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مارسانهزدهها
چند وقتی اســت به واسطه 
دغدغه ای تازه، بیش از پیش 
رسانه های خبری و تحلیلی 
دانشگاه های مطرح کشور 
را مــرور می کنــم و متوجــه 
شده ام تقریبا هیچ دانشــگاهی جز شریف این 
همه رســانه ندارد. عموم دانشگاه ها یک درگاه 
اطالع رســانی رســمی دارند که روابط عمومی 
آن ها اداره اش می کند و چند کانال طنزنوشت که 
توسط دانشجوها مدیریت می شوند. در شریف اما 
خیلی ها صاحب رسانه هستند، از روابط عمومی 
و معاونت فرهنگی گرفته تا جمعی از گروه های 
فرهنگی و حتی یکی از دانشــجویان سال های 
دوِر دانشگاه! همه هم مدعی انتشار اخبار و وقایع 
دانشگاه هستند. آش آنقدر شور است که گاهی 
کانال هایی با تعداد اعضای دورقمی هم مدعی 
پوشش ماوقع شریف هستند و برای خود ادعا و 
رســالتی قائلند!  من اسم این اتفاق را می گذارم 
»رســانه زدگی«. قضاوتی قطعی درباره خوب یا 
بد بودنش ندارم، اما واقعیت این است که توجه 
بیش از حد شریفی ها به رسانه داری باعث شده 
در بسیاری از موقعیت هایی که گفت وگو می تواند 
رفع کننده مشکالت و حل کننده اختالفات باشد، 
خانواده شریف از تعامل و دیالوگ فاصله بگیرد و 
هر طرِف یک ماجرا مواضع خود را از طریق یکی 
از بی شمار رسانه های دانشــگاه به سمع و نظر 
عموم برســاند! به نظر می رسد ما میز و صندلی 
را گم کرده ایم و راه حل را در بلندگوها می بینیم. 

مثال؟ در همین ماجرای اخیر بازنشستگی دکتر 
گلشنی شاید اگر مســئوالن دانشگاه پیشنهاد 
مناظره با ایشان را می پذیرفتند و باب گفت و گو 
مسدود نمی شد، کار به رسانه های بیرون دانشگاه 
و آنتن شبکه اول تلویزیون نمی رسید و همه چیز 

در خود خانواده شریف حل می شد. 
مثال دیگر؟ ماجرای پرحاشیه اردوی ورودی ها 
که یک »Case Study« کامل برای این یادداشت 
است. تشکلی در جلسات شورا حاضر نمی شود 
و حرف هایش را در قالب بیانیه منتشر می کند، 
شورا هم در جواب تشکل مذکور بیانیه می دهد و 
آن را با خاک یکسان می کند، معاون فرهنگی به 
پاسِخ شورا به تشکل یادشده در یک رسانه دیگر به 
شیوه ای کنایه آمیز پاسخ می دهد. مسئول واحد 
X اردو با فالن رسانه دانشگاه اختالف پیدا و چند 
توییت هوایی شلیک می کند تا همه بفهمند او با 

آن رسانه به مشکل بر خورده است. 
اردوی ورودی ها پر بود از این مثال ها؛ مثال هایی 
از نادیده  گرفته  شــدن ظرفیت گفت وگو و تالش 
برای کشــاندن همــه  چیز به فضای رســانه ای. 
یک ناظر بیرونی وقتی چنین اتفاقاتی را دنبال 

می کند، چه نتیجه ای می گیرد؟ 
ما »رسانه زده« شده ایم و با کانال های تلگرامی و 
نشریات احساس می کنیم قدرت داریم؛ قدرتی 
که برایمان از اکسیر گفت وگو بیشتر کاربرد دارد. 
تا روزی که چنین باشد، عجیب نیست که شریف 
ما هر روز در صدر اخبار آن رسانه و این شبکه باشد 
و اختالفات خانوادگی ما جایی بیرون دانشگاه 
واکاوی شــود. این چیزی اســت کــه خودمان 

خواسته ایم، با رفتارهایمان. 
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مقالههایطنزیاطنزهایآکادمیک!
هفته گذشــته دکتر حسینی در حالی که با آخرین قطار از مشهد به تهران می آمد، یک 
فایل صوتی منتشر کرد و در آن از تمام دست اندرکاران اردو تشکر کرد. ولی بخش اصلی 
صحبت هایش درباره اجرای ابوطالب حسینی در برنامه تهران بود. دکتر حسینی به این 
نکته اشاره کرد که ابوطالب طبق قراری که با برگزارکنندگان داشته، عمل نکرده است. 
او در بخشــی از صحبت هایش گفت: »خوب بود آقای ابوطالب حسینی شأن دانشگاه 
و جمع خانواده ها و 2، 3 هزار نفری رو که در ســالن بزرگ دانشــگاه جمع بودن رعایت 
میکردن و به اینکه قرار بود در ســطح یک کار علمی و دانشــگاهی مطالبی در طنز و نه 

هجو ارائه بکنن، متعهد میشــدن.« ما هم با این موافقیم که طنز ابوطالب باید در سطح 
یک کار علمی می بود. مثال خوب بود قبل از اینکه برای جشن بیاید یک abstract برای 
اســتندآپش ارائه می کرد. همچنین شایســته بود که در انتهای اســتندآپش در بخش 

references مقاالتی را که استفاده کرده بود، ذکر می کرد. 
صحبت دکتر حســینی را از جنبه دیگر هم می توانیم بررســی کنیم. شاید ایشان با این 
حرف خواســته است که بگوید مقاالت علمی ما بار طنز خوبی دارد و استندآپ کمدی 

باید مثل مقاالت ما باشد! 
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عکس خبری

هنوزدانشگاه
خوشگلیاشوداره!

