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آخرین وضعیت رسمی پروژه های عمرانی و ترافیکی 
دانشگاه در مصاحبه با معاون مالی و اداری

 مار کبری 
و بنیاد ملی نخبگان

تقریباً همه ما مثال هایی را در 
ذهن داریم از سیاست هایی 
کــه بــدون توجه بــه همه 
تأثیراتشــان وضع شده اند؛ 
سیاســت هایی که بخشی از 
»سیستم« را نادیده گرفته اند و با ساده سازی بیش 
از اندازه صورت مسئله، راهکارهایی نادرست را ارائه 
کرده اند که در بلندمدت باعــث ایجاد آثار جانبی 
ناخواسته یا حتی وخیم ترشــدن مسئله شده اند. 
مثال معروفی از این دســت راه حل ها، مسئله مار 
کبری در هندوستان است. ســال ها پیش، تعداد 
مارهای کبری در سطح شهر دهلی زیاد شده بود 
که خطری جدی برای شــهروندان ایجاد می کرد. 
دولت تصمیم گرفت از شــهروندان برای حل این 
مشــکل کمک بگیــرد و اعالم کرد بــرای هر مار 
مرده ای که تحویل داده شــود، جایــزه ای نقدی 
پرداخت می کند. این راهبرد ابتدا بسیار موفق بود 
و باعث کاهش محسوس تعداد مارها در سطح شهر 
در کوتاه مدت شد؛ اما با کمال تعجب تعداد مارهای 
مرده تحویلی هر روز بیشتر می شد. علت؟ افرادی 
برای کســب درآمد، مار کبری پرورش می دادند. 
اما این هنوز تمام ماجرا نبود. وقتی دولت اعالم کرد 
دیگر جایزه ای نمی دهــد، آن ها مارهای خود را در 

اطراف شهر رها کردند و اوضاع حتی وخیم تر شد. 
مثال دیگری از این موضوع، شــاید سیاست های 
بنیاد ملی نخبــگان برای بازگردانــدن نخبگان 
مهاجرت کرده ایرانی باشــد. بنیاد برای تســهیل 
اســتخدام آ  ن ها به عنوان اعضــای هیئت علمی 
دانشــگاه های داخلی تــالش می کنــد که این 
موضوع می تواند در نگاه اول مفید باشــد. اما این 
همه داستان نیســت. با گذشــت مدتی کوتاه از 
شروع این اقدامات، دانشــگاه ها متوجه شدند که 
استخدام هیئت علمی ازطریق بنیاد بسیار راحت تر 
از اســتخدام دانش آموختگان داخل کشور است؛ 
بنابراین بسیاری از دانشــگاه های برتر، استخدام 
دانش آموختگان داخلــی را تقریباً متوقف کردند. 
این در حالی اســت که توانمندی های بسیاری از 
دانش آموختــگان دانشــگاه های برتــر داخلی 
با همتایان خود در دانشــگاه های خارج از کشور 
قابل قیاس است. نرخ پذیرش این افراد در مقاطع 
تحصیالت تکمیلی و نیز دوره های پســادکتری 
خارج از کشــور گواه این ادعاســت. بــه عالوه، 
دانش آموختگان داخلی، شبکه های ارتباطی خود 
را در کشور شکل داده اند و می توانند ارتباط بهتری 
با فعاالن صنعت و دید بهتری به مســائل صنایع 
داخلی داشته باشــند. این امتیاز درخور توجهی  

است که نباید نادیده گرفته شود. 
حاال به تصویــر بزرگ این مســئله نــگاه کنید: 
دانش آموخته داخلی با هر درجه از توانمندی کنار 
گذاشته می شود و استخدام دانش آموخته خارج 
از کشور تسهیل می شود. نسل بعدی دانشجویان 
درمی یابند اگر اینجا بماننــد، توانایی های آن ها 
هرچه باشد، در مقایسه با همتایان مهاجرت کرده 
خود نادیده گرفته خواهد شــد. آیــا این موقعیت 
شــبیه داســتان مارهای کبری در هندوســتان 

نیست؟

سرمقاله

یکی از بزرگ ترین و پرمخاطب ترین رویدادهایی که 
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ایده ات را بساز  
رادیو چهرازی را گوش کرده اید؟ برخی می گویند قوتش در متن است،  برخی می گویند 
در اجراست. اما گویا قضیه فراتر از این هاست؛ ریزه کاری های فراوانی دست به دست 
هم داده است. خیلی از کارها از این قاعده مستثنی نیستند. قاعده هایی که می شود 
آن ها را یاد گرفت. دکتر مریم جاللی قرار است این قاعده ها را در قالب کارگاه »تبدیل 

ایده به محصول رسانه ای« در دانشگاه آموزش دهد. جاللی، سازنده و از عناصر پشت صحنه خیلی از برنامه های 
موفق تلویزیونی و رادیویی، از استادان دانشکده صداوسیما است. کارگاه روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت 

14تا17 در 4 جلسه برگزار خواهد شد. برای کسب اطالعات بیشتر با داخلی 6006 دانشگاه تماس بگیرید.

 نمایشگاهی که فقط نمایشگاه نیست
دهمین دوره  نمایشگاه نانوتکنولوژی کشــور از دیروز در سالن خلیج فارس در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز شده است و تا دوشنبه  همین هفته ادامه 
دارد. نهادهای حاضر در این نمایشگاه سه دسته اند؛   نهادهای ترویجی مثل باشگاه های 
دانش آموزی، نهادهای علمی مثل دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و نهادهای صنعتی مثل 

صنایع نساجی، ساختمان و... . نمایشگاه های این چنینی فرصت مناسبی هستند برای دانشجویانی که به دنبال 
انجام پروژه های صنعتی اند؛ چون شرکت های بسیاری در این نمایشگاه حضور دارند و دانشجویان اگر پیگیر باشند، 

festival.nano.ir  :می توانند فرصت های خوبی را در این راستا دست وپا کنند. این هم سایت نمایشگاه است

کودکان کار، از عکس تا واقعیت
مسئله کودکان کار، مدت هاست که در کشــور مطرح و از واقعیات دردناک جامعه  
اســت. حاال کانون یاریگران دانشــگاه، نخســتین مسابقه  عکاســی با محوریت 
کــودکان کار را برگزار می کند. عالقه منــدان می توانند تا تاریــخ 25 آبان آثار خود 
را به همراه مشخصاتشــان، شــامل نام و کدملی و شــماره تماس، به آدرس ایمیل 

kanoonyarigaransharif@gmail.com ارسال کنند. عکس های اول و دوم در خانه  هنرمندان به نمایش 
گذاشته خواهند شد. تنها شــرط درمورد عکس ها این است که چهره  کودکان مشخص نباشد. در این رابطه 
بعضی هم این نقد را وارد کرده اند که آیا محوریت قراردادن کودکان کار برای عکاسی موضوع درستی است یا نه.

معرفی فعالیت های دانشجویی، کف دانشگاه
از همین امروز شنبه 15 مهر قرار است بنا به رسم چند سال گذشته نمایشگاهی در 
دانشگاه برگزار شود و غرفه هایی مربوط به تمام گروه های دانشگاهی و دانشکده ای 
برپا شود. در هر غرفه از این نمایشــگاه، یکی از گروه های دانشگاه مثل گروه های 
علمی و کانون های فرهنگی خود را معرفی می کنند. این روزها فرصت مناسبی است 

برای ورودی های 96 و حتی آن دسته از ورودی های 95 که تاکنون از فعالیت های فوق برنامه جا مانده اند تا با 
گروه های مختلف دانشــگاه آشنا شوند و اطالعاتی کلی از دانشگاه را کسب کنند. روزنامه شریف هم در این 

نمایشگاه غرفه دارد و پذیرای عالقه مندان به روزنامه نگاری و نشریه خواهد بود.
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عکس خبری

نهاد رهبــری در دانشــگاه اعــالم کرد در   
ترم پاییز روزهای شــنبه تا سه شــنبه برای 
نماز ظهــر و عصر، دو نمــاز جماعت برگزار 
می شــود تــا کســی به علــت کالس، نماز 
جماعت را از دســت ندهد. نمــاز جماعت 

دوم رأس ساعت 13 برگزار می شود.
فیلــم »قــدرت تغییــر، انقــالب انــرژی«   
 )power to change - the energy rebellion( 
دوشنبه ساعت 16 و از سوی کانون محیط 
زیست اکران می شــود. این در حالی است 
که بلیت های آن چهارشنبه  گذشته، یعنی 
تنها دو روز پس از شــروع بلیت فروشــی به 
اتمام رســید. به علت اســتقبال بی نظیر، 
کانون محیط زیســت در تالش است فیلم 
در ســالنی دیگر هم اکران شــود تــا افراد 

بیشتری بتوانند شرکت کنند.
مســعود نیلــی از اســتادهای دانشــکده    
اقتصاد شــریف به عضویت شــورای پول و 

اعتبار درآمد. 
دانشــگاه در نظــر دارد فرزنــدان کارکنان   
شــریف را که معدل خوبی دارند تشــویق و 
از آن ها تقدیر کند. اگر از کارکنان دانشگاه 
هســتید، برای اطالع از شــرایط دانشگاه 
و اطــالع از مــدارک الزم بــه اداره  رفــاه 

دانشجویان مراجعه کنید.
کتابخانه  مرکــزی دوره ای را برگزار می کند   
با عنوان آشــنایی بــا خدمــات کتابخانه. 
ایــن دوره مخصــوص ورودی هــای جدید 
است و گویا برای دانشــجویان تحصیالت 
تکمیلی اجباری  است. کالس ها 15تا26 
مهرماه و هر روز در دو نوبت برگزار می شــود 
و عالقه مندان می توانند در هر یک از روزها 
ثبت نام و شــرکت کننــد. بــرای ثبت نام به 

سایت library.sharif.edu مراجعه کنید.
ســومین  دانشــگاه  مرکــزی  کتابخانــه    
نمایشــگاه  کتــاب و خدمات آموزشــی را 
16تا26 مهر در دانشــگاه برگزار می کند. 
شــرکت در ایــن نمایشــگاه بــرای عمــوم 
آزاد اســت و همــه  دانشــجویان شــریفی 
و  از خدمــات  و غیرشــریفی می تواننــد 
تخفیف هــای این نمایشــگاه برخــوردار 
شــوند. این نمایشگاه در ســال های پیش 
هم برگزار شــده کــه بــا اســتقبال خوبی 
مواجه شــده بود. برای اطالعات بیشتر به 

bookfair.sharif.edu مراجعه کنید. 

یکی از دغدغه های نوی شریفی ها خرید لپ تاپ 
خوب است. این مســأله آن قدر حیاتی است که تا 
طبقه 8 کامپیوتر با آسانسور بروند و یک طبقه هم 
با پله! چهارشنبه گذشته انجمن علمی دانشکده 
مهندســی کامپیوتر کارگاهی با عنوان »لپ تاپ 
چی بخریم« برگزار کرد که استقبال خیلی خوبی 
از آن شــد. در این برنامــه ابتدا آقای موســی پور 
توضیحاتی کلی درمورد خرید لپ تاپ ارائه کرد. 
در ادامه آقای علیرضایی مزیت های لپ تاپ های 
اپل به بقیه شــرکت ها را بیــان کــرد و در انتها هم 
آقای بهجتــی درمــورد سیســتم عامل لینوکس 

توضیحاتی داد.

