، یکــی از اســتادهای خوب دانشــگاه را از 
دســت دادیم. اتفاق دردناکی اســت و به روال 
همیشــگی، حاال نوبــت یــادآوری نیکی های 

عزیزی است که از دست داده ایم.
گذشته از این ها آیا دانشــگاه ما مشمول همان 
اوصافی می شــود که در ابتدای متن گذشت؟ 
همــه آن هایــی کــه تجربــه کار در دانشــگاه و 
جایی دیگر را داشــته اند، دانشــگاه را فضایی 
دوست داشتنی تر و آرام تر و همدل تر یافته اند؛ 
پس دانشــگاه ما محیــط کاری غیردوســتانه 
ندارد. دربــاره فشــار کاری و تنش شــدید چه 
باید گفــت؟ راســتش را بخواهید خیلــی از ما 
کمال گرایی مــان آن قــدر پیش رفته اســت که 
می توانیــم از آن به عنــوان مشــکل و مرض هم 
یــاد کنیــم. جالب تــر آنکــه کمال گرایی مــان 
بیشــتر دربــاره کارهــای دیگــران خودنمایی 
و  دوســتان  رفتــار  و  کار  درمــورد  می کنــد. 
همــکاران، فراســتِی درون را رهــا می کنیم تا 
نقد کنــد و در جمع بندی از عملکــرد خودمان 
واقع گرا می شــویم. شــاید یکی از علل سختی 
کار در دانشــگاه همیــن باشــد. نــه اینکه فکر 
کنیــد مــراد متن این اســت کــه نقــد نکنیم یا 
کارهــا بی ایــراد اســت. نگارنــده در همیــن 
روزنامــه نــان نقدکردن هایــش را می خــورد؛ 
امــا کار در دنیایی کــه غرزدن در آن زیاد اســت 
و مراجــع تصمیم گیری در مــواردی ابهام دارد 
و کمال گراهــا شــما را احاطــه کرده اند، کمی 
ســخت می شــود. اگر خودتان هــم کمال گرا 
باشید، دیدن ایرادها و تلقی وجود غر و غرزن ها 
به عنوان ایــراد یا نشــانه ای از ایــراد، کارتان را 
سخت تر هم می کند. حاال تنش کار و محیطش 
افزایش می یابد و شــما فشــار کاری فراوانی را 

احساس می کنید.
این روزها که یکی از استادان پرتالش دانشگاه 
از میان مــا رفت، بیشــتر به فشــار کاری پنهان 
در محیط آرام و دوست داشــتنی دانشگاه فکر 
کرده ام. تصورم این اســت که همه آن هایی که 
کار در دانشگاه و جایی دیگر را تجربه کرده اند، 
تمــام تالششــان را برای مانــدن در دانشــگاه 
کرده اند و شــیرینی کار در شریف را به هر مزیت 
دیگری ترجیح داده اند و می دهند. شــریف با 
همه ســختی هایش دوست داشــتنی اســت. 
بعضی اما بیشــتر دوســتش دارند. دکتر بدون 
شــک یکی از آن هایی بود که شــریف را از عمق 

جان دوست داشت. 
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به احترام یک مرد نیکومنش
پنجشنبه گذشته، 24فروردین96، یکی از تلخ ترین اتفاقات ممکن برای دانشگاه رخ 
داد. دکتر سید قاسم میرعمادی، اســتاد و مدیر زحمتکش، منضبط، اخالق مدار و 
قاطع و قانون مدار دانشگاه، در پی سکته قلبی به دیدار پروردگار خود رفت و شریف را در 
ادامه راه تنها گذاشت. وی در چند سال گذشته معاون آموزشی دانشگاه بود و در زمره 

مدیرانی بود که از صبح زود تا شب های تاریک دانشگاه در دفتر خود بود و تمام وقت خود را وقف شریف و شریفی 
کرده بود. همچنین او در میان افراد حاضر و آسیب دیده حادثه آسانسور سلف دانشگاه در مهرماه گذشته بود. امروز 
ساعت 9:45، مراسم تشییع پیکر آن سید نیکومنش از جلوی اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه برگزار می شود. 

کاربرد خالقانه روباتیک
مانکن روباتیک »روما« بــه عنوان اولین مانکن روباتیک ایرانی در جشــنواره  مد و 
لباس فجر رونمایی شد. این مانکن توسط شرکت دانش بنیان  »رباتیک اجتماعی 
آوا و نیما )دکتر ربات(« تحت نظر دکتر مقداری دانشکده  مکانیک دانشگاه شریف 
طراحی و ساخته شده است. این روبات مانکن قادر به حرکت دادن 360 درجه ای 

اندام های باالتنه  خود است. ویژگی بارز دیگر آن قابلیت کنترل به وسیله  اپلیکیشن اندروید است. نمونه های 
خارجی این روبات نیز در طراحی های مختلف و با قابلیت های متفاوت موجود هستند که قیمت ساده ترین 
آن ها از 200 دالر شروع می شود. برای این روبات در مسیر تجاری سازی و ورود به بازار آرزوی موفقیت می کنیم.

دخترانه در کوه
گروه کوه پس از برنامه ی زردلیمه، ویژه  پســران، دومین برنامه  بهــاری خود را که ویژه  
دختران است، از 6 تا 8 اردیبهشت برگزار می کند. مسیر این برنامه از دریاچه ی سوها 
در استان اردبیل و آبشار التون در استان گیالن می گذرد که در مجموع شامل حدود 30 
کیلومتر پیاده روی و جنگل نوردی است. اگر تا به حال تجربه  شرکت در برنامه های گروه 

کوه را نداشته اید، این برنامه فرصت خوبی برای شروع است و خیلی دشوار نیست. پیش ثبت نام برای این برنامه آغاز 
شده است و تا زمان برگزاری جلسه  توجیهی در روز دوم اردیبهشت ادامه دارد. گروه کوه وسایل و کوله برای امانت 
در اختیار دارد. برای پیش ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت گروه کوه hamnavard.sharif.ir سری بزنید.

با این حال هنوز در کشور اولیم
پیرو خبر کلی شــماره قبل روزنامه درباره رتبه اول کشوری دانشگاه در رتبه بندی 
تایمز، در این شــماره کمی روی آن دقیق تر می شــویم. یکی از شــاخص های این 
رده بندی درآمد حاصل از صنعت دانشگاه است که در رده بندی تایمز این شاخص 
همواره جزو نقاط قوت شــریف بوده اســت )هرچند که تقریبًا همــه  آن مربوط به 

دانشکده های برق و کامپیوتر و مکانیک و احتمااًل هوافضا است(، با این حال این شاخص از سال 2012 تا امروز 
افت کوچکی داشته است. شاخص مربوط به پژوهش و شاخص مرتبط با میزان ارجاع به مقاالت شریف هم، 
نسبت به سه سال پیش به طور کلی افت داشته اند و شاخص آموزش در چند سال اخیر تقریبًا تغییر نکرده است.

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 712  شنبه 26 فروردین 96 شریف نیوز

امــروز برنامــه دیــدار بــا خانواده شــهید   
روشــن مخصــوص  احمــدی  مهنــدس 
خواهران و بــرادران به مناســبت روز پدر و 
جشــن ملــی فنــاوری هســته ای برگــزار 
می شود. ســاعت حرکت15. برای ثبت نام 
و هماهنگی با شــماره 09196646836 

تماس حاصل فرمایید.
امــروز ســاعت 15تــا17 مراســم اولیــن   
ســالگرد درگذشــت دکتــر گل افشــانی، 
استاد گرانقدر دانشکده عمران، در سالن 

جابر برگزار می شود.
دانشگاه پنجشــنبه 7 اردیبهشت به علت   
کنکور کارشناســی ارشــد تعطیل خواهد 

بود. اگر امتحان دارید، ندارید.
ســالن های مطالعــه کتابخانــه مرکــزی   
در ایــام داغ مانده تــا کنکور کارشناســی 
ارشــد از امروز 26 فروردین  تا سه شــنبه  5 
اردیبهشت  همه روزه از ساعت  8تا 24 دایر 

خواهد بود.
سلســله جلســات کارگاه ســبک زندگی با   
محوریت صحیفه ســجادیه ویژه خواهران 
و  یکشــنبه  روزهــای  فروردیــن   ٢٧ از 
سه شنبه ساعت 15تا17 تحت نظر استاد 
رجب زاده در کالس 1 ســاختمان شــهید 

رضایی برگزار خواهد شد.
جلســه هماهنگی مســابقات بســکتبال   
 28 دوشــنبه  )پســران(  دانشــکده ای 
ســالن  در   12:30 ســاعت  فروردیــن 
کنفرانس تربیت بدنی برگزار می شــود. از 
نمایندگان دانشــکده ها دعوت می شود با 
در دست داشــتن معرفی نامه از دانشکده 

در جلسه هماهنگی شرکت کنند.
بــه ســالن های مطالعــه در خوابگاه هــا   
بــه خوبــی رســیدگی نمی شــود و اصــاًل 
کفــاف دانشــجویان را نمی دهــد. حتــی 
یکــی از ســالن های مطالعــه خوابــگاه 
شــهید احمدی روشــن که در تــرم اول به 
علت کمبــود جا بــرای اســکان در اختیار 
دانشــجویان گذاشــته شــده بود، در این 
ترم با وجود تخلیه آن هنوز آماده اســتفاده 
دانشــجویان نشده اســت. کل سالن های 
مطالعــه خوابــگاه بــرای درس خوانــدن 

چنگی به دل نمی زند. 
یکشــنبه هفته پیــش همزمان بــا روز ملی   
فناوری هسته ای از ســردر جدید خوابگاه 

شهید احمدی روشن رونمایی شد.

ســاعت هنوز به سه  گزارش
نرســیده که صدای محمد صالح سلطانی

مناجات توی مسجد می پیچد. چشم که 
بــاز می کنــم، انعکاس نــور چهل چراِغ 
مسجد در کاشــی های فیروزه ای اولین 
چیزی است که می بینم. صدای مناجات 
را گذاشــته اند روی یک موسیقی آرام و 
دلنشــین تا بهترین وســیله باشد برای 
بیدار کردن معتکفین. تصویر مسجد در 
این روزها و ســاعت ها دیدنی است؛ هر 
گوشــه اش به رنگی و هر رنگ متعلق به 
آدمی که همه چیز ِ آن بیرون را رها کرده 
و آمده بست نشــینی در خانه خدا. هیچ 
دیواری اینجا بین آدم ها نیست. پانصد، 
ششــصد نفر که شــاید در حالت عادی 
هرگز حاضر نباشــند زندگی شــان را با 
کسی تقسیم کنند، اینجا طوری کنار هم 
هســتند و با خوب  و بد هم می سازند که 
انگار هزار سال است به این مدل زندگی 
عادت دارند. من نمی دانم تعریف دقیق 
آرمان شهر چیســت اما تردید ندارم این 
حجم لطافت و نازکی طبع ِآدم های توی 
مسجد در نیمه ماه رجب، حتمًا بخشی 
از آن جامعه  ایدئالی اســت که تاریخ در 

جست وجویش تکاپو می کند. 

