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گزارش روزنامه شریف از سه شنبه ای متفاوت در دانشگاه

موافقان و مخالفان چه گفتند؟
دستپخت شاعرانه و رومانتیک

اعتراض زیبا
نــگاه اغراق آمیــز جامعه به 
دانشجوی شــریف، جوانی 
ســربه زیر و عینکی است که 
مــی تواند مســائل پیچیده 
ریاضــی  محیرالعقــول  و 
را به ســرعت حل کند، اما از برقراری ســاده ترین 

ارتباطات اجتماعی عاجز است.
از آنجا که »تا نباشد چیزکی مردم نگوید چیزها«، 
البد یک سری نشانه در بعضی شریفی ها دیده شده 
و به نظر می آید اصلی ترین آن ها، گوهر گمشــده 
»شور و نشاط« است. به دالیل متعدد اجتماعی و 
اقتصادی و فرهنگی، جامعه کنونی ایران جامعه ای 
کم نشاط است و متأســفانه این موضوع در میان 
دانشجویان دانشگاه ما هم مشــهود است. میزان 
شدید افسردگی و گاه خودکشی، گواهی تلخی بر 

این مدعاست.
در چنیــن فضای خشــنی، طبیعتــاً گروه های 
دانشــجویی عادت کرده اند عموماً برای پیگیری 
مطالباتشان راه شکایت و بیانیه و تجمع را انتخاب 
کنند. اما تعدادی از دانشجویان تصمیم گرفته اند 
برای رساندن صدای اعتراض خود، جشنی بزرگ 

با نام »شریف زیبای من« برگزار کنند.
جشــن شــریف زیبای من کــه تبلیغــات آن 
بــا بادکنک هــای رنگی شــروع شــد، درواقع 
اعتراضی بود بــه فضای رخوت انگیز دانشــگاه. 
برگزارکنندگان این مراســم با هزار ترفند سعی 
کردنــد کمترین تعــداد خودرو وارد دانشــگاه 
شود و با برگزاری مســابقات مختلف و شاداب، 
استادان و کارکنان و دانشــجویان را در کنار هم 
به خیابان های دانشگاه بکشانند و به آن ها نشان 
دهند که دانشــگاه بدون خودرو چقــدر زیباتر 

شده است.
سه شــنبه ۱۲ اردیبهشــت درواقع شــمایی از 
آرمان شهر فضای فیزیکی دانشگاه شریف را دیدیم. 
حقیقتاً چرا چشمان ما عادت کرده اند که وقتی در 
دانشگاه قدم می زنیم، افرادی را ببینیم که سیگار 
به دست نشســته اند، اما هرگز کسی را نمی بینیم 

که ورزش کند؟
شــریف زیبای من با تنوع فراوان برنامه ها، از دوی 
همگانی و فرود از ساختمان ابن ســینا گرفته، تا 
برپایی غرفه های متنوع ســرگرمی و حتی دعوت 
از مشــاهیر، موفق شــد از جهت میزان مشارکت 
عمومی خانــواده شــریف، رکــورد برنامه های 
فرهنگی چند سال اخیر را بشکند و اعتراض خود 
را با رســاترین صدا و زیباترین شیوه بیان به گوش 
مسئوالن دانشگاه برساند. تا جایی که تقریباً همه 
مسئوالن دانشــگاه با انتشــار بیانیه و حضور در 

برنامه، از آن حمایت کردند.
در این روز، قبح )!( ورزش کردن در فضای دانشگاه 
شکســت و اکنون وقت آن اســت که مسئوالن 
دانشگاه از فضای ایجادشــده بهره برده و دست به 

اقدامات اساسی بزنند.
در حال حاضر تکمیل پروژه پارکینگ طبقاتی، 
تنها راه ســامان دادن به وضع موجود اســت که 
اگر به انجام نرسد، برگزاری صدها مراسم دیگر 
 هم در همــان ســطح نمادین باقــی می ماند و 

بی فایده است.

سرمقاله

برای یک بطری دلســتر باید 
3 طبقــه پله نــوردی کنیــد 
و یــا از آسانســور مجموعــه 
استفاده  غذایی  فروشگاه های 

کنید! این یکی از بایدهایی  است که ...

دلساز می آید، تعاونی باال می رود

وقتی پای صحبت دانشــجویان، خصوصاً در تحصیالت 
صفحه  3 تکمیلی می نشینیم، تعداد زیادی  ...  

ویل دورانت می گوید »قرن بیســتم قرن حداکثرهاست، 
صفحه  6 حداکثر لذت، حداکثر قدرت، حداکثر ...  

]دانشجویان معترض در اتاق رئیس دانشکده جمع شده اند[
صفحه  7 - آقا ما هر وقت با دکتر کار داشتیم، نبودند. انتخاب واحد ... 

اگه می تونی جای من باشدانشگاه سبز، آرمانی برای ...خیلی سرم شلوغه
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جوایز میلیونی در مسابقه ای فناورانه
موتورهای الکتریکی در بســیاری از دستگاه های صنعتی و خانگی کاربرد دارند و بر 
اساس برآوردهای به عمل آمده بیش از 40درصد مصرف انرژی الکتریکی کشور مربوط 
به موتورهای الکتریکی است؛ از این رو باال بردن بهره وری آن ها مسئله  مهمی است. 
»مسابقه  ملی الکتروموتور پربازده« در راستای ایجاد رقابت در این حوزه برگزار شده 

است. این مسابقه در دو مرحله اجرا خواهد شد؛ مرحله  اول طراحی مفهومی است که مهلت ارسال طرح ها تا 
20 تیر است و مرحله  دوم که آزمون های نهایی و نمایشگاه دستاوردهاست در آذرماه برگزار خواهد شد. در هر دو 
مرحله جوایز میلیونی به منتخبان اعطا خواهد شد. برای اطالعات بیشتر به سایت www.ireec.ir سری بزنید.

دست خانم دکتری بود که می رفت دانشگاه و می آمد
کدام استادان به روز شــریف زیبای من توجه ویژه کردند! بعضی استادان که صرفًا 
به پارک کردن اتومبیل خود بیرون دانشگاه بســنده کردند. یکی از استادان خانم 
دانشــکده  فیزیک وقتی که نگهبان از او خواســت که وارد خیابان اصلی دانشگاه 
نشود، با سرعت وارد شــد به طوری که نگهبان مجبور شد از جلوی ماشین به کنار 

بپرد! البته دکتر وثوقی و دکتر اکبری که به علت حادثه  آسانسور وضعیت جسمی مناسبی نداشتند با مساعدت 
دانشگاه اجازه  ورود یافتند. نکته  جالب توجه دیگر این بود که اتومبیل رئیس دانشگاه وارد شده بود و جلوی 

دفتر ایشان پارک شده بود که البته خودشان در این روز در سفر به سر می بردند.

حلقه بسکتبال تهران در تسخیر شریفی ها
رقابت های بسکتبال جام برتر تهران دیروز پیگیری شد و شریف موفق شد با نتیجه 
80 بر 69 از سد پارســه بگذرد. در بازی دیروز به نظر می رسید بازیکنان ما در ابتدا 
تیم حریف را کمی دست کم گرفتند. تیم احمد نوروزی، مربی سابق تیم دانشگاه، 
توانست در نیمه اول 41 بر 36، پیروز به رختکن برود اما نیمه دوم ورق برگشت. تمرکز 

بر برتری تجربی یاور قاســمی در زیر حلقه باعث شــد تا تیم، خودش را باال بکشد. بازی بعدی تیم، یکشنبه، 
17 اردیبهشت ساعت 19 در ورزشــگاه حیدرنیا برگزار خواهد شد و تکلیف تیم برای حضور در مرحله بعدی 

مشخص خواهد شد.

نوازنده ای کارکن نمونه شد
هفته گذشــته در اقدامی شایســته از طرف معاونت اداری و مالی به مناسبت روز 
کارگر، از کارکنان تقدیر به عمل آمد. در این برنامه از قبل کارکنان مورد ارزیابی قرار 
گرفتند و تعدادی از این عزیزان نمره حداکثری را کســب کردند. سپس بین آن ها 
قرعه کشی برگزار شد و به دو نفر از کارکنان جایزه ای نقدی اهدا شد. یکی از این افراد 

محمد نوازنده بود. یکی از نیروهای خدماتی اداره تربیت بدنی که با حضوری پررنگ و فعال در ســال گذشته 
توانست شایستگی خود را به اثبات رساند. حفظ و ارتقاء منزلت و کرامت کارکنان دانشگاه از وظایف عمومی 

همه دانشجویان، استادان و فارغ التحصیالن دانشگاه است.

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 717  شنبه 16 اردیبهشت 96 شریف نیوز

خبری در شماره  قبل چاپ شد و گفته شد که   
از خوابگاه متأهالن هیچ کس برای شــورای 
صنفــی کاندیــدا نشــده. یکــی از اعضای 
شورای صنفی این خبر را تکذیب کرد و گفت 
شش یا هفت نفر برای انتخابات کاندیدا شده 
بودند ولی اساسًا اجازه برگزاری مجدد وجود 
نداشت. شورای صنفی معتقد است می شد 
با تفسیری سهل گیرانه تر نسبت به آیین نامه 

اجازه برگزاری این انتخابات را داد.
امروز ساعت 16 تا 18 ســمینار »رفراندوم   
از  حکومتــی«  ضرورت هــای  و  ترکیــه 
طــرف اندیشــکده  مطالعــات حاکمیت و 
سیاســت گذاری برگــزار می شــود. مکان 
برگزاری این رویــداد بن بســت گوهر کنار 
دانشــکده  انــرژی، پــالک2 اســت. برای 
ثبت نام و کسب اطالعات بیشــتر به کانال 

presharif@ یا سایت gptt.ir مراجعه کنید.
امروز ساعت 13:30 بررسی عملکرد دولت   
یازدهم در حوزه  زنان با حضور شــهیندخت 
موالوردی، معــاون رئیس جمهــور در حوزه  

زنان و خانواده در سالن جابر برگزار می شود.
امروز ساعت 12 آمفی تئاتر مرکزی میزبان   
برگزاری مراســم بزرگداشــت روز اســتاد، 
تقدیر از اســتادان محبوب و رتبه های برتر 

دانشجویی واحد پردیس است.
اقتصــادي  و  فنــاوري  علمــي  انجمــن   
بــازار ســرمایه دانشــگاه صنعتي شــریف 
امروز ســاعت 12 »کارگاه آشــنایی با بازار 
سرمایه« را برگزار می کند. محل این کارگاه 
کالس 2 ساختمان شــهید رضایی است. 
برای ثبت نام و اطالعات بیشــتر ســری به 

کانال  sastee@ بزنید.
دومیــن نمایشــگاه کار دانشــگاه علــم و   
صنعــت از 17تــا19 اردیبهشــت برگــزار 
می شــود. در نمایشــگاه امســال مدرسه  
اشــتغال دانشــگاه شــریف حضور دارد و 
متخصصــان آن در رابطه بــا موقعیت های 
شــغلی و موفقیــت در کار و مســائلی این 

چنین به مراجعان مشاوره می دهند.
پس از گذشــت حدود 20 روز از درگذشت   
دکتــر میرعمــادی رئیــس دانشــگاه طی 
حکمی دکتر داود رشتچیان را از تاریخ 14 
اردیبهشــت 96 و به مدت دو سال به سمت 

معاونت آموزشی دانشگاه منصوب کرد. 