یکی از بزرگ ترین و پرمخاطب ترین رویدادهایی که از سال 90 تا االن به صورت مرتب در  دانشگاه برگزار شده، نمایشگاه کار شریف اســت؛ جایی که شرکت های مختلف ضمن گفت وگو
تبلیغات مفصل زنده، به دنبال جذب نیروهای نخبه شریفی هستند. دکتر شریف خانی، دبیر این رویداد، 

از نمایشگاه امسال می گوید.

تاریخچه و فلسفه نمایشگاه کار چیست؟
نمایشگاه کار از ســال 90 در دانشگاه برگزار شد و این 
هشــتمین دوره آن خواهــد بود. تاکنــون درمجموع 
200 شرکت یا سازمان در نمایشگاه حضور داشته اند. 
فلسفه این نمایشــگاه هم این اســت که از یک طرف 
دانشجویان شریف بتوانند شهودی نسبت به وضعیت 
کار و فرصت های شــغلی پیدا کنند، فارغ التحصیالن 
رشــته های فنی و مهندســی برای طیــف متنوعی از 
شرکت های با مشاغل تخصصی اقدام کنند و از طرف 
دیگر شــرکت ها بتوانند بــه نیروهای نخبه دانشــگاه 
دسترســی یابند و برای فرصت های شــغلی مرتبط با 

شریف نیروهایی را جذب کنند.
شــما که هشــت دوره این رویــداد را برگزار 
کردید، چه تغییرات خاصی را متوجه شدید؟
چیــزی که به طــور ملموس بتــوان به آن اشــاره کرد، 
افزایش چشــمگیر فرصت های شــغلی آی تی )IT( و 
کاهش فرصت های شــغلی صنایع ســنگین و صنایع 
تولیدی اســت؛ به طوری که در یکی از دوره های اخیر 
تقریبًا 80درصد فرصت های شــغلی مربوط به آی تی 

بود و رسمًا نمایشگاه شده بود نمایشگاه مشاغل آی تی. 
البته بخشــی از این اشکال به کم کاری ما برمی گردد؛ 
امــا بخش عمده آن را متأثر از وضعیت بازار کار کشــور 
می دانم. به طور محسوس از سال 93 شاهد رکود بازار 
کار مهندسی های مختلف بودیم؛ درحالی که بازار کار 
آی تی به شدت داشت رشــد می کرد. همچنین برخی 
پســت های مدیریتی در حوزه منابع انســانی و فروش 

خیلی بیشتر شد.
امسال وضعیت چگونه است؟ چند شرکت 

و چند فرصت شغلی؟
حدود 30 شرکت امسال شرکت کردند. معمواًل هم این 
شــرکت ها به طور معمول بین 5تا10 فرصت شغلی را 
معرفی می کنند. البته خیلی پیش آمده است که بیش 
از آنچه اعــالم کرده اند، نیرو جذب کنند. حتی یک بار 
یکی از شرکت ها حدود 50 فرصت شغلی معرفی کرد و 
نزدیک به هزار رزومه با خود برد. تمام تالش ما این بوده 
که همه رشته های دانشگاه را پوشش بدهیم؛ ولی هنوز 
هم راضی نیستیم واقعًا. اما وضعیت اسفباری که فقط 

همه آی تی باشند، شکسته شده است.

درخصــوص ترکیــب شــرکت ها از لحــاظ 
خصوصی یا دولتی بودن، وضعیت چگونه 

تغییر کرده است؟
ســؤال خوبی اســت. ســال های اول تا 50درصد هم 
شرکت یا ســازمان دولتی داشــته ایم؛ ولی االن قطعًا 
زیر 10درصد هســتند که این نشــان دهنده این است 

که استخدام ها و فرصت های شغلی واقعی هستند.
آیا کســی هم در سال های گذشته ناراضی 

بوده است؟
بله، ولی در اقلیت بوده اند. کســانی بیشــتر ناراضی 
بوده اند که فرصت های شغلی متناسب با فضای شریف 
و شــرکت کنندگان تعریف نکرده بودنــد. درخصوص 
مســائل اجرایی هم بعضًا کمی ایراد گرفته می شــد؛ 
مثاًل موکت ســالن جباری و...، ولی اساســی نبودند. 
البته سال گذشته متأسفانه ایام نمایشگاه مصادف شد 
با اعتراض شدید به شهریه ســنوات و ما یک نصف روز 
درهای دانشگاه را روی مراجعه کنندگان بیرونی بسته 

دیدیم که یک سری نارضایتی ها را به همراه داشت.
سخن آخر؟

جا دارد از عوامل مختلف دانشگاه، اعم از مدیریت محترم 
دانشــگاه، هم در دوران آقای دکتر روستاآزاد و هم دکتر 
فتوحی تشکر ویژه کنم. ضمن اینکه دوستان حراست 
و تربیت بدنی نیز کمال همکاری را با ما داشــته اند و در 

برگزاری این رویداد خیلی به ما کمک کردند.

هشتمین نمایشگاه کار شریف برگزار می شود

جای خیلی ها خالی است
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ورودی های جنگلی و جام جهان نما 
در ادامه  برنامه های پاییزی گروه کوه، این بار برنامه  پســران قرار اســت آخر همین 
هفته برگزار شــود. این برنامه که در جنگل جهان نماست، در روزهای 19تا21 مهر 
برگزار می شود و اولویت ثبت نام با ورودی های 95 و 96 است. لینک ثبت نام و دیگر 
اطالعات راجع به این برنامه و دیگر برنامه های گروه کوه دانشــگاه را می توانید در 

کانال sutmcg@ پیدا کنید. جلسه  توجیهی این برنامه فردا 16مهر در کالس 1 ساختمان شهید رضایی برگزار 
می شود و برای شرکت در برنامه حضور در جلسه  توجیهی الزامی است. برنامه های پاییزی گروه کوه، برنامه های 

سبکی هستند و اگر ورودی 95 یا 96 هستید و می خواهید شروع کنید، االن وقتش است.

 همه طور جوشکاری که بخوای
اگر بــه یادگرفتن کارهای فنــی به خصوص جوشــکاری عالقه داریــد، باید بدانید 
گروه جوشکاری دانشکده  مهندســی و علم مواد دوره های تخصصی جوشکاری و 
طراحی و بازرســی جوش را برگزار می کند. مدرسان این دوره، اعضای هیئت علمی 
گروه جوشکاری دانشکده مواد هســتند. این برنامه شامل چندین دوره، مثل دوره  

جوشکاری چدن و جوشکاری فوالد زنگ نزن است. این دوره ها از 20 مهر تا آخر آذرماه برگزار می شود و هزینه  آن ها 
 @SharifWeldingCourses بین 300 تا 600 هزارتومان است. برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به کانال
مراجعه کنید. در پایان دوره هم به شرکت کنندگان از طرف دانشگاه صنعتی شریف، مدرک معتبر داده می شود.

سیاحت در سیاست 96بــــــــخش  خـــــــبری مهر   15 شنبه    728 شماره 

سال گذشته این روزها وقتی در گوگل »دانشگاه صنعتی شریف« را جست وجو می کردی،  اولین صفحه نتایج حاوی خبری هولناک بود؛ سقوط آسانسور استادان دانشگاه. پارسال گفت وگو
12 مهرماه، هنگام ناهار بود که یکی از آسانســورهای سلف سقوط کرد و 6 استاد دانشگاه که در آن بودند، 
به شدت مصدوم شدند. امروز از میان این 6 عزیز، متأسفانه دکتر میرعمادی، استاد نیک صفت دانشکده 

کامپیوتر به رحمت خدا رفته اند. اما گفتیم از 5 استاد دیگر احوال پرسی کنیم.

هنوز مسّببین حادثه را نمی شناسیم
دکتــر اکبری )دانشــکده 
مهندسی مکانیک(: خدا را 
شکر، خیلی بهترم. می توانم 
راه بروم و رانندگی کنم؛ ولی 
به وضعیت عادی بازنگشته ام. 
ســه مهــره ســتون فقراتــم 
شکســت و کف پایم خرد شــد. کّلی فلزات در پای چپم 
اســت.  دانشــگاه واقعًا کمک کــرد و اکثــر کار، گردن 
دانشگاه بود. اگر کمک های دانشگاه نبود، ما و خانواده 

از عهده هزینه های درمان برنمی آمدیم. 
مثــل ماشــین تصادفــی شــده ایم! بــه حالــت قبلی 
برنمی گردیم. حاال هــر چقدر هم تعمیرات و صافکاری 
داشته باشــیم، باز هم مثل روز اول نمی شویم. البته از 
ایران که قطع امید کردم؛ ولی خارج از کشــور چندجا 
پیگیری کردم که اگر دانشگاه کمک کند می روم. چند 
عمل روی پــای راســتم دارم. وضع پای راســتم خوب 
نیســت. پزشــکان هنــوز کار خاصی روی پای راســتم 

نکرده اند، فقط از قطع عضو جلوگیری کرده اند. 
ترم دوم ســال گذشــته یک درس گرفتم که با واکر ســر 
کالس رفتم؛ اما این ترم مثل حالت عادی، برایم کالس 
گذاشته اند. البته من درخواست کاهش کالس داده ام؛ 
ولی هنوز جوابی نداده اند. من هم دیدم ثبت نام گذشته 
و بچه ها هم ثبت نام کرده اند، با یک عصا ســر کالس ها 
حضــور پیدا می کنم. شــما به عنوان روزنامه و رســانه، 
وظیفــه دارید منعکس کنید. ما هنوز مســّببین حادثه 
را نمی شناســیم. دانشگاه کســی را معرفی نمی کند. 
همه چیز را محرمانه نگه می دارند. برای کسی که چنین 
میزان خســارت و صدمه ای می بیند، سنگین است که 
حتی یک جلســه با مقصرین این حادثه گذاشته نشد. 
انتظــار زیادی نداشــتیم، حداقل آن هایــی که مقصر 
بودند، یک عذرخواهی می کردنــد. دکتر فتوحی از ما 
عذرخواهی کردند؛ ولی ما که با دکتر فتوحی مشکلی 
نداشتیم. مقصرین هنوز سر کارند و این حادثه هم مثل 
پالسکو و حادثه قطار و... بدون معرفی خاطی تمام شد. 

 
عمل دیگری ندارم شکر خدا

 دکتر تفضلی )دانشــکده 
شیمی(: من وضعم الحمدلله 
بد نیست؛ ولی هنوز برآمدگی 
در نواحی کمر و پا وجود دارد. 
به هرحال ده بیســت ســال 
پیری زودرس به ما دست داد!

