
قانون درست نیاز اول است
حواس پرتی عارضه شایعی بین مردم شهرهای بزرگ است؛ شهرهایی که 

محمدجواد شاکر

برای زندگی در آنها از صبح تا شب باید دوید و عرق ریخت. خیلی وقت ها 
این حواس پرتی فقط منجر به یک بدقولی یا تأخیر می شود ولی مواردی 
هم هست که با مرگ و زندگی یک انسان پیوند می خورد. یک مثال معروف 
از این حواس پرتی های مرگبار، والدین پرمشغله ای هستند که نوزاد خود 
را هنگام رفتن به محل کار در صندلی عقب اتومبیل شان فراموش می کنند و وقتی بعد از پایان 
کار سراغ ماشین خود می آیند با جسد بی جانی مواجه می شوند که گرمای زیاد داخل اتومبیل 
بیش از توان جســم نحیف او بوده اســت. بعضی از این والدین بعدا یکدیگر را در اینترنت پیدا 
کرده ، دور هم جمع شده و سازمان هایی تشکیل داده اند تا تالش کنند مانع تکرار این تجربه های 
تلخ برای دیگران شــوند. یکی از کارهای آنها پیگیری برای تصویب قوانینی در رابطه با ایمنی 
کودکان هنگام استفاده از اتومبیل است که شرکت های خودروسازی را ملزم می کند در ساخت 
خودروها مواردی را برای هرچه ایمن تر بودن آنها برای کودکان رعایت کنند. با وجود مقاومت 
شــرکت های خودروســازی، این ســازمان های مردم نهاد در این زمینه بــه موفقیت هایی نیز 
دست یافته اند. سیلی که عید امساِل خیلی از ایرانی ها را تلخ کرد، یکبار دیگر نشان داد که مردم 
ما مثل همیشه پای کارند و از آنچه در توانشان هست، برای کمک به هم نوعشان دریغ نمی کنند. 
از طرف دیگر این ســیل به خوبی به ما یادآوری کرد که اگر به قوانین طبیعت احترام نگذاریم، 
طبیعت می تواند روی بی رحمش را به ما نشان دهد. الیرروبی نکردن رودها و مسیل ها، شهرسازی 
غیراصولی روی مســیر آبراه ها، تخریب جنگل ها و مراتع، آماده نبودن سازمان ها و مردم برای 
مقابله با بحران، عدم مدیریت متمرکز و هزار عامل کوچک و بزرگ دیگر باعث شــدند خسارت 
سیل چندبرابر شود. نکته تلخ تر ماجرا شاید آنجا باشد که ما برای مقابله با این بحران ها حتی 
قوانین درست و حسابی هم نداریم که فالن سازمان یا مسئول را به اقدامی پیشگیرانه ملزم کند 
یا برای آماده کردن مردم و دســتگاه ها برای چنین شرایطی برنامه ای تدارک ببیند. شاید بهتر 
باشد بعد از فروکش کردن تب و تاب کمک به مردم سیل زده و برگشتن زندگی به روال عادی در 
این مناطق، به صورت جدی به دنبال پویش هایی باشیم که از طریق پیگیری های مردمی قوانینی 
را برای مقابله و پیشگیری از چنین حوادثی وضع کند؛ قوانینی که عالوه بر کارشناسانه بودن، 
نظارت بر حســن اجرایشان هم باید در نظر گرفته شــود تا اهمال و حواس پرتی یک نفر یا یک 
سازمان نتواند با جان و مال مردم بازی کند. نقش مردم و سازمان های مردم نهاد در این موضوع 

می تواند مثل کمک به مناطق آسیب دیده مهم و چشمگیر باشد.
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 ترین های 97 شریف
 شاخص ترین خاطره ها یا خاطره سازهای شریف
 در سال گذشته از نگاه تحریریه 

  فردا همیشه فرداست...
مروری بر وعده هایی که شنیدیم و ندیدیم

 شریفی ها برای 
 کمک به مناطق سیل زده 
آستین باال زدند

من و ساقی 
باهم سازیم

3

سرمقاله



اولین دوره جشنواره داخلی نشریات شریف برگزار می شود 

زود، تند، سرییع
در تعطیالت امسال، هرچه مملکت 
را آب برد، نشــریات را خواب نبرد و 
باالخره قرار شــد جشــنواره قبل از 
ماه رمضــان برگزار شــود. به گفته 
مسئوالن برگزاری جشنواره و تأیید 

مدیران مسئول بیشتر جنبه آزمایشی 
دارد و قرار اســت اشکاالت آن منجر به 
اصالحات جدی در جشنواره سال های 
آتی شــود. با این حال و بــه رغم تأیید 
مدیران مسئول، ایراداتی جدی متوجه 
این جشــنواره اســت که امید اســت 
در جشــنواره ســال بعد مرتفع شــود 
و جشــنواره هرچــه بیشــتر بــه کمال 

نزدیک شود.
یکی از ایرادات جدی این جشــنواره، 
عناویــن جوایــز اســت. بــرای مثــال 
یادداشــت ها، گزارش هــا، متن های 
طنز و دیگر انواع نوشــته ها همگی در 
قیاس با یکدیگر ســنجیده می شوند و 
بر کسی پوشیده نیست که هیچ معیار 
فراگیری برای داوری بین یک متن طنز 

و یک گزارش اقتصادی وجود ندارد!
مشــکل دیگری که متوجه جشــنواره 
امســال اســت و مورد اشــاره چند نفر 
از مدیــران مســئول نیز بود، ســازوکار 
انتخــاب داوران اســت کــه بــه اندازه 
کافی شــفاف نیســت. به بیــان دیگر، 
در شیوه نامه تهیه شده توسط اعضای 
کمیته ناظر، معیار مشــخص و شفافی 
برای انتخــاب داوران تعیین نشــده و 
انتخاب داوران این دوره نیز با پرس وجو 

از چندین نفر انجام شده.
و آخریــن نکتــه اینکــه در دوره اول 
جشــنواره، مســئولیت ها اندکــی بــه 
هــم می ریزد! چــون اعضــای کمیته 
ناظر کــه هیأت نظــارت جشــنواره را 
تشــکیل می دهند، دبیری جشــنواره 
را بــر عهده دارنــد و به ایــن منظور در 
این دوره برای هیأت نظارت و شــورای 
سیاست گذاری جشــنواره چند نفر از 
شــریفی های نام آشــنا در این عرصه را 
با فرض مرضی الطرفین بودن انتخاب 
کرده بودند کــه محل بحث چند نفر از 
مدیران مســئول نیز بود. البته بدیهی 
اســت که ایــن مشــکل در دوره بعدی 

حل می شود.

� »جزء از کل« نخستین رمان استو 
تولتز، نویســنده  اســترالیایی، سال 
۲۰۰۸ منتشر شده است. انتشار این 
کتاب در همان سال نامزد جایزه  ادبی 
بوکر شــد. نسخه  فارســی این کتاب 
که آن را نشــر چشمه با ترجمه  پیمان 
خاکسار در سال ۱۳۹۴ منتشر کرد، 
تا امروز بارها تجدید چاپ شده است. 
تولتز در این رمان که یکی از بزرگ ترین 
رمان هــای تاریخ اســترالیا دانســته 
می شــود، در فضایی تقریبا واقع گرا 
و آمیخته با طنز به مرزهای مشــترک 

ادبیات و فلسفه نزدیک می شود.

� »ریــگ روان« دومیــن رمــان این 
نویســنده  اســترالیایی اســت کــه 
هفت ســال بعد از رمان نخست، در 
ســال ۲۰۱۵ به انتشار رســید. این 
کتاب را نیز نشــر چشــمه با ترجمه  
پیمان خاکسار در سال ۱۳۹۶ چاپ 
کرد. تولتز دربــاره  تفاوت دو رمانش 
می گوید جــزء از کل درباره  ترس از 
مرگ نوشته شده و ریگ روان درباره  
ترس از زندگی. می توان گفت رمان 
دوم او هم مانند رمان نخست، در مرز 
ادبیات و فلسفه ورزی پرسه می زند. 

� »تاریــخ فلســفه  راتلــج« همانند 
دیگر تاریخ های فلســفه از نخستین 
آغازگــران فلســفه تــا دوران کنونی 
به بررسی ســیر فلســفه می پردازد. 
این کتاب نویســنده  واحدی ندارد و 
هر مقالــه  آن را متخصــِص حوزه ا ی 
مشخص نوشته است؛ ویژگی ای که 
دو رو دارد: از یک سو این مسأله هم بر 
ژرفای هر مقاله  و اعتبار آن می افزاید 
و هم از امکان سایه افکنی سوگیری 
شــخصی نویســنده بــر کل کتــاب 
می کاهد، اما از سوی دیگر در بعضی 
فصــول باعث نوعی ناپیوســتگی در 
روش نگارش کتاب شــده است. در 
مجموع ایــن کتاب ۱۰جلدی به کار 
کســانی می آید که هرچند آشنایی 
چندانی با فلسفه ندارند، اما به دنبال 
دریافت کلیتی نه چندان سطحی از 

تاریخ فلسفه اند. 

شریف برای سیل بسیج می شود
بعد از اعزام تیم هایی از طرف گروه جهادی شهید وزوایی بسیج 
دانشــجویی، گروه فرهنگی خیریه فردای ســبز و موکب هیأت 
الزهراء)س( برای امدادرســانی به مناطق ســیل زده، دانشگاه 
هم پای کار آمده و در جلســه دیروز هیأت رئیســه دانشگاه مقرر 
شــد عالوه بر کمک به دانشــجوهایی که در ســیل استان های 
شــمالی و جنوب غربی کشــور دچار حادثه شــده اند، اعضای 
هیأت علمی دانشگاه نیز درصدی از حقوق یک ماه خود را برای 
کمک به مناطق سیل زده اختصاص دهند تا پس از تجمیع این 
کمک هــا در معاونت اداری مالی دانشــگاه از طریق گروه های 

خیریه و ســازمان های امدادی به دســت مردم سیل زده برسد. 
همچنین نشــریات دانشجویی شریف قصد داشتند یک شماره 
خود را بــه صورت الکترونیکی منتشــر نمایند و هزینه چاپ آن 
را بــرای کمک به ســیل زده ها اختصاص دهند ولی از آنجا که از 
لحاظ قانونــی امکان این امر وجود نــدارد، فعال از این تصمیم 
صرف نظر کرده اند. گروه فردای سبز و موکب هیأت الزهراء)س( 
نیز کمک های نقدی شــریفی ها را برای مردم مناطق سیل زده 
جمع آوری می نمایند تا در اسرع وقت برای امدادرسانی در این 

مناطق مصرف گردد.

