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جایزه کار بزرگ تیم شدکس هوافضای شریف

جت آموزشی فقط 125 دالر
تحمل کنید

پــس از دولت هــای نهم و 
دهــم به راهــوری مردی با 
کاپشن بهاری و همه آنچه 
کــرد، مردم به مــردی رای 
دادند که در عرصه سیاست 
ایران برای عامه شــخصیتی ناآشنا بود. شیخ 
حسن روحانی را نه می توان اصالح طلب خواند 
و نه اصول گرا. در ایران احزاب به معنی واقعی  
شــکل نگرفته اند، در نتیجــه کار حزبی کردن 
هم بی معناســت، چه رســد به اینکــه احزاب 
نماینده های مشخصی برای انتخابات متفاوت 
داشــته باشند. از یک ســال تا چند ماه مانده 
بــه هر انتخاباتــی ائتالف هــا و جبهه هایی به 
صحنه می آیند و در رقابتی که سالمت اخالقی 
چندانی ندارد، فرد یا گروهی پیروز می شــود. 
افراد جبهه های سیاســی مختلف آنچنان در 
دهه ها ترکیب پایداری داشته اند که گویا تنها 
سفر به دیار باقی ترکیب آنها را تغییر می دهد. 
دولت یازدهم با شعار اعتدال آمد و می خواست 
با کلید تدبیر قفل های بسته را باز کند. تمرکز 
کامل تیم دولت بر حل مسائل بین المللی بود 
و در این راه توفیقاتی هم حاصل شــد. برجام 
شــاید مهم ترین خروجی دولــت یازدهم بود. 
انتخابــات دوره دوازدهم ریاســت جمهوری با 
حواشی زیادی همراه بود و رقابت آنچنان داغ 
شد که در یک هفته آخر چپ و راست به صغیر و 
کبیر یکدیگر رحم نکردند و آنچه را در سال های 
گذشــته از رادیو ها و تلویزیون های معاند نظام 
شنیده می شــد، از زبان کســانی شنیدیم که 
قرار بود رئیس جمهورمان شوند. این بار دولت 
تدبیر و امید با شــعار سرعت بخشــی به رشــد 
اقتصادی به میدان آمد و طرفداران اصالحات 
هم هرچه در چنته داشتند، گذاشتند وسط که 
روحانی پیروز شــود. اما چند ماه پس از شروع 
کار دولــت، با خــروج آمریکا از برجــام، ورق 
برگشت. دولت هیچ برنامه ای برای مقابله با این 
مشکل نداشت چون احتمال خروج آمریکا را 
از برجام تقریبا صفر می دانســت. بی برنامگی 
و رفتار هــای دور از خرد بــه التهاب پیش آمده 
دامن زد و همه را به این نتیجه رساند که دولت 
تــوان و برنامــه ای واقعی برای رفع مشــکالت 

اقتصادی ندارد. 
مجلس هم در این میان، برای آنکه دامن خود 
را از نزدیکــی به دولت پاک کند، مسلســل وار 
به اســتیضاح وزرا - تنها یک سال پس از دادن 
رای اعتماد به آنها - پرداخت تا شــاید با تغییر 
افراد گره از کار باز شــود. حتی وزرایی که فکر 
می کردنــد در آینــده نزدیک زیــر تیغ مجلس 
می رونــد، اســتعفا دادنــد. شــریعتمداری با 
کارنامه ای ســیاه در وزارت صمت استعفا داد 
و همان روز به عنوان وزیر کار از طرف روحانی 
معرفی شــد؛ اتفاقی که نشان از بی برنامگی و 
آشــفتگی دولت تدبیر داشت تا تمام رویا های 
امیدواران نقش بر آب  شود و در بر همان پاشنه 
ســابق بچرخد. گویا تمام مردان رئیس جمهور 
همین چند ژنرال پیر و تکراری اند و به قول وزیر 

بهداشت، رای داده ایم و باید تحمل کنیم! 
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»پردستاورد«ترین
در هفته ای که گذشــت، »نمایشگاه دستاوردهای دانشــجویی« بین ساختمان 
ابن سینا و ســاختمان تاالرها برگزار شد. مســئول این غرفه ها مینا اصغرزاده بود 
که هفته پرکاری را پشــت سر گذاشت. ســر و کله زدن با گروه های دانشجویی کار 
دشواری است چون باید به ساز هر گروه رقصید و در عین حال نمایشگاه را از ریتم 

نینداخت. اصغرزاده، با وجود ســختی ها و مشغله بسیار، لبخند و روی خوش را فراموش نکرد و این خود به 
برگزاری هرچه بهتر این رویداد کمک کرد. به همین دلیل مقام پردستاوردترین را به او تقدیم می کنیم تا بقیه 

دانشجویان هم خنده را الگوی خود قرار دهند. 

»علمی«ترین
ستاد دانشکده ای بسیج هر سال برنامه هایی با عنوان »طرح راه مهندسی« برگزار 
می کند و قصد دارد در آنها دورنمای مهندسی را به دانشجویان ورودی جدید نشان 
دهد. در هفته ای که گذشت، این ستاد برنامه ای با عنوان »پینت بال ویژه پسران« 
برگزار کرد تا دانشــجویان کارشناســی بتوانند با آینده ای که در انتظارشان است 

کامال آشــنا شــوند. ســوالی که ذهنمان را درگیر کرده بود، این بود که پس دختران چگونه می توانند از این 
مزیت بهره مند شوند. در این فکر بودیم که متوجه شدیم ستاد طرح راه مهندسی برنامه ای نیز برای دختران 

با عنوان »فوتبال حبابی« تدارک دیده  است.
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عکس خبری

کوچک اما باصفا
بچه های کانون هنرهای تجســمی حســابی به 
ساختمان شــهید رضایی رســیده  و آن را شکل 
و رنگــی تــازه بخشــیده اند. آنهــا از رنگ کردن 
پله ها و چند ستون شــروع کردند و در ادامه یک 
گالری کوچک هم در این ساختمان برپا کردند؛ 
گالــری زیبایــی که در آن عکس هــا و طرح های 
 دانشــجویان هنرمند فعال در کانــون قرار داده  

شده است. 
یکی از مشــکالتی که کانون هنرهای تجســمی 
دانشگاه با آن دست و پنجه نرم می کند، کوچک 
بودن دفترشان است که به سختی 5 نفر می توانند 

در آن به کار هنری بپردازند.

در یکی از کارگاه های دانشــکده مدیریت دانشگاه شریف، دکتر علوی در مورد مفهوم  گزارش
اصالت و هویت برایمان صحبت کرد: »هویت یعنی بودن، نه داشتن«. و ما برایمان سوال مائده خسروی زاده

بود که »بودن« یعنی چه؟ و مدام سوال می پرسیدیم. استاد مثال جالبی زد: اگر می خواهید ببینید هویت 
یک فرد چیست، ببینید بعد از بازنشستگی چه می کند؟ آیا جار و جنجال می کند؟ آیا افسرده می شود؟ 

و یا یک زندگی تازه را شروع می کند.

این روزها دانشــجوهایی را در دانشگاه می بینم که یک 
میله فلزی عجیب در دستشان دارند و دست بر چانه به آن 
نگاه می کنند. پیگیری که می کنم، می فهمم در همکف 
شــهید رضایی برنامه ای در حال برگزاری است. به آنجا 
می روم. تعداد زیادی آدم یک جا جمع شده اند. تعدادی 
هم روی زمین نشسته اند و از همان فلزها دستشان است 
و قطعاتش را درهم می پیچاننــد. حتی کارمندان امور 
فرهنگــی و بچه های فعال فرهنگــی را هم می بینم که 
آنجا مشغول کلنجار رفتن با فلزها هستند. می روم جلو. 
آقای میانســالی با انبردست میله هایی را خم می کند و 
روی میزش پر اســت از فلزهایی با شــکل های عجیب. 
می پرسم: »اینا چیه؟« و او جواب می دهد »بازی فکری 
فلزی«. یکی از آنها را می دهد دســتم و می گوید: »این 

حلقه رو از این میله ها بدون فشار بیرون بیارید«.
او با آدم ها هم گفت و گو و شوخی می کند و هم برای حل 
معماها به آنها کمک می کند، اما تمرکزش بر کارش کم 
نمی شود. همچنان در حال ساخت است. همه او را استاد 
می نامند: »استاد میشه اینو حل کنید؟ « جواب می دهد: 
»قشنگی ش به اینه که خودتون حل کنید.» »استاد این 
چند حرکت داره؟«، »اســتاد اینو حل کردم. یکی دیگه 
بدید«. یکی از بچه ها یکی از سواالت جایزه دار او را حل 
می کند و با ذوق می گوید: »یس، حلش کردم«! استاد به او 
جایزه ای می دهد و کلی تشویقش می کند.65 ساله است 
و بازنشسته نساجی. خودش این بازی ها را طراحی کرده 
است و با دست می سازد. جاهای مختلفی طرح هایش را 
می فروشد؛ متروی سرسبز، جمعه بازار، پارک آب و آتش 
و اکنون در شریف. قیمت چندتا از آنها را می پرسم و برایم 

عجیب است که قیمتشان بسیار کم است. 

با اینکه کار دست است اما قیمتش کم است.
قیمت باید جوری باشد که هر کسی بتواند این بازی ها 
را تهیــه کنــد و از آنها لذت ببرد. مــن منصفانه قیمت 

می دهم. خدا هم می رساند.
چند سال است این کار را انجام می دهید؟

 بیشتر از 20 سال. 
چه شد وارد این کار شدید؟

بچه کــه بودم، یکی از اقوام یکــی از این بازی ها را در 
مهمانی نشان داد و گفت: »کسی میتونه حل کنه«؟ 
کسی نتوانست. من کمی فکر کردم و آن را حل کردم. 
همیشــه در فکر ایــن بازی بودم تا اینکه ســال ها بعد 
مشابه آن را خودم ساختم. بازی های دست سازم را به 
هر کس می دادم تا حل کند، آنها را به من پس نمی داد. 
گفتم اگر اینقدر جذاب اســت، بسازم و بفروشم. خدا 
را شــکر، کارم گرفت. شــروع کردم به ساخت و کم  کم 
طرح های بیشــتری به ذهنم رســید. بعضی طرح ها 
خارجی انــد و بعضــی را با یک تغییــر کوچک در یک 
بازی دیگر ساخته ام. همه را خودم با دست می سازم.

تحصیالت شما در چه حدی است؟
تا کالس هشتم درس خوانده ام. 