مدیریت پشــتیبانی دانشگاه خوش ذوق 
شــده اســت. حتما در 2 هفته گذشــته 
متوجــه تغییــرات کوچــک امــا زیبــای 
ایــن  نمونــه اش  دانشــگاه شــده اید. 
گلدان های چندطبقه جلوی ساختمان 
مدیریت پشــتیبانی اســت که بــه تعداد 
ورودی های جدید کاشته شده اند. نشانه 
دیگر تغییــرات بصری محیط دانشــگاه 
طاق های چوبی مدل معبد شائولین است 
که جای جای دانشــگاه نصب شده اند. 
البتــه ایــن طاق ها قرار اســت زیباتر هم 
بشوند و دورشان پیچک بپیچد، فقط یک 
سال صبر کنید. البته برخی دانشجویان 
می گویند که این هزینه ها برای چیست؟ 

پاسخ ساده است: برای زیبایی. 

منفــی 2 ریاســت، محــل حــوزه  دانشجویی شریف است. آنجا البته گزارش
بیشتر ستاد است. برای پی بردن به تعداد مخاطبان و 
کارهای اجرایی حوزه الزم نیســت آن همه پله را پایین 
بروید، کافی است پنجشنبه ها حیاط شلوغ مسجد را 
ببینید که بچه های کوچک در آن بازی می کنند. پدر 
و مادرهای این بچه ها دانشجویان و فارغ التحصیالن 
خودمــان هســتند کــه در کالس هــای مســجد در 

جست وجوی معرفتند. 
آیین افتتاحیه دوره هشــتم حوزه دانشجویی شریف 
عصر یکشــنبه در ســالن جابر بن حیان برگزار شــد. 
حاج آقا آقانوری مدیر حوزه در این آیین درباره ماموریت 
این مجموعه گفت: »حوزه دانشــجویی شریف برای 
این به وجود نیامده است که دانشجویان را راهی حوزه 
علمیه و عرصــه طلبگی کند، بلکه ویژه دانشــجویان 
شــریف اســت تا نخبگانی متعهد به جامعه و آشــنا با 

معرفت های دینی و الهی پرورش دهد.« 
آقانــوری از ســابقه حــوزه گفــت و دانشــجویانی که 
خودشان پس از آن راه طلبگی را پیش گرفتند و امروز 
از ائمــه جماعت جــوان و روحانیون فعــال در جامعه 
هســتند. از جمله این افراد، آقانــوری از حاج فرهاد 
شیرمحمدی ورودی 85 عمران شریف نام برد که امروز 
امام جماعت خوابگاه طرشــت 3 اســت. او همچنین 
از چنــد معرفت جوی غیرمعمم مثــل مهدی دادمان 
مســئول بســیج ســال های نه چندان دور دانشگاه و 
دستیار ویژه رئیس سازمان تبلیغات اسالمی یاد کرد. 
پــس از صحبت های مدیــر حوزه، آیــت ا... تحریری 
شاگرد دیروز آیت ا... طباطبایی و استاد امروز اخالق 
بــرای حاضران صحبــت کرد. پس از ســخنرانی وی، 

شــاعر نامی و جوان انقالبی و سراینده رباعی مشهور 
»از آخر مجلس شــهدا را چیدند« پشــت تریبون آمد 
و 2 شــعر خواند. شــعر اول با مضمون ارادت جوانان 
امروزی به ســقای کربال حضرت عباس )ع( بود و شعر 
دوم مضمونی انتقادی نسبت به مسئوالن نظام داشت.
در ادامــه برنامه نوبت به تقدیر از یک فرد ویژه رســید؛ 
محمدحســین دیانــی دانش آموختــه کارشناســی 
مکانیک و ارشــد مدیریت شــریف و قدیمی ترین یار و 
همراه حوزه شــریف که با وجود پیشنهادهای فراوان 
کاری از بیرون دانشگاه، سال های متمادی خالصانه 
در خدمت حوزه بوده است. او و خانواده اش با حضور 

حاج آقا قمی، اولین مدیر حوزه شریف و رئیس جدید 
سازمان تبلیغات اسالمی، حاج آقا طباطبایی و حاج آقا 
طهماسبی از نهاد رهبری دانشگاه و حاج آقا آقانوری 
مدیر فعلی حوزه مورد تقدیر قرار گرفتند. پس از آن نیز 
از معرفت جویان نمونه دوره قبل حوزه تقدیر شــد و در 
نهایت با حضور دکتر رحیم پور ازغدی و سخنرانی او با 
موضوع ارتباط حوزه و دانشگاه مراسم به پایان رسید. 
سال 90 بود که با موافقت و پیگیری حاج آقا محمدنژاد 
نماینده نهاد رهبری در شــریف و همت حاج آقا قمی 
اولین مدیــر مجموعه، حوزه دانشــجویی دانشــگاه 

صنعتی شریف راه اندازی شد. 

حاج آقا آقانوری، رئیس حوزه دانشجویی شریف گفت

حوزه شریف برای طلبه شدن نیست
ترتیــب بررســی نشــریات بر اســاس زمان 
انتشــار آن هاست و تقدم و تاخرشان در این 

ستون هیچ معنای دیگری ندارد. 

Ó	 هفته گذشــته صحنه نشــریات دانشــگاه
شــاهد بازگشت نه چندان شــکوهمندانه 
نشریه شــورای صنفی دانشــجویان بود؛ 
نشــریه ای که بــه عنــوان ســاده  و طویل 
»شورای صنفی دانشــجویان« اکتفا کرده 
است. محتوای این شماره از نشریه مذکور 
شــامل یــک گــزارش جامــع از ماجرای 
اعتراضات درباره مســاله سنوات می شد و 
مطالبی که بیشتر شرح دهنده فعالیت های 
انجام شده از ســوی شورای صنفی بودند. 
صحفه آرایی بسیار ساده با ترکیب رنگ آبی 
نه چندان جذاب نقطه ضعف برجسته این 
شماره از نشریه صنفی ها بود که رفع آن باید 
در شماره های آتی مورد توجه قرار بگیرد. 

