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آشناییبانامزدهایانتخاباتریاستجمهوری

شش نفر برای یک صندلی
از فیلم جلیلی تا امضای 
بنفش یک نامه سرگشاده

چنــد ســالی می شــود که 
هنگام انتخابات، گروه های 
و  اســتادان  از  مختلفــی 
مدیران شریف حمایت خود 
را از کاندیداهــای مختلــف 
ابراز می کننــد و در این ابــراز، شــریفی بودن را 
پررنگ جلوه می دهند. استدالل موافقان چنین 
اقدامی این اســت که بیان چنیــن دیدگاهی از 
ســوی جامعه نخبگان می تواند بر تصمیم افراد 
اثرگــذار باشــد و حتی برخــی ایــن را از وظایف 
نخبــگان برمی شــمارند؛ امــا ایــن اســتدالل 
مخالفانــی هم دارد. برخی ســر اصــل موضوع 
موضع دارند و برخی هم اصل آن را قبول دارند؛ 
اما شــیوه اش را نمی پســندند. آن ها می گویند 
شأن شریف، اعالم کاندیدای مورد نظر نیست، 
بلکه ارائه مشــخصات کاندیدای مطلوب است؛ 
یعنی به جای اینکه بیایند بگویند ما طرفدار این 
فرد هســتیم، جایگاه مطلــوب رئیس جمهور را 

تبیین کنند.
خاطرم اســت در انتخابــات ســال 88 هجمه 
شدیدی از طرف تیمی که پیروز انتخابات شد، 
علیه یکی از نویســنده های محبوب که شریفی 
هم اســت اتفاق افتاد. موقعیتــی پیش آمد که 
در جمعی خصوصی با این دوســت هم ســخن 
شــوم و از خودش درمــورد این اتفاق بپرســم. 
جواب داد )نقل بــه مضمــون(: »این ها به من 
گفتند که تو بیا و از فــالن کاندیدا حمایت کن. 
من گفتم کــه نمی کنم و این ها. دوبــاره در این 
فضــا رفتند که پس باید شــجاع باشــی و اعالم 
موضع کنی. ما نهایتًا با هم به نتیجه نرسیدیم. 
حرف من این بــود که اظهارنظر من نویســنده 
فرهنگی اجتماعــی درمورد فالن شــخصیت 
سیاســی ارزش علمی نــدارد. از مــن درمورد 
صنف خودم نظر بخواهیــد و من قطعًا، هم نظر 

می دهم و هم اعالم موضع می کنم«. 
حاال درمــورد شــریف هم شــاید نیاز بــه تأمل 
بیشتری باشــد. به هر حال این نامه ها به عنوان 
جمعی از دانشجویان و اســتادان یا فالن مدیر 
شریف زده می شود و ســؤال مطرح است که آیا 
شأن شریف، واردشدن در حمایت از کاندیدایی 
خاص اســت. آیا برند شــریف که این قــدر واژه 
پربســامدی در ادبیات داخلی شــریف شــده 
اســت، با چنین کارهایی درمعرض فروش قرار 
نمی گیرد؟ این نگاه سیاسی از شخصیت هایی 
که عمدتــًا علمی هســتند، آیا بعــدًا در فرایند 
استقالل نســبی دانشــگاه تأثیرگذار نیست؟ 
به هرحال این حرکات استقالل تحسین برانگیز 
دانشــگاه را تهدید می کند. مخلص کالم اینکه 
هر فــردی می توانــد موضع و عالقــه ای خاص 
داشــته باشــد  و باید هم ابــراز کند؛ امــا اعالم 
این موضع در زیر ســایه شــریف باید بــا رعایت 
اصولــی باشــد. البته مــن این هــا را خاضعانه 
خطاب به اســتادان خودم می گویم و امیدوارم 
که آن ها هــم بزرگوارانه بشــنوند و اگر دوســت 
 داشــتند، پاســخ دهند؛ شــاید از ایــن تردید 

بیرون بیاییم.

سرمقاله

قــرار، ســاعت 17 در دفتــر 
روزنامه بود. البتــه تلفنی در 
جریــان خیلــی از موضوعات 
قرار گرفته بودیــم و بنا بر این 

بود که گزارشی از مشکل مجتبی ...

کردیت، امسال هم قربانی می گیرد

عصر روز پنجشنبه گذشته بود که صدای انفجار مهیبی، 
صفحه  2 خوابگاه طرشت3 را لرزاند. صدای انفجار ...  

فناوری تولید ســلول های خورشــیدی درحال گذار به 
صفحه  6 سمت الیه های نازک قابل پرینت ...  

بیابان زایی نوعی از تخریب زمین است که در منطقه ای با 
صفحه  6 اقلیم خشک، خشکی زمین شدت ...  

ایران و بحران بیابان زاییآینده سلول های خورشیدیانفجار در خوابگاه طرشت

محمد صالح انصاری

صفحه  3 

صفحات 4و5

صفحه  2 

حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به دعوت انجمن اسالمی 

معضالت اجتماعی یک روزه حل نمی شود

کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
@sharifdaily

با شــماره پیامک 100066166006 و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com (
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چند می گیری کتاب بخونی
همیشه در اخبار می خوانیم و می شنویم که سرانه  مطالعه در ایران نسبت به دیگر کشورها 
بسیار پایین است. دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف و دانشگاه UCL انگلستان 
با همکاری انتشارات دنیای اقتصاد طرحی را برگزار کرده اند که به بررسی دالیل این سرانه  
مطالعه می پردازد و در این طرح قصد دارد که از دانشجویان شریف کمک بگیرد. هدف از 

برگزاری این طرح بررسی موانع کتاب خوانی میان دانشجویان است. لذا از دانشجویان خواسته اند که برای شرکت 
در این طرح در یکی از روزهای 30 اردیبهشت تا 13 خرداد به دانشکده  اقتصاد مراجعه کرده و به عنوان هدیه، کتاب 

و مقداری پول دریافت کنند. برای ثبت نام می توانید به آدرس whydontwereadbook@ در تلگرام مراجعه کنید.

خدمات آزمایشگاهی عالی
دانشگاه اسفندماه سال گذشته موفق به اخذ گواهی نامه  ایزو 17025 تحت عنوان 
الزامات عمومی برای تأیید صالحیت آزمایشــگاه های آزمون و کالیبراسیون شد. 
این گواهینامه در مجموع 6 آزمایشــگاه را دربر می گیرد و درمجموع 53 آزمایش 
کلیدی را شامل می شود. اخذ گواهی نامه  مذکور، این آزمایشگاه های شریف را در 

رده  آزمایشگاه های تراز اول کشور قرار می دهد. این امر نه تنها موجب باالرفتن توان علمی و صنعتی دانشگاه 
و کشور می شــود، بلکه زمینه  درآمدزایی را هم فراهم می کند. مرکز خدمات آزمایشگاهی آمادگی خود را در 

جهت کمک به آزمایشگاه های دیگر دانشگاه در زمینه اخذ این استاندارد اعالم کرده است. 

پردیس قهرمان بسکتبال داخل دانشگاه
مسابقات بسکتبال قهرمانی پسران که از 11 اردیبهشت آغاز شده بود، چهارشنبه با انجام 
بازی فینال و رده بندی پایان یافت. در مرحله  نیمه نهایی تیم پردیس از سد عمران گذشته 
بود و تیم فارغ التحصیالن تیم صنایع را مغلوب کرده بود. در بازی فینال تیم پردیس توانست 
فارغ التحصیالن را شکست دهد و قهرمان این دوره  مسابقات شود و تیم عمران با شکست 

صنایع در رده بندی موفق شد به مقام سوم نائل شــود. برگزاری این مسابقات باعث افزایش مشارکت عالقه مندان 
بسکتبال و نیز تقویت تیم بسکتبال دانشگاه می شود و سطح کیفیت تمرین های آن را باال می برد. البته بهترین وقت 

برگزاری مسابقات دانشکده ای در تمام رشته ها مهر و آبان و قبل از غرق شدن دانشجویان در انبوه امتحانات است.

انفجار غیر تروریستی در خوابگاه طرشت
عصر روز پنجشــنبه گذشــته بود که صدای انفجار مهیبی، خوابگاه طرشــت3 را 
لرزاند. صدای انفجار از زیرزمین بلوک 2 خوابگاه و از موتورخانه بود و به گفته یکی 
از ســاکنان طبقه 1 بلوک 2. این اتفاق در حالی افتاد که یک نفر در حمام و یک نفر 
هم در اتاق لباس شویی در همان طبقه بودند که شکر خدا هر دو سالم هستند، فقط 

یکی از آن ها تا چند دقیقه لکنت زبان گرفته بود که ناشــی از ترس بوده است. مأموران آتش نشانی و چند تن 
از مســئوالن دانشگاه جهت امدادرسانی احتمالی و بررسی اوضاع خود را به خوابگاه رسانده بودند. آب گرم 

بخشی از خوابگاه فعاًل قطع است.
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ســمینار کارآفرینــی در صنعــت نفــت و   
گاز  با حضــور آقایــان دکتر توفیقــی، دکتر 
طهماســبی، مهندس پیونــدی، مهندس 
موســوی رهپیمــا و مهندس ایروانــی امروز 
ســاعت 14 در ســالن ســبز دانشــکده 
مهندســی شــیمی و نفت برگزار می شود. 

حضور برای عموم دانشجویان آزاد است.
در مراســم امضای قرارداد هزار میلیاردی و   
ده جانبه بین المللی طراحی و تولید پلتفرم 
محصوالت جدیــد ایران خودرو، دانشــگاه 
صنعتی شــریف با هدف طراحی و توســعه 
اجزا و مجموعه های خودروهای الکتریکی 
و دانشــگاه امیرکبیر در بخــش خودروهای 

هیبرید تفاهم نامه ای امضا کردند. 
اولیــن دوره آمــوزش حرفــه ای مدیریــت   
بــر  مبتنــی  عمــودی  کســب وکارهای 
اینترنت اشــیا )VBIoT( با تدریــس فرهاد 
تــوکل همدانــی، مشــاور مدیریتــیICT و 
مدیرگــروه فراهم کننده محتــوای »وپس« 
28اردیبهشت برگزار می شود. در پایان دوره 
به شــرکت کنندگان گواهی نامــه حضور در 
کارگاه اعطا می شود. برای کسب اطالعات 
 STIPAcademy@ بیشتر به کانال تلگرامی

مراجعه کنید.
مرکز مشاوره دانشــگاه به مناسبت کمپین   
»بیا درمورد افسردگی حرف بزنیم: مسابقه 
عکس و نقاشــی با موضوع تقسیم شادی ها 
برگزار کرده اســت. بــه تصاویر برتــر جوایز 
نفیس اعطا می شــود. عالقه منــدان تا آخر 
اردیبهشت فرصت دارند که عکس های خود 
Kanoon_ham�  را به آدرس اینســتاگرامی 

yaran_sharif ارسال کنند.
تیم پایــدار بتن توانمند از تیم های مســتقر   
در مرکز کارآفرینی دانشــگاه به سرپرســتی 
آقای اســرافیلی موفق شــد در سیزدهمین 
جشنواره ملی شــیخ بهایی که 600 طرح از 
سراسر کشور در آن شرکت کرده بودند، رتبه 
نخســت در بخش المپیاد طرح کسب وکار 
را بــه خــود اختصــاص داده و تندیس زرین 

جشنواره را کسب کند. 
جشن نوروزی دانشــکده مهندسی صنایع   
که قرار بــود فروردین ماه برگزار شــود و بنا به 
علل مختلف معوق شده بود، فردا ساعت17 
با تغییر نــام و کاربری، بــا نام »یاد اســتاد و 
تجلیل از دانشجویان برتر« در سالن جابربن 

حیان برگزار می شود. نوروزتان پیروز.

