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این فوِق برنامه  مظلوم
از همان روزهای ابتدایی که 
پا به دانشگاه گذاشتیم، چه 
از زبان مســئوالن دانشگاه 
چه از خــال صحبت های 
و   نصیحت هــا  دوســتانه، 
حرف های زیادی درباره اهمیــت فعالیت های 
فوق برنامه شــنیده ایم. از اهمّیت »سیب زمینی 
نبودن« گرفتــه تا لزوم به دســت آوردن تجربه 
فعالیت گروهــی، دلیل یــا دالیلی اســت که 
فعالیت های فوق برنامه در دوران دانشــجویی را 

تبدیل به یک الزام می کند.
اما جایگاه فعالیت  فوق برنامــه و موفقیت   هایی 
که دانشــجویان در این مسیر به دست می آورند، 
در دیدگاه مســئوالن وقتی جالب می شــود که 
از فضای شــعار و حرف های انگیزشی به حیطه  
عمل و علی الخصوص سیســتم های ارزشیابی 
دانشــگاه برویم و جایگاه ایــن فعالیت ها را در 
قوانیــن آموزشــی جســت وجو کنیم. شــاید 
سهل الوصول ترین مثالش برگه ثبت نام استعداد 
درخشــان مقطع دکتری است که هم اکنون هم 
روی سایت دانشگاه موجود است. در هیچ کجای 
این برگه  ثبت نــام جایی برای اینکه دانشــجو  
فعالیت هایی غیر از مقاالت و معــدل وارد کند، 
وجود ندارد. اگــر بخواهیم شــفاف تر صحبت 
کنیم، از نظر مسئوالن امر یک استعداد درخشان 
کسی اســت که معدل باال دارد یا مقاالت بسیار 
و اینکه دانشــجو چه فعالیت هایی کرده است یا 
چه افتخاراتی غیر از معدل و مقاله کســب کرده 
است، هیچ محلی برای توجه ندارد. برگه ثبت نام 
اســتعداد درخشــان دکتری مثالــی از قوانین 
موجود اســت. درخصوص استعداد درخشان در 
مقطع کارشناسی ارشــد نیز وضعیت به همین 
منوال اســت و  تجربه های گذشــته نشان داده 
حتــی در صورت وجــود جایگاهی بــرای ارائه 
فعالیت هــای فوق برنامه در ایــن فرم ها، میزان 
اثر گذاری شــان بســیار ناچیز و به عبارت بهتر 

خنثی است.
همــه این ها درحالی اســت که نه تنهــا اهمیت 
فوقِ  برنامه را بسیار شنیده ایم که حتی انتقاد هایی 
بر لختــی فضای دانشــگاه  یا مشــارکت تعداد 
معدودی از دانشــجویان در چنین فعالیت  هایی 
هم بــه گوش رســیده اســت و ایــن دوگانگی 
مصداق »انفعــال از درون و غــر زدن به بیرون« 
اســت. پدیده ای که کافی اســت نگاهی به دور و 
اطراف بیندازیم تا مصادیق بیشترش را به وضوح 
ببینیم. مانند: از یک ســو  انتقاد از مقاله زدگی و 
از ســوی دیگر ارزشیابی اســاتید بر اساس تعدد 
مقاالت ISI، از یکســو انتقاد از دانشــجویان به 
ســبب بی عاقگی به مســائل علمی در کاس و 
ازسوی دیگر استفاده از شیوه های تدریس کهنه 

و منسوخ شده و بسیار مثال های دیگر!
البته  ناگفته پیداست که در چهارچوب دانشگاه 
اولویت مسائل آموزشــی و درسی است ولی این 
نکته حائز اهمیت است که نگاه دگم و یک بعدی 
در حیطه ارزشــیابی یا سیاست گذاری آموزشی 
سبب جلوگیری از رشد و بلوغ تمامی استعداد ها 

خواهد شد.
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مهندسانشیمیدستبهکیبوردمیشوند
مسابقه  "SC3" یا حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر برای چهارمین 
سال به همت گروه علمی کیمیا در دانشگاه برگزار می شود تا اهدافی مانند تربیت 
مهندسانی با نگرش عمیق تر به چالش های امروزه مهندسی شیمی، جلب توجه 
دانشــجویان به اهمیت آشــنایی با  برنامه نویســی کاربردی را بــرآورده کند. برای 

شریفی ها ثبت نام تا 7 اردیبهشت با تخفیف بوده و مبلغ آن 60هزار تومان است. بعد از این تاریخ مبلغ به 75هزار 
تومان افزایش می یابد. برای دیگر دانشــگاه ها این مبلغ به ترتیب 105هزار تومان و 140هزار تومان اســت. 

تاریخ برگزاری مسابقه نیز 23 اردیبهشت است. ناگفته نماند این دوره دومین دوره کشوری مسابقه است. 

پیادهرویآخرهفته
روز پنجشنبه  2 اردیبهشت روز پدر است. به این مناسبت مدیریت تربیت بدنی برنامه 
پیاده هرانده به خمده را در دو روز جداگانه تدارک دیده است. موعد برگزاری برنامه 
دختران 2 اردیبهشت است. زمان جلسه توجیهی نیز ساعت  12:30روز دوشنبه 30  
فروردین است. برنامه پسران در روز سوم اردیبهشت برپاست و مانند برنامه خواهران 

جلسه توجیهی آن روز دوشنبه ولی از ساعت  13 است. مکان هر دو جلسه سالن کنفرانس مدیریت تربیت بدنی 
است. اگر تصمیم جدی برای حضور در برنامه دارید، باید در جلسه توجیهی شرکت کنید. فعاًل هزینه ای برای 
برنامه در نظر گرفته نشده و اگر قرار باشد وجهی دریافت شود، در جلسه توجیهی به اطالعتان خواهد رسید.  

پنجاهمینسالگردتأسیسدانشگاهدردانشکده10ساله
به مناســبت پنجاهمین ســالگرد تأسیس دانشگاه قســمت های مختلف دانشگاه 
برنامه های مختلف دارند. دانشکده انرژی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در هفته 
جاری نشست ها و برنامه های مختلفی را آماده کرده است. روز دوشنبه میزگردهایی با 
موضوع چشم انداز توسعه صنعت هسته ای کشور، تحوالت ضروری برای توسعه پایدار، 

ارزیابی تجربه رشته مهندسی سیستم های انرژی و همچنین رشته مهندسی هسته ای با سخنرانی افرادی چون 
دکتر نیلی، دکتر روشندل، دکتر وثوقی و دکتر علی اکبر صالحی برگزار می شود. سه شنبه از آزمایشگاه سیستم های 

انرژی تجدید پذیر بازدید خواهد شد و چهار شنبه نیز گردهمایی فارغ التحصیالن این دانشکده است. 

کوهنوردیحرفهای
چند شماره پیش از برنامه های کارآموزی کوهنوردی گفتیم و اهمیت آن ها. حاال زمان 
کارآموزی کوهپیمایی مشخص شد. برنامه پســران از 1تا3 اردیبهشت خواهد بود و 
برنامه دختران 15تا17 اردیبهشت برگزار خواهد شد. یک جلسه از کالس تئوری در 
دانشگاه خواهد بود و دو روز کالس تئوری و عملی در بند یخچال دربند برپا خواهد شد. 

این کالس با هزینه 75هزار تومان، پیش نیاز کارآموزی های برف و سنگ مقدماتی است و کالس پایه محسوب 
شده و پیش نیازی ندارد. سرپرست برنامه پسران حمیدرضا جعفرصالحی ٠٩٣٧٣٦٣٢٥٦6 و برنامه دختران 
یاسمین محصولی ٠٩٣٦٠٦٧٨٧٦٩ هستند. تا برنامه شروع نشده، با سرپرست ها تماس بگیرید که جا نمانید. 
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عکس خبری

همان طور که انتظار می رفــٰت دوره فرعی   
طراحی صنعتی از مهرماه امســال توسط 
مرکز گرافیک مهندسی برگزار خواهد شد. 
قبل از تمام شدن ظرفیت به مرکز گرافیک 

مراجعه کنید.
تمرینــات ســنگنوردی بــرای دختــران   
روزهــای یکشــنبه و سه شــنبه از ســاعت 
16:30 تا18:30  انجام می گیرد. تمرین 
 پسران نیز روزهای زوج از ساعت  17تا 19
خواهد بــود. مــکان برگــزاری نیز ســالن 

سنگنوردی است. 
روز یکشــنبه از ســاعت  15:30تا17:30   
ســری  از  نشســت  بیســت و پنجمین 
نشســت های با کارآفرینان موفق شــریفی 
با همــکاری گروه کیمیا و مرکــز کارآفرینی 
در سالن سبز دانشــکده مهندسی شیمی 
و نفت برپاست. در این نشســت دکتر رضا 
درســتی، مدیر عامل شــرکت گســترش 

فرایند شریف سخنرانی خواهد کرد. 
یکشــنبه، 29 فروردین، نشست زیر سؤال   
بــا محوریــت ابطــال آرای منتخــب مردم 
اصفهان و همچنین موضوع »احمدی نژاد 
و اصولگرایان، ترمیم یا تقطیع رابطه؟« در 
دفتــر انجمن اســالمی دانشــگاه  واقع در 

همکف ابن سینا برگزار خواهدشد.
پژوهــش  زنــگ  هفتــه  ایــن  ســخنران   
دانشــکده فیزیک ابوالفضــل رمضان پور 
از دانشــکده فیزیک نیشــابور است. زنگ 
پژوهــش هر هفته روز یکشــنبه از ســاعت 
ایــن  آمفی تئاتــر  در  13:30تــا14:30 

دانشکده  برگزار می شود. 
پژوهشــکده علوم و فنــاوری نانــو یک نفر   
ســرباز امریه می پذیرد. از مزیت آن پذیرش 
دانشــجوی کارشناســی یــا کارشناســی 
ارشد اســت. برای امتحان کردن شانستان 
 inst@sharif.esu می توانید رزومه خود را به 
بفرســتید یا به دفتــر پژوهشــکده واقع در 

طبقه دو ساختمان رازی سری بزنید. 
از امروز در رســتوران آزاد خانم ها و آقایان از   
ساعت 7تا9:30 صبحانه سرو می شود. به 
این ترتیب می تواند خیالتان راحت باشد که 
اگر نرســیدید در منزل صبحانه نوش جان 
کنید، فرصت را از دست نداده اید. در هفته 

اول تخفیف نیز در نظر گرفته شده است. 