تا حاال ارگانی یا مسئولی برای توسعه کارتان 
از شما حمایت کرده است؟

چند نفــر قول هایــی دادند اما احســاس کردم قصد 
سوء استفاده دارند و من هم با آنها کار نکردم. 2، 3 بار 
هم شهرداری به من در برنامه هایش غرفه داد. همین. 
البتــه االن هم برای اینکه ســاخت ایــن بازی ها را به 
کودکان کار آموزش بدهم، قول هایی به من داد ه اند. 
کار خیلی سنگینی است. من از ماه رمضان تا االن در 

طول شــبانه روز بیشتر از 5 ساعت نخوابیده ام و روزی 
8 تا 10 ساعت کار می کنم. چند نفر هم بودند که وارد 
این کار شدند و بعد از یکی، 2 روز دیگر ادامه ندادند. 

حاال ببینیم خدا چه می خواهد.
چقدر فکــر می کنید تا یک طرح به ذهنتان 

برسد؟
)با خنــده( من فکــر نمی کنم. فکر کنــم خون دماغ 

می شوم!
حستان نسبت به بچه های شریف چیست؟ 

آنها را چطور می بینید؟
شــریفی ها بچه های خوبی هســتند. آدم از صحبت 
کردن با آنها لذت می برد. خوب فکر می کنند و چندتا 

از آنها خیلی خوب معماها را حل کردند.

***
آرزوی این مرد خالق آرامش است و اینکه همه جوانان 
عاقبت به خیر شــوند. می گوید: »زندگی ســخته اما 
قشــنگه. و قشنگه آدم برای قشــنگی زندگی دیگران 
تــالش کنــه«. او هیچ واحــدی در دانشــگاه در مورد 
هندسه و توپولوژی و خالقیت و حتی هویت پاس نکرده 
اما همه را با سختی کشیدن یاد گرفته است. و البته من 
تا این لحظه که این گزارش را می نویسم، معمایی را که 

به دستم داده است، نتوانسته ام حل کنم! 

درمانده شدن شریفی ها در جدا کردن فلزات درهم  فرورفته 

استادای هندسه فضایی اداتو درمیارن
شنبه

Ó	 نمایشــنامه خوانی: دانشــجویان در دفتر
مطالعات فرهنگی، قسمت دوم نمایشنامه 
»پهلوان اکبر می میرد« اثر بهرام بیضایی را 
ساعت 12 تا 13 در نیم طبقه شهید رضایی 

می خوانند.
Ó	 سرمایه گذاری و کســب و کار: محمدرضا

فرحی مشــاور مالی شرکت رهنما و شهرام 
شــاهکار مدیرعامل اســنپ امروز ساعت 
16:30 تا 18 به آمفی تئاتر مرکزی می آیند 
تا درباره »ســرمایه گذاری جسورانه« درس 

بدهند.
Ó	 کالس برنامه نویســی: صفرکیلومترهــای

برنامه نویسی! امشب ساعت 20 در نمازخانه 
خوابــگاه شــهید احمدی روشــن طــرح 
پشتیبان برای شــما »کارگاه برنامه نویسی 

ساده » را برگزار می کند.

یکشنبه
Ó	 فیزیک: ســاعت 13:30 تا 14:30 ســید

 Optical tweezers« نادر ریحانی دربــاره
و کاربردهای آن در سیســتم های زیستی« 
در آمفی تئاتــر دانشــکده فیزیک صحبت 

می کند.
Ó	 مکانیک: انجمن علمی محور این جلســه

از زنــگ پژوهش و فنــاوری را به »بررســی 
مدل هــای عــددی و آزمایشــگاهی برای 
تحلیل آرتروز زانو« اختصاص داده اســت. 
دکتــر فاطمــه ملکی پور ســاعت 16:30 
در سالن ســمینار دانشــکده این موضوع 
را ارائــه خواهــد داد. ســاعت 15 هم دکتر 
حسین مختارزاده در همین سالن موضوع 
»پیش بینی شکســتن ســتون فقــرات« را 

بررسی می  کند.
Ó	 سطح رفتار فردی: »کارگاه سیرنگ« ساعت

17 تا 19 به همت شتاب دهنده شریف و با 
ارائه هما عسکریان برگزار خواهد شد.

دوشنبه
Ó	 شــعر و ادب: کانون شــعر و ادب ســاعت

16:30 تــا 18 در اتــاق خــود )همکــف 
پذیــرای  رضایــی(  شــهید  ســاختمان 
عالقه مندان به شــعرخوانی خواهد بود، با 

حضور دکتر رحیمی.
Ó	 اشــتغال برای ریاضی: ســومین جلســه

»گفت و گو دربــاره دغدغه های تحصیلی و 
شغلی دانشــجویان ریاضی« ساعت 17 تا 
18:30 بــه همت انجمن علمی همبند در 
اتاق 217 دانشکده با حضور دکتر محمودی 

برگزار خواهد شد.

چهارشنبه
Ó	 فلسفه علم: سخنرانی حسین بیات ساعت

13:30 تــا 15:30 با موضــوع »تاملی در 
ماهیت استدالل« در سالن اجتماعات گروه 

فلسفه علم برگزار خواهد شد.
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»نوپای خود را به دنیا بیاور«ترین
نام یکی از گروه هایی که در نمایشــگاه دســتاورهای دانشجویی شرکت داشت، 
ممکن اســت برای دانشجویانی که با گروه های دانشجویی دانشگاه تا حد خوبی 
آشــنا هستند، نا آشنا به نظر برســد. انجمن علمی »سلول های بنیادی و پزشکی 
بازساختی« به تازگی به صورت رسمی فعالیت خود را در دانشگاه آغاز کرده است. 

نکته جالبی که در مورد این گروه وجود دارد، این است که دانشجویان دکتری بسیاری در آن کار می کنند. 
این گروه با هدف برگزاری سمینارها و کارگاه هایی در زمینه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی تشکیل 

شده است و قصد دارد به رونق این علم در دانشگاه شریف کمک کند. 

»قطعا این دوشنبه نمی آید«ترین
2 هفته است شریفِی پرطرفدار ایران در برنامه اش حاضر نمی شود. حاال اینکه او 
خودش نمی آید یا او را راه نمی دهند، ما نمی دانیم. اگر فکر کرده اید این دوشنبه 
عادل فردوسی پور را خواهید دید، اشتباه می کنید چون شب اربعین است و قطعا 
نباید کسی عادل فردوسی پور را ببیند! سه شنبه هم کالس او تشکیل نخواهد شد. 

چرا؟ چون اربعین است! واقعا انتظارمان از شما بیشتر بود. دلمان برای استاد خوب زبان تخصصی صنایع 
در تلویزیون تنگ شده است و بدتر از آن نمی دانیم که دلیل پخش نشدن برنامه اش چیست. هیچ کس دیگر 

هم نمی داند، به جز چند نفری که با او در دانشگاه کالس دارند. 

97 آبان   5 شنبه    783 شماره  بــــــــخش  خـــــــبری

چندی پیش خبری از دانشکده هوافضا شــنیده شد که برخالف همیشه، بسیار  گفت وگو
خوب بود. تیم دانشجویی ShadX* زیر نظر دکتر مالئک موفق شد در مسابقات آرش حاتمی

بین المللی AIAA بین 9 تیم مقام ســوم را کسب کند. با سید رضا فتاحی، دانشجوی کارشناسی 
 ارشــد هوافضــای شــریف و یکــی از اعضــای اصلــی ایــن تیــم، گفت و گــو کــرده و از مراحل کار

پرسیده ایم.  

موضوع و ساختار مسابقه چه بود؟ 
مســابقه در چند ســطح یا کالس مختلف برگزار  شد. 
دانشــجویان کارشناسی می توانســتند در یک سطح 
شــرکت کنند و ارشــد یا دکتری در یک سطح دیگر. ما 
تحصیالت تکمیلی را انتخاب کردیم. موضوع مسابقه 
هم طراحی یک پرنده جت آموزشــی پیشرفته بود که 
جایگزین پرنده ای که االن دارد اســتفاده می شــود، 
باشد. شرکت کنندگان مسابقه باید تا آخر فاز طراحی 

مفهومی را انجام می دادند.
چندمین دوره مسابقات بود و چطور برگزار 

شد؟ 
بر اســاس اطالعات موجود در ســایت مســابقات، از 
ســال 1990 تا االن این مســابقات مرتبا برگزار شده 
است. یعنی ما امسال در بیســت و هفتمین دوره اش 
شرکت کردیم. 3 سال است که دانشگاه شریف در این 
مسابقات شرکت می کند و بعضی از بچه ها پارسال هم 
در آن حضور داشــتند. اولین بار دوم و امسال هم سوم 
شــدیم. مسابقه ای که ما در آن شرکت کردیم فقط یک 
مرحله داشت و باید طرحمان را روی سایت مسابقات 

بارگذاری می کردیم.
ســاز و کار مسابقه چگونه است؟ مالک های 

داوری چیست؟
مالک های مورد نظر داوران در پروپوزال RFP نوشــته 
می شوند. شــکل برگزاری هر دوره ثابت و نمره هایش 

هم مشخص است. این مسابقه 
چند مــالک اصلــی دارد. یکی 
 )feasibility( امکان پذیــری 
طــرح  یعنــی  اســت،  طــرح 
شــدنی اســت یا خیــر. دیگری 
 )Originality( اصالــت طــرح
اســت،یعنی چقدر از ایده ها از 
خودتان اســت و چقدر از منابع 
دیگر اســتفاده کرده اید. مالک 
بعــدی نحــوه ارائــه و در نهایت 
محتوای علمی طرح اســت که 
نمره بیشــتری نســبت به موارد 
مذکــور دارد و بــر اســاس آن به 
بررسی درستی طرح، فرمول ها 

و محاسبات پرداخته می شود.
دربــاره اســم تیمتــان 

توضیح می دهید؟
ســال 1394 نــام ShadX را به 
عنوان اســم تیم انتخاب کردیم 
 Sharif Aircraft  کــه مخفــف
Design Experts اســت. دکتر 
مالئــک خیلی تاکید داشــتند 

که باید اعضای تیم را هر ســال تثبیت کنیم که بشود 
 Shadx گذاشــت. اینکــه )house( اســمش را خانه
House هر سال دارد 2، 3 تیم را در مسابقات مختلف 
شــرکت می دهــد، بــرای دانشــجویان مفید اســت. 
دانشــجویی که وارد دانشگاه می شــود، می داند باید 
ســال دوم عضو این خانه شــود و کار کند تا بتواند در 

مسابقات شرکت کند.
شما برای این مسابقات چه کردید؟آیا چیزی 

ساختید یا فقط طراحی کردید؟
موضوع مسابقه و درخواستش این بود که نیروی هوایی 
آمریکا 60 سال است در حال استفاده از جت آموزشی 
خاصی است؛ جتی که هم سازه  و هم موتورش قدیمی 
است. ما باید یک جت آموزشی جنگنده جدید به آنها 
پیشنهاد می دادیم و اثبات می کردیم که این جت برای 
آموزش دادن خلبان های F22 و F35 مناسب است. ما 
تا آخر مرحله طراحی مفهومی و یک قدم قبل از اتمام 
طراحــی اولیه را که پروژه به طراحی جزئی می رســد، 
انجام دادیم. در مقایسه با رقبا، طرح ما کمترین هزینه 
را داشــت. هزینه هر ســاعت پرواز با ایــن جت از همه 
کمتر بود و کارایی اش از همه باال تر، یعنی می توانست 
تا 9 برابر شــتاب گرانش زمین را تحمــل کند. تحمل 
هواپیمــای رقبا اکثرا تا 8 برابر بود و خب، ما این طرح 

را ارائه دادیم و سوم شدیم. 
آیا طرح شما اجرا می شود؟

بلــه، یک مــاه پیش کــه نتیجه 
مســابقه اصلی مشــخص شد، 
بویینــگ در مزایده ســاخت آن 
برنده شــد. این مســابقه کامال 
به روز اســت. االن بویینگ باید 
350 فروند از این جت را بسازد.

