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توقف گاه اضطراری
شــریفی جماعــت قبل از 
اینکــه به خانواده شــریف 
بپیوندند هــم ویژگی های 
مشــترکی با هم دارند. اگر 
نگوییــم همگــی، قریــب 
به اتفاقشــان در دوره یک ســاله قبل از کنکور 
عماًل از زندگی طبیعی دور بوده اند. یا مشــغول 
مطالعه و تســت بوده اند یا در اردوی آموزشی 
و کالس هــای فشــرده شــرکت می کرده اند. 
هرچند نتیجه یک ســال دوری از زندگی عادی 
و خوشــی های آن قبولی در شــریف بوده، اما 
به هرحال آن یک سال )و شاید بتوان گفت همه 
سال هایی که با استرس آرزوی قبولی در شریف 
درس خوانده انــد( دیگر باز نخواهد گشــت و 
هرگز نمی توان سن 17، 18سالگی  را با رفتن به 
تئاتر و سینما، مهمانی ها و جشن ها و مسافرت، 
مجدداً تجربه کرد. ولی خوب شاید مهم نباشد 
چون همه این خودتحریمی ها هزینه قبولی در 

شریف بوده است.
بازه ســنی 18 تــا 25 گل عمر آدمی اســت و 
البته چــه شــیرین خواهد شــد کــه در این 
دوران مزین باشــد بــه نگرانی هــای درس و 
معدل، آزمون زبــان و اپالی و... کــه الحمداهلل 
 مــا شــریفی ها در ایــن ماراتن حــرف اول را 

می زنیم!
مادامی که ماراتن درس و تحصیل برقرار است 
شریفی ها موفق و خرسند هستند. اما وقتی که 
عمر این دوران سر برســد، وارد زندگی واقعی 
می شــویم. من نمی دانم چند درصد شریفی ها 
در مقایســه با غیرشــریفی ها احساس رضایت 
و موفقیــت در زندگی واقعی دارند. دوســتی 
در پاســخ به ابهام مــن گفت: »باید حســاب 
ترقی های مالــی در زندگی را بــا تحصیل در 
بهترین دانشــگاه ایــران و دنیا جــدا کنی که 
این دو قابل مقایســه نیســت و اگر مِن شریفی 
از دبیرســتان تا دکتری فقط مشغول خواندن 
بودم، نتیجه اش حضور در بهترین دانشــگاه ها 
بوده اســت«. حرفش حســابی بود؛ اما جواب 
داشت. گفتم حســابی را که گفتی جدا می کنم 
هر چند محل بحث اســت، اما نگاهــی به این 

صفحه اینترنتی بینداز.
چند ماه پیــش عکس زیبایــی را در صفحات 
اینترنتی دیدم کــه از قضا عــکاس آن ایرانی 
بود. نام عــکاس را بــرای دیــدن عکس های 
بیشــتر از وی در گوگل جســت وجو کردم. در 
کمال نابــاوری این عکاس توانمند، مشــغول 
بــه گذراندن دوره پســا دکتــری در ام آی تی 
بــود. دکترایــش را از اســتنفورد گرفته بود. 
کارشناســی ارشــدش را از فردوســی مشهد 
و کارشناســی را در جندی شــاپور. بنــا بــر 
توضیحــات ســایت، کل ایــران را در دوران 
دانشجویی گشته بود و عکاسی را هم در همان 

دوران یاد گرفته بود.
همه ایــن حرف ها برای این اســت کــه قبل از 
شروع ماراتن نگاهی به خط پایان هم بیندازیم، 
شــاید ترجیح دادیم از منظره های طول مسیر 

لذت ببریم.

سرمقاله

در ســال 1969 کــه اجالس 
یونســکو در سان فرانسیسکو 
برگــزار می شــد، یــک فعال 
صلح طلب به نام جان مک کانل 

پیشنهاد داد که روزی از سال  ...

کبوتر با کبوتر، پالستیک با پالستیک

دکتر رشتچیان از استادان دانشکده مهندسی شیمی و از 
صفحه  5 صاحب نظران حوزه HSE  در کشور  ... 

در شــماره های قبلی در خصوص ارتبــاط بخش آب و 
صفحه  6 انرژی و مفاهیم اولیه این حوزه مباحث ... 

بعد از ورودم به دانشگاه، انتظار داشتم با فضایی روبه رو 
صفحه  7 شوم که کارهای گروهی و ...  

عامل پنهان فردگرایینیاز به درک مفاهیم در حل مشکالت آبHSE حق شهروندی است

مهدی جعفری

صفحه  2 

صفحات 4و5

نگاهی اجمالی به ضعف های ایمنی در محیط دانشگاه 

ایمنی در اولویت Nام

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 

رئیس سازمان انرژی اتمی در نشستی صمیمی اما علمی مهمان دانشکده انرژی بود

آینده  صنعت هسته ای
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اسکاری ها در دانشگاه
زمانی که مراســم اســکار برگزار می شــود، بســیاری در تب و تاب دیدن فیلم های 
منتخب یا نامزد اســکار می افتند. کانون سینما هم برخی از فیلم های اسکار را در 
 شــریف آورده است. از یکشنبه ۵ اردیبهشت تا سه شــنبه و از ساعت ۱۵ فیلم های 
بازگشته )The Revenant(، استیو جابز )Steve Jobs( و مریخی )The Martian( در 

آمفی تئاتر مرکزی نمایش داده می شوند. از شنبه هم می توانید بلیت هر فیلمی که تمایل داشتید را با قیمت 
3000 تومان از مقابل آیدا تهیه کنید.  اگر هنوز میان ترم هایتان شــروع نشده، از این فرصت استفاده کنید و 

فیلم ها را با دوستانتان تماشا کنید. 

روزنه ای امید برای سربازی مفیدتر
تسهیالت نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت های دانش بنیان اعالم شد. 
اگر شما در هریک از مقاطع تحصیلی دانشگاهی درس خوانده باشید و میانگین معدل 
کل دوره تحصیالت تکمیلی تان باالی ۱4 باشد، می توانید این تقاضا را ارائه دهید. 
فقط یادتان باشــد نباید از زمان دانش آموختگی بیشتر از سه سال گذشته باشد. اما 

این تمام شرایط نیست. فعالیت در یکی از شرکت های دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی و فناوری برای مدت 
شش ماه به صورت تمام وقت نیز جزو شروط است. بعد از بررسی این هفت خوان و داشتن شرایط الزم، می توانید 
اطالعات خود را در سایت Soraya.bmn.ir وارد کنید و پیگیری های الزم را از طریق همین سایت انجام دهید. 

کردیتی ها شیرینی بدهند لطفًا
نتیجه کردیت های مقطع کارشناسی ارشد اعالم شد و در سایت دانشگاه قرار گرفت. 
اگر اســمتان در لیســت بود، می توانید مدارک مورد نیاز را که شــامل فرم صالحیت 
 عمومی، یک قطعــه عکس، فتوکپــی شناســنامه و کارت ملی می شــود، از تاریخ
۱0 اردیبهشت تا ۱0 خرداد به اداره استعدادهای درخشان تحویل دهید.  نکته جالب 

توجه در میان تعداد افراد پذیرفته شده در دانشکده ها پذیرفته شدن یک نفر در رشته شیمی از میان پنج نفر ظرفیت 
این رشته بود.  در اولین فرصت ممکن مدارک خودتان را تحویل دهید که اگر مشکلی وجود داشت، فرصت رفع آن 

را داشته باشید. امیدواریم مشکالت پارسال در سال 9۵ تکرار نشوند. شیرینی ما هم فراموش نشود.

مسابقات دومینوی دانشجویی
هفتمین مسابقات کشوری از روز شــنبه ۱8 اردیبهشت تا دوشنبه 20 اردیبهشت 
 مــاه برگزار می شــود. ثبــت نام هــم یا بــه صــورت اینترنتــی و از طریق ســایت
domino-autmech.ir و یا به صورت حضوری و با مراجعه به آدرس تهران، خیابان 
حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک، طبقه صفر دبیرخانه 

 هفتمین دوره مسابقه کشــوری دومینو از ۵ اردیبهشت امکان پذیر است. جایزه نقدی این مسابقه در حدود 
7 میلیون تومان است. هزینه ثبت نام برای هر تیم 60 هزار تومان است. اگر حداقل 4 نفر هستید که به انجام 

این کار عالقه دارید و مهارت الزم را نیز در این راستا دارید، می توانید از راه های اعالم شده اقدام کنید. 
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عکس خبری

دکتــر حســن ظهــور، اســتاد دانشــکده   
مهندسی مکانیک نماینده ایران در کمیته 
تدوین کنوانسیون جهانی صالحیت های 
آموزش عالی یونســکو انتخاب شد. الزم به 
ذکر اســت که تنهــا 3 نماینــده از هر گروه 
جغرافیایــی در این کمیتــه عضویت دارند 
که در گــروه آســیا و اقیانوســیه 9 کشــور 
نمایندگانی را به عنوان کاندید اعالم کرده 

بودند.
روز یکشــنبه از ســاعت ۱2 در همکــف   
ساختمان شــهید رضایی کانون موسیقی 
برنامه اجــرای موســیقی را تــدارک دیده 
اســت. ایــن هفته موســیقی پاپ توســط 
شــایان محمدیان و شایان هاشــمی اجرا 

می شود. 
بــه درخواســت تعــدادی از دانشــجویان   
ســاعت کار ســالن هاي مطالعه بــرادران 
کتابخانه مرکزی از یکشنبه 29 فروردین تا 
سه شنبه۱4 اردیبهشــت، به جز پنجشنبه 
و جمعــه از 8 صبح تا24 شــب باز اســت. 
برای دختران هم رایزنی ها برای قرار دادن 
ســرویس و فراهم کردن این امکان در حال 

انجام است .
  پایگاه خبری فرا رســانه در دانشگاه به راه 
افتاد. ایــن پایگاه خبری درصدد اســت تا 
آخرین تحوالت عرصه محتــوا و فرهنگ در 
عصر دیجیتال را رصد کرده و ضمن تحلیل 
اطــالع رســانی نمایــد. اگــر می خواهید 
بدانید قضیــه از چه قرار اســت به ســایت 

OTTNEWS.ir سری بزنید. 
به علت پیش آمدن سفر خارجی برای دکتر   
لیــالز، برنامه مناظــره »بررســی و تحلیل 
برنامه ششم توسعه« به دو هفته بعد موکول 
می شــود. اطالعات تکمیلی به اطالعتان 

خواهد رسید. 
و  زبان هــا  مرکــز  بهــار  دوره  نــام  ثبــت   
 زبان شناســی از سه شــنبه 3۱ فروردین تا
۱۵ اردیبهشــت ادامه دارد. شروع کالس 
هــا هــم از ۱8 اردیبهشــت خواهــد بود. 
کالس ها شــامل تافل، مکالمه پیشرفته و 

مکالمه متوسط می شود. 
سلسله جلســات بررسی فلســفه سیاسی   
معاصــر روزهای دوشــنبه برپاســت. برای 
شــرکت در جلســات می توانید از ســاعت 
۱6:30تا۱8 به دفتر انجمن اسالمی واقع 

در همکف ابن سینا مراجعه کنید. 

