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 مناسبتی عجیب به نام 
روز مهندس

آیــا توجــه کرده ایــد که 
به نام  تفــاوت حرفــه ای 
مهندســی با سایر حرفه ها 
در چیســت؟ خیلی ساده 
شبیه  مهندس ها  اســت، 
کســانی هســتند که گروه خون o- ) او منفی( 

دارند.
شــنیدن عبــارت »روز مهندس« مــرا به یاد 
ســایر روزهایی می انــدازد که بی حســاب و 
کتاب می آینــد و می روند. مهندســی که قرار 
بود هندسه بداند و از طریق دانش و مهارتی که 
کسب کرده اســت، برای تک تک مشکالتی که 
بر سر راه ظاهر می شــوند، راه حل های متنوعی 
ارائه دهد هم روزی دارد. کمــی عجیب به نظر 
می رسد که برای چنین شــخصیتی که هر روز 
به او نیاز اســت، به »روز« یادبود یا بزرگداشتی 
نیاز داشــته باشــیم؛ ولی ظاهراً چنین اتفاقی 
در تاریخ افتاده و چنیــن روزی در تقویم ثبت 

شده است.
جوان تر کــه بودم، شــیفته دیالوگ های کتاب 
داســتانی بودم به نــام »آلیس در ســرزمین 
عجایــب«. در این کتــاب بیــن کاراکتر های 
عجیبی که بودند، ســؤال و جواب هایی مطرح 
می شــد که حــاوی مفاهیم عجیب تــری بود؛ 
مثل اینکه کــدام مهم تر اســت: جشــن روز 
تولــد یا جشــن روزهای غیــر تولــد؟ و بعد با 
منطق ســاده ای نتیجه می گرفت اگــر دنبال 
شادی در زندگی هســتید، بهتر است روزهای 
غیرتولدتان را جشــن بگیرید، صرفاً هم به این 
دلیل که تعداد آن ها خیلی بیشترند؛ یک تعبیر 

ساده مهندسی.
عارفی به مریدانش چنین می گفت که هرکس 
دو رکعت نماز بخوانــد که در طول آن به چیزی 
جز بندگی خدا نیندیشــد، بر خداســت تمام 
خواســته هایش را برآورده کنــد؛ ولی در ادامه 
چنین اضافه کرد که نکته اینجاســت که برای 
خواندن آن دو رکعت نماز با آن ویژگی، باید در 
تمام لحظات روز جز به بندگی خدا نیندیشید. 
به این یکی می گویند، مهندسی کردن لحظات 

روز برای رسیدن به هدفی مشخص. 
ظاهر بخش های مختلف این نوشــتار ارتباطی 
بــه یکدیگــر نداشــت؛ بــا این حــال متن از 
الگویی مهندســی پیروی می کــرد و آن اینکه 
تفکر مهندســی مهم تر اســت از روز مهندس.  
پاسداشت تفکر مهندســی باید جاری و ساری 
در تمام روزهای سال باشــد تا بتوانیم در روزی 
با عنــوان روز مهنــدس، قــدرت آن تفکر را به 
نمایش درآوریم. قدرتی که تربیت می شــود تا 
برای هر حرفه دیگری پشــتیبان باشــد. شاید 
اکنون روشن تر شده باشــد که چرا ادعا کردیم 
 -O  مهندس مانند کسی اســت که گروه خون

دارد.

سرمقاله

منم متأسفانه به علت ناواردی 
قراردادی با مؤسسه موسوم به 
............. بستم. االن ماه هاست 
که پولم رو نمی دن و می گن ما 

تو قرارداد حداکثر زمان ...

احترام قیمت ندارد

دانشــجو به دنبال کار می گردد؛ اما اکنون شرکت ها به 
صفحه  3 دانشگاه آمده اند تا دانشجو را ...  

ایران در زمینه دارابودن منابع فســیلی یکی از بهترین 
صفحه  6 رتبه ها را در جهان دارد؛ به صورتی که  ...  

شــلدون و هاوارد دســتگاهی الکترونیکی خریده اند. 
صفحه  7 هلی کوپتری که هدایت آن  ...  

دکتر کوپر و مهندس والوویتزایران و شدت مصرف انرژیصف ناموزون فرصت های شغلی 

دکتر محمد باقر مالئک

صفحه  2 

معروف است در دانشگاه اگر بخواهیم چند نفر از استادان را به عنوان مهندس بشناسیم، اسم دکتر دورعلی 
حتمًا در همان ابتدای لیست اســت. فارغ التحصیل دانشگاه شریف و  ام آی تی که سال هاست استاد تمام 
دانشکده مکانیک است و شاگردانی را تربیت کرده که در هر جا بوده اند، تالش کرده اند تا منشأ اثر باشند. 
مدت ها بود روزنامه دنبال مصاحبه با دکتر دورعلی بود؛ اما بهترین زمان آن را نزدیک روز مهندس می دید. 
مصاحبه با دکتر دورعلی، سهل و ممتنع است. سهل از این جهت که دکتر ذهن منظمی دارد و با تواضعی 
صفحات 4 و5 مثال زدنی و راحت برخورد می کند و ... 

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

بسپارش به من
من  مهندسم

گفت وگو با دکتر محمد دورعلی استاد تمام دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف

کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:
@sharifdaily

با شــماره پیامک 100066166006 و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com (
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جام فوتسال شریف 
مسابقات فوتسال استاد- دانشجو از دوشنبه این هفته آغاز شده است. در روز اول 
مسابقات، مکانیک مغلوب هوافضا شد و کامپیوتر با نتیجه 4 بر 1 مقابل انرژی پیروز 
شد. در روز دوم نیز صنایع با به ثمررساندن 7 گل، ریاضی 2گله را در هم کوبید و برق 
نیز با مواد مساوی کرد. روز سوم مهندسی شــیمی و نفت 3 بر صفر مقابل انرژی و 

همچنین هوافضا 3 بر 2 مقابل مدیریت به پیروزی رسیدند. امروز ساعت 12:15 ریاضی برابر عمران و ساعت 
13:15 شیمی مقابل مواد قرار خواهند گرفت. روز یکشنبه نیز به ترتیب شاهد مسابقه مکانیک- مدیریت و 

کامپیوتر - مهندسی شیمی و نفت خواهیم بود. مسابقات در سالن مرحوم جباری برگزار می شود. 

کارگاه کارآفرینی 
مرکز کارآفرینی دانشــگاه پیش از پایان ســال کارگاه های آموزشی متنوعی برگزار 
می کند. کارگاه بازی های روانی کسب وکار یکی از آن ها است که خانم آیت حسینی 
آن را در روزهای دوشــنبه 9 اســفند و چهارشنبه 11 اســفند از ساعت 14تا18 در 
سالن جلسات مجتمع خدمات فناوری ارائه خواهد کرد. آقای آریا طاهری نیز دوره 

ارتباطات غیرکالمی و اجتماعی را در روز چهارشــنبه 18 اسفند در سالن خواجه نصیر واقع در طبقه چهارم 
ســلف ارائه می کند. همچنین مهندس نخجوانی مدیر عامل شرکت شاتل، کارگاه »چگونه ارائه موثر داشته 

باشیم« را روز پنجشنبه 19 اسفند از ساعت 15تا17 در آمفی تئاتر مرکزی برگزار خواهد کرد. 

بدن سازی تفرقه بین استاد و دانشجو 
برنامه جدید ســالن بدن ســازی دانشــگاه، واقــع در طبقه اول ســاختمان اداره 
تربیت بدنی دانشگاه اعالم شد. نکته عجیب این برنامه ریزی، جداکردن استادان، 
کارمنــدان و دانشــجویان و درنظرگرفتــن زمان هایی محدود برای هــر یک از این 
گروه هاست. همچنین ســاعت تمرین برای بانوان بســیار محدود است، هرچند 

این موضوع بیشتر  به خود بانوان شریفی بازمی گردد که کاًل خیلی اهل ورزش نیستند. پیشنهاد می شود با 
فعال کردن ساعات صبح هرروز و همچنین لغو سانس های اختصاصی استادان و دانشجویان، ضمن افزایش 

امکان برنامه ریزی افراد برای استفاده از سالن، از ازدحام افراد نیز جلوگیری شود.

از غذا نزنید لطفًا
به گفته یکی از اعضای کمیته تغذیه شورای صنفی سابق، سال گذشته دو طرح مهم با 
پیگیری های شورای صنفی در زمینه بهبود تغذیه دانشجویان تصویب شد. طرح اول 
اقالمی شدن صبحانه بود که هم از نظر قیمت و هم از لحاظ تنوع اقالم طرح جذابی 
به نظر می رسید. حتی بخش اساسی سخت افزارهای این طرح هم تأمین شد؛ ولی 

بالتکلیف متوقف ماند. مصوبه دیگر مربوط به طبخ گوشت گرم گوسفندی است که آن هم پس از استفاده در چند 
وعده، متوقف شد و به دالیلی حداقل تا پایان سال جاری اجرا نخواهد شد. از دانشگاه انتظار می رود همان طور 

که در اجرای قوانین آموزشی مصر است، در اجرای مصوبات رفاهی خود نیز به میزان الزم اهتمام بورزد.
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عکس خبری

برنامــه  اســالمی دانشــجویان  انجمــن   
زیرســؤال را روز یکشــنبه ســاعت 16:30 
برگزار می کند. موضوع اصلــی این برنامه 
اصــول انتخابــات آزاد اســت کــه به طور 
پیوســته تا پایان ترم ادامــه خواهد یافت. 
در این جلســات همچنین به فراخور اخبار 
و اتفاقــات، موضــوع دیگــری به صــورت 
هفتگــی بــه بحــث و بررســی گذاشــته 

می شود.
برنامــه   دانشــگاه  ادب  و  شــعر  کانــون   
نقــد شــعر دانشــجویان  و  شــعرخوانی 
را یکشــنبه ها ســاعت 16:30تــا18 در 
نیم طبقه  ساختمان شــهید رضایی برگزار 
خواهد کــرد. دانشــجویانی کــه تمایل به 
شعرخوانی دارند، می بایســت آثار خود را 
به همراه نامشــان، به آدرس ایمیل کانون 
 ksa.sharif@gmail.com ادب  و  شــعر 

ارسال کنند.
عبدالرسول پرهیزگار شــریف در مقام دبیر   
شــورای راهبری مدیریت سبز در دانشگاه 

منتصب شد.
بسیج خواهران برنامه کرسی آزاداندیشی   
را از 7تا11 اســفند از ســاعت 12تا13، در 
ورودی ســلف خواهــران برگــزار می کند. 
موضــوع بحــث، هــر روز از موضوعــات 
پرتکراری انتخاب می شود که  روی دیواری 
در ورودی ســلف خواهــران نوشته شــده 

است.
دومین رویداد »کافه نانو« سال، 30 بهمن   
و 1 اسفند روبه روی ســلف دانشگاه برگزار 
شــد و شــامل برنامه هایی چــون برگزاری 
مسابقه و ثبت نام مسابقه  ملی بود. انجمن 
علمــی و دانشــجویی علوم و فنــاوری نانو 

دانشگاه، برگزارکننده  این رویداد بود.
ســخنرانی دکتر شــاهین فرهنگ درمورد   
موضوعات »زندگــی هدفمنــد« و »تغییر 
در نوع نگاه« هشــتم و پانزدهم اسفندماه 
ســاعت 13تا15 در ســالن جابربن حیان 

برگزار خواهد شد.
سخنرانی پروفسور حســین بهاروند رئیس   
پژوهشــکده  ســلول های بنیادی رویان با 
موضوع »رویان؛ تجربــه ای نو از همگرایی 
علوم« شنبه 7 اسفند ساعت 13:30تا15 
در سالن سبز دانشکده  مهندسی شیمی و 

نفت برگزار خواهد شد.

