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ساخت و ساز با  دست خالی
 66000 مترمربع پروژه عمرانی دردست اجرا   دریافت صفر درصد از بودجه عمرانی دانشگاه در سال 95  

 حجم باالی تعمیرات ساختمانی   دورخیز برای جذب منابع غیر دولتی
جزئیات در مصاحبه تفصیلی با کمیته عمرانی دانشگاه )صفحات 4و5(

دائم اآلنالین
اجتماعــی  شــبکه های 
جامعــه  آمدنــد،  کــه 
بیمــاری  روان شناســی 
جدیــدی را کشــف کرد: 
»جنون دیده شدن«. قبل 
از آن همه داشــتند زندگی شــان را می کردند. 
افراد وقتی سر کار و دانشــگاه می رفتند و ناهار 
می خوردند و درس می خواندند و... ، فقط همان 
کار را انجام می دادند؛ اما از وقتی فیس بوک دار 
شــدند، احســاس کردند که باید دائماً دیگران 
را در جریان احواالت خود قــرار دهند: »خوابم 
گرفته« یا »یک مگس دارد اینجا وزوز می کند. 
واقعاً ما برای چه در این دنیا هســتیم؟« وقتی 
اینســتادار شــدند، دیگر بالی ســلفی آمد و 
عکس گرفتن واجب شــد. از همبرگــر ناهار تا 
چمن های دانشگاه و چهره مبارک خود شخص 
در انواع ژســت ها، همه روی پروفایل اینســتا 
آپلود شــدند. تلگرام هم که آمد، تحولی دیگر 
بود در زمینــه چت؛ مانند زمان یاهومســنجر، 

ولی با امکانات بیشتر. 
اما وقتی پای چیــزی به نام کانال وســط آمد، 
دیگــر واقعاً انقالبــی صورت گرفــت. در مدت 
کوتاهی یک عالــم کانــال جدیــد راه افتاد با 
کارکردهــای مختلــف. تعداد بســیاری برای 
آموزش راه اندازی شده اند، از آشــپزی بگیر تا 
زبــان. بعضی ها هم صرفاً ســرگرمی اند. بعضی  
هم کارشان نق زدن و افســردگی است. یک بار 
کانالی در تبلیــغ خودش این طــور گفته بود: 
»اگر دنبال شعرهای غمگین و زارزدن هستید، 
به ما بپیوندید. مــا داریم اینجا همــه باهم زار 
می زنیــم«. اینکه هرکســی می توانــد برای 
خودش کانالی به عنوان تریبون داشــته باشد و 
حرف هایش را بزند، یا حتی از آن کسب درآمد 
کند، به خــودی خود چیز خیلی خوبی اســت. 
مشــکل اینجاســت: »هرکس«؛ یعنی تفکری 
اشتباه، خبری دروغ یا هرچیز نادرست دیگری 
به ســرعت در ذهن تعــداد فراوانــی مخاطب 
می نشیند. مخاطب هم که خدا را شکر، ذره ای 
تغییر نکرده اســت. آن زمان که پای تلویزیون 
می نشســت، فکر می کرد هرچــه اینجا بگویند 
خوب و درســت اســت، اینجا هم همین است. 
کانالی پست می گذارد: »وای باز هم شنبه شد. 
چقدر ما بدبختیم که باید برویم دانشــگاه یا سر 
کار، درحالی که االن یک نفر یک جایی نشسته 
پشــت مازراتی« و اول صبح آن همه مخاطب را 

آباد می کند. 
البتــه روی دیگر ســکه هــم هســت؛ خیلی 
کانال ها تالش می کنند برای فرهنگ ســازی. 
درواقع مشــکل اصلی، تلگرام و اینســتاگرام 
نیســت. اصــل قصه همــان مخاطب اســت. 
همانی که دائماً گوشی دســتش است و کتاب 
نمی خوانــد، همانی که قبل از ایــن فناوری ها 
هم کتاب دســتش نمی گرفت. همانــی که از 
هــر تکنولــوژی فقــط جــوک را می خواهد 
و بی  نهایت حــرف زدن. همانی کــه همه باید 
 راه حلی جــدی و فوری برای مشــکلش بیابند: 

فکر نکردن.

سرمقاله

توضیــح روزنامه: بعضــاً از ما 
سؤال می شود که روزنامه چه 
روزهایــی در اصطالح بســته 
می شــود و چگونه 7:30 صبح 

در جایگاه ها به انتظار  ...

لک لک روزنامه

دکتر فتوحی ریاســت دانشگاه شــریف، طی احکامی 
صفحه  2 جداگانه دو انتصاب انجام داد  ...  

در سرمقاله اخیر نشریه اکونومیست به واقعیت هایی از 
صفحه  6 تأثیر قیمت برق بر میزان نفوذ ...  

قبل از دیدن فیلم »ماجرای نیمــروز« نقدها و نظرات 
صفحه  7 تنی چند از نسل اول انقالب را ...  

وقتی ما هنوز به دنیا نیامده بودیممصاحبه با دکتر عباس رجبیانتصابات جدید

سحر بختیاری

صفحه  2 

صفحه  3 

گزارشی از وضعیت خوابگاه متأهلین 

خانواده های دوست داشتنی

کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
@sharifdaily
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انتصابات جدید
دکتر فتوحی ریاست دانشگاه شریف، طی احکامی جداگانه دو انتصاب انجام داد. 
دکتر حسین مختاری، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق، پس از دو سال 
خدمت، مجددًا از تاریخ 16فروردین برای مدت 2 ســال در ســمت مدیر ارتباط با 
صنعت دانشگاه صنعتی شریف ابقا شد. دکتر آرش امینی هم از تاریخ 14فروردین 

برای مدت 2 سال به سمت معاون دانشجویی دانشکده مهندسی برق منصوب شد. الزم به توضیح است که 
معاونت های دانشکده ها ازطرف ریاست دانشکده پیشنهاد می شوند؛ ولی ازجانب ریاست دانشگاه تعیین 

می شوند و حکم آن ها ازطرف او ابالغ می شود.

از هیچ نامزدی حمایت نمی کنیم
بسیج شریف، با انتشار بیانیه ای اهداف بسیج در قبال انتخابات ریاست جمهوری را شامل 
محورهای زیر خواند: 1. افزایش مشارکت در انتخابات، 2. ترغیب عموم دانشجویان به 
رأی آگاهانه و پرهیز از رأی سیاست زده 3. معرفی مسائل و اولویت های کالن کشور و نقش 
دولت در حل آن. این تشکل در ادامه اعالم کرد در این انتخابات از هیچ یک از نامزدهای 

انتخاباتی حمایت نخواهد کرد و امکانات بسیج دانشگاه، در اختیار تمامی نامزدهای خواستار آن قرار خواهد گرفت. 
بسیج همچنین خبر داد که از دوازده کاندیدای نام آشــناتر ریاست جمهوری برای تشریح مواضع خود در دانشگاه 
دعوت کرده است که از میان این دوازده نفر، اعطای مجوز حضور دو نفر، استثنائًا، منوط به تأیید صالحیت ایشان شد.

خراسان جنوبی در جابر
مراســم »اتشونی« که فرصتی مناســب است برای آشــنایی با فرهنگ و هنر استان 
خراســان جنوبی، امســال برای دومین ســال پیاپی از طرف کانــون ایران گردی و 
ایران شناســی برگزار می شــود. این برنامه شامل اجرای موســیقی و رقص محلی، 
نمایشگاه صنایع دســتی و ســوغاتی، اجراهای طنز و برنامه هایی برای آشناکردن 

دانشجویان با جذابیت های گردشگری استان خراسان جنوبی و فرهنگ  و هنر این استان و البته پذیرایی می شود. 
این برنامه 4اردیبهشت ساعت 16 در سالن جابر برگزار می شود و شرکت در آن برای تمام دانشجویان شریفی آزاد 
است. برای کسب اطالعات بیشتر دراین رابطه می توانید با آی دی ابوالفضل جعفری @jafariii در تماس باشید.

آخرین اطالعات از ماهواره شریف
روابط عمومــی اعالم کرد کــه دکتر فتوحی درمــورد تغییر برنامه پرتــاب ماهواره 
شریف ســت اظهارنظری نداشــته اســت و این صحبت ها مربوط به رئیس ســابق 
دانشگاه است. دکتر روستاآزاد در برنامه ثریا گفت: »اسم این ماهواره به دلیل ترس 
از تحریم، به دوستی تبدیل شد. بهمن ماه سال 95 این ماهواره به موشک بسته شد تا 

پرتاب بشود و روی سکو هم رفت؛ اما بعد از اینکه آمریکا به ایران هشدار داد، ماهواره دوباره به آشیانه برگشت«. 
گفتنی است ســردار حاجی زاده، به عنوان فردی که فرمان _ و نه اختیار_ پرتاب هر موشکی در کشور دست 

اوست، در اسفندماه گذشته همین صحبت را تکرار کرد.

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 714  شنبه 2 اردیبهشت 96 شریف نیوز

بنــا بــر شــنیده ها، اخیــرًا رئیــس یکــی از   
دانشکده ها در پاســخ به نامه یکی از اعضای 
شــورای صنفی مبنی بــر ارائه  بیــالن مالی 
تأسیســاتی و رفاهــی دانشــکده باتوجه به 
اعتراضــات مکــرر دانشــجویان دانشــکده  
مربــوط، وی را بــه پیگیری پرونــده از طریق 

مراجع باالتر تهدید کرده است.
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد   
اسالمی، هرساله طی نمایشگاه بین المللی 
کتــاب تهــران، یارانــه خریــد کتــاب ارائــه 
می کند. دانشــجویان با واریز 60هزار تومان 
و اســتادان با واریز 175هزار تومان، به ترتیب 
از بن کارت هایــی با مبالــغ 100 و250هزار 
تومان برخوردار می شــوند. اطالعات بیشتر 

.  @bontibf در کانال تلگرام
ادامــه  مســابقات گرامیداشــت دهــه  فجر،   
در دو رشــته  فوتبال دســتی و تنیــس روی 
میــز بین خوابگاهــی دختــران، در روزهای 
31فروردین و 1اردیبهشت برگزار شد. آدم یاد 

مسابقات 13آبان تا 16آذر می افتد. 
خبر خــوب برای ورزش دوســتان شــریفی،   
نه ورزشــکاران اینکه باالخره مسابقات بازی 
کامپیوتری Fifa، به طور رسمی به رقابت های 
بازی های آســیایی 2022 هانگــژوی چین 
اضافه شــد. طبق اعالم کانال هــای خبری 
داخلی، مدال های این رشــته، در رده بندی 
مدال ها منظور خواهد شد. از تمام شریفی ها 
خواهشــمندیم، رفت وآمــد بــه گیم نــت را 
مدون تر پیگیری کنند تا شاهد ازدحام در این 

مکان نباشیم.
گروه ذوب آهن اصفهــان از مجتمع خدمات   
فناوری، مرکــز آب و انرژی و دانشــکده مواد 
دانشــگاه صنعتی شــریف بازدید کردند. بنا 
به گفته  کانــال اطالع رســانی روابط عمومی 
دانشــگاه، ایــن بازدیــد در جهــت تعامل و 

همکاری بیشتر صورت گرفته است.
به گــزارش روابط عمومــی دانشــگاه، طبق   
 (Round University Rankings)رده بنــدی
RUR، دانشگاه شــریف با کسب دومین رتبه 
ملــی، در رتبه  272 مؤسســات علمی جهان 
جای گرفــت. تعــداد کل مؤسســات ایرانی 
امســال با افزایش 4 مؤسسه نســبت به سال 
گذشــته، برابر با 11 مؤسســه بود. دانشگاه 
هاروارد و مؤسسه فناوری کالیفرنیا و دانشگاه 
شــیکاگو، رتبه هــای نخســت تا ســوم این 

رده بندی را به خود اختصاص دادند.