برای یک بطری دلستر باید 3 طبقه  گزارش
پله نــوردی کنیــد و یا از آسانســور محمد حسین هوایی

مجموعه فروشگاه های غذایی استفاده کنید! این یکی 
از بایدهایی  اســت که دانشــجویان درصورت ساخت 
دلساز باید به آن تن بدهند. طبقه سوم ساختمان تغذیه 
)سلف( که تاکنون بالاستفاده بوده و تنها برای برخی 
مراسم ها اســتفاده می شده، پس از ســاخت دلساز، 
میزبان واحدهای تجاری و رفاهی تعاونی می شود. در 
این خصوص، پس از نیازســنجی، خدمــات موردنیاز 
دانشگاهی شناخته  شده اســت و به زودی، در حوالی 
خردادماه حــدود 19 غرفــه  خدماتی در طبقه  ســوم 
ساختمان امور تغذیه مستقر می شوند. تعدادی از این 
واحدها عبارت اند از: ســوپرمارکت، آرایشگاه آقایان، 
لــوازم  کتاب فروشــی،  لوازم التحریــر،  فروشــگاه 
کامپیوتــری، چاپ و تکثیر، کافی شــاپ، پســت )که 
دولتی نیست و خصوصی است(، خدمات کامپیوتری، 
تعمیــرات موبایــل، کیــف و کفش، فروش پوشــاک و 
خیاطی، شیرینی فروشی، میوه فروشی، خدمات بیمه 
و توزیــع صبحانه  خوابگاهــی که ذیل عنــوان »مرکز 
خدمات رفاهی« فعالیت خواهند کرد. سؤالی که مطرح 

است، زمان دسترسی شریفی ها به خدمات ذکرشده 
است. حسینی مدیر اداره تغذیه در پاسخ به این سؤال 
گفــت: »امیدواریــم در ابتــدای خردادمــاه بتوانیم 
بهره برداری کنیم. ســاخت مجموعه فروشــگاه های 
غذایی از ماه مبارک رمضان شــروع می شود و با شروع 
آن، جابجایــی واحدها بــه مرکز خدمــات رفاهی آغاز 
می شود«. انتخاب ماه مبارک رمضان برای شروع پروژه  
فودکورت به این علت اســت که برخــی خدمات باال و 
همچنیــن بوفه ها در این مــاه، تعطیل هســتند؛ لذا 
فرصت مناسب برای ساخت وســاز و همچنین انتقال 
واحدهای تعاونی فعلی به طبقه ســوم _ که اکنون در 
مرحله نصب تأسیســات برقی و سیستم تهویه است _ 
وجود دارد. پس از ماه مبــارک رمضان و در مدت زمان 
احداث و انتقال که مقارن با تابســتان امســال است، 
رســتوران های آزاد دانشگاه، میزبان خدمت رسانی به 

دانشجویان خواهند بود. 

سردر نشه!
یکی از دغدغه های احتمالی دانشجویان در این مورد، 
وضعیت آسانسور ســاختمان تغذیه است. باتوجه به 

تجربه  تلخ آسانســور این ســاختمان و فضای محدود 
آسانســوری که هم اکنون از دســترس خارج اســت، 
یکی از بزرگ ترین ســؤاالت در این زمینه، نحوه  صعود 
)!( دانشجویان برای رســیدن به خدمات باالست. از 
دیگر نگرانی هــای قابل توجه، زمــان بهره برداری از 
این پروژه  بزرگ اســت که برای شریفی هایی که سردر 
دانشگاهشــان دو ســال پیــش باید افتتاح می شــد، 
اندکی اطمینان ناپذیر اســت؛ اما در این راستا، نکته  
مهم اینجاســت که از آنجایی که ســرمایه گذاری این 
پــروژه مربوط به بخــش خصوصی ا ســت و درصورت 
افتتاح زودتر، سرمایه گذار نیز زودتر به سود می رسد، 
چنــدان دور از انتظار نیســت که با همــت مضاعف و 
کار جهادی، ایــن پروژه  عظیم و دوست داشــتنی در 
موعــد مقرر به اتمام برســد. امید اســت دلســاز پس 
از بهره بــرداری، غذاهای متنوع تری را در مقایســه با 
حال حاضر و با کیفیت بهتر و قیمت نازل تر در اختیار 
دانشجویان قرار دهد. مرکز خدمات رفاهی هم بتواند 
با شناخت مناسب نیازهای دانشگاهیان و بکارگیری 
نیروهایی مســلط به موضوع، کیفیت خدمات رسانی 

خود را بهبود دهد.

جزئیات مرکز خدمات رفاهی و سرنوشت تعاونی فعلی

دلساز می آید، تعاونی باال می رود
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مهارت هایی که در دانشگاه نمی آموزید
چه کسی می تواند ادعا کند که در دانشگاه تمام مهارت های الزم برای زندگی یا حتی 
تمام مهارت های الزم برای آینده  شغلی آموزش داده می شود؟ قرار است سمیناری 
با همین موضوع و با نام »مهارت هایی که در دانشــگاه نمی آموزید« در دانشــکده 
اقتصاد و مدیریت برگزار شــود. زمان این سمینار سه شنبه ساعت 18تا19 است و 

در سالن استاد مشایخی دانشکده برگزار می شود. سخنران این سمینار دکتر پرویز عقیلی است که دکترای 
امور مالی از دانشگاه ویسکانسین-مدیســن آمریکا دارد و سوابق زیادی در حوزه  بانکداری دارد و هم اکنون 
هم مدیر عامل بانک خاورمیانه است. شرکت در این برنامه برای شریفی ها رایگان است و نیاز به ثبت نام ندارد.

فرصتی برای شناخت عظمت یک صنعت
بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی از امروز تا سه شنبه در 
محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برقرار است. این نمایشگاه که جامع ترین رویداد 
تجاری این حوزه است، فرصتی است که شرکت های توانمند داخلی و خارجی دستاوردهای 
خود را در معرض عموم قرار می دهند. پیشنهاد می کنیم که از این نمایشگاه بازدید کنید. 

به ویژه اگر دانشجوی مهندسی شیمی، نفت، مکانیک و برق هستید، در این نمایشگاه می توانید دیدی کلی از گستره 
صنعت نفت به دست آورید. حتی اگر پیگیر باشید، می توانید از شرکت ها پروژه های کوچکی برای انجام دادن بگیرید. 

گروه دانشجویی eage که مربوط به مهندسی نفت است هم امروز بازدیدی را برای این نمایشگاه ترتیب داده است.
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شور شیرین گمشده 
انتخابات شور همیشگی را  پوریا علیمردانی

نــدارد. از ســال 72 کــه انتخابــات بــا نتیجه 
پیش بینی پذیر پیروزی مرحوم هاشمی بر رقیب 
اصلی، احمد توکلی به پایان رســید، همیشــه 
شــور و شــوق ســتادها و مردم برای بحث های 
انتخاباتــی و تبلیغات انتخاباتی بیشــتر از این 
نتیجــه   76 ســال  در  اســت.  بــوده  دوره 
پیش بینی ناپذیــر رئیس جمهورشــدن آقــای 
خاتمــی و در دوره هــای پــس از آن همیشــه 
انتخابــات رونقی بســیار بیشــتر از ســال 72 
داشــت. حتی در ســال 92 هم کــه تحت تأثیر 
حوادث سال 88 و نپذیرفتن نتیجه انتخابات از 
سوی موسوی و هوادارانش و اتفاقات پس از آن 
آرام تر برگزار شد، مشارکت و شور انتخاباتی برای 
حضور هــواداران نامزدها در خیابان و شــور و 

اشتیاقشان بیشتر بود.
مثــاًل در نظرســنجی روزنامه شــریف در هفته 
گذشــته فقــط 5درصــد مخاطبان کانــال در 
ســتاد نامزدها فعال بودند و این رقم برای قشر 
دانشــگاهی خیلی کم اســت. 27درصد گفته 
بودند که هیچ فعالیت انتخاباتی حتی درمیان 
اطرافیــان نمی کننــد و حتــی 12درصد گفته 
بودند هنوز تصمیمی برای رأی دادن نگرفته اند. 
این ها به عنوان شاخص، نشان دهنده کاهش 
مشــارکت سیاســی قشــر دانشــگاهی و کل 

مشارکت در انتخابات است. اما چرا؟
اولین دلیل آن اســت که پــس از 4 دوره توفیق 
رئیس جمهور مســتقر در کسب رأی برای دوره 
دوم، غلبه بر این تصور عمومی که رئیس جمهور 
می تواند 4ساله باشد، برای رقبا سخت است؛ 
حتی اگر روحانی باشــد که در ســال 92 فقط 

51درصد رأی داشته است
دوم اینکه ردصالحیــت احمدی نژاد به عنوان 
یکــی از طرفیــن جنجــال و پرتنش کننــده 
انتخابــات، ایــن پیام را هــم مخابره کــرده که 
کلیت نظام با حفظ وضع موجود به خصوص در 

مواجهه با آمریکا و برجام موافق تر است.
ســوم شــبکه های اجتماعــی مجــازی بخش 
درخورتوجهــی از رقابــت و شــور و هیجــان 
انتخاباتی را از فضای حقیقی به دنیای مجازی 
بــرده و ایــن موضوع در مقایســه بــا دوره های 
قبل، از بروز و ظهور تبلیغات نامزدها در جامعه 

کاسته است.
و باالخــره دو رقیــب عمــده رئیس جمهــور 
فعلــی روحانــی، یعنــی رئیســی و قالیبــاف 
ســرمایه اندکی را صرف تبلیغــات و حضور در 
دانشــگاه ها کرده اند. شــاید عمــده دلیل آن 
 کاهش اثرگذاری و مشارکت جنبش دانشجویی 

باشد. 
البته کاهش مشــارکت  و شــور رقابت سیاسی 
احتمااًل کاهش مشارکت و رأی را درپی خواهد 
داشــت، مگر دو مناظره و دو هفتــه باقیمانده 
نشــاط و شوق همیشــگی را به مهم ترین اتفاق 
سیاســی کشــور یعنی انتخاب رئیس جمهور 

باز گرداند.

اســتادان به طور عمومی برای دانشجویان خود کم وقت 
می گذارند. این واقعیتی تلخ در دانشــگاه شریف است. 
از این تلخ تر این اســت که توزیع دانشــجو بین استادان 
متوازن نیســت.  در برخی دانشکده ها که قانون خاصی 
برای تعداد دانشــجوی مجاز برای هر اســتاد در مقاطع 
مختلف تحصیلی وجود ندارد، یک دفعه شــاهد افزایش 
تعداد دانشــجویان چند اســتاد در مقایســه با استادان 
دیگر هســتیم. دالیل این امر متعدد است. اما چند دلیل 
اصلی در ایــن پدیده قطعی اســت؛ اســتادانی که زیاد 
دانشــجو دارند، یا از لحاظ علمی استادان خیلی خوبی 
هستند، یا با دانشــجو خوب تا می کنند )خوش اخالقی 
و راحت گرفتن کار( یا اینکه حوزه تخصصشــان وسیع تر 
است. بعضی از دانشکده ها اما رویکردی متفاوت دارند؛ 
آن ها بــرای هر اســتاد ظرفیتی تعیین کرده انــد. در این 
دانشکده ها دانشجویان برای رسیدن به استاد مطلوبشان 
که خصوصیات بند قبلی را دارد، مسابقه است و در این راه 
معمواًل شــاهد افراط و تفریط های عجیب وغریب و حتی 
زیــرآب زنی و خالصه مجموعه ای از »شــریفی بازی های 
منفی« هستیم. در این حالت، دیگر استاد تالش نمی کند 
که خود را ارتقا دهد و همیشــه امنیــت قابل قبولی برای 

راهنمایی دانشجو دارد.

