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گزارشی از نمایشگاه دستاوردهای دانشجویی

َگه تند و گهی خسته ...
 »باکار«ها 

در مقابل »بیکار«ها
این هفتــه هرکس از درب 
دانشــگاه  وارد  شــمالی 
می شــد، بــا انبوهــی از 
غرفه هــا و آدم هــا روبه رو 
بود و در نگاه اول، بیشــتر 
شــلوغی بیش از حد آنجا تــوی ذوق می زد. 
به صــورت کامــًا اتفاقــی چهار نمایشــگاه 
هم زمان در یک محدوده از دانشــگاه درحال 
برگزاری بود و همین مســئله باعث رفت وآمد 
غیرعــادی و زیــاد در آن اطــراف و همچنین 
به اشــتباه افتادن مراجعان در یافتن نمایشگاه 

موردنظرشان شده بود. 
بیشــترین غرفه هــا و بازدیدهــا مربــوط به 
نمایشگاه کار و نمایشــگاه دستاورد گروه های 
دانشــجویی بود. برخــی از بازدیدکنندگان 
نمایشــگاه کار کــه به اشــتباه از نمایشــگاه 
دســتاوردهای گروه های دانشــجویی بازدید 
می کردنــد، هنگامی که متوجه اشتباهشــان 
می شــدند، واکنش هــای جالبــی نشــان 
می دادنــد. احتمــاالً پیــش خودشــان فکر 
می کردند این دانشجویان از فرط »بیکاری«، 
میان این همه درگیری زندگــی روزانه دنبال 
فرهنگ و هنــر و مذهب و... افتاده اند؛ شــعر 
می خوانند، می نویســند، فلســفه می بافند، 
کوه می روند، تــار می زنند، فیلــم می بینند، 
دنبال مشــکات صنفی دانشــجوها هستند، 
دغدغه هــای اجتماعــی و سیاســی دارنــد، 
برایشــان عدالت اجتماعی مهم اســت، برای 
کودکان کار تاش می کننــد، می خواهند در 
حد توانشــان با فقر مبارزه کنند، در دانشگاه 
هیئت دارند، قــرآن می خوانند، برای شــهدا 
کار می کنند، اردو برگــزار می کنند و n تا کار 
دیگــر؛ کارهایی که از نظر »باکار«ها ارزشــی 
برای چنددقیقــه وقت گذاشــتن و بازدید از 
غرفه شان ندارد، چه برســد به اینکه بخواهند 

چند صباحی از زندگی را وقفش کنند. 
در یــک کام در ذهــن خیلــی از مراجعان 
نمایشــگاه کار، اصحاب نمایشــگاه بیرون از 
ســالن، آدم های »بیکار« و بدون دغدغه ای اند 
که از روی ســررفتن حوصله رفته اند سراغ این 
کارها. شــاید هم در جامعه ای کــه معیارهای 
ارزشــی به روابط اقتصادی پیوند می خورند، 
چنین برداشــت هایی ناگریزنــد؛ ولی حداقل 
در نظر خیلی از ما، انســان هایی ضامن حیات 
و پویایی جامعه هســتند که حاضرند بخشــی 
از وقت خــود را کــه بــه حــق گرانبهاترین 
سرمایه است، بدون چشمداشت مادی صرف 
چیزهایــی کنند کــه فکر می کننــد نیازمان 
است. در ذهن آن ها دغدغه هایی فراتر از شغل 
و پول و اســتارت آپ و... وجود دارد، برایشان 
دیگران خیلی وقت ها مهم تر از خوشان است و 

برای آرمان هایشان هزینه می دهند.
امیدوارم هیچ گاه جامعه و دانشگاهمان خالی 

از آدم های »بیرون از سالن جباری« نباشد.
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کجا استراحت کنم؟
با آغاز سال تحصیلی جدید شاهد تغییراتی در برخی مکان های دانشگاه بوده ایم. 
تعمیرات ساختمان تعاونی و محل استراحت بانوان و آیدا و همچنین ایجاد فضای سبز 
جلوی دانشکده کامپیوتر، ازجمله مهم ترین این تغییرات بوده است. این تغییرات 
باعث کاهش فضای مناســب برای استراحت و صرف غذا، مخصوصًا برای دختران 

دانشگاه شده است؛ چون از طرفی آیدا و هایدا که مکانی مناسب برای صرف غذا بود، درحال تعمیر است و در 
جکوز هم از فرط آلودگی هوا)!( نمی توان نفس کشید، چه برسد به خوردن غذا. از طرف دیگر فضای سبز جلوی 
دانشکده کامپیوتر هنوز به بهره برداری نرسیده و از همه مهم تر محل استراحت دختران نیز در دست تعمیر است.

مسیر آینده من
سلسله برنامه های »مسیر آینده من« را مرکز کارآفرینی در طول سال برگزار می کند. این 
برنامه که از سال 91 شروع شده، هرساله چندین جلسه برای دانشجویان، با نیت آشناکردن 
آن ها با گزینه های مختلف ادامه مسیر بعد از دانشگاه برگزار می کند. چهاردهمین جلسه 
این همایش و اولین جلسه در ســال تحصیلی 96-97 با حضور دکتر بهنام طالبی مدیر 

مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه، دکتر علی نقی مشایخی بنیان گذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه، مهندس 
علی بیرنگ معاون امور بین الملل و تبادل فناوری معاونت علمی فناوری ریاســت جمهوری و محمدرضا فرحی مدیر 

مالی شرکت سرمایه گذاری رهنما، فردا ساعت 15:30 در سالن جابربن حیان دانشکده شیمی  برگزار می شود.

کلینیک دندان پزشکی
پس از تعمیرات اساسی و نصب تجهیزات جدید، ارائه خدمات کلینیک دندان پزشکی 
آغاز شد. مراجعان محترم می توانند از ساعت 10تا14 روزهای شنبه تا چهارشنبه هر 
هفته برای تعیین نوبت و دریافت خدمات، به بخش دندان پزشکی مرکز بهداشت و 
درمان مراجعه کنند. این خدمات برای دانشجویان تقریبًا 30درصد ارزان تر از بیرون از 

دانشگاه حساب می شود؛ به طوری که پرکردن تا سقف 170، عصب کشی و پرکردن بین 450تا500 و جرم گیری 
تا سقف 130 هزار تومان برای دانشجویان پوشش داده خواهد داشت. کل خدمات دندان پزشکی برای کارمندان 

دارای بیمه تکمیلی، بسته به سطح بیمه آن ها، از 1تا2 میلیون تومان از هزینه ها را پوشش خواهد داد.

دانشجوی نمونه شو
بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه درراستای انتخاب نخبگان و ارج نهادن 
به علم اندوزان، از نیمه دوم مهرماه 1396 آغاز می شــود. متقاضیان می توانند به 
مــدت دو هفته تا پایان مهره مــاه، ضمن مطالعه دقیق آیین نامــه و اصالحیه آن به 
همراه شــیوه نامه با درج مســتندات موردنظر در بخش های آموزشی و پژوهشی و 

فرهنگی در جشنواره شرکت کنند. برای کسب اطالعات بیشتر به nemooneh.saorg.ir مراجعه کنید. سهم 
دانشگاه شریف در این جشــنواره در هر یک از دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته، 6 نفر و در 

دوره دکتری تخصصی 7 نفر است.

96 مهر   22 شنبه    730 بـــــــــخش  خــــــــبریشماره  شریف نیوز

مخصــوص  قم جمکــران  رایــگان  اردوی   
ورودی های 96 پســر، روز سه شــنبه 25 مهر 
برگزار می شود. اتوبوس ساعت 18:30 عازم 
قم می شود و بامداد چهارشــنبه برمی گردد. 
 96 ورودی  دختــران  مخصــوص  اردوی 
سه شــنبه هفتــه بعــد، 2 آبــان، مصــادف با 
شهادت حضرت رقیه برگزار خواهد شد. برای 

ثبت نام  به misaaq.sharif.ir مراجعه کنید. 
مکانی که هفته پیش ریزش کــرده بود، هنوز   
تعمیر و بازگشــایی نشــده اســت! امیدواریم 
این تعمیــرات به تعمیــرات به تعویــق افتاده 
ســال های پیــش نپیونــدد. مســجد خانــه 

خداست.
طرح پشتیبان دانشــگاه مسابقه ای با عنوان   
»طراحــی لوگــوی طــرح پشــتیبان« برگزار 
می کنــد. مهلت ارســال آثار تا پایــان مهرماه 
است. آثار خود را به eslami_bidgoli@ ارسال 
کنید. طبیعی است که استفاده از نمادهایی 
که نشان دهنده پشتیبانی باشــد، در داوری 
آثار مد نظر قرار می گیرد. به نفرات اول تا سوم، 

بلیت دلفیناریوم برج میالد اعطا می شود.
هیئت هفتگی دانشگاه روزهای سه شنبه بعد   
از نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت السالم 
هدایــت و نوای حــاج محمد رســتمی، علی 
رازقی و رضا الهوتی برپاســت. شرکت در این 

هیئت برای عموم آزاد است.
شــرکت اندیشــه آفرینان شــریف از تیم های   
دانش آمــوزی و دانشــجویی عالقه منــد بــه 
شــرکت در مســابقات »ســومین جشــنواره 
ملی دریا مســیر پیشــرفت« حمایــت مالی و 
علمی می کند. عالقه مندان با شــماره های  

88477265-88477251 تماس بگیرند.
اداره تربیت بدنــی، زمان هــای آزادی را برای   
خانــواده بزرگ شــریف بــرای انجــام ورزش 
اســکیت در ســالن چندمنظــوره واقــع در 
ساختمان جدید تربیت بدنی قرار داده است. 
آقایان می توانند در روزهای سه شنبه و بانوان 
در روزهای یکشنبه از ساعت 12:30تا14 از 

این امکان استفاده کنند.
هیئت رئیسه دانشگاه در جلسه مورخ 17 مهر   
96، با حمایت و تأکید تمامــی اعضا مصوب 
کرد که از 13تا20 آبان 96 کــه زمان برگزاری 
پیاده روی اربعین اســت، با همکاری رؤسای 
دانشــکده ها و شــورای آمــوزش دانشــگاه، 
اســتادان محتــرم حتی المقــدور امتحان و 

میان ترمی تنظیم نکنند.