افتتاح یک اتاق متفاوت
هفته گذشته اتاق جدید کانون هنرهای تجسمی 
دانشــگاه در یکی از اتاق های بیرون ســاختمان 
شهید رضایی، با حضور معاون محترم فرهنگی، 
جناب آقــای دکتر ملکــی افتتاح شــد. این اتاق 
پیش تر انبار معاونــت فرهنگی بوده اســت که با 
پیگیری های طوالنی اعضــای کانون و با طراحی 
خودشــان، تبدیل به محیطی متفاوت و زیبا شد. 
محیطی مناسب برای آنکه به فعالیت های هنری 
در آن بپردازید. ضمن آنکه در دیــوار روبه روی در 
اتــاق می توانیــد از بازدید آثار هنری شــریفی ها 

لذت ببرید.

در سال ۱969 که اجالس یونسکو  در سان فرانسیسکو برگزار می شد، گزارش
یک فعال صلح طلب به نام جان مك کانل پیشنهاد داد 
کــه روزی از ســال بــرای گرامی داشــت کــره  زمیــن 
اختصاص داده شود. در ابتدا 2۱ مارس که اولین روِز 
فصل بهار در نیمکره  شــمالی است به عنوان روز زمین 
انتخاب شــد و در ســال ۱970 در 2هزار دانشــگاه و 
مؤسسه  علمی آمریکا جشن گرفته شد. این روز سپس 
توســط یک ســناتور آمریکایی به نام گیلورد نلســون 
 به صورت رســمی تری بنیان نهاده شــد و زمــان آن به 
22 آوریل، مصادف با 2 اردیبهشت، تغییر یافت. نلسون 
مسئولیت تأسیس سازمانی برای گسترده تر کردن پیام 
این روز را به فردی به نام دنیس هیز پیشنهاد داد. هیز 
که دانش آموخته استنفورد و محصل وقت هاروارد بود، 
در آن زمان 26 سال داشت. وی ســرانجام مسئولیت 
مذکور را پذیرفت و به همین خاطر تحصیل را ترک کرد. 
او سپس شــبکه  روز جهانی زمین پاک را تشکیل داد و 
آن را به ۱80 کشور دیگر گسترش داد. امروزه برخی از 
کشورها این آیین را به صورت هفته ای و هم زمان با آغاز 
روز جهانی زمیــن پاک اجرا می کنند و طی آن با تمرکز 
بــه مســائل اساســی و بحرانــی محیــط زیســتی به 
فعالیت هایی در جهت آگاه سازی و بهبود وضع حاضر 
می پردازند. گروه دوســتداران محیط زیست دانشگاه 

شــریف نیز به منظور همراهی با این آیین قصد اجرای 
برنامه هایی در طول این هفته دارد.

امروزه اهمیت تفکیک زباله از مبدأ و ضرورت بازیافت 
بر کسی پوشیده نیست؛ ولی به دلیل پیشرفته نبودن 
مدیریت جمع آوری و سیستم دفع و ساماندهی زباله ها 
در ایــران، هم اکنون میزان بازیافت پســماند در ایران 
کمتر از 20درصد اســت و بیــش از 80درصد زباله ها 
دفن می شــود. چنــدی پیــش رئیس کمیتــه محیط 
زیست شورای شهر تهران اعالم کرد که مطالعات نشان 
می دهد روزانه حدود ۱میلیارد تومان از ثروت تهران زیر 

خاک می رود.

گروه دوستداران محیط زیست به منظور ترویج فرهنگ 
تفکیک زباله  و ســازگار کردن فعالیت های دانشــگاه 
صنعتی شریف با معیارهای محیط زیست قصد اجرای 
طرح تفکیک زباله های سلف را دارد. در این طرح که با 
همکاری اداره  امور تغذیه و شهرداری ناحیه ۵ منطقه 2 
اجرا می  شود، از دانشــجویان خواسته خواهد شد که 
پسماند های خود را در ســطل های مخصوص بریزند. 
این گــروه امیدوار اســت این گام، آغازی باشــد برای 
اینکه تفکیک زباله در تمام نقاط دانشــگاه و به صورت 

سیستماتیک انجام گیرد.
عــالوه بــر ایــن طــرح، ایــن گــروه بازدیــدی از باغ 
گیاه شناســی ملی ایــران را در تاریخ ۱0 اردیبهشــت 
تدارک دیده اســت. عملیات اجرایی این باغ در ســال 
۱347 با واگذاری قطعه زمینی از مراتع ملی شــده در 
منطقه چیتگر آغاز گردید و هم اکنون مساحت آن ۱4۵ 
هکتار اســت و زیر نظر مؤسســه تحقیقات جنگل ها و 
مراتع کشور اداره می شود. طرح جامع این باغ به نحوی 
پیش بینی شده اســت که نشــان دهنده الگویی از باغ 
ایرانی باشد. در این باغ حدود 440 گونه گیاهی، چوبی 
و علفی از اقلیم های مختلف سراسر ایران وجود دارد و 
عالوه بر آن شــامل گونه هایی از اقلیم های جهانی نیز 
هست. گروه دوستداران محیط زیست از عالقه مندان 

دعوت می کند که در این بازدید شرکت نمایند.

تفکیک زباله در سلف دانشگاه به مناسبت روز جهانی زمین پاک

کبوتر با کبوتر، پالستیک با پالستیک
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چند وقتی می شود که برخی از سایت های دانشــگاه با اشکال مواجه هستند. سال 
گذشته این اختالل جابه جایی سرورهای دانشگاه عنوان شد و بعد از مدتی مشکل باال 
آمدن برای برخی سایت ها رفع شد؛ اما سایت های معاونت دانشجویی همچنان با مشکل 
مواجه هستند. از میان آن ها می توان به سایت تربیت بدنی و اداره امور تغذیه اشاره کرد. 

این امر باعث شده است اطالع رسانی های مرکز تربیت بدنی با مشکل مواجه شود و به اطالعیه های سطح دانشگاه 
محدود شود. اینکه چرا سایت های بهترین دانشگاه کشور، جایی که قرار است مهندس تربیت کند،  چندین ماه 
است از دسترس خارج هستند، ابهامی را در اذهان عموم پدید می آورد که آیا شریف شایسته این مقام است؟ 

سنوات تمامی های ارشد به هوش
چه دانشجویی باشید که در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرده و قبول شده است، 
چه دانشجویی باشید که کردیت شده یا در حال حاضر دانشجوی این رشته باشید، 
باالخره روزی موعد فارغ التحصیلی می رســد. در دیگر دانشگاه ها و طبق مصوبه 
وزارت علوم تعداد نیمســال مجاز تحصیل شش تاست و نیم سال پنجم هم رایگان 

خواهد بود. اما در شریف رویه دیگری در پیش گرفته شده است و مانند قبل طول دوره کارشناسي ارشد نهایتًا ۵ 
نیم سال تحصیلي است و  دانشجویان  در ترم پنج موظف به پرداخت هزینه هستند. این مسئله در ترم های پیش 
برای دانشجویان و حتی استادان راهنما نگرانی هایی را به دنبال داشت. پول هایتان را برای ترم پنج جمع کنید. 

نامه وارده شماره 689  شنبه 4 اردیبهشت 95بــــــــخش  خـــــــبری

قلب بیگانه. ما و دیگری 
ماجــرای قتــل »ســتایش قریشــی« قلب هر 
شخصی را می لرزاند. رویدادی که نمودی عیان 
از انــواع نابرابری هــا و آســیب های اجتماعی 
محسوب می شود. البته باید این رویداد تلخ را از 
منظرهای مختلف بررسی کرد. »کودک آزاری«، 
و  »نابرابری هــا  و  جنســیتی«  »خشــونت 
محرومیت ها«، همه و همه از جوانب ناخوشایند 
این جنایت محسوب می شوند. البته در این متن 

تنها به جنبه نژادپرستی آن می پردازیم. 
یکی از مهم ترین مــوارد واکنش ها به این تراژدی 
برجســته  کردن نقــش »ملیــت« در این جنایت 
اســت. در این که تحمل جنایت بــرای مهاجری 
بیگانه سخت تر است شکی نیست. اما نمی توان 
این تراژدی را به رفتاری »نژادپرستانه« تقلیل داد. 
گرچه مانند همیشه شاهد »واکنشی خطرنا ک تر 
از خــود جنایت« بوده ایم: تســری جرم فردی به 
قضــاوت اجتماعــی و نفرت پراکنــی ایرانی ها و 
افغانستانی ها نســبت به یکدیگر. این رفتارهای 
هیجانی بیشتر از اینکه متأثر از کمین کرده های 
دشمنی بین دو کشور باشد، متأثر از نژادپرستی 
نهادینه اجتماعی ماست. مشخصًا مهاجران به 
دلیل شرایط و فشــارهای اجتماعی مستعد بروز 
میزان بیشــتری از جرم هســتند، امــا این دلیل 
نمی شود که جرم فردی را به جامعه   او منسوب کرد. 
بدون شــک تبعیض نژادی، در کنــار و ارتباط با 
دیگر نابرابری ها و فشارهای اجتماعی، در وقوع 
این اتفاق اجتماعی نقش داشــته است. اما باید 
دانست ما یک نوع نژادپرستی نداریم و این آسیب 
تنها به افکار منفی نسبت به »دیگری« و کلیشه ها 
محدود نمی شود. نژادپرستی می تواند در سطوح 
مختلف فردی، نهادی و اجتماعی بروز یابد. گرچه 
تصور می کنیم مفهوم نژاد مشــروعیت خود را از 
دست داده اســت؛ اما این منجر به ناپدید شدن 
نژادپرستی نشده است. یعنی دیگر با ویژگی های 
زیستی کســی متهم نمی شــود، اما تا بخواهید 
از »تفاوت و ناســازگاری« مهاجران می شــنویم. 
بدون شــک تبعیض نژادی، در کنــار و ارتباط با 
دیگر نابرابری ها، در وقوع این اتفاق نقش داشته 
است. »خروج مهاجران«، »فرهنگ برتر« و مسئله 
»امنیت – مهاجران« از نمودهای این است که ما 
به »نژادپرستی بدون نژاد« دچاریم.  سؤال دیگر 
این است که واکنش ما به این فاجعه به چه میزان 
اخالقی اســت؟ آیا »من ســتایش هستم«ها و 
»شمع روشن کردن ها« نمودی از برانگیختگی 
اخالق اجتماعی ماســت یا تنها عواطف جامعه 
است که برانگیخته  شــده اند؟ جنایتی که خود 
گواه آشکاری از گســیختگی اخالق اجتماعی 
است و دیگر رفتارهای ما نشان از »سستی اخالق« 
دارد. سخت است که بپذیریم تنها با این واکنش ها 
نگاه ما تغییر کرده اســت. با ســتایش همدردی 
می کنیــم، جنایت را محکوم می کنیم و ســپس 
»دیگــری و فرهنگــش« را ارج می نهیم، دیگر از 
»جرم جماعتی« نمی گوییم و در برابر تمام شرایط 
اجتماعی مشابه احساس مسئولیت می کنیم. به 
امید اینکه »دیگری« قربانی نگاه و رفتار ما نشود.  

