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 انجمنی هم سن 
دانشجویان شریف

انجمــن فارغ التحصیــان  مجید پردل

شــریف؛ نامی که خیلــی از ما زمانی با آن آشــنا 
می شویم که مشغول انجام فرایند فارغ التحصیلی و 
البته گله مند از نبود اتوماسیونی درست و حسابی 
هستیم. انجمنی در ساختمانی نوساز و مرتب که 
برخورد مناسبشان، تلخی نبود اتوماسیون را کمتر 
می کند، مخصوصاً اگر گذرتان به فردی مانند آقای 
ارض پیما بیفتد و پــای خاطره های ســال های 
دورودراز باز شــود. این انجمن که حاال هم ســن 
جوانانی است که در دانشــگاه درس می خوانند، 
روزگار پرفرازونشیبی را تجربه کرده است. از همان 
ابتدا که بزرگانی مانند دکتر صالحی آمدند تا به مدد 
نامشان افراد بیشتری وارد گود شوند، تا هم اکنون 
که نام های دکتر مشــایخی و مهنــدس ترکان از 
اسامی پربسامد آن اســت. انجمن اکنون به مدد 
چنین نام هایی و با بهره گیری از بانک اطاعاتی که 
در چندین سال شکل گرفته است، پتانسیل خوبی 
در حفظ ارتباط فارغ التحصیان با دانشگاه و ایجاد 

تعامل و ارائه خدمات متقابل پیدا کرده است. 
در سال های گذشته با وجود خدمات و تاش هایی 
که انجمن و اعضای آن داشــته اند، دغدغه هایی 
جدی هم درمورد مدل ارتباطی انجمن و دانشگاه 
مطرح اســت. مثًا آیا انجمن باید به بخشــی از 
ساختار دانشگاه بدل شود و با آن هماهنگ باشد، 
یا اینکه بایــد آن را حتی از جهــت فیزیکی هم به 
بیرون از دانشگاه منتقل کرد و فقط سرویس های 
متقابل ارائه کرد؟ آیا انجمن بایــد بابت برگزاری 
رویدادهای خود به دانشگاه پاسخگو باشد یا خیر؟ 
فارغ التحصیان هم همیشه این نقد را به دانشگاه 
داشته اند که چرا بعد از ســاعت اداری اجازه ورود 
به دانشــگاه را ندارند و به نوعی شهروند درجه دو 

حساب شده اند. 
از دیگر بحث های چالشــی این چند سال موضوع 
انتشارات و خروجی های انجمن است. در چند سال 
گذشته مواردی مانند انتشار عکس بدون حجاب 
افراد و ذکر نام کشور اسرائیل با واکنش هایی همراه 
بوده است. اما اوج این واکنش ها که البته منجر به 
پلمب انجمن هم شد، انتشــار عکس به روزشده از 
سرکرده منافقین در ویژه نامه دوره هفتمی ها بود. 
موافقین چنین کاری می گفتند که به هرحال در 
کنار هزاران فرد شریفی که دانشگاه تربیت کرده 
است، چنین لکه های تاریکی هم وجود داشته اند. 
اما مخالفــان اظهار می کنند که شــکل پرداخت 
کار نشــان می دهد که عمدی در کار بوده اســت. 
البته انجمــن فارغ التحصیان در همــان زمان 
بیانیه ای صادر کرد که ایــن اقدام غیرعمدی بوده 
است و دانشــگاه هم با تبری جستن از این موضوع 
اعام کرد که دانشــگاه هیچ ارتباط ســازمانی و 
تشــکیاتی ای با انجمن فارغ التحصیان شریف 
نــدارد.  حال بعــد از یک دوره تعطیلــی، انجمن 
فارغ التحصیان شــریف کار خــود را مجدداً آغاز 
کــرده و اکنون شــاید بهترین زمان باشــد برای 
بازنگــری در آنچه باعــث دورمانــدن از اهداف و 
ماموریت هایش شده است. اهدافی که درصورت 
تحقق می تواند ثمرات شــیرینی بــرای خانواده 

شریف داشته باشد.

سرمقاله

روز دوشنبه 9 اســفند 95 دومین تریبون آزاد به همت 
صفحه  2 جامعه اسامی، با موضوع سیگار در ...  

در تاریخ 12 دسامبر 2015 در پاریس، توافقی تاریخی 
صفحه  6 بین 195 کشور جهان صورت گرفت ...  

ســال ها پیش حاکمــی از وزیر خود پرســید: »در این 
صفحه  7 مملکت از چه شغلی بیشتر از همه داریم؟« ...  

از چه شغلی بیشتر داریم؟ایران در پرتو توافق نامه پاریسجکوز، دود، تریبون

صفحه  3 

شب های کم فروغ دانشگاه 

ایمنی در اولویت N+ 1 ام

کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
@sharifdaily

با شــماره پیامک 100066166006 و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 
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خواندید و ارزیابی کردید. 
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روز نیکوکاری با فردای سبز 
هرســاله گروه های خیریه، غرفه هایــی را برپا می کنند و اقالمی را می فروشــند. 
از جملــه معمول تریــن این اقــالم، غــذا و مــواد خوراکی، اشــیاء تزئینــی و در 
نزدیکی عید نوروز وســایل ســفره هفت ســین اســت. گروه خیریه فردای ســبز 
پیش از نوروز مانند ســال گذشــته برنامه نمایشــگاه خیریه را برگزار می کند. این 

غرفه از 14 تا18 اســفند و هم زمان با روز نیکوکاری مقابل ســاختمان ســلف برپا خواهد بــود. تجربه ثابت 
 کرده اســت در غرفه هــای این چنینی می تــوان خوراکی هــای متنوع تری را در مقایســه بــا جاهای دیگر 

دانشگاه یافت. 

گرم کن لطفًا!
 در مکان های مختلف دانشــگاه برای دانشــجویان ماکروفر هایی قرار داده شده 
است؛ از جمله سلف پسران و دختران، استراحتگاه دختران، مرکز خدمات فناوری 
و برخی دانشــکده ها. از بین این مکان ها فقط سلف و استراحتگاه است که محل 
تجمع دانشجویان در زمان ناهار محسوب می شــود. در هرکدام از سلف دختران 

و پسران و اســتراحتگاه دختران فقط یک ماکروفر قرار دارد که برای تعداد زیاد دانشجویان جوابگو نیست؛ 
مخصوصــًا مواقعی که یکی از این ماکروفرها خراب باشــد. با توجه به فشــردگی کالس ها، زمان ناهار برای 
بسیاری از دانشجویان محدود است و برایشان این امکان فراهم نیست که مدت زیادی در صف منتظر بمانند.  

نادکاپی شو
بیستمین دوره مســابقات ملی آموزشــی نوآوری و ابتکارات دانش آموزی شریف 
)نادکاپ شریف(، در تجربه کار گروهی شیرینی در 26 و 27 اسفند در دانشگاه برگزار 
خواهد شد. نادکاپ رویدادی آموزشی اســت که با رنگ وبوی سرگرمی و جذابیت 
سعی می کند کمبودهای فرایند ایده تا پدیده را جبران کند. وجود چنین مسابقه ای، 

مکمل نظام آموزش رسمی کشور است و لذت چشیدن طعم پیروزی و حل مسئله به شیوه های گوناگون را در 
فرایندی منجربه یادگیری، به دانش آموزان می چشاند. قدمت مسابقات نادکاپ به سال 1385 برمی گردد و 

قدیمی ترین مسابقه دانش آموزی با رویکرد خالقیت و نوآوری در دانشگاه های کشور است.

بنیاد بوش در شریف
در جلسه ای، هیئتی عالی رتبه از بنیاد بوش آلمان و دکتر فتوحی، ریاست دانشگاه، 
دکتر موقر، مدیر امور بین الملل، دکتر مختاری، رئیس دفتر ارتباط با صنعت و تعدادی 
از استادان و مسئوالن دانشگاه حضور داشتند. از سوی این شرکت مدیرعامل بنیاد 
بوش و معاون ارشد این بنیاد به همراه تعدادی از مدیران ارشد آن در این جلسه حاضر 

شدند. در این جلسه قرار شد همکاری های علمی پژوهشی و اقتصادی دانشگاه با بنیاد رابرت بوش شکل گیرد. 
ناگفته نماند بنیاد رابرت بوش، یکی از بنیادهای خصوصی غیرانتفاعی پیشرو در اروپاست که در زمینه توسعه علوم 

طبیعی و اجتماعی، ازجمله بهداشت عمومی، آموزش، اجتماع، فرهنگ و روابط بین الملل، فعالیت می کند.
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ژرفا، انجمن فیزیک، فلســفه علــم و ریاضی   
کالس هــای  ســری  شــریف،  دانشــگاه 
»ترادرس« را برگزار کرده که تاکنون یک جلسه  
آن نیز برگزار شده است. مباحث این کالس ها 
ممکن اســت از ریاضی، فیزیک یا علوم دیگر 
باشــد و ســعی دارد به مباحثی بپردازد که در 
دروس رسمی دانشکده به طور دقیق مطالعه 
نمی شوند. برای کســب اطالعات بیشتر به 

taraadars@  مراجعه کنید.
دانشــکده  ریاضــی به صــورت هفتگــی   
ســمینارهایی در زمینه  ریاضیات گسســته 
و علــوم کامپیوتــر برگــزار می کنــد. زمان 
چهارشنبه ها ســاعت 12:45تا14 و مکان 
آن  اتاق 317 دانشکده ریاضی است. برنامه 
و جزئیــات ایــن ســمینارها را می توانید در 
  mehr.sharif.ir/~combinatorics آدرس 

مشاهده کنید.
انجمن نیستان مسابقه  بزرگ کتاب خوانی   
»آب هرگــز نمی میــرد... « را بــا جایــزه 
کمک هزینه  ســفر به کربال برگــزار می کند. 
مهلت ثبت نــام تا 15 اســفند اســت. برای 
ثبت نــام و کســب اطالعــات بیشــتر بــه 
کانــال تلگــرام کنگــره  شــهدا )نیســتان( 

sut_kongere_shohada@ مراجعه کنید.
انتخابات شورای اجرایی شاخه دانشجویی   
انجمــن فیزیــک ایــران، اســفندماه انجام 
خواهد شــد. برای نامزدی در شورای اجرایی 
شــاخه دانشــجویی الزم است نســخه ای از 
فعالیت های نامزد، برنامه های پیشــنهادی 
برای شــاخه و گواهی اشــتغال به تحصیل از 
دانشــگاه محل تحصیل تا 15 اسفند ماه به 
نشــانی members@psi.ir فرســتاده شود. 
 psi.ir برای خواندن اطالعات بیشتر به سایت

سری بزنید.
واحد مطالعات و اندیشــه انجمن اسالمی،   
سلسه جلسات »نگاهی به تاریخ معاصر« را 
در روزهای دوشنبه از ســاعت 15تا16:30 
برگــزار می کند. مــکان این جلســات دفتر 
انجمن اســالمی اســت. اطالعات مربوط 
بــه این برنامــه و دیگــر برنامه هــای انجمن 
اســالمی را می توانیــد در کانــال انجمــن 

anjomanSUT@  دنبال کنید.
امروز ســاعت 18:45 الی 20:00 جلســه   
کمیته نظارت بر نشریات برگزار خواهد شد. 
قرار بود انتخابات نیز برگزار شود که ظاهرًا به 

بعد از عید موکول خواهد شد.

روز دوشــنبه 9 اســفند 95 دومین  گزارش
تریبــون آزاد بــه همــت جامعــه امیرمحمد واعظی

اســالمی، با موضوع ســیگار در محلی نام آشــنا برای 
اهلش)!( برگزار شد.