اگــر هفتــه پیــش در ســاختمان  ابن سینا کالسی داشــتید، حتمًا گزارش
غرفه حلقه های راه مهندســی را مشــاهده کرده اید. 
حلقه های راه مهندسی عنوان ویژه برنامه ورودی های 
جدید دانشگاه است. طبق صحبت مسئوالن ثبت نام 
تاکنون نزدیک 700 نفر از دانشجویان ورودی در طرح 
حلقه های راه مهندسی ثبت نام کرده اندکه نشان دهنده 
نیاز و دغدغه بزرگ دانشجویان ورودی به برنامه علمی 
منسجم و هدفمند است. چه هدفی؟ آشنایی بیشتر و 
ملموس تر با فضای کسب وکار و علمی، به طور کلی و به 
تفکیــک رشــته، از زبان افــراد حرفه ای فعــال در این 

حوزه ها.
ساعت 14:30 روز سه شــنبه برنامه افتتاحیه حلقه ها 
در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه برگزار شد. در این برنامه 
بعد از تالوت قرآن و پخش ســرود ملی، نوبت به پخش 
کلیپی از فضای دانشگاه های کشور رسید. این کلیپ 
هشــت دقیقه ای با زبانی طنــز، انتقاداتی را به فضای 
موجود دانشگاه وارد کرد که با اســتقبال دانشجویان 
همراه بــود. بعد از پخــش کلیپ، مجــری برنامه روی 
ســن آمد. وی پــس از معرفی حلقه هــا از دکتر نایبی، 
استاد شناخته شــده دانشکده برق دعوت کرد تا برای 
دانشجویان صحبت کند. دکتر نایبی درخصوص نحوه 
تأسیس شرکت »رستافن« نکاتی را ذکر کرد. وی گفت: 
»در ســال 73 عضو هیئت علمی شدم و پس از دو سال 
کار متوجه شــدم نمی توانم تنها از این طریق مســائل 
کشور را حل کنم؛ لذا تصمیم گرفتم شرکت »رستافن« 
را تأسیس کنم که حدود هزار نفر در آن مشغول فعالیت 

هســتند«. او همچنین دانشــجویان را دعــوت کرد تا 
عالوه بر مطالعه درس ها فرصتی را برای کســب تجربه 
صنعتی حتی در کارگاه های کوچک اختصاص دهند.
حدود ساعت چهار بود که آقای دیانی مالک و مدیرعامل 
گروه سرمایه گذاری »انتخاب« صحبت هایش را شروع 
کرد. گروه انتخاب در بخش هــای لوازم خانگی، نفت 
و گاز، ســاختمان و گردشــگری و... فعالیــت می کند 
کــه احتمااًل نام های اســنوا و دوو از آن بیشــتر از بقیه 
بخش ها بــه گوش آشــنا باشــند. وی از فاصلــه زیاد 
صنعت و دانشــگاه گفت و تأکید کرد فارغ التحصیالن 

دانشگاهی مشکالت صنعت را رفع نمی کنند. دیانی 
افزود: »با وجودی که مشکل بیکاری در جامعه فراوان 
است؛ اما مهم ترین مسئله امروز صنعت نیروی انسانی 
است. دانشگاه های ما نیروی انسانی را که صنعت الزم 
دارد، تربیت نمی کند«. همچنین به شعار »نه شرقی نه 
غربی جمهوری اسالمی« هم گریزی زد و گفت: »االن 
کشــور ما هم غربی است و هم شــرقی؛ چراکه بیش از 
85درصد اقتصاد کشــور دولتی اســت و در عین حال 
بانک های ما بیشــترین نرخ بهره را به ســرمایه گذاران 
 پرداخــت می کننــد. هــم دولتــی هســتیم و هــم 

سرمایه داری«. 
نکته جالب این برنامه آنجا بود که در حین صحبت های 
دیانی، دکتر نایبی به نشــان تأیید بارها سرش را تکان 
مــی داد و بعد از صحبت هــای وی گفت: »حرف های 
آقــای دیانی آن قدر با حرف های من هم راســتا بود که 
ممکن است فکر کنید ما قباًل هماهنگ کرده باشیم؛ 
ولی این طور نبوده اصاًل«. ایــن میزان توافق نظر بین 
یکی از استادان دانشگاه و یکی از صنعتگران کشوری 

در نوع خود جالب توجه بود.
پس از صحبت هــای دیانی، 3 هدیه از طرف شــرکت 
اســنوا، شــامل تبلــت و پاوربانــک و سررســید و... با 

قرعه کشی به دانشجویان اهدا شد. 
ایــن برنامــه رأس ســاعت 16:30 بــا گرفتــن عکس 

یادگاری دانشجویان با سخنرانان به پایان رسید.

استقبال بیش از 700 نفر از ورودی های جدید از حلقه های راه مهندسی

تشنه آگاهی
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در حاشیه 96بــــــــخش  خـــــــبری مهر   22 شنبه    730 شماره 

تهمت نزن مؤمن 
از زمان اعالم نتایج کنکــور تابه حال ارگان ها 
و مؤسســه های مختلفــی، ازقبیــل آموزش و 
پــرورش، بســیج، تلویزیون و کانــون قلم چی 
از  بــا برگزارکــردن همایش هــا و جلســاتی 
رتبه هــای برتر کنکــور سراســری 96 تجلیل 
کرده اند؛ اما قطع بــه یقین هیجان انگیزترین 
و بهتریــن آن ها، برنامــه ای بود که بــا عنوان 
آیین بازگشــایی دانشگاه ها در ســالن عالمه 
دانشــگاه تهران برگزار شــد. در بخشی از این 
مراسم از رتبه های 1تا5 گروه ریاضی و تجربی 
و انســانی، رتبه های 1تا3 کنکور زبان و هنر و 

رتبه1 سهمیه ایثارگران 25درصد تقدیر شد.
چیزی کــه ایــن مراســم را جــذاب می کرد، 
حضــور مســئوالن عالی رتبــه  کشــوری بود؛ 
ازجمله شخص رئیس جمهور، وزیر بهداشت، 
سرپرست وزات علوم، رئیس سازمان سنجش 
و معاون ایشان، وزرای ورزش و ارتباطات دولت 
یازدهم، رئیس دانشــگاه تهران و جمعی دیگر 

از مسئوالن سازمان های مرتبط. 
هر کــدام از ما، نفــرات برتر کنکور سراســری 
96 بــا هر جهت گیــری سیاســی و اعتقادی، 
از دیدار رئیس جمهور و داشــتن گفت وگویی 
هرچنــد کوتــاه بــا او بــه هیجــان می آییــم. 
دســت دادن و گفت وگــو بــا وزرا نیــز الحــق 

مسئله ای هیجان انگیز است.
برگــزاری ایــن شــکل برنامه هــا بــا حضــور 
مســئوالن عالی رتبه کشــوری، مزایای خوبی 
ازجملــه ایجاد حــس حمایــت در نخبگان و 
مخترعان دارد. البته منظــورم فقط رتبه های 
کنکور نیســت؛ بلکــه باید با برگــزاری چنین 
همایش هایــی به تمام کســانی کــه در زمینه 
علم و فنــاوری تالش می کننــد، دلگرمی داد 
 تا در مسیرشــان پیش برونــد و افتخارآفرینی 

کنند.
این نکته شــایان ذکر اســت که ایــن برنامه ها 
به تنهایی کاری از پیش نمی برد و حمایت های 

مالی و معنوی نیز باید به دنبال آن باشد.
شــاید انجام ایــن فعالیت ها بتوانــد اندکی از 
پدیده  فرار مغزها جلوگیری کند و باعث شــود 
نخبــگان در کشــور خــود مانــده و همین جا 

خدمت کنند.
جذاب ترین بخش مراسم بعد از اعطای جوایز، 
سخنرانی شخص رئیس جمهور بود. وی در این 
خطابه به مسائل گوناگون سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و روابط بین الملل گریزی زد که برای 
همه افراد، چه کســانی که بــا او جهت گیری 
هم ســو دارند چه ناهم ســو، پر از ســوژه های 

جذاب بود.
اینجا قصد ندارم بــه تحلیل یا نقد دلســوزانه 
ســخنان ایشــان بپــردازم، فقط قصــد دارم 
جمله ای از حرف های ایشان را بازگو کنم. فارغ 
از اینکه مقصود او از بیــان این حرف چه بود، 
اگر بــه مفهوم آن توجه شــود، جامعه بر تعداد 
فراوانی از مشکالت اجتماعی و فرهنگی خود 

غالب خواهد شد.
جمله  مذکور این بود: »بدون دلیل و مدرک به 

افراد توهین نکرده و تهمت نزنیم«.

روز شنبه 15 مهرماه سال 1396 مراسمی با عنوان »آیین بازگشایی دانشگاه های کشور« در سالن عالمه دانشگاه تهران با حضور رئیس جمهور  گزارش
برگزار و در آن از رتبه های برتر کنکور سراســری ســال96 تقدیر شــد. البته دکتر روحانی در این مراسم تنها نبود و مســئوالنی، ازجمله وزیر سعید نعیمی

بهداشت، سرپرست وزارت علوم، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس سازمان سنجش، وزرای اسبق ارتباطات و ورزش و رئیس دانشگاه تهران و جمعی 
دیگر از مسئوالن بر وزن این جلسه افزوده بودند.