گویا باز هم قرار اســت باب همکاری شــریف با 
دیگر دانشــگاه های جهــان باز شــود. هیئتی 
چهار نفره متشــکل از ســه عضو هیئت علمی و 
یک نفر از کارکنان امور بین الملل این دانشگاه 
به رهبری دکتر کوان معاون دانشــگاه ملبورن 
در امــور توســعه جهانــی، از دانشــگاه دیدن 
کردنــد. در ایــن بازدیــد پژوهشــکده علــوم و 
فناوری نانو و مرکــز تحقیقات فناوری اطالعات 
و ارتباطات پیشرفته شــریف دیده شدند. برای 
همــکاری و افزایش تعامل در زمینه پژوهشــی 
نیز بحث شد که طی آن دو طرف به همکاری در 
حوزه های مهندسی پزشکی ابراز تمایل بسیار 

کردند. 

انتخابــات  گذشــته  سه شــنبه  نمایندگان نشریات دانشجویی در گزارش
کمیته نظارت بر نشریات دانشــگاه در سالن جلسات 
نونوار معاونت فرهنگی در ســاختمان شــهید رضایی 
برگزار شــد. وظیفه این کمیته رســیدگی به شکایات، 
نظــارت بــر فعالیت هــا و صــدور رأی بر نحــوه ادامه 
فعالیت های نشریات است. جلسه سه شنبه به میزبانی 
معاونت فرهنگی برگزار شد که در غیاب معاون محترم 
فرهنگی، مدیر امور فرهنگی جناب آقای دکتر مرادی 
و رئیــس امــور گروه های دانشــجویی، ســرکار خانم 
خروارریز، نمایندگان این مجموعه از مهمانان استقبال 

کردند.
پیش از جلســه 5 نفر بــه عنوان نامزد اعــالم آمادگی 
کــرده بودند که پــس از آن یک بار هم در خود جلســه 
از میان افراد یک نفر بــا اجازه معاونت فرهنگی اعالم 
نامزدی کرد. ســپس تمام حضار در جلســه خود را با 
نام و توضیحی مختصر از نشــریه خود معرفی کردند. 
توضیحــات بیشــتر بــا عنوان کــردن تنــاوب چاپ، 
صاحب امتیاز و نوع فعالیت نشــریه پیگیری شــد که 
از نکات قابــل توجه حضور تعداد کم نشــریات کاماًل 
مســتقل )بدون گرایش( و تعدد قابل تأمل گاهنامه ها 
و حتی چند نشریه غیرفعال در جلسه بود. پس از آن، 
نامزدهای انتخابات در یک فرصت تقریبًا 3 دقیقه ای 
به معرفی خود و برنامه هایشــان پرداختند. پس از آن 

نمایندگان نشریات با سؤال از نامزدها و تبادل نظر بین 
یکدیگر جلســه را پیش گرفتند و در نهایت رأی گیری 
صورت گرفت. نتیجــه رأی گیری به ترتیب آراء عبارت 
است از خشایار پورطاهری )نشــریه خبرنامه انجمن 
اسالمی(، محمد محسن نداف )نشریه میدان انقالب 
بســیج دانشــجویی( هر دو با 22 رأی، ســید مجتبی 
شهرآیینی )نشریه عطش جامعه اسالمی دانشجویی( 
با 19 رأی، نعمت الله فرهادی )نشــریه مجال انجمن 
اسالمی( با 18 رأی، بهزاد بالغی )نشریه اوج دانشکده 
هوافضا( 11 رأی و محمد فرهادپور )نشریه تخصصی 
گروه نانو( با 8 رأی. در نتیجه آقایان پورطاهری و نداف 
به عنوان نمایندگان اصلی و آقای شهرآیینی به عنوان 
عضو علی البدل انتخاب شــدند. اما بــه صورت کلی 

نکته عجیب در دانشگاه رســمیت داشتن 42 نشریه 
است که 40 تا از آن ها نمایندگان خود را به این مراسم 
فرستاده بودند و همگی حق رأی داشتند. در حالی که 
در دانشگاه شاهد چنین فعالیتی نیستیم و شاید کاًل 
10 نشریه به صورت منظم و با کیفیت و تعداد مخاطبی 
مقبول چاپ می شــوند. اما صحبــت از انتخابات که 
می شود می توان به تعداد تأسف بار نشریات خاموش 

و بی نظم پی برد.

حواشی
از نــکات جالب این جلســه حضور جنــاب آقای   
دکتر وثوقــی وحدت، معاون دانشــجویی محترم 
دانشــگاه، به عنوان مدیر مسئول یکی از نشریات 

علمی بود.
اتفاق غیرمترقبه این جلســه نامساعد شدن حال   
نماینده نشــریه میــدان انقالب بود کــه در میان 
صحبت 3دقیقه ای خود دچار ضعف شــدید شد، 
به طوری که برای چند دقیقه نتوانست به صحبت 
خود ادامه دهد که با معجزه آبمیوه به حالت عادی 

خود بازگردانده شد.
آقای شــهرآیینی نیز به چالش هایی که با معاونت   
فرهنگی داشــتند، اشــاره کردند که بــا مداخله 
محترمانه خانم خروارریز مبنی بر حفظ شأن جلسه 
و لزوم شنیدن حرف های طرف مقابل ناتمام ماند.

انتخابات نمایندگان دانشجویی در کمیته نظارت بر نشریات

انتخابات پرشور همیشگی
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خانوادهقهرمانملیرافراموشنکنیم
چند هفته پیش بود که معلمی در یکی از روستاهای سیستان و بلوچستان برای نجات 
جان دانش آموزان، جان خود را فدا کرد. جمعیت امام علی طرحی را برای حمایت 
از خانواده این قهرمان ملی در نظر گرفته است و از دانشگاهیان خواسته است برای 
ادای دین به ایشان مشارکتی هر چند اندک داشته باشند. جمعیت امام علی شماره 

حساب 6974058641 به نام جمعیت دانشــجویی امام علی)ع(، شعبه بانک ملت، را به عنوان تنها شماره 
رســمی و قابل تأیید این ســازمان مردم نهاد برای این منظور اعالم کرده است. شماره کارت عابر بانک همین 
حساب 6104337981767088 است. برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 66165825 تماس بگیرید. 

برنامههایهفتهدفترمطالعاتفرهنگی
این هفته دفتر مطالعات برنامه های خود را در روز های یکشــنبه و سه شــنبه برگزار 
می نماید. سلسله جلسات تاریخ فلسفه با موضوع نقد عقل محض کانت از ساعت 
17 روز یکشنبه برپا می شود. برنامه روز سه شنبه نیز شامل سلسله جلسات نمایش 
و بررسی سینمای فرانســه با اثر اینک بالتازار از روبر برسون در ساعت 17 و سلسله 

جلســات نمایش نامه خوانی با کتاب نمایش نامه های آموزشــی اثر برتولت برشت از ســاعت 12:15  برگزار 
می شــود. این برنامه ها هر هفته برگزار می شوند ولی هر بار با آثار جدیدی از مشاهیر حوزه ادبیات و سینمای 

جهان. مکان برگزاری دفتر این گروه واقع در ساختمان شهید رضایی خواهد بود. 

شماره 687  شنبه 28 فروردین 1395بــــــــخش  خـــــــبری

معرفینامهبیمصرف
بیمقدمه

 چند روز پیش به دلیل ضربه خوردگی دســت 
از دانشــگاه معرفی نامه گرفتم که برای عکس 
رادیولوژی و معاینه اورتوپد به بیمارستان رسول 
بروم. جدای از طوالنی بودن مسیر بیمارستان 
تا دانشــگاه )بیمارســتان های نزدیك تری هم 
هســتند(، در آنجا بــا چندین مشــکل مواجه 
شــدم. اول که من بــا برگه دانشــگاه به بخش 
اورتوپدی رفتــم، گفتند باید به بخش اورژانس 
بروم. ســپس از آنجا مــرا فرســتادند به بخش 
کلینیك بیمارســتان و کلینیك گفــت که باید 
بروی پیش اورتوپد. وقتی بــه اورتوپدی گفتم 
چرا هیچ کس مســئولیت قبول نمی کند، مگر 
دانشــگاه با شــما قرارداد ندارد،  گفتند فقط 
می توانــم برایت بــرای چند هفتــه دیگر نوبت 
بدهم و برگه بهداری هــم در نوبت دهی اعتبار 
ندارد. من هم با این دســت مجبور شــدم بروم 
بیمارســتان آزادی که خصوصی است. حدود 
100هزار تومان خرج کردم، تقریبًا برای هیچ. 
آنجا عکــس گرفتنــد، گفتند عکــس چندان 
خوب  نیســت. دکتر گفت مچ بنــد بزن تا چند 
روز دیگر، اگر مشــکلت رفع نشــد، )که نشد( 
بایــد ام آر ای بدهــی.  آن هم قطعــًا هزینه اش 
خیلی بیشــتر از هزینه رادیولوژی است. همه 
این ها به کنــار، برای من که ســطح انتظارم از 
این دانشگاه زیاد بود، کمی هضمش سنگین 
بود که معرفی نامه های دانشگاه را تا این حد در 
سطح جامعه بی اعتبار ببینم. برای دانشگاهی 
که می گوید بهترین دانشگاه کشور است، ولی 
نه  تنها یک بهداری حتی نیمه مجهز هم ندارد، 
بلکه برای جبرانش با بیمارستانی قرار داد بسته 
است که انشاءالله هیچ وقت کسی گذرش آنجا 
نیفتد که شرایطش را ببیند. اصواًل بهداری در 
دانشگاه ها می زنند که دانشجو بدون معطلی 
کارش را انجــام بدهــد. بالطبــع بهتــر بود با 
بیمارســتانی که کمی خلوت تر باشد، قرارداد 

بسته شود. به امید شرایط بهتر.
ممنون.

توضیح روزنامه: قطعًا مسئله فوق فقط دغدغه 
این مخاطب محترم روزنامه نیست و برخوردها و 
خدمات نامناسب بیمارستان رسول گریبان گیر 
تعداد کثیری از دانشجویان بوده است. ضمن 
آنکــه مطلب ایــن ســتون )نامــه وارده( بدون 
سانســور چاپ می شــود و لزومًا مطالب آن در 
جزئیات ممکن اســت با نظرات روزنامه همسو 
نباشد. اما آنچه مورد توافق همه بدنه دانشگاه 
اســت، خدمات نامناســب آن بیمارســتان به 
مراجعه کننــدگان اســت. لذا به نظر می رســد 
شایســته باشــد در این بــاب هماهنگی های 
مجددی با آن مجموعه یا مجموعه های درمانی 

دیگر صورت پذیرد.