Ó	 اما پس از هفته شلوغ نشریات دانشگاه در
اســتقبال از ورودی های جدید، این هفته  
شــاهد رکود در فضای نشر هســتیم. این 
انتظار وجود داشــت که انجمن اسالمی با 
»خبرنامه« ، پای ثابت نشــریات زنجیره ای 
این تشــکل، به عرصــه فعالیــت  بازگردد. 
حتی نشریه »صدف«، ارگان خبری انجمن 
اســالمی دانشجویان مســتقل هم به میز 
نشــریات این هفته نرســید. بــا این حال، 
انجمن علمی دانشــکده مهندســی برق 
یکشــنبه »بارقه« را منتشر کرد؛ شماره ای 
که به سبک خود به استقبال از ورودی های 
جدید رفته اســت. صرف نظــر از جلد این 
نشریه که از طراحی ساده و شکیل برخوردار 
اســت، با صفحه آرایی ناملموس آن مواجه 
می شویم. فونت به کار رفته و نحوه چینش 
مطالــب در این شــماره از بارقــه آدم را به 
یــاد کتاب های قدیمی فارســی دبســتان 
می اندازد و شاید بتوان گفت طراح به عمد 
به دنبال خلق یک فضای نوستالژیک بوده 
است. نشریه انجمن رســانا در این شماره 
مطالب متنوعی را گرد آورده است و می توان 
آن را دفترچه راهنمایی نسبتا کارا برای یک 
دانشجوی ورودی مهندسی برق دانست. 

Ó	 نشــریه ای که در ســکوت کامل خبری در
همکف ســاختمان ابن ســینا توزیع شد، 
»الف ها«ی انجمن اســالمی مستقل بود 
که در معرفی خــود عنوان »گاهنامه ادبی 
هنــری« را یــدک می کشــد. این نشــریه 
روزنامه گــون طراحی از هم گســیخته ای 
دارد ؛ همــان ضدالگویی که در صدف هم 
مکررا مشاهده شده اســت. نکته عجیب 
دیگــر شناســنامه ناقص نشــریه اســت. 
»الف هــا« در این شــماره یــک صفحه از 
مطالب خود را به زندگی نامه ویکی پدیایی 
موالنــا و معرفی یک کتاب اختصاص داده 
و در صفحــه دیگــرش گوشه چشــمی به 

ورودی های جدید داشته  است.

حسام الدین میرجلیلی

میز نشریات
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اینسوزنرابزنید
آقایدکتر

کدام استاد را می شناسید  مرتضی یاری

که از اداره کشور راضی باشد؟ از شرایط امروز 
که همــه ناراضی اند بگذریــم، در طول تاریخ 
کدام استاد دانشگاه نحوه اداره کشور را درست 
می دانسته است؟ عملکرد، فهم و درک شرایط، 
تخصــص و بســیاری از فاکتورهــای مدیریت 
کشور از تیغ انتقاد بحق و درست دانشگاهیان 
جان ســالم به در نمی برد. اما نظر شما درباره 
اداره دانشگاه چیست؟ دانشگاهیان که منتقد 
شــکل اداره کشــورند، دانشــگاه خودشان را 

چطور اداره می کنند؟ 
بیایید از میان همه انتقادهای بجای دانشگاه 
به اداره کشور د تایش را در دانشگاه هم بررسی 
کنیــم. اولــی متخصص نبودن مدیــر و دومی 
چندشغله بودن است. بسیاری از مدیریت های 
دانشــگاه به اصطالح ستاره دارند، یعنی مدیر 
این بخش هــا حتمــا باید عضــو هیات علمی 
دانشگاه باشــد و این غیر از معاونان دانشگاه 
است که حتما باید اعضای هیات علمی باشند. 
هیات علمی بودن مدیران فواید کمی ندارد مثل 
آشنا بودن با مشکالت واقعی دانشگاه، بیگانه 
نبودن با محیط علمی و فهم درســت دانشجو 
و اســتاد، اداره دانشــگاه توســط خود اعضا و 

چیزهایی مثل این. 
اما دربــاره 2 ایرادی که به مدیران کشــور وارد 
دانســتیم، یعنــی دوشــغله بــودن و تخصص 
نداشــتن، چه می شــود گفت؟ فکر می کنید 
بسیاری از مسئوالن کشور چطور چندین پست 
دارند؟ با شــغل نپنداشــتن همه پست ها جز 
یکی! ادعایی که از نظر قانون درست است و مو 
الی درزش هــم نمی رود. اما این نرفتن مو الی 
درز درد کمبود زمان مدیر را هم درمان می کند؟ 
بســیاری از کارهای هیات علمی در دانشــگاه 
ماننــد آمــوزش و پژوهــش چنــان بــا زندگی 
حرفه  ای اســتاد گره خورده اند که مسأله زمان 
و تخصص را به یکباره حل کرده اند. کم شــدن 
انتظارات آموزشی و پژوهشی از استاد در ازای 
تقبل مســئولیت اداره یک بخش آموزشــی و 
پژوهشــی منطقی بــه نظر می رســد. هر چند 
بــرای بخش هایی از همیــن آموزش و پژوهش 
هم می شــود آدم کاردان با زمــان مکفی پیدا 
کرد. اما پســت هایی که زمان اجرایی بیشتری 
نیاز دارند یا ممکن اســت به تجربیاتی نیازمند 
باشــند که در زندگی حرفه ای یک دانشگاهی 
چندان پیش نمی آید چه؟ بســیار دیده ایم که 
کاری روی زمیــن می ماند و کمیت دانشــگاه 
را لنــگ می کنــد. دلیلش هم ســپردن کاری 
است به اســتاد دانشــگاه که نه آن را در حوزه 
عالقه مندی هایــش می بینــد و نــه چنــدان 
مناســب شــأن و جایگاه خــودش می پندارد. 
هرچه باشد شأن اصلی استاد کار علمی است 
 و درگیری های اجرایی تنها او را خسته و دلزده 