نوزدهمین کنگره شیمی ایران در دانشگاه شیراز 
برگزار شــد. این کنگره اهمیتــی دوچندان برای 
خانواده شریف،  به ویژه دانشکده شیمی داشت. 
در کنگره شــیمی ایران، دکتر سعید  شاهرخیان 
اســتاد دانشــکده شــیمی دانشــگاه به عنــوان 
شــیمی دان برگزیده انجمن شیمی ایران معرفی 

و در مراسمی از او تجلیل شد.
 دکتر شــاهرخیان پیش از این نیز در لیســت یک 
درصد دانشــمندان پراســتناد شــیمی دنیا قرار 
گرفته بود. از دیگر افتخارات این استاد انتخابش 
به عنوان پژوهشــگر برتر کشــور و تقدیر از ســوی 

رئیس جمهور بود.

منم متأســفانه به علت ناواردی  قراردادی با مؤسسه موسوم به گزارش
............. بســتم. االن ماه هاســت کــه پولــم رو 
نمی دن و می گن ما تو قــرارداد حداکثر زمان برای 
پرداخت دســتمزدتون رو تعیین نکردیــم. هر بار 
حواله می دن به هفته های بعدی. )من سؤاالتی رو 
که باید طراحی می کردم، برج 5 تحویلشون دادم(
کاش یك گزارش مبسوط تر از بدقولی ها و مشکالت 
این مؤسسه بنویســید که بقیه گول حرفاشون رو 
نخورن. کاش دانشگاه عرضه داشت و از حق من و 
بقیه خانواده شــریف که مشکل مشابه دارن دفاع 

می کرد. 
آخرین بار که زنگ زدم ببینم چرا پول من رو نمی دن. 
خانمه گفت شما حق ندارید تو تصمیم های مؤسسه 
برای زمــان پرداخت دســتمزدتون دخالت کنید! 

تا این حد وقیحن اینا و فکر می کنن کی هستن.
روز صفحه بندی مســئول پیامک روزنامــه پیام باال را 
برای سردبیر ارسال می کند. حدس بر این است که اگر 
محدودیت کاراکتر اجازه می داد، این پیام طوالنی تر 
می شد. دانشــجو خود در آزمون های مؤسسه شرکت 
می کرده است و در یکی از فرم های آن موافقت خود را 
جهت همکاری پس از کنکور به مؤسسه اعالم می کند. 
پس از آنکه رتبه ای بســیار خوب در رشته خود کسب 
می کند، از مؤسســه با وی تماس می گیرند و پیشنهاد 

همکاری می دهند. طی این پیشنهاد قرار می گذارند 
دانشجو برای ســه آزمون اول مؤسسه سؤال طراحی و 
به ازای هر ســؤال 4500 تومان دریافت کند. شــرایط 
پرداخت البته به گونه ای اســت که همه مبلغ دو هفته 
پس از آخرین آزمون به دانشــجو پرداخت می شــود. 
دلیلش هم این اســت که صحت ســؤال باید بررســی 
شــود. ولی مؤسســه تا پس از آخرین آزمون این کار را 
انجــام نمی دهد. حال با وجود گذشــت موعد، وقتی 
دانشجو موضوع را از مؤسســه پیگیری می کند، پس 
از پاس کاری هــای متعدد بین کارمنــدان مجموعه، 
باالخــره فردی بــه او جــواب می دهد کــه در قرارداد 
نوشته شده است حداقل زمان پرداخت دو هفته پس 
از آخرین آزمون اســت. این بدین معناست که قطعًا تا 
دو هفته پس از آزمون وجهی داده نمی شود. همچنین 

حداکثــر زمان پرداخت تعیین نشــده اســت و طرف 
قرارداد هیچ گونه حقی در طلب مال خود ندارد. البته 
این موضوع درســی اســت برای همه دانشجویان که 
قراردادهای مختلف را بندبه بنــد مطالعه دقیق کنند 
و چنانچه ابهامی دارند، از طرف مقابل ســؤال کنند؛ 
زیرا کســی آن ها را مجبور به امضای قراردادی نکرده 
اســت.  موضوع دیگری که برای یکی از دوســتان وی 
پیش آمد، ثبت نام در بســته دکتری آن مؤسسه است 
کــه در ابتــدا کتاب ها به صــورت ناقــص برایش آمده 
اســت؛ به طوری که یکی از کتاب هــا دو هفته پیش، 
یعنــی دوهفته مانده بــه کنکور دکتری، به دســت او 
رســیده اســت. کتاب هایی که به گفته وی پر از غلط 
بوده و حتی در یکی از کتاب ها مشاهده شده که نیمه 
دوم کتاب عین نیمه اول آن اســت! ضمن آنکه برخی 
تعهدات دیگر مؤسسه، از جمله مشاوره و... اجرا نشده 
است. روزنامه شریف بر خود می داند که به این موضوع 
بی اعتنا نباشــد و اطالعاتی در تأیید یــا تعدیل موارد 
فوق می تواند بسیار مفید باشــد. لذا از دانشجویانی 
که تعاملی مشابه با مؤسسات آموزش عالی داشته اند، 
خواهشــمندیم آن را بــه اطــالع روزنامــه برســانند. 
کمااینکه مورد فوق تخلف مؤسسه محسوب نمی شود 
و صرفــًا بی دقتی خود فرد بوده اســت. قطعًا پیگیری 
اجرایی این موضوع برعهده روزنامه شــریف نیســت 

و ورود جدی نهادهای رسمی دانشگاه را می طلبد.

بررسی یکی از موارد سوءاستفاده وصله ناجور دانشگاه

احترام قیمت ندارد
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بریم کوه
گروه کوه طبق رســم ماهیانه خود، در اســفند ماه برنامه صعود بــه قله مهرچال را 
ویژه دختران تدارک دیده اســت. این برنامه در روز های 12 و 13 اسفند ماه برگزار 
می شود. قبل از برنامه، جلسه توجیهی فردا ساعت 12 ظهر برگزار می شود که حضور 
در آن برای ثبت نام کنندگان الزامیســت. همچنین داشتن سابقه صعود زمستانه 

برای شرکت کنندگان الزامیســت. عالقه مندان برای شــرکت در این برنامه می توانند از طریق آدرس ایمیل 
zoleykha.mirzaie@gmail.com با سرپرست برنامه در ارتباط باشند. گروه کوه، کوله و کیسه خواب جهت 

امانت دادن به کوهنوردان محترم را در اختیار دارد.

آخرین »یادآوری«
حدود یک سال از آخرین تئاتری می گذرد که گروه تئاتر دانشگاه اجرا کرد. برنامه  جدید 
این گروه، تئاتری با نام »یادآوری« است که قرار است هفته  آینده و در 5سانس، شنبه 
تا چهارشنبه ساعت 17 روی صحنه برود. عوامل دست اندرکار این تئاتر از دانشجویان 
شریف هستند؛ از جمله علیرضا سعیدی نژاد، کارگردان این اثر. تماشای این نمایش 

برای عموم آزاد است و بلیت آن را می توانید از طریق سایت tiwall.com بخرید. همچنین بلیت فروشی برای این 
تئاتر بین ساختمان ابن سینا و ساختمان تغذیه برقرار است. دانشجویان شریف از این طریق می توانند بلیت این تئاتر 

را با قیمتی کمتر تهیه کنند. خالصه این نمایش را می توان این طور نوشت: »مرا فراموش کن، اگر می توانی...«.

سیاحت در سیاست 95بــــــــخش  خـــــــبری اسفند   7 شنبه    706 شماره 

 فقط چهار رأی 
مخالف اضافه 

پوریا علیمردانی هفتــه قبــل یکشــنبه 1 

اســفند، عبــاس آخونــدی بــرای دومین بار 
استیضاح شــد و با احتساب رأی اعتماد اولیه 
به او برای وزارت، برای سومین بار رأی اعتماد 
مجلس را برای ادامه کارش گرفت. اتفاقی که 
در تاریخ 37 ســاله تشــکیل مجلس شــورای 
اســالمی بی ســابقه بود. پیش از ایــن وزرایی 
موفق شــده بودند پس از استیضاح از مجلس 
رأی اعتمــاد بگیرنــد؛ اما اینکه وزیــری از دو 
استیضاح جان ســالم به در ببرد و وزیر بماند، 
برای نخستین بار اتفاق افتاد. فقط آراء موافق 
و مخالف استیضاح از سه شنبه 14 مهرماه 94 
)72 رأی به 76 رأی( تعداد 4 رأی بیشتر شده 
بود. البته بــا تغییر محســوس ترکیب مجلس 
دهــم از خــرداد 95 به ســوی مواضــع دولت 
اعتــدال، این افزایــش نشــان از جدی بودن 
اســتیضاح و تالش پنهــان و آشــکار و نیز راه 
دشــوار وزیر برای بازگشــتن بــه وزارت بعد از 
استیضاح است. اما عباس آخوندی چه کرد و 

چه گفت و چگونه مخالفانش را قانع کرد؟
اســتیضاح بیشــتر به علــت حادثــه قطار در 
ایســتگاه هفت خــوان انجام شــد کــه در آن 
هم وطنــان آذری زبــان کشــته شــدند؛ امــا 
درنهایت بســیاری از نماینده های آذری زبان 
هم بــه اســتیضاح رأی موافق ندادنــد. چرا؟ 
شــاید اولین علتش ایــن بود کــه او برخالف 
سیاست مدارهای ایرانی با موضوع به صورتی 
متفــاوت برخورد کــرد و به راحتــی در صحن 
مجلس بابت حادثــه مذکور عذرخواهی کرد. 
از طرفــی اســتعفای پورســیدآقایی، معاون 
او و رئیــس راه آهــن، بالفاصله بعــد از حادثه 
و همچنیــن چند واقعــه تأثیرگذار بــر فضای 
رســانه ای، تا حدود زیادی به گذر زمان به نفع 

او کمک نمود. 
دلیل دیگر توفیــق آخوندی این بــود که او از 
خانواده ای روحانی و نوه دختری عالمه امینی 
است و همچنین باجناق حجت االسالم ناطق 
نوری. ایــن روابط پنهــان خانوادگــی و البته 
بررســی الیحه برنامه ششم توسعه در مجلس، 
باعث مهربانی بیشتر رئیس مجلس با او شد تا 
این اســتیضاح با تأخیر در دستور کار مجلس 
قرار بگیرد و آخوندی زمان بیشتری در اختیار 
داشــته باشــد. او در این مدت از زمان نهایت 
بهره  را برد و با واردکردن هواپیمای ایرباســی 
که جدیدًا خریداری شــده است، عماًل امتیاز 
سیاســی مثبت دیگری را کســب کــرد. البته 
حرکت پایانــی آخوندی نیز در نیــل به توفیق 
بی ســابقه در کســب رأی اعتماد مؤثــر بود و 
آن دفاع موفق و توضیــح برنامه ها به خصوص 
در رابطه با جذب ســرمایه گذار در بخش های 
مختلف حمــل ونقل بود؛ به نحوی که بیشــتر 
نماینــدگان را قانع کــرد رأی به ادامــه کار او 

بدهند. 