باخبر شدیم تعدادی از دانشجویان و فارغ التحصیالن هوافضایی دانشگاه در پی قراردادهای میلیارد دالری خرید هواپیما، برای تحلیل این تعامل  دست به کار شده اند. از آنجایی که این حرکت نشانه ای از یک کنجکاوی علمی تخصصی و مزین به زبان و منشی دانشگاهی است، بر آن شدیم تا گزارش
گزارشی از این حرکت تهیه کنیم. باشد که رشته های دیگر نیز با چنین نگاه های پرسشگرانه ای، رشته های خود را به دور از حواشی سیاست زده و هیجانات سطحی 
رصد و نقد کنند. سی و چند سالی است که هواپیمای نو به ما نمی فروشند؛ یا بهتر است بگویم نمی خواهند بفروشند. ولی این دلیل نمی شود ماهم نتوانیم بخریم؛ 
گاهی خریده ایم، اما به مراتب گران تر. به همین دلیل بود که از همان روزهای ابتدایی که ســخن از »برجام« و برداشــته شدن تحریم ها به میان آمد، برداشته شدن 

تحریم های صنعت حمل و نقل هوایی در صدر اخبار جای گرفته بود و برنامه ها برای خرید هواپیماهای تجاری تازه کار، در صدر تصمیمات. 

پرده نخست
حوالی گرگ و میش پذیــرش و عدم پذیرش برجام 
بود که وزیر راه و شهرسازی با سفری به فرانسه و پس 
از بازگشت از بازدید نمایشگاه هوایی پاریس، ایران 
را الیق میزبانی ناوگانی متشــکل از حدود یک صد 
)100( فروند هواپیمای نو دانست. یک صد فروندی 
که هنوز جوهرش در میان ذهن کارشناسان و اهل فن 
خشک نشده بود که مزین به امضای تفاهم نامه ای 
با درک مشــترک دوطرف  برای خریــد 118 فروند 

هواپیمای مسافربری نو از شرکت ایرباس گردید. 

پرده دوم
رسانه ها خبر از دستاوردی بزرگ می دادند که پس 

از سال ها، منجر به نوســازی ناوگان حمل و نقل هوایی 
کشور می شد و این خبری مسرت بخش برای عموم مردم 
ایران محسوب می شد. از این میان اما جمعی از اهالی 
هوافضا با نگاهی شــکاکانه تر  به لیســت هواپیماهای 
خریداری شده می نگریستند. لیستی متشکل از چندین 
فروند از بزرگ ترین و دوربردترین هواپیماهای حال حاضر 
جهان. هرچند این لیست پر و پیمان از هواپیماها بالطبع 
می توانند ســفرهایی لذت بخش را برای مسافرانشــان 
رقم بزنند، اما در تناسب   این خرید با نیاز واقعی خطوط 
هوایی داخل کشــور )که مبتنی بر میزان تقاضای بار و 

مسافر آن هاست( ابهامات بسیاری وجود داشت. 

پرده سوم
جمعی از دانشجویان دانشــکده مهندسی هوافضای 
خودمان )شریف( گویا پیش قدم شــده بودند؛ نامه ای 
خطاب به وزیر محترم راه و شهرســازی در میان فضای 
مجازی هوافضایی شــریف دســت به دست می گشت 
کــه در آن، اگرچه از تصمیــم دولت مبنی بر نوســازی 
ناوگان هوایی در اثر رفع تحریم ها اســتقبال شده بود، 
از ابهامات و ســؤاالتی جدی در رابطه با تناسب ناوگان 
خریداری شــده با نیازها و شرایط کشــورمان سخن به 
میان آمده بود؛ در بخشی از این نامه که به امضای بیش 
از 120 نفر از دانشــجویان دانشگاه شریف و حتی تنی 
چند از دانشــجویان سایر دانشــگاه های تهران رسیده 

بود، آمده است:
»تصمیمی همچون برنامه ریزی برای انتخاب و خرید این 
تعداد هواپیما، نیازمند یک الگوی علمی جهت بررسی 

و برنامه ریزی سیستمی در تعامل با عوامل زیر است:
جغرافیای مسیر و تقاضای حمل بار و مسافر متناظر   •

با آن؛
شرایط فرودگاه های مبدأ و مقصد؛   •

برنامه های توسعه فرودگاهی؛  •

شاخصه های ترافیک هوایی حاصل؛  •
تأثیر یارانه حامل های انرژی در قدرت خرید؛  •

زنجیره تأمین قطعات مورد نیاز ناوگان؛  •
آموزش خدمه پروازی و زمینی )فرودگاه( و کنترلرها؛  •

سطح  ایمنی قابل قبول برای پروازهای هوایی؛  •
مدیریت صــف و تأخیرها با توجه به زیرســاخت های   •

جاری؛
رقابت های منطقه ای؛  •

سیاست های اقتصادی نظام برای ترغیب تمایل مردم   •
به استفاده از حمل و نقل هوایی؛

زیرســاخت های مرتبط با هواشناســی و تنــوع آب و   •
هوایی ایران؛

تأثیرات بلند و کوتاه مــدت تورم، مدل های بازرگانی و   •
تأمین مالی.

افزون بر این، نحوه رقابت و حاشیه  پایین سود در سیستم 
حمل و نقل هوایی جهانی در قیاس با سایر فعالیت های 
اقتصادی و تأثیرپذیری آن از مسائلی مانند نوسان ارزش 
پول، بحران هــای اقتصادی سیاســی، قیمت انرژی و 
ســوانح هوایی، این گونــه القا می کند کــه برنامه ریزی 
نــاوگان برای خرید ایــن تعداد هواپیما بــه ارزش 20 تا 
30میلیارد دالر، نیازمند هزاران ساعت کار کارشناسی 
علمــی و مطالعه باشــد.  ایــن پیچیدگی ها بــه همراه 
بررسی های ابتدایی جمعی از دانشجویان شریف باعث 
شده است تا سؤاالت و ابهاماتی در خصوص ترکیب ناوگان 
ســفارش داده شــده به وجود آید و به جهت حساسیت 
موضوع، به عنوان جمعی از ذی نفعان صنعت هوافضای 
کشــور، از آن مقام محترم تقاضا داریم دســتورات الزم را 
جهت حضور کارشناسان تصمیم گیر و تصمیم ساز برای 
ارائه مستندات کارشناسی و مطالعات انجام گرفته صادر 
فرمایید. بدیهی اســت این قرارداد تاریخی که با تالش 
ارزشــمند دولت محترم به وجود آمده اســت، تا سال ها 
اقتصاد و صنعت حمل و نقل هوایی کشور را تحت تأثیر 

قرار خواهد داد، لذا هر گونه تصمیم  گیری در مقطع 
فعلی، در صورت ضعــف الگوی علمی به کار گرفته 
شده، ممکن است تبعات جبران ناپذیری بر صنعت 

حمل و نقل هوایی کشور داشته باشد.«

پرده چهارم
نامه ارســالی به دفتر وزیر محترم راه و شهرسازی، 
بدون پاســخ باقی می مانــد؛ دانشــجویان پس از 
گذشت چند هفته ، آن را رسانه ای کرده و در اختیار 
چند خبرگــزاری قرار دادند. در ایــن حوالی، چند 
نشســت تخصصی در مراکز دانشگاهی و آموزشی 
هوافضای پایتخت در رابطه با ایــن خریدها برگزار 
گردید و دانشجویان پرسش گر هوافضایی شریف که 
سؤال درست پرسیدن و مطالبه گری علمی را به بهترین 
نحو از وظایف خود می دانند، مجدانه در جست وجوی 
یافتن پاسخ پرسش هایی بودند که مطرح کرده بودند. 
و حال خــود هرچه بیشــتر کنــدوکاو می کردند، کمتر 

می یافتند! 

پرده پنجم
هواپیماهای مسافربری که برای جابه جایی بار و مسافر 
مورد استفاده قرار می گیرند، در رده هواپیماهای تجاری 
دسته بندی می شوند و از این رو، بنابر ماهیت خود، باید 
اقتصادی باشــند. اگرچه در قــرارداد اخیر هواپیمایی 
)در صورت نهایی شدن( بخش اعظمی از هزینه خرید 
هواپیماها به صورت وام در اختیار طرف ایرانی قرار گرفته 
و از این رو بار مالی زیادی بر گردن دولت نیفتاده است، 
اما نباید فراموش کرد که این قرارداد، تنها زمانی می تواند 
سبب شکوفایی صنعت حمل و نقل هوایی ایران گردد که 
هواپیماهای خریداری شده به درستی مورد بهره برداری 
خطوط هوایی داخلی قرار گیرند؛ چنان که هر هواپیما 
بتواند از ســود حاصل از جابه جایی بار و مسافر، قسط 

ماهیانه خود را بپردازد. 
تنها با اندازه گیری این امر اســت که می توان در نهایت 
انتخاب تصمیم گیران و تصمیم ســازان حــوزه حمل و 
نقل هوایی کشــور در رابطه با نوع و تعداد هواپیماهای 

خریداری شده را مورد ارزیابی جدی و دقیق قرار داد.

پرده ششم
شــریفی های هوافضایــی ، هنوز دســت از کنــدوکاو 

نکشیده اند.
منتظر بررســی دقیق تر و مفصل تر موضوع خریدهای 
اخیر هواپیمایی، در ویژه  نامه آینده »گاه نامه دانشجویی 
اوج« )نشریه دانشجویی دانشکده هوافضای شریف( 

باشید. 

دانشجویان هوافضایی رصدکنندگان خریدهای کالن هواپیمایی

از خریدهای هواپیما چه خبر؟

نامه وارده



 4

شماره 687  شنبه 28 فروردین 1395

اسفند گذشته انتخابات  پرونده
دوساالنه انجمن برگزار 
شد. تغییرات زیادی در هیئت امنا صورت 
گرفت. ۶۰درصد هیئت امنا با رأی اعضا، 
۲۰درصد از دوره قبل و ۲۰درصد توسط 
ریاست دانشگاه تعیین می شوند )این اعضا 
در دوره دکتر روستا آزاد معرفی شده اند و 
عمومًا فارغ التحصیالن جوان را شامل 
می شوند(. هیئت امنای جدید هیئت 
اجرایی پویاتری را معرفی کرد. این روزها این 
هیئت در حال برنامه ریزی برای به روز رسانی 
چشم انداز و اهداف انجمن است. محمود 
شیری دبیر کل انجمن و یکی از 
دانش آموختگان محبوب دانشگاه است. 
مدیر اجرایی انجمن خانم هدی کریمی و 
یکی از دانش آموختگان دانشگاه ما است. 
تالش ما در این پرونده معرفی کالسیک 
انجمن نیست. بلکه تالش کرده ایم نقاط 
مبهم و مورد توجه انجمن را از نگاه 
دانشجویان روشن کنیم. انجمن در این متن 
به معنی انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه 
صنعتی شریف است. مطالب سؤالی، 
بازنویسی مصاحبه با تعدادی از اعضای فعال 
انجمن است که بنا به درخواست خودشان 
نامی از آن ها برده نمی شود.