هفته گذشته برنامه  پنجاهمین سالگرد گزارش
تأسیس دانشگاه صنعتی شریف با ویژه 
برنامه  دانشــکده مهندســی انرژی آغاز 
شد. میهمان ویژه  بخش دوم این برنامه، 
دکتر علی اکبر صالحی، رئیس سازمان 
انرژی اتمــی و عضو هیئــت علمی این 

دانشکده بود. 
در ابتــدای این بخش، پنلــی با موضوع 
»چشم انداز توســعه صنعت هسته ای« 
بــود و دکتر غفرانی ریاســت دانشــکده 
مهندســی انرژی ضمن خیــر مقدم به 
دکتر صالحی از لطف همیشگی ایشان 

به دانشکده انرژی تقدیر و تشکر کرد.
دکتــر صالحــی هــم ضمــن تبریــک 
پنجاهمیــن ســال تأســیس دانشــگاه 
شــریف، خدمات دانشــگاه شــریف به 
جامعه در طی سالیان را بسیار ارزشمند 
برشمرد و افزود علی رغم اینکه کل بودجه 
جــاری و عمرانی این دانشــگاه کمتر از 
۱40میلیارد تومان است، ولی خدمات 
و ارزش افــزوده ایــن دانشــگاه بســیار 
ارزشمند بوده است و فارغ التحصیالنش 
همواره باعث سرافرازی و سربلندی کشور 
بوده اند.  دکتر مجتهدی و نقش بی بدیل 
ایشان در جایگاه کنونی دانشگاه شریف 
نکته دیگری بود که رئیس سازمان انرژی 

اتمی به آن اشاره کرد. 
 در ادامه دکتر صالحی به تببین چشم انداز 
توسعه صنعت هسته ای کشور پرداخت. 
البتــه اشــاره کرد کــه قصد ســخنرانی 
طوالنی ندارد و ترجیح می دهد با توجه به 
محدودیت زمان، سؤاالت و نظرات سایرین 
را هم بشــنود.  پــس از ارائــه ای مختصر 
از تاریخچــه صنعــت هســته ای، دکتر 
صالحی علت اصلی تأمین بومی سوخت 
نیــروگاه هســته ای را تجربه مــا از دوران 
جنگ دانست و آن را از جمله تصمیمات 
صحیح دولت وقت برشمرد. البته وی به 
گزارش منافقین در سال 2003 به آژانس 
بین المللی درمــورد فعالیت مخفیانه در 
نطنز هم اشاره کرد و البته بر این نکته نیز 
تأکید کرد که تمامی فعالیت  های نطنز با 
اطالع آژانــس و محمدالبرادعی) رئیس 
وقت آژانــس( بود و آژانس نیــز در همان 
سال به این نکته اشاره کرده است. دکتر 
صالحــی پیوند خوردن توســعه صنعت 
هسته ای با مسائل سیاسی از سال 2003 
را  در کنار ایجاد مشکالت حقوقی، سبب 
توسعه علمی هسته ای و به طور هم زمان 
به دســت آوردن تجربه سیاست خارجی 
در زمینه معادالت سیاســی دانســت که 

نهایتًا منجر به تجلی 
برجام شد که درآن 
حــق غنی ســازی 
ایران رعایت شــد. 
طــرح ممنوعیــت 
مهندسی  تدریس 
هسته  ای در دولت 
جرج بوش نکته ای 
بود که دکتر صالحی 
جهت مقایســه به 

حقــوق به دســت آمده در برجــام به آن 
اشاره کرد.

ریاســت ســازمان انرژی هســته ای در 
ادامه به تشــریح آینده صنعت هسته ای 
با توجــه به برجــام پرداخت. ایشــان به 
بی برنامگــی صنعت هســته ای با توجه 
به مشــکالت عدیــده  سیاســی  اش در 
گذشته اشاره کردند و افزودند: گام های 
اساســی این صنعت از ســال 68 به بعد 
برداشــته شــد ولی طرح ها بدون برنامه 
جامع جلو رفت کــه البته راه دیگری هم 
نبود، چون نیاز به غنی ســازی بود؛ ولی 
ســانتریفیوژ نداشــتیم و باید هرقطعه را 
از بــازار ســیاه تهیه می کردیــم. در کنار 
هــم قــرار دادن ایــن قطعات و بــه بهره 
برداری رســیدنش نزدیک به ۱2 ســال 
طول کشید؛ درحالی که در موازات آن، 
طرح آب ســنگین به عنوان گزینه ای که 
نیاز به غنی ســازی نداشــته باشد، جلو 
می رفت. اما از این نقطه به بعد باتوجه به 
شرایط خاص کنونی باید با برنامه ریزی 

میان مدت و بلند مدت جلو رفت.
و توجیه پذیــری  اصــل هزینه فایــده 
اقتصادی به عنوان مهم ترین شاخصه از 
نظر دکتر صالحی در چشم انداز 20ساله 
صنعت هســته ای بود. ایشــان افزودند: 
در چشم انداز 20ساله حتی غنی سازی 
نیز باید غنی ســازی با صرفه باشد و باید 
به ســمتی برویم که نرخ خرابی )کرش( 

در ســانتریفیوژها 
کاهش پیــدا کند و 
به سطح بین المللی 
برسد. البته با توجه 
بــه ســند برجــام 
گام هــای صنعــت 
 ۱0 هســته ای در 
تــا ۱۵ ســال آینده 
تقریبًا مشخص شده 
است؛ ولی در زمینه 
نیروگاهی نیاز به برنامه جدی داریم. البته 
اختالف نظرهایی در خصوص سهم انرژی 
هسته ای در سبد انرژی کشور وجود دارد؛ 
ولی رسیدن به 3200 مگاوات در ۱0تا۱2 
سال آینده کف ظرفیت خواهد بود. بحث 
ســرمایه گذاری و فایننس سایرکشورها 
در ایران ماننــد چین از جملــه مواردی 
بود کــه دکتر صالحی به آن اشــاره کرد. 
همچنین طرح های همکاری و توســعه 
راکتورهای تحقیقاتی با توجه به شرایط 
باز کنونی نکتــه دیگری بــود که رئیس 
ســازمان هســته ای آن را مهم برشمرد. 
دکتر صالحی با توجه به نیاز راکتورها به 
کیک زرد، طرح های توســعه اکتشافات 
تا رسیدن به ساالنه ۱000 تن کیک زرد 
را از جمله بخش های چشم انداز صنعت 

هسته ای دانستند.
نوآوری سازمانی و سازماندهی، سازمان 
انرژی اتمــی و شــرکت های تابعه محور 
دیگر ســخنرانی این عضو هیئت علمی 
دانشگاه شریف بود. دکتر صالحی اشاره 
کرد که شــرکت های داخلی ســازمان، 
پژوهشــگاه و... وضعیــت نابســمانی 
دارد که مدیریت همه ایــن زیربخش ها 
نیازهای مالــی بســیاری دارد و لذا باید 
به طور بهینه سازمان دهی شود. ایشان 
به حساسیت این صنعت اشاره کردند و 
افزودند: متأسفانه هرگونه تغییرات جزئی 
در ســازمان جهت ســازماندهی نیروها 

که انجام می شــود، در رسانه ها با عنوان 
»جابه جایی دانشمند هسته ای« مطرح 
می شــود که کار را بــرای مدیریت بهینه 

سخت کرده است.
در ادامه این نشست دکتر توفیقی با توجه 
به زمان محدود درخواست کرد که پرسش 
و پاسخ مطرح شــود که دکتر سلطانی، 
معاونت فنی ســازمان انرژی هسته ای و 
مهندس درخشنده، رئیس سابق نیروگاه 
بوشهر نیز ازین پیشنهاد استقبال کردند.
یکــی از دانشــجویان در خصوص بحث 
هزینه فایده در صنعت هسته ای و نقش 
کمتر از ۱0درصد آن در ســبد انرژی در 
۱2 سال آینده پرسشــی مطرح کرد که 
دکتر صالحی پاســخ داد: نیروگاه های 
هســته ای عمدتًا Base load است. اگر 
متوسط توان پایه برق کشور در ۱0 سال 
آینــده را 30یا 40 هزار مــگاوات در نظر 
بگیریم، 3هــزار مگاوات معــادل همان 
۱0درصد می شــود و در خصوص بحث 
هزینه فایده اگرچه اختالف نظر است، 
ولی چنــد روز پیش آقــای چیت چیان 
نامه ای  نوشــت کــه یک روز خاموشــی 
نیروگاه هســته ای حدود 6میلیون لیتر 
در روز مصرف گازوئیــل را افزایش داده 
است. این 6میلیون لیتر می شود ماهی 
۱80میلیون لیتر که معادل ۱۱میلیون 
بشکه اســت که با نرخ حداقل 30دالر، 
باتوجه بــه قیمــت پایین نفــت، حدود 
330میلیون دالر در سال می شود. پس 
محاســبات ما مجازی نیست و بر اساس 
واقعیات اســت. یک نیروگاه، ۵میلیارد 
 )Capital Cost ( دالر قیمتــش اســت
 یعنــی یــک Rate of Return حــدود

 ۱2تا۱3 سال به دست می آورید!
برخــی دیگــر ســؤاالتی در خصــوص 
تدوین قانــون برای جذب دانشــجویان 
هسته ای، نیاز مبرم به توسعه راکتورهای 
تحقیقاتی برای تسلط به فیزیک راکتور 
و ایمنــی آن برغــم هزینــه باالیشــان و  
اصالح آیین نامه پیشــرفت در سازمان، 
پرسیدند. دکتر صالحی اهداف سازمان 
با توجه به چشــم انداز را در این خصوص 
تشــریح کرد. درمورد نیاز به راکتورهای 
تحقیقاتی افزود: راکتورهای تحقیقاتی 
می توانــد در حــد صفرتــوان ) کمتر از 
مــگاوات و در حــد کیلــووات( باشــد و 
نیازی به راکتورهای گران قیمت نیست، 
درحالی که راکتورهــای صفر توان کلیه 
موارد الزم تحقیقاتــی را فراهم می کند و 
هر دانشگاهی اگر یک راکتور می خواهد 

باید بر اساس نیاز و تعریف شده باشد.