بین ما فاصله ای نیست
خوبی اعتکاف در دانشگاه این است که 
استاد و دانشــجو را خوب به هم نزدیک 
می کند. مســجد مثل سلف و دانشکده 
نیست که اســتاد و دانشجو را از هم جدا 
کنــد. اینجا دیگــر هیچ فرقــی بین ما و 
آن ها وجود ندارد. کنار دست مان، یکی 
از استادان دانشــگاه بساط پهن کرده، 
استادی که از قضا، استاد راهنمای یکی 
از رفقای نزدیک مان هم هست. همین، 
بســاط شــوخی و ســوژه کردن استاد و 
رفیق مــان را راه انداخته. یکی دو بار نام 
اســتاد مذکور را بلند صــدا می کنیم تا 
رویش را سمت ما برگرداند و  رفیق مان را 
ببیند و او هم که با استادش رودربایستی 

دارد، عرق شــرم بریزد!  گذشــته از این 
شــوخی ها اما انصافًا اکثر استادانی که 
در چنین جمع هایی حاضر می شــوند، 
هنوز یک »دانشجوی درون«ی دارند که 
سروگوشش می جنبد و از نشستن کنار 
شاگردها خسته نمی شود. وقتی وسط 
حال خوش اعتــکاف می فهمیم معاون 
آموزشی دانشگاه سکته کرده و وضعیت 
خوبی نــدارد، درهم می رویــم و برایش 
»امن یجیــب« می خوانیم. اســتاد اما 
بارش را بسته  بود. استاد را انتخاب کرده  
بودند تا در یکــی از پرفضیلت ترین ایام 
هفته و یکــی از پرفضیلت ترین روزهای 
ســال برود. روز آخر اعتکاف بود که خبر 
رفتــن ِ اســتاد، دل همه مــان را لرزاند. 
خدا کند آنجا هوای ما را داشــته باشد و 

سفارش ما را به خدا بکند. 

چاشنی و دورچین عبادت شریفی
مهم تریــن و اولیــن عمــل در اعتکاف 
»عبادت«است اما تمام مفاتیح را هم که 
باال و پایین کنی و تمام اعمال مشــترک 
و غیرمشــترک ماه رجب و ایام البیض را 

هم که مرور کنی، برای 72 ساعت تمام 
عمل عبادی پیدا نمی شــود. این است 
کــه بخشــی از ظهر و عصــر معتکفین، 
آزاد اســت. اینجــا هم شــریف اســت و 
بنابراین دیــدن معتکفینی که میزهای 
کوچک تاشــو را جلوی خودشــان پهن 
کرده و مشــغول درس خواندن هستند 
چیز عجیبی نیست.  به جز دعا و درس، 
بخش قابل توجهــی از زمان اعتکاف به 
مطالعه هــم می تواند بگذرد. این ســه 
روز ِ کنده شــده از عمر شلوغ ِ آن بیرون؛ 
فرصت خوبی اســت برای خواندن یکی 
دو کتابــی که همیشــه می خواســتیم 

بخوانیم و همیشه نمی شده است. 

ماه روی زمین
عصر روز اول اعتکاف بود که خبر دادند 
در مناجــات روز دوم، مهمــان ویــژه ای 
خواهیم داشت. یکی از مسافران کربال 
که به تازگی و در تفحص های اخیر جنوب 
کشور پیدا شده قرار بود مهمان مناجات 
عصر روز دوممان باشد. حتی تصورش 
هم زیباست؛ نشســته باشی رو به قبله، 

دعا بخوانی و میان تو و خدا، یک شهید 
گمنام نشســته باشــد. هــوای بیرون و 
هوای دل هایمان یکی شده. ایام البیض 
اســت و می گوینــد در این روزهــا، ماه 
کامل اســت. ماه ما اما نه در آسمان، که 
روبه رویمان می نشیند. ماهی که از آن، 
تکه استخوان هایی مانده و البته دنیایی 
دعا، که او قرار است حامل شان به سوی 
خدا باشد.  شــهید را که می آورند، دیگر 
لرزش دل ها، دســت ها و چشم ها قابل 
کنترل نیســت. از گوشه گوشــه مسجد 
آدم ها بلند شده اند تا خودشان را به این 
ماِه هزارتکه برسانند و به قدر ِ لمس کرن 
تابوتش هم که شده، به او متصل شوند. 
روز آخر، در آخرین لحظات اعتکاف که 
بودیم، حاج آقا قاسمیان وسط مناجات 
ام داود گفت: »به به، شهید آوردند«. این 
را دیگر خبر نداشتیم. دوباره مهمان آمده 
بــود. مهمانی گمنام کــه بهترین گزینه 
ممکن است برای واسطه شدن میان ما 
و اولیای خدا. خوش به حال ما که دو روز 
از سه روز ِ مهمانی اعتکاف را، مهمان دو 

شهید گمنام بودیم. 

خرده روایت هایی از اعتکاف در مسجد دانشگاه

روبه روی خدا
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دست دولت در لغو مجوز برنامه بسیج
»فروشنده« روایتی است کوتاه از اتفاقاتی که از سال 92 تا 96 رخ داده است و عمدتًا 
مرتبط با ابعاد اقتصادی مذاکرات ایران و غرب حول پرونده  هسته ای است. این فیلم که 
قرار بود با اکران آن توسط بسیج، در دانشگاه شریف رونمایی شود، اکرانش لغو شد. طبق 
قانون دانشگاه صدور مجوز برای اکران ها برعهده  معاونت فرهنگی است و مجوز اکران 

این فیلم توسط معاونت فرهنگی صادر شده بود. اما شنبه معاونت فرهنگی به بسیج اطالع داد که برنامه را عقب 
بیندازند. به نظر می رسد که لغو این برنامه با فشارهای خارج از دانشگاه بوده است که به ادعای بسیج، این فشارها 

از طرف دولت بوده است. امیدواریم معاونت فرهنگی راه گذشتگان در صدور و لغو ناگهانی برنامه را دنبال نکند.

ستاد انتخابات ریاست جمهوری در دانشگاه
ســتاد انتخابات دانشگاه، متشــکل از چهار تشکل اســالمی و نماینده معاونت 
فرهنگی دانشگاه اســت. کارکرد اصلی این ســتاد، ایجاد هماهنگی و در حالت 
ایدئال، هم افزایی است. در عین حال، این ستاد به مثابه درگاهی است که استادان 
و دانشجویان دانشگاه می توانند ایده ها و پیشنهادات خود را به این ستاد ارائه دهند 

تا توسط تشکل های اسالمی مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت مطلوب بودن و توافق، دنبال شود. مسئولیت 
این ستاد بر عهده مهندس طوسی است. تا کنون تمام تشکل های اسالمی به جز انجمن اسالمی دانشجویان 

مستقل، درخواست  برنامه های انتخاباتی خود را به هیئت نظارت تحویل داده اند.

سیاحت در سیاست شماره 712  شنبه 26 فروردین 96بــــــــخش  خـــــــبری

در حاشیه

در این نوع جلســات معمواًل کسی بیشــتر رأی می آورد که نشــریات بیشــتری حامی او بوده باشــند یا درواقع رأی   
تشکیالتی بیشتری داشته باشــد. این امر طبیعتًا رابطه ای مستقیم با تعداد نشریات داشــته و مستقل از کیفیت و 

نظم نشریه است؛ مثل برخی از نشریات انجمن که شاید به دو شماره در سال گذشته هم نرسیده بودند.
بی برنامه بودن نماینده بسیج نکته دیگری بود که در این جلسه بسیار واضح بود. نداف جلسه را دست کم گرفته بود؛   
در حالی که جبهه مقابل او آن قــدر بابرنامه بود که حتی 5 نفر نامزد شــدند، صحبت کردند و به نفــع نماینده اصلی 

انصراف دادند.
نکته دیگر، ائتالف تنهــا نماینده انجمن های علمی با انجمن اســالمی بــود. ائتالفی که نه تنهــا رأی نیاورد، بلکه   
این طور نشــان داد که انجمن های علمی بیشــتر به انجمن اســالمی تمایل داشته باشند و حتی شــاید زیر چتر آن 
باشند. شــاید تمایل نداشــتن آن ها به بســیج باتوجه به مقابله چندســاله انجمن های علمی با تشکیل بسیج های 

دانشکده ای، پیش بینی پذیر بود؛ ولی تمایل به پرچم انجمن اسالمی، پدیده جدیدی بود.

انتخابات ریاست جمهوری و 
انتخاب بین شیخ و سید؟  

پوریا علیمردانی اصولگرایان در هفته گذشته 

باالخره گزینه اصلی شان برای رقابت با حسن 
روحانی، رئیس جمهــور در انتخابات پیش رو را 
رو کردند. ســید ابراهیم رئیســی کــه از حدود 
یك ســال پیش تولیت آســتان قدس رضوی را 
برعهده داشــته و پیــش از آن حدود 10 ســال 
معــاون اول رئیــس قــوه قضاییه بوده اســت، 
باالخــره روز 20 فروردیــن با انتشــار بیانیه ای 
آمادگی خود را برای ورود بــه رقابت انتخاباتی 
اعالم کرد. حاال کاندیدای رقیب رئیس جمهور 
دو خصوصیت عمده دارد: سید و روحانی است. 
شــاید انگیزه اصلی اصولگرایان برای انتخاب 
چنیــن گزینــه ای همین اســت که مــردم در 
تاریخچه انتخابات های قبلی، روحانی سید را 
بر هر گزینه ای ترجیــح داده اند. از طرفی ورود 
فــردی روحانــی به نوعــی تقویــت موضــع 
رئیس جمهور و هواداران او هم هســت؛ یعنی 
رقیب هم روحانی اســت و به این ترتیب ســایر 
گزینه ها تا حــدود زیادی به حاشــیه می روند. 
همچنین احتمال شکل گیری دوقطبی شیخ و 
سید، یعنی شیخ حسن روحانی و سید ابراهیم 