شنبه گذشــته، ســاعت 13:30  گزارش
انجمن اسالمی شــریف در سالن آرمان پورزین العابدین

جابر میزبــان یکی از معاونان کمتردیده شــده رئیس 
معــاون  مــوالوردی  شــهیندخت  بــود.  جمهــور 
رئیس جمهور روحانی در امور زنان و خانواده به شریف 
آمــد تا درخصــوص عملکرد 4ســاله دولــت در حوزه 
معاونتش جــواب دهد. اما اولین چیزی که به چشــم 
آمد، جمعیت کم بانوان در سالن نیمه پر جابربن حیان 
بود. شاید کمتر کسی در دانشگاه موالوردی رابه عنوان 
معاون رئیس جمهــور می شــناخت و از این گفت وگو 
مطلع بود. با این حال این نشســت خالی از حاشــیه 

نبود.

دفاع از 4 سال فعالیت
موالوردی در ابتدا با تبریک اعیاد شــعبانیه وتســلیت 
حادثه معدن یورت , هدف جلســه را  تشــریح عملکرد 

4ساله دولت در حوزه بانوان  عنوان کرد.
او یادآور شد بیکاری اشــتغال و اقتصاد مقاومتی باید 
با عزم ملی ســرلوحه کار تمام قوا قــرار گیرد و بیکاری 

و اشتغال  بر آسیب های اجتماعی تأثیرگذار است.
مــوالوردی همچنین  شــعار رئیس جمهــور را آرامش 
سیاســی و اقتصــادی و امنیــت در فرهنــگ معرفی 
کرد و مدعی شــد که زنان و جوانان اقبال بیشــتری به 
این شــعار نشــان دادند و اکنون بعد از ســه سال و نیم 
ریل گذاری های الزم انجام شــده است و شرایط برای 

تحقق وعده ها آماده است.
وی با بیان اینکه شــاهد رشد آســیب های اجتماعی 
در حوزه زنان در ســال های گذشــته بودیــم و اکنون 
نیز بــا برخــی از آن ها مواجــه هســتیم، تأکید کرد: 

انتظــار اینکه بــا 3 ســال یا 4 
ســال، یک انقالب اساسی در 
آســیب های اجتماعی صورت 

گیرد، واقع بینانه نیست.
او برنامه های معاونت خود را در 

سه حوزه زیر اعالم کرد:
1. فزایش خودباوری زنان 

2. افزایــش اعتقــاد دولــت به 
توانمندی زنان

3. تقویــت اعتمــاد بانــوان به 
دولت      .

وی  در دفــاع از عملکرد دولت 

گفت انتصاب اولین ســفیرو سخنگوی زن وزارت امور 
خارجه و اولین فرماندار زن، ازجمله اولین های حوزه 
زنان در این دولت است و از 3هزار شرکت دانش بنیان 

٣٢٠ شرکت، مدیر یا رئیس هیئت مدیره خانم دارند.

پرسش و پاسخ
١ .موالوردی در پاســخ به حق انتخــاب زنان برای نوع 
پوشــش تأکید کرد تا وقتی حکومت ما اسالمی است، 
نمی توان انتظار آزادی پوشــش داشت. نگاه دولت به 
موضوع حجاب ایجاد باور حجاب در بانوان بوده است.
٢. او در پرســش دانشجویی که 
با لغو اردوهــای مختلط مخالف 
بود، پاســخ داد که ایــن تصمیم 
مصوبه شــورای انقالب فرهنگی 
بوده اســت و با توجه به عکس ها 
و مســتندات ارائه شده شورا این 
تصمیم گرفته شده و دولت مکلف 

به اجرای آن است.
ر  ســتا ا خو یی  نشــجو ا د  .٣
پاسخگویی دولت به تخریب ها در 
مناظره شد و موالوردی عملکرد 

دولت را بهترین پاسخ دانست.

4. دانشــجویی خواســتار توضیــح در رابطه بــا افراد 
بازداشت شــده در رابطه با مســائل اجتماعی، مانند 
نرگس محمدی شــد که موالوردی بیان کرد با توجه به 
استقالل قوا هرچه در توان داشتیم انجام دادیم و توان 

ما همین است.
5.  موالوردی ادعای دانشــجویی را که شــورای عالی 
انقالب فرهنگی را غیر قانونی دانست، این گونه پاسخ 
داد که از اول انقالب شــکل گرفته است و مصوبات آن 

در حکم قانون است.
6. سؤال  کننده ای پرســید آیا دولت دوازدهم وزیر زن 
دارد یا نه که موالوردی ابراز امیدواری کرد شاید دو نفر 

از وزیران خانم باشند.
٧. او در رابطــه با اینکه به مبانی اســالم پایبند اســت 
یا خیــر، گفت: اینکــه قبــول دارم یا خیر بــه خودم و 
خدای خــودم مربوط اســت کــه این جمله تشــویق 
حاضران را در پی داشــت. مــوالوردی در ادامه افزود: 
 شــریعت اســالم می تواند حقوق زنان را به طور کامل 

تأمین کند.
8. موالوردی در بخش دیگری تاکیــد کرد برنامه های 
کشــوری که با همکاری ســازمان ملل اجرا می شود، 
 نیاز به تصویب مجلس ندارد و مخالف قانون اساســی 

نیست.

حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به دعوت انجمن اسالمی

معضالت اجتماعی یک روزه حل نمی شود

بیکاری اشتغال و اقتصاد 
مقاومتی باید با عزم ملی 
سرلوحه کار تمام قوا قرار 
گیرد و بیکاری و اشتغال  
اجتماعی  آسیب های  بر 

تأثیرگذار است



 3

باز هم باران نیامد
روز سه شــنبه 19 اردیبهشت فیلم »سد معبر« به همت انجمن اسالمی اکران شد. 
این فیلم هنوز در سینماهای سطح کشور اکران نشده است. انجمن اسالمی برای 
پخش این فیلم عالوه بر کارگردان فیلم، از حامد بهداد و باران کوثری و محسن کیایی 
دعوت کرده بود که از بین این ســه، فقط حامد بهداد آمده بود و پس از اکران فیلم 

هم چند کالمی برای حضار صحبت کرد. بهداد گفت چقدر خوشحال است که میان شریفی هاست. با وجود 
اینکه بلیت این اکران 8000 تومان بود، آن هم در سه شــنبه که حتی سینماهای بیرون دانشگاه هم ارزان تر 

هستند، سالن جابر تقریبًا پر و استقبال خوبی از این اکران شد.

چندگانه مهندسی
ورزشکاران و غیرورزشکاران شــریف، اداره  تربیت بدنی دانشگاه مسابقه ای تحت 
عنــوان آمادگی جســمانی، در اولین روز خــرداد برگزار می کند که شــامل 6 آیتم 
نه چندان سخت است: طناب زدن، درازنشست، پریدن از روی موانع، دوی 1500 
متر و نیز دو آیتم مربوط به توپ بسکتبال. تربیت بدنی برای اینکه شریفی ها را تشویق 

کند که در این مسابقه شرکت کنند، وعده داده اســت به 5 نفر اول 2 نمره  اضافه در تربیت بدنی خواهد داد. 
همچنین به تمام کسانی که بتوانند مسابقه را به پایان برسانند، تیشرت هدیه داده می شود. برای ثبت نام به 

کانال تربیت بدنی sharifsports@ مرجعه کنید.

سیاحت در سیاست شماره 719  شنبه 23  اردیبهشت 96بــــــــخشخـــــــبری

من احساس مسئولیت می کنم 
ســنجی  نظــر  در  حتــی  پوریا علیمردانی

مخاطبان روزنامه شریف که هم شریفی هستند 
و هم اهل مطالعه مطبوعات، 12درصد گفته اند 
که در انتخابات شــرکت نمی کننــد و باتوجه به 
سایر نظرســنجی ها می توان انتظار داشت که 
انتخابــات  در  مــردم  35درصــد  حــدود 
29اردیبهشت شرکت نکنند. نرخ عدم مشارکت 
در انتخابات مشــابه در آمریکا در انتخابات ماه 
نوامبر و انتخاب دونالــد ترامپ 43درصد بود؛ 
بنابراین این نرخ مشارکت در مقام مقایسه زیاد 
است. اما از امریکا و دیگر بالد که بگذریم، اینکه 
مردم کشور خود ما برغم داشتن نظر سیاسی و 
انتقــاد، در انتخابات شــرکت نمی کنند، جای 
تحلیــل و بررســی و ســؤال دارد. مخاطب این 
یادداشــت در مرحله اول همان 12درصد و در 
مرتبــه دوم بقیه هســتند تــا این ســؤاالت را از 

رای ندهندگان بپرسند.
شــاید یکی از دالیل رأی ندادن اعتقادنداشتن 
به تغییر باشد. باید دید منظور از تغییر چیست؟ 
بله این درست است که مشکالت اصلی کشور 
مثل فساد و تورم و بیکاری در دوران احمدی نژاد 
و خاتمی و روحانی به نسبت ادامه داشته است؛ 
اما آیا افراد واقعا هیچ فرقی را در شــرایط کشور 
در مقایسه این دوره ها حس نمی کنند؟ چنین 
نیست. اگرچه تغییرات تدریجی است، هرکس 
رئیس جمهور شــود، در زندگی همه ما تأثیرات 
عمیق دارد و اینکه منتظر باشیم با رأی ما کشور 
کن فیکون شود، تصور خامیست و بهانه خوبی 

برای رأی ندادن نیست. 
دومین دلیل این اســت کــه رأی ندهندگان، با 
نظام سیاسی ایران مشکل دارند. مثاًل انتقاداتی 
دارند بر اینکه کاندیدای مورد نظرشان از سوی 
شــورای نگهبان تأیید صالحیت نشده است. 
راه اصــالح نظــام انتخابــات و هــر اصالحی، 
ازجملــه ترتیــب انتخابات ریاســت جمهوری 
یعنــی راه افتادن جشــنواره ثبت نام بــه تعبیر 
سخنگوی محترم شورای نگهبان و بعد انتخاب 
شش نامزد توسط شــورای نگهبان، رأی دادن 
 و بعــد مطالبــه در روزهــای بعــد از انتخابات 

است. 
سومین دلیل این است که یا نظام را به طور کلی 
قبول ندارند، یا انتقادات عمیق تری دارند. خب 
حــاال رأی نمی دهند که چــه اتفاقی رخ دهد؟ 
منتظرند که مثاًل داعش یا آمریکا به ایران حمله 
کند و حکومت مرکزی را ساقط کند تا وضعشان 
بهتر شــود؟ یعنی االن اوضــاع در عراق خوب 
است؟ بنابراین این دسته از رأی ندهندگان هم 
با هر سطح از انتقاد اگر صندوق رأی را انتخاب 
کنند، شاید زودتر به تغییرات موردنظرشان در 

کشور برسند.
چهارم آن اســت کــه به اوضــاع و احوالشــان 
بی اعتنایند که واقعًا درک آن  خیلی سخت است. 
یعنی واقعًا وضع زندگی خود و آیندگانشان برای 
خودشان مهم نیست؟ لطفًا احساس مسئولیت 

کنید و رأی بدهید!