 خب، با همه این تفاصیل چرا 
سوم شدید؟

این ســوال خودمان هم است. 
یکی، 2 مــاه بعد از مســابقه 3 
طرح اول بــرای تیم های رقیب 
به نمایش گذاشته شدند و ما هم 
به بررســی طرح های رقبایمان 
پرداختیــم که نتیجه اش تعجب 
شــدید مــا بــود. دکتــر مالئک 
گفتند احتماال دالیل سیاســی 
اینهــا رقیــب  داشــته اســت، 
شــما نبودنــد، نمی دانم شــما 
را بــا چــه منطقی ســوم اعالم 
کردند. داور ها کــه پروپوزال ها 
را می خواننــد، بــرای هــر تیم 
یــک نظــر در ســایت مســابقه 

می گذارند. این مســابقه 3 داور داشت که دوتا از آنها 
نظر ندادند و آن یکی هم خیلی از ما تعریف کرد. برای 
ما خیلی سوال ایجاد شد. دکتر مالئک گفتند احتماال 
2 داور دیگر هم نظر داده اند ولی به دالیل نامشخصی 
تایید نشده اســت که برای شما ارسال شود. باالخره 
این یک پروژه نظامی اســت و نخواسته اند ایرادهای 

کار شما را بگویند.
هزینه ثبت نام در مسابقات چقدر بود؟

نفری 25 دالر معادل 600 هزار تومان که همه را از جیب 
خودمــان دادیم. هزینه ثبت نام برای بعضی کشــورها 
که بانک جهانی اعالم کرده اســت سطح رفاهشان از 
میانگین جهانی پایین تر اســت، نفری 8 دالر می شود 

که ایران جزو این کشورها نبود. 
جایزه چه بردید؟

مبلغ جایزه  خیلی کم بود. دکتر می گفت سال 1990 
تیم اول حدود 5 هزار دالر  برده اســت. امســال به تیم 
اول 500 دالر، تیم دوم 250 دالر و تیم سوم 125 دالر 
تعلق گرفت. قرار اســت برای ما که ســوم شده ایم یک 
چک 125 دالری فرستاده شــود که برایمان فایده ای 
ندارد چون به اسم دانشــگاه است و 30 درصد باید از 
آن کسر شــود. همچنین امکان نقد شدن آن در ایران 

وجود ندارد.  

تعامل شما با دکتر مالئک چگونه بود؟
 دکتــر اوایــل کار فقط به ما تشــر مــی زد، یعنی در 2، 
3 مــاه اول هر کاری که می کردیم و با اســتاد جلســه 
می گذاشتیم، می گفت شما کاری نکرده اید و این چرت 
و پرت ها چیســت برای من آورده اید. واقعا هم راســت 
می گفــت. بعضی مواقع به مــا می گفت فالن کار ها را 
انجــام بدهید و فــالن مطالب را بخوانیــد ولی دقیق 
نمی گفت چه کاری بکنیم و اعتقاد داشت طراحی جت 
کار ماست بنابراین مقام بیاوریم متعلق به ماست و مقام 
هم نیاوریم، تقصیر خودمان اســت. ولی 2، 3 ماه آخر 
کــه می دید تمام وقت روی پروژه کار می کنیم، می آمد 

و به ما کمک می کرد. 
نقش دانشگاه در این مسابقه، غیر از استاد، 

برای شما چه بود؟
نهایــت ارتباط ما با دانشــگاه این بود کــه از خدمات 
فنــاوری و اطالعات اتاق جلســات را می خواســتیم. 
دانشــگاه بــه مــا نه تنهــا هیچ کمــک مــادی نکرد، 
کمــک معنوی هم نکرد. نه تشــویق شــدیم و نه حتی 
اطالع رســانی صورت گرفــت که دانشــجوها ترغیب 
شوند سال بعد به تیم بپیوندند. هنوز هم اتفاق خاصی 
نیفتاده است. دانشگاه فقط مکان مورد نیازمان را، آن 

هم بعد از کلی پیگیری، فراهم کرد.

* اعضــای تیــم ShadX عبارتند از: ســید رضــا فتاحی معصوم )کارشناســی ارشــد(، امیــر حاجیزاده 
)کارشناسی ارشد(، زهرا کمانکش )کارشناسی ارشد(، محمدحسن ثابتی )کارشناسی ارشد(، میالد غیبی 
)کارشناسی(، اشکان باقرزاده )کارشناسی(، فرید رسولی )کارشناسی(، امیر جهانبخش )کارشناسی(، 

سینا نظیفی )کارشناسی(، محمد بیگی )کارشناسی( و مهسا عباس زاده نخست )کارشناسی(.

دانشجویان هوافضای شریف پرچم دانشگاه را در آمریکا باال بردند

یک تیم با دست خالی و اراده پوالدین

مسابقه 3 داور داشت که 
ندادند  نظر  آنها  از  دوتا 
از  خیلی  هم  یکی  آن  و 
ما  برای  کرد.  تعریف  ما 
شد.  ایجاد  سوال  خیلی 
گفتنــد  مالئک  دکتــر 
دیگـــر  داور   2 احــتماال 
به  ولـی  داده اند  نظر  هم 
تایید  نامشخصی  دالیل 
نشده است که برای شما 
این  باالخره  ارسال شود. 
یک پروژه نظامی است و 
نخواسته اند ایرادهای کار 

شما را بگویند
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دومین »نمایشــگاه دستاوردهای گروه های دانشجویی« امســال از 29 مهر تا یکم آبان بین ابن سینا و تاالرها برگزار شد. مسیر یکنواخت سالن جباری تا  تاالرها یا ابن سینا که در روزهای عادی سال بیش از 30 ثانیه طول نمی کشد، هفته پیش یکی از طوالنی ترین مسیرهای دانشگاه بود و شلوغ مثل بازار شام. پرونده

در ابتدای مسیر اول به لطف یاریگران و جمعیت امام علی)ع( با معضالت اجتماعی و کودکان کار 
آشنا می شدی، بعد از آن تحت تاثیر گروه های مذهبی قرار می گرفتی و تا جو شهادت و معنویت 
بخواهد تو را بگیرد، انجمن های علمی با بادکنک های رنگارنگ و عکس های دورهمی و پوستر 
برنامه هایشــان کال فازت را عوض می کردند. سپس غرفه خالی شورای صنفی را می دیدی و 
متوجه می شدی که حتما مشغول کاری مهم تر از نمایشگاه هستند. پس از آن غرفه گیاهخواری 
روزنامه را می دیدی که یک نفر خیلی روشنفکرانه آرشیو سال 80 دانشگاه را ورق می زد و پس 
از آن به شهربازی کانون های فرهنگی می رسیدی. غرفه هنرهای تجسمی چند دقیقه وقتت 
را می گرفت تا هم بازی کنی و هم با بچه ها گپ بزنی و آثار آنها را ورانداز کنی. کانون شعر و ادب 
هم - اگر ذره ای ذوق  داشتی - حتما تو را متوقف می کرد چون پر از کتاب شعر بود که جالب ترین 
آنها شاید برگزیده اشعار دانشجویان خود شریف بود. فاز اول نمایشگاه اینجا به پایان می رسید و 
تو باالخره دوباره یادت می آمد که برای چه به دانشگاه رفته بودی. می خواستی این مسیر تکراری 
را برای حاضر شدن در کالست در تاالرها یا ابن سینا طی کنی اما ناخودآگاه چشمت به صف 
آدم هایی می افتاد که داشتند در لیوان های قرمز سلولزی قهوه می خوردند. در راِه رفتن به غرفه 

آخر، غرفه تشکل های دانشجویی را می دیدی که پر از عکس های افراد سیاسی و پوسترهای 
رنگارنگ برنامه های چند سال اخیر آنها بود. سپس پایت به چادر گروه کوه گیر می کرد و پس از آن 
هم نقشه بزرگ سیاه و سفید ایران که با نقاط رنگی عالمت گذاری شده بود، در غرفه ایران گردی 
خودنمایی می کرد. بعد از آن هم غرفه آرام دفتر مطالعات را می دیدی که چند نفر در آن در حال 
گفت و گو با هم بودند و احتماال حرف های به دردبخوری می زدند که تو نمی فهمیدی. بالفاصله 
غرفه شلوغ نشریه »داد« و میز پر از جلدهای جذاب آن تو را متوقف می کرد تا نویسنده هایی را که 
فقط در عکس های انگشتی باالی متن ها دیده بودی، از نزدیک بشناسی و احتماال یک نسخه 
از آخرین شماره آن را برداری. در همین غرفه دیگر تقریبا بوی قهوه شما را می گرفت و با سرعت 
از جلوی چند انجمن علمی می  گذشتی و به انتهای صف می رسیدی؛ جایی که یک غرفه بعد از 
پیچ، جهاد دانشگاهی در آن حضور داشت و انجمن خیلی علمی تازه از تنور درآمده سلول های 
بنیادی. یک نفر مانده به اینکه نوبت در صف طوالنی قهوه به تو برسد، قهوه تمام می شد و تو 
نه تنها قهوه نخورده بودی، بلکه با تاخیر هم به کالست می رسیدی و تازه می فهمیدی که برای 

اولین بار استاد گرامی اول کالس حضورغیاب کرده است!

گزارشی کوتاه از دومین نمایشگاه دستاوردهای گروه های دانشجویی
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امسال یکی از نام های پربسامد در برنامه های ورودی های جدید بود؛ مینا اصغرزاده. دختر خوش برخورد، باحوصله و بسیار خوش خنده ورودی 95 شیمی که هم در برنامه 
استقبال از خانواده ها حضور داشت، هم مشهد رفت و هم فرد اول - یعنی مسئول  - نمایشگاه دستاوردهای گروه های دانشجویی بود. او را روی همان صندلی نشاندیم که 
سال گذشته امیر هرمزی نژاد نشسته بود. اولش خیلی استرس داشت ولی آنقدر معطلش کردیم که با محیط روزنامه آشنا شد و استرسش تمام شد! وسط مصاحبه هم دائم 

می خندید. خیلی هم سعی می کرد با احتیاط مصاحبه کند و هر جا جوابی کلی می داد، ما به رویش می آوردیم.