تهران دمشق
انجمن اسالمی مستقل امروز از ساعت ۱۶ تا ۱۹ مستند »تهران دمشق« 
را با حضور سید جواد میری و سید حسین شهرستانی در سالن جابر بن 
حیان اکران می کند. این مستند که آخرین اثر علی صدری نیا، کارگردان 
مستند قائم مقام است، به عنوان یک مستند اجتماعی سیاسی به بررسی 
وضعیت مشابه ســوریه و ایران در داشتن پتانسیل برای ایجاد جنگ 
داخلی می پردازد و با یک مطالعه تطبیقی درباره حوادث شکل دهنده 
بحران سوریه در سال ۸۹ و حوادث دی ماه ۹۶ در ایران به جامعه ایرانی 
هشدار می دهد که مبادا شــکاف های اجتماعی باعث سوءاستفاده 

دشمنان و ایجاد بحران و سوریه سازی ایران شود.

از نمایشگاه کتاب جا نمانید
نمایشگاه کتاب امسال از ۴ تا ۱۴ اردیبهشت در مصالی امام خمینی 
برگزار می شود. مثل هر ســال برای دانشجوها بن کارت هایی در نظر 
گرفته شده که امسال مبلغ آنها ۱۵۰ هزار تومان است. از این مبلغ مقدار 
۹۰ هزار تومان را دانشجو باید بپردازد و ۶۰ هزار تومان باقی مانده سهم 
دولت خواهد بود. ثبت نام بن کارت های دانشجویی از امروز آغاز شده و 
تا شنبه ۲۴ فروردین ادامه دارد. هرچند با توجه به قیمت کتاب در بازار 
شاید به نظرتان این مبلغ ناچیز باشد، ولی از ما به شما نصیحت که این 
فرصت را از دست ندهید و با مراجعه به سایت نمایشگاه بین المللی کتاب 

تهران به نشانی tibf.ir برای دریافت این بن کارت ها ثبت نام نمایید.

عید که همیشه همه فارغ از اخبار و احوال اند و سرگرم خانواده و سیل)!(، خبر یک رویداد فرهنگی، دانشجویان 
و مســئوالن فرهنگی را به واکنش واداشت. اولین دوره جشنواره داخلی نشریات شریف به نام »هفت قلم«، 

رویدادی است که پس از حرف و حدیث بسیار، به سرعت در روزهای اول اردیبهشت برگزار خواهد شد.

قصه جشنواره نشریات از ۲۶ اسفند ۹7 
شروع می شود، وقتی معاونت فرهنگی 
پیشــنهاد اولیه برگــزاری جشــنواره را 
بــه دو نماینــده جدیــد کمیتــه نظارت 
بــر نشــریات ارائــه داد و آنها نیــز قبول 
کردنــد. فاطمــه امینی و امیرحســین 
حاجی علی بیگــی در روزهای عید وقت 
گذاشــتند و شــیوه نامه ای برگرفتــه از 
جشنواره های مشابه دانشجویی تنظیم 
کردند، یک تیم نظارت و اجرایی معرفی 
و پوســتر را طراحی کردنــد و برنامه را به 
اطالع عموم رساندند. این اطالع رسانی 
واکنش معاونت فرهنگی را برانگیخت و 
بنا بر آن شــد که تمام مطالب مربوط به 
شیوه نامه و اجرای جشنواره در جلسه ای 
حضوری به استحضار مدیران مسئول یا 

نمایندگان آنها برسد. 

حاشیه ای که بر متن نچربید
جلســه حضوری به دلیل کمبود وقت با 

مقاومت اعضای کمیته ناظر و شــورای 
سیاســت گذاری »انتصابــی« دوره اول 
روبرو شــد اما در نهایت برای جلوگیری 
از بــه وجــود آمــدن شــبهات مختلف، 
باالخره روز شنبه ساعت ۱۸ تا ۲۰:۴۰ 
در ســالن کنفرانــس با حضــور مدیران 
مســئول نشــریات یا نمایندگان شــان 
برگزار شــد. پیــش از هر چیــز توضیح 
حاجی علی بیگی دربــاره کلیات برنامه 
بود و به طور خاص از حضار خواست که 
این دوره را یک دوره آزمایشــی ببینند و 
از موارد قابل اغماض بگذرند. پس از آن 
دربــاره تاریخ های پیشــنهادی صحبت 
شــد و ســپس دربــاره برخــی بندهای 
مشکل دار شیوه نامه. در خالل بحث ها 
چندین بــار اختالفات مطرح شــده در 
توییتــر تکرار شــد اما مشــخص بود که 
حضار برای شنیدن آنها نیامده بودند و 
فقط می خواســتند سرنوشت جشنواره 

مشخص شود.

غلط های بزرگ چه بودند؟
بخش های اساسی مورد اختالف، نحوه 
انتصاب اعضای شورای سیاست گذاری، 
انتخاب داوران و همچنین تاریخ برگزاری 
برنامه بود. در نهایت دو مرحله رأی گیری 
صورت گرفت. مورد اول رأی گیری درباره 
ادامه یا توقف رویه انتخاب داوران بود که 
بــا رأی اکثریت قاطع حضار به ادامه رویه 
فعلی بود. رأی گیری دوم در خصوص سه 
گزینه تاریخ برگزاری بود؛ سه روز غرفه از 
۳۱ فروردین تا ۳ اردیبهشت و اختتامیه ۳ 
اردیبهشت )روال فعلی(، سه روز غرفه قبل 
از ماه رمضان و اختتامیه در ماه رمضان و 
گزینه آخر اختتامیه در روز شریف زیبای 
من. در نهایت از ۲۹ رأی اخذشده گزینه 
اول ۱۶ رأی و گزینه های دو و سه کمتر از 
7 رأی آوردند. با این حســاب اولین دوره 
جشنواره هفت قلم در دو بخش نمایشگاه 
)۳۱ فروردین تا ۳ اردیبهشت( و اختتامیه 

)۳ اردیبهشت( برگزار خواهد شد.

تازه های 
کتابخانه

خبر

محمد حسین 
هوائی

میز 
نشریات

گزارش
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شریفی ها برای کمک به مناطق سیل زده آستین باال زدند

من و ساقی باهم سازیم

بعد از شمال نوبت به مناطق غربی و جنوب غربی کشور 
رســید و باران های شدید در روزهای ۱۱ تا ۱۳ فروردین 
استان های لرستان، ایالم و خوزستان را با وقوع سیالب 
روبه رو کرد. در اســتان لرســتان شــهرهای پل دختر و 
معموالن بیشــترین خسارت را دید و روستاهای زیادی 
در اطــراف آنها به زیــر آب رفت و هم وطنــان زیادی از 
خانه و کاشــانه خود آواره شــدند. رانش زمین، مسدود 
شــدن راه های ارتباطی، قطع آب، برق، گاز و اختالل 
در خطــوط ارتباطی تلفن همراه نیز بر شــدت بحران و 

مشکالت این مناطق افزود.
شــریفی ها نیــز در کنــار ســایر مــردم ایران عــالوه بر 
کمک های نقدی و غیرنقدی کــه از طریق ارگان هایی 
مثــل هالل احمر به مردم مناطق ســیل زده داشــتند، 
خودشــان هم آســتین باال زدند و گروه هایــی را به این 
مناطق اعزام کردند. گروه جهادی شهید وزوایی بسیج 
دانشــجویی، گروه فرهنگی خیریه فردای سبز و موکب 

هیأت الزهراء)س( از جمله تیم های شــریفی بودند که 
در مناطق ســیل زده حضور یافتند و به امدادرسانی به 

مردم حادثه دیده پرداختند.

سیزده به در در آق قال
طبق گفته های علی یوســفی، مســئول گروه جهادی 
شــهید وزوایی بسیج دانشــجویی، هفته دوم فروردین 
بسیج دانشجویی کشور تصمیم می گیرد قرارگاهی را در 
آق قال برای امدادرسانی تأسیس کند. یک تیم نیز برای 
فراهم کردن مقدمات کار عازم منطقه می شود تا بعد از 
پایین آمدن سطح آب، اعزام افراد داوطلب از دانشگاه ها 
آغاز شــود ولی سطح آب به دلیل بارش های بعدی، آب 
شدن برف ها و مسدود بودن مسیرهای به سمت دریا با 
سرعت بسیار کمی پایین می آید. در نهایت یک تیم سه 
نفره از بچه های گروه شهید وزوایی هفته سوم فروردین 
برای شناســایی به آق قــال می رونــد و اطالعیه ای نیز 

برای ثبت نام افراد داوطلب منتشر می شود. با توجه به 
اقدامات ســپاه و انفجارهایی که انجام می شود، پایین 
آمدن ســطح آب ســرعت زیادی می گیرد. بعد از پایین 
آمدن ســطح آب، گل والی باقی مانده نیــاز به الیروبی 
ســریع دارد، به همین دلیل با افرادی که اعالم آمادگی 
کرده بودند، تماس گرفته می شــود و از بین حدود ۶۰ 
نفری که ثبت نام کرده بودند، یک تیم ۲۰ نفره به منطقه 
اعزام می شــود. این افراد در قالــب تیم های ۴ نفره کار 
الیروبی از خانه ها را انجام می دهند و با وســایلی مانند 
بیل و پــارو و... گل را از خانه ها بیــرون می برند. بعد از 
وصل شدن برق در منطقه، استفاده از پمپ کار الیروبی 
را ســرعت می بخشد. یوســفی می گوید در چند روزی 
کــه آنجا بودند، نزدیــک به ۴۰ خانه را تــا حد امکان از 
گل پاکســازی کردند. همچنین برای خانواده هایی که 
نتوانسته بودند قبل از وقوع سیل وسایل زندگی خود را 
جمع کنند، بچه های گروه شهید وزوایی وسایلی مانند 
کمــد و فــرش و... را از زیر گل و الی بیرون کشــیدند. 
یوســفی از همکاری خوب مردم با وجود شرایط روحی 
نامناسب شــان با نیروهــای امدادگر نیــز می گوید. در 
نهایت با توجه به پیشــرفت مناسب کار و حضور بسیج 
محالت و سپاه در منطقه، قرارگاه بسیج دانشجویی از 
روز ۱۸ فروردین کارش را در آق قال خاتمه می دهد ولی 
قرار است یک قرارگاه دیگر در لرستان آغاز به کار کند.