توضیح روزنامه: بعضًا از ما سؤال  گزارش
می شود که روزنامه چه روزهایی در آرمان پورزین العابدین

اصطــالح بســته می شــود و چگونــه 7:30 صبح در 
جایگاه ها به انتظار روی ماهتان می نشیند. جواب این 
است که ما مأمور پخش جوان و بسیار پرانرژی ای داریم 
که در ســاعات اولیــه روز آماده باش، بــه محض اینکه 
روزنامه از چاپخانه به دانشــگاه می رســد، داغ داغ در 
جایگاه ها قــرار می دهد و بعد از آن در دانشــکده ها و 
ادارات دانشــگاه پخش می کند. پای صحبت َلک َلک 
روزنامه می نشــینیم و تفاوت رفتــار دریافت کنندگان 

روزنامه را از زبان وی می شنویم.
آرمان پورزین العابدین

قربان خنده تان
به نوع رفتار و برخورد افراد درون دانشــگاه با مســئول 
پخش روزنامه )بنده حقیر( می پردازیم؛ رفتارهایی که 
می توان آن ها را به اموجی های تلگرام تشبیه کرد . این 

افراد سه دسته هستند:
اولین دســته افراد خوش برخورد و خندان هســتند. 
هنگامی کــه وارد دفتر کار آن ها می شــویم، به گرمی 
از ما اســتقبال می کنند و از اینکه برای ایشان روزنامه 
می بریم خوشــحال می شــوند. با اشــتیاق روزنامه را 
در دســت می گیرند و به ســرعت تیتر روزنامــه را نگاه 
می کنند. این افراد، بردن روزنامــه را نوعی احترام به 
خود می دانند و  بــا رفتار خود با مســئول پخش، این 
احترام را پاســخ می دهند. رفتار این افراد شــخصیت 
واالی آن ها را نشان می دهد. تندیس خوش اخالق ها 

تقدیم می شود به:
نفر اول: آقای درشت اندامی که 7:30 صبح در دفترش 
حضور دارد. اکثر مواقع یک نان بربری با پنیر روی  میز 
شلوغ ایشان قرار دارد و با چهره جذاب از شما استقبال 

می کند و  با انرژی مثبت راهی تان می کند.
نفر دوم: مسئول دفتر ریاست دانشگاه، آقای رضایی 
که با کمال ادب، همچون فردی رسمی با شما برخورد 

می کند و شخصیت درخوراحترامی دارد.
نفر ســوم: آقای جوانی که در دفترش در ســاختمان 
تأسیسات نشسته است و هر دفعه با عبارت »مهندس 

دستت درد نکنه« از ما استقبال می کند.
نفر چهارم: کارمند محترم معاونت آموزشی که همواره 

با لبخند پرمهر و تشکر فراوان از ما پذیرایی می کند.

گره از اخم بگشا
افراد دســته اول در برابر محبتی که به آن ها می شود، 
فقط با محبت پاســخ آن را می دهنــد؛ به طوری که ما 
هم متوجه می شویم. اما افراد دسته دوم و سوم سبک 

ویژه ای برای ابراز محبت دارند.
افراد دسته دوم بی تفاوت هستند. بزرگ ترین محبتی 
که آن ها به ما می کنند این است که وقتی به آنها سالم 
می کنیم، سر خود را باال می آورند، یک نگاه ساده به ما 
می کنند و با نگاه جواب ســالم ما را می دهند و بعد هم 
مشغول کار خود می شــوند. اصاًل برای این افراد مهم 
نیست که روزنامه برای ایشان برده می شود یا نه. حتی 
روی میز بعضی افراد این دســته می توان روزنامه های 
سری قبل را دید که حتی این زحمت رو به خود نداده اند 
که آن هــا را بردارند. انگار این افراد وقت ســرخاراندن 

ندارند، چه برســد به اینکه روزنامــه را از روی میز خود 
بردارند. ان شاءا... همیشه پرکار و پرتالش باشید.

اما جالب ترین ها، افراد دسته سوم هستند که وقتی ما 
را می بینند اخمی به چهره زیبای خود می آورند و با اخم 
از ما پذیرایی می کنند. شاید تقصیر ماست که روزنامه 

رایگان را در دفتر کارشان به آن ها تحویل می دهیم .
اخم در برابر خدمتــی که به طور رایگان بــه آن ها ارائه 
می شــود، مرزهــای قدردانی را جابه جــا می کند؛ اما 
مهم ترین فرق افراد دسته ســوم و دسته دوم این است 
که این افراد روزنامه را از روی میز خود برمی دارند و از آن 
به عنوان زیرلیوانی و گلدان استفاده می کنند. روزنامه 
برای این افراد چنین استفاده ای دارد. ما نیز خوشحال 
هستیم که خدمتی به این افراد می کنیم و زیرگلدانی و 

زیرلیوانی آن ها را تأمین می کنیم.

رفتار دریافت کنندگان روزنامه از زبان مسئول پخش

لک لک روزنامه
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کنگره ملی مهندسی عمران
»دهمیــن کنگره ملی مهندســی عمران«  روزهای چهارشــنبه و پنجشــنبه هفته 
پیش در ســالن همایش های مرحــوم جباری )!( برگزار شــد. این کنگــره با محور 
مهندسی های سازه، زلزله، آب، نقشه برداری و ژئوماتیک، ژئوتکنیک، حمل ونقل و 
محیط زیست بود. یکی از اهداف اصلی این کنگره دوروزه فراهم آوردن فرصتی برای 

شرکت کنندگان بود تا بتوانند دستاوردها و آخرین تکنولوژی های مرتبط با حوزه تخصصی خود را به مخاطبان 
حاضــر در این کنگره ارائه کنند. در این کنگره ضمن برنامه های اصلی، برنامه هایی چون نمایشــگاه مقاالت 

پوستری، دوره های آموزشی کوتاه مدت، کارگاه های تخصصی و نمایشگاه کتاب برپا شد.

افتخارآفرینی در مسابقه استارتاپی  فین استارز
مســابقه اســتارتاپی فین اســتارز با هدف شناســایی و معرفی نوآوری های برتر 
در حــوزه تکنولوژی هــای مالی برگزار شــد. »کوانت کن« که درحــال حاضر در 
شتاب دهنده شریف دوره شــتاب دهی را سپری می کند، توانست مقام دوم را در 
این مســابقه کســب کند. »کوانت کن« نوعی پلتفرم الگوریتم تریدینگ در بازار 

ســرمایه ایران است که سعی می کند کدنویسان و ریاضی دانان و افراد با دانش مالی را قادر سازد به رایگان 
اســتراتژی های معامالتی خود را روی این پلتفرم بنویســند و آن را روی داده های گذشته تست کنند یا در 

بازار سهام معامله کنند.

سیاحت در سیاست شماره 714  شنبه 2 اردیبهشت 96بــــــــخش  خـــــــبری

 از عوام فریبی 
تا بی توجهی به عامه 

عوام فریبی از اتهامات رایج  پوریا مرشدی

روزهای انتخابات است. اتهامی که نه مختص 
کشــور ماســت، نه به زمــان خاصــی محدود 
می شود و نه در گروه سیاسی ویژه ای خالصه 
می شــود. امــا عوام فریبــی، از انتخابات ۸4 
شــکل جدیدی بــه خــود گرفــت. پرداختن 
عوامانه به مســئله اقتصاد و غم نان به شــکل 
اغراق آمیــزی در انتخابات ۸4 و ۸۸ بروز کرد؛ 
اقتصادی که سال هاســت به مسئله ای بغرنج 
در دهک های متوســط و پایین جامعه که قشر 

بزرگی را شامل می شود، تبدیل شده است. 
رأی های برآمــده از این عوام فریبی از ســوی 
اصالح طلبان و حامیانشان به عنوان رأی های 
برآمده از گونی های سیب زمینی، سیب های 
اســرائیلی و وعده های غیرمسئوالنه یارانه ای 
تعبیر می شــد؛ تعبیری که اگر هم بیراه نباشد 
و آن را درســت بپنداریم، حــاوی نکته مهمی  
اســت که اصالح طلبان غالبًا از آن به سادگی 
گذشته اند و هر سال با شروع  انتخابات دربرابر 
رویکردهای این چنینی رقیب، جز غرزدن راه 

دیگری را پیدا نمی کنند.
بــا تغییر رویکرد اصالح طلبــان امروزی که در 
دهه شصت، به عنوان چپ های نظام شناخته 
می شدند، فاصله آن ها از متن جامعه و به ویژه 
دهک های پایین آن ســبب شــد تــا همواره با 
معضل ارتباط با این اقشــار دســت وپنجه نرم 
کننــد. به روایــت دیگر، آن ها گویی از ســوی 
دیگــر بــام افتادنــد و فرصت گفت وگــو و فهم 
زندگی اقشــار متوســط روبه پایین جامعه را از 

خود دریغ کردند.
انتخابات ۸۸ و ادبیات میرحسین موسوی که 
در جذب اقشــار مختلف مردم توفیق نســبی 
داشــت و از ســویی نماینــده اصالح طلبــان 
بــه حســاب می آمــد، بــاز هــم نتوانســت 
اصالح طلبــان را متوجه غفلتشــان بکند. کار 
به جایی رســید که چندی پیش ســید محمد 
خاتمــی، مســتقیمًا به ایــن ایراد اشــاره کرد 
 و مشــکل را در عــدم توجه به اقشــار مختلف 

جامعه دید.
حال دوبــاره اصالح طلبان و حامیانشــان در 
مقابل رقیب قدری قــرار گرفته اند. زاویه نگاه 
اصالح طلبان ســبب شده اســت که هر بار با 
معضل مشــابهی روبه رو شــوند و به علت تکیه 
بــر رویکردهــای نخبه گرایانــه و درعین حال 
ضدچپ گرایانه _ به روایت حسام الدین آشنا، 
مشــاور حســن روحانی _ هربار دست خود را 
در برابــر آنچــه عوام فریبی رقیــب می دانند، 
خالــی ببینند. حــال آنکــه اگر به جــای نقد 
عوام فریبی رقیب یا تقلیــد از این منش، نگاه 
را به سوی خودشــان برگردانند و برای مسئله 
»بی توجهــی بــه عامــه« راهکاری مناســب  
بیابنــد، می توانند امیدوار باشــند کــه از این 
 ملت سیاست ورز، سال های سال رأی اعتماد 

بگیرند.

وقتــی صحبــت از  گزارش
زندگــی خوابگاهی فاطمه بهرام پور

می شود، همه ذهن ها به چند خوابگاه 
پرجمعیــت محلــه طرشــت معطــوف 
می شــود؛ اما یکی از خوابگاه هایی که 
کمتر کسی سراغ آن را می گیرد و سبک 
زندگــی در آن تفاوت هــای اساســی با 
خوابگاه هــای حوالی دانشــگاه دارد، 
خوابگاه متاهلین  اســت. الزم است 17 
کیلومتر از تهران به سمت کرج دور شویم 
تا به شهرک دانشگاه و خوابگاه زوج های 
شریفی برســیم. مجموعه ای با 3بلوک 
4۸واحــدی 42متری کــه اولین منزل 
کانــون گــرم خیلــی از خانواده ها بوده 
است. به سراغ یکی از زوج های ساکن در 
این خوابــگاه رفتیم تا از مشکالتشــان 
بپرسیم که متوجه شــدیم خوشبختانه 
دانشــگاه به این مجموعــه بی اعتنا هم 
نبوده است و طی سال گذشته بسیاری 

از مسائل آن را رفع کرده است.