رئیسی  افزایش می یابد. 
اما انتخابات با ورود ناگهانی احمدی نژاد در روز 
چهارشنبه شوك بزرگی را تجربه کرد؛ زمانی که 
او ظاهرًا و براساس اخبار قبلی مبنی بر حمایت 
از بقایی، معــاون اجرایــی اش در دولت دهم، 
بــرای همراهی وی به ســتاد انتخابات کشــور 
رفته بود، اما ناگهان ثبت نــام کرد! نتایج تأیید 
صالحیــت کاندیداهــا 8 اردیبهشــت اعــالم 
می شــود و تعیین کننده نهایــی فضای رقابت 
اســت؛ اما حضــور احمدی نــژاد در انتخابات 
به عنوان نخستین کاندیدای غیرروحانی که از 
ابتدای انقالب به بعد توانســت با غلبه بر گزینه 
روحانی رئیس جمهور شود، تحلیل صرفًا آماری 
پاراگراف قبل را تا حدود زیادی به چالش کشید. 
البتــه گزینه هــای دیگــر اصولگراهــا ازجمله 
میرسلیم، نماینده حزب مؤتلفه یا سعید جلیلی 
و محمدباقر قالیباف دو رقیب جدی روحانی در 
انتخابات 92 هم هنوز اعالم انصراف نکرده اند.
حاال به نظر می رســد که انتخابات دســت کم با 
ســه ضلع قدرتمند بســیار گرم تر شده است؛ 
مخصوصًا اینکــه در انتخابات قبلــی روحانی 
فقط 51درصد آرای رأی دهندگان را به دســت 
آورده اســت و  مقایسه آماری با آنچه در دور دوم 
انتخابات ریاســت جمهوری گذشته رخ داده، 
نشــان می دهد رقابت دشــواری پیش روست. 
چراکه به جز خاتمی  که با توفیق در جلب افکار 
عمومــی  در انتخاب ســال 80 برای بــار دوم،  
18درصد بیشــتر از دور اول رأی آورد،  احمدی 
نژاد در انتخابات پرتنش 88 تنها 1درصد بیشتر 
از دور اول رای آورده بــود. روحانی هم اگر  مثل 
آیت الله هاشمی رفسنجانی بخشی از آرای دور 
اولش را در دور دوم از دست بدهد، اردیبهشت 

سختی را خواهد داشت.  

یکشنبه گذشته، 20  فروردیــن، جلســه گزارش
تعیین نماینده دانشــجویان در کمیته 
ناظــر بر نشــریات در ســالن کنفرانس 
ساختمان شهید رضایی برگزار شد و 37 
نشریه از 41 نشریه واجد شرایط شرکت 
در رأی گیــری، آرای خــود را بــه ظرف 
بلوری جمع آوری آرا ریختند و 4 نشریه 
دیگر هیــچ نماینده ای در این جلســه 

نداشتند.
جلســه بــا 20 دقیقه تأخیــر و با تالوت 
ســوره عصر، آغاز شــد. ســپس خانم 
خروارریــز و آقــای مهنــدس درویــش 
توضیحاتی درخصوص جلســه دادند و 
بنا شــد نامزدهای انتخابات در فرصتی 
دودقیقــه ای خــود را معرفــی و درباره 

برنامه های خود صحبت کنند.
ابتدا نماینده نشــریه »ترنج« وابسته به 
انجمن اســالمی به نفــع ائتالف خانم 
محدثه علیزاده از نشریه »در دانشکده« 
و مجتبی انصاری، دبیر انجمن اسالمی 
نشــریه »خبرنامــه«  و مدیرمســئول 
کناره گیری کــرد. به این ترتیب یکی از 
جبهه های جلســه و انتخابات مشخص 
شد. سپس محدثه علیزاده صحبت کرد 
که تأکید وی بر قانون مــداری و رعایت 
آیین نامه نشریات بود. موضوع دیگری 
که فقط نماینده نشــریات انجمن های 
علمــی بــه آن اشــاره کرد، مشــکالت 
متفاوتی بود که این نشریات با آن روبه رو 
هســتند و همانا اصطکاک با استادان 
دانشکده خودشان است. وی درپایان 
خود را یکی از افراد ائتالف با »خبرنامه« 

معرفی کرد.
نفر دوم محمد محســن نداف از نشریه 
»میــدان انقالب«، وابســته به بســیج 
دانشــجویی بود. تأکیــد وی بر رخوت 
حاکم بر فضای دانشجویی بود و از عزم 

جدی خود برای برگزاری میز گفت وگوی 
نشریات خبر داد. مهم ترین تفاوت نداف 
شاید این بود که او سال گذشته یکی از 
نمایندگان دانشجویان در همین کمیته 
بــود؛ کمیته ای کــه از آشــفتگی های 
تغییــرات مدیریتی معاونــت فرهنگی 

بی گزند نبود.
پس از نداف، هادی رحمانی از نشــریه 
»قانــون« صحبــت کــرد. او معتقد بود 
که باید کسی وارد شــورا شود که آزادی 
خودش را هم راســتا بــا آزادی رقیبش 
ببینــد، نــه در محدودشــدنش. پس از 
رحمانــی، ســروش افخمی از نشــریه 
»مجال« گفت که فضای دانشــگاه باید 
از فضــای جامعه به مراتب بازتر باشــد، 
بایــد از عقایــدی که بــرای آزادی مضر 
هستند، جلوگیری کرد و دربرابر کسانی 
که پــا روی گلوی دانشــجو می گذارند 
ایســتادگی کرد. افخمی و رحمانی در 
پایان صحبت هایشان به نفع انصاری و 

علیزاده کناره گیری کرد.
پــس از آن، نوبــت بــه خانــم مهدخت 
ارشــدی، تنها دانشجوی دکتری جمع 
و نماینــده نشــریه »الف هــا« رســید. 
وی صحبت هایش را با فهرســت کردن 
فعالیت های گسترده خود در زمینه های 
علمی و سیاسی، مثل نوشتن در روزنامه 
وطن امروز آغاز کرد و پس از آن مهم ترین 
راه حــل خود را برای خروج نشــریات از 
وضعیت فعلی، تعامل هرچه بیشــتر با 

همه نشریات دانست.
امــا غافلگیرکننده تریــن فــرد جلســه 
را می تــوان ســیدمرتضی محتســب از 
نشــریه »صفیر« دانســت. دانشجوی 
سال اول ارشــد که از دانشگاه بهشتی 
به شــریف آمده بود. وی صحبتش را با 
خاطره توبیخش در دانشــگاه بهشتی 
شــروع کرد؛ وقتی درپی چاپ مطلبی 

صنفــی بازخواســت شــد و در جلســه 
توبیخ به دلیــل عدم حمایت بســیج از 
او )بــه عقیده خودش( بــه وزارت علوم 
ارجاع داده شد که آقای رامین از هیئت 
دولت دهــم، او را تبرئه کرد! محتســب 
پس از آن به فرایند طاقت فرسا و زمان بر 
دانشگاه شــریف برای اعطای مجوز به 
نشــریات مستقل اشــاره کرد و اینکه از 
وی پیش شماره خواسته اند! مهم ترین 
نکته ای که محتســب به آن اشاره کرد، 

این بود که فردی باید انتخاب شــود که 
به آیین نامه ها مســلط باشــد و بتواند از 
حقوق نشــریات دانشجویی دفاع کند. 
او از نپرداختن دانشجویان به آیین نامه 

بسیار گله کرد. 
نماینده نشــریه »دانشــجو« نیز پس از 
تکرار کوتاه برخی موضوعات منتســب 
به نشریات وابســته به انجمن اسالمی، 
به نفع تنها ائتالف انتخابات کناره گیری 
کرد. پس از آن نوبت به مجتبی انصاری 
رسید. وی با اشاره به اینکه شأن کمیته 

نظارت بر نشــریات صــدور و لغو مجوز 
و پیگیری مســائل مربوط به نشــریات 
اســت و نه عوض کردن رخوت حاکم بر 
فضای دانشجویی، ســخن خود را آغاز 
کرد. انصــاری معتقد بود کــه آیین نامه 
بسیار کامل است و مشکل از اینجاست 
که کمیته قبلــی اقدام هایی فراقانونی 
می کرده اســت. بــه گفتــه او لغو مجوز 
نشریه »یاریگران« به دلیل الحادی بودن 
مطلب، عــدم اعطای مجوز به نشــریه 

»داروگ« به دلیل ســابقه سردبیر آن در 
نشــریه »یاریگــران« و همچنین تعیین 
ســقف مجــوز نشــریه برای تشــکل ها 

ازجمله این اقدامات بوده است. 
نفر آخری که صحبت کرد پویا مصدق، 
دبیر جامعه اســالمی و مســئول نشریه 
»عطــش« بــود. وی صحبــت خــود را 
ابتدا با اشــاره به دل نوشته ای آغاز کرد 
که بعدتــر بــدون هماهنگــی خودش 
به جشــنواره نشــریات ارســال شده و 
جایزه هــم گرفته بود. مصدق ســپس 
از سیاست زده بودن نشــریات گله کرد 
و بزرگ تریــن مشــکل را دیده نشــدن 

نشریات از سوی دانشجویان خواند.
پــس از آن، جلســه بــه بحــث و انتقاد 
درخصوص دیدگاه ها گذشت که بیشتر 
بین ائتــالف و حامیــان آن در طرفی و 
محسن نداف در طرف دیگر پیگیری شد 
که در برخی موارد داغ هم بود. درســت 
قبل از آغاز انتخابات، محتســبی نیز به 
نفع ائتالف کنار رفت تا انتخابات برگزار 
شود. نتیجه انتخابات برگزیده شدن پویا 
مصدق بــا 23 رأی و مجتبی انصاری با 
17 رأی بود و نداف با 14 و علیزاده با 12 

و ارشدی با 7 رأی سوم تا پنجم شدند.

نمایندگان دانشجویان در کمیته نظارت بر نشریات انتخاب شدند

پر از اشکال و پر از درس
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تا هر وقت خدا بخواهد...

»هر آغازی را پایانی است«. اما این گفته شاید در همه جا صادق نباشد؛ ازجمله برخی  پرونده
نوید حسینی

طرح های عمرانی در دانشگاه شریف. پروژه های عمرانی نیمه کاره ای که روزگاری 

آغاز شده اند که کمتر دانشجویی شروع آن ها را به خاطر دارد و تصوری از پایان این پروژه ها ممکن 

نیست. در این پرونده به صور اجمالی مهم ترین این طرح ها معرفی شده است و کنکاشی در عواقب و 

علل طوالنی شدن آن ها صورت گرفته است. در شماره های آتی روزنامه، عوامل تأخیر در عملیات 

عمرانی را از مسئوالن ساختمان و تأسیسات دانشگاه جویا خواهیم شد.