کالس ها را از همان ترم یک سال گذشته برگزار می کردم. 
در ایــن مدت به خاطــر عدم فعالیــت، عضالت تحلیل 

می رونــد و بــرای همین، االن نیم ســاعت پیــاده روی 
می کنم، باید کّلی اســتراحت کنم. البته دانشــگاه در 
تمام مراحل درمــان خیلی کمک کرد. ســن که باالی 
60 می رود، آدم کمی پیر می شود و بعید است به حالت 
قبل از حادثه برگردیم. وضع من خوب است؛ ولی نگران 
حال بقیه دوستان هستم. چند عمل دیگر روی برخی 
از اســتادان باقی  مانده. البته من عمــل دیگری ندارم 

بحمدلله.
 

باروحیه برای یک دقیقه  اش است
وثوقــی وحــدت  دکتــر   
)دانشــکده برق(: حالمان 
خوب است. شکستگی و این 
مســائل هــم داریــم؛ ولــی 
ان شاءالله تا یک ماه دیگر رفع 
می شود. البته در مرحله بعد، 
فیزیوتراپی الزم است. بعضی وقت ها تا یک سال هم طول 
می کشــد. فکر می کنم تــا دو ماه دیگر بــه وضع عادی 
برگردم. از ترم پیش کالس داشــتم. یــک درس آن ترم 
داشــتم و االن هم به حالت عادی برگشتم، البته با عصا 
راه مــی روم. به تازگی عمــل کــرده ام و الحمدلله عمل 
دیگری پیش رو نــدارم. از کمک های دانشــگاه خیلی 
راضی بودم. البته من خیلی متوقع نبودم؛ ولی خیلی 
کمک کردنــد. محبت ها خیلی زیاد بود. دوســتان هم 

خیلی مراعات می کنند. 
دانشگاه مسّببین حادثه را به ما معرفی کرد؛ ولی اعالم 
عمومی نشد چون به صالح نبود. دانشگاه حتی وکیل 
گرفت که ماجرا را پیگیری قانونی کنــد. البته ازطریق 
داخلی برخورد شده؛ ولی مشــکل، سیستمی است. 
وقتی مســئله امنیت مردم اســت، بایــد رعایت کنند. 
دنبال شــکایت از مقصرین نبودیم، دنبال رفع مشکل 
بودیــم؛ ولی درمورد سرنوشــت افراد درگیــر در حادثه 
هنوز به نتیجه نرســیده ایم. پرونده هنوز باز است. یک 
ماه مانده تا بسته شــود. حتی درصد مسئولیت ها هم 

مشخص شده است.

هیچ کارم را متوقف نکردم
 دکتــر مــداح حســینی 
)دانشکده مواد(: شکر خدا 
بد نیســتم. بعــد از آن اتفاق 
خیلی بیشتر قدر سالمتی را 
می دانیم. چهــار مهره کمرم 
آسیب دیده بود که چون زیاد 
و خطرناک بود، آن را عمل نکردیم. در یکی از عمل هایم 
هم تشنج کردم و کاًل ریسک در عمل برایم باال رفته است. 

محدودیت حرکتی در ران دارم و مچ پای راستم نیز پر از 
ایمپلنت است. تا جایی که می شد، بهبودی حاصل شده 
اســت؛ اما برای درمان های پیچیده تــری مثل تزریق 
درون مفصلی که احتمااًل بهبودی آن خیلی چشمگیر 
هم نخواهد بود، باید به خارج از کشــور بروم. مســائلی 
چون آرتروز هم که دائم همراهم خواهد بود و نمی توان 

کار خاصی برای آن کرد.
بهمن سال گذشته با ویلچر و با کمک دوسه نفر همراه، 
به دانشــگاه بازگشــتم؛ اما در دوران استراحت مطلق، 
کارتابل پردیــس برایم می آمد و دانشــجویانم نیز برای 
پیگیری و گزارش کارهای پژوهشــی گــروه به منزل ما 
می آمدنــد. حتی در این مــدت توانســتیم مقاله ای با 
ایمپکت )Impact( 34 منتشــر کنیم. بعد از عید عصا 
را کنار گذاشــتم. هفتــه ای 3تا4 جلســه فیزیوتراپی و 
آب درمانی را نیز در برنامه دارم. تمام هزینه ها را دانشگاه 
تقبل کرد که از آن ممنونیم. البته ما هم مراعات کرده و 
به جای بیمارستان های خصوصی، در بیمارستان های 
دولتــی کارهایمان را دنبال کردیم. گزارشــی به هیئت 
رئیسه دانشگاه ارائه شد که بیشتر فنی بود و ما فهمیدیم 
که چــه تعداد عوامــل فنی، یــا عمل نکردنــد یا وجود 
نداشتند که عمل کنند )مثل ترمز و Damper( تا اینکه 
این اتفاق افتاد. اما مقصر مشــخص نشد. ضمن اینکه 
مهم تر از مقصر این اســت که این حجم از خطای فنی 
نشان دهنده و معلول ناکارآمدی سیستمی و ساختاری 
بوده است. ما فقط امیدواریم این اتفاق وحشتناکی که 
برای ما چند نفر افتاد، حداقل باعث شــود ساختار در 
دانشگاه و حتی کشــور اصالح شود و ایمنی در اولویت 

قرار گیرد.

کلی آزمایشگاه ناامن داریم
 دکتر نقدآبادی )دانشکده 
مکانیک(: این واقعه به دلیل 
مشــکالت در نگهــداری و 
تعمیرات آسانســور رخ داد و 
کل آسانسورهای دانشگاه را 
بســتند و تعمیــر اساســی 
کردند. بعد از واقعه رئیس دانشگاه و معاون اداری مالی 
همکاری کردند و کلیه مخارج درمانی را پرداخت کردند 
و هر کاری از دستشان برمی آمد اعم از مالی و روحی در 
جهت کاهش درد این سانحه انجام دادند و حتی ما را به 

بیمارستان آتیه با امکاناتی خوب بردند.
ترم اول بیمارســتان بودم. 3/5ماه بســتری بودم. یک 

ماه بیمارستان و 2/5 در منزل. اواخر ترم شاید توانستم 
بــا ویلچر و بعــد با واکــر و االن با عصا حرکــت می کنم. 
دکتر محســن اصغری و جمال ارغوانــی لطف کردند و 
درس هایم را ارائه دادند تا برای دانشجویان مشکلی پیش 
نیاید. ادامه دادند. از بهمن کم کم با واکر آمدم دانشگاه 
و تــرم دوم یک درس ارائــه دادم و دانشــکده هم کمال 
همکاری را کرد. واحد همکف به من دادند. پزشک ها هم 
پیشنهاد داده بودند که فعالیت داشته باشم. این شد که 
درس برداشتم. اول با ویلچر خیلی سخت بود. از بهار به 
بعد با عصا آمدم. عماًل بعد از 7 ماه با عصا تردد می کنم. 
مشــکل من لگن بــود و از داخل خونریزی کــرده بود. 
استخوان دنبالچه شکسته شــده بود و پنج مهره کمر و 

پاشنه پای چپ هم مشکل پیدا کرده بود. 
پزشــکان می گوینــد طول می کشــد دردهــا برطرف 
شــود. هنوز هر از چندگاهی دردهای شدید داریم. در 
لگن پروتز و در کمر هم پروتز اســت. قباًل ساعت ها کار 
علمــی می کــردم. االن چهل پنجاه دقیقه پشــت میز 
می نشینم، باید بلند شوم و کاًل باید روی صندلی بدون 

قوس بنشینم. 
من خدا را شــاکرم که دانشــجویی در این واقعه آسیب 
ندید. چون دانشجوها اول عمرشان است و یک زندگی 
پرتالش باید داشته باشــند. ما این هفت هشت سال را 
می توانیم با درد سر کنیم. این واقعه بعد از شلوغی های 
دانشجویی به خاطر پول گرفتن سنوات بود. از وزارتخانه 
کــه آمدند، ایــن را گفتنــد اگــر خدای نکــرده در این 
آسانسور شــش تا دانشــجو بود، هزار تا حرف و حدیث 
بود که چون دانشجوها کاری کردند از قصد بوده است. 
حتی بعضی ها می گفتند این واقعه دسیســه ای است. 
کارشناسان بررسی کردند و گفتند این آسانسور تعمیر 
و نگهــداری اش مشــکل داشــته و باالخــره می افتاد. 
فــردای روز حادثــه، رئیس اســتاندارد اعــالم کرد که 
95درصد آسانسورهای مؤسسات دولتی حدنصاب های 
اســتاندارد را ندارنــد و علی رغم تذکرهــا پیگیری هم 

نمی کنند. 
ان شــاءالله ایــن واقعه باعث شــود یک تذکری باشــد 
کــه ایمنــی را مدنظر قرار بدهیــم و در دانشــگاه بزرگ 
بنویســیم: »اول ایمنی بعد آموزش و پژوهش«. خیلی 
از آزمایشگاه های ما هم ناایمن است. اگر خدای نکرده 
یکــی دو تا دانشــجو آســیب ببیننــد، آن وقــت بیاییم 
آزمایشگاه را ببندیم و شروع کنیم هزینه کردن؟ اما باور 
بنده این اســت که اگر نقدآبادی هم بود، همین اتفاق 

می افتاد و تقصیر ریاست و مجموعه نیست.

 گزارشی از آخرین وضعیت استادان آسیب دیده 
در حادثه سقوط آسانسور سال گذشته

هرگز فراموش نمی کنیم

از راست: دکتر تفضلی، دکتر اکبری، مرحوم دکتر میرعمادی، دکتر نقدآبادی و دکتر وثوقی وحدت )منبع: سایت دانشگاه(
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چه شــد که مســئوالن به وضعیت ترافیک 
دانشگاه توجه کردند؟

ما در دانشــگاه از منظر تداخل ماشــین و پیاده دیگر به 
حد بحران رسیده بودیم. تداخل ها و تصادم های زیادی 
صورت گرفت که به صورت ماشین با ماشین یا ماشین با 
عابر اتفاق می افتاد؛ لذا طرح ساماندهی ترافیک داخل 
دانشگاه از اواسط تابستان به طور جدی در دستور کار ما 
قرار گرفت. من در هیئت رئیســه دانشگاه طرح موضوع 
کردم و تصمیم گرفتیم کمیته ای به نام کمیته ترافیک در 
دانشگاه درست کنیم که شاید یکی از موفق ترین کمیته ها 
بود؛ چون در مدت شکل گیری اش خروجی های خیلی 
خوب و سریعی داد. افراد ذی ربط و یک نفر هم کارشناس 

خبره راهنمایی و رانندگی را از بیرون دعوت کردیم.
کجاها به مجموعه اضافه شده است؟

کارشــناس راهنمایی و رانندگی که بــه خدمت گرفتیم، 
جاهایی را شناســایی کردند که قابلیت پارکینگ شدن 
داشتند. االن ما اتوبوس های پارکینگ نقلیه را کاًل منتقل 
کردیم به بیرون دانشگاه و یک تعداد جای پارک آنجا ایجاد 
شــد؛ مثاًل دم آموزش، خیابان اصلی دانشگاه را حرکت 
دادیم به سمتی که تعداد بیشتری جای پارک آنجا اتفاق 
بیفتد. یک جاهایی را هم ایشــان شناســایی کردند که 
می شد به جاهای موجودمان اضافه کرد. درنهایت تفاضل 
جاهایی که از دســت دادیم و فضایی کــه ایجاد کردیم، 