استاد هست، ولی کم است
فرض کنیم در حالــت ایدئال قرار داریم و همه اســتادان 
و دانشــجویان خوب اند و همه به صــورت ایدئال برخورد 
می کنند. حتی در این صورت هم متأسفانه به نظر می رسد 
دانشگاه برای خدمت دهی به دانشجویان استاد کم دارد. 
به شکل های 1 و 2 توجه کنید. در شکل1 تعداد دانشجویان 
رشته های مختلف دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی را 
مالحظه می کنید. خبرنگار روزنامه با دانشکده های مختلف 
تماس گرفته و تعداد استاد و دانشجو را پرسیده است که در 
این میان همه با روزنامه همکاری کرده اند، به جز دانشکده 

مواد که هیچ یک از اطالعات را ندادند و دانشکده شیمی 
که دانشجویان کارشناسی را نتوانستند بگویند و دانشکده 
مدیریت و اقتصاد کــه در چند تماس، به برقراری ارتباط با 

ایشان موفق نشدیم.

مقطع کارشناسی
در این مقطع دانشــکده مهندســی شــیمی و نفت گوی 
سبقت را از همه دزدیده است و به طور متوسط به ازای هر 19 
دانشجو 1 استاد وجود دارد! کامپیوتر و صنایع هم به ترتیب 
با 16/5و 15/9 استاد در رده های بعدی هستند و کمترین 

نسبت به عمران و فیزیک تعلق دارد.

کارشناسی ارشد
در کارشناسی ارشد تعداد دانشجویان انرژی زیاد و تعداد 
اعضای هیئت علمی کم است. البته احتمااًل این آمار دقیق 
نباشد، زیرا آمار این رشته را به تفکیک نداریم؛ ولی به صورت 

تخمینی به ازای هر 10/5 دانشجو، یک استاد وجود دارد. 
پس از آن دانشــکده مکانیک با عدد 8/9 است. احتمااًل 
دوسوم این تعداد مشــغول پایان نامه هستند. این تعداد 
دانشجوی تحصیالت تکمیلی برای یک استاد، عدد بسیار 
بزرگی اســت و راهنمایی آن ها کاری است بسیار دشوار. 
وضعیت این شاخص در دانشکده های دیگر هم تعریفی 

ندارد و اکثرًا بیشتر از 6 است.

دکتری
قبل از آنکه نسبت دانشجو به استاد را در این مقطع بررسی 
کنیم، تعداد کل دانشــجویان دکتری توجهمان را به خود 
جلب کرد. طبق پرس وجوی ما، 1052 دانشجو در مقطع 
دکتری مشغول تحصیل در دانشگاه شریف هستند! خدا 
به خیر کند فرصت شغلی همه دانشجویان را. در این مقطع 
اســتادان هوافضایی به طور میانگین 4 دانشجو دارند که 
عدد بســیار بزرگی اســت. پس از آن کامپیوتر و فیزیک و 
شیمی با 3/2 دانشجو قرار دارند و ریاضی با 1/5 دانشجوی 

دکتری، کمترین نسبت را دارد.

استاد کم نیست، دانشجو زیاده
اگــر از مــوارد خــاص بگذریــم، اینکــه به طــور عمومی 
استادان برای دانشجویان کم وقت می گذارند، حقیقتی 
انکارنشدنی است و حقیقت تلخ تر این است که بسیاری از 
دانشجویان هم این رویه را می پسندند و ترجیح می دهند در 
دوری ودوستی کار خود را پیش ببرند. اما نباید یک طرفه به 
قاضی رفت. آیا می توان براساس این اعداد و نسبت دانشجو 
به استاد نتیجه گرفت که استاد کم داریم؟ نکند دانشجو زیاد 
پذیرش می کنیم که این اعداد امروز بالی جانمان شده اند؟ 
این گزارش فقط فتح بابی بود. به زودی در گزارشــی دیگر 
ضمن اصالح اعــداد جداول گــزارش، عوامل مختلف و 
راه حل های پیش رو را بررسی و با نقشه جامع علمی کشور و 

استانداردهای جهانی مقایسه خواهیم کرد.

چند ساعت از وقت خود را در ترافیک کاری استاد از دست می دهید؟

خیلی سرم شلوغه

  شکل 1. تعداد دانشجویان دانشکده های 
مختلف به تفکیک مقطع تحصیلی

شکل2. نسبت دانشجو به استاد در دانشکده های مختلف

وقتی پای صحبت دانشجویان، خصوصًا در تحصیالت تکمیلی می نشینیم، تعداد زیادی از آن ها گله می کنند که استادان برایش ان کم وقت می گذارند.  فارغ از قضاوت قطعی در خصوص این حس دانشجویان، کنجکاو شدیم تا کمی این موضوع را بشکافیم. اولین گزارش از این موضوع را با هم می خوانیم تا گزارش
در شماره های بعد با ریشه یابی دقیق تر بتوانیم قضاوتی صحیح تر نسبت به این پدیده داشته باشیم.
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پرونده اجرای موسیقی سنتی
مگر قرار نبود برنامه ساعت 3 نوید حسینی

شروع شود؟  
- نوازنده ها با مترو می آیند، کمی دیرتر می رسند.

ساعت ۲0 دقیقه از 3 گذشته اســت. آفتاب اردیبهشت 
حــدود ۲00 صندلــی خالی مراســم »شــریف زیبای 
من« را نــوازش می دهد. باالخره مجری از ســن کنار در 
ورودی سالن اســتاد جباری باال می رود و مراسم شروع 
می شــود. مجری پس از خواندن شعر »آب را گل نکنیم« 
سهراب سپهری و معرفی برنامه ها، ســن را به دو نوازنده  
چیره دست شریفی، هومن اســماعیلیان، نوازنده  سه تار 
و سعید میرزاحســینی، نوازنده  نی می ســپارد. با شروع 
موسیقی دکتر حسینی، معاون محترم فرهنگی دانشگاه 
هم به جمع حضار اضافه می شــود. اجــرای هماهنگ و 
گوش نواز ســه تار و نی آن قدر جذاب است که رهگذران 
را سرجایشان میخکوب کند. اجرایی که در لحظه شروع 
حدود 30 نفر شنونده داشــت و پس از چند دقیقه بیش 
از ۱00 نفــر را محو خود کــرده بود. تنهــا صدایی که از 
حضار شنیده می شد، در فاصله  کوتاه بین قطعات بود که 
ابراز خرســندی خود را با کف زدن اظهار می داشتند. این 
دونوازی پس از نیم ساعت بازی با روح و جان حضار پایان 

یافت و بخشی از جمعیت مجذوب متفرق شدند.
حواشی: در حالی که به تعداد کافی صندلی برای حضار 
وجود داشت، عده ای به سایه   درختان روبه روی سالن پناه 
برده بودند و ایستاده به موسیقی گوش می دادند. عبور دو 
خودرو از میان جمعیت ایستاده باعث برهم خوردن نظم 
مراسم شــد که با کمک انتظامات دانشگاه این خودروها 
توانستند در روز بدون خودروی شریف از راهروی باریک 

پشت صندلی ها گذر کنند.

شعرخوانی استاد عبدالجبار کاکایی
وی در ابتدای کالم خود از ایده  برگزاری مراسم در فضای 
باز تجلیل کرد و افزود که تاکنون این توفیق را نداشته است 
که در فضای باز به شعرخوانی بپردازد و برگزاری این مراسم 
در فضای باز یعنی نزدیک کردن ایده  آشــتی با طبیعت به 
عمل. کاکایی با صدای گرم خود در نقــد نگاه صوفیانه  ما 
و تأثیر منفــی آن در رفتار ما با طبیعت گفت و دو شــعر از 
اشــعار خود را که به اعتقاد او گرایش به طبیعت در بیشتر 

آن ها مشهود اســت، برای جمعیتی 
۱00نفره خواند.

سخنرانی پرمغز دکتر قیدی
به دلیل رنگ وبــوی صوفیانه  کالم 
دکتر قیدی کــه کاکایی آن را نقد و 
رد کرده بود، سخنان دکتر قیدی با 
عذرخواهی از استاد کاکایی شروع 
شد. دکتر قیدی از دو منظر شخصی 
و محیط زیســت به ســراغ مسئله  
»سه شــنبه  بدون خودرو« رفت. به 

عقیده  وی اســتفاده  مســتمر از خودرو و سایر ابزارآالت 
قدرتمنــد پیشــرفته می تواند ســبب آفات شــخصی 
گوناگونی شــود. آفت اول اســتفاده از خودرو، تحمیل 
منطق آن به عنوان ابزاری فرمان بر بر ذهن ماســت. اگر 
ما عادت کنیم که هرگاه تنها شــدیم، به سراغ خودروی 
شخصی یا تلفن همراه و موســیقی برویم یا حتی کتابی 
را بخوانیم، به معنی این اســت که تحمل خود را نداریم 
و قدرت خلوت کردن بــا خود را از دســت داده ایم. آفت 
دوم اســتفاده از تکنولوژی، عادت کردن است. وقتی به 
حضور وســیله ای عادت می کنیم، آن ابــزار جزء عادات 
ذهنی و توقعاتمان می شــود و درصورت نبود آن وسیله، 
ضعیف می شویم و قدرت فکرکردن درمورد آن را از دست 
می دهیم. آفت ســوم تکنولوژی، ازخودبیگانگی است. 
ما وقتی قــدرت خلوت کردن را از دســت بدهیم، کم کم 
به ورطه  ازخودبیگانگی کشــانده می شویم. سپس دکتر 
قیدی از منظر محیط زیست به مســئله  سه شنبه  بدون 
خودرو پرداخت. به گفتــه  وی چنانچه ما به بهره برداری 
بی رویه  خود از طبیعت ادامه دهیــم، دیگر هوایی برای 
تنفس و آبی برای نوشــیدن نخواهیم داشت. اما در نگاه 
تصوف محیط زیســت به عنوان خادم برای انسان مطرح 
نیست، بلکه محیط زیســت به تعبیر عرفا آدم کبیر است 
و انسان جهان صغیر است. این تقدس جهان پیرامون در 

تمام مکاتب گذشته مشهود است.

گل های مملکت از نگاه کمال الملک سینمای ایران
با ورود استاد جمشید مشــایخی، بازیگر نامدار سینمای 

ایران، تمام جمعیت حاضر به احترام وی به پا ایســتادند. 
دعوت مجری از استاد مشــایخی برای حضور روی سن، 
به بازار گرم عکس ســلفی با اســتاد خاتمه داد. اســتاد 
مشایخی برای بزرگداشت جایگاه مقام معلم، خاطره ای 
را از دوران کودکــی خــود ذکــر کــرد. رک گویی های 
صمیمانه  اســتاد از وضع ساخت وســاز قارچی در شهر، 
نقل قول از کوروش کبیر از یک طرف و تواضعش از سوی 
دیگر، تشویق های حضار را درپی داشت.  در ادامه مجری 
از استاد مشایخی خواست تا به دلیل محبوبیتش درباره 
توصیه به حفظ محیط زیست صحبت کند. وی با تواضع 
تمام، خود را شاگرد و خاک پای حضار خواند و خاطرات 
شــیرین خود را درباره  ســالمت و حفظ محیط زیست 
روایت کرد. صحبت های شیرین و لحن دوست داشتنی 

استاد جمعیتی بالغ بر 300 نفر را گرد خود جمع کرد.

