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نگاه نارنجیا رو
پاییز که می شود غم عجیبی 
فرامی گیــرد.  را  محیــط 
پس زمینه  نارنجی  زیر پاها 
و سوز سرما روی سر. اصاًل 
بزرگــی می گفت پادشــاه 
فصل هــا پاییز اســت. پادشــاهی کــه آخرین 
جرعه های عمــرش را سرمی کشــد، تا دوباره 
ســال بعــد و نارنجی هــا و جام لبریــز و حالت 

عجیبش برسد.
جالب آنکه میان ته جرعه  نارنجی ها، در بحبوحه  
امتحانات میان ترم، روز بختیاری سرمی رسد. 
کبــاب را می گویــم! کباب بختیــاری. پیش تر 
به آن روز دانشــجو می گفتنــد. منظورم زمانی 
است که واژه  دانشجو دهان پرکن تر از بختیاری 
بــود. دقیق تــر بگویــم، منظورم زمانی اســت 
که دانشــجویی به همراه خــودش کلی محتوا 
پیش پایت قرار می داد؛ محتواهایی که با هرم 
نارنجی، گرم  و با نیکســون شعله ور می شدند. 
گفتمان هایــی کــه گاهی وســط ســاختمان 
ابن ســینا به جان هم می افتادنــد؛ معناهایی 
که گاهی عمیق می شدند، گه گاهی تأثیرگذار 
می شــدند و اگر نیاز می شــد، برای آرمانشان 

حاضر بودند از خیلی چیزها بگذرند. 
بگذریــم، زبان امــروز حال وحوصله  گذشــته 
نــدارد. چیزی که حاال فهمیده می شــود، فرم 
نارنجی خالصی در پس زمینه اســت، با ســیخ 
کباب به عنوان محتوا. ســیخی که راه راه است 
و خودش نمی داند با خودش چندچند است. 
کمی سفید می شــود و کمی سیاه. کمی مرغ 
می شود و کمی گوشــت. کمی مایل به چپ و 
کمی مایل به راست. اصاًل »امروز« بدجور گیج 
می زند. خیلی نمی فهمد با خودش چندچند 
اســت. چه کار می شود کرد، امروز است دیگر. 
»دیروز« اگر بود همه صاحب نظر بودند. صاحب 
یکی از نظرهای کلیشه ای. امروز اما کلیشه خور 
خوبی ندارد. امروز را نمی شــود پشت در بسته  
تاکسی تحلیل کرد. تحلیل  امروز از آِن اسنپ ها 

و تپسی هاست. امان از فردا...
از در ســلف که خارج می شویم، دلمان هوای 
دانشــجوبودن می کنــد. تصمیــم می گیریم 
گشــتی بزنیم در فضای پس از ۱۶ آذر. هرچه 
می گردیم، گفتمانی پیــدا نمی کنیم. هرچه 
می گردیــم، همــه اش فــرم اســت. فرم های 
قدیمی بی شــور. تنها گرمای فضــا، نارنجِی 
پاییــز اســت. انگار ایــن فرم ها کارکــرد خود 
را از دســت داده انــد. هرچــه به دنبــال معنا 
می گردیم، چیزی نمی یابیم. با هرکه صحبت 
می کنیم، حوصلــه ندارد. حوصلــه  آدم ها از 
فرم سررفته است. یکی نگاهش پشت میله ها 
جا مانده، یکی زده بــه بیزینس و کارآفرینی، 
یکی زنبیل به دست در صف ایستاده تا نوبتش 
 شــود، یکــی ســردرگم اســت و دور خودش 

می چرخد، یکی...
راستی امر سیاسی یعنی چه؟ در ذهن »امروز« 
کجاســت امری که بر همه  امــور دیگر زندگی 
تأثیــر می گذارد؟ در ذهن »فردا« چطور؟ امان 

از فردا...

سرمقاله

اگر انقالب اسالمی را با پنج اسم بشناسیم، بی شک یکی 
صفحه  2 از این اسامی، آیت اهلل حسینعلی منتظری ...  

 نشســت »کنز مصطفی« که رقابتی دانشــجویی در
صفحه  3 5 زمینه علمی و فناوری است ...  

دکتر مارگار گریگوریان از اولین اســتادانی اســت که به 
صفحه  7 دعوت دکتر مجتهدی به ایران برگشت  و ...  

فکر نوعی غریزه عقب افتاده استرقابت در سطح جهان اسالممردی که در مقابل خود ایستاد

پویا مصدق دانشجویانشریفساعاتهفتهراچهمیکنند؟

من هم مثل بقیه
صفحات 4و5
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علومی برای شناختن
چند سالی است که مبحث بین رشته ای علوم شناختی بر سر زبان ها افتاده و این 
موج به ایران هم رســیده اســت. در دانشگاه شــریف هم با اینکه این رشته وجود 
ندارد، می توانید دانشجویانی پیدا کنید که به این مبحث عالقه دارند و به کارهای 
تحقیقاتی در این حوزه می پردازند. دانشــجویانی از دانشکده های مختلف مثل 

برق، کامپیوتر، ریاضی، فیزیک، شیمی و... . ازاین رو مدتی پیش جمعی از این دانشجویان تصمیم گرفتند 
گروه علمی »شناســا«را تأسیس کنند تا بتوانند دانشــجویان عالقه مند به این حوزه را دور هم جمع کنند. 

انتخابات این گروه هفته پیش در همکف ابن سینا برگزار شد و اولین شورای مرکزی آن شروع به کار کرد.

انجمن اسالمی جدید
انجمن اسالمی یکشنبه گذشته، اعضای مربوط به هر واحد را مشخص کرد که به این 
شــرح است: دبیر و مسئول واحد تشکیالت: حنیف حضرتی؛ نایب دبیر و مسئول 
واحد سیاسی: محســن رضازاده؛ مسئول واحد صنفی: امیرحسین پویا؛ مسئول 
واحد فرهنگی: علیرضا بیات؛ مســئول واحد مطالعات: سیدیوســف سلطانیان و 

مسئول واحد مطالعات و حقوق زنان: سارا محمودآبادی. یکی از اتفاقات عجیب ولی پیش بینی پذیر این دوره، 
یکی شدن دبیر و مسئول واحد تشکیالت است. همچنین انتقاد دیگر وارد به انجمن این است که امسال برخالف 
سال های گذشته با اینکه بیش از ۱0 روز از انتخابات گذشته، هنوز تعداد کل آرا و آرای باطله اعالم نشده است.
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اگر انقالب اسالمی را با پنج اسم بشناسیم، بی شک یکی از این اسامی، آیت الله حسینعلی منتظری است. مستند »قائم مقام« از محمدعلی  گزارش
صدری نیا، بازنگری زندگی و عزل و نصب قائم مقام رهبری ایران است. کسی که تاریخ، بهترین قاضی او خواهد بود.فراز مالجعفری

شروع مراسم با آیاتی از قرآن و صحبت های مجری بود 
و در ادامه ســید محمدعلــی صدری نیا چند جمله ای 
راجع به اثــر صحبت کرد. او توضیــح داد که برخالف 
باور عموم، مســتند بدون هیچ سانسوری بوده و سعی 
شــده موضع شــخصی گروه ســازنده نیــز در آن وارد 
نشود. اشخاصی حاضر به صحبت نشدند و اشخاصی 
نیز در طول ســاخت، فوت کرده اند. با این حال شاهد 
حرف هایی جدید و واقعی تر از زندگی آن عالم خواهیم 

بود. با کمی تأخیر باالخره مستند آغاز شد.

بی منتظری  هم نتوان یار خمینی شد
روایت مستند از ســال 30 آغاز شد. منتظری در مقام 
شــاگردی امام، فعالیت های انقالبی خود را آغاز کرده 
اســت. او گرچه از سوی ساواک بسیار اذیت می شود، 
هم سلولی او گواه می دهد که هر روز بر عشق منتظری 
به امام افزوده می شود. سال 57 انقالب پیروز می شود 
و مجلس شکل می گیرد، مجلسی که رأس آن منتظری 
است. در کنار کار حکومتی، او حوزه را کنار نگذاشته و 
به تدریس والیت فقیه نیز مشغول است. قدرت آیت الله 
هرروز بیشتر شده تا آنکه بعد از فوت آیت الله طالقانی 
امام جمعــه تهران می شــود. تمــام افــراد حکومتی، 
منتظری را جانشین به حق امام و بهترین گزینه رهبری 
می داننــد. کم کم قائم مقامی او اندیشــه ای فراگیر در 
کشور می شود. رهبری منتظری تنها یک مخالف دارد 

و او امام است.

حجت االسالم یا آیت الله؟
ناطــق نوری گفتــه جالبــی راجع به منتظــری دارد: 
»راه دست امام نبود منتظری رهبر شود«. ناطق نوری 
معتقد است منتظری شأن قائم مقامی کشور را نداشت. 
فرای علم و سیاســت، منتظری ادبیات و برخوردهای 
رهبر را نداشــت. ضمن آنکه امام هیچ گاه او را آیت الله 
خطــاب نکرد. ولــی مخالفت امــام به اینجــا منتهی 
نمی شود. شاید مهدی هاشمی را بتوان نقطه شروع این 
اختالفات دانست. صحبت های ضدونقیضی راجع به 
دفتر منتظری در آن سال ها به گوش می رسد. آیا مهدی 
هاشــمی دفتــر او را به پایگاهی برای خــود بدل کرده 
بود؟ منتظری او را با اینکه مجلس و ســپاه مخالف اند، 
معــاون نهضت آزادی می کند و حمایت کاملی نیز از او 
دارد. این حمایت ها ادامه دارند تا آنکه خانه ای تیمی 
از عوامل مهدی هاشمی کشف می شود.امام قاطعانه 
حکم به دستگیری می دهد و مهدی هاشمی دستگیر 
می شود. آیت الله منتظری  دست از حمایت برنمی دارد. 
مهدی هاشــمی برادر داماد آیت الله منتظری است و 
او شــخصًا بر این موضوع اذعان دارد که از سوی خانه 

تحت فشار است. 
جــواب او به تمامــی اعتراض هــا و انتقادهــای افراد 
ُه َنْفســًا ِإالَّ  ــُف َاللَّ و نزدیــکان یک چیز اســت: »ال ُیَکلِّ
ُوْســَعها«. در این میان آیت الله هاشــمی رفســنجانی 

مصلحت همــگان را بر ســازش می بینــد. به هرحال 
آیت اللــه منتظری قائم مقــام بوده و آینــده او رهبری 
کشور اســت. مهدی هاشمی به بخشی از جرایم خود 
اعتراف می کند، ولی آیت الله منتظری هنوز به دنبال 

حل مشکل است.