دانشجو به دنبال کار  گزارش
می گردد؛ اما اکنون محمد حسین مخصوصی

شرکت ها به دانشگاه آمده اند تا دانشجو 
را جذب خود کنند. هفتمین نمایشگاه 
کار دانشــگاه صنعتــی شــریف، هفته 
گذشته در ســه روز از یکم تا سوم اسفند 
در سالن استاد جباری برگزار شد. هدف 
از برگزاری این نمایشگاه ارتباط مستقیم 
بــا  و دانشــجویان  فارغ التحصیــالن 
شــرکت ها و صنعــت و آشــنایی بهتر با 
محیط کســب وکار و فرصت های شغلی 
اعالم بود. رویدادی که به ابتکار و همت 
دکتر شریف خانی، عضو محترم هیئت 
علمی دانشــکده برق در این ســال ها 
برگزار شــده اســت. این رویداد امسال 
بدون کوچک ترین وابستگی به حمایت 
مالــی دولتــی برگــزار شــد و تمــام 
هزینه هایش را از محل درآمدهای خود 

تأمین کرد.
در نمایشــگاه امســال 40 شــرکت در 
60 غرفــه در حوزه هــای گوناگونــی 
از تجــارت الکترونیــک و شــرکت های 
خدمــات اینترنــت و توســعه دهندگان 
نرم افــزار تــا مــواد شــوینده و صنایــع 
غذایی و شــرکت های ســرمایه گذاری 
حضــور داشــتند. بــا این حــال بخش 
عمده نمایشــگاه به شرکت های مرتبط 
با حــوزه فناوری اطالعــات اختصاص 
داشــت. به این ترتیــب برنامه نویس ها 
و فارغ التحصیــالن کامپیوتــر و صنایع 
فرصت هــای  بیشــترین  مدیریــت  و 
 شــغلی را در نمایشــگاه امسال پیش رو 

داشتند.
هرچه حضــور شــرکت های خدماتی و 
ســرمایه گذاری و فعــال بــود، جز چند 
مورد شــرکت های تولیدی و صنعتی در 
نمایشگاه دیده نمی شــدند. البته این 
روند از سه سال گذشــته شروع شد که 
نشان دهنده وضعیت نامطلوب صنایع 
سنگین و در پی آن وضعیت فرصت های 
شغلی در آن اســت. مهندس دالوری، 
مسئول اجرایی نمایشگاه در تخمینی 
سرانگشــتی 70درصــد فرصت هــای 
شــغلی را مربوط به فناوری اطالعات و 
تجارت الکترونیــک، 15تا20درصد را 
مربوط به مهندســی صنایع و MBA و 
بقیه را برای ســایر رشته های مهندسی 
برآورد کرد. وی همچنین اعالم کرد که 
اگر بخواهیم کســب وکارها را براساس 
درآمد سالیانه به سه دسته بزرگ )درآمد 
بیش از 1000 میلیارد تومان در سال(، 
متوســط )بیــن 10 تــا 1000 میلیارد 

تومان در ســال( و کوچک )کمتر از 10 
میلیارد تومان در ســال( تقسیم کنیم، 
30درصد ســازمان های شرکت کننده 
بــزرگ، 40درصد متوســط و 30درصد 

کوچک به حساب می آیند. 
از دیگر نکات نمایشگاه امسال استقبال 
خوب دانشجوها به خصوص در ساعات 
میانــی نمایشــگاه یعنــی 12تــا15 
بود. اتفاقــی که اغلب شــرکت ها از آن 
خوشــحال بودند و ایــن دوره را از دوره 
قبلی بهتــر می دانســتند. ضمن آنکه 
به طورکلی هم به گفته دالوری، استقبال 
از نمایشگاه امســال بیش از سال های 
گذشــته بوده اســت که عواملی چون 
تبلیغات بهتــر و گســترده تر در فضای 
مجــازی و همچنیــن همــکاری خوب 
حراست در ورود و خروج غیرشریفی ها 

به این مهم کمک کردند.
شرکت های حاضر رزومه های بسیاری 
را دریافت کردند. گرچه برخی شرکت ها 
تنها دنبــال توانایی های افــراد، جدا از 
شرایط تحصیلی آن ها بودند، برخی هم 
شرایط آسانی نداشتند، شرایطی مثل 
اتمام درس و دانشــگاه یا اتمام خدمت 
ســربازی و... که عجیب بود چرا دنبال 
همچین افرادی در شریف بودند. چون 
کســی که از این هفت خوان عبور کرده 
است، احتمااًل در دانشگاه آن هم وسط 

هفته کاری ندارد.
ازجمله غرفه های شــلوغ امسال غرفه 
کالــه بــود که عــالوه بــر اینکــه طیف 

گســترده ای از افراد از مهندس صنایع 
و برق تا شــیمی را شــامل می شــد، در 
ســاعاتی خوراکی های خوش مزه ای را 

هم ارائه می کرد.
از رویدادهای جانبی امسال نمایشگاه 
کار، برگــزاری چنــد کارگاه از ســوی 
مدرسه اشتغال شریف بود. کارگاه  هایی 
بــا عناوینــی چــون »چگونه با شــغل 
خود خوشحال باشــیم«، »زبان بدن«، 
»ارتبــاط مؤثــر« و... کــه مخاطبان با 
شرکت در آن ها از تجربیات افراد مختلف 
برخــوردار می شــدند. کارگاه هایی که 
بعضًا حتی تا 100 نفر به صورت ایستاده 
در آن ها شرکت می کردند، چون جایی 
برای نشســتن نبود. همچنین به گفته 
مهنــدس دالوری یکــی از برنامه هــای 
جانبی ابتــکاری، شــبه تئاتر مصاحبه 
شــغلی بود کــه مدیــر منابع انســانی 
شرکت مادیران برگزار کرد. برنامه ای 40 
دقیقه ای که در آن مدیر منابع انسانی با 
چند کارمند مصاحبه کــرد و در انتها با 
برگزاری پرســش و پاســخ، نقاط ضعف 
و قوت هــر مصاحبه شــونده بــه بحث 

گذاشته می شد.
گفتنی اســت تاکنون قریــب به 1000 
شــریفی به واســطه این نمایشــگاه در 
6 دوره گذشــته جــذب محیــط کار 
شــده اند. حال باید دیــد از این غرفه ها 
کــه هر 12 متــری آن به طــور میانگین 
برای شرکت ها بین 2تا3 میلیون تومان 
آب خورده اســت، چند نیروی مناسب 

درمی آیــد و چه تعداد از کســانی که به 
نمایشــگاه آمدند صاحب شغلی جدید 

خواهند شد.
نمایشگاه امســال حواشی جالبی هم 
داشــت؛ مثل توزیع بستنی و شیربرنج 
و کاله و... کــه در چشــم برهم زدنی 
اخبــار آن مخابــره می شــد و اگــر دیر 
می جنبیدید، تمام شــده بود. ســرآمد 
ایــن حواشــی شــاید بادکنک هــای 
زردی بود کــه یکی از غرفه هــا با اتمام 
نمایشــگاه، آن ها را به دانشجویان داد 
و عصر روز سه شــنبه، دانشگاه پر بود از 
دانشجویانی که با یک یا چند بادکنک 

زرد تردد می کردند.
یکی دیگــر از خصوصیات نمایشــگاه 
امســال نظــم و همکاری بســیار خوب 
میان تربیت بدنی دانشگاه، به خصوص 
شخص دکتر قلی پور و تیم برگزار کننده 
رویداد بود؛ به طوری که بــه گفته دکتر 
شــریف خانی، اختــالل در برنامه های 
آموزشــی و فــوق برنامــه تربیت بدنــی 

کمینه بود.
هفتمین نمایشــگاه کار هم برگزار شد؛ 
ولی برگزاری آن در سالن ورزش مجددًا 
نمره کم دانشگاه را در مدیریت و ایجاد 
محیط های نمایشــگاهی و گردهمایی 
به همــگان یادآوری می کنــد. معضلی 
که هیچ مســئولی در قبال آن پاسخگو 
نیست و نگرانی به این حد رسیده است 
که آیا اصاًل محل و ســرمایه ای برای آن 

پیش بینی شده است یا خیر.

هفتمین نمایشگاه کار شریف در سالن ورزش مرحوم جباری

صف ناموزون فرصت های شغلی در دانشگاه
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از نگاه شما مهندس به چه کسی می گویند؟
وقتی واژه مهندس را از ســایر واژه ها جدا کردند . مثــاًل نگفتند عالم، پس 
حتمًا انتظار جداگانه ای هم از او دارند. مهندس کسی است که مسئله ای 
را می گیرد، تحلیل می کند، راه حل ارائه می دهد و اجرا می کند و به چیزی 
تبدیل می کنــد که قابل لمس اســت و کار می کند. می توان مســئله را در 
تخلیــات حل کرد و راه حل بــرای آن داد؛ ولی این می شــود کار یک عالم. 
مهندس کسی است که در تنگنای عدم امکانات آن را به واقعیت تبدیل کند. 