ســاعت 12:45 اینجا ضلع شــرقی تعاونی دانشگاه 
مشــهور به »جکوز«، ناگهان عــده ای می آیند و بنری 
می زنند و با بلندگو آهنگ نوستالژیک »یار دبستانی من« 
را پخش می کنند. توجه جکوزنشین ها جلب می شود، 
ولی به روی خودشان نمی آورند و با آرامش به پک زدن به 

سیگارشان ادامه می دهند.
ساعت 12:55 مجری پشت تریبون می رود و مقدماتی 
را بیان می کند که ناگهان دوست خوش ذوقی در کنار او 

شروع به سیگارکشیدن می کند! 
اولین نفر آقای مصــدق، دبیر جامعه، پشــت تریبون 
رفــت و گفت کــه ســیگار این قدرها هم چیــز مهمی 
نیســت. مثل چای خوردن و غذاخــوردن که به دالیل 
فرهنگــی و تاریخــی در ذهــن مــا ُبلد شــده اســت، 
در حالی که مثاًل سوســیس مضر تر از سیگار است. به 
گفته او جامعه در قبال ســیگار موضع مشخصی ندارد 
و مثاًل به علت  مزاحمت دود ســیگار، کشــیدن آن امر 
ناپسندی تلقی شده اســت. اصل این است که کسی 
که می خواهد سیگار بکشد، حق کسانی را رعایت کند 

که نمی خواهند ضرر ببینند. 
پس از این صحبت ها دوستی پشت تریبون رفت و گفت 
که دود ماشین و کارخانه  هم ضرر دارد و بالفاصله دوست 
دیگری گفت که بدی، بدی را توجیه نمی کند. ســپس 
یکی از افراد پشت تریبون رفت و گفت که مهم ترین عامل 
جذب افراد به چیز غیرالزمی مثل سیگار، تبلیغات زیاد 
و پیچیده ای اســت که به علت تجارت پرسود دخانیات 
صــورت می گیرد. به گفتــه او برای جلوگیــری از رواج 
ســیگار باید تدابیر خیلی ویژه ای اندیشیده شود که از 

توان دولت خارج است.
نفر بعدی آقــای امیدی بود که پشــت تریبــون رفت و 
در بیاناتی سرشــار از احساســات بیان کرد: »مسئله، 

 پناهگاه بودن سیگار است، وابستگی به سیگار است. 
ســیگار جزئی از وجــود من شده اســت. اصــاًل افراد 
غیرســیگاری چطــور زندگــی می کنند؟«. او ســپس 
گفت که نیاز به سیگار دارد و تنی از بامرامان )!( برایش 
سیگاری آتش کردند. امیدی ادامه داد: »سیگار یعنی 

زندگی، یعنی غم، یعنی عشق، یعنی آرامش!«.
یکی از دانشــجویان پشــت تریبــون رفــت و گفت که 
پدربزرگش 50 ســال سیگار می کشید و هیچ اتفاقی از 
نظر ریوی برایش نیفتاد. پس از او اما یکی از کارمندان 
نسبتًا مسن دانشگاه پشت تریبون رفت و خاطره ای از 
پدرش که 50 ســال سیگاری بود تعریف کرد و گفت که 
اگر به سیگارکشــیدنش ادامه می داد، فقط 2 ماه زنده  

می ماند ولی با ترک سیگار 8 سال دیگر زنده  ماند.
ســپس مجری خود صحبت کرد و شــعری هم خواند، 
ولی این حرف ها و چیزهای ناهنجار را برای پشت دیوار 

دانست. او گفت که جامعه باید دارای هنجار های خاص 
خودش باشــد که ســیگار حداقل این هنجارهاست. 
مسئوالن سعی می کنند در جاهایی که قبح هنوز وجود 
دارد، جلوگیــری کنند و به همین دلیل بــرای خانم ها 
ســخت گیری بیشــتری می کنند. همه  ما ضرر سیگار 
را می دانیــم و می دانیم که ســومین عامــل مرگ ومیر 
سرطان ریه است. در همه کشــور ها در اماکن عمومی 
سیگارکشیدن ممنوع اســت، هرچند که محلی برای 
سیگارکشــیدن وجود دارد. اما رسمیت بخشــیدن به 
ســیگار برای پیش برندگان کشــور در دانشــگاه خوب 

نیست.
در این میان چند نفری هــم در اعتراض بیان کردند که 
ســیگاری  ها هم حق دارند در دانشــگاه راحت باشند 
و اینکه ما اســوه اخالقی نیســتیم، بلکه اســوه علمی 

هستیم.
ســپس دوســت دیگری به عنــوان آخرین فرد پشــت 
تریبون رفت و فوایدی را برای ســیگار برشمرد و گفت: 
»سیگار دوای فشــارهای روانی ماست و ملت بیخودی 
سیگاری نمی شــوند. ولی منی که نمی خواهم بکشم 
حق نکشیدن دارم و نمی خواهم ریه هایم آلوده بشوند. 
نباید در هر جایی سیگار بکشــیم و این امر باعث آزار و 
اذیت امثال من می شوند«. در اینجا مجری اتمام برنامه 

را اعالم کرد.

گزارش تریبون آزاد سیگار در جکوز

جکوز، دود، تریبون

حواشی
تنوع مخاطبان این برنامه نکته ای ممتاز بود. کسانی که در اکثر برنامه های تشکلی هیچ حضوری ندارند، 
آمده بودند. جکوز در این ســاعت شــبیه کارخانه، دود می دهد و تحمل این دود کار هر کســی نیست! 
همچنین وقتی کسی از سیگار دفاع می کرد، صدای به به و احسنت حضار بلند می شد! در میانه صحبت 

مخالفان سیگار هم گاه و بی گاه ندای مخالفتی بلند می شد و از تشویق خبری نبود.
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سمینار رباتیک
تیم پیشــگامان شــریفا این بار، اولین ســمینار دانش آموزی رباتیک و روبوســاز، 
ویژه دانش آموزان 7تا14 ســال را در دانشگاه برگزار خواهد کرد. این سمینار را که 
همراه با آموزش های اولیه فنی و مهندســی اســت، مهندسان و طراحان رباتیک 
تیم پیشــگامان شــریفا  در 19 و 26 اســفند از ساعت 8تا13 در دانشــگاه برگزار 

خواهند کرد. زمان ثبت نام 8تا18 اســفند و هزینه دوره 50هزار تومان اســت که دانش آموزان برتر مدارس 
از 40درصد تخفیف و دانش آموزان مدارس تیزهوشــان و فرزندان استادان و کارکنان دانشگاه از 10درصد 

تخفیف برخوردار هستند.

حلقه های فیزیک
حلقــه مطالعاتی علــم و دین درخصوص بررســی فلســفی رابطــه و چالش های 
موجود میان علوم تجربی مدرن و دین، قرار اســت شنبه ها یا یکشنبه ها از ساعت 
16:30تا18 در   برگزار شود. عالقه مندان برای ثبت نام می توانند مشخصات خود 
را به ایمیل elm.din.95@gmail.com  ارســال کنند یا برای ثبت نام حضوری به 

مقابل ســاختمان تغذیه مراجعه کنند. همچنین دانشــکده فیزیک برنامه ای با عنــوان »چای و فیزیک« را 
دوشنبه ها از ساعت 15تا16:30 در اتاق انجمن علمی )همکف دانشکده(، با حضور دکتر اجتهادی، دکتر 

مقیمی، دکتر سید ریحانی و دکتر ابوالحسنی با موضوعات متنوع برگزار می کند.

سیاحت در سیاست 95بــــــــخش  خـــــــبری اسفند   14 شنبه    708 شماره 

به بهانه اهدای اسکار به فروشنده 
در رثای آزادی 

پوریا علیمردانی  مســتقل از اینکــه فیلــم 

»فروشــنده« بــا ســرمایه گذاری قطری هــا و 
کارگردانــی فرهادی خــوب بود یا بــد، به نفع 
جامعه ایران و نشان دهنده واقعیت آن هست یا 
نــه، اهدای جایــزه اســکار به فرهــادی که در 
اعتراض بــه فرمان مهاجرتــی دونالد ترامپ به 
آمریکا سفر نکرد، تنها بخشی از جلوه های جو 
سنگینی است که ضد رئیس جمهور آمریکا در 
بین هنرمنــدان آمریکایی و اعضــای آکادمی 
اسکار وجود داشت. وقتی جیمی کیمل که در 
پی توییت نشدن مراســم اسکار از سوی ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا، از او پرســید: »بیداری یا 
نه؟« نشان داد که آکادمی رسمًا شمشیر انتقاد 
را برای رئیس جمهور جدید از رو بســته اســت. 
حتی در زمان ریاست جمهوری جرج بوش هم 
که مایکل مور در مراسم اسکار از او انتقاد کرد، 
برخی از حاضران او را هو کردند؛ اما این بار همه 
بــا صدای بلنــد خندیدنــد و گویی جو ســالن 

به شدت با کیمل همراه بود. 
این جو را می توان با جو اختتامیه فجر مقایسه 
کــرد که بــدون حضور و ســخنرانی دســت کم 
دوســه مســئول دولتی، اصــاًل مراســم برگزار 
شدنی نیست. استقالل ظاهری این نهادهای 
فرهنگی و هنری از دولت یک طرف، ولی اینکه 
در جامعه انتقاد از عالی ترین مقامات سیاسی 
این قدر ساده باشد، در نوع خودش جالب توجه 

و جذاب است. 
از طرفی دونالد ترامپ به شــدت بــا مطبوعات 
آمریــکا و رســانه های گروهی در افتاده اســت 
و با آ ن ها مشــکل دارد. اما رســانه ها در ســایه 
فضای عمومی و نظام امنیتــی حامی آزادی به 
مواضع خود فعاًل ادامــه داده اند. این موضوع 
را نمی دانیم که در آینــده دونالد ترامپ که بوی 
دیکتاتورهــای نژادپرســت را می دهــد، چقدر 
در ســرکوب مطبوعــات موفــق باشــد؛ ولی ما 
هم بیشــتر از هر زمــان دیگری برای رســیدن 
به ثبــات و امنیت پایــدار بــه آزادی نیازمندیم. 
وقتــی مطبوعــات مــا مجبورند بــرای ذکر هر 
فاسدی بگویند ب.ز یا آ. خ . آ یا م .ه یا... ، وقتی 
نماینده ها از هر دو جناح با محدودیت اظهارنظر 
مواجه هستند، وقتی قوانین مقابله با مخالفان 
در تجمعات در مجلس طرح می شــود، یا وقتی 
یاشار سلطانی ها به مشــکالت عجیب و غریب 
دچار می شــوند، ضعــف بزرگ مــا و اتفاقــًا از 
اساســی ترین شــعارهای تحقق نیافته انقالب 
57 اســت؛ یعنــی شــعار »اســتقالل، آزادی، 
جمهوری اسالمی«. قطعًا اگر تظاهرکنندگان 
57 آزادی را برای فساد می خواستند، زمینه هر 
نوع فساد و فحشا  در زمانه پهلوی فراهم تر بود. 
آنچه آن ها می خواستند و امام براساس جمالت 
ســخنرانی اش در 12 بهمن 57 می خواســت، 
آزادی برای مردم و نمایندگان آن ها در مجلس و 
مطبوعات و... بود که بتوانند در مقابل فسادها و 

ناکارآمدی ها بایستند و حرفشان را بزنند. 