پرونده ای برای انجمن 
فارغ التحصیالن شریف

در
جست
وجوی
پویایی

پرونــــــــــــــــــــــــده

ذینفعانانجمن

   دانش آموختگان: به عنوان ذی نفعان اصلی با حق عضویت و حمایت از انجمن برنامه ها را پیش می برند و در مقابل از شبکه نیروها و تجارب انجمن استفاده می کنند.
   دانشجویان: دانشجویان در آینده قرار است ذی نفع های اصلی انجمن باشند. آن ها می توانند با کمک به انجمن در اجرای برنامه ها و برنامه ریزی ها و همچنین در 

ارتباط با بدنه دانش آموخته هم تجربه بیاموزند و هم فرصت های فعالیت خود را افزایش دهند.
   دانشــگاه: دانشگاه اواًل مرکز ثقل همه ذی نفعان است. یعنی آخرش که جمع و تفریق بکنید. همین دانشگاه شریف می ماند و همه ما اگر بخواهیم خالصه کنیم، 
داریم برای شــریف کار می کنیم. شــریف چهره مشترک همه ماســت و ما همه برای بهبود چهره آن تالش می کنیم. آورده انجمن برای دانشــگاه تأمین و پشتیبانی از 
دانشــگاه و آورده دانشگاه برای انجمن حمایت از آن و تشکیل کمیته های مشترک برای رشد فعالیت های انجمن است. اقدامی که هنوز به صورت درست انجام نشده 

است. یعنی الزم است انجمن در شوراهای مختلف دانشگاه به صورت نماینده یا کمیته مشترک حضور داشته باشد.

چرا انجمن برای دانشگاه آورده مالی زیادی نداشته؟
ببینید برای این موضوع خیلی ها می آیند آمریکا را با ایران مقایســه می کنند. در 
آمریکا فرهنگ وقف برای دانشگاه خیلی جا افتاده است. آن ها به اینکه مثاًل ساالنه 
به دانشگاه پولی بدهند یا زمینی یا ملکی را برای دانشگاه بدهند، خیلی افتخار 
می کنند. این فرهنگ وجود دارد. بعد یک انجمنی می آید این ها را جمع می کند 
برای دانشــگاه. اما در ایران این طور نیست. وقف به نوعی تعریف شده که خیلی 

تمایلی برای کمک به دانشگاه وجود ندارد. مشوق هایی هم دولت در نظر نگرفته. 
البته ما هم در این موضوع خیلی خوب عمل نکرده ایم. 

اما اگر شــما انجمن را با سایر انجمن های مشــابه در داخل کشور مقایسه کنید. 
می بینید از انجمن هــای موفق بوده ایم. ضمنًا کمک هایی نیز به طور مســتقیم 
توســط فارغ التحصیالن به دانشگاه می شود که شما اســم انجمن را نمی بینید 

اما ما دخیل بوده ایم.

برنامههایاصلی

   کنفرانس سالیانه: هر چند این برنامه برای دومین بار و با فاصله دو سال از هم اجرا می شود، اما به نظر می رسد 
بیشترین توجهات را در انجمن به خود جلب کرده. اواخر اردیبهشت کنفرانس دوم انجمن برگزار خواهد شد.

   گردهمایی ســاالنه دانشــکده ای: این برنامه معمواًل به صورت تخصصی یا دانشکده ای برگزار می گردد. 
در حال حاضر عمران، مکانیک، شــیمی، صنایع، برق، مدیریت و اقتصاد، انــرژی در این حوزه برنامه ثابت و 

منظمی دارند.
   سخنرانی: انجمن در سال ســخنرانی های مفید و خوبی در دانشگاه دارد. سخنرانی هایی که به نوعی به 

کمک بخش فرهنگی دانشگاه می آیند.
   گردشــگری: برنامه های گردشــگری انجمن کیفیت خوبی دارد و البته قیمتش هم زیاد اســت. اگر اهل 
اسکی و تیر اندازی هستید. انجمن محل خوبی است. چون محیط برنامه های انجمن سالم تر از بیرون است.

   دوره های آموزشــی: این برنامه ها مکمل های خوبی برای مهندسین هستند.  البته هزینه های آن ها هم  
به نسبت بیرون کمتر است.

در سال گذشته برنامه ســخنرانی های شما 
لغو شد. چرا؟

اردیبهشت سال گذشــته از طرف هیئت رئیسه به ما 
ابالغ کردنــد که برنامه های انجمن بــه تأیید معاونت 
فرهنگی برســد. پیــش از آن هم کلیــات برنامه ها با 
هماهنگی معاونت فرهنگی جلو می رفت. اما متأسفانه 
معاونت فرهنگی در زمان مورد نظر پاسخی به نامه های 
ما نمی داد و یکی دو تا از برنامه ها با اشکال روبه رو شد 
و در نهایت لغو گردید. دکتر فتوحی در زمســتان به ما 
گفتند که رونوشــت  نامه  ها به معاونــت فرهنگی را به 
ایشان بزنیم تا در صورت عدم دریافت جواب در زمان 
مناسب، ایشان مسئله را پیگیری نمایند. آخر سال هم 
یک برنامه داشتیم که تا لحظه آخر مجوز داده نشد و در 

آخر با لطف ریاست برگزار شد. 
برنامه چهلمین سال فارغ التحصیلی را چرا 
انجــام می دهیــد؟ چرا چهل ســالگی؟ چرا 

زودتر نه؟

این برنامه پنج سال بعد از برنامه چهلمین سال دانشگاه 
شروع شد. انجمن می خواست برای یک جشن بعد از 
دانش آموختگی طرح ریزی کند. آن زمان دانشــگاه 
تهران طرح پنجاه ســال را داشــت. ما دیدیدم چون 
ســال شــروع طرح مصادف با چهلمین سال دانش 
آموختگی دوره اولی هاست. از همان جا شروع کردیم. 
دلیل دیگر هم اینکه اطالعات را بتوانیم جارو کنیم و 
بیاییم جلو. کار سختی است که چهل سال بعد از رفتن 
یک دانشــجو او را پیدا کنیم. حــدود 7 درصد از دنیا 
رفته اند. بیش از 30درصد هم اصاًل در ایران نیستند. 
عده ای هم می گویند چرا 25 ســال را نمی گیرید که 
دانش آموخته ها در اوج نفوذ، قدرت و توان هستند تا 
بتوانید منافع بیشتری از این ارتباط کسب کنید. هر 
چند باید گفت تجربه از این ها مهم تر است و ما آن را در 
چهلمین سال به صورت کامل داریم. اما خوب این هم 
یک طرح است. اگر کسی می تواند بسم الله. ما همان 

چهلمین سال را سعی کردیم برگزار کنیم.

معرفیانجمناز
زبانانجمن

انجمن در سال 1370، 
با تالش مسئولین وقت 

دانشگاه و با همراهی عده ای 
از فارغ التحصیالن به منظور 
برقراری و تقویت پیوند میان 

دانش آموختگان با یکدیگر  و 
دانشگاه پایه گذاری گردید. در 

ابتدا دفتری  به نام »دفتر ارتباط 
با دانش  آموختگان« به وجود 
آمد و در مرداد ماه همان سال  

بنا شد هیئت مؤسس تشکیل و 
اساسنامه تدوین گردد. اولین 

جلسه هیئت مؤسس در  سی ام 
مهرماه همان سال با شرکت 

هفتاد نفر از دانش آموختگان  
تشکیل شد و پس از تعیین 

گروهی جهت تهیه اساسنامه 
در دیماه 72 اساسنامه انجمن 

به تصویب اعضای هیئت 
مؤسس رسید. بر طبق مفاد 
این اساسنامه هیئت امناء و 

سپس هیئت اجرایی انجمن 
انتخاب گردید. با هدف افزایش 

مشارکت فارغ التحصیالن، در 
سال 1379 مطالعاتی آغاز شد 

که منجر به بازبینی ساختار 
انجمن و اصالح اساسنامه 

در اوایل سال 1381 گردید. 
اساسنامه انجمن در سایت به 

alumsharif.org نشانی 
موجود است. از اهداف 

انجمن تقویت شبکه ارتباطی 
میان هزاران فارغ التحصیل 
است که در مناطق مختلف 

جغرافیایی پراکنده شده اند 
که در نتیجه آن زمینه مناسبی 

برای تبادل اطالعات، تجربیات 
و همکاری های مشترك بین 

آن ها فراهم می شود. با تحکیم 
ارتباط دانش آموختگان با 

دانشگاه، بازخورد خروجی های 
دانشگاه در دسترس دانشگاه 

قرار می گیرد و زمینه ارتباط 
صنعت با دانشگاه فراهم 

می گردد. در ساختاری بزرگ تر، 
تسهیل ارتباط میان مراکز کار 

و کارآفرینی با دانش آموختگان 
متخصص، موجب گسترش 

زمینه های کسب کار در 
جامعه می شود. از سوی دیگر 

دانش آموختگان دانشگاه 
می توانند با حمایت مالی و 

معنوی از دانشگاه موجب رشد و 
توسعه  روزافزون دانشگاه شوند 

و آن را به دانشگاهی ایدئال 
برای تحصیل فرزندان خود و 

جامعه تبدیل کنند. انجمن نیز 
با انجام فعالیت های اجتماعی 

به ویژه برنامه های خانوادگی 
به رشد فرهنگ اجتماعی 

دانش آموختگان و جامعه کمك 
می نماید.
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ذینفعانانجمن

   دانش آموختگان: به عنوان ذی نفعان اصلی با حق عضویت و حمایت از انجمن برنامه ها را پیش می برند و در مقابل از شبکه نیروها و تجارب انجمن استفاده می کنند.
   دانشجویان: دانشجویان در آینده قرار است ذی نفع های اصلی انجمن باشند. آن ها می توانند با کمک به انجمن در اجرای برنامه ها و برنامه ریزی ها و همچنین در 

ارتباط با بدنه دانش آموخته هم تجربه بیاموزند و هم فرصت های فعالیت خود را افزایش دهند.
   دانشــگاه: دانشگاه اواًل مرکز ثقل همه ذی نفعان است. یعنی آخرش که جمع و تفریق بکنید. همین دانشگاه شریف می ماند و همه ما اگر بخواهیم خالصه کنیم، 
داریم برای شــریف کار می کنیم. شــریف چهره مشترک همه ماســت و ما همه برای بهبود چهره آن تالش می کنیم. آورده انجمن برای دانشــگاه تأمین و پشتیبانی از 
دانشــگاه و آورده دانشگاه برای انجمن حمایت از آن و تشکیل کمیته های مشترک برای رشد فعالیت های انجمن است. اقدامی که هنوز به صورت درست انجام نشده 

است. یعنی الزم است انجمن در شوراهای مختلف دانشگاه به صورت نماینده یا کمیته مشترک حضور داشته باشد.