فرق مهندس و پژوهشگر را چه می دانید؟ 
مهندس هم می تواند پژوهش بکند، منتها دنبال  این است که راهی باز کند 
تا سریع تر به هدفی ملموس برسد و نیازی را برطرف سازد. پژوهش را برای 

پژوهش تنها انجام نمی دهد. 
چنــد درصــد از بچه هــای دانشــگاه را می توانیــد به عنوان 

مهندس به صنعت توصیه کنید که در آن کار کنند؟
در وضعیت فعلی این عدد کوچک است و می شود کمتر از پنجاه درصد. البته 
من این را درمورد رشــته خودم می گویم و اگر کل دانشگاه را بگیریم به نظرم 
این عدد کوچک تر هم می شــود. علتش این اســت که نمی شود با یک یا دو 
درس آدم را مهندس دانست. بایستی همه جانبه بدان پرداخته شود. اگر ما 
مهندس پروری را سرلوحه کارمان می پنداریم، باید همگی در جهتش اقدام 
کنیم. ولی باور کلی در کشــور به دالیل کلی و در دانشگاه ما به دالیل دیگری 
این نیست. در دانشگاه خودمان می گوییم رشته »مهندسی« مکانیک و سایر 
رشته های مهندسی؛ ولی بیشــتر داریم ریاضی دان تربیت می کنیم. حتی 
نمی توانم بگویم که ما داریم فیزی کدان تربیت می کنیم؛ چون کسی که در 
فیزیک فعالیت می کند، با نگاه به طبیعت، به نتیجه عواملی که در اطرافش 
است و به یک واقعیت منجر می شود توجه می کند و سعی می کند آن را درک 
کند. امــا وقتی بحث های نظری کار را مورد تأکید قرار می دهیم، بیشــتر به 
تربیت ریاضی دان پرداخته ایم. در یک مدل ریاضی مسئله را حل می کنیم و نه 
یک مدل عملی. نتیجه این روش، تربیت یک ریاضی دان قابل و باهوش است. 
وقتی وارد صنعت می شود تازه باید برود کار یاد بگیرد و از روش های کسانی که 
عملی کار را یادگرفته اند، عمل کردن را فرا بگیرد. معنی این حرف چیست؟ 
یعنی این آدم کار را بلد نیست. یعنی وقت این آدم را در دانشگاه صرف چیزی 
کرده ایم که بیشترش در صنعت به کارش نمی آید. مگر اینکه بپذیریم هدف 
دانشــگاه آموختن همین چیزها باشد. یعنی بگوییم که هدف دانشگاه این 
باشد که ما می خواهیم ریاضی دان هایی قابل در زمینه های مختلف تربیت 
کنیم. برخی ریاضیات کاربردی، برخی محض و برخی هم مخلوطی از این ها. 
یا اینکه بپذیریم دانشــگاه انســان های عالمی تربیت می کند که چگونگی 
کاربرد علم را در صنعت یاد می گیرند. پس در وضعیت کنونی ما مهندس به 

تعداد کافی پرورش نمی دهیم.

یعنی ما کارشناس پرورش می دهیم؟
کارشناس هم تعریف خاص خودش را دارد. کارشناس یعنی در حوزه خودش، 
کارهایی را که مدعی است، می تواند اجرا کند. ما عالم تربیت می کنیم. ولی 
تبدیل علم به عمل را به او نیاموخته ایم. گفتم ممکن اســت ما هدفمان این 
نباشد که به عمل رســاندنش را یاد بدهیم؛ اما چگونگی تبدیل علم به عمل 

را باید یاد بدهیم.
نزدیک بیست سال اســت که من می گویم درس های دارای آزمایشگاه باید 
با واحد آزمایشگاهشــان هم زمان باشد. متأســفانه امروز دانشجو در ترم 3، 
درســی را می گیرد و در ترم 7 و در هول و والی کنکور، آزمایشــگاه آن درس را 

َسمَبل می کند.
موضــوع دیگری که مــن نمی توانم به آن نــگاه نکنم، این اســت که اگر من 
می خواهم مهندس بیشتری تربیت کنم، ســازوکارش را هم نیاز دارم. مثاًل 
اینکه من نیــاز دارم هرزمانی که دانش چیزی را یاد گرفتــم، در همان زمان 
کاربردش را ببینم. یک مثال ساده برایتان می زنم. نزدیک بیست سال است 
که من می گویم درس های دارای آزمایشــگاه باید با واحد آزمایشگاهشــان 
هم زمان باشــد. ما می توانیــم با یــک برنامه ریزی صحیح چیــزی که االن 
فراگرفتیم، کاربردش را هم فردا ببینیم. با این روش مفاهیم در ذهن دانشجو 
حک می شوند. متأسفانه امروز دانشجو در ترم 3، درسی را می گیرد و در ترم 
7 و در هول و والی کنکور، آزمایشــگاه آن درس را َسمَبل می کند. چرا با این 
یک واحد بی تأثیر وقت دانشجو را می گیریم. تازه بعد از چند سال که درسی را 

گذرانده، در آزمایشگاه می خواهیم به او ثابت کنیم که 
آن پدیده درست بوده است. او نمی رود در آزمایشگاه 
که بفهمد F=Ma، او مــی رود که بفهمد این رابطه در 

کجا کاربرد دارد.
این موضوع می شود طرح درس دانشگاه.
مــن با طرح درس هم مشــکل دارم. آوردن دانشــجو 
برای اینکه بگوییم آنچه تئوری به  تو گفته ایم، درست 
است اشتباه است. آزمایشگاه باید به شکلی باشد که 
دانشجو با توجه به یک ایده، طرح یک آزمایش را بریزد 
که آنچه را پای تخته نمی توانیم به دانشجو بگوییم، در 

آنجا به او منتقل کنیم و او تجربه کند. 
با ایــن روش ما اصاًل هدفمان تربیــت مهندس نبوده 
که حاال بخواهد خروجی کار مهندس باشد. ما هویج 

می کاریم که چغندر دربیاید؟ نمی شود خب!
اینجا یک سؤالی پیش می آید. مهندسی 
قرار اســت به یک تکنولوژی منجر شود. 
ما که در حال حاضر همه چیز را داریم وارد 

می کنیم. چه نیازی به تربیت این همه مهندس؟
سؤال بسیار خوبی است. اگر به چیزی نیاز نداریم، چرا باید آن را تهیه و انبار 
کنیم؟ ما االن باید یا این علم فعلی مان را به کاربرد برســانیم یا شک کنیم در 

کاری که می کنیم. 
چند درصد از استادان دانشگاه را مهندس می دانید؟

گمان کنم این عدد هم کوچک باشــد. نه به خاطر اینکه بگوییم کدام باالتر 
است و کدام پایین تر. بلکه به این خاطر که محیطی که استادان در آن جمع 
شدند، محیطی نیســت که طلب مهندس بودن بکند. یعنی یک فرد در یک 
دانشکده مهندسی می تواند سال های سال کار کند، تمامی مدارج علمی 
را تا انتها بپیماید و هیچ کار مهندســی نکند.  این تعداد افراد متأســفانه کم 
نیستند. البته همان گونه که گفتم ممکن است هدف آموزش عالی در کشور 
تربیت چنین عالمانی باشد. از این حیث، عالمان خوبی تربیت شده اند، باید 
تکریمشان کرد. ما باید اهداف کلی دانشگاه شریف را دربیاوریم و بر این مبنا 

خواست هایمان را تنظیم کنیم.
مثل خیلی از استادانی که تز ارشد و دکتری تعریف می کنند که 

بیشتر مرتبط با علوم پایه است؟
بیشترش مرتبط با علوم ریاضی است. روش های ریاضی است که در محیط 
مجازی، تحلیل می کنند و جمع بندی ارائه می دهند. این جمع بندی به درد 
چه کسی می خورد، سؤال است. ما می گوییم انشاا... در آینده به درد بخورد.
مثالی بزنم. کســانی که االن چند ده سال اســت که یک درس مهندسی را 
تدریس می کنند. از این درس مهندســی، فرض کنید بیســت قطعه را روی 
میز بچینیم و از ایشان بخواهیم که آن ها را شناسایی کنند. بعد نمرات افراد 
را جلوشان بگذاریم. ممکن است با دیدن این نمرات، روال کارشان را عوض 

کنند.
جهت گیری مســیر علمی دانشــگاه خودمان و اصاًل آموزش 

عالی را چقدر هم راستا با نیاز صنعت می دانید؟
اینکه هم راستا نیست، به نظرم دلیلش این است که صنعت نیز در این زمینه 
مشکل دارد. چه بسیار مثال هایی که ما یک کار مهندسی کرده ایم و ملتمسانه 
به صنعت ارائه داده ایم که این از نمونه خارجی اش هم بهتر و ارزان تر است؛ 
ولی صنعت نخواســته اســت از داخل تأمین کند. دالیلش مختلف است. یا 
خدای نکرده غرضی در کار اســت، یا تجربه های بــد و ناموفق از همکاری با 
داخل داشته اســت، یا نمی تواند شــیرینی خرید از خارج را فراموش کند. 
تعداد معدودی از مدیران ما حاضر هستند ریسک کنند و پروژه شان را به خطر 
بیندازند. خیلی از مدیران می خواهند در زمان مدیریت خودشان رکوردهای 
انجام کار از خودشان باقی بگذارند. االن این ها حتی شرکت های دانش بنیان 
را هم به کار نمی گیرند. یعنی فقط دانشــگاه در این زمینه محروم نیســت. 
به جای پروبال دادن به شــرکت های مهندسی و دانش بنیان، محصول خود 
را به لطایف الحیلی از بازارهای بی کیفیت شرقی می خرند که هیچ کیفیت و 

پشتوانه علمی فنی ندارد.
و بعد در بحث تعمیر و نگهداری می مانند.

شاید باورتان نشود، ولی بخشی از پروژه هایی که ازسمت شرق به ما می رسد، 
چون در آنجا زمینه ای نداشته، تجربه اول آن کارخانه است. من این را به عینه 
دیدم که طرف از یکی از همین کشورها پروژه هایی را آورده که حتی در کشور 
خودش هم چنین تجربه ای نداشته. یعنی این پروژه را برای بار اول و به خرج 
ما دارد طراحی و نمونه ســازی می کند، تحقیقــات و رفع عیب می کند و بعد 

محصولش که درآمد وارد بازار بشود. 
شما برای خارج کشور هم کار کرده اید؟

ما همین االن یک پروژه با کشــور ســریالنکا داریم. پــروژه ای با تکنولوژی 
خیلی باال و ابتکاری توسط خودمان که عملیات اجرایی در ساخت نیروگاه را 

یک چهارم می کند. االن داریم قطعاتش را می سازیم. 
شما خودتان را بیشتر مهندس می دانید یا دکتر؟

برای من فرقی نمی کند. من فکر نمی کنم دکتری یک 
لقب باشــد. وقتی یک نفر را دکتــر خطاب می کنید، 
باید مثل مشخصاتی که برای یک محصول می گویید، 
گویای صفات او باشد. دکتری مجموعه صفات است و 

نه یک لقب. به صرف گرفتن یک مدرک نیست.
فرق دکتری و مهندســی را چه می دانید؟ یا بهتر 

بگوییم فارغ التحصیل ارشد و دکتری؟
در یک مدل سالم آموزشی، یک نفر که درجه لیسانس 
می گیــرد، اگر بــرود وارد صنعت شــود، بایــد بتواند 
کار انجام بدهد. در خارج رســم بر این اســت که اگر 
کسی نیاز به کارشناسی ارشــد داشته باشد، می رود 
درس می خواند و نه اینکه چون بیکار اســت یا باید به 
سربازی برود. نه برای اینکه اگر الزم شد، برود آن ور آب 
و برنگــردد. مثاًل در کانادا از 20 نفــر کانادایی که وارد 
دوره لیسانس می شوند، 2 نفرشان وارد فوق لیسانس 
می شوند و اگر 20 نفر در دوره فوق لیسانس باشند، 18 

گفت وگو با دکتر محمد دورعلی استاد تمام دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف

بسپارش به من، من مهندسم
معروف است در دانشــگاه اگر بخواهیم چند نفر از استادان را به عنوان مهندس بشناسیم، اسم دکتر دورعلی  گفت وگو

حتمًا در همان ابتدای لیست است. فارغ التحصیل دانشگاه شریف و  ام آی تی که سال هاست استاد تمام دانشکده محمدصالح انصاری
مکانیک است و شاگردانی را تربیت کرده که در هر جا بوده اند، تالش کرده اند تا منشأ اثر باشند. مدت ها بود روزنامه دنبال مصاحبه 
با دکتر دورعلی بود؛ اما بهترین زمان آن را نزدیک روز مهندس می دید. مصاحبه با دکتر دورعلی، سهل و ممتنع است. سهل از این 
جهت که دکتر ذهن منظمی دارد و با تواضعی مثال زدنی و راحت برخورد می کند و البته ممتنع از این باب که شــدیدًا نکته ســنج 

است و هر حرکت و حرفی را رصد می کند.