چنــد گــروه بــرای غرفــه گرفتن 
درخواســت دادند؟ آیا توانستید 

به همه متقاضیان غرفه بدهید؟
37 گروه اعــالم آمادگی کردند. چند گروه 
هم گفتند که نمی توانند همه 3 روز را باشند 
که به آنها با چند گروه دیگر غرفه ای مشترک 
دادیم. محدودیت خاصی هم برای پذیرش 
گروه ها نداشتیم. هر گروهی که در لیست 
معاونت فرهنگی بود، اجازه دریافت غرفه را 
داشت. مالکی برای میزان فعالیت گروه ها 

نداشتیم.
در  گــروه می توانســتند  چنــد 

نمایشگاه شرکت کنند؟ 
28 کانــون فرهنگی، 28 انجمن علمی، 4 
تشکل اسالمی و شــورای صنفی مرکزی. 
البته نشریات مستقل هم می توانستند در 
این نمایشــگاه حاضر باشند که از بین آنها 

نشریه »داد« غرفه درخواست کرد.
زمان برگزاری نمایشگاه کی قطعی 

شد؟
کلیت برنامه که قطعی بود. شورای 11نفره 
تصویــب کرده بود نمایشــگاه بعد از ســفر 
مشهد برگزار شود. زمان قطعی آن هم بعد 

از جلسه نقد اردوی مشهد مشخص شد.
ترتیــب قرارگیــری غرفه ها  بر چه 

اساسی بود؟
گروه ها را بر اســاس نوع فعالیت هایشــان 
دســته بندی کردیــم، مثال جمعیــت امام 
علــی)ع( و یاری گران کــه کار خیریه انجام 
می دادند، کنار هم بودند. ســعی شده بود 
گروهای مذهبــی، انجمن هــای علمی و 
کانون های فرهنگی و تشکل ها کنار یکدیگر 

باشند.
در مورد غرفه ها اعتراض  هم شد؟
کسی اعتراض نکرد. خدا را شکر، همه چیز 

خوب بود. 
کــدام غرفــه را بیشــتر دوســت 

داشــتید؟ از کدام غرفه بیشتر از 
همه بدتان آمد و چرا؟

غرفه هنرهای تجســمی را خیلی دوســت 
داشتم. این غرفه برنامه های زیادی داشت 
و خیلــی خوب تزئین شــده بــود. غرفه بد 
نداشتیم، امسال همه غرفه ها خوب بودند. 
بعد از هنرهای تجسمی، از کدام 

غرفه بیشتر خوشتان آمد؟
غرفــه شــعر و ادب خوب بــود. کانون های 
مذهبــی هم نســبتا فعال بودنــد. انجمن 

اسالمی هم غرفه فعالی داشت.
ســال بعد بخواهید نمایشــگاه را 

برگزار کنید، چه کار می کنید؟
احتماال من مجــری آن نخواهــم بود ولی 
پیشــنهاد می دهم که چــون از قبل معلوم 
اســت این نمایشــگاه برگزار می شــود، به 
گروه هــا زودتــر خبر داده شــود. امســال 
بعضــی گروه ها می گفتند که اگــر زودتر از 
زمان برگزاری نمایشــگاه مطلع می شدند، 
برنامه های بهتری تدارک می دیدند. موضوع 
دیگر اینترنت است که اگر بتوان به غرفه ها 

داد، امکان بسیار خوبی است. 
به نظر شما زمان برگزاری نمایشگاه 

مناسب بود؟

در مورد نمایشــگاه چند محدودیت وجود 
داشــت: اول اینکــه باید نزدیــک به زمان 
اردوی ورودی هــای جدیــد - یعنی در مهر 
- برگزار می شــد، دوم آب و هوا بود که باید 
مواظب بــاران  می بودیــم و ســوم اینکه با 
نمایشــگاه ها یا رویدادهای دیگر دانشگاه 
تداخل نمی داشت. سال گذشته همزمان 
با این نمایشــگاه، 3 نمایشگاه دیگر نیز در 

حال برگزاری بود.
آیا مکان نمایشــگاه مناسب بود؟ 
بهتــر نبود جلوی ســالن جباری 

برگزار می شد؟
به نظر من جــای آن خیلی خوب بود چون 
اکثر ورودی های جدید در تاالرها و ساختمان 
ابن سینا تردد می کنند. جلوی سالن جباری 
جا کمتر اســت. راســتی، برای اختصاص 
غرفه ها به گروه ها هم ابتکار به خرج دادیم. 
گروه ها دائم از من می خواســتند که جایی 
مناسب به آنها اختصاص دهم که مشخصا 
منظورشــان غرفه های ابتدایــی و انتهایی 
بود. اما بر اساس نقشه، چند غرفه انتهایی 
به سمت معاونت دانشجویی احتمال جذب 
مخاطب کمتری داشتند. بنابراین تصمیم 
گرفتیم آخرین غرفه را به پذیرایی رایگان با 

نســکافه اختصاص دهیم تــا افراد حداقل 
برای پذیرایی تا آنجا بیایند.

برنامه های غرفه ها انگار کم  بودند. 
نظر شما چیست؟

بله، شاید دلیلش این بود که دیر اطالع رسانی 
شــد. آنها که پارســال در نمایشگاه شرکت 
کرده بودند، اطالع داشتند امسال هم قرار 
است برگزار شــود و خودشان را آماده کرده 
بودند اما آنها کــه در جریان نبودند، برنامه 
خاصی نداشتند. تازه 18 مهر بود که درباره 
برگزاری نمایشــگاه صحبــت کردیم و بعد 
اطالعیه دادیم. ولی خب، گروه ها نســبت 
به پارســال، بابرنامه تر بودنــد. مثال همین 
هنر هــای تجســمی بازی داشــت و جایزه 
می داد، هیــات مصاحبه انجــام می داد و 
انجمن های اســالمی یک برد داشتند که 
مشکالت دختران را روی آن نوشته بودند. 
گروه های جدید در نمایشگاه شرکت کرده 
بودند. »رادیو شــریف« هم بازی داشــت. 
همین طــور انجمن های اســالمی حضور 

خیلی فعالی داشتند.
و صحبت پایانی؟ 

نکته ای که دلم می خواهد بگویم - به عنوان 
کسی که با گروه های مختلف ارتباط برقرار 
کرده است - یکی از دغدغه های بزرگی  که 
گرو ه ها دارند و تا حدی فعالیت هایشــان را 
محدود کرده، مسائل مالی است. با معاون 
فرهنگی دانشگاه هم در این مورد حضوری 
صحبــت کردم و گفتم که بایــد به 27 گروه 
فرهنگی و علمی بیشــتر توجه شود. دکتر 
حسینی در جواب گفتند، در صورت مطالبه 
دبیرها، برای اجرای برنامه هایشــان به آنها 
کمک می شــود و حمایت خواهند شد که 
امیــدوارم همین طــور شــود. در پایان هم 
می خواســتم از تمام دبیرها برای همکاری 
و حضــور فعــال و منظمشــان در این 3 روز 

تشکر کنم.

همه چیز خوب بود

یاریگران

فردای سبز

رسانا

کانون مهدویت و میثاق

مواد

کانون قرآن و عترت

کیمیا

هیئت چهارده معصوم

روزنامه و رادیو شریف

جمعیت امام علی

محور

هیئت الزهرا

شورای صنفی

کانون نیستان

صنایع

کانون آئین روشن

کانون تئاتر
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هدف از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانشجویی واقعا چه بود؟ این نمایشگاه زیر نظر ستاد طرح ورودی های جدید برگزار و هدف اصلی آن آشنایی ورودی های جدید با گروه های 
دانشــجویی اعالم شــد. اما آیا این امر محقق شــد؟ چه گروه هایی در این نمایشگاه بردند و چه کسانی با نیامدن یا آمدنشان باختند؟ به طور کلی کسانی که بدون برنامه در نمایشگاه 
شرکت کرده بودند، بهتر بود که این کار را انجام نمی دادند! در مقابل، افرادی که با برنامه و راهبردی مشخص به نمایشگاه رفته بودند، با دست پر هم آن را ترک کردند. به برخی نکات 

در این زمینه اشاره می کنیم تا درس عبرتی باشد برای سال آینده.

	Ó شــلوغ و پرانــرژی: گروه هایــی که با
دســت پر آمده بودند، بردند. دســت پر 
فقط تزئینات نیســت. حضــور منظم و 
موثر غرفــه داران به مراتــب از تزئینات 
مهم تر است. مثال بارز آن غرفه هنرهای 
تجســمی بود که در تمام ابعاد بهترین 
غرفه محسوب می شــد. تزئینات عالی 
به همراه غرفه دارانی خوشرو و پرانرژی 
و مسابقه و جایزه همه را در این ایستگاه 
متوقــف می کــرد. حضور مــداوم صبا 
دربندی، دبیر جوان کانون هم بســیار 
به چشــم می آمــد. کانون شــعر و ادب 
هم غرفه شــاد و شــلوغی داشت. غرفه 

یاریگران نیز زیبا و بسیار فعال بود.

	Ó جــذب نیــرو: معضــل مشــترک اکثر
گروه های دانشجویی جذب نیرو است 
و یکی از روش هــای ایده آل  برای انجام 
آن، برقراری ارتباط مســتقیم است. در 
ارتباط مستقیم فاصله بین افراد برداشته 
می شود و فرصت پرسش و پاسخ به وجود 
می آیــد. گروه هایی که برای جذب نیرو 
بابرنامه جلو آمده بودند نیز با دســت پر 
از نمایشــگاه رفتند. به طور مثال، گروه 
موســیقی توانست اســم و مشخصات 
حدود 40 نفر را بگیرد تا در روزهای آینده 

آنها را فرابخواند.
	Ó آشــنایی با یکدیگر: وقتــی توییت ها

و صحبت هــای بچه های نشــریه داد را 

خواندیم و شنیدیم، فهمیدیم برقراری 
ارتباط  با بقیه گروه ها و آشنایی با فعاالن 
دانشجویی از پررنگ ترین دستاوردهای 
حضورشان در نمایشگاه بوده است. به 
طور کلی نمایشگاه - چه فرهنگی، چه 
صنعتــی و چه تجاری - فرصت بســیار 
خوبی است که همه فعاالن یک یا چند 
حــوزه دور هــم جمع شــوند و به تبادل 
نظر و اطالعات بپردازند. کسانی که در 
غرفه شــان فقط نشســتند، از بازندگان 
بودند و کســانی که از الک خود بیرون 

آمدند، پیروز از نمایشگاه رفتند.
	Ó برنامه های جانبــی: بی برنامگی یکی

از بزرگ تریــن آفت هــا بــرای گروهــی 

اســت کــه در یک نمایشــگاه شــرکت 
می کنــد. ایــن آفت فقط بــه گروه های 
دانشــجویی مربــوط نمی شــود، بلکه 
در نمایشــگاه های حرفه ای نیز بســیار 
مشــهود اســت. گروه هایی که در کنار 
فعالیت هــای متداول - مثــل تزئینات 
حداقلــی و جــذب نیــرو - برنامه های 
جانبــی نیز برگــزار کردند، توانســتند 
چهــره مناســبی از خود ارائــه دهند و 
مخاطب بیشــتری جذب کنند. یکی از 
مثال های خوب امســال در این زمینه، 
گروه یاریگران بود که از بیرون دانشگاه 
فعاالن مربوط به حوزه کودکان کار و... 