مراسم با سخرانی دکتر نیلی احدآبادی رئیس دانشگاه 
تهران آغاز شــد. دکتــر نیلی ابتــدا بابت دو مســئله از 
رئیس جمهور تشــکر کرد: یکی ادامه  عملکرد مطلوب 
وی در سیاســت خارجی با هدایت مقام معظم رهبری 
و دومی تصویب قانون اداره  دانشگاه ها به شکل هیئت 
امنا، در قالب احکام دایمی برنامه ششــم توسعه. دکتر 
نیلی افزود: »برای اینکه دانشگاه بتواند مأموریت های 
خود را ســریع و دقیق انجام دهد، نیازمند فعالیت های 
دیگری ازجمله غلبــه بر نبود ســاختار واحد راهبردی 
در زمینه آموزش عالی کشــور اســت«. وی بــا انتقاد از 
تفکیک آموزش عالی بین دو وزارتخانه علوم و بهداشت 
با وجود همکاری خوب بین آن دو، این مســئله را باعث 
محرومیت کشور از پتانسیل هم افزایی ارزشمند این دو  
وزارتخانه خواند. دکتر نیلی همچنین به نامتوازن بودن 
توزیع شــرکت کنندگان در گروه های مختلف آزمایشی 
کنکور امســال اشــاره کرد و آن را تهدیدی بــرای آینده 

کشور دانست.
پس از دکتر نیلی نوبت به دکتر کریمی سرپرست دانشگاه 
علوم پزشکی تهران رسید. او با ذکر مثالی از فعالیت های 
پزشکی و باتوجه به اینکه دانشگاه یکی از سیستم های 
حیاتی کشور اســت، خواســتار حمایت هرچه بیشتر 
در زمینه مالی و معنوی از دانشــگاه شد. دکتر کریمی 
همچنین با برشــمردن دو موضوع دفاع مقدس و طرح 
تحول ســالمت به عنــوان نمونه های موفــق اعتماد به 
دانشگاه، خواستار اعتمادکردن به دانشگاه در مسائل 

مختلف شد.
یکی از دانشجویان دکتری رشته حقوق و یکی از اعضای 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سخنران های بعدی 
بودند.آن هــا در اظهاراتشــان خواســته هایی را مطرح 
کردند که تعدادی از آن ها متوجه مســئوالن و تعدادی 
خطاب به دانشــجویان و اســتادان بــود. خالصه ای از 
ایــن خواســته ها را در ادامــه می خوانیــم: 1. حمایت 

از پژوهش هــای دانشــجویان و 
واگذاری پژوهش های ارگان های 

مختلف به دانشگاه؛
2. اصــالح امور جذب دانشــجو 
در دانشگاه های کشور؛ زیرا این 
شکل از جذب در وضعیت فعلی 
باعث افزایش سطح توقع دانشجو 
و درنتیجــه ایجــاد آســیب های 

اجتماعی فراوان است؛
3. زدودن فضــای امنیتــی از 
دانشــگاه برای امن شدن فضای 
بحث هــای سیاســی و تبــادل 

هدفمند؛
4. تعیین فردی الیق برای تصدی 
وزارت علــوم کــه از دغدغه های 

دانشجو و دانشگاه آگاهی داشته باشد؛ 
5. لزوم اشــتیاق دانشــجویان به تالش علمی؛ چراکه 
مهم ترین عامل موفقیت تالش اســت و دانشــجو نباید 

غصه  امور روزمره را بخورد؛
6. لزوم تک شغلی زندگی کردن استادان؛ چراکه وظیفه 

اصلی آن ها معلم بودن است.
پس از این دو سخنران، دکتر قاضی زاده هاشمی، وزیر 
بهداشت پشت تریبون رفت. وی در ابتدا با بیان تقسیم 
سیستم دانشگاه ها در جهان به چهار نسل یادآوری کرد 
که دانشــگاه وارد مرحله  جدیدی از حیات خود شــده 
است و وظیفه  اصلی آن تولید رفاه است، نه ارائه  مدرک 

و تولید فارغ التحصیل. او در ادامــه با انتقاد از موضوع 
سهمیه  ایثارگران، خواستار تجدیدنظر مجلس درمورد 
این طرح شــدند؛ چراکه گاهی اختالف رتبه در کالس 

درس به60هزار می رسد.
دکتر سید ضیاء هاشمی سرپرست وزارت علوم سخنران 
بعدی بود که پشت تریبون رفت. او با طرح این موضوع 
که دانشــگاه طالب آزادی و عدالت است، از تالش های 
آقای روحانی در سال های 92تا96 برای ورود عقالنیت 
و تدبیر و عدالت به جامعه تشــکر کرد. هاشمی به توجه 
بیش ازحد به تولید مقاله و فارغ التحصیل به عنوان دالیل 
دوری دانشــگاه از صنعت و مواجهه کشور با پدیده ای 

به نام بیکاران دانش اندوخته اشاره کرد.

 رئیس جمهور چگونه 
از فرصت دیدار با نخبگان استفاده کرد؟

پس از مراسم تقدیر از رتبه های برتر، آقای رئیس جمهور 
برای ســخنرانی پشــت تریبون قرار گرفت. روحانی در 
ابتدا با اشــاره به داستان عاشــورا و ماجرای خروج امام 
حســین)ع( از مدینه، خواستار 
توجه به این نکته شد که حضرت 
ابتدا با حاکم مدینه گفت و گو کرد، 
برای او استدالل آورد و زمانی که 
او نپذیرفت از مدینه به مکه آمد. 
روحانی همچنیــن با بیان اینکه 
دلیل امام حســین بــرای خروج 
از مکه تالش برای حفظ حرمت 
کعبه بود، به احادیــث و روایاتی 
مبنی بر اینکــه آبــروی مومن از 
آبروی کعبه باالتر اســت اشاره و 
از شکسته شدن جایگاه و حرمت 
افــراد خدمت گزار مردم توســط 
برخی از قلم هــا و زبان ها انتقاد 

کرد.
رئیــس جمهــور در ادامه درمــورد دانشــگاه ها گفت: 
»دانشگاه بزرگ ترین مکتب آموزشی و بزرگ ترین عامل 
وحدت و امنیت ملی اســت. دانشگاه محل گذار از یک 
جامعه با شرایط استبدادی به سمت جامعه مستقل و از 
یک جامعه استثمارشده به سمت استقالل بوده است«. 
روحانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش اظهار 
کرد: »در بحث مدیریتــی انحصار وجود نــدارد و برای 
انتخاب یک وزیر یا مدیر نباید به اصل و نسب او دقت کرد، 
بلکه چیزی که مهم است شایستگی خود فرد است«. وی 
در مورد فضای سیاسی هم گفت: »در سطح کشور یک 
رقابت ناسالم بین جناح های سیاسی درست کرده ایم. 

در انتخابــات هرکــس از هر جناحی که شــرکت کرده، 
به خاطر مشــارکت باید جایزه بگیرد. در سال های 92، 
94 و 96 تجربه کردیم. بگذاریم یک رقابت آزاد در جامعه 
باشد. در اقتصاد، علم و مدیریت انحصار خطرناک است. 
نقد باید آزاد باشد خصوصًا در دانشگاه ها در جایی که نقد 

دلسوزانه می شود، باید تشویق صورت گیرد«.
روحانی در بخشی از سخنان خود درمورد رابطه  دانشجو 
با سیاســت و مشــکالت جامعه گفت: »می خواهم به 
امیددادن به نســل جوان برای آینده کشور تأکید کنم. 
ما ملتی بــزرگ و دارای فرهنگ بســیار غنی و ســوابق 
علمی بزرگ در طول تاریخ هستیم. امروز دانشگاهیان 
و دانشــجویان در مســائل روز باید پیشــرو باشند. من 
نمی خواهم بگویم دانشــجو دیپلمات اســت؛ اما باید 
مسائل سیاسی جامعه را خوب بداند و نقد کند. نگذاریم 
عده ای جامعه ما را به آینده مأیوس کنند و کار ارزشمند 
ملت ما را زیر ســؤال ببرند. چرا بعضی ها از اینکه کشور 
دچار مشکل شــود، خوشحال می شــوند و نان خود را 
در دعوا می بینند؟ چرا باید نزاع داشــته باشیم؟ ما باید 
نظرات مختلف را ارائه دهیم؛ اما در منافع ملی هم صدا 
و هم نظر باشــیم. ما در مذاکرات هســته ای و در توافق 
برجام به مواردی غیر قابل بازگشت رسیدیم. در مذاکرات 
هســته ای قدرت سیاســی مان را برای جهانیان روشن 
کردیم. نشــان دادیم که دیپلمات های مــا آن قدر قوی 
هستند که با شــش قدرت جهان حرف بزنند و به توافق 
دست یابند؛ توافقی که طرف مقابل می گوید ما فریب 
خورده ایم. البته این حرف هم نادرســت است و مبنای 

توافق برد برد بوده است«.
رئیس جمهــور با بیان اینکه در ســازمان ملــل بیش از 
190 کشور جهان به جز آمریکا و اسرائیل گفته ما را تأیید 
می کردند، گفت: »این پیروزی ما در صحنه دیپلماسی 
جهان است. برجام پیروزی اخالقی ما بود و راست گویی 
ما را در جهان ثابت کرد و این در تاریخ ماندگار و غیرقابل 
برگشت است. قطعنامه سازمان ملل که سال ها علیه ما 

بود، لغو شد و این پیروزی حقوقی ما است«.
روحانــی در بخش دیگری از ســخنانش یکی از عوامل 
بیکاری را بی توجهی به این نکته دانست که ما برای چه 
شــغل هایی نیازمند تحصیالت تکمیلی هستیم و این 
موضوع که دانشگاه را براســاس نیاز های جامعه و رفع 

مشکالت آن تنظیم کنیم.
رئیس جمهور در آخر به مشکالتی نیز اشاره کرد که باعث 
شــده دولت نتواند آن طور که باید از دانشــگاه حمایت 
کند؛ ازجمله صرف حدود 30درصد از بودجه کل کشور 
برای یارانه و کمک به صندوق بازنشستگی و مشکالتی 
که از دولت های قبل برایشان به ارث گذاشته شده است.

مراسم تجلیل از رتبه های برتر کنکور سراسری 96

تقدیر هیئت دولت از هیئت نخبگان

انتقاد از  با  وزیر بهداشت 
موضوع سهمیه  ایثارگران، 
خواســتار تجدیدنظــر 
این طرح  مجلس درمورد 
شــدند؛ چراکــه گاهی 
اختالف رتبــه در کالس 

درس به60هزار می رسد
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ســتاد »اوج« را یادتان است؟ ستاد »اســتقبال از ورودی های جدید« تقریبًا آخرین برنامه خود را هفته  گذشــته در سطح دانشگاه به صورت گســترده برگزار کرد. مثل اینکه کاًل این ســتاد کار کوچک انجام پرونده
نمی دهد! اول تماس با خانواده تمام پذیرفته شــدگان کنکور در کمتر از 48 ســاعت، سپس برنامه های مفصل استقبال از 
دانشجویان و خانواده ها در تهران، بعد از آن اردوی بزرگ مشهد و این بار نمایشگاه دستاوردهای دانشجویی در سطح دانشگاه.

96 مهر   22 شنبه    730 پرونــــــــــــــــــــــــدهشماره 

آرام، متین، سیاســت مدار، عاقل و مطمئن. این ها مشخصات کسی نیست جز پسر چشم سبز دانشکده مکانیک که بی شک یکی از فعال ترین انسان های روی 
زمین است. به سراغ امیر هرمزی، مسئول برنامه های تهران ستاد اوج رفتیم تا زوایای مختلف این نمایشگاه را از او بپرسیم.