خواهد کرد. 
پزشــکان پس از ســال ها مقاومــت پذیرفتند 
که ریاســت بیمارســتان را به عنوان یک بنگاه 
اقتصــادی یا دســتگاه خدماتی می تــوان به 
مدیری ســپرد که پزشک نیست و حتی برایش 
رشته دانشــگاهی ایجاد کردند. دانشگاه هم 
از برنامه ریــزی آموزشــی تا فرهنگ و رســانه و 
ساختار اداری کارهای فراوانی دارد که می تواند 
بــه نیروهایــی تمام وقت و متمرکــز بر موضوع 
بســپارد. آیا ما هم ســوزن این نقد ســوزنده را 
به خودمــان می زنیم تا بتوانیم یک جوالدوز به 

بزرگ ترها بزنیم؟ 

به مناســبت پایان نصب پوشــش فلزی آبراهه قائم در پروژه اومااویا و نصب آخرین لوله آن، با دکتر محمد دورعلی، شخص اول پروژه و استاد  گفت وگو
دانشــکده مکانیک شــریف، صحبت کرده ایم. این پروژه می تواند گواهی بر این ادعا باشــد که در این دانشــگاه می تــوان کار هایی باال تر از فراز مالجعفری

استاندارد های جهانی انجام داد. 

چه شد که از سریالنکا سر درآوردید؟
مســاله مربوط به 5 سال پیش است که مجموعه فرآب 
مشــکلی را در نیروگاه در حال ساختش در سریالنکا 
راجــع به یک تونل قائم به قطــر 3/2 متر مطرح کرد. 
مشــکل حفظ امنیت کارگــران هنــگام کار در چاه و 
جاگــذاری لوله ها بود. با توجه به اینکه چاه ریزش آب 
و سنگ داشت، در درخواست اولیه نوعی پوشش برای 
حفظ امنیت افراد نیاز بود. بعد ها، با توجه به انحراف 
چاه، تحکیم جداره تونل قائم و در ادامه خود موضوع 
لوله گذاری مطرح شــد. قرار بود در این چاه لوله ها از 
پایین به سمت باال جاگذاری شــوند ولی ما پیشنهاد 
دادیم که جهت نصب لوله ها عوض شــود و کم کم این 
ایده به یک روش جدید تبدیل شــد. ایده با جزئیاتش 
به مشــاور سوئیسی پروژه ارائه شد و بسیار مورد توجه 
قرار گرفت ولی چون نو بود، اطمینان نداشتن از نتیجه 
و اتمام ایمن آن مطرح شــد. پس از ارائه موفق و تایید 
اولیه روش طی جلسات مکرر با مشاور ایرانی طراحی 

و ساخت را آغاز کردیم. 
ابعاد پروژه چقدر و نیروی انســانی آن چند 

نفر بود؟
ابعاد فنی پروژه را می توان از لوله های با قطر 2/2 متر 
و چاه آن به عمق 680 متــر تصور کرد. این لوله ها در 
قطعــات 9 متری باید به هم جوش و در کل طول تونل 
نصب شــوند و نهایتا اطراف آن هــا بتن ریزی صورت 
بگیرد. تیم اصلی کار متشکل از 5 نفر بود که در طول 
پــروژه بعضی افراد به آن ها اضافه و کم می شــدند. 2 
کارگاه اصلی برای ســاخت تجهیزات داشتیم و البته 
افراد بســیار دیگــری - چه در بخــش اداری و چه در 
بخش فنی - در کار سهیم بودند. می توان گفت کار را 
درمجموع حدود 20 نفر انجام دادند. طراحی تقریبا 
8 ماه و ساخت قطعات حدود 4 ماه طول کشید. همه 
تجهیزات در ایران ساخته شدند. هزینه این پروژه برای 
کارفرما نســبت به روش های مشــابه بسیار کمتر بود. 
ضمن آنکه در روش های معمول حدود 3 ســال برای 
کار گذاشتن لوله ها زمان نیاز است اما با روش ما تنها 

در 6 ماه کار به پایان رسید. 
اجزای فنی کار چه قسمت هایی بودند؟

8 وســیله اصلی بــرای کاری که باید انجام می شــد، 
نیاز بود. هر لوله باید توســط وسیله مخصوص خود به 
محل نصب آورده می شــد، در جای درســت خود قرار 

می گرفت و جوش داده می شد. 
همچنیــن، بایــد افــراد پایین 
فرســتاده می شــدند و امنیت 
آن ها نیز تامین می شد. ما یک 
روبات 8 متری برای حمل لوله 
ســاختیم. در ضمن ماشــینی 
مشــابه برای تحکیم و عملیات 
تکمیلی، یک ســکوی متحرک 
جوش که کارگاهی استوانه ای 
و بلنــد بــود بــرای کارگرهــا و 
وســایلی کــه می خواســتند با 
آن ها جوشــکاری کنند و البته 
وسیله ای که آن ها و وسایل کار 
و مــواد مصرفی شــان را پایین 
ببرد و امن باشــد، نیــاز بود. ما 
به یک ســکو باالی چاه هم نیاز 
داشــتیم که از باال لولــه را نگه 
دارد؛ لوله ای که در مرحله آخر 
و پــس از کامل شــدن نزدیک 

هزار تن وزن داشــت و از باال آویزان بود. تجهیزاتی نیز 
برای حرکت وســایل در طول تونل قائم در نظر گرفته 

شده بود. 
در طــول ایــن پــروژه چــه پیچیدگی هــا و 

مشکالتی وجود داشت؟
ببینید، مشــکل اصلی برای ما امنیت افراد حاضر در 
پروژه بود. از همان ابتدا ریزشی بودن چاه یک مساله 
حل نشــده بود. توجه کنید که اگر یک سنگریزه 680 
متر عمق را طی کند، به سرعتی می رسد که می تواند 
هر نوع کاله ایمنی را سوراخ کند. ما تمام سناریو های 
خطرناک را در نظر گرفتیم و از این نظر می توان گفت 
این پروژه یک کار بسیار فکرشده بود. ما برای کارگران 
راه فرار به سمت باال ساختیم. اگر هم کارگری که پایین 
رفته بود حبس می شد، تمام امکانات برای زنده ماندن 
او در نظر گرفته شده بود تا نیروی امداد برسد. روشی 
هم برای فرار از پایین در صورت خطر دیده شــده بود. 
یا مثال در جایی از پروژه به ریزش آب برخورد و راه حلی 