رئیس سازمان انرژی اتمی در نشستی صمیمی اما علمی مهمان دانشکده انرژی بود

آینده  صنعت هسته ای

دکتر توفیقی در بخشــی از صحبت هایش گفت که شیوایی کالم دکتر   
صالحی مانع می شود که کســی کالمش را قطع کند که دکتر غفرانی با 
مزاح در پاسخ گفت: البته کســی جرئت ندارد کالمشان را قطع کند که 

خنده حضار را در پی داشت.
محاسبات سرانگشــتی اقتصادی دکتر صالحی در پاسخ به سؤال یکی   
از دانشــجویان از نــکات جالب بود؛ چرا کــه در این محاســبات هزینه 
ســوخت و هزینه تعمیر و نگهداری دیده نشــد و با این وجود بازگشــت 

سرمایه ۱2 سال به دست آمد که عدد قابل توجهی است.

حاشیه ها
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در یک نگاه کلی، ضعف های ایمنی را می توان در 
مواردی خالصه کرد که در ادامه می آید. شــاید 
خیلی از این ضعف ها به نگاه سیاســت گذاری 

کالن و جایگاه HSE در آن بر گردد.

آموزش ایمنی
اولیــن و مهم ترین اقدام برای مقابله با ســوانح طبیعی 
و غیرطبیعــی، آموزش نکات ایمنی در شــرایط عادی 
و عکس العمل هــای مناســب در وضعیــت اضطراری 
است. بدین منظور برای ارتقای سطح ایمنی در محیط 
دانشگاه تمامی استادان، دانشــجویان و کارمندان باید 
در ابتدای ورود بــه محیط کاری خــود، از خطرات آن 
محیط آگاه شوند و از سلســله اقداماتی مطلع شوند که 
باید در هنــگام وقوع حادثه انجــام دهند. آموزش های 
ایمنی در بسیاری از موارد می تواند از بسیاری از حوادث 
جلوگیری کند. برای مثال در حادثه حریقی که در سال 
گذشــته در مجموعه فروشگاه های دانشــگاه رخ داد، 
اگر به غرفه داران آموزش داده می شــد کــه در هنگام 
تعطیلی، وسایل برقی را از مدار خارج کنند این سانحه 

و خسارات ناشی از آن رخ نمی داد.
سوابق حوادث گذشــته در کشور نشــان می دهد که 
بیشــتر تلفات در ســوانح به دلیل اقدامات نامناســب 
افراد پــس از وقوع حــوادث اســت. زیرا افــراد دچار 
حالت سراســیمگی )panic( می شــوند و نمی توانند 
به درســتی تصمیم گیری کنند. به همیــن خاطر باید 
دستورالعمل های الزم در موارد اضطراری پیش از وقوع 
حوادث به افراد آموزش داده شود تا بتوانند در کمترین 
زمان ممکن پس از وقوع ســانحه واکنش های مناسب 
داشته باشند. اما در این زمینه اوضاع در دانشگاه چندان 
بر وفق مراد نیســت. هیچ گونه آموزشی برای واکنش 
ســریع در برابر حوادث به افراد ذی ربط داده نمی شود. 
حتی کارمندان هر بخش نیز نمی دانند که در شــرایط 
اضطراری چه اقداماتــی باید صورت گیــرد تا بتوانند 
دیگران را راهنمایی کنند. در صــورت وقوع حادثه این 

خأل آموزشی می تواند عواقب جبران ناپذیری به همراه 
داشــته باشــد. در صورتی که آموزش اقدامات شرایط 
اضطراری امروزه به صورت دستورالعمل های استاندارد 
برای محیط های مختلف درآمده و ارائه این نکات برای 
استادان، دانشجویان و از همه مهم تر، کارمندان هزینه  

چندانی برای دانشگاه به بار نمی آورد.
آزمایشــگاه ها، خصوصاً آن هایی که با مواد شــیمیایی 
خطرناک یا برق یا دســتگاه های مکانیکی آسیب رسان 
سر و کار دارند، خطرناک ترین نقاط دانشگاه در شرایط 
عادی هستند. برای اســتفاده از آزمایشگاه ها ابتدا باید 
آموزش هــای ایمنی به دانشــجویان ارائه شــود تا در 
آزمایشگاه دچار مشکل نشوند؛ به عنوان مثال، متأسفانه 
در هیچ یک از جزوات آزمایشــگاه دانشکده مهندسی 
شیمی و مهندسی عمران و بسیاری از جزوات دانشکده 
شــیمی، بخشــی تحت عنوان ایمنی و خطرات محیط 
آزمایشــگاه وجود ندارد و به دانشــجویان تنها تئوری و 
فرمول های نهفته در دســتگاه ها و تجهیزات، آموزش 
داده می شود! در حالی که در هنگام حادثه با آن فرمول ها 

هیچ کاری را نمی توان از پیش برد.

عالیم ایمنی
با توجه به اینکــه هر محیط کاری، شــرایط و خطرات 
مختص به خــود را دارد، بایــد در ابتــدای ورود به آن 
محیط از طریق تابلوها و عالیم هشــداردهنده به افراد 
درباره مواردی کــه در آن محیط بایــد رعایت کنند، 
آگاهی داد. اما آنچه در محیط دانشگاه و از همه مهم تر، 
آزمایشگاه ها می بینیم، تطابقی با الزامات ایمنی ندارد. 
مشاهدات حاکی از آن اســت که غالب آزمایشگاه های 
شــریف فاقد عالیــم هشــداردهنده هســتند، نحوه 
استفاده صحیح از دســتگاه ها و خطرات آن ها در کنار 
دســتگاه های آزمایشــگاهی درج نمی شــود، شماره  
تلفن های اضطراری در ورودی هیچ یک از دانشــکده ها 
به چشــم نمی خورد و مــوارد ایمنی برای اســتفاده از 
آسانسورها به ندرت مشاهده می شــود. در عوض آنچه 

ابتدا جلب توجه می کند، اعالمیه های آموزش و لیست 
نمرات است!

در هنگام وقــوع حریق ابتدا باید برق ســاختمان قطع 
شــود؛ اما چند نفر از مــا از محل اســتقرار تابلوی برق 
ســاختمان ها اطالع داریم یا حتی در صورت اطالع از 
محل آن می توانیم اقدامات صحیــح را انجام دهیم؟ با 
تقریب خوبی، هیچ کس! زیرا عالیــم در تابلوهای برق 
به نحوی تعبیه نشــده اند که در وضعیت اضطراری یک 
فرد غیرمتخصص بتواند از کلیدهای برق سر درآورد. در 
موارد دیگری همچون آزمایشگاه کاتالیست دانشکده 
مهندسی شیمی مشاهده می شــود که تابلوی برق این 
اتاق با اتاق کناری مشترک است و در صورت قفل بودن 
در این آزمایشــگاه، امکان قطع کردن بــرق برای اتاق 
کنــاری وجــود نــدارد. در محوطه های ســاختمانی 
هشــدارها و دســتورالعمل های الزم برای عبور و مرور 
از این مناطق باید در مبــادی ورودی تعبیه و عابران از 
خطرات احتمالی آگاه شوند. اما آنچه در عمل شاهد آن 
هســتیم، تا حد ممکن از ارائه هرگونه اطالعات ایمنی 
دریغ می شــود و در بهترین حالت به نصب یک تابلوی 

مثلث خطر بسنده می شود.

سایت اینترنتی دانشگاه
تمام دانشــگاه های مطرح دنیا صفحه ای را روی سایت 
اینترنتی خود قرار می دهند کــه در آن به موارد ایمنی، 
خطرات محیط کار، بهداشــت محیط کار، مالحظات 
محیط زیســتی و رفتارهای اضطراری اشاره می شود. 
http://www.utexas. :برای مثال، رجــوع کنید بــه

edu/safety یا http://ethz.ch/safety. آن ها ایمنی 
را در اولویت کاری خود قــرار داده اند. وجود این صفحه 
نقش مهمی در آگاهی بخشی در حوزه مدیریت بحران 
دارد؛ اما در سایت دانشگاه شــریف که خود را هم طراز 
دانشــگاه های اروپا و آمریکا می داند، جســت وجوی 
کلمه »ایمنی« در بخش فارســی ســایت تنها ما را به 
همایش های پیشین ملی مهندســی ایمنی و مدیریت 

HSE و مــواردی از ایــن قبیــل راهنمایــی می کند. 
جســت وجوی کلمه »safety« یا »HSE« در بخش 
انگلیسی سایت شریف نیز نتیجه ای را حاصل نمی کند.

ضعف های ایمنی ساختمان ها
ساختمان های دانشــگاه نیز دارای مشکالت عدیده ای 
اســت. چشــمگیرترین ضعف اجرایی قابل مشاهده، 
باز شــدن در ورودی اغلب کالس های دانشــگاه رو به 
داخل اتاق اســت، در صورتی که طبــق الزامات ایمنی 
در مکان های پرتراکم که کالس هــای درس جزو این 
موارد محســوب می شــود، درها باید رو بــه بیرون باز 
شوند تا هجوم افراد به ســمت در خروج در هنگام وقوع 
حادثه باعث مسدود شدن در نشــود. مورد دیگری که 

نگاهی اجمالی به ضعف های ایمنی در محیط دانشگاه

ایمنی در اولویت Nام

نگاه شما به کسی که کارهای پرمخاطره می کند و توجهی به موارد ایمنی ندارد،  پرونده
چگونه اســت؟ ممکن اســت جواب شــما، صفت هایی مانند شــجاع و پرجرئت نوید حسینی

باشــد، اما در جوامع پیشرفته رعایت نکردن ایمنی را نشــانه  حماقت آن فرد می دانند. بر اساس 
آمارهای جهانی هزینه های ناشی از حوادث، ده برابر هزینه هایی است که باید صرف ایمنی شود. 

در نتیجه از دیدگاه مالی نیز با ارتقای ســطح ایمنی می توان هزینه های پیش بینی نشده در پروژه 
را کاهش داد. البته هزینه های معنوی ناشــی از خسارات حوادث در بســیاری از موارد غیرقابل 
محاسبه و غیرقابل بازگشت اند. در این پرونده قصد داریم دانشگاه را به عنوان یک جزء از جامعه 
از نظر HSE یا همان )سالمت، ایمنی و محیط زیست( مورد ارزیابی قرار دهیم. این نکته را مدنظر 

خطرهایی که حین تردد در دانشگاه در کمین ما هستند

پله های باستانی ساختمان ابن سینا
 عبور و مرور از روی سنگ های شکسته

 پله های این ساختمان، تخت جمشید را در 
خاطرمان متصور می گرداند. دور از جان 

شریفی های عزیز، معمواًل بیشتر مرگ های 
 مغزی در اثر زمین خوردن و ضربه مغزی در پله ها 

اتفاق می افتد.

تصادف
عبور و مرور وسایل نقلیه و افراد پیاده در یک مسیر 

مشترک می تواند جان عابرین پیاده را در معرض 
خطر قرار دهد.