را به غرفه خود آورده بود.

برندگان نمایشگاه

دفتر مطالعات فرهنگی

انجمن علمی مدیریت و راهبردی

انجمن علمی مهندسان نفت

گروه کوه

انجمن علمی سلول های بنیادی

نشریه داد

شریف کالب

انجمن اسالمی

کانون شعر و ادب

کانون هنرهای تجسمی

انجمن اسالمی مستقل

کانون موسیقی

انجمن علمی نانو

کانون ایران شناسی و ایران گردی

جهاد دانشگاهی

بسیج دانشجویی

جامعه اسالمی

مرد شماره یک طرح استقبال از ورودی های 97 کسی نبود جز محمدجواد ابوطالبی ؛ برنده مدال طالی صبر از دستان معاون فرهنگی که از ابتدای شهریور با تمام وجود 
برای رهبری ستاد این طرح وارد میدان شد و تقریبا آخرین برنامه اصلی ستاد را نیز برگزار کرد. ورودی 93 کامپیوتر و دبیر قبلی انجمن علمی SSC را باالخره بین برنامه هایش 

گیر آوردیم و سواالتی درباره »نمایشگاه دستاوردهای دانشجویی« و همچنین اردوی سال آینده از او پرسیدیم. 

در نمایشگاه شــاهد حضور چند 
گــروه غیردانشــجویی بودیــم. 

توضیح خاصی درباره آن دارید؟
33 گروه تا پایان مهلت ثبت نام آمادگی شان 
را اعــالم کردند. ما ســاخت 2 غرفه دیگر را 
عالوه بر این تعداد ســفارش دادیم که اگر 
گروه جدیــدی درخواســت داد، بتواند در 
نمایشــگاه شــرکت کند. یکی از گروه های 
غیردانشــجویی که درخواست داد، جهاد 
دانشگاهی بود. با شورای 11 نفره و معاونت 
فرهنگی موضوع را بررسی کردیم که با طرح 
ورودی ها ناسازگار نباشد. در نهایت حضور 
جهاد دانشگاهی در نمایشگاه مورد موافقت 
همه قرار گرفت و حتی گفته شد باعث رونق 
آن می شود. دیگری »شریف کالب« بود که 
در فهرست نشریات قرار داشت. با این حال، 
با آقای طوســی هم یک بار چک کردیم که 
نکته یا مالحظه ای در خصوص آن دارند یا 

خیر که ایشان مساله ای نداشتند.
ولی مــا در واقــع شــاهد حضور 
کافــه ای از بیــرون دانشــگاه در 
غرفه شریف کالب بودیم. درست 

است؟
بلــه، شــریف کالب روز اول اصــال نیامد و 
غرفه اش خالی بود. عصر روز دوم هم دیدیم 
با کافه ای از بیرون دانشــگاه در نمایشگاه 
حاضــر شــده اســت و از بازدیدکنندگان 
پذیرایی می کند. پذیرایی فی نفسه مشکلی 
ندارد اما متوجه شــدیم همراه با آن تراکت 
پخش می کند و در واقــع تبلیغات صورت 

می گیرد. با آقای احتســابی تماس گرفتم 
و گفتم که کارشــان درست نیست و باید با 
مسئوالن نمایشگاه هماهنگ می کردند. 
شــب ســوم از ایشــان قول گرفتم که این 
مســاله تکرار نشــود و پذیرایی بــدون نام 
صورت پذیرد اما متاســفانه ساعت 13 به 
بعــد دیدیم دوباره همان کافه آمده اســت 
و تراکــت هم پخــش می کنــد. اعتراض و 
ناراحتی خودمان را اعالم کردیم و به آقای 
احتســابی گفتیم کارشــان غیرحرفه ای 
است. اگر از قبل هماهنگ می شد، شاید 
- مثل غرفه نسکافه - امکان حضور آنها را 

به شکل درست فراهم می کردیم.
مگر آقــای احتســابی مســئول 

شریف کالب است؟
چون شــماره ایشــان در توضیحات کانال 

آمده است، با ایشان تماس گرفتیم.
مسئول دانشجویی شریف کالب 

کیست؟
نمی دانم.

چقدر برای نمایشگاه هزینه شد؟
با تخفیف خیلی خوبی که خانم اصغرزاده 
از ســازندگان غرفه ها گرفتنــد، هزینه آنها 
با میــز و صندلی حــدود 7 میلیون تومان 
شــد. 150 هزار تومــان هم هزینــه بنر و 
نزدیک 300 هــزار تومان هزینه کابل برق 
بود. جالب اســت که ما وقتی از تاسیسات 
دانشگاه برق خواستیم، گفتند باید کابل 

را خود ستاد بخرد!
از موضوع نمایشگاه بیاییم بیرون 

و برویم ســراغ اردوی سال آینده. 
آیا برنامه آن مشخص است؟

در جلســه شورای فرهنگی، مسئول ستاد 
مشــخص و قرار شــد طرح کلی تهیه شده 
در شورای 11 نفره امسال اجرا شود. البته 
این طــرح باید بر اســاس تجربه امســال 
چکش کاری و پیشنهادی جدید به شورای 
فرهنگی ارائه شود. امسال برای اولین بار 
مستندســازی دقیق با جزئیــات همراه با 
نظرســنجی  انجام دادیم که سندی قریب 
150 صفحه شــده اســت. فکــر می کنم 
شورای 11 نفره بر اساس این سند پیشنهاد 

جدیدی را به دانشگاه ارائه دهد.
تو موافق بودی که تدوین طرح بر 
عهده شورا باشد و نه ستاد؟ بهتر 
نبود شــورا فقط اعضای ستاد را 
مشخص می کرد و کنار می رفت؟

با توجه به وقت خیلی کمی که داشتیم، به 
نظرم امسال خوب شد شورا این کار را انجام 
داد چــون وقتگیرترین بخــش کار همین 

تدوین طرح و برنامه است.
خب، اگر شما را سریع تر انتخاب 
می کردند چطور؟ آن موقع شــما 

هم وقت بیشتری داشتید.
بله، درســت اســت. ولــی ایــن تصمیم را 
دانشگاه گرفت و دست ما نبود. البته طرح 
و برنامه نهایی در ستاد تهیه شد. مشخص 
اســت که بایــد تمــام کارها زودتر شــروع 
می شــد. انتقادی که به برنامــه ورودی ها 
می شــود، مبنی بر اینکه طرح و برنامه آن 

پیشرفت محسوسی نکرده، دلیلش زمان 
کمی است که در اختیار تیم آن قرار دارد.

اگر قــرار باشــد همین ســاختار 
یعنــی شــورایی  حفــظ شــود، 
انتخــاب شــود و ســتاد را تعیین 
کند، اتفاقات باید در چه تاریخی 

رخ دهند؟
انتخاب شــورا را نمی دانم. بســتگی دارد 
دانشــگاه چــه انتظاری از شــورا داشــته 
باشد. اما درباره ستاد بهتر است از ابتدای 
تابســتان همه اعضای آن مشــخص شده 
باشــند. ضمن اینکــه هنــوز نمی دانم آیا 
باید دبیرخانه ای دائمی داشــته باشیم یا 
بــه همین صورت فعلــی کار کنیم. مهم تر 
از همه ســاختارمند کردن فرایند اســت؛ 
ساختاری پایدار که همه به آن پایبند باشند 

و سال های آینده دچار مشکل نشویم.

سال بعد زودتر شروع کنیم

راهنما:

تزئینات 
غرفه

عالیخوبمتوسطضعیف  عالیخوبمتوسطضعیف  عالیخوبمتوسطضعیف 

میزان 
حضور

هیجان 
غرفه



چربی کیلویی چند؟
خیلی ساده به موضوع نگاه کنیم. فرض کنیم از پروتئین و چربی و کربوهیدرات ها خبری 
نیست و همه غذاهایی که می خوریم با یک عدد ساده به نام کالری تعریف می شوند. به 
طور متوسط برای کم کردن یک کیلوگرم از وزنتان باید حدود 10 هزار کالری بسوزانید. 
عددی معادل 8 پیتزا یا 250 ته دیگ سیب زمینی و یا 125 تخم مرغ آبپز. اگر هم بخواهید 
ورزش کنید، این عدد معادل 15 ســاعت شنای کرال سینه یا 17 ساعت فوتبال است. 
در قــدم بعدی باید توجه کرد که با کاهش کدام بافــت وزنمان را کم می کنیم؛ چربی یا 
عضله؟ در روند کاهش وزن هر دو بافت تحلیل می روند و ناخواسته عضالتمان را هم از 

دســت می دهیم. کاری که از دســتمان برمی آید این است که با افزایش میزان پروتئین 
دریافتی، از تحلیل رفتن ماهیچه های خود تا حدی جلوگیری کنیم. قطعا محاسبه کالری 
دریافتی روزانه کار سختی است، مخصوصا برای ما ایرانی ها که غذاهای پیچیده و پر از 
ترکیبات مختلف می خوریم. ولی با کمک اپلیکیشــن های کالری متری مثل »کرفس« 
این کار کمی آســان شده اســت و با چند دقیقه وارد کردن اطالعات، می توانیم کالری 

مصرفی روزانه خود را حساب کنیم.
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در گفت وگوی پیش رو به سراغ یکی از عجیب ترین ورزشکاران دانشگاه رفته ایم؛ کسی که در آستانه راهیابی به المپیک ریو، درس و دانشگاه  گفت وگو
را به ورزش ترجیح داد و شــریفی شــد. در اینجا می خواهیم توجهتان را به نقش جامعه و اقتصاد در انتخاب مســیر زندگی مان جلب  کنیم؛ سپهر حجازی

چیزی که شاید در زندگی بیشتر ما تاثیر داشته و ما را به جایی که االن در آن هستیم، رسانده است.

