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اندکی شکر
گفتم: عجب هــوای خوبی! 
گفت: کجاش خوبــه؟ ابری 
و بارونی. گفتــم: بارون خوبه 
دیگه! صورتتــو بگیر زیرش، 
کیف کــن. گفت: نــه نکنی 
این کارو، این بارونا اســیدی ان. گفتم: بریم یه قهوه 
بزنیم؟ گفت: قهوه های اونجا تکراری شــدن دیگه. 
بعدم باید برم واســه GRE بخونم ببینم چه خاکی 
باید به سرم بریزم. گفتم: چرا اینقد نق می زنی؟ مگه 
نمی خواســتی اپالی کنی؟ گفت: تــو انگار خیلی 
خوشحالی. بگو از کجا خریدیش این حال و حوصله 
رو که ما هم بریم بخریم. گذاشت و رفت. مدتی است 
زیاد این برخورد را می بینم. همیشــه هم برچسب 
خوشحال بودن بهم می خورد. حاال از کی خوشحالی 
بد شده، خدا می داند. همه مان مشکالتی داریم. در 
خانواده، در دانشگاه، در کشــور... حق هم داریم به 
خاطرشان حرص بخوریم و عصبانی شویم. اما بعضی 
وقت ها دیگر شورش را درمی آوریم. داشته هایمان 
را ندید می گیریم و صبح و ظهر و شب غر می زنیم به 
جان خودمان و بقیه، به خاطر نداشته ها. از آن بدتر، 
این رفتار دارد عادتمان می شود. برای بعضی که اصاًل 
پز روشنفکری  اســت. اصالً خوششان می آید تا یک 
اتفاق بد افتاد، بروند تو فیس بوکشان بنویسند که دنیا 
چقدر بد شده و پر از کشت و کشتار. مشکالت کشور 
هم که تمام شدنی نیستند. دانشگاه هم که دیگر نگو. 
اگر همین فردا بروید دکتر و بگوید شش ماه بیشتر 
زنده نیستید، همه چیز عوض می شود. هر مشکلی 
که به نظر خیلی ســخت می آمد، آســان می شود. 
اصاًل دنیا یک دفعه قشــنگ می شود. همین دنیای 
وحشــتناک جوری به چشــمتان دوست داشتنی 
می آیــد که فکــر ترک کردنش را هــم نمی توانید 
بکنید. آن وقت است که همش از خدا فرصت دوباره 
می خواهید. آن وقت است که قهوه دوباره خوش طعم 
می شود. باران خنک می شود و صورتتان را می گیرید 
رو به آسمان . توی خیابان قدم می زنید و تازه متوجه 
می شوید تمام این ســال ها پاهایتان سالم بوده. به 
برگ های رنگارنگ پاییزی خیره می شوید و آهنگ 
گوش می دهید و تازه می فهمید چشم و گوش هم 
داشــته اید. می روید خانه و می بینید مادری دارید 
که با رویی گشــاده و غذایی گرم در انتظارتان است. 
پدری که تمام هم وغمش تحصیــل و کار و زندگی 
شماست. می آیید دانشگاه و حس می کنید کالس ها 
چقدر جالب اند. می بینید که حاضرید هزارتا میان ترم 
بدهید، اما باشید. پارسال دانشکده فیزیک عزیزی را 
از دست داد. عزیزی که با وجود بیماری و مشکالت 
فراوان حرف های خوب می زد، مشــکالت را مطرح 
می کرد و سعی می کرد برایشــان راه حل پیدا کند. 
اعتراض می کرد، اما کســی ندید از خدا گالیه کند و 
شاکی باشد. ناراحتی تان اگر بابت مشکالت جامعه 
است، کشــور، آدم افســرده به دردش نمی خورد. 
خصوصاً افســرده هایی که مشــکل بزرگی هم در 
زندگی شان ندارند و خیرشان هم به کسی نمی رسد و 
فقط غر زدن بلدند. اگر از کمبودهای زندگی خودتان 
ناراحتید، همت کنید و اوضاعتان را درســت کنید. 
باور کنید می شــود. خود خدا گفته که می شــود. 
همان خدایی که شکرگزاری اش را خیلی وقت است 

فراموش کرده ایم.

سرمقاله

روز های سه شنبه و چهارشنبه از مقابل در انرژی 
تا نزدیکی انجمــن فارغ التحصیالن غرفه های 
نمایشگاه دستاوردهای فناوری خانواده شریف 
برپا بــود. افتتاحیه نمایشــگاه هــم صبح روز 

سه شنبه در سالن جابر با حضور ...

رونمایی فناوری

گروه کوه آخرین برنامه صعود این ماه ویژه دختران را در 
صفحه  ۲ تاریخ  5 و  6 آذر برگزار می کند...  

چندی پیش خبــر کاهش 30 درصدی مصــرف گاز در 
صفحه  6 دانشکده مهندسی انرژی روی سایت ... 

کافکا از برجسته ترین چهره های ادبی قرن بیستم است. 
صفحه  7 نام این نویسنده ... 

مفقود االثرتجربه مدیریت بهینه مصرف انرژیآخرین صعود ترم

سحر بختیاری

صفحه  ۲ 

صفحه  3 

صفحات  4و5 

گزارشی از فعالیت های شورای صنفی دانشجویان 

در انتخابات شورا شرکت کنید

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

نسخه الکترونیکی روزنامه را 
در daily.sharif.ir  ببینید:

تعداد اعضا تاکنون:
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به ما بپیوندید 

 خارج رفتن 
بد نیست

برنگشتن 
بد است!
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آخرین صعود ترم
گــروه کوه آخرین برنامه صعود ایــن ماه ویژه دختران را در تاریــخ  5 و  6 آذر برگزار 
می کند. صعود این ماه، صعود به قله کرکس است که در مسیر قم به اصفهان قرار 
دارد. برای شــرکت در برنامه بایــد در ســایت hamnavard.sharif.ir پیش ثبت 
نام کنید. اما از آن مهم تر شــرکت در جلسه توجیهی دوشــنبه 2 آذر است. مکان 

برگزاری آن کالس یک ســاختمان شــهید رضایی است. اگر اطالعات بیشــتر می  خواهید از طریق ایمیل 
rouholahnejad@gmail.com با سرپرست برنامه در ارتباط باشــید. نگران نداشتن کوله و کیسه خواب 

هم نباشید، چرا که گروه کوه آن ها را در اختیارتان قرار می دهد. 

کنفرانسی برای افزایش کیفیت 
کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی در روزهای چهارم و پنجم اسفند ماه 

در دانشگاه برگزار می شود. 
محورهایــی همایــش پایش وضعیــت ماشــین آالت، تجهیزات و ســازه، مزایای 
اقتصادی پایــش وضعیت، تأثیر اجــرای پایش وضعیــت در صرفه جویی انرژی، 

تکنیک هــای عیب یابــی، بازرســی و تســت های غیر مخــرب و...  اســت. 30 آذر آخریــن مهلت ارســال 
 مقالــه اســت. مقاله های پذیرفته شــده هــم روز 8 بهمن اعالم می شــود. روز 3  اســفند نیز ارائه شــفاهی 

مقاله هاست. 

مناظره با موضوع مجلس دهم
سلسله جلسات هفتگی از برنامه های دائمی برخی گروه ها و تشکل ها شده است. 
بسیج هم دوشنبه هر هفته از ساعت 16:30جلسات خبرخوانی را در دفتر خود در 
همکف ساختمان ابن سینا برگزار می کند. عالوه بر این بسیج برنامه ارائه آزاد را در 
روز سه شنبه برپا کرده است. اگر شما عالقه دارید به عنوان ارائه دهنده در این برنامه 

شرکت کنید با شماره09016154386 تماس بگیرید. امروز هم از ساعت 13:30 تا15:30 مناظره ای را با 
حضور مهرداد بذرپاش و محمد جواد حق شناس برگزار می کند. موضوع مناظره مجلس آینده و نسبت آن با 

دولت و مکان برنامه سالن جابر بن حیان است. 

به نرخ روز
استخر دانشگاه تعرفه های آموزشــی خود را اعالم کرد. هزینه کالس 3 تا 5 نفره برای 
دانشــجویان، کارمندان و آزاد به ترتیب 110هزار تومان، 140هزار تومان و 360هزار 
تومان است. کالس های گروهی هم، 35هزار تومان، 70هزار تومان و 250هزار تومان 
است. کالس های آموزش تک نفره شنا، سینکورنایز و آب درمانی هم فقط به صورت آزاد 

ارائه می شوند. اما سینکورنایز گروهی و نیمه گروهی به ترتیب برای دانشجویان با قیمت 100هزار تومان و 180هزار 
تومان برگزار می شوند. هزینه بلیت ورودی استخر هم برای دانشجویان شریف 2000 تومان است. این ها را گفتیم 
تا بگوییم، دلخوشی شریفی ها همین بلیت استخر و تخفیف دانشجویی است. این  را دیگر از شریفی ها نگیرید.
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عکس خبری

اول از همه خســته نباشــید به ورودی های   
جدید برای رد کردن سد دیگری از امتحانات 
شــرکت در امتحان فیزیــک 1. بــرای تمام 
ورودی ها و کاًل دانشــجویان شــریف آرزوی 

موفقیت در ایام امتحانات داریم. خدا قوت. 
یکشــنبه1  آذر دومین جلســه ســخنرانی   
دکتر شــاهین فرهنگ از ســاعت 14 تا 16 
برگزار می شــود. موضوع این سخنرانی که 
در ســالن جابر بن حیان برگزار می شــود، 

ارتباط مؤثر است. 
رویــداد اســتارتاپ تریگــر  4 از امــروز آغاز   
شــده اســت و تا جمعه  6 آذر نیز ادامه دارد. 
استارتاپ تریگر رویدادی ا ست که به صورت 
فشــرده آموزش هایــی بــرای تبدیــل ایده 
به یک اســتارتاپ خوب را فراهــم می کند. 
محوریت اصلی رویداد در این دوره موضوع 

آب و انرژی است. 
معاونت فرهنگی و اجتماعــی وزارت علوم   
منشــور حقوق دانشــجویی را منتشر کرده 
است. در این منشــور مواردی مانند حقوق 
اساســی، حقوق صنفی و رفاهــی، حقوق 
انضباطی و... ذکر شــده اســت. برای تهیه 
ایــن منشــور می توانید بــه دفتــر معاونت 

فرهنگی مراجعه کنید. 
دانشــگاه به عنــوان نماینده رســمی بنیاد   
جهانی MAKE در ایــران با برگــزاری چهار 
دوره این جایزه و ارزیابی بیش از 210 سازمان 
ایرانــی و به عنــوان تنها مرجــع بین المللی 
مدیریت سازمانی در ایران فعالیت می کند. 
در این دوره شــرکت فوالد مبارکــه در بین 25 

شرکت برتر آسیا قرار گرفت. 
روز چهار شــنبه، 4 آذر مرکــز کارآفرینــی   
بالــذات بازدیــد از شــرکت فناوری هــای 
هوشــمند اتیک پــارس را برگــزار می کند. 
هزینه شــرکت در این بازدیــد 5000 تومان 
اســت که در صــورت شــرکت در برنامه این 

مبلغ به شما بازگردانده خواهد شد. 
دکتــر ســورنا ســتاری معــاون علمــی و   
فناوری رئیس جمهــوری ضمــن بازدید از 
طرح های دانش بنیان آزمایشگاه پژوهشی 
الکترونیک ابررســانا با مسئوالن دانشگاه و 
این آزمایشــگاه دیداری دوســتانه داشت. 
همچنین دکتر ســتاری در جمع اســتادان 
و دانشجویان دانشــکده برق حاضر شد و با 

آن ها بحث و تبادل نظر کرد. 

نمایشــگاه خانواده فناور شــریف روزهای پایانی 
هفتــه گذشــته با اســتقبال خــوب دانشــجوها 
برگزار شــد. بازتاب خبری این نمایشگاه و مراسم 
رونمایی از محصوالت هم در رســانه های داخلی 
چشــمگیر بود. از جمله غرفه هایی که اســتقبال 
زیادی از آن شــد، غرفه مربوط به ایرانسل بود که 
در صورت داشتن کارت ملی، به شما سیم کارت 

رایگان می داد. 