قرار، ساعت 17 در دفتر روزنامه بود.  البته تلفنــی در جریــان خیلی از گزارش
موضوعات قرار گرفته بودیم و بنا بر این بود که گزارشی 
از مشــکل مجتبی تهیه کنیم؛ ولی چه خوب شــد که 
اصرار کرد تا دیداری حضوری داشته باشیم. تنها نبود، 
دو نفر از دوســتانش هم با او همراه بودند. هرسه بدون 
آنکــه در صــف مهاجــران زنبیــل بگذارند، پشــت در 

استعدادهای درخشان مانده بودند.
پذیــرش بــدون کنکــور دانشــجویانی که اســتعداد 
درخشان محســوب می شــوند، یکی از مترقی ترین و 
کارآمدترین امکاناتی اســت که بــرای حفظ نخبگان 
رشته های مختلف و جلوگیری از مهاجرت آنان به خارج 
از کشــور در قوانین ایران پیش بینی شــده است؛ اما 
متأسفانه هرسال شاهد حواشی متعددی از طرف های 
مختلف مربوط به این قانون هســتیم. مشــکالتی که 
دانشــجویان و مسئولین دانشــگاه و مسئولین وزارت 

علوم، هر یک در بخشی از آن ها مقصر هستند.
داســتان ســال 95�96 و درواقــع ورودی هــای 96 
چیســت؟ قانونی که وزارت علوم درخصوص پذیرش 
بدون کنکور گذاشته، به طور خالصه از این قرار است:
هر دانشکده در مقطع ارشد، به ازای 20درصد ظرفیت 
اعالم شده برای هر رشته در دفترچه، ظرفیت پذیرش 
دانشجو از داخل یا خارج از دانشــگاه را دارد؛ به طور 
مثال اگر ظرفیت گرایشی 16 نفر باشد، 20درصد آن 
برابر اســت با 3/2 که این عدد روبه باال گرد می شــود 
و می شــود 4 نفر. از طرف دیگر کســانی واجد شرایط 
درخواســت پذیرش بــدون کنکور هســتند که ضمن 
گذرانــدن ســه چهارم واحدهای رشــته خود تــا پایان 
نیم ســال ششــم، معدلشــان بین 20درصد برتر دوره 
خود باشــد؛ یعنی اگر در رشــته ای 100 نفر مشغول 
تحصیل باشند و آن رشــته 140واحدی باشد، 20 نفر 
از دانشجویانی که حداقل 105 واحد پاس کرده باشند، 
می توانند درخواســت پذیرش بدون کنکــور یا همان 
کردیت را بدهند. حال مشکالتی که امسال گریبان گیر 

امثال مجتبی شد را با هم بررسی می کنیم:
1. وضعیت معدل در رشته ها و دانشکده های مختلف 
در شــریف بســیار متفاوت هســتند؛ به طور مثال در 
دانشکده مهندسی شیمی و نفت ممکن است شما با 
معدل 17 بتوانید در میان 20درصد برتر از لحاظ معدل 
قرار گیرید؛ اما در برق افرادی را داریم که با معدل 17/7 
هم نتوانســتند در میان 20درصد برتر رشته خود قرار 
گیرند. لذا شــاید الزم بود وزارت علــوم این درصد را در 
اختیار دانشگاه ها می گذاشت تا خودشان ضرایبی را 

به دانشکده ها اختصاص دهند.
2. در همین مورد دانشــکده برق فــرض کنید 30 نفر 
واجد شرایط درخواست کردیت هستند. از این 30 نفر 
15 نفر از آن ها قصد 5ســاله خوانــدن دارند یا درحال 
اپالی کردن هستند. از 15 نفر باقیمانده هم 5 نفرشان 
تا تابســتان پذیرش می گیرند و از ارشد ایران انصراف 
داده و راهی کشــوری دیگر می شــوند. 10 نفر قبول 
می شــوند که به طور ناباورانه 2 نفر از آن ها وسط دوره 
ارشــد خود در ایران، پذیرش خود را از خارج از کشور 

گرفته و ایران را ترک می کنند. با این وضعیت آن معدل 
17/7 برق شــریف، باز هم امیدی بــه پذیرش ندارد؛ 
زیرا به علت قانون عجیب اجازه محــدود به افراد برای 
درخواست استعداد درخشــان، اصاًل نتوانسته است 
اقدام کند. دانشجویان معتقدند دانشگاه باید آن 15 
نفری را که قصد 5ســاله خواندن کارشناسی را دارند، 
از جمــع 150 نفر ورودی دانشــکده حــذف و از میان 
135 نفر باقیمانده 20درصد برتر را معرفی کند. پاسخ 
دانشگاه این است که مشــکلی نیست. اگر آن 15 نفر 
به صورت کتبی به دانشــکده یا دانشگاه مراجعه کرده 
و انصراف خود را از امــکان کردیت کردن اعالم کنند، 
دانشــگاه می تواند خواســته بچه های دیگر را برآورده 
کند؛ اما مشکل اینجاســت که افراد اقدام نمی کنند و 

فرصت را برای دیگران می سوزانند.
3. اتفاق دیگری که گریبان گیر گروهی از دانشجویان 
شــد، اعالم نکــردن به موقــع قانــون اســتعدادهای 
درخشــان بود که خیلی دیر در ســایت بارگذاری شد. 
یعنی وقتی این موضوع علنی شد که دیگر دانشجویان 
درخواست های خود را داده بودند و کار از کار گذشته 
بود. در دانشکده مهندســی و علم مواد دانشجویی را 
داریم که با معدل 17/62فقط به علت تعداد واحد کمتر 
از 105 واحد، یعنی 103 واحد، اجازه درخواست دادن 

ندارد. 

مسبب اصلی این ناکارآمدی کیست؟
ایــن نابســامانی ظاهری نتیجــه عملکرد نادرســت 
چنــد گروه اســت. گــروه اول وزارت علوم اســت که 
در ســال های آخر دهــه 80 موضوع پذیــرش بدون 
آزمون را از اختیار دانشــگاه ها خارج کرد و به دســت 
سازمان ســنجش ســپرد. این متمرکزســازی باعث 
شد همه دانشگاه ها و رشــته ها در ابتدا به یک چشم 
دیده شوند؛ لذا دانشــگاه هایی چون شریف و تهران 
درمورد تغییر آیین نامه های مربوط به قوانین سنجش 

چانه زنی کردنــد و نتیجه آن، اعمــال تغییرات تقریبًا 
فراوانــی درخصــوص این دانشــگاه ها بــود. همین 
تغییرات بسیار، خود گواهی است بر رد متمرکزکردن 
پذیــرش بــدون کنکــور. بگذریم که شــرایط کردیت 
امسال دیر به صورت عمومی اعالم شد و حتی فرصت 

کنکور خواندن را به افراد نداد.
یکی از بزرگ ترین مســببان این اتفاقات دانشــجویان 
هســتند. گروهــی از دانشــجویان کــه در میــان آن 
20درصــد بوده اند، با علــم به اینکه 5ســاله خواهند 
بود یا اپــالی خواهند کــرد، باز هم حاضر نشــدند به 
اداره استعدادهای درخشــان دانشگاه مراجعه کنند 
تا از لیســت 20درصد برتــر خارج شــوند و راه را برای 
دیگران باز کنند. معمواًل این رفتار به این علت صورت 
می گیرد که اگر برنامه ریزی های این افراد دچار مشکل 
شــد، گزینه ارشد مســتقیم، نقش پلن B را برای آن ها 
بازی کند؛ نقشه پشــتیبان مطمئنی که هرچند برای 
این افراد امنیت خاطر اســت، اما بــرای عده ای آرزو و 
دریچه امیدی به آینده است. زندگی پر از انتخاب های 
پرریسک است. درست این است که بین کردیت کردن 

و اپالی یا 5ساله کردن یک راه را انتخاب کنید.

با شرایط عالی می رم خارج 
نتیجه قوانین پرنقص وزارت علوم در حوزه استعدادهای 
درخشان و خودخواهی عده ای از دانشجویان ممتاز، 
امروز این شده است که دانشــجویانی که در دانشگاه 
سخت گیر شریف توانستند با عملکردی مثبت، مستمر 
معدل خود را در وضع مطلوب نگــه  دارند، گاه به علت 
یکی دو واحد یا چندصدم معــدل از این امکان محروم 
شوند. دانشــجویان درخوراحترامی که اگر دوسه ماه 
زبان بخوانند و کمی در ســایت دانشگاه های ممتاز یا 
متوسط خارج از کشور جست وجو کنند، می توانند با 
موقعیت اقتصادی و علمی بســیار بهتری به تحصیل 

ادامه دهند.

قوانین و عملکرد پرنقص وزارت علوم بسیاری از دانشجویان را از پذیرش بدون کنکور محروم کرد

کردیت، امسال هم قربانی می گیرد
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رأی می دهم، پس هستم
تأثیرگذاری در سرنوشــت کشــور، ایفای نقش ملی و میهنی و جواب هایی از این دست، با تمام 
کلیشه هایشــان، بهترین پاسخی هســتند که می توان به ســؤال »چرا رای بدهیم؟« داد. رأی 
می دهیم، چون باید رأی بدهیم. چون اگر رأی ندهیم، میدانی را خالی کرده ایم که دســت کم 
سرنوشــت چهارسال آینده کشور در آن ســاخته می شــود. رأی می دهیم چون حقمان است. 
رأی می دهیم چون هر رأی، برگی اســت که می نشیند روی بال سرنوشــت این مملکت. دیگر 
کســی دروغ هایی مثل تقلب در انتخابات را باور ندارد. همه می دانیم که رأی های ما مؤثر است 
و جهت گیری مدیریتی و اجرایی کشور را، دســت کم برای چهارسال و سرنوشت کشور را شاید 

برای چند دهه، سروشکل می دهد. 
گذشته از این دالیل اما »ریاضی« هم می تواند به سادگی نقش و تأثیر هر رأی را نشان دهد. بیایید 
دوازده سال به عقب برگردیم. سال 1384. نتایج مرحله اول نهمین انتخابات ریاست جمهوری 
اســالمی ایران به این شرح بود: 1. هاشمی رفســنجانی 6.211.937  رأی،  2. احمدی نژاد 
5.711.696 رأی، 3. کروبــی 5.070.114 رأی و این آمار یعنی اگــر تنها 700هزار نفر از 

منتقدان جدی دولت هــای نهم و دهم، روز 27 خرداد 84 پای صندوق می رفتند، شــاید هرگز 
احمدی نژاد به ریاست جمهوری نمی رسید و سرنوشت کشور به گونه دیگری رقم می خورد. نمونه 
دیگرش هم همین چهارســال قبل اتفاق افتاد، خرداد 92.  حسن روحانی با 18.613.329 
رأی معادل 50.7 درصد آرا پیروز شد. در انتخاباتی که 36.821.538 شرکت کننده داشت. 
حاال اگر 500 هزار نفر از مخالفان روحانی، به جای قهر با صندوق رأی، در انتخابات مشــارکت 
می کردند و به گزینه مطلوبشــان رأی می دادند، حســن روحانی از حدنصــاب می افتاد و با دو 
مرحله ای شدن انتخابات معلوم نبود سرنوشت ســال های 92تا96 کشور این گونه رقم بخورد. 
ارقامی مثل 500هزار یا 700هزار، در ســطح ارقام میلیونی انتخابات ریاست جمهوری بسیار 
ناچیز هســتند؛ برای مثال در سال 84 اگر درصد مشــارکت انتخاباتی فقط 1/5درصد بیشتر 
می شد، شاید نتیجه تغییر می کرد. در سال 92 هم افزایش مشارکت به میزان تنها 1/06درصد 
می توانســت سرنوشــت را دگرگون کند.  چپ باشیم یا راســت، اصولگرا یا اصالح طلب، فرقی 
نمی کند. رقابت های انتخاباتی گاهی میلی متری تر از آن چیزی هستند که تصور می کنیم. در 
رقابت میلی متری هم آنچه سرنوشت را تغییر می دهد، تصمیم های کوچک ماست. تصمیم هایی 

که میان گرفتن و نگرفتنشان، فقط لبخند و انگشتی جوهری فاصله است. 
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آشنایی با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