خطر پرتاب شدن مصالح ساختمانی
نوسازی در شریف بسیار پسندیده است، به شرط آنکه 
الزامات ایمنی رعایت شود تا جان افراد به خطر نیفتد. 
راهرویی که در کنار کارگاه ساختمانی قرار دارد، حتمًا 
باید سازه حفاظتی داشته باشد. برای مطالعه دقیق تر 

درباره الزامات آن شما را به فصل پنجم از مبحث 
دوازدهم مقررات ملی ساختمان ارجاع می دهیم.

آمبوالنسی که همیشه اشتباه پارک می شود
آمبوالنس دانشگاه معمواًل طوری پارک می شود که 

جلوی آن رو به ساختمان مرکز معارف است و باید 
برای بیرون آمدن آن را سر و ته کنند. سر و ته کردن 

این آمبوالنس در مواقع اضطراری جدا از اینکه 
رسیدن آمبوالنس به بیمار را به تعویق می اندازد، به 

خودی خود خطرآفرین است.

تیرهای چراغ برق که دقیقًا در وسط پیاده رو 
واقع شده اند

شمایی که چشمانتان بیناست، اگر جلویتان را نگاه 
نکنید، حتمًا با این تیرها برخورد خواهید کرد. وای 

به حال آن روشن دلی که بخواهد در این پیاده رو 
رفت و آمد کند!
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به ما نمره دهید!
خواننده محترم روزنامه شریف، با ارسال یکی از اعداد 1 تا 10 به سرویس پیامکی روزنامه به شماره 
100066166006، به پرونده این شماره )HSE( نمره دهید. 10 بیشترین میزان رضایتمندی 

شما از خواندن این پرونده است.
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در اغلب ساختمان های شــریف به درستی اجرا نشده 
 است، پلکان فرار اســت. پلکان فرار به عنوان تنها راه 
خروج سریع افراد از ساختمان ها در وضعیت بحرانی، 
از جمله حریق شناخته می شــود که سهل انگاری در 
اجرای صحیــح آن می تواند عواقــب جبران ناپذیری 
برای ساکنان به همراه آورد. ســاختمان های اسکلت 
فلزی شــریف در برابر حریق بســیار آســیب پذیرند. 
حتی در ساختمان های در دســت ساخت نیز پوشش 
ضدحریقی کــه بتواند یک ســاعت، حداقــل زمان 
اســتاندارد الزم مقاومت ســازه در برابر آتش سوزی، 

مقاومت کند برای سیستم سازه اجرا نشده  است. 
از طرف دیگر، سیســتم اعالم وضعیت اضطراری باید 
هر یک ماه یک بار به صورت آزمایشــی امتحان شود 

تا بتوان عیب های احتمالی به وجــود آمده را برطرف 
کرد و از سالمت سیســتم اطمینان حاصل کرد. ولی 
بنا به گفته دکتر رشــتچیان در شــریف سیستم های 
هشــدار، ســالی یک بار هم در معرض آزمــون قرار 
نمی گیرند و مشخص نیســت که آیا بتوانند در مواقع 

اضطراری به درستی عمل کنند. 

برنامه مدیریت بحران دانشگاه
با توجه به تعــداد زیاد افرادی که در محیط دانشــگاه 
حاضرند، چنانچه در دانشــگاه ســانحه ای رخ دهد، 
می تواند خسارات جانی گســترده ای به دنبال داشته 
باشــد. به عالوه با توجه بــه قیمت بــاالی تجهیزات 
دانشگاهی خســارات وارده در اثر سوانح از لحاظ مالی 
نیز قابل توجه خواهد بود. به همین دلیل دانشگاه باید 
در برابر وقوع سوانح طبیعی و غیرطبیعی آمادگی الزم 
را داشته باشــد. در حال حاضر، چنانچه حادثه ای رخ 
دهد، هیچ کس نمی داند که در ابتدا به چه کســی باید 

مراجعه کند.
تمامی فعالیت های مدیریت بحران در نهایت به تدوین 
 )EOP( برنامه عملیاتی مواجهه با وضعیت اضطراری
ختم می شــود. پس از وقوع حادثه زمان چندانی برای 
برنامه ریــزی و تصمیم گیری وجود نــدارد و لحظات، 
سرنوشت ســازند. بدین منظــور باید پیــش از وقوع 
حادثه ســناریوهای احتمالی را شناسایی کرد و برای 
مواجهه با هر یک، برنامه  عملیاتی پیشــنهاد داد. این 
برنامه به عنوان ســند راهنمای برنامه مدیریت بحران 
شناخته می شود. برنامه جامع مدیریت بحران وظایف 
اشــخاص را در هنگام وقوع حادثه مشــخص می کند 
و از دســت پاچگی و موازی کاری جلوگیری می کند. 
در فرایند تهیــه برنامه  مدیریت بحران با اســتفاده از 
ارزیابی ریســک، خطرات محیط دانشــگاه شناسایی 
می شــود. این برنامه تنها به شــکل یک دستورالعمل 
کتابخانه ای نیســت، بلکه باید به طور مداوم بازبینی 
شــود. چنانچه این برنامه تدوین گردد، بســیاری از 
ضعف های اشاره شــده در قســمت های قبلی به طور 
خودکار برطرف می شود. مهم ترین پیشنهاد نگارنده 
به عنوان یک پژوهشــگر حوزه  ایمنی به مســئوالن 
دانشگاه، تدوین برنامه جامع مدیریت بحران در سطح 

دانشگاه و حتی سطوح گسترده تر است.

HSE حق شهروندی است
دکتر رشــتچیان از استادان دانشــکده مهندسی شیمی 
و از صاحب نظــران حــوزه HSE  در کشــور هســتند. در 
مصاحبــه کوتاهــی بــا ایشــان، مســائل و مشــکالتی که 
دانشــگاه در این زمینه با آن دســت و پنجه نرم می کند را 

کردیم. بررسی 

 HSE چند ســالی اســت کــه وارد ادبیات ما شــده اســت. این بحث بیشــتر چــه حوزه هایی را 
در برمی گیرد؟

در حقیقت بحث HSE چند ســالی است که در ایران مطرح شده اســت. این 3 مقوله در صنایع به صورت 
یکپارچه بررســی می شــوند؛ زیرا در صورت بروز حادثه ای مانند ســرریز ماده شــیمیایی در صنعت، ابتدا 
مباحــث مربوط به ایمنی اســت که باید مــورد توجه قرار گیرد. ســپس در بازه زمانــی میان مدت مباحث 
مربوط به ســالمت کارکنان مطرح اســت و نهایتًا در بعد زمانی و مکانی بزرگ تر مشکالت محیط زیستی به 
وجود می آورد. در دانشگاه شریف برخی از دانشــکده ها دارای امکانات نیمه صنعتی هســتند که طبیعتًا 
حوادث مشابه با صنعت در این مراکز پژوهشــی می تواند رخ دهد. از طرف دیگر امروزه HSE تنها مربوط 

به صنعت نیســت و در تمام ابعاد زندگی شهروندی مطرح است.
آیا در دانشــگاه اقدامی برای ارتقای HSE انجام شده است؟

به طور مشخص در دانشکده شیمی فعالیت هایی برای جمع آوری پسماندهای خطرناک صورت گرفته است. 
در دوره مســئولیت بنده در پست ریاست دانشــکده مهندسی شــیمی و نفت نیز تهمیداتی را برای به دست 
آوردن مینیمم ها به وجود آوردیم؛ اما در آزمایشــگاه ها هنوز مشــکالت زیادی وجود دارد. به همین دلیل با 
حضور جناب آقای دکتر نجمی، معاون مالی و اداری دانشــگاه، شورای عالی HSE تشکیل جلسه داد تا در 
این شورا به مسائل بنیادی HSE در دانشــگاه پرداخته شود. اتفاقات زیادی در دانشگاه رخ داده است؛ اما 

هیچ کدام به صورت رکورد درنیامده که با شــکل گیری دفتر HSE این امر نیز صورت خواهد گرفت.
به عنوان یک شــاخص آیا بودجه ای برای مباحث مربوط به HSE اختصاص داده شده است؟

در واقع، مشکلی از لحاظ بودجه در این زمینه وجود ندارد و دانشگاه به اندازه کافی منابع مالی در اختیار 
دارد. مشــکلی که در این زمینه وجود دارد، اهمیت دادن به مباحث HSE است. در گذشته توجه کمتری 

به این مســائل معطوف بود ولی در حال حاضر توجه بیشــتری به مسائل HSE می شود.
امیدی وجود دارد که این مشــکالت در کوتاه مدت برطرف شود؟

همان طور که عرض کردم، هدف از تشکیل این شورا برطرف کردن مشکالت HSE در دانشگاه است و باعث 
خوشــحالی ماست که انتقادات سازنده به این شورا منعکس شــود و این وظیفه اخالقی و حرفه ای دانشگاه 
است که این مشکالت را برطرف نماید. بیشتر صنایع برای رفع مشکالت ایمنی خود به ما مراجعه می کنند؛ 
آنگاه ما چطور نمی توانیم مشکالت خود را برطرف نماییم؟ برخی مشکالت HSE در دانشگاه به وضوح قابل 
مشاهده است، از جمله: عبور و مرور وسایل نقلیه بعضًا با سرعت غیرمجاز در سطح دانشگاه که به هیچ عنوان 
برازنده دانشگاه نیســت؛ چاله ها و برآمدگی های کف دانشگاه که می تواند موجب زمین خوردن افراد شود؛ 
ایراد در آسانسورها که برای شخص بنده اتفاق افتاده و می توانست موجب آسیب غیرقابل جبران شود و... .

لطفًا اگر توصیه  نهایی در ایــن زمینه دارید، مطرح فرمایید.
مسائل HSE حق شهروندی است و دانشجویان شهروند این دانشــگاه هستند. از دانشجویان خواستارم 
چنانچه مشــکالتی در این زمینه مشــاهده می کنند، به معاونت مالی و اداری دانشــگاه که مسئولیت این 

امر را به عهده گرفته اســت، گزارش نمایند.

داشته باشــید که بازتاب تمام ضعف های ایمنی دانشــگاه در قالب یک پرونده نمی گنجد و حتی 
در بعضــی مــوارد تبعــات نامطلوبی بــه همــراه دارد. اما در ایــن پرونده ســعی بر آن داریــم تا با 
خاطرنشــان کردن برخی نقایص، دغدغه ارتقای ایمنی دانشــگاه را در ذهن مســئوالن مربوط و 

خود دانشجویان زنده کنیم.

تیرهای چراغ برق که دقیقًا در وسط پیاده رو 
واقع شده اند

شمایی که چشمانتان بیناست، اگر جلویتان را نگاه 
نکنید، حتمًا با این تیرها برخورد خواهید کرد. وای 

به حال آن روشن دلی که بخواهد در این پیاده رو 
رفت و آمد کند!