چه شــد تصمیم گرفتید این نمایشــگاه را 
برگزار کنید؟ 

امسال درراستای یکپارچه سازی برنامه های استقبال از 
ورودی های جدید، قرار بود یکی از برنامه های ما همین 
نمایشگاه باشد؛ جایی که گروه ها در کنار هم بتوانند به 
معرفی خود و جذب نیرو بپردازند. البته قرار بود در فاصله 
روزهای شنبه تا سه شنبه آخر شهریور، مصادف با اعالم 
نتایج و فرایند ثبت نام و درواقع پیش از اردوی مشهد، این 
برنامه را برگزار کنیم که متأسفانه به خاطر تأخیر سازمان 
ســنجش در اعالم نتایج این کار به هفته ســوم مهرماه 

موکول شد.
چرا هفته ســوم مهر را انتخاب کردید؟ چرا 
درست در زمانی که نمایشگاه کار هم برگزار 

می شد، این نمایشگاه را اجرا کردید؟
خب بعــد از اردو بالفاصله دهه اول محــرم بود و فضای 
دانشگاه تقریبًا حســینی بود؛ لذا خواستیم که افراد با 
خیالی آســوده به عزاداری های خود برســند و سپس با 

فاصله ای معقول از عاشورا، نمایشگاه را برپا کنیم.
چرا درســت در زمانی که نمایشگاه کار هم 
برگزار می شد، این نمایشگاه را اجرا کردید؟ 
بــه نظر شــما تقابــل غرفه هــای معمولی و 
غرفه های حرفه ای و جذاب نمایشگاه کار، 

به برنامه دانشجویان آسیب نمی زد؟
اواًل که تقریبًا ناگزیر بودیم در این زمان برگزار کنیم. چون 
از هفته آینده کم کم میان ترم ها شــروع می شد و هوا هم 
رو به  ســردی می گذاشــت و از طرفی زودتر هم نمی شد 
برگزار کرد. ضمن اینکه به شخصه هیچ مشکلی ندارم که 
دانشجویان هرچه سریع تر سطح امکانات دانشگاه را در 
فعالیت های دانشجویی ببینند. سال بعد خود این ها باید 
در این نمایشگاه غرفه داری کنند. من حتی شنیدم که 
یکی از شرکت های حاضر در نمایشگاه کار، 40 میلیون 
تومان برای غرفه سازی هزینه کرده است؛ درحالی که کل 
هزینه نمایشگاه ما یک دهم این مقدار بود. ضمن اینکه 
فکر می کنم یک هفته فرصت کافی برای دانشــجویان 

وجود داشت که به هر دو نمایشگاه سر بزنند.
آیا انتظار خودت از کیفیت شرکت گروه ها در 

نمایشگاه برآورده شد؟
انجمن های علمی و کانون ها خیلی شرکت کردند. تقریبًا 
همیشه غرفه هایشان پر بود و مطلب برای ارائه داشتند؛ 
اما تشکل های اسالمی آن طور که باید و شاید حضور پیدا 
نکردند. البته انجمن اســالمی خوب شــرکت کرده بود 
و نســبت به بقیه برنامه را جدی تر گرفته بود. البته شاید 
حق داشته باشند. چون جذابیت های آن ها شاید فرق 
کند با بقیه گروه ها و شــاید این نمایشگاه کارکرد الزم را 

برای آن ها نداشت.
برخــی گروه هــا گفتنــد کــه خیلــی دیــر 

اطالع رسانی شده بود. آیا تأیید می کنید؟
من می خواستم در ســؤال قبل این مســئله را بپیچانم 
که شما نگذاشــتید! فقط یک گروه این طور بود. بسیج 
دانشجویی دچار یک سوءتفاهم شــده بود. موضوع از 
این قرار بود که من شــخصًا یک ماه پیش بــا فرمانده یا 
دبیر بســیج، آقای واردی صحبت کردم و ایشان خیلی 
ابــراز تمایل و آمادگــی کردند که قوی حضــور خواهند 
داشت. در این بین در یکی از جلسات شواری فرهنگی 
موضوع تغییر تاریخ نمایشگاه مطرح می شود که دوستان 
بسیج فکر کردند تاریخ نمایشگاه کاًل عوض شده است؛ 
در حالی کــه صرفًا در حد یک پیشــنهاد بــود و روی آن 
تصمیم گیری نشــده بود. لذا فکر کردند که این غرفه ها 
کنسل شده و دوباره برپا شــده و دیر اطالع رسانی شده 
اســت. بقیه گروه ها همگی از یک ماه ونیم پیش، از این 
برنامه اطالع داشتند. فقط دو گروه دیگر که در هیچ یک 
از ایــن طبقه بندی ها قرار نداشــتند کمی دیرتر متوجه 
شدند که آن ها هم روزنامه شریف و مرکز کارآفرینی بودند.
شــما چه امکاناتی در اختیــار گروه ها قرار 

دادید؟
فیزیک غرفه ها، برق، دو صندلــی و یک میز. البته برای 
انجمن های علمی امکان چاپ رایگان پوســتر، نشریه 

و... را نیز پیش بینی کرده بودیم.
به نظر شما استقبال گروه ها چطور بود؟

اکثر گروه ها راضی بودند. فقط تشکل ها کمی اعتراض 
داشــتند که غرفه هایشــان در دید عموم نیست. ما هم 
سعی کردیم با اطالع رســانی و تبلیغات، به دیده شدن 
همه غرفه ها کمک کنیم. ضمن آنکه برگزاری این برنامه 

در کنار تاالرها باعث شد خیلی از اســتادان نیز از آن ها 
دیدن کنند، مثل دکتر مشایخی، دکتر اجتهادی و ... . 
دکتر حسینی هم به طور ویژه و دقیق از نمایشگاه دیدن 
و ابراز رضایت کردند. مسئولین محترم نهاد هم از دیگر 

بازدیدکنندگان بودند. 
باید توجه داشــته باشــیم که این برنامه بــرای اولین بار 
توسط ستاد استقبال از ورودی ها برگزار شد. پیش از این 
هم نمایشگاه هایی داشته ایم؛ اما هرگز همه کانون ها، 
انجمن های علمی، تشکل های دانشــجویی و شورای 

صنفی را یک جا نداشته ایم.
گفتی که استقبال گروه ها خیلی خوب بود؛ 
اما چرا گروه بزرگی مثل رسانا را در نمایشگاه 

نداشتیم؟
من هم تعجب کردم. کاًل از مجموع 11 انجمن علمی، 3 

انجمن هوافضا و رسانا و عمران نیامدند.
چرا این انجمن ها حضور پیدا نکردند؟

به نظــر من هوافضا و عمــران کاًل نیاز بــه تقویت دارند. 
درواقع آدم پاکار کم دارند. البته هوافضا تا لحظات آخر 
می خواست حضور یابد؛ اما ریسک نکرد. اما رسانا ظاهرًا 
یک سری مســائل داخل دانشــکده ای دارند که ظاهرًا 

درحال حل شدن است.
به خاطر ایــن نبود کــه نمایشــگاه را قبول 

نداشتند؟
خیر. اصاًل چنین فضایی از هیــچ یک از گروه ها مطرح 

نشد. رسانا احتمااًل آمادگی نداشتند.
اســتقبال ورودی های جدید چطــور بود؟ 
آیا الزم بود از یکشــنبه تا چهارشــنبه ادامه 

داشته باشد؟
روز یکشنبه ســاعت 10 افتتاحیه نمایشگاه بود. برخی 
غرفه ها کمی دیر آمدند؛ اما تا ساعت 10:30 دیگر واقعًا 
نمایشگاه شروع شــده بود. ساعت 12تا13:30 همان 
روز و روزهای بعد، به جز چهارشــنبه، اســتقبال بسیار 
خوب بود. خصوصًا که همه ورودی ها از جلوی تاالرها رد 
می شدند و محل نمایشگاه از این لحاظ بهینه محسوب 
می شــد. دلیل اینکه نمایشــگاه را تا چهارشــنبه ادامه 
دادیم، قولی بود که به گروه ها داده بودیم مبنی بر اینکه 

یک هفته نمایشگاه در اختیار آن ها بگذاریم.
یکی دیگر از نکات ویژه امسال این بود که شورای صنفی 
کاماًل درگیر مسائل ورودی ها بود و در نمایشگاه نیز یکی 
از فعال ترین غرفه ها را داشتند. این درحالی بود که پیش 
از این معمواًل شورای صنفی از گروه ها جدا افتاده بود و 
حتی مسئوالن دانشگاه هم ترجیح می دادند فاصله ای 
بین این ها باشد؛ اما امسال همه در کنار هم بودیم و این 

یک نکته ممتاز بود.
چــرا اســم نمایشــگاه را »دســتاوردهای 
گروه های دانشــجویی« گذاشتید؟ به نظر 
شــما غرفه هایی که بیشتر فقط پر از عکس 
بود، نمایانگر دستاوردهای دانشجویی بود؟
خب بســیاری از گروه ها در این نمایشگاه موفق شدند 
نشریاتی را به چاپ برســانند و عرضه کنند. البته شاید 
می شد اسم نمایشگاه را آشنایی با گروه های دانشجویی 
گذاشت؛ اما مثاًل کانون شعر و ادب، کتاب شعر شریف 
را در اختیار مخاطبان گذاشت که دستاوردی بزرگ برای 

این کانون محسوب می شود. 
چرا برنامه های جانبی نمایشگاه کم بود؟

برخی گروه ها برنامه های خوبی داشتند؛ مثاًل یاریگران 
برنامه های خوبی داشت، رادیو شریف هم مسابقه هایکو 
برگزار کرد. تشــکل ها آن طور که انتظــار می رفت برنامه 

ویژه ای برگزار نکردند. 
برخی گروه ها نســبت به چینــش غرفه ها 
اعتراض داشتند. چرا براساس حروف الفبا 

غرفه ها را چیدید؟
اگر این کار را نمی کردیم به هر حال گروه هایی شــکایت 
می کردنــد و ناراضی می ماندند. مجبور شــدیم. ضمن 
اینکه کانون ها، انجمن های علمی و تشــکل ها در ســه 

قسمت مختلف چیده شده بودند.
چیزی هست بخواهی اضافه کنی؟

دو نکته هســت که دوست داشتم اضافه کنم. اول اینکه 
امسال برای اولین بار بود که ما هیچ نامه شکایت مکتوبی 
با موضوع اردوی مشهد و استقبال از ورودی ها به ریاست 
دانشگاه نداشتیم. دلیل اصلی آن هم به نظرم این بود که 
خود انجمن های علمی کامــاًل در متن برنامه ها بودند و 
درواقع جزء برگزارکنندگان محسوب می شدند. موضوع 
دیگر ظهور پدیده ای به نام آقای آرین صقری، ورودی 95 
شیمی است که مسئولیت نمایشگاه با ایشان بود و الحق 

که بسیار جوان و توانمند است.