 حضور میترا حجار با تن پوش 
سه شنبه های بدون خودرو

بازیگر پرآوازه  سینمای ایران برای تجلیل از جایگاه معلم، 
خاطراتی را از مادر معلمش در مدارس مختلف ذکر کرد. 
حجار علت دغدغه مندبودنش در مســئله محیط زیست 
را نیز  به مــادرش و به ارث بردن روحیه  خســتگی ناپذیر 
معلمی ارتبــاط داد. صحبت های مفصــل و تخصصی او 
درباره محیط زیســت و موتورهای هیبریدی، نشــان از 
مطالعه و دغدغه  او در این زمینه داشــت. وی در ادامه به 
نقش دولت و نهادهای عمومی در حفظ محیط زیست در 
قانون پرداخت و همگان را به استفاده نکردن از خودروی 
شــخصی دعوت کرد. او افزود که با مترو به دانشگاه آمده 
اســت و از صحبت های جالبی که در راه از مسافران مترو 

شنیده برای حضار گفت.

 فردوسی پور ماشینش 
را جلوی دانشکده پارک کرد

مهمان بعــدی برنامه مجری معروف ورزشــی و شــاید 
معروف ترین استاد شــریف بود. اگرچه صحبت های وی 
برای حضار جذاب بود، چندان ارتباطی با روز بدون خودرو 
نداشت. سلفی دانشــجویان با عادل فردوسی پور و میترا 

حجار برای دقایقی ادامه برنامه را مختل کرد.

اجرای گروه موسیقی و تجلیل از استادان و 
دانشجویان

در ادامه  برنامه، آقایان اسماعیلیان 
و میرزاحســینی روی صحنه آمدند 
و دونوازی کردند. ســپس از آقایان 
دکتر حســینی، دکتر کریمی پور، 
دکتر مهدوی، دکتــر خلیلی، دکتر 
اخوان و سرکار خانم دکتر ایرجی زاد 
تقدیر شــد. همچنیــن از برندگان 
مسابقات گل کوچیک و دو و میدانی 
که به مناسبت »شریف زیبای من« 

برگزار شده بود، تقدیر شد.

اختتامیه پویش شریف زیبای من در فضای باز برگزار شد

زیر آسمان شهر
پنج کیلومتر نفس گیر 

مجری با بلندگوی پرتابل  هاتف محقق

در دست و پیراهن قهوه ای توضیحاتی در رابطه 
با مسابقه می دهد و گه گاه هم شوخی بی مزه ای 
با حاضران می کند! در نزدیکی سردر دانشگاه 
که شروع مســابقه است دانشجویان با تیشرت 
ســبز و استادان با تیشرت ســیاه و کارکنان با 
تیشرت ســفید در حال گرم کردن هستند. در 
بین دوربین های زیادی که برای فیلم برداری و 
عکس برداری آمده اند، هلی شاتی که قرار است 
از برنامه هــای سه شــنبه فیلم بــرداری کند، 
توجه ها را به خود جلب می کند. بچه های گروه 
کوه در این برنامه حضوری پررنگ دارند. زمان 
زیادی برای آماده شــدن دانشــجویان برای 
مســابقه صرف شده اســت؛ چون لیستی که 
حضور دانشــجویان با آن چک می شده است، 
ترتیب مشــخصی ندارد. در کنار نقطه  شروع 
رخت کنی برای تعویض لباس تهیه شــده که 
البته بعضی ها به این سوسول بازی ها اعتقادی 
ندارند و نشــان می دهند که مرد میدان اند، نه 

مرد رختکن!
حــدود 70 نفــر از دانشــجویان و ۱0 نفــر از 
کارکنان و ۲0 نفر از اســتادان در این مســابقه 
شرکت کرده اند. از اســتادان می توان به دکتر 
رشــتچیان که در زمــان این مســابقه معاون 
پژوهشی دانشگاه بود و اکنون معاون آموزشی 
دانشــگاه اســت، دکتر کوچــک زاده، رئیس 
دانشکده  هوافضا و دکتر بنازاده رئیس مدیریت 

تربیت بدنی اشاره کرد.
مسیر مســابقه حدود 5 کیلومتر معادل 4 دور 
داخل دانشگاه است. مسابقه آغاز می شود. ابتدا 
استادان شــروع به حرکت می کنند و 5 دقیقه  
بعد کارکنان و ۱0 دقیقه پس از آن، دانشجویان 

مسابقه را آغاز می کنند.
مسابقه دهندگان انواع مختلفی دارند. دسته ای 
در همان شــروع با حداکثر ســرعت شروع به 
حرکت می کنند و هنوز به یک هشتم مسیر هم 
نرسیده، خسته می شوند. دسته ای هستند که 
با دیدن دوربین عکاســی بــرای عکس گرفتن 
توقــف می کننــد و بــا دیــدن هــر دوربین 
فیلم برداری ســرعت خــود را زیــاد می کنند. 
دســته ای هم عاقالنه و آهســته و پیوسته کل 

مسیر را می پیمایند.
یکی از نــکات جذاب مســابقه، مســن ترین 
شرکت کننده در مسابقه اســت. دکتر شایگان 
استاد دانشــکده  مهندسی شــیمی که هربار 
عبورش از خط شروع با تشویق پرشور حاضران 
همراه است و درنهایت هم موفق به پیمودن کل 

مسیر می شود.
با تمام شــدن مســابقه نوبت به اهدای جوایز و 
اعالم برندگان می رســد. در بخش اســتادان 
استاد مانی که اســتاد تربیت مدرس است، اول 
می شود؛ ولی از آنجا که شــریفی نیست، از او به 
همراه دکتر توکلی اســتاد دانشکده  شیمی که 
رتبه  بعدی را در اختیار داشت با هم به عنوان نفر 

اول تقدیر می شود.
در بخش دانشجویی، دســته ای از دانشجویان 
بر ســر رتبه ها توافــق ندارنــد و زمزمه هایی 
وجود دارد که عده ای وســط راه میان بر زده اند. 
بحث بــاال می گیرد و درنهایت هــم نفرات اول 
دانشجویی اعالم نمی شــود و مسئوالن وعده  

ویدئوچک می دهند!
مســابقه  دوی همگانی با تمام حواشی اش تمام 
می شــود و بســیاری از حاضران از این برنامه 
راضی بوده اند و به آن ها خوش گذشــته است. 
امیدواریم باز هم شــاهد چنین برنامه هایی در 

شریف باشیم.

نظرتان درباره  برگزاری مراسم امروز چیست؟
برنامه بسیار عالی بود. الزم نیست حتماً به مناسبت محیط زیست چنین برنامه ای برگزار شود. 
در کل هر برنامه ای که کمک کند به افزایش نشاط در دانشگاه و نزدیک تر شدن دانشجویان و 
استادان بایستی برگزار شود. شاید بتوان به این برنامه عنوان آشتی معاونت فرهنگی با دانشگاه 
را داد. زیرا تصوری که همیشــه از معاونت فرهنگی وجود داشــت، محلی بــود برای گرفتن 
مجوز؛ اما اینکه معاونت فرهنگی خود مبتکر چنین برنامه ای بشــود، جای خوشحالی دارد.

سؤال روزنامه از جناب آقای دکتر کریمی پور که در تمام برنامه حاضر بودند

همه مجذوب حکایت نی در کنار زمزمه های زیبای سه تار  
اسماعیلیان و میرزاحسینی هستند

پس از آنکه فوتبال دستی معمولی نتوانست هیجان شریفی ها 
را تخلیه کند، خود وارد زمین شدند

پرنده های خشمگین جلوی ریاضی و صنایع را شلوغ می کنند
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شــما خودتــان روز برنامــه چگونه به دانشــگاه 
آمدید؟

من همیشــه با ماشــین خودم می آیم، ولی روز برنامه با 
تاکسی آمدم.

کاًل هدف از این برنامه چه بود؟
می توانم بگویم هدف ما چه نبود. چون بعضی دوستان 
در این مکاتبات ایمیلی و این ها می گویند که این کار چه 
فایده ای داشت؟ مگر ما می توانیم آلودگی هوای تهران یا 
آلودگی هوای منطقه آزادی را کم کنیم؟ مگر ما می توانیم 
کمکی به ترافیک تهران کنیم؟ هدف ما هیچ کدام از این 
مواردی که گفتند، نبود.  هدف این بود که ما یک نگرش 
جدید نسبت به تصحیح محیط پیرامونی خودمان پیدا 
کنیــم و این نگرش بهتر مــا را به یــک کار و اقدام عملی 
برساند. بنابراین در یک جمله اگر بخواهم خالصه کنم، 
این کار قدم اول بود درراســتای تغییــر نگرش به جامعه 
شــریف و اطراف آن. ممکن است زمین بخوریم، ممکن 
است اشکاالتی داشته باشــد؛ اما ما حتمًا  می خواهیم 
قدم دوم را برداریم و به امید خدا محکم تر هم خواهد بود.
چقدر طول کشید به این نقطه از اجرا رسیدید؟ 

ببینیــد سه شــنبه های بــدون خــودرو کــه موضوعی 
باســابقه اســت. داســتان شــریف زیبای من به حدود 
دو هفتــه پیــش برمی گــردد. در هیئت رئیســه مطرح 
کردیم که مــا می خواهیم در دوازده اردیبهشــت که روز 
معلم و اعیاد شــعبانیه اســت، این کارها را انجام دهیم. 
بالفاصلــه در همان هیئت رئیســه همه توافــق کردند. 
من همان بعدازظهر با گروه ها جلســه گذاشــتم؛ چون 
ما می خواســتیم کار را به بچه ها بدهیم، چون به بچه ها 
اعتماد داریم. در فاصله ده دوازده روز خود دانشــجوها، 
شامل تشکل های سیاسی مثل انجمن اسالمی و بسیج 
با کانون ادب ما، با کانون موسیقی ما، با همین بچه های 
گروه کوه ما و انجمن های علمی که خیلی کمک کردند، 
برای اولین بار همه هم نوا شدند که این برنامه را اجرا کنند 
و هر بخشــش را یک گروهی متقبل شــده بود. یکی از 
خألهای فرهنگی ما در دانشگاه این است که استادهای 
ما با دانشــجوها نیســتند. در رویدادهای دانشــجویی 
اســتادها کم اند؛ ولی حاال در این برنامــه مثاًل فقط در 
مسابقه دو و میدانی، بیست وسه چهار تا از اساتید شرکت 
کردند. ولی این هم به نظر می رسد از اشکاالت دانشگاه 
است که اساتید و اعضای هیئت علمی از دانشجوها یک 
مقدار فاصله دارند؛ یعنی ارتباطشــان، ارتباط علمی، 
آموزشی و پژوهشــی است. دانشگاه یک مجموعه ای از 
رشد شخصیتی اســت و حضور اساتید خیلی می تواند 
کمک کند. من از رویداد دیروز این را هم به دســت آوردم 
که یکی از اشــکاالت کار ما، عدم مشــارکت استادها در 
فعالیت های فرهنگی اســت. شــاید فضای بازی وجود 
نداشته، شاید به قول یکی از استادها برنامه های ایجابی 
نداشته  ایم، شاید برنامه هایی در صحن دانشگاه نبوده 
است که در نتیجه آن، استادها هم باالخره در همان الک 