تمایلی برای کمک به دانشگاه وجود ندارد. مشوق هایی هم دولت در نظر نگرفته. 
البته ما هم در این موضوع خیلی خوب عمل نکرده ایم. 

اما اگر شــما انجمن را با سایر انجمن های مشــابه در داخل کشور مقایسه کنید. 
می بینید از انجمن هــای موفق بوده ایم. ضمنًا کمک هایی نیز به طور مســتقیم 
توســط فارغ التحصیالن به دانشگاه می شود که شما اســم انجمن را نمی بینید 

اما ما دخیل بوده ایم.

عضویتدرانجمن
هزینه عضویت در انجمن برای ســال های اول و دوم 20 و برای ســال های بعد 40هزار تومان اســت. هزینه باالیی نیســت. عضویت در انجمن به صورت معمول و تک 
حالتی است. عضویت رایگان وجود ندارد. عضویت افتخاری تا کنون اجرا نشده است. عضویت داوطلبانه در ساختار وجود ندارد.  عضویت دانشجویان تعریف نشده. 
در صورت عضویت در انجمن می توانید با پرداخت هزینه از خدمات انجمن اســتفاده کنید. بیمه تکمیلی، برنامه های آموزشــی و گردهمایی ها و همچنین یک کارت 
که می توانید با آن بدون دردسر و در ساعات اداری وارد دانشگاه شوید. کارت انجمن به تازگی از بانک آینده خدمات خوبی دریافت می کند. زیبا تر شده و تخفیف های 

دوره ای خوبی برای شما ایجاد خواهد کرد. اما شما اگر خواستید در انجمن عضو شوید، به نیت حمایت از انجمن این کار را بکنید!
 

چرا کارت انجمن بعد از ساعت ۴ اعتبار ندارد؟
ما بارها و بارها این موضوع را در هیئت های مختلف با دانشگاه طرح کرده ایم. قول 
گرفته ایم که مشــکل حل شود و االن فکر می کنم مشکل حل شده باشد. البته ما 

خودمان بررسی کردیم و حل نشده بود.
برخورد اول انجمن با دانشجویان خیلی خشک است؟ اینطور نیست؟
ببینید یکی از ذی نفعان مهم ما دانشــجویان هســتند.  دانشــجو برای ما خیلی 
مهم اســت. او می تواند قدرت اجرایــی فوق العاده ای به ما بدهد. نشــاط بدهد. 
انــرژی بدهد. و در عین حــال از تجربه ما درس بگیرد. این ارتباط بین دانشــجو و 
دانش آموخته یکی از مهم ترین هدف های ما است. پس ما از ارتباط با دانشجویان 

استقبال می کنیم. در یکی دو سال اخیر هم خیلی روند خوبی داشته ایم و توانستیم 
ارتباط های خوبی بگیریم. هر چند این ارتباط مورد حساسیت قرار دارد. یعنی هر 
چه به شما دانشجویان نزدیک تر می شویم. مخالفت یا بگوییم سخت گیری بیشتر 
اســت. در رابطه با برخوردی که در هنگام ثبت اطالعات فارغ التحصیلی صورت 
می گیرد، اواًل ما باید اطالعات را از همان بدو ورود بگیریم و این کار را به زودی شروع 
خواهیم کرد. دیگر موقع خروج، وضعیت از دانشجو به دانش آموخته تغییر کند. این 
ایدئال ماست. در این صورت سر حوصله می توانیم با دانشجو ها ارتباط بگیریم. دومًا 
اگر رفتار کمی خشک باشد که من نمی دانم چقدر این درست است و نسبت به بقیه 
مراکز چگونه است، دلیلش تعداد زیاد مراجعه  است. باید نشست و برنامه ریزی کرد.

نسبتانجمنباسوتا

دکتــر هژبــری در ســال 2000 پــس از چندین جلســه عموما بــا شــریفی های مقیــم آمریــکا توافق این 
دانش آموختگان را برای تأسیس مؤسسه سوتا جلب کرد. مؤسسه ای که اعضای او می توانند هم از دانشجویان 
و هم از اعضای هیئت علمی و کارمندان و هم از دانش آموختگان دانشــگاه باشــند. در نتیجه سوتا تا کنون 
هر دو سال توانسته بزرگ ترین گردهمایی شــریفی ها را در خارج از کشور برگزار کند. آمریکا، کانادا، آلمان، 
سوئد  و ایتالیا محل های برگزاری این برنامه ها بودند. گردهمایی بعدی هم 22 مرداد در آمریکا خواهد بود. 
جایزه دکتر مجتهدی برای دســتاوردهای علمی در چهار رشته، دکتر امین برای توسعه شریف )شهشهانی، 
ســهراب پور، منصوری(، جایزه دستاورد دانش آموخته برای دســتاوردهای برتر درصنعت، دانشگاه و علم، 
جایزه خدمت ممتاز دانش آموخته برای خدمت ویژه صورت گرفته ازسوی دانش آموختگان به شریف، سوتا 
یا جامعه و در نهایت جایزه کارمند برتر جزء جوایزی هســتند که از طرف این مؤسسه که در آمریکا ثبت شده 

است، به شریفی ها ارائه می شود.
هرچند دکتر هژبری به دلیل برخی مواضع سیاســی همواره باعث اختالف در نگاه به ســوتا شــده اســت، 
ســوتا مدعی اســت که توانســته یــک تحریم بــزرگ علمــی را از ایران رفــع کند. شــعار او علــم تحریم پذیر 
نیســت، بعدها یک شــعار رایج شــد. همچنیــن در گردهمایی ســال 2006 به بســیاری از اعضــای ایرانی 
ســوتا، با وجود داشــتن ویــزا اجــازه ورود به آمریــکا داده نشــده و برخــی از ایرانی ها یک شــب را در زندان 
 فــرودگاه آمریــکا ســپری کردنــد. ســوتا همچنــان درپــی اعــاده حیثیت بابــت ایــن رفتار زشــت دولت 

آمریکا است.
ارتباط سوتا با شریف فراز و نشیب بسیاری داشته است. دانشگاه شریف با بسیاری از اعضای سوتا رابطه خوبی 
دارد. در ســوتا هم عده زیادی معتقدند باید دغدغه های دانشگاه مثل رعایت برخی خط قرمزهای ملی حفظ 
شــود. اما در دوره هایی اختالفات زیاد شــده  بود و هر گونه ارتباط با سوتا از سمت دانشگاه رد و غیر قابل قبول 
شمرده می شد. هرچند در آخرین گردهمایی سوتا دکتر ستاری پیامی تصویری برای این گردهمایی ارسال کرد.

ارتبــاط انجمــن فارغ التحصیــالن با ســوتا 
چگونه است؟

ما با ســوتا یک پروتکل همکاری داریم. ســوتا بعد از 
انجمن تأسیس شده و چیزی در حدود 1000 عضو 
دارد. برخالف کانون دانشکده فنی که مدعی است 
چهار انجمن خارج از کشور به نوعی توسط خود کانون 
تأسیس شــده اند، ما ســوتا را به عنوان یک سازمان 
خواهر قبول داریم و همچنین آن ها هم با ما همکاری 

خوبی دارند. ما عالقه مند بودیم که شــاخه خارجی 
هم داشته باشــیم. اما به واقع نتوانستیم. دررابطه با 
سوتا باید بدانیم که دیگر فضا مثل قبل در اختیار یک 
جریان نیست و در داخل خود سوتا هم تفاوت دیدگاه 
هســت. چندی قبل در میــان برخی اعضــا  برخی 
مواضع ناهمراســتا با مواضع رســمی کشــور  وجود 
داشــت، اما حاال دیگر فضا خیلی بهتر اســت و سوتا 

می تواند برای دانشگاه و کشور مفیدتر باشد.

مکانانجمن

حتمًا ساختمان آجری قرمز 
پایین تعاونی را دیده اید. 
این ساختمان انجمن است 
که خیلی از دانشجویان 
تا زمان فارغ التحصیلی پا 
داخلش نمی گذارند. البی 
قشنگی دارد که می تواند 
برنامه های خوبی در آن 
برگزار شود. اما بیشتر محل 
قرار گرفتن بنرهای انجمن 
است. حاال معاون فرهنگی 
درخواست خروج انجمن 
را از دانشگاه مطرح کرده 
است. 
انجمن در سال گذشته 
محل سالن گردهمایی 
خود را که سالن خوبی 
هم هست به بسیاری 
از گروه ها و کانون های 
دانشجویی داده. سخاوت 
خوبی در دادن امکانات به 
دانشجویان دارد. اما خوب 
به دلیل آنکه از این فضا 
به اندازه کافی استفاده 
نمی کند، در این شرایط 
که سر یک متر فضا هم 
دعواست، خیلی ها چشم 
طمع به این ساختمان 
دوخته اند! 

چرا انجمن داخل 
دانشگاه قرار دارد؟
این نظر دکتر سهراب پور 
بوده، ایشان تمایل داشتند 
انجمن در داخل دانشگاه 
باشد. چرا که مهم ترین 
مسئله دانشگاه ارتباط بدنه 
دانش آموخته با دانشگاه 
بود. این ارتباط هم توی 
خیابان شکل نمی گیرد، 
توی دانشگاه شکل 
می گیرد. زمین را دانشگاه 
در اختیار ما قرار داد و ما 
با هزینه دانش آموختگان 
ساختمان را ساختیم. ما 
برای استفاده از این فضا 
یک توافق با دانشگاه 
نوشتیم . بعدها هم 
موقتًا یک طبقه به روابط 
بین الملل دادیم. این در 
زمان دکتر روستا آزاد اتفاق 
افتاد که به یک نوع اجبار 
بود. دکتر فتوحی لطف 
کرد و قبول کرد که در اولین 
فرصت این فضا نیز در 
اختیار انجمن قرار گیرد. 
خصوصًا بعد از مشکالتی 
که با مدیریت قبلی روابط 
بین الملل دانشگاه 
داشتیم.



یاسادرشریف
یاسا )IIASA( مؤسسه بین المللی تحلیل کاربردی سیستم هاست که در وین اتریش 
واقع است و اردیبهشت  سال گذشــته با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
ایران جهت همکاری تفاهم  نامه ای امضا کرده است. هفته گذشته پژوهشکده علوم و 
فناوری انرژی شریف میزبان اعضایی از این مؤسسه برای نشستی با محوریت انرژی، 

آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای )در چهار کارگروه تخصصی( بود که در پایان این نشست زمینه های همکاری 
علمی و پژوهشــی بین طرفین تعیین شد. پژوهشکده علوم و فناوری انرژی دانشگاه در بلوار تیموری، کمی 

پایین تر از بزرگراه واقع شده است و عالقه مندان می توانند فعالیت های آن را دنبال کنند.