برای جلوگیری از آن ابداع کردیم. 
آیا دانشگاه در این پروژه نقشی داشت؟

مطمئنــا انجام چنیــن پروژه ای 
کار هر تیم مهندسی با هر سطح 
توانی نیست. آموزش های قبلی 
و نقش دانشگاه در دانش باالی 
بچه ها بســیار موثر بود. ما ابتدا 
پروژه را با جزئیات کامل به صورت 
نرم افــزاری طراحــی کردیم و در 
طول اجرای آن بــه تحلیل های 
خــود رســیدیم. در ضمن، طی 
اجرای پروژه تنها به نتایج نرم افزار 
دل نبســتیم و هــر داده ای را با 
دانــش و تجربــه خود مقایســه 

کردیم. 
از نظر هزینه راجع به این پروژه 

چه می توان گفت؟
صرفــا می توان گفــت این روش 
بــرای کارفرما نســبت بــه روش 
قبلی بسیار کم هزینه، سریع تر و 

امن تر است.

چرا به ما تلقین شــده اســت که بسیاری از 
کارها در عرصه مهندســی غیرممکن است 

و از نظر مالی هم بازدهی ندارد؟ 
وقتی کاری ســنگین بــه نظر می آید یا بزرگ اســت و 
همه می گویند نمی شود، همیشــه می گویم فیل هم 
ســنگین اســت ولی پاهایش قدرت نگه داشتن آن را 
دارد. اســاس کار مهندسی نیز همین است. مثال اگر 
وزن زیاد است، اندازه ها را تغییر بده و اگر دما باالست، 
پوشش را عوض کن. ببینید، ما در کشورمان نه از نظر 
سخت افزاری چیزی کم داریم و نه از نظر دانش فنی. 
یکی از مشکالت مهم ما مدیری است که تحمل پذیرش 
نتایج یک ریســک را ندارد در حالــی که در جنگ هم 
پیروزی تنها زمانی به دســت می آید که کسی از پشت 
سنگر دربیاید و صف شکنی کند. جا دارد از مجموعه 
فرآب و اعتمادشان به ما و روحیه قوی شان در حمایت 

از نیروها تشکر کنم.
در حوزه مالی هم کار مهندسی اگر جدید و با خالقیت 

و دقت همراه باشد، ارزش خاص خود را دارد. 
برخالف احساس ناامیدی که به خاطر نابرابری های 
مالی و ندانم کاری های مدیــران بی تدبیر در صنعت 
به جامعه مهندسی القا می شود و این تفکر را تقویت 
می کنــد که در ایــران نمی شــود کاری انجــام داد، 
معتقدم که هر کاری در کشــورمان قابل انجام است. 
به خصوص در این روز های ســخت - اگر فکر روشنی 
پشــت کار باشــد - موقعیتی طالیــی نصیب جامعه 
مهندسی کشــور شده اســت که باید از آن استفاده 
کند. نبود موقت اختاپوس واردات که در ســال های 
اخیــر فرصت هــای طالیــی را از جامعه مهندســی 
گرفتــه بــود، می تواند فضایــی را بــرای تجدید قوا، 
ســازماندهی، هم افزایی و استفاده بهینه از امکانات 
بی استفاده کشور فراهم بیاورد که باید توسط مدیران 
ارشد کشــور و تصمیم گیرندگان مغتنم شمرده شود. 
دست اندرکاران سطح باالی صنعت، به جای آنکه دعا 
کنند مسیر واردات باز شود، باید به نیروهای داخلی 
اتــکا کنند و با برنامه  ریزی هوشــمندانه مهندســان 
توانمند کشــور را - قبل از آنکــه باقیمانده آن ها نیز 
جالی وطن کنند - به عنوان ســرمایه های ارزشمند 

و غیرقابل جایگزین در کشور حفظ کنند. 

دکتر دورعلی از زیر و بم پروژه پیچیده سریالنکا می گوید

n ماموریت غیرممکن

از همان ابتدا ریزشی بودن 
چاه یک مساله حل نشده 
بود. توجه کنید که  اگر یک 
سنگریزه 680 متر عمق 
سرعتی  به  کند،  طی  را 
هر  می تواند  که  می رسد 
نوع کاله ایمنی را سوراخ 
سناریو های  تمام  ما  کند. 
خطرناک را در نظر گرفتیم 
و از این نظر می توان گفت 
بسیار  کار  یک  پروژه  این 

فکرشده بود

حرف زیادی
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محیط زیست سرانه مصرف کاغذ در ایران بیش از 24 کیلوگرم 
در سال است در حالی که میانگین جهانی آن 

حدود 55 کیلوگرم و در آمریکا حدود 220 کیلوگرم است. 
از نظر زیست محیطی بازیافت کاغذ موجب کاهش وابستگی و نیاز به 
کاغذهای بکر و در نهایت کاهش قطع درختان و بیشتر شدن فرصت 
تجدید حیات عرصه های جنگلی عریان شده می شود. مصرف کاغذ 
از دیرباز از معیارهای سنجش توسعه یافتگی جوامع بوده است. تجربه 
نشــان می دهد که برای تولید یک تن کاغذ بکر به 24 اصله درخت 
قطع شــده نیاز اســت. عالوه بر این، در فرایند تولید کاغذ از الیاف 
گیاهــی درختان 400 هزار لیتــر آب و 4 هزار کیلووات برق مصرف 
می شود. بنابراین تولید یک تن کاغذ بکر هزینه های زیست محیطی 
و اقتصادی زیادی دارد و مصرف درست و بهینه آن در گام نخست و 
استفاده مجدد از آن در گام بعد، ضرورت می یابد. چنانچه زمان الزم 
را برای رشــد و تکامل مجدد پوشش های جنگلی استفاده شده در 
تولید کاغذ به همراه فرسایش خاک و محدود شدن قدرت باروری آن، 
کاهش تولید اکسیژن و دفع دی اکسید کربن و چندین پیامد منفی 
دیگر در نظر بگیریم، تولیــد یک تن کاغذ خطرات متعددی را برای 
محیط زیست ایجاد می کند در حالی که تولید یک تن کاغذ بازیافتی 
سبب 50 درصد صرفه  جویی در مصرف آب، 64 درصد صرفه جویی 
در مصرف انرژی و 74 درصد کاهش آلودگی هوا می شود. همچنین 

ایجاد اشتغال یکی از مزایای اقتصادی بازیافت کاغذ است.