پیش از این در شماره  گزارش
689 روزنامه شریف نوید حسینی

با عنــوان »ایمنی در اولویــت Nام«، به 
برخــی ضعف های ایمنی در دانشــگاه 
شریف پرداخته شد. از میان مشکالتی که 
در آن شماره ذکر شد، به جز مشکل محل 
چراغ هــای بــرق جلــوی ســاختمان 
ابن سینا، دیگر مشکالت ایمنی به همان 
شــکل ســابق باقــی مانده اســت. این 
گزارش، به یکی دیگــر از نقایص ایمنی 
دانشگاه یعنی روشــنایی معابر در شب 

می پردازد. 
به دلیل توقف ساخت پارکینگ دانشگاه 
و رفت  وآمــد عدیده  خودروهــا در تمامی 
معابــر داخلــی، روشــنایی خیابان هــا 
عاملی مهم در جلوگیری از بروز خطرات 
جانی در دانشــگاه اســت. از دیگر سو به 
دلیــل پابرجابودن پســتی و بلندی های 
پیاده روهای دانشــگاه، لزوم نورپردازی 
کافی در شــب برای حفظ ایمنــی افراد 
بســیار ضروری اســت. ندیــدن پله ها و 
پســتی و بلندی ها در تاریکی و در پی آن 
زمین خوردن یا پیچ خوردن پا، حادثه ای 
اســت کــه بــرای تعــدادی اســتادان، 
دانشــجویان و حتی مدیــران رده باالی 
دانشگاه اتفاق افتاده است. از طرف دیگر، 
دوربین های مداربســته که وظیفه  حفظ 
امنیت فضای دانشگاه را به عهده دارند، 
در نور کم به تشخیص چهره قادر نیستند 
و عماًل کارایی خود را از دســت می دهند. 
اهمیت روشــنایی دانشــگاه در شب به 
حدی است که مسئولی باید در تأسیسات 
به صورت 24ســاعته برای رســیدگی به 
مشکالت برقی دانشــگاه حضور داشته 
باشــد. بــا وجود این شــاهد مشــکالت 
متعددی در روشنایی هستیم که پرداختن 
به تک تک این موارد، فراتر از حوصله  این 
گزارش است. لذا با امید به رسیدگی الزم 
به این خطرات، تنها به ذکر تعدادی از آن ها 

بر حسب انواع، بسنده می شود.

موقعیت نامناسب چراغ های 
روشنایی

طراحی روشــنایی محیط های خارجی 
بحثی تخصصی در رشته  الکتروتکنیک 
 DIALux است و معمواًل با نرم افزاری مانند
انجام می شــود. رعایــت »حداقل مقدار 
روشــنایی« و »یکنواختی روشنایی« دو 
عنصر مهــم در طراحی نــوع و موقعیت 
چراغ هاســت. رعایت نکردن یکنواختی 
روشــنایی باعث ایجاد فقدان تطابق در 
چشم راننده و محدودشدن دید می شود. 

امــا شــواهد عینــی و اظهــارات یکی از 
کارمندان تأسیســات حاکی از آن است 
که هیچ گونه کار طراحی تخصصی برای 
این مهم انجــام نشده اســت. نمونه بارز 
رعایت نکردن این دو عامل، خیابان پشت 
دانشکده عمران و سه راه منتهی به آن است 
که با توجه به طوالنی شدن پروژه  ساخت 
ســردر، چند ســالی است به شــاه راهی 
اصلی بدل شده  و همچنین محل تقاطع 
پیاده رو و خیابان اســت. جدای از بحث 
یکنواختی، خیابان های مجــاور کارگاه 
تخریب شده  مواد و بسیاری از خیابان های 
دیگر دانشگاه، حتی از حداقل روشنایی 
استاندارد 8 لوکس هم برخوردار نیستند. 

رسیدگی نکردن به خرابی چراغ های 
روشنایی موجود

بر پایه اطالعاتی که از واحدهای مختلف 

دانشــگاه به خبرنگار روزنامه رســیده، 
گزارش های متعددی به اداره تأسیسات 
دانشــگاه برای حل مشکالت روشنایی 
ارسال شده است؛ اما رسیدگی به آن ها 
یا انجام نشده است یا پس از وقوع حادثه 
اتفاق افتاده است. به عنوان نمونه، سه 
هفته پیش به علت ازکارافتادن سیستم 
روشــنایی جلوی دانشــکده  مکانیک، 
حادثــه ای بــرای یکی از اســتادان این 
دانشــکده به دلیــل ندیــدن پله هــا در 
تاریکی شب رخ داده است. درخور ذکر 
است که مســئوالن حراست بارها پیش 
از وقوع این حادثه، هشــدارهای الزم را 
به واحد تأسیسات داده بودند، اما پس 
از وقوع حادثه مشکل روشنایی جلوی 
دانشــکده مرتفع می شــود. به همین 

منظور علت رســیدگی نکردن به خرابی 
چراغ ها را از مســئوالن تأسیسات جویا 
شدیم و این پاسخ را شنیدیم که به دلیل 
حجم زیــاد کارهای این واحد، برای رفع 
مشکالت تاسیســاتی، اولویت بندی و 
برنامه ریزی انجام می شود و به مشکالت 
بر اساس اهمیت پرداخته می شود. اما 
سؤال اینجاست که حل نقایص ایمنی در 
اولویت چندم اداره تأسیسات قرار دارد.

خیرگی 
درخشندگی زیاد منابع نور باعث ایجاد 
محدودیت در دید انســان می شــود که 
به این پدیــده خیرگی گفته می شــود. 
ایــن پدیــده بــه دو دســته  »خیرگــی 
ناتوان کننده« و »خیرگــی آزاردهنده« 
تقسیم می شود. عامل ایجاد این پدیده، 
اســتفاده از چراغ های نامناسب یا قرار 

گرفتن چراغ در موقعیت نامناسب است. 
مثال خیرگی ناتوان کننــده را می توان 
پروژکتور جلوی دانشکده عمران دانست 
که دید راننده ای را که از جنوب به شمال 
در حرکت است، به طورکامل کور می کند 
و راننده عابر پیاده ای را که درحال عبور 
از خیابان باشد، نخواهد دید. نورپردازی 
جلوی دانشکده مهندسی شیمی و نفت 
نیز مثالی برای خیرگی آزاردهنده است.

 خطر برق گرفتی 
در چمن ها و پای تیرها

مشــاهده  خطرات ناشــی از سیم های 
رهاشــده در باغچه های دانشــگاه نیاز 
به تخصــص خاصی ندارد و بســیاری از 
نیروهای خدماتی هم از وجود خطرات 

آن آگاه اند. یکی از ده ها نمونه  سیم های 
ناایمن را در باغچه  جلوی دفتر ریاســت 
دانشگاه می توان مشاهده کرد. از طرف 
دیگر دریچه  بازرســی تعــداد زیادی از 
تیرهای برق یا روشنایی به شکل ناایمنی 
باز یا نیمه باز هستند که ورود آب به داخل 
تیر هنگام آبیاری فضای سبز اطراف آن 
می تواند موجب حوادث جبران ناپذیری 
شود. در این موارد نیز نامه های مختلفی 
از بخش های مختلف دانشــگاه به اداره 
تأسیسات ارسال شده که رسیدگی الزم 

صورت نگرفته است.

راهکار چیست؟
بر اساس اظهارنظر مسئول برق در اداره 
تأسیســات دانشگاه، پایشــی از طرف 
اداره تأسیســات برای حل مشــکالت 
روشــنایی صورت نمی گیــرد. جالب تر 

آنکه تأسیســات خود را تنها مجری امر 
می داند و فقط درصورت گزارش وجود 
نقاط کور به آن رســیدگی می کند. این 
در حالی اســت که افراد عــادی دانش 
تخصصــی برای تشــخیص مشــکالت 
روشــنایی را ندارنــد و ایــن متخصص 
ایمنی اســت که باید این موارد را پایش 
و بر عملکــرد اداره تأسیســات نظارت 
کند. جای خالــی متخصصی که وعده  
آن را دکتــر نجمــی، معــاون اداری و 
مالی دانشــگاه و رئیس شــورای عالی 
HSE دانشــگاه، 18 اردیبهشت 95 در 
مصاحبه با روزنامه دادند و با گذشــت 9 
ماه از این وعده و پس از حادثه  دلخراش 
آسانســور ســلف، به طــور دردناکــی 

احساس می شود.

شب های کم فروغ دانشگاه

ایمنی در اولویت N+1 ام
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برای شناخت دقیق تر فضای انجمن و فعالیت های آن ســراغ خانم هدی کریمی و دکتر شهروز معاون که به ترتیب  گفت وگو
مدیر اجرایی و معاون اجرایی انجمن فارغ التحصیالن هســتند، رفتیم تا با کم وکیف کار انجمن بیشتر آشنا شویم.محمدصالح انصاری

شــروع انجمن فارغ التحصیالن شــریف به چــه زمانی 
برمی گردد؟

انجمن فارغ التحصیالن در ســال 1371 اولین نشست خود را برگزار 
کرد. ســپس هیئت مؤسسی تشکیل شد که تا سال 76 اساس نامه ای 
را ایجاد کرد. هیئت امنا که شــامل دکتر صالحی، مهندس شــافعی، 
مهنــدس ترکان و دکتر ســهراب پور بودنــد، مجوز تشــکیل انجمن را 
دادند. از آن زمان انجمن فعالیت رســمی خود را شــروع کرده است. 
در ســال 81 یک بازنگری در ساختار انجمن شــد و ترکیب هیئت امنا 
و هیئت اجرایی به شــکلی درآمد که االن هم هست. در هیئت امنای 
فعلــی 60 نفر از فارغ التحصیالن دانشــکده های مختلف دانشــگاه 
طی فراینــد رأی گیری انتخاب می شــوند که 10 نفــر علی البدل هم 
اضافه می شــوند. 25 نفر از هیئت امنای دوره قبل ابقا می شوند که 5 
نفرشان علی البدل هستند. 25 نفر هم توسط رئیس دانشگاه انتخاب 
می شــوند که از این تعداد هم 5 نفرشــان علی البدل هســتند. رئیس 
دانشــگاه رئیس هیئت امنا هم می شــود. دوره انتخاب افراد 3ســاله 

اســت. این افــراد 9 نفــر از فارغ التحصیالن،  
2 نفــر هیئــت علمــی، 2 نفــر بــازرس و 2 نفر 
علی البــدل مجموعًا 15 نفر را بــا عنوان هیئت 
اجرایی انتخــاب می کنند. هیئــت اجرایی در 
اولیــن نشســت خــودش دبیــر کل و خزانه دار 
 را مشــخص می کنــد. ایــن ســاختار اجرایــی 

انجمن است. 
انجمن یک سازمان جدا از دانشگاه 

است؟
وابستگی اش به دانشــگاه این است که رئیس 
دانشگاه رئیس هیئت امناســت و 25 نماینده 

هم داخل آن دارد. 
از جهت حقوقی چه مدلی است؟

انجمن از جهت قانونی زیرمجموعه وزارت علوم 
محسوب می شود، یعنی مشمول قوانین تجاری 
نمی شود. یک نوع NGO یا مؤسسه غیرانتفاعی 

است و تابع قوانین وزارت علوم است.
االن تعامــل بــا دانشــگاه چگونــه 

است؟

طبق توافقی که با ریاســت دانشــگاه در زمان دکتر سهراب پور انجام 
شده اســت، لوگوی انجمن، لوگوی دانشــگاه به اضافه کلمه انجمن 
فارغ التحصیــالن دانشــگاه صنعتی شــریف شــده اســت. انجمن 
فارغ التحصیالن از سال 81 در فرایند تسویه فارغ التحصیلی وارد شد 
تا اطالعات دانشــجویان وارد بانک اطالعاتی انجمن  شود؛ اطالعات 
به روزشده دانشجو که در ابتدای ورود به دانشــگاه پر کرده، به اضافه 
یک سری اطالعات دیگر مانند اینکه از خویشان و آشنایانش هم کسی 
در دانشگاه اســت. البته این ها اختیاری است و صرفًا جهت برقراری 
ارتباط بهتر گرفته می شود و همچنین این اطالعات در اختیار انجمن 

است و به غیر داده نمی شود. 
از این بانک اطالعاتی درآمدزایی هم دارد؟

بله. مثل ارسال آگهی های استخدام شرکت های مختلف.
سهمی از درآمدزایی برای دانشگاه هم وجود دارد؟

خیر. چون مؤسســه غیرانتفاعی اســت، از محل درآمد حق عضویت 
هزینه خود را پوشش می دهد.