مثبت 50 پارکینگ در سطح دانشگاه بود.
برای چه کسانی محدودیت ایجاد شد؟

ببینید طبــق مصوبه هیئت رئیســه قرار بر این شــد که 
تنها کسانی ماشــین به داخل دانشگاه بیاورند که رابطه 
استخدامی مستقیم با خود دانشگاه داشته باشند. فقط 
نیروهای حجمی دیگــر نمی توانند. البتــه برای هزینه 

رفت وآمد آن ها ماهانه بیشتر پرداخت می شود.
آیا این طرح مخالفانی هم داشت؟

خوشبختانه تعداد ایمیل هایی که در مخالفت و انتقاد از 
طرح دریافت شد، به تعداد انگشتان یک دست نرسید. 
همکارانــی نظراتی داشــتند برای بهبــود این قضیه که 
خیلی خوب بود. هنوز هم در کمیته ترافیک که یکشنبه 
بعدازظهرها تشکیل جلســه می دهیم، این ها را بررسی 
می کنیم. یکــی از نقدهایی که اتفاق افتــاد، این بود که 
دیگر مثل گذشــته همه به هرگونه ای و بــه هرجایی که 
می خواســتند نمی توانند بروند؛ مثاًل یکی از همکاران 
گفت آدم باید کل دانشگاه را دور قمری بزند که خب کل 
دانشگاه صنعتی شریف 14/5 هکتار است و برای حرکت 

بــا خودرو واقعًا کم اســت. ارزش دارد که مــا برای تأمین 
امنیت و آرامش روانی بیشتر، این محدودیت ها را اعمال 
کنیم و بپذیریم. تردد طوالنی تر اما نظام مند در دانشگاه 
در برابر گرفتاری در آن همه ترافیک های سنگین، قابل 
اغماض است. ضمن اینکه آرام آرام همکاران عادت کردند 
و متوجه شدند، با توجه به وضعیت ورود و خروج درها، از 

کدام در تشریف بیاورند و خارج شوند. 
آیا ایــن جریان ترافیک بهینه اســت؟ چون 
مثاًل جلوی دانشــکده مهندســی شیمی 
و نفت هنــوز تداخل حرکت عابــر و خودرو 

وجود دارد.
برای حل این موضوع یک راه دیگری داشتیم و آن اینکه 
کاًل دور دانشگاه بچرخیم. یعنی بیاییم آموزش هم آن گونه 
رد کنیــم. خب خودتــان می دانید که آنجا هم مســائل 
خودش را پیدا می کند. بچه هایی که در تاالر کالس دارند، 
اذیت می شوند و یکی از بدترین چیزها تقاطعی است که از 
در انرژی پیاده وارد دانشگاه می شود و ماشینی  می تواند از 
آنجا رد شود؛ چون آن اولین مواجهه است که وارد دانشگاه 

می شود و فرد هم دید ندارد و بنابراین آنجا جای خطرناکی 
می توانست باشد. االن در اطراف سه راه مهندسی شیمی 
و کامپیوتر و سلف، سرعت گیر گذاشته ایم. سرعت ماشین 
گرفته می شــود، یک پیچ می زند و یک پیچ ســمت چپ 

می زند به در صنایع و خطر آن کمتر شده است.
االن باگ سیستم چیست؟ مثاًل آمبوالنس 

می تواند همه جا برود؟
بله ما االن راه هایی را که بســته ایم، برای ایمنی بیشتر و 
شرایط اورژانسی و خیلی خاص، توافق کرده ایم که درهای 

آکاردئونی را قفل نزنیم. 
برای استادها و دانشجوها وکارمندهایی که 

محدودیت حرکتی دارند چطور؟
بلــه، آن ها هیچ مشــکلی ندارند. مــا دبیرخانه کمیته 
ترافیــک داریــم، هماهنگ می کننــد مدارکشــان را 
می برند و درخصوص صدور مجوز برای آن ها در کمیته 

تصمیم گیری می شود.
حالــت ایدئــال  طــرح ترافیــک داخلــی 

دانشگاه چیست؟
حالتی که اصاًل ماشــین داخل دانشگاه نداشته باشیم. 
پارکینــگ نزدیــک دانشــگاه باشــد و االن هــم به طور 
جدی موضوع را دنبال می کنیم و خیلــی امیدواریم که 

این پارکینگ شــمال دانشــگاه 
اتفاق بیفتد. اگــر پردیس اصلی 
دانشگاه از خیابان آزادی تا خیابان 
تیمــوری شــد، راه اصلــی دیگر 
جلوی دانشــکده مــواد، انرژی، 
مدیریت اقتصاد و مکانیک جلوی 
بلواری می شود؛ یک بلوار قشنگ 
که اصاًل از شــمال دانشگاه، یک 
ورودی اصلی دانشگاه از خیابان 
تیمــوری می شــود. زیــر آن هم 
می شود پارکینگ. درنتیجه  اصاًل 

این مجموعه یک مجموعه پیــاده روی  خیلی خوب هم 
برای دانشگاه می شود.

شهرداری بعضی جاها را برای محدودکردن 
تردد خــودرو ســنگ فرش می کند. شــما 

برنامه ای مشابه دارید؟
شــکر خدا کمیته معابــر موافقت کرده اســت خیابان 
قاسمی شمال دانشگاه بشود. اگر این اتفاق بیفتد در 

برنامه مان است که آنجا را سنگ فرش کنیم.
اگــر داخل دانشــگاه تخلفــات رانندگی و 
تصادف اتفاق بیفتد چه کســی رســیدگی 

می کند؟
برای تخلفات االن صرفًا تذکر اســت و توسط همکاران 
انتظامات انجام می شود. مواردی که در داخل تصادف 
اتفاق می افتد، اگر دو نفر نتوانند با هم به تفاهم برسند 
قطعًا مأمور راهنمایی رانندگی این موضوع را حل وفصل 

می کند.
برویم ســراغ ترافیک خارج دانشگاه. چه 
شد که خیابان قاســمی را بستید و دوباره 

باز کردید؟
همســایگان مخالفت هایــی کردند و متوجه شــدیم که 
واقعًا تمام عواملی که بایســتی در این قضیه به ما کمک 
می کردند، مشــارکت الزم را نداشــتند که مهم ترینشان 
شهرداری و راهنمایی رانندگی بودند. درحالی که مصوبه 
کمیته معابر را داریم، اما به خاطر شدت مخالفتی که وجود 
داشــت و اینکه یک موقع بی حرمتی ای نشــود و اتفاق 
خاصی نیفتد، فعاًل آن را باز گذاشتیم. اما بسته شدن آنجا 

قطعی و قریب الوقوع است.
دقیقًا از کجا بسته خواهد شد؟ از بن بست 

پیام آزادی یا از سر حبیب زادگان است؟

مصوبه خیلی کلی می گوید شــمال دانشــگاه، خیابان 
قاسمی. االن همکاران ما در ساختمان تأسیسات دارند 

بررسی می کنند که بهترین محل کجا می شود.
آیــا در خیابان های اطراف دانشــگاه تحول 
خاص دیگری را شــاهد خواهیم بود؟ چون 
االن خیلی ها هستند که می روند تا عبدالله 
طرشــتی و خوابــگاه دختــران هــم پــارک 

می کنند. 
فعاًل اتفــاق خاصی مدنظر نیســت. ما نیز مســئولیتی 
نســبت به پارکینــگ بیــرون دانشــگاه االن نداریم. ما 
مسئولیت داریم همکارانی که استخدامی دارند، با ماشین 
داخل دانشگاه تشــریف بیاورند؛ ولی بیرون دانشگاه ما 

هیچ گونه مسئولیتی با پارکینگ دوستان نداریم.
برویم سراغ پارکینگ. اول یک محوطه صافی 
بود، 60 یا 70 ماشــین آنجا پارک می کردند. 
بعد تصمیم گرفته شــد که شهرداری بیاید 
و گفتند زمین از شــما و کار از ما که به تغییر 
شهردار منطقه خورد. این را می شود کمی 

باز کنید؟
زمان آقــای ملکی این قــرارداد منعقد شــد. االن آقای 
نظری هســتند؛ اما به طورکلی شهرداری سیاست های 
انقباضی در دســتور کار قرار داد 
که باعث شد خیلی از طرح های 
آن نیمه کاره بماند. قرارداد ما هم 
به حالت تعلیق درآمد. البته هنوز 
قرارداد ما فسخ نشده است. یکی 
از کارهایی که باید انجام بدهیم، 

تعیین تکلیف این قرارداد است. 
دانشگاه می تواند غرامتی بابت 

این موضوع بگیرد؟
خیر. این ها می خواستند این کار 
را به شکل مبادله ای انجام بدهند و 
این اتفاق نیفتاده. نمی خواهیم وارد بحث غرامت بشویم، 

فقط می خواهیم این موضوع تعیین تکلیف شود. 
دانشکده مدیریت و اقتصاد آسیب ندیده؟

ایــن یکی از نگرانی هــای اصلی ماســت. االن یکی از 
نکاتی کــه وجود دارد این اســت که برای اســتحکام و 
ایمن ســازی گــود می آینــد نیلینگ انجــام می دهند 
که این نیلینگ ها هــم یک دوره عمــری دارد. اگرچه 
شهرداری می گوید ما بازرسی های ادواری مان را روی 
این نیلینگ ها انجام می دهیم؛ اما راستش را بخواهید 
این خیلی رافع این نگرانی های ما نیســت که یک گود 
بزرگ کنار دانشــکده ای ایجاد شده باشد. برای همین 
اســت که اصرار داریم در کوتاه تریــن زمان ممکن این 
موضوع رفع شــود. االن صحبت  هایــی را انجام دادیم 
برای اینکه این بحث پارکینگ را راه بیندازیم که انشاالله 
اگر درواقع دیگر قطعی شــد و به جریان خودش افتاد، 

حتمًا اطالع رسانی عمومی هم می کنیم.
االن پیمانکار و طراح مشخص نشده؟

خیر، االن فعاًل اسمش را می توانیم تعلیق بگذاریم. 
راه حــل کوتــاه مــدت مثــل اجاره کــردن 
زمین های شمال غرب دانشگاه را امتحان 

کرده اید؟
بله. رفتیم با مالکین هم مذاکراتــی انجام دادیم؛ ولی 

هنوز به توافقی نرسیدیم. 
آیا دانشگاه به طور کلی مأموریتی مخصوص 
پارک کردن دانشــجویان برای خود در نظر 

دارد؟
پارکینــگ طبقاتــی را بســازیم، آن ها هم مــی توانند 

استفاده کنند.
آیا طرح پارکینگ شــمال دانشگاه تصویب 

آخرین وضعیت رسمی پروژه های عمرانی و ترافیکی دانشگاه در مصاحبه با معاون مالی و اداری

می سازیمش

از برق تا کامپیوتر بدون خودرو

اصالحات ترافیکی داخل 
دانشگاه در مجموع باعث 
افزایــش 50 جای پارک 

شده است



 5

96 مهر   15 شنبه    728 شماره  پرونــــــــــــــــــــــــده

شــده اســت؟ اینکه فقط پارکینگ اســت 
یا ممکن اســت یک مجموعه باشــد و مثاًل 

نمایشگاه و مرکز همایش هم داشته باشد؟ 
مفهوم کلی این است که به آن پیاده راه از شمال تا جنوب 
آسیبی نرسانیم. اینکه خارج از آن مفهوم بتوانیم کاری را 
انجام بدهیم، قطعی نکرده ایم. پذیرای ایده ها هستیم؛ 
ولی باید حواسمان باشد که دانشکده مکانیکمان هم کور 

نشود. هرچند هنوز چیزی قطعی نیست.