ورود دزد ممنوع
تا چند ســال پیش دِر خوابگاه کاماًل باز 
بود و درحالی که جایگاه نگهبانی برای 
آن تعبیه شــده بود، نگهبــان تمام وقت 
نداشــت. یک ســال پیش وقتی باتری 
خودروی یکی از دانشــجویان ســرقت 
شــد، امنیت خوابگاه جدی گرفته شد 

و امروز، هم نگهبانی 24ســاعته برقرار 
است و هم دِر خوابگاه به ریموت مجهز 

شده است.

دیگر از آسمان سنگ نمی بارد
سنگ نمای بلوک ها، فرسوده و درحال 
ریزش بود که با استفاده از رول پالک این 

مسئله حل شد.

شهرک دانشگاه، یک نفر!
رفــت و آمــد بــه کیلومتــر 17 یکــی از 
دغدغه هــای جــدی زوج هــای جوان 
بــوده و هســت. پیش از ایــن فقط یک 
سرویس ساعت 6:30 صبح از شهرک به 
دانشگاه و ساعت 1۸:30 از دانشگاه به 
شهرک پیش بینی شده بود؛ اما اکنون با 
اضافه کردن یک سرویس رفت در ساعت 
۸:15 و یک سرویس برگشت در ساعت 
16:40 اوضاع بهتر شــده است. البته 
معاونت دانشجویی جهت اطالع دقیق 
از تعداد رفت وآمد با سرویس، بلیت های 
250تومانــی برای ســرویس ها در نظر 

گرفته است. 

اقتصادی
هــر زوج در خوابــگاه بــه ازای یک ترم 
ســکونت باید مبلغ 500هزار تومان به 
معاونت دانشــجویی پرداخــت کند که 

در مقایســه با اجاره یک واحد مشــابه، 
یعنــی واحدی 42متــری با یــک اتاق 
خواب، پذیرایی، آشــپزخانه ، سرویس 
بهداشــتی و یک بالکن کوچک، بسیار 
مناسب است. البته دانشگاه برای این 
زوج ها بن خرید نیز در نظر گرفته است 
که هر خانــواده می توانــد 6برابر مبلغ 
واریزی خرید کند. البتــه ناگفته نماند 
که 4ماه اســت اعتبار بن خانوار تأمین 

نشده است.

هنوز مشکالتی جدی باقیست
به طور کلی به نظر می رســد سه مشکل 
عمــده گریبان گیــر خوابــگاه متأهلی 
اســت. اول از همــه صــف طوالنــی 
متقاضیان ورود به این خوابگاه اســت. 
این درحالی اســت که بــه ادعای یکی 
از زوج ها که 6 مــاه در این صف منتظر 
بوده، هم اکنون قریب به 10 واحد خالی 
ظرفیت موجود اســت و دلیل این عدم 

تناسب مشخص نیست.
مشــکل بعدی بحث شــیرین اینترنت 
است. خوابگاه متأهلین اینترنت ندارد. 
اخیــرًا بلوک هــا و اتاق ها کابل کشــی 
شــده اند؛ ولی هنــوز مــودم در اختیار 
افراد قــرار نگرفته اســت. از آنجایی که 
ادامه حیات دانشجویان بدون اینترنت 
امکان پذیر نیست، هریک از خانواده ها 

اینترنــت خــود را به صــورت آزاد تأمین 
کرده اند. این درحالی است که بسیاری 
از ســاکنان، دانشــجوی تحصیــالت 
تکمیلی هســتند و ظرفیت اینترنتشان 
در دانشگاه بدون استفاده مانده است.

مشــکل دیگری که ساکنان به آن اشاره 
می کردنــد، بحــث بی کیفیت بودن آب 
آشامیدنی خوابگاه بود. آب آشامیدنی 
مقادیــر درخورتوجهــی آهــک دارد و 
معمواًل ساکنان برای مصارف خوراکی، 
آب معدنی تهیه می کننــد. هرچند آب 
آهک دار برای شست وشو و استحمام هم 
اصاًل مناسب نیست و الزم است دانشگاه 
جهت تصفیــه آب مصرفی این خوابگاه 

تمهیداتی جدی بیندیشد.

شورای صنفی غیرفعال
اگر از مشکالتی که به مسئوالن دانشگاه 
برمی گردد بگذریم، مســئله مهمی که 
در خوابــگاه متاهلین مشــهود اســت 
غیرفعال بودن شــورای صنفی خوابگاه 
اســت. باید این واقعیــت را بپذیریم که 
دانشگاه برای شناسایی و حل معضالت 
مختلــف به کمک همه افــراد نیزا دارد. 
قطعًا مســئولیت پذیری دانشجویان در 
خوابگاه برای پیگیری مســائل صنفی 
می تواند از بروز بســیاری از مشــکالت 

بعدی نیز پیشگیری کند.

گزارشی از وضعیت خوابگاه متأهلین

خانواده های دوست داشتنی
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پروژه ســاختمان هوافضا در ســال 87 آغاز شده 
است. زمان پایان آن کی است؟

به شرط تأمین منابع CPM پروژه بین 24تا30 ماه برای این 
1۸هزار و 200متر مربع طول می کشد. 

برآورد دارید که تأخیر پروژه چــه مقدار بر هزینه 
های آن اضافه می کند؟

مــا در پروژه های عمرانــی، عنوانی به نــام تعدیل داریم. 
کارکرد پیمانکار در زمانی که کار می کند، نسبت به قیمتی 
که در ماه پایه قرارداد بسته است مالک است. حاال اگر کار 
در زمان مقرر انجام نشــود، یک بخشنامه ای به نام تعدیل 
در کل کشــور منتشر می شــود و پیمانکارها چیزی به نام 
مابه التفاوت یا تعدیل را می گیرنــد که قیمت ها را معمواًل 
باالتــر می برند. مثاًل بــرای یک کار ده میلیــاردی چیزی 
درحدود روزی 2میلیون تومان تعدیل می شود. البته این ها 
از این جهت که می خواهم حدود داشته باشید و همین را 
به پروژه هوافضا تعمیم ندهید. تأخیر در مفهوم کلی یک 
آفت است. اینجا آسیب های تأخیر فقط آسیب های تعدیل 
نیست. تأخیر چنین پروژه هایی که برای رفع یک نیاز خاص 
پیش بینی شده اســت، برای توسعه کشور و آموزش مضر 
اســت. ما یک مطالعه ای کردیم. متوسط عمر طرح های 
تملک دارایی های سرمایه ای  کشور، از سال ۸0 به این ور 
بین 9تا12 سال است. عمده دلیل تأخیر پروژه ها کمبود 
منابع است. شما حتی در کشورهای توسعه یافته هم بروید، 
پروژه هایی که ازطریق دولت تزریق مالی می شود، با چنین 

مشکلی درگیر هستند.
درصد پیشرفت کار چقدر و پیمانکار هوافضا چه 

کسی بوده است؟
حدود 40تا44 درصد پیشــرفت داشته اســت. تا مرحله 
سفت کاری با قرارگاه خاتم االنبیا بوده و بعد از آن دستوری 
از طرف کمیته عمرانی صادر می شود که بنا به ضرورتی که 
دانشــگاه در تأمین فضای کارگاهی استاندارد دانشکده 
هوافضا نیاز دارد و با توجه به اینکه پول یکجا  نداریم، یک 
طبقه آن شــامل طبقه منفی یک که طبقه مهم کارگاه ها 
است، به صورت امانی یا مستقل انجام شود. یعنی دانشگاه 
خودش تجهیزات را بخرد و به صــورت جزء به پیمانکارها 
واگذار کند و انجام دهد. کاری ســخت است که شکر خدا 
انجام شد. با 5 پیمانکار و یک مشاور. به امید خدا تا اواخر 
اردیبهشت در اختیار دانشــکده قرار خواهد گرفت و این 
2هزار متر مربع انشــاا... گشایشــی بــرای کارهای این 

دانشکده درپی خواهد داشت.
آیا پیشــنهاد مالی هم برای این ســاختمان شده 

بود؟
مــدل این پیشــنهاد کــه الاقل به 
ما رســید، این بود که یک ســری 
تصمیم گیری های درون دانشگاه 
به بیرون دانشــگاه واگذار بشود. 
این خط قرمز دانشگاه است. آنچه 
مربوط به درون دانشگاه است، باید 
تصمیم گیــری اش هــم در داخل 

خودش باشد. 
ن  ختما ســا شــت  سرنو
چــه  هوافضــا  قدیمــی 

می شود؟
واقعش اینکه دانشگاه طرح جامع 
مصوبی ندارد و بر همین اســاس 
تصمیــم بــرای آینده ســاختمان 

قدیمی هوافضا نداریم.
درمورد طرح جامع توضیح 

بیشتری دارید؟
ایــن طــرح جامــع مطابــق بــا 
ه  نشــگا ا د ی  ی ها تژ ســترا ا
و برنامه هــای توســعه ای آن در 

حوزه های مختلف مشخص می کند که دانشگاه باید چه 
چیدمانی داشته باشد. ما االن چنین طرح مصوبی نداریم.

تصمیم گیری مشکل نمی شود؟
چــرا. اگر مــا طــرح جامع داشــته باشــیم قطعــًا مدل 
تصمیم گیــری راحت تــر و دقیق تر می شــود؛ اما درحال 

حاضــر هم تصمیمات مــا فی البداهه نیســت؛ به عنوان 
مثال ما حدود ۸ ماه اســت که به طــور جدی روی 4 طبقه 
مطالعــه می کنیم که چه کاربری مناســبی از آن بگیریم. 
یعنی همیــن االن هــم تصمیم گیری ها فرایند روشــن و 

برنامه ریزی شده ای دارد.
دکتــر کوچــک زاده در مصاحبه شــان گفتند که 
اولویــت هوافضا بــوده؛ اما بعد منتقل شــده به 
مکانیک. به هرحال نداشتن اولویت ممکن است 

ایجاد سوء تفاهم کند.
ببینید تعیین اولویت یک بخش آن این می شود که مقدار 
پولی که شما دارید، چه چیزی را کامل می کند. فرض کنید 
رئیس دانشگاه دو جا را دوســت دارد تمام کند. شما یک 
مقدار پول دارید. با این پول یکی را می توانید تمام کنید، یا 
اینکه یکی را زخمی کنید و باز هم دو تا زخمی بماند. من 
فکر می کنم شما به هر تیم مدیریتی بگویید که چه کنم، او 

می گوید که یکی را تمام کنید. 
مثاًل مواد هم االن شروع به ساخت شده. نمی شد 

این پول را به مکانیک یا هوافضا منتقل کرد؟
یک نکتــه ای که وجــود دارد اینکه پروژه هــای عمرانی 
ردیف بودجه دارند و ما به انــدازه ردیف بودجه مواد پول 
تزریق می کنیم. مــا با همکاران محترم دانشــکده مواد 
صحبــت کردیم تــا فرایند تزریــق پول کند نشــود؛ مثاًل 
فارغ التحصیــالن و بقیه بــه کمک بیایند. لــذا پولش را 