بیوگرافی ات را برای ما می گویی؟ 
حسام صمدی هستم، ورودی 96 مهندسی نفت. سال 
77 در تبریز به دنیا آمده ام. قبال در رشــته شــیرجه به 

صورت حرفه ای ورزش می کردم. 
ورزش را از چه ســنی شــروع کرده و در چه 

رشته  هایی فعالیت داشته ای؟
در 5 ســالگی ژیمناستیک را شروع کردم و 2 سال هم 
آن را ادامه دادم اما در برنامه اســتعدادیابی استان در 
رشته شــیرجه انتخاب شدم و از آن به بعد این رشته را 
به صورت حرفه ای ادامه دادم. 3 ســال بعد از شــروع 
تمرینات شیرجه، یعنی در 10 سالگی، وارد تیم  ملی 

شدم و 6 سال هم در این تیم  فعالیت کردم. 
از مقام هایت در رشته شیرجه بگو.

مقام چهارم مسابقات جهانی هلند، 2 طال و یک نقره 
در مسابقات آســیایی ســنگاپور، 3 برنز در مسابقات 
آســیایی اندونــزی، 2 طال و یــک نقــره در تورنمنت 
چهارجانبه مالزی، 2 طال و یک نقره در المپیاد ورزشی 
ایرانیان و بیش از 30 مدال کشوری حاصل تالشم در 

این رشته بوده است. 
چه شد که ورزش را ادامه ندادی؟

چند ماه بعد از مسابقات آسیایی جاکارتا، در تمرینات 
زانویم آســیب دید. بعدا با  ام آر ای مشخص شد پارگی 
مینیسک زانو است و باید استراحت مطلق و فیزیوتراپی 
کنم تا درمان شــوم. ایــن از یک طرف و از طرف دیگر 
وضعیــت درســی و عالقه ام بــه قبول شــدن در یک 
دانشگاه خوب باعث شدند ورزش را کنار بگذارم. چیز 
دیگری که مرا نسبت به ورزش دلسرد کرد، بازخوردی 
بود که از مشورت با چند نفر گرفتم. آنها می گفتند جز 
فوتبال، هیچ ورزشی در ایران آینده ندارد. فدراسیون 
هم با بی مهری هایش درباره پاداش ها در این تصمیم 

بی تاثیر نبود.
آن موقع ها هدفت در ورزش چه بود؟

هدفــم المپیک ریــو 2016 بود. چون مصدوم شــده 
بــودم، آمادگی برای شــرکت در آن وقت زیادی از من 
که در حال درس خواندن برای شرکت در کنکور بودم، 
می گرفت. مشــکل دیگرم محل اردو ها بود. اردوها در 
تهران برگزار می شــد که از شــهر محــل زندگی ام دور 
بــود. حتی اردو هایی در چیــن و زیر نظر مربی چینی 
هم برگزار  شد که حضور در آنها برایم بسیار سخت بود.
خانــواده ات در تصمیمی که بــرای انتخاب 
درس خواندن گرفتی، چه نقشی داشتند؟

آنها تصمیم را به عهده خودم گذاشــته بودند، هرچند 
پدرم بیشــتر مایل بود که درسم را ادامه بدهم و مادرم 

از ورزش کردن من حمایت می کرد. 
االن چه ورزشی انجام می دهی؟

االن بــه صورت حرفــه ای ورزش نمی کنم ولی گاهی 
بدنسازی انجام می دهم، شنا می کنم و فوتسال بازی 

می کنم.
بــه خاطر ادامــه ندادن شــیرجه حســرت 

نمی خوری؟
حسرت که نه، ولی اوایل ناراحت بودم از اینکه زحمت 
چندین ساله ام را رها کرده ام. بعدا که مسیر درسی ام 
برایم روشن تر شد، ناراحتی ام برطرف شد، البته هنوز 

دوست دارم بتوانم هر دو کار را با هم انجام بدهم.

قصه شیرجه  زن تیم ملی که دانشجوی شریف شد

از تخته پرش ریو تا چاه نفت شریف
 این بار 

ما برای عادل می جنگیم
نســبت عادل فردوسی پور با شــریف مثل کوه 
دماوند اســت با ایران. همچنین او نماد رســانه 
ورزشی و از همه مهم تر تمام تریبون های آزادی 
اســت که در هر جای کشور شــکل گرفته اند تا 
زبان مردم باشــند در بیزاری از فساد و تبعیض و 
حمایت از مردم ساالری. شاید بگویید عادل صرفا 
یک مجری ورزشی است، ولی قریب 2 دهه است 
او از یک برنامه فوتبالی پیام هایی ارسال می کند 
که دامنه ای به مراتب گسترده تر از حوزه ورزش 
دارند. پیام های عدالت خواهی، ضابطه گرایی و 
صداقت طلبی »نود« را به قدری محبوب کرده اند 
که این برنامه در یکی از یکجانبه ترین رسانه های 
جهان به محبوبیت و شــهرت سراســری دست 
یافته اســت. طی این 2 دهه، عادل و نود نه تنها 
صدای مردم برای ابراز عالقه آنها به فوتبال، بلکه 
چشم سومی بوده اند که اتفاقاتی مانند حضور 
مدیران متفرقه در پست های مدیریت ورزشی، 
رانت و رشوه در فوتبال پایه و رواج خرافه گرایی در 
سطوح مختلف فوتبال از دید مردم دور نمانند. 
البته در این ســال ها برنامــه نود کامال بی نقص 
نبوده اســت. مخاطبان نــود مطالبات مهمی 
مانند دفاع از حق حضور بانوان در ورزشگاه ها، 
پیگیــری وضعیت پرداخت حــق پخش و عدم 
جانبداری بیــش از اندازه از کیــروش و مهدی 
تــاج دارند که عادل هنوز موفق به برآورده کردن 
آنها نشده است. به هر حال، هیچ انسانی کامل 
نیست ولی عادل در مقایسه با بسیاری از اصحاب 
رســانه ورزشــی صفتش به اســمش نزدیک تر 
است. کشمکش های عادل و رسانه ملی در این 
ســال ها کم نبوده است ولی این اواخر - به  ویژه 
در ممنوعیت حضور کارلوس پویول در ویژه برنامه 
جام جهانی و جلوگیری از پخش آیتم مربوط به 
خونه به خونه بابل - این کشــمکش ها شــدت 
گرفت و مدیر تازه وارد شبکه سه سیما آن را به اوج 
خود رساند. حذف این برنامه از کنداکتور صدا 
و سیما برای 3 هفته متوالی به هیچ عنوان برای 
مخاطبان رسانه ملی کشور مطلوب نیست. حال 
ما وظیفه داریم به خاطر بقای دموکراسی از نود 
حمایت کنیم. تئوری قدرت نمایی علی فروغی 
را فراموش کنید. اصل ماجرا حفظ یک تریبون 
آزاد و مردمی بزرگ است. امیدواریم سران رسانه 
ملی برای احترام به مردم باوفا و مهربان کشور به 
طور شــفاف در مورد نود صحبت کنند تا گمان 
مخاطبــان خود را به این ســو ســوق ندهند که 
»صدا و سیما تاب هیچ برنامه انتقادی را ندارد«.

ورزش و سالمــــــــــــــتفوتبال سامی 97 آبان   5 شنبه    783 شماره 

باور غلط بور درست

خاطرات باشگاه محاله یادم بره
یک باور غلط درباره دوره ای که ورزش را متوقف می کنید، 
این اســت که بدنتــان بــه حالت قبــل از شــروع ورزش 
بازمی گردد یا حتی بدتر از آن می شــود. تحقیقات اخیر 
که در گزارشــی در مجله scientific reports انتشار یافته 

اســت، نشــان می دهد وقتی یک بار ماهیچه ای ورزیده شــود، اطالعاتی با عنوان 
»حافظه عضالنی« درون آن به ثبت می رسد. این پدیده به 2 شکل در بدن نشان داده 
می شود. اول اینکه بازیابی عضله با شروع دوباره ورزش بسیار سریع خواهد بود و دوم 
اینکه نه تنها به قدرت سابق می رســید، حتی مقدار رشد آن از حالت اولیه هم بیشتر 

می شود و نتیجه مطلوب تری نسبت به دوره اول ورزش کسب خواهید کرد.

آب نطلبیده مراده
هر وقت تشــنه ات شــد، آب بخور. خیــر! در ورزش این 
یک باور غلط اســت، مخصوصا در رشته های استقامتی 
مثل کوهنوردی. هنگامی که بدن با احســاس تشنگی 
رو به رو می شود، به این معنی اســت که آب بدن به میزان 

مناسبی کم شده اســت اما در ورزش نباید کار به اینجا برســد تا به سراغ آب برویم. 
باید قبــل و بعد از تمرین به میزانی آب نوشــید کــه هرگز به این مرحله نرســیم. در 
ورزش های اســتقامتی به طور میانگین در هر ســاعت به 300 سی ســی آب نیاز 
است. اســتفاده از نوشــیدنی های ورزشــی )محلول شــکر و نمک( نیز به بازیابی 

امالح از دست رفته کمک می کند تا عضالت دچار گرفتگی نشوند.
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 : sharif_daily

 : sharifdaily

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

هزار قلم دوشنبه گذشته، 8 اکتبر ، مصادف 
با روز جهانی کودک بود و پیام های هاتف محقق

متناسب با این روز در فضای توییتر هم دیده می شد. 
تعدادی از کاربران توییتر روز جهانی کودک را به بعضی 
افراد تبریک گفته بودند! یکی این روز را به دوســتش 
تبریک گفته بود، دیگری به پســر عارف و ژن خوبش و 
یکی هم به کودکان خیالی اش! اما شــاید جالب ترین 
توییت در این زمینه توییتی بود که می گفت: »#روز_

جهانی_کودک رو به دروِن خــودم تبریک میگم...«. 
نکته جالبی که در مورد روز جهانی کودک وجود دارد 
و کاربران به آن توجه نکرده اند، وجود حداقل 3 روز در 
سال با این عنوان است! چه بهتر! اصال کل سال بشود 

روز جهانی کودک، ما که راضی هستیم.