 شش نفر 
برای یک صندلی

سیدمصطفی هاشمی طبا
مهم ترین مسئولیت: وزارت صنایع 

سال تولد: 1325
شعار: حفظ ایران

@hashemitaba :کانال تلگرام

مدیر صنعتی دهه 60 و رئیس سازمان تربیت بدنی دهه 70، با گذشت 16 سال 
از آخرین حضور جدی و مؤثرش در صحنه سیاست، در وضعیتی که هیچ کسی 
انتظار حضورش را نداشــت، برای انتخابات دوازدهم ثبت نام کرد. پاکدســتی 
و نبود نقاط مبهم در کارنامه سیاست ورزی هاشــمی طبا باعث شد تا او نیز کنار 
پنج نامزد دیگر، بــرای انتخابات دوازدهــم احراز صالحیت شــود. وزیر صنایع 
سنگین دولت ســوم، ســال 65 رئیس کمیته ملی المپیک می شود و چند سال 
بعد، در دولت هفتم ریاســت ســازمان تربیت بدنی را به عهــده می گیرد. آقای 
صنعتی ورزشی در انتخابات هشتم ریاســت جمهوری هم سابقه کاندیداتوری 
دارد که با حدود 25هــزار رأی، جایگاه دهــم را میان 10 نامزد کســب می کند. 
هاشمی طبا گرایش های کارگزارانی دارد و اگرچه سال هاست در متن این حزب 
فعالیت نمی کند، در صحنه آرایی انتخابات96 جایــی کنار نامزدهای محبوب 
جریان کارگــزاران، یعنی روحانــی و جهانگیری قــرار گرفته اســت. او صراحتًا 
تأکید کرده است که درصورت انتخاب نشــدن، تداوم دولت روحانی را به صالح 
کشور می داند. منتقد وعده های انتخاباتی ســایر رقبایش است و آن ها را نوعی 
خریداری رأی می داند. در برنامه هایش بر »حفظ ایران« تأکید می کند و در یکی 
از جمالت کلیدی انتخاباتی اش گفته اســت: »آن گونه که رزمنــدگان مرزها را 
حفظ کردند، باید مردم و دولت مــردان داخل را حفظ کنند و ما بایــد ایران را آباد 
کنیم«. توجه ویژه به محیط زیست، جدی ترین تمایز او با سایر نامزدهای انتخابات 
اســت. هاشــمی طبا البته در یکی دو مورد، موضــع متفاوتی از دولت مســتقر 
گرفته و همیشه حامی جریان حاکم نبوده اســت؛ برای مثال او در یکی از اولین 
موضع گیری هایش پس از کاندیداتوری گفت: »نه آقای روحانی، پدر جد ایشان 
هم نمی تواند مشکالت را حل کند. مشکالت آن قدر بزرگ است که به این سادگی 
نمی توانند آن را حل کنند«. به نظر می رسد غافلگیری هاشمی طبا پس از احراز 
صالحیت، باعث شــده اســت تا او چندان برای اداره کشــور برنامه منسجمی 
نداشته باشد. تنها کســی که در مناظره های انتخاباتی مصمم به نظر نمی رسد 
و همیشه در حاشیه اســت، آقای هاشمی طباســت.  کم اقبال ترین کاندیدای 
انتخابات، هیچ ســتادی برای تبلیغات تشکیل نداده اســت، سفر استانی هم 
نمی رود و صرفًا در برنامه های تبلیغاتی صداوســیما حاضر می شــود. با تقریب 
خوبی می شود گفت خود هاشمی طبا هم حضورش را در انتخابات جدی نگرفته 
است و فرصت پیش آمده را بیشتر محملی برای بیان دیدگاه هایش، پس از سال ها 
بودن در گوشه  فراموشی قلمداد می کند. فرصتی که شاید بتواند در شکل گیری 
صحنه انتخابات به نفع یکی از گروه ها، مؤثر باشد. او، حکم سنگ کوچکی را دارد 

که با تمام کم وزنی اش، می تواند توازن و تعادل ترازویی را به هم بزند.

سیدمصطفی میرسلیم
مهم ترین مسئولیت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

سال تولد: 1326
شعار: دولت راستی و درستی
@smmirsalim :کانال تلگرام

انتخابات دوازدهم، عالوه بر تمام جذابیت های ذاتی اش، یک اتفاق ویژه 
حاشــیه ای هم دارد که آن، بازگشــت مجدد دوتن از رجــال دهه 60 و 70 
سیاست ایران از حاشیه به متن است. میرسلیم هم پس از 20 سال دوری 
از فضای سیاســت و اکتفا به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
به عنوان نامزد رسمی حزب مؤتلفه وارد عرصه رقابت های انتخاباتی شد. 
میرسلیم 70ساله، فوق لیســانس مکانیک خود را با تخصص »موتورهای 
درون سوز« از دانشگاه پواتیه  فرانسه گرفته و از سال 54 عضو هیئت علمی 
دانشگاه امیرکبیر است. او در ســال های ابتدایی انقالب، یکی از مردان 
مؤثر در صحنه سیاست کشــور بود، تا حدی که در آستانه معرفی به عنوان 
نخســت وزیر، از جانب دو رئیس جمهور ابتدای انقالب پیش رفت.  نامزد 
حزب مؤتلفه، با ســبک رفتاری و ظاهری و پوششــی متمایزش شناخته 
می شــود. می گوید طرح لباس خاصش را از پوشش ایرانیان در قرن های 
گذشته الهام گرفته است. میرسلیم تا اینجای انتخابات، رکورد حضور در 
دانشگاه ها را هم زده و تقریبًا در تمام دانشــگاه های برتر تهران سخنرانی 
کرده اســت.  کمپین میرســلیم هم مثل دیگر رقبای دولــت حاکم، حول 
مسئله اساسی کشور، یعنی اشتغال بنا شده است. میرسلیم نگاه جالبی 
به موضوع اشــتغال دارد و دو منظر عمومی و نخبگانــی را برای طرح این 
موضوع در نظر گرفته است. میرسلیم همان روز اول، با لباس کارگری برای 
ثبت نام در انتخابات اقدام کرد تا نشان دهد بحث بیکاری برایش در اولویت 
اســت. او با تکیه به تجربه های صنعتی و کاری خود، مدعی است که برای 
برون رفت کشور از مسئله  اشــتغال، راهکارهای عملیاتی دارد. گذشته  از 
بحران بیکاری، او درباره فســاد هم نظراتی جدی دارد و ریشــه بسیاری از 
فسادهای کالن در کشــور را رفیق بازی می داند. درباره برجام هم اگرچه 
قدردان زحمات تیم مذاکره کننده است، دســتاوردهای آن را برای کشور 
کافی نمی داند. شاید مهم ترین مزیت رقابتی میرسلیم، ارائه آمار دقیق و 
بیان محکم و تسلط خوبش باشد و البته صراحتش در نقد هر نهادی که آن 
را ناکارآمد بداند، چه دولت و چه شهرداری. گاندی انتخابات 96، با بخت 
بســیار کمی رقابت انتخاباتی را آغاز کرد؛ اما حضور مؤثــر در مناظره دوم 
و واکنش های جالب توجهش به تیم حامیان دولت، او را بیش از گذشــته 
موردتوجه قرار داده اســت. حاال هم که بیشــتر فعالیت هایش را معطوف 
به دانشگاه گردی کرده است، شــاید می خواهد روی رأی ما دانشجویان 

حساب باز کند. 

اسحاق جهانگیری
مهم ترین مسئولیت: معاون اول رئیس جمهور

سال تولد: 1336
شعار: همه برای ایران

@rouhani96ir :کانال تلگرام

جهانگیری یکــی از عجیب ترین کاندیداتوری هــای تاریخ انتخابات در 
جمهوری اسالمی را رقم زده اســت. اون اول دولت مستقر، درحالی که 
خودش نیز صراحتــًا گفته قرار نیســت در صحنه بماند، صرفــًا به قصد 
تشریح دستاوردهای دولت متبوعش و به عبارتی افزایش فرصت دفاع از 
دولت در تبلیغات تلویزیونی و رادیویی، وارد صحنه انتخابات شده است 
تا برای نخســتین بار در تاریــخ انتخابات ایران از »کاندیدای پوششــی« 

رونمایی شود.
جهانگیری یکــی از مدیران باســابقه جمهوری اســالمی اســت که در 
ســیری سلســله مراتبی، تا معاون اولی باال آمده اســت. او هم نماینده 
مجلس بوده، هم استاندار اصفهان، هم وزیر صنایع و معادن و هم معاون 
رئیس جمهور. بیراه نیســت اگر او را یکــی از ارکان حزب کارگــزاران و از 
مهم ترین عوامل اتصال میان این حزب و جریــان اصالح طلبی بدانیم. 
جهانگیری در کنار عارف، موســوی الری، منتجب نیــا و چند نفر دیگر، 
ازجمله اصالح طلبانی هستند که می کوشند رابطه این جریان را با رهبر 
انقالب تقویــت کنند. جهانگیری کــه بارها و بارها تعامالت مســتقیم و 
بی واسطه ای با رهبری داشته، در مناظره دوم  به معتمد رهبری بودنش 

افتخار کرد.  
خوب یــا بد، درســت یا غلــط، جهانگیــری امــروز یکی از شــش نامزد 
انتخابات اســت و البته مانند هاشــمی طبا نه ســتادی تشــکیل داده و 
نه ســفر اســتانی خاصی در برنامه اش اســت. او بیش از هرچیز آمده تا 
در فرصت های تبلیغاتی، خاصــه مناظره ها، کنار رئیس دولت باشــد و 
هم صدا با او از کارنامه چهارساله دفاع کند؛ بنابراین، جهانگیری برنامه 
و نگاه مستقلی برای اداره کشــور ارائه نکرده اســت. اگرچه یکی دو بار 
روی »اصالح طلب«بودن تأکید کرده است تا به نوعی خاستگاه متمایز 
خود را نمایش دهــد. تمرکز جهانگیــری عمومًا به ســال های 84تا92 
معطوف اســت. او تالش می کند تا فضا و اوضاع کشــور در آن ســال ها 
را برای مردم تشــریح کنــد و روایت خود و دوســتانش از آن ســال ها را به 
مخاطبان ارائه کند. دال مرکزی گفتمان جهانگیری، ایجاد پیوند میان 
رقبای دولت حاکم با دولــت نهم و دهم و نتیجه گیــری ناکارآمدی آن ها 
از این اتصال اســت. جهانگیری البته انتقادات تندوتیــزی به عملکرد 
شهرداری تهران هم داشته اســت و به نوعی بیراه نیست اگر او را مهاجم 

نوک تیم دولت، در صحنه انتخابات96 بدانیم.
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چیه مگه؟ اینجا نشستم کاری نمی کنم!
طه فالطوری ازجمله خصوصیت هایی که روان شناسان برای انسان قائل می شوند، این 

است که بشر برای آینده اش حاضر است از حالش صرف نظر کند؛ یعنی انسان می تواند لذتی 
آنی را فــدای لذت بزرگ تر آتی کند. همه ما بهترین ســال های عمرمان را درحال خواندن برای 
کنکور گذراندیم تا آینده بهتری داشته باشــیم . حال در نظر بگیرید یک عده ای نشسته باشند 
گوشه ای و بگویند: »من کاری نمی کنم، تا آینده از اینی که هست بهتر بشه برام«. اگر تا اینجای 
مطلب متوجه طرف صحبتم نشدید، باید بگویم که عده ای هستند که نمی خواهند رأی بدهند 
یا حتی به شناسنامه های سفیدشان افتخار هم می کنند و تازه دیگران را هم به این قضیه تشویق 
می کنند. من از چند تن از این افراد دالیشان را پرسیدم. عذرهایی شنیدم که به گناهشان افزود:

1. حال ندارم
2. صف شلوغه 

3. رأی بدم چی بشه؟ 
4. مگه تا االن رأی دادیم چی شد؟

5. اینا همش بازیه
6. رأی نمی دم تا همه دنیا بفمن دولت ایران مشروعیت نداره 

 و .............
آن هایی که حال ندارند و صف برایشــان شــلوغ اســت که اصاًل هیچی. منتظر بمانند که سایه 
خودش می آید. روی صحبتم با آن هایی اســت که می گویند رأی ندهیم، اوضاع بهتر می شود. 
بیایید مثالی بزنیم. فرض کنیم همه ما بنشــینیم، درس نخوانیم و کنکورمان را ســفید دهیم تا 
اعتبار کنکور از بین برود. به نظرتان عده ای روان شــناس می آیند هوش همه مان را می سنجند 
و برای ما بهترین رشته را انتخاب می کنند؟ خیر! عده ای که زرنگ تر از ما باشند، با سواد خیلی 
کمتر از ما، با لیاقت خیلی کمتر از ما، با درصدهایی خیلی پایین تر از ما می روند دانشگاه . آن وقت 
آن ها می شــوند رئیس ما و آقای ما و مسئول سیاســت خارجی ما و  انگلیسی دان ما. بگذریم از 
کسانی که فکر می کنند اگر کاری نکنند، عاملی خارجی می آید نجاتشان می دهد. فقط لطف 

کنند با ذکر مثال ما را هم توجیه کنند.
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

شماره 719  شنبه 23  اردیبهشت 96 پرونــــــــــــــــــــــــدهپرونــــــــــــــــــــــــده

آشنایی با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

 شش نفر 
برای یک صندلی

محمدباقر قالیباف
مهم ترین مسئولیت: شهردار تهران

سال تولد: 1340
شعار: دولت مردم

@qalibaf_official :کانال تلگرام

شهردار باســابقه تهران که تصدی اش بر این مســئولیت امسال 12ساله 
می شــود، برای ســومین بار در انتخابات ریاســت جمهوری حاضر شده 
است تا با برابری با رکورد محسن رضایی، مشــترکًا باهم در رتبه اول تعداد 
دفعات حضــور در انتخابات قرار بگیرنــد. فرمانده اســبق نیروی هوایی 
ســپاه و نیروی انتظامی، یکــی از باثبات ترین مدیران تاریخ شــهر تهران 
اســت و عملکردش در شــهرداری پایتخت، موافقان و منتقدان بسیاری 
دارد. هســته مرکزی تبلیغات انتخاباتی قالیباف، روی یــک موضوع بنا 
شده: ایجاد 5میلیون شــغل طی 4 ســال. قالیباف با وجود همه نقدها، 
سفت وســخت پای این وعده ایســتاده اســت و آن هایی را که وعده اش را 
زیر سؤال می برند، ناتوان می داند. شهردار تهران گفته است با راه اندازی 
ســامانه ای به نام »کارانه« از متقاضیان کار ثبت نام می کند و در زمانی که 
جویای کار هســتند به آن ها حقوق می دهد. او برای اجرای آزمایشی این 
طرح ســایتی راه اندازی کرد که پس از چند روز به دســتور کارگروه تعیین 
مصادیق مجرمانه فیلتر شــد. قالیبــاف می گوید یارانه 45هــزار تومانی 
ســال 89 حاال معادل 15هزار تومان قدرت خرید است و باید بیشتر شود. 
گذشته از این ها، قالیباف درباره شــفافیت هم حرف های جدیدی دارد. 
او در مناظره دوم رســمًا از تمام نامزدها خواست تا فهرســت اموال خود و 
بســتگان درجه اولشــان را اعالم عمومی کنند. قالیباف در ایــن دوره، از 
پوســته  منتقد احمدی نژادبودن فاصلــه گرفته و اگرچــه همچنان خود 
را منتقد رئیس دولت نهم و دهم می داند، آشــکارا به محاســن دولت های 
او می پردازد و مشــخصًا تالش بــرای جذب رأی حامیــان او از جدی ترین 
برنامه هایش اســت. برنامه ای که البته بعید اســت در جمع  دانشجویان، 
خریداران زیادی داشته باشد.  قالیباف و تیم رســانه ای قدرتمندی که به 
همراه دارد، مدام تالش می کنند تا با ایجاد دوقطبی های گوناگون، تولید 
رأی کنند. یک روز دولت مستقر را »دولت 4درصدی« می خواند و روز دیگر 
به آن لقب »دولت حــرف« می دهد. با همه این ها امــا کمپین قالیباف در 
ســال96، با کمپین های او در 84 و 92 تفاوت هایی جدی دارد. او این بار 
بیشتر سراغ قشر محروم جامعه رفته است، کمتر تالش می کند برندپوش 
باشد و با تیپ های خاکی و مردمی و ساده، برای احیای تصویر رزمنده ای 
دلسوز می کوشــد. رزمنده دهه 60، فرمانده دهه 70 و شهردار دهه 80، 
برای سومین بار سودای پاســتور دارد و البته این بار توپش از همیشه پرتر و 

البته شمار منتقدانش از همیشه بیشتر است.

حسن روحانی
مهم ترین مسئولیت: رئیس جمهور

سال تولد: 1327
شعار: آزادی و امنیت، آرامش و پیشرفت

@rouhani96ir :کانال تلگرام

حفظ وضع موجود و تالش برای رفع مشــکالت؛ این شاید شــاه بیت رفتار و 
گفتار آقای رئیس جمهور در مبارزات انتخاباتی امسالش باشد. جایگاهش از 
سوی سه نامزد معترض و البته جسور تهدید شده است و او باید بتواند اعتماد 
مردم را برای سکانداری چهارســاله  دیگری جلب کند. حسن روحانی، دبیر 
اسبق شــورای عالی امنیت ملی کشور، رقابت ســخت و جدالی جذاب را در 
پیش رو دارد. جایگاه رئیس جمهور مســتقر در رقابتی کــه خودش یک پای 
آن اســت، جایگاه فردی مدافع اســت. او خواه ناخواه باید بتواند از عملکرد 
دولت خود دفاع کند و پاســخ منتقــدان را بدهد. در حــوزه اقتصاد، روحانی 
بیشتر روی آمار رشــد اقتصادی بســیار و کاهش تورم در دولت خودش تکیه 
دارد. او، درباره اشتغال بیشتر به وعده های رقبایش حمله می کند و ایجاد یک 
میلیون شغل در سال را با توجه به ظرفیت کشــور، عملی نمی داند. روحانی 
البته تأکید می کند که متناســب با ظرفیت کشــور و امکانات موجود، حتمًا 
شغل هم ایجاد خواهد کرد. رشد خوب بخش کشاورزی و کاهش هزینه های 
بهداشــت و درمان هم از نقــاط قوت کارنامه چهارســاله شــیخ دیپلمات در 
حوزه اقتصاد هســتند. روحانی اما بیش از اقتصاد، روی سیاست و فرهنگ 
متمرکز شده اســت. رقبایش را به انحصارگرایی و افراط متهم می کند و مردم 
را از آینده  با آن ها می ترســاند. مدعی اســت که رقبایش اگر بر سر کار بیایند، 
آزادی های مردم را می گیرند و اوســت که می تواند مانع فیلترینگ در فضای 
مجازی و دیوارکشــی خیابان ها شــود. حســن روحانی همچنــان به برجام 
افتخار می کند و آن را دســتاوردی ویژه برای دولت خود می داند. آشــکارا در 
مقابل منتقدان برجام جبهه گیری کرده و به تبیین دستاوردهای این توافق 
مهم می پــردازد. زمین بــازی او و تیمش، بیــش از هر حــوزه دیگری همین 
سیاست خارجی و سپس فرهنگ اســت. او، حمایت جمع درخورتوجهی از 
سینماگران را پشت سر خود دارد و گذشــته از این موضوع، در میان گروهی 
از نخبگان و دانشگاهیان هم محبوب اســت.  روحانی تأکید و توجه فراوانی 
به »امید« دارد. معتقد اســت دولتش در دل بسیاری از مردم امید ایجاد کرده 
و بنابراین تداومش می تواند به معنای تداوم امید باشــد. او بیش از هر قشــر 
دیگری دانشــگاهیان، نخبگان و اهالی هنر را مخاطب قرار می دهد و آنان را 
جدی ترین حامی خود می داند. حسن روحانی، همچنان می کوشد با قیاس 
دولت خودش با دولت دهم، روی کارآمدن هرکســی جز خودش را بازگشــت 
به عقب تعبیر کند. دوقطبی ســازی های جدی و پرکنایه  او با رقبایش و حتی 

نهادهای نظامی و امنیتی کشور، فضای انتخابات را روزبه روز داغ تر می کند.

سیدابراهیم رئیسی
مهم ترین مسئولیت: تولیت آستان قدس رضوی

سال تولد: 1339
شعار: دولت کار و کرامت

@raisi_org :کانال تلگرام

حضــور تولیت آســتان قــدس رضــوی در انتخابــات، دور از انتظار نه، 
اما غافلگیرکننــده بود. درحالی کــه 15 ماه از حکم رهبــر انقالب برای 
ســید ابراهیم رئیســی و حضورش در رأس مهم ترین نهــاد عام المنفعه 
کشــور می گذشــت، معاون ســابق قــوه قضاییــه وارد کارزار انتخابات 
دوازدهم ریاست جمهوری شــد و تالش کرد تا با ارائه تصویری مردمی و 

مستضعف گرا، برای خود سبد رأی تولید کند. 
رئیسی هم مانند قالیباف و میرســلیم، بیش از هرچیز به حوزه اقتصاد و 
در این حوزه بیش از هرچیز بر اشــتغال متمرکز شــده است. او می گوید 
طبــق قانــون برنامه ششــم توســعه، دولت باید ســالی دســت کم یک 
میلیون شــغل تولید کنــد و این ظرفیت در کشــور وجود دارد. گذشــته 
از اشــتغال، وی وعده  داده اســت که یارانه اقشــار محروم را تا ســه برابر 
افزایش می دهد و کار ناتمام مســکن مهر را به ســامان می رساند. توجه 
ویژه به آمایش ســرزمینی، مزیت نســبی برنامه های اوســت که معمواًل 
نامزدهــای انتخاباتــی به ایــن مقوله به صــورت جدی وارد نشــده اند. 
وعده های رئیسی، پرحاشیه هســتند و با واکنش های متعددی مواجه 
می شــوند. تیم محتوایی ســتاد او اما عمومًا از کســانی تشــکیل شده 
اســت که در این 4سال تالش کرده اند تا با ســفر به نقاط مختلف کشور، 
برای هر منطقه برنامــه عملیاتی مشــخصی تنظیم کننــد. حضور این 
 تیم محتوایی در کنار رئیســی، مرهون حمایت رســمی ســعید جلیلی 

از اوست.
بیشترین تعداد سفرهای اســتانی در ایام تبلیغات را رئیسی انجام داده 
است. سرکشــی های متعددش به محرومان و قول وقرارهایی که با آن ها 
می گذارد، جذاب هســتند. با این حال اما حضور کمرنگ در رســانه ها، 
ســوابق عمدتًا قضایی و ابهام دربــاره توانایی های اجرایــی، مهم ترین 
پاشــنه آشــیل های تبلیغات او محســوب می شــوند. اشــتراک بسیار 
میان ســبد رأی او و قالبیاف، درصورتی که هردو تــا آخرین روز در صحنه 
انتخابات باقی باشــند، ممکن اســت ســازمان رأی منتقدان دولت را با 

مشکل مواجه کرده و آن ها را به شکست بکشاند. 
تصویری که رئیســی در حال ارائه آن  است، ترکیبی است از احمدی نژاد 
84 و محســن رضایی88 و ســعیدجلیلی92. با تلفیق این سه چهره، او 
به دنبال جذب ســبد رأی مردمی است که سیاســت های دولت مستقر 

باعث بهبود زندگی هایشان نشده است. 