گر حکم شود که مست گیرند...
منتظری طی نامه تندی خطاب به امام به پخش فیلم 
مهدی هاشمی اعتراض می کند. حرف منتظری این 
اســت که همه افراد جرم و خطاهایی داشته اند و نباید 
این جرایم علنی شــود. در همین حیــن نامه هایی از 
مهدی هاشــمی در زندان کشــف شــده و او مجبور به 
اعتراف به قتل هایش می شود. ۶مهر سال ۶۶ مهدی 
هاشــمی اعدام می شود.کســی کــه فرزنــد آیت الله 
منتظری او را نقطه ضعف پدر خود می خواند. منتظری 
بــا اعدام منافقیــن نیز مخالف بود. او کــه حتی فرزند 

خــود را در حمله منافقین از دســت داده بود، همواره 
برخورد مهربانانه با آنان داشت. او آن ها را فریب خورده 
می دانســت و تعداد زیــادی از آنــان را آزاد کرده بود. 
یک پنجم از منافقینی که در عملیات فروغ جاوید کشته 
شــدند، از زندان های کشور آزاد شده بودند. منتظری 
مخالــف اعدام منافقین و حکم امام اســت. او مخالف 
برخورد جمهوری اسالمی است. این درحالی است که 
او روزی برخورد امام علی را با خوارج عین حق دانسته 
و معتقد بود منافق را باید کشــت. منتظری نه فقط در 

مقابل نظام که در مقابل خود نیز ایستاده است.

عید 68
نامه هایی بین امام و منتظری ردوبدل شــده و با حکم 
نخست وزیر، عکس های منتظری از معابر شهر حذف 
می شــود. طی نامه هایــی مجادله افزایــش می یابد و 
باالخره 9 فروردین امام با استعفای او موافقت می کند.

منتظری دیگر قائم مقام رهبری نیست
ولــی این پایــان ماجرا نیســت. خــرداد 7۶، آیت الله 
منتظــری موضــع عجیبی  دربــاره نتیجــه انتخابات 
می گیــرد. او معتقد اســت حــرف مــردم مخالفت با 
جمهوری اســالمی است. این اظهارنظرها با مخالفت 
شــدید آیت الله جوادی آملی مواجه شــده و منتهی به 
حصر خانگی منتظری می شود. جمعیتی در اصفهان 
به میــدان آمــده و مخالفت خود را بــا منتظری اعالم 
می کنند. فراز و فرودهای زندگی قائم مقام سابق کشور 
ادامه دارد. او انتخابات ســال 88 را عادالنه ندانسته و 
مدعی اســت تقلب شده اســت. روزی اسالمی بودن 
و روزی دیگــر مردمی بودن نظام را زیر ســؤال می برد. 
آیت الله منتظری معترض به اصولی اســت که خود از 
بنیان گذاران آن بوده اســت. چــرا  قائم مقام رهبری، 
مدرس والیت فقیه، کســی کــه امــام او را فوق العاده 

می خواند، به ریز مسائل کشور اعتراض می کند؟

گزارشی از اکران مستند »قائم مقام«

مردی که در مقابل خود ایستاد
Ó	 ثبت نام کنکور سراسری کارشناسی ارشد

از روز ۱۶ آذر آغــاز شــده و تــا روز ۲۲آذر 
ادامه خواهد داشــت. آزمــون در روز ۶ و 
7 اردیبهشت برگزار خواهد شد. دفترچه 
راهنمای ثبت نام در آزمون سراســری در 
سایت سازمان سنجش قرار گرفته است.

Ó	 نمایــش و نقد فیلم »رولــت چینی« امروز
ساعت ۱5 در کالس ۶ دانشکده کامپیوتر 

برگزار می شود.

Ó	 امروز ســاعت ۱۴:30 مراسم بزرگداشت
روز دانشجو با حضور عبدالله رمضان زاده، 
اســتاندار ســابق کردســتان، محمــود 
صادقــی، نماینده مجلس دهم و قاســم 
میرزایی نیکو، نماینده مجلس دهم و عضو 
مشاوران دولت اصالحات، در سالن جابر 

برگزار می شود.

Ó	 دفتر مطالعات فرهنگی با همکاری نشــر
هرمــس نمایشــگاه کتابــی در همکــف 
ســاختمان معاونت فرهنگی برگزار کرده 
است. این نمایشگاه از روز ۱8 آذر تا ۲ دی 
برپاســت وتمام کتاب هــای موجود در آن 

مشمول 30درصد تخفیف است. 

Ó	 امروز کارگاه »اصــول مذاکره« با تدریس
فرزین فردیس از ســاعت ۱۴تا۱8 برگزار 
می شــود. همچنیــن کارگاه »مدیریــت 
تیــم از راه دور« فــردا از ۱۶تا۱8 در واحد 
300 خدمات فناوری برپاســت. مدرسان 
و مهدیــه  اقبالــی  ایــن کارگاه عرفــان 
طباطبایی هستند. برای ثبت نام و کسب 
  vccup.ir اطالعــات بیشــتر بــه آدرس 

مراجعه کنید.

Ó	 شــوراهای صنفی بیش از 3۲ دانشــگاه
به مناســبت روز دانشــجو بیانیه ای صادر 
کــرده و بیــان کردند کــه دولت های پس 
از جنــگ عزمــی جــدی داشــتند که با 
اســتفاده از فضــای ناشــی از ســرکوب 
تشکل های مســتقل کارگری، نیروی کار 
را مطیع تــر و ارزان تر کننــد. آن ها در این 
بیانیه طــرح »کارورزی دانش آموختگان 
دانشــگاهی« را ازجمله این سیاســت ها 
دانســته اند. شــوراهای صنفــی در ایــن 
بیانیــه خواســته های خــود را در ۱۲ بند 

اعالم کرده اند.

Ó	 امــروز مســابقات بســکتبال قهرمانــی
دانشــگاه در ســالن مرحــوم جبــاری 
 ۱۲:۱5 ســاعت  می شــود.  پیگیــری 
فارغ التحصیالن به مصاف مکانیک می رود 
 و ساعت ۱3:30 پردیس با کامپیوتر دیدار 

می کند.

۲9 آذر 88 قائم مقام سابق رهبری از دنیا رفت. 
کسی که هم شعار درود بر منتظری و هم مرگ 
بر منتظری را شــنیده بــود. مجلس ترحیم و 
تشــییع پرتنشی نیز داشــت. بین مخالفان و 
موافقان او هنوز هم اختالفاتی اســت. نوعی 
از ندانستن در سخن تمامی اشخاص مستند 
به چشم می خورد. ندانستنی که گاه با شوخی 
و گاه با غم از بزرگان کشــور شــنیده می شد. 
سؤال های بسیار زیادی درباره زندگی آیت الله 
منتظری است که حتی عزل او از قائم مقامی را 
مشکوک می داند. ولی فرای تمام ندانستن ها 

یک چیز مشخص و روشن است.

درود یا مرگ؟
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متن و حاشیه  جشن میالد
سه شــنبه  هفته  گذشــته، گروه مذهبی تابش اولین جشن خود را برگزار کرد. این 
جشن که به مناســبت میالد پیامبر بود و در آمفی تئاتر برگزار شده بود با استقبال 
خوبی از طرف دانشجویان روبه رو شد. یکی از برنامه ها اجرای اشعاری زیبا به صورت 
تواشیح  از گروه »بیان« بود؛ هرچند اجرایشان زنده نبود و لب می زدند. یکی دیگر 

از بخش ها اجرای شعبده بازی »سومر« بود که شاید بتوان گفت جذاب ترین بخش برنامه بود. هرچند عده ای 
انتقاد کردند که شــعبده بازی چه ســنخیتی با میالد پیامبر دارد. از دیگر حواشــی جشن جدابودن بخش 
دختران و پسران بود که گویا به اسپانسر برنامه که سازمان اوقاف بوده ربط داشته و خواسته  آن ها بوده است.

ثمره  یک فستیوال
اواسط اسفندماه 95 فستیوال موسیقی شریف در سه سبک سنتی و کالسیک و 
پاپ برگزار شد که در هر سبک، گروهی با آرای شرکت کنندگان برنده شد. امسال این 
سه برنده به همراه تیمی که بیشترین رأی بین 3 تیم دوم را داشت، ۴ تیمی را تشکیل 
می دهند که در کنسرت گروه موسیقی در ۲7 آذر خواهند نواخت. بلیت فروشی از 

چهارشنبه شب شروع شده و قیمت بلیت این کنسرت بسته به جای نشستن بین ۱0تا55هزارتومان است. 
ولی دانشــجویان شــریفی اگر تعداد زیاد بلیت بخواهند، می توانند با مراجعه به دفتر موســیقی از تخفیف 

بهره مند شوند. برای اطالعات بیشتر و مشاهده لینک ثبت نام به sharifmusicgroup@ مراجعه کنید.

96 آذر   18 شنبه    745 شماره  بــــــــخشخـــــــبری

یادداشت یک کارمند از آنچه در شریف 
اتفاق می افتد

مهم ارباب رجوع است
اجازه بدهید همین اول کار  امضا محفوظ

دو موضوع را روشن کنم. کارمند که می شوی از 
ملزوماتش احتیاط است. پس نگویید که امضا 
محفوظ دیگر چه صیغه ای است. دوم اینکه اگر 
کسی از من بپرسد که آیا شما به عنوان کارمند 
شریف، به بقیه هم توصیه می کنید که کارمند 
دانشــگاه باشند، جوابم قطعًا مثبت است و باز 
اگــر بپرســد که آیــا از شــرایط مالــی و رفاهی 
دانشگاه راضی اید، جواب من به طور قطع منفی 
است. اجازه بدهید موضوع را روشن کنم. بنده 
قبل از اینکه کارمند دانشگاه باشم، در سازمان 
دیگری مشــغول بــه کار بــودم و بعــد کارمند 
دانشگاه شــدم. در شریف مهم ترین جذابیت، 
سروکله زدن با دانشجویان است. سوای نخبگی 
و رفتارهای عجیب وغریب شریفی ها، ذات اینکه 
ارباب رجوع تو افرادی اند که هنوز شرایط واقعی 
و الزاماتش آن ها را مجبور به رفتارهای مصلحتی 
نکرده، خیلی جذاب است. هنوز مصلحت گرا 
نشــده اند، خیلی هایشان رفتار دوگانه ندارند و 
در یک کالم به شــما کمک می کنند که بیشتر 
جوان بمانید. حتی اگر بیایند با تو جروبحث و 
دعوا هم بکنند، جنس دعوا آن تلخی بیرون را 
ندارد. البته از حق نگذریم که برخی از ما فشار 
کاری آن چنانــی نداریم، هرچند حساســیت 