علمی و پژوهشی خودشان رفته اند.
ناهماهنگی ایجاد نشد بین این برنامه ها؟

تقریبًا تمام پیش بینی ما محقق شــد. مــا یک دلهره ای 
داشتیم سر صدمات جسمانی که در دو جا خیلی محتمل 
بود. یکی فرود از ابن سینا، یکی هم گل کوچیک. از این 
دو تا خیلی نگران بودیم و حتی شــب قبلش بچه ها را به 
صدقه توصیه کرده بودیم. درمورد فرود از ابن ســینا من 
یادم نمی آید در این سال ها چنین ده پانزده ثانیه پردلهره 
و استرســی داشــتم. چون در یک مــورد فــرود، یکی از 
دخترخانم های ما چرخید. این برای خودشان مسئله ای 
عادی بــود؛ ولی برای من یــک ده پانزده ثانیــه ای واقعًا 

پراسترس بود. چون این یک امانت بزرگ بود. 
نکته مهم این بود که ما برای دختران همان مقدار ارزش 
قائل بودیم که برای پســران. هیچ تبعیض جنسیتی در 
این برنامه ما نداشتیم. ما این را اعالم می کنیم که دوست 
داشتیم این اتفاق بیفتد. ما دوست داشتیم که دختران 
یک فضایی، ولو مراقبت شده برای دوچرخه سواری داشته 
باشند. البته ممکن است در این برنامه ها یک جایی یک 
اشکالی هم در پوششی چیزی هم پیش بیاید، این را منکر 
نیستیم؛ ولی تبعیض جنسیتی به هیچ عنوان در فرهنگ 
دینی و ملی ما دیده نمی شــود. در عین حال باید رعایت 

همه مسائل دینی، اعتقادی و فرهنگی را داشته باشیم.
اینکه مسیر اختصاصی برای خانم ها گذاشتید، 

خودش تبعیض جنسیتی نیست؟
براي ما مهم بود که دختران عزیز دانشجو نیز بدون حضور 
آقایان و البته با حجاب کامل بتوانند تجربه شریف زیبا را 
داشته باشند که این امر به لطف خدا با رعایت همه مسائل 
و خودنظارتي دانشجویان انجام شد و خود گواه این بود که 
دانشجویان ما در نظارت بر برنامه ها هم دقت الزم را دارند. 
قبال در همین روزنامه خدمتتان گفتم که به بچه ها اعتماد 

داریم. اینهم نمونه اش. بیش از حد انتظار ظاهر شدند.
همکاری مدیریت دانشگاه با این برنامه چگونه 

بود؟ 
در بخش هیئت رئیسه دانشگاه و مدیران دانشگاه، همه 
حمایت جدی کردند. حراست هم یک برخورد فرهنگی 

بسیار مترقی داشت.
در روز برگزاری برنامه مخالفت هایی هم به گوش 

رسید. این مخالفت ها بیشتر ناظر به چه بود؟
چندین بار شنیدم  که گفتند: »این کارها بی فایده است« 

و خواندم کــه این کارهای شــاعرانه، رومانتیک، این ها 
فایــده ندارند. چرا فایده ندارد؟ رومانس هم بخشــی از 
زندگی ماست. وقتی مهندســی از رومانس خالی شد، 
این می شود که شده است دیگر. فرض کنیم شهرداری 
هیچ برنامه ای برای جمع آوری زباله نداشته باشد از درب 
منازل ما. ما زباله هایمان را در خانه جمع نمی کنیم؟ یک 
حرکت که می توانیم بکنیم. یک قدم که به جلو می توانیم 
برویم. این محیط زندگی ماست. البته کسانی هم بودند 
که می گفتند من کالس دارم، مشــکل دارم، نمی توانم 
ماشین نیاورم. می گفتیم قدمت روی چشم، یک فکری 
می کنیم؛ ولی نمی گفت من با ایــن کار مخالفم، یا این 
کار اشتباه است. من داشتم با خودم فکر می کردم شاید 
بعضی هــا که با این کار مخالفت نظری اساســی دارند، 
به طور تمام وقت عضو جامعه شریف نیستند. شاید اینجا 
محل عبورومرورشان است. هفته ای یکی دو روز می آیند، 
درسی می دهند. حاال عضو هیئت علمی رسمی و این ها 
هم باشــند. البته این حرف ها بعدًا برای من دردسر هم 
می شود؛ ولی این ها واقعیت هایی است که شاید روزی 
حل شود. چطور می شود آدم عضو جامعه شریف باشد و 
مخالفت کند با اینکه یک روز خودرویی نباشد؟ برطبق 
صحبت های معاون محترم اداری مالی در برخی روزها 
بیش از ششصد ماشین در دانشگاه تردد می کند. یعنی 
ما هرروز با تعداد زیادی عوامل استرس پنهان مواجهیم 
و بعد یک رفتاری از ما ســر می زنــد و می گویند: »نکند 
بیماری روانی دارد«. خب این بیماری روانی معلول یک 
شرایطی است. محیط پاکیزه، محیط باطراوت، محیطی 
که بچه ها بتواننــد در آن آزادانه حرف بزنند و اســترس 

نداشته باشند، این ها در کنترل ماست. 
این مخالفان در اکثریت بودند یا اقلیت ؟

اقلیت بودند؛ ولی صدا داشــتند. یعنی صدای رســایی 
داشتند در اعالم اینکه این کار چه فایده ای دارد.

کارکنــان می توانســتند  ماشینشــان را داخل 
بیاورند یا فضای پارکینگ فقط در اختیار استادها 

بود؟
اختیاری بود. البته از قبل هم گفته بودیم که دو خیابان 
اصلی را برای کار بچه ها الزم داریم و حراســت هم کمک 
کرده بود این دو خیابان اصلی بسته بود و هرکسی هم که 

آمد داخل دانشگاه از استاد و کارمند را حراست راهنمایی 
کرد به آن پارکینگ و جایی برایشان پیدا کرد.

قدم بعدی چیســت؟ می خواهید اجباری اش 
کنید؟

من اگر شخصًا تصمیم گیر بودم، حتمًا این کار را می کردم. 
می توانم تصمیم سازی کنم. فقط خدا آن روز را نیاورد که 
حادثه ای در دانشگاه شریف رخ بدهد و بعد از آن حادثه 
همه چیز اجباری شود. این دانشگاه با این تعداد خودرو 
در داخل محوطه فقط مسئله اش ترافیک نیست، مسئله 
آرامش اســت. اصاًل ایــن محیط، محیط ایمــن و آرامی 
نیست. فعاًل باید راجع به این برنامه قدری در هیئت رئیسه 
و شورای دانشگاه و این ها صحبت کنیم. می خواهم این 
پیشنهاد را کنم که برای ترم آینده، دو روز در هفته ما بتوانیم 
حداقل این دو خیابان را خالی نگه داریم برای تردد بچه ها، 
برای اینکه یک دوری بزنند، در آن جاده اصلی خواستند 
دوچرخه ای سوار شوند. ما دو روز دانشگاه را خالی کنیم. 
قبول نکردند هفته ای یک روز این کار را ما انجام دهیم و این 
به تدریج گسترش پیدا کند. خود این فشار باعث می شود 
ما در پارکینگ هم تســریع کنیم. من البته یک داستان 
تخیلی هم در ذهنم هســت که مثاًل هرکسی می خواهد 
بیاید اینجا، بیاید در یک میدانی، ما سوییچش را بگیریم، 
خودمان یا آن شرکتی که مسئول این کار است، ماشین 
را بردارد ببرد در یک پارکینگی. بعد مثاًل با یک نرم افزاری 
اطالع پیدا کند که کجا پارک شــده اســت. هرموقع که 
خواست با همان نرم افزار اطالع دهد که ماشین را بیاورد 
کنار در. البته این داستان تخیلی است؛ ولی دیروز نشان 
داد بعضی از این داستان های تخیلی می تواند به واقعیت 

هم بپیوندد. 
برنامه حدودًا چقدر هزینه داشت؟

حدود 10 میلیون تومان هزینه داشــته است. یک دلیل 
کم هزینه بــودن این بــود. کارها را بچه ها انجــام دادند. 
کارها را که بچه ها انجام می دهند، ارزان تمام می شــود. 
هــم ارزان تمام می شــود، هم اینکه خرج هــای جانبی 

تشریفات ندارد.
چند نفر درگیر اجرای کارها بودند؟

غیر از همکاران بنده در دانشگاه، بدنه اجرایی دانشجویی 
ما  شاید  کمتر از 15 نفر باشند. خانم گرامی در انجمن های 
علمی بود. خانم صانعی که دبیر گروه کوه است و زحمت 
هماهنگی فرود با ایشان بود. آقای هرمزی که دبیر شعر 
و ادب ماست، مسئول هماهنگی کل بچه ها بود، ایشان 
خیلی زحمت کشید. آقای درویش و آقای طوسی هم از 
مجموعه ما که فعال بودند. از دانشجوها خانم سرمست 
که مسابقاتی مثل انگری بردزرئال و فوتبال دستی واقعی را 
هماهنگ کرده بود. بچه های بسیج ازجمله آقای حسنی 
و شعبانی در هرکاری الزم داشتیم، جهادگونه در این کار 
کمک کردند. بچه های هیئت بخشی از کار پذیرایی داخل 
مجموعه را انجام دادند. به خصوص خود آقای زیاری هم 
همکاری داشــت. خانم الهام سربازي که مدت ها است 
این ایده را دنبال مي کننــد. آقایان میوه چي، طاهري و 

خدامرادي هم بسیار زحمت کشیدند. 

رومانس هم بخشی از زندگی ماست
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از برنامه »شریف زیبای من« دفاع می کند

پس از آنکه فوتبال دستی معمولی نتوانست هیجان شریفی ها 
را تخلیه کند، خود وارد زمین شدند

شریفی یادت باشه، عادل باید باشه. فردوسی پور با ماشین وارد 
برنامه بدون ماشین شد!

گرانش تحت کنترل ماست: فرود بروبچه های گروه کوه از برج میترا حجار، این بار در نقش یک سه شنبه بدون خودرو 
ابن سینا



بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی کشور
قبل از افتتاح نیروگاه خورشــیدی جرقویه اصفهان، نیروگاه خلیج فارس همدان با 
ظرفیت 7 مگاوات بزرگ ترین نیروگاه خورشــیدی ایران بود. 7اردیبهشت امسال، با 
افتتاح نیروگاه خورشیدی 10مگاواتی اصفهان، این رکورد شکسته شد. این نیروگاه 
را بخش خصوصی با هزینه 55میلیارد تومان در زمینی به مساحت 20هکتار احداث 

کرده است. نکته درخورتوجه درمورد این نیروگاه، مجهزبودن پنل ها به سیستم ردیاب تک محوره است که مسیر 
خورشید را در آسمان دنبال می کنند و درمقایسه با پنل های ثابت از پتانسیل تابشی موجود بهره بیشتری می برند. 
منبع: اقتصاد آنالین درضمن ارتقای توان این نیروگاه به 20مگاوات تا پایان امسال در دستور کار قرار دارد. 