نفــر  از 20  کانــادا  در 
کانادایی کــه وارد دوره 
می شــوند،  لیســانس 
2 نفرشــان وارد فــوق 
لیسانس می شوند و اگر 20 
نفر در دوره فوق لیسانس 
باشــند، 18 نفــر دیگر 
خارجی هستند. در دوره 
دکتری ممکن است اصاًل 

کانادایی نباشد
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نفر دیگر خارجی هستند. در دوره دکتری ممکن است اصاًل کانادایی نباشد. 
خیلی کم این سه دوره را پشت سر هم تحصیل می کنند. یعنی طرف رفته سر 
کار و در حیطه عمل و در محیط کار احساس کمبود کرده است، بیشتر موارد 
خود شرکت ها شاغلین را اگر الزم بدانند بعد از مدتی کار برای فوق لیسانس 
می فرستند. سپس فرد در دانشگاه ها جست وجو می کند و استادانی را پیدا 
می کند که می توانند آن موضوع مرتبــط را با او جلو ببرند. در واقع از فرصت 
دانشگاه استفاده می کند تا آن مشکل را حل کند. مدرک را نمی خواهند، حل 
مسئله را می خواهند. در زمان تحصیل بنده تمام بچه های آمریکایی که با هم 
تحصیل می کردیم و اطرافم بودند  4 یا 5 سال از من بزرگ تر بودند. در زمان فوق 
لیسانس تمام کسانی که پیوسته از لیسانس آمده بودند برای فوق لیسانس 
خارجی بودند. ما 19 نفر بودیم از ملیت های مختلف. یک ژاپنی را دیدم که 
پس از 3 سال کار به دستور شرکتش آمده بود. تمام آمریکایی ها تجربه کاری 
داشتند. مثاًل در طراحی موتور به یک مشکلی خورده بودند و نیاز داشتند فارغ 
از فشارهای صنعتی، در آزمایشگاهی زیر نظر استادی که اشراف به مسئله 
دارد ولی در صنعت کار نمی کند، فعالیت کنند. در جلسه دفاع از پایان نامه 
رئیس های این دانشجویان حضور داشتند و شاد بودند که مسئله شان حل 
شده است. از شرکت های نفتی در آزمایشگاه حضور داشتند که 5تا10 سال 
سابقه کاری داشتند. وقتی وارد دکتری شدم، تمام افراد باالی 10 سال سابقه 
کاری داشتند. همه مسن بودند و آمده بودند که مسئله صنعتی را حل کنند. 
همه کار داشتند، خانه داشتند و زن و بچه. یک نفرشان 3 تا بچه داشت. دنبال 

مدرک دکتری ام ای تی نبود، می خواست آن مسئله را حل کند.
در کانادا از 20 نفر کانادایی که وارد دوره لیسانس می شوند، 2 نفرشان وارد 
فوق لیســانس می شــوند و اگر 20 نفر در دوره فوق لیسانس باشند، 18 نفر 

دیگر خارجی هستند. در دوره دکتری ممکن است اصاًل کانادایی نباشد.
اما برای ما مدرک دکتری و اسم دانشــگاه خیلی مهم است. موضوعش هم 
اصاًل مهم نیست. تازه وسط راه اســتاد موضوعی را مشخص می کند.  آنجا 
این بحث ها نبود. طرف با موضوع می آمد. اصاًل دوره دکتری چیست؟ یک 
مرحله باالتر است از نیازهایی که اکنون داریم، یا مسائلی یک مرحله پیچیده تر 
هستند از آنکه اکنون توسط مهندسان حل شوند. نتیجه اش می شود اینکه 
مشکلی از صنعت حل می شــود. به همین خاطر هم صنعت برایش هزینه 
می کند. ولی ما دکتری مجانی انجام می دهیم. قاعدتًا نتیجه اش هم به درد 

کسی نمی خورد. 
شنیده ها حاکی از این است که در همان کشورها هم  بیشتر از 

70تا80درصد حمایت ها، دولتی است. 
ایــن حرف عمومیت نــدارد. به دانشــگاهش بســتگی دارد. خیلی هایش 
خصوصی است. برای برخی از دانشگاه های ایالتی ممکن است گرنت های 
دولتی داده شود تا پا بگیرند؛ ولی خیلی از دانشگاه ها هم قرادادهای خوبی 
با شرکت های خصوصی دارند. اینکه دولت کارهایی در لبه تکنولوژی انجام 
می دهد، ایجاب می کند که جهت تحقیقات پول در دانشگاه ها بریزد. مثاًل در 
آنجا نیروی هوایی تعداد زیادی نیروی بورسیه دارد که این ها اکثرش نیروهای 
خودش هستند و برخی را هم بعدًا جذب می کند. چرا؟ چون می خواهد بعدًا 
پیشرفته ترین نیروی هوایی دنیا را داشته باشد. در سایر صنایع هم همین طور. 
این الگوریت مهای پیچیده در خودروهای حال حاضر نتیجه تزهای ارشد و 
دکتری سال های گذشته بوده است. خودروهای هیبریدی و الکتریکی فعلی 

نتیجه تحقیقات دو دهه پیش هستند. 
ما وقتی درمورد مهندســی صحبت می کنیم، ذهنمان فقط می رود سمت 

دوره لیسانس. حال آنکه مهندســی محدود به یک دوره خاص نیست. چرا 
فکر می کنیم در دوره  فوق لیسانس و دکتری نمی شود یک کار پیچیده تجربی 
و تحلیلی کرد و فقط باید کار تئوری انجام داد؟ برویم دنبال کشــف پدیده تا 

بتوانیم بعد مهارش کنیم.
در دانشگاه جای چه درس هایی را خالی می بینید؟

من فکر می کنم قبل از اینکه  افراد را از رشته شان خارج کنیم، باید اصالحی 
روی خود رشته ها انجام دهیم. یعنی همین درس هایی را که داریم، اصالح 
کنیم. مثاًل همان گونه که گفتم درس ها و آزمایشگاه ها را هم زمان کنیم، در هر 
درسی کاربرد را مدنظر بگیریم. برای مدنظرقراردادن باید اشراف به موضوع 
داشــته باشیم و برای این کار شاید الزم باشــد برخی همکاران بنده، بروند و 
یکسری تجربیات جدیدی بکنند، البته اگر این کار جزء سیاست های دانشگاه 
باشد، تا بتوانند به سطحی برسند که خودشان را با نیازهای جدید به روز کنند. 
بحث بعدی اینکه اگر ما بخواهیم مهندسانمان را بفرستیم وارد صنعت شوند 
)که باز هم من روی »اگر« تأکید می کنم، چون باید کشور و دانشگاه اول هدف 
خودشان را مشخص کنند(، باید با صنعت زبان مشترک داشته باشند. یک 
صنعت سالم صنعتی است که بتواند فعالیتی را به بهره وری اقتصادی برساند. 
مالک ما صنعتی سوبســیدی که کار بکند یا نکند، نیروهایش حقوقشان را 
می گیرند و ساعت کارشــان را پاس میکنند، نیست. ورود به چنین صنعتی 
با همین چیزی که داریم هم زیاد است. چون انتظار زیادی از مهندس برای 
کار مهندسی نیست. صنعت سالم صنعتی است که بتواند با فعالیت مداوم، 
خودش را ســرپا نگــه دارد. در این کار نگرش تک تک افراد این اســت که آیا 
تجمیع فعالیت های عناصر آن به سوددهی خواهد رسید یا خیر. سوددهی 
ناشی از گران فروشی نیست. سوددهی یعنی کم هزینه ترین، سریع ترین و 
باراندمان ترین مسیر که همگی پایه هایش در علم و دانش و تجربه است. پس 

ما اگر صنعت سالم را مالک قرار دهیم، افراد بایستی دید درستی از مخارج 
داشته باشــند. پس ما دانشــجویان را باید طوری آموزش دهیم که بفهمند 
هر فعالیتی هزینه بر است. نیروی انسانی اضافی و حتی یک ساعت بیشتر 
روشن بودن کامپیوتر ضرر است. با این نگاه می فهد که چرا دارد به بهینه سازی 
فکر می کند. این دید باید بیاید وارد رشته های مهندسی ما بشود و با این نگاه 

مهندس وارد صنعت سالم کنیم. 
آقای دکتر شما ماشینتان را خودتان تعمیر می کنید؟

تا حدود 15 سال پیش این کار را می کردم و همه اش را خودم تعمیر می کردم. 
اما از یک زمانی به بعد، نه وقتش را دارم و نه توانش را. برای تعمیر ماشین نیاز 
به تحرک زیاد است و دردهای انگشــت و کتف و این ها آزار می دهد. بعد یک 
ام آرآی می دهی که بیشتر از خرج تعمیر درمی آید. واقعیتش هم این است که 

نه وقتش را دارم و نه جایش را.
یک نکته ای را همیشه درمورد شما می گویند که روی تخمین 

حساس هستید. به نظر شما روزنامه چند کلمه است؟ 
چقدر وقت دارم برای تخمین؟

یک دقیقه
ما شــش تا ستون داریم که هر ســتونی حدود 50 خط است و در هر سطری 
6 کلمه. یعنی در هر صفحه حدود 1800 کلمه. 8 ورق اســت پس می شود 
حدود 14000. اگر درشت نویسی تان کم باشد، می شود همین حدود و اگر 
درشت نویسی تان زیاد باشد، درصدی را باید از این مقدار کم کنید یعنی بین 

8000 تا 10000.
روش تخمینتان به چه شکل است؟

همیشــه با کوچک ترین المان کــه درکی از آن دارید، شــروع کنیــد و آن را 
گسترش دهید.