نمی توانیم جای دیگری خرج کنیم.
امکان رایزنی با دولت وجود ندارد که ما این پول را 

در جای دیگری خرج کنیم؟
سازوکاری در سازمان برنامه وبودجه است که ردیف بودجه 
هر پروژه مال خودش است. البته تا االن هم این گونه نبوده 

که ما پول یک پروژه را به دیگری بدهیم.
ســاختمان مکانیک که از ســال 89 شروع شده 
است، به شــرط تأمین منابع تا چه زمانی تکمیل 

می شود؟
به شرط تأمین منابع نهایتًا تا یک سال و نیم کامل می شود. 
عملیات سفت کاری تمام شــده و در مرحله نازک کاری و 

تأسیسات مکانیکی و برقی است.
قصد ندارید کار را مانند هوافضا قطعه قطعه کنید؟
خیر. قطعه قطعهکردن کار بنا به ضرورت بود؛ اما در مکانیک 
با توجه به تمهیدات انجام شــده، شــما شاهد یک سرعت 

مناسب خواهید بود و کلش در اختیار مکانیک است.
ساختمان مواد هم که تازه شروع شده است؟

بله. گود برداری آغاز شــده است و به اندازه ای که سازمان 
برنامه وبودجه مصوب کرده، تا این 
مرحله کافی است و ما درتالشیم تا 

نگذاریم کند بشود. 
االن دغدغه مرتبط با مصوبات 

برنامه وبودجه کجاست؟
اینکه چه مبلغ از مصوبه و براساس 

چه برنامه زمانی ای محقق شود.
تا حاال شــده در طی یک ســال، 
درصد زیادی از آن محقق نشود؟
بله. در ســال 95 بودجــه عمرانی 
صفردرصد داده شده است؛ یعنی 
اصاًل داده نشده است. چون حجم 
دولت در طی ســال های گذشــته 
بزرگ شده و هزینه های جاری زیاد 
شــده، بودجه عمرانی را نتوانسته 
تأمیــن کنــد. بودجــه عمرانــی 
اولویتش بعد از هزینه های جاری 
و یارانه هاست. شما سالی 43هزار 
میلیارد تومان پول یارانه پرداخت 
می کنید. شــما درنظــر بگیرید ما 
برای تمام کردن پروژه های جاری 
روی 15تا30 میلیارد صحبت می کنیم. حاال فرض بکنید 
اگر این پول در اختیار دولت بود، چگونه می شد. اشتغال 

از چه سمتی می توانست ایجاد شود. 
پس این مشکل تأمین بودجه یک بحث کشوری 
است. می خواهم ببینم در حوزه آموزش عالی مثاًل 

این گونه نیست که به یک دانشگاهی توجه شده و 
دانشگاه ما موردظلم قرار گرفته باشد؟

بخشــی نگری معضلی در کشور اســت. یک زمانی دکتر 
عارف، معاون اول رئیس جمهور بودند. ایشان به هیچ جایی 
توجه ویژه نداشــتند. هر پولی بــود، برمبنای طرح کالن 
تقســیم می شــد. در دوره هایی برعکس بوده اســت. در 
بحث آموزش عالی مسئله کالنتری وجود دارد. در شروع 
دوره ریاســت جمهوری جناب دکتر احمدی نژاد، ما ۸4 
دانشگاه داشــتیم. وقتی ایشــان رفت ما 1۸4 دانشگاه 
دولتی داشــتیم. ازآن طرف تقاضا برای آموزش عالی هم 
کاهــش پیدا کرد. دولــت یک منابعی دارد. ایــن منابع را 
جایی باید بگذارد که بتواند بهره برداری کند. پس اولویت 
آموزش عالی پایین تر می آید. از طرفی گروه های ذی نفع 
می خواهند آن دانشــگاه هایی که قرار بوده ساخته شود 
را کامل کنند. کل بودجه عمرانی دانشــگاه 950 میلیارد 
تومان اســت. عدد کوچکی اســت؛ ولی همین هم دچار 
این اشــکال است.  مثاًل سال گذشــته این رقم صفر بوده 
اســت. درحال حاضر دانشــگاه 66هزار مترمربع پروژه 

درحال انجام دارد. 
چیزی که مشــخص اســت، وضعیت نامناســب 
تأمین بودجه دولتی است. آیا دانشگاه برای جذب 
منابع مالی غیردولتی مثل خیریه ها و موقوفات، 

متولی و سازوکاری دارد؟
به طور کل، هم ســاز و کار آن وجــود دارد و هم نمونه های 
زیادی را در دانشگاه داریم؛ اما به این صورت که بخواهیم 
بگوییــم دانشــگاه اقدامی پیش دســتانه در ایــن زمینه 
انجام می دهــد، خیر. از نمونــه پروژه هایی کــه با منابع 
این چنینی همیــن االن درحال اجراســت، می توانیم به 
آمفی تئاتر دانشکده مهندسی کامپیوتر اشاره کنیم که با 

وصیت آقای دکتر علی محمد سعیدی منابع خوبی به آن 
اختصاص داده شد و خب به نام ایشان نیز مورد بهره برداری 
قرار خواهــد گرفت. نمونه دیگری کــه از این منبع تأمین 
شده است، ســاختمان موفقیان در خیابان خارک است. 
دانشکده مدیریت و اقتصاد یکی دیگر از این نمونه هاست 
که بخــش قابل توجهــی از آن با منابــع غیردولتی پیش 
رفت.  از هزینه های تعمیرات آسانســورها از همین محل 
پشتیبانی می شود. برخی تجهیزات آزمایشگاهی از منابع 
غیردولتی تأمین شد. خوابگاه مجهز مصلی نژاد و مجموعه 
ورزش های آبی بی نظیر دانشگاه نیز با حمایت عظیم آقای 
دکتر مصلی نژاد، از جمله پروژه های بزرگی هستند که از 
منابع غیربودجه ای تأمین مالی شده اند.  اما ما معتقدیم که 
با وجود فهرست بلندباالیی که ذکر شد، پتانسیل دانشگاه 
بسیار بیشتر از این هاست؛ زیرا همه این ها درحالی محقق 
شــده اند که دانشگاه خیلی در این زمینه فعال وارد نشده 
بود. انجمن فارغ التحصیالن نیز ســازمان دهی جدیدی 
برای این کار انجام داده است تا پیگیر جذب منابع مالی از 
این دست شوند.  در تکمیل بحث منابع مالی باید گفت که 

ساخت و ساز بــــــــــــا  دست خالی
توضیحات خواندنی کمیته عمران دانشگاه درخــــــــــــــــــــــــــــصوص توسعه فیزیکی دانشگاه و موانع پیش رو

روزنامه نگاری دغدغه های خاص خودش را دارد. خبرنگار باید برود سوژه اش را پرونده
پیدا کند و از منابع رسمی و غیررسمی مواد الزم را برای گزارشش پیدا کند. در 
این وســط اگر مدیران مرتبط هم همکاری کنند، دقت کار باال مــی رود، وگرنه خبرنگار صرفًا 
تحلیلش را برپایه مشــاهداتش انجام می دهد. معاونت اداری و مالی ایــن همراهی را دارد و با 

یکی از موضوعاتی که بســیار در کیفیت فضاهای فیزیکی دانشگاه مهم و هزینه بر است، تعمیرات و نگهداری و خرید تجهیزات است که در ذیل 
بودجه های عمرانی مطرح قرار می گیرد. همگی طی دو سال گذشته شــاهد تعمیرات اساسی و بسیار گسترده در واحدهای مختلف دانشگاه 
بوده ایم. از خوابگاه تا سالن های ورزشی و... همگی تحت تعمیراتی جدی قرار گرفتند؛ به طور مثال تعمیرات خوابگاه در تابستان گذشته درحالی 
صورت گرفت و تمام شد که بودجه آن محقق نشده بود و دست دانشگاه در خرج بود؛ درحالی که پولی در کار نبود و این حجم از تالش و پیگیری 
متولیان تأسیسات و عمران دانشگاه درخور ستایش و تقدیر است. در پایان امیدواریم با رفع موانع بیرونی و با تالش و احساس مسئولیت همگانی 

اعضای محترم خانواده شریف در جذب منابع بیرونی، شاهد پیشرفتی سریع تر در عرصه عمرانی دانشگاه شریفمان باشیم.

تعمیرات، کار بزرگی که دیده نمی شود

پیشــنهاد شــده است 
که مکان فعلــی، یعنی از 
خیابــان آزادی تــا بلوار 
تیموری، پردیس آموزشی 
شود.  نام گذاری  دانشگاه 
پردیس بعــدی در همان 
منطقه 22 است که پردیس 
پژوهش و فناوری خواهد 
بود. یک ســایت هم در 
قلعه حسن خان پیش بینی 
شــده که پردیس پایلوت 

صنعتی نام گرفته است
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منظور از منابع مالی غیربودجه ای، لزومًا منابع غیردولتی 
نیست. بودجه به ســازمان برنامه برمی گردد. ما بسیاری 
از پروژه های دانشگاه را داریم که یک نهاد دولتی تصمیم 
گرفته است در آن سرمایه گذاری کند. همان طور که گفته 
شد، پژوهشکده انرژی به طور کامل با حمایت وزارت نفت، 
بخش نفت دانشکده مهندســی شیمی و نفت با حمایت 
مســتقیم آقای مهندس زنگنه و دانشــکده انرژی به طور 
کامل توسط سازمان انرژی اتمی و ساختمان جدید برق با 

سرمایه گذاری وزارت نیرو ساخته شد.
وضعیت پروژه پارکینگ چگونه است؟ آیا قرار بود 

شهرداری انجام دهد؟ کدام شهرداری؟
در زمــان مدیریــت قبلی دانشــگاه طــی رایزنی هایی با 
شهرداری منطقه 2، قرار بود شهرداری این پروژه را به طور 
کامل اجرا کند، مدتی از آن بهره برداری مشــترک شود و 
پس از آن به طور کامل به دانشــگاه واگذار شود. متأسفانه 
با تغییر مدیریت شهرداری این پروژه از اولویت بودجه ای 
کنار گذاشته شد و به بن بست خورد و امروز از آن یک گودال 
بزرگ به یادگار مانده است که حتی تهدیدی برای دانشکده 

مدیریت و اقتصاد محســوب می شود و باید فکری به حال 
آن کنیم. به هر حال وقتی شهرداری از این کار خود را کنار 
کشید، قول داد تا درصورت پیداشــدن سرمایه گذار، در 

اعطای مجوز کمک های الزم را بکند. 
در این زمینه، بخش خصوصــی گزینه مناسب تری 

نیست؟
طرحی توسط یک شرکت به تازگی به دست دانشگاه رسیده 
اســت. در صورت تصویب طرح، دانشگاه برای اجرای آن 
مناقصه برگــزار خواهد کرد و به پیمانکار خواهد ســپرد. 
امروزه بخش خصوصی برای اینکه وارد موضوعی شــود، 
همیشــه از خودش ســؤال می کند که چرا این کار را باید 
انجام دهم و تا در آن طرح ســود خــود را نبیند، به آن ورود 
نمی کند. االن هم فقط یک طرح اولیه آماده شــده است 
و منتظر تصویب است. پس از آنکه کلیت طرح به تصویب 
برسد، باید طراحی مهندسی و فنی دقیق تر آن انجام شود 