مثل همیشه پای کار
بعــد از وقــوع ســیل در اســتان های غربــی و جنوب 
غربی کشــور، گروه خیریه فردای ســبز و موکب هیأت 
الزهــراء)س( که تجربه خدمت رســانی در زلزله ســال 
۹۶ کرمانشاه را داشــتند، تصمیم می گیرند با توجه به 
نیاز منطقــه و پرس وجویی که از افراد حاضر در منطقه 
انجام شده، پخت و توزیع غذای گرم بین مردم سیل زده 
را دســتور کار خــود قــرار دهنــد. اطالعیه هایی برای 
جمع آوری کمک هــای مردمی و ثبت نام افراد داوطلب 
برای حضور در منطقه در فضای مجازی پخش شــده و 
در روزهــای پایانی تعطیالت چند تیم برای شناســایی 
و انجــام هماهنگی هــای الزم به شــهرهای پل دختر و 

معموالن می روند. در نهایت مقرر می شود موکب هیأت 
الزهراء)س( و گروه فردای سبز در دو نقطه اسکان پیدا 
کننــد و کار پخت و توزیــع غذای گرم و نیــز الیروبی از 
خانه ها را به صورت موازی پیش ببرند. شامگاه شنبه ۱7 
فروردین یک اتوبوس به همراه یک کامیون شامل اقالم 
غذایی و وسایل پخت و پز از دانشگاه به سمت پل دختر 
حرکت می کند و کار پخت و توزیع غذا از روز یکشنبه در 
منطقه آغاز می شود. قرار است بچه های شریف حدود 
۱۰ روزی در منطقه حاضر باشند و هر روز پخت و توزیع 
۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ وعده غذایی را انجام دهند و در کنار این  
کار، الیروبی از خانه های سیل زده نیز انجام می شود. به 
گفته بچه های حاضر در منطقه، عدم دسترسی به برخی 
مناطق ســیل زده، قطعی آب، اختالل در شــبکه تلفن 
همراه و مســدود بودن برخی راه های ارتباطی در کنار 
گل والیی که در خانه ها و کوچه ها باقی مانده مشکالتی 
هستند که روند امدادرسانی را با کندی مواجه می کنند. 
قرار است یک گروه دیگر از بچه های شریف نیز پنج شنبه 
۲۲ فروردین به پل دختر اعزام شوند تا پخت و توزیع غذا 

با حجم گسترده تری ادامه پیدا کند.

او عضو جدانشدنی خانواده شریف است
همه چیز از یک نشست خبری شروع شد که در آن دکتر داوود 
سوری گفت: من نمی دانم آقای نوبخت چطور از دانشگاهی 

که رشته اقتصاد ندارد دکترای اقتصاد گرفته است .
 ایــن خبر را نود اقتصادی پخش کرد و اینجا بود که ســیل عظیم بیانیه ها و 
جوابیه ها و تکذیبیه ها به ســمت استاد ســابق دانشکده مدیریت و اقتصاد 

شریف جاری شد.
اولین بیانیه از ســمت سازمان برنامه و بودجه کشور است که در آن به جای 
انتشار مدرک معتبر آقای نوبخت با استناد به چند عکس از آقای نوبخت با 
اقتصاددانان مشهور از مدرک دکترای آقای نوبخت دفاع کرد. از طرف دیگر 
وزارت علوم نیز بدون ارائه مدرک، طی یک بیانیه اعالم کرد که مدرک نوبخت 
از دانشگاه پیزلی اسکاتلند به تأیید سفارت ایران در انگلستان رسیده است. 
این در حالی است که دانشــگاه نام برده اصال رشته اقتصاد ندارد! در واقع 

در هیچ کتابخانه ای نامی از تز ایشان و اعضای کمیته تز یافت نمی شود.
همه این داســتان ها یک طرف، حرکت داوطلبانه روابط عمومی دانشــگاه 
صنعتی شریف یک طرف که طی بیانیه ای اعالم می کند دکتر سوری عضو 
هیأت علمی دانشگاه نیست و در حال حاضر هیچ همکاری با دانشگاه ندارد.

این اقدام عجیب دانشــگاه در حالی اســت که دکتر ســوری هیچ ادعایی 
مبنی بر عضو هیأت علمی بودن دانشــگاه شریف نداشته است و این فقط 
رســانه ها بوده اند که از وی به عنوان استاد شریف نام برده اند. دکتر داوود 
سوری از پیشکسوتان دانشکده مدیریت و اقتصاد و یکی از استادان خوشنام 
دانشگاه صنعتی شــریف بوده است که برخی از استادان دانشگاه شریف 

نیز از شاگردان او بوده اند.
در ادامه بخشی از سخنان دکتر غالمرضا کشاورز حداد عضو هیأت علمی 
دانشگاه صنعتی شریف با اقتصاد نود را مرور می کنیم: »جناب دکتر داوود 
سوری از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۸ همکار هیأت علمی ما در گروه اقتصاد 
بودند. در تابستان ۱۳۸۸ به دالیل شخصی با دانشگاه صنعتی شریف قطع 
همکاری کرده ند، از آن زمان تا دو سال پیش به صورت همکار حق التدریس 
و داور رساله ها و پایان نامه ها با گروه اقتصاد همکاری داشتند که مشارکت 
ایشــان در داوری تحقیقات دانشــجویان هم اکنون هم ادامه دارد. توانایی 
بی نظیر علمی در رشــته تخصصی خودشــان و نیز ســالمت نفس ایشان 
در میان اســتادان اقتصاد مثال زدنی اســت. از نظر من محتوای اطالعیه 

دانشگاه شریف غیردقیق بود.«

شــاید بهتر بود روابط عمومی دانشــگاه به جای آزرده خاطر کردن یکی از 
اعضای مهم خانواده صنعتی شــریف، ســکوت می کرد. بــر خالف روابط 
عمومی دانشگاه، تعداد زیادی از استادان و دانشجویان دانشکده مدیریت 

و اقتصاد شریف از دکتر سوری حمایت کردند.

ذره بین

باران های سیل آســایی که از روزهای پایانی ســال 97 در استان های شمالی کشور شــروع به بارش کرد، در نهایت باعث درگیر شدن چند شهر از استان های 
گلســتان و مازندران با بحران ســیالب در روزهای آغازین ســال 98 شد. شــدت بارش ها به حدی بود که در عرض چند روز به اندازه کل میزان متوسط بارش 
ســاالنه این مناطق باران بارید و در نتیجه ســرریز شدن ســدها و طغیان رودخانه ها را به همراه داشت. در این سیل شهر آق قال در استان گلستان بیشترین 
آســیب را دید و کانون توجه خبرها در چند روز نخســت عید بود. گروه های مختلف امدادی و مردمی و دولتی و نیروهای مســلح راهی مناطق سیل زده شدند تا بتوانند 

بحران را مدیریت کرده و زندگی عادی را به مردم این مناطق برگردانند. 

گزارش

 مائده 
صالحیان
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حال خوب کن ترین: زینب آذرمند

دانش آموختــه خودمان اســت. صنایع 
خواند، به همراه همســرش برای ادامه 
تحصیــل به آمریــکا رفتند و عمــاد را به 
دنیا آوردنــد؛ یک کودک عــادی نبود و 
حامل پیامی بود کــه زندگی این زوج را 
تغییر داد. نارســایی فیزیکــی و ذهنی 
عمــاد از روز تولدش خانــواده را درگیر 
بیمارســتان کــرد. زینب مجبور شــد تا 
شــهری دیگــر بــرود و چندین مــاه در 
بیمارســتان کنار عماد باشد. عماد پس 
از چنــد ماه مبــارزه با بیمــاری نادرش 
فوت کرد اما تجربه حضور در کنار عماد 
و رسیدگی هایی که در آمریکا به همراهان 
مریض می شد، باعث شد زینب به ایران 
برگردد تا یک همراه ســرا بــرای بیماران 
پیوند مغز اســتخوان فراهم کند. امروز 
»خانه عماد« یــک نمونه موفق از کاری 
کوچک ولی با پیامی بزرگ از مسئولیت 
اجتماعی است. خانه عماد امروز هست 
تا خانواده های درگیر با این بیماری فقط 
به فکر درمان باشــند و کمترین مشکل 
را در بحــث مراقبت های پــس از درمان 
داشته باشد. آذرمند، حال خوب کن ترین 

عضو خانواده شریف بود.

مرد عمل ترین: محمد دورعلی

ســال ۹7 هم خبر خــوب علمی برای ما 
داشت و هم خبر خوب در حوزه مسئولیت 
اجتماعی. دکتر محمد دورعلی، استاد 
دانشــکده مهندســی مکانیــک مثــل 
همیشه در حوزه علمی نشان داد که مرد 
مأموریت های غیرممکن است و توانست 
در تابســتان سال گذشــته به همراه تیم 
بسیار جوان خود و با چاشنی خالقیت، 
مسأله پیچیده حفر تونل عمودی و بلند 

یک نیروگاه آبی را در سریالنکا در مدتی 
بســیار کوتاه تر از حالت عادی حل کند 
تــا در کوران خبرهای بــد و ناامیدکننده 
تابســتان ۹7، چراغــی پرنــور از امید و 
»توانستن« را در دل شریفی ها بیافروزد.

دورعلی هر سال چند حرکت مهندسی 
جذاب می زند ولی پارسال یک کار بزرگ 
دیگر نیز کرد. او پس از زلزله کرمانشــاه 
و ســرپل ذهاب ضمــن اهــدای یکی از 
جوایزش به مناطق زلزله زده، قول داد که 
ظرف یک سال یک مدرسه در آن مناطق 
خواهد ســاخت. او ســر حرفــش ماند و 
توانست در زمستان کار را تکمیل کند که 
به زودی در روزنامه به صورت مشــروح به 

آن خواهیم پرداخت.

 اگر بشه چی می شه ترین: 
ناحیه نوآوری

دی ماه یک خبر مهم در حوزه پژوهش و 
فناوری و رو به آینده از دیوار شریف فراتر 
رفت؛ رونمایی از ناحیه فناوری و نوآوری 
شــریف. خالصه داســتان این است که 
دانشگاه قصد دارد از طریق پارک علم و 
 Silicon فناوری شریف مفهومی مشابه
Valley را در منطقــه طرشــت پیــاده 
کند. ویژگی اصلــی این منطقه تجمیع 
شرکت ها و نیروهای دانش بنیان و فناور 
در اطراف شریف است. تحقق این مسأله 
با شرایط فعلی منطقه بیشتر شبیه یک 
رویاست زیرا اســتقرار هزاران شرکت در 
این منطقه نیازمند تغییراتی اساسی در 
ناحیه است که بســیاری از آنها در حوزه 
اختیــار، توانایــی و تخصص دانشــگاه 
نیست و به طور مثال شهرداری باید نقشی 
اساسی در تسریع این تغییرات ایفا کند. 
البته در حال حاضر حدود ۵۰۰ شرکت با 
ویژگی های مطلوب ناحیه نوآوری در این 
منطقه فعال هســتند ولی نه جای پارک 
دارند، نه امنیت تردد و نه امکانات رفاهی 
و پشــتیبانی مناسب. به هر حال شریف 
نشان داده است که می تواند با یک سطل 
ماست دریاچه ای را دوغ کند، ولی هنوز 

ماست به دریا نزده است. امید داریم.