آینده سلول های خورشیدی
فناوری تولید سلول های خورشیدی درحال گذار به سمت الیه های نازک قابل پرینت 
و تولید به روش اسپری کردن مواد بر آن هاست. این سلول ها می توانند بسیار سبک تر 
و ارزان تر باشند. شرکت های بزرگی همچون پاناسونیک و فوجی فیلم و استت اویل 
درحال سرمایه گذاری بر این فناوری هستند و انتظار می رود این فناوری نوین بین 

5تا10 سال آینده وارد بازار شــوند. امیدوارکننده تریِن این فناوری ها با نام سلول های Perovskite شناخته 
می شود که در انواع مختلفی از حاّلل ها حل می شوند و می توان آن ها را مثل جوهر یا رنگ اسپری کرد. راندمان 
منبع: گاردین کسب شده از این سلول ها در مدت 7 سال پژوهش از 3/8به20درصد رسیده است. 

اولین همایش توسعه پایدار
اولین همایش سراســری توسعه پایدار با محوریت انرژی و محیط زیست قرار است 
در تاریخ 20خــرداد 96 در جزیره کیش برگزار شــود. مهلت ارســال مقاالت برای 
این کنفرانس 29اردیبهشــت است. درخورذکر اســت که مقاالت پذیرفته شده در 
این کنفرانس بدون داوری مجدد، برحســب رتبه در مجالت بین المللی Hozan و 

International journal of innovative research in science, engineering and technology بــه چاپ 
خواهد رسید. ازآنجاکه یکی از معضالت سرزمینی ایران چالش توسعه پایدار است، پژوهش و ارائه راهکارهای 
enconference.ir :منبع عملی در این زمینه می تواند گره بسیاری از مشکالت ما را در بلندمدت بگشاید. 
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درمورد ســفره های آب 
زیرزمینــی واقعیت این 
اســت که وقتی برداشت 
آن از حد مجاز بیشــتر 
باشد، سطوح خاک منبع 
روی خود فــرو می ریزند 
و دیگر قادر به جذب آب 
نیستند و این تقریباً روند 
برای  بازگشــت ناپذیری 

سفره های آب است.
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بیابان زایی نوعــی از تخریب زمین  ؟؟؟
اســت که در منطقــه ای بــا اقلیم محمد فالحی

خشــک، خشــکی زمین شــدت فزاینده ای می یابد؛ 
به شــکلی که کشــاورزی در آن غیرممکن می شود. از 
ویژگی های چنین منطقه ای این است که آب و پوشش 
گیاهی و حیات وحش خود را به شــکل گســترده ای از 
دست می دهد. ایران روی کمربند خشک و نیم خشک 
قرار دارد. ویژگی این منطقه این است که بارندگی آن از 
استاندارد جهانی پایین تر و میزان تبخیر سطحی آن نیز 
بیشتر است؛ برای مثال متوسط بارندگی در ایران 250 
میلی متر در سال، معادل یک سوم میانگین جهانی است 

و در مقابل تبخیر سطحی آن سه برابر میانگین.

بیابان زایی و علت های آن
بیابان زایی می تواند هم ناشــی از عوامل طبیعی باشد 
و هم عوامــل انســانی. البتــه عوامل طبیعی شــامل 
خشکسالی های پی درپی به شــدت یافتن بیابان زایی 
منجر می شود؛ اما انسان و رفتارهای او نیز بازیگر مهمی 
در این موضوع است. ما انسان ها تنها گونه ای هستیم 
که با فعالیت هــای خودمان توانســته ایم اقلیم، یعنی 
یکــی از پارامترهــای بیرونی اکوسیســتم را تحت تأثیر 
قرار دهیــم؛ اما در زمینه بیابان زایی بهتر اســت قبل از 
آنکه نگاهمان به اقلیم بزرگ مقیاس باشــد، به مدیریت 
فعالیت های خودمان بپردازیم. شــاید بتــوان افزایش 
جمعیت انسانی و افزایش فزاینده تقاضای منابع و آب 
را جزء مهم ترین عوامل انسانی بیابان زایی دانست؛ اما 
پرسش مهم این است که آیا انسان قادر به کنترل جمعیت 
خودش اســت؟ جدای از افزایش جمعیت، ناتوانی در 
مدیریت و تخصیص درست منابع نیز یکی از عوامل دیگر 
بیابان زایی است. واضح است که جمعیتی روستایی که 
نتواند معیشت خود را به علت ازدست رفتن منابع پوشش 
گیاهی و خاک و آب روستا تأمین کند، به حاشیه شهر پناه 
می آورد و ازآنجاکه مهارت اصلی اش را در روستا از دست 

داده است، به شغل های کاذب می پردازد.

اگر روستاییان در روستا 
بمانند کافیست؟

جمعیت ایران در ســال 1355، 
حــدود 35میلیــون نفــر بــود. 
امروز بعد از گذشــت چهار دهه، 
جمعیــت آن از مــرز 80میلیون 
گذشــته اســت و در ایــن مدت 
نسبت شهرنشینی از 47درصد 
به بیش از 71درصد رسیده است. 
گرچه روند مهاجرت به شهر روبه 
افزایش بوده، به هرروی جمعیت 
روستا نیز افزایش بسیاری داشته 
اســت. از آنجا که طبــق برخی 
از آمارهــا مصــرف آب در بخش 
کشاورزی ایران 92درصد است، 
با افزایش جمعیت روستا فشار بر 
زمین و منابع آب افزایش می یابد. 

گرچه سرنوشت انتقال آب از روســتا به شهر، مهاجرت 
روستاییان به شــهر است، حتی اگر این اتفاق هم نیفتد 
درمورد روستا هم مدیریت آب نباید به فراموشی سپرده 
شود. متوســط مصرف آب کشــاورزی در کشورهای با 
درآمد کم و متوسط معادل 82درصد است و این یعنی ما 
بیش از میانگین مصرف می کنیم و عالوه بر آن راندمان 
مصرف آب ما نیز حدود 30درصد و بسیار کم است. از آنجا 
که در ایران بارندگی کم است، وابستگی آب کشاورزی به 
منابع زیرزمینی است. با ادامه روند برداشت از منابع آب 
زیرزمینی، عالوه بر کاهش سطح منابع، با به همخوردن 
تعادل هیدرواستاتیک آب شیرین و شور، آب شور جای 
آب شیرین را می گیرد و در برداشت های بعدی، آب شور 
است که به زمین داده می شود. این نه تنها کیفیت و بازده 
کشت را کاهش می دهد، درنهایت زمین را نیز کشت ناپذیر 
می کند. پس کشــاورز به زمین دیگری پناه می برد و این 
روند معیوب ادامه می یابد. بنابراین یکی از اقدامات الزم 
در روستا، نه لزومًا کاهش کشت، بلکه تخصیص درست 

منابع زمین و آب به کشاورزی است.

نشست زمین، آخرین مرحله بیابان زایی
وب ســایت نشــنال جئوگرافیک در مقاله ای به نشست 
ایران در نتیجه ازبین رفتن منابع 
آب های زیرزمینی اشاره می کند. 
پژوهشــگران مرکــز تحقیقــات 
زمین شناســی GFZ آلمــان بــه 
سرپرســتی دکتر مهــدی ُمتاق، 
در مطالعــات دورســنجی خــود 
توســط ماهواره دریافته اند که از 
سال های 1971تا2001 میالدی 
ســطح آب های زیرزمینــی ایران 
دســت کم 15 متر کاهــش یافته 
اســت و این یعنی 50 سانتی متر 
در سال! درمورد ســفره های آب 
زیرزمینی واقعیت این اســت که 
وقتی برداشــت آن از حــد مجاز 
بیشتر باشد، سطوح خاک منبع 
روی خود فرو می ریزند و دیگر قادر 
به جذب آب نیســتند و این تقریبًا 

روند بازگشت ناپذیری برای سفره های آب است. وقتی 
سفره های آب زیرزمینی در خود فرو می ریزند، در سطح 
زمین فروچاله های عظیمی پدیدار می شود. اخیرًا این 
فروچاله ها در بسیاری از نقاط ایران مشاهده شده اند. 
نمونه هایــی از آن ها در دشــت قهاوند همدان، دشــت 
ورامین، رفسنجان، شمال خراســان، مناطق مرکزی و 
جنوبی استان فارس و ورزنه اســتان اصفهان هستند. 
مشابه وضعیت بحرانی سفره های زیرزمینی ایران را فقط 
می توان مناطقی در شمال چین و ایالت کالیفرنیا آمریکا 

در سطح جهانی یافت.

فلسفه توسعه پایدار چه می گوید؟
توسعه پایدار نگاه بلندمدتی به توسعه انسانی دارد؛ یعنی 
برآوردن نیازهای ما نباید به بهای ازبین بردن همه چیز و 
ناتوانی نســل آینده برای بقا باشد. در بسیاری موارد در 
توسعه طرح ها و بهبود مشکالت، نگاه ما صرفًا به مسائل 

فنی است و از مسائل اقتصادی و اجتماعی غافلیم.
اصالح روش تأمین انرژی  

یکی از علل ازبین رفتن پوشــش گیاهی در مناطق 
خشک، بوته کنی ساکنان منطقه برای تأمین حرارت 
موردنیاز است. با اســتفاده از پتانسیل انرژی های 
تجدیدپذیــر، مخصوصــًا در نقــاط گرم و خشــک 

می توان این نیاز را تأمین کرد.
بهبود وضعیت معیشت  

اکنون در مجامــع بین المللی فقر یکــی از عوامل 
بیابان زایی محســوب می شــود. اگر در منطقه ای 
به علــت وضعیــت زمیــن، کشــاورزی و دامداری 
پرمنفعت نیست، الزم است نگاه ویژه ای به اقتصاد 
مردمان آنجا داشــت. اکوتوریسم یا طبیعت گردی 
یکی از توان های مکان های خشک و بیابانی است.

کنترل رشد جمعیت  
رشــد بی رویه جمعیت از دو جهت آسیب زاســت. 
از طرفی باعث فشــار بر منابع زمین و آب می شــود 
و از طــرف دیگر مهاجرت به شــهر اتفــاق میفتد و 
معضالت اجتماعی را در پی دارد. بنابراین آموزش به 
روستاییان برای کنترل جمعیت، راهکاری است که 
هم برای خود روستاییان منفعت دارد و هم مدیریت 

سرزمینی را با چالش کمتری مواجه می کند.