شریف آشغال در 2 هفته ای که گذشت
غرفه شــریف  آشــغال در 2 نوبت تا امروز برپا شده و در مجموع 39 
کیلوگرم کاغذ باطله و مشــتقاتش را از 15 نفر از اهالی دانشــگاه 
جمع آوری کرده است. اطالعات هر کس که محموله ای را به غرفه 
تحویل می دهد گرفته می شــود، محموله اش توزین می شود و بر 
اســاس کیفیت تفکیک زباله نمره ای به او تعلق می گیرد. ســاجد 
کریمــی با 13/3 کیلوگرم کاغذ و امتیاز 12 فعال در صدر نان آوران 
شریف  آشغال است. در نهایت زباله های جمع آوری شده با قیمتی 

مناسب فروخته و به نفع دانشگاه و خود طرح هزینه می شود. 
باید توجه داشته باشید که کاغذ یک رو سفید پذیرفته و به متقاضیان 
آن داده می شود، یعنی کاغذ یک رو سفید زباله نیست. همچنین 
کتاب هایی که به شریف  آشغال تحویل داده می شوند در یک قفسه 
مورد نگهداری قرار می گیرند و در کانال اطالع رســانی می شوند. 
پس از یک ماه، چنانچه کســی برای آن هــا مراجعه نکند، با توجه 
به محدودیت انبار کردن در دانشگاه، به زباله تبدیل خواهند شد.

توسعه پایدار از راه تفکیک زباله

روی کاغذ می شود

سه شــنبه های دانشگاه چند هفته اســت که یک مهمان جدید دارد؛ »شریف آشغال«. برای شناخت بهتر این مهمان سراغ محمدرضا دیوساالر رفتیم؛  گفت وگو
دانشجوی کارشناسی ارشد برق و مسئول کمیته دانشگاه سبز انجمن دوستداران محیط زیست شریف که مجری طرح شریف آشغال هم به شمار می آید.محمدجواد هاشمی

ابتــدا یک توضیــح کلــی درباره 
طرح بده. 

شریف آشــغال یک برنامه ترویجی محیط 
زیســتی اســت که در حوزه تفکیــک زباله 
فعالیــت می کند. حدود یک ماه از شــروع 
فعالیــت آن در دانشــگاه می گــذرد و مــا 
می توانیــم در بلندمــدت بــه چشــم یک 
اســتارت آپ اجتماعی به آن نــگاه کنیم و 
همچنین یک حرکت بزرگ که بتواند گامی 
مهم در جهت تفکیک زباله در تهران و حتی 

کشور بردارد. 
در حال حاضر شریف آشغال هم یک محل 
دائمی و هم یک غرفــه موقت برای تحویل 
گرفتن زباله های کاغذی دارد. غرفه موقت 

هر 2 هفته یک بار سه شنبه ها از ساعت 10 
تا 14 در ضلع شــمالی سلف برپا می شود. 
همچنین در تالش هستیم که یک مسئول 
پاســخگویی دائمی بــرای تحویل گرفتن 

زباله های کاغذی مشخص کنیم. 
هدف از اجرای این طرح چیست؟
مهم ترین هــدف آن فرهنگ ســازی برای 
تفکیک زباله است که این کار فقط با تکرار 
امکان پذیر می شــود. برنامه ما اجرای این 
طرح به طور مکرر در طول یک ســال است 
تا فرهنــگ دانشــجوهای دانشــگاه را در 
خصوص زباله کاغــذی عوض کنیم. یکی 
دیگر از اهداف آن درآمد مالی اســت. این 
طــرح می تواند بــرای دانشــگاه و اعضای 

فعال خود درآمد داشته باشد. هدف دیگر، 
برداشــتن اولیــن گام در جهت تشــکیل 
یک پروفایل محیط زیســتی برای هر عضو 
خانواده شریف از طریق شریف آشغال است 
که می تواند در آینــده تعمیم پیدا کند و به 

پروفایلی جامع برای هر فرد تبدیل شود. 
چه تشکل های دانشجویی پشت 

آن هستند؟
در حال حاضر انجمن دوســتداران محیط 
زیست شــریف و روزنامه شــریف به اجرای 
شــریف آشــغال کمک می کننــد، ولی ما 
از همــه گروه ها و انجمن هــای دیگر برای 
پیوســتن به این طرح و کمک به اجرای آن 

دعوت می کنیم. 

بعد از جمع آوری زباله های کاغذی 
چه اتفاقی برای آن ها می افتد؟

کاغذ ها به انبار منتقل می شــوند. در حال 
حاضــر با هیــچ شــرکتی قــرارداد منعقد 
نکرده ایــم، اما چنــد گزینه بــرای فروش 
کاغذ ها روی میز داریم، مثل شــهرداری و 
شــرکت های خصوصی. حتــی می توانیم 
زباله ها را به دانشگاه واگذار کنیم. اما باید 
مطمئن شــویم که زباله های تفکیک شده 
دوباره مخلوط نمی شــوند و بازیافت آن ها 

حتما انجام می شود. 
و سخن آخر؟

تا امروز در غرفه اول ما نزدیک به 23 کیلوگرم 
و در غرفــه دوم حــدود 14 کیلوگــرم زباله 

کاغذی جمع آوری شــده است. ما خیلی 
خوشحال می شــویم که زباله کاغذی  خود 
را از هــر کجای دانشــگاه یا حتــی منزل و 
خوابگاه برای ما بیاورید، نه تنها کاغذ بلکه 
گالسه، لیوان کاغذی، مقوا، دفتر و کتاب. 
اگر هم برای این طرح پیشنهادی دارید یا 
خواهان کمک به اجرای آن هستید، حتما 

به ما بپیوندید. 