سنگ فرش های شکسته، فرورفته و برآمده  
لوپ ها و راهروهای منتهی به آن ها

عبور و مرور در این مکان ها خصوصًا در ساعات 
تاریک می تواند شما را نقش بر زمین کند. شش 

دانگ حواستان به جلوی پایتان باشد! حاال بگذریم 
از آن سنگ فرش هایی که از جا درآمده اند و زیر آن ها 
آب جمع شده است و هیچ شریفی در دنیا نیست که 

پاچه شلوارش با آن ها خیس نشده باشد!

نماهای ناایمن ساختمان ها
پنجاه سالگی دانشگاه شریف جدا از آنکه مایه 

مباهات است، این پیام را برایمان دارد که پنجاه سال 
از عمر برخی از ساختمان های شریف می گذرد و در 
این پنجاه سال نمای ساختمان ها روزگار سختی را 

به خود دیده اند و در معرض ریزش هستند. بسیار 
واضح است که سقوط نمای ساختمان ها خطرات 

ناگواری را به دنبال خواهد داشت.

پله های صیقلی
عبور و مرور از این پله ها حتی در روزهای عادی 

خطرآفرین است، چه رسد به روزهای نزول باران 
رحمت!

برگ ها و شاخه های درختان
اگر برای لحظه ای حواستان پرت شود، این 

شاخه ها که در مواردی به شکل شمشیر 
هستند، به سمت چشمان شــما نشانه رفته اند و 

می توانند در کســری از ثانیه شما را برای همیشه 
کور کنند.



گام های ایتالیا برای توسعه برق تجدیدپذیر در ایران
طبق اعالم وزارت نیرو بر اساس تفاهم نامه اخیر ایران با دولت ایتالیا، مجموعًا حدود 
۵00 مگاوات ظرفیت برق تجدیدپذیر  در ۵ ساله آینده به بهره برداری می رسد. یکی از 
این طرح ها، همکاری شرکت Carlo Maresca برای ساخت نیروگاه ۵0مگاوات برق 
خورشیدی در قشم است. طبق قول شرکت ایتالیایی این طرح طی 8 ماه به بهره برداری 

می رسد. براساس الیحه برنامه ششم توسعه، در پنج سال آینده 26هزار مگاوات نیروگاه جدید در کشور باید ساخته 
شود که از این ظرفیت در سال های آتی حدود ۱6هزار مگاوات با تبدیل نیروگاه های حرارتی به سیکل ترکیبی و 3هزار 

مگاوت توسط نیروگاه های تولید پراکنده)DG( و ۵هزار مگاوات توسط نیروگاه های تجدیدپذیر تأمین می شود.

چالش انتقاِل آب
ســابقه طرح انتقال آب از دریای خزر به نقاط مرکزی کویر ایران به دولت سازندگی 
برمی گردد. طرحی که در این سالیان به علت مسائل و مشکالتش هیچ وقت اجرایی 
نشد. این روزها اما، دولت یازدهم مجددًا این طرح را مطرح کرده است. درحالی که 
منتقدان معتقدند مادامی کــه بازچرخانی آب و تصفیه آب و فاضالب نداریم و 2۵ 

تا 30درصد آب در شــبکه های توزیع هدر می رود و کشاورزی که 90درصد آب کشور را مصرف می کند و تنها 
30 تا 40درصد راندمان آبیاری دارد، این گزینه ها، گزینه تأمین آب هستند و نه انتقال آب. لذا چرا باید آب را 

با هزینه مترمکعبی ۱0هزار تومان منتقل کنیم و بعد 40درصد آن را هدر دهیم؟
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در شــماره های قبلی در خصوص  محیطزیست
ارتباط بخش آب و انرژی و مفاهیم احمد حسین نژاد

اولیه این حوزه مباحث مختصری بیان شد. نکته ای در 
آن متن اشاره شد که این نوشتار از بحث روی مفهومی از 
آن آغاز می شود. در متن گذشته آمده بود که »...از این 
مقدار آب در دســترس در دنیا، بیش از 70درصد آن در 
بخش کشاورزی مصرف می شود...«. مصرف »باالی آب 
در بخش کشــاورزی« کلیدواژه ای است که تکرارش در 
گزارش های علمی  یا ژورنالیستی مرتبط با آب فرکانس 

باالیــی دارد و کمتر محفل  یا نشســتی برگزار 
می شــود که بحث مصرف باالی آب در بخش 
کشاورزی در آن بیان نشود. به شکل ۱ نگاهی 

داشته باشیم. 
 در اینجــا در یــک نمــودار آب برداشــتی 
)Withdrawals( در ســمت چپ آمده اســت 
که نشان می دهد حدود 67 درصد از کل منابع 
آب استخراج شده در بخش کشاورزی جریان 
یافته اســت؛ در حالی که نمودار  سمت راست 
مقــدار آب مصرفی را نشــان داده کــه بیش از 
90درصد از همان منابع آب برداشــتی که در 
سیســتم آب جریان دارد در بخش کشــاورزی 
مصرف می شــود. اما تفاوت »آب برداشتی« و 

»آب مصرفی« چیست؟ 
آب برداشــتی مقدار آبی اســت که از منابع اســتخراج 
می شــود و در سیســتم جریان می یابد، به عنوان مثال 
۱0درصد از آبی که برای تولید توان نیروگاه ها برداشت 
می شــود، مقدار آب فرایندی اســت که به عنوان مثال 
در ســیکل های نیروگاه هــا در حال چرخش اســت که 
پس از هر بار مصرف در یک ســیکل دوباره بعد از انجام 
فرایندی روی آن در سیکل مورد استفاده قرار می گیرد؛ 
پس این آب با کیفیت های مختلف ولی مقداری تقریبًا 
ثابت همواره در دسترس است و آب مصرفی یعنی مقدار 
آبی که پس از برداشــت و جریان یافتن در سیستم طی 

فرایندی یــا محصولی از چرخه خارج می شــود. مانند 
مصرف آب برای تولید میوه که با برداشــت محصول آب 
از چرخه کشاورزی خارج می شود. به همین دلیل است 
که هر چند برداشــت آب برای کشــاورزی مقدار باالیی 
اســت؛ ولی مصرف آب در این بخش بــاالی 90درصد 
اســت. همان طور که مالحظه می شود، بیان مفهوم دو 
عبارت تفاوتی بســیار در درصد تقســیم بندی سهم ها 
به وجــود آورد. همان طور که همــگان می دانند، برای 
کشوری مانند ایران که با مســئله آب مواجه است، نیاز 

به بررســی و برنامه ریــزی روی مســئله آب امری مهم و 
حیاتی برای توسعه و توسعه پایدار است. حال اولین گام 
یافتن سؤالی است که این مشکل از آن ناشی شده و گام 
بعد اقدام برای حل آن اســت. برای مسئله آب در دیدی 
ســطحی می توان این طور گفت که ازآنجایی که منابع 
آب ثابت هستند پس  باید ســؤال را یافتن علت مصرف 
باال در بخش های مختلف به ویژه کشاورزی دانست و راه 
حل آن را تبلیغات برای کاهش مصرف کشاورزان و سایر 

مصرف کنندگان بیان کرد. 
اگر کم مصرف کردن به همین کلیت راه حل باشد یکی 
از راه حل های مناســب تبلیغات بــرای کاهش مصرف 

خواهد شد. هر چند که این کار کشاورز یا مصرف کننده 
را به کاهش مصرف میل می دهد، منافع شــخصی که 
مقدار تولید بوده که به میزان مصرف بستگی دارد، به طور 
طبیعی و با قیمت پایین آب بر این خواسته که به کشاورز 
پیشنهاد شده غلبه خواهد کرد.  اگر در رویکردی دیگر 
به بررسی سیستمی که در آن آب جریان داشته و کشاورز 
وجود دارد نگاه شود و پیش از اظهار نظر و ارائه راه حل، 
تحلیل بر این ارتباطات و اتفاقات انجام گیرد، نقاط مهم 
این سیستم به دست آمده که آن گاه با تحلیل آن نقطه و 
ایجاد قیمت گذاری مناسب در نقاط مورد نظر 
به گونه ای که کشاورز یا مصرف کننده ترغیب 
به کاهش مصرف گردد، نتیجه مناســب تر به 
دســت خواهد آمد. حال نکتــه پیچیده ای که 
شــاید کار تصمیم گیران را در استفاده از روش 
دوم سخت می کند این باشد که در هر موقعیت 
مکانی آب، چگونه کیفیت آن ســنجیده شده 
و بعد از آن چگونه هزینه آب در دســترس برای 

قیمت گذاری به دست آید! 
آنچه در این گفته مشهود است در رابطه با مسئله 
آب در دو ســطح بحث مطرح می شود. سطح 
ســاده که سطح درک اســت که مصرف کننده 
بایستی دارای آن باشد و سطح دیگر درک مفهوم 
ارتباطات و اتفاقات اســت که درک را در مصرف کننده 
نهادینه می کند. تحلیل در نقطه ای از تالقی جریان  آب 
با عوامل موثر دیگر مانند انرژی درک این اتفاقات را نتیجه 
می دهد که درک و شــناخت اتفاقــات و عوامل، قدرت 
کنترل آن را ایجاد می کند و نقاطی را مشخص می کند 
که باید روی آن کار کرد و آن گاه اســت که شــاید یکی از 
کارهایــی که می توان برای تأثیر بر سیســتمی پیچیده 
انجام داد، تبلیغات در بخشی خاص و موضوعی مختص 
آن باشــد که نهایتًا منجر به کاهش مصرف شــود. این 
رویکرد با روش شناسی خود می تواند در موضوع ارتباط 
آب و انرژی برای کاهش مصرف این منابع استفاده شود.