شفافیت یا خودتحریمی؟!
اول هفته گذشته الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله 
 FATF که از الیحه های )CFT( با تامین مالی تروریسم
است، در مجلس شورای اسالمی تصویب شد و همان طور 
که مــورد انتظار بود، تصویــب آن واکنش های موافق و 
مخالف زیادی را برانگیخت! بین شریفی ها هم توییت و 

ریتوییت در خصوص این موضوع کم نبود. مثال یکی از 
موافقان این الیحه گفته بود که »لبنان و سوریه هم عضو 
این الیحه هستند، چگونه بعضی نمایندگان مجلس به 
بهانه لبنان و سوریه با این الیحه مخالفت می کنند«. یکی 
از مخالفان این الیحه هم به این اشاره داشت که به دلیل 
وضعیت حال حاضر کشور و تحریم های پیاپی، FATF به 
نفع ما نیست چون راه دور زدن تحریم ها را می بندد. یکی 
از کاربران به 5 رای ممتنع و 3 نماینده بدون رای اشــاره 
کــرده و گفته بود »اون پنج نفر هیچی، اون ســه تا که تا 
اونجا رفتند ولی حتی یه ممتنع هم ندادند، فکر کنم رفته 
بودند الریجانی رو ببینن که اون هم همه ش اون باال بود«. 
موضوع اســتقالل نماینده ها و اینکه نماینده مجلس 
بایــد نماینده مردم باشــد، موضوع دیگــر مورد بحث 
کاربران توییتر بود. یکی از شــریفی ها با اشاره به این 
موضوع توییت کرده بود: »یکی از نماینده ها گفته اگه 
رهبری امر کنند من به FATF# رای نخواهم داد. برادر 
تو نماینده مردمی یا نماینده ایشــون؟ یکم استقالل 

رای داشته باش«.
موضوعات مربوط به FATF به همین جا محدود نمی شود 
و عده ای هم به تجمعات معترضان به FATF پرداخته و 

گفته بودند که اگر طیف دیگری می خواســت این طور 
بدون مجوز تجمع کند، با آن برخورد امنیتی می شد!

در ایــن میان موضوعی که گاهی مغفول می ماند،  پایه 
مساله است! یکی از دانشجویان گفته بود: »در حماقت 
جامعه  ما که یه عــده اصن نمیدونن FATF چیه ازش 
حمایــت می کنن، یه عــده هم اصــن نمیدونن چیه، 
باهــاش مخالفت میکنن، یه عده هــم اصن نمیدونن 
چیه در موردش توییت می کنن، من از دسته  سومم«.

حماسه میلیونی
کمتــر از 20 روز تــا اربعیــن مانده اســت و از همین 
االن می توان شور شــرکت در راهپیمایی اربعین را در 
توییت های شریفی ها مشاهده کرد. بعضی از خاطرات 
سال های گذشــته خود می گویند، بعضی از حسرت 
امســال و بعضی از دلتنگی حال و هوای اربعین. این 
مطلب را با توییت یکی از فارغ التحصیالن دانشگاه به 
اتمام می رســانیم: »اوایل چایی ایرانی پیدا نمی شد. 
ف لوَنه. یه  به موکبا می گفتیم شــای ایرانی فی؟ + خِفّ
کم آبجوش می ریخت می شــد چایی ایرانی:(( چایی 

عراقی هوس کردم«. 

در توییتر

الیحه پرحاشیه

Mohammadmahdibarideh

تنــوع رنگ هــا، طعم ها، ســلیقه ها، هندســه ها، 
چینش ها؛ نگاه ساده به یک بازار 

مکان: بازار مرکزی رشت

Pooyasahandifar

این روزها التهابات زیاد است و نیازمندی به مطالعه 
تاریخ افزون تر

کاش تاریخ را تــکراااااار نکنیمـ 
این بار تکرار نکنیم!

Mohammadrezakh

جمعه ها با کتاب 121
رستخیز

گروه نویسندگان. دبیر مجموعه: نفیسه مرشدزاده. 
نشر اطراف

ادامه کتاب کآشــوب؛ بیست و چهار روایت از افراد 
گوناگون در رابطه با گره خوردن روزمره ها و کارها و 
احساسات و احواالتشان با روضه و هیئت و شور و و 

شعور و عشق حسینی

sharif_senfi

می دونیم خیلی اوقات از مشــکالت دانشگاه 
توییــت می کنید. ممنون می شــیم مــا رو هم 
تــگ کنین تــا در جریان قرار بگیریــم و بتونیم 

پیگیری کنیم.

amirmahdihasani

اســتاد محترم! دانشــجو رو نبر جلوی کالس. 
شاید رو 2 ساعت زمان کالس تو حساب کرده!

melifaar

همیشه بین کباب و هر چیز دیگه ی سلف باید 
هر چیز دیگه رو انتخاب کنی.

SinaHooshangi

خــب وقتــی مصاحبــه با کیــت وینســلت رو 
میذاری تو روزنامه، دیگه کســی سراغ صفحه 

علمی نمیره

_Farhaneh_

اگه تا دیروقت ســرکارید دلیل بر این نیست که 
شما خیلی ســخت کار می کنید، نشون میده 

شما زمان بندی بلد نیستید

mr_slash_knower

اگــه دور تــا دور کــره زمیــن یــه دور راه بریم، 
مســافتی که کله مــون طی می کنه بیشــتر از 

مسافتیه که پاهامون طی می کنه

Mazmiveh

خیلــی کار افتضاحیه وقتی یه ویدیو یا تبلیغی 
می ســازید کــه 80 درصــد تاثیرگذاریش رو به 
خاطر موســیقیش دارید به مخاطب می دید، 
ولی هیچ اســمی از آهنگســاز و صاحب اثر تو 
هیچ کجاش نیارید. ذکر نام موسیقی و صاحب 

اثر حداقل و بی هزینه ترین کاره!

اینستاگرام

توییتر

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

Inarok1997

ســاعت هشت صبح، سه شــنبه. خوابگاه از یه 
دریل جدید رونمایی کرده با صدای عجیب:/ 

محل استفاده؟! پشت گوش دانشجو!

_salehwriter

حــاال َاد این ترم کــه ما باهــاش کالس داریم، 
بایــد برنامه نود را تعطیل کننــد؟؟؟؟؟؟ عادل 
فردوسی پور در میان بسیار از سلبریتی هایی که 
دیده ام، از همه متواضع تر است، با شخصیتی 
باثبات و تاثیرگذار. درس دادنش را نمی پسندم، 

اما در کار اصلیش بی نظیر است.

 AmiinSharaf 

اگر از زمستون پارسال پول مونده تو لباس هاتون، 
ذوق نکنید، ارزشش یک پنجم شده :((

 amirmahdihasani

من باد نشــدم برم تو موهات، ولی توییت شدم 
اومدم تو تایم الین

_faraji96

خواهش می کنم با پدر و مادراتون درست صحبت 
کنید:/ اینکه بگی وقتمو داری پشت تلفن هدر 

میدی یعنی چی آخه://////////////

 MojjtabaNazari

حس میکنم بعضی توییتا به عمد اینقدر بی معنیه 
تا مچ اونایی که نخونده فیو میزنن رو بگیرن

_Farhaneh_

با توجه به اینکه پولی در حساب من نیست، ازین 
به بعد مبادالت کاال با کاال انجام می دهم و پول 

^__ دیگر هیچ ارزشی ندارد̂ 

 Hani_Saee

کاش میشــد خودمونو با یه دکمه به تنظیمات 
کارخونه برگردونیم...

هزار قلم هفته گذشــته، چه داخل و چه خارج دانشگاه، اتفاقات بســیاری رخ داد. از مهم ترین اتفاقات داخل دانشگاه می توان به »استارت آپ تریگر 
10« و »نمایشــگاه دســتاوردهای دانشجویی« اشــاره کرد. البته بحث های مربوط به خارج دانشگاه در توییتر به حدی داغ بود که شریفی ها هاتف محقق

درباره اتفاقات دانشگاه زیاد اظهارنظر نکردند.

از استادیوم آزادی تا آقای صدا
سه شنبه پرســپولیس در ورزشــگاه آزادی با السد قطر 
مساوی کرد تا با توجه به برد بازی رفت خود در قطر به فینال 
صعود کند؛ صعودی که موج خوشحالی را در کشور ایجاد 
کرد. طبیعتا توییت شریفی ها هم از این موج بی بهره نبود. 
تعداد زیادی از توییت ها به کری خوانی پرسپولیسی ها 
اختصاص داشــت. در این میان توییت خالقانه هم کم 
نبود، مثل این توییت: »تنها پرسپولیسی ای که حقشه تیم 
ملی دعوت بشه ولی به خاطر کیروش نمیشه برانکوئه!!« 
بیرانوند هم به دلیل مهار ضربه ژاوی هرناندز سهم زیادی از 
تشویق و تحسین هواداران را به خود اختصاص داد. یکی 
از توییت ها به نکته جالبی اشاره کرده بود؛ تیترهای چند 
روزنامه ورزشی به مناسبت صعود پرسپولیس که برگرفته 

از آهنگ های ابی بودند!

خود گورخرها هم نفهمیدند چی شد
دیگر کســی در کشور نیســت که ماجرای گورخرها را 
نشنیده باشــد. ماجرا از 3 هفته پیش شروع شد که در 
عملیات زنده گیری و انتقال 10 گورخر توسط سازمان 

حفاظت محیط زیست 5تای آنها تلف شدند. هفته پیش 
خبر رسید که 5 تای دیگر هم فرار کرده اند. بعد هم خبر 
آمد که فرار نکرده اند و اوضاع تحت کنترل است. خالصه 
اینکه خبرهای ضد و نقیض کم نبودند و کاربران توییتر 
هم به شــوخی و جدی به این مساله و ضعف مسئوالن 
در انتقال گورخرها پرداختند، مثال یکی از بچه ها گفته 
بود: »اگه 10تا از شما رو میدادند دست یه گورخر، سالم 
میرسوندتون به مقصد اما شما نتونستید 10تا گورخر رو 
سالم برسونید به مقصد«. از زاویه های دیگر هم به قضیه 
نگاه شده بود، مثل این توییت: »کاش منم میتونستم 
با اون گورخرا فرار کنم«. در این میان بعضی شریفی ها 
نیز به اشتباه رسانه ها در درج عکس گورخرهای ایرانی 
اشاره کرده بودند؛ اینکه گورخر ایرانی - برعکس گورخر 
آفریقایی - راه راه نیســت و اســتفاده رسانه ها از عکس 

گورخر راه راه برای این خبر اشتباه بوده است.

شیب؟ بام؟
»فسادی که می بینیم، گسترده و سیستمی نیست«. 
ایــن حــرف را دادســتان کل کشــور، محمدجعفــر 

منتظــری، گفت و واکنش هایی را هم در پی داشــت. 
مثال یکی از شــریفی ها 10ویژگی را که بانک جهانی 
برای فساد نظام مند مطرح کرده است، برشمرده بود 
و قضاوت این موضوع را که این ویژگی ها برای کشــور 

ما صادق هستند یا نیستند، به مخاطب سپرده بود.

سهم شریف از بزرگ ترین راهپیمایی شیعیان جهان
سه شــنبه همیــن هفتــه اربعین اســت و بســیاری از 
شــریفی ها راهی کربال شــده اند. در هر گوشه توییتر 
می شــود رد اربعین را پیدا کرد، در ابعاد مختلف. مثال 
یکی از توییت ها به این اشاره داشت که به خاطر اربعین 
برنامــه امتحانات دســتخوش تغییر می شــود. تعداد 
زیادی از کسانی که قرار بود به این راهپیمایی بروند، از 
بقیه حاللیت می طلبیدند و می گفتند که نایب الزیاره 
هستند. بعضی دیگر هم به تجربیات خود در سال های 
گذشته اشاره و توصیه هایی به نوراهپیمایان ارائه کردند، 
مثل این توییت: »زائرای اربعین! لطفا! تو رو خدا! به این 
ریش قسم! تو موکب های #عراقی بخوابید. دلشون رو 

شاد کنید. غریبه نیستن. ما یک واحدیم«.