پرونــــــــــــــــــــــــدهشماره 712  شنبه 26 فروردین 96

عمران در انتظار جلسه کمیته عمران
دکتر نصیری، رئیس دانشکده مهندسی عمران در مصاحبه با روزنامه گفت: 
»به منظور طرح توسعه دانشــکده عمران برای برطرف کردن کمبود فضای 
موجود دانشــکده در فروردین سال گذشته، ســوله مقابل دانشکده عمران 
که از فضاهای خود دانشــکده بوده است، برای عملیات ســاخت، آماده شد و 
پیمانکار عملیات خود را آغاز کرد؛ اما پس از دو هفته، با دستور کمیته عمران 
دانشگاه، عملیات متوقف شــد. علت توقف این طور بیان شــد که باتوجه به 
مسائل ایمنی، امکان ساخت وساز در محوطه دانشگاه وجود ندارد و پیشنهاد 
می شود که ساختمان جدید، یا در زمین های منطقه 22 احداث شود و یا یکی 
از زمین های شمالی دانشگاه برای ســاخت خریداری شود. از طرف دانشکده 
با پیشــنهاد اول به دلیل نبود زیرســاخت های الزم در زمین های منطقه 22 
و پیشــنهاد دوم به دلیل هزینه بر بودن مخالفت شــد. پس از توقف عملیات 
ساخت از سال گذشته تاکنون منتظر اظهارنظر کمیته عمران دانشگاه برای 
تصمیم گیری درخصوص طرح توســعه دانشکده هســتیم و همکاران ما در 

دانشکده به صورت مرتب در این زمینه از بنده پرس وجو می کنند«.

پارکینگ شمال دانشگاه
در اسفندماه 92، پارکینگ شمالی دانشگاه تعطیل و پروژه ساخت پارکینگ طبقاتی 
آغاز شد. در قراردادی با شهرداری، مقرر شــد تا ظرف مدت 18 ماه، پارکینگ طبقاتی 
در جای پارکینگ قبلی احداث شــود. درحال حاضر گودبرداری آن نیز به طور کامل 
انجام نشده اســت. این پروژه نیز مانند دیگر پروژه های عمرانی دانشگاه، چندین سال 
است که متوقف مانده است. درحال حاضر، دانشگاه درحال رایزنی برای جذب اسپانسر 
به منظور تأمین مالی این پروژه اســت. ازآنجایی که حتی مســئوالن نیــز امیدی به 
بهره برداری از این طرح در آینده نزدیک ندارند، به گفته جناب مهندس مرندی، مدیر 
اداره تأسیسات دانشــگاه، سیاست کنونی دانشگاه بر این اســت که تعدادی زمین در 

اطراف دانشگاه اجاره و به پارکینگ تبدیل شود.

یادبود بلند زمین چمن دانشگاه
پروژه ساختمان جدید دانشــکده هوافضا در ســال 87 با مســاحت کل بنای 18200 متر در 
محل زمین چمن ســابق دانشــگاه آغاز شــد. تاکنون در این پروژه 12 میلیارد تومان هزینه و 
44درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده اســت. هم اکنون نماکاری ساختمان به پایان رسیده 
اســت و در مرحله دیوارچینی داخلی قرار دارد. پیمانکار اولیه این بنا تا انتهای مرحله  اسکلت، 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا بوده که کار خود را 2 ســال پیش تمام کرده اســت. براســاس 
اظهارات مدیــر این پروژه، دانشــگاه به علت کمبود 
منابع مالی 2 میلیارد تومان به این قرارگاه بدهی دارد. 
باتوجه به تأمین نشــدن منابع مالی پروژه، براساس 
تصمیم کمیته عمرانی دانشگاه، عملیات ساختمانی 
به صورت خرد به پیمانکاران جزء واگذار می شــود. 
2هزار متر از این بنا در اردیبهشــت آتی به دانشکده 
تحویل داده خواهد شد. براساس گفته ایشان درحال 
حاضر قرار بر این اســت هر 8 طبقه  این بنا در اختیار 

دانشکده مهندسی هوافضا قرار گیرد.

دو برادر جامداتی به قدمت دانشگاه
در طرح توسعه دانشگاه در زمان آقای دکتر سهراب پور، پیش بینی شده بود 
که در زمین مستطیلی سوله های بین سلف و دانشکده فیزیک، دو دانشکده 
مهندسی مکانیک و مهندســی مواد به صورت دو ساختمان »ال« شکل در 
مقابل هم، ساخته شود. به همین علت در آن زمان با هزینه بالغ بر 1میلیارد 
تومان، کارگاه های عمومی از این سوله ها به ضلع غربی دانشگاه انتقال یافت. 
در زمان ریاست دکتر روستاآزاد طرح تغییر کرد و یکی از سوله ها  به مجتمع 
خدمات فناوری تبدیل شد؛ درحالی که مراجعان مجتمع خدمات فناوری از 

بیرون دانشگاه هستند و بهترین جا برای آن شاید بیرون دانشگاه باشد. 

انــرژی اســت کــه ایــن موضــوع در خــال پایان نامه دو دانشــجو مشــخص شــد.نیمه تمــام بــدل شــده اســت. حاشــیه جالــب آن هــم اســتفاده از برق دانشــکده به محلــی بــرای بازدیــد آموزشــی دانشــجویان دانشــکده عمــران از ســاختمانی به قول یکی از مســئوالن کارگاه ســاختمانی، این پروژه مدت هاســت به حالت راکد درآمده و دیوارچینــی خارجی به پایان رســیده اســت. این ســاختمان دارای 6 طبقه اســت و مرحله یافــت و عملیــات آن در ســال 89 آغاز شــد. مکانیک بــه حاشــیه خیابان صالحــی انتقال محــل احــداث ســاختمان جدید دانشــکده بــا توجه بــه تغییــر طرح توســعه دانشــگاه، ساختمان مهندسی مکانیک

ساختمان مهندسی و علم مواد
طبق نظر کمیته عمرانی در زمان ریاســت دکتر فتوحی، محل کارگاه ریخته گری 
برای احداث ساختمان جدید انتخاب شد. طراحی ساختمان براساس زمین فعلی 
انجام شده بود و در آســتانه گودبرداری، پس از بحث و جنجال های سال گذشته، 
این پروژه پس از تخریب ســوله  کارگاه ریخته گری متوقف شد )برای اطاع بیشتر 
از جزئیات آن می توانید به شــماره 699 روزنامه شــریف مراجعه کنید(.  نهایتاً در 
زمستان گذشته زمین روبه روی دانشکده مهندسی انرژی برای این منظور آماده و با 
همان نقشه به آن محل منتقل شد. درحال حاضر، این پروژه در مرحله گودبرداری 
و تجهیز کارگاه قرار دارد. قرارداد ســاخت با پیمانکار هم به مدت 24 ماه بسته شده 

است؛ اما طبق نظر یکی از مدیران پروژه های عمرانی دانشگاه، ساخت این دانشکده 10 سال زمان خواهد برد. 

ساختمان جدید کالس های آموزشی
براساس وعده مسئوالن ســاختمان و تأسیسات دانشــگاه، ورودی های 96، طعم خواب در کاس های ابن سینا را 
نخواهند چشــید. کاس های عمومی به ساختمان جدید انتقال خواهد یافت و ســاختمان ابن سینا برای تعمیر و 
مقاوم سازی به پیمانکاران سپرده خواهد شد. هم اکنون، ســاختمان جدید کاس های عمومی در کوچه قاسمی 
بین دانشکده انرژی و کوچه گلستان در دست احداث اســت. این تنها پروژه دانشگاه است که تأمین مالی آن کمتر 
با مشــکل مواجه بوده و پروژه از زمان آغاز تاکنون فقط چند ماه توقف داشته اســت. البته شنیده ها حاکی است از 
اینکه مبالغی غیر از ردیف بودجه دولتی اختصاص داده شده به آن نیز در این پروژه هزینه شده است. این ساختمان 

6طبقه، براســاس طراحی، دارای 3400 صندلی کاس درس است و 2 
طبقه از آن کاربری اداری دارد که پس از ساخت، معاونت آموزشی به آنجا 
نقل مکان خواهد کرد. مســئله مهمی که درمورد کاربری این ساختمان 
مطرح اســت، بحث ایمنی دانشجویانی اســت که از این مکان استفاده 
می کنند. با توجه به اینکه این ساختمان خارج از محدوده  دانشگاه واقع 
شــده و در آن، فضا و امکاناتی برای صرف اوقات بین کاس ها و نیز سلف 
پیش بینی نشده است، روزانه تعداد بســیاری دانشجو بایستی از عرض 
کوچه  پرتردد قاســمی عبور کنند. همچنین تجمع دانشجویان در این 

کوچه باریک خطرات جانی زیادی به بار خواهد آورد.
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3. حق دادنی نیست، گرفتنی است
به گفته مدیر پروژه دانشکده مهندســی هوافضا، تامین مالی پروژه های عمرانی دانشگاه شریف در تمامی 
دولت ها با مشکل مواجه بوده اســت و همیشــه مبلغی کمتر از بودجه ی مصوب را در اختیار دانشگاه قرار 
داده است. به عنوان مثال در سال گذشــته دولت یک چهارم ردیف بودجه ی مصوب مجلس برای ساخت 
دانشکده مهندسی هوافضا را به دانشگاه پرداخت کرده است. اما آیا شرایط در همه ی دانشگاه ها به همین 
نحو اســت؟ با روی کار آمدن دولت دکتر احمدی نژاد، دانشــگاه علم و صنعت ایران در سال 85، شروع به 
ساخت چندین پروژه کرد و ظرف مدت 4 الی 5 سال از این پروژه ها بهره برداری نمود. در دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر نیز شرایط مشابهی حکم فرماست. اما بر اساس ظواهر امر، با وجود حضور شریفی های بانفوذ در 
کابینه چون، دکتر جهانگیری، دکتر صالحی، دکتر ســتاری و دکتر نجفی، مسئولین دانشگاه از نفوذ این 

افراد برای استحقاق حقوق مالی خود استفاده چندانی نمی برند.