نکته ای در مورد روزنامه شریف دارید؟
من واقعش یک مدت ناراحت بودم که چرا روزنامه منتشر نمی شود. هرچقدر 
هم که شبکه های اجتماعی پررنگ باشد، یک مدرسه نیاز دارد که یک دوبرگی 
داشته باشد که هر نفر وقتی واردش شد، بردارد و مطالعه کند. روزنامه به عنوان 
یک کلیت هدف دار جلو آدم است و حداقل به افراد اطالعات می دهد. اینکه 
روزنامه دارای بایاس نباشد )جهت گیری و پیش داوری نداشته باشد( خیلی 
مهم اســت. روزنامه باید محل حضــور یک عده آدم صادق باشــد که دنبال 

حقیقت هستند. با برخی حقایق نباید روی سایر حقایق را پوشاند.
از این نگاه شما گاهی اذیت شده اید که روزنامه را بخوانید؟

برخی وقت ها بله. در چندســال پیش بعضًا خبرهایی منتشــر می شــد که 
مشخص بود نویسنده تحقیق کافی نکرده است. با این حال همیشه روزنامه 
را دنبال می کنم و احساس می کنم که روزنامه مدرسه مزه دیگری دارد. مال 
خودمان است. قابلمه رنگ ورو رفته خودمان است که یک گوشه اش غر دارد، 
ولی خیلی دوســتش داریــم. از این جهت فکر می کنــم روزنامه باید چیزی 
متفاوت از روزنامه های بیرون باشد. روزنامه های بیرون راست و چپش اشکال 
دارد. برخی شــان خیلی حقیقت را می گویند، اما پرده ای از حقیقت را جلو 
پرده ای دیگر می کشــند و این کار بســیار زیرکانه انجام می شود. این جوری 
نباید باشد. به هرحال برخی اعتقاد دارند که باید دروغ بگویند و تهمت بزنند 
و ثواب هم می برند. من فکر کنم روزنامه باید این شــأنش را حفظ کند. خبر 
روزنامه مثاًل »شاخه درخت شکست« کافی نیست. باید این را بگوید که »چرا 
شکست؟ بعدا چه کنیم؟« روزنامه نگار باید یک قدم از جامعه اش جلوتر باشد.



رکورد جدید برای گداخت هسته ای
دانشمندان مرکز علوم پالسما و گداخت هســته ای دانشگاه MIT به رکورد جدیدی 
برای فشــار موجود در رآکتور رســیدند. در فرایند گداخت سه فاکتور مهم برای تولید 
پالسما وجود دارد؛ چگالی پالسما، زمان ماند و دما. اگر این سه پارامتر بیشتر از مقدار 
خاصی باشد، میزان انرژی تولیدی بیشتر از میزان انرژی مورد نیاز برای نگهداری فرایند 

می شود. رکورد جدید مربوط به فشاری است که در رآکتور آلکاتور C-MOD در سال 2016 به آن دست یافته اند و 
برابر 50/2 اتمسفر بوده است. در مقایسه با سال 2005 این میزان 15درصد بهبود یافته است. در این فشار دمای 
MIT.edu :منبع رآکتور به 35 میلیون درجه سانتی گراد )2 برابر مرکز خورشید( و زمان ماند به 2 ثانیه رسید. 

ایوانپاه به توان نامی خود رسید
نیروگاه برق گرماخورشیدی )SCE( ایوانپاه بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی جهان در 
آمریکاست که در مرز ایالت های نوادا و کالیفرنیا در نزدیکی صحرای موهاوی و در زمینی 
به مساحت 1600 هکتار ساخته شده اســت. فاز اول تولید برق این نیروگاه در سال 
2013 اتفاق افتاد؛ اما در سال 2014 با بروز برخی مشکالت این نیروگاه با 40درصد 

ظرفیت کار می کرد. در فرصتی شش ماهه شرکت NRG مشــکل را رفع کرد و در سال 2015 نیروگاه توانست به 
97درصد ظرفیت نامی خود برسد. این نیروگاه دارای 173000 پایه خورشیدی است که تابش خورشید را روی 3 
منبع: انرژی هاب و ویکی پدیا بویلر مرکزی متمرکز می کنند. توان خالص این نیروگاه 377 مگاوات برق است. 
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ایــران در زمینــه دارابــودن منابع  انرژی
فسیلی یکی از بهترین رتبه ها را در محمد فالحی

جهان دارد؛ به صورتی که دارای چهارمین رتبه در ذخایر 
نفت بعد از ونزوئال، عربستان سعودی و کانادا و دارای 
اولین رتبه در منابع گاز طبیعــی و دوازدهمین رتبه از 
لحاظ میزان کلی زغال-سنگ در جهان است. درضمن 
ایران از لحاظ میزان فراورش ســوخت های فســیلی و 
همچنین مصــرف گاز طبیعی رتبه ســوم در جهان را 
دارد. اما کارنامه این کشــور در مدیریــت مصرف این 
منابع چگونه بوده اســت؟ یکی از شاخص هایی که در 
اینجــا می تــوان از آن کمک گرفت، »شــدت مصرف 

انرژی« است. 

مفهوم شدت انرژی
اگر اقتصــاد را نوعی »کل« در نظــر بگیریم که یکی از 
ورودی های آن انرژی باشــد و خروجــی آن نیز ارزش 
افزوده حاصــل از تولیــد کاالها و خدمــات، می توان 
شــاخصی را تعریف کرد به نام شــدت مصرف انرژی. 
این شاخص عبارت اســت از کل انرژی اولیه مصرفی 
تقســیم بر تولید ناخالص داخلی کشور؛ یعنی به ازای 
هر هــزار دالری که اقتصاد تولید کــرده، چقدر انرژی 
مصرف شــده اســت. اما به علت مداخلــه دولت ها در 
بازار ارز جهــت تضعیف یا تقویت پــول ملی، نرخ های 
متفــاوت تورم و همچنیــن وجود مالیات های آشــکار 
و پنهان در کشــورها، اســتفاده از معیار میــزان تولید 
ناخالص داخلی اســمی کشــورها نمی تواند چندان 
دقیق باشــد؛ لــذا در تحلیل این مقالــه از معیار تولید 
ناخالــص داخلــی برمبنــای برابــری قــدرت خرید 

)purchase power parity( استفاده شده است.

وضعیت ایران در شدت مصرف انرژی
نمودار موجود روند تغییرات شدت انرژی جهان را نشان 
می دهد و اینکه ما هنوز با استانداردهای جهانی فاصله 
داریم. دو نکته بسیار مهم در این نمودار درمورد ایران 

وجــود دارد. اول اینکه ایران از 
لحاظ اقتصادی چندان جایگاه 
مناسبی در جهان ندارد. طبق 
آمار بانک جهانی در سال 2008 
تولید ســرانه ناخالــص داخلی 
ایران )براســاس برابری قدرت 
خرید( از بین 166 کشــور 59 
بــوده اســت. همچنیــن طبق 
آمار آژانــس بین المللی انرژی 
در ســال 2006 مصرف سرانه 
انرژی اولیه ایران در جهان رتبه 
13 را داشــته اســت. از طــرف 
دیگر بخش عمــده ای از درآمد 
ایران، از صــادرات فراورده های 
نفتی اســت و اگر ایــن مقدار را 
از درآمــد کل ایران کــم کنیم، 
ایران جایگاه نامناســب تری در 
رده بندی ذکرشده درمقایسه با 

حال حاضر پیدا می کند.  دوم اینکه الزم است توضیح 
دهیم که علت کاهش شدت مصرف انرژی ایران در بازه 
سال های 2000 تا 2008، افزایش قیمت جهانی نفت 
و درنتیجه افزایش درآمد حاصل از آن برای کشور بوده 
است. از طرف دیگر هدف گذاری های رشد اقتصادی 
ایران در بخش صنعت نسبت به سال پایه 2007 تا افق 
2025، رشد سالیانه 6درصد را در نظر گرفته است که 
معادل رشــد مجتمع 270درصدی نسبت به سال پایه 

است. با نگاهی به این موضوع باید آگاه باشیم که این 
رشد اتفاق نخواهد افتاد، مگر اینکه ما در بخش انرژی 
کشور هم بتوانیم هدف هایمان را محقق کنیم که همانا 
کاهش 33درصدی مصرف انرژی اولیه تا سال 2016 
و کاهش 50درصدی آن تا سال 2021 نسبت به سال 

پایه 2011 است. 

راهکارها
اما حال که به چیســتی مســئله 
و اهمیــت آن پــی بردیــم، الزم 
اســت به عوامل دخیــل در این 
مشــکل نیز نگاهــی بیندازیم. 
ابتــدا بــه علــل اصلــی شــدت 
صنعــت  در  انــرژی  مصــرف 
ایــران می پردازیــم که ســومین 
مصرف کننــده بزرگ انــرژی در 
کشــور بعد از بخــش »خانگی و 
اداری« و »حمل ونقل« اســت. 
اولین علت واقعی نبودن قیمت 
انرژی در نتیجه یارانه هایی است 
که بــرای آن پرداخت می شــود. 
این مســئله نه تنهــا بی توجهی 
به ارزشــمندی انــرژی در بخش 
صنعت را سبب می شود، بلکه در 
بخش خانگــی و حمل ونقل نیز 
افراد را از مصرف بهینه و عقالنی 

انرژی دور می کند. دومین علت این است که مدیریت 
بخش انرژی و صنعت در ایران با دولت است. دولتی که 
از طرفی صاحب منابع نفت و گاز است و از طرف دیگر 
فروشنده فراورده های آن، انگیزه چندانی برای بهبود 
راندمان سیستم ها ندارد. نشانه این نبود انگیزه فقدان 
واحدهای تحقیق و توسعه فعال و قوی در بخش صنعت 
ماســت. علت ســوم ناتوانی ایران در جذب ســرمایه 
خارجــی موردنیاز برای توســعه طرح هــای بهره وری 

انرژی در بخش های مختلف کشــور است. البته یکی 
از علــل این موضوع تحریم هایی اســت که کشــور در 
دوره های مختلــف از آن ها زیان دیــده و همچنان نیز 
می بیند. علت نهایی هم نبود عرضه کنندگان داخلی 

فناوری های بهره وری انرژی است. 
اما یکــی از اصلی ترین راهکارها برای رفع مشــکل، 
واقعی کــردن قیمــت فراورده هــای انــرژی اســت. 
هدف گذاری در این مــورد، عرضه فراورده های نفتی 
در کشــور با 90درصــد قیمــت فــوب خلیج فارس، 
عرضــه گاز طبیعی با 75درصد قیمــت صادراتی آن 
و عرضــه برق بــه قیمت تمام شــده نیروگاه هــا بوده 
اســت. افق هدف گذاری برای این موضوع تا ســال 
2017 است که باید 30درصد از درآمدهای آن صرف 
افزایــش بهره وری انــرژی در بخش صنعت شــود. با 
رســیدن به این هدف گرچــه همچنــان موانع دوم و 
ســوم پابرجا هســتند، می توان امیدوار بود که منابع 
 ارزشمند کشــورمان را به روش عاقالنه تری مدیریت 