ایران یک، قطر یک
 ٢٧ فروردین امســال، 6 فاز میدان گازی پارس جنوبی افتتاح شد. در کنار آن، فاز 
1 الیه نفتی این میدان و فاز ٤ پتروشــیمی نیز آغاز به کار کردند. با افتتاح این فازها 
تولید گاز ایران در پارس جنوبی به حدود 570میلیون مترمکعب افزایش می یابد. 
با توجه به ظرفیت 600میلیون مترمکعبی تولید گاز قطر، تا پایان امسال برداشت 

روزانه ایران و قطر در پارس جنوبی برابر خواهد شــد. میدان مشترک گازی بین ایران و قطر در آب های ایران، 
پارس جنوبی و در آب های قطر گنبد شــمالی نامیده می شود که هر کشــوری برحسب توان برداشت خود، 
منبع: افکارنیوز می تواند سهم بیشتری از گاز را به خود اختصاص دهد. 
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ویل دورانت می گوید »قرن بیستم  محیط زیست
قرن حداکثرهاست، حداکثر لذت، محمد فالحی

حداکثر قــدرت، حداکثــر کار، حداکثر بهره کشــی و 
حداکثر استفاده از منابع«. اما آیا به راستی روح سرکش 
انسان مجال آن را خواهد یافت که تا ابد حداکثر بماند؟ 

جواب این سؤال را قرن بعد داد.

آغاز داستان
اگر به فعالیت های هر موجودی نگاه کنیم، تالش برای 
حفظ زندگی و افزایش کیفیت زندگی را در ریشه اعمال او 
مشاهده می کنیم. البته در رفتار موجودی به نام انسان 
این فعالیت ها به کشف جهان درون و بیرون خود و رسیدن 
به تعالی نیز گسترش پیدا می کند. اما انسان در این راه 
درگیر بلندپروازی هایی نیز شده است. استفاده بی رویه 
از محیط زیست در قرن بیستم سبب شد که ادامه حیات 
برای انسان ها دچار چالش های جدی و جبران ناپذیر شود 
و چشم انداز حیات در کره زمین با چالش های عمده ای 
مواجه شــود. به نظر نگارنده درمورد برخورد انســان با 
جهان دو رویکرد وجــود دارد: 1. رویکردی که می گوید 
ما همواره می توانیم جهان را بیشــتر بشناسیم و با خلق 
فناوری های جدید مشــکل فناوری های گذشته را حل 
کنیم و بقا و پیشــرفت خود را حفظ نماییم. 2. رویکردی 
فروتنانه که می گویــد درک ما از قانون مندی های جهان 
بسیار اندک اســت و برای حفظ بقای خود الزم است در 
مقابل طبیعت فروتنی به خرج دهیم و به جای غلبه مدام 
بر طبیعت، ســعی کنیم هرچه بیشــتر زندگی خود را با 
سازوکارهای آن تطبیق دهیم. اواخر قرن نوزدهم و اوایل 
قرن بیستم بود که سه دانشمند بوم شناسی به نام های 
مارک و پیــن کات و موِیر، واژه »توســعه پایدار« را معرفی 
کردند؛ واژه ای که مفهوم آن تعادل بین منابع طبیعی و 
توسعه انسانی بود. تا به امروز که رسیده ایم توسعه پایدار 
این گونه تعریف می شود: »برآوردن نیازهای نسل کنونی 
بدون ازبین بردن توان نســل آینده در برآوردن نیازهای 
خود«. توســعه پایدار دارای ســه رکن اساسی اقتصاد و 

محیط زیست و اجتماع است.

خط مقدم دانشگاه
در 22 آوریل 1970 بود که اولین جشن »روز زمین« در 
بین دو هزار کالج و دانشگاه و نزدیک به ده هزار مدرسه 
و صدها تشــکل در ایــاالت متحده آمریکا برگزار شــد. 
مهم تــر از آن، این رویداد 20میلیــون آمریکایی را برای 
برگزاری راهپیمایی مســالمت آمیزی به نفع اصالحات 
محیط زیستی از خانه هایشــان بیرون آورد. با رخ دادن 
بحران های نفتــی دهــه 1970، یعنی جنــگ اعراب 
و اســرائیل در ســال 1973 معــروف به جنــگ اکتبر و 
همچنین انقالب اسالمی ایران در سال 1979 و کاهش 
صادرات نفت خاورمیانه به جهان، توجه دانشــگاهیان 
جهان به مسئله انرژی و حفاظت از محیط زیست و ارتباط 
آن ها با امنیت کشورهای جهان بیشتر و بیشتر شد. در 
پی آن نقش دانشــگاه به عنوان جامعه ای از متفکران و 
نخبــگان در حفاظت از محیط زیســت و منابع طبیعی 
پررنگ تر شــد و طرحی از مفهوم »دانشــگاه ســبز« در 

همان سال ها زاده شد. در این طرح، دانشگاه در حکم 
جامعه  ای است که همچون ساختار باالدست آن یعنی 
شهر، دارای شهروندانی اســت و در آن تولید و مصرف، 
حمل ونقل و انتشار آالینده ها صورت می گیرد؛ اما تفاوت 
آن با شهر آن است که تمام شهروندانش بیشترین آگاهی 
را درباره چالش های طبیعی و محیط زیســتی ناشی از 
رفتارهای انسانی دارند و اتفاقًا دانشگاه دارای ابزارهای 
فکری و عملی الزم برای واشکافی مشکالت و ارائه راه حل 
برای آن هاست. بنابراین اگر برای توسعه پایدار قرار است 
طرح کوچک مقیــاس و پایلوتی در نظــر بگیریم، خود 

دانشگاه بهترین جا برای این کار است.

رنکینگ سبز برای دانشگاه ها
براســاس ائتالفی به نــام »لیــگ ســبز« در بریتانیا که 
تشکل مردم و زمین )People and Planet( ترتیب داد، 
دانشگاه ها براساس معیارهای محیط زیستی و اخالقی 
رتبه بندی می شوند. با افزایش اهمیتی که دانشجویان 
و دانشگاه ها به مسئولیت محیط زیستی خود می دهند، 
رنکینگ سبز دانشگاه های جهان اهمیت بیشتری پیدا 
کرده است. برخی از فعالیت های دانشگاه های مختلف 

درراستای آرمان دانشگاه سبز عبارت اند از:
   انرژی تجدیدپذیر:

از  یکــی  انــرژی  دانمــارک  کپنهــاگ  دانشــگاه 
ساختمان هایش را از طریق پنل های خورشیدی تأمین 

می کند.
کالــج Green Mountain در ورمونــت آمریــکا حرارت 
موردنیاز خــود را از متــان حاصل از کــود گاوی تأمین 

می کند.
   بازاستفاده از بطری آب:

در برخی از دانشگاه ها با قراردادن ایستگاه های آبخوری 
در جاهــای مختلف امــکان پرکردن بطری هــای آب و 

بازاستفاده از آن ها فراهم شده است.
   تولید محلی غذا:

دانشــگاه British Columbia در کانــادا با ایده غذای 
محلی به طور هفتگی از محصوالت یکی از کشــاورزان 

محلی استفاده می کند.
   دفع پسماند:

دانشگاه لوزان سوئیس پسماند غذایی خود را به یکی از 

زمین های کشاورزی نزدیک می فرستد تا از آن ها بیوگاز 
و کودگیاهی تولید شود و به مصرف جامعه محلی برسد.

   حمل و نقل سبز:
در دانشــگاه های مختلفی از جهان ازجمله دانشــگاه 
Duke در آمریکا، دانشجویان می توانند دوچرخه مجانی 
کرایه کنند و حتی دوچرخه شخصی خود را برای تعمیر 

رایگان به دانشگاه بیاورند.
   رویدادهای آگاهی بخش

آگاه ساختن دانشجویان و جوامع محلی از مفهوم توسعه 
پایدار و ضرورت آن برای حفظ بقای بلندمدت انســان، 
یکی از مهم ترین فعالیت های مهم دانشگاه ها ازجمله 

دانشگاه خودمان است.

فعالیت های سبز دانشگاه شریف
دانشــگاه شــریف بــه همــت گــروه »دوســتداران 
محیط زیســت« طــرح جامعی را بــرای دســتیابی به 
آرمان های توسعه پایدار و دانشگاه سبز آماده کرده است. 
این طرح به کمک کرسی یونســکو در دانشگاه و ستاد 
محیط زیست و توسعه پایدار شــهرداری تهران تکمیل 
شــده اســت و در انتظار ارائه به هیئت رئیسه دانشگاه و 
تصویب آن برای اجرا اســت. طرح مذکور در حوزه های 
انرژی، حمل ونقل، آب وفاضالب، پسماند، فضای سبز، 
ساختمان ها و معابر قصد دارد دانشگاه شریف را در زمره 
دانشگاه های ســبز جهان قرار دهد. گروه دوستداران 
محیط زیســت تاکنون با اجرای طرح تفکیک پسماند 
در سلف دانشــگاه، برگزاری نمایشــگاه سبک زندگی 
سبز، رویداد آب، رویداد پسماند، نمایشگاه گل و گیاه و 
معرفی گیاهان سازگار با اکوسیستم موجود سعی کرده 
است دانشگاه شریف را در ریل پایداری و سبزبودن قرار 
دهد. درضمن رویداد سه شنبه گذشته با عنوان »شریف 
زیبای من« که رویداد بدون خودرو در دانشــگاه شریف 
بود، قدم مهمی در این راستا محسوب می شود. گفتنی 
است یکی از مهم ترین پروژه های اجرایی که دانشکده 
مهندســی انرژی در حوزه انرژی های نو به اجرا درآورده 
است، توسعه نیروگاهی خورشیدی بادی با ظرفیت کمی 
بیشتر از 10کیلووات است که بخشی از انرژی الکتریکی 
آن دانشکده را تأمین می کند. گزارش مفصل این نیروگاه 

در شماره های قبلی روزنامه آمده است.

نگاهی به فعالیت های دانشگاه های سبز جهان

دانشگاه سبز، آرمانی دانشگاهی برای جامعه بشری
 صنعت پتروشیمی ایران، 

نوکیا 1100 
در هفته های گذشــته، پای  مرتضی محمودی

بحث میزان اشتغال زایی در صنعت پتروشیمی به 
فضای انتخاباتی کشیده شد. درحالی که برخی 
از نامزدهــای انتخاباتــی خبر از اشــتغال زایی 
600هزار نفری به ازای هر یک میلیون تن تولید 
فرآورده هــای پتروشــیمی می دادنــد، خــوب 
می دانیم که با میزان تولید حدود 50 میلیون تن 
و ظرفیــت 60 میلیــون تنی پتروشــیمی ایران 
می بایســت حدود 36میلیون شاغل در زنجیره 
پتروشیمی می داشتیم؛ درحالی که آمار شاغالن 
ما در کل کشور بیشتر از 25 میلیون نفر نیست. 
البته مراد نگارنده از این متن بحث درباره صحت 
تخمین سیاســیون از ابعاد صنعت پتروشیمی 
نیســت؛ بلکه حتی در ســطح غیرسیاســیون و 
تصمیم گیران نیز وضعیت بهتر از این نیست. در 
همین چند روزی که محاســبات اشــتغال زایی 
صنعت پتروشــیمی بحث سیاســیون مــا بود، 
سابیک، بزرگ ترین شرکت پتروشیمی عربستان 
گزارش داد که سود خالص اش در سه  ماه نخست 
ســال 2017، با میزان تقریبی 3میلیــارد دالر، 
80درصد نســبت به همین دوره در سال 2016 
افزایــش یافته اســت. اوایــل آوریل امســال نیز 
گزارشی منتشر شد که غول نفتی آرامکو متعلق 
به عربســتان ســعودی با 311میلیــارد دالر در 
جایگاه چهارمین شرکت ازلحاظ فروش در جهان 
بوده است؛ یعنی یک پله پایین تر از سامسونگ. 
همه این ها نشانه هایی از آن است که رقیب های 
منطقه ای ما با سرعت درحال پیشروی هستند.