شماره 712  شنبه 26 فروردین 96 پرونــــــــــــــــــــــــده

گفت وگو با دکتر کوچک زاده، رئیس دانشکده هوافضا
استادان و اتاق های بدون پنجره

در حــال حاضر چه مشــکالتی به لحاظ 
کمبود فضا گریبان گیر دانشکده مهندسی 
هوافضاســت که به دلیل تأخیر در تکمیل 
پروژه ساختمان جدید، این دانشکده با آن 

دست و پنجه نرم می کند؟
آنچه که مسلم اســت فضای موجود دیگر جوابگوی 
نیازهای دانشکده نیســت؛ برای مثال اعضای هیئت 
علمی که اخیراً جذب شده اند متأسفانه در اتاق  هایی 
که مناسب نیست مستقر شــده اند. ما از مرحله ای که 
یک اتاق به دو نفر اختصاص داده شود عبور کرده ایم و 
در حال حاضر اتاق هایی کــه پنجره ندارد )اتاقک های 
کوچک در فضــای پلکان( را تبدیل به اتاق اســتادان 
کرده ایم. همچنین جا برای کاس به اندازه کافی وجود 
ندارد و خصوصاً برای فعالیت های کارگاه و آزمایشگاه 
فضای دانشکده کم و نامناسب است. به دنبال بحثی که 
در مورد اختصاص زمین به ساختمان جدید دانشکده 
مهندسی و علم مواد مطرح شد، اعتراضی صورت گرفت 
که با ساخت دانشکده مهندســی و علم مواد در مرکز 
دانشگاه، تراکم ساختمان ها در آن ناحیه زیاد می شود. 
بنده این پیشــنهاد را خدمت آقای دکتر فتوحی ارائه 
دادم که کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشکده مهندسی 
هوافضا به طبقات زیرزمین ساختمان جدید آن منتقل 
شود و سوله  هوافضا که در کنار سوله  تخریب شده  مواد 
قرار دارد به ساختمان جدید مواد اختصاص داده شود. 
ظاهراً قرار فعلی به این گونه اســت کــه پس از تخلیه 
کارگاه هوافضا، این سوله در اختیار دانشکده مهندسی 

و علم مواد قرار گیرد.
برای ساختمان حال حاضر هوافضا پس از 

جابه جایی چه برنامه ای پیش بینی شده؟
بر اساس شنیده های بنده، ساختمان فعلی دانشکده 
مهندسی هوافضا پس از تخلیه قرار است تخریب شود؛ 
اما از طرح دقیق آن اطاع ندارم. در مورد ســاختمان 
جدید، دو طبقه زیرزمین برای کارگاه و آزمایشگاه های 
دانشکده مهندســی هوافضا در نظر گرفته شده  است 
و همکف و 4 طبقــه  اول روی زمین نیز به دانشــکده 
مهندسی هوافضا اختصاص می یابد. در هنگام شروع 
عملیات ســاخت، قرار بر این بود که 4 طبقه  فوقانی با 
حمایت سازمان فضایی تبدیل به پژوهشگاه فضا شود. 
به عللی که من دقیق از آن اطاع نــدارم، آن حمایت 
متوقف شده اســت و پیگیری نمی شــود. در نتیجه 4 
طبقه فوقانی در حال حاضر متولــی ندارد. طرح های 
مختلفی در دانشگاه مطرح شده است که طبق آخرین 
اطاع بنده، قرار بر این اســت که 4 طبقــه فوقانی به 
ستاد دانشگاه اختصاص یافته و ریاست و معاونت های 

دانشگاه به آنجا منتقل شود.
با توجه به مشکالت تامین مالی پروژه، آیا از 
نهادهای دیگر پیشنهادهایی برای حمایت 

مالی مطرح شده بود؟
از صنایع مرتبط بــا هوافضا برای تأمیــن منابع مالی 
ساختمان، درخواست همکاری شــده بود. در جواب 
گفته شده بود که امکان همکاری به صورت مستقیم 

برای پرداخت پول وجود ندارد، در عوض اجرای پروژه 
بزرگی به دانشگاه سپرده می شــود و دانشگاه از درآمد 
باالسری آن پروژه، ســاختمان هوافضا را تکمیل کند. 
همکاران ما در دانشکده پیگیری الزم را برای این طرح 
انجام داده اند، اما به نظر می رسد این موضوع در حوزه 
ریاست دانشگاه مســکوت مانده است. اخیراً پیشنهاد 
دیگری نیز مطرح شــد، امــا متأســفانه آن طرح نیز 
مسکوت مانده است. پیشنهاد اول مربوط به حدود دو و 
نیم سال پیش و پیشنهاد دوم مربوط به حدود شش ماه 
قبل است. البته شاید دلیل عدم پیگیری این پیشنهاد 
اخیر، مسائلی است که در حوزه ساختمان و تأسیسات 
دانشگاه اتفاق افتاده اســت )به خصوص حادثه ناگوار 
سقوط آسانسورها در دانشگاه( و توجه و انرژی معاونت 
اداری و مالی دانشــگاه را به خود جلب کرده است. اما 
منافع بزرگی که این دو طرح می توانسته برای دانشگاه 
به همراه داشته باشد شاید ارزش آن را داشت )و دارد( 
که به هر شکل در کنار کارهای روزمره این پیشنهادها 

نیز به شکل جدی تری مورد توجه قرار می گرفت.
چه گالیه ای از مســئولین دانشگاه در این 

زمینه دارید؟ 
پس از پیشنهاد اختصاص سوله کارگاه های دانشکده 
مهندسی هوافضا به دانشکده مهندســی و علم مواد، 
گفته شد که دانشگاه طبقه منفی یک ساختمان جدید 
را در شهریور 95 تکمیل کرده و دانشکده جابه جایی را 
شروع کند. دانشــگاه طبقه منفی دو را نیز تا بهمن 95 
آماده می کند و در اختیار دانشکده هوافضا قرار می دهد. 
ســؤال کردم که چه تضمینی برای اجرای کامل این 
برنامه وجود دارد؟ به دالیــل مختلف از جمله کمبود 
منابع مالی، ممکن اســت این برنامه کامل اجرا نشود. 
آقای دکتر نجمی بیان داشتند که من با توجه به منابع 
مالی دیگری که در اختیار دارم تکمیل طبقه منفی دو 
را تضمین می کنم. خوشبختانه در حال حاضر طبقه  
منفی یک در حال تکمیل شدن است، ولی طبقه منفی 
دو علی رغم قول هایی که داده شــده بــود هنوز هیچ 
پیشرفتی نداشته است. گفته شده تکمیل شدن طبقه 
منفی دو منوط به تأمین اعتبار است که مشخص نیست 
چه زمانی قرار است این اعتبار تأمین شود. گایه اول من 
این است که اگر به قول ها عمل نشود اعتماد همکاران 
به یکدیگر از بین می رود. گایه ی دیگر این اســت که 
هنگام آغاز عملیات ســاختمان دانشــکده هوافضا، 
بحثی از پروژه ساختمان دانشکده مهندسی مکانیک 
مطرح نبود. بعدها پروژه  آن دانشــکده کلید خورد اما 
هم اکنون اولویت آن از ساختمان دانشکده مهندسی 
هوافضا بیشتر شده است. برای من مشخص نیست این 

اولویت ها چگونه تعیین می شوند.
صحبت پایانی

مسئولین دانشــگاه تاش های بســیار زیادی در این 
زمینه انجام داده اند که صد البته شایسته  تقدیر است، 
اما انتظاراتی نیز از طرف ذی نفعــان وجود دارد که در 
حال پیگیری آن ها هستیم و اگر بحثی هم در این راستا 

مطرح می شود جزء طبیعت امر است.

ساختمان مهندسی و علم مواد
طبق نظر کمیته عمرانی در زمان ریاســت دکتر فتوحی، محل کارگاه ریخته گری 
برای احداث ساختمان جدید انتخاب شد. طراحی ساختمان براساس زمین فعلی 
انجام شده بود و در آســتانه گودبرداری، پس از بحث و جنجال های سال گذشته، 
این پروژه پس از تخریب ســوله  کارگاه ریخته گری متوقف شد )برای اطاع بیشتر 
از جزئیات آن می توانید به شــماره 699 روزنامه شــریف مراجعه کنید(.  نهایتاً در 
زمستان گذشته زمین روبه روی دانشکده مهندسی انرژی برای این منظور آماده و با 
همان نقشه به آن محل منتقل شد. درحال حاضر، این پروژه در مرحله گودبرداری 
و تجهیز کارگاه قرار دارد. قرارداد ســاخت با پیمانکار هم به مدت 24 ماه بسته شده 

است؛ اما طبق نظر یکی از مدیران پروژه های عمرانی دانشگاه، ساخت این دانشکده 10 سال زمان خواهد برد. 

نقدی بر مدیریت ساخت و ساز در شریف
به طول انجامیــدن پروژه هــای عمرانی 
مشــکلی نیســت که منحصر به دانشگاه 
شــریف باشــد، بلکه در غالب پروژه های 
دولتی متاســفانه بــه امری عــادی بدل 
شده اســت. تاخیر در عملیات ساخت، به 
دالیل متعددی موجب باال رفتن هزینه ی 
تمام شده ی پروژه می شــود و در این مورد 
این هزینه از بیــت المال یا به عبارتی جیب 
مردم ایران پرداخت می شــود. اما به طور 
خاص در مورد دانشــگاه شــریف می توان 
دالیل بــه طــول انجامیــدن پروژه های 

عمرانی را در ذیل سه مقوله مطرح کرد:

1. بالتکلیفی مدیریت ساختمان
در شرایط کنونی که دانشــگاه شــریف، 6 پروژه عمرانی بزرگ در دست ساخت 
دارد و مشکات متعدد تاسیســاتی از قبیل تعمیر تمامی آسانسورها گریبان گیر 
دانشگاه شده است، پست مدیریت ساختمان و تاسیسات برای مدت حدود 6 ماه 
خالی مانده است. در این شرایط، وظایف مدیریت آن اداره به معاون اداری و مالی 
دانشگاه محول شده اســت و مدیران پروژه های عمرانی به طور مستقیم با جناب 
آقای دکتر نجمی در ارتباطند. البته در دوره ی گذشته که این پست دارای متولی 
بود، اداره تاسیسات دانشگاه بدون سرپرست اداره می شد و مسئولیت آن به مدیر 

باالتر محول شده بود. 

2. عدم وجود طرح جامع برای توسعه عمرانی دانشگاه
در زمان ریاســت دکتر روســتاآزاد، طرح جامعی تدوین شــد که طبق نظر مســئولین 
اداره تاسیســات، اجرایی نبود و بدان عمل نشــد. پس از آن دانشــگاه طرح جامعی برای 
توســعه عمرانی نداشــت و تصمیم گیری در مــورد پروژه ها به صورت لحظــه ای انجام 
می پذیرفت. زخم عدم وجود طرح جامع بر تنه ی پروژه های احداث ساختمان های جدید 
دانشکده های مهندسی و علم مواد، مهندســی مکانیک و مهندسی عمران نشسته است و 
پیش بینی می شود ساختمان جدید کاس های آموزشــی نیز با مشکاتی مواجه خواهد 
شــد. به همین دلیل شــاید بتوان گفت عدم وجود طرح جامع عمرانی کــه در آن تمام 
نیازهای آتی سنجیده شده باشد و اجرای آن امکان پذیر باشــد، عاملی مهم تر از بدقولی 
دولت ها در تامین منابع مالی است. در شرایط فعلی، حتی اولویت بندی اختصاص بودجه 

برای طرح ها هم موجب ایجاد کدورت بین دانشکده های مختلف می شود. 