عمرانی
از ســاختمان آموزش شــمال دانشگاه چه 

خبر؟
امیدوار هستیم که برای نیم سال دوم 96_97 آنجا را دیگر 
کاماًل عملیاتی کنیم. این تمام هم و غم ماست و به احتمال 

90درصد آن را در نیم سال دوم خواهیم داشت.
االن در چه مرحله ای قرار دارد؟ 

 در حال نازک کاری قســمت های داخلی است. به زودی 
تکمیــل خواهد شــد و بعد بحث های محوطه ســازی را 

خواهیم داشت.
اتفاق دیگر فضای سبز جلوی دانشکده بود 
که خیلی خوب بود در آن مکان ســاختمان 

ساخته نشده است؛ اما دانشجوها این فضا 
را ســوژه کردند که چرا درخت ندارد یا اینکه 
برای آن اسم های عجیب و غریب می گذارند. 
عده ای آن را فضای ســنگ می گویند. برای 
طراحــی آن با طــراح صحبت شــده یا فقط 

پیمانکار آن را پیاده کرد؟
نه این کار با طراحی اجرا شد. نکته این بود که زمان ایجاد 
آنجا با فصل درخت کاری هماهنگ نبود. درنتیجه آنجا 
بایستی با همین درختچه ها درســت می شد. در فصل 
درخت کاری که اســفندماه خواهد بــود، یک مجموعه 

درخت کاری در آنجا خواهیم داشت.

سردر
االن تنها بحث باقیمانده، ســردر اســت که 
می خواســتیم بپرســیم دقیقًا چقدر برای 

سردر هزینه شده است؟
هزینه ای که برای سردر شــد، حدود 4/5 میلیارد تومان 
بوده اســت. البته ما برای اینجا دو اسپانســر داشــتیم. 
یکی از ابتدا همراه اول بود که قول داده بودند و بخشــی 
از این پول را پرداخت کردند؛ اما کامل پرداخت نکردند. 
ما نمی توانستیم معطل این باشیم که متناسب با اینکه 
اسپانســر چقدر پول می دهد، کار را جلو ببریم. به خاطر 
همین، از محل درآمدهای اختصاصی دانشــگاه پروژه 
را جلــو بردیم تا هروقت اسپانســر پــول را پرداخت کرد، 

جایگزین کنیم. 
اسپانسر دوم؟

شــهرداری که محوطه جلوی ســردر را به نحو احســن 
انجام داد. 

قضیه شرکت پردیس اول کیش چه بود؟ مگر 
آن ها اسپانسر نبودند؟

شــرکت پردیس همراه اول، یک سرمایه گذاری مشترک 
دانشــگاه و شرکت همراه اول و یک شــرکت دیگر است. 
درواقع دانشگاه شــریف در پردیس اول کیش، سهام دار 
اســت. اگر آن ها می دادند که انگار خودمان خرج کرده 
بودیم و دیگر اســم آن اسپانسرشیپ نمی شد. اسپانسر 

دانشگاه در این پروژه خود شرکت همراه اول است.
طراحی و ساخت در این 4/5 میلیارد چقدر 

سهم داشتند؟
این خیلی سوال جزئی ای اســت و االن خاطرم نیست؛ 
اما عمده هزینه های آن برای ســاخت خود سردر است. 
مثاًل باالبرها یا میله های محافظی که باال می رود، هزینه 
زیادی دارد. این باالبرها در سه سطح می تواند بایستد و 
آب در تجهیزات زیرزمین آن نفوذ نمی کند و درواقع یک 
تکنولوژی خاص دارد که کاماًل از آلمان وارد شده است. 

پس قســمت عمــده هزینه برای 
ســاخت بود؛ چون معمار و مدیر 

پروژه و سازنده آن یکی بود.
آیا این طرح همان طرح 

برنده مسابقه بود؟
کامــاًل در یــک شــرایط رقابتی و 
حرفه ای انتخاب شد. همان طور 
که می دانید خروجی آن مسابقه 
قرار بود دو طرح باشــد و دانشگاه 

یکی را انتخاب کند.
معمار طرح، آقای ارفعی 
از فارغ التحصیل های 

دانشگاه هستند؟
نه. با آقای دکتر ارفعی دانشکده 
فیزیک نســبت فامیلــی دارند. 
ایشان رشته شان معماری است و 
ما در دانشگاه اصاًل رشته معماری 

نداریم.
در مقایسه با سردرهای 
مشــابه، آیا این هزینه 

معقول بود؟
ما عنصر اورجینــال بودن را نباید 
هیچ وقت دست کم بگیریم. اینکه 
طرحی اورجینال باشد، خودش 

مسائل خاص خودش را دارد.
این برمی گردد به هزینه طراحی؟

نه لزومًا. در ســردر دانشــگاه برای همــکاران انتظامات 
مکان هایی برای استراحت و تردد و پخت وپز تعبیه شده 
اســت. کار برای همین گران می شــود. تهویه ای ویژه و 
آسانســور دارد و همچنین فضایی بــرای پذیرش مدعو 
وجود دارد. کسی سر این موضوع که یک کار یونیک اتفاق 
افتاده، هیچ نکته ای نداشته است. چون طرح هم درواقع 
از ابتدا با حمایت اسپانســر صورت گرفته بود و اسپانسر 
می خواست دانشگاه سردری در شأن نامش داشته باشد، 
این هزینه به ســمت دانشگاه تحمیل نمی شد. االن هم 
عرض کردم که منتظر هستیم شرکت همراه اول بقیه پولی 
را که به ما قول داده است پرداخت کند و ما این پول را برای 

کارهای دیگر دانشگاه استفاده کنیم.

چرا ســردر از بیرون دیده نمی شود؟ مثاًل یا 
بانک ملت را می بینیم یا پله برقی می بینیم 
یا از ســمت دیگرخیابان ایســتگاه بی آرتی 
دیده می شود. آیا برای این موضوع تدبیری 

اندیشیده اید؟
موقعی که سردر طراحی می شد همین نکاتی که گفتید، 
مدنظر طراح بــود؛ اما چــون بانک و مغازه هــا در طرح 
دانشگاه هستند، قرار اســت اصالح شود که یک حریم 

دید برای سردر ایجاد شود. پل عابر 
هم پیش بینی شده بود که حرکت 
داده شــود. حــاال این کــه چقدر 
این ها به ایــن زودی اتفاق بیفتد، 
من نمی دانم؛ اما نکته ای نبود که 
در ابتدا به آن توجه نشــده باشد. 
درخصوص ایستگاه بی آرتی هم 
باید گفت که آیا بهینه بودن جای 
ایستگاه در اولویت است یا منظره 

سردر. 
نقد دیگری که به سردر می شود 
این اســت که هیــچ عالمتی از 
لوگوی دانشــگاه یا نوشــته ای 
روی ســردر وجود ندارد. یعنی 
اگــر کســی ندانــد کــه اینجــا 
دانشگاه شریف اســت از روی 

سردر نمی تواند بفهمد.
بحثــی که آقای مهنــدس ارفعی 
مطــرح می کننــد، از نکتــه آخر 
شماست. این که »چه کسی است 
که نداند اینجا دانشگاه صنعتی 
شریف است«. یعنی اینجا به قدری 
پرآوازه اســت کــه این یــک نماد 
دانشــگاه صنعتی شریف است. 
اصاًل لزومی ندارد که روی ســردر 
بنویسیم اینجا شریف است. مگر االن روی سردر دانشگاه 
تهران نوشته شده که اینجا دانشگاه تهران است؟ البته قرار 
است کنار سردر لوگوی دانشگاه را قرار بدهیم که سفارش 
داده شــده است. اما روی خود ســردر خیلی بحث شد و 
هیئت رئیسه تشریف آوردند و گفتند که مخالف هستند 
با اینکه روی سردر چیزی نوشته شود؛ چون سردر خود، 

سمبل دانشگاه است.
گویا سردر زیرزمینی هم دارد. آنجا چیست؟ 
بیشتر آن مربوط به سیستم های هیدورلیکی میله هاست. 
جا دارد تور گذاشته شود یا اصاًل بازدید علمی، تا بچه های 
مکانیک و بچه های ســازه آن ســازه را ببینــد. به قدری 
باعظمت است که سرتاســر زمین میله های باالی سازه 
بزرگ هیدورلیکی آن پایین وجود دارد. قســمتی هم که 

حالت گذر است و با آن ســازه هیدرولیکی کاری ندارد، 
پیش بینی شــده اســت که جنبه یک نمایشگاه عکس 
داشــته باشــد. االن نیز تعدادی عکس موجود اســت؛ 
اما وقتی کامل شود، کســی که از آنجا بازدید می کند از 
مراحل ســاخت آن مطلع می شــود. در سمت غربی آن 
چاله آسانسور را داریم، سمت غربی یک آسانسور وجود 
دارد و در باالی آن اتاق اســتراحت نگهبانی پیش بینی 

شده است.

فلسفه طرح این سردر و تناسب آن با دانشگاه در چیست؟ 

درخصوص فلســفه طرح، سؤاالتی از دکتر نجمی پرســیدیم که وی از زبان مهندس ارفعی نکاتی 
را برشمرد:

هماهنگی سازه آجری با بقیه ساختمان های دانشگاه؛  .1
هماهنگی رواق های سردر با رواق های ساختمان هایی مثل ابن سینا، دانشکده برق و... ؛  .2

اگر دقت کنید 5 برش در جایی دارد که این می خواهد پنجاهمین سال تأسیس دانشگاه را نشان دهد؛  .3
طرح را طوری درست کردند که یک انحنایی نسبت به سمت خیابان داشته باشد و پذیرشی نسبت به   .4

افراد داشته باشد. یعنی ما دانشگاه صنعتی شریف پذیرای نخبگان کشورمان هستیم؛
از باال که به سردر نگاه بکنیم، به صورت شبکه شبکه است که در معماری مفاهیم خودش را دارد؛  .5

آن میله های محافظ، طوری قرار داده شــده که ضمن اینکه مانع ورود افراد می شود، حالت یک نرده   .6
خشن نباشد. درواقع جزئی از طراحی سردر است.

در چند سال گذشته هر تابستان شاهد تعمیرات و تغییرات عمرانی فراوانی بوده ایم؛  از نوســازی خوابگاه هــا تــا دانشــکده ها و ســالن ورزش و... ؛ اما امســال عالوه بر گفت وگو
فعالیت های عمرانی گسترده، به امور ترافیکی نیز بسیار توجه شد و تغییرات محسوسی اتفاق افتاد. 