شریف آشغال

محمدرضا دیوساالر از شریف آشغال می گوید

آشغال های دوست داشتنی
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اخیــرا مطلبی جالــب درباره یک  جامعه
معلم منتشــر شــد که به مدت 25 علی عباسی

سال از بچه های کالس هایش  می پرسید »بهترین معلم 
چه کســی اســت؟« وی پــس از جمــع آوری و تحلیل 
پاســخ ها در نهایت به یک پاسخ کوتاه رسید: »معلمی 
که معلم نیست!« همین جمله بسیار کوتاه نکته ای را 
در خــود نهفتــه دارد که بیانگــر یکی از مشــهورترین 
نظریات روانشناســی یادگیری اســت. بر اساس این 
نظریه، انســان ها از طــرق مختلفی یــاد می گیرند که 
ضعیف ترین آن ها شنیدن و آموزش کالمی است؛ دقیقا 
همان روشــی که ما از تربیت فرزند گرفتــه تا پرخاش 
کردن به رانندگان به امید ارتقای فرهنگ رانندگی به کار 
می بریم و امید داریم وضع مملکتمان هم بهبود یابد! 
اتفاقا همیشه هم انگشت حیرت به دهان می گزیم که 
چرا هرچه می گذرد، نســل های جدید وضع بدتری از 

لحاظ فرهنگی پیدا می کنند! 
آلبرت بندورا در نظریه روانشناســی یادگیری عنوان 
می کند که بانفوذترین راه یادگیری انسان »مشاهده 
الگوها«ســت و در ایــن زمینه آزمایش هــای جالبی 
را طراحی کرده  اســت. در یکــی از پژوهش ها، وی 3 
گروه از بچه ها را به ســالن بیلیارد برد. گروه اول فقط 
شــاهد بازی عده ای بودنــد که پس از هــر دور بازی 
بخشــی از پاداش خــود را داخل صندوقــی که برای 
کودکان بی سرپرســت تهیه شــده بود، می ریختند. 
وقتی کودکان مشــغول بازی شدند، بسیاری از آن ها 
داوطلبانه بخشی از جوایز خود را به صندوق ریختند. 
گروه دوم الگویی را مشــاهده نکردند و فقط مربی به 
بچه ها گفت که می توانند در صورت تمایل بخشی از 
جایــزه  خود را به داخل صنــدوق بیندازند. این روش 
تأثیر کمتری نســبت به گروه قبل روی بچه ها داشت. 
اما زمانی که گروه سوم وارد سالن بیلیارد شدند، مربی 
به آن ها گفت که همه شان موظفند بعد از هر پیروزی 
قســمتی از پاداش خــود را به کودکان بی سرپرســت 

اهدا کننــد. نتیجه عجیب بود؛ با اینکــه ابتدا ظاهرا 
همــه بچه ها ایــن کار را انجــام می دادند، بــه تدریج 
پژوهشگران متوجه شدند که رفتار دزدی در آن ها در 

حال افزایش است. 
این آزمایش و بســیاری از آزمایش هــای دیگر در این 
زمینــه به خوبی تفــاوت تأثیر مشــاهده الگو، آموزش 
کالمی و اجبار را به ما نشــان می دهــد. برای آنکه این 
مطلب را به طور ملموس تر درک کنیم، می توانیم پدری 
را تصور کنیــم که به خاطــر خرابکاری و شــلوغ بازی 
فرزندش سر او فریاد می کشد یا حتی او را اندکی تنبیه 
بدنی می کنــد و احتماال انتظــار دارد کــه از این پس 
فرزندش به آدمی مودب و آرام تبدیل شــود. بر اساس 
مشاهداتی که پژوهشگران داشته اند، این گونه رفتارها 
باعــث افزایش پرخاشــگری در کودکان می شــود که 
دلیلش هم روشن اســت؛ پدر با کالم می گوید »شلوغ 
نکن« اما در عمل پرخاشــگری می کند بنابراین تأثیر 

کالم کجا و تأثیر عمل کجا؟
به خود نگاهی بیندازیم. راننده فحاشــی می کند و به 
آن یکی می گوید شعور داشــته باش. معلم دانش آموز 
را تحقیــر می کنــد و می گوید مــودب باش. مــادر به 
فرزندش هشدار می دهد که دروغگو دشمن خداست 
اما خودش... سلبریتی مصاحبه می کند و می گوید به 
عشق این مردم و ائمه)ع( زنده هستم و تعفن عشقش 

به شهرت همه جا را برداشته است!
چقدر این حدیث از امام صادق)ع (زیباست که »کونوا 
دعاه الناس بغیر الســنتکم« یا به قول آن بزرگواری که 
می گفت: به جای لعنت فرســتادن بــر تاریکی، خود 

شمعی روشن کنید... 

برای مطالعه بیشتر:
روانشناسی رشــد، ویلیام کرین، انتشارات رشد، 

صص 257 تا 283

بهترین معلم کسی است که معلم نیست
مروری بر نظریه یادگیری مشاهده ای 

اجـــــتمــــــاعــــــی

خوابیبهقدمتتاریخ
دردلدیوار

چند ماه پیش که برای اولین  سارا شکوهی نیا

بار کوچ عشایر را از نزدیک دیدم، دلم همان جا 
ماند؛ میان آســمان و ابرهایــش، در هوایش، 
پیش مردمش که مثل همان آسمان بودند. بعد 
از آن، هــر چیــزی را کــه می دیــدم برایــم 

تداعی کننده آن سفر بود. 
دم غــروب در ســیاه چادرهای عشــایر جمــع 
می شدیم و به قصه ها و آهنگ های محلی شان 
گوش می دادیم. با تاریکی هوا می خوابیدیم و 
پیش از طلوع خورشید، با صدای زیبای گله که 
از چرا برمی گشت، بیدار می شدیم؛ زندگی به 