چگونه از زاویه توسعه پایدار می توان به بحران های سرزمینی نگریست؟

ایران و بحران بیابان زایی
لغو سند آموزش یونسکو 

نوید حسینی شــهری را فــرض کنید که 

زیرســاخت های تفکیک پســماند در آن توسعه 
یافته اســت؛ اما به علت توسعه نیافتن  آموزش و 
فرهنگ سازی، شهروندان پسماندها را تفکیک 
نمی کنند. این توســعه  ابتر را نمی تــوان پایدار 
برشــمرد؛ زیــرا مهم ترین ویژگی توســعه  پایدار 
همه جانبه بــودن آن اســت. به همیــن جهت، 
ســازمان ملل 17 هدف جامع را احصا کرده که 
برای رسیدن به توسعه  پایدار تا سال 2030، باید 
بــه آن هــا دســت یافــت. آنچــه در ایــن روزها 
بحث برانگیز شــده، هدف چهارم ســند 2030 
اســت که به ضرورت آمــوزش باکیفیت و جامع 
به صورت مســاوی برای همــگان می پردازد. در 
هفته ای که گذشت خبر لغو اجرای سند توسعه  
پایدار سازمان ملل در کشور، متخصصان ایرانی 
توسعه  پایدار را که تا پیش از آن در دانشگاه ها به 
آموزش و پژوهش حول این سند می پرداختند، 

در حیرت فرو برد.
مخالفان اجرای این سند معتقدند که ساختار و 
محتوای آن با فرهنگ ایرانی اسالمی مغایرت دارد 
و این سند همان جریان نفوذ فرهنگی خاموش 
اســت. از مهم ترین شخصیت هایی که به تبیین 
علل توقف اجرای سند پرداخته، رئیس کمیسیون 
آموزش مجلس اســت. بــه اعتقــاد وی برابری 
جنسیتی که در ســند روی آن تأکید شده  است، 
در اسالم وجود ندارد. ازجمله ایرادات دیگری که 
او برمی شمارد، تأکید این سند بر آموزش حقوق 
بشر است. زاهدی می افزاید منظور از حقوق بشر 
در این سند حقوق بشر آمریکایی است که نمونه  
آن را در یمن، عراق و کشتار هیروشیما شاهدیم؛ 
اما مشخص نمی کند که براساس کدام بخش سند 

به چنین نتیجه ای رسیده  است.
در بنــدی از توافــق اجرایی ســند2030  گفته 
شده است که به منظور برابری جنسیتی در حق 
 )Gender issues( تحصیل، مسائل جنســیتی
در شیوه  تدریس و برنامه  آموزشی لحاظ شود که 
زاهدی این عبارت را آموزش جنسی در مدارس 
ترجمه می کند. وی زحمت آن را به خود نمی دهد 
تا برای رفع ابهام به »راهنمای برابری جنسیتی در 
آموزش« یونسکو که به صورت آنالین موجود است 
مراجعه نماید. در این راهنما مسائل جنسیتی در 
آموزش تشــریح شده اســت؛ اما هیچ کجای آن 
خبری از آموزش مسائل و روابط جنسی نیست. 
در بخش دیگر سند 2030 به لزوم محترم شمردن 
فرهنگ های مختلف )که فرهنگ اســالمی هم 
یکی از آن هاست( و مشــارکت آن ها در برقراری 
صلح و دوری از خشــونت تأکید می شود. در این 
خصوص محمدرضا مخبر، دبیر شــورای عالی 
انقالب فرهنگی معتقد است تعبیر آمریکایی ها از 
مقابله با خشونت، مقابله با اسالم است. با فرض 
صحت ادعای وی، سؤال اینجاست که آیا قرار بوده 
تعبیر آمریکایی ها در اجرای این ســند در کشور 
لحاظ شــود؟ روی هم رفته، دوری از تصمیمات 
لحظه ای و غیرکارشناسی در پذیرش و لغو اسناد 

بین المللی ضروری می نماید.

انـــرژیومحیطزیـــستتوسعه پایدار
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اهمیت رنگ
در شماره قبل از اهمیت رنگ و تاثیر حضور و عدم حضور آن گفتیم. به طور کلی دقت داشته 
باشید که هرجا رنگ بیانگر مفهومی باشد، حذف کردنش می تواند ثبت شما را بی ارزش 
کند. رنگ ها از گرم ترین تا سرد ترین آن ها تشکیل طیف می دهند. رنگ ها شدت اشباع یا 
سچوریشن دارند. رنگ ها کنتراست دارند. و در کل دقت در تمام این موضوعات الزم است 

تا شما بتوانید عکسی را ثبت کنید که به پشتوانه آن مفهوم در رنگ القا شود.
همچنین مفهومی به اســم رنگ مکمل وجــود دارد. رنگ مکمل همــان رنگ متضاد را 
نشــان می دهد. و در تعریفی بیان می شــود که رنگ مکمل رنگیســت که از ترکیب آن، 

خاکستری)رنگی خنثی(  باقی بماند.
همچنین شناخت رنگ های اصلی قرمز، زرد و آبی و رنگ های فرعی بنفش، نارنجی و سبز 
بسیار مفید است. در علم روانشناسی پشــت هر رنگی احساسات و تاثیری نهفته است که 

کم کم به این تاثیرات خواهیم پرداخت.
عکس مقابل نشان دهنده چرخه رنگی است. رنگهای مقابل هم مکمل هستند.

عکاس باشی
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شــنبه گذشــته، 16 اردیبهشت،  نوستالژیک
مصادف بود با ســال روز شــهادت موسوی گرمارودی

شــریف واقفــی بــه ضــرب گلولــه اعضای ســازمان 
مجاهدیــن خلق. ضمن گرامیداشــت یــاد آن جوان 
دوست داشتنی، شــما را به مرور خاطره ای خواندنی 
از اســتاد موسوی گرمارودی از شــهید واقفی دعوت 

می کنیم.
د ر تابســتان ســال 45 من فارغ التحصیل شد م؛ ولی 
چون هنوز د انشــنامه ام را نگرفته بود م، هنوز ترد د ی 
به د انشکد ه د اشتم. شهید  شریف واقفی که د انشگاه 
شریف به اسم ایشان اســت، تصمیم گرفت د ر مقابل 
جشن تاج گذاری، جشــنی برای یکی از ائمه بگیرد . 
اتفاقًا تولــد  حضــرت مهد ی)عج( مصاد ف بــا اوایل 
ســال تحصیلی بود . او با شــهید  مطهــری د راین باره 
صحبت کــرد  و عالوه بر کمك د انشــجویان، مبلغی را 
هم از رئیس د انشگاه گرفت. د رنتیجه توانست جشن 
بسیار باشــکوهی برگزار کند  که شهید  مطهری د ر آن 
حضور د اشت و سخنران بود . از د م د ر جنوبی د انشگاه 
تا ســالن اجتماعات کناره های قرمز پهن کرد ه بود ند  
و بیش از 300 د انشــجو لباس متحد الشکل پوشید ه 
بود ند  که روی بازویشان نوشته شد ه بود : سرویس امام 
زمان)ع(. طبق معمول سخنران شهید  مطهری بود . 

شــریف واقفی به اســتاد  مطهری گفته بــود : »چون 
یکی از اســاتید  د انشــکد ه اد بیات آمد ه و برای جشن 
تاج گذاری قصید ه گفته است، من شاعری می خواهم 

که د ر جشن حضرت صاحب قصید ه بگوید«. 
اســتاد  مرا معرفی کرد ند  که: »فالنی هست و شعر نو 
می گوید .« من آن زمان بیشتر به شاعر نوپرد از مشهور 
بود م. شعرهایی مثل »خاســتگاه نور« و شعر مرحوم 
تختی، همگــی نو و نیمایی بود . شــریف واقفی گفته 
بود : »شاعری می خواهم که قصید ه بسراید«. استاد  
گفتــه بود : »قصید ه هم می تواند  بســراید . شــما اگر 
از قول من بگوییــد ، قبول می کنــد« و تلفن مرا د اد ه 
بود  و ایشــان به من زنگ زد  و قول گرفــت و بحمد الله 
شــعر معروف »خورشــید  پنهان« را گفتم که مطلعش 

این است: 
رخشند ه خند ه سحر از شرق شد  پد ید 

رنگ سیاه شب ز رخ آسمان پرید
من د ر آن زمان بسیار جوان بود م، ولی چهره ام جوان تر 
نشان می د اد . شریف واقفی به عمد  آن استاد  اد بیات 
را هم د عوت کــرد . وقتی این شــعر را خواند م و پایین 
آمد م، آن شــخص که د ر رد یف جلو هم نشســته بود ، 
نیم خیز شــد  و تواضعی ابراز نمود  و گفت: »احسنت، 
احسنت. قصید ه تو یاد آور قصاید  فرخی و سیستانی 
و منوچهری بود ، بسیار پخته و پخته«. گفتم: »استاد  

اجازه بد هید  یاد آور شــعر ناصرخسرو علوی قباد یانی 
باشدم که می گوید : 

من آنم که د ر پای خوکان نریزم
مر این گوهری لفظ د ّر د ری را«
صورت آن شــخص قرمــز شــد  و متوجه شــد  که چه 

می گویم!

خورشید پنهان 
رخشنده خنده سحر از شرق شد پدید

رنگ سیاه شب ز رخ آسمان پرید
وان تیره اخم های شب از چهره زمین

با بوسه های سرخ فلق گشت ناپدید
تا خیمه های تیره شب را برافکند

وانگه به پا کند به افق چادر سپید

از دامن خیام سحر دست های صبح
گل میخ های کوکب سیمینه می کشید

وانگه سپیدرشته ای از نقره های خام
زین سوی تا به سوی دگر در افق رسید
گویی که از نیام یکی تیغ صیقلی                                                                                                                                                                                 
آمد برون و پرده شام سیه  برید

یا، کس سیاه جامه ای از سیگون تنی
آهسته از کنار برو دوش بردرید

اینک خور از ره آمد و در دشت خاوران
زرین سپاه بیحد خود بر پرا کنید

تا چشم زخم کس نرساند بدوزیان
هر جا خور، این عروس دل افروز، می چمید

ابر سیاه دودزا سپید می گرفت
وز پیش پیش در ره او تند می دوید

از سوی تابناک افق می شتافت پیش
یک خیمه ابر پاک فروهشته سپید 

چونان که موج های کف آلوده بلند
از دوردست سینه دریا شود پدید 

***
نک، خور به جایگاه بلند خود ایستاد

وانگه به بال نور  به هر سوی پرکشید
هم در کنار الله وحشی گزید جای

هم سوی سوسن و سمن بوستان چمید
یک بوسه داد و جان و تن شبنمی ستد

بوسی گرفت و خون به رخ سرخ گل دوید
وانگاه تا به دیده نرگس نگاه کرد

برقی ز التهاب شگرفی در آن بدید
وین برق التهاب به چشمان پاک او 

دانست کز شکفتن یک غنچه شد پدید
همراه بوسه های زر آفتاب صبح

در بوستان سامره این غنچه بشکفید
یک لحظه در سراسر گیتی ز مولدش 

هر سنگ و چوب دل شد و از شوق برتپید
یک لمحه جان خسته این روزگار پیر

در بستر زمانه از این مژده آرمید
آزادگی سرود که  شد مهدی آشکار

نک، بندهای بردگی زور بگسلید
آمد غریو عدل که اینک من آمدم

وین نغمه تا به کاخ ستم پیشگان رسید
لبخند کبر و ناز ستم بارگان ز بیم

چون جغد از خرابه لب هایشان پرید
بر خار بوته های دل هر ستمگری

آن غنچه های تلخ ستم نیز پژمرید
بشکفت چون شکوفه که در بوستان دمد

در شوره زار قلب ستم دیدگان امید
***

باز آی ای چو بوی گل از دیده ها نهان
کز رنج انتظار تو پشت فلک خمید

بازآ که دیده در همه نامردم جهان
دیریست تا که رادی و آزادگی ندید

هر نغمه ای که خاست فرو مرد در گلو
زان پیش تر هنوز که یارد کند نشید

***
توفنده خشم خلق به دل ها چو موج بحر

لرزنده جسم دهر ز بیداد همچو بید
دل بسته اند بر تو و از خود بریده اند

این مردمان کاهل دل بسته بر امید
بس کرد موسوی و فرو خورد گفته را

کاین رشته شد دراز و نیارست برتنید 

جشن نیمه شعبان قبل از انقالب به همت شریف واقفی

شریف واقفی مسئول جشن شد

هــــــــــزارقلــــــــــم

 : 1000qalam
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ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ



صفحـــــــهآخـــــــــر

141...0903: آقای تأملی کجاست ؟ از وقتی رفته، هر 
موقع روزنامه رو که برمی د ارم دستم چرب نمی شه!

   چون روغن تموم شده بود و مجبور بود 
آب ببنده، کنار کشید که کم فروشی نکرده باشه.