در ایران طبق آنچه شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
اعالم کرده است، میزان تولید اتان در 4 سال آتی 
از 6میلیــون بــه 13میلیون تن خواهد رســید، 
پروپلیــن از 1/5میلیون تن بــه 2/6میلیون تن 
می رسد و پلی اتیلن از 3/5میلیون تن به 7میلیون 
تن خواهد رسید. اما حتی درصورت اجرای تمامی 
این طرح هــا همچنان ایران از رشــد تکنولوژی 
صنعت پتروشــیمی عقــب اســت. درحالی که 
ســابیک روی به بازار پلی پروپلیــن آورده بود، ما 
همچنان طرح های مکرر اتانول کلنگ می زدیم؛ 
تا جایی که بهمن ماه گذشته، معاونت شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی اعالم کرد مجوز دیگری برای 
واحدهای اتانــول داده نمی شــود. در بازار پلی 
اتیلــن، چه ســبک و چــه ســنگین، همچنان 
گریدهای قدیمی فیلم 7000 یــا 5110 تولید 
می شــود. یادتان است که شــرکت نوکیا تا سال 
2009 همچنان در بازار گوشی همراه حرفی برای 
گفتن داشت؟ آنچه نوکیا را از این بازار خارج کرد، 
عقب ماندگی از تکنولــوژی روز دنیا بود. اگرچه 
فضــای ICT و IT رشــد قیاس ناپذیری با فضای 
ســنتی پتروشــیمی دارنــد، عقب ماندگــی از 
تکنولوژی، همیشه منجر به خروج از بازار می شود. 
تا زمانی که سیاست گذاران صنعت پتروشیمی به 
سمت تکنولوژی های روز دنیا نروند و محصوالت 
متنوع تری تولید نکنند، برغــم گزارش افزایش 

ظرفیت ها، هر روز از بازار عقب خواهیم ماند.

انـــرژی و محیط زیـــستبهره وری
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اهمیت رنگ
بازه های زمانی مختلفی در عکاســی هنرجویان وجود دارد که پــس از فراگرفتن مفاهیم 
فرم، خط و بافت، مشغول عکاسی ســیاه سفید می شــوند. از بین بردن رنگ در عکس به 
خودنمایی هرچه بیشــتر این مفاهیم کمک می کند. این موضوع اتفاق بسیار صحیحی 
ا ســت که در روند آموزشــی هنرجو الزم اســت. اما دقت کنیــد، رنگ نیز عضــو مهمی از 

ترکیب بندی است. باید آن را دقیق شناخت و به درک آن پرداخت.
رنگ در ترکیب بندی مجموعه ای از تضادها و هارمونی هایی  است که با شدت اشباع های 
متفاوت در کنار یکدیگر قرار می گیرند. کوچک ترین بی دقتی بــه هر کدام از این المان ها 

می تواند به شدت در ذوق زننده باشد. 
در عکس مقابل حضور هارمونی رنگی از شن و سنگ و طناب گرفته تا سازه اطراف ساحل 
و منبع نور، یکی از نکات قوت هاســت. همچنین بازه آبی رنگ و تون ســرد مربوط به دریا و 
آسمان، تضاد گیرایی را فراهم ســاخته. چنین ثبت های ماندگاری نیاز به شناخت دقیق 

رنگ و البته نور دارند.

عکاس باشی

شماره 717  شنبه 16 اردیبهشت 96

سکانس اول هزار قلم
]دانشجویان معترض در اتاق رئیس سحر بختیاری

دانشکده جمع شده اند[
- آقا ما هر وقت با دکتر کار داشتیم، نبودند. انتخاب واحد 

داشتیم، پایان نامه بوده... 
-  اســتاد کوییــزاش رو از منابع دیگه مــی ده. وقتی هم 

.take home  ،می گیم سخته، می گه قبول
- استادها اصاًل ما رو آدم حساب نمی کنن. برامون وقت 

نمی ذارن.
- ]آقــای رئیــس همــه را دعوت بــه ســکوت می کند و 
می گوید[: االن می فرمایید من چه کنم؟ شما موقعیت 

استادها را نمی دانید. درک نمی کنید.
باز همهمه می شــود. آقای رئیس با خودش فکر می کند 
که عجب اشتباهی کرد که به مناسبت روز معلم اجازه داد 
دانشجوها بیایند آزادانه انتقاد کنند؛ یکی از دانشجوها 
می گوید: »آقا من یه پیشنهاد دارم. فردا به مناسبت روز 
معلم، جای چندتا از اســتادها رو با چندتا از دانشجوها 
عوض کنید. این طوری، هم ما از وضعیت اونا درک بهتری 

پیدا می کنیم، هم اونا از ما«.
جناب رئیس اول مخالفت می کننــد؛ ولی بعد با چندتا 
از استادان مشــورت می کنند و قبول می کنند این کار را 
بکنند تا دانشجوها بفهمند یک من ماست چقدر کره دارد.

فردا؛سکانس دوم. کالس  8 صبح
وقــت تدریــس اســت. دانشــجوهای »استادشــده« 
رویکردهای مختلفی در روز اول تدریس دارند. یکی دوتا از 
دانشجوهای انتخاب شده از این پروژه سوء استفاده کرده 
و تصمیم گرفته اند کالس نداشته باشند و هم خودشان 

بخوابند و هم بگذارند بقیه دانشجوها بخوابند.
دو نفر دیگر هم کالسشــان را به شــیوه ای نویــن برگزار 
کرده اند. سؤاالت خیلی آسان می پرسند و هرکس جواب 
می دهد، یک 25صدم )نمایشی( اضافه به نمره نهایی، 
برای خودش و یک نفر از چهــار جهتش می گذارند. هر 
کس هم که بلد نیســت، اعالم می کند و همه تشویقش 
می کنند. نیم ســاعت کالس را دیر شروع می کنند. هر 
کس هر موقعی آمد راه می دهند داخل، ولی استادی را که 
به عنوان دانشجو آمده و سر وقت هم است راه نمی دهند تا 
از درفشانی استاد جدید محروم بماند و بدین وسیله انتقام 

سختی می گیرند. 
یکی دیگر از دانشجوها با جدیت کالسش را تشکیل داده 
است؛ اما فقط دو نفر آمده اند. سه تایی با هم نشسته اند به 
تخته نگاه می کنند و فکر می کنند که چقدر کالس خالی 
ضدحال اســت و کم کم دارند حــس می کنند که چقدر 

کالس پیچاندن کار ناجوری است.
از آن طرف یکی دیگر از استادها در خانه همچنان خواب 
است؛ چون می خواهد ببیند این کالس پیچاندن چیست 
که این قدر دانشجوها دوســتش دارند و حاال کم کم دارد 

پیش خودش اعتراف می کند که: »حال می دهد ها!«.

سکانس سوم.ظهر. سلف )در جمع استادها(
اســتاِد دیــروز و دانشــجوی امــروز بعــد از کالســی 
اعصاب خردکن با شاگرد دیروز و استاد امروزش، حسابی 
گرسنه شــده است. به ســمت ســلف حرکت می کند و 

جمعیت زیادی را می بیند که بدون ظرف، البه الی میزها 
تا دم در ایســتاده اند. می رود جلو غــذا بگیرد که یکی از 
دانشجوها به او می گوید: »کجا داداش؟ صفه ها!«. تازه 
می فهمد که آن همه دانشــجو برای قشــنگی نایستاده 
 بودند و صف تا دم در رفته است. پس از نیم  ساعت معطلی 
غذایش را می گیــرد و دنبال جا می گــردد. یک نفر بلند 
می شود که برود. دکتر پشت سر او می نشیند. میز کثیف 
اســت. غذایش را می خورد. دلش نوشــابه می خواهد تا 
بشــورد ببرد پایین. دو میز آن ســوتر یک نوشابه خانواده 
نصفه موجود است. »زشت نیست نصف نوشابه بخورم؟ 
بابا من دکتر این مملکتم!«. دوام نمی آورد و بلند می شود 
برود نوشــابه را بردارد که در مســیر رســیدن به نوشابه، 
چتربازان تمامش می کنند. حال مانده است با سنگینی 
بعد از ناهار ســلف، ســر کالس اســتاد جدید بی سواد و 

تازه به دوران رسیده اش چه کند.

سکانس چهارم. بعدازظهر. دفتر یکی از استادها
دانشجو در اتاق استاد نشسته و دارد به برگه های امتحان 
بچه ها نگاه می کند و فکر می کند که چه کســی حوصله 
دارد این خرچنگ قورباغه ها را صحیح کند. بین کارهای 
دانشــگاه و آزمایشــگاه ســرگیجه گرفته. تازه کارهای 
شرکتی بیرون دانشگاهی هم هســت. مگر یک نفر آدم 
چندتا کار را می تواند با هم انجــام بدهد؟ خودش که در 
همان یک درسش هم مانده! یک نفر در می زند. یکی از 

استادها است:

- )استاد( اجازه هست؟
- نه آقا اجازه نیست. برید ساعتی که روی برد زدم تشریف 

بیارید.
- خب االن همون ساعته.

- اصــاًل من االن دفتر نیســتم. خودتــون هم هیچ وقت 
نبودید.

- من حداقل اگــه نبودم، کامل نبودم. نــه اینکه جواب 
بدم، ولی راه ندم.

- همینه که هست. بعدًا بیایید.
- پس حداقل به گلدون هام آب بده. دستت درد نکنه.

سکانس آخر. اتاق رئیس دانشکده. همه دوباره جمع 
شده اند.

آقای رئیس: خب چطور بود؟
- ما دلمون برای این بچه ها سوخت. هیچ تفریحی ندارن.

- می خواید استخر ما رو کمتر کنید؟
- من قبول دارم تمرینام سختن. جواباشون طوالنیه.

- تازه شــما اینا رو تو امتحان هم می دادین استاد. برای 
همین ما به هم برگه قرض می دیم دیگه. کاغذ کم میاد.

- راس می گید. باید یه تجدیدنظری بکنیم.
- استاد شما خیلی خوبید. ممنون.

- می گم از این به بعد برگه بیشتر بهتون بدن.
- )دانشجوها( ای بابا...

- راستی استاد چطوری این همه کار رو با هم می کنید؟
- استاد بذارید دستتون رو ببوسم.

- می گم استاد، حاال که رفیق شدیم، برای این 4واحدی 
که میان ترمش رو خراب کردیم، یه نمره اضافه می کنید؟

- )استادها( ای بابا... 

اگه می تونی جای من باش

هــــــــــزار قلــــــــــم

Hamidkeshmiri

تو چشماش یه »عمرًا به تون بدم« خاصی موج می زد
ســخت تر از کار تــو معــدن، بیرون کشــیدن جنــازه 

رفیقات از همون معدنه
بهار از اون چیزاســت که همه چیش خوبــه فقط باید بفرمایین طالی سبز

وقتش رو بیشتر کنن

Khajehme2017btw Ali_reza_ebrahimi_Faeze.gh96

ZeishaaaZkhnl

انصافًا بهترین عبارت برای توصیــف احواالت حالیه 
همین بیت از حافظه:

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
زنهار ازین بیابان، وین راه بی نهایت

مناظره هــای  کنکــور:  بعــد  روزای  اشــتیاقای  از 
انتخاباتی، شروع ســریال جدید، نمایشگاه کتاب با 
حدودًا دو بن، خواب بــدون آالرم، بریــم بیرون هنوز 

بهاره.