تا به مرحله اجرا برسد.
دانشگاه برای فضای نمایشگاهی و همایش ها چه 
تمهیدی اندیشیده است؟ آیا قرار است همیشه 
همایش ها و نمایشگاه های بزرگ در سالن مرحوم 
جباری که با مشقت و مخارج فراوان تعمیر و نونوار 

شده است، برگزار شود؟ 
حقیقت امر این اســت که فعاًل یک فضای نمایشــگاهی 
حرفــه ای در برنامه های دانشــگاه مطرح نیســت. البته 
خود دانشگاه بسیار از این وضعیت و خطر از بینرفتن کف 
تازه تعویض شــده ســالن مرحوم جباری ناراحت اســت. 
البتــه االن آمفی تئاتری در دانشــکده مدیریت و اقتصاد 
با ظرفیــت 500 نفر و همیــن آمفی تئاتر دکتر ســعیدی 
دانشکده کامپیوتر با ظرفیت 340 نفر )اکثرًا از منابع مالی 
غیربودجه ای( درحال احداث هســتند کــه امید می رود 

بخش اصلی مشکل حل شود. 
تاکنون پروژه عمرانی در منطقه 22 آنجام شــده 

است؟
خیــر. الزم اســت تعریفــی دقیق تــر از پــروژه عمرانــی 
داشــته باشــیم. هرگاه مطالعات طرحی ازجمله مطالعه 
زیســت محیطی، پدافند، ردیف بودجه و مشابه آن انجام 
شده باشد، تبدیل به طرح عمرانی می شود. زمین منطقه 
22 در مالکیت دانشــگاه است؛ اما هنوز طرحی عمرانی 
در آن اجرا نشده است. برای آنکه حسی نسبت به آن زمین 
داشته باشید، باید ابتدا زیرساخت های آنجا تأمین شود که 

بتوان طرحی را روی آن اجرا کرد. 
گویا رئیس سابق دانشگاه گفته است که قرار است 

کل دانشگاه به منطقه 22 منتقل شود. 
اصواًل هیچ وقت جای دانشــگاه را عوض نمی کنند؛ زیرا 
بخشی از هویت آن دانشگاه را تشکیل می دهد. دانشگاه 
تهران با وجود توســعه و انتقال بخش قابــل توجهی از بار 
رشــته های فنی اش به پردیس امیرآباد، هنوز دانشــکده 
فنــی خود را حفــظ کرده اســت. یکی از دوســتان که در 
انگلیس مشغول پژوهش است می گفت که االن در اتاقی 
زندگی می کند که روزگاری اقامتگاه نیوتن بوده است؛ لذا 
هویت دانشگاه را نباید از بین برد. اما توسعه را می توان به 
زمین های دیگر برد. سال گذشته در هیئت امنای دانشگاه 
توضیحی ارائه شد که اسم مکان فعلی دانشگاه را بگذاریم 
»ســایت آزادی«، یعنی از خیابــان آزادی تا بلوار تیموری 
سایت آموزشی دانشــگاه نام گذاری شده است. سایت یا 
پردیس بعدی در همان منطقه 22 است که پردیس پژوهش 
و فنــاوری خواهد بود. بنا داریم تا بخــش عمده فناوری و 
پژوهش و شرکت های دانش بنیان را به آنجا منتقل کنیم. 
یک سایت هم در قلعه حســن خان پیش بینی شده است 
که پردیس پایلوت صنعتی نام گرفته اســت و طرح هایی 
که نیاز به ساخت نیمه صنعتی دارند، در فضای سوله های 
کارگاهــی انجام شــوند.  به هر حال این هــا مورد پذیرش 
مدیران دانشگاه قرار گرفته است و آمادگی ذهنی روی این 
تصویر کلــی وجود دارد؛ مثاًل پذیرفته انــد که ما یک مرکز 
همایش ها در پردیس فناوری داشته باشیم. اما در این مثال 

برای سایت آزادی چنین برنامه ای نداریم. 
آیا اگــر مدیریت دانشــگاه تغییر کنــد، ضمانت 

اجرایی روی این مباحث وجود دارد؟
ممکن اســت مدیریت عوض شــود و نه تنها این مباحث، 
بلکه بعضًا مصوبات ثبت شــده نیز با تغییر مدیریت عوض 

می شوند. متأسفانه این یک مشکل کشوری است.
چــه  در  عمــران  ســوله 

وضعیتی است؟
درخصــوص توســعه دانشــکده 
عمران )توجــه کنید »توســعه«( 
هنوز پاسخ منفی به این پروژه داده 
نشده اســت که طبیعتًا به معنای 
پاســخ مثبت هــم نیســت. فعاًل 
درحال بررسی است. وقتی پروژه 
عمران و مــواد در دانشــگاه کلید 
خــورد، برخــی صحبت ها مطرح 
شد که اجرای پروژه عمرانی وسط 
دانشگاه از لحاظ ایمنی و جانمایی 

به صالح نیست. 
بــرای خیابان قاســمی چه 
برنامــه ای داریــد؟ آیــا قرار 

است بسته شود؟
بناســت کــه در صــورت تکمیل 
مالکیــت قطعــی دانشــگاه روی 
امالک شــمال خیابان قاســمی، 
خیابان قاسمی تبدیل به پیاده راه 
شــود و رفت وآمــد خــودرو از آنجا 

متوقف شود. مجوزهای آن از شهرداری دریافت شده است 
و منتظر راه اندازی واحدهای جدید دانشگاه هستیم.

آیا در صــورت راه انــدازی ســاختمان آموزش آن 
قسمت مشکالت ایمنی ندارد؟

بسیار امیدواریم که تا آن روز بتوانیم طرح پیاده راه را اجرا 

کنیم. اگر احیانًا این اتفاق نیفتاد، تمهیداتی برای کاهش 
خطر تردد دانشجویان و همکاران در نظر خواهیم گرفت، 

مثل تعبیه دست انداز.
وضعیت ســاختمان آموزش چطور اســت؟ آیا به 

مهرماه می رسد یا تأخیر خواهد داشت؟
برخی تغییرات جزئی معمــاری داخلی آن صورت گرفته 
است. پوشش ضدحریق روی آن اجرا شد که کمی باعث 
تأخیر در عملیات شد. امیداوار هستیم که تجهیز شده به 

مهرماه برسد.
معاونت آموزشی به آنجا منتقل می شود؟

بله. 
با توجه بــه اینکــه معاونت آموزشــی االن جایی 
مشــخص و تعریف شــده دارد، آیا این جابه جایی 

به صرفه است؟
قرار نیست که معاونت آموزشی خراب شود. االن معاونت 
آموزشی نیاز به چیدمان اداری مدرن و محیطی مناسب تر 
دارد. اگر معاونت آموزشی به ساختمان جدید منتقل شود، 
بســیاری از دانشــجویان به دلیل حضور در آن ساختمان 
می توانند کارهــای اداری خود را بهتــر پیگیری نمایند. 
درصورتی که برای کاری دیگر فضا کم بیاوریم، می توانیم 

از ظرفیت ساختمان های فعلی استفاده کنیم.
اگر ابن سینا از مدار خارج شود، تشکل ها به کجا 
خواهند رفت؟ این نگرانی درمیان دانشــجویان 
هست که نکند تشکل ها از مکان شلوغ و پرتردد 
همکف ابن سینا به انزوا روند یا به ساختمان شهید 
رضایــی منتقل شــوند که دارای ظرفیت بســیار 

محدودی است.
قطعًا نخواهیم گذاشــت که تشــکل ها به انزوا روند. همه 
طرفدار این فعالیت هستیم. البته تخلیه و تجهیز ساختمان 
ابن ســینا از اولویت های بی چون وچرای ماســت و امروز 
وضعیت مناسبی ندارد؛ اما به امید خدا با آزادشدن فضای 
معاونت آموزشی و ایجاد یک سری چرخش کاربری اماکن 
به این مورد توجهی ویژه خواهیم داشت. ناگفته نماند که 
همین ساختمان فعلی معاونت آموزشی قباًل محل تشکیل 
کالس بوده است که با افتتاح دانشکده های مختلف خالی 
شده و تغییر کاربری داده است. به همین ترتیب چنانچه 
ســاختمان آموزش راه اندازی شــود، قابلیت پشتیبانی 
کل نیاز آموزشی دانشگاه را دارد و بسیاری از کالس های 

مهندسی شیمی و عمران به طور مثال خالی خواهد شد.
کمی از مشــخصات ســاختمان آموزشی برای ما 

بگویید.
این ســاختمان ۸ طبقه دارد و 40 
کالس کــه از ظرفیــت 40تا105 
نفر را دربرمی گیــرد. عالوه بر این 
یــک کالس یا ســالن اجتماعات 
مجهزتر با ظرفیت 140 نفر دارد. 
10500 متر ســاختمان است که 
طبقات 5 و 6 به معاونت آموزشــی 
اختصاص خواهد داشــت و طبقه 
همکــف محــل ادارات آموزشــی 
مورد مراجعه دانشجویان خواهد 
بــود. زیرزمیــن هم بیشــتر برای 
بایگانی و تأسیســات خواهد بود، 
به عالوه یک اســتودیوی آموزش 
الکترونیک. پس فضای 21کالسه 
ابن ســینا بــه 40 کالس با 2740 
صندلی ارتقــا خواهــد یافت. در 
خصــوص بحث هــای ایمنی هم 
تمــام ضوابــط آن رعایــت شــده 
است. دو راه پله اصلی و یک راه پله 
اضطراری کار تعبیه شــده است. 
ضمن آنکه 5 آسانســور بــرای آن 
پیش بینی شده است که تعدادی از آن ها برای تردد اداری 
و بخشی از ظرفیت آن برای تردد دانشجویان به امید خدا در 
نظر گرفته خواهد شد. هرچند انتظار می رود همین مقدار 
پله را که دانشجویان فعاًل در ابن سینا باال می روند، در این 

ساختمان هم بروند.

ساخت و ساز بــــــــــــا  دست خالی
توضیحات خواندنی کمیته عمران دانشگاه درخــــــــــــــــــــــــــــصوص توسعه فیزیکی دانشگاه و موانع پیش رو

خطاهای احتمالی گزارش های میدانی و تحلیلی هم به دیده اغماض می نگرد. همین می شود که 
بعد از پرونده طرح های عمرانی دانشــگاه، از روزنامه دعوت می کند تا در حضور معاون اداری و 
مالی، مشاور اجرایی ریاست دانشگاه، سرپرســت اداره تأسیسات و مدیران پروژه های عمرانی 

دانشگاه، بتوانند وضعیت دقیق تری از آنچه درحال وقوع است، ارائه کنند. 

یکی از موضوعاتی که بســیار در کیفیت فضاهای فیزیکی دانشگاه مهم و هزینه بر است، تعمیرات و نگهداری و خرید تجهیزات است که در ذیل 
بودجه های عمرانی مطرح قرار می گیرد. همگی طی دو سال گذشته شــاهد تعمیرات اساسی و بسیار گسترده در واحدهای مختلف دانشگاه 
بوده ایم. از خوابگاه تا سالن های ورزشی و... همگی تحت تعمیراتی جدی قرار گرفتند؛ به طور مثال تعمیرات خوابگاه در تابستان گذشته درحالی 
صورت گرفت و تمام شد که بودجه آن محقق نشده بود و دست دانشگاه در خرج بود؛ درحالی که پولی در کار نبود و این حجم از تالش و پیگیری 
متولیان تأسیسات و عمران دانشگاه درخور ستایش و تقدیر است. در پایان امیدواریم با رفع موانع بیرونی و با تالش و احساس مسئولیت همگانی 

اعضای محترم خانواده شریف در جذب منابع بیرونی، شاهد پیشرفتی سریع تر در عرصه عمرانی دانشگاه شریفمان باشیم.