عشق و حال ترین: جشنواره اقوام
یک هفته از ســال ۹7 دانشــگاه را هیچ 
دانشــجویی فرامــوش نخواهــد کرد؛ 
هفتــه ای که جشــنواره فرهنــگ اقوام 

ایرانی برگزار شــد. هر جای دانشــگاه 
در آن یک هفتــه می رفتید پرتان به یک 
برنامه شــاد و رنگی رنگــی گیر می کرد. 
به جز غرفه های پرشــور جلوی ســالن 
جباری، این هفته شب های شلوغی هم 
داشــت و از ظهر تا شب یا در آمفی تئاتر 
مرکــزی یــک جشــن اســتانی برگزار 
می شــد، یا در ســالن جابر. موســیقی 
زنده، رقابت های شــکمی و خوشمزه، 
دانســتنی های  و  زیبــا  لباس هــای 
هیجان انگیــز، چاشــنی های یک پیام 
بودند: عظمت ایــران. به قول مهندس 
بهشتی در اختتامیه این جشنواره، ایران 
جزو کشورهای اســتثنایی جهان است 
که این تنوع اقوام را به صورت اندام واره 
سال های ســال در کنار هم جمع کرده 
اســت؛ اقوامی که مهاجر نیســتند و از 

دیرباز متعلق به این سرزمین اند.

مایکل فلپس ترین: آرین زارع

آدم هــا دو دســته اند: وقتی به اســتخر 
شریف می روند عظمت مجموعه آنها را 
می گیرد و خیلی خســته با دوستانشان 
به سمت جکوزی می روند تا مسائل مهم 
منطقه و آخرین اخبار اپالی را بررســی 
کننــد یــا دوش می گیرند و بــدون آنکه 
تصویر سقف استخر در آب را به هم بزنند 
به رختکن برمی گردند! اما دسته سومی 
هم هســت که وقتی به آب می زند از آب 
آن مدال می گیرد. آریــن زارع، ورودی 
۹۵ عمران و عضو تیم ملی غریق نجات 
ایران، امســال در المپیاد دانشــجویی 
شیراز هر روز که به آب زد چند مدال برای 
شــریف برد. البته کال تیم شنا و شطرنج 
شریف در این مسابقات عالی بودند و با 
خبرهای خوبشان، حال ما را در تابستان 
خوب کردند ولی مایکل فلپس شریف در 

سال گذشته کسی نبود جز آرین زارع.

کبری11ترین: صیامی

همیشه آدم فعالی بوده است ولی امسال 
بســیاری از کارهایــش بــه چشــم آمد. 
حجت الله صیامی، یکی از مأمورین اصلی 
حراست دانشــگاه در سالی که گذشت 
توانســت کارهــای بســیاری را پیگیری 
کند. او حتی شــماره تلفن خود را نیز به 
اطالع عموم رساند تا در صورت اضطرار 
پاسخگوی دانشجویان باشد. همچنین 
یک فیلم از دزدی ها و تهدیدهای موجود 
تهیه و برای دانشجویان پخش کرد و آخر 
ســال هم به همراه نیروی انتظامی چند 
موضع مستعد ناامنی را در طرشت منهدم 
کرد! البته همه آقای صیامی را دیدند ولی 
این اتفاقات رخ نمی داد اگر تیم حراست 
منســجم نبود. به حق حراست دانشگاه 
ســال پرکار و پرچالشــی را پشــت ســر 

گذاشت. به امید شریف و طرشتی امن.

 متبخترانه ترین اظهارنظر: 
یکی از بچه هایی که کارشناسی هم 

شریف بود!
در خصوص شــریفی ها همیشه یک باور 
از بیرون وجــود دارد که خودشــان را به 
واسطه برچسب نخبگی، برتر از دیگران 
می داننــد. مــا ســال ها این موضــوع را 
تکذیــب کردیم و فرهنگ ســازی کردیم 
کــه ناگهان یکی از بچه ها در توییتر خود 
نوشت: »یکی از مصائب ارشد شریف اینه 
که آدم های نادرســتی که تو کارشناسی 
رتبه شــریف رو نیاورده بــودن، به خاطر 
اپالی یا ادامه ندادن عموم دانشجوهای 
کارشناســی، میان کنار شــریفی ها سر 
یه کالس می شــینن و سطح تحصیالت 
تکمیلی رو به شــدت پایین میارن.« این 
توییت آنقدر در فضای مجازی منتشر شد 
که حتی برخی از دانشجویان را به برائت 
واداشت اما این تیری بود که از کمان رها 
شده بود و در ذهن خیلی از افراد به اسم 

شریفی ها تمام شد.

 شتر دیدی ندیدی ترین: 
 بازگشت بسیج، هیأت، 

روابط عمومی و... به تلگرام
شاید تأثیرگذارترین اتفاق اوایل بهار ۹7 
در زندگی مردم ایران، فیلتر شدن تلگرام 
بود. این اتفــاق به دالیل امنیتی صورت 
گرفت و مســئوالن نظام شروع کردند به 

تبلیغ پیام رسان های داخلی. در همین 
راســتا نهادهای دولتی نیز از فعالیت در 
تلگرام منع شــدند. اما تلگــرام آنقدر در 
مــردم نفوذ کــرده بــود و جایگزین های 
مناســبی نیــز بــرای آن معرفی نشــده 
بــود که مهاجــرت مجازی مــردم اتفاق 
نیفتــاد و مــردم ترجیح دادند بــا انواع و 
اقسام فیلترشکن ها به فعالیت در تلگرام 
ادامه دهند. پــس از چند ماه، بعضی از 
گروه های بزرگ مثل هیأت الزهرا و بسیج 
نیز که به نفع و تبعیت از نظام، کانال های 
خــود را در تلگرام غیرفعــال کرده بودند 
بــه تلگــرام بازگشــتند، در حالــی که نه 
پیام رسان داخلی مناسبی معرفی شده 
و نه تهدیدهــای موجود از بین رفته بود. 
به همین خاطر بازگشــت چراغ خاموش 
و بدون توضیح روابط عمومی دانشگاه، 
هیأت الزهرا و بســیج به تلگرام را »شــتر 

دیدی ندیدی ترین« سال ۹7 نامیدیم.

 دیرترین خداحافظی: 
استعفای مسعود نیلی

یکی از نفرات اصلی تیم اقتصادی حسن 
روحانی از همان ســال ۹۲، دکتر مسعود 
نیلــی، عضــو هیــأت علمی دانشــکده 
مدیریت و اقتصاد شریف بود. مدتی پس 
از اینکه وضعیت اســفبار اقتصادی برای 
مــردم ملموس شــد، نیلی نیز از ســمت 
خود اســتعفا داد. البتــه می گفتند که او 
مدت هاســت به دلیل آنکه نظراتش مورد 
توجه عملی مســئوالن قــرار نمی گیرد، 
استعفا داده و به جلسات اقتصادی دولت 
نمی رود ولی خبری شدن این استعفا طول 
کشید. خالصه آنکه پس از این استعفای 
دیرهنگام، باالخره همه در گروه اقتصاد 

شریف راحت به دولت فحش می دهند!

SSC :ایالن ماسک ترین
ایالن ماســک مدیرعامل شرکت تسال و 
یکی از خبرسازترین اشخاص حوزه علم 
و فناوری است. دلیلش این است که هم 
فکرهای جــذاب و بلندپروازانه ای دارد و 
هم آنها را با ســر و صدای زیاد به نمایش 
درمــی آورد. نزدیک ترین شــخصیت را 
بــه ایــالن ماســک در شــریف، انجمن 
 SSC علمی دانشــکده کامپیوتر یا گروه
دارد؛ گروهــی فعال با برنامه های علمی 
تخصصی جذاب و پرشور و پر از ایده های 
نو که در ســطحی وسیع برگزار می کند و 

تقویم کاری بسیار شلوغی دارد.

مرسوم است که در انتهای یک سال شمسی، »ترین ها«ی آن سال را برمی شمارند. ما هم در روزنامه سعی کردیم افراد یا اتفاقات خاطره ساز و جالب دانشگاه 
در سال گذشته را در این مقاله یاد کنیم. این ترین ها به رأی گذاشته نشده اند و صرفا برآمده از نظرات تحریریه روزنامه هستند.

شاخص ترین خاطره ها یا خاطره سازهای شریف در سال گذشته از نگاه تحریریه 

ترین های 97 شریف
گزارش
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وعده های خاک خورده! 
این ساختمان سر سازش ندارد

آخر ســال ۹۶ وعده های مسئوالن دانشگاه در آن سال 
را در شــماره 7۵۵ بررســی کردیم. در آنجا به این اشاره 
شده  بود که دکتر فتوحی گفته ساختمان جدید آموزش 
واقــع در خیابان قاســمی تا خرداد ۹۶ بــه بهره برداری 
می رسد. ۹۶ تمام شــد و از این ساختمان خبری نشد. 
در شــماره 7۶۸ نیز در مصاحبه ای کــه روزنامه با دکتر 
فتوحی داشت، این بار رئیس گفت که ۹۶درصد پیشرفت 
داشته ایم و تا تابستان ۹7 این ساختمان افتتاح می شود. 

ما که ناامید نمی شویم و هنوز منتظریم!

هنوز جباری آمفی تئاتر است!
دکتر فتوحی گفته  بود ســال ۹۶ دو آمفی تئاتر یکی در 
دانشکده کامپیوتر و یکی در دانشکده مدیریت و اقتصاد 
به بهره برداری می رسد. آمفی تئاتر کامپیوتر که هنوز به 
بهره برداری نرسیده، ولی حداقل گربه ها عالقه زیادی 

به آن دارند و بچه هایشان را آنجا نگه می دارند.

برنامه قرآنی
دکتر حسینی در ویژه نامه نوروز ۹۶ گفته بود که سال ۹۶ 
چند برنامه بزرگ قرآنی در دانشــگاه برگزار خواهد کرد. 

سال به ۹۸ رسید، دکتر هنوز هم دیر نشده!