ARFsh83

نمی گه »ما« کشــور رو در گنــدم خودکفــا کردیم... 
می گــه »کشــاورزان« دســتتون درد نکنه کشــور رو 

خودکفا کردین

Raamins

خداوکیلی، نژادپرســت تر از مردم ایــران من ندیدم. 
اسم آلمانی ها بد در رفته...

 : 1000qalam

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ



صفحـــــــه آخـــــــــر

135...0912: آدمي را که بخت برگردد
اسبش اندر طویله خر گردد

چو عروسي کند به شهر زنان
شب اول عروس، نر گردد!

   فازت چیه انصافاً؟ چرا هی اســب ها رو 
می ریزی تو پیامکا؟

613...0939: بیشــتر اســتاداي دانشــکده عمران 
هروقت دلشون مي خواد میان ترم مي ذارن. بابا دانشجو 
هم حقوقي داره باالخره. لطفاً پیگیري کنید. تازه یکي از 

استادامون پایان ترم ترم پیش رو نگرفته هنوز.
   استادهای عمران فقط استاد سازه ان، 

بی رویه امتحان می گیرن!

577...0937: تبریــک مجدد به دکتــر قطبي که 
به مناسبت روز »شــریف زیباي من«، اتومبیل خود را 
جلوي دانشــکده پارک نکردند و بیرون دانشگاه پارک 

کردند! خدا قوت!
   بابا ماشین های استادا مال ایران خودرو و 
سایپا نیست که آلودگی تولید کنه. گیر ندید به شون.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

26

27

30
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شماره 717  شنبه 16 اردیبهشت 96 وصله پینه

یک وجب روغن

daily@sharif.ir         66۱66006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

ایــن خبــر را در یکــی از رســانه ها 
»فدراســیون  می خوانیــم: 
دوچرخه ســواری کــه طــی یــک 
ســال گذشــته متهم بــه دوپینگ 
سیستماتیک شد، دریافت چک و 
ســفته از رکاب زنان را برای تضمین عدم دوپینگ آن ها 
در دســتور کار قرار داده اســت«. در همین رابطه نظر 
برخی از کارشناسانمان را جویا شــدیم که به شرح زیر 

است:
کارشــناس اول: خبــر فــوق را چندبــاری خوانــدم و 
احساس می کنم کاًل دوزاری ام کج اســت و راستش را 
بخواهید درســت و حســابی متوجه خبر نشدم! یعنی 
واقعًا معنی این خبر آن اســت که از دوچرخه ســوارها 
چــک بگیرنــد کــه تضمینــی باشــد بــرای دوپینگ 
نکردنشان؟ یعنی مثاًل مشابه چک تخلیه ای که خیلی 
وقت پیش ها صاحبخانه ها از مســتأجر می گرفتند که 
ســر موعد مقرر خانه را تخیلــه کند؟ یعنــی اگر طرف 
دوپینگ کند، فدراســیون چک را به بانک می برد؟ بعد 

اگر چک نقد شــود، این پول به کدام حســاب می رود؟ 
بعــد اگر طــرف دوپینــگ کند و پول نداشــته باشــد، 

تصمیم دارند وی را به زندان بیندازند؟ واقعا؟
کارشــناس دوم: ما به نوبه خودمون تشــکر می کنیم 
از فدراســیون دوچرخه ســواری که این قدر ریشه ای 
و خفن مســئله دوپینــگ را در دوچرخه ســواری حل 
کــرد. در همیــن راســتا پیشــنهاد می دهیــم از این 
روش در بقیه جاها هم اســتفاده شــود؛ بــرای مثال 
معلم ها از باباهای دانش آموزها چــک بگیرند که اگر 
بچه هایشــان تقلب کردنــد، آن چک ها را به حســاب 
بگذارند! یا مثاًل راهنمایی و رانندگی از همه راننده ها 
چک بگیــرد و اگر چــراغ قرمــز را رد کردنــد، بگذارد 
به حســاب! حتی می شــود از همه مدیرهــای بانکی 
هم چک گرفت که اگــر اختالس کردند، حالشــان را 
گرفت. فقط چون رقــم اختالس ها از قبل مشــخص 
نیســت، باید رقم مربوط به چک نوشته نشده و سفید 

امضا باشد!
کارشــناس ســوم: در تکمیل صحبت های کارشناس 

قبلــی بایســتی بگوییــم کــه بهتر اســت همــه از هم 
چــک بگیریــم... . واقعًا ایــن فکر چطــور تا حــاال به 
ذهن بشــریت نرســیده بود؟ آفرین به ایــن آی کیوی 
فدراسیون دوچرخه سواری؛ حتی می شود در مراسم 
خواســتگاری، پــدر عــروس به دامــاد چــک بدهد تا 
تضمینی باشد برای دســت پخت دخترش و اگر غذای 
دخترش ســوخت، داماد آن را اجرا بگذارد. پدر داماد 
یا داماد هم چک بدهد به عروس و اگــر مرد دیر به خانه 
آمد، عروس برود چک را به حساب بگذارد! اصاًل باباها 
هم از بچه هایشــان می توانند چک تضمینی بگیرند و 
اگر بچه هایشــان سیگار کشــیدند، حال بچه هایشان 

را بگیرند!
فدراســیون  از  از  اســت  الزم  چهــارم:  کارشــناس 
دوچرخه ســواری تشکر ویژه ای داشــته باشیم که این 
همه به فکر اشــتغال زایی اســت. احتمال می دهیم با 
این حجم دوپینگ در این رشــته، از فــردا پس فردا این 
فدراسیون دنبال اســتخدام چند شرخر باشد تا بتواند 

چک هایی را که گرفته، نقد کند. 

همه از هم چک بگیرند!

قابل توجه کسانی که فکر 
می کنند ما نمی توانیم. یکی 
از سخت ترین کارهای دنیا را 

صاحب این ماشین کرد و فعل 
خواستن را در سه شنبه بدون 

خودرو صرف کرد.
حقیقتًا اگر صاحب این خودرو 

محدودیت جسمی خاصی 
نداشته باشد، با این حرکتش 

توهینی به دانشگاه شریف 
کرد که مرغان آسمان به 

خودروی تازه شسته شهروندان 
نمی کنند.

 من خود آن 4درصدم 
روشــنگری های  از  پــس 
یکی از نامزدهای انتخابات 
ریاســت جمهوری درمورد 
اعــداد 4 و 96، مــا ســراغ 
یکی از این 4درصدی های 
زالوصفــت رفته ایــم و گفت وگویــی بــا ایــن 

ازخدابی خبر انجام داده ایم:
اول از همــه توضیــح بدیــد کــه چی شــد 

4درصدی شدید؟
جامعه! هی من رو زمین می زدند. اوایل دســتم رو 
می ذاشــتم روی زانوم و پا می شــدم. ولی بعدًا یاد 

گرفتم وقتی زمینم می زنند، زمین بخورم!
یعنی از کسی یاد گرفتین؟

نه، ولی به خیلیا یاد دادم.
کسی به زمین خوردن شما کاری نداشت؟

خیلــی نــه. بعضیا کــه چــرت می زدنــد، بعضیا 
ظاهرشــون غلط انداز بــود، وگرنه خــودی بودن، 
بعضیا هــم بعدًا یاد گرفتن و خودی شــدن. اون یه 
تعداد معترض هم که عددی نبودن و زورشــون به 

من نمی رسید.
چطور این همه ســال کســی نتونست مچ 

شما رو بگیره؟
حرفا می زنیا! مگه مشکل مملکت ما زمین خوردن 
منه؟ این همه ادمین کانال بی ادب داریم که حرفای 
بدبد می زنن؛ آقای ک.ک. کنسرت می ذاره، با اون 
وضع ناهنجاری. اول باید این مشــکالت اساسی 

رو حل کنیم.
خب دیگه چــه کار مهمــی تا حــاال انجام 

دادین؟
جوان گرایــی کــردم. هرچــی درخــت پیــر و باغ 
به دردنخور بوده، از بین بردم و به جاشون نهال های 
جدید و پرانرژی و پاساژهای خوشگل ساختم. تازه 
با این کار 200 هزار تا شغل هم برای جوونای بیکار 

پایین شهر درست کردم.
بزرگ ترین حسرت زندگی تون چیه؟

یک بار با ماشین مالوندم به ماشین یه بنده  خدایی 
و رو ماشــینش یه خط افتاد؛ ولی صاحب ماشین 
نفهمید. هرچی دنبالش کردم، وانیستاد! خالصه 
نتونســتم خــوب ازش عذرخواهــی کنــم. ایــن 

بزرگ ترین حسرت منه.
برنامه تون برای آینده چیه؟

زندگیــم یکنواخت شــده و دیگه زمیــن معمولی 
برام جذابیتی نداره. می خوام پیشــرفت کنم و برم 
باالتر تا بتونم جنگل و کــوه و رودخونه و دریا رو هم 

امتحان کنم. 
مگه می تونید؟ ما خبرنگاران قطعًا به شما 

این اجازه رو نمی دیم.
آن فــرد موبایلش را برمــی دارد و زنگ می زند: »الو 
غالم! چطوری؟ یک مورد افشــای اسناد محرمانه 
داریم. سریعًا اقدام بشــه«. سپس می گوید: خب 
من باید برم دیگه. تمریــن دیوارنوردی بچه ها دیر 

شده. سؤالی نداری؟
حرف آخر؟

)درحالی که به دوربین زل می زند( شما 4درصدی ها 
خون من رو دارید می مکید.

آره، عربستان هم رئیس کمیته حقوق زنان 
سازمان ملله!

در این هنگام فردی وارد می شود و می گوید: »آقای 
عمادالدین کریمیان؟ شما به جرم... «

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به جمعه شلوغ دانشگاه. به همه لباس گشادهایی که دیروز در داخل دانشگاه 
حضور پیدا کردند و فراغت از یک مقطع تحصیلی را با هم گرامی داشــتند. تقدیم می کنیم به همه خاطرات دوران 
تحصیل، به همه انگیزه هایی که بالنده شد و به ثمر نشست و به همه انگیزه های مترقی ای که سرکوب شد و تبدیل 
به »ای کاش« شــد. تقدیم می کنیم به همه شکست عشــقی ها، ســوءتفاهم ها، خنده ها و گریه ها، کدورت های 
هم اتاقی ها و شب های بلند و کوتاه ایام امتحانات. این شــماره را تقدیم می کنیم به سینا حسن زاده و لباس گشاد 

آبی روشنش، کسی که ده ها شماره این روزنامه را تقدیم  کرد و با عکس ها و گزارش هایش دانشگاه را زیبا کرد. 

تقدیم می شود به ...

ارژنگ حاتمی

عمادالدین کریمیان

 دانشگاه صنعتی شریف
   مدیرمسئول: محسن رستمی    سردبیر: محمد صالح انصاری

   تحریریه: رضا کاردررستمی، حسین رجبی، امین محمدی، غزل عسکری، محمد صالح سلطانی
 مرتضی محمودی، عماد الدین کریمیان، ابوذر تمسکی، سحر بختیاری، محمد جوانمرد
صالح رستمی، نوید حسینی، محمد فالحی، ابوالفضل فخری، سید حسین علوی، هاتف 

محقق، محمد حسین هوایی، آرمان پورزین العابدین  و حسین احتسابی
   مدیر فنی و هنری: ســامان موحدی       ســرویس عکس:  علی ســینا اســالمی    صفحه آرا: 

سیدسبحان علی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: مریم پورعسکری     
   مدیر اجرایی: صابر حشمتیان       مدیر داخلی: سیمین آبادی