ضمن آنکه چند پروژه عمرانی پرسروصدا مثل سردر و ساختمان آموزش شمال دانشگاه نیز بودند که 
باید پیگیری می کردیم. لذا ســراغ دکتر نجمی، معاون محترم مالی و اداری دانشگاه رفتیم تا آخرین 

اخبار و مواضع رسمی دانشگاه را از وی بپرسیم.

ساختمان آموزش شمال دانشگاه

محوطه جلوی سالن استاد جباری که روزی پر از خودرو بود

برای  هزینــه ای کــه 
ســردر شــد حدود 4 و 
نیم میلیــارد تومان بوده 
است. همراه اول اسپانسر 
طراحی  هزینه های  کلیه 
تا ساخت و شــهرداری 
مجــری  و  اسپانســر 
هزینه های محوطه سازی 
بوده اند. البته هزینه سردر 
هنوز به طور کامل توسط 
همراه اول تأمین نشــده 
است ولی ما نمی توانستیم 
برای این پروژه منتظر آنها 
بمانیــم. منتظر دریافت 
باقیمانده هزینه ها از این 

شرکت هستیم.



انرژی تاریک پویاست
اخیرًا  محققان دانشگاه پورتســموث دریافتند که الزامًا حضور ثابت کیهان شناسی 
در معادالت انیشتین به علت وجود انرژی تاریک نیســت. درواقع در مدل استاندارد 
کیهان شناسی )LCDM( ســهم انرژی تاریک که ازطریق ثابت کیهان شناسی بیان 
می شــود، ماهیت دینامیکی ندارد؛ اما در روشی جدید که پروفسور ژائو برای مطالعه 

انرژی تاریک ابداع کرده، نشان داده شد که انرژی تاریک با خطای بسیار کم می تواند دارای دینامیک باشد. این 
نتیجه باعث می شود معادله حالت آن که نشان دهنده رفتار و نسبت فشار به چگالی انرژی است، به صورت دیگری 
نوشته شود و نقش انرژی تاریک در معادالت عالم تغییر یابد و فیزیک دانان یک قدم به فهم انرژی تاریک نزدیک شوند.

 تولید برق از حرکات بدن
یکی از معضالت دستگاه های الکترونیکی همراه، تشنگی همیشگی آن ها به منبع 
شارژ الکتریکی است. پژوهشگران مؤسسه تحقیقاتی کارلسروهه با ایده تولید برق 
از حرکات بدن، راه حلی برای این مشــکل یافته اند. این گروه تحقیقاتی دو سیستم 
طراحی کرده برای دو نوع نیاز. طراحی نوع اول کیف کوچکی اســت که از روغن پر 

می شــود و در اندام پایینی بدن که هنگام پیاده روی استفاده می شود، نصب می شود. در طراحی نوع دوم هم 
همان کیف زیر پاشنه ها نصب می شود. برخورد با زمین از طرفی و فشار بدن روی کیف از طرف دیگر باعث ایجاد 
سیستم ژنراتورمانندی می شود که مثل نیروگاه عمل می کند و می تواند باتری وسایل الکترونیکی را شارژ نماید.
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تصور کنید شــما از گونه سفالوت  علمی
گونیدونتــوس هســتید؛ نوعــی سینا هوشنگی

مورچه درختی که ســری شبیه دارث وندر، شخصیت 
فیلم جنگ ستارگان، دارد و به انسان القا کرده که به آن 
لقب مورچه الک پشــتی بدهد. شــما در شاخه ای از 
درختان درهــم تنیده در مکزیک بــه دنبال ردی که از 
مورچه های کلون خودتان به جا مانده اســت، در حال 
حرکتید و ناگهان به بن بســتی می رســید کــه در آنجا 
شاخه ای از مسیر شکسته شده است. از کجا می دانید 

به کجا بروید؟
دبــورا گــوردون، اســتاد زیست شناســی دانشــگاه 
اســتنفورد، زمانی که در ســال 2011 روی مورچه ها 
مطالعه می کرد شــروع به پاسخ به این سؤال و سؤاالت 
دیگر کرد. با  نگاه به درختان، دربعضی مواقع از باالی 
یک نردبــان، گــوردون ســاعت ها این موضــوع را که 
مورچه ها کدام تقاطع یا اتصــال را انتخاب می کنند، 
مشــاهده و ثبت کــرد. کار گوردن در 29 ســپتامبر در 
مجله American Naturalist  چاپ شــد و به توســعه 
الگوریتمی ساده منجر شد که توضیح می دهد چگونه 
مورچه ها در پیچ وخم های پیچیده گیاهان، شبکه ای 
از مسیرها را به وجود می آورند و آن را اصالح می کنند. 
این الگوریتم می تواند دیگر فرایندهای زیست شناسی 
را توضیــح دهد، یــا راه حلــی را برای بعضی مســائل 

مهندسی فراهم کند.

الگوریتم مورچه ای
مورچه هایی که گــوردون روی آن ها مطالعه می کرد، 
هیــچ وقــت ســایبان جنگلی خــود را رهــا نکردند؛ 
درعوض در شــبکه ای از مســیرها داخــل درختان و 
بوته های درهم تنیــده بین النه و منبــع غذا درحال 
حرکــت بودند. چــون منابع غذایی محــدود بودند، 
النه ها از بین می رفتند و شــاخه هایی از مسیر از هم 
جدا می شــد و به همین علت این شــبکه روزبه روز به 

مقدار کوچکی تغییر می کرد.
گوردون این شــبکه پیچیده را تصویر کرد و آزمایشــی 
طراحی کرد تا مطالعه کند مورچــه ها چگونه به منبع 
غذای جدید جدا شدن شاخه واکنش نشان می دهند. 
همراه بــا ارجــون چاندراســخار و ســکت ناوالخا در 
اینســتیتو زیست شناســی کالیفرنیا، گوردن با آنالیز 
داده های به دســت آمده، مدلــی را به دســت آورد که 
مورچه ها چگونه شــبکه مســیرهای خــود را به وجود 

می آورند و آن را اصالح می کنند.
گــوردون توضیح می دهد که در هر گره از شــبکه، اگر 

مورچه هایی که قبال آنجا بوده اند 
به مقــدار کافــی رد شــیمیایی 
از خود به جا نگذاشــته باشــند، 
مورچه هــا می توانند از مســیر 
خود منحرف شوند. بنابراین در 
اینجا فرایندی جریــان دارد که 
شبکه ای از کوتاه ترین مسیرها 
را بــه وجــود نمــی آورد، بلکــه 
شبکه ای با کمترین گره یا تقاطع 
یا اتصــال بــه وجود مــی آورد؛ 
جایی کــه مورچه هــا می توانند 
تصمیم بگیرند و ممکن است در 
تصمیم خود اشتباه کنند. به نظر 
می رســد تکامل باعث می شود 
مورچه هــا را در یک شــبکه نگه 
دارد تــا اینکــه مســیر آن هــا را 

بهینه کند. 
مورچه هــای گونیدونتــوس در 
تقاطــع، مســیری را انتخــاب 
می کنند که حاوی فرومون های 
باقی مانده از مورچه های قبلی 
باشد. با گذشــت زمان فرومون 
تبخیر می شود؛ بنابراین مسیری 

که قباًل بیشــترین مورچه را داشته، انتخاب می شود. 
گوردون با عالمت گذاری مورچه ها با الک ناخن به این 
نکته دســت یافت که مورچه های یک النه تمایل دارند 

در یک دنباله حرکت کنند.
ولی اگر دنباله از هم بشکند، مورچه ها برنامه ساده ای 
برای پیوستن دوباره به شبکه دارند. آن ها با جست وجو 
در محل جدایی از شبکه که به آن »جستجوی حریص« 
می گویند، به دنبال اولین گره می روند تا مسیر جدیدی 

از آن نقطه برای خود انتخاب کنند.
گــوردون توضیح می دهــد که اگرچه بــرای ما راه حل 
مناسب تر این طور به نظر می رسد 
که به چند گره قبل تر بازگردیم، 
این مورچه ها هیچ وقت این کار را 
انجام نمی دهند و آن ها همیشه 
بــه نزدیک تریــن گره بــه محل 

گسستگی برمی گردند.
همان طور که اغلب در علم اتفاق 
می افتد، الگوریتم هایی که پایه 
آن ها طبیعت اســت می توانند 
راه حلــی قــوی و هوشــمندانه 
برای مســائل مهندسی باشند. 
الگوریتم هایــی که شــبکه های 
طبیعــی ماننــد شــبکه نورونی 
و سیناپســی در مغــز را تولیــد و 
اصــالح می کننــد، می تواننــد 
در طراحــی و هدایــت انــواع 
شبکه های مهندسی شده مانند 
فیس بوک یا شــبکه های مترو به 
ما کمک کنند. این الگوریتم که 
به وسیله مورچه های الک پشتی 
به وجود آمده، مثــال دیگری از 
راه حــل عالی طبیعی  بــرای ما 

است.

روش مورچه ها برای اصالح شبکه ای از مسیرهای عبوری

نزدیک ترین گره
 نوبل فیزیک 2017 

به امواج گرانشی رسید 

جایزه نوبل فیزیک امســال به ســه فیزیک دان 
آمریکایی، به دلیل ردیابی و اثبات وجود امواج 
گرانشــی تعلق گرفت. نیمی از این جایزه یک 
میلیون دالری به پروفســور وینر ریس می رسد 
و نیمی دیگر به کیــپ تورن و بری بیش. در 14 
سپتامبر 2015 امواج گرانشی ناشی از برخورد 
دو ســیاهچاله برای اولین بار از زمین مشاهده 
شــد؛ چیزی که آلبــرت انیشــتین دقیقًا 100 
سال قبل آن را پیش بینی کرده  بود. این امواج 
1/3میلیارد سال در راه بودند تا به زمین برسند.