019...0939: ســالم. ما توی این دانشــکده شماره2 
مکانیــک آرامــش نداریــم. یه ســری کــه صدای 
ساختمون ســازی میومــد، االنم که هوا گرم شــده، 

پنجره ها رو می خوایم باز کنیم کل کوچه گلستان رو که 
پارسالم برای فاضالب کنده بودن، دوباره کندن، بوی 
دود و قیر و سروصدا واقعاً اذیتمون می کنه. یه دو هفته 

صبر می کردن ترم تموم می شد.
   خب دانشــجوی مکانیک باید به بوی 

فاضالب و قیر حساس باشه؟ رشته رو عوضی اومدی.
773...0919: سالم. به نظر می رسه جای نوشته های 

آقای محمدصالح سلطانی در نشریه بسیج دانشجویی 
باشه نه روزنامه دانشــگاه. مگر نه اینکه روزنامه نباید 
از حزب خاصی دفاع یا به حــزب خاصی حمله کنه؟ 
امیــدوارم روزنامه غرق در باتالق سیاســت نشــه و 

مخاطبینش رو از دست نده.
   نه آقا صفر-  صفــر که جذابیتی نداره. 

باید ترکیب هجومی چید و به همه حمله کرد.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

30

32

32
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شماره 719  شنبه 23  اردیبهشت 96 وصله پینه

ته مقاله

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

تأخیــر  از  محتــرم!  »مســافران 
به وجود آمــده متأســفیم! بــه زودی حرکــت خواهیم 
کــرد«. بعــد از دو ســال از احــداث مجموعــه ای 
نمایشــگاهی، حــدودًا روبــه روی حــرم مطهــر امام 
خمینی)ره(، این تنها جمله ایســت کــه دقیقًا هر دو 
سال شــنیده ام. شــاید از معدود تجربه های مشترک 
نمایشــگاه کتابــی همه دوســتان، مکافات رســیدن 
و گریختــن از شــهر آفتــاب اســت. مکافاتــی که در 
ایســتگاه های پرجمعیت خط 1، قطارهایی که از آن 
یکی شــاخه به ســمت کهریزک می روند و توقف های 
گاه وبی گاه قطار، وسط بیابان، کم کم گریبان گیرتان 
می شــود و موقع برگشــت، پس از خســتگی ناشی از 
گشــت وگذار در مجموعــه بزرگ شــهر آفتــاب، یقینًا 
کمرتان را خواهد شکســت! نخســت آنکــه اگر هنوز 
نمایشــگاه کتاب نرفته ایــد و قصد رفتــن دارید، تنها 
راه حل این اســت که همیــن االن، روزنامه دســتتان 

است زمین بگذارید و به سمت شهر آفتاب بشتابید.
شهر آفتاب... چه بامسما. پس از خروج از داالن مترو، 
ســریعًا متوجه علــت نام گذاری این مکان می شــوید. 
البته ما خوش شانس بودیم و یکی از دوستان امکانات 
محافظتی همراه خودش داشــت؛ ولی شــما دوست 

خوب ندارید، پــس کرم ضدآفتــاب را فراموش نکنید. 
پیاده رویی نه چنــدان کوتاه زیر ســایه بانی که عصرها 
نصفــش را آفتاب پوشــش می دهد )شــریفی ها دقت 
کنند!( شــما را تازه به محوطه نمایشگاهی شهر آفتاب 
می رساند. درتمام عمر، همیشه این سؤال برایم مطرح 
بود که وقتــی ما بــرای پیداکردن غرفــه ای، گل گیجه 
می گیریم، ایــن بیچاره هایی که فضاهای نمایشــگاه 
را طراحی می کنند و تخصیــص می دهند، چه عذابی 
کشیده اند. اما امروز این سؤال حل شــد. آن ها نه تنها 
عذابی نکشــیده اند که حتــی اگر بگوییم با سیســتم 
تاس ریختن جای غرفه ها را مشخص کرده اند، چندان 
بیراه نگفته ایم. نقشــه  عجیب و غریب و گاه نادرســت 
نمایشگاه هم این سختی را دوبرابر کرده است. از همه  
این مســائل پیش پاافتاده و آبیاری غرقابی کتاب های 
نمایشــگاه پس از باران چندروز پیش هــم که بگذریم، 
ســؤالی کــه هنــوز بــرای تمــام عزیــزان دغدغه مند 
موجــود اســت، دلیل عالقــه  مفرط برخی مســئوالن 
بــه ساخت وســازهای عجیب وغریــب در مکان هــای 
عجیب وغریب و با  شــکل های حتــی عجیب وغریب تر 
است. درمورد مشــکالت برگزاری نمایشگاه کتاب در 
مصالی بزرگ تهــران )دامه احداثه( قلم هــای فراوان 

فرســوده شــده اســت و حتمًا متخصصان امر، دالیل 
جامع و مانعی برای برگزاری این رویداد بین المللی در 
شهر آفتاب- که از مدت ها قبل درگیر آن بودند- داشته 
و دارند؛ اما از اقتضائات ابداع، نگریستن به جنبه های 
گوناگون مسئله اســت؛ برای مثال وای فای رایگان در 
سطح نمایشــگاه، از نکات تحســین برانگیزی بود که 
شــیوه پیاده ســازی آن، تمام مبدعان عصر ارتباطات 
را شــرمنده کرد. باوجود امکانات متعدد شامل سایت 
و بات تلگرام و اپلیکیشن برای تســهیل کار مراجعان، 
اینترنتی که حتی درحالت 4G هــم طعنه به اتصاالت 
Dial�up می زند، بیشــتر شبیه شــوخی انتخاباتی، از 

همین هایی که االن مد شده، ا ست تا راه حل. 
تجربه هایــی چــون شــهر آفتــاب به خوبــی کارنامه 
درخشــان ما را در چنین ساخت وســازها یا ابداعاتی، 
نشــان داده و می دهنــد؛ آن گونه که همواره بخشــی 
از مهمــات امر، فــدای محدودیــت زمانی یــا بودجه 
می شــود یا از توجــه بــاز می مانــد. در همین راســتا 
نویسنده شخصًا پیشــنهاد می کند جان عزیزتان اگر 
بلد نیستید کار جدید بکنید، همان قبلی ها را درست 
کنید و به فکر گســترش این شــیوه مدیریتی مدرنتان 

هم نباشید!

وسط ناکجاآباد

اولی: مهندس سالم. یه دقیقه می تونم 
وقتت رو بگیرم؟

دومی: بفرمایید.
اولی: می خوای تو کنکور ارشد یا 

دکتری موفق بشی؟ تضمینی؟
دومی: دلم می خواد. چجوری؟

اولی: بیا پیش ما ثبت نام کن.
دومی: شما همونی نیستی که مدیر 

کانال و استاد دانشگاه دادگاهی کردی؟ 
اسم دانشگاه رو استفاده کردی؟

روزنامه: تداوم تبلیغ مؤسسه مشهوری 
که برای دانشجویان دانشگاه و خود 

دانشگاه بسیار مشکل ساز بوده است در 
دانشکده مهندسی شیمی و نفت.

 االن مشکل 
زنگ موبایالی ما اینه؟ 

مجــری: بــا ســالم خدمت 
شــما بینندگان عزیز، با اولین 
برنامه از ســری گفت وگوهای 
انتخابات ریاست صنف زنگ 
موبایل در خدمت شما هستیم. 
شرکت کنندگان این برنامه به ترتیب به سؤاالت پاسخ 
خواهند داد. آقای نوکیا رینگ تون شما بفرمایید چرا 

کاندیدا شدید؟
نوکیا رینگ تون: گوشت کوب، پاره آجر، ازکارافتاده، 
بی شــعور، د... )بوق(. مسئوالن محترم، هر چیزی 
دلشــان خواســته به ما گفته اند، هر کاری دلشــان 
خواســته اســت، با ما کرده انــد. من از نفــر بعدی 
خواهش می کنم بگویند برای کاهش این الفاظ چه 

راهکاری دارند.
مجری: آقای زنگ در حیاط، شما چه برنامه ای دارید؟

زنگ در حیاط: بعضی از آقایون می گن شما تجربه ای 
ندارید؛ من سابقه 30 ســال زنگ در بودن دارم! تازه 
یک بار هم یک نفر جلوی در ایستاده بود و بهش زنگ 
زدن و من زنــگ موبایلش رو شــنیدم. من می خوام 
اعالم کنــم، ما برای همه چیز برنامــه داریم. ببینید 
یک سری موبایل ها هستند که اصاًل زنگ نمی خورند 
یــا خیلی کم زنــگ می خورند. برنامه مــن اینه که با 
افزایش خط رو خط موبایل محرومان هم روزی دو سه 
بار اشتباهی زنگ بخوره تا عدالت در بین زنگ های 

موبایل برقرار بشه.
مجری: آقای آژیر خطر شما بفرمایید...

آژیر خطر می پرد وسط حرف مجری: من ظرفیت 
باتری گوشــی ها رو پنج برار می کنم. من روزی یک 
شارژ دو تومنی برای هر موبایل می فرستم. زنگ ها، 
بدونید من دایرکت پلنگ سانان اینستاگرام را که االن 
دست 3/75 درصد اکانت ها هست، به نفع 97/25 
درصد اکانت ها تغییر میدم. آقای ناکترن شماره دو 
شوپن شما چهار سال پیش اعالم کردید برای پرکردن 
سوراخ های نون سنگک برنامه دارید تا مربا ازش نریزه. 
تا کی می خواهید زل بزنید به کانتکت های موبایل 

و دروغ بگید؟
ناکترن شــماره دو شــوپن: من آژیر نیســتم، من 
موسیقی ام. ما دنبال آرامشیم. زنگ ها! شما باید امروز 
بین آژیر جنگ و خشونت و پیانوی صلح و آرامش یکی 
را انتخاب کنید. در ســایه آرامش اســت که می شود 

اوضاع را بهبود داد.
مجری: آقای زنگ مفت، گنجشک مفت، به نظر شما 
چه کاری برای ریاست بعدی باید اولویت داشته باشه؟

زنــگ مفــت، گنجشــک مفــت هندزفــری را 
درمی آورد: جانم؟ کاری داشتید؟

مجری: پرسیدم به نظر شما چه کاری برای ریاست 
بعدی باید اولویت داشته باشه؟

زنگ مفت، گنجشک مفت: ببینید، من معتقدم 
نباید مشکالت را تحت فشــار گذاشت. االن مدتی 
اســت رواج پیدا کرده اند؛ اما خودشان بعد از مدتی 
خســته می شــوند و کشــور ما را رها می کنند. این 
وعده هایی که داده می شود خوب است؛ اما ما تقریبًا 

کاری از دستمان برنمی آید. 
زنگ مفت، گنجشــک مفــت دوباره هندزفــری را 

می گذارد و با آهنگ می خواند... .

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به جمعی از استادان دانشــگاه صنعتی شریف که درراســتای تنویر افکار 
عمومی از نامزدهای انتخاباتی خود در شــرایط حســاس کنونی حمایت می کنند. تقدیــم می کنیم به جمعی از 
دانشجویان دانشگاه صنعتی شــریف که در جهت روشن ترشــدن اذهان عمومی جامعه چند روز بعد از جمعی از 
استادان دانشگاه، بیانیه ای با محتوای عکس آن منتشــر و امضا می کنند. تقدیم می کنیم به اذهان عمومی منور 
جامعه که االن دیگر با راهنمایی خانواده دانشگاه شریف از بالتکلیفی درآمده و بهترین انتخاب را با همین دو امضا 

می تواند اتخاذ کند. در آخر هم تقدیم می کنیم به استقالل ستودنی دانشگاه صنعتی شریف و پاسداران آن.

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
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