روز های سه شــنبه و چهارشــنبه از  مقابل در انــرژی تا نزدیکی انجمن گزارش
فارغ التحصیالن غرفه های نمایشــگاه دســتاوردهای 
فناوری خانواده شریف برپا بود. افتتاحیه نمایشگاه هم 
صبح روز سه شنبه در ســالن جابر با حضور دکتر سورنا 
ستاری، استاد دانشکده انرژی و معاون علمی و فناوری 
ریاســت جمهــوری و جمعی از اســتادان دانشــگاه و 
میهمانان برگزار شــد. در این نمایشــگاه شرکت هایی 
حاضر بودند که جزء خانواده شــریف به شمار می روند. 
مالک عضویت یک شرکت دانش بنیان هم در خانواده 
دانشگاه داشتن حداقل یک شریفی در اعضای هیئت 
مدیره آن شرکت است. شریفی هم شامل استاد، دانشجو 
و دانش آموخته دانشگاه است. در این برنامه که بخشی 
از برنامه ها به مناســبت پنجاهمین ســالگرد تاســیس 
دانشگاه هم بود از ده محصول جدید فناورانه که محصول 
همین شــرکت ها بود رونمایی شد.  دکتر سهراب پور که 
چند سالی است قائم مقام بنیاد ملی نخبگان است در 
افتتاحیه نمایشــگاه گفــت: راه اندازی شــرکت های 
دانش بنیان در ایــران یک پدیده نو اســت در حالی که 
خیلی کشورها پنجاه سال جلوترند. اگر دانشجویان ما 
در ایران محصول تولید نکنند، در نهایت در خارج از ایران 
و در شرکت های خارجی ایده هاشان را تجاری  می کنند.
رئیس اسبق دانشــگاه گفت: بهترین نمونه مراکز رشد 
دنیا متعلق به استنفورد است که با دریافت 5 تا 10درصد 

ســهام شــرکت های مســتقر در این مرکز، درآمدهای 
مناســبی برای خود کســب کرده اســت. ما هــم باید 
شرکت های دانش بنیان خصوصی بزرگ داشته باشیم 

اما در حال حاضر شرکت های بزرگ دولتی اند.
دکتر تجریشی معاون پژوهشی دانشگاه سخنران دیگر 
برنامه بود که گفت: دانشگاه شریف در سال 93 حدود 
100 میلیارد تومان فروش محصوالت ایده محور داشته 
اســت. تعداد قراردادهای صنعتی دانشــگاه هم که در 
سال 89 هشتاد قرارداد بوده حاال به بیش از سیصد عدد 
رسیده است. در حال حاضر دولت با شش میلیون بیکار 
مواجه است که تنها راه حل برای رفع این مشکالت تولید 
فکر است.  دکتر سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوری هم گفت: تا امروز با پول نفت کارخانه 
و پاالیشگاه  و پتروشیمی درست کردیم. یعنی ما از پول 
توجیبی کارخانه ســاخته ایم. در حوزه ســولفورزدایی 
تاکنون 34 بار اقدام به خرید این فناوری کردیم چرا که 

تفکر و نگاه ما به صنعت و تکنولوژی غلط بوده است.
ســتاری گفت تفکر دولتــی در حوزه پژوهــش کاربرد 
ندارد. تفکر دولتی در مرزهای دانش پاسخگو است اما 
در حوزه تجاری ســازی موفق نیست. دنیا هم به سمت 
خصوصی ســازی رفتــه اســت. این فرهنگ اســت که 
می تواند کارآفرینی کند. ایران بعد از هند، چین و روسیه 
چهارمین تربیت کننده مهندس است که در کنار نیروی 

جوان پتانسیل بزرگی برای کارآفرینی است.

محصوالت رونمایی شده
محموله اپتیکی دیده بان1: یک ســامانه مراقبت و   
شناسایی که می تواند حرکت های پرنده را حول سه 
محور پایدار کرده و تصاویر بدون لرزش برداشت کند. 
مولتــی روتور هدهــد3: یک رتور بدون سرنشــین   
الکتریکــی کــه دارای کاربــری آســان بــا قابلیت 
برخواست فرود عمودی با مداومت پرواز باال و انجام 

عملیات از روی دست را دارد. 
ســتون جداکننــده ســلولی: مبتنی بــر فناوری   
مغناطیس است که برای جداسازی و مرتب سازی 
سلول ها در پژوهشــگاه ها و مراکز درمانی استفاده 
می شــود. این ســتون ها برای جداســازی هر نوع 
سلول که با میکروبیدهای مغناطیس نشانه گذاری 

شده اند کاربرد دارد.
بازیاب انرژی آسانسور: می توان از آن به عنوان منبع   
برق اضطراری اســتفاده کرد. با اتصــال به تابلوی 
آسانســور، انرژی الکتریکی تولید شــده را در خود 
ذخیره کرده و در سیکل های مصرف کننده انرژی به 
سیستم باز  می گرداند و از این طریق منجر به کاهش 

30 درصدی مصرف انرژی هم می شود. 
سامانه مدیریت کارمند )سامان پارس رایت(: امکان   
تعامل کارآمد بین مدیران و کارمندان خارج از سازمان 
فراهم کرده است. با مشخص کردن موقعیت مکانی، 
امکان تعریف برنامــه کاری باعث افزایش بهره وری 

کارمندان و کاهش هزینه های سازمان می شود. 
ســاخت پلیت هــای اســتئوتومی: یک دســتگاه   
شکل دهی پالک های سفارشی استئوتومی که در 

عمل های جراحی ارتوپدی کاربرد دارد. 

نمایشگاه دستاوردهای خانواده فناور شریف

رونمایی فناوری
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اختتامیه المپیاد دانشجویی
 مراسم اهدای جوایز مسابقات ورزشی کارکنان و دانشجویان دانشگاه مربوط به نیمه اول 
سال 94 روز یکشنبه 24 آبان در سالن جابر برگزار شد. دکتر قلی پور مدیر تربیت بدنی 
دانشگاه به بانوان شریفی نوید داد که در هفته آینده سالن بدنسازی مورد بهره برداری 
قرار می گیرد. دکتر وثوقی وحدت، معاون دانشجویی هم  از تمام قسمت های دانشگاه 

تقاضا کرد برای تعامل و ارتقای سطح تربیت بدنی دانشگاه تالش کنند. در خاتمه مراسم به کلیه شرکت کنندگان 
در مسابقات شش ماهه نخست سال 94 حکم قهرمانی و جوایزی اهدا شد. ناگفته نماند که 159  دانشجو و کارمند 

در این دوره از مسابقات شرکت داشتند که موفق به دریافت حکم قهرمانی و جوایز این دوره از مسابقات شدند.

هفته جهانی کارآفرینی
این هفتــه، هفته جهانی کارآفرینی اســت. به همین مناســبت مرکــز کارآفرینی 
دانشگاه برنامه های مختلفی را آماده کرده است. امروز هم آموزی مدیریت، ام بی ای 
و کارآفرینی از ساعت  16 تا 18 در سالن جلســات مجتمع خدمات فناوری برگزار 
می شود. روز یکشنبه هم  بیست و چهارمین نشست مسیر با کارآفرینان موفق شریفی 

در سالن سبز دانشکده میم شیمی از ساعت 15تا17 برپاست. برنامه روز دوشنبه مناظره با موضوع اپالی کردن 
است که از ســاعت 15تا17 برگزار می شــود. دوازدهمین نشســت مســیر آینده من روز سه شنبه برپاست. 

چهارشنبه هم برنامه آشنایی با شریف اکسیلریتور در آمفی تئاتر مرکزی از ساعت 16تا18 برگزار می شود. 

سیاحت در سیاست بــــــــخش  خـــــــبری

رضایت از زندگی لزوماً به 
معنی راحتی نیست. خیلی 
وقت ها مشکلی که بچه ها 
در خارج از کشــور دارند 
این اســت که نمی توانند 
خوشحالی شــان را بــه 

اشتراک بگذارند

آبان 1394 شنبه 30  شماره 669  

 حاج قاسم ها نمی گذارند 
تهران پاریس شود

پوریا علیمردانی   هفتــه گذشــته حــوادث 

تروریستی در قلب پاریس جان نزدیك به 140 
نفر را گرفت. وقوع این حادثه از ابعاد گوناگون 
اجتماعی و سیاسی قابل تحلیل است، اما برای 
نســل ما و جامعه دانشــگاهی بیش از هرچیز 
فروریختن تصور امنیت و آرامش شهر پاریس که 
آن را تبلــور امنیــت و آزادی از نــوع اروپایــی 

می دانستیم قابل بررسی است. 
شــکی نیســت که جنگ و کشــتار و ناامنی در 
محدوده شهرها باعث زوال تمدنی است و البته 
این دو همیشــه الزم و ملزوم یکدیگر بوده اند؛ 
یعنی امنیت باعث توسعه تمدن ها شده است. 
بالیی که امروز بر سر عراق و سوریه رفته است، 
گــواه دیگری اســت بر ایــن مدعا کــه امنیت 
زیربنای توسعه  و شرط الزم آن است.  حاال این 
شــرط الزم برای ما فراهم شده اســت، به مدد 
خون دادن ها و عرق ریختن های شــبانه روزی 
مجاهدینی مثل شهید حسین همدانی و حاج 
قاسم سلیمانی که همه ما باید دست بوس آن ها 
باشــیم. کاری که این عزیــزان کرده اند حفظ 
امنیت ایران اســت. امنیتی کــه پایداری اش 
می تواند تضمین و شــرط الزم برای پیشرفت و 

توسعه ایران باشد. 
کار بزرگی که ســپاه قــدس و نهادهای امنیت 
خارجی ایران انجام داده اند این است که برای 
اولین بار در تاریخ ایران مدرن، مرزهای امنیتی 
ایران را از مرزهای رسمی کشور فراتر برده اند و 
به شکلی جدی منافع ایران را در خارج از مرزها 
پیگیــری می کننــد. اتفاقی کــه در زمان های 

گذشته سابقه داشت اما پایدار نبود! 
در زمــان پهلــوی دوم ایران ژانــدارم و نماینده 
آمریکا در منطقه خاورمیانه بود و شــبیه همین 
موقعیت را با محدوده عمل بســیار کوچك تر و 
البته مهم تر از آن اول در راستای منافع آمریکا و 
بعد منافع خود در منطقه داشت. اما اکنون رشد 
و توسعه نفوذ امنیتی منطقه ای ایران با تشکیل 
جبهــه مقاومت تقریبــًا تمام منطقه حســاس 
جنوب غرب آســیا را به صورت مســتقل تحت 

تأثیر قرار داده است. 
تمــدن ســازی دو رکــن دارد: جهانگیــری و 
جهانداری، یعنی برای رســیدن به یك جامعه 
پیشرفته و مطلوب عالوه بر حفظ امنیت، تدبیر 
و فضاســازی برای رشــد اقتصادی جامعه هم 

حائز اهمیت است. 
امری که به نظر می رسد  انقالب اسالمی در آن 
توفیق کمتری داشته است. شــاید از دالیلش 

تناقض در مأموریت است. 
تأمیــن امنیت نیازمنــد قدرت مرکــزی قوی و 
مسلط بر همه شــئون اجتماعی است و تأمین 
توسعه اقتصادی مستلزم عدم دخالت و سپردن 
امور اقتصــادی به مردم. شــاید این تناقض در 
مأموریت هنوز در حاکمیت ایران به طور کامل 

حل نشده است. 