این اولین دوره بود

گزارشی از نمایشگاه دستاوردهای دانشجویی

َگه تند و گهی خسته ...

 توضیحات مسئول برنامه های تهران ستاد اوج 
در خصوص نمایشگاه دستاوردهای گروه های دانشجویی
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مشخصات نمایشگاه:

هدف: معرفی گروه ها به دانشجویان ورودی جدید
هدف خودمانی: تور پهن کردن برای جذب نیروی جدید

محل: خیابان بین ساختمان ابن سینا و تاالرها

فعال سیاسی تشکل ها: آقا! ما هم هستیم به خدا. به غرفه »آزادی خواه، 
اصالح طلب، انقالبی و اهلی ما« در جنوب ابن سینا سر بزنید.

تعداد غرفه: 35 غرفه و 32 گروه در ســه قســمت کانون های فرهنگی و 
انجمن های علمی و تشکل های دانشجویی.

انجمــن علمــی کاوش: البته ما رو کــه انداختید جنوب ابن ســینا بین 
تشکل ها، اون وقت روزنامه شریف باید بین انجمن ها باشه.

96 مهر   22 شنبه    730 شماره  پرونــــــــــــــــــــــــدهپرونــــــــــــــــــــــــده

از آنجایی که نظرات درخصوص چندوچون نمایشگاه در میان شرکت کنندگان زیاد بود، چهارشنبه، روز 
آخر نمایشگاه، سری به عرفه ها زدیم و از غرفه داران درخصوص نمایشگاه نظرسنجی کردیم. بگذریم 

که تقریبًا 6-7 غرفه خالی بودند و از صبح تا عصر کســی در آن ها حضور نیافت؛ ولی درنهایت موفق 
شدیم نظر 26 گروه از 32 گروه شرکت کننده را جویا شویم که میانگین نمرات آن ها به شرح زیر است.

تفسیر نظرسنجی: متوسط!
با نگاهی به نمرات می توان نتیجه گرفت که از نگاه غرفه داران، این برنامه نمره ای متوســط می گیرد.  برخاف انتظار 
ما )روزنامه( بیشترین رضایتمندی گروه ها از مدت نمایشــگاه، یعنی چهارروزه بودن آن بود. البته شاید اگر آن چند 
گروهی که روز آخر نیامده  بودند در نظرســنجی شــرکت می کردند، نمره ای کمتر به این موضوع می دادند؛ ولی در 

کل نمره 3/4 برای ما دور از انتظار بود. اما همان طور که می شــد پیش بینی  کــرد، برنامه های جانبی کمترین نمره 
را از غرفه داران گرفته بود.شــاید بیشــتر این موضوع برمی گردد به خود گروه ها که برنامه ویژه ای در کنار نمایشگاه 

پیش بینی نکرده بودند و در آخر هم این مورد نمره 2/5 گرفت.

یادداشت

نظرسنجی

ما نصفمون تو زمینه هنوز
با وجود اینکه دانشگاه شــریف هیچ فضایی ویژه برای  محمد صالح انصاری

برپایی نمایشگاه ندارد، هفته گذشته چهار نمایشگاه در 
دانشگاه برگزار شــد. از این چهارتا، دو نمایشگاه بود که 
هر یک به تنهایی قابلیت پرونده شــدن داشت و آن قدر 
مملو از ســوژه بود که ما نیــز از پوشــش کامل آن ها 
درماندیم؛ اما در حد چند ســاعتی که من از این دو نمایشــگاه دیدار کردم، 

چند نکته جالب به نظرم رسید:
هزینه کردن در رقابتی سخت   .1

نمایشگاه کار امسال تقریباً 300 فرصت شــغلی را معرفی کرده بود؛ اما 
بازدیدکنندگان از نمایشــگاه در مجموع این ســه  روز بیش از چندهزار 
نفر بوده است؛ یعنی نیروی متقاضی کار بیش از فرصت های شغلی بوده 
اســت. لذا با توجه به عرضه و تقاضا به نظر می رسد الزم نباشد شرکت ها 
خیلی خود را به آب و آتش بزنند برای جذب نیرو؛ اما چیزی که می بینیم 
این اســت که چندین میلیون تومان برای غرفه ســازی خرج می کنند، 
برنامه های جذاب جانبی برگزار می کنند، از افرادی آراسته )خیلی خوب 
گفتم، نه؟( استفاده می کنند و همیشــه حداقل 3 نفر از افراد پرانرژی و 
مسلط سازمان خود را در غرفه هایشــان حاضر نگه می دارند تا بیشترین 
بازدیدکننده را جذب و بهترین خدمات را به بازدیدکنندگان ارائه کنند. 
درمقابل اما گروه های دانشجویی با حداقل امکانات به نمایشگاه آمدند و 
برخی از غرفه ها، ساعت ها و بلکه روزها خالی و بدون غرفه دار بودند. اکثر 
غرفه ها هم فقط با عکس تزئین شده بود و کمتر کسی از صدا و تصویر در 
جذب مخاطب استفاده کرده بود. ضمن آنکه گاهی اوقات افرادی که در 
غرفه ها حضور داشــتند، یا پرانرژی نبودند و تاشی برای جذب مخاطب 
نمی کردند یا توان ارائه خوبی نداشتند؛ درحالی که هدف از این نمایشگاه، 

معرفی گروه ها و جذب نیروی جدید بود. این مشــکلی اســت که همه 
گروه های دانشجویی به شدت با آن درگیر هستند.

نوآوری مایل به صفر...  .2
»بچه ها تو نمایشگاه فوتبال دستی و PES گذاشــتن«. به نظر شما این 
جمله مربوط به کدام یک از نمایشــگاه های فوق اســت؟ اشتباه حدس 
زدید. نمایشــگاه کار. آن هایی هم که درست گفتند، از قبل می دانستند! 
همان طور که عرض کردم در نمایشــگاه کار، شــرکت ها از هر ترفندی 
برای جذب مخاطب اســتفاده می کردند و هر غرفه به تنهایی برنامه های 
جانبی ویژه ای تدارک دیده بود. مسابقه PES، فوتبال دستی، روبیک و... 
عاوه بر این خود مسئوالن برگزاری نمایشــگاه هم در حاشیه نمایشگاه 
فضایی را تعبیه کرده بودند که شرکت ها در آنجا سمینار آموزشی برگزار 
کنند که اتفاقاً با اســتقبال خوبی هم روبه رو شــده بود؛ اما در این سوی 
دانشــگاه، گروه های دانشــجویی خیلی کم به این موضوع توجه کرده 
بودند. کارآفرینی امکان مونوپولی  بازی کردن گذاشته بود، رادیو شریف 
مســابقه هایکو برگزار کرد، انجمن اسامی مستقل مناظره برگزار کرد و 
یاریگران هم فعالیت هایی در این راستا انجام داد. البته این ها را من به یاد 
دارم؛ اما تشکل ها سخنرانی، تریبون آزاد یا مناظره داغ برگزار نکردند. یا 
مثًا روزنامه شریف شاید اگر فضا اجازه می داد می توانست کارگاه آموزش 

روزنامه نگاری یا نشریه گردانی برگزار کند.
سال بعد کدام نمایشگاهیم؟  .3

یادم است زمانی که اولین سالی که نمایشــگاه کار برگزار شد، من دبیر 
انجمن علمی دانشکده بودم و خیلی ناراحت شدم و با خودم گفتم: »مگر 
دانشگاه جای این کارهاست؟ مفت مفت رزومه جمع می کنن و نخبه های 
کشور رو می برن تو سازمانشــون«. پارسال که از ارشــد فارغ التحصیل 

شدم، خودم رفتم نمایشگاه و در دو شرکت رزومه پر کردم و ممنون بودم 
از کسانی که این همه شرکت را یک جا جمع کرده اند تا من بتوانم شغلی 
مناسب پیدا کنم. نکته اینجاست که با گذشت زمان خواسته های ما هم 
عوض می شود. احتمالش کم نیست چند سال آینده نیازمند شغل باشیم 
و مخاطب نمایشگاه کار یا حتی جزء مسئوالن شرکتی باشیم و در نقش 
غرفه دار در نمایشگاه کار، برای پیداکردن نیروهای توانمند. خاصه آنکه 
قدر این روزها را بدانیم که می توانیم و حاضریــم در راه اعتای فرهنگ 
جامعه و افزایش نشــاط و به چالش کشــیدن دغدغه های یکدیگر بدون 

چشمداشت کار کنیم.

جمع بندی: نمایشگاه برنامه ای مجزا و جدی است
این اولین دوره نمایشگاه دستاوردهای دانشجویی بود و من هم تا توانستم آن 
را کوبیدم؛ اما این مشکات به نفس کار برنمی گردد، بلکه به نحوه اجرا و مهم تر 
از آن مشــارکت خود گروه ها بازمی گردد. خود روزنامه که در نگاه اول این قدر 
به نمایشگاه غر زد، 17 فرم همکاری از عاقه مندان جمع کرده است که جزء 

دستاوردهای نمایشگاه محسوب می شود.
قطعاً از گروه های دانشــجویی و معاونت فرهنگی انتظار نمی رود غرفه های 
چندمیلیونی برپا کنند؛ ولــی در عوض انتظار می رود نوآوری بیشــتری در 
نمایشگاه به خرج دهند و با کارهای جذاب افراد را به سمت خود بکشانند. باید 
بپذیریم که اکثر ما غرفه داری بلد نبودیم و برای این فرصت برنامه ریزی الزم را 
برای جذب مؤثر مخاطب نکرده بودیم و نمایشــگاه را برنامه ای جانبی در نظر 

گرفتیم.
فکر می کنم گروه ها سال دیگر خیلی بیشــتر به این برنامه اهمیت دهند و تا 
سال دیگر طوری فعالیت کنند که در نمایشگاه بعدی همه را به وجد بیاورند. 
امیدوارم معاونت فرهنگی دانشــگاه هم فضا و امکاناتی بهتر برای این رویداد 

پیش بینی کند.
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 به تاریخ برگزاری
 چه نمره ای می دهید؟ 

مدت )تعداد روزها و ساعت( 
نمایشگاه چطور بود؟ 

 مکان نمایشگاه 
چطور بود؟ 

عنوان »دستاوردهای گروه های 
دانشجویی« چقدر با محتوای غرفه ها 

سازگار بود؟

 آیا از اطالع رسانی به گروهتان 
راضی بودید؟ 

 استقبال مخاطبان از نمایشگاه 
چطور بود؟ 

 به تیم پشتیبانی نمایشگاه 
چه نمره ای می دهید؟ 

 به چینش غرفه ها 
چه نمره ای می دهید؟ 

 برنامه های جانبی گروه ها 
در نمایشگاه چطور بودند؟ 

 به گروه های دیگر 
چه نمره ای می دهید؟



ذخیره انرژی در خانه، ُنرم جدید در دهه آینده
طبق نظرسنجی بنیاد Climate council در استرالیا، 75درصد مصاحبه شوندگان 
بر این باورند که ذخیره انرژی خورشیدی در باتری برای خانه ها به استاندارد یا ُنرم 
جدید تبدیل خواهد شد. نیمی از آن ها نیز بر این عقیده بوده اند که بانک های باتری 
بزرگ مقیاس در همین مدت زمانی بسیار فراگیر خواهند شد. درخورذکر است که 

مردم اســترالیا عالقه زیادی به سیستم های خورشیدی ســقفی دارند و به نظر می رسد نرخ نسبتًا کم فروش 
برق به شبکه در استرالیا که برای توان زیر 100کیلووات، 11 سنت بر کیلووات ساعت است، افراد را به ذخیره 
Renewable Energy World :منبع انرژی در خانه هایشان ترغیب می کند. 