بنزین،پلهپلهتامالقاتقیمتفوب
مجلس شورای اسالمی در الیحه ای قیمت گذاری جدیدی برای بنزین با توجه به میزان 
مصرف تصویب کردند. طبق این مصوبه مصرف کنندگان تا سقف ماهانه 180 لیتر  
می توانند بنزین هزار تومان استفاده کنند ولی در مصارف باالتر قیمت بیشتر پرداخت 
کنند. به طوری که مصارف باالی 260 لیتر قیمت به 2هزار تومان می رسد. رساندن 

قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس و حذف یارانه بنزین همواره از مسائل دولت ها بوده است. با اجرای این 
مصوبه و روش پلکانی قیمت بنزین به فوب نزدیک تر می شود. هرچند جای سؤال دارد که این همه بی نظمی در 

نظام فروش بنزین و مواضع متزلزل دولت برای حذف یا حفظ کارت سوخت تا چه زمان ادامه خواهد داشت.
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یکی از مسائل چالشی و مورد بحث  آب و انرژی
کارشناسان در حیطه انرژی و آب، مرتضی محمودی

ســهم و نقش مجتمع هــای تولید فوالد و بــه طور کل 
صنایع تولید فلزات اساسی است. شاید مهم تریِن این 
چالش ها، که ســرآغازی بود برای انتقاد از واحدهای 
تولید فوالد، نقش فوالد مبارکه در بحران آب اصفهان و 
علی الخصوص زاینده  رود است. برخی از کارشناسان 
معتقدند که صنایع با شــدت مصرف باالی آب باید در 
جنوب ایران و در مجاورت با دریاها ساخته شود که برای 
تأمین نیاز آب دســت بــه ســفره های آب زیر زمینی و 
رودخانه ها زده نشود. اگرچه چندسالی است که تأمین 
آب فوالد از طریق تصفیه فاضالب صورت می گیرد، اما 
از سوی دیگر مسئوالن بخش صنایع معدنی معتقدند 
که شدت مصرف آب در این صنایع نسبت به صنایعی 
چون مواد غذایی و آشــامیدنی، پاالیشگاه های نفت و 
تولید کاغذ پایین تر است. آماری که بر اساس گزارش 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص پیشــتازان 
مصرف آب در بخش صنعت است. اما آیا شدت مصرف 
این واحد های صنعتی است که باعث بحران آب شده 
اســت یا جانمایی اشتباهشــان؟ یا اینکه اساسًا علت 

بحران آب را از منبع دیگری باید جست وجو کرد؟
صنعت فوالد از بخش های متعدد تشکیل شده است. 
آگلروماسیون، احیاء یا آهن سازی، فوالد سازی، نورد و 
ریخته گری، مهم ترین بخش های این صنعت هستند 
که هرکدام ازین بخش ها به روش های متعددی انجام 
می گیــرد. میــزان مصــرف دقیــق آب در بخش های 
مختلف صنعت فوالد بسیار متفاوت بوده و تخمین کل 
آب مصرفی در یك مجتمع فوالد نیازمند اطالع دقیق 
و جزئــی از تك تك بخش های موجود در آن اســت. اما 
به طور کلی بر اساس اطالعات موجود بهترین حالت 
عملیاتی )BAT( به ازای هر تن از محصوالت در بخش  
گندله سازی 0/1 متر مکعب، احیاء مستقیم برپایه گاز 
1/2 متر مکعب ، کوره ذوب الکتریکی 2/8 مترمکعب  

)ورق،  ســه گانه  نوردهــای  و 
میلگــرد و مقاطع( بــه ترتیب ، 
2/1 ، 1/1 و 1/1 مترمکعــب 
آب جبرانی )Makeup( مصرف 
می شود که متعاقبًا حدود همین 
مقادیر نیز پساب تولید می شود. 
بخش هایی که میزان مصرفشان 
ذکر شد عمده ترین بخش های 
صنعت فوالدسازی ایران) تولید 
براســاس روشDRI( اســت و 
واحدهای در حال ســاخت نیز 
بــر اســاس روش DRI خواهد 
بود. در حال حاضر میزان تولید 
فــوالد ایران حــدود 16میلیون 
تن در ســال اســت کــه البته با 
احداث واحدهــای جدید قرار 
اســت تا ســال 1404 به تولید 
55میلیون تن برسد. این میزان 
تولید در حــال حاضــر حدودًا 

معادل 200میلیون متر مکعب آب مصرفی اســت که 
با افزایش به ســقف 55میلیون تن به 500میلیون متر 

مکعب خواهد رسید.
امــا واحدهــای درحــال ســاخت در کجــا مســتقر 
هســتند؟ طبق طرح توســعه فــوالد کشــور، 8 طرح 
فوالدی به تصویب رســید که عبارت انــد از طرح فوالد 
شادگان)خوزســتان( ، طــرح فــوالد نی ریز)فارس(، 
فوالد میانه)آذربایجان(، طرح فوالد سبزوار)خرســان 
رضوی(، طــرح فــوالد ســفید دشــت)چهارمحال و 
بختیــاری(، طرح فــوالد بافت)کرمــان( و طرح فوالد 
قائنات )خراســان جنوبی( که هرکــدام ازین طرح ها 
قرار است ساالنه 800هزار تن فوالد تولید کنند. یعنی 
هر طرح ســاالنه قریب  به 7تا 8 
میلیــون مترمکعــب آب خواهد 
داشت. اگرچه این میزان مصرف 
در کنار رقــم 100میلیــارد متر 
مکعبــی مصــرف آب در کشــور 
شاید عدد بســیار بزرگی نباشد، 
ولی نکته حائز اهمیت این است 
که آب مصرفی در بخش صنعت 
غیر قابل برگشــت بــه طبیعــت 
اســت در حالی که بخشی از آب 
مصرفــی در بخــش کشــاورزی 
)علی الخصوص آبیاری غرقابی( 
یا خانگی به چرخه آب بر خواهد 

گشت.
یکــی از نــکات جالــب و البتــه 
عجیب درخصــوص طرح های 
هشــت گانه فوالد کشور احداث 
این طرح هــا در مناطق با میزان 
بارش بســیار انــدک نظیر طرح 

قائنــات، بافــت و ســبزوار اســت. جانمایی هایی که 
طبــق غلط رایج در کشــور بــه جای اینکه بر اســاس 
امکان سنجی باشد، بر اساس میزان قدرت نمایندگان 
مجلس اســت. یک نمونه از این طرح ها فوالد قائنات 
اســت کــه در تنهــا دشــِت پــر آب خراســان جنوبی 
)نیمبلوک( احداث شده اســت. در ابتدا قرار بود آب 
این واحد صنعتی از طریق چاه آب تأمین شود که پس 
از مواجه شــدن با اعتراض فعاالن بخش کشــاورزی 
با توجیه اســتفاده از فاضالب شــهری ادامه کار داده 
است. اگرچه اســتفاده از فاضالب شــهری شاید در 
میان مدت پاسخ خوبی برای منتقدان این طرح باشد، 
ولی در منطقه ای که بحران آب جدی است و هم اکنون 
هم شهروندان این استان از آب با کیفیت برای مصارف 
شــرب محروم اند، چــرا از تصفیه پیشــرفته فاضالب 

جهت تأمین آب شرب استفاده نشود.
اگرچه هم نمایندگان مجلس و هم مســئولین دولتی 
هدفشــان از طــرح  هشــت گانه تولیــد فوالد توســعه 
کســب وکار در مناطــق مختلــف کشــور و کمــک به 
بخش تولید اســت، ولی نــگاه از باال بــه پایین و عدم 
توجه به پتانســیل های ذاتی هر منطقه سبب به وجود 
آمدن بحران  خواهد شــد کــه جبــران آن هزینه های 
مضاعف دارد و برگشــت ناپذیری های شکل گرفته در 
محیط زیست سال ها نیاز به ترمیم خواهد داشت. مثال 
واضح و تجربه تلخ این دیدگاه نیز طرح مسکن مهر است 
که با  ایجاد طرحی یکسان برای کل کشور و بدون نگاه 
بلند  مدت تبدیل به یک معضل شــده است. به عبارتی 
الزمه توسعه هر طرح صنعتی پیراستن آن طرح با توجه 
به دسترسی به منابع، شرایط محیط زیستی و موقعیت 
جغرافیایی اســت که نیازمند مشــورت با متخصصان 
آن حیطه اســت و چالش های قومی و سیاسی در این 

مسائل جز بحران چیزی نمی آفریند.

شمشیِر فوالد برای قتل آب؟
آیا برخی از واحدهای در حال احداث تولید فوالد سبب بحران آب خواهند شد؟

بزرگترینخطریکهپایداری
ایرانراتهدیدمیکند

سه شنبه گذشته در سازمان  نوید حسینی

حفاظت محیط زیست نشستی پیرامون نشست 
دشت های ایران و مشکالت ناشی از آن با حضور 
مهنــدس بلورچی برگزار شــد. در این نشســت 
آمارهای تکان دهنده ای ارائه شــد که در ادامه به 

صورت اجمالی به آن ها اشاره خواهد شد.
برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی سبب شده 
تا امروز در همه دشت های کشــور شاهد پدیده 
فرونشست زمین باشیم. دشت تهران هم اکنون با 
36 سانتی متر نشست در سال در جهان رکورددار 
است. فرونشســت زمین در شهرها، موجب کج 
شدن و ترک برداشتن ســاختمان ها و شکستن 
لوله هــای آب و فاضالب می شــود. چنانچه در 
گذشته زلزله ای 6 ریشتری موجب کشته شدن 
افراد می شــده، امروزه زلزله ای 5 ریشــتری نیز 
باعث خســارات جانی می شــود. تاکنون تزریق 
فاضالب بــه چاه هــای جذبی در شــهرها مانع 
از فرونشســت زمین در مناطق شــهری کشــور 
شده اســت؛ اما با گســترش طــرح جمع آوری 
فاضالب، فرونشست زمین از محدوده  دشت های 
اطراف شــهرها به محدوده  شهری نفوذ خواهد 
کرد.  در پهنه های ساحلی این مشکالت چندبرابر 
می شــود. با هر یک متر پایین رفتن ســطح آب 
شیرین، آب  شور زمینی 40 متر پیش روی خواهد 
کرد. از طرف دیگر در شــرایطی که با ذوب شدن 
یخ های قطبی سطح آب دریاها در حال باال آمدن 
است، فرونشست زمین پهنه های ساحلی ما را با 
خطر پیش روی دریا به خشــکی و از دست دادن 
ســرزمین نیز مواجــه می کند. پدیــده ای که در 
دشــت میناب به وضوح قابل رؤیت است. حال 
آنکه با استفاده از تکنولوژی شیرین کردن آب شور 
دریا، به راحتی قادر به تأمین آب شرب شهرهای 