رســانای دانشکده  برق اولین نشســت گفت وگو
بررسی پیرامون ادامه تحصیل در خارج 
از کشور را دوشنبه 25 آبان 94 از ساعت 
16:30 در سالن کهربای دانشکده برق 
برگزار کرد. در این برنامه که با اســتقبال 
زیاد دانشــجویان روبه رو شده بود، دکتر 
ســروری، فخارزاده و رجایی از استادان 
دانشکده برق، به سخنرانی پرداختند. 
حنظله اکبری، دبیر شورای صنفی برق 
درمــورد رویکــرد برگــزاری ایــن برنامه 
می گویــد: جنس این جلســه با ســایر 
جلســاتی که در این رابطه برگزار شــده 
متفاوت است و در این جلسه سعی بر این 
است که پدیده اپالی را بدون القای رفتن 
یا مانــدن، بررســی کــرده و اطالعاتی 
درمورد پارامترهــای مختلف زندگی در 

خارج از کشور ارائه شود. 
دکتر سروری در بخشی از صحبت های 
خود گفت: از ورودی های 71 لیسانس 
ما کــه حدود صــد و خــورده ای بودند، 
تنها دو نفر رفتند، این را با شــرایط حال 
حاضر مقایســه کنیــد. اما امــروز از آن 
جمع، شاید ده نفرشــان درحال حاضر 
در ایران هســتند کــه خیلــی از این ها 
اصاًل تحصیلــی نرفتند. از نظر من هیچ 
مشکلی با ادامه تحصیل در خارج نیست 

اما مشکل با فرار مغزهاست. 
دکتر فخارزاده در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر اینکــه مهم ترین چالشــتان در موقع 
اپالی کردن چــه بوده اســت گفت: در 
زمان ما خیلی سخت بود و فکر می کنم 
چند سالی است که به این راحتی شده 
است. در دوره فوق لیســانس ما 16 نفر 
بودیم. از این 16 نفر، 5 نفر رفتند که تنها 
خانــم مونا جراحی به موفقیتی دســت 
یافتند و بقیه در افق محو شــدند.  دکتر 
رجایی در پاسخ به این سؤال که تصوری 
که از محیط آنجا داشتید، درست بود یا 
نه، گفت: من وقتی رفتــم آنجا، خیلی 
دچار شوک نشدم اما تأکید دارم که این 
مسائل را نمی شود تعمیم داد و به زندگی 

فردی هر شخص برمی گردد. 
دکتــر فخارزاده در پاســخ به ســؤال باال 
گفت: چند ماه اول یک دنیای متفاوت 
را می دیــدم اما بعد خیلــی درگیر درس 
شدم. جاهایی می رســد که دچار یأس 
فلسفی می شوید. مثاًل سال دوم و سوم 
دکتری و می پرســید که اصــاًل برای چه 
دکتــری می خوانــم. بایــد در این زمان 
یک چیزهای دیگری داشــته باشــید. 
مشکالت روحی هســت، ولی دوری از 

خانواده، رفقا و خاطراتی که داشــتید، 
مشــکالتی اســت که در غرب بــا آن ها 
رو به رو هستید.  در ادامه دکتر فخارزاده 
گفت: کسانی که استاد راهنمایشان را 
اشــتباه انتخاب می کنند، دوره دکتری 
برایشــان بسیار طاقت فرســا می شود و 
البتــه بچه ها خیلی کور اســتادان خود 
را انتخــاب می کنند و بایــد خیلی دقت 
کنند. اســتاد خیلی پیر و خیلی جوان 
را انتخــاب نکنید. بچه هــای ما خیلی 
منفعت گرا شده اند. با این روش ممکن 
اســت یک جاهایــی موفق شــوید، اما 
مواردی ممکن است که بدجور شکست 
بخورید. بعضی کارها شخصیت شما را 
تغییر می دهد، مثــاًل همین تقلب های 
کوچک.  اصل زندگی تان صداقت باشد. 
یک ایراد دانشــگاه این است که خیلی 
چهارچوبش کوچک است و الزم است از 

این حصارها بیرون بروید.

زندگی در اروپا
در ادامه دکتر رجایــی نکاتی را درمورد 
تحصیل در هلند گفت: از سال 2002، 
هلنــد سیســتمش را شــبیه سیســتم 
انگلیــس کــرد یعنی دوره ســه ســاله 
لیسانس و یک ســاله فوق لیسانس. اگر 
هدفتان دوره کارشناســی ارشد است، 
چــون قــراردادی بیــن دانشــگاه های 
ایران و هلند نیست، دانشجویان ایرانی 
باید تمــام هزینه های خــود را بدهند و 
اسکالرشــیپ های بســیار محــدودی 
دارند. فلذا اوضاع بســیار سخت است. 
دوره دکتری اما بســیار متفاوت اســت. 
این طور است که همان اول که می روید، 
موضوعــی که می خواهیــد روی آن کار 
کنید، کاماًل مشــخص است و بالفاصله 
وارد کار ریســرچ می شــوید و کرســی 
وجود نــدارد امــا از نظر تأمیــن مالی، 
حقوقی تعلــق می گیرد کــه چیزی در 

حدود دو هزار یورو در ماه اســت که رقم 
کمی نیســت. وقتی یکــی دو مرحله از 
دانشــگاه های مطرح مثــل ام ای تی و 
هاروارد می آییــد پایین تر، بحث گروه ها 
جدی می شــود. مثــاًل دانشــکده برق 
دانشــگاه دلف، در بعضی موارد بســیار 
قوی بود ولی در بعضی موارد، گروه های 
قوی ای نبود و باید دقت و بررسی کنید.

دکتــر رجایی درمــورد تفــاوت آمریکا و 
اروپا گفــت: از نظر درآمد شــغلی، اروپا 
قابل مقایسه با آمریکا نیست و می شود 
گفت که آمریکا یکی دو رتبه باالتر است 
در اروپــا تقریبــًا 50درصــد حقوقتــان 
مالیات می شود ولی در مقابل یک سری 
خدماتی می گیرید که بد نیست. در اروپا 
فشــار کار کمتر و ذهنتان آزاد تر اســت. 
اینکه کسی بتواند در کشورهای اروپایی 
جذب اجتماع شود، نســبت به آمریکا و 
کانادا، مســئله غامض تری است و یک 
فاصله زیــادی بین خودشــان و جوامع 
می بیننــد. این ها جوامــع همگن تری 
هستند و باید خیلی هم رنگ شوید ولی 
بازهم پذیرفته شدنتان، سخت است. بین 
پذیرفته شــدن و احترام گذاشتن، فرق 
است. احترام می گذارند ولی به سختی 
حس پذیرفته شــدن خواهید داشــت.

سندورم شریفی بودن
در بخش پایانی نیز دکتر سروری در مورد 
تحصیل در آمریــکا نکاتی را بیــان کرد و 
گفت: سندروم برق شریفی، تعریف خود و 
دیگران بر اساس دستاوردها است. این  را 
من جای دیگر ندیدم و فقط در بین بعضی 
هندی ها دیدم. مشــکلی که وجود دارد 
در شریف این است که شما فکر می کنید 
به جــز جمعــی از دســتاوردهایتان چیز 
دیگری نیستید و اگر در دستاوردهایتان 
مشکلی دارید بیاید، دیگر هیچی نیستید 
و این بیماری اســت. خــارج رفتن باعث 
می شــود که به ایــن بیماری پــی ببرید. 
رضایت از زندگی لزومًا بــه معنی راحتی 
نیست. خیلی وقت ها مشکلی که بچه ها 
در خــارج از کشــور دارند این اســت که 
نمی توانند خوشحالی شان را به اشتراک 
بگذارند.  ســروری تأکید کرد که تصحیح 
تصاویــر ذهنی قبلــی، مهم تــر از دادن 
اطالعــات جدید اســت و در ادامه به این 
موضــوع پرداخــت: اینکه مــا ایرانی ها 
باهوش ترین های کره زمین هســتیم و از 
این باهوش ترین ها، ما شریفی ها از همه 
باهوش تر هستیم، ذهنیت مسئله سازی 
اســت. خیلی از توهماتی که ما داریم در 
حد برگردان زدن در فوتبال اســت چرا که 
فوتبال فقــط برگردان زدن نیســت. این 
تصویری هم که همه رفتند، غلط اســت. 
تعــداد ایرانی های در حــال تحصیل در 
سال 2012 در آمریکا، حدود هفت هزار 
نفر اســت. تعداد دانشــجویان ایرانی که 
خارج از ایران هستند و دانشجویان ایرانی 
که در ایران تحصیل می کنند، اگر نسبت 
بگیریم، ما فقط از کره شــمالی بیشــتر 
هســتیم. از تمام کشــورهای دنیا کمتر 
هستیم و این تصویر ذهنی که 99درصد 
دانشجوهای ایرانی اپالی می کنند، کاماًل 
غلط اســت. نکته دوم اینکه ایرانی هایی 
که می روند آنجا، به انــدازه کافی چیزی 
نمی شوند، این هم تصویر غلطی است. 
خارج رفتن هیچ بد نیست. اگر چیزی بد 
است، برنگشتن به وطن است.  سروری 
ادامه داد: اگر تصمیــم گرفته اید بروید، 
الزم است چند کار انجام دهید. یک اینکه 
شــرایط نرم افزاری رفتن را فراهم کنید. 
مثاًل باید مســتقل بــودن را اینجا تجربه 
کنید. دوم اینکه دیتاهایتــان را واقعی و 
به روز کنید. الزم اســت که بدانید آمریکا 
شبیه فیلم های هالیوودی نیست. ایران 
مشکالتی دارد که خیلی راحت می توانیم 
حلشــان کنیم که هیچ کداممان انجام 
نمی دهیــم و همگی مقصر هســتیم.

گفت وگو درباره ادامه تحصیل بیرون مرزهای ایران در دانشکده برق

خارج رفتن بد نیست، برنگشتن بد است
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جدا از فعالیت کمیته های شواری صنفی، شورا رویکردهای کلی هم در فعالیت هایش در دانشگاه داشته 
اســت. با مصطفی ملکیان دبیر شــورا گفت وگویی کردیم با موضوع فعالیت های شورا در سه دوره بعد از 

آیین نامه های جدید و یک سال گذشته شورای صنفی. 

شــورا در این ســال ها جهت گیــری کلی 
داشته؟ 

از انتخابات سال گذشته که شورا شروع به فعالیت کرد، 
دستورکاری برایش تعریف شده بود که از سه سال قبل 
که بازگشایی شــده بود هم تعریف شده بود. دبیر اولی 
کــه در مجموعه کار کــرد، آقای عصاریان بــود. بعد از 
ایشان آقای سیالبی بود و بعد هم بنده در خدمت شورا 
بودم. کار وقتی شــروع شد که شــورا تعلیق شده بود و 
انتخاباتش برگزار نشده بود. فضایی به وجود آمده بود 
که شورا هم از ذهن بچه ها رفت و هم آن ارزشی که پیش 
مسئوالن دانشگاه داشت، از بین رفت. آقای عصاریان 
شــروع کرد به ایــن موضوع که شــورا را به مســئوالن 
بقبوالند. مشــکالت عمده ای که به خاطر نبود شــورا 
به وجود آمده بود را برطرف کند که خیلی هم ســختی 
کشــید. بعد آقای سیالبی شــروع کرد و سعی کرد که 
شورا را در بین بچه ها بقبوالند. همه این ها تا حد خوبی 
پیش رفت و از زمانی هم که ما آمدیم، سعی کردیم همان 
راه را ادامه دهیم. ســعی کردیم در شورا ساختارسازی 
کنیم. یعنی کمیته ها شــکل بگیرند، مستقر بشوند و 
دقیق تر کار کنند. مقداری گسستگی وجود داشت که 
سعی کردیم برطرف شــود. تالش کردیم که مسئوالن 
هم شورا را به عنوان محلی که مطالبات دانشجویی در 
آنجا ارائه می شود و ما مطالبات را طبقه بندی می کنیم 
و به مسئوالن می دهیم، بشناسند. از طرف دیگر سعی 
کردیم دانشــجوها هم شــورا را محلی بدانند که از آن 

طریق مطالبات خود را پیگیری کنند. 
بــه عنوان مثال کمیته حراســت تشــکیل نشــده بود 
و بیشــتر خود دبیــر کارهایش را پیگیــری می کرد. ما 
کمیته حراست را تشکیل دادیم و با حراست همکاری 
کردیم که یکی از نتایجش افزایش تعداد کیوسک های 
اطراف دانشــگاه از دو عدد به چهار عــدد بود. چیزی 
به نام شورای تغذیه نداشــتیم. االن در شورای تغذیه، 
مسئول تغذیه، مســئول مالی، یک نماینده از معاونت 
دانشــجویی و یک نماینده از شــورا صنفی هســتند و 
تمام تصمیم گیری ها باهم انجام می شود. در مدیریت 
تأسیســات همچنین شــورایی تشکیل شــده است و 
هــر تصمیمی کــه می خواهند بگیرند و هــر کاری که 
می کنند، اولویت بندی نظرات دانشــجوها در تصمیم 
گیری شــان مشــهود اســت. در حال حاضــر تغذیه و 
تأسیسات دارند به سمتی می روند که دانشجوها راضی 
باشــند که البته تا آن حد خیلی فاصله اســت. اما این 