امنیت؛ مسأله همیشگی
آقای صیامی از مسئوالن حراست در آبان ۹۶ گفته  بود 
حراست درخواســت داده که در مسیر تردد خوابگاه ها 
دوربین نصب شــود. همچنــان در ســال ۹۸ در همان 
نقطه هســتیم. اما این بار مطالبه دانشــجویی بیش از 

همیشه است.

سوراخ کنار دانشکده مدیریت و اقتصاد
هم دکتر فتوحی در ویژه نامه نوروز ۹۶ به پارکینگ اشاره 
کــرد و هم دکتــر نجمی در شــماره 7۱۴ روزنامه در این 
رابطه گفته  بود. طبق گفته مســئوالن، مذاکره با بخش 
خصوصی برای سازمان دادن به این پارکینگ خسته در 
جریان است. اکنون دو سال از آن وعده می گذرد. دکتر 
نجمی! چشم اتومبیل های اطراف دانشگاه به شماست.

وعده های جدید برای سال جدید
یادمان بماند

این یکی وعده ای بلندمدت است ولی اشاره به آن خالی 
از لطف نیســت. دکتر فتوحی در شماره 7۶۸ روزنامه، 

ویژه نامه عملکرد دانشگاه گفت که طبق برنامه راهبردی 
تا سال ۱۴۰۵ نسبت دانشجو به استاد باید به ۱7 برسد. 
عددی که در حال حاضر ۲۵ اســت. شاید سال ۱۴۰۵ 
ما دیگر در دانشــگاه نباشــیم. امیدواریم این نقل قول 
سینه به سینه و روزنامه به روزنامه به نسل های بعد برسد.

سونا و جکوزی؛ زیر ساختمان تربیت بدنی
چند ســال پیش در زیرزمین ساختمان شماره ۱ تربیت 
بدنــی مجموعه ای شــامل ســونا و جکوزی و آب ســرد 
تاسیس شــد که خیلی زود به دلیل نبود تهویه مناسب 
تعطیل شــد. آخرهای پاییز سال گذشــته بود که اداره 
تربیــت بدنی بــه خبرنگار روزنامه گفت مشــکل اصلی 
این مجموعه حل شده و به زودی مورد بهره برداری قرار 
خواهد گرفت. اما تا به امروز که این روزنامه چاپ شده، 

این مجموعه به بهره برداری نرسیده  است.

ساختمان استراحتگاه در استراحت
مدت زیادی است که استراحتگاه دختران قابل استفاده 
نیســت. شــورای صنفی هم پیگیری زیادی در این باره 
کــرده اســت. اول بهمن و در نشســت زیباکنــار دکتر 
فاطمــی زاده گفت که از هفته بعد اســتراحتگاه تکانی 
می خــورد. آن طــور که ما خبــردار شــده ایم، واقعا کار 
عمرانی روی استراحتگاه شــروع شده اما از اول بهمن 
تا االن زمان زیادی گذشــته و هنوز اســتراحتگاه قابل 

استفاده نشده است.

بریم چابهار؟
در نشســت دکتر حســینی با فعاالن فرهنگی دانشگاه 
کــه گــزارش آن در شــماره 7۹۱ روزنامه چاپ شــده، 
دکتر حســینی گفت منطقه آزاد چابهار که حامی مالی 
جشــنواره اقوام بوده، پیشــنهاد داده که بــرای دبیران 
استان ها یک سفر به چابهار تدارک ببیند. یا حامی مالی 

زیر حرفش زده یا دانشگاه پیگیری نکرده.

نظرسنجی از باتجربه ها
در شــماره 7۶۸ روزنامه، ویژه نامه عملکرد دانشــگاه، 
دکتــر رشــتچیان معــاون آموزشــی دانشــگاه گفتــه  
بــود در حال طراحــی نظرســنجی ای هســتیم که از 
فارغ التحصیــالن در رابطــه با کیفیت کار اســتادان و 
دانشکده ها نظرسنجی کنیم. تا به امروز خبری از این 
نظرسنجی به گوش ما نرسیده. امیدواریم به زودی این 
طرح عملی شود تا ارزیابی دقیق تری از روند آموزشی 

دانشگاه به دست آید.

بسته حمایتی پژوهشی
در شماره 7۶۸ روزنامه، ویژه نامه عملکرد دانشگاه، یعنی 
خرداد ۹7 دکتر موحدی معاون پژوهش و فناوری گفت 
قرار است سال ۹7 بسته حمایت پژوهشی برای استادان 
جدید را بهبود بخشیم. نمی دانیم این وعده عملی شده 

است یا نه، اعتبارسنجی اش با استادان جدید.

همان ساختمان معروف!
در شماره 7۶۸ روزنامه، ویژه نامه عملکرد دانشگاه، دکتر 
نجمی معاون اداری و مالی دانشگاه درباره ساختمان 
جدید آموزش گفت: »امیدواریم برای نیم سال اول ۹7-
۹۸ کالس ها در این ساختمان برگزار شود«. در نیمسال 
دوم به سر می بریم. در رابطه با این ساختمان وعده زیاد 
شــنیده ایم. یک بار با یک تخمین بدبینانه به ما بگویید 
این ســاختمان کی بهره برداری می شود. دکتر نجمی 
همچنین در این مصاحبه گفت قرار است محوطه بین 
ساختمان جدید آموزش و ساختمان دانشکده انرژی به 
فضای سبز تبدیل شود. امیدواریم این یکی دیگر سوژه 
»وعده های عملی نشده« در شماره های سال های بعد 

روزنامه نشود.

باز هم وعده عمرانی
در همــان مصاحبه با روزنامه دکتــر نجمی گفت طبق 
قول پیمانکار ساختمان جدید دانشکده مکانیک پاییز 
۹7 تحویل داده می شود. نمی دانیم تحویل داده شده 
و دانشــگاه هنوز از آن اســتفاده نکرده یــا کال تحویل 
داده نشده، ولی در حال حاضر استادان و دانشجویان 

دانشکده مکانیک از آن استفاده نمی کنند.

هنوز همان آمفی تئاتر
دکتر نجمــی در زمان این مصاحبه کــه بهار ۹7 انجام 
شــده بود گفت آمفی تئاتر دانشکده مدیریت و اقتصاد 
آماده اســت و فقط خریداری سیســتم صوتی آن باقی 
مانده! حدود یک ســال می گذرد و هنوز این آمفی تئاتر 

به بهره برداری نرسیده است.

اول ایمنی بعد چیزهای دیگر
دکتــر نجمــی در رابطه با ســوالی که در مــورد ایمنی 
دانشــگاه پرســیده  شــد، گفت مناطق امن دانشگاه 
شناســایی شده اند و نقشه آن تا چند وقت دیگر منتشر 
می شود. هنوز این نقشه منتشر نشده است. همچنین 
دکتر نجمی گفت امیدوار است در سال ۹7 دانشگاه به 
قطع کن خودکار شــیر گاز مجهز شود تا در مواقع وقوع 

حوادث غیرمترقبه جلوی خطر گرفته  شود. نمی دانیم 
که این مورد عملی شده یا نه ولی اگر عملی هم شده تا 

حاال خبری از آن به گوشمان نرسیده است.

وضع وعده های ترافیکی خوب است
دکتر نجمی هم در ســال ۹۶ و هم در ویژه نامه عملکرد 
دانشگاه در بهار ۹7 به این اشاره کرده بود که قرار است 
با کمک شهرداری خیابان قاســمی به پیاده راه تبدیل 
شــود. قاســمی به طور کلی پیاده راه نشد، ولی بخش 
عریضی از خیابان پیاده راه شــد تا دانشجویان با خیال 
راحت تر و امنیت بیشــتری از خیابان عبور کنند. دکتر 
نجمــی در رابطه بــا اتومبیل های داخل دانشــگاه هم 
گفته بود: »آرزوی ما دانشــگاه بدون خودرو است«. در 
ســال ۹۶ اصالحاتی جدی روی سامانه تردد خودروها 
انجام شــد. هنوز تا آرزوی دکتر نجمی راه زیادی داریم 

ولی گام رو به جلوی خوبی برداشته ایم.

شاخص نیامد
در شماره 7۶۸ روزنامه، ویژه نامه عملکرد دانشگاه، دکتر 
وثوقی معاون دانشــجویی وقت گفت امیدوار اســت تا 
پایان سال ۹7 اپلیکیشن یکپارچه خدمات دانشجویی 
با عنوان »شاخص« به بهره برداری برسد. انجام خدمات 
مختلف دانشــجویی به صورت الکترونیکی و یکپارچه 
می تواند اتفاق بســیار مثبتی در سطح دانشگاه باشد. 
امیدواریم هرچه زودتر این برنامه به بهره برداری برسد.

رقیب برای شریف پالس
تاســیس رســتوران های جدید در دانشــگاه و اطراف 
دانشــگاه در کنار شــریف پالس برای اینکــه رقابت به 
وجــود بیاید، بحث جدیدی نیســت. شــورای صنفی 
پیگیر طرحی بود که تعاونی کارکنان به طبقه سوم سلف 
مهاجرت کند و در محل آن یک رســتوران آزاد تاسیس 
شــود. دکتر فاطمی زاده هم در زیباکنــار از این طرح 
گفته بود ولــی آن را قطعی ندانســت. همچنین آقای 
ریاحــی، مدیر امور تغذیه دانشــگاه در مصاحبه اش با 
روزنامه در شــماره 7۸۱ گفته  بود دانشــگاه قصد دارد 
یک فســت فود جدید تاسیس کند ولی دنبال جای آن 
می گــردد و برای آن جایی نــدارد. همچنین گفته  بود 
دانشــگاه در نظــر دارد بعد از بهره برداری دانشــکده 
جدید مکانیک و ساختمان جدید آموزش در آن قسمت 
دانشگاه نیز مجموعه ای شــبیه شریف پالس تاسیس 
کند. درهرحال هنوز که هنوز است شریف پالس بدون 

رقیب دارد می تازد.

وعده دادن کار راحتی اســت؛ به راحتی می توان درباره هر موضوعی وعده داد و هیچ نگرانی ای هم بابت عدم تحققش نداشــت، چراکه وقتی موعد تحقق 
وعده برســد، بعید اســت کسی یادش باشد که فالن مسئول چه گفت و چه قولی داد. اگر کسی هم یادش بماند، اینقدر بهانه هایی مثل نبود بودجه کافی و 
بدقولی پیمانکار و اوضاع نابه ســامان کشــور وجود دارد که همه مجبور هستند قانع شــوند. ولی روزنامه نه یادش می رود و نه قانع می شود. به خاطر همین 

برخی از وعده هایی را که مسئوالن دانشگاه در یکی دو سال اخیر داده اند، اینجا مرور کرده ایم تا شاید تلنگری باشد برای تحقق هرچه زودتر و بهتر آنها.