ساحلی بودیم!
تاکنــون 110میلیــارد مترمکعــب از کل آب 
زیرزمینی کشــور را از دســت داده ایم. به عالوه 
ســاالنه حدود 6میلیارد از مقدار آب تجدیدپذیر 
بیشتر مصرف می کنیم که از ذخیره 18هزار ساله 
آب زیرزمینی فالت ایران تأمین می شود. از سال 
84 حجم کل آب خارج شــده از چاه های کشور 
روند کاهشــی به خود گرفت؛ در حالی که تعداد 
چاه های کشــور همچنان با همان روند گذشته 
افزایش داشته اســت. این بدان معنی است که 
کم کم شــاهد پایان یافتن میراث گذشــتگان و 
ذخایر آیندگان هستیم. اما چاره را تنها می توان 
 )Spatial Planning( در طرح آمایش ســرزمین
جست. چنانچه امروز از طرح های غیرکارشناسی 
خودکفایی در کشاورزی دست برنداریم و برخی 
اقالم کشاورزی را وارد نکنیم، الجرم فردا بایستی 
از کشورهای همجوار آب شرب وارد کنیم! توسعه 
کشاورزی به شیوه سنتی چیزی جز بیکاری برای 
کشور به بار نخواهد آورد. در حالی که یک لیتر آب 
در بخش صنعت می تواند برای 20 نفر اشــتغال 
ایجاد کند، این مقدار آب در کشاورزی بسیار کمتر 

از آن است که بتواند شغلی ایجاد نماید.

یک نمونــه از این طرح ها 
فوالد قائنات است که در 
تنها دشِت پر آب خراسان 
جنوبی )نیمبلوک( احداث 
شده اســت. در ابتدا قرار 
بود آب این واحد صنعتی 
از طریق چــاه آب تأمین 
شــود که پس از مواجه 
شــدن با اعتراض فعاالن 
بخش کشاورزی با توجیه 
استفاده از فاضالب شهری 

ادامه کار داده است.

انـــرژی و محیط زیـــست

توضیح: نقشه خشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص SPI )1393(- نقاط بنفش برخی از جانمایی های نامناسب 
توسعه فوالد را نشان می دهد.
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عکاس باشی

Aspectratioیانسبتتصویرچیست؟
یکی از موارد ثابت در عکس نسبت تصویر یا همان نسبت طول به عرض قاب عکس است. 
شاید در نگاه اول به نظرتان موضوع بی اهمیتی باشد. اهمیت این کادرها ابتدا از آنجا شروع 
شد که در عکاسی آنالوگ فیلم ها که همان صفحات حســاس نسبت به نور هستند،  با 
قطع های مشــخصی تولید و برای عکاسی استفاده شــدند. این موضوع باعث شده که 
نســبت سنســورهای دوربین های دیجیتال هم از همان قوانین تبعیت کنند. یکی از 
مهم ترین نسبت های عکاسی شاید 2 در 3 باشد که از قدیم فیلم های قطع ۱35 با ابعاد 36 
میلی متر در 24 میلی متر و تا به امروز سنسورهای فول فریم با همین ابعاد مورد استفاده 
قرار می گیرند و عکس خروجی آن ها هم دارای همین نسبت است. اهمیت دیگری در 
این نسبت نهفته است، که اگر به طور اتفاقی در حال نقاشی با کاغذ و خودکارتان باشید، 
معموالً مستطیل هایی که با دست و بدون فکر پیشین رسم می کنید تا حد خوبی به این 
نسبت نزدیک هستند. به شما پیشــنهاد می کنیم عکس هایتان را با این نسبت ذخیره 

کنید تا چشم نوازتر باشند. هفته آینده به بررسی بقیه نسبت های مؤثر خواهیم پرداخت.

شماره 687  شنبه 28 فروردین 1395

فقط یک بــار اتفاق  هزار قلم
می افتد. شاید بهتر سارا ایمانی

باشــد قدری عمیق تر به این جمله فکر 
کنیم.  یک بار بهار هزار و ســیصد و نود و 
پنج می شود. یک بار برای اولین بار قدم 
به دانشگاه صنعتی شریف می گذاری و 
یک بــار بــرای اولین بــار دوســتانت را 
می بینــی و خاطراتــی بــرای یک عمر 
می سازی. شاید اگر هر روز با فکر همین 
»یک بار اتفاق می افتد«' از خواب بیدار 
شویم، لحظات را بیشتر مزه مزه کنیم و 
لحظات پرمحتواتر و پرزندگی تری برای 
خود بســازیم. رســیدن به این جمله و 
اضافه کردنش به تــار و پود روزهایمان، 
شــاید هنوز دیر نباشد.  شــاید تا جوان 
هســتیم، تا زندگی هنــوز روی جدی تر 
خودش را نشــان نداده است،  تا قدرت 
تغییر و پذیرفتــن داریم، فرصت بهتری 
باشد تا شــوق را به روزهایمان بیفزاییم. 
می شــود حتــی البــه الی ســطر های 
کتاب های درســی و مقاالت غرق شد و 
دنبال هدفی بود کــه یک عمر همراه ما 
باشد، تا بیدار شدن و رفتن به دانشگاه 
را از خوابگاه هایــی کــه گاه آنقدر تنگ 
هستند که نمی توانی در آن ها بجنبی، 
آســان تر کند. بدانیم یک بــار جرقه ای 
می خورد و تو تا انتها به دنبالش می روی. 
به کار، به علم عشق می ورزی و می دانی 
که می خواهی به کجا بروی و هزاران سد 
پیش رو را بشکافی تا مقصودت را بیابی. 
حــس رضایــت عمیقــی کــه بعــد از 
تمام شــدن پــروژه ای کــه ثانیه های با 
ارزشت را صرف آزمایشگاه و کد نوشتن 
می کنی، یک بار اســت.   روزها تکراری 

نمی شوند و باید بدانیم همه چیز یک بار 
اتفاق می افتد و گاه به یکباره از دســت 
می رود. مثل طعم چای های دانشــگاه 
زیــر باران های نم نم بهــار، زیر درختان 
سبز ســبز،  با دوســتانی که مهرشان به 
وسعت زیبایی شکوفه های بهاری است. 
دوستانی که ممکن است از این جمع ده 
پانزده نفره، ســال دیگــر همین موقع، 
همین جــا، یکــی دو نفر بیشــتر باقی 

نمانده باشند و هر یک گوشه ای از دنیا 
هنوز به بهار دانشــگاه فکر کنند. روی 
موزاییک های قرمز و طوســی دانشگاه 
هزاران هزار رد پا هست، این ما هستیم 
که بــا یــک بــار حضورمــان قدم هایی  
ماندنی می ســازیم. یک بــار، از ابتدا تا 
انتها، دانشــگاه را تنها طــی کنیم و به 
حضورهای پررنگی که بوده و هست فکر 
از  باقی مانــده  روزهــای  بــه  کنیــم. 

دانشــجویی مان فکــر کنیــم. حال که 
روز هــای آخر دانشــجویی مــن در این 
دانشــگاه است،  بیشــتر مرور می کنم. 
صــدای پرندگانی که بــا صدای حوض 
جلوی ابن ســینا ادغام می شد، صدای 
همهمه هــا و خنده های جلــوی کافه، 
بــار  ایــن یــک  صــدای خاطــرات و 
زندگی کردن مــن در اینجا با این آدم ها 

یک عمر می ماند.

دل نوشته ای در آخرین روزهای حضور در شریف

لحظه هایت را بغل کن
اغلــب زندگی روزمره »غیرخطی« اســت. اگر 
شما هم زمان به دو آهنگ مورد عاقه تان گوش 

کنید، لذت دو برابر نمی برید.
توضیح: پســت اصلی بــه زبان انگلیســی و 
برگرفتــه از کتــاب »دینامیــک غیرخطی و  

آشفتگی« بوده است.

بهشت ماشین: اینجا نه اندرزگوست نه نمایشگاه 
ماشینه. اینجا ورودی ساختمان پردیس دانشگاه 
شریفه و اینام ماشین استادا نیست، حتی خوابشم 
نمی تونن ببینن، مال دانشجوهاس. خیلی دوست 
دارم هدفشونو از اومدن به شریف و درس خوندن 
بدونم. درس که قطعاً نمی خونن، احتماالً ماشین 
خرید و فروش می کنن. راستی تا یادم نرفته بگم 

لغت pardis ینی بهشت.

جالب اینه که بهش می گــن امر خیر ولی توش 
دنبال جواب بله اند.

همیشه نوشتن future work برام آسون ترین 
قسمت کل گزارش هاســت، چون شامل تمام 
کارهایی می شــه کــه از اول پروژه قــرار بود 

انجامش بدم! 

دلبستگی به غیر ندارد روان من / از غم نشد چو 
جوهر ساکن روان من 

دنیا جواب فعل مرا چون به لحظه داد؟ / رنگین 
چو طوطی ای که نداند بیان من

ادامه را در پست اصلی بخوانید

Narges Chinichian

هشتگ

Sahba Ezami

هــــــــــزار قلــــــــــم

alimalakouti

amir_beykian

عین الف

1- این آخرین بار است که از این مکان با شما حرف می زنیم. از شماره بعد محتوای این باکس عوض خواهد شد. منتظر باشید. 
2- اگر فکر می کنید »مجازی نوشت« شما به درد هزارقلم می خورد و دوست دارید از چشم ما پنهان نماند، لطفًا از #هزار_قلم 

یا 1000qalam# استفاده کنید.
3- متن اصلی صفحه حرف های شماست و مهم ترین بخش. پس لطفًا چشم اینباکس ما به آمدن متن های شما خشک نشود.

4- دوستانی که اسم مستعار دارید، مخصوصًا توییتری ها و پالسی ها، ما را دنبال کنید تا شما را دریابیم.



صفحـــــــه آخـــــــــر

4596...0912: از مســئولین بپرســین چرا مراسم 
فارغ التحصیلی تو برج میاد برگزار نمی شه.

   من از شــما می پرســم، چرا مراسم 
فارغ التحصیلی تو برج میالد برگزار نمی شه.