تعمیرات، کار بزرگی که دیده نمی شود

در سال 95 بودجه عمرانی 
دانشگاه داده نشده است. 
چون حجــم دولت طی 
بزرگ  گذشته  سال های 
شده و هزینه های جاری 
زیاد شده، بودجه عمرانی 
کند.  تأمین  نتوانسته  را 
بودجه عمرانی اولویتش 
جاری  هزینه های  از  بعد 
و یارانه هاســت. میزان 
بودجه عمرانــی تقریبًا 

هم اندازه یارانه است



آن هایی که از هوا آب می گیرند
نوع جدیدی از دســتگاه به دام اندازی آب از هوا ساخته شده است که می تواند در 
وضعیتی با رطوبت کمتر از 20درصد هم کار کند و روزانه حدود 3 لیتر آب تهیه کند. 
 ،)MOF )Metal Organic Framework بخش اصلی این دستگاه قطعه ای به نام
ماده ای کریستالی است شــامل یون های فلزی در کنار ترکیبات آلی. این ماده که 

درواقع محیطی متخلخل در سطح مولکولی اســت، در هنگام شب بخارآب را از هوا جذب می کند و در روز با 
جذب تابش خورشید با انجام فرایند تبخیر و میعان، آب را در محفظه ای جمع می کند.

منبع: واشنگتن پست

راهی نوین برای ذخیره انرژی خورشیدی
محققان دانشگاه چالمرز ســوئد ثابت کردند که می توان انرژی خورشید را به طور 
مســتقیم به صورت پیوندهای مولکولی در مایعی شیمیایی ذخیره کرد. این روش 
امکان ذخیره انرژی حرارتی خورشــید و انتقــال آن را فراهم می ســازد. این ماده 
شیمیایی وقتی دوباره درمعرض نور قرار می گیرد، کل انرژی خود را به صورت حرارت 

آزاد می کند. تحقیق روی این پروژه در سال 2011 آغاز و در سال 2013 اولین مدل مفهومی آن طراحی شد. 
در آن زمان توان ذخیره انرژی خورشــید 0/01درصد بود؛ اما چهار سال بعد این توان با 100 برابر افزایش به 
Science Daily :منبع 1/1درصد رسید. 
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در سرمقاله اخیر نشــریه اکونومیســت به واقعیت هایی از تأثیر قیمت برق بر میزان نفوذ  گفت وگو
فناوری های تجدیدپذیر و بقای فناوری های متداول در سیســتم انرژی اشــاره می شود. کیانوش چوبینه

نویسنده در این سرمقاله بر این باور است که ازآنجاکه تأمین تقاضای برق هنوز به طور کامل توسط فناوری های 
نوین صورت نمی گیرد، الزم اســت همچنان فناوری های متداول مثل نیروگاه های نفت و گاز و زغال سنگ نیز 
ســودده باقی بمانند. این موضوع دولت ها را مجبور به کاهش یارانه های تجدیدپذیر کرده و ســرمایه گذاران 
خصوصی را از سرمایه گذاری بر فناوری های تجدیدپذیر دور می کند. در مصاحبه با دکتر عباس رجبی استادیار 
دانشکده مهندســی انرژی زوایای این مقاله را می کاویم و تأثیرات قیمت گذاری برق را در ایران در طول زمان بر 

نفوذ فناوری های تجدیدپذیر بررسی می کنیم.

در ســال های اخیــر، رقابــت فناوری هــای 
تجدیدپذیــر در بــازار جهانــی بــرق موجــب 
پیشــرفت این فناوری ها شده و کاهش قیمت 
تمام شده آن ها را در پی داشته است. آیا این نوع 
قیمت گذاری در بازار برق در آینده نیز مثمرثمر 

واقع خواهد شد؟  
حمایت های دولتــی، در قالب خرید بــرق یا تخفیف 
مالیاتی، مکانیسمی است که طی دهه گذشته و خارج 
از بازار منجر به رشد سریع انرژی های تجدیدپذیر شده 
است. البته نباید اهمیت قیمت های باالی نفت در دهه 
گذشته و نیز سرمایه گذاری های انجام شده در تحقیق 
و توسعه را نیز فراموش کرد. اثر ثانوی سه عامل مذکور، 
رشــد فناوری، گســترش بازار و کاهش ســریع قیمت 
تمام شــده برق تجدیدپذیر است. حمایت های دولتی 
در آینده در اروپا و آمریکا قطعًا کاهش خواهد یافت و از 
بین خواهد رفت؛ اما حتی در این صورت نیز مومنتوم 
صنعتی اقتصادی اجتماعی ایجادشده منجر به توسعه 
انرژی هــای نو خواهد شــد. انرژی های نــو از مرحله 
کودکی گذشــته و وارد دوران بلوغ شده و باید بتواند از 
مزیت های نسبی ایجادشده در رقابت با فسیلی ها بهره 
گیرد. ســوای مباحث اقتصادی، حمایت اجتماعی و 
نگرانی های زیست محیطی سرمایه مهمی برای توسعه 

تجدیدپذیر در اروپا و آمریکاست.
ساختار فعلی بازار برق چه چالش هایی را برای 
تولیدکنندگان انرژی های تجدیدپذیر به وجود 

آورده است؟
هر بــازاری پذیرای کاالی مطلوب اســت و دفع کننده 
کاالی نامناســب. چالش عمــده تاکنون ایــن بود که 

تجدیدپذیرها نمی-تواننــد کاالی اصلی بازار برق که 
عبارت از تولید میزان مشخص برق در زمانی مشخص 
است، را تأمین کنند. اکنون بازارهای برق به قدر کافی 
رشــد کرده اند و امروزه به قدر کافی کاالهای متنوع در 
صنعت برق، در قالب رزرو غیرچرخان، پاسخ دهی بار 
و قراردادهای منعطف طراحی شــده تا بتواند پذیرای 
تجدیدپذیرها باشد. هرچند مشــارکت در این بازارها 
الزامات فنی فراوان داشــته و نیازهای تکنیکی خاص 

خود را داراست.
 به جز نوســانی بودن منابع تجدیدپذیر، تولید 
برق تجدیدپذیر چه مشکالتی را می تواند برای 
شبکه برق فعلی به بار آورد؟ چگونه می توان بر 

این مشکالت فائق آمد؟
مسائل عمده عبارت از نوسان تولید، تأثیر بر پایداری 
فرکانس، آلودگــی هارمونیکی، اختــالل در عملکرد 
حفاظت ها، مشــکل تنظیم ولتــاژ و مخاطرات جانی 
برای پرسنل شــبکه اســت. درخصوص نیروگاه های 
تجدیدپذیِر پراکنده کوچک، مشکالت اتفاقًا بغرنج تر 
است. تمامی این مسائل از نظر فنی دارای راه حل های 
خــاص خود هســتند. هرچند چالش های انســانی و 
مدیریتی در به کارگیــری راهکارهای مرتبط، می تواند 

به آسانی حل نشود.
دالیل نفوذ کم فناوری های نو در سیستم انرژی 
ایران را چه مــواردی ارزیابی می کنید؟ چرا در 
سال های اخیر شاهد کاهش یارانه های دولتی 
برای بــرق تجدیدپذیر در کشــورمان بوده ایم، 
درحالی که نفوذ انرژی های نو در ایران بســیار 

پایین است؟

توجه داشته باشید که گســترش انرژی های نو همراه 
با نوعی تغییر پارادایم صنعت برق، به شــکل کالن آن 
است. چهار رکن صنعت، اقتصاد، جامعه و دولت باید 
دراین خصــوص با یکدیگر هم نظر و هماهنگ باشــند 
تا پیشــبرد آن به صورت پایدار و اساســی رخ دهد. به 
نظر مــن دلیــل محدودمانــدن نفــوذ تجدیدپذیرها، 
علی رغــم جذابیت های اقتصادی بعضًا بســیار عالی 
دولتــی، نوعی سیاســت گذاری ناقــص در این حوزه 
است که مســئله را صرفًا ذیل بخشی از وزارت نیرو، آن 
هم با دید اقتصاد مهندســی تعریف کرده است. سایر 
وزارتخانه ها، دستگاه ها و به ویژه نهادهای اقتصادی، 
اجتماعــی و مدنــی از این موضــوع کنار گذاشــته یا 
به صورت حداقلی در این موضوع به کار گرفته شده اند. 
کافی است شما جایگاه انرژی های نو را در مجوزهای 
احداث صنایع، توسعه فناوری، آموزش های فنی حرفه 
ای، سیاســت های تخصیص زمیــن، تخصیص منابع 
بانک های خصوصــی، نهادهای مردمی فعال یا حتی 
محتوای فرهنگی تولیدشــده بررسی کنید تا به عرض 
بنده پــی ببرید. به عــالوه، در خود وزارت نیــرو نیز به 
نظر می رســد دیدگاه یکســانی درخصوص اهمیت، 
اولویت، مزایا و مشــکالت انرژی های نو بین ســطوح 
سیاست گذاری، برنامه ریزی و عملیاتی وجود نداشته 
باشــد. افزایش ناگهانی و ســپس کاهــش یارانه برق 
تجدیدپذیر را هم باید در قالب همان سیاســت گذاری 

ناقص فهمید و تحلیل کرد.
با شــرایط موجود در بازار انــرژی ایران، میزان 
نفــوذ فناوری هــای تجدیدپذیــر را در آینــده 

چگونه پیش بینی می-کنید؟
تصور نمی کنم شبکه برق بتواند در شرایط فعلی بیش 
از 700 مگاوات انرژی نو را جذب کند و تحقق نیمی از 
عدد اخیر نیز برای کشور دستاورد بزرگی است؛ اما اگر 
منظور از نفوذ، همسویی و تحقق چهار رکن مطرح در 
پاسخ ســؤال قبل باشد، متأســفانه چشم انداز مثبتی 

وجود ندارد.
هرچه زمــان می گذرد، منابع فســیلی کاهش 
می یابنــد و تــا پایان یافتــن ایــن منابــع ما در 
دوران گــذار از فناوری های متداول فســیلی 
بــه فناوری هــای نوین هســتیم. به نظر شــما 
چشم انداز این دوره گذار چگونه خواهد بود؟

بهتــر اســت گســترش انرژی هــای تجدیدپذیــر در 
چشم انداز اتمام منابع فسیلی تعریف نشودغ زیرا منابع 
فســیلی همچنان روبه گسترش اند. در کوتاه مدت، به 
نظر می رســد انرژی های نو در تأمیــن نیازهای جدید 
الکتریکی در قالب خودروهای برقی، وسایل خانگی، 
نیاز کشــاورزی یا برق رســانی به مناطق دوردســت، 
به ویژه در آفریقا و هند، نقشی کلیدی داشته باشند. با 
رشــد و بلوغ فناوری های ذخیره سازی در میان مدت، 
انرژی هــای نو گســترش خواهد یافت. اگــر در حوزه 
فناوری اطالعات، نرم افزارها و استانداردهای فنی در 
صنعت برق تحول اساسی ایجاد شود، آن وقت شاهد 
شــکل گیری Prosumer های برقی، به ویژه در بخش 
شهری خواهیم بود و یک تحول اساسی رخ خواهد داد.