مروری بر وعده هایی که شنیدیم و ندیدیم 

 فردا همیشه فرداست...

هاتف محقق

گزارش
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پرونده



جام  دوست داشتنی

۹7 بــا داشــتن بلیت یک ســره و بی دردســر به جام 
جهانــی از همان اول نوید ســال فوتبالی خوبی داد. 
این بار هم در جام جهانی زیاد لبخند زدیم. بازی های 
خوب ایران بین بچه های تنگه جبل الطارق تا سال ها 
برایمان خاطرات شیرین دارد؛ خاطراتی که حتی از 
دست رفتن آرزوی صعود از گروه هم خیلی نتوانست 
از شیرینی شــان کم کند. همه احســاس سربلندی 
داشــتیم و از خودمان برای یک تــالش خوب راضی 
بودیم. شــیرینی پذیرش شکست بدون ناامید شدن 

از خود آن خاطرات هم بیشتر بود.

این بار هم نشد

انتظارها از نتیجه کار کی روش و شاگردانش در جام 
ملت های آســیا بیش از آن چیزی بود که به دســت 
آمــد. حذف تیمــی که همه به حضــورش در فینال 
امید بسته بودند اشــک همه را درآورد؛ اشک هایی 
که این بار بود که با درد و داغ زیاد نریختیم. تیم آنقدر 
خوب بود کــه خاطره های خوب برایمــان بگذارد؛ 
خاطره هــای خوبی که البته در نهایت تلخ شــدند و 
حسرت قهرمانی آسیا را برایمان طوالنی تر کردند.  

خشکسالی و سیل

آب چند سال گذشته را با نبودن و کم بودنش آزارمان 
داد. نیمه دوم ۹7 اما آســمان با ایران مهربان تر شد 
و خیلی هــا را خوشــحال کرد. پایــان ۹7 و روزهای 
آغازین ۹۸ اما آسمان آن قدر سخاوت به خرج داد که 
پدران مان هم ندیده بودند. دست ودل بازی آسمان 
بیــش از ظرفیت ما بود و این بار ســیل بر دلمان داغ 
گذاشت. هرچند سیل را باید به حساب ۹۸ بگذاریم 
اما ترســالی ۹7 برای ما ارمغان ناخوشــایندی هم 
داشــت؛ ارمغانی که البته زاییده دســت و هنر خود 
ماســت و ســرزنش آســمان و خاک این ســرزمین 

منصفانه نیست. 

دوستانی که رفتند

۹7 خانواده شــریف هم چند یار ســفرکرده داشت. 
قلندری یکی از کارمندان دوست داشتنی دانشگاه 
یک باره از میان ما رفت و کام دوستان را تلخ کرد. فوت 
یک ورودی جدید هم چیزی نیست که از خاطر کسی 
بــرود. یگانه پرویــن ورودی ۹7 کامپیوتر و حســین 
رفیع ورودی ۹۵ هم با زندگی و شــریف خداحافظی 
کردند تا دوستان و خانواده شان سال ۹7 را با اشک 

به یاد بیاورند. 

داغ هفت تپه

ماجرای هفته تپــه و کارگرانی که چند ماه بی حقوق 
ماندند از آن اشک های بغض دار است. هفت تپه ای ها 
البتــه تنهــا کارگرانــی نبودنــد که آشــفتگی های 
اقتصــادی و مدیریت نامناســب، روزهای ســیاهی 
برایشــان رقم زد. اعتراض های هفت تپه که اســاس 
اقتصاد همه مردم یک شهرستان است از طرف مردم 
ایران شنیده شد تا شاید رودربایستی ها و فشار رسانه 
و افکار عمومی به حل شدن مشکلشان کمکی کرده 
باشــد. با این همه ترس از وقوع اتفاق های مشابه و 
البته راضی نشدن میل عدالت طلبی مردم این بغض 

را در یاد و سینه ما زنده نگه داشته است. 

 زنان در آزادی

۹7 به هــر زوری بود پای تعــدادی از زنان ایرانی به 
ورزشــگاه آزادی رسید. چه به بهانه دیدن بازی های 
جام جهانی در ورزشــگاه آزادی و چه به بهانه بستن 
دهان فیفا آن هم با هزار و یک پیچ و خم و کار نمادین 
و افراد دست چین شده. حاال اینکه برای ورود هرچند 
محدود زنان به ورزشــگاه بایــد لبخند زد یا به خاطر 
واقعــی و جدی نبودنش همچنــان باید ناراحت بود 
خودش معمایی اســت. با این همه ما باز شدن پای 
چنــد زن ایرانی به ورزشــگاه آزادی را بــه فال نیک 

می گیریم. 

دوستی ای که سر جایش ننشست

۹7 به طــرز عجیبی و انگار یکباره جســارت پذیرش 
شکست های احتمالی در مسیر پیشرفت را در ما زیاد 
کرد. شــاید فوتبال آن قدر به ما جســارت داد که برای 
اولین بار وزیر ارتباطات از نرسیدن ماهواره ایرانی به مدار 
و یک شکست در مسیر پیشرفت تکنولوژی ایران خبر 
داد. خبری که البته برای ماهواره هایی مثل دوســتی 
تکرار نشد، اما یکبارش هم برای ماها که با خوردن گل 

اول امیدمان را از دست می دادیم خیلی خوب بود. 

زمین سیراب

دریاچه شــور شمال غرب ایران چند سالی پای ثابت 
خبرهای بد ایران بود. ۹7 با ترســالی و البته مدیریت 
درست حوضه آبریز ارومیه نشان داد می شود با حوصله 
بحران ایجادشده در گذشته را مدیریت کرد. باال آمدن 
ســطح آب دریاچه با بارش های بی ســابقه نوروز ۹۸ 
تکمیل شد و حاال ارومیه جان دوباره ای گرفته است. 
دادن حق آبه محیط زیست تنها در یک سال نشان داد 
مهربان بودن با طبیعت چه نتایج خوبی برای ما دارد و 
حاال بارش های سیل آسای روزهای پایانی ۹7 و آغاز 
۹۸ هم برای ارومیه جز خوبی چیزی نداشــته است. 
این را بگذارید کنار پر آب شــدن دوبــاره گاوخونی و 

جازموریان و هورالعظیم پس از سال ها.

امان از این بچه نق نقو

ترامــپ همه تالشــش را برای تلخ کــردن ۹7 به کام 
ایرانی ها و شــاید همه جهان به کار بســت. زدن زیر 
میــز برجام، فروش نفت و بــازی دالر در بازار، ایران 
را به زمستان ۹۰ و بهار ۹۱ بازگرداند. سیر صعودی 
نرخ دالر و افت شــدید ارزش پول ملی جیب و سفره 
ایرانی هــا را کوچک تر کرد؛ اتفاقی کــه پیامدهای 
زیادی در بازار کاالی مختلف ایران به دنبال داشــت 
تا هر روز کاالیی کم شــود و فردا با قیمت به روز شده 
میهمان سفره ایرانی ها باشد؛ از پوشک و رب گرفته 
تا گوشت و خودرو. سیل قاچاق و خروج بی حساب 
و کتــاب کاالهای ایرانــی از مرزها هم بــه این آتش 
دامن زد. فشار اقتصادی با همه تبعات اجتماعی و 
سیاسی اش بدون شک همه گیرترین اشک ۹7 بود، 

اشکی که مانند سیل خیلی خانه ها را ویران کرد. 

به امید زنده ایم؟
اشک اصلی ۹7 را باید برای امید ریخت. ناامید شدن 
بالی بزرگ ۹7 بود. خیلی ها از پیر و جوان، عامی و 
دانشمند، سیاست مدار و دانشگاهی نشان دادند که 
یا امیدشــان را به بهبود از دست داده اند یا آن قدر از 
دل و دماغ افتاده اند که حرفشــان جز بوی ناامیدی 
نمی دهــد. در میان همه مربیــان تیم های مختلف 
ایران والســکو یک خصوصیت ویژه داشــت. قبل از 
والسکو همیشه با گل اول یا از دست رفتن ست اول 
خودمان را گم می کردیم و منتظر سوت پایان و باخت 
می ماندیم. والسکو اما بازگشت و برد در ست پنجم را 
به ما یاد داد. دیگر حتی با از دست دادن دو ست اول 
هم دســت از تالش برنمی داشتیم. ایران و مردمش 
این روزها واقعا یک والسکو می خواهند. والسکویی 
که نه سیاست مدار باشد نه از بیرون مرزها آمده باشد. 
این مربی همان اســت که جوان های حمیدیه را به 
خواندن شعر و پایکوبی کشاند که »شط را گریاندیم 

و نگریستیم«.  
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مروری سریع بر 97 ایران

 اشک ها و لبخندها
مرســوم اســت که در آخرین شــماره هر سال، مروری بر سال گذشته کشور انجام شود. ما که در شماره آخر ســال تنبلی کردیم و کار را نرساندیم، ولی مرور آنچه بر ایران و 
ایرانی گذشت و در خاطره مشترک همه ما جا گرفت، خالی از لطف نیست. رسانه های مختلف کشور سعی می کنند برای همه مردم این کار را انجام می دهند ولی ما کمی 

آن را با چاشنی خانواده شریف برای شما آماده کردیم.
پرونده

گفت وگو



شــاید جمله معروف و منســوب به نیچه در مورد ابرمرد 
که هرچه او را نکشــد، قوی ترش می کند می تواند ما را 
امیدوار نگاه دارد که با جان ســالم به در بردن »جمعی« 
و نــه فردی، جامعه ای قوی تر خواهیــم بود. در ادامه به 
بررسی روندها در شش حوزه اقتصاد، سیاست، جهان، 
اجتماعی و فرهنگ می پردازیم و چند اتفاق مهم را مرور 

خواهیم کرد.