کاری در مواردی زیاد است. 
اما خب در کنار این ها از همان اول باید پذیرفت 
کــه در محیطــی کار می کنیــم کــه اصالت با 
هیئت علمی اســت و مراتب مدیریتی تا جایی 
کــه یک نفــر هیئت علمی آن را قبــول کند، به 
فــردی دیگر ســپرده نمی شــود. حــاال اینکه 
تحصیالت و تجربه هیئت علمی، متناسب با این 
جایگاه مدیریتی است در درجه بعدی اهمیت 
است. به هرحال طبیعی است که رشد جایگاه 
شغلی شــما در چنین محیطی محدود است. 
البتــه الاقــل در بخش مــن از ایده های جدید 
استقبال می شود و می توان بدون مقاومت زیاد، 

طرح های جدیدی را عملیاتی کرد. 
از جهــت بحث هــای معیشــتی و رفاهــی هم 
در مقابــل محل کار ســابقم اصــاًل قابل قیاس 
نیســت. بخواهــم صریح تــر بیان کنــم، اینجا 
مباحث رفاهــی در ابتدایی تریــن حالت خود 
است و جالب است که خود همکاران نیز بیش از 
غرزدن در جمع های خودمانی، اقدام سازنده ای 
برای رسیدن به مطالباتشــان نمی کنند. همه 
ایــن اشــکال ها را گفتم، اما اینکه دانشــجوی 
شــریف، خیلی ســریع زحمت کشــیدن ها را 
می بیند و هم صحبتم می شود و به زبان خودش 
قدردانی می کند، تــازه خودش کمک کارم در 
آزمایشــگاه می شود، آن قدر برایم جذاب است 
کــه کمبودهای معمول به چشــم مــن نیاید و 
کماکان به بقیه توصیه کنم که به کارمندشدن 

در شریف فکر کنند.  

نشست »کنز مصطفی« که رقابتی  گزارش
دانشــجویی در 5 زمینــه علمی و نعمت ا... فرهادی

فناوری اســت، دوشنبه گذشــته هفته از طرف بنیاد 
جایزه مصطفی در آمفی تئاتر مرکزی دانشــگاه برگزار 
شد. این نشست با حضور مهمانان خارجی و داخلی، 
چهره های برجســته علمی و مدیریتی مثل قائم مقام 
همــراه اول و بــا حضور برنــدگان دومیــن دوره جایزه 
مصطفــی، پروفســور ارول گلنبــی و پروفســور امین 

شکراللهی برگزار شد.
جایزه مصطفی، نشــان عالی علم و فناوری اســت که 
هر دو ســال یک بار به تعدادی از دانشمندان مسلمان 
در سراســر دنیا که کار علمی چشمگیری انجام داده 
باشــند، اعطا می شود. عنوان این جایزه برگرفته از نام 
پیامبر اکرم )ص(، به علت تأکید ویژه او بر ترویج دانش و 
دانش اندوزی در جامعه است. برندگان این جایزه مبلغ 
500هزار دالر آمریکا دریافت می کنند. اعتبار این جایزه 
از محل وقف مؤسســات بزرگ اقتصادی، شرکت های 
دانش بنیان، صاحبان سرمایه و عالقه مندان به ترویج 
علم تأمین می شود.  جایزه مصطفی در سال ۱39۱ به 
تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید. طبق این 
مصوبه، شورای سیاست گذاری متشکل از دانشگاه ها 
و مراکز بزرگ علمی ایران و کشورهای مسلمان به روند 
اعطــای جایزه نظارت می کننــد. عالوه براین، وظیفه 
تشــکیل هیئت برگزاری و دبیرخانــه جایزه مصطفی 

برعهده پارک فناوری پردیس است.
پروفســور جکــی یینــگ از MIT در زمینــه فنــاوری 
نانوزیســتی و پروفســور عمر یاغی از دانشــگاه برکلی 
در زمینــه طراحی و تولید ترکیبــات قالب های فلزی و 
ارگانیک در ســال ۱393 به صورت مشترک برنده این 
جایزه شــدند. امسال، این جایزه به صورت مشترک به 
پروفسور ارول گلنبی از امپریال کالج لندن و محمدامین 
شکراللهی از دانشگاه بن آلمان رسید. مراسم اعطای 
جایــزه مصطفی امســال در تاریخ ۱۲ آذرمــاه در تاالر 

وحدت با حضور شــخصیت های برجسته مسلمان از 
سراسر دنیا برگزار شد. 

مقارن با برگزاری مراســم اعطــای جایزه مصطفی، در 
هفته اخیر افتتاحیه مسابقه دانشجویی کنز مصطفی 
نیز در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه صنعتی شریف برگزار 
شد. کنز مصطفی برگرفته از حدیثی از پیامبر اکرم )ص( 
 KANS: اســت کــه در زبــان انگلیســی می شــود
 ،Knowledge Application and Notion for Society
به معنی »کاربرد دانش و ایده برای جامعه«. این جایزه در 
پنج زمینه انرژی، محیط زیست، آب و سالمت، اقتصاد و 
فناوری اطالعات و ارتباطات برگزار می شود. دانشجویان 
می توانند با داشــتن ایده، مقاله یــا اختراع در این پنج 
شاخه با هم رقابت کنند. رقابت به این صورت است که 
شــرکت کننده ها باید فیلمی کوتاه از کار خود و شــرح 
آن را به دبیرخانه ارســال نمایند. در مرحله بعد، آثاری 
که بیشــترین رأی را در میان شــرکت کنندگان بیاورند، 
به مرحله حضوری راه پیدا می کنند. ســپس در مرحله 
نهایی که اواسط بهمن ماه اســت، برگزیدگان آثارشان 
را ارائــه کرده، داوران از بین آنان نفرات برنده را انتخاب 

می کنند و به برندگان جوایز نفیسی اهدا می شود. 
روز ۱3 آذر افتتاحیه این مســابقه با عنوان »نشســت 
کنز شــریف« در آمفی تئاتــر مرکزی دانشــگاه برگزار 
شد. در این نشســت ابتدا دکتر موحدی، عضو هیئت 
اجرایی رقابت علمی کنز و معاون پژوهشی دانشگاه در 
سخنانی ضمن خوشامدگویی به مهمانان، دانشکده ها 
و گروه های پژوهشــی را معرفی کــرد. در ادامه، دکتر 
خلج، عضو هیئت علمی دانشــکده برق، با بیان اینکه 
در ســال های گذشــته تمرکز روی علوم زیستی بوده، 
ابراز خوشــحالی کرد که امسال به فناوری اطالعات و 
ارتباطات توجه ویژه شده  است. وی گفت: »هم اکنون 
در ایران فناوری 4G ارائه می شود و به زودی به فناوری 
5G خواهیم رســید. به استارت آپ های دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته مهندسی برق و کامپیوتر شریف 

در راه اندازی این فناوری کمک خواهیم کرد«. 
سپس پروفسور گلنبی، یکی از برندگان جایزه مصطفی 
برای کارهایش در زمینه فناوری اطالعات، روی ســن 
رفت و موضوع »بهینه ســازی مصرف انرژی و کیفیت 
سرویس در نگاه بسته های انرژی در شبکه« را در برابر 
حاضران، اســتادان و دانشجویان ارائه کرد. پس از آن 
بــا پخش ویدئویــی از ارائه کار خــود در آمریکا، درباره 
حمله ســایبری و راه های مقابله با آن توضیحاتی داد. 
وی درخصوص فناوری وای فــای، دیتا و حافظه ابری 
و چگونگــی مقابله بــا آن گفت: »من از قانــون تیلور 
اســتفاده کــردم و به قانونی جدید رســیدم که چگونه 
می توان با حمله های سایبری و هک کردن های موبایلی 

مقابله کرد«. 
در ادامه پروفســور شــکراللهی، یکی دیگر از برندگان 
این دوره جایزه مصطفــی در زمینه فناوری اطالعات 
و ارتباطــات، درباب »پایــان قانون مــور و فرصت ها و 
چالش های پیش رو« ســخنرانی کرد. پروفســور امین 
شــکراللهی در ســال ۲00۱ کــدی را بــه اســم رپتور
RaptorCode  معرفی کرد که در شبکه های اطالعاتی 
به کار گرفته می شود و چند سال پیش شرکت کوال کام 
آن را خرید. وی درخصوص ترانزیستور و نحوه عملکرد 
آن گفت: »اگر سایز ترانزیستور کم شود، حجم کمتری 
می گیرد و بااستفاده از یک سری فرمول می توان سرعت 
آن را افزایش داد«. شکراللهی درپایان درباره قانون مور 
و پیش بینی اش گفت: »تقریبــًا تمام پیش بینی های 
مور به جز CPU، درست بوده است. به عنوان مثال مور 
درباره شــرکت اپل پیش بینی کرده بود که مردم برای 
خرید جدیدترین محصول اپل صف خواهند کشید که 

امروزه می بینیم همین طور است«.
با پایان مراســم افتتاحیه، ســه نشســت تخصصی در 
حوزه هــای ســالمت، اقتصــاد، فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات، محیط زیســت و انرژی بــا حضور مهمانان 

داخلی و خارجی برگزار شد. 

افتتاحیه »کنز مصطفی« در دانشگاه شریف

رقابت در سطح جهان اسالم

نامه وارده
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دقت کرده اید چقدر طالهای متنوعی داریم؟ طالی سیاه، طالی کثیف، طالی سبز و... .  در شریف حتی ریکام یا توصیه نامه طالیی هم داریم: »فالن استاد ریکامش طالست«. پرونده
اما وقت طال بود، آن زمان که طالبودن ُمد نبود. به مناسبت روز دانشجو تصمیم گرفتیم ببینیم این جماعتی 
که همه آن ها را نخبه می بینند و چشم امید همه جامعه برای پیشرفت در تمام زمینه های علمی، اجتماعی، 

سیاسی و فرهنگی به آن هاست، چگونه وقت خود را در هفته می گذراند.