خواهیم کرد.
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راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ایران

ایران و شدت مصرف انرژی
از کرخه تا خاک 

 امروزه در تریبون های دانشــگاهی و مدیریتی 
واژه »توســعه پایــدار« بســیار بــه گوشــمان 
می رســد؛ اما واقعــًا معنی این واژه چیســت؟ 
گاهــی اوقــات بایــد چیزهــا را با ضــد آن ها 
شــناخت. اگــر بفهمیــم توســعه پایــدار چه 
چیــزی نیســت، شــاید راهــی بیابیم کــه از 
توســعه ناپایدار حداقــل کمی دورتر باشــد. 
نمونه های توســعه ناپایدار به وفور در اطراف ما 
به چشم می رســد. می توانیم به سراغ تاالب ها 
و دریاچه هــای خشک شــده ایــران برویم؛ از 
جمله شادگان خوزستان، گاوخونی اصفهان، 
هامــون سیســتان و بلوچســتان، گندمــان 
چهارمحال و بختیاری، پریشان فارس، ارومیه 
 و بســیاری تاالب هــای دیگر که در نوشــته ما 

نمی گنجند.
 اما این روزهــا نمونه بارز توســعه ناپایدار را در 
اســتان خوزســتان می بینیم. خوزستانی که 
با میزبانی از بزرگ ترین رودخانه های کشــور، 
یعنــی کارون، کرخه، جراحی، مــارون، زهره 
و بهمن شــیر دارای 33درصــد از منابــع آب 
ایــران اســت؛ امــا از 117 میلیون تــن تولید 
کشــاورزی ایــران فقــط 15 میلیون تــن آن را 
بــه خود اختصــاص می دهــد. این اســتان با 
همــه منابع آبــش اکنون بــا دارابــودن 350 
هزار هکتــار کانــون گردوغبار، بــه وضعیتی 
بحرانی دچار شــده اســت. وضعیتی که وزیر 
 نیرو را به عذرخواهی از مردم خوزســتان وادار 

کرده است. 
خوزستان بعد از تهران بیشترین تولید ناخالص 
ملــی را دارد؛ اما ســهم مردمــش از این منابع 
طبیعی و این درآمد چیســت؟ سهم آن ها این 
اســت کــه از نظر ســطح آمــوزش، از بین 31 
استان 31ام اســت؛ زیرا 6 هزار نفر از معلمان 
این استان مهاجرت کرده اند و 6 هزار نفر دیگر 
هم قصد مهاجرت دارند، اما به آن ها اجازه این 
کار داده نمی شــود. ســهم آن ها این است که 
پساب واحدهای نفتی و پتروشیمی وارد منابع 
آبشان می شــود و آب شربشــان رنگ قهوه ای 

پررنگ دارد. 
گرچه این خبر خوبی است که با رعایت برخی 
حق آبه های این اســتان، هورالهویــزه پس از 
مدت ها در بهمن ماه امسال پرآب شد، این آب 
برای پاک کردن خاکی که در چشم ساکنان این 
استان رفته است و می رود، کافی نیست. یکی 
از معضالت اصلی مــا نادیده گرفتن خدمات و 
منافع ناپیدای طبیعت کشورمان است. وقتی 
ما اکوسیستم های پایدار کشورمان را به شدت 
تغییر می دهیم و در رسانه های خود نام آن را با 
افتخار غلبه بر طبیعت می گذاریم، عاقبت آن 
این است که طبیعت با همه صبوری خود روی 
دیگرش را به ما نشان می دهد. دیرزمانی است 
که پایداری این سرزمین، با دانش کهن آن در 
مدیریت منابعش حفظ شده است. حال نوبت 
ماســت که با دانش و تدبیر خود به پایداری آن 

کمک کنیم.

انـــرژی و محیط زیـــستبهره وری

واقعی نبودن قیمت انرژی 
درنتیجــه یارانه هایــی 
است که برای آن پرداخت 
مسئله  این  و  می شــود 
نه تنهــا بی توجهــی به 
ارزشمندی انرژی در بخش 
صنعت را سبب می شود، 
بلکه در بخــش خانگی و 
حمل ونقل نیــز افراد را از 
مصرف بهینــه و عقالنی 

انرژی دور می کند
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حالت های عکاسی روی دوربین

همان طور که می دانید برای تنظیم شدت نورگیری، از سه عنصر سرعت شاتر، دیافراگم و حساسیت 
سنسور استفاده می کنیم. عکاس با قرارگرفتن در وضعیت های مختلف ممکن است الویت تنظیم 
این سه برایش متفاوت باشد. از این رو سازندگان دوربین ها حالت های نیمه اتوماتی را روی دوربین 
طراحی می کنند تا عکاسان با دقت بیشتری عکاســی کنند. اگر حالت عمومی کاماًل دستی را که 
با حرف M نمایش داده می شــود، کنار این حاالت قرار دهیم، درمجموع می شــود چهار وضعیت؛ 
به ترتیب برنامه ریزی شــده، اولویت ســرعت شــاتر، اولویت دیافراگم و کاماًل دســتی که روی اکثر 
دوربین های عکاســی، از ابتدایی گرفته تا حرفه ای، موجود هستند. عکاســان خیابانی و مستند 
به طور عمومی از حالت p یا برنامه ریزی شده استفاده می کنند. این حالت به دوربین فرمان می دهند 
تا سرعت شــاتر و دهانه دیافراگم را به طور خودکار تنظیم کند. حالت موردعالقه عکاسان ورزشی با 
حرف S یا tv نمایش داده می شود. در این حالت شما سرعت شاتر را تنظیم می کنید و تنظیم دیافراگم 

بر عهده خود دوربین خواهد بود. برای اطالع از بقیه حالت ها، منتظر هفته آینده باشید.

عکاس باشی

95 اسفند   7 شنبه    706 شماره 

دســتگاهی  هــاوارد  و  شــلدون  هزار قلم
. امین محمدی نــد ه ا ید خر نیکــی  و لکتر ا

هلی کوپتری که هدایت آن شیوه  خاصی دارد و هردوی 
آن ها از پس آن برنمی آیند. هلی کوپتر خراب می شود. 
شــلدون از جعبــه  هلی کوپتــر کارت ضمانــت آن را 
برمی دارد و به هاوارد می گوید که برای رفع این مشکل 
به نمایندگی اش زنگ بزنیم. هاوارد کارت را ســریعًا از 
شلدون می گیرد و با عصبانیت به او می گوید: »شلدون، 
من فوق  لیســانس مهندســی دارم. بــا کارت گارانتی 
 خــودم رو پــاک می کنــم! )مکــث( البتــه جــز کارت 

گارانتی اپل«. 
این موقعیتی اســت که در قســمت 22 فصل هشــتم 
ســریال »بیگ بنگ تئوری« می بینیم. سریال محبوب 
بسیاری از شــریفی ها و  البته دانشجویان مهندسی و 
علــوم پایه. اگر بیگ بنگ را دیده باشــید، می دانید که 
شلدون دانشمند فیزیک نظری است و در عوض هاوارد 
در دانشگاه ام آی تی، مهندس مکانیک می خواند. یکی 
از تضادهایی که نویسندگان بیگ بنگ روی آن حساب 
ویژه ای باز کرده اند، کل کل های این دو کاراکتر بر ســر 
فیلد کاری شان اســت.  قســمتی در بیگ بنگ وجود 
دارد که شــلدون باید مبحثی مکانیکــی را یاد بگیرد و 
برای این کار مجبور می شــود تا شــاگرد هاوارد شــود. 
آنجا عمــق اختالفات جــدی مهندس و دانشــمند را 

می توانیم از نزدیک حس کنیم. موقعیتی که شــاید در 
شــریف هم بارها تجربه اش کرده باشــیم. مهندس ها 
می خواهند ثابت کنند که علمشان کاربردی تر است و 
علوم پایه ای ها در عوض به هر دری می زنند که نشــان 
دهند پیشــرفت علم مرهون زحمات شبانه روزی و دود 
چراغ خوردن هزاران دانشمند در سراسر جهان است. 
یادم می آید ترم یک شــریف سر کالس TA فیزیک )1( 
دائمًا سر این بحث می کردیم. استاد با مهندسی ها جور 
دیگری حال می کــرد و در عوض فیزیکی ها را به جایی 
حساب نمی کرد و همین باعث عصبانیت خیلی از آن ها 
می شد. مشــکل آن اســتاد و خیلی از بچه های داخل 
آن کالس این بود که »مهندس بــودن« را نوعی برتری 

می دانستند و باور کرده بودند که مهندس واقعی اند! 
منشأ خیلی از این اختالفات به نظرم از همین می آید. 
خیلی هــا نقــش مهندس بودن یــا دانشــمند بودن را 
پذیرفته انــد و در طول تحصیــل این نقش هــا را بازی 
می کنند. غافل از اینکه به کرات دیده ایم مهندسان یا 
دانشمندان واقعی کسانی هستند که با کار و رزومه شان 
به دنبال برتری یافتن برای خودشان هستند نه با الفاظ 
مهندس یا دکتر. دوستی داشــتم در دانشکده  عمران 
که ترم دو دانشــگاه، کاله ایمنی خریده بود و گذاشته 
بود پشــت ماشینش تا به همه نشــان دهد که مهندس 
عمران است! این جوها همیشه وجود دارد و اختالفی 

ازلی ابدی بین دانشــجویان مهندسی و غیرمهندسی 
اســت. البته به نظرم این مســائل تاریخ انقضــا دارد و 

جذابیتش محدود است به همان 20تا25سالگی. 
قســمت 15 فصل دهم بیگ بنگ را ببینید. شــلدون 
می خواهــد روی موتور قطــاری کار کند و بــرای آن به 
هــاوارد می گوید که کمکش کند. فکر کنید! شــلدون 

مغرور هم تهش کوتاه آمده که انــگار هاوارد چیزهایی 
می داند که او از آن باخبر نیست. نویسندگان بیگ  بنگ 
هم متوجه شــده اند که همــه  این کل کل هــا فقط در 
اوایل جوانی جذاب اســت و حتی در دنیای بیگ بنگ 
هم مشــاجره های دائمی مهندس با دانشــمند تاریخ 

انقضا دارد. 

سریال »بیگ بنگ تئوری« چه تصویری از رابطه  مهندسان و دانشمندان نشان می دهد؟

دکتر کوپر و مهندس والوویتز

هــــــــــزار قلــــــــــم

ebrahimi__nejad

به عنوان یك هموطن عادی در برابر مردم خوزســتان 
شرمنده ام. شرمنده از اینکه کاری از دستم برنمیاد و 
ناراحتم، از اینکه ایران عزیزمون روزبه روز داره ویران تر 
می شه و مسئولین فقط و فقط به فکر سیاست خارجه 

و منفعت شخصی خودشون هستن.