با ایــن هزینه ها بهبودی هــم صورت گرفته 
است؟

بلــه. در ایــن چند ســال رونــد رشــد خدمات 
مــا قابــل توجــه بــوده، کمااینکه مثــاًل کارت 
عضویت انجمن از سال گذشــته با کارت بانک 
آینده تلفیق شــد. این کار هم بــا کمک یکی از 

فارغ التحصیالن انجمن انجام شد.
گردش مالی ســاالنه انجمن در چه حدودی 

است؟
با درنظرگرفتن برنامه ها و جشــن ها رقمی بین 

400تا500میلیون تومان است.
هزینه ها هم در همین حدود است. 

بله. دقت کنید کــه مثاًل هزینه بیمــه تکمیلی 
فارغ التحصیــالن بالغ بــر 150میلیون تومان 
بیمه می شود که این کار، درآمد و ارزش افزوده 

مالی ایجاد نمی کند.
چند نفر کارمند دارد؟

10 نفر نیروی موظفی دارد کــه دریافتی مالی 
دارند. البته افراد کل ساختار بیشتر هستند. 

گفت وگو با مدیر و معاون اجرایی انجمن فارغ التحصیالن

دوست داریم تبلیغ شویم

 چگونه می توان از ظرفیت 
انجمن فارغ التحصیالن استفاده کرد؟ 

در همه جای دنیا کلمه Graduate به معنی دانش آموخته  حسین مجدفر

تعبیر می شود، یعنی کسی که از ظرفیت آموزشی دانشگاه، بهره برده است و 
همچنان به آن محــل علم آموزی تعلــق دارد. ولی در ایران از لفظ نادرســت 
»فارغ التحصیل« استفاده می شود که هم معنای دورشدن از فضای یادگیری 

را در ذهن مخاطب تداعی می کند و هم جدایی وی از »محل« تحصیل!
دانشگاه صنعتی شریف با پشت سر گذاشتن پنجاهمین سال پذیرش دانشجو 
در مهر امســال، مدت نیم قرن است که بهترین و مستعدترین جوانان ایران را 
جذب می کند و تاکنون بیــش از 47هزار نفــر در آن دانش آموخته اند. یعنی 
این تعداد درخور توجه، خروجی فرهیخته هریک وارد بازار کار شده  و به سهم 
خود، منشأ خدماتی شده اند. جدای از تأثیر مستقیم حضور این تعداد نیروی 
پرورش یافتــه در صنعت و بــازار کار ایران و جهان، ما تقریبًا همیشــه از عنصر 
»هم افزایی« در تعامالت این فرهیختگان با یکدیگر غافل بوده ایم. بدین معنی 
که تعداد فراوانی از دانش آموختگان دانشــگاهی ما پس از خروج از دانشگاه 
)و نه پس از »فراغت« از تحصیل که البته پدیده ای دائمی اســت( ارتباط خود 
را با دانشگاه و هم دانشگاهیان خود از دســت می دهند و لذا هم خودشان از 
میوه های این همکاری بی نصیب می مانند و هم دیگران را از نتیجه همکاری 
خود بی بهره نگه می دارند. انگار که ما نسل اندر نسل، عادت کرده باشیم چرخ 
را از اول اختراع کنیم!  تاکنون بارها از دوســتان خود این جمله را شــنیده ایم 
که برای چه باید ارتباطمان را با دانشــگاه حفظ کنیم؟ مگر دانشــگاه برای ما 
چه کار کرده است؟ یا هم اکنون چه کاری از دستش برمی آید تا برای ما انجام 
دهد؟ و... . بخشــی از این طرز تلقی، ناشی از فشار اضافی و بی دلیلی است 
که به خاطر سنگینی نام دانشگاه صنعتی شریف بر روان دانشجویان آن وارد 
می شود؛ فشارهایی مانند پایین کشــیدن نمرات درسی خاص تا سقف نمره 
14 به این بهانه که اینجا شریف است و نباید نمره های باال داد! بخشی دیگر اما 
ناشی از کج فهمی مسئوالن دانشگاه از نقش پدیده ای به نام دانشگاه است که 
آن را با بنگاه مدرک آفرینی اشتباه گرفته اند. نتیجه همین طرز فکر است که به 
راه ندادن دانش آموختگان پس از ساعت اداری به محوطه داخل دانشگاه در 
مقاطع زمانی مختلف در این سال ها انجامیده است. انگار که تنها دلیل مراجعه 
این افراد به دانشگاه، منطقًا فقط مطالبه مدرک کاغذی خود از بخش آموزش 
دانشگاه است که پس از ساعت اداری نیز این مراجعه به دانشگاه بیهوده است 

و نباید به داخل دانشگاه راهشان داد! 
دانشگاه ما نیز مانند صنعتمان مقوله ای وارداتی است که از روی نسخه خارجی 
آن فقط کپی برداری شــده اســت، بدون آنکه عمق نیاز به آن درک شــود. در 
همه جاي دنیا دانشگاه ساخته مي شود تا مشکالت علمي آن کشور را حل کند، 
اما در جهان سوم مسئله جور دیگري است. اینجا دانشگاه ساخته نشده است، 
بلکه ترجمه شده است. دانشــگاه در کشور ما سؤال هایش را از خود دانشگاه 
مي گیرد. نتیجه اش هم مي شــود همین مدار بسته و هزارتوي پیچیده اي که 
داریم. ما باید بتوانیم سؤال بومي طرح کنیم تا براي یافتن جواب مجبور به تولید 
علم شویم. الزمه رسیدن به علم بومي، طرح سؤال بومي است. اما می بینیم که 
صنعت نفت کشور هنوز بعد از گذشت یك قرن از عمر آن، واردکننده برخي از 
ابتدایي ترین تجهیزات مورد نیاز براي بهره برداري از این َدِهِش یزدان یا نعمت 
خدادادي اســت. یا مثاًل از ابتداي دهه 1370 کــه صنعت خودرو به صنعت 
مادر کشــورمان تبدیل شد، آیا کمترین تالشي براي گنجاندن دست کم، یك 
درس هیدرولیك مقدماتي در رشته مهندســي مکانیك شده است؟ و آیا مغز 
الکترونیکي خودرو یــا ECU یا به گفته عوام »کامپیوتِر ماشــین« که وظیفه 
کنترل همه حســگرهاي خودروهاي امروزي را بر عهده دارد، با دانش بومي 
ما طراحي شده و به تولید رسیده است؟ برای رفع این مشکالت، راه حل های 
گوناگونی وجــود دارد که یکی از آن ها گردهم آمدن دانش آموختگان باتجربه 
این پرآوازه ترین دانشگاه صنعتی کشورمان برای هم فکری و هم افزایی است. 
این مهم، می باید از کانال سازمانی صورت پذیرد که به جای یدک کشیدن نام 
دانش آموختگان، آن را انجمن »فارغ التحصیالن« نامیده اند. این چنین است 
که مهندسی باتجربه پس از 40 سال تجربه اندوزی، باید دوران بازنشستگی خود 
را به نگهداری نوه های خود بگذراند، چراکه او، هم از کار فارغ شده است و هم 
از تحصیل. این خسارت بزرگ درحالی است که تعداد فراوانی از این بزرگان در 
صنعتی که تخصص ایشان است، به لحاظ تجربه های کاری دارای اندوخته ای 
گران بها و یگانه هســتند؛ به مانند گنجی زیر خروارها خاک که بدون استفاده 
رها شده اند...  مشکل ما در این کشور همیشه اطالع رسانی ناکافی یا نادرست 
است که باعث می شود از همان داشته های اندک خودمان هم نتوانیم بیشترین 
بهره را ببریم. انجمن دانش آموختگان مــا باید دانش کاربردی این گنج های 
یگانه را به صورتی دسته بندی شده پردازش و معرفی کند تا بتواند مورد استفاده 
جوانان قرار گیرد و به این ترتیب شاهد توقف روند تکراری اختراع دوباره چرخ در 
کشورمان باشیم. بیایید کمی غیرت به خرج دهیم و به امید آن روز تالش کنیم 
و هر یک از ما سهم خود را ادا کنیم تا از طریق این بازخوردها، دین خود را بابت 

تحصیل رایگان در این شریف ترین دانشگاه کشور ادا کرده باشیم.
* مرکز طراحی فورد موتورز / دیترویت - میشیگان

ما در افقی دوساله اهداف 
زیر را تعریــف کرده ایم: 
شــبکه  توســعه    -

فارغ التحصیالن؛
 - گــردآوری منابع مالی 

برای دانشگاه؛ 
در  نقش آفرینــی    -
برنامه هــای کارآموزی و 

آموزش های مهارتی؛ 
- ایجاد سازمان و کادر و 
توانمند  اطالعاتی  منابع 

برای انجمن
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ایــن افــراد تابــع قوانیــن دانشــگاه 
هستند یا وزارت کار؟

تابــع قوانیــن وزارت کار هســتند. حتی برخی 
مواقع دانشــگاه تعطیل بــوده، امــا انجمن باز 

بوده است.
مزایــای انجمــن فارغ التحصیــالن 
شــریف در مقایســه با ســایر انجمن 

فارغ التحصیالن چیست؟
از جهت سازمانی تنها انجمنی است که این مدل 
کاری را دارد. یعنی ســاختاری منطبق بر وزارت 
علوم دارد. دانشــکده فنی در وزارت کشور ثبت 
شــده اســت و حالتی اداری دارند، به طوری که 
چند نفر منشــی، مشغول یک ســری کار روتین 
هســتند. درحقیقت اتاق فکر ندارند و همیشــه 
به مــا می گویند که وقتی ما می خواهیم با شــما 
جلســه مشــترک بگذاریم، نمی دانیــم چگونه 
افراد هــم رده شــما را بیاوریم. این هــا به خاطر 
ســازمان دهی خوب انجمــن برای رســیدن به 
اهداف و چشــم اندازهایش است که این روند در 

سال های اخیر تندتر شده است.
یعنی چه می کنید؟

از ســال گذشــته گروهی از هیئــت امنای انجمــن با هــدف ارتقای 
فعالیت ها روی ســاختار اجرایی، مأموریت، چشــم انداز  و اهدافی که 
برای ذی نفعــان مختلف وجود دارد، متمرکز شــده اند. در دانشــگاه 
تهران روال این است که عده ای یک سری کارهایی را انجام می دهند و 
بعد یــک مرکزی وجود دارد که این ها را پیدا و تجمیع می کند. خودش 
نه ســازمان دهی کرده و نه برنامه ریزی کرده است. اینجا در شریف ما 
برنامه ریزی کردیم که در قبال دانشگاه، دانشجویان، فارغ التحصیالن 
 و صنعت و کشــور چــه وظایفی داریم و براساســش یک ســری هدف 

درمی آید.
این اسناد االن موجود است؟

بله.
این اطالعات در اختیار عموم است؟

به آن شــکل عمومی نشــده اســت. دقت کنید که این، هدف انجمن 
از ابتدا بوده، ولی در دو ســال اخیر پررنگ تر شــده اســت. یک بخش 

وقت گیر این است که این هدف باید در فرایند تصویب هم بیفتد.
خب فرض کنیم برای یک کاری مثل ســمینار، این فرایند 

تصویب چگونه است؟
ما استقالل داریم و به راحتی این کار انجام می شود.