مصاحبه با دکتر عباس رجبی

تأثیر قیمت گذاری برق بر توسعه فناوری های تجدیدپذیر
 شاخص بازگشت انرژی 

برای فناوری ها 
یکی از سؤاالت مهمی که در  محمد فالحی

مقایســه فناوری های متداول و نوتولید انرژی به 
ذهن می رسد، این است که این ها در طول عمر 
خود چقدر انرژی مصرف می کنند و در مقابل آن 
مصــرف، چقــدر تــوان تولیــد انــرژی دارنــد. 
فناوری هــای تجدیدپذیر عماًل هزینه ســوخت 
ندارند و بنابراین در حین عملیات انرژی چندانی 
مصرف نمی کنند؛ اما ســاخت تجهیزات آن ها 
انرژی بــر اســت. حــال ایــن مقــدار انــرژی 
سرمایه گذاری شــده بــرای انــواع فناوری های 
متداول و تجدیدپذیر متفاوت است. به همین علت 
شــاخصی برای ارزیابی عملکــرد فناوری های 
انرژی به نام »نســبت بازگشــت انرژی به انرژی 
 EROI )Energy return سرمایه گذاری شده« یا
on energy investment( وجود دارد که ازطریق 
آن می تــوان فناوری ها را باهم مقایســه کرد. آن 
بخشــی که مربوط بــه ســرمایه-گذاری انرژی 
می شود، الزم است در چرخه عمر فناوری دیده 
شــود؛ یعنی تمام انرژی که در زنجیره ســاخت 
فناوری، از استخراج مواد اولیه گرفته تا فرآورش 
مواد و ســاخت تجهیــزات و حمل ونقل مصرف 
می شود، در این ارزیابی محاســبه می شود.  در 
پژوهشــی که درمــورد تولید برق در انگلســتان 
صورت گرفته اســت، درمورد شاخص بازگشت 
انرژی )EROI(، بــرای فناوری هــای متداول، 
بزرگ تریــن شــاخص مربــوط بــه نیروگاه های 
هسته ای برابر 30 است و کوچک ترین مربوط به 
نیروگاه های نفــت با مقــدار 1/7. نیروگاه های 
ســیکل ترکیبی، گاز و زغال ســنگ هم به ترتیب 
کاهشی در میانه این دو قرار دارند. عدد 30 برای 
نیروگاه های هسته ای به این معنی است که چنین 
نیروگاهی در طول عمر خود 30 برابر انرژی ای را 
تولید می کند که برای ساخت و عملکرد آن مصرف 
شده اســت. البته درخور ذکر است که محتوای 
انرژی سوخت مصرفی نیروگاه ها در این محاسبه 
لحاظ نمی-شــود؛ چراکه در ایــن صورت هیچ 
فناوری ای نمی توانســت انرژی مصرفی خود را 
بازگردانــد، زیــرا راندمــان هیــچ سیســتمی 
100درصدی نیســت. اما درمورد فناوری های 
تجدیدپذیــر بزرگ تریــن شــاخص مربــوط بــه 
توربین های آبی با عدد 5۸ است. بعد از آن نوبت 
به توربین-های بادی می رسد با رقمی نزدیک به 
17. شــاخص بازگشــت انرژی بــرای پنل های 
فتوولتائیک برحســب نوعشــان از 3 تا ۸ متغیر 
است. کمترین شــاخص مربوط به فناوری های 
زیست توده با عدد 1/1 اســت. البته باید توجه 
داشت که این مطالعه مربوط به تولید برق بوده و 
بسیاری از مصارف زیست توده تولید حرارت است 
و اگر مطالعه جامع تری با درنظرگرفتن مصارف 
حرارتی انجام شود، این شاخص افزایش می یابد.  
نکتــه حائز اهمیت این اســت کــه فناوری های 
متداول با مصرف منابع طبیعی به عنوان سوخت، 
این بازگشت انرژی را رقم می زنند و فناوری های 

نو با استفاده از تخریب های طبیعی.

انـــرژی و محیط زیـــستبهره وری
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الینگ تایم اکسپوژر
نورگیــری طوالنی مدت کــه به اصطــالح long exposure نیــز نامیده می شــود، یکی 
از جذاب ترین تکنیک های عکاســی  اســت. این تکنیک کاربرد بســیاری در عکاسی 
طبیعت و استودیو و پرتره های خاص خواهد داشت. به طور معمول نورگیری بلندمدت 
متناسب با هر سوژه عکاسی تعریف  می شود. گاهی این طوالنی بودن می تواند 1/50 
ثانیه باشــد؛ مثاًل وقتی که درحال عکاسی از ماشین های مســابقه ای هستید. گاهی 
هم نیاز اســت تا چند دقیقه شــاتر باز بماند؛ مثاًل برای ثبت حرکت ابرها یا ســتاره های 
آسمان. در عکس مقابل شما شاهد یک النگ اکسپوژر هستید که نه تنها حرکت امواج 
حــس دراماتیکی به دریا داده اســت؛ بلکه ابرها نیــز حالت محوی به خــود گرفته اند. 
معمواًل این عکس ها با فاصله کانونی های واید ثبت می شوند. مثل همین عکس مقابل 
که با فاصله کانونی 16میلی متر و دوربین نیکون دی700 ثبت شــده اســت. نکته آخر 
اینکه استفاده از سه پایه های مخصوص که به لرزش شــاتر و وزش باد حساس نباشند، 
عکاس: سجاد خانی به کیفیت بهتر ثبت شما کمک فراوانی می کنند. 

عکاس باشی

شماره 714  شنبه 2 اردیبهشت 96

قبل از دیدن فیلم »ماجرای نیمروز«  هزار قلم
نقدها و نظرات تنی چند از نسل اول سارا اسدی

انقالب را خوانده بودم و متوجه شــده بودم که اغلب آنها 
پیش از آنکه به ساختار و فرم فیلم توجه کنند، در این باره 
حرف می زنند که »ماجرای نیمروز« به نفع کدام جریان و 
گروه سیاسی، موضع گرفته است. گروهی کارگردان فیلم 
را متهم می کردند به جانب داری از حاکمیت و گروهی نیز 
عقیده داشتند این فیلم به نفع منافقین تمام شده است. 
برایم طبیعی بود که نسل پیش از من و مردانی که هر کدام 
به نوعی در انقالب اسالمی ایران، نقش و اثری داشته اند، 
با روایت محمدحسین مهدویان از التهابات و ترورهای دهه 
شصت، اینطور مواجهه شوند و به این فیلم از منظر موافق 
یا مخالف توجه نشــان بدهند. اینکه نســل جوان را نیز 
مشــتاق دیدن فیلم ببینم جای چون و چرا نداشت، اما 
راستش را بخواهید، ماجرای نیمروز را علی رغم میلم و از 
سر اتفاق، با یک دختر نوجوان چهارده ساله دیدم. درباره 
موضوع فیلم و ماجراهای آن چیزهای زیادی می دانستم 
و به نظرم رسید دیدنش ممکن اســت برای یک نوجوان 
مناسب نباشد. اما عاقبت در برابر اصرارش بر دیدن یک 

فیلم پلیسی هیجان انگیز!!! تاب نیاوردم. 
واکنش های این دختر چهارده ســاله در هنگام تماشای 
فیلم و پرسش هایی که بعد از تماشای »ماجرای نیمروز« 
می پرســید، برایم جالب بــود. بعد از فیلم مــدام درباره 
گروهک منافقین و عملکرد و ســابقه شکل گیری آنها و 

نقشی که در براندازی رژیم شاه داشته اند سوال می کرد؛ 
و البته با خشــم و نفرت. برایش این سوال اساسی پیش 
آمده بــود که چطور ممکن اســت گروهی فقط به خاطر 
قدرت طلبی، دست به چنین خشــونت هایی بزنند و از 
مسئولین رده باالی کشور گرفته تا مردم کوچه و خیابان 
به هیچ کس و هیچ چیــز رحم نکنند. از عاقبت منافقین 
می پرسید و می خواست بداند سرانجام آنها چه شده است 
و از من قول گرفت کتاب ها و منابعی را که درباره منافقین 
می شناســم برای مطالعه در اختیارش قرار دهم و مدام 
می گفت: »وقتی ما هنوز به دنیــا نیومده بودیم، چقدر 

مردم کشورمون زجر کشیده ن«!
بعد از دیدن فیلم در دل به محمدحسین مهدویان تبریک 
گفتم که توانسته اســت عالوه بر نسل انقالب و جوانان، 
ذهن نسل جدید را نیز به چالش بکشد و آنها را با روایت خود 
همراه کند. کمتر فیلم سازی در کشور ما از چنین موهبتی 
برخوردار است که گروه مخاطبانش طیف های متفاوت 

سیاسی و فکری و نسل های مختلف کشور را در بگیرد. 
ماجرای نیمروز با تکیه بر فرم مستند، دریچه ای باور پذیر 
و ملمــوس از فضای دهه شــصت ایران ترســیم می کند 
و ببیننــده را هر لحظه بــا صحنه ای تکان دهنــده روبرو 
می نماید. فیلم برداری بسیار عالی و بازی های درخشان 
بازیگران در کنار غافلگیری های لحظه به لحظه کارگردان 
در روایت داســتان، باعث می شــود نتوانید لحظه ای از 
پرده سینما چشم بردارید. هدف مهدویان، وقایع نگاری 

بوده است نه موضع گیری. او قضاوت را بر عهده مخاطب 
گذاشــته و همین امر سبب می شــود اغلب تماشاگران 
فیلــم، با رضایت از ســالن ســینما خارج شــوند. توجه 
توامان فیلمساز به جذابیت های ساختاری و ارزش های 
سینمایی از یک طرف، و روایت دقیق و امانت دارانه تاریخ 
از طرف دیگر، نشان می دهد که مهدویان جوان، آینده ای 

بسیار روشن در سینما خواهد داشت.
 اینکه کارگردان در انتخاب بازیگران به سراغ ستاره ها نرفته 
است یکی از دیگر نشانه های هوشمندی اوست و نشان 
می دهد نخواسته است توجه ببینندگان فیلم به یک گروه 
و جریان خاص جلب شود. هر کدام از کاراکترهای ماجرای 
نیمروز، به نوعی، یکی از نحله های فکری و سیاسی حال 
حاضر کشــور را نمایندگی می کنند و ایــن نکته در فیلم 
بسیار حائز اهمیت است که این افراد، با وجود اختالف در 
نگرش سیاسی و فکری، در کنار هم و برای هدفی مشترک، 
شــبانه روز در حال تالش و کوشش اند. برای شخص من 

دیدن ماجرای نیمروز این حسرت و آرزو را به همراه داشت 
که ای کاش امروز نیز جناح های مختلف سیاسی، هدف 
اصلی خود را که حفظ و حراست از ایران اسالمی و آبادانی 
هرچه بیشتر کشور است، نسبت به جدال های جناحی و 

سیاسی، در اولویت قرار می دادند.
ماجرای نیمــروز را اگــر ندیده اید حتمــا ببینید و اگر 
فرصتی فراهم شــد از دوباره  دیدنــش نگذرید. دیدن 
روایتــی صادقانــه، عینــی، هنرمندانــه و باورپذیر از 
التهابات ســال 60 برای همه ما ســودمند است؛ برای 
بعضی از ما نوســتالژیک اســت. برای عــده ای امکان 
تحلیــل دقیق تر شــرایط سیاســی و اجتماعــی ایران 
را از آغــاز انقالب تا بــه امروز فراهم می کنــد، و بعضی 
دیگر را برای آشــنا شــدن با تاریخ سیاسی کشورشان 
فرامی خواند و ذهنشان را به پرسش و کنجکاوی دچار 
می کند. همان طــور که در ابتدای ایــن مطلب گفتم، 

ماجرای نیمروز یک فیلم است برای چند نسل. 