از رونق افتادن نیروگاه های هاضم در آلمان
کشور آلمان با دارابودن 6800 واحد هاضم صنعتی پیشروترین کشور در این زمینه 
اســت. هاضم بی هوازی )Anaerobic Digester( تجهیزی بــرای تولید بیوگاز از 
ترکیبات زیســتی، مثل محصوالت کشاورزی، پســماند غذایی و کود است؛ اما در 
آلمان یکی از ورودی های اصلی برای تولید بیوگاز، ذرت اســت. یعنی کشت ذرت 

با هدف تولید بیوگاز صورت می گیرد؛ اما اخیرًا در نتیجه محدودیت زمین در آلمان و رقابت بین غذا و انرژی، 
قیمت خرید تضمینی برق تولیدی از نیروگاه های هاضم توسط دولت کاهش شدیدی داشته است و به همین 

علت کسب و کار این نیروگاه ها با مشکل مواجه شده است.
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قبل از آنکه درمورد مشــکل نفت کوره در ایران صحبت کنیم، بگذارید اول سه سؤال اساسی را جواب دهیم. سؤال اّول: نفت کوره چیست؟  انرژی
یکی از فراوردهای پاالیش نفت خام که حدود 27درصد از تولیدات پاالیشگاهی ایران است. سوال دّوم: ارزش نفت کوره در بین فراورده های مرتضی محمودی

پاالیشــی چقدر اســت؟ از بین 5 فرآورده اصلی پاالیشــی، یعنی گاز مایع، بنزین، نفــت گاز )گازوئیل(، نفت ســفید و نفت کوره، فراورده آخــر یعنی نفت کوره 
کم ارزش ترین محصول از نظر قیمتی به حساب می آید؛ به طوری که معمواًل قیمت این فراورده صادراتی از قیمت نفت خام نیز کم تر و بزرگ بودن حجم تولید آن 
موجب زیان ده شــدن پاالیشگاه است. ســؤال ســوم: پس ما چرا نفت کوره تولید می کنیم؟ تکنولوژی پاالیشگاه های ما قدیمی اســت. برای آنکه متوجه عمق 
عقب ماندگی تکنولوژی پاالیشــگاه ها بشوید، جالب اســت بدانید که پاالیشــگاه های ایران به دلیل فناوری قدیمی موجود، از کل ظرفیت پاالیشی خود یعنی 
1میلیون و 600هزار بشکه نفت خام در روز، حدود 27درصد را به نفت کوره تبدیل می کنند. این رقم هم اکنون برای پاالیشگاه های کشور آمریکا به 2/6 و برای 

چین به 2/7درصد رسیده است!

سه شــنبه هفته گذشــته دانشــکده انرژی شریف در 
کالس سیاســت گذاری انرژی، میزبان دکتر فریدون 
فشــارکی بود. دکتر فشــارکی رئیس و مؤسس شرکت 
FGE اســت. شــرکت Fact Global Energy  شرکت 
مشاور شناخته شــده بین المللی در زمینه بازار نفت و 
گاز اســت. دکتر فشــارکی که برای دومین بار میهمان 
این دانشکده بود، در سخنرانی اش درمورد نگرانی ها 
درخصــوص بازار محصــول نفت کوره ایــران صحبت 
کرد. موضوع از این قرار است که بازار اصلی نفت کوره 
تولیدی ایران، سوخت کشتی هاست و حاال با قوانین 
 ،IMO جدید سازمان بین المللی دریانوردی، معروف به
کشــتی ها از سال 2020 از مصرف ســوخت با درصد 
گوگرد باالتر از 0/5درصد منع می شوند. در حال حاضر 
این ســقف 3/5درصد اســت. اما آیا این سقف رعایت 

خواهد شد؟ چگونه؟ 
در کنفرانس بین المللی FUJCON )نشســت ساالنه 
بانکرینــگ و نفت کــوره( کــه در فوجیره کــه یکی از 
مهم تریــن بندرهای خلیج فارس اســت برگزار شــد، 
حدود 35درصد از کارشناسان معتقد بودند کشتی ها 
از ســایر سوخت های پاالیشی اســتفاده خواهند کرد 
)اصطالحًا distillates(. 22درصد معتقد بودند از نفت 
کوره کم سولفور استفاده خواهند کرد، 7درصد آینده 
نصب اسکرابر در کشتی ها برای کاستن از آلودگی هوا 
را محتمل دانستند و 1درصد تصور می کردند استفاده 
از ســوخت LNG در ســال 2020 در دســتور کار قرار 
خواهد گرفت. به نظر 35درصد باقیمانده هم کشتی ها 

از قوانین محیط زیستی تبعیت نخواهند کرد!
دکتر فشارکی معتقد است قوانین اعمال شده بسیار 
جدی است و با این شــرایط ایران مهم ترین بازار نفت 
کوره خود را از دست خواهد داد و باید فکری برای این 
موضوع کــرد. تغییر تکنولوژی پاالیشــگاه ها راهکار 

بلندمدتی اســت؛ امــا در کوتاه مدت چــه باید کرد؟ 
نظر رئیس مؤسســه فکت گلوبال انرژی اســتفاده از 
نفت کوره در مصارف داخل کشــور است؛ نظری که 
اگرچه بر خالف مذاق طرفداران محیط زیست ایران 
اســت، تنها راهــکار اقتصادی و ممکن بــرای وزارت 

نفت خواهد بود.
امــا آیــا این مســئله موضــوع تــازه ای اســت؟ خیر. 
سال هاســت کــه کارشناســان انــرژی و اقتصــاد در 
کشــور، اهمیت تغییر تکنولوژی پاالیشگاه ها و تولید 

حداقلی نفت کــوره را مطــرح می کنند؛ اما مســئله 
تحریــم، دسترسی نداشــتن بــه تکنولــوژی و نیاز به 
ســرمایه گذاری های بــزرگ، مهم ترین ســد برای این 
موضوع بــوده اســت. در این بین فقــط طرح کاهش 
نفت کوره در کشــور مربوط به پاالیشگاه اراک در سال 
1390 بوده است که حجم نفت کوره این پاالیشگاه را 

از 29درصد به 16درصد کاهش داده است.
حال باید دید وزارت نفت مهندس زنگنه برای حل این 

مشکل چه راهکاری را پیش خواهد گرفت!

صحبت های دکتر فریدون فشارکی در حاشیه کالس سیاست گذاری انرژی

نفت کوره، آتِش جان وزارت نفت
فیل در خانه تاریک 

چنــدی پیــش رویــدادی 
به نــام پویش ملــی »من صدای آب هســتم« 
در ســالن همایش هــای وزارت نیــرو برگــزار 
شده بود و اقشــار و اصناف مختلف جامعه از 
جمله دانشــگاهی، بازیگر، خطیب مذهبی و 
نماینده مجلس در آن شرکت کرده بودند. در 
پی این رویداد این نکتــه به ذهنم آمد که گویا 
مشــکلی به نام محیط زیســت همان داستان 
فیل در خانه تاریک موالنا جالل الدین محمد 
بلخی است. داســتان از این  قرار است که در 
شــهری که مردمش به عمر خــود فیل ندیده 
بودنــد، از هندوســتان فیلی آوردنــد و آن را 
بــه خانه  تاریکــی بردند و مردم را به تماشــای 
آن دعــوت کردنــد و چــون مــردم در تاریکی 
نمی توانستند فیل را با چشم ببینند، به ناچار 
با دســت خود فیــل را لمــس می کردند و آن 
کســی که دســتش به خرطوم فیل می رسید 
آن را مانند ناودانی بزرگ تصور می کرد. آن که 
گوش فیــل را لمــس می کرد گمــان می کرد 
بادبزن اســت و... . فیل همــه  این ها بود؛ اما 
هیچ یک از این هــا فیل نبود. آن ها در صورتی 
می توانستند تصویر روشــنی از فیل به دست 
آورند که هر یک یافته های خود را برای دیگری 
توضیح دهــد و درعین حال بــرای یافته های 
دیگران احترام قائل شــود، یا اینکه با شمعی 

روانه خانه تاریک شوند. 
امــا ارتبــاط ایــن داســتان با محیط زیســت 
چیســت؟ هر شــخصی بســته بــه تعلقی که 
بــه گروهی خــاص دارد، چه بازیگر ســینما و 
تلویزیون، چه خطیــب مذهبی، چه مهندس 
و چه استاد دانشگاه، با دیدگاه خاص خود به 
مسئله محیط زیست می نگرد و طبعًا راه حلی 
کــه ارائه می کنــد نیز در حیطــه فعالیت خود 
کاربرد دارد. نکته مهم آن اســت که هر یک در 
جایگاه خود به وظایف و مسئولیتشــان عمل 
کند. به بیــان واضح تــر، خطیــب مذهبی یا 
بازیگر سینما مسئول پروژه  تأمین آب نباشد، 
بلکه در زمــره فعالیت های خــود میان مردم 
فرهنگ اســتفاده صحیح از محیط زیســت را 
تبلیغ کند؛ همان طور که در داســتان مذکور 
کســی که خرطــوم فیــل را لمس کــرده بود، 
نمی توانســت بگوید آن را مانند بادبزن تصور 

کردم. 
نکتــه مهم دیگــر توانایــی ارتباط برقرارکردن 
افــراد با زمینه های مختلف اســت تــا نظرات 
یکدیگر را گوش کنند و بر پایه منطق و خرد و نه 
براساس فانتزی فکرکردن، با یکدیگر مباحثه 
کنند؛ چراکه منطق و خرد همان شمعی است 
که بــه کمک آن می توان از ظلمت و ســیاهی 

خانه تاریک رهایی یافت.