اهدافی که برای خود تعریف کرده اید، به چه شــکل است 
و چه زمانی را برای دسترسی به آن مشخص کرده اید؟

ما در طی یک افق دوساله اهداف زیر را تعریف کرده ایم:
- توسعه شبکه فارغ التحصیالن؛

- گردآوری منابع مالی برای دانشگاه؛
- نقش آفرینی در برنامه های کارآموزی و آموزش های مهارتی؛
- ایجاد سازمان و کادر و منابع اطالعاتی توانمند برای انجمن.

و بعد چشم اندازتان چیست؟
انجمــن فارغ التحصیالن شــریف نهــادی ارزش آفریــن، یاد گیرنده 
و ثروت آفرین اســت کــه مورد وثــوق و تأثیرگذار بــر فارغ التحصیالن، 
دانشجویان، دانشــگاه، نظام آموزشی، صنعت، جامعه و دولت است. 
جامعه دانشگاهی شریف با مأموریت و اهداف انجمن آشنا هستند، به 

آن تعلق خاطر دارند و با آن صمیمانه همکاری می کنند.
برخی می گویند ارتباط انجمن با فارغ التحصیالن ضعیف 

است. شما تا چه حد قبول دارید؟
این را نســبت به چه می ســنجند؟ از نظر خود مــن می گویم که خیلی 
می تواند بهتر باشد، ولی ضعیف نیســت. در سال های اخیر خیلی از 
فارغ التحصیالن جوان دوســت دارند در برنامه های ما شــرکت کنند. 
البته ارتباط خود بنده با انجمن از طریق عمویم که دوره 5 بود، شــکل 
گرفت. یعنی باوجودی که 10 ســال در دانشگاه بودم، چیزی که من را 

جذب انجمن کند، وجود نداشت.
االن وجود دارد؟

بله.
چگونه؟

امروز فضــا بــرای فعالیت باز شــده اســت. یعنی بچه هــای جدیدتر 
توانســته اند بیایند و در کارهای انجمن مشــارکت کنند. همین باعث 
تبلیغش شده است. در چندین سال پیش افرادی که می آمدند، فاصله 

سنی شان زیاد بود.

پــس شــما می فرمایید ترکیب عوض شــده و 
تعداد و تنوع برنامه ها بیشتر شده است. حاال 
بحثی مطرح است که عده ای آمده اند بخشی 

از دانشگاه را گرفته اند و دورهمی دارند.
اواًل اینجا را که خــود فارغ التحصیالن و با هزینه 
خودشــان ســاخته اند و به دانشــگاه هم اجازه 
داده اند کــه از بخش هایی از آن اســتفاده کند. 
آن بخشــی که می گویند دورهمی اســت، شاید 
به ایــن خاطر اســت که افــراد بــه رخدادهای 
اجتماعــی بنا به هــر دلیلی بی توجه هســتند. 
وقتی بیان می شــود که انتخابات هیئت امنای 
انجمــن فارغ التحصیالن اســت، کســی به آن 

توجه نمی کند.
شــما می خواهید توجه شــود یا ایــن انزوا را 

دوست دارید؟
قطعًا دوســت داریم که توجه شــود. درخواست 

داریم که تبلیغ شویم.
طیف مختلفی در دانشگاه حضور دارند. این 

طیف ها در هیئت امنا حضور دارند؟
بله. توزیعش مانند خود دانشگاه است.

شما گفتید دوست ندارید در دانشگاه منزوی 
باشید. دانشگاه هم با شما هم نظر است؟

تعامل دانشگاه در حال حاضر خیلی خوب است. 
مثاًل پوسترهایتان را در دانشگاه می توانید بزنید؟

بله. ما یک پروتکلی با روابط عمومی داریم و در قالب آن تبلیغ می کنیم.
انتظارتان از دانشگاه چیست؟

ما می خواهیم تعامل بهتری با دانشجویان داشته باشیم، چون این ها 
زمانی فارغ التحصیل خواهند شد.

خب اینکه ربطی به دانشگاه ندارد. مگر جلوتان را گرفته 
است؟ 

خیر. منظورم این است که مثاًل تمایل داریم در جشن فارغ التحصیلی 
ما میزبان باشیم. در حقیقت آنچه انتظار ما از دانشگاه است، این است 
که ما را به عنوان نماینده فارغ التحصیــالن قبول کند و اجازه دهد که 
بتوانیم مشکالتشــان را رفع کنیــم. مثاًل فارغ التحصیــالن ما به علت 
دغدغه کاری یا حضور در خارج کشور یک سری درخواست های داخل 
دانشــگاهی دارند که ما می توانیم برطرفش کنیم. یا مثاًل شرکت های 
شناخته شده فارغ التحصیالن ما دنبال کارآموز هستند که ما به راحتی 
می توانیم افراد را معرفی کنیم. البته در این حالت ها ما نقش ارتباطی 
داریم و نه مســئولیتی. یا مثاًل اشــتغال افرادی که تازه فارغ التحصیل  

شده اند. 
انجمن دشمن هم دارد؟

من قبول ندارم دشمن هســتند. این ها با فلسفه وجودی اش مشکلی 
ندارند، بلکه مدل فعلی را قبول ندارند. بعضی هایش هم به دلیل عدم 
شناخت است. شاید ضعف عمده ما هم در شناساندن انجمن به دیگران 
بوده اســت و به گمانم تعامل ما ضعیف بوده است. االن دوره های اول 
می گوینــد این ها با دولت انــد و دوره های بعــدی می گویند که این ها 

مخالف دولت اند!
در بدنه استادها هم این ضعف تعامل وجود دارد؟

در دانشکده های مختلف متفاوت اســت. مثاًل با دانشکده مکانیک 
یــا انرژی، عمــران و مدیریت و اقتصــاد به طور خــاص تعامل خوبی 
 برقرار اســت. بســتگی به کمیته های دانشــکده ای دارد که آنجا کار 

می کنند. 
برنامه هــای مهــم پیــش روی انجمــن در ســال جدیــد 

چیست؟
گردهمایــی ســاالنه که می شــود جشــن انجمن بــا میزبانــي دوره 
هشــتمی ها، در سال آینده برگزار خواهد شــد و البته قطعًا با نظارت 
بیشــتر. میزبانی این برنامه با دوره هشتمي هاســت که اجرا و تأمین 
هزینه هایشــان هم با خودشــان اســت. منتها ما طبق روال هرساله 
فارغ التحصیل هــای ســایر دوره هــا و خصوصًا دوره هــای جدید را 
هم به ایــن برنامه دعوت مي کنیم و انتظار داریم مشــارکت بیشــتر و 
مؤثرتري داشته باشند. همچنین کنفرانس سالیانه فارغ التحصیالن 
شریف را برای ســال ســوم برگزار می کنیم که برنامه مشترک انجمن 
فارغ التحصیــالن و خود دانشــگاه اســت. دو نفر نماینده ریاســت 
دانشــگاه متشــکل از  آقای دکتر گلســتاني و دکتر باقری در هیئت 
برگــزاری هســتند. دبیر اجرایــی همایش هم آقــای مهندس ثمری 
فارغ التحصیــل دوره چهــارم و از مدیران شــرکت گاز هســتند. این 

کنفرانس احتمااًل اوایل آذر ٩٦ برگزار شود.

انجمن فارغ التحصیالن در دانشگاه های آن ور آب
ارتباط بی نهایت 

انجمــن فارغ التحصیــالن یکــی از ســازمان های  مهدی داراب

جاافتاده در سیستم تمام دانشگاه های دنیاست. اهداف انجمن های 
فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها بســته بــه نوع دانشــگاه، رشــته های 
تحصیلی، ســایز آن و محل قرارگیری متفاوت اســت. ولــی عمومًا این 
انجمن ها دو هدف اصلی را دنبال می کنند: اواًل ایجاد شــبکه ای برای 
ارتباط دانشــجویان قدیمی با دانشجویان و استادان و کارمندان فعلی 
دانشــگاه و ثانیًا فراهم کردن زیرســاختی برای به اشتراک گذاشــتن و 
اســتفاده از قابلیت هــای دانشــی و تجــارب صنعتــی یــا کاری آن 
فارغ التحصیــالن در محیط دانشــگاه برای اثرگذاری و ارتقای ســطح 
دانشــگاه و اجتماع و محیط کار. بدین منظور چــاپ خبرنامه، برگزاری 
کنفرانس و کارگاه، کارآموزی، فعالیت در شبکه های اجتماعی ازجمله 
لینکدین و مشارکت در سایر امور دانشگاه، از فعالیت های این انجمن ها 

است. 
برای عضویت در انجمن، معمواًل مزایا و امکاناتی در نظر گرفته می شود 
که رغبــت الزم را در فارغ التحصیــالن برای عضو شــدن به وجود آورد. 
برای مثال ارســال مداوم خبرنامه به شــکل چاپــی و ایمیلی، دعوت به 
مراسم های رســمی انجمن، امکان شــرکت در کنفرانس ها و کارگاه ها 
با شــرایط ویــژه و تخفیــف ازجملــه مزایایی اســت که به اعضــا تعلق 
می گیرد. همچنین همکاری در یافتن شــغل مناسب و ایجاد ارتباط با 
فارغ التحصیالن موفق، به ویژه برای فارغ التحصیالن جدید، می تواند 

کمک بزرگی باشد و جذابیت فراوانی داشته باشد.
به طور کلی، انجمن فارغ التحصیالن دانشــگاه پتانســیل خوبی برای 
شبکه ســازی )networking( میــان افــراد دارد. شــبکه ای کــه افراد 
متخصص را از شــاخه های مختلف جمع می کند و تجربه  هم کالســی 
یا هم دانشــگاهی بودن عامل محرک فعالیت های جمع می شود. مثاًل 
انجمن فارغ التحصیالن دانشــگاه ام آی تی شــعار خــود را بدین گونه 
انتخاب کرده است: ارتباط بی نهایت )infinite connection(. در این 
انجمن فعالیت های داوطلبانه بســیاری در طول ســال انجام می گیرد 
که بیــش از 14هزار عضو انجمــن از این  فعالیت هــا حمایت اجرایی و 

مادی می کنند.
دانشگاه های کشــورهای اروپایی نیز توجه ویژه ای به انجمن های خود 
دارند. به عنوان مثال در کشــور نروژ انجمن دانشگاه علوم و تکنولوژی 
نروژ در شهر تروندهایم، با بیش از 35هزار عضو رسمی و حدود 80هزار 
عضو شــبکه ای، اقدامات فراوانی را در جهت تقویت ارتباط دانشــگاه 
با فارغ التحصیالن انجام داده اســت. این انجمن ارتبــاط بین المللی 
خود را نیز در این راســتا، با تأسیس شــعبه در کشورهای متعدد ازجمله 
برزیل، چین، هند، ژاپن، سنگاپور، آمریکا-کانادا، و اندونزی گسترش 
داده است. در کشور ســوئد هم از این ظرفیت برای همکاری های بین 
فارغ التحصیــالن و همچنین همــکاری فارغ التحصیالن با دانشــگاه 

استفاده می شود. 
یکی از این انجمن های موفق انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی 
سلطنتی سوئد )کی تی اچ( است. اولین اقدام انجمن فارغ التحصیالن 
در این دانشگاه بعد از فراغت از تحصیل هر دانشجو، ثبت نام او در سامانه  
انجمن است. پیگیری ها و تماس های بعدی دانشگاه با فارغ التحصیل 
از طریق این سامانه انجام می شود. مثاًل همه  فارغ التحصیالن به مراسم 
باشــکوهی به عنوان جشــن فارغ التحصیلی که دو بار در ســال برگزار 
می شود، دعوت می شوند. این مراسم در سالن شهرداری یا سیتی هال 
)استادس هوس( استکهلم برگزار می شود که محل مراسم جایزه نوبل 
است و شرکت در مراسم جشن برای فارغ التحصیالن کی تی اچ رایگان 
اســت. دعوت و ســازمان دهی فارغ التحصیــالن برای این مراســم از 
اقدامات انجمن فارغ التحصیالن است. این انجمن خبرنامه ای کامل 
و جــذاب دارد که ازطریق آن ارتباط با اعضــا را حفظ می کند. مصاحبه 
با فارغ التحصیــالن،  اخبار دانشــگاه و گردهمایی هــای مهم و اخبار 

فارغ التحصیالن موفق، بخشی از مطالب خبرنامه است. 
انجمــن فارغ التحصیالن دانشــگاه کی تــی اچ شــاخه های محلی در 
کشــورهای دیگر ازجملــه آلمان، چین، نروژ، ســوییس، انگلســتان، 
اســپانیا، آمریکا، ژاپــن، اســترالیا، تانزانیــا، برزیل و ســنگاپور دارد. 
فارغ التحصیالنی که بعد از فراغت از تحصیل در این کشــورها ســاکن 
شدند، در برنامه ها و رویدادهای محلی این انجمن در شهر خود شرکت 

می کنند. 
یکی دیگر از خدمات انجمن فارغ التحصیالن شــبکه کاریابی و معرفی 
کارآفرینان برتر دانشــگاه و همچنین تــدارک فعالیت های داوطلبانه و 
امکان هدیه و خیرات برای دانشــگاه توســط فارغ التحصیالن اســت. 
همچنین این انجمن از برگــزاری کالس ها و دوره ها و گردهمایی ها در 

شاخه های محلی حمایت می کند.