نشان می دهد که ساختارهای شورا احیا شده است. 
انتظار شما از جایگاه شورا پیش مسئوالن 

چه بوده؟
اینکه مســئوالن دانشــگاه بپذیرنــد که شــورا پیگیر 
است، اینکه وقتی شــورا حرفی می زند، این را در کنار 
مراجعات جســته و گریختــه دیگر قرار ندهنــد و آن را 
مطالبه دانشجوها از طریق نماینده ها بدانند. در همین 
راســتا با معاونت ها صحبت کردیم، چندین جلســه با 

رئیس دانشگاه گذاشتیم و ســعی کردیم به مسئوالن 
بگوییم که شما خواسته هایتان از بچه ها را به ما بگویید 
و ما هم آنچه را که بچه ها از شــما می خواهند، به شــما 
منتقل می کنیــم. بعد از اینکه مدتی در این ســازوکار 
پیش رفتیم، مســئوالن هم دیدند که اگر واقعًا نکته ای 
را می خواهنــد به بچه ها منتقل کننــد، این نکته عینًا 
منتقل می شود و خواسته های بچه ها هم دقیقًا همان 
چیزی اســت که مــا می گوییم و تضادی نیســت. این 
حالت خوبی اســت که شــکل گرفته است و مسئوالن 

دانشگاه هم قبول کرده اند. 
البته دانشجویان هم پذیرفتند که باید شورا پیگیر باشد. 
یک ســری فعالیت و اعتراض ها را خود شــورا تشکیل 
داد و یک ســری اعتراض ها که لزومی نداشــت، شورا 
جلویشان را گرفت. به این ترتیب بچه ها متوجه شدند 
که اگــر می خواهند کاری کنند، از شــورا بخواهند، با 
شــورا همکاری کنند و هماهنگ باشند و کار از طریق 
شورای صنفی پیش برود. مسئوالن خوابگاه و معاونان 
دانشکده ها، مســئول واحد ها را بشناسند و با آن ها در 
ارتباط باشــند. با معاون دانشــجویی ارتباط کم بود و 
بیشتر با معاون آموزشی بود که سعی کردیم جهت دهی 
کنیم. در واحد ها هم ســاختار داخلی دانشــکده ها و 
خوابگاه ها شــکل گرفت و اعضای بیشــتری در آن ها 

فعال شدند.
صنفــی  شــوراهای  میــان  ارتباطــی 

دانشگاه های مختلف وجود دارد؟
اینکه برای اینکه اســم و اعتبار شورا افزایش پیدا کند، 
ما ســعی کردیم که ارتباط با بیرون دانشگاه چه از نظر 

شــوراهای صنفی بیرون دانشگاه و چه از نظر رسانه ها 
را افزایش دهیم. ســعی کردیم مصاحبه های مختلف 
داشته باشیم و در نشست ها و گردهمایی ها و حلقه های 
بررســی وضعیت صنفی شرکت کنیم. طرحی را هم از 
یک سال پیش شــروع کردیم و االن هم تقریبًا در حال 
به ثمر رســیدن اســت، اینکه برویم اتحادیه شوراهای 
صنفی کل کشور را تشکیل دهیم و حقوق همه یکسان 
سازی شود. از آنجایی که به اذعان همه دانشگاه های 
کشور، شریف بهترین مجموعه شورای صنفی و بهترین 
ارتباط با مجموعــه مدیریتــی را دارد، در حال تبدیل 
شدن به محوریت این قضیه است و قرار است اجماع و 

گردهمایی ها در شریف باشد. 
مشارکت در انتخابات در این سال ها چطور 

بوده است؟
بچه ها به نسبت در انتخابات شورا کم شرکت می کنند. 
درست است که پرشــورترین انتخابات سطح دانشگاه 
انتخابات شوراســت، ولی از دوازده هــزار نفر، نهایت 
دوهزار نفر در انتخابات شرکت می کنند که این خیلی 
بد است. مهم ترین پشتوانه شــورا، رأی شورا است. ما 
انتظار داریم که بچه ها چه به عنوان کاندیدا و چه برای 

رأی دادن، حضور پیدا کنند. 
رابطه شــورا با سایر تشــکل ها و گروه های 

دانشجویی چطور است؟
یک آفــت کلی در دانشــگاه وجود دارد که تشــکل ها 
در کارهای صنفی وارد می شــوند بدون اینکه با شــورا 
همــکاری و هماهنگــی کنند و خودشــان مجــزا کار 
می کننــد. مثــاًل یک تشــکل پیگیری  می کنــد و یک 
خواســته مطرح می کند، اما شــورای صنفی خواسته 
دیگری داشــته، این ناهماهنگــی پیگیری های ما را 
خراب می کند و سبب می شود که ما از مطالبات واقعی 
و خالص دانشــجویان کــه از طریق شــورا می آید، دور 
بشویم. تالش دیگری که متأسفانه همیشه وجود دارد 
این اســت که موقع انتخابات شــورا، گاهی تشکل ها 
ســعی می کنند سیاســی برخورد کننــد. قطب های 
سیاســی دانشــگاه دخالت می کنند یا انگ سیاسی 
بودن به اعضای شورا می زنند. شــورا واقعًا کار خالص 
اســت و هیچ چشم داشــتی ندارد. این رفتارها باعث 
دلسرد شــدن بچه ها می شــود. به امیدخدا بچه ها با 
حضور پرشور خود در انتخابات، از بچه هایی که شرکت 

می کنند، حمایت کنند.
سخن پایانی؟

الزم می دانم با پایان این دوره شورا، از بچه ها به خاطر 
قصورهایی که بــوده عذرخواهی کنم. از مســئوالن 
دانشــگاه تشــکر کنم. دوره ای که ما آمدیم، مصادف 
بود بــا اول حضــور دکتــر فتوحــی به عنــوان رئیس 
دانشــگاه. یک کمی تا ما و مســئوالن با هم هماهنگ 
شــویم، مشــکالتی به وجود آمد. باید یک تشکر ویژه 
از دکتــر وثوقی کنم. کســی کــه اتفاقــات را متعادل 
می کرد، ایشان بود و تشــکر می کنم. از دکتر فتوحی 
هم  خواهشــمندیم که همین روالی که االن با شــورا 
ایجاد شده اســت و رفتار پدرانه شــان را ادامه دهند. 
معاونت هایی هم که شــورای صنفی بــا آن ها ارتباط 

کاری ندارد، در امور شورا ورود نکنند.

عملکرد شورای صنفی در گفت وگو با دبیر شورا
فرزاد قدیانلو * این کمیته شاید بیشترین 

حجم کاری که در شورای صنفی وجود داشت 
را به دوش کشــید. برای بهبود وضعیت زندگی 
دانشــجویان در سطح دانشــگاه و خوابگاه ها 
طرح هایی از جانب کمیته تأسیســات شورای 
صنفی به مدیریت تأسیسات دانشگاه و مدیریت 
امور دانشجویی ارائه شد و با همدلی مسئوالنی 
چون جناب شیخ االسالم، جناب جاوید، آقای 
جعفریان )مســئولین تأسیســات دانشگاه( و 
مهندس ســیه بازی )مدیر امور دانشــجویی( 
بخشی از کار پیش رفت. نوسازی در خوابگاه ها 
یکــی از مــوارد بســیار حائــز اهمیــت بــود.
خوابگاه های احمدی روشن، آزادی، وزوایی، 
شوریده، طرشت 2، طرشت 3 و شهید صادقی، 

نوسازی در آن ها مشهود است. 
از جمله مواردی که در همه خوابگاه ها صورت 
گرفت بازســازی پیاده روهای فضای خوابگاه 
است. در خوابگاه طرشت3 آب نما بین بلوک 1 

و 2 راه اندازی شد. 
پس از اندازه گیری و نقشه کشی کلیه اتاق های 
خوابگاه هــا به دســت دبیر کمیته تأسیســات 
شورای صنفی، پیگیری سفارشات گلیم فرش 
آغاز شد و مهندس ســیه بازی در این امر نقش 

اصلی را داشتند. 
در حــال حاضر همــه خوابگاه هــا دارای گلیم 
فرش هستند و اتاق هایی که گلیم فرش ندارند 
در آینده ای نزدیک، به آن هــا نیز تعلق خواهد 
گرفت. طرح فرم تأسیساتی یکی از موارد بسیار 
مهــم در حفظ و نگهداری خوابگاه هاســت که 
طی جلســات هماهنگ بین اعضــای کمیته 
تأسیسات و امور دانشــجویی به طرحی جامع 
رسیدیم و قرار بر این است که این فرم به صورت 
اینترنتی در آمده و دانشجوها بتوانند مشکالت 
تأسیســاتی و خدماتی پیش آمــده را به صورت 

آنالین اعالم کنند. 
موضــوع دیگــری کــه شــایان ذکــر اســت، 
سرامیک شــدن کف اتاق ها اســت. ایــن امور 
از جانب مدیریت تأسیســات دانشــگاه و امور 
دانشجویی با پیگیری های کمیته تأسیسات به 

مرحله حفظ و نگهداری رسیده است. 
کمدهــای نئوپان کــه محل زندگی ســاس ها 
شــده بــود، در حــال تعویــض بــا کمدهای 
آهنــی با ماندگاری بیشــتر هســتند. تعویض 
کف پوش هــای مربــوط بــه تربیــت بدنــی و 
ورزش دانشــجویان نیز از جمله موارد اســت. 
بــرای جلوگیــری از اطالــه کالم از ذکــر همه 
مــوارد خــودداری می کنــم و می دانــم کــه 
خود دانشــجویان تغییرات را هنــگام ورود به 
خوابگاه هایشــان احســاس می کنند. نظر ما 
براین نیست که وضعیت خیلی عالی است ولی 
در برنامه هایی که در پیش داریم، امید اســت 

 قدمی در بهبود وضعیت برداریم. 
* دبیر کمیته تأسیسات شورای صنفی
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چیزی به انتخابات شــورای صنفی باقی نمانده.  شــورایی که بناســت واســطه میان دانشجوها و پرونده
مسئوالن دانشگاه باشد. خواسته ها و مطالبات دانشجو را پیگیری 
کند. صدای دانشجو را به گوش مسئوالن دانشگاه برساند. بازخورد 

واقعی از اقدامات و برنامه های دانشــگاه را به مســئوالن ارائه کند، 
کاســتی ها و واقعیات موجود را برای دانشجوها قابل فهم کند و دو 

گزارشی از فعالیت های شورای صنفی دانشجویان

در انتخابات شورا شرکت کنید

کمیته تأسیسات
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طرف دانشــجو و مدیر را به هــم نزدیک تر و همفکرتــر کند. پس در 
انتخابــات شــورا شــرکت کنیــد، چــه بــرای رأی دادن و چــه برای 

نامزد شدن. این خواسته اعضای شورای صنفی هم هست. 
در باب ضعف تشکل های صنفی در ساختار اجتماعی ما سخن زیاد 
گفته و شــنیده شــده. گذار از دوران سنتی به ســاختارهای مدرن 
در جامعــه ایرانی آن قدر ســریع و بی مهابا رخ داد کــه فرصتی برای 
تطبیق ساختارهای سنتی و ایجاد درست ساختارهای جدید باقی 
نگذاشت. نهادی مانند شورای صنفی فرصت کسب تجربه رایگان 

در زمان دانشجویی است تا ما به ساختار انتخاب نماینده در مطالبات 
صنفی و پیگیری مطالبات و خواسته ها از مسیرهای تعیین شده و 
مشــخص عادت کنیم. هر نوع ضعف و کم توجهــی به نهادی مانند 
شورای صنفی نشان دهنده ضعف ها و بی توجهی ها به تشکل های 

صنفی دیگری در آینده ما و کشور است. 
در حالی که بدون شــک رشد و کارکرد درســت چنین نهادهایی به 
رفع بسیاری از مشــکالت کشــور می انجامد. در چنین ساختاری 
تنها مســئوالن مورد سؤال و پاســخ مردم و دانشجو نیستند، بلکه 

دانشــجو مطالباتــش را از طریق نماینــده و از او پیگیــری می کند. 
 نماینده تنها ســؤال کننده از مســئوالن نیســت بلکه پاســخگوی 

رأی دهندگان است. 
به بهانه نزدیک بــودن انتخابات دور جدید شــورا ســراغ بچه های 
شــواری صنفی دانشــگاه رفتیم و بــا مصطفی ملکیان دبیر شــورا 
مصاحبه کردیم و از کمیته های شورا خواستیم تا خودشان گزارشی از 
فعالیت یک ساله شان ارائه کنند. آنچه در این دو صفحه می خوانید، 

گزارش های مسئوالن برخی کمیته های شوراست. 