Zahrashoorvazi Shayawn roxana_moammer

آسمون دانشــگاه قابلیت داره قشنگ ترین مناظر رو 
تو روزای تمیز بسازه

آخ که اگه این ساختمونا نبودن...

آخه من بدون شماها تو دانشگاه چیکار کنم؟؟

 : 1000qalam

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

همیشه آبی و صاف باش!
لطفا دلت سیاه و کثیف نشه!



صفحـــــــه آخـــــــــر

934...0915: اســم نمایشــگاه کار دانشگاه شریف 
رو باید بگذارند نمایشــگاه کار رشــته کامپیوتر و در 
مواردی هم صنایــع. 98درصد شــرکتا کامپیوتری 

می خواستن.
   خب می خواستی تو انتخاب رشته ات 

دقت کنی.

391...0919: بیایید جهان ســومی نباشیم... آقا واهلل 
به خدا شعارمون این نبودا! شــعار گروه دوستداران 

محیط زیست اینه: »هر شریفی یک سفیر سبز«.
   ببیــن کلمات ســفارت و ســفیر 
تحریک کننده است. ممکنه بعضیا شعارتون رو 
بشــنون و به عنوان بازی تدارکاتی از دیوارهای 

شما استفاده کنن. پس شما هم اون یکی شعار رو 
استفاده کنین.

628...0912: اینترنت فقــط اعصاب خردی و اتالف 
عمره. مرکز محاسبات به کی پاسخگوست؟

   البد شــب جمعه ای تنها بودی، فیلم 
زیاد دانلود کردی، 4 گیگت تموم شده.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

15

14

15
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95 اسفند   7 شنبه    706 شماره  وصله پینه

یک وجب روغن

daily@sharif.ir         66166006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

اخیرًا یکی از ســایت هایی خبری  الف.رها

نوشته اســت: »تولید پرایــد و پــژو 405 در حالی در 
سال جاری افزایش یافته که طبق قانون، ادامه تولید 
این دو خودرو از ابتدای ســال 95 ممنوع بوده و تولید 
آن هــا بایــد متوقف شــود«. در همین خصــوص نظر 

چند کارشناس را جویا شدیم که به شرح زیر است:
کارشــناس اول: چرا به نظر مردم احترام نمی گذارید؟ 
چــرا این قــدر خودخواهانــه عمــل می کنیــد؟ چــرا 
می خواهید جلو تولید پراید را بگیرید؟ وقتی پراید این  
همه فــروش دارد و این همه مورد اســتقبال خریداران 
قرار می گیرد، چــرا تصمیم بــه حــذف آن گرفته اید؟ 
به خودتان بیایید و  به ســلیقه مردم  احتــرام بگذارید. 
چشــم هایتان را باز کنید و ببینید که پیــر و جوان، زن و 
مرد، همه و همه، پراید سوار می شوند. مردم پراید سوار 
می شوند، چه ایربگ داشته باشــد، چه نداشته باشد، 
چه فرمانش هیدرولیک باشــد، چه نباشــد... هرطور 

می خواهد باشد باشد، فقط پراید باشد. 

کارشــناس دوم: وای بر مــا! وای بر ما! یادمان هســت 
که با پیکان چه کردیــد، او را به موزه بردیــد و تولیدش 
را متوقف کردید. آن هم با آنکه آن همه خدمت رســانی 
کرده بود و ما را این همه این طرف و آن طرف برده بود و 
بیش از 90درصد مردم الاقل یک بار با آن به جاده های 
شــمال رفته بودند و محال بود خاطرات شمالی را که با 

پیکان رفته بودند، یادشان برود. 
امــروز تاریــخ درحــال تکرارشــدن اســت و تصمیــم 
دارید همین کار را بــا پراید انجام دهید. متأســفانه در 
آیین نامــه ای که به تصویب شــورای سیاســت گذاری 
خودرو در وزارت صنایــع و معادن وقت رســیده، آمده 
اســت: »تولید خودروهای ســواری با برند داخلی که 
بیش از 10 ســال از زمــان آغاز تولید آن هــا می گذرد، 
باید متوقف شــود«. خب چرا؟ چرا باید متوقف شود؟ 
آیا این اســت احترام به پیشکســوت ها؟ نســل جوان 
ما از برخورد مــا با پرایدی که این همه زحمت کشــیده 
است، چه برداشتی باید داشــته باشد؟ چه می خواهد 

بیاموزد؟ خب فــردا او هــم دیگر احترام پــدر و مادری 
را که برایش ســال ها زحمت کشــیده اند، نگه نخواهد 

داشت.
کارشــناس ســوم: دیروز پیکان، امروز پراید، البد فردا 
هم تیبــا... . اصاًل گویــا برخی توقع دارنــد همه بروند 
خودرو پورشه و خودرو شاستی بلند سوار شوند. اگر ما 
از این خودروهای سوســولی خوشمان نیاید، بایستی 

چه کار کنیم؟
کارشــناس چهارم: این چه زندگی ای شــد؟ ما کاًل به 
دو چیز عــادت کرده بودیم و باعث دلخوشــی مان بود 
که گویا هر دو دلخوشــی ما دیگر وجود ندارند. یکی از 
آن ها حضور آقای محســن رضایی در انتخابات ها بود 
و دیگری تولید پراید و سوارشــدن بر آن؛ اما متأسفانه 
از یــک طرف آقــا محســن گفــت ایــن بــار کاندیدا 
نمی شــود و از طرف دیگــر گویا برخــی می خواهند 
مانــع تولید پراید در ســال 96 شــوند. واقعــًا این چه 

زندگی ای شد؟

آیا این است احترام به پیشکسوت ها؟

بیشتر از اینکه ابزار مهم باشه، 
مهم اینه که ابزار رو به چه کاری 

بگیری، مهندس جان.
احتمااًل ضعیف ترین لپ تاپی که 
االن ما استفاده می کنیم، از کل 

این مجموعه قابلیت بیشتری 
داشته باشد. حال آنکه این 

مجموعه روزگاری پاسخگوی 
کارهای علمی هزاران شریفی 
بوده و آن لپ تاپ شاید نتواند 

نیازهای غیرعلمی شریفی ها را 
برآورده کند.

موزه کامپیوتر دانشگاه، مرکز 
محاسبات )هرچند این موزه 

خیلی هم بزرگ نیست.(

نامه ای به فرزند فرضی 
پســورد  از  عزیزتــر  پســر 
وای فایــم، امم... اســمت 
نمی دانم چیست؛ آنتایتلد1 
صدایــت    )untitled1 (
می کنــم. :دی )مطمئنــم 
اگر به من رفته باشــی، روی این مســائل خیلی 
حساســی و می گویی پدر از تو بعید بود! تو این 
متن را برای روزنامه نوشــته بودی، چرا دو نقطه 
دی در آن گذاشــتی؟ اواًل خیلی هــا بیشــتر از 
این هایش را می گذارند و ککشان هم نمی گزد، 
ثانیــًا می خواهــم نشــان بدهــم در جوانی چه 
شوخی های بامزه ای می کرده ام و چقدر »کول« 

بوده ام، شوما حاشیه نرو، بگذار حرفم را بزنم.(
با کمال تأسف شنیده ام دوست داری مهندسی 
بخوانی، آن هم در شریف! نمی دانم چه در گوشت 
خوانده اند که به این نتیجه رسیده ای. نکند هنوز 
هم مشاوران مدرســه فکر می کنند کار و پول در 
مهندســی اســت؟ آیا می دانی ایران بیشترین 

نسبت مهندس به جمعیت را در جهان دارد؟
همین امروز که این نامه را دارم برای تو می نویسم، 
شــوهر عمه ام که فوق دیپلم ریاضــی دارد و در 
کارخانه کار می کنــد، در تلگرام پیغام داده و روز 
مهندس را تبریک گفته است: »برای مهندسان 
بن بستی وجود ندارد. آنان یا راهی خواهند یافت، 
یا راهی خواهند ساخت. روز مهندس مبارک«. 
البد االن هم انتظار دارد مــن جواب بدهم: »بر 
شــما هم مبارک مهندس«. تو از مهندسی این 

را می خواهی؟
اصاًل یک سر برو اینســتاگرام را ببین. آیا کسی 
را پیــدا می کنــی در »بیــو«ش نوشــته باشــد 
»engineering student« و بعد کنارش شکلک 
چرخ دنــده بگــذارد؟ قطعًا نه! هرچه هســت 
»medical student« و شکلک سرنگ و قرص 

و کپسول است.
شاید به شما گفته اند شریف خیلی خفن و سطح 
علمی اش باال اســت! بــر فرض هم که باشــد. 
اصاًل کــه گفته این معیار مهمی اســت؟ شــما 
دانش آموزید و خیلی چیزها را نمی دانید و به آن 
توجه نمی کنید. یک بار از جلوی دانشگاه تهران 
رد بشوی، خیلی چیزها دستت می  آید. دانشکده 
هنر که جای خود! آیا با شاخص فالکت عشقی 
)نسبت جمعیت دختر به پسر در جامعه هدف( 
آشــنایی داری؟ آیا می دانی طبق آخرین آمار، 
بزرگی عدد آن در شریف و در میانگین دانشگاه ها 

چند مرتبه ده دهی تفاوت دارد؟
پسرم، می دانم شــنبه که این متن منتشر شود، 
عده ای می  آیند و شروع به گیاه خواری می کنند 
و می گویند سکسیستی )برای خوانندگانی که 
دچار سوءتفاهم می شوند، سکسیستی یعنی با 
نگاه جنسیتی( نوشته ام. اما بگذار بگویند. برای 
من آینده تو مهم تر است. من نمی خواهم تو هم 

مثل من به پسر فرضی ات نامه بنویسی.
خــب آنتایتلــدuntitled1( 1( جانــم، وقــت 
استراحتم دارد تمام می شــود. بروم سر درسم. 
دارم برای کنکور ام بی ای می خوانم. از من گفتن 

بود. خدانگهدار.

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به مهندس و همه مشــخصه هایش. به شغل که هســت، ولی کم است. به 
حدس اولیه که گربه ســیاه اوســت. به تخمین که گاه با صفرهای کم وزیادش دودمان مهندس را به باد می دهد. 
تقدیم می شــود به نفس آخر فن لپ تاپ مهندس، آنگاه که بــرای آخرین بار وظیفه خطیر خنک کــردن را در ران 
)اجرای( شبیه سازی انجام می دهد. تقدیم می شود به ژه )g( که برخالف اعتراض های گسترده علوم پایه، برای 
مهندس روی کاغذ همیشه 10 است و در آزمایشــگاه فیزیک1 از 2 تا 4! این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به 

امید ستودنی کنکوری های نخبه، آنگاه که رشته های مهندسی را تک تک در فرم انتخاب رشته وارد می کنند.

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
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