آنچه انتظار ما از دانشگاه 
است، این اســت که ما 
را به عنــوان نماینــده 
قبول  فارغ التحصیــالن 
کند و اجازه دهد که بتوانیم 
مشکالتشان را رفع کنیم. 
ما  فارغ التحصیالن  مثاًل 
به علت دغدغــه کاری یا 
حضور در خارج کشــور 
یک سری درخواست های 
داخل دانشــگاهی دارند 
که ما می توانیم برطرفش 

کنیم



50 سد جدید از دستور خارج شد
مهندس چیت چیان وزیر نیرو، روز دوشنبه 9 اسفند در کنفرانس بین المللی تغییر 
اقلیم از تأســیس 3 نیروگاه جدید خورشیدی و ازدستورخارج شدن 50 سد جدید 
خبر داد. وی اشاره کرد ایران در مقایسه با دو دهه گذشته به طور متوسط با کاهش 
10درصدی بارش و افزایش دمای 1/5 درجه مواجه بوده است. بیشتر این کاهش 

بارندگی ها در حوزه های آب ریز بندرعباس، کارون و کرخه بوده است. چیت چیان به وخامت وضع سفره های 
آب زیرزمینی اشــاره کرد و از شهر جهرم مثال زد که زمانی با 20 متر حفر چاه به آب می رسیدیم، ولی در سفر 
DOE.ir :منبع اخیر به استان فارس عمق حفر چاه ها به 500 متر رسیده است. 

شانزدهمین نمایشگاه محیط زیست
 ششم تا نهم اسفندماه، نمایشگاه بین المللی تهران میزبان عالقه مندان محیط زیست 
بود. در این نمایشــگاه 300 شرکت داخلی و 20 شــرکت از کشورهای خارجی حضور 
داشتند. برخی از غرفه ها در این نمایشــگاه توجه بسیاری جلب می کردند. »واقعیت 
افــزوده دویدن با یوزپلنگ« یکی از آن ها بود که یوزپلنگ ســه بعدی موجود در تصویر، 

اعمال کاربر را تقلید می کرد. غرفه های بازیافت، آمبوالنس حیات وحش، مدرسه طبیعت و تولید برق به طور همزمان 
از برق و خورشید، از دیگر غرفه ها بودند. به گفته محمد درویش، معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط 
DOE.ir :منبع زیست، در چهار سال اخیر با افزایش چشمگیر حضور مردم در این نمایشگاه مواجه بوده ایم. 
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در تاریــخ 12 دســامبر 2015 در  انرژی
پاریس، توافقــی تاریخی بین 195 علی حسین نژاد

کشــور جهان صــورت گرفــت، توافقی بــرای مقابله با 
تغییرات اقلیمی و بازشدن گره ها برای اقدام علیه تغییر 
اقلیــم و همچنین ســرمایه گذاری در جهت اقتصادی 
کم کربن، مقاوم و پایدار. هدف اصلی این توافق جهانی 
جلوگیری از افزایش دمــای کره زمین در این قرن زیر 2 
درجه سانتی گراد نسبت به سطح آن قبل از صنعتی شدن 
اســت. ایران تعهد کرده است که میزان انتشار گازهای 
گلخانه ای را در ســال 2030 بــه 4درصد کمتر از میزان 
سناریوی ادامه وضع موجود برســاند. همچنین ایران 
مشروط به رفع تحریم ها و بازشــدن فضای بین المللی 
تعهد کرده است که میزان انتشار گازهای گلخانه ای را در 
سال 2030 به 12درصد کمتر از میزان سناریوی ادامه 

وضع موجود برساند.
دوشــنبه، دوم اســفندماه، دکتر عباس ملکی دانشیار 
سیاست گذاری انرژی دانشگاه صنعتی شریف، ارائه ای 
با عنوان  »آینده تعهدات زیســت محیطی کشــورها در 
پرتو کنوانســیون تغییــرات اقلیمی پاریــس« با حضور 
دانشجویان و اســتادان دانشــگاه در دانشکده انرژی 

داشتند. در ادامه خالصه ای از این ارائه را می بینیم.

نگاه دینی و ایرانی به محیط زیست
محیط زیســت موهبتی بزرگ اســت که خداوند متعال 
به بشر ارزانی داشته است تا انسان ها و موجودات از آن 
بهره مند باشــند. خداوند در قرآن به این عناصر سوگند 
یاد می کند و در تعالیم اسالم نیز بر خودداری  از هرگونه 
اعمال قهر و خشونت بر طبیعت و موجودات زنده تأکید 
شده است. اصول اخالقی فرهنگ ایرانی، نشان دهنده 

جایــگاه طبیعــت نــزد ایرانیان 
اســت، به طوری کــه در تعالیــم 
زرتشت، انســان باید به طبیعت 
احترام بگــذارد و از آن حفاظت 
کند. نمونــه آشــکار آن، احترام 
زرتشــتیان بــه آتــش و اهمیتی 
است که برای آبادانی، کشاورزی 
و دامداری قائل انــد. قرآن کریم 
ضمن یادآوری ایــن مطالب، بر 
مصونیت طبیعت و منابع طبیعی 
و تعادل زیست محیطی از هرگونه 

تجاوز و تعدی تأکید کرده است.

حقوق بین الملل و محیط 
زیست

جامعــه بین المللــی محیطــی 
اســت کــه کشــورها براســاس 
حاکمیت خــود، آزادانه تصمیم 
می گیرند. حقوق در آن به مفهوم 
»تجمع اصول حاکم بر مجموع 
فعالیت های اجتماعی« است. 
حقوق بین الملل اساسًا حاکم بر 
روابط دولت هــا یا حاکم بر روابط 

اشخاص اســت. حقوق محیط زیست و منابع طبیعی، 
مجموعــه ای از معاهدات، مقــررات و قوانین متداول و 
مرسوم است که بر اثرات فعالیت های انسانی بر محیط 
زیســت طبیعی داللت دارد. حقوق بین المللی محیط 
زیست و منابع طبیعی بخشی از حقوق بین الملل است 
که حوزه های تغییر اقلیم، توسعه پایدار، تنوع زیستی، 
میراث فرهنگی و طبیعی و... را شامل می شود. درخور 
ذکر است با تمام پیشرفت های انسان در سیستم حقوقی 
بین الملل، سیاســت بر حقوق، به لحــاظ عملی مقدم 
است. همچنین منافع ملی کشورهای بزرگ عمومًا مقدم 

بر حقوق بین المللی می شود.
باتوجه به اقدامات صورت گرفته، برای وضعیت پیش رو، 

سه سناریو و پیامدهای آن بررسی می شود:
سناریوی اول: موفقیت سیاست های مقابله با 

تغییر اقلیم با حذف سیستم انرژی فسیلی
   با توجه به کاهش اهمیت سیســتم انرژی فسیلی، 
فناوری هــای حذف گازهــای گلخانه ای رشــد زیادی 

نخواهد داشت.
   مدل های باال به پایین اقتصادی نشان می دهند در 
این ســناریو نیروی کار از صنایع انرژی بر به بخش های 
خدماتی منتقل خواهند شد که تولید کربن کمی دارند.
   در این حالت کشورهای نفتی با کاهش شدید رشد 

مواجه خواهند شد.
   در نتیجه  روندهای اقتصادی، این کشورها با تغییرات 

سیاسی مواجه می شوند.
سناریوی دوم: موفقیت سیاست های مقابله با 

تغییر اقلیم با حفظ سیستم انرژی فسیلی
   در ایــن ســناریو همانند ســناریوی اول، قدرت های 
جهانی به اجرای توافقات زیست محیطی متعهد می شوند.

   امــا خــالف ســناریوی اول، کشــورهای نفتــی و 
شرکت های نفتی نیز با یکدیگر همکاری می کنند.

   قیمت مناسب سوخت های فسیلی مانع گسترش 
نفوذ فزاینده انرژی های تجدیدپذیر می شود.

   تولیــد از منابع انرژی نامتعارف، بــا توجه به حفظ 
سیستم انرژی فسیلی ادامه می یابد.

   طبق این سناریو فناوری های حذف کربن به سرعت 
توسعه می یابند و اقتصادی می شوند.

سناریوی سوم:  شکست سیاست های مقابله با 
تغییر اقلیم جهانی

   عدم همکاری قدرت های جهانی باعث گســترش 
سیستم انرژی فسیلی در کوتاه مدت می شود.

   این وضعیت باعث رقابت بر سر منابع انرژی فسیلی 
قطب شمال، مهاجرت درون کشوری و برون کشوری و باال 
آمدن سطح آب دریاها می شود. تغییرات اقلیمی همچنین 

باعث کاهش منابع دردسترس آب شیرین می شود.
   افزایش قیمت آب و انرژی باعث محدودشــدن رشد 
اقتصادی کشورها می شود. بنابراین در ابتدا کشورهایی 
که دموکراســی ضعیف و شــکننده ای دارند، در نتیجه 
ضعف نهادهای دموکراتیک، تبدیل به رژیم های هرمی 

می شوند.
   طبق این ســناریو به علت تخصیص نــدادن بودجه 
متناسب و به موقع، تقریبًا هیچ یک از فناوری های انرژی 
نو رشد مطلوبی نخواهند داشت و ایده هایی مانند ایجاد 
بــازار بین المللی گازهای گلخانه ای با شکســت مواجه 

خواهد شد.

نتیجه گیری
تعهــدات پاریس در توســعه ایران باعث محدودشــدن 
توســعه اقتصــادی و توســعه 
زیرســاخت هایی می شــود کــه 
انرژی بر و همراه بــا تولید کربن 
هســتند و به علت افزایش هزینه 
تولیــد، مزیــت رقابتی ایــران از 
بین می رود. اجــرای توافق نامه 
و تحقــق اهــداف آن در زمینــه 
کاهش انتشار دی اکسیدکربن، 
با سیاســت های کلی نظــام در 
بهره گیری از فرصت منابع نفت 
و گاز کشــور در مســیر توســعه 
اقتصــادی مغایــرت دارد، ولی 
همکاری های بین المللی قیودی 
دارد و درمورد توافق پاریس، ایران 
نمی تواند به این توافق نپیوندد. 
بهتر بود این توافق از نوع اقدام و 
به صورت کیفی بیان می شد و نه 
از نوع اهداف کمی. ازاین رو توجه 
به فناوری های حــذف گازهای 
و   CCS گلخانــه ای همچــون 
ســوخت های زیســتی و تغییــر 
ترکیب صنعت و خدمات در ایران 

پیشنهاد می شود. 