چه کار کردیم؟
روش تحقیق به صورت پرکردن پرسش نامه الکترونیکی 
در اینترنت، در گوگل فرم بود. ابتدا چند مشخصه کلی 
از دانشجویان دریافت شــد که عبارت  بودند از مقطع 
تحصیل، جنســیت، ســال تحصیل )ســال چندمی( 
و وضعیت تأهل. ۲7 ســؤال طراحی و ســعی شد این 
سؤاالت به همراه توضیحات سؤاالت به نحوی طراحی 
شــوند که ضمــن هم پوشانی نداشــتن، همــه وجوه 
زندگی جوان دانشجو را پوشش دهد و بادقت پر شوند 
تا ۱۶8 ســاعت هفته تقریبًا پر شــود. نمونه اولیه این 
پرسش نامه ابتدای هفته گذشته طراحی و تا دوشنبه 
در مصاحبه های حضوری، با چند نمونه امتحان شــد 
که مجموع ساعات افراد بین ۱50 تا ۱80 متغیر شد. 
سپس روز سه شنبه پرسش نامه با چند اصالح کوچک، 
در گوگل فرم طراحی و منتشــر شــد. سپس چند نفر 
از اعضــای روزنامه به میان جماعت دانشــجو رفتند و 
به صورت مصاحبه، فرم را برای آن ها پر کردند. از غروب 
سه شنبه فرم به صورت عمومی تبلیغ شد و تا چهارشنبه 

شب، 3۶0 پرسش نامه پر شد.
داده هــای ثبت شــده در گــوگل فرم به اکســل منتقل 
شدند. جمع ساعات افراد محاسبه شد که بازه وسیعی 
را دربرمی گرفت. برخی اعداد را به صورت بازه مشخص 
کرده بودند که در اکسل به تاریخ تبدیل شده و باعث شده 
بود مجموع ساعات تعدادی از افراد به بیش از چند ۱00 
ساعت برسد. به هرحال با اصالح آن ها و حذف افرادی که 
مجموع ساعاتشان بیش از ۲00 و کمتر از ۱30 ساعت 
بود، داده ها را نرمال کردیم و نمودارهای این پرونده پدید 
آمد. ضمنًا می توانید در جدول ۱ دسته بندی سؤاالت را 

در ابعاد مختلف زندگی افراد مالحظه نمایید.

معمواًل خوابیم
همان طــور کــه می بینید، شــریفی ها بیشــتر اوقات 
خواب اند. البته این شــوخی غیرمنصفانه ای اســت. 
دقیق ترش می شود اینکه آدمیزاد روزانه بین 7تا8 ساعت 
خواب نیاز دارد که بین همان 30تا33درصد شبانه روز 
می شــود. پس نیمه پر را نگاه می کنیم که دانشجویان 
شریفی مثل بقیه آدم ها می خوابند و از لحاظ مدت خواب 

در وضعیت قابل قبولی قرار دارند. 

آیا می دانستید پسرها 55ساعت در هفته می خوابند و 
دختر ها 5۴ساعت؟

درس دارم
رتبه دوم زندگی دانشــجوی شریفی می رسد به فعالیت 
آموزشــی که ۲۶/5ســاعت در هفته یــا به عبارتی بین 
3تا۴ساعت در روز است. طبیعتًا این عدد در ایام مختلف 
سال نوســان می کند، ولی از دانشجویان خواستیم که 
این نوســان را لحاظ کرده و میانگیــن بگویند. در دوره 
کارشناسی خانم ها ۲/5ساعت بیشتر از آقایان به امور 

آکادمیک می پردازند.
آیا می دانستید در دوره کارشناسی خانم ها 90دقیقه در 
هفته بیشتر از آقایان سر کالس ها حضور پیدا می کنند 

و 7۲ دقیقه بیشتر درس می خوانند؟
آیا می دانســتید همه این اعداد در مقطع کارشناســی 
ارشــد دگرگون می شــود و آقایان 3۲ساعت در هفته به 
امور آموزشی می پردازند و خانم ها کمتر از ۲0ساعت؟ 
تازه خانم ها بیشتر از آقایان در کالس حاضر می شوند. 

پس ببینید آقایان چه کتاب و پژوهشی می درند!

بیشتر مجازی ام تا واقعی
شــریفی ها در دوره کارشناسی روزانه بیش از 3ساعت 
در فضای مجازی سیر می کنند، درحالی که نصف این 
زمان را به ارتباط با دیگران اختصاص می دهند. پســر 
و دختــر هم ندارد. یعنی هفته ای ۲۲ســاعت تلگرام، 
اینســتاگرام، توییتــر و وب گردی در برابر ۱۱ســاعت 
رفیق بازی، تلفن و وقت گذرانی با خانواده و صله رحم. 
البته این اعداد در دوره کارشناسی ارشد برای خانم ها 
تغییــرات معناداری می کند و بخش فضای مجازی آن 
بین 3تا۴ساعت کاهش و بخش ارتباط با دیگران آن تا 

۱7ساعت افزایش می یابد.
آیا می دانستید خانم های شریفی در دوره کارشناسی 
حدود ۱50دقیقه بیش از آقایان در اینستاگرام و تلگرام 
و توییتر هستند؟ البته این اختالف با وب گردی آقایان 

جبران می شود.
آیا می دانســتید شــریفی ها به طور میانگین هفته ای 
5ساعت برای خانواده و صله رحم وقت می گذارند که 

کمتر از ۱ساعت در روز می شود؟

غیرقابل چانه زنی
یکی از موارد پرســش، امور روزمــره بود که معمواًل جزء 
موارد حذف نشــدنی زندگی افراد اســت. امــور روزمره 
از چهار قســمت تشــکیل می شــود: بهداشت فردی 
)ســرویس بهداشــتی، اســتحمام، آرایش، پاک کردن 
آرایش)!( و اصالح صورت(؛ رفت وآمد؛ تغذیه و حواشی 
آن؛ و درنهایت خریدکــردن. رفت وآمد خانم ها و آقایان 
تقریبًا یکی است و معمواًل روزی یک ساعت در رفت وآمد 
هستند. امور مربوط به تغذیه خانم ها یک ساعت بیشتر 
است، زیرا معمواًل پخت وپز بیشتری از آقایان می کنند. 
ضمنًا در کارشناسی ارشد، هم خانم ها و هم آقایان یک 

ساعت بیشتر به این امور مشغول اند.
آیا می دانستید خانم ها یک ســاعت بیشتر از آقایان به 
بهداشت فردی می پردازند؟ شاید فکر کنید پاکیزه ترند، 
اما آرایش و پاک کــردن آن را در نظر نگرفته اید. هرچند 
یکی از آقایان با ۲۴ ساعت پرداختن به امور بهداشتی، 
رقابتی نزدیک با خانمی داشت که ۲۶ ساعت در هفته 
به این امور می پرداخت )فکر کنید! می شود روزی بیش 

از 3 ساعت!(.
آیا می دانستید چند تن از آقایان با ۲/5ساعت در هفته 
بهداشت فردی نیز در دانشــگاه وجود دارند؟ تازه این 
برای آن هایی اســت که این پرســش نامه را پر کرده اند و 
براساس روش ما داده پرت محسوب نمی شدند. یعنی 
باید بی مو باشید که شانه نکنید و در حمام شامپو نزنید 
و اصالح صورت هم نکنید. روزی حدود ۲0 دقیقه فقط 
بروید سرویس بهداشــتی. احتمااًل حمام را هم دانلود 

می کنند... .

خسته و بی تحرک
شریفی ها به طورکلی ۴ ساعت در هفته ورزش می کنند. 
امــا فریب نخورید! اختالف بزرگی بین خانم ها و آقایان 
اســت. آقایــان حــدود ۴/5 ســاعت در هفتــه ورزش 
می کنند که ۲/7 ساعت آن ورزش شدید مثل فوتبال و 
بسکتبال و... است و ۱/7 ساعت به ورزش مالیم درحد 
پیــاده روی می پردازند. این درحالی اســت که خانم ها 
فقط ۱/3 ساعت ورزش شــدید و ۱/۶5 ساعت ورزش 

مالیم می کنند.
آیا می دانســتید آقایان در کارشناســی ارشد بیش از 3 

ســاعت در هفته ورزش نمی کنند؟ درحالی که در دوره 
کارشناسی، این عدد ۴/5 ساعت بوده است.

آیا می دانستید براساس اعالم سازمان بهداشت جهانی، 
میانگین زمان ورزش هوازی شدید یا مالیم برای هر فرد 
به ترتیــب حداقل 75 و ۱50 دقیقه در هفته  اســت؟ آیا 
می دانستید براساس اعالم همین سازمان حداقل مدت 
زمان موردنیاز برای سالمت و تقویت عضالت، دو جلسه 
کار قدرتی در هفته است؟ فرض کنیم هر جلسه نیم ساعت 
طول بکشد. مجموع ساعات ورزش حداقلی برای هر کس 
باید حدودًا ۲۱0 دقیقه، معادل 3/5ساعت باشد. چند نفر 

کمتر از این ساعت فعالیت ورزشی می کنیم؟

سرمان گرم است
یکی از وجوه بسیار مهم زندگی که نه تنها شریفی ها که 
کاًل ایرانی جماعت به آن بی توجه است و برایش برنامه ای 
ندارد، تفریح و سرگرمی سالم است. در پرسش نامه چند 
مورد را که در میان جماعت جوان بیشتر رواج داشت، از 
دانشجوها پرســیدیم که بخشی از آن ها سالم و بخشی 
ناســالم هســتند. البته همه آن ها در حد تعادل نه تنها 
مشکلی ندارد، بلکه بســته به محتوای برنامه می تواند 
خیلی هم مفید باشــد. در این مورد آقایان گوی سبقت 
را از خانم هــا دزدیده اند به طوری کــه در کل حدود ۱7 
ساعت در هفته به تفریح می پردازند که 3 ساعت بیشتر 
از خانم هاست. بیشتر این اختالف به میزان فیلم دیدن و 
مهم تر از آن بازی های کامپیوتری و موبایلی برمی گردد. 
آیا می دانستید تفاوتی چشــمگیر بین مدت سرگرمی 
دانشــجویان در کارشناســی و کارشناسی ارشد وجود 
دارد؟ خانم ها و آقایان ارشــد حدود 5 ساعت را در هفته 
کمتر از دوره کارشناسی به تفریح اختصاص می دهند. 
این عدد برای دانشــجویان دکتری زیر 8 ساعت است! 

بیایید با دانشجویان دکتری مهربان باشیم.
آیا می دانســتید اگر ورزش را هم جزء تفریح و سرگرمی 
حساب کنیم، اختالف خانم ها و آقایان بیش از 5 ساعت 

در هفته خواهد شد؟
آیا می دانستید دانشجویان شریفی حدود 3 ساعت در 
هفته مطالعه غیردرسی دارند؟ یعنی کمی کمتر از 30 
دقیقه که البته اگر منظم باشد، حق زیادی بر گردن سرانه 

مطالعه کشور دارند.