نیاز به درک مفاهیم در حل مشکالت آب
در رابطه با مسئله آب در دو سطح بحث مطرح می شود، سطح ساده که سطح درک است که مصرف کننده بایستی دارای آن باشد 

و سطح دیگر درک مفهوم ارتباط و اتفاقات است که درک را در مصرف کننده نهادینه می کند

سه شنبه های بدون خودرو 
با بحــران آلودگی هــوا در  نوید حسینی

کالن شــهرها پیشــنهاد سه شــنبه های بدون 
خودرو توســط گروهی از فعاالن محیط زیست 
اراکــی مطرح شــد کــه با اســتقبال ســازمان 
حفاظت محیط زیست و وزارت ورزش و جوانان 
روبه رو شد. با توجه به سهم مردم برای مشارکت 
در کاهــش آلودگــی هــوا، در ایــن جنبش از 
شهروندان خواسته می شود تا حداقل یک روز 
از هفته بدون خودروی شــخصی وارد محدوده  
شــهری شــوند تا از میزان آلودگی هوای شهر 
کاسته شود. برای اثربخشــی بیشتر این طرح 
بهتر اســت شــهروندان پیاده یا با دوچرخه به 
محل کار خود بروند. اما اولین مشکل اساسی 
اینجاســت که مدیــران این ســازمان ها تنها از 
دیگران می خواهند که به این کمپین بپیوندند 
و خــود را مبــری از کمــک بــه ایــن کمپین ها 
می داننــد. به عنــوان مثــال رئیس ســازمان 
حفاظت محیط زیست در حرکتی نمادین تنها 
در روز هوای پاک از تاکسی برای رفتن به محل 
کار خود استفاده کرد. البته بر ایشان خرده ای 
نیســت. زیــرا ایــن گونــه طرح هــا در واقــع 
الگوبرداری ناقصی از طرح هایی اســت که در 
کشورهای پیشــرفته اجرا می شود زیرا در حال 
حاضر زیرساخت الزم برای اســتفاده از شبکه 
حمل و نقل عمومی به طور مناسب وجود ندارد. 
مترو و سامانه اتوبوس تندرو دو وسیله ای هستند 
که می توانند در کاهش میزان ترافیک و آلودگی 
هــوا نقش بســزایی ایفــا کنند؛ امــا چنان که 
دیده اید برای ســوار شــدن در مترو و BRT در 
ساعات پیک ترافیک بایستی کرامت انسانی را 
زیر پا گذاشــت! همــه ما شــنیده ایم که رئیس 
شرکت مرســدس بنز از دوچرخه برای رفتن به 
محل کار خود استفاده  می کند؛ اما هیچ گاه این 
بحث مطرح نمی شود که امکان استفاده ایمن 
از دوچرخه در خیابان های آلمان فراهم است؛ 
در حالی که در هیچ یــک از خیابان های اصلی 
شهر تهران مسیری برای تردد دوچرخه مشاهده 
نمی کنیم. از طرف دیگر تردد دوچرخه در میان 
خودروهایــی بــا راننــدگان بی احتیــاط حکم 
بازی کردن با جان سرنشــین دوچرخه را دارد. 
درنتیجه تنها راه جایگزین برای عدم استفاده از 
خودروی شــخصی اســتفاده از تاکســی های 
فرســوده ای اســت که خود نقش بســزایی در 
آلودگی هوای کالن شهرها دارند. بدیهی است 
با این وضع نابسامان برای بسیاری از شهروندان 
چاره ای جــز اســتفاده از خودروی شــخصی 
نمی ماند. لذا شایســته است سازمان حفاظت 
محیط زیســت به جــای یافتــن دیــوار کوتاه 
شهروندان، شهرداری ها را ملزم سازد تا به جای 
صرف هزینه های هنگفت برای دوطبقه کردن 
اتوبان ها، زیرساخت های الزم برای استفاده از 
سیستم حمل و نقل عمومی را فراهم آورد تا همه 
شــهروندان از جملــه مدیران دولتــی نیز قادر 
باشند با حفظ کرامت انســانی از وسایل نقلیه 

عمومی استفاده نمایند.

انـــرژی و محیط زیـــستبهره وری

 شکل2- شماتیکی از چرخه آب در طبیعتشکل 1- سهم آب برداشتی و آب مصرفی در بخش های مختلف
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در ادامه »نسبت تصویر«
هفته گذشــته درباره اهمیت نســبت تصویر صحبت 
کردیم، گفتیم که چرا بســیاری از عکس ها با نســبت 
2در3 ثبت و ذخیره و به نمایش گذاشــته می شــوند. 
اما هر چقدر هم که یک نســبت اهمیت داشــته باشد، 
دلیل نمی شود تا نســبت های دیگر را فراموش کنیم. 
مثاًل قاب 16 در 9 بــرای به تصویر کشــیدن مضاعف 
آرامش در یک دشــت )به حالت افقی یا لند اســکیپ(  
یا ایستادگی ســتون های یک بنا )به حالت عمودی یا 
پرتریت( مورد اســتفاده قرار می گیــرد. در مقابِل این 
بحث، قــاب مربعی را داریم که یکــی از قاب های مورد 
عالقه مستند نگاران و عکاســان خیابانی است، چرا که 
بدون تأکید برعریض بودن یا طویل بودن، به خلق یک 

بی حالتی خاصی کمک می کند. دلیل محبوبیت دیگر 
این قاب وجود دوربین های مدیوم فرمت بسیار زیادی 
با ابعاد 6 در 6 است. در این دوربین ها تصویر روی فیلم 
نگاتیو به عرض 6 ســانتی متر)فیلم 12۰( در 6 سانتی 
متر ثبت می شــود. به دنیای الرج فرمت که پا بگذاریم 
کادر 4 در 5 حرف اصلی را می زند. عکاسان الرج فرمت 
از اســالید هایی با ابعاد 4 اینچ در 5 اینچ و یا 8 اینچ در 
1۰ اینچ اســتفاده می کنند و دلیل محبوبیت این کادر 
در الرج فرمت همین اســت. عکس روبه رو هم با همین 
کادر ثبت شده اســت یعنی 4 در 5. اگر یادتان باشد در 
ترکیب بندی یک اصل بود که ســعی کنیــد کادرتان 
را تا می توانید پر کنید. اینطــوری نظر مخاطب جلب 

می شود و عکستان از لحاظ بصری با ارزش تر می شود. 
همان طور که مشــاهده می کنید، انتخاب نسبت 4 در 

5 به جای بقیه نسبت ها برای این امر مفید بوده است.

عکاس باشی
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بعــد از ورودم به دانشــگاه، انتظار  هزار قلم
داشــتم با فضایی روبه رو شــوم که فرزاد قدیانلو

کارهای گروهی و فعالیت های جمعی در آن زیاد باشد. 
به همه گروه ها ســر زدم، از انجمن های علمی گرفته تا 
گروه های فرهنگی و گروه های فرادانشگاهی. اما بعد 
از 4 ســال تازه فهمیــدم که کاًل اســاِس کار گروهی در 
اتاق هــای چهارنفره ای که زندگــی می کردیم، رعایت 

نشده بود.
خوابگاه طرشت3، سه بلوک دارد که هر کدام 9۵ اتاق 
قابل ســکونت دارد. در هــر کدام از ایــن اتاق ها 4 نفر 
زندگی می کند. با یک حســاب سرانگشــتی می شود 
فهمید کــه قریب بــه ۱۱۵0 نفر در خوابگاه ســکونت 
دارند. این حجم از دانشجو اگر با هم کار گروهی انجام 
بدهند، هم برای خودشان، هم برای کشور مفید است. 
)شایان ذکر اســت که بعضی ها دارند این فعالیت ها را 
انجام می دهند.( برای اینکه سرتان درد نیاید یک راست 
می روم سر اصل مطلب؛ آن هم اینکه بنای کار گروهی 
در اتاق ها گذاشته نشده است! ممکن است با خودتان 

بگویید مگر در اتاق هم باید کار گروهی کرد؟
 وقتی وارد اتاق شوید با میزهایی روبه رو می شوید که به 
دیوار چســبیده و معمواًل کارایی شان در این حد است 
که ظروف دانشجو ها رویشان قرار بگیرد. این نوع میزها 
به صورتی اســت که وقتی کسی پشــتش می نشیند، 
روبه روی دیوار اســت، کاًل پشتش به هم اتاقی هایش و 

اتاق اســت و تعاملش با آن ها از بین مــی رود و احتمااًل 
لپ تاپ)اگر کتاب باشــد که دســت مریــزاد( جلویش 

است.
چطــور می شــود بنــای کار گروهــی را با ایــن میزها 

گذاشت؟
مدت یک سال در شورای صنفی دبیر کمیته تأسیسات 
بودم و تمــام خوابگاه های دانشــگاه را دیدم. می دانم 
که این بحث فردگرایی در تمام خوابگاه های دانشگاه 

شریف یک امر کاماًل مشهود و فوق العاده مبسوط است. 
همه ما می گوییم افــرادی که می خواهند با هم در یک 

اتاق زندگی کنند، باید با هم تعامل داشته باشند. 
جالب است که بارها و بارها می بینیم تحت عنوان نحوه 
زندگی و کار گروهــی، فعالیت هایی صورت می گیرد، 
ولــی غفلت از این مهم، موجب می شــود خیلی از این 
فعالیت ها به نتیجه نرسند و حتی نتیجه عکس دهند. 
اما برخی راهکارها که خودمان می توانیم انجام دهیم:

اگر میز به گونه ای طراحی شود که وسط اتاق قرار گیرد، 
بچه های هم اتاقی می توانند روی میز و به قول خودمان 
دورهمی غذا را میل کنند. وقتی می خواهند یک پروژه با 
هم انجام دهند، می توانند مستقیم رودرروی هم باشند 
و ارتباط چشمی بین دانشجوها بیشتر می شود. بچه ها 
دور میز نشســته و رودرروی هم شــروع به بیان نظرات و 
دیدگاه هایشــان می کنند. اما چرا رودرروی هم باشند 

یا بهتر است بگویم بتوانند چهره همدیگر را ببینند؟
پس کجا تنهایی درس بخوانیم؟

کتابخانــه، ســالن مطالعــه و حتــی اتــاق خودمان با 
هماهنگی هم اتاقی ها در ساعات مشخص.

چطور افراد بومی و خوابگاهی کار گروهی کنند؟
ایــن نکته کــه مســئوالن باید مکانــی بــرای این گونه 
فعالیت هــا تــدارک ببینند، اینجا به شــدت خودش را 
نشان می دهد و نیاز مبرم است که این مسئله بیان شود.
از مزایای کارگروهی که همه بــه آن آگاهیم، فقط یک 
تذکر برای کسانی که می خواهند جلوی دوستانی که 
اپالی می کنند را بگیرند، اگر فضای کارجمعی فراهم 
باشــد، چون فرد خودش را عضوی از یــک بدنه بزرگ 
می بیند، تمایلش به ماندن و سازندگی بیشتر و بیشتر 

خواهد شد. 
اگه کسی راغب است برای پی ریزی پایه و اساس تعامل 
دانشجوها اقدامی انجام دهد، از طریق شورای صنفی 

طرح های خودش را مطرح کند، قسمت تأسیسات.

عامل پنهان فردگرایی
بررسی اثر طراحی اتاق بر کار گروهی توسط یکی از دانشجویان
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Saeedeh Akbari

Mohammad Saber

_mehdimm

سؤالی که همیشه داشته ام این اســت که آیا تک تک 
آثــار و عکس ها، جمله ها و اســتیتمنت ها و شــعرها ، 
حدیث نفس اند؟ ســعدی به تعداد شعرهایش عاشق 
شــده؟ مثلن اگر ســعدی را از نزدیک می شناختیم، 
بعد از شــنیدن هر شــعر جدیدش با همیــن جدیت 
شــروع می کردیــم عالیم را تطابــق بدهیــم و ببینیم 

درباره کدام معشوقه اش چنین شعری گفته؟

pooyasahandifar

. My #shadow stole my #heart
سایه ام، با من سر سازش ندارد

هر طرف رو می کنم
از من گریزان می شود

سایه ام وقتی که با من این کند
به چه امید، روی خود را

سوی اغیار کنم؟

Hosein Hazarati

غروب زیبای آفتاب
جاده چابهار_گواتر

نرم افــزار  مهندســی  بــزرگ  آدم هــای  اینکــه   در 
کــدوم  هیــچ   Kent Beck و   Martin Fowler مــث 
دکترا نــدارن، نشــانه هایی اســت برای کســانی که 

می اندیشند.