در نشست »زنگ انرژی« چه گذشت؟

ایران در پرتو توافق نامه پاریس
مدرسه طبیعت؛ پیام آور صلح 

برای آینده ایران 
بیش از سه هفته نمی گذرد  محمد فاحی

که اولین مدرســه طبیعــت در تهــران در پارک 
پردیسان تأسیس شد و عدد مدرسه های طبیعت 
در ایــران را بــه 42 رســاند. به همین مناســبت 
می خواهیم به جایگاه مدرسه طبیعت در ایران و 
نقــش آن در ارتقای محیط زیســت کشــورمان 
بپردازیم. مدرسه طبیعت در ایران با نام بنیان گذار 
آن یعنــی عبدالحســین وهــاب زاده شــناخته 
می شود. وهاب زاده که تحصیل کرده کشاورزی 
و علوم زیستی در ایران و آمریکاست، درمورد این 
مدارس می گوید: »من همیشه دوست داشته ام 
با کودکان کار کنم. ذهنم به تازگی سراغ مدارس 
طبیعت نرفته، من از همان زمانی که در دانشگاه 
 The ecology of بوم شناسی می خواندم و مقاله
Imagination in Childhood ادیــت کاب را 
دربــاره رابطه کودک و طبیعــت خواندم، ذهنم 
معطوف به این موضوع شد«. او مدارس طبیعت 
را با همکاری جمعی از جوانان مشهد، با برگزاری 
سفرهایی موسوم به »سفرهای آقای ِکرم«، برای 
آشنایی بیشتر کودکان با طبیعت بنیان گذاشت. 
اما کارکرد این مدارس چیســت و آیــا می تواند 
به ارتقای ســالمت جامعه و محیط زیست ایران 
کمک کند؟ الزم است اول از همه بدانیم کودکان 
در مدارس طبیعت چه می کنند و چه نمی کنند. 
اکنون کودکان ما در شــهرها، خــالف کودکان 
چند نسل پیش ارتباط نزدیکی با طبیعت ندارند. 
خانواده ها و خانه ها کوچک شده است و کودکان، 
نه هم بــازی و نه فضای کافی بــرای بازی دارند. 
فضاهای طبیعی هــم چنان از شــهرها فاصله 
گرفته اند که دسترســی به آن ها بــرای کودکان 
دشوار شده اســت. در چنین وضعیتی مدارس 
طبیعت آمده اند تا نه تنها این خأل را پر کنند، بلکه 
به نظر نگارنده پیام آور صلح و دوســتی و توسعه 
پایدار برای آینده ایران باشند. تجربه کودکان در 
مدارس طبیعت، لمس و تجربه مستقیم طبیعت 
اســت. تجربه ای خودانگیخته، سرخوشــانه، 

خیال پردازانه و با کمترین محدودیت. 
تأکید مدارس طبیعت بر این اســت که آموزش 
کالسیک از سوی بزرگ ســاالن به حداقل خود 
محــدود باشــد، زیرا هر آموزشــی در ایــن دوره 
حســاس بــر خالقیت کــودکان پیش دســتی 
می کند. بنابراین در مــدارس طبیعت مفاهیم 
انتزاعی مانند گرم شــدن زمیــن، کاهش تنوع 
گونه ها، آلودگی و نظیر این ها به کودکان منتقل 
نمی شــود. همچنین کودکان در معرض اخبار 
ناگواری مثل شکار، کشتار و ازبین رفتن جنگل ها 
قرار نمی گیرند، زیرا آن ها قدرت هضم این وقایع 
ناخوشایند را ندارند و واکنش طبیعی شان ترس 
و یأس و دوری از طبیعت خواهد بود. تجاربی که 
در کودکی شکل می گیرند، ماندگارترین خاطرات 
در ذهن هر انسانی هستند. امید آن می رود که با 
پرورش کودکان در مدارس طبیعت، ایراِن آینده 
میزبان نســلی باشــد که حفظ طبیعــت را جزء 

جدانشدنی توسعه کشور می داند.

انـــرژی و محیط زیـــستتوسعه پایدار

از مهم ترین اقدامات بین المللی برای مقابله با تغییر اقلیم

کنوانسیون تغییرات 1992
)UNFCCC(  اقلیمی

   هدف: ایجاد ثبات  در تراکم  گازهای گلخانه ای
   تصویب دولت و مجلس در ایران: 1375

پروتکل کیوتو1997
   کاهش انتشار کربن توسط 52 کشور توسعه یافته )تا 5درصد 

زیر سطح  انتشار سال 1990(
   ارائه گزارش های ساالنه توسط کشورهای درحال توسعه

اجرایی شدن پروتکل 2005
کیوتو

   تأیید پروتکل از سوی روسیه و کانادا در 2002
   آغاز اقدامات کاهش انتشار برای دوره 2008تا2012

   الحاق ایران در سال 1384 با تصویب مجلس

   اولین پیمان جامع اقلیمی جهانتوافق پاریس2015
   تعهد کشورهای درحال توسعه به کاهش انتشار از 2020

 نشست2016
 سازمان ملل

   امضای 193 کشور و تصویب 113 کشور
   اجرایی شدن: 4 نوامبر با تصویب 55 کشور با 55درصد انتشار

نشست مراکش2016

   تأکید بر تعهد و اجرای هرچه سریع تر آن
   ارائه اولین استراتژی های بلندمدت کاهش انتشار

 Coca Cola، ارائه اهداف کاهش انتشار 200 شرکت همچون   
Mars، Walmart و ... 

   تعهد بانک جهانی به منظور 2برابرکردن کمک مالی برای 
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
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حالت های عکاسی روی دوربین
همان طور که از هفته گذشته به یاد دارید، چهار حالت عکاسی روی دوربین ها وجود دارد: 
حالت برنامه ریزی شده، اولویت با سرعت شاتر، اولویت با دیافراگم و کاماًل دستی. عکاسان 
خیابانی که نمی خواهند حتی یک سوژه را هم از دست بدهند، از حالت برنامه ریزی شده 
استفاده می کنند. عکاسان ورزشی که فریزشــدن یا خشکاندن سوژه متحرک برایشان 
مطرح اســت، از حالت اولویت با شاتر اســتفاده می کنند. حالت اولویت با دیافراگم نیز 
می تواند در عکاسی پرتره استفاده داشته باشد که معمواًل عکاسان در آن دیافراگم را باز 

می کنند. یا مثاًل عکاسی طبیعت در شارپ ترین دیافراگم عکاسی می شود.
در نهایت، حالت کامال دستی هم که با حرف M نمایش داده می شود، اکثرًا هنگام استفاده 
از فالش کاربرد دارد. عکاسان حرفه ای موقع عکاسی با فالش ها، از فالش متر نیز استفاده 
می کنند تا شدت نور محیطی و نور ایجاد شده توسط فالش را در نقطه ای که از آن عکاسی 
می کنند، بسنجند. آن ها سپس طبق اطالعات روی فالش متر، تنظیمات دوربین اعم از 

سرعت شاتر و دیافراگم را خودشان تنظیم می کنند.  

عکاس باشی

95 اسفند   14 شنبه    708 شماره 

ســال ها پیش حاکمی از وزیر خود  هزار قلم
پرســید: »در ایــن مملکــت از چه محمود مشتاق

شــغلی بیشــتر از همه داریم؟«. وزیر بی درنگ پاسخ 
گفت: »طبیب، جناب پادشاه!«. حاکم متعجب شد و 
گفت: »ما که دوســه طبیب بیشتر نداریم«. وزیر پاسخ 
داد: »فــردا به شــما نشــان خواهــم داد«. روز بعد در 
مجلسی که شاه برای پذیرایی از عده ای از تجار ترتیب 
داده بود، وزیر گفت: »جناب حاکم من چند روزی است 
که از درد معده عذاب می کشــم. صــالح می دانید چه 
کنم؟«. از خود شاه تا تمامی میهمانان هریک نسخه ای 
برای درمان درد وزیر توصیه کردند. وزیر خردمند گفت: 
»مالحظه فرمودید جناب حاکم، در این مملکت چقدر 
طبیب داریم!«. خوب، این مقدمــه را گفتم تا به اصل 
مطلب برسم. فکر کنم اگر امروز بپرسیم چه  شغلی در 
این مملکت بیشــترین شــاغل را دارد، بی تردید پاسخ 
»شاعر« است! بله، شاعر. کسی که در گذشته صدای 
جامعه خود بود. کســی که احساســش بیان احساس 

هم نوع بود. اما امروز کار به منوال دیگریست. 
ســال ها پیش که دکتر جاســبی رئیس دانشــگاه آزاد 
بود، هر سال شب شــعری برگزار می کرد و بزرگان شعر 
را دعوت می کرد و صله درخورتوجهی هم می داد و در 
آن برنامه شعر خودش را هم می خواند. بعدها شنیدم 
دیوانی هم چاپ کردند. در ســال گذشته فقط 3300 
عنوان دفتر شعر از 1000 ناشر چاپ شده است. شما 
شعری از این همه اگر شــنیده اید، من هم شنیده ام. 

اما ســؤال اینجاســت: چرا این قدر به چاپ دفتر شعر 
عالقه مندیم؟ چرا دوســت داریم ما را شــاعر بدانند؟ 
عرض می کنــم. فی المثل من جوان بیست ســاله ای 
هســتم. هیچ هنری هم ندارم، ولــی وقتی می خوابم 
احســاس می کنم بــه من الهــام می شــود. در دوران 
ابتدایــی هم شــعر می گفتم! شــعر که البتــه... حاال 
بگذریم. ناگهان این رسالت ســنگین را بر دوش خود 
احساس می کنم که باید جامعه جهانی را در لذت درک 

مفاهیم بلند شعرم شریک کنم. 
نوشته هایم را می برم به نشر فاخر ایکس. خوب، مسئول 
بررســی کیســت؟ دانیال ملــک زاده نامــی. فامیلش 
آشناست. آها، پســر محمدرضا ملک زاده که خود پسر 
آقامیــرزا غالمحســین ملــک زاده تبریزی از شــعرای 
بزرگ قاجار اســت! خالصه متوجه می شــوم شاعری 
هم موروثی اســت، ولی نسل به نســل رقیق تر شــده. 
بگذریــم. دانیال جــان می گوید به هیچ وجه شــعر مرا 
چاپ نمی کنند. گریه می کنــم. بعد می گویند خوب، 
اگر خودت هزینه اش را بدهی شــاید بشود کاری کرد. 
عجب! قــراردادی جلویم می گذارند بدتــر از عهدنامه 
ترکمنچای. چه می شود کرد؟ برای رشد و ترقی جامعه 
باید فداکاری کرد. 3میلیون تومان پول بی زبان را که پدر 
و مادر گذاشته اند برای عروسی ام هزینه کنند، می دهم 
به نشــر فاخر ایکس و بعد از 2 ماه دفتر شــعرم در 500 
نسخه چاپ می شود. آه، چه روز بزرگی است. حال چون 
در قرارداد آمده اســت که ناشر هیچ نقشی در فروش و 

توزیع ندارد، مجبورم 500 نسخه را خودم تحویل بگیرم. 
کجا بگذارم آن ها را؟ بله، در این سرزمین همه چیزمان 
به همه چیزمان می آید. این همه قصه پرغصه نشر کتاب 

و خودادیب پنداری مزمن است. 
و اما کالم آخر. شــعر هم مانند دیگــر هنرها ضوابط و 
اصول خود را دارد، مثل موســیقی. فقــط فرقش این 
اســت که اگر کســی بلد نباشــد ویولن بزند یا ساز را به 
دســتش بگیرد، معلوم می شــود. ولی درمورد شــعر، 

کار به این ســادگی نیست. بله برای شــعر ذوق و طبع 
روان الزم است، اما کافی نیســت. مطالعه دیوان های 
شاعرها، یادگیری قالب های شعری، یادگیری عروض 
و قافیه و بدیع و... به انضمام تلمذ در محضر اســتادی 
که ایرادها را بگیرد، ازجمله لوازم شــاعری است. هیچ 
اشکالی ندارد کسی برای خودش شعر بگوید و سر سفره 
هفت ســین برای خانواده اش بخواند. فقط لطفًا چاپ 

نکند. درخت ها گناه دارند.