دانشجویان شریف ساعات هفته را چه می کنند؟

من هم مثل بقیه

پرونــــــــــــــــــــــــده 96 آذر   18 شنبه    745 شماره 

 میانگین 
 ساعات هفته 

 یک دانشجوی 
شریفی

11.4

26.5

21.9

16.3

6.3 

54.5

21.1 

6

4

ارتباط با دیگران

آکادمیک

امور روزمره

تفریح

 خلوت کردن 
با خود

خواب

 فضای 
مجازی

کار

ورزش

) واحد: درصد(

میانگین حضور دانشجویان کارشناسی سر کالس )ساعت در هفته(

میانگین ساعتی که شریفی های کارشناسی درس می خوانند )ساعت در هفته(

سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم بیشتر

سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم بیشتر

مرد
زن

مرد
زن
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حتمًا می دانســتید آقایان در دوره کارشناســی بیش 
از 3 ســاعت بازی می کننــد، درحالی که خانم ها فقط 

نیم ساعت به بازی مشغول اند.

خانم ها پیشتاز در کارکردن
یکی از عجیب ترین نتایجی که در این تحقیق به دست 
آمد، کارکردن بیشــتر خانم ها در مقایسه با آقایان بود. 
البته زیرمجموعه بحث کار، دو مورد اشتغال )کار همراه 
با حقوق( و فعالیت فوق برنامه بود. در مجموع خانم ها 
نزدیک به 7 ســاعت در هفته به کار مشغول اند که یک 
ســاعت بیشــتر از آقایان اســت. آقایان کمی در بحث 
اشتغال از خانم ها پیش هستند، اما پیشتازی خانم ها 

در فعالیت فوق برنامه بیش از یک ساعت است. 
آیا می دانستید شریفی ها به طور میانگین در هفته حدود 
3/5 ســاعت کار برای حقوق و 3 ساعت کار فوق برنامه 

انجام می دهند؟
آیا می دانســتید بیشــترین فعالیت فوق برنامه در دوره 
کارشناســی را سال سومی ها یا همان 9۴ای ها با 3/۶ 
ســاعت در هفته و کمترین فعالیت فوق برنامه را ســال 

اولی ها با ۱/3 ساعت در هفته انجام می دهند؟
آیا می دانستید بیشترین کار همراه با حقوق را در دوره 
کارشناسی ســال چهارمی ها با 5/۶ســاعت در هفته 
دارند؟ خیلی در فعالیت فوق برنامه روی سال آخری ها 

حساب نکنید.

یازده ساعت سر کالس
شریفی ها در دوره کارشناســی به طور میانگین حدود 
۱۱ ساعت در هفته سر کالس حضور می یابند. اما روند 
آن جالب اســت. کم شدن شــدید حضور در کالس در 
سال اول حدود ۱3 ساعت است، اما با افتی ۴ساعته، 
در سال دوم حول و حوش 9 ساعت می چرخد. البته در 
سال سوم مجددًا شاهد رشد هستیم و در سال چهارم و 
پنجم شاهد کاهش معنادار آنیم که مطابق با انتظار نیز 
است. زیرا ســال آخری ها معمواًل درگیر اپالی و کنکور 

هستند یا اینکه واحد کمتری دارند.
آیا می دانســتید خانم ها حدود ۱/۶ ســاعت بیشتر از 
آقایان سر کالس حاضر هستند؟ مشخص می شود که 
چه کســی جزوه بهتری دارد و تمــام جزوه گرفتن های 
آقایان از خانم ها به علت تکمیل تربودن جزوه بوده است. 

این قدر زود قضاوت نکنید.

سال اول همه درس می خوانند
حتمًا شنیده اید یا خودتان گفته اید که »این ورودیا چقدر 
خرخون شــدن«. عزیزم. شــما یادتان رفته است. این 

واقعیت است که سال اولی ها همیشه در مقایسه با سال 
باالیی ها بیشــتر درس می خوانند. سال اولی ها حدود 
۱۶/3ساعت در هفته درس می خوانند و تکلیف تحویل 
می دهند. اما در سال دوم شاهد افتی ۴ساعته هستیم 
که این افت در خانم ها شدیدتر است. پس از آن نیز آقایان 
روند نزولی خود را حفظ می کنند، اما کمی مالیم تر از افت 
سال اول. هرچند خانم ها بازگشت مقتدرانه )کام بک!( 
از خود نشان می دهند. به طورکلی خانم ها حدود ۱/5 

ساعت بیشتر از آقایان درس می خوانند.
آیا می دانســتید یکــی از آقایان ارشــد با ۶۴ســاعت 
درس خواندن در هفته رکورددار این قســمت است؟ او 

5۱ساعت می خوابد و 3 ساعت ورزش مالیم می کند.
آیا می دانســتید رکورددار مقطع کارشناســی هم یک 
آقاســت؟ او 53ســاعت درس می خواند، 5۱ ســاعت 
می خوابد و ۲۴ ســاعت سر کالس می رود، یک ساعت 
در هفته را به خانواده اختصاص می دهد و صفر ساعت 

رفیق بازی می کند.

 چند ساعت از زندگی ما 
به دانشگاه اختصاص دارد؟

دانشــجویان نیــروی تمام وقت دانشــگاه محســوب 
می شــوند؛ یعنی کســی که شــغلش کســب دانش و 
مهارت است. امور آموزشی و امور فوق برنامه دانشگاهی 
مسائلی است که به علت دانشگاه وارد زندگی ما شده اند. 
یکی از نتایج عجیب این تحقیق ســاعت کمی اســت 
که دانشــجویان به دانشــگاه اختصاص می دهند. هر 
دانشــجوی خانم حدود 30 ساعت و هر دانشجوی آقا 
حدود ۲8 ســاعت در هفته به امور یادشده اختصاص 
می دهند. یعنی اگر پنجشــنبه و جمعه را هم حســاب 
نکنیم، می شــود روزی حدود ۶ ســاعت که در مقایسه 
با مشــاغل حرفه ای )بین ۴0 تا ۴۴ ساعت( بسیار کم و 

درخورتوجه است.

شباهت ها
خلوت کردن

زیاد شنیده ایم که می گویند: »بهتره تو حال خودش باشه« 
یا »آدم باید همیشــه یه وقتی رو بــا خودش خلوت کنه«. 
به همین منظور کنجکاو شدیم هر دانشجوی شریفی چقدر 
برای این وجه از زندگی وقت می گذارد. در این بخش سه 
سؤال را درخصوص زمان عبادت، زمان نوشتن و زمان تفکر 
و تعقل به عنوان یک کار ویژه، نه ناخودآگاه از دانشجوها 
پرسیدیم. نتیجه این شد که شریفی ها کمتر از ۱0 ساعت 
در هفته برای این امور وقت می گذارند که با تغییر جنسیت 

و مقطع تحصیلی فرقی نمی کند.

فضای واقعی
یکی دیگر از بخش هایی که تقریبًا همه شریفی ها در آن 
باهم یکســان بودند، تعامل با دیگران در فضای واقعی 
بود. شریفی ها حدود ۱۱ساعت در هفته را به خانواده، 

رفقا و تلفن زدن اختصاص می دهند.

نقاط ضعف
این تحقیق نیز مثل خیلی از فعالیت های مشابه دارای 
نقاط ضعف و قوت اســت. اما ازآنجایی که در روزنامه از 
کسی تعریف نمی کنیم، می خواهیم به چند نقطه نظر 
که از طرف دوستان برای ما ارسال شده است، بپردازیم 
که ایراداتی به حق هستند. نکته جالب درمورد تمام این 
انتقادها، لحن مالیم و مشوق دوستان بود که به همین 
دلیل از همه شریفی های باکالس بسیار تشکر می کنیم.

Ó	 پرســش نامه طوالنــی بود. ۲7 ســؤال پرســیدیم
کــه پرکــردن آن وقت گیــر بــود. این را می شــد از 
خالی گذاشــتن برخی از قسمت ها متوجه شد که 

مجبور شدیم آن پرسش نامه ها را حذف کنیم.
Ó	 هیچ محدودیتی برای پاســخ ها نگذاشــتیم. این

باعث شــد تعدادی از دوستان، آن ها را با حروف پر 
کنند و در انتقال داده ها به اکسل کمی دچار مشکل 
شویم. چند نفر را هم که خیلی نمک ریخته بودند، 

مجبور شدیم حذف کنیم.
Ó	 یکــی از خطاهــای ایــن تحقیــق تفکیک نکردن

خوابگاهی ها و غیرخوابگاهی هاســت. چون این 
دو قشــر از نظر سبک زندگی در بســیاری از موارد 
باهم اختــالف دارند که مهم تریــن آن ها ارتباط با 

خانواده است.
Ó	 .یکی دو تا سؤال برای تعدادی از افراد جا نیفتاده بود

مثاًل بحث تعقل و تفکر برای خیلی از افراد گنگ بود 
و این طور برداشــت کردند که آدم همیشه درحال 
تفکر است. در حالی که منظور ما کار فکری جدی 
و متمرکز بود. تفکر در آفرینش، در سبک زندگی، در 
علوم، در سیاست، در فرهنگ و... . منظور ما این ها 

بود که برای عده ای جا نیفتاده بود.
Ó	 دیر شروع کردیم. می توانستیم این کار را یک هفته

قبل آغاز کنیم و بیشتر داده ها را ازطریق مصاحبه 
بگیریم، زیرا در مصاحبه نقاط ضعف کار خیلی بیشتر 

پوشش داده شده و ابهامات پاسخ داده می شد.
Ó	 یکی از مخاطبــان روزنامه گفت کــه کاش زمانی

را برای شــرکت در جلسات ســخنرانی اختصاص 
می دادیم. فرمایش نیکویی بود، ولی بیشتر سعی 
کردیم آن را در تفکر و تعقل ببینیم. واقعًا سؤاالت در 

همین حد هم زیاد بود.
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جدول 1: دسته بندی سؤاالت در وجوه 
مختلف زندگی افراد

سؤال ابعاد زندگی

رفیق بازی
ارتباط با 

خانواده و صله رحمدیگران

تلفن

رفت و آمد

امور روزمره
تغذیه

بهداشت فردی

خرید

درس

کالس آموزشیآکادمیک

مقاله علمی

فیلم

تفریح

موسیقی

مطالعه غیردرسی

بازی کامپیوتری یا موبایلی

تلویزیون

تفکر و تعقل
خلوت کردن 

نوشتنبا خود

عبادی

خواب خواب

تلگرام

فضای 
مجازی

توییتر

اینستاگرام

وب گردی

کار و اشتغال
کار

فوق برنامه

ورزش شدید
ورزش

ورزش مالیم

آقا آقاخانم آقاخانم خانم
آقا

کارشناسی
آقا

کارشناسی ارشد
خانم 

کارشناسی
خانم

کارشناسی ارشد

میانگین فعالیت شریفی ها در مدت و انواع تفریح و سرگرمی شریفی ها در طول هفته
فضای مجازی

ساعاتی که شریفی ها به ورزش 
اختصاص می دهند

ساعتی که شریفی ها به ارتباط 
می دهند اختصاص  دیگران  با   بازی کامپیوتری

یا موبایلی
تلویزیون

فیلم

مطالعه غیردرسی
اینستاگرامموسیقی

تلگرام
توییتر

وبگردی
ورزش شدید  تلفنورزش مالیم رفیق بازی

خانواده و صله رحم



پنل های خورشیدی خودتمیزشونده
جمع شدن خاک و غبار روی پنل های خورشیدی مانع ورود تابش خورشید، و سبب 
افت راندمان این پنل ها می شود.در مقیاس های مگاواتی تمیزکردن متناوب پنل ها 
 Opus هزینه سنگینی بر سرمایه گذاران تحمیل می کند. اما شرکتی انگلیسی به نام
Materials Technologies در فکر راه چاره ای برای این مشکل است. این شرکت با 

جذب سرمایه گذاری یک میلیون یورویی قصد دارد با افزودن کوتینگ جدیدی روی پنل های فوتوولتائیک، 
بدون افت عملکرد، ویژگی خودتمیزکنندگی را برای آن ها به ارمغان بیاورد. این شرکت از طریق پیمایش هوایی، 
Renewable Energy World :منبع عملکرد این کوتینگ را روی پنل های خورشیدی مانیتور می کند. 