 LIGO ســیگنال دریافتی توسط آشکارســاز
در آمریکا به شــدت ضعیف بــود؛ ولی تحولی 
در شــناخت طبیعت محســوب می شد. موج 
گرانشی توسط میدان گرانشی تولید می شود 
و به طــور نظــری حامل انرژی تابش گرانشــی 
است. این امواج که ازطریق تاب دادن فضازمان 
منتقــل می شــوند، آشکارسازی شــان کاری 

به شدت دشوار و نیازمند دقت فراوان است. 
 L I G O  ) L a s e r  I n t e r f e r o m e t e r
  Gravitational-Wave Observatory(
پروژه ای عظیــم و بین المللی با همکاری بیش 
از 1000 پژوهشــگر از 20 کشــور دنیــا بــود و 
جایزه نوبل امســال پاداش 4 دهه تالش برای 

آشکارسازی امواج گرانشی بود.
در اواســط دهــه 1970 رینــر ویــس، منابــع 
مختلــف زمین بــرای تابش امواج گرانشــی را 
کــه اندازه گیری ها را مختــل می کنند، تحلیل 
و بررســی کرد و یک آشکارســاز لیزری طراحی 
کرد که توانایی غلبه بر این اختالالت را داشت. 
امواج گرانشی طبق نظریه نسبیت عام انیشتین 
با ســرعت نور منتقل می شــوند و جهــان را پر 
می کنند. این امواج همچنین وقتی که دو جسم 
شتاب بگیرند، تولید می شوند؛ مثل زمانی که 
ورزشــکاری روی یخ اســکی می کنــد یا وقتی 
دو ســیاهچاله به دور هم می گردند. انیشــتین 
درباره امکان آشکارســازی این امواج با تردید 
حرف می زد؛ ولی آشکارساز LIGO موفق شد 
با اســتفاده از لیــزر این امــواج را در حال عبور 
از زمیــن و با دقت هزار برابــر کوچک تر از ابعاد 
هسته اتم آشکارســازی کند. ارزش این کار به 
این است که بخش بزرگی از جهان را که تاکنون 
برای بشر ناپیدا بود، آشکار کرد. همان طور که 
توانایی آشکارســازی امواج الکترومغناطیس 
باعث تحوالت اساســی در فیزیک و شــناخت 
ذرات مختلف شد، امواج گرانشی نیز می تواند 
منشأ پاسخ به سؤاالت اساسی بشر در آینده ای 

نه چندان دور باشد.

علمــــــــــــــــــــــــــینسبت طالیی

گونیدونتوس  مورچه های 
را  مســیری  تقاطع،  در 
انتخاب می کنند که حاوی 
فرومون هــای باقی مانده 
از مورچه های قبلی باشد. 
با گذشــت زمان فرومون 
بنابراین  می شود؛  تبخیر 
مسیری که قبالً بیشترین 
مورچه را داشته، انتخاب 
می شــود. گــوردون با 
مورچه ها  عالمت گذاری 
با الک ناخــن به این نکته 
دست یافت که مورچه های 
یک النه تمایــل دارند در 

یک دنباله حرکت کنند
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امانِت امانت
زمانی که خود دســتی در تاریخ شــفاهی دانشــگاه شــریف دارد قرار اســت در هر شــماره برگی از تاریخ 

دانشگاه را ورق بزند .

صنعتی شــریف، پیر دانشگاه های  علیرضا زمانی

صنعتی کشور و فخر آموزش عالی 
این مــرز و بوم، ابتــدای آزادترین 
خیابان پایتخت واقع شــده است. 
همــان خیابانی که با بــرج زیبای 
ماندگار کنار دانشگاه شــریفش، همچنین ساختمان 
میراث فرهنگی زیبایــش، از باهویت ترین خیابان های 
تهران اســت. همان برج که نمــاد دروازه تمدن جدید 
ایران بود و بر سر راه مســیر تنها فرودگاه بین المللی آن 
روزگار تهران به سوی شهر بنا شــد. دروازه ای که رو به 
ســوی ایران مدرن گشوده و تمدن پرشــکوه گذشته 
ایران در معماری اش جلوه گر بود و همچنان نیز است. 
دروازه ای که رو به تهران و صنعتی شــریف گشوده بود. 
همان صنعتی شــریف که قرار بود بــا چرخاندن چرخ 
توســعه و صنعت در این گوشــه از خــاک پایتخت، 

مدرنیزم و توسعه ایرانی را برای ایران به ارمغان آورد.
امانت، جوان خوش ذوق ایرانی، معمــار اولین بناهای 
به ظاهر ساده ســوله  ای صنعتی آریامهر قدیم و شریف 
امروز بود. ســوله های به ظاهر ساده ای که روح ایرانی را 
در قالب فضای آموزشی ترسیم می کرد. امانت شاگرد 
بنیان گذار شریف مجتهدی پیر، در دبیرستان البرز بود 
و به احترام و عشق به اســتادش، بی هیچ چشمداشتی 
معمار نخستین شریف شــد. همان معماری که نبوغ و 
هنرش را در ســاخت برج آزادی یا همان دروازه تمدن 
جدید ایران به نمایش گذاشت. همان برجی که با الهام 
از طاق کســری ایوان مدائن ساســانی، مسجد جامع 
اصفهان صفوی، برج طغرل دوره سلجوقی و.... با بتون و 
میلگرد که از لوازم و مصالح تکنولوژی و تمدن جدید به 
حساب می آیند، طرحش را درانداخت و چنان سازه ای 
از خود به یادگار گذاشــت که تا ابد و یــک روز )!( نماد 

انحصاری پایتخت سرزمین ایران در جهان باقی خواهد 
ماند. همان برج کــه میانه میدانی بنا شــد که امانت با 
الهام از گنبد مسجد شــیخ لطف اهلل، از کثرت فضاهای 

چمنی اش به وحدت برج آزادی ختمش کرد.
امانت به غیر ایــن، امانت دیگری را هــم به عنوان نماد 
توســعه و تمدن نوین ایران از خود بر جای گذاشــته 
است. ساختمان ابن ســینا که روزگاری به ساختمان 
مجتهدی شــناخته می شــد و در قلب صنعتی شریف 
جــای گرفته، همان نماد دیگر اســت که چهار ســال 
پس از برپایی برج شــهیاد قدیم و آزادی امروز، حسین 
امانت آن را به یادگار و شــاید امانت، میان شریفی های 
این سرزمین باقی گذاشت. ســاختمانی که طاق های 
کســری گونه ورودی اش، آجرنماهــای قرمزیــن و 
فضاهای درونی پرحکمتــش، هویتی منحصربه فرد به 
نخستین دانشگاه صنعتی این سرزمین بخشیده است. 
ساختمانی که راه و هدف دانشجویان صنعتی شریف، 
توســعه نوین ایرانی، در معماری پرفلســفه اش نهان و 
آشکار است. ســاختمانی که امانت به یادگار یا امانت، 
میان شریفی های روزگاران دیروز و امروز و فردا از خود 

برجای گذارده است.

تاریخ شفاهی

96 مهر   15 شنبه    728 شماره 

یکی از فیلم هایی که در  هزار قلم
، محمد حسین مخصوصی خیــر ا ی  هــا ز و ر

سروصدای بسیاری در فضای مجازی بلند 
کــرده، ســخنان دکتر اجتهادی، اســتاد 
دانشــکده فیزیک دانشــگاه است که در 
انتهای یکــی از کالس  هایش مطرح کرد. 
او در این ســخنان درمورد مسئله انرژی و 
به صورت خاص انرژی هســته ای در ایران 
صحبت کــرد کــه واکنش هــای موافق و 
مخالفــی را در پــی داشــته اســت. ایــن 
صحبت ها به طور خالصه از این قرار است:

دکتــر اجتهادی رســیدن ایران به 1 
فناوری انرژی هسته ای با کمترین 
کمک کشورهای صاحب این تکنولوژی را  
کاری بزرگ می داند؛ اما معتقد است زمان 
این انرژی گذشته اســت و بعد از گذشت 
دهه ها از رسیدن کشورهای توسعه یافته به 
این فناوری، امروزه دیگر این یک فناوری 

مرده است و فناوری آینده نیست و تالش 
برای فناوری مرده درست نیست.

به گفته دکتر اجتهادی کشورهای 2 
مختلــف درحــال جایگزین کردن 
انرژی های نو، همچون بادی و خورشیدی 
با هســته ای هســتند. اگر هــم برنامه ای 
بــرای ســاخت نیروگاه هــای هســته ای 
دارند، برای رفــع نیازهــای کوتاه مدت تا 
ده ســال آینده اســت. وی معتقد اســت 
سرمایه گذاری کشور روی انرژی هسته ای 
در دو دهه گذشــته، اشتباهی استراتژیک 
بود و اگر این حجم از ســرمایه گذاری روی 
فناوری های آینده می شد، امروز کشورمان 

صادرکننده بزرگ برق به دنیا بود.

او همچنیــن اشــاره می کنــد که 3 
توجه و دســتاورد کشــورمان روی 
غنی سازی اورانیوم بوده است و نه فناوری 
ســاخت نیروگاه؛ درحالی کــه ایران فاقد 

منابع غنــی اورانیوم اســت و امروزه پس 
از بیســت ســال، برای ســاخت نیــروگاه 
هسته ای مجبوریم آن را از روسیه بخریم. 

دکتر اجتهــادی همچنین اضافه 4 
می کند کــه جنگ آینــده، جنگ 
انرژی اســت؛ چون با انــرژی حتی برای 
بحــران آب هم می تــوان چاره اندیشــید 
و انرژی اســت که حق مســلم ماست و نه 
انرژی هســته ای. به بــاور او امــروز وقت 
آن اســت که به ســمت انرژی های آینده 
همچــون خورشــیدی حرکــت کنیــم و با 
همان جدیت و عزمی که برای هسته ای به 
خرج دادیم، به سمت آن ها حرکت کنیم. 
در ایــن صورت دنیــا هم نه تنهــا همچون 
هسته ای جلوی پایمان سنگ نمی اندازد، 
بلکه کمک هم می کند. بیست سال دیگر 
بــه این ســادگی نخواهد بــود و اگر کاری 
نکنیم، باید بــه دنبال خرید این فناوری با 

دشواری های مختلف باشیم.
روزنامــه بــه زودی بــا دکتــر اجتهــادی 
دراین خصوص مصاحبه ای علمی و دقیق 

خواهد کرد. ضمــن آنکه تحلیل ها و حتی 
ســؤال های خودتــان را می توانیــد برای 

ادمین کانال تلگرام روزنامه ارسال کنید.

خالصه ای از صحبت های استاد فیزیک که در فضای مجازی پخش شد

انرژی هسته ای، عقب گردی پرهزینه یا دریچه  فناوری نوین؟

هــــــــــزار قلــــــــــم

اینکه حسین فریاد می زند پس از اینکه همه عزیزانش را در 
خون می بیند و جز دشــمن و کینه توز و غارتگر در برابرش 

نمی بیند فریاد می زند که 
آیا کســی هســت که مرا یاری کند و انتقام کشد؟ هل من 

ناصر ینُصُرنی؟ 
مگر نمی داند که کسی نیست که او را یاری کند و انتقام گیرد؟

این سؤال، سؤال از تاریخ فردای بشری است و این پرسش 
از آینده است و از همه ماست .

و این ســؤال، انتظار حســین را از عاشــقان بیان می کند 
و دعوت شــهادت او را به همه کســانی که برای شــهیدان 

حرمت و عظمت قائل اند اعالم می نماید.
اما این دعوت را، این انتظار یاری از او را، این پیام حســین 
را که »پیــرو می خواهد و در هــر عصری و هر نســلی پیرو 
می طلبد« ما خاموش کردیــم، به این عنوان کــه به مردم 
گفتیم که حسین اشک می خواهد، ضجه می خواهد و دگر 
هیچ، پیام دیگری ندارد. مرده است و عزادار می خواهد، نه 

شاهد شهید حاضر در همه جا و همه وقت و پیرو.
�� حسین وارث آدم �� دکتر علی شریعتی

من در تو به شوق و تو در آفاق به حیرت
نایاب ترین فصل تماشای من اینست

#منزوی
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دانشــجوعه ایمیل زده اظهار تأســف از اینکه کالس 
تی ای نیومده، بــا Dear respected sir  شــروع کرده. 