اقتصاد: رشد مثبت نمی شود
ســال ۹7 یکی از سخت ترین ســال هایی بود که کشور 
طی کرد. با شــروع مجدد تحریم هــا، فروش نفت ایران 
کاهــش یافت و فروش بیــش از ۲ میلیون بشــکه نفت 
ایران در روز به کمتر از یک میلیون رســید. این اتفاق به 
کاهش درآمدهای دالری کشور منجر شد و تمام تالش 
دولت در فاصله ســال های ۹۲ تا ۹۶ برای تثبیت قیمت 
دالر شکست خورد و قیمت دالر جهش یافت. با توجه به 
مشــکالتی که در تامین مواد اولیه بنگاه ها و همچنین 
نااطمینانی های زیادی که پیش آمد، رشــد اقتصادی 
منفی بود. بسیاری از کارخانه ها با مشکالت اقتصادی 
پدیدآمده به تعدیل نیرو پرداختند یا در پرداخت حقوق 
کارمنــدان خــود با مشــکالتی مواجه شــدند. یکی از 
شــرکت هایی که دســت به تعدیل نیرو زد و بــا توجه به 
رشــد شرکت در این چند ســال همگان را متعجب کرد، 
دیجی کاال بود. شــرکتی که لقب بزرگ ترین اســتارتاپ 
ایرانی را یدک می کشــید، در بیانیه ای نوســان دالری و 
محدودیت های مالی را عامل اختالل در زنجیره تامین 
کاال عنوان کــرد و همچنین به این نکته اشــاره کرد که 
بــا توجه به کاهــش قدرت خرید مــردم، کاهش فروش 
داشته اند و از این رو دست به تعدیل نیرو می زند. وضعیت 
بد کارخانه ها در چند شــهر نیز به اعتراضات گســترده 
کارگری منجر شد که مداخله وزارت کار و دستگاه های 

امنیتی را در پی داشت.
افزایش قیمت کاالها در این سال شاخص تورم را به ۴۰ 
درصد رساند. افزایش قیمت خودرو، مسکن، طال و سکه 

نیز به واسطه جهش قیمت دالر رقم خورد.
در ســال ۹۸ نیز این اتفاقات ادامه خواهد داشت. مرکز 
پژوهش های مجلس، رشــد اقتصــادی را از منفی دو تا 
منفی پنج ارزیابی کرده و همچنین اشاره کرده است که 
صنــدوق بین المللی پول و بانــک جهانی نیز در آخرین 
گزارش های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۹ 

به ترتیب ۳.۶- و ۳.7- درصد پیش بینی کرده اند.

سیاست: انتخابات مهم مجلس
سال ۹7 را باید سال بی تصمیمی کشور از لحاظ سیاسی 
دانســت. یکی از نمونه های بارز آن که ماه های انتهایی 
سال با آن گذشــت، تصویب پیوستن به دو کنوانسیون 
بین المللی بود که در کشــور به FATF معروف شــدند. 
اگرچــه مجلس عضویت ایران را تصویب کرد و شــورای 
نگهبان نیز آن را با اسالم و قانون اساسی مغایر ندانست 
اما از آنجا که با سیاست های کلی در تضاد بود، از طرف 
مجمع تشخیص مصلحت متوقف ماند و مقرر شد در این 
نهاد در مورد آن تصمیم گیری شــود. این موضوع آنقدر 
طوالنی شــد که از مهلت زمانی این گروه برای اقدامات 
ایران گذشــت و مقرر شد به ایران تا خردادماه سال ۹۸، 

فرصتی دوباره داده شود.
یکی دیگر از نمونه هــای بی تصمیمی، عدم واکنش به 
خــروج آمریکا از برجام بود. در اردیبهشــت ماه، ترامپ 
تصمیم خود را عملی کرد و از این پیمان خارج شد. در این 
مدت، البته کنش های مشــاوران ترامپ نیز تهاجمی تر 
شــد و بولتون بر سیاست تغییر رژیم تاکید می کرد. این 
در حالی بود که ترامپ نیز پس از خروج چندین بار ادعا 
کرد که برای توافقی جدید با ایران شــامل هســته ای و 
موشکی آماده مذاکره است. فارغ از جدی یا بلوف بودن 
این ادعاها، مسئوالن تصمیم گرفتند نه با آمریکا مذاکره 
کنند و نه حتی در اقدامی متقابل از برجام خارج شوند.
امســال امــا چند موقعیت وجــود دارد کــه می تواند بر 
مســیرهای تصمیم گیری کشور اثر بگذارد. دوم اسفند 
امسال، یازدهمین دوره انتخابات مجلس برگزار خواهد 
شد؛ مجلسی که با توجه به مصوبه جدیدش درباره قانون 
انتخابات، با تغییر قطعی ریاست مجلس همراه خواهد 
بــود. در قانون جدید، محدودیت حضــور برای بیش از 
سه دوره متوالی برای مجلس در نظر گرفته شده است و 
بر همین مبنا است که چهره های موثر مجلس همچون 
علی الریجانی، علی مطهری، مسعود پزشکیان، کاظم 
جاللی، جواد کریمی قدوسی این نهاد را ترک خواهند 
کرد. احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی در مورد انتخابات 
مجلس معتقد است که با توجه به فضای جامعه، فرصت 
تغییر وجود دارد. او می گوید کشور تا انتخابات مجلس 
۹۸ بایــد به نقطه ای از ثبات رســیده باشــد که بشــود 
انتخابات را برگزار کرد. او معتقد است نمی شود انتخابات 
را در یک فضای پر از خشم و پر از اعتراض افکار عمومی 
برگزار کرد زیرا این خود می تواند یک خطر امنیتی بزرگ 

ایجاد کند.

پیــش از انتخابــات مجلــس، در تیرماه امســال نیمی 
از اعضای شــورای نگهبان نیز تغییــر خواهند کرد. بر 
اســاس گمانه زنی ها و با توجه به کناره گیری های شیخ 
احمد جنتی از چند منصب سیاسی در سال ۹7، دبیر 
شــورای نگهبان نیز از چهره هایی است که در این دوره 
تغییر می کند. به نظر می رســد با توجه به نزدیک بودن 
پایان دوره سه ساله است که هنوز جانشین محمد مومن 
که در اســفندماه فوت کرد، تعیین نشده. همچنین در 
این سال، وضعیت تغییر فرماندهی سپاه پاسداران نیز 
مشخص می شــود و احتماال مشابه تغییرات در ریاست 
قوه قضاییه و آستان قدس رضوی که ماه ها قبل از تغییر، 
روسای جدید مشخص شده بودند، نام فرمانده جدید 

نیز در سال ۹۸ مشخص شود.

جهان: اروپا سوژه مهم 98
جهان تــا انتهای آوریــل منتظر خواهد ماند تا نقشــه 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را مشاهده کند. ترزا می، 
نخست وزیر در ماه های اخیر نتوانسته است نظر پارلمان 
را جلــب کنــد و از این رو احتمال تمدیــد مهلت خروج 
این کشــور از محتمل ترین گزینه های پیش رو اســت. 
موضوعــی که اتحادیه اروپا نیز بایــد آن را بپذیرد. البته 
در خود اتحادیه اروپا نیز انتخابات داغی در پیش است. 
انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا مهم ترین صف آرایی دو 
جبهه از نیروهای سیاســی در اروپــا را رقم خواهد زد. 
اهمیت انتخابات در این اســت که در ســال های اخیر 
جناح راست افراطی توانســته است در اروپا رشد کند. 
ایــن جناح که در چند کشــور مثل ایتالیا دســت باال را 
دارد به اتخاذ رویکردهای ضدمهاجرتی شهره است و از 
مخالفان روند فعلی اتحادیه اروپا است. حامیان همین 
نگاه در بریتانیا نیز از چهره های محوری کمپین برگزیت 
بودند و بــه ملی گرایی در برابــر اتحادیه گرایی اروپایی 
تمایل دارنــد. جنبش جلیقه زردها نیــز که اعتراض به 
نابرابری سیاســی و اقتصادی و اجتماعی در فرانســه 

است، رگه هایی از راست ملی را در خود دارد.
اگــر در آغاز دهه فعلــی میالدی با جنبــش بهار عربی 
چشم ها به گسترش دموکراسی در جهان بود، در پایان 
این دهه نگرانی ها درباره  افزایش خشونت های سیاسی 
پررنگ شــده است. خشونت هایی که اقلیت ها را هدف 
قرار داده اســت و حضور مهاجران را تنها در صورتی در 
جامعه  مقصد به رسمیت می شناسد که با ادغام فرهنگی 
همراه باشــد و فقط ارزش های ایدئولوژیک ســرزمین 

مقصد را الگو قرار دهد.

فرهنگ: با اقتصاد دست و پنجه نرم خواهد کرد
سالی که می آید، سال ســخت فرهنگ نیز خواهد بود. 
با توجه به کوچک شدن سبد معیشت خانوار، کاالهای 
فرهنگــی زودتــر از هــر چیزی از ســبد خانــوار حذف 
می شــوند. افزایش قیمت بلیت ســینما و رســیدن آن 
به بیســت هزارتومان برای روزهــای تعطیل و آخر هفته 
می تواند اســتقبال از ســینماها را کمرنگ کند. در این 
سال باید منتظر اکران فیلم هایی باشیم که در جشنواره 
مورد توجــه بودند. فیلم هایی مثل متری شــش و نیم، 
سرخپوســت، تختی و شــبی که ماه کامل شد از نسل 
کارگردانان جوان سینمای ایران در این سال آماده اکران 
می شوند. همچنین در سال ۹7 قیمت کاغذ بیش از سه 
برابر افزایش یافت تا اثر خود را در چند برابر شدن قیمت 
محصوالتــی مثل کتاب و روزنامه نشــان دهــد. نتیجه 
هم آنکه متقاضیــان کتاب هایی با چاپ قدیمی و چاپ 
سال ۹۶ بیشــتر خواهد شــد و دیگر آنکه اقبال به نشر 

الکترونیکی را گسترش خواهد داد.

اجتماعی: مراقب شوآف ها باشیم
در شرایط سخت و تنگناهای مالی خانواده ها، بیکاری 
افزایــش می یابد. در چنین شــرایطی احتمال افزایش 
جرایــم بیشــتر می شــود و به خشــونت نیــز دامن زده 
می شــود. این اتفــاق را وقتی کنار اختــالف طبقاتی و 
ظهــور و بروز آقازاده ها و مرفهانی قرار دهیم که ســبک 
زندگی مصرف زده خود را به طرق مختلف در چشم بقیه 
جامعه می کنند، همبستگی اجتماعی کاهش خواهد 
یافت. گسترش فساد سیســتماتیک در همه  سطوح و 
حتی محیط علمی نیز در این سال ها به کاهش سرمایه 
اجتماعی انجامیده است و جامعه را به حدی رسانده که 
گروهی از جامعه حس می کنند حتی با فروپاشی جامعه 

چیزی از دست نمی دهند.
همچنین در ســال ۹۸، احتماال توجه های بیشــتری به 
محیط زیست خواهد شد. پس از بازداشت طوالنی مدت 
جمعی از فعاالن محیط زیستی این موضوع بیشتر دیده 
شد. علی الخصوص که خشکسالی در این چندسال زندگی 
مردم را بیشتر تحت تاثیر قرار داد و موضوع زیست سازگار با 
کم آبی بسیار تبلیغ شد. البته سیل آغاز سال گرچه کشور را 
از خشکسالی در سال جاری رهانید اما عوارض دستکاری 
در طبیعت را پیش چشم آورد. مسائل بهداشتی و رفاهی 
سیل زدگان در ســال جاری نیز تا انتهای سال مورد توجه 
خواهد بود، زیرا تجربه زلزله کرمانشاه نشان داد که زمان 

ممکن است به فراموش شدن وعده ها منجر شود. 