ذخیره برق خورشیدی یا تزریق به شبکه
در کشورهای پیشرفته تر، ازآنجاکه تعرفه های برق واقعی تر و قیمت خرید تضمینی 
حامل های تجدیدپذیر ازجمله فوتوولتائیک خیلی سنگین نیست، ذخیره انرژی 
خورشیدی در باتری توجیه اقتصادی بیشتری پیدا کرده است. اما مقاله ای در مجله 
نیچر نشان می دهد ذخیره انرژی در باتری در چرخه عمر خود، از نظر مصرف انرژی 

و آالیندگی به صرفه نیســت. این پژوهش بیان می کند ذخیره انرژی در باتری، بســته به عملکرد، بین 8تا3۲ 
درصد تقاضای برق شبکه در زمان اوج را کاهش می دهد؛ اما فقدان بهره وری های سیستم، کل مصرف ساالنه 
Nature :منبع انرژی را به طور متوسط بین 3۲۴تا۴9۱ کیلووات ساعت برای هر خانه افزایش می دهد. 
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هزاران ســال بوده است که انسان  انرژی
برای به حرکت درآوردن کشتی ها و بهزاد فریدونی

آسیاب های خود از انرژی باد استفاده می کرده است. 
در دهه های اخیر دو شــوک بزرگ نفتی در ســال های 
۱973و ۱978 باعــث روی آوردن مراکــز تحقیقاتــی 
متعدد به ســمت انرژی باد شــد؛ به طوری که از ســال 
۱975 شــاهد پیشــرفت های شــگرفی در زمینــه 
توربین های بادی در جهت تولید برق بودیم. بعد از مدت 
کوتاهــی مــزارع بــادی با ظرفیــت چنــد مگاواتی به 
بهره برداری رسیدند و کشورهای متعددی برنامه های 
ملی ویژه ای را در جهت تولید و عرضه تجاری انرژی باد 
آغاز کردند. امروزه تکنولوژی ساخت توربین های بادی 
رشد بسیاری کرده است؛ به نحوی که در چند سال اخیر 
نه تنها باعث بهبود چشمگیر کیفیت، قابلیت اطمینان، 
طول عمر و شاخص های قیمتی توربین های بادی شده 
است، بلکه به طور محسوس تری باعث افزایش ظرفیت 
توربین ها و تجاری شــدن این ظرفیت ها شــده است. 
برخی از انواع نسل جدید توربین های بادی را در ادامه 

معرفی می کنیم.

)HAWT( توربین محور افقی
وقتی صحبت از توربین های بادی می شود، ناخودآگاه 
توربین محور افقی ســه پره در ذهن مجســم می شود. 
ایــن توربین هــا همان ســازه های ســفیدرنگ بزرگ و 
زیبایی هســتند که بســیاری از ما آن ها را در منجیل یا 
اخیرًا در کهک قزوین و خواف اســتان خراسان رضوی 
دیده ایم. این توربین ها رایج ترین توربین های بادی در 
دنیا هســتند که بیشترین سهم تولید برق را نیز در بین 
انواع توربین های بادی در جهان دارند و بسته به فناوری 
استفاده شده در آن ها به انواع مختلفی تقسیم می شوند.
نحــوه  کار این توربین ها به این صورت اســت که باد در 
برخورد به پره های توربین باعث چرخیدن آن ها می شود 
و این چرخش ازطریق شــفت به ژنراتور منتقل شده و 
ژنراتور این نیروی مکانیکــی را به برق تبدیل می کند. 
از این توربین ها می توان در زمین های ناهموار و دور از 
ساحل نیز اســتفاده کرد و بلندی برج آن ها این امکان 
را می دهد که دسترسی به بادهای شدید در ارتفاع های 
باالتر میسر شود. همچنین در این توربین ها با کنترل 
جهت گیری دماغه توربین به ســمت بــاد و زاویه پره ها 
می توان راندمان آن ها را افزایش داد. البته این توربین ها 
مشــکالتی هم نظیــر ســختی حمل و نقــل و نصب و 
راه اندازی دارند و چون تمام اجزای توربین در باالی برج 
قرار دارند، هزینه  نگهداری و تعمیر آن ها سنگین است.
توربین های محــور افقی عالوه بر ابعاد، از نظر ظرفیت 
تولید برق نیز رکورددار هستند؛ به طوری که هم اکنون 
توربین هایی بــا ظرفیت 8 مگاوات در انگلســتان برق 
تولید می کنند. فناوری ساخت این توربین ها بیشتر در 
دست کشورهای اروپایی و به خصوص دانمارک و آلمان 
است که در این صنعت پیشرو هستند. کشور ما نیز جزء 
ســازندگان این نوع توربین ها است و توربین های ۲/5 
مگاواتی ساخت گروه مپنا، در مزرعه بادی کهک نصب 

شده اند و برق تولیدی آن ها به شبکه تزریق می شود.

)INVELOX( توربین اینوالکس
این نوع توربین ها با بهره گیری از سیســتمی شــبیه به 
بادگیرها کار می کنند. جالب است بدانید که این فناوری 
را دکتر داریوش اعالیی، محقق ایرانی مقیم آمریکا، به 
دنیا معرفی کرده و این توربین وارد بازار نیز شده است. 
نام اینوالکس از دو کلمه »افزایش« و »سرعت« اقتباس 
شــده و سیســتم انتقال بادی اســت که اجازه کنترل 
مهندســی بیشــتری در توربین بادی می دهد. در این 
نوع توربین، باد به کمک ورودی قیفی شکلی جمع آوری 
می شــود و به سمت کانال افقی با سطح مقطع متفاوت 
هدایت می شــود و ضمن افزایش ســرعت، به ســمت 
ژنراتوری منتقل می شود که به شکلی امن و اقتصادی 

روی زمین نصب شده است.
ازجملــه شــاخص های مهم ایــن نوع توربیــن بادی، 
نصــب و راه اندازی آســان، کاهش صــدای تولیدی و 
هزینه های کمتر تجهیزات و نگهداری است. همچنین 
امکان بهره برداری از آن در بیشــتر مناطق جغرافیایی 
باتوجه به  کم بودن سرعت باد راه انداز آن، میسر است. 
اینوالکس ها اخیرًا تجاری شده اند و فعاًل ظرفیت نصبی 
آن ها در دنیا کم است. درحال حاضر توربین بادی ۲/۲ 
مگاواتی که اخیرًا در چین نصب شده است، بزرگ ترین 
ظرفیت این توربین در دنیاست. در ایران نیز نمونه ۱0 
کیلوواتی آن در سال 9۴ به صورت پایلوت جهت توسعه 

این دانش جدید در منجیل نصب شده است.

)VORTEX( توربین ورتکس
بــا درنظرگرفتن ایمنی پرندگان، مهندســان شــرکت 
اسپانیایی vortex bladeless به منظور کاهش خطراتی 
که از ســمت توربین های محور افقی پرندگان را تهدید 
می کند، توانسته اند توربین بدون پره ای به نام »ورتکس« 
تولید کنند. این توربین بیشــتر از اینکه شــبیه توربین 
بادی باشد، به ستون بلند می ماند. لرزش، در طراحی 
این توربین نقشی اساسی در تولید انرژی دارد و تالش 

شده اســت که این توربین ها در بیشینه  حالت ممکن 
به لرزش درآیند. در تشــریح نحــوه کار این نوع توربین 
می توان گفت که در پایه مخروطی شــکل آن، دو حلقه 
آهنربا وجود دارد که وقتی مخروط در جهتی نوسان پیدا 
می کند، این آهنرباها آن را در جهت مخالف می کشند. 
این کشش درست مثل فشاری کوچک عمل می کند که 
حرکت را تقویت کرده و ژنراتور از این حرکات برق تولید 
می کند. در کنــار عملکرد بدون صــدا، این توربین ها 
مزیت های دیگری نیز دارند که مهم ترین آن ها استقرار 
تعداد بیشــتری از آن ها در زمینی مشــخص و کاهش 
هزینه های ساخت و نگهداری به ترتیب تا 50 و 80درصد 
است که در نتیجه حذف پره و برخی قطعات مکانیکی 
دیگر حاصل شده است. در مقابل، بهره وری کمتر این 
توربین به میزان 30درصد نســبت به سایر توربین های 

استاندارد، نقطه ضعفی برای آن است.
در حال حاضر شرکت vortex bladeless با وجود اینکه 
مدت زمان کوتاهی است که به این فناوری دست یافته 
اســت، توانســته توربین های ۱00واتی و ۴کیلوواتی 
خود را به بازار معرفی کند و با درنظرگرفتن بهره وری کم 
توربین ها امیدوار است در بازارهای کوچک انرژی بادی 

)SWM( موفق باشد.

آینده انرژی بادی
 باتوجه به تأثیــرات مخربی که اســتفاده از انرژی های 
فسیلی بر محیط زیست دارند، بشر در تالش است سهم 
مصرف خود را از این منابع کاهش دهد و انرژی های پاک 
را جایگزین آن ها کند. در همین راستا انرژی بادی نیز 
سهم بسزایی دارد و طی سال های اخیر سرمایه گذاری 
عظیمــی روی آن صــورت گرفته اســت؛ به طوری که 
ظرفیت نصب شــده نیروگاه هــای بــادی در جهان از 
۲5گیگاوات در ســال ۲00۱ به بیش از ۴80گیگاوات 
در سال ۲0۱۶ رســیده است و انتظار می رود این رشد 

همچنان به قوت خود باقی بماند.