This, too shall pass می خوام جواب بدم

این بارون قشــنگا بود امــروز میومدا، ابرش ایشــون 
هستن، ازش تشکر کنید.

بچگیامون که نون ســنگک می خریدیم، اگر ســنگ 
بهــش بــود بایــد ســنگ رو می بردیــم می نداختیم 
تو نونوایی مدیون نشــیم. چی شــد که حکم شــرعی 

دزدی وای فای می پرسیم؟

 : 1000qalam

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

راهرو رو می رفتیم رو به الف صفر...
یکی از ورودیا کتاب به دست اومد گفت:

»آقا ما خســته ایم. شــما که گردنت بلنده، می تونی 
بگی تاالر کدوم وره؟«

#سعید از پشت ســر گفت: »ینی می خوام بهت بگم 
هنوز خوشگلیاشو داره«

تــو دلمــون گفتیــم #ســعید ، کّلــه پــدرت از بــس 
دیوونه ای...



صفحـــــــه آخـــــــــر

3778...0921:  شریفم آرزوســت... #کنکوری_
ارشد_مهندسی کامپیوتر_97

    یادش به خیر. قدیما انسانشون آرزو بود. 
چقدر کف مطالبات ُافت کرده...

4845...0935: ســالم. من چهارسال گذشته هی 

یادم می رفت پیامك بفرســتم. اما این بار یادم موند. تو 
شماره 727 »وقتی فقط قله مهم اســت« و »پند اول« 

واقعًا قشنگ بودن.
    چــه ســعادتی داشــتیم که شــما 4ســاله 

نبودی، وگرنه هیچ وقت فیض نمی بردیم از پیامکتون.

3252...0930: به چه کسی رند می گویند؟
    حاال اینجا درســت نیســت قضیه رو باز 
کنیم؛ ولی بسته به اعراب گذاری فرق می کنه قضیه 
دیگه! مثاًل همین طور که بــه رتبه برتر، رنک می گن، 

به کسی که رتبه اش تصادفیه َرند می گن.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

25

26

27
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واژ و ژاژاستاد شریف ما

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

کارمند آموزش شــریف ما هر ترم صبر می کند زمان ثبت نام و ترمیم برســد، تا مرخصی 
بگیرد برود مسافرت؛ برای مثال همین ترم دو روز از ترمیم را مسافرت بودند!

استاد شریف ما سر دفاع پروژه کارشناسی از گروه دونفره، یک نفر را قبول کرد و یک نفر را رد 
کرد و گفت: »ترم بعد دوباره پروژه رو بردار!«. با بقیه گروه ها هم چنان برخورد کرد که یکی از 

پسرها اشک بر گونه هایش جاری شد!
استاد شریف ما برای دادن اسالید به دانشــجوها گفت: »اگه فلش هر کدوم از شما ویروس 

داشته باشه، قطعاً شما رو می اندازم!«. 
استاد شریف ما وسط کالس ناگهان برگشت گفت: »در کمال تواضع و فروتنی، من بهترین 

دانشجوی رشته مون در شریف و استنفورد، در تمام ادوار بودم«.
اســتاد شــریف ما ادعا می کرد روســتای محل تولدشــان تنها جایی در ایران است که 
ایرانی های اصیل در آنجا زندگی می کنند. ولی بعد از تحصیل دو مقطع در انگلیس سر کالس 
فرمودند: »من کاًل آدم محافظه کاری ام. می دونید که انگلیسی ها همه آدم های محافظه کاری 

هستن!«.
تی ای شــریف ما چگالی اکســیژن را روی ســطح زمین در دمای 25 درجه سلسیوس، 
1000کیلوگرم در متر مکعب داده بود. بعد از اعتراض اشــاره کردند: »شما همش قصدتون 

گیردادنه! در شرایطی ممکنه این اتفاق بیفته!«.
استاد شریف ما سر امتحان میان ترم به مناســبت والدت پیامبر اکرم)ص(، تصمیم گرفت 

یک تواشیح از گروه دختران آلبانیایی پخش کند!

استاد، دانشــجو، کارمند و فارغ التحصیل شریف خود را با #استاد_شــریف_ما، یا پیامک 
کنید یا برای ادمین کانال روزنامه ارسال کنید.

از آنجا که دانشگاه شریف، دانشگاهی بین المللی 
اســت و از اقصی نقــاط دنیــا دانشــجو و اســتاد 
می پذیرد، تصمیم گرفته ایم بخشی را برای آموزش 
زبان فارســی اختصاص دهیم و هر بــار یک یا چند 

واژه دشوار را شرح دهیم.
اســتقالل: independence. نام هتلی در تهــران. وابســته نبودن. به 
دســته های اســتقالل فردی، اســتقالل اجتماعی، اســتقالل تهران 
و اســتقالل خوزستان تقسیم می شــود. مســئولی که اجازه دخالت به 
افراد و جناح هــا را نمی دهد، مســتقل )دارای اســتقالل( و در غیر این 
صورت رحمانــی فضلی نامیده می شــود. کاندیدایی که دوســت دارد 
اســمش در همه لیســت ها باشــد نیز خود را مســتقل می نامد. یکی از 
دو تیــم پرطرفدار پایتخت کــه تا ســال 1402 از قدرت های برتر آســیا 
خواهــد شــد. آزادی، خانه اســتقالل اســت. توانایی خروج از کشــور 
بــدون نیــاز بــه اذن؛ ریشــه آن بــه زمانــی برمی گــردد کــه فرزندان 
انســان های اولیه  برای شــروع زندگی شــان از پدر اولیه شــان یک غار 
جداگانــه درخواســت می کردند و این کار اســتغرار نام گرفــت؛ بعدها 
این کلمه با گذر زمان به اســتقالل تبدیل شــد. اداره امور کشــور بدون 
دخالت غــرب و با همکاری شــرق. جداکردن بخشــی از یک کشــور از 
آن؛ از علــل آن می تــوان بــه داشــتن منابــع نفتــی، داشــتن حرف 
 »ک« در اســم، اعتقــاد بــه داشــتن ژن خــوب و تبعیض  اشــاره کرد.

 تاج  ≠ پرسپولیس.

یک ساعت خاصی در روز است 
که اگر روی نیمکت های اطراف 

جکوز بشینید، آب پاش هایی 
تعبیه شدن که شما رو مورد 

توجه خاص خود قرار می دن. 
حاال مشکل این نیست؛ 

ناراحتی ما از اینه که قطره ای 
آب روی چمن ها و گل ها ریخته 

نمی شه.

خواهی نشوی همرنگ 
همه چیز از آنجا شروع شد 
که یک شیرپاک خورده ای 
گفــت:  اولین بــار  بــرای 
»خواهــی نشــوی رســوا، 
همرنــگ جماعت شــو!« 
و آینــده خیلی ها بــه همین شــش کلمه گره 
خورد. این شــش کلمه برای هر کســی معنی 
خودش را دارد. برای آن دانش آموز دبیرستانی 
معنی اش می شــود اینکه شــما که باهوشی، 
حتی اگر هنر دوست داری برو ریاضی و تجربی 
بخوان. برای آن استاد دانشگاه معنی اش این 
اســت که کار علمی کن و مقالــه بده، هرچند 
دوســت داری کار صنعتی کنی. برای پزشک 
می شــود اینکه از خروس خوان تا بوق ســگ 
در مطب بــاش، هرچند تولد دخترت اســت. 
بــرای آن نماینــده مجلس می شــود به فالن 
 طرح و فالن کس رأی بده، حتی اگر مطمئنی 

کارایی ندارد. 
ما دانشــجوها هم خیلــی وقت ها بــرای این 
همرنگــی، از عالیقمان دســت کشــیده ایم. 
همه برای نمره می جنگند، پس چه معنی دارد 
که من آخــر هفته بروم کوه؟ همــه از صنایع و 
ام بی ای واحد برداشــته اند، چرا من برندارم؟ 
همه ماینور اقتصــاد می گذرانند، چرا من نه؟ 
همه اپــالی می کنند، چــرا من نکنــم؟ همه 
دکتــری می گیرند، چرا من نگیــرم؟ و مد این 
روزها این اســت که همه رفقایم اســتارت آپ 
دارنــد و می خواهنــد کارآفریــن شــوند، چرا 
من نه؟ و متأســفانه همه به ایــن جریان دامن 
زده انــد. از آن وزارتخانــه که اصــاًل نمی داند 
شتاب دهنده چیست و می خواهد اکسلریتور 
بزند، تا فالنی در بنیاد ملی نخبگان که انتظار 
دارد دانشگاه نسل 0/5 یکهو بشود دانشگاه 
نســل 3، تا آن مســئولی که فرمایش می کند 
تمام دانشــجوها باید کارآفرین شــوند و دوره 

کارآفرینی بگذرانند. 
بدتان نیایــد، اما ما شــریفی ها هم خیلی زود 
جوگیر می شویم. این بار هم شده ایم. برادران 
و خواهــران عزیــز! هر کس به شــما گفت کار 
روی درس تأثیر نمی گــذارد، دروغ می گوید. 
هر کس ادعا کرد بدون پشــتوانه می شود کار 
راه انداخــت، شــکر خــورده اســت! هر کس 
ادعا کرد به راحتی می شــود تیم تشــکیل داد 
و شروع کرد، شــما را ســر کار گذاشته است. 
اگر اســتارت آپ خودت را به دنیا نیاوری، دنیا 
 آوار نمی شــود روی سرت و کارمندی آخر دنیا 

نیست. 
نقــاط قوت و ضعفت را بررســی کن، چشــم و 
گوشت را برای استفاده از فرصت ها و اجتناب 
از تهدیدهــا باز کــن و خودت تصمیــم بگیر. 
خواهی نشوی همرنگ، رسوای جماعت شو!

پی نوشــت: اینکــه در ابتدای متــن چند بار 
»شش« تکرار شده است، اشاره ای به موضوع 
خاصی ندارد. آنکه بعضی ها می گویند، 4/5 

میلیارد بیشتر نشده است.

این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به پاییزی که می رســد که باز هم عاشــق کند مرا. به بارانی که باالخره بارید و 
اینستاگرامی که خیس شد. تقدیم می شود به عمران و سازندگی. کسانی که مسبب این شدند تا مشکل پارکینگ 
داخل دانشگاه تا حد خوبی حل شود و حاال دیگر جاده می رقصد به ســاز بی مهابا راندنت. کسانی که مسبب این 
شدند تا سردر دانشگاه آماده شود و حاال دیگر درآ که در دل خســته توان درآید باز. کسانی که مسبب این شدند که 
ایمنی آسانسورهای دانشگاه خوب شود و آسانسور آسانســوری تا مالقات تو برسد. اما از همه بیشتر این شماره از 

روزنامه تقدیم می شود به خانواده های گرانقدری که یک سال است حادثه  سلف عزیزانشان را آزرده است.

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
   مدیرمسئول: محسن رستمی    سردبیر: محمد صالح انصاری

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

هوایی و آرمان پورزین العابدین
   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

رضا کاردر رستمی

عمادالدین کریمیان