8010...0930: ســام، برای تجهیز لباسشویی های 
خوابــگاه طرشــت 3 برنامه ویــژه داریــم، در این 
مدت درگیر راضی کردن مســئولین بــرای تجهیز 
باشــگاه بدنســازی بودیــم، فرصــت نشــد طرح 

 لباسشــویی ها رو پیاده کنیم. شورای صنفی خوابگاه 
طرشت3.

   جمله اول رو کــه خوندم گفتم تهش 
میگی کانــون فرهنگی آمــوزش، قلمچی! بازم 

دمتون گرم.
2325...0920: شیره سردبیر! #اس_ام_اس

   فعاًل که شیر قطعه.
0812...0919: آقا راضی به زحمــت نبودم هر دفعه 

اس ام اســمو چاپ کنید. یه ندا بدید یــه دونه جدید 
بفرستم الاقل!

   ندا در مقابل اس ام اس؟
1264...0915: سام، صفحه سه، ســتون اول، بند 

سوم، خط هفتم اصاحات ارضی درسته.
   احتماالً سردبیر فئودال ما از اصالحات 
ارضی خاطره خوبی نداشــته و امالکش آسیب 

دیده، خواسته تالفی کنه.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه
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شماره 687  شنبه 28 فروردین 1395 وصله پینه

یک وجب روغن

daily@sharif.ir         66۱66006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

»زیبایی یک چیز نســبی اســت.« 
این اولین نکته ای اســت که باید در 
این کارگاه به خاطر بســپارید. این 
جمله به این معناســت که زیباترین 
موجود روی زمین برای یک کرگدن 
آفریقایی پاگنده تک شــاِخ مادر همانا دخترش اســت، 
یعنی همان کرگدن آفریقایی پا گنده تک شاِخ دختر. به 
همین سادگی می توان نسبی بودن زیبایی را اثبات کرد 
پس وقتی در مقابل آینه قرار گرفتید و در آینه یکی از همان 
موجودات را دیدید، اصاًل نترسید و نگران نباشید، حتمًا 

کسی هست که شما را زیباترین دختر روی زمین بداند.
در شــماره قبــل فــاز اول )فــاز آماده ســازی روحی و 
تلقینی( و مقدمه فوق خدمت شــما بزرگــواران تقدیم 

شد. در ادامه فازهای بعدی را به نظر شما می رسانیم:

فاز دوم)فاز عملی(: اکنون شــما از هر جهت آمادگی 
روحی و ذهنی و حتی پیشــگیرانه ای  برای زیبا شدن و 
زیبا دیده شــدن دارید. حال وارد فاز عملی می شویم. 

اکنون شما به صورت فیزیکی هم زیباتر خواهید شد.
1- باید در ابتدای کار بــرای خودتان الگویــی را که به 
نظرتان زیباست، انتخاب کنید. ما بازیگران هالیوودی 
را پیشــنهاد می  کنیم یا مدل های اروپایی را. البته بهتر 
است قباًل با یک پسر هوشیار مشورت کنید تا نکند یک 

بازیگر سیاه پوست مرد را به اشتباه انتخاب کنید.
2- با عکس الگویی که انتخاب کرده اید به نزدیک ترین 
و مطمئن ترین جراح بینی مراجعه کنید. یادتان باشد 
حاضرید هر چقدر که شــد خرج کنید تا دیگر بینی تان 

در افق دیدتان نباشد.
3- بــرای تقلیــل وزن، ورزش بهتریــن راه حــل اســت. 
ورزشــی که با روحیه خانم ها بخــورد. خواهش می کنیم 
ورزش هایی مانند کشتی کج، جودو، بوکس، وزنه برداری 
و راگبــی را از ذهنتــان بیــرون کنیــد. مطمئن باشــید 
ورزش هایی مانند شطرنج، بیلیارد، بولینگ، تیراندازی با 

سالح بادی هیچ تأثیری بر کاهش وزنتان نخواهد داشت.
4- اگر حــس ورزش نداریــد، رژیم بگیریــد. صبحانه 
اندازه یک بند انگشــت نان بخورید. ناهار هوا بخورید 

و شــام یک پر کاهو. مطمئن باشــید بعد از سه ماه اگر 
ســینه بهشــت زهرا نبودید، حتمــًا یــک گام دیگر به 

الگویتان نزدیک تر شده اید.
5- اگــر حــال و حوصلــه رژیــم را هــم نداریــد، هیچ 
اشــکالی ندارد. مگر دکترها مرده اند؟ پس دســتگاه 
لیپوساکشن برای چه اختراع شــده است؟ می توانید 
بدهیــد تمام آن صــد کیلو اضافــه وزن را پمــپ کنند. 
فقط مواظب باشــید دل و روده تان را هم نریزند بیرون، 
باالخره شاید معده و این ها الزمتان شد. تازه می توانید 
از چربی هایتان بــرای واکس کفش هایتان اســتفاده 

کنید. به این می گویند خودکفایی.

فاز ســوم)فاز نتیجه گیری(: اگر بعد از این مراحل به 
خانه رفتید و به جای اینکه نامتان را صدا کنند به شــما 
بگویند جنیفر یا آنجلینا  یا کاترین، تعجب نکنید وگرنه 
که پیشنهاد می کنیم دنبال یک شوهر نابینایی بگردید 
که حتی آن نصفه دیگر لیوان را هم نبیند و اگر باز نشد، 

بهتر است به دختر همسایه تان ملحق شوید.

چگونهدر24ساعتآنجلیناجولیشویم؟)بخشدوم(

تابلو: چرا آدما برعکسن؟ چرا 
آسمون پایینه؟ چرا درختا از هوا 

رفتن تو زمین؟ چی شدیم ما؟ 
اشکال نداره؛ مهم اینه که من 

برعکس نشدم، من درستم.
وی سپس پوزخندی زد و سعی 

کرد از کادر خارج شود که یادش 
آمد تابلو است.

پایاننامهایدرخورما
قاعدتــًا چیــزی کــه قصد 
تعریــف کردنــش را دارم، 
نبایســتی جایــی درز پیدا 
می کــرد، لــذا در روزنامــه 

نوشتم.
از قــرار معلوم یکی از مهم ترین و ســرکش ترین 
واحد های درسی در دوران تحصیل پروژه مقطع 
مذکور است. حال رویکردهای متفاوتی به این 
مقوله وجود دارد که به شرح مختصری از آن ها 

می پردازیم.
سری اول به مثابه کامیکازی های ژاپنی بسیار 
پایمردانه به سراغ اساتیدی با پروژه های خیلی 
خفن رفته و امیدوارند با این کار نه تنها چیزی به 
خود بیفزایند بلکه مقادیری چرخ سفت و بدون 
گریس و روغن اقتصاد و صنعت را لختی به جلو 

حرکت دهند. خدا خیرشان دهاد.
 ســری دوم بعــد از مقادیر قابل تأملــی دو دو تا

از متن هــای  ناشایســتی  و تصــور  چهارتــا 
پروژه هایشــان که در آینــده ای نه چندان دور 
ســر از چرخ دســتی باقالی فروش در خواهند 
آورد، عطای انجام امور جان فرســا را به لقایش 
می بخشند و به گرفتن ریکامی یا خرده نمره ای 

بسنده می کنند. 
سری آخر با توسل به این قطعیت که در واپسین 
ثانیه های باقی مانده تــا فارغ التحصیلی زمان 
کافی برای جمع بندی واحدهای باقی مانده و 
پروژه کارشناسی یا ارشدشان در اختیار دارند، 
لحظات پرتنشی را طی خواهند کرد؛ مطالعات 
نشان داده اســت این دوستان همان دوستانی 
هســتند که با داشــتن یك جــان در بازی های 
آتاری و ِســگا مرحله را به اتمام رسانده اند. و آیا 
نمی اندیشید که روزی از استرس خواهید مرد؟

شــما را چــه پنهــان که مــا از دســته ای بودیم 
که بــا مقادیــری ارزیابی از مقدار ســلول های 
خاکســتری باقی مانده و عــدد مأیوس کننده 
به دســت آمده، به این نتیجه رســیدیم که »آره 
شــما فقط به درد بیل زدن می خــوری«.  لذا به 
دنبال پروژه ای آبکی گشتیم ولی از بد روزگار با 
اســتادی با افکار چالشی روبه رو شدیم. به طور 
مثال ایشان نیاز کشور و صنعت را در جای خالی 
کمپوت آلوورا یا مثاًل کیفیت پایین عسل و مرباها 
یافته بودند، لذا از ایشان درخواست کردیم که 
کمی از فکر پروژه های صنعتی خوشمزه بیرون 

بیایند و پروژه ای معقول تعریف کنند.
وقتی دوباره به حضور ایشــان شرفیاب شدیم، 
دیدیــم که خوشــبختانه بعــد از مدت ها تفکر، 
پروژه ای درخور برایمان مهیا کرده اند. خب حاال 
داستان این موضوع کجاست؟ داستان آنجا بود 
که پروژه ای که این قدر وقت گرانبهایشان برایش 
صرف شده بود، نه تنها ٢٠ جلد کتاب در تبیینش 
نوشته شده بود، بلکه سال های سال پرونده اش 
حتی در ایران نیز بســته شده بود. این شد که نه 
اینکه واقعًا قصد به کپی کاری باشد، ولی نهایتًا 
در control+A کردن و control+V شدن متون 
خالصه شــد، چون هر مطلبی غیــر از مطالب 

کتاب های موجود، گزافه گویی ای بیش نبود!

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به همه فارغان جهان. علی الخصوص فارغان شــریفی و علی الخصوص تر 
فارغ التحصیالن شــریفی. تقدیم می کنیم به انجمن فارغ التحصیالن شــریف که یک دســت در دســت شریف 
دارد و دســت دگر در دســت فارغان. تقدیم می کنیم به بارش های بهاری، علی الخصوص بــاران. تقدیم می کنیم 
 به چاله چوله ها و شیب های دانشگاه، علی الخصوص چاله چوله دم تعاونی و شــیب سر پیچ سلف دختران که آب 
زیر و رویشان جمع می شود تا بپاشد روی آدم. تقدیم می کنیم به همه سردبیر های جهان، علی الخصوص سردبیر  

همین روزنامه خودمان که فراغ و چاله و قس علی هذا حواس برایش نمی گذارند و پیامک  تکراری چاپ می کند.

تقدیممیشودبه...  دانشگاه صنعتی شریف
زیر نظر شورای سردبیری

   تحریریه: رضا کاردررستمی، حسین رجبی، مریم پورعسکری، امین محمدی، غزل عسکری
یاسمن رضایی، محمد صالح سلطانی، داریوش شاهین راد، مرتضی محمودی، عماد الدین 
کریمیان، ابوذر تمسکی،  سحر بختیاری، محمد جوانمرد، صالح انصاری و با تشکر از 
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علیرضا خلج زاده

حامد تأّملی