اینترنت اشیا و شبکه هوشمند انرژی
منابع انرژی تجدیدپذیر هرچه ســریع تر درحال متصل شدن به شبکه هوشمند 
هســتند. ابتدا انرژی باد و بعد از آن منابع خورشیدی درحال اتصال با استفاده 
از اینترنت اشــیا هســتند. شــرکت ها با به کارگیری مرکز داده هایــی می توانند 
الگوی مصرف انرژی را در مصرف کننده ها رصد کنند و از باتری ها و اینورترهای 

هوشــمند برای جلوگیری از برداشت از شبکه در زمان های اوج مصرف استفاده کنند. با هوشمندسازی 
شبکه برق می توان بدون صرف هزینه های سرمایه گذاری بســیار، از زیرساخت های موجود شبکه برق، 
Renewable Energy World :منبع بهره  بیشــتری برد. 

فرودگاهی با سیستم مدیریت پسماند
 فــرودگاه َگت ویــک در بریتانیا به همراه شــرکت DHL در مــارس 2017 واحد 
مدیریت پســماند را برای تبدیل پســماند به انرژی در این فرودگاه افتتاح کردند. 
هزینه سرمایه گذاری این واحد 3/8 یورو بوده که عالوه بر بازیافت مواد، پسماند 
غذایی را نیــز به انرژی تبدیل می کنــد و این انرژی به مصــرف واحد بازیابی آب 

فرودگاه می رسد. شــیوه کار به این صورت است که ابتدا پســماندها وارد واحد جداسازی مواد می شوند. 
سپس پســماند غذایی باقیمانده، خشک و وارد یک بویلر زیست توده می شــود و از این طریق می تواند به 
Renewable Energy World :منبع انرژی حرارتی و الکتریکی تبدیل شــود. 
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انــرژی  مهندســی  دانشــکده  انرژی
درراســتای طرح جامــع مدیریت هما اسماعیلی

هوشــمند انرژی، در ســال 1394 سیســتم ترکیبی 
انرژی هــای تجدیدپذیری )خورشــیدی_ بــادی( را 
طراحی و در محل این دانشــکده نصب کرد. هدف از 
راه اندازی این سیستم که با توان دانشجویان و استادان 
این دانشــکده انجام شد، ایجاد بستری آزمایشگاهی 
بــرای آموزش وپژوهش هــای کاربــردی در زمینــه 
انرژی هــای تجدید پذیر و درراســتای آرمان »جهان با 

انرژی پاک« بوده است.
آزمایشگاه دانشــکده انرژی، امروز می تواند عالوه بر 
یاری رساندن به استادان و دانشجویان درجهت پیشبرد 
اهداف علمی، در سیستم هوشمند انرژی ساختمان 
دانشــکده نیز به کار گرفته شود و بخشــی از تقاضای 

انرژی الکتریکی آن را تأمین کند. 
ایــن مجموعــه با احــداث نیــروگاه خورشــیدی پنج 
کیلو واتی مستقل از شبکه، همراه با سیستم پشتیبان 
بادی_ خورشیدی در ســال 94 به بهره برداری رسید. 
انباشت تجربه استفاده از این سیستم ها در یک سال، 
به توسعه طرح و احداث نیروگاه پنج کیلوواتی متصل 

به شبکه در زمستان 95 منجر شد.
اهداف اصلی توسعه این طرح عبارت اند از:

ترویج نفوذ انرژی تجدید پذیر در سیســتم عرضه   
انرژی؛

ایجاد بستر آزمایشگاهی برای آموزش وپژوهش های   
کاربردی در زمینه مهندسی انرژی؛

به کارگیری سیستم ترکیبی انرژی های تجدیدپذیر   
در سیستم انرژی هوشمند ساختمان دانشکده.

سیســتم ترکیبی انرژی هــای تجدیدپذیر دانشــکده 
مهندسی انرژی، از سه مجموعه مستقل تشکیل شده 
است. مجموعه اول سیستم خورشیدی شامل آرایه ای 
از پنل های فتوولتائیک به ظرفیت پنج کیلووات، متصل 
به اینورتر و مســتقل از شــبکه اســت که جهت تأمین 
تقاضای روشنایی کتابخانه دانشکده مهندسی انرژی 
طراحی و استفاده شده است. به این ترتیب، کتابخانه 
این دانشکده، به اصطالح کتابخانه ای با مصرف انرژی 

صفر )Zero Energy Library( خواهد بود.
مجموعه دوم )سیســتم ترکیبی بادی_خورشــیدی( 
شــامل یک توربین باد به ظرفیت 600 وات و یک پنل 
خورشیدی به ظرفیت 235 وات است که برای افزایش 

قابلیت اطمینان سیستم به کار برده می شود.
مجموعه ســوم سیستم خورشیدی شــامل آرایه ای از 
پنل های فتوولتائیک به ظرفیت پنج کیلووات، متصل 
به شبکه برق است. اتصال سیستم به شبکه برق، نیاز 
به سیســتم ذخیره انرژی )باتری( را حذف می کند که 
به کاهش هزینه های سرمایه گذاری منجر می شود. با 
راه اندازی این مجموعه در زمســتان 95، کل تقاضای 
روشــنایی طبقه اول دانشــکده از انرژی خورشــیدی 
 Zero Energyتأمین می شــود و این طبقه اصطالحًا
Floor  نامیــده می شــود؛ بنابراین درمجمــوع، این 
دانشــکده می تواند 10 کیلووات انــرژی الکتریکی از 

توان تابشی خورشید تولید کند.
در مجموعــه اول، انــرژی الکتریکــی تولیدشــده در 
پنل هــای فتوولتائیــک به کمــک دو شــارژکنترلر در 
باتری ها ذخیره می شود. انرژی موجود در باتری ها در 
هنگام نیاز، به کمــک اینورتر به جریان متناوب تبدیل 
می شود و تقاضای انرژی را برآورده می سازد. مجموعه 
سوم متصل به شبکه است؛ بنابراین درصورتی که نیاز به 

انرژی خورشیدی نباشد، انرژی الکتریکی تولیدشده 
به شبکه برق تزریق می شود که برای این منظور از یک 

اینورتر متصل به شبکه استفاده شده است.
عالوه بر موارد فوق، یک سیستم پایش لحظه ای برای 
اندازه گیری و ذخیره سازی و نمایش اطالعات عملیاتی 
و پارامترهای هواشناســی سیستم، توسعه داده شده 
اســت. در این سیســتم، اطالعات آب وهوایی، یعنی 
توان تابشی خورشید، سرعت باد، دمای محیط و... و 
نیز پارامترهای عملیاتی سیستم، یعنی دمای ماژول، 
میزان توان تولیدی، توان ذخیره شده و مورداستفاده 
باتری ها، برق مورد استفاده و تزریق شده به شبکه و... 
به صورت لحظه ای پایش و در نمایشــگری نشان داده 
می شود که  در ورودی دانشکده نصب شده است. این 
اطالعات برای انجــام تحلیل های انرژی و اقتصادی و 

زیست محیطی به کار برده می شود.  
قابلیت های سیستم انرژی های تجدیدپذیر دانشکده 

انرژی عبارت اند از:
پایش لحظه ای اطالعات آب و هوایی، جریان های   
انــرژی و ارائــه ترازنامــه لحظــه ای انرژی هــای 

تجدیدپذیر؛
قابلیت تأمین تقاضا در حالت های متصل به شبکه   

و مستقل از شبکه؛ 
قابلیت ترکیب با سایر سیســتم های انرژی، مثل   

دیزل ژنراتور و پیل سوختی.
استفاده عملی از دانش نظری که در کالس های درس 
آمــوزش داده می شــود، همواره یکــی از چالش های 
پیش روی دانشــجویان بوده اســت. توســعه ســایت 
انرژی های تجدیذیر دانشــکده انرژی، این فرصت را 
برای دانشــجویان به وجود آورده اســت تــا از نزدیک، 
عالوه بــر یادگیری مبانی انرژی خورشــیدی و بادی و 
نحوه طراحی این سیستم ها، با چالش های عملی آن 
نیز آشنا شوند و در کنار آن پتانسیل های صنعتی در این 
زمینه را شناسایی کنند. درنهایت درخورذکر است که 
فرایند طراحی و نصب پنل های خورشیدی را، از نصب 
سازه و پنل تا اتصاالت الکتریکی و کابل کشی از سوی 
و نصب توربین بادی بر پشــت بام، راهکارهای اتصال و 
محکم کردن آن از سوی دیگر، به طورکامل دانشجویان 

و استادان و همکاران دانشگاه انجام داده اند.

آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر در دانشکده مهندسی انرژی

در پشت بام دانشکده انرژی چه خبر است؟
 هزینه های زیست محیطی 

تولید پوشاک 
ما امروزه بیشتر از هر زمانی  محمد فاحی

پوشــاک تهیه می کنیم و زودتر از هر زمان دیگر 
نیز آن ها را دور می اندازیم. با این حساب به نظر 
می رســد خوش تیپ به نظررســیدن ما چندان 
طعم خوشــی برای زمین نداشته باشد. مقدار 
فراوانی انرژی و آب و دیگــر منابع صرف تولید 
پوشاک می شــود. حســاب شده اســت که از 
سمومی که در مزارع کتان استفاده می شود تا 
آبی که برای شستن پارچه ها به کار می رود، یک 
کیلوگــرم پارچه به طــور متوســط 23کیلوگرم 
دی اکسیدکربن منتشــر می کند. عمر پوشاک 
مردمان امروز زمین نصف مقدار آن در 15 سال 
گذشته است. یعنی ما امروز سریع تر از گذشته 
پســماند تولیــد می کنیم؛ اما این رفتار شــایع 
هزینه بیشــتری را برای زمین به همراه دارد. با 
افزایش بهــره وری صنعت پوشــاک در جهان، 
حجم تولید آن از 2000تا2014 دوبرابر شــده 
است و رقم فروش آن از یک تریلیون دالر در سال 
2002 بــه 1/8تریلیــون دالر در ســال 2015 
رســیده اســت. البته فقط حجم تولید پوشاک 
نبوده که تغییر کرده اســت، بلکــه فرایندهای 
تولیــد نیز دســتخوش تغییــر شــده اند. مواد 
اولیه ای مثل پلی اســتر ارزان تر از مواد طبیعی 
هستند و بنابراین پوشاک های امروز از ترکیبی 
از مواد شامل پلی استرها ساخته می شوند. حال 
پــس از پایان عمــر ظاهــری پوشــاک، الزمه 
بازیافت، جداکردن این مواد از یکدیگر است و 
ایــن کار دشــواری هایی دارد. روش هــای 
جداســازی مکانیکی کیفیت پارچه را کاهش 
می دهد. درمقابل روش های شــیمیایی بسیار 
گران هستند و در سطح تجاری، غیراقتصادی. 
بعضــی از شــرکت های تولیدی دراین راســتا 
تحقیقاتــی را انجــام می دهند؛ زیــرا صادرات 
پوشــاک بازیافتی بــه بازارهای آفریقا و آســیا 
به علت کیفیت کم محصوالت روبه افول است. 
خیلــی از شــرکت های بــزرگ پوشــاک بــرای 
تحقیقات، خود را به زحمــت نمی اندازند؛ اما 
 Patagonia و H&M، Nike شرکت هایی چون
 H&M در این زمینه فعال اند؛ برای مثال شرکت
مواد سمی ِپرفلوئورینات و ُپلی فلوئورینات ها را 
که نقش ضدآب در پوشاک دارند، از محصوالت 
خــود حذف کرده اســت یا از کتانی اســتفاده 
می کند کــه بــدون مصــرف آفت کش هــا و با 
مدیریــت دقیق آب تولیــد شــده اند. Nike با 
مجتمع کــردن خط هــای تولیــدش ضایعات 
فراینــد تولید را 60درصد کاهش داده اســت. 
Patagonia اقدامی کرده است که البته نه برای 
ســود خودش، بلکه برای رفاه حال مشتریانش 
مفید است. این شرکت مشتریانش را ترغیب به 
خرید محصولی می کند که دقیقًا به آن نیاز دارند 
و محصوالتش را تعمیر می کند تا عمر بیشتری 
داشــته باشــند. با ترغیب مردمان به استفاده 
طوالنی تر از پوشاکشــان می توان به زمین نیز 
منبع: اکونومیست کمک کرد. 