همــه قصه هــای اداره تربیــت بدنــی دانشــگاه را از 
قدیمی های دانشگاه شــنیده ایم، از دلخوشی های کم 
و شکوه های بســیار شنیده ایم. سعی بر این است که در 

این مجال، از تغییرات آن در یک سال گذشته بگوییم.
راســتای  در  دانشــگاه  مثبــت ورزش  رویدادهــای 
زیرســاخت ها انجــام شــد، البتــه بیشــتر بــه خاطــر 
توجه مدیریت امور دانشــجویی. ســالن های ورزشــی 
خوابگاه های بــزرگ با تعمیرات الزم تــا حدودی درمان 
شدند. مســابقات ورزشــی متعددی در سال تحصیلی 
گذشــته برگــزار شــدند هرچند بــا شــک و تردیدهای 
همیشــگی و کارنامه خوبی بــرای اداره تربیت بدنی در 

این زمینه ثبت شد.
امیدوار بودیم که با روند رشــد تعامل که در انتهای سال 
گذشته مشــاهده می شد به ســمت گرفتن طلب قبلی 
دانشــجویان دانشــگاه صنعتی شــریف برویــم. زمین 
چمنی که از گذشــته و آینده دانشگاهیان گرفته شده، 
اما از این خیال خوش دور شدیم و کار به جایی کشید که 
خانواده شــریف برای دریافت حقوق بدیهی خود دچار 
مشکل شــد. اما توفیقی که در این مسیر پر فراز و نشیب 
حاصل شــد، همدلــی و همراهی همــه دغدغه مندان 
بود کــه امیدواریم باز زمینه را برای رســیدن به افق های 
روشــن تربیت بدنی فراهم کند. در آخر این راه یک ساله 
از عزیزانی که در روزهای ســخت منافع دانشــجویان و 
دانشگاه را دنبال کردند و از معاونت محترم دانشجویی 
به دلیل همراهی های دلســوزانه  ایشان کمال قدردانی 

را داریم.

یکی از بنیادی ترین نیازهای دانشجویان، امنیت است. 
متأســفانه در ابتدای کار این دوره از شــورای صنفی ما 
مشــکالت امنیتی بســیاری داشــتیم که تمرکــز آن در 
محدوده خوابگاه طرشت 2 و 3 بود. پس از تشکیل کمیته 
حراست، در ابتدا تدبیری اندیشیده شد تا امنیت نسبی 
برقرار شود. کیوسک پلیس از زیرگذر طرشت 3 به چهارراه 
طرشت منتقل شد و همچنین گشت های موضعی برقرار 
شــد. در ادامه با طراحی برگه گزارش مشکالت امنیتی 
و همچنین جلساتی با حراســت دانشگاه و سرکالنتری 
غرب تهران، تدابیر گسترده تری اتخاذ شد که در نهایت 
به افزایش کیوســک های اطراف دانشــگاه از 2تا به 4تا 
منجر شــد. به این صورت که کیوســک میدان تیموری 
با تغییر مکان و ساخت ســکو دید بهتری به منطقه پیدا 
کرد. همچنین دو کیوســک به زیرگذر طرشت و تقاطع 
بین خوابگاه آزادی و طرشت 2 اضافه شد تا تأمین امنیت 
دانشجویان گسترده تر شــود. همچنین به دلیل ارتباط 
مؤثر بین شــورا و حراســت دانشــگاه، اقدامات مؤثری 
در زمینه شــیوه برخورد در درهــای ورودی، برخورد در 
سطح دانشگاه پیرامون مســئله پوشش و ساعت ورود و 
خروج انجام بشود. جا دارد از ریاست مجموعه حراست 
دانشــگاه جناب آقای عباسیان کمال تشــکر را داشته 

باشیم.

کمیته تربیت یدنی

کمیته حراست

جلسات دوشنبه ها
از نکات بارز شورای امسال دانشــکده  برق، تعامل بسیارخوب و سازنده با انجمن 
علمی فرهنگی رسانا، در دانشکده بود که نشان داد وقتی دو گروه فعال دانشجویی 
هم راســتا و آزادانه و در فضای صمیمی با هم تعامل داشته باشند می توانند خیلی 
در پیشرفت امور موفق تر باشند. بزرگ ترین فعالیت مشترک شورا و رسانا، برگزاری 
جلسات هفتگی در روزهای دوشنبه در سالن کهربا یا برکشلی دانشکده برق بود. 
این سلسله جلسات تا کنون 18 بار استادان و دانشجویان عالقه مند را گرد هم آورده 
و حول موضوعات کارآفرینی با دعوت صنعت گران موفق، روان شناســی با دعوت 
از متخصصین این حوزه، جلسه با اســتادان حول مباحث متفاوت همچون ادامه 
تحصیل، تغییر رشته، ازدواج و پروژه کارشناسی و جلسات شاد و مفرحی همچون 
جشن استادان و مسابقه  بین استادان و دانشــجویان برگزار شده  است. به جرئت 
می توان گفت ارتباط اســتادان با دانشجویان پس از این جلسات، خصوصًا جلسه  

مسابقه  استادان و دانشجویان بسیار صمیمی تر و گرم تر از گذشته شده است.

جلسات ماهیانه با شورای استادان
از دیگر فعالیت های مشترک بین رسانا و شورا، جلسات ماهیانه با جمعی از استادان 
است که در این جلسات به مشکالت صنفی و فرهنگی و علمی دانشکده رسیدگی 
می شود و استادان پدرانه مشکالت دانشجویان را شنیده و در حد توان به پیگیری 

مشکالت متعهد می شوند و راهکار می دهند.

آموزش
مشکالت آموزش به صورت جزئی الینفک از پروسه  انتخاب واحد در آمده است. تداخل 
کالس ها، ارائه نشــدن بعضی دروس، تداخل امتحان ها، حذف گروه یا مشــکالت 
اســتادان همواره پر دردســر بوده اســت. به جرئت می توان گفت اغلب مشــکالت 
دروس ارائه شده ابتدا توسط خود اعضای شورا مطرح و حل شده و سپس مشکالت 
بازتاب شده توسط دانشجویان نیز پیگیری گشته و جز موارد بسیار نادر اغلب آن حل 

شده است. همچنین از ابتکارات شورا تقدیر از کارمندان خانم دانشکده و آموزش آن 
بود که باعث شد این کارمندان عزیز با شکیبایی بیشتری مشکالت را حل و فصل کنند.

سایر کارها
برگزاری دو دوره نمایشگاه کتاب؛  

رنگ آمیزی اتاق شورا و اضافه شدن میز و صندلی و کتابخانه و رایانه و پرینتر؛   
مستندسازی و اطالع رســانی برنامه های شورا از طریق اینســتاگرام، کانال   

تلگرام، سایت شورای صنفی و ایمیل؛
تعمیر و سرویس دهی کمدهای دانشکده؛  

رسیدگی به امور تأسیساتی و سایت دانشکده؛  
حضور روان شناس در اتاق شورا در روزهای سه شنبه.  

 در پایان، همه این فعالیت ها به دلیل زحمات بی دریغ و دلسوزانه  اعضای شورای 
صنفی و مهم تر از همه حمایت های مادی و معنوی و ایده های معاونت دانشجویی 

دانشکده جناب دکتر نوبختی بود.

علی اکبر مومنی ملکشاه * مهم ترین کاری که در این دوره از شورای صنفی در کمیته 

تغذیه انجام شد، تشــکیل شــورای تغذیه دانشگاه بود که متشــکل از مدیر امور 
دانشــجویی، رئیس اداره تغذیه، نماینده امور مالی دانشگاه و دبیر تغذیه شورای 

صنفی دانشگاه است.
تشکیل این شورا، گام بزرگی در تحقق اهداف صنفی دانشجویان در بخش تغذیه 

بود. 
حال به تعدادی از تصمیمات مهم شورای تغذیه اشاره خواهیم کرد:

بهبود کیفیت وعده ناهار 
در این زمینه ابتدا به بررسی مشکالت موجود پرداختیم. پس از بررسی های بسیار 

مشکل را در دو مورد، مواد اولیه و ضعف کارکنان سلف یافتیم.
ابتدا به ســمت تغییــر مواد اولیــه رفتیــم. علی رغم مقابلــه زیاد با این مســئله ، 
خوشــبختانه موفق شدیم برنج امسال را به طور کامل به برنج طارم هاشمی درجه 

یک تغییر دهیم که تأثیر زیادی بر کیفیت غذا داشته است.
اضافه کردن کنارغذا هم از دیگر تغییرات انجام شده بود.

در مورد ضعف کارکنان سلف هم، اقدام به مصاحبه با تمام کارکنان کرده ایم و قرار 
است نیرو های ضعیف با نیروهای جدید جایگزین شوند.

همچنین برای کیفیــت طعم غذا، یک سرآشــپز کارآمد با رزومه قوی اســتخدام 
شده است.

بهبود کیفیت صبحانه
راه حــل کوتاه مدت مــا برای بهبود کیفیــت صبحانه، افزایــش کیفیت کاالهای 

موجود در صبحانه و سه بسته شدن صبحانه بوده است تا به دانشجو حق انتخاب 
داده شود.

اما ایده اصلی برای حل این مشــکل، ایجاد یک فروشگاه بزرگ در دانشگاه است 
که کاالهای مورد نظر دانشجویان عزیز را با حداقل قیمت و تفاوت نرخ جالب توجه 
با بیرون دانشــگاه در اختیار آن ها قرار دهد. این طرح موافقت های الزم را کسب 

کرده است و به زودی اجرا می شود.

 foodcourt
این طرح بــزرگ با پیگیری های متــداوم کمیته تغذیه شــورای صنفی باالخره به 
تصویب رسید و عملیات اجرایی آن ان شاءالله تا دو ماه آینده استارت خواهد خورد. 

این طرح تحول بزرگی در غذای آزاد دانشگاه ایجاد خواهد کرد.

بهبود کیفیت وعده شام
برای بهبود شــام خوابگاه ها ابتدا بحث حق انتخاب دانشجویان را مطرح کردیم. 

پس به سمت دو غذا شدن وعده شام رفتیم. 
طــرح اصلی ما در بهبود کیفیت وعده شــام، واگذار کردن شــام نــوع دوم به یک 
پیمانکار دیگر است. این کار موجب ایجاد رقابت بین دو پیمانکار و بهبود کیفیت 
وعده شــام می شود. این طرح توســط رئیس دانشــگاه، جناب دکتر فتوحی، به 

تصویب رسیده است ولی به دلیل کم کاری ها هنوز اجرا نشده است.
امید اســت در دوره های بعدی شورای صنفی نیز شــورای تغذیه با کارآیی تمام به 

حل مشکالت صنفی دانشجویان در بخش تغدیه بپردازد.
*  دبیر تغذیه شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف

شورای صنفی دانشکده برق 

کمیته تغدیه



مسئله  قراردهای نقتی
یکی از چالشی ترین مســائل این روزهای وزارت نفت، بحث تنظیم قراردادهای 
نفتی اســت. موضوعی که محل اختالف نظر دولت و مجلس بر سر میزان ریسک 
و حاکمیت وزارت نفت در این قراردادهاست. اعضای کمیسیون انرژی مجلس از 
جمله مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت، معتقدند ایجاد رانت و نقض حاکمیت 

و نظارت شــرکت ملی نفت مهم ترین نقاط ضعــف قرارداد های جدید نفتی هســتند و از آنجایی که دولت 
ابتکاری برای جذب بخــش خصوصی داخلی ندارد و به دنبال ورود اروپایی هاســت، این اتفاقات در حال 

رخ دادن است. 