گزارش دادن از اتفاقاتی که رخ داده اســت، کاری راحت و معمول اســت. اما صحبت از آینده، به دلیل اثر عوامل مختلف سخت تر است. هرچقدر هم شرایط 
تالطم و نااطمینانی بیشــتر شــود،  این پیش بینی پیچیده تر می شــود. گرچه در آغاز سال و در دعای تحویل ســال از تحویل احوال صحبت می شود اما باید 
واقع بینانه گفت که تغییر ناگهانی نیســت و به اراده نیز احتیاج دارد. بر همین اســاس برای پیش بینی آنچه در ســال 98 اتفاق می افتد می توان به روندهای 
ســال گذشــته نگاه کرد. نهایتا نیز با پیش بینی اتفاقات ممکن در بازه زمانی پیش رو و احتماالت متناســب با آن، حدس زد که تا پایان سال آینده چه اتفاقاتی 

ممکن است برای ما پیش آید. سالی که بالشک سخت خواهد بود. 

سال 9۸ منتظر چه باشیم؟ 

اگر نمیریم، قوی تر می شویم
 محمد

مالنوری

گزارش
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عید و بعد عید
امسال شاید طوالنی ترین ایام 
تعطیالت عید از زمان کوروش 
کبیر را پشت ســر گذاشتیم. 
اما در عید امســال چه کردیم 
و چه شــد. امســال بــه علت 

افزایش چشــمگیر قیمت ها سبزی پلو 
بــا ماهی به دمپختك با ماســت تبدیل 
شــد که بالطبــع نفخ شــدیدی هم به 
دنبال داشــت. آنهایی که بیدار ماندند 
تا سال تحویل، سرور تلگرام و واتس آپ 
و اینســتاگرام را با هم مورد عنایت قرار 
دادنــد و آنقدر تبریــك گفتند و عکس 
از ســفره هفت ســین گذاشتند که کل 
کائنات متوجه نو شــدن ســال شدند. 
صبح نخستین روز سال با سیل و طوفان 
همراه شــد و کام همه را تلــخ کرد. در 
ادامه نــوروز طی یك هفتــه هفتاد بار 
رفتیــم عیددیدنی و هفتاد بار همان ها 
آمدنــد بازدید. آنقــدر تخمه »جابنی« 
شکســتیم و شیرینی خوردیم که ندای 
معده بر آمد که رحم کن! ســریال های 
نوروزی هم چنگی بــه دل نمی زد و به 
جایش عصر جدید و احسان علیخانی 
بودند که دائم به دل ما چنگ می زدند! 
آنها کــه مســافرت رفتند در ایــن ایام 
گرفتــار ســیل شــدند و آنها کــه خانه 
ماندند دچار زخم بســتر. در این میان 
بعضی هــا هم مورد هجــوم اقوام دور و 
نزدیك از شــهرهای دیگر واقع شــدند 
که به ایشــان هم خدا قوت می گوییم. 
تعطیــالت از یك هفته کــه تجاوز کرد 
مشکالت در خانه ماندن آقایان شروع 
شد. خانم ها که برای این میزان حضور 
حداکثری آمادگی نداشــتند شروع به 
گیر دادن نمودند و آقایان هم شروع به 
فرافکنی! چرا جورابت زیر مبل افتاده، 
چرا پوست تخمه همه جا ریخته و نتیجه 
همه ایراد ها به این گزاره منطقی رسید 
که »تــو اصال من رو دوســت نداری« و 
یا بدتر از آن »از اول هم من رو دوســت 
نداشــتی«! الغــرض به هــر بدبختی 
بــود تعطیــالت از رویمان رد شــد و به 
آهك ترین شــنبه طول تاریخ بشــریت 
رســیدیم. با کاردك خودمان را از تخت 
خواب جدا کرده و به محل کار رسیدیم. 
از ساعت هشت صبح لغایت چهار بعد 
از ظهــر غیر از دقایقی کــه به ضرورت 
در ســرویس بهداشتی گذشت سال نو 
را به هم تبریــك گفتیم، برای همدیگر 
بهترین ها را آرزو کردیم و آنقدر روبوسی 
کردیم که زخم شد. امسال تا دهه دوم 
اردیبهشت سال نو را تبریك می گوییم، 
یك مــاه روزه می گیریم و خوب طبیعتا 
نای کار کردن نداریم و البته خدا را هم 
خوش نمی آید کــه زبان روزه کار کنیم 
و بعــد از یك ماه به مــدت دو ماه به هم 

می گوییم: طاعات قبول درگاه حق!

!Iran on Sale !بشتابید! بشتابید
قدیمی ها حتما یک چیزی حالیشان 
می شــد که می گفتند: بــاز روز از نو و 

روزی از نو!
روز نو یا همان »نوروز« امســال هم با 
خبرهای سیل ویرانگر از چپ و راست، 
حسابی غافلگیرمان کرد و انگار یک »سین« هشتم بابت 
»ســیل« قرار بود به سفره های نوروزی افزوده شود. البته 
من تعجب می کنم چون در همه جای دنیا »سیل« یا همان 
sale اتفاق خوبی اســت و هر وقت می شنوی چیزی رفته 
روی سیل یعنی بشتابید که »فالنی آتیش زده به مالش!« 
اما در کشــور ما هر وقت کسی داد بزند »سیل« هرکس از 
یک طرفی در می رود. واقعا چرا ماها اینطوری هســتیم؟ 
االن که می بینیم کل مملکت رفته اســت روی ســیل باید 

خوشحال باشــیم ولی نیســتیم! وقتی فیلم های سقوط 
ســاختمان های چند طبقه در ســیالب را در شــبکه های 
نه چنــدان اجتماعی نــگاه می کردم با خــودم می گفتم 
اینهــا مهندس های عمران شــان ار کجــا فارغ التحصیل 
شده بودند! چطور است که یک بنای به آن عظمت صاف 
می ریزد پایین؟ چطور مجوز ســاخت و ســاز لب رودخانه 
دادند به این رفقا؟ این داســتان ها و البته دستکاری های 
بچه های باال و پایین در طبیعت همه دســت به دست داد 
تا با آمدن یک سیل، اوال مثل همیشه غافلگیر شویم و بعد 
از آن مثل همیشه یک عده مان بیفتیم بی خود و بی جهت 
بمیریــم و بعــد از آن بگوییم »کار اونا بــود!« خدا کند آن 
ضرب المثل سالی که نکوست... درست از آب درنیاید که 
می ترســم تا آخر ســال با انواع بالهای آسمانی که )شک 

نکنید بازم کار اوناســت!( دیگر کســی از ما جان سالم به 
در نبرد. البته ملت جالبی هم داریم. در خوزستان همین 
االن دارند داد می زنند »آقا سیل داره میاد جمع کنید جون 
جدتون برید باالی تپه« ولی هنوز یک عده که با چشــمان 
خودشان هم دیده اند در لرستان چه خبر بوده، نشسته اند 
و شــاید فکر می کنند این ســیل همان sale است! به هر 
حال، جدا از شوخی )که واقعا در این روزهای بحران زده( 
اصــال حس و حالش را هم ندارم، رویدادهای اخیر به ویژه 
در شــهر مثال مدرنی مثل شیراز، یکبار دیگر نشان داد که 
سه تا چیز توی این مملکت هنوز روی آبه: مدیریت بحران 

و مهندسی عمران و ستاد مبارزه با طغیان! 
پایان!
* شیخ بزول )علیرضا مختار(

شیخ بزول *

دستی به دلم فرو کن ای یار عزیز/ تا تیر ببینی که ز جوشن بگذشت بگذشت و چه گویم که چه بر من بگذشت /  سیالب محبتم ز دامن بگذشت 
)سعدی(

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به همه برنامه ریزی هایی که در عید کردیم و نشد. 
تقدیم می شــود به کنکوری های ارشــد که قرار بود روزی ۶ ســاعت بخوانند ولی به وقت 
خوابشــان افزوده شــد؛ به کسانی که می خواستند ســریال فالن را از قسمت اول تا آخر 
ببینند ولی نصف قسمت ها مانده است برای میان ترم ها، به کسانی که می خواستند ۵۰۴ 
کلمه اساســی را تمام کنند ولی به ۲۵۲ هم نرســیدند و خالصه تمام کسانی که به خاطر 

مهمانان سرزده و تکراری نتوانستند برنامه ریزی های خود را برای عید اجرایی کنند و االن 
ناراحتند. اما در اصل تقدیم می شود به آنها که گرفتار سیل، همان مهمان ناخوانده اصلی 
شــدند و نه تنها برنامه های عیدشــان تباه شد، که آخر تعطیالت زیر پایشان دنبال سقف 
خانه خود می گردند. این شــماره تقدیم می شود به لشکر امید که از نقاط مختلف کشور 

به سمت مناطق سیل زده رفته است تا زندگی ها را از زیر گل بیرون بکشد.

362****0902: فقــط لطفــا DJ برنامــه درختــکاری 
مدیریت پشتیبانی رو از قلم نندازید. همین. 

  بــه نظرم بریــم اون بنده خدایــی که می گفت 
»درختم« رو بیاریم مســئولش کنیم شــاید این آزادی ها 

گسترش پیدا کرد!

135****0912: اســتادی که هفته اول بعد از عیدی که 
نصف مملکت رو سیل برد امتحان می گیره، چیز نیست؟ 

یعنی زیبا نیست؟
  حاال الکی انگار اگــر هفته دیگه می گرفت تو 

می خوندی!

252****0930: بــه یك نفر با لهجه یزدی نیازمندیم، که 
یکمی حرف بزنه دلمون باز شه!

  برعکس شــما، ما فقط به یک نفر نیازمندیم. 
حرف هم نزد، نــزد؛ مثل همین االن بــا خودمون حرف 

می زنیم به جاش!

تقدیم می شود به ...

پیامک

حسین شاهرخی
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مکث

کالم الکمل )گفتارهای شتری(!

وصله پینه

نیش اشتر نه از ره کین است / نوش داروی زخم دیرین است

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  808

    1398 مـاه  فروردین   20 سه شنبـه 

صفحه آخر

شرح 
هجران