شریفی همیشه در صحنه

از استادیوم آزادی تا عمود 1452

Arashatamii

 photographer :Arash Hatami
Nikon D7200

 ksa.sharif

 هیچ کــس از وضع و روزگار خود راضی نیســت، اما 
همه کس از عقل و خرد خود رضایت دارد...!

�� آنا کارنینا
�� لئو تولستوی

 shayawn

فرایند بي ارادگي  
کارگردان: سجاد داغستانی
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صفحـــــــه آخـــــــــر

270****0919: گزارش شماره قبل گزارش دیدار 
با حضرت آقا بود. مال شــماره 782 خودنمایي بود، 
نــه گزارش. لطفا تحــت تاثیر جو حبابــي افراد قرار 

نگیرید
  شــما یــه دو خط ایــن »جو حبابــی« رو 
توضیــح بــده، ما قول می دیــم تحت تاثیــرش قرار 

نگیریم! 
135****0912: دو هفتــه اســت اخبــار مملکت 

همه ش شده یه مشت گورخر! چه وضعیه آخه؟! 
تــوی روزنامــه اصــال بهــش  مــا  نــه،    
نپرداختیــم! چــرا جوســازی می کنیــد کــه اخبار 

مملکت شده گورخر؟

014****0910: آقــا یا خانوم )فــرق نمیکنه حاال( 
من دیــدم بعضیا میــان این کنار فیزیك میشــینن، 
چهارزانو میزنن، کتــاب باز میکنن میخونن، کمبود 
سالن مطالعه بیداد میکنه یه کاري کنین تو رو قرآن.
  واال اگــر منظورت اوناییه کــه ما دیدیم، 

اونا تو جکوز هم می تونن مطالعه کنن!

اس ام اس

عکس و مکث
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کارگاه شریف افزار

نیش شتر- نیش اشتر نه از ره کین است نوشداروی زخم دیرین است

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

نمایشگاه دستاوردهای 
دانشجویی!

 3 و  روز   3 مــدت  بــه  امــروز  از 
شــب نمایشــگاه دســتاوردهای 
دانشجویی با ساز و دهل و پایکوبی 
و رقص های محلی افتتاح می شود. این نمایشگاه در 
عمر 80 ســاله دانشگاه شریف هر ســال برگزار شده 
اســت و هر کــس نداند، فکر می کنــد مثال فیل هایی 
در این مدت هوا شــده! در این نمایشگاه 190 کانون 
دانشــجویی حضور خواهند داشــت که تعدادشــان 
از دانشــجویان شــریف در حال حاضر بیشــتر است! 
معاون ماورای برنامه و اداره دستاوردهای دانشجویی و 
غیردانشجویی با ابراز خوشحالی گفت یکی از راه های 
ســرگرم بودن دانشــجو، فعالیت در این کانون هاست 
و مــا قصد داریــم کاری کنیــم که دانشــجو کمتر در 
کالس های درس حضور یابد و بیشــتر در این غرفه ها 
باشــد. الزم به ذکر اســت که قبال پربازدید ترین غرفه، 
غرفه ای بود که دانشجویان با عادل فردوسی پور عکس 
سلفی می گرفتند! پارسال دستاورد برتر متعلق به یک 
دانشجوی شیمی بود. او توانسته بود آدامسی اختراع 

کند که وقتی بادش می کردی، دوتا حباب می شد!

شریف ماینس! )شریف -(
بوفه شــریف ماینس که چند سالی ا ست جای شریف 
پالس و شــریف کراس )x( را گرفته، باز هم با شــکایت 
دانشجویان روبه رو شده اســت. دانشجویان االن 40 
سال می شود که از معاونت دانشگاه درخواست کرده اند 
قیمت غذاها را بررسی کند. دبیر شورای صنفی گفت به 
نظرم این حق دانشجو است که بداند چرا یک هات داگ 
120 میلیون تومان است در حالی که همبرگر معمولی 
119 میلیون تومان تمام می شود و برخی از دانشجوها 
با وام اداره رفاه می توانند در ماه دوتا سس کچاپ بخرند. 
رئیس اداره ســوء تغذیه شــریف هم گفت این هفته در 
یکی از وعده های ناهار دانشــگاه ممکن اســت سویا 
ریخته شــود و دانشــجویان منتظر باشند. وی ازدحام 
دانشــجویان را برای رزرو این وعده غذایی دلیل اعالم 

نشدن روز آن اعالم کرد.

دوره های MBA نوبت چهارم!
دانشگاه شــریف از بهمن ماه امسال دوره های فشرده 
مدیریــت اجرایی نوبت چهارم )نصف شــبانه( را برگزار 
می کند. رئیس اداره آموزش های فوق آزاد دانشــگاه با 
تایید این خبر گفت با تحقیقات انجام شده، فهمیده ایم 

تنها 10 درصد جمعیت کشــور مدرک MBA ندارند و 
این دوره ها با هدف خیرخواهانه برای آموزش این عده 
تعریف شده است. دوره نوبت چهارم طبق تعریف وزارت 
علوم باید بین ساعت 2 نصف شب تا 4 صبح برگزار شود 
اما دانشجویان می توانند با پرداخت کمی مبلغ بیشتر 
در همان کالس های روزانه شــرکت کنند و باالخره هر 
چیزی یک راهی دارد. وی گفت تنها شرایط پذیرش در 
این دوره، برخورداری از قدرت بویایی و شــنوایی و نیز 
یک حساب پر و پیمان بانکی است. این کالس ها مطابق 
معمول در ضلع شمالی دانشگاه، کوچه استخر، برگزار 
می شود و برای دانشــجویانی که با هلیکوپتر شخصی 
می آیند، پشت بام دانشکده شیمی عالمت گذاری شده 
* علیرضا مختار است! 

شریف در سال 2040 میالدی! )یا 1420 خورشیدی(

سه شنبه گذشته از وضعیت 
بسیار بد بخشی از خیابان 

قاسمی برای عابران پیاده گله 
کردیم که مسئوالن با گذاشتن 

این گلدان ها، ضمن ایجاد 
حریمی امن برای عابران، دهان 

ما را دوختند!

ُمهَملت را قورت بده!
دوســتی دارم که عاشــق 
در  بیهــوده  اطالعــات 
مــورد هر نــوع جانــور در 
کائنات اســت. منشأ تمام 
اطالعاتــش هــم همیــن 
گوگل خودمان است. مثال می خواهید بدانید 
در همان ســاعتی کــه کفتارها بــه دنبال غذا 
می روند، دلفین هــا به یکدیگر چه می گویند؟ 
اگر از سالمت روان برخوردار باشید، پاسختان 
منفی اســت. اگــر روان ســالمی ندارید، باید 
بگویــم من هم نمی دانم! امــا می دانم و حتی 
یقین دارم که آن دوست مذکور اطالعات قابل 
اتکایی در این زمینه دارد و خیلی هم خوشحال 
می شود آن را با شما به اشتراک بگذارد. اصال 
یک جاهایی از خلقت هســتند کــه نعوذ با... 
خود خدا هم یادش نیست چرا خلقشان کرده 
ولی این دوست ما رفته و تا فیهاخالدون ماجرا 
را تــوی گــوگل جســتوجو کرده اســت. بعید 
نمی دانم که حتی با وجود تحریم ها در همین 
یکی، 2 ماه آینده گوگل ســروری اطراف دفتر 
روزنامه مستقر کند که فقط پاسخگوی سواالت 

ایشان باشد.
یا مثال فردی را می شناسم که وقتی به روزرسانی 
نرم افزاری می آیــد، تو گویی بچــه اش به دنیا 
آمده باشد، به همه مژدگانی می دهد. چند روز 
پیش دیدم کمی ناخوش احوال است. نشسته 
بــود روبــه روی صفحه نمایش خامــوش و هی 
با انگشــت میانی کلید اســپیس را می فشرد. 
علت را که جویا شدم،  گفت یک ماه و نیم است 
لپ تاپش را به تمام نسخه های آلفا و بتای ویندوز 
10 به روزرســانی کرده ولی فــالن ویژگی را که 
قرار بوده در فالن نســخه باشــد هنوز دریافت 

نکرده است! 
اگر شــریفی باشــید که اصال به راهنمایی ما 
برای شــریفی به نظــر آمدن نیــازی ندارید، 
ولی به هر حــال نیمی از دوســتانتان به این 
کار عالقه دارند. اما برای تو دوســت شریفی 
که همیشــه دنبال مثال نقــض می گردی که 
یک إن ُقلتی به حرف گوینده وارد کنی و االن 
هم می خواهی در ســتونی که مخاطبش هم 
نیســتی یک گیری بدهی، باید بگویم آن نیم 
دیگر نیــز از این نوع عالیــق عجیب و غریب 
دارنــد و حداقــل در یک موضــوع تهش را به 
سرش پیوند زده اند ولی به شما نگفته اند. لذا 
به جای ما، برو ِخر دوستانت را بگیر، شاید زیر 

سرشان بلند شده!
حاال اگر می خواهید شریفی شوید یا شریفی به 
نظر برسید، می دانید از کجا شروع کنید. بروید 
و یک مهملــی را بیابید که فکر می کنید به  درد 
هیچ بشــری نمی خورد. همــان مهمل مذکور 
را پرورش و بال و پر دهید، چنان  که دســت کم 
معادل 2 ترابایت داده از مغز خود را حرام کنید. 
تبریک می گویم! شما اولین گام را برداشته اید. 
البته خواهش می کنم از این روش برای اهداف 

غیرصلح آمیز استفاده نکنید!

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به همه کسانی که در شریف زندگی خود را بین اضالع چهارضلعی خوابگاه/ 
خانه، کالس، کتابخانه مرکزی و دستشــویی می گذرانند و حتی برای یک روز هم که شده است به این همه گروه 
دانشجویی فعال پا نمی گذارند و مسئولیتی در زندگی، جز رفت و آمد و نظافت شخصی خویش، نمی پذیرند. این 
شماره تقدیم می شود به آنهایی هم که زندگی شــان یک nضلعی نامنتظم بدقواره است و در دانشگاه یا توریست 
هستند یا از دست اندرکاران تمام وقت پشت و روی صحنه فعالیت دانشجویی و لحظه ای روی یک موضوع تمرکز 

نمی کنند. و در نهایت این شماره را تقدیم می کنیم به تعادل؛ گمشده زندگی خیلی از ما شریفی ها و ایرانی ها.

تقدیم می شود به ...

محمدحسین هوائی
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