تأثیر آمازون بر تغییرات اقلیم جهان
طبق یک مطالعه جدید فعالیت انسانی باعث از بین رفتن بیش از یک سوم درختان 
و گیاهان جنگل های بارانی آمازون از دهه 1960 تاکنون شــده است. به گفته این 
تیم تحقیق از اواســط قرن 19 جنگل زدایی آمازون موجب افزایش 1/5درصدی 
میزان دی اکســید کربن شده است. اگر این جنگل زدایی اتفاق نمی افتاد، جنگل 

بارانی آمازون 12درصد کربن بیشــتری را در پوشش گیاهی خود ذخیره کرده بود. درختان برای رشد و نمو، 
دی اکسید کربن از اتمسفر جذب می کنند. این مســئله می تواند به تعدیل انتشار دی اکسید کربن ناشی از 

سوخت های فسیلی کمک کرده و در نتیجه سرعت روند تغییرات آب و هوایی جهان کاهش یابد. 
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چندی پیش خبر کاهش 30 درصدی مصرف گاز در دانشــکده مهندســی انرژی روی  ســایت دانشگاه قرار گرفت. دکتر رجبی استاد دانشــکده مهندسی انرژی و مهندس انرژی
مرتضی حدادی فارغ التحصیل مهندسی سیستم های انرژی با همکاری مدیریت دانشکده طرح کاهش 
مصرف انرژی را اجرا کردند.  برای بررســی بیشتر این طرح سراغ دکتر رجبی و مهندس حدادی رفتیم تا 

از جزئیات این خبر  مطلع شویم.

ابتــدا بفرماییــد چنیــن طرح هــای  در 
بهینه ســازی پیــش از این در دانشــکده 

انجام شده است؟
 دکتــر رجبــی: اگــر بهینه ســازی را شــامل دو مرحله 
»شناخت« و »اقدام« بدانیم، هر دوی این مراحل در این 
دانشکده پیش تر انجام شده اســت. یعنی هم در حوزه  
شناخت، دانشجویان با انجام پایان نامه های کارشناسی 
ارشد روی مصرف انرژی دانشکده مطالعاتی انجام دادند 
و در حوزه  اقدام نیز )مستقل از بحث شناخت( در جهت 
کاهش مصرف انرژی، فعالیت های خوبی انجام شده است 
که جا دارد از زحمات جناب آقای مهندس سالمی که از بدو 
تأسیس دانشکده درگیر  این مسائل بوده اند تشکر ویژه 
کنیم. از جمله مهم ترین فعالیت ها افزودن دِر نیم گرد به 
ورودی دانشکده در اوایل پاییز پارسال بود که طرح اولیه 
آن حدودًا بهار 93 در هیئت رئیسه دانشکده تصویب شد 
و همچنین اقدامات بهینه ســازی مصرف در قالب ارائه 
دستورالعمل های مدیریتی به تأسیســات دانشکده در 

سال 91 صورت گرفت.
چــه گام های اساســی در این طــرح برای 

کاهش 30درصد مصرف گاز انجام شد؟
حــدادی: کار از آذر 93 بــا ثبت داده هــای مصرف گاز 
به صورت ساعتی آغاز شد و در گام بعد  توسط روش های 
تحلیلی نقاط اتالف حرارت از طریق نفوذ ناخواسته هوا 
شناسایی شد. پس از آن از طرفی چون معماری دانشکده 
به نحوی است که 60درصد نمای آن شیشه ای  است، در 
تابستان نفوذ حرارت به داخل ســاختمان رخ می داد و 
یک سری اقدماتی برای جلوگیری از این تبادل حرارت 
انجام شد. از سمت دیگر یک ســری اقدامات مدیریتی 
ماننــد تنظیم زمان کارکــرد تجهیزاتی مانند هواســاز و 
تنظیم دمــای بهینه آب چیلر بر مبنــای تحلیل  ریاضی 
و بررســی های مســتمر انجام شــد. به صورت رسمی از 
ابتدای مرداد 94 وارد مرحله اقدام طرح های پیشنهادی 
شدیم که این سه دسته اقدامات ذکر شده باعث کاهش 
30درصد گاز طبیعی در دانشکده در دوره 15 تیر تا 15 

مهر 94 نسبت به دوره متناظر 93 گردید. 
خوانش اطالعات مصرف گاز به چه صورتی 
بود که توانســتید رفتــار مصرف کننــده را 

تحلیل کنید؟
رجبی: ما با تیمی که از فارغ التحصیالن دانشــکده، 
سیستم را توسعه دادیم که به صورت خودکار، هر ساعت 
عدد کنتور  با بینایی ماشین می خواند و این اطالعات 

را پردازش می کرد.
بــه عبارتی شــما بــه جــای اعمــال تغییر و 
بهینه سازی موتورخانه و سیستم سرمایش، 

روی کاهش اتالفات مصرف تمرکز کردید؟
رجبی: بله، ما وارد بحث بهینه سازی سمت عرضه انرژی 
نشدیم چون روال اداری و منابع مالی متفاوتی الزم دارد. 
به عالوه اینکه به دلیل اینکه سیستم در حال فعالیت بود، 
اصالحات در موتورخانه در فصل تابستان امکان پذیر نبود.
آیا این طــرح منجر به کاهــش مصرف برق 

نیز شد؟
رجبی: کاهش مصرف برق هدف این طرح نبود، ولی 
به تبع این اقدامات کاهش مصرف برق نیز اتفاق افتاد. 
البته چون مصرف برق دانشــکده با کارگاه دانشکده 
مکانیک مشــترک است، ســندی برای اثبات کاهش 
مصرف برق ناشــی از اقدامات این طرح نداریم، ولی 
با توجــه به تحلیل هایــی که مهندس حــدادی انجام 
داده اند، برآورد می شــود کاهش 20درصدی مصرف 

برق در این طرح اتفاق افتاده است.
در همیــن مــوردی کــه فرمودیــد، از چه 
طریقی اثبات می شود که این میزان کاهش 
مصرف ناشی از اقدامات این طرح است و  
اثر مواردی مانند دمای محیط چطور دیده 
شده است؟ چراکه 30درصد کاهش اعالم 

شده تنها در مقایسه با سال 93 بود.

حــدادی: در ایــران براســاس پروتــکل IPMVP که 
سازمان بهینه سازی مصرف سوخت برای صحه گذاری 
بر بهینه ســازی مصرف به آن اســتناد کرده اســت، با 
درنظرگرفتن 12 نقطه متناظر )در موارد خاص 6( یک 
خط مبنا رسم می شود و وضعیت بعد از بهینه سازی با 
آن مقایسه می شــود. ما چون حدود 5سال از ساخت 
دانشــکده می گذرد، بــا داده هــای 5 ســال موجود 
به صورت دقیق قادر به رسم خط مبنا نخواهیم بود، اما 
با همین داده ها و به اســتناد Heating daily range  و  
Cooling daily range  ذکر شــده در پروتکل  بیش از 
30 درصد کاهش مصرف داشــتیم که بنا بر احتیاط، 
گزارش 30 درصدی به تأیید مدیریت رسید و به صورت 

رسمی اعالم شد. 
آیا اقدامــات انجام شــده از لحــاظ صرفه 

اقتصادی ارزیابی شده است؟
رجبی:  چون دانشکده مکان دولتی است هدفمان تنها 
کاهش مصرف و تحلیل آن ها بوده و بحث ســودآوری به 
مانند بنگاه هــای اقتصادی قید اقدامات نبوده اســت. 
اگر بخواهیم با کاهش هزینه قبوض بررسی کنیم مدت 
بازگشت سرمایه 10 سال است. یکی از نتایج تحلیل های 
صورت گرفته در این طرح این بود که کنتور گاز دانشکده 
2 برابر مصرف واقعی را نشــان می دهد و چنین نتایجی 

اهمیت بیشتری از بحث های اقتصادی برایمان دارد.
حدادی: البتــه اگر کاهش میزان بر اســاس طرح های 
تشــویقی مصوب در کشــور را در نظر بگیریم، بازگشت 
سرمایه کمتر از 4سال را داریم. به عالوه اینکه باید در نظر 

گرفت که تعرفه مصرف گاز بخش آموزشی پایین است.
آیا منابع مالی از دانشگاه تأمین شد؟

رجبــی : خیر؛ با تأمیــن مالی خارج از دانشــگاه این 
طرح انجام شد.

گام های بعدی شــما برای رسیدن توسعه 
طرح  چیست؟

رجبی: در گام های بعدی، برپایه یک طرح جامع، سیستم 
جامع اتوماســیون انرژی برای دانشــکده پیاده ســازی 
می شود که هدف گذاری این طرح این است که دانشکده 
گواهــی رتبه مصرف انرژی A را کســب نماید و از طرفی 
تجربیات این طرح نیز در اختیار سایر دانشکده ها قرار گیرد 
تا بهینه سازی انرژی در سطح دانشگاه توسعه داده شود.

سخن نهایی؟
رجبــی : در پایان از مدیریت دانشــکده کــه از این طرح 
صمیمانه حمایت کردند و همچنین از تیم تأسیســاتی 
دانشکده که بدون همکاری شان این امر محقق نمی شد، 

تشکر می کنم.

مصاحبه با دکتر رجبی و مهندس حدادی

تجربه مدیریت بهینه مصرف انرژی در دانشکده انرژی
 اهمیت بهینه سازی انرژی 

در بخش ساختمان 
 بخش ســاختمان با توجه 
به تمامی آمارهای رســمی 
بیشــترین مصرف کننــده 
در  انــرژی  حامل هــای 
کشور است )40درصد کل 
مصرف انرژی کشــور(. برای وضوح بیشتر این 
آمار می توان به مقایســه میزان مصرف در این 
بخش با بخش های دیگر اشاره نمود.  به عنوان 
مثال بر اســاس آخرین ارقام اعالم شده توسط 
سخنگوی شــرکت ملی گاز ایران در تاریخ 22 
آبــان 94 مبنی بــر میزان مصــرف گاز، بخش 
مســکن با مصرف 322میلیون مترمکعب گاز 
طبیعی در روز در برابر 110میلیون مترمکعب 
در نیروگاه ها و 97میلیون متر مکعب در بخش 
صنعت، نمای کاملی از بزرگی مصرف در بخش 

ساختمان را نشان می دهد. 
از سوی دیگر ارزش افزوده این بخش نسبت به 
ســایر بخش های مصرف کننده بــرای اقتصاد 
کشــور در کنار بار آلودگی ناشــی از این بخش 
کــه برای کالن شــهرها به ویژه تهــران به دنبال 
خواهد داشت، شــدت توجه و اهمیت بخشی 
بهینه ســازی و کاهــش مصرف انــرژی در این 

بخش را مضاعف می نماید. 
اما آنچه بخش مسکن را در زمینه کاهش مصرف 
انــرژی نســبت به ســایر بخش هــای مصرفی 
متمایز می ســازد، تنها مربوط بــه میزان عمده 
مصرف و پتاســیل صرفه جویی موجود نیست 
بلکــه به علــت یکپارچگی الگوهــای مصرفی 
و وســایل مصرف کننده، سیاســت گذار برای 
کاهش مصرف انرژی در این بخش به مراتب کار 
ساده تری برای تهیه سند سیاستی الزم الگوی 
مصرف بهینه انرژی نســبت به ســایر بخش ها 

خواهد داشت.
نتایــج مطالعــات گوناگــون گذشــته در کنار 
ارزیابی هــای میدانــی صورت گرفتــه، بیانگر 
این مســئله اســت که مقدار قابــل توجهی از 
ایــن میزان مصــرف کــه به صورت هــدر رفت 
در سیســتم های فرســوده و ســاختمان های 
غیراســتاندارد صــورت می گیــرد، بــه کمک 
تبلیغــات و آگاهــی دادن در کنار اســتفاده از 
سیســتم های با فناوری های روز و کارایی باال و 
افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در تأمین 
 تقاضای مربوط به بخش ساختمان کاهش پذیر 
است.  البته الزم به ذکر است که سیاست گذاری 
صحیــح و اصــالح آیین نامه هــای موجــود و 
قابلیت بخشــی اجرایی به آن ها، چه در زمینه 
نوسازی فضاهای فرسوده و چه در زمینه ساخت 
بناهای جدید در کنار پایش مســتمر و نظارت 
صحیــح بر اجرای آن، تأثیر شــگرفی بر اصالح 
میــزان مصرف انرژی در این بخش داشــته و با 
توجه به ارتباط مســتقیم این مسئله با آلودگی 
هوا، بهبــود وضعیت ســالمت هــوا به ویژه در 

کالن شهرها را درپی خواهد داشت.