از چه شغلی بیشتر داریم؟

هــــــــــزار قلــــــــــم

Ne’amat

پولی شدن آموزش محکوم است

آخر هفتــه بود و وقــت و حوصله ای داشــتم. گفتم به 
یاد ایران یه غذای ایرانی ســنتی درســت کنم. گاهی 
وقت ها دسترســی و تهیه همین غذاهــای ایرانی در 
غربت سخت می شــه که شــاید در ایران بودیم خیلی 

تحویلشون نمی گرفتیم.

Alimatoori0094 BabaknfaMmoeinm

Zeinab shabani

حواستون باشه طوری نشــود که صرفًا برای مخالفت 
با یه نفــر، ذهنتــون و نظراتتون جهت دار بشــه. این 

حتی از موافقت بی فکرودلیل هم بدتره!

Z rashidi

داوود نبــی را وحــی آمــد کــه ای داوود، خانــه ای را 
برای من پاکیزه کن تــا بدان خانه آیــم. داوود گفت: 
بارخدایا، کدام جا و چه خانــه ای گنجایش تو را دارد، 
که عظمت و جالل تورا شــاید؟ ندا آمــد: آن دل بنده 
مومن است. گفت: خداوندا، چگونه آن را پاکیزه کنم 
و پاک گردانم؟ پاسخ شــنید: عشق در او بزن تا هرچه 
به ما نســبت ندارد، ســوخته گردد. آنگاه بــا جاروب 
حســرت، جاروب کن تا اگر چیزی مانده باشد، پاک 
بروبــد. ای داوود از آن پس اگر سرگشــته ای بینی در 
راه طلــب ما، آنجــا را نشــانش ده که بــارگاه قدس ما 

آنجاست.
کشف االسرار/ خواجه عبدالله انصاری

جزوه خواهم شرحه شرحه از فراق...

 : 1000qalam

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

االن تمام رؤیا و آرزوم اینه که مامانم سوپ مرغ درست 
کنه، بگه بیا تا گرمه بخور

سوپ مامان پزم آرزوست...



صفحـــــــه آخـــــــــر

001...0912: ســردر افتتاح شــه، مســیرمون خیلي 
طوالني تر مي شه. لطفاً تدبیري کنید.

   آهان! پس دلیل افتتاح نشــدن سردر 
دعاهای شما است.

090...0919: نمي شه دانشجوهاي هنر بیان دانشگاه 
ما رو هم مثل بقیه جاهاي شهر خوشگل کنن؟

   چقدر زود بهار روی شما اثر گذاشته!
622...0915: واقعاً چرا هوا گرم شــده؟ باهار باید سر 

وقتش بیاد.
   متن پیشــنهادی برای اینستاگرام: 
»گرم شدن هوا که مهم نیست. واسه من وقتی تو 

بیای، بهار میاد«.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

14

12

13
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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  

الف.رها وزیر کشور خبر داد: »اجرای طرح 

جمع آوری معتادان متجاهر و خرده فروشــان از بیستم 
اســفند مــاه«. درهمین خصــوص نظــر برخــی از 

کارشناسان را جویا شدیم که به شرح زیر است:
کارشناس اول: با تشکر از اطالع رشانی شما رشانه های 
عزیز. فقط کاش می گفتین از بیشتم تا چندم می خواین 
معتــادان رو جمــع آوری کنین، مــا بدونیــم چند وقت 
نباید توی شهر آفتابی بشــیم! راشتی! خوب شد گفتی 
می خوان خرده فروشــا رو از بیشــتم جمــع آوری کنن. 
احتمااًل دم عیدی قیمت مواد باال بکشــه. بهتره تا قبل 
از بیشتم برم واسه مصرف یک ماهم یه کم مواد جور کنم!

کارشــناس دوم: بیســتم جمع آوری می کنین، چندم 
پخش آوری می کنین؟ ضمنًا خرده فروشان تا بیستم به 
خدمت رسانی هایشــان به معتادان ادامه دهند و تا آن 

موقع جمع آوری نمی شوند؟
*

وزیــر صنعــت گفــت: »برخــی کاالهــای بی کیفیت 
در قالــب قاچاق وارد کشــور می شــوند و مرزنشــینان 

بایــد از واردکــردن ایــن اقــالم خــودداری کننــد«. 
درهمین خصــوص نظر برخــی از کارشناســان را جویا 

شدیم که به شرح زیر است:
کارشــناس اول: یعنــی مشــکل بــا ورود کاال در قالب 
قاچاق به کشــور نیســت و آن چیزی که اشــکال دارد، 
واردکــردن کاالی بی کفیــت در قالب قاچاق به کشــور 
است. از نظر ما بایستی برخی آموزش ها به قاچاقچیان 
محترم داده شود تا آن ها تفاوت های کاالی بی کیفیت 
و باکیفیت را متوجه شــوند و از قاچاق کاالی بی کیفیت 
به کشــور خــودداری کننــد. در همیــن راســتا تقاضا 
می کنیم قاچاقچیــان مواد مخــدر هــم از آوردن مواد 
بی کیفیت به شدت خودداری کنند. شما که زحمتش 
را می کشــید، چرا این قدر کم می کشــید؟ الاقل مواد 

خوب بیاورید!
کارشــناس دوم: یعنی تمام کاالهای بی کیفیتی که در 
بازار وجــود دارند، همگی قاچاق هســتند؟ یعنی زبانم 
الل االن بنده سوار خودروی قاچاق هستم و خبر ندارم؟

*

رییس اتحادیه مشــاوران امالک گفــت: »بعضی افراد 
فئودال و مالکان به من می گوینــد برو تلویزیون و اعالم 
کن مســکن گران می شــود تا این بازار رونــق بگیرد«. 
درهمین خصــوص نظر برخــی از کارشناســان را جویا 

شدیم که به شرح زیر است:
کارشــناس اول: درستش هم همین اســت. االن همه 
آن هایی که مســتأجر هستند، در ســه چهار سال اخیر 
با شــیب غیرمالیــم کلی قدرت خریــد و درآمــد و ایضًا 
پس اندازشان افزایش یافته است و االن کلی پول دارند 
و ناز می کنند خانه بخرند. مطمئنًا اگر بگویید مســکن 
گران خواهد شــد، همه آن ها برای خرید مســکن صف 

می کشند و این بازار رونق می گیرد.
کارشــناس دوم: این ســؤال برای ما پیش آمــد که مگر 
هنوز هم در رکود به ســر می بریم؟ مگر چندبار از همین 
رکود عبور نکرده بودیم؟... پس بگو چرا این روزها همه 
کاالها با شــیب نه چنــدان مالیم درحال گران شــدن 
هستند، احتمااًل این تدبیر مســئوالن برای خروج بازار 

از رکود است.

با تشکر از اطالع رشانی رشانه های عزیز!

دانش آموخته: قربان، این 
قسمت رو کجا باید امضا کنم؟

کارمند: الزم نیست. فرمت 
تکمیل شده.

دانش آموخته: پس این قسمت 
برای چی بوده؟

کارمند: برای اینکه اطالعاتت در 
سیستم انجمن فارغ التحصیالن 

ثبت بشه و بتونن با شما ارتباط 
بگیرن.

دانش آموخته: خب یعنی االن 
دیگه قرار نیست با من ارتباط 

بگیرن؟
کارمند: هیچ کی تو رو دوست 

نداره...

 نامه احمدی نژاد 
به فرهادی 

عالی جنــاب آقــای اصغر 
فرهادی

سالم علیکم.
1- جناب  عالی در اســکار 
اخیــر برگزیده شــدید. بر 
همگان واضح و مبرهن است که آکادمی اسکار، 
این جایزه را از لج دونالد جون ترامپ عزیزم که از 
شاگردان به نام مکتب من است، به شما داده اند. 

وگرنه شما کِی چی یا چِی کی هستید؟

2- نمایندگان شما در اسکار گفته  اند فرهادی 
به این دلیل ما را انتخاب کــرده که از فضا هیچ 
مــرزی دیده نمی شــود و فقط یک کــره زمین 
اســت که همه باید روی آن زندگی کنیم. من از 
شما می پرسم؛ از بیرون یک مجتمع مسکونی 
هیچ دیوار داخلی ای دیده نمی شود، آیا ما باید 
دیوارها را خراب کنیم و همه با هم زندگی کنیم؟ 
البته بعید نیست شما که همیشه نشان داده اید 
مروج بی غیرتی و بی ناموســی هستید، به این 
ســؤال هم جواب مثبت بدهید. کاش حداقل 
مثل من انســانی منطقی بودید تا می توانستم 
برایتان استدالل کنم. اصاًل قبول. بقیه کشورها 
بروند با هم قاطی بشوند. چرا ما که همواره نژاد 
برتر بوده ایم این کار را کنیم؟ کدام کشور تاریخ 
هفت، هشت، ده هزارســاله دارد؟ آن موقع ما 
منشور کوروش کبیر داشتیم، ولی این ها هنوز 
مستراحشان به این وضعیت است که می دانید. 
کدام کشــور بلوغ و پیشــرفت ما را دارد؟ مردم 
آمریکا که خودشان را پیشرفته ترین می دانند، 
اخیرًا ترامپ را انتخــاب کرده اند؛ این درحالی 
است که من حدود 12 سال پیش رئیس جمهور 
ایران شــدم و این نشــانگر میزان عقب ماندگی 

آن ها است.

3- از نظر فنی، شما در فیلمتان به معلول )خود 
حادثــه(  پرداخته اید، درحالی کــه اگر نگاهی 
عمیق داشتید، علت حادثه یعنی خراب شدن 
خانــه را بررســی می کردید و ایــن علت چیزی 
نیســت جــز قدیمی بودن خانــه و نبــود خانه 
مناســب درنتیجه بی توجهی به طرح مســکن 

مهر در دولت حاضر. 

4- از دیگر علت های حادثــه فیلم، بازکردن در 
روی غریبه اســت که نشــان از فقدان آموزش 
صحیح در کودکی دارد. این درحالی اســت که 
من با اســتفاده از ادبیات کــودکان و جمالتی 
همچــون »اون قضیه رو لولو بــرد«، مبادرت به 
این امر ورزیده بودم. ولی رئیس جمهور حاضر با 
ادبیاتی خشک کاماًل به این امر بی توجه است.
آقای فرهادی من به شما عالقه مندم. دارید به 
کدام ســمت می روید؟ به آغوش ملت بازگردید 
و همچون من قطــره ای از اقیانوس زالل ملت 

ایران شوید.
 خادم ملت ایران، 
محمود احمدی نژاد

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به کسی که برای آخرین بار به عنوان دانشجو دست در جیب می کند تا هنگام 
ورود به دانشگاه کارت آبی خود را به نگهبانی نشــان دهد. تقدیم می شود به کسی که برای اولین بار فردای همان 
روز مجددًا همان کارت را به نگهبانی نشــان می دهد، درحالی که دانشــجو نیســت و این کارت را به مدد دروغی 
مصلحتی )از نگاه خودش( با عنــوان »کارتم را گم کرده ام« در جیب خود نگه داشــته اســت. تقدیم می کنیم به 
کارت آبی ای که استخرش 2000 تومانی اســت، ورود و خروجش راحت تر است و در هنگام گرفتاری نزد پلیس و 

ایست بازرسی خیلی به کار می آید. 
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