انـــرژی و محیط زیـــستتوسعه پایدار
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روش قطری از ترکیب بندی

هفته گذشــته قدری بــا تعریف روش قطــری یا DM در عکاســی و ترکیب بندی آشــنا 
شــدیم. همان طور که می دانید این روش جزو روش های سرانگشــتی اســت و به طور 
حدودی رعایت آن توازن خاصــی به عکس می دهــد. این هفته قرار اســت یک تعبیر 
دیگر از این روش را فراگیریم که باز هم سرانگشــتی بودن آن کاماًل به چشم  می آید. قرار 
است از گوشــه های قاب با نسبت 2 به 3، نیم ســاز رســم کنیم. محل تالقی هر دوتای 
این نیم سازها بســیار نقطه های قابل توجهی هســتند. درعکس مقابل همان طور که 
می بینید محل تالقی دو نیم ســاز از سوی گوشــه های باالیی کادر، همان محل حضور 
سوژه انسانی است. معمواًل در عکس های سیاه ســفید، به خصوص این عکس که ضد 
نور هم هســت، فرم ها اهمیت زیادی دارند. حضور یک فرم دایروی در پایین این عکس 
می تواند به کمال گرایی و انسان کمال گرا برگردد. دقت کنید که کلیت روش قطری، به 

تقارن برمی گردد و با فرم های متقارن بسیار سازگار است.

عکاس باشی

فروردین 96 شنبه 26  شماره 712  

در نوشــتار قبلــی از ســفر ده روزه  هزار قلم
رکاب زنی مــان در ترکمن صحــرا، اندیشه یزدان پناه

بیشتر به فضای ظاهری سفر و شرح مختصر رویدادها 
پرداختــم. حاال قصــد دارم تا کمی از فضــای فکری و 
حال وهوای درونی سفر و مردمان این خطه بگویم؛ اما 

قبل از همه، از هم سفر! 

نعمت هم سفر
در سفری که هر لحظه باید وقوع اتفاقی پیش بینی نشده 
را انتظار کشــید، وجود هم ســفری بــا درک و پختگی 
فراوان، بســیار کمک کننده و ایدئال خواهد بود. من و 
هم ســفرم، آقای دکتر توســلی، که بیش از 40 سال با 
همدیگر اختالف سنی داشــتیم؛ اما با بردباری بسیار 
و اشتراک مداوم افکار باهم، سعی می کردیم تا با درک 
تفاوت هــای یکدیگر، ســفر را برای هم خواســتنی تر 
کنیم. چه در گیرودار مشــکالت فنی سفر و دوچرخه و 
چه هنگامی که یکه و تنها در عمق صحرا رکاب می زنی 
و جز دشت بیکران چیزی در پیش چشمانت نیست، یا 
آن زمان که خســتگی چند روز رکاب زدن پیاپی رمقی 
در بدنت باقی نگذاشــته است، هم سفری منعطف و با 

قدرت روحی خوب است که به کمکت می آید.
کار و زندگی در صحرا

دشــت های ترکمن تا آنجــا که حاصلخیــزی خاکش 
اجــازه دهد، کشــت می شــوند. مناظری که کشــت 
گندم دیمــی تا دامنه کوه هــا را فراگرفته بــود، فراوان 
دیدیم. همین طور در حاشــیه رود اتــرک اهالی مراوه 
تپه شالی کاری می کنند. نگهداری گله های گوسفند 
و گاو از دیگــر منابــع تأمین معاش اهالــی این منطقه 

اســت. گله های عشــایر ترکمن و کرمانج در این موقع 
از سال در دشــت های کم ارتفاع تر و گرم تر ساکن اند و 
با گرم ترشــدن هوا به دامنه های البــرز کوچ می کنند. 
در مناطق خشــک تر صحــرا نیز اهالی، شــترهایی را 
نگهداری می کنند و این منطقه ازجهت تنوع پوشــش 

گیاهی و حیوانی بسیار غنی است. 
در منطقه ترکمن صحرا کارخانه های بســیار معدودی 
وجود دارند که همگی به تولیدات کشاورزی و باغداری، 
ازجمله کود کشاورزی و از این قبیل مربوط می شوند. از 
این جهت می توان گفت که ترکمنان این منطقه تمامًا 
به زندگی کشــاورزی و دامداری مشغول اند و از زندگی 

صنعتی دورند. 

نزدیکی به اصالت انسانی
نشستن و ساکن شدن در شهر مدنیت می آورد و زندگی 
همراه با گفت وگو، صلح و آرامش می آورد؛ اما خوب که 
دقیق می شوی، می بینی که جز حرص و ولع بی پایان 
بشری در شهر به چیز دیگری نمی رسی. نمود بارزش 
ساختمان های هرروز بزرگ تر شهری و ایجاد فاصله ای 
ابدی با طبیعت اســت. هم زمــان در مکانی دیگر، نزد 
مردمانــی که ســبک زندگی عشــایری خــود را حفظ 
کرده اند، اگرچه ظواهر پیشــرفت زندگی شهرنشینی 
ناگزیــر زندگی آنــان را نیز تحــت تأثیر خود قــرار داده 

است، در رفتار و آداب انسانی شان هنوز نوعی اصالت 
و سادگی را می توان به صورت جریان دار مشاهده کرد. 
این موضوع را می تــوان به خصوص از اخالص در کالم 
دریافت؛ ترکمنان اهل تعارف و چرخاندن لغات بیهوده 
نیســتند و به هنگام پذیرایی از مهمان هر آنچه باشــد، 
پیشکش می کنند. موارد بسیاری را در این سفر تجربه 
کردیم که وسط جاده اتوموبیلی، ما را متوقف کرده و با 
پیشنهاد عصرانه و استراحتی در منزل روستایی شان ما 
را شــگفت زده می کرد. بعد هم بدون هیچ گونه کلمات 
زاید، آدرســش را می داد و انتظارمان را می کشید. این 
شد که در این ســفر، تنها وســیله استفاده نشده مان، 

همان چادری بود که همراه برده بودیم!

یکپارچگی صحرا
صحــرا تاریخ پرفرازونشــیبی دارد و همان گونه اســت 
نقش ترکمنان در مملکت ایران. چیزی که به هیچ وجه 
کمرنــگ نیســت و پرداختن بــه آن هم در ایــن مجال 
نمی گنجد. بااین حال به نظر می رسد دوره جنگاوری ها 
و رشــادت های در پــِس شمشــیر روبه افــول می رود و 
جای خود را به گفت وگو و صمیمیت و نزدیکی بیشــتر 
می دهد. به قول هم سفرم که با باریک بینی می گوید: 
»دالور امروز ترکمن بی شــک مختومقلی فراغی است 
که وحدت و یگانگی را نه با شمشیر که با هنر و کلماتش 

عطا کرد؛ طوری که امروز از اقوام ترکمن و غیرترکمن را 
در صحرا گرد خود می آورد«.

توسعه و فقر آموزش
این یادداشــت را بــا دو روایت از محدودیــت زندگی در 
ایــن منطقه به پایــان می برم، با این امیــد که درجهت 
حساس ترکردن ذهن دانشجوی شریف راجع به تحصیل 
و فعالیــت شــغلی و اجتماعی اش در جامعه تالشــی 

کرده باشم.
1. شــبی را در قلــب صحــرا و در 4کیلومتــری مــرز 
ترکمنســتان، میهمان مردم و مسجد روستای »قوالق 
بورته« بودیم. روســتایی که در خاموشی شب سنگین 
بود و مردمانی آرام تر از شب صحرا داشت. برای شستن 
دســت وصورت متوجه شــدم برای تأمین آب موردنیاز 
بایســتی از آب انباری اســتفاده کنم که از باران تغذیه 
می شد. پس ســطل را داخل آب انبار انداختم و آفتابه 
روشــویی را پر کردم. صبح متوجه شدیم که این منطقه 
عالوه بــر محروم بودن از آب شــرب، از گاز هم بهره ای 

ندارد.
2. کمی قبل تر از این روســتا، با مردی آشــنا شدیم که 
مدیر مدرسه ای در روستای کرند )korand( بود. کمی 
که صحبت از دانشــگاه صنعتی شــد و آمار قبولی ها را 
جویا شــد، گفت مدارس روســتایی این مناطق یکی 
پس از دیگری به علت نبود امکانات تعطیل می شوند و 
بچه ها برای ادامه تحصیالت ابتدایی باید به شهرهای 
مجــاور بروند که ایــن عماًل باتوجه بــه وضعیت زندگی 
روســتایی ناممکن اســت و به معاش خانــواده صدمه 

می زند.

سفر با دوچرخه به »ترکمن  صحرا« )2(

درک تفاوت ها

هــــــــــزار قلــــــــــم

Mohammadrezakh

Saambian

فرحان

واقعًا باورم نمی شــد اســتادی که باهاش درس پاس 
کردم، حین تحصیلم فوت کنن!

Atia

مــن نمی فهمــم چطــوری مجلس شــرایط ســنی و 
تحصیلی داره ولی ریاست جمهوری نداره؟

Amirreza dadfar

اولین ها همیشــه خیلی مهمن، یه اولین بد می تونه 
تا آخرش همــه چیو خراب کنه و احتمااًل برعکســش 

هم برقراره.

a.n.d.i.z Afshinbozorgnia

Te moses

مگه میشه تو این فضای انتخاباتی درس خوند آخه؟

به یــاد مــادرش، به یــاد همه مــادران، ایــن روزها به 
خیابون زرافشان یک ســری بزنین. انسانیت بعضی 

آدم ها ستودنیه.