مرتضی حدادی
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کم شدن جایزه جالل
مصطفی رحماندوست درباره کم شدن مبلغ جایزه جالل گفته است: واقعیت این 
است که وزارت ارشاد بودجه جایزه را ندارد و از جایی هم نمی تواند کمک بگیرد، این 
بود که مبلغ جایزه را کم کردند. او گفته در دنیا وقتی کتابی برنده جایزه ادبی می شود 
اعتبار جایزه بعد از برنده شــدنش اســت، کتاب معرفی می شود و فروش می رود و 

خوانده  می شود؛ اما تا به حال دیده اید که در ایران نشان یک جایزه ادبی یا کتاب سال روی یک کتاب باشد و 
به فروش آن کمک کند؟ چقدر تا االن تالش شده که مردم بفهمند کتابی که جایزه ادبی جالل را برنده شده،  
کتاب مهمی است و توسط چند کارشناس و خبره انتخاب شده است و باید خیلی راحت برود کتاب را بخرد؟ 

حمایت میلیاردی ارشاد از کتاب فروشی ها
عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی از طرح زودبازده 
وزارت ارشاد در حوزه حمایت از کتاب فروشی ها و ترویج فرهنگ کتاب خوانی خبر 
داده و گفته حمایت وزارت ارشــاد پیش ازاین تنها به نمایشگاه های کتاب سراسر 
کشــور مربوط می شد؛ اما امســال طرح جدیدی را اجرا کرده است که در صورت 

موفق بودن بازخوردهای  آن، در ســال های آینده نیز این طرح انجام خواهد شد. وی این طرح وزارت ارشاد 
را با حمایت 20درصدی این وزارتخانه با کتاب فروشــی ها همراه دانســت و ادامه داد: این طرح حمایتی با 

مبلغ یک میلیارد تومان برای کتاب فروشی های سراسر کشور است.

دریچه هنـــــــــــــــــــــــــری

عکاس باشی

نورسنج، دستیار الکترونیکی عکاس
امروزه بیش از 50 ســال از تولد اولین دوربین های آنالوگ مجهز به نورسنج می گذرد. برای 
اولین بار کمپانی یاشیکا با طراحی یک بدنه 35 میلیمتری به نام »Electro 35« در حدود 
سال های 1960 میالدی به کمک عکاسان آمد. امروزه در دوربین های آنالوگ و دیجیتال 
الگوریتم های دقیق و پیچیده ای برای این امر اســتفاده می شــود.  می خواهیم با معرفی 
حاالت مختلف نورسنجی در دوربین به کاربرد هریک بپردازیم. نورسنجی به طور کلی در سه 
حالت ماتریسی، میانی و نقطه ای یک منوی قابل تنظیم روی دوربین هاست. در نورسنجی 
ماتریسی تقریبًا تمام سطح قاب شما با یک اولویت نورسنجی می شود. در حالت میانی، تأکید 
روی سطحی در میانه قاب است و در حالت نقطه ای تنها به نقطه کوچک از وسط کادر توجه 
می شود. طبق تعاریف باال، اگر در فضایی عکاسی می کنید که شدت نور یکدست نیست و 
فضاهای شدیدًا تاریک یا روشن وجود دارد، شاید نورسنج ماتریسی به هیچ دردی نخورد و 
نورسنج میانه قدری بیشتر به کار آید و استفاده از نورسنج نقطه ای بهترین گزینه باشد. چرا که 
با قرار دادن سوژه وسط کادر می توانید مستقل از بقیه جاها فقط سوژه را نورسنجی کنید. 
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کافکا از برجسته ترین چهره های ادبی قرن بیستم است. نام  این نویسنده اغلب با عنوان »نیهیلیسم« پیوند خورده. اما ادبیات
مانند بسیاری از نویسندگان معروف، برداشت های گوناگون و ساده انگاری ها 
و شایعات و بدفهمی ها رمان ها و چهره ادبی او را احاطه کرده اند. وظیفه داریم 
خود آثار کافــکا را با دقت بازخوانی کنیم، بیش از آنکه به بازگویی جمالت کلی 

و اغلب خالی از دقت و تیزبینی الزم برای درک جهان بینی او بپردازیم.

آمریکا نخســتین رمان کافکا اســت که 
بین ســال های 1911 تا 1914 نوشته 
شــد، اما تنها پس از مرگ او و در ســال 
1927 بود که چاپ شد. مانند بسیاری 
دیگــر از رمان های او، آمریکا نیز ناتمام 
است و بخش های الحاقی یا حذف شده 
فراوانــی وجود دارد کــه موقعیت آن ها 
در ســاختار رمان به طور قطع مشخص 
نیســت. آمریــکا )کــه خود کافــکا در 
برخی نامه ها و یادداشــت هایش با نام 
مفقوداالثــر از آن یــاد می کند( در عین 
حــال که بســیاری عناصر و مؤلفه های 
معمول و شــناخته شده رمان های او را 
شــامل می شــود، در عین حال با لحن 
خاص طنزآلود و فضای اندکی متفاوت 
که هم به دلیل شــخصیت خاص کارل 
روســمن، پسر شانزده ســاله نقش اول 
رمــان و هــم اتفاقــات و موقعیت های 
کمابیــش عجیب تــر آن اســت، از آثار 
دیگرش متمایز می شود. کارل روسمن 
شانزده ساله در پی فرار از رسوایی که به 
دلیل نزدیکی با یکی از مستخدمانشان 
در آلمان برای خانواده به بار می آورد، با 
تنها یک چمدان راهی سفری ناگهانی 
و پیش بینی نشــده به آمریکا می شود. 
طولی نمی کشــد کــه در می یابد راهی 
بــرای برگشــت وجود نــدارد. با ورود به 

آمریکا یکی از سناتورهای پرنفوذ دایی 
کارل از آب در می آیــد و ایــن اقبــال 
چندماهی اقامت خوش و زندگی مرفهی 
را بــرای او به ارمغان می آورد. اما طولی 
نمی کشد که ناخواسته و در پی دالیلی 
بی نهایت مبهم که کارل و خواننده را به 
یک اندازه گیج می کنند، برای همیشه 
از خانــه دایــی بیرون رانده می شــود و 
مجبور می شــود بــرای ادامه زندگی در 
هتلــی مشــغول به کار شــود. عالوه بر 
مشــکالت و ســختی هایی کــه چنین 
شــغلی برای او در پی دارد، آشــنایی با 
دو دوســت مهاجر )رابینسون ایرلندی 
و دالمارش فرانســوی( در نهایت منجر 
به اخراج او از کارش می شود. در ادامه 
به زندگــی عجیبی که دالمارش همراه 
با یــک زن خواننده آمریکایی)برونلدا( 
بــرای خودش و دوســتش فراهم کرده 
وارد می شود و به عنوان خدمتکار شروع 
بــه کار می کنــد. وضعیــت رقت انگیز 
خانــه دالمــارش و رفتارهــای برونلدا 
جهنمی برایش بــه وجود می آورند. در 
فصــل پایانی رمان )کــه ناتمام مانده( 
با تئاتر ســیاری آشــنا می شود و در آن 
شــروع به کار می کند. سلســله مراتب 
تئاتر به شکل غیرقابل تصوری عظیم و 
بعضًا نامتناهی اســت. گویی مکان آن 

تمام زمین و کارکنان آن تمام انســان ها 
هستند. بندهای پایانی نوید زندگی آرام 

و امیدبخشی را می دهند.
شــروع داســتان مانند محاکمه یا قصر 
)دو رمــان مهم دیگر کافــکا( با اتفاقی 
ناخواســته و خارج از اراده شــخصیت 
اول اســت؛ اتفاقــی کــه او را در میــان 
وضعیــت ســخت و طاقت فرســایی که 
تــا پایــان ادامــه دارد پرتــاب می کند. 
نخستین فصل رمان به عنوان داستان 
کوتاهــی مجزا به نام »آتــش انداز« در 
زمان حیات کافکا به چاپ رسید. آتش 
انداز ماجرای مالقات روســمن با یکی 
از کارکنان کشــتی ای که او را به آمریکا 
می برد و روایت ناحقی هایی که در قبال 
این کارکن روا داشــته می شود و تالش 
او برای بازگرفتن حقش  است. در پایان 
این فصل روسمن دایی خود را مالقات 
می کند و به این ترتیب نخســتین دوره 

اقامتش در آمریکا آغاز می شود. 
کارل روسمن جوانی است بسیار امیدوار 
به آینده و با انرژی کمابیش پایان ناپذیر؛ 
اما مثل همیشــه موانع گوناگونی بر سر 
راهش وجود دارند. کارل با ورود به خانه 
دوست دایی اش دعوتی را می پذیرد که 
نمی داند آخرین شب حضور او در میان 
آن افــراد را رقم می زند. خانه هزارتویی 

پایان ناپذیر است و تجربه کارل از حضور 
در آن بیشــتر به رویا می ماند تا واقعیت. 
شــخصیت ها گویی در خوابی آشفته با 
او مالقــات می کنند و وقایع گویی همه 

از پیش تعیین شده اند. 
تجربــه کار کردن در هتل بســیار بزرگ 
بــه عنوان یکی از ســی آسانســورچی 
حتی عجیب تر می نماید. موقعیت های 
گوناگون در آثار کافکا و مخصوصًا رمان 
آمریــکا بــا دقتــی کم نظیــر و جزئیاتی 
بــه ظاهر کم اهمیت اما بســیار مفصل 
توصیف شده اند. رسوایی عجیبی که از 
کمک کردن به رابینسون حاصل می شود 
اوج رمان است؛ طوفانی از وقایع که بر 
ســر کارل فرود می آید و او نیز در تالش 
برای گریختن، هر لحظه صحنه غیرقابل 
باور دیگری را می بیند و در نهایت از سر 
درماندگــی مانند یــک زندانی در خانه 

دالمارش مشغول به کار می شود.
از آمریکا اغلب به عنوان تنها رمان کافکا 
که پایانی خوش دارد یاد می شــود؛ اما 
شایســته اســت با تأمل بیشــتر درباره 
استعاره تکان دهنده ای که او در صفحات 
پایانــی به تصویر می کشــد؛ تئاتری به 
وسعت بی نهایت و با در نظر گرفتن لحن 
طنزآمیز کل اثر، یک بار دیگر درباره پایان 

کار کارل روسمن بیندیشیم.