انـــرژی و محیط زیـــستتوسعه پایدار

در حاشیه

این دومین حضور دکتر فشارکی در دانشگاه شریف است. اولین بار او در پاییز سال 
94 به دانشــکده انرژی آمد و در آنجا درخصوص تفاوت بازار نفت و گاز و آینده این 
دو بازار سخن گفت. در آن زمان مهم ترین مسئله بحث فریز نفتی و دعوای قیمت 
نفت ایران و عربستان بود. دکتر فشارکی معتقد بود در صورتی که قیمت کم شود، 
نفت شیل از بازار خارج خواهد شد و موافق افزایش تولید بود. وی همچنین قوانین 
مسائل محیط زیســتی و اثرگذاری آن ها بر بازار انرژی را در ســایه ابهام می دید و 
دیدگاه اقتصادی را تعیین کننده اصلی می دانســت. اینکه پس از دو سال ایشان 

از اهمیت قیدهای محیط زیستی و تغییر زمین بازی انرژی های کالسیک سخن 
می گوید، نکته درخورتوجهی است. در این جلسه عالوه بر دکتر فشارکی، مهندس 
زمردیان که از کارشناسان برجسته مؤسسه FGE و از فارغ التحصیالن دانشگاه 
شریف اســت و دکتر ایمان ناصری نیز حضور داشتند. دکتر ناصری درخصوص 
اهمیت تحلیل بــازار برمبنای واقعیت های موجود صحبت و اشــاره کرد که فقط 
مدل های ریاضــی و اقتصادی نمی تواند بهترین راهکار و سیاســت را ارائه کند و 

باید از تجربه های سنتی موجود در بازار نیز برای تحلیل بازار انرژی استفاده کرد.

علی دبستانی
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و فرمــود: ای فرزند آدم! تــو را تنها آفریــدم. از تولد تا 
مرگت تنهایی.

فقط یک بار در دنیایت از تنهایی رها می شوی.
وقتی عاشق شوی.

ولی بدان دنیای تو فانیست.
تنها چیزی که در آن جاودان است، تنهایی توست.

پس وقتی عاشــق شــدی، بدان رنج تنهایی بعد از آن 
دوچندان است.

ولی انسان بار امانت را پذیرفت.
سپس به فرشتگانش فرمود: »به درستی که او ستمکار 

است...« .

بر ِگرد تو این عالم، خار سر دیوار است...
.

#شهِرگور

هفته  نیروی انتظامی مبارک.

ذی فحــش ]ُف[ )ع ص مرکــب( کســی کــه نفعــی 
از پــروژه نمی بــرد و فقــط فحــش آن را می خــورد. 

#اصطالحات_کسب_و_کاری

تو پروپــوزال پروژه درس، تمام مددجــو و مددیارها رو 
نوشتم ممدجو و ممدیار : ((((( 

وقتی کالس پیانو ثبت نــام کردی، ولی پــول پیانو رو 
نداری

مجــازی شــریفی مــا هزار قلم سوژه این هفته فضای 
صحبت های دکتر روح ا... دهقانی، استاد 
دانشــکده هوافضاســت که در همان آغاز 
ســال تحصیلی در تلگرام چرخید و خیلی 
بحث برانگیز شد. دکتر دهقانی در ابتدای 
کالس دقایقی قبل از درس به مناسبت اول 
محرم ســخنانی را با دانشــجویان در میان 
گذاشــت. وی در این سخنان با بیان اینکه 
برای رشــد راه های بســیاری وجود دارد، 

گفت یکی از کاربردی ترین و معروف ترین و 
آسان ترین این راه ها محبت است.

دکتر دهقانی با اشــاره بــه اینکه هر چیزی 
فصلی دارد و ایام محرم فصل محبت است، 
اظهار کرد: »یک عده ای تا محرم می شــود 
یاد اندیشه می افتند و دنبال این می رود که 
بروند بحث و بررسی کنند که هدف قیام امام 
حسین و واقعیات این حادثه چه بوده است. 
این بحث ها درســت اســت و باید دنبالش 
برویم؛ اما باید توجه داشــت که در این ایام 

که اوج برداشت محبت است، فقط غرق در 
مباحث عقلی و تفکر نشــویم و از بهره های 
معنوی این فصل بی بهره نمانیم«. به گفته 
او علمی که به درد بخورد و به کار بیاید، فقط 
با قلم و کاغذ و امتحان و... به دست نمی آید. 
خدا به علم احاطه دارد و این علم به دســت 
نمی آید، جز از این مسیر و در این بین حساب 
عالم در دســت اهــل بیت اســت. دهقانی 
توصیه کرد در این ایام سعی کنیم از الطاف 

خاندان کرم چیزی هم نصیب ما شود.
گفتنی است صحبت های دکتر دهقانی را 
برخی این طور تصور کردند که در ایام محرم 

عقــل را تعطیل کنیــد و فقط بــه عزاداری 
بپردازید.

صحبت های جنجالی استاد هوافضا درباره دهه محرم

تقابل محبت و تعقل

نظر مخاطبان کانال تلگرام روزنامه

ابراهیم، پزشکی تهران: به نظرم ایشون حق نداره وقت کالس رو   -
از بیت المال برای اشاعه عقاید خودش تلف کنه. مخصوصًا از شریف 

این انتظار نمی ره.
فاطمه، ٩٤ م.شــیمی: من فکر می کنم اشکالی نداره تو این دهه   -
تعقل و تأمل کرد. ایشــون هم منظورشون اینه که حیفه این دهه که 
زمان برداشت است، ما تازه به فکر کاشت باشیم. بهتر اینه که قبلش 

آمادگی داشــته باشیم و این موقع که رسید به فکر عزاداری باشیم؛ 
چراکه تو روایت هم داریم محرم که می رســه آسمان ها و زمین هم بر 

مصیبت حسین می گریند.
محمدحسین، 94 م.شــیمی: به نظرم اتفاقًا محرم هم مثل بقیه   -
ایام مناسبتی، می تونه بهونه خوبی باشه برای اینکه آدم بهش فکر 
بکنه! حاال اگر یکی تو اون بازه تصمیم گرفت یه تعقلی هم بکنه، ما 

که نباید جلوش رو بگیریم!
صالح، صنایع در جواب ابراهیم دانشــجوی پزشــکی تهران:   -
امثال دکتر اجتهــادی و دکتــر کریمی پور  از بیت المال اســتفاده 
کننــد و عقایدشــون رو برای دانشجوهاشــون ســر کالس شــرح 
 بدن اشــکال نداره، نوبت امثال دکتر دهقانی که می شــه اشــکال 

پیش میاد؟

ام آی تی شریف
شــاه عاشــق ام آی تــی بــود و  علیرضا زمانی

عجیــب  را  فارغ التحصیانــش 
می پرستید. از طرف دیگر توسعه به 
ســبک غربــی هــم بدجــوری 
چشــمانش را خیــره کــرده بود؛ 
توسعه ای که مبنای اصلی آن با صنعتی شدن معنا پیدا 
می کرد. از این رو  صنعتی شدن، مسیر توسعه جدید این 
سرزمین انتخاب شــد که با انجام اصاحات ارضی سال 
42 برنامه اش کلید خــورد. اصاحاتی که طرح ترومن 
آمریکایی بود و برای کشــورهای جهان سومی تهیه و 
تجویز شده بود. به عقیده شــاه، صنعتی شدن کشور به 
یک ام آی تی نیاز داشــت. برای همین از مجتهدی توانا، 
رئیس 25ساله دبیرســتان البرز خواست تا دانشگاهی 
مشــابه ام آی تی برایش برپا کند. مجتهــدی هم زود 
دست به کار شــد و در عرض یک ســال  اولین دانشگاه 

صنعتی  ایران را بنا نهاد؛ دانشــگاهی که به نظرش باید 
همه اســتادان آن از جوانان همین مرزوبوم، اما به روز و 
علمــی باشــند. از همین رو عازم اروپا شــد و بیشــتر 
شاگردان البرزی اش و تنی چند از غیرالبرزی ها را که در 
دانشگاه های مطرح جهان به تحصیل و تدریس مشغول 
و حاال هر کدام برای خودشان کسی شده بودند، به ایران 
آورد. مجتهدی ارزش شاگردان دیروز البرز و غیرالبرز و 
استادان امروز آریامهر را خیلی خوب می دانست. برای 
همین با موافقت شاه، حقوق پنج هزار تومانی برای آن ها 
در نظر گرفت، درســت 2/5برابر حقوق تیمســارها و 
ژنرال های مملکت. همین هم بود کــه داد رئیس دفتر 
شاه درآمد؛ چون فکر می کرد چطور جواب تیمسارهای 
پرســتاره با حقوق دوهزار و دویست تومانی را بدهد. اما 
مجتهدی می دانســت برای برپاکردن کشــوری آباد، 
دانشگاهی ها بیشتر از تیمسارها به درد این سرزمین و 

مردمانش خواهند خورد.
یازدهم آبان امســال که از راه  برســد، نیم قرن و یک 
ســال از افتتاح اولین دانشــگاه صنعتی ایران که کم از 
ام آی تی نداشت، می گذرد. دانشــگاهی که قرار بود در 
اصفهان برپا شود و تهران و هنرستان محمدرضا پهلوی 
خیابان آیزنهــاور و طرشــت آن روز و آزادی امروزش، 
محل موقتش باشد؛ محل موقتی که با کشمکش هایی 
ثبت در تاریخ این دانشــگاه)!( به محل دائمی آن بدل 
و تثبیت شد. این دانشــگاه ابتدا به نام آریامهر و  امروز 
با نام صنعتی شــریف به پروش نخبگان ایرانی مشغول 
اســت. نخبگان جوانی که نیمی از آن ها بعد فراغت از 
تحصیل، برای ادامه راهی که در شــریف آموخته اند، 
راهی دانشگاه های معتبر دنیا شده تا پرچم علم آموزی 
ایرانیان را در میان مراکز علمی دنیا افراشته نگاه دارند. 
نیمی دیگر از آن ها هم باقی می مانند تا چرخ توســعه 
صنعتی و اقتصادی و سیاســی و فرهنگی این سرزمین 

اهورایی را با قوت و درایت همچنان چرخان نگاه دارند.