این نه صف نونه نه صف بانکه نه صف شــیر، صف ثبت 
نام انتخابات ریاست جمهوریه!

دیده شدن...

چــرا تعــداد مردهایی کــه می بینیم دغدغــه حقوق 
مســاوی زن ها رو دارن رو به افزایشــه، ولــی درمورد 
حذف یــا بهبود ســربازی، تعــداد زنــان دغدغه مند 

تقریبًا صفره؟

 : 1000qalam

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

هر از گاهی بــرای تنوع هــم که شــده روی صندلیتون 
ننشــینین. حــال ســنتی قدیم هــا رو بــرای خودتون 
بازســازی کنین و کیف کنین از اون خوشــی ای که این 
فضای امِن خودساخته براتون فراهم می کنه. رو تختی 
و روبالشی هاتون رو بکنین ببرین بندازین تو لباسشویی. 
چای درســت کنین با نبــات و زعفــران. ببینین چقدر 
حالتون خوب میشه. حاال خروارها هم کار داشته باشین 

مثل بولدوزر می تونین کار کنین تا خود شب. تضمینی!



صفحـــــــه آخـــــــــر

مهندس سید ایمان اعتمادی، رفیق عزیز و دوست داشتنی
  مصیبت بزرگ وارده را به تو و خانواده محترمت تسلیت می گوییم و برایت از خداوند متعال طلب صبر و شکیبایی داریم. 

إن شاءاهلل روح پدر گرامی ات قرین رحمت باشد و راه او پر رهرو. 
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daily@sharif.ir         66166006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

دکتر میرعمادی عزیــز، دریغ که 
دیدار شما برای گفت وگو در مسائل 
کاری کــه در آخریــن نامه هــا به 
برخی از همکاران از جمله من قرار 
گذاشــته بودید، موکول به قیامت 
شد و شما ســید بزرگوار با چهره گشاده و روی سپید به 
دیدار معبود شــتافتید. ما ماندیم تا ناباورانه دوره کنیم 
هرروز را و هنوز را، تا اگر از اعمالمان در قبال شما  عبرت 
گرفتیم، بتوانیم با روی ســپید به دیدار شما بیاییم. این 
کمینه دین ما به شماست که مرور کنیم  شما برای ما چه 

کردید و ما با شما چه کردیم.
هر روز خروس خــوان را به شــام دوختید تــا در اتاق 
کارتان با صبر و لبخند پاســخگوی انتظارات یا شکایت 
از کوتاهی هایی  باشــید که پاســخش را نه شما، بلکه 
دیگران و گاه جامعه  باید می گفــت. دل آزارانه تر اینکه 
جبرانی که طلب می شــد،  عموماً خواســته ای فردی و 
گاه دور از مرز قانــون واخاق بود  که خط قرمز شــما 

بود. هــر دوی این ها  موجب رنج و آزردگی قلبی شــما 
می شد. عمری غم فرزندان ما و خود را خوردید و گروهی 
از ما که منفعت طلبانــه  فراقانون را حــق می نمودیم، 
بر شــما تازیانه روحی زدیم و شــما ماندید و این همه 
قدرناشناسی فرزندانی که غم خوارشان بودید و هزاران 

دیگر که بماند. 
ما با شما چه کردیم؟  احتماال به پاداش این رنج مستمر و 
بی پایان،  تن شریفتان را سهل انگارانه بر زمین کوبیدیم.  
حق پناه شــما شــد و ماندید.  بزرگوارانه و شــادمانه 
برگشــتید. ما بهانه جویانه  واقعیت این قصور را پنهان 
کردیم و شــما ماندید و این حیرت  که با من که چنین 
می کنند، وای بر دیگران. بر دل گرفتید و لب نگشودید و 

این رنجی مضاعف بر روح زخم خورده شما شد. 
و حاال ما مانده ایم و این همه فکر نوآورانه و طرح اصاحی 
ناتمام  که معلوم نیســت با چه همت و لیاقتی می توان 
آن ها را به سرانجام رســاند. از طرح دانشکده دردست 
تأســیس فناوری های همگــرا گرفته،  تا فکــر برپایی 

اتاق های ســرمایه های فکری برای استادان بازنشسته 
دانشــگاه و  از شــکل دهی به پژوهش در آمــوزش، تا 
ارزشیابی اثربخشــی آموزش ها و هفته آموزشی که در 
راه است و دریغا جلسه دوم کمیته برگزاری آن مصادف 
شده است با روز تشــییع پیکر مطهر شما.  گویی دست 

سرنوشت  گل می چیند.
اما پیشــینه می گوید دانشــگاه ما میراث چون شــما 
اســتادان بزرگی است که جان  شــیفته خدمت خود را  
بی منت  چراغ نســل آینده کردند. راهشان پررهرو باد. 
اما روزهــای ورزش را که ثمره وجود چندوجهی شــما 
بود، بی دیدار چهره شــاداب  و تهی از خستگی شما  چه 
کنیم؟ شما که همه را همیشــه می دیدید. بر من واجب 
اســت شــهادت دهم بر ظلمی که از دیگــران بر  من و 
حتماً دیگرانی رفته بود و شــما  بی تقاضای مظلومان، تا 
به شکلی، حتی با صبر ســال ها جبرانش نکردید، از پای 
ننشستید. این درسی انسان ساز برای همه  بود. روحتان 

قرین رحمت که نکونامان نامیرایند.

آخرین نامه به بزرگی که از بین ما رفت و در قلب ما ماند 

اولی: ببخشید شما؟
دومی: من چاله ام.

اولی: تنهایی؟
دومی: نه، بقیه چاله ها هم 

هستن.
اولی: من که ندیدمشون. 

کجان؟
دومی: خب پوشوندنشون.

)چاله بین سلف و ابن سینا، در 
فضای سبز نزدیک ساختمان 

شهید رضایی(

مسعود بّنا و معمار پیر 
ســال ها پیــش در جایــی 
نزدیــک هیچ کجا و شــبیه 
هیــچ کجــا، شــهری بود. 
روزی شخص جدیدی وارد 
شــهر شــد. نگهبان دروازه 
شهر از او نام و نشــانش را پرسید. گفت: »نامم 
مسعود است و شغلم خانه ساختن. شنیده ام در 
این شهر خانه ها قدیمی و سست هستند. همراه 
شاگردانم آمده ام تا به مردم شهر کمک کنم و از 
خطر نجاتشان بدهم«. نگهبان سری تکان داد 
و گفت: »پس معمار هســتی... «. جواب داد: 
»شــما من را بّنا صــدا کنید. بیــم آن دارم که با 

معمارگفتن دیگران، غرور مرا بگیرد«.
مســعود بّنــا وارد شــهر شــد. او روزهــا همراه 
شــاگردانش در گذرهــا قــدم می زد و بــا مردم 
از مشــکالت خانه هایشــان صحبت می کرد: 
»معمارهای قبلی  سرتان کاله گذاشته اند... با 
نصف پولی که دریافت کرده اند، بناهای بهتری 
می توان ســاخت... با ســهم کوچکی از خراج 
ســالیانه، می توان تنگ دســتان را هم صاحب 
سرپناه کرد... «. خالصه آن قدر گفت تا بیشتر 
مردم با او همراه شــدند و از مســعود خواستند 

برایشان خانه جدید بسازد.
مســعود بّنا دورافتاده ترین زمین ها را پیدا کرد 
و بدتریــن مصالح را جمع کرد و با شــاگردانش 
شــروع به ســاختن کــرد. مــردم هــم راضی و 
خشــنود بودند که بــه زودی صاحب خانه های 
جدید خواهند شد. معمارهای قدیمی کارهای 
مســعود را می دیدنــد و به مــردم می گفتند که 
دارد سرتان کاله می گذارد؛ اما مسعود جواب 
می داد: »حرف هایشــان از حســادت است و 
منافعشــان قطع شــده و دیگر اهالی شــهر را 

نمی توان فریب داد«.
گذشت و خبر به معمار پیر رسید که مدت ها بود، 
در کلبه ای در دل دشــت زندگی می کرد. معمار 
پیر به شهر بازگشت و اوضاع را به چشم دید. فریاد 
برآورد: »آی مردم! این آدم دروغگو اســت و ادامه 
کارهایش شــهر را به خطر می اندازد«. عده ای از 
مردم که به او اعتماد داشــتند، همراه او شدند؛ 
امــا کارهای نادرســت بعضی معمــاران قبلی و 
حمایت های حاکم شهر باعث شد بقیه همچنان 
مســعود بّنا را درســتکار بدانند. مســعود بّنا هم 
شاگردانش را همراه چند نگهبان فرستاد و معمار 
پیر را کتک زدند و برگرداندند به کلبه اش در دشت.

خانه ها ساخته شــد و مردم به خانه های جدید 
رفتند و مسعود بّنا هم از شهر رفت. اولین سیلی 
که آمد، نیمی از خانه ها که در مســیر سیل بود 
خراب شد؛ اما مردم با خود گفتند حتمًا قضای 
الهی بــوده. اولین طوفان که آمد، قســمتی از 
دیوارها ریخــت؛ اما باز مردم همــان را گفتند. 
اولین برف که آمد سقف خانه حاکم روی سرش 
ریخت. کم کم همه داشــتند متوجه می شدند 
که فریــب خورده اند و به خانه های قبلی شــان 
برمی گشتند. حاکم و مردم یاد حرف های معمار 
پیــر افتادند؛ اما چه فایده که غرورشــان اجازه 

نداد بروند از او دلجویی کنند.

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به دانشــجویان هوافضا که در تنگ ترین جاها موشــک و ماهواره طراحی 
می کنند و اســتادان هوافضا که کمی با هم مهربان می نشینند تا منابع مالی برســد و اسباب کشی کنند. تقدیم 
می شود به مکانیکی های دانشگاه که سال ها در راهروی Lشــکل خود میزبان برترین رتبه های کنکور سراسری 
ریاضی هستند و کالس هایشان را به ابن ســینا می برند. تقدیم می کنیم به ابن سینا به مناسبت هووی جدیدش 
و مرخصــی طوالنی پیش رویش تا اســتراحتی کند از دســت تشــکل ها و دانشــجوها. تقدیم می کنیــم به همه 
ماشین دارهای دانشــگاه که قرار اســت حاالحاالها خودروی خود را وســط بلوار اکبری و حتی نزدیک خوابگاه 

پارک کنند. تقدیم می کنیم به منابع که فقط برای خراب کردن هستند و هنگام ساختن تمام می شوند.
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