آمریکا اثر فرانتس کافکا

مفقود االثر
آمریکا اثر الرس فون تریه

رقصنده در تاریکی 
 الرس فون تریــه کارگردان مشــهور دانمارکی 
کــه اغلــب مضامیــن انســانی و اجتماعــی و 
اگزیستانسیالیســتی را در فیلم هــای خود به 
هم می آمیزد، در ســه گانه قلب طالیی )عالوه 
بر رقصنده در تاریکی شــامل شکستن امواج و 
ابلهان نیز می شود( سه روایت از رنج انسانی در 
موقعیت های گوناگون ارائه می دهد. مســائل 
محوری مشترک در این سه فیلم مسئله واقعیت 
و خیــال، مــرگ و تنهایــی و رابطه انســان ها با 

یکدیگر است.
رقصنــده در تاریکی داســتان زن جوان چک 
مهاجری در آمریکاست که با کار کردن در شرایط 
ســخت و حقوق کــم در یک کارخانــه، تالش 
می کند هزینه ای برای عمل چشــم پسرش که 
مبتال به بیماری ارثی اســت که به کور شدن او 
می انجامد، جمع آوری کند. کســی نمی داند 
اما خود زن )سلما( در اثر همین بیماری تقریبًا 
بینایــی خــود را از دســت داده. او در خانه ای 
اجاره ای که بیل و لیندا )یک زن و شــوهر فقیر 
آمریکایی( در اختیارشــان گذاشته اند، زندگی 
می کند. بیل از نظر مالی در تنگناســت. در پی 
اتفاقاتی؛ بیل پول سلما را می دزدد و سلما بیل 
را می کشد و در نهایت خود او نیز اعدام می شود.
رقصنــده در تاریکی فیلــم موزیکالــی درباره 
فیلم موزیکال است. سلما به رقص و مخصوصًا 
فیلم هــای موزیــکال عالقــه خاصــی دارد. با 
دوستش در کارخانه به دیدن فیلم های موزیکال 
آمریکایی می رود و در برش هایی از زمان، گویی 
از واقعیت خارج می شود و همه چیز را مانند یک 
فیلم موزیکال می بیند. همین برش های خیال 
که در ابتدا به ســلما کمک می کنند با واقعیت 
طاقت فرســا در تنهایی اش آسان تر کنار بیاید، 
به تدریج کارکردهــای عمده تری در طول فیلم 

پیدا می کنند.
الرس فون تریه هنگامی که فیلم را ساخت، خود 
هیچ گاه به آمریکا ســفر نکرده بود و بسیاری از 
مخالفان تصویر شدیدی که از وضعیت اسف بار 
زندگی یــک مهاجــر در آمریکا ارائه شــده را به 
همین دلیل الیق سرزنش دانسته اند و آن را تنها 
تصور ناقصی از آمریکا می دانند نه واقعیتی که 
یک شــخص در آمریکا با آن مواجه خواهد شد. 
کافکا نیز به جز گزارش های خویشاوندانش که 
به آمریکا سفر کرده بودند، اطالعی از آن کشور 
نداشت. اما در این ابعاد آمریکا بیشتر نوعی نماد 
است. هدف فون تریه انتقاد از یک کشور خاص 
یا یک دستگاه حکومتی خاص نیست؛ بلکه او 
در تالش اســت تا وضعیتی انسانی را به تصویر 
بکشــد. آمریکا در فیلم رقصنده در تاریکی، در 
برش های موزیکال وجود دارد، همان آمریکایی 
که از طریق فیلم ها تصویر می شــود. تضاد این 
یوتوپیا، تصویر این یوتوپیا در تقابل و در تعامل با 
واقعیت، واقعیت تنهایی، واقعیت رنج، واقعیت 
شــکاف میان رویــا و واقعیــت و در پایــان فیلم 
واقعیت مرگ است که وضعیت سلما را می سازد.



صفحـــــــه آخـــــــــر

091۲.۸۲1۲: ینی استادا ســر زمان میان ترما با هم 
تبانی کنن اینقدر به دانشجو فشار نمیاد. هیچ کدومم 

از موضعشون پایین نمیان یه وخ!

   بیخود که هیئت علمی شریف نیستند.
0939.1954: مــن قبال هــم تأکید کــرده بودم تو 
روزنامه، الزم دونســتم دوباره تأکیــد کنم. امیدوارم 

چاپش کنید. کی روش خیلی خوبه.
   آره دیگــه شــماره تون رو از حفظ 

می نویسم. :/
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مقاومت و ایســتادگی مردم ایران 
همیشه ســتودنی و قابل ستایش 
بــوده اســت. هیــچ کجــای دنیا 
نمی توان کمپینی بدین استواری 
درمورد تحریم خرید خودرو ایجاد 
کرد. کمپینی که تمام خودروســازان را به خاک ســیاه 
نشاند و سرمایه هایشــان را دود کرد و آرزو هایشان را به 
خاکســتر تبدیل نمود. البته از آنجا کــه ایران زمینیان 
از قدیم االیــام افســانه ها و داســتان های اســاطیری 
مخصوص بــه خودشــان را داشــته اند، لذا بر اســاس 
همین داستان ها هرگاه خاکســتری به وجود می آید، 
احتمال اینکه از آن خاکســتر ققنوســی به مراتب بهتر 
از دفعه اولی ســر بر بیاورد وجود دارد. به همین دلیل، 
با اهدای وام هــای 25میلیون تومانی نه تنها ســرمایه 
خاکستر شده خودروسازان احیا شد، موجودی انبارها 
هم خالی شــد و برای یک ســال آینده هم نام نویســی 
شد. لذا پیشنهاد می شود برای تسریع در خیلی از امور 
زمین مانده مملکــت، هم وطنان عزیر بــرای موارد زیر 

هم تشکیل کمپین های تحریم بدهند:

ازدواج: به نظر می رسد با تشــکیل این کمپین و به ثمر 
رسیدن آن نه تنها دیگر مجردی نخواهیم داشت، بلکه 
جمعیت کشور در عرض چند ســال دو برابر نیز خواهد 
شــد. دولت وام ازدواج را به 50میلیــون تومان افزایش 
داده و مهریه هــا هم نهایتًا چهار، پنج تا ســکه بیشــتر 
نخواهد بود. دیگر بهانه ای  مانند »ادامه تحصیل« هم  

از بین خواهد رفت.
خرید گوجه فرنگی: یکی از معضالت همیشــگی که 
هر از چندگاهی ساالدهای مردم را به کاهو سکنجبین 
و املت هایشــان را بــه نیمــرو تبدیل می کنــد. به امید 
روزی که با تشکیل کمپین تحریم، مانند اسپانیایی ها 

جشنواره گوجه فرنگی برگزار کنیم.
اپالی کردن: بــا تحریم اپالی کردن دانشــجویان به 
احتمال خیلی زیاد دنیا بــدون بهره مندی از مغزهای 
ایرانی، زمین می خورد و دیگر هیچ پیشرفتی حاصل 
نخواهد شــد. در نتیجه کشــورهای توســعه یافته به 
کشــورهای جهان ســوم تبدیــل می شــوند و از ما که 
کشور در حال توسعه هســتیم عقب می افتند. در این 
شــرایط ما می توانیم به راحتی طاقچه بــاال بگذاریم و 

اپالی دانشجویان آن ها را هم نپذیریم.
عمل هــای زیبایــی: با ایــن تحریــم دوبــاره بینی ها 
و گونه های فوتوژنیــک ایرانی احیا شــده و از انقراض 
خــارج می شــود. دیگــر راحت تــر می تــوان عکــس 
کارت ملــی و چهره مــردم را با هــم تطبیــق داد. البته 
پس از مدتــی با به نتیجه رســیدن تحریم و ارائه بســته 
حمایتــی دولــت از مراکز جراحــی زیبایــی می توانی 
خودت را به یکی از این مراکز تحویــل داده و یک ورژن 
دیگــری از خــودت را تحویــل بگیــری. لــذا از همین 
االن به دولت پیشــنهاد می شود در بســته پیشنهادی 
خــود اســتقرار نماینــده ای از ســازمان ثبــت احوال 
 در این مراکــز زیبایــی برای صــدور آنــی کارت ملی، 

پیش بینی نمایند.
اســتفاده از اینترنت دانشــگاه: مطمئن باشــید با 
این تحریم، مرکز فنــاوری اطالعات دانشــگاه نه تنها 
حجم دانلــود را تا 30 گیــگ در ماه افزایــش می دهد 
بلکــه فیلم هــای روز دنیــا را بــا کیفیــت 1080p در 
بسته بندی های شــکیل با لیبل های تمام رنگی دم در 

منزل یا اتاق خوابگاهتان تحویل خواهند داد.

لطفًا با زبان خوش بیایید تحریم کنید

 یک خانواده 
شریفی

دانشجوی نمونه به نظر 
روزنامه یعنی همین دوست 

عزیز. حاال هی نگویید چطور 
می شود درس خواند و کار 
کرد. از دوستان متأهلتان 

بپرسید، راهش را به شما نشان 
می دهند. 

آمریکاگردی؛ قسمت دوم 
در قســمت قبــل درمــورد 
ســفرم بــه آمریــکا گفتم و 
کمــی بــه دانشگاهشــان 
اشــاره کردم. ولــی این بار 
می خواهم به سفری کوتاه 
به نیویورک اشاره کنم. پس از بازگشت به ایران 
متوجه شــدم که چقدر تنوع در زندگی ها اینجا 
کم اســت. نه اینکه آنجا زیاد باشــد، اینجا کم 
است. نمی توانی یک شــخص فرضی در ذهن 
بســازی و توقع داشته باشــی کــه در اطرافت 
می توانی آن را پیدا کنــی. ولی گمان کنم آنجا 

می شد.
کوچک تر کــه بودم اماکن تاریخــی و فرهنگی 
برایــم جذاب بودند ولــی االن ترجیح می دهم 
بیشــتر از آنکــه خانــم آزادی و ســاختمان 
امپایراستیت را ببینم، در خیابان های نیویورک 
پرســه بزنــم و نظاره گــر زندگــی مردم شــوم.  

نمی دانید چقدر تنوع وجود دارد. 
در این شــهر بودم و خوش خوشک برای خودم 
قدم می زدم تا به میدان تایمز برســم. بی شک 
شاهکار این شهر در مردمش است. همه درگیر 
خودشــان هســتند و چنان می روند کــه انگار 
هدف زندگی شان  بی صبرانه منتظرشان است. 
من گم شــده بودم و نمی دانســتم کدام سمت 
به طرف این میدان اســت. همین که ایستاده 
بودم متوجه زوجی سالخورده شدم که در کنار 

خیابان ایستاده بودند. 
کنــم  گمــان  پرســیدم.  ســؤالی  آن هــا  از 
کولی پشــتی ام نظرشــان را جلب کــرد و از من 
پرسیدند که از کجا آمده ام. پس از آنکه داستان 
خودم را برایشان گفتم، قصه زندگی خودشان را 
گفتند که یک سال قبل از انقالب وقتی تصمیم 
گرفته بودند که به دور آسیا بروند، ایران را دیدند 

و از خاطراتشان در ایران گفتند. 
از شغلشــان گفتند که یک چیزکیک فروشــی 
بسیار کوچک در سان فرانسیسکو است و چطور 
هر تابستان ســعی می کنند پولشــان را جمع 
کنند تا قســمتی جدید از این کره را ببینند. به 
من کارتشان را دادند و اولین مطلبی که متوجه 
شدم ایمیل مشترکشان بود. تعجب کردم ولی 
وقتی گفتند حســاب بانکی شــان هم مشترک 

است تعجب اولم تسکین داده شد! 
آن ها خواستند که اگر روزی به سانفرانسیسکو 
آمدم به آن ها هم ســر بزنــم. می دانید آن موقع 
فکر کردم که احتمااًل ســال ها بعــد من دوباره 
آمریکا بیایم و این موقعیت برایم پیش بیاید که 

سانفرانسیسکو بروم و آنجا را ببینم. 
در یــک همتی دو هفته بعــدش تنهایی جلوی 
فروشگاه  بسته  شــان ایســتاده بودم و غرق در 
تماشــای یکی از زیباترین جمالتی بودم که تا 
حاال دیدم: »به خاطر ســفرهای تابستانی، از 

19 آگوست به بعد باز هستیم«. 
هنوز داشــتند ســفر می کردند و انــگار به این 
زودی ها تمام نمی شــد. دیدن ایــن زوج یکی 
از تسلی بخشــی هایی اســت که در تمام عمرم 

به خاطر خواهم سپرد.

این شــماره از روزنامــه را تقدیم می کنیم به شــورای صنفــی. تقدیم می کنیم به خــود خودش و همــه اعضایش. تقدیم 
می کنیم به همه آدم هایی که به اندازه یک سر سوزن هم که شده نگران آب و دان و کالس و رفاه و سایر متعلقات دانشجو ها 
هســتند. تقدیم می کنیم به شــورای صنفی که دیگر چند سال اســت خیلی از آدم ها اسمش را هم نشــنیده اند. تقدیم 
می کنیم به لیســت های تنک انتخابات امســال. یواش یواش داریم می رسیم به نســلی که خیلی اهل زحمت کشیدن 
و خط مقدم بودن نیســتند. اما خدا خود خودش حواســش به نســل های بعدی باشــد که با این ســیر نزولی، اصاًل دور 
نیســت روزی که شــورای صنفی هم مثل ســایر چیزهای به درد بخور به تاریــخ فعالیت های دانشــجویی بپیوندد.

تقدیم می شود به ...

شروین حکیمی

حامد تأّملی