انواع فناوری های تولید برق بادی

صیادان باد
 تصفیه فاضالب در کالن شهرها 

و مسئله جیوه و گوگرد
حفاری های باستان شناسی  محمد فالحی

ســال ۱3۲۱ خورشــیدی در روســتای دروس 
شمیران نشان می دهد که قدمت تمدن در این 
منطقه به ۲هزار سال پیش از میالد بازمی گردد و 
کشف اســکلت زنی در حین حفاری کانال های 
فاضالب، 7دهه بعد از آن، یعنی در سال ۱393 
در منطقه مولوی تائیدی برای این قدمت تمدنی 
در تهران اســت. اما خوشــبختانه یا شــاید هم 
شوربختانه از ۲00 سال پیش که تهران پایتخت 
ایران شد، مردم تهران برای دفع فاضالب خود از 
چاه های جذبی اســتفاده کرده انــد. در مقابِل 
قدمت تمــدن در این منطقه، ۲00ســال زمان 
زیادی نیســت، اما در همین مدت حجم بسیار 
بزرگی از آالینده ها به خاک و آب های زیرزمینی 
تزریق شده است. البته در این مدت 8 تصفیه خانه 
فاضالب در تهران به بهره برداری رســیده اند که 
بزرگ تریــن آن ها تصفیه خانه جنــوب تهران در 
شهرری است که از 8 واحد تشکیل شده و اولین 
واحد آن در ســال ۱388 به بهره برداری رسیده 
است. اما موضوعی که در این نوشتار قصد طرح 
آن را داریم، معضالت ناشی از عملکرد نادرست 
خود تصفیه خانه های فاضالب است.  فاضالب 
شــهری اگر به فاضالب صنعتی آغشته نباشد، 
برای تصفیه نیازمند دو مرحله تصفیه اولیه و ثانویه 
شامل ته نشــینی، هوادهی و گندزدایی، شامل 
کلرزنی و ازن زنی است که خروجی مناسبی برای 
مصرف کشاورزی تهیه می کند و حتی لجن آن 
قابلیت تولید بیوگاز و کمپوست را دارد. اما همه 
این خروجی ها در صورتی ایمن است که برخی 
مالحظات به شدت رعایت شوند. موضوع اول، 
ممنوعیت ورود فاضالب های صنعتی به فاضالب 
شهری است؛ زیرا فاضالب صنعتی هرچند شاید 
از نظر حجم در مقایســه بــا کل فاضالب اندک 
باشد، غلظت شــدیدی از فلزات ســنگین را به 
فاضالب تحمیل می کنــد. طبق آنالیزهایی که 
شده اســت فاضالب تهران به شــدت به فلزات 
اســت.  آغشــته  جیــوه  مثــل  ســنگینی 
تصفیه خانه های شهری که براساس تصفیه اولیه 
و ثانویه هســتند، برای جداکردن چنین موادی 
طراحی نشده اند و امکان اینکه فلزات سنگین 
ازطریق محصوالت کشاورزی آبیاری شده با این 
آب، مجددًا به چرخه مصرف وارد شــوند بسیار 
است.  یکی از تجهیزاتی که در تصفیه خانه های 
فاضــالب وجــود دارد، هاضم بی هــوازی برای 
گرفتن بیوگاز از لجن حاصل از تصفیه فاضالب 
اســت. عالوه بر متان و دی اکسیدکربن، یکی از 
ترکیبات دیگری که در بیوگاز وجود دارد، ترکیب 
 )H۲S( اسیدی و خطرناک ســولفید هیدروژن
اســت. اســکرابری این ترکیــب را از بیوگاز جدا 
می کنــد، اما متأســفانه بعــد از جداســازی به 
زهکش های زمین سپرده می شوند. به همین علت 
باید تمهیدی جدی برای بهبود عملکرد واحدهای 
تصفیــه فاضــالب اندیشــید، تــا مصداقی از 

درست کردن ابرو و کورکردن چشم نباشند.
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حالت های عکاسی روی دوربین
همان طور که حتمًا دیده اید، ۴ حالت عکاســی روی دوربین ها وجود دارد: 
حالت برنامه ریزی شــده، اولویت با سرعت شــاتر، الویت با دیافراگم و کاماًل 
دســتی. عکاســان خیابانی که نمی خواهند حتی یک سوژه را هم از دست 
بدهند، از حالت برنامه ریزی شــده اســتفاده می کنند. عکاسان ورزشی که 
فریزشدن یا خشکاندن سوژه متحرک برایشان مطرح است، از حالت اولویت 
با شــاتر اســتفاده می کنند. حالت اولویت با دیافراگم می تواند در عکاسی 
پرتره استفاده شود که معمواًل عکاسان دیافراگم را باز می کنند، یا در عکاسی 
طبیعت که در شارپ ترین دیافراگم عکاســی می شود. در آخر حالت کاماًل 
دســتی که با حرف M نمایش داده می شود، اکثرًا هنگام استفاده از فالش 
کاربرد خواهد داشــت. موقع عکاســی بــا فالش ها، عکاســان حرفه ای از 
فالش متر نیز استفاده می کنند تا شدت نور محیطی و نور ایجادشده توسط 
فالش را در نقطه مورد عکاسی بسنجند. سپس طبق اطالعات روی فالش متر 
تنظیمات دوربین، شامل سرعت شاتر و دیافراگم را خودشان تنظیم می کنند.  

عکاس باشی

هــــــــــزارقلــــــــــم

رکابی سفید

میدونید واســه ســاختن این چندتا جواد هاشــمی 
شهید می شه؟

vida rabbani

خیلــی جــدی زنــگ زده #رادیو_معــارف می گه 
حوری بهشــت برزخی با بهشــت اخروی باهم فرق 

دارند؟ 
کارشــناس برنامه هم گفت: »حوری بهشت برزخی 

حالت ِدِسر داره«. 
هنوز باورم نشده اینا رو شنیدم!

Abbas Poshtvan

به یک سخنران با ویژگی های زیر نیازمندیم: 
۱. مجیــز ما را بگویــد، درمورد زنده بودن دانشــگاه و 

دانشجو حرف بزند، کیف کنیم
۲. چند هوایی به ســپاه و قــوه قضاییه بزنــد، دلمان 

خنک شود
3. ترجیحًا مشارکتی. 

#نیازمندیها #شانزده_آذر

 : 1000qalam

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

MJafar

برنگزیده

با خدا شوخی نکنید، شاید یکی خدا نداشته باشه.

یکی بود می گفت: »من می رم تو حموم زیر دوش گریه 
می کنم که کسی اشــکامو نبینه«، خب تو تو حمومی 

آلردی کسی اشکات رو نمی بینه، آبو ببند حمال!

دکتر مارگار گریگوریان از اولین اســتادانی اســت که به دعوت دکتر مجتهدی به  ایران برگشــت و در دانشــکده مکانیک دانشگاه شــریف مشغول تدریس شد. او هزار قلم
در ســال 50 دانشکده سازه را پایه گذاری کرد و در اواخر همان دهه به آمریکا مهاجرت کرد. دکتر 
در ســال های اخیــر رفت وآمدهای خود را به ایران بیشــتر کرده اســت. یکــی از محورهای جذاب 
صحبت های دکتر، ارتباط مباحث غیرفنی با علم ســازه اســت. یکی از این ســخنرانی ها با عنوان 
»فلســفه زندگی و مهندســی سازه«  در ابتدای آبان ماه در دانشگاه فردوسی انجام شد که اهم آن 
 در ادامــه می آیــد. صحبت هــای دکتــر دو بخــش داشــت کــه مباحــث فنــی ســازه ای آن آورده 

است. نشده 

Ó	 ،من ایرانی ارمنی ام. مثل اینکه ایرانی ترک زبان
عرب زبان و... داریم. من صددرصد ایرانی ام.

Ó	 سال هاست ایران نبوده ام و متأسفم که نتوانسته ام
آن جور که باید به کشورم خدمت کنم.

Ó	 مــا در منطقــه ای هســتیم کــه اطرافمــان پر از
هرج ومرج اســت و فقط کشور ماست که آرامش 
نســبی دارد. من به واســطه کار در خیلی از این 
کشــورها، خصوصًا کشورهای مشــترک المنافع 
رفت وآمــد دارم. ایــن را به شــما بگویــم که این 
گردوخاک ها به لطف خداوند درحال فرونشستن 
اســت و بعد همه این ها نیاز به بازســازی دارند. 
نیــروی انســانی الیق و باکفایــت را هیچ کدام از 
کشورهای دوروبر ندارند. حتی روسیه هم ندارد. 
شــما باید خودتان را آماده کنید برای این دوران 
طالیی. نیروی واجد شــرایط به میزان کافی تنها 

در ایران است. قدر خودتان را بدانید.

Ó	 مــن در آمریــکا زندگی کــرده ام و آن را دوســت
دارم. مدتی پیش آتش ســوزی گسترده ای شد و 
ویرانی های زیادی به بار آورد. اگر بدجنسی های 

آقای ترامپ نبود، برآوردشان این بود که ۱۶ساله 
می تــوان خرابی ها را ترمیم کــرد؛ به این صورت 
که نیروی کار از مکزیک و مصالح ســاختمانی از 
کانادا بیاید؛ اما االن زمان بازسازی را حدود 3۲ 
ســال برآورد کرده اند. یعنی خودشــان با کمبود 
نیــرو مواجه اند. اروپــا نیــروی متخصص دارد؛ 
اما به واســطه کامل شــدن خیلــی از پروژه های 
عمرانی شان، متخصصان عمرانشان را در مسیر 

دیگری رشد داده اند.

Ó	 به تشــخیص من، علــم عمران در ایــران خیلی
پیشــرفت کــرده اســت؛ ولی ســطح فنــاوری 
پایین اســت. اما شــما جوانید و فرصت دارید تا 

عقب ماندگی را جبران کنید.

Ó	 برای اینکه ما به کارمان مسلط باشیم، در درجه
اول باید به خودمان مســلط شــویم. تســلط به 
فکر، جســم و روح. االن خیلــی از جوان های ما 
نمی توانند یک میخ را درســت به دیوار بکوبند؛ 
چــون از دستشــان کــم اســتفاده کرده انــد و 
هماهنگی ذهن و دستشــان کامل نشده است. 
ما بازی های ساده ای مثل یک قل دوقل داشتیم 

که خیلی هایمان در آن مســلط بودیم. این جور 
بازی ها نتیجه اش را سال ها بعد نشان می دهد. 