نشد یه بار بیان بگن تازگیا احساس می کنم اعتمادم 
به مردم کشورم بیشتر شده.

قانون بقــا و تولید ددالیــن: ددالین ها هیــچ وقت از 
بین نمی روند، بلکه از درســی بــه درس دیگر انتقال 

می یابند و پدیده خلق الساعه در آن حکمفرماست. کمی غم برای روزهای شادی کنار بگذار.
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ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ



صفحـــــــه آخـــــــــر

4596...912: آقــاي امیر دانش تولــدت مبارک. از 
طرف بر و بچه هاي دانشکده مهندسي شیمي.

   منتظر آقای امیر دانــش همراه جعبه 
شــیرینی در دفتر روزنامه هســتیم. در غیر این 
صورت هزینه پیامک شما 5000 تومان است که به 

دفتر روزنامه نقداً تحویل شود. 
3019...911: از پشــت در قفل شــده  آزمایشگاهی تو 
دانشــکده کامپیوتر لپ تاپ دزدیدن! چند تا لپ تاپ و 

ویدئوپروژکتور و . .. دیگه باید از دانشکده مون دزدیده بشه 
تا مسئولین اقدام به گذاشتن دوربین توی طبقات کنند؟
   بابا اون بنده خدا حتماً نیاز داشته دیگه. 
یه مسئولی هم که دنبال رسیدگی به نیازمندانه، 

اینجوری می زنید توی ذوقش!
3312...913: چگونه در بیست ساعت آنجلینا جولي 
شــویم... در جایي از متن از واژه )بازیگر سیاه پوســت( 
اســتفاده شــده که الزم به تأمل هم نیست، فقط یک 

دوباره خواني کافي بود که چنین واژه نامناسبي انتخاب 
نشود. دوم کل متن چیزي جز به ریشخند کشیدن زنان 
نبود، انگار مهم ترین دغدغه زنان زیبا نشان دادن خود به 
چشم مردان باشد. انگار نویسنده آن قدر درگیر... بوده 

که فرصت نکرده به این چیزها فکر کنه.
   اغراق جزء ابزارهای طنز است و همچنین 
طنز حکم کلی نمی دهد. قطعــاً منظور متن توهین 
نبوده است و اگر باعث ناراحتی شده پوزش می طلبیم.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

25

25

29
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یک وجب روغن

محمد صالح انصاری

daily@sharif.ir         66166۰۰6 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

متأســفانه در کشــور عزیز ما ایران 
فرهنگــی،  لحــاظ  از  همیشــه 
اجتماعــی و حقوقــی بیــن زنان و 
مردان تفاوت فاحشی قائل شده اند 
و حق های بســیاری به دلیل همین 
تبعیضات پایمال شده اســت که در ادامه فقط به بخشی 
بسیار کوچک از این همه بی عدالتی اشاره خواهیم کرد:

برای خانم هــا هــم روز دختــر داریم، هــم روز زن،   •
هم همســر و هم مــادر، در صورتی که بــرای مردان 
بیچاره صرفــًا یک روز داریم آن هم روز پدر اســت که 
همین یک روز هم با سیاســت ورزی خانم ها کم کم 
و به صورت کاماًل زیرپوســتی ایجاد شــد تــا مردان 

سکوت کنند و دیگر حرفی نزنند.
اگر کادوی روز زن، از یک مقداری کمتر قیمت داشته   •
باشد آسمان به زمین می  آید، ولی اگر کادوی روز پدر از 
یک حدی باالتر برود، اسراف شده و مرد پررو می شود.

وقتــی کودکی بــه دنیــا می آیــد، تمامی محاســن و   •

زیبایی هایش حتمًا به مادر رفته است ولی هر چه خال و 
زیگیل و چپرچولی باشد، از بابایش به ارث برده است.

وقتی مردی با وســیله ای کار کند و آن وسیله خراب   •
شــود، حتمًا آن مرد یک خرابکار تمام عیار اســت و 
به هر چی دســت بزند آن را خــراب می کند. همین 
حالت اگر بــرای خانمی پیــش بیاید، آن وســیله از 
کارخانه یک عیبی داشــته اســت و باز مرد است که 
بازخواست می شود که چرا وسیله ای خریده که زود 

خراب شده است.
وقتی مردی زود شکسته شــود، تصور این است که   •
حتمًا مفنگی اســت و زهرماری می کشد یا نجسی 
می خورد و هر چه ســرش بیاید، حقش است، ولی 
اگر زنی یــک چروک بیفتــد کنار چشــمش، حتمًا 
شــوهرش پدرســوخته اســت و دســت بزن دارد و 
مرده شــور اخالقــش را ببرند که دختر به آن دســته 

گلی را این طور پر پر کرده است.
تصور کنید که وارد اتاقی شــده اید و روی فرش یک   •

عدد دســتمال مرطوب آغشته به ســایه چشم زنانه 
افتاده باشد. در این میان آن روز ده خانم و فقط یک 
آقا به آن اتاق تردد داشــته اند، ولی باز انگشت اتهام 
به ســمت آقای محترم خواهد بود، زیرا خانم ها پاک 
و پاکیزه و مرتب هســتند و محال است که دستمالی 
را این چنیــن روی فرش رها کننــد. برعکس آقایان 
هپلی و کثیف هستند و اگر خانم ها نباشند، مردان 

دنیا را به زباله دانی تبدیل خواهند کرد.
در آخر یکــی از تفاوت های جدی کــه قدیم ها بین   •
جنس مذکر و مونث قائل می شدند و به یکی دو قرن 
قبل برمی گردد و شــکر خدا دیگر اثــری از آن باقی 
نمانده اســت، در محیط دانشــگاه ها بوده اســت. 
شــاید از پدربزرگ هایتان شــنیده باشــید که آن ها 
هم از پدربزرگ هایشــان شــنیده اند که آن زمان ها 
اســتادانی بوده اند که بــه دخترها نمره بیشــتری 
می دادند یا در کالس بیشــتر جواب سؤال دخترها 

را می دادند تا پسرها را.

مردساالران کجایند؟

سالمتی پدرهایی که تو 
کمدشون یه جوراب هم پیدا 

نمی شه.
)farhangnews.ir :عکس از(

اوقات فراغت ما 
یک روز فارغ از مشغله های 
دنیــا و اخــری بــا یکــی از 
دوستان نشســته بودیم که 
موضــوع »وقــت« را چنین 
پیش کشید که فرض کنیم 
یک نفر 72 سال زندگی کند؛ اگر این فرد به طور 
میانگیــن 8 ســاعت در روز بخوابد، می شــود 
24 ســال! اگــر روزی دو ســاعت در رفت و آمد 
به محل کار یا تحصیل باشــد، می شود 6 سال 
رفــت و آمد. اگــر روزی یک ســاعت صبحانه و 
ناهار و شــام بخورد، می شــود 3 سال و اگر یک 
ساعت در روز برود دستشــویی و حمام و لباس 
عوض کند، باز هم می شود 3 سال که مجموعًا 
تا االن شــد 36 ســال. یعنی نصف عمــر ما به 
امورات واجب شخصی می گذرد. حال اگر نماز 
و عبادت را هم به آن اضافه کنیم، معمواًل روزی 
نیم ســاعت )نمازخوان های ســرعتی( تا یک 
ساعت )نمازخوان های معمولی( عبادت یومیه 
می شود. حال باید دید که این نصف باقیمانده 

عمر را چگونه می گذرانیم:
برخی از پســرها کــه روزی ۱ تا 2 ســاعت فیلم 
می بینند یا بازی هــای رایانــه ای می کنند که 
می شود بین 3 تا 6 سال! چون این افراد وقتی 
به سن میانسالی هم می رسند، باز هم با کودکان 
خود بازی های رایانه ای انجام می دهند معمواًل. 
برخی از خانم ها هم که یک ســاعت از وقتشان 
می گذرد به آرایش کردن و یک ســاعت دیگر به 

پاک کردن آرایش!
از دوســتان وب گــردی می کننــد.  برخــی 
فرهیخته نما تریــن آن ها کســانی هســتند که 
در اخبار و ســایت های تولید محتوا وب گردی 
می کنند. متوســط ترین آن ها کسانی هستند 
کــه در شــبکه های اجتماعی به  بــه  روز کردن 
اطالعــات خــود از دیگــران و دیگــران از خود 
می پردازنــد. امــا یک دســته ای هم هســتند 
کــه دوره گردهای فضــای مجازی محســوب 
می شــوند. یعنــی اول پروفایــل خــود را به روز 
می کنند، دوم پروفایل دیگران را الیک می کنند، 
سوم کامنت می گذارند، چهارم به کشف روابط 
بین پروفایل های مختلف می پردازند و درنهایت 
خبرگزاری هــای ورزشــی و سیاســی و اخبــار 
بازیگران را مــرور می کنند. تــازه برخی از این 
دوستان 6 تا کانال تلگرام هم دارند که روزی ۱0 
تا پست می گذارد. لذا از رقیق ترین فعال فضای 
مجازی با ۱ ســاعت در روز، تا غلیظ ترین آن ها 
که با ارفاق 3 ساعت در روز باشد، از 24 ساعت 

این دوستان می ماند ۱0تا8 ساعت.
یعنــی بنــی آدم در ایــن طبقــه اجتماعــی و 
فرهنگی، 8تا۱0 ســاعت وقت دارد برای آنکه 
درس بخواند، کار کنــد، مطالعه کند، عبادت 
کند، تفریح سالم کند، با خانواده وقت بگذراند، 
ورزش کند یــا خرید کند و... و بــه قول یکی از 

استادان عزیز، »فکر و برنامه ریزی« کند.
نتیجه ای که می خواســتم بگیرید این است که 
من با دوســتانم همچین حرف هایی می زنیم. 

همچین اخالق هایی داریم ما.

این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به سالمت، امنیت و محیط و به سام که می تواند معادل فارسی اچ اس ای باشد. 
تقدیم می کنیم به عینک آزمایشگاه، شبرنگ های رو پله ها، تابلوهای خروج، کاله های ایمنی،  به »کارگران مشغول 
کارند«، »رنگی نشوید« و »به خاطر مزاحمت های ایجاد شــده پوزش می طلبیم«. تقدیم می کنیم  به ماشین هایی 
که در دانشگاه با ســرعت الین دوم اتوبان رانده می شوند، به پله هایی که عاشق روزهای برفی و بارانی هستند تا سوژه 
خنده گیرشان بیاید، به تیرها و شاخه های درختانی که می خواهند با ما روبوسی کنند و به آسانسورها که گاهی دلشان 

می خواهد مثل یک کودک روی سرسره آسان سر بخورند. در نهایت تقدیم می کنیم به »مراقب خودت باش«.

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
زیر نظر شورای سردبیری
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