نگاهی به فیلم سینمایی »ماجرای نیمروز«

وقتی ما هنوز به دنیا نیامده بودیم

هــــــــــزار قلــــــــــم

Farimahloghmani

کاش بعضی هــا به جــز علــم، شــعور هم داشــتند. 
خوابگاه دانشگاه شریف.

خیلی حالت رؤیاگونه ای پیدا کــرده این مرغ تنوری 
با کره

Roxana_moammer Moh__sen Mahdi_shakeri

Yasinsb

دانشــگاه شــریف یــه ســالنامه داره کــه عکــس 
فارغ التحصیل هــا و شــرح موفقیت هاشــونو می زنه 
توش. بعد همین آدم ها بــدون پرداخت حق عضویت 

نمی تونن وارد دانشگاه شن.

Hmdbaa

تحصیل شــعور نمیــاره، مثل پــول که خوشــبختی 
نمیاره. ولی داشتنش از نداشتنش مفیدتره.

سجاد

دانشجوی دانشگاه شــریف هم که باشید، اعتیاد در 
درختان ریشه در آسمان دارند... .کمین است... .
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Stay green…



صفحـــــــه آخـــــــــر

622...0915: این ویروس سرماخوردگی جدید چیه 
افتاده به جون ملت؟ انصافانه است؟

   بله، متأسفانه تندروها از هیچ تالشی 
برای ناامیدکردن مردم در زمان انتخابات دســت 

برنمی دارند.
936...0935: آقا درخت خشک شد که. حاال چی کار 

کنیم؟
   با پیت حلبی نــکار، کوِد اون قدر قوی 

هم نده! 
765...0937: بچه های sc3 رفتن بوفه زدن یا دیدن 
اونجا بهتر پول می دن رفتن یا لباسشون رو کش رفتن؟

   می گه محاله دانشــجو بوده باشی و به 

فکر کافه زدن نیفتاده باشی.
135...0912: باالخره آن کس که اسب داشت، غبارش 

فرو نشست...
   باشد که بقیه بفهمند و عبرت بگیرند 
که رونق زمان و تیزی ســنان و سختی کمان شما 

نیز بگذرد...

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

29

28

26

 8
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ته مقاله

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

از گفته ها و شنیده های این روزها 
از زبان نامزدهــای انتخابات نکات 
جالبــی برمی آیــد. اولیــن نکتــه 
قدرت تحلیل مســائل روز کشــور 
اســت. مثاًل در خبرها می خوانیم 
که وضعیت وخیــم اقتصادی و فرهنگی کشــور نتیجه  
ســوءمدیریت های دولت فعلــی اســت و تغییراتی که 
دولت ادعایشان را دارد ملموس نیســتند. اینکه دیگر 
تاریخ نیســت که تحریف شــود، کافی اســت وضعیت 
همین چهارپنج ســال پیــش مملکت را به یــاد آوریم. 
هــی روزگار! هیچ وقت کســی باورش نمی شــد که آن 
دوره  طالیــی را بشــود فقط در چهار ســال بــه این روز 
انداخت. آن وقت هــا آن قدر تغییــرات ملموس بودند 
که حتی اگر هم نمی خواســتیم، لمســش می کردیم. 
اصاًل آن قدر ملموس بودند که بدنمان لمس شده است 
و دیگر چیزی حــس نمی کنیم. البتــه ازآنجایی که ما 
کمی هــم اقتصاد ســرمان می شــود، می دانیم که آن 
دوره  رونِق یکی دو ســال اول این دولت هم از صدقه  سر 
سیاســت های گذشــته بــود و باالخــره خراب کــردن 

رونق بازار و ازبین بــردن ثباِت نرخ تورم و شــیب مثبت 
پیشرفت نرخ ارز، زمان می برد. 

این روزهــا چیزی کــه حیرت مــا را برمی انگیــزد این 
اســت که برخالف دوره هــای پیــش، اظهارنظرهای 
سیاســیون عــاری از هرگونــه گرایش حزبی اســت و 
همگی به فکر اوضاع وخیم ملت هســتند. خودشــان 
هم بارها در بیاناتشــان تأکید کرده اند کــه فقط به فکر 
ملت انــد. باالخره اصل هم بــر اعتماد اســت و انصافًا 
مقام رئیس جمهور چیزی مثل شهرداری یا نمایندگی 
مجلس هم نیست که کســی به خاطرش به مردم دروغ 
بگویــد. به همین دلیــل ما هم اصــل را بر راســتگویی 
می گذاریــم. البتــه نــه اینکه چشــم و گوشــمان را بر 
حقایق ببندیــم؛ اتفاقًا حقایق هم نشــان می دهند که 
این بیانات عیــن صداقت و صداقت عیــن این بیانات 
است. مثاًل گفته اند که در چند ســال اخیر عزت ایران 
در جهان اگر از بین نرفته باشد، خیلی خدشه دار شده 
اســت. خب اینکه دیگر ناگفته پیداست. آن وقت ها در 
دوره های عزت، اگر هم ما را تحریم می کردند برای این 
بود که دوســتمان داشــتند؛ ولی ما جواب تلفنشان را 

نمی دادیم. بعضًا پیامشان را »ســین« هم می کردیم؛ 
ولــی بی پاســخ می گذاشــتیم. آن ها می خواســتند 
این طــور کاری کننــد که دوباره مــا را ببیننــد و مراتب 
اردت خودشــان را بــه عرضمــان برســانند. خالصــه 
از ما ناز بــود و از آنــان نیاز. اصــاًل برای همیــن بود که 
تحریم هایشــان هم همه آبکی بــود و هیچ وقت تأثیری 

روی ما نمی گذاشت. 
وضعیت فرهنگ و رسانه هم که همچون خورشید تابان 
هویداســت. پیش از این چهار ســال روزنامه نگارهای 
ما بعضــی وقت ها آن قــدر انتقادات تنــدی می کردند 
که خودشان شرمسار می شــدند و درخواست داشتند 
نشریه شــان برای مدتی تعطیل شــود تا متنبه شوند. 
مخلص کالم اینکه اگر ســهراب االن بود و این وضعیت 
را می دیــد، احتمــااًل می گفت جای درخت بنشــانید 
مردان سیاســت تا مشــکل هوای تهران هــم برطرف 
شــود. آن حرف ها مال وقتی بود که سیاســت مدارها 
به فکر مــردم نبودند. االن که دیگر اوضــاع فرق کرده و 
همه به فکر خدمت اند و دل ها همچون رودخانه ای که 

می توان ریگ های کفش را دانه دانه شمرد، زالل اند. 

دوران طالیی یادم نمی ره

این عکس و مکث سفارشی 
است. سفارش بهار، سفارش 

چشمان زیبای  زیبابین 
خوانندگان روزنامه. دست 

پشتیبانی دانشگاه درد نکند به 
خاطر تزئین دانشگاه.

 حکایت مسعود بّنا 
و اوستا فری و اصغرآقا 

اوضــاع شــهر کــه بــه هم 
ریخت و ســروصدای مردم 
کــه از دســت مســعود بّنا 
رفت به آســمان، ســروکله 
»اصغرآقــا«  پیدا شــد. از  
آخرین بــاری که مردم شــهر اصغرآقــا را دیده 
بودند، بیست سال می گذشت. رفته بود جایی 
خارج شــهر برای خودش کلبه بزرگی ساخته 
 بــود و زندگی اش را می کرد. فــردای روزی که 
مسعود رفت، آمد توی میدان شهر و شروع کرد 
به داد و بیداد که: »ای مردم چه نشســته اید؟ 
شــهر به نابودی رفته«. داد مــی زد و می گفت 
وای به حال ما که مســعودِ  بی ســواد برایمان 
خانه ساخته و حاال به این اوضاع افتادیم. آخر 
حرف هایش، از وســط جمعیــت یکی را صدا 
زد، دســتش را گرفت و گفت: »ای مردم شهر! 
اگر به من اعتماد دارید و از دســت مسعود بّنا 
خسته شدید، کار ساخت خانه های جدیدتان 
را به »اوســتا فری« بســپارید«. این اولین بار 
بود که مردم اوستا فری را می دیدند؛ اما چون 
اصغرآقا را دوســت داشــتند و فهمیدند حاکم 
هم مخالفتــی با اصغــر و فری نــدارد، اجازه 
دادند فری کار ســاخت خانه های جدید را به 

عهده بگیرد. 
همــان روز اول، فــری گفت مــن ده روزه همه 
خانه ها را بهتر از روزی که مســعود ساخته بود 
می سازم. اول رفت ســراغ شهرهای همسایه تا 
از آن ها مصالح باکیفیت بخرد. می گفت شــهر 
خودشــان عقب مانــده اســت و مصالح خوب 
ندارد. همســایه ها اما به فــری مصالح زیادی 
نفروختند. بــا همان مصالح کم شــروع کرد به 
ساختن خانه. ده روز گذشت؛ اما یکی دو خانه 
بیشتر توی شهر ساخته نشد. مردم می پرسیدند 
پس چه شــد؟ فری به مــردم می گفت: »صبر 
کنید، دارم مصالح خوب می خرم و شاگرد بنای 

باتجربه می آورم«.
ده تا ده روز هم گذشــت. توی همه این مدت، 
فقط چهارپنج تا خانه بازســازی شده  بود. بقیه 
مردم خانه نداشتند و از دست فری کالفه شده 
بودند. شهرهای همسایه هنوز مصالح به فری 
نمی فروختند. شاگردهای وردستش هم آن قدر 
پیر و بی عرضه بودند کــه کاری جلو نمی رفت. 
یک روز فری بلند شــد رفت بیرون شــهر، خانه 
اصغرآقا. در که زد، آمدند و گفتند اصغرآقا دیگر 
اینجا نیســت. بارش را بســته و رفته یک شــهر 
بزرگ تر. فری یک لحظه حس کرد تنها شــده. 
برگشت توی شــهر تا باز هم به مردم بگوید صبر 
کنند و شــکر کنند. آمد تا از بدی های مسعود 
بگوید و اینکه توانســته در این مدت، پنج شش 
خانه درجه یک بسازد و بقیه را هم می سازد. آمد 
این ها را بگوید؛ اما دیــد هیچ کس توی میدان 
جمع نشــده. همــه رفته بودند ســراغ حاکم تا 
تکلیف فری را روشــن کنند. دنبال بّنای جدید 

می گشتند مردم. 

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به همه نامزدها. چه آن هایی که تا االن در هوای دونفره باهم یا بی هم بودند، 
چه آن ها که در هوای شش نفره ماه پیش رو قرار اســت باهم یا بی هم باشند. تقدیم می شــود به اصلح که یک نفر 

نیست و به تشخیص هرکس ممکن است افراد متفاوتی باشد. 
در آخــر ایــن شــماره از روزنامــه را تقدیــم می کنیم بــه مناظره کــه تمــام جذابیتش را از دســت داده اســت تا 
 نکنــد کســی در آن دروغی بگویــد، افترایــی بزند یــا خــارج از حیطــه اختیاراتــش قولی بدهــد و مــردم او را

 بشناسند.

تقدیم می شود به ...
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