صفحـــــــه آخـــــــــر

4067...0911: دانشگاهی که از دانشجوهای با معدل 
خوبش تقدیر نمی کنه، چرا باید از فرزندان کارکنان با 

معدل خوب تقدیر کنه؟
   شما باید از همین جا تمرین مقابله با ژن 
خوب داشته باشی. برای مراحل بعدی زندگی الزمه.

3577...0937: چرا توی ویژه نامه نوشــتید سنوات 
بعد از ترم نُهه؟

   گفتیــم شــاید مســئوالن تو عمل 
انجام شــده قرارگرفتــن و همین جــوری تو 

رودربایستی یه فرجی شد!

0936...0935: آقای ارغوانی! کلیپ شــما را دیدم. از 
بصیرت شما در تشخیص دیدگاه اقشار مختلف جامعه 

بسیار خرسند شدم. خدا بر توفیقاتتان بیفزاید.
   اگر آریایی هستی، دست به دست کن 

برسه آقای ارغوانی، هم وطن.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه
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خطر! یکی از شوخی های روز 
دانشگاه خطرناک بودن فضای 
سبز جلوی دانشکده کامپیوتر 

است.
راستی چرا فضای سبز 

کامپیوتر با حضور هیئت 
رئیسه، یک ماه پیش افتتاح و 

بالفاصله خطرناک شد؟ مانتو و 
شلوار ملت سبز شد آن قدر در 

چمن ها پرسه زدند. 

در باب کانال چتربازان شریف
از این به بعد همه هزینه هام 

برای توئه 
اخیرًا متوجه شــدیم کانال 
تلگرام چتربازان شریف در 
تعداد اعضا از کانال روابط 
عمومی دانشــگاه پیشــی 
گرفته است. در این شماره 
از وصله پینه می خواهیم بیشــتر با  آن ها آشــنا 
شویم. در توصیف چتربازان چنین می خوانیم: 
»چتربازان به کســانی گفته می شود که وقتی 
جایــی چیز رایــگان و مفت می دهنــد، خود را 
می رسانند تا بهره مند گردند... «. برخالف این 
تعریف ساده شده، من معتقدم چتربازی مفهوم 
پیچیده تری به حساب می آید. چتربازی یعنی 
من هستم چون تو هستی. تو هستی چون اون 
هست. اون هســت چون همه هســتند. همه 
هســتند تا بلکه یک چیز مفت یا ارزان گیرشان 

بیاید!
چیــز مفت کجا بخــورم؟ چتربازان شــریف. از 
دیجی کاال چــی بخرم؟ چتربازان شــریف. کد 
فراموشی کجا بگیرم؟ چتربازان شریف. کتاب 
چی بخرم؟ چتربازان شریف. چی؟... کی؟... .
»ســالم، شــما کد تخفیف دارید؟«: رابطه ها 

وقتی می خواد تازه شکل بگیره.
ممنونیــم از تکنیــک رفــرال مارکتینــگ  کــه 
چــه کســانی، چه کســانی را بــه ایــن ور آن ور 
معرفــی نکردنــد. در خالل ایــن معرفی ها چه 
آشنایی هایی که شکل نگرفت. چه آشنایی هایی 
که به مراحل باریک تر وارد نشد. االن هم که اسم 
فرزندشان قرار است اسنپ باشد. )اسنپ سرباز 
رشید آریایی در جنگ با روم بود که سردارها را از 

پایتخت ایران به مرز روم می رساند(.
یک نوع دیگــر از رفرال مارکتینگ هم هســت 
که ما را یاد نامه اخیر شــهردار رشت به خودش 
می اندازد: آقای محمدحســین قاســمی شما 
توسط محمدحسین قاسمی دعوت شده اید. 
این هم 10 هزار تومان اعتبار رایگان برای شما.

موردهــای عجیب و غریب هم تــوی چتربازان 
کــم نبوده اند. از پیتــزای مجانی تو دانشــگاه 
میشــیگان گرفته تــا اون نصف لیوان نوشــابه 
موجــود در میز ردیــف آخر ســمت چپ طبقه 
دوم ســلف )نفســم گرفت. همش رو با کســره 
موتــوری  پیک هــای  از صــف  بخونیــن!(. 
تشکیل شــده جلــوی خوابــگاه طرشــت تــو 
شــب هایی که زودفود و ریحــون تخفیف باالی 
50درصد می ذارن گرفته تا کد فراموشی هایی 
که ریپــالی »گرفتم« را قبل از زدن ِســْند برای 
آن ها دریافت می کنید. آرمان های اصلی گروه 
هم که پابرجاست، اطالع رسانی پذیرایی های 
دانشــگاه. پذیرایی هایی که بعضًا دیده شــده 
تمام پذیرایی شــوندگان عضو گــروه چتربازان 
بوده اند و چه دفاع ارشــد و دکتری هایی که فرد 
دفاع کننــده باید پس از دفــاع از مقاله خود، از 
شــیرینی و آب میوه اش هم دفع کند تا آبرویش 
جلوی اســتادها، خانواده، احتمــااًل خانواده 

همسر و همکاران نرود. 

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود بــه گروه های دانشــجویی که تجربه ای جدید را در نمایشــگاه پشت ســر 
گذاشــتند. چه آن هایی که آن قدر فعال بودند در غرفه هایشان که وقت ســرخاراندن هم نداشتند و چه آن هایی 
که کاری جز مگس پراندن نداشتند. تقدیم می شــود به همه تریبون آزادهایی که برگزار نشد و به همه ورودی های 
جدیدی که نیامدند و به تمام آن هایی که آمدند و جذب نشدند. درنهایت این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به 
بچه های رادیو که مسابقه هایکو را جوری طراحی کردند که حتمًا هیچ ســه کلمه ای به هم مربوط نباشد و بیشتر 

تقدیم می کنیم به آن هایی که با آن سه عبارت هایکو گفتند.

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
   مدیرمسئول: محسن رستمی    سردبیر: محمد صالح انصاری
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محمودی، عماد الدین کریمیان، ابوذر تمسکی، سحر بختیاری، محمد جوانمرد، صالح 
رستمی، نوید حسینی، محمد فالحی، سید حسین علوی، هاتف محقق، محمد حسین 
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واژ و ژاژاستاد شریف ما

استاد شریف ما جلسه اول کاس ترم 2، جوری عرض کاس را قدم زد که من شخصاً 
شمردم، 2000 قدم )حدود 1 مایل( شد!

استاد شریف ما را اگر با تقریب بدی المان گیری کنید، هم شکل ُکره است؛ ولی اصرار 
دارد با همین هیکل دروازه بان تیم دانشــگاه بوده و در کل مدت دروازه بانی فقط یک 

گل خورده!
استاد شریف ما خیلی ُمصر بودند که در دانشگاه منچستریونایتد درس خوانده اند.

استاد شریف ما که از امیرکبیر دورتر نشده است، ســر کاس با اعتمادبه نفس تمام 
گفت: »اون ویندو رو اوپن کنید، هوا سیرکوله شه«.

استاد شریف ما صبح سر کاس کلی از کارآفرینی صحبت کرد و حسابی ما را به وجد 
آورد. عصر که به نمایشگاه کار رفته  بودیم، اســتاد را در صف شیربرنج غرفه کاله زیارت 

کردیم. بزرگوار همیشه پی دوم جلوتر بود!
استاد شریف ما ســر امتحان پایان ترم، آخرهای وقت آزمون، باالی سرم آمد. 6برگه 
کاغذ سفید زیر دستم را که دید، روی شانه ام زد و گفت: »بعد از امتحان بیا دفترم بهت 

بگم ترم بعد با کدوم استاد برداری که بتونی پاس کنی«.
استاد شریف ما اول ترم گفت اهل روســتایی در جنوب استان فارس است. بافاصله 
پس از بیان ایــن نکته، گفت: »یک ســری کوه دور دهات ما هســت، از اونا رد شــی 

کردستانه!«. 

اســتاد، دانشــجو، کارمند و فارغ التحصیل شــریف خود را با #استاد_شریف_ما، یا 
پیامک کنید یا برای ادمین کانال روزنامه ارسال کنید.

نامه: letter. »ناِم«ای که داری مشــکل هکســره اســت. 
مطلبی که از فردی )فرســتنده( به فردی دیگــر )گیرنده( 
نوشته می شــود. اخیرًا به علت تنهایی بشر در عصر حاضر 
و بیدارشدن با زنگ موبایل به جای بوســه، پدیده ای به نام 
خودنامگی شایع شــده اســت که در آن فرد برای خودش 
نامه می نویســد. فرامرز جمشــیدپور از شــعرای معاصر در همین راســتا گفته 
است: »از خود به خود نوشــتم یک نامه  محرمانه / اّنی ُاحاُج فورًا فی المنظریه 

خانه«.
در گذشــته نوعــی از نامه به نام نامه عاشــقانه وجود داشــته اســت کــه در آن 
عاشق به معشوق ابراز عشــق می کرده اســت که در قرن جدید میالدی، ابتدا 
»پیس! پیس! شــماره می دی؟«، ســپس کامنت »چه زیبا و برازنده، بانو« و در 

جدیدترین به روزرسانی »همه هزینه ها برای تو می شه« جایگزین آن شدند.
به کســی که نامه را می آورد، پیک می گویند. در گذشــته بیشــترین آمار مرگ 
در بیــن این قشــر زحمت کش بوده اســت؛ زیــرا معمــواًل خبر حمله تســو به 
شهرهای مرزی کشور را برای امپراطور می آورده و در واکنش به آن نیز امپراطور 
مشــت هایش را گره می کرد و می گفــت: »ای احمق! چطــور جرئت کرده!« و 

به خاطر عصبانیت پیک را می کشت.
پایان نامه: از علل اصلی قطع بی رویه درختان و جنگل زدایی. نوعی از نوشــته 
که برخالف نام آن نه تنها ســر، بلکه ته هم ندارد. تحقیقات دانشــمندان برای 

کشف فایده و دلیل نوشتن این نوع نامه تاکنون بی نتیجه بوده است.

عمادالدین کریمیان

محمدحسین قاسمی