Ó	 ما بســته بــه کارمان از یــک بخــش ذهنی مان
استفاده می کنیم. کسی که کار تحلیلی می کند، 
بــا کســی که کار تحقیقــی می کنــد، فعالیــت 

ذهنی اش متفاوت اســت. ما یــک اصولی را یاد 
می گیریم و بعد هنر، فکر ما است. 

Ó	 ما با سه گانه اطالعات، زمان و انرژی مواجهیم و
این سه گانه در تمام طبیعت برقرار است. نتیجه 

این سه گانه بقا است.

سخنرانی دکتر گریگوریان در دانشگاه فردوسی

فکر نوعی غریزه عقب افتاده است
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واژ و ژاژاستاد شریف ما

استاد شریف ما هرشب، ازجمله پنجشنبه و حتی در مواردی جمعه، 
درحــال تدریس به عده ای مجهول الهویه اســت. حال آنکه مباحث 

تدریس و افراد، سال هاست برای ما مجهول اند.
دانشــجوی شریف ما پروژه کارشناســی خود را با موضوع طراحی 
تصفیه خانه انجام داد. سه سال بعد موضوع پایان نامه اش را طراحی 
مدل سیســتم انــرژی تصفیه خانه شــهری تعریف کــرد. چند وقت 
پیش رفت ســربازی و در تقسیم کارها به مدت دو ماه به عنوان »ارشد 
سرویس بهداشتی جناح چپ یگان« در نیروی دریایی ارتش خدمت 

کرد. درواقع آن دو ماه به عنوان فرصت مطالعاتی محسوب می شد.
تی ای شــریف ما هرجلســه ابتدای کالس می گوید به فالنی صفر 
می دهد. این جلســه هم همان اول شــروع کرد بــه حضور و غیاب و 
وقتی به اسم فالنی رســید، گفت: »بهش بگید بهش صفر می دم«. 
ناگهان بزرگوار را جو گرفت و شروع کرد: »به اون یکی هم بگید بهش 
صفر می دم. اصاًل حاال که این طور شد به آقای ایکس هم بگید صفر 

می دم«. واقعًا آدم را برق بگیرد، ولی جو نه!
دانشجوی شریف ما ترم اول برای درسی که در آن ۱9/5 گرفته بود، 
اعتراض کرد. وقتی علت این قناعت نداشــتن را جویا شــدیم گفت: 
»آخه نمــره اش کم تر از معدل ایــن ترمم بود«. بزرگــوار برنامه ریزی 

کرده بود که در تمام دروس، نمره باالتر از معدل بگیرد!

دانشجو: knowledge searcher. مشتریان کافه های سطح انقالب و 
ولیعصر. یونانیان باستان آن را الهه کنترل سی، کنترل وی می نامیدند. متهم 
به نسل کشــی تخم مرغ. فردی که توسط اختالف فشار حاصل از جامعه و 
خانواده، طی فرایندی خودبه خودی، از مدرسه وارد محیطی به نام دانشگاه 
می شود. مهم ترین اعمال او به درد انداختن زیر دکمه دانلود »اینترنت دانلود 
منیجر«، برقراری رابطه »النگ دیستنس« با کالس های 8 صبح، پهن کردن خود و لذت از زمان 
حال و تشکیل nضلعی عشقی )n از ۱ تا جمعیت دانشگاه( است. موجودی که در عین غایب بودن 
می تواند حاضر باشد و سعدی فکر می کرد فقط خودش این قدر خفن است؛ شاعر در این رابطه 
می فرماید: »هرگز وجود حاضر غایب شــنیده ای / من در کالس نبودم و برایم حاضری زدند«. 
این موجود معمواًل فقط در محور x جلو و عقب می رود و به دیگر ابعاد عالقه ای نشان نمی دهد؛ 
به همین علت اگر تعداد بعدهایش زیاد شود، به او ستاره جایزه می دهند و به این معنا است که 

به میزان کافی رشد کرده است و دیگر نیازی به ادامه دانشگاه ندارد.
جنبش دانشجویی: knowledge searcher kinetic. نوعی جنبش  اجتماعی است که 
دانشــجویان آن را صورت می دهند؛ این جنبش پس از مدتی به پتانســیل تبدیل شد و امروزه 
نیز به انرژی زمین گرمایی تغییر حالت داده است. در گذشته، این جنبش در محل هایی به نام 
تشــکل های دانشجویی شکل می گرفت که پس از مدتی به علت برآورده شدن کامل مطالبات، 
این مکان ها تغییر کاربری دادند و درحال حاضر آن ها با برگزاری تمرین های  آواز کواکبیان گونه، 
صعود از ســطوح صاف، مرتبط کردن جوز به حقیقه، صندلی بازی و اصول موضوعه دایی جان 

ناپلئون به پرورش نسل جوان برای پرکردن مسئوالن موفق حاضر می پردازند. 

عمادالدین کریمیان

صفحـــــــهآخـــــــــر

631...0937: آدم وقتــی وارد دانشــکده صنایــع 
یــاد کربــال میفتــه. یعنــی صنایعی هــا  می شــه 
 بایــد مصــرف آب بدنشــون رو هــم بهینه ســازی 

کنن؟
  نــه. چون در ایران همه چیز در راســتای 
تأمین تقاضاســت، دیمندســاید رو ببرید باال. چی 

یاد گرفتید تو اون دانشکده؟

819...0937: ســالم، این متن آقــای مالجعفری 
)ســیلی به ناهیــد( خیلی خوب بــود و اینکه تو میز 

نشریات چرا »میدان انقالب« رو نقد نکردید؟
  مــا فقط تعریــف می کنیم، چــون انتقاد 

هیچ وقت سازنده نیست.
103...0921: آخــه درســته که توی »دانشــگاه« 
بوفــه و گیم ســنتر این شــکلی باشــن، کتابخونــه 

 اون شــکلی؟ »روی خــط خــارج« به ایــن موضوع 
بپردازید.

  ایده خوبیه! بیا خودت دست بگیر.
732...0917: سالم. می شه بگید وقتی روزنامه رو 

خوندیم تموم شد، با کاغذش چی کار کنیم؟
  محتــوا رو جدا کــن بذار تــو کتابخونه و 

کاغذش رو بریز تو زباله کاغذی

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

10

13

10

 8

وصله پینه

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

یکی از پدیده های رایج در 
دانشگاه، بیرون آوردن غذای 
سلف با جاش)!( از سالن های 

غذاخوری است. اینجا 
دانشکده کامپیوتر است 

و ظرفی در اینجا پیدا شده 
است. پدر و مادر این ظرف 

لطفًا نگران نباشند، چون او در 
کمال سالمت پیش بچه های 

دانشکده است.

 از الف صفر 
تا گور دانش بجوی

روز ۱۶ آذر را در تقویم »روز 
دانشجو« نامیده اند، حاال 
به اینکه چرا این روز شــده 
روز دانشــجو کاری نداریم 
و وارد جزئیات نمی شویم. 
روز دانشــجو برخــالف ظاهــرش از آن »روز 
فالن«ها نیســت کــه در آن، فالن هــا هدیه یا 
کادویــی بگیرند. نهایت چیــزی که نصیب ما 
در ســال های دانشــجویی شــده، یک پرس 
کباب بــرگ یا یک پرس بختیاری بوده اســت. 
یک ســال هم همان جوجه کباب همیشــگی 
ســلف را به ما دادند، با این اســتدالل که مرغ 
آن دانشــجو بوده اســت و این غذا ویژه است. 
درخور ذکر است که در همه این سال ها دلستر 
و ماســت جزء جدانشدنی این روز بوده اند که 
در اینجــا باید کمال تشــکر را از ایــن دو عزیز 

داشته باشیم. 
معمواًل در این روز مراســم هایی هم در ســطح 
دانشــگاه برگزار می شــود. مراســم هایی که 
در اوج صفــا و صمیمیت برگزار می شــود. در 
آن مســئوالن ســخنرانی می کنند، بعضی از 
دانشجویان سخنرانی می کنند و ما هم درحال 
خوردن پذیرایی ها برای آن ها دست می زنیم و 
اگر دهانمان پر نبود، شعار هم می دهیم. محور 
سخنرانی ها هم چیزی جز تکریم مقام دانشجو 
و دانشــگاه نیست. ما با شــنیدن این سخنان 
هرساله متحول می شویم و سپس به خانه و سر 
درس و مشــقمان برمی گردیم. امسال هم که 
روز دانشجو بین التعطیلین بود و همین مسئله 
باعث شــد بازار این مراســم ها رونق سال های 

پیش را نداشته باشد.
کلمه دانشجو با وجود ظاهر ساده ای که دارد، 
تعاریــف گوناگونــی از آن در جاهای مختلف 
ارائه شــده اســت. بهترین تعریف همانی بود 
که چند وقت پیش در نظرســنجی ای دیدیم. 
جلوی ســؤال »شغل شــما چیســت؟« چند 
گزینــه آمده بود: »کارمند دولــت«، »کارمند 
بخــش خصوصــی«، »آزاد« و آخریــن گزینه 
این بود: »دانشــجو یا بیکار«. آخر نفهمیدیم 
از این طرف اســتاد دانشگاه به ما می گویند: 
»شــما کارمند پژوهشــی تمام وقت دانشگاه 
هســتید« و از آن طــرف در فــرم مشــخصات 
 فــردی می گوینــد: »اگر دانشــجو هســتی، 

بیکاری«.
این همبستگی اتفاقی نیست. با بررسی های 
ما مشــخص شــد کــه ایــن تعریف دانشــجو 
ریشــه تاریخــی دارد. شــاعر می فرمایــد: »ز 
گهــواره تــا گــور دانش بجــوی«. ایــن هم از 
عجایب دوران ماســت. شاعر، آن زمان که این 
شــعر را با الهــام از حدیث پیامبر ســرود، فکر 
نمی کــرد روزی امــت همان پیامبر این شــعر 
را پشــت کتاب فارســی بزنند و جوانانشــان را 
 به جــای کار ســر کالس درس و دنبال مدرک 

بفرستند.

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به تخم مرغ، برای همه زمان هایی که هســت و از جان مایه می گذارد. به 
عشــق که روزی ســه وعده صبح و ظهر و شــب می شــکند. به ســتاره که برای آدم های مختلف معانی متفاوتی 
دارد. به رفتن که برخی آن را اصطالحًا »اپالی« می نامند. به قاشــق های سلف که گوشــه و کنار دانشگاه یافت 
می شود. به ســفره های یك بار مصرف که جایگزین ماشــین ظرف شویی می شــود. به هدیه های مناسبتی که 
 به گمانمان باید بیشــتر از یك کباب بختیاری باشــد. به مناســبت ها کــه گاهی یاد آدم می اندازد که کجاســت 

و چه می کند... .
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