دور از هرگونه دغدغه و تشویش. 
بعــد از آن ســفر به دنبال فرصتی بــودم که آن 
خاطــره را تکرار کنم و باز هم از نزدیک شــاهد 
زندگی خاص عشــایر باشــم؛ زندگی ای که هر 
چنــد ممکن اســت در نظر ما چنــدان راحت 
نباشــد، اما بکــر و پر از تازگی اســت. تا این که 
باالخره این فرصت پیش آمد. این بار به کرمان 
سفر کردیم؛ روستای میمند. اینکه پیش از سفر 
هیچ ایده ای نداشتم که قرار است با چه صحنه 
شگفت انگیزی روبه رو شوم، هیجان و شگفتی ام 
را دوچندان کرد. اصال باورم نمی شد که هزاران 
سال پیش کوچه ها و پستوهایی به دست مردم 
در دل کوه کنده شــده باشد. چند وقت پیش 
که مشغول خواندن کتاب »تسلی بخشی های 
فلسفه« بودم، به قســمتی برخوردم که در آن 

توصیف یک تختخواب ایده آل نوشــته شــده 
بــود: »تختخوابــی کــه در تاقچــه ای در دل 
دیوار قرار دارد )شــبیه تختخواب ژان فرانسوا 
بلونــدل در پاریــس(«. با خودم فکــر کردم که 
چه ایده جالبــی؛ تختخوابی در دیوار، تاریِک 
تاریک، دور از هرگونه هیاهــو و نور. در میمند 
بود که 4 شــب را در دل کوه، در دستکن هایی 
شــب هایی  کــردم؛  ســپری  ســاله   هــزار 

در آرامش کامل. 
و امــا در مســیر، توقــف کوتاهی در کاشــان 
داشــتیم. فرصت را غنیمت شمردیم و به موزه 
عروسک ها رفتیم؛ موزه ای پر از عروسک های 
مختلف از ملــل متفاوت. راهنمــا توضیحات 
جالب و کاملی درباره این موزه و عروسک هایش 
داد. آن جــا فهمیــدم که بعضــی از میوه ها در 
ادیــان مختلف نمادهای خاصی هســتند و از 
مفهوم ویژه ای برخوردارند. مثال در مسیحیت 
انــار نمادی از حضــرت مریم و انگــور نمادی 
از حضرت عیســی)ع( اســت. یــاد گرفتم که 
در آییــن ما هم ســیب نماد امام حســین)ع( 
اســت و بــه همیــن خاطــر در گذشــته مردم 
روســتای قزاآن کاشــان هر ســال سیب هایی 
 را بــر ســر علــم می زدنــد و آن را بــه حرکــت 

درمی آوردند. 
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هر چند وقت یک بار کمپینی با هشتگی در فضای مجازی راه می افتد و اغلب افراد 
هم با آن همراهی می کنند و سعی در عملی کردنش دارند. ما هم می خواهیم برای 
ارتقای فرهنگ خودمان و جامعه مان عادت هایمان را مثل دوران دبستان در 2 دسته 
خوب ها و بدها بنویسیم، به بدها »نه« بگوییم و خوب ها را تقویت کنیم. شما هم لطفا 

برای این کار به ما کمک کنید و از خوب ها و بدهایتان برایمان بگویید. 
#من_نسبت_به_فضای_اطرافم_بی تفاوت_نیستم. فضای زندگی، تحصیل و کارم 
بر آرامش و راحتی خودم و اطرافیانم مؤثر است. پس خودم باعث آلودگی، بی نظمی و 

ناآرامی آن نمی شوم و سعی در حذف این مؤلفه  ها از محیط پیرامونم دارم. 

دیدهمیشومپسهستم
15 سال پیش، وقتی دانشجوی  زینب محبی

سال اول بودم، بعد از کالسی در طبقه سوم ابن سینا 
در حال رفتن به ساختمانی دیگر بودم که در راه پله 
یکی از شریفی های قدیمی را دیدم. او که امروز یک 
چهره شناخته شده تلویزیونی است، همان موقع هم 
به نوعی »سلبریتی« محسوب می شد. البته آن موقع 
اســتفاده از این واژه خیلی فراگیر نبود. خانمی از 
استادان یکی از مراکز آموزشی به او سالم کرد و او در 
جوابش حرفی با این مضمون زد: »چقدر خوشحالم 

که یک نفر به من سالم کرد، تو شریف که میام هیچ کس بهم سالم نمی کنه، انگار 
اینجا کسی من رو نمی بینه«. همان سلبریتی امروز وقتی وارد دانشگاه می شود، 
احتماال مجبور اســت بیشتر زمان خود را صرف مخاطبانش کند تا درس دادن 
ســر کالس.  در این سال ها با گســترش فضای مجازی، افزایش دروغ و فساد و 
رفتن جامعه  به سمتی که در آن اعتماد به گروه های مرجع از بین رفته ، راه برای 
حضور و تأثیر هرچه بیشــتر سلبریتی ها باز شده است. این ستاره ها مثل نوعی 
مخــدر افراد سســت باور را حتی برای دقایقی هم که شــده به فضای وهم انگیز 
اعتماد وارد می کنند و نشــئه حاصل از این توهم ذهن و فکر مخاطب را مســخ 

می کند و در بسیاری از موارد فرصت اندیشیدن را از 
او می گیرد.  زمانی دانایی و خرد به تنهایی ارزشمند 
و ارزش آفرین بود ولی تغییر تدریجی جوامع به سمت 
سرمایه داری از یک ســو و تکثر باورها و هنجارها از 
ســوی دیگر زمینه را برای پدیدار شدن ستاره هایی 
در عرصه های گوناگون حرفه ای ایجاد کرد. این افراد 
که برای تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطبان خود مجبورند 
مورد پسند عموم باشند، چاره ای جز پوشیدن رخت 
فرزانگی و فرهیختگی - ولو به ظاهر - ندارند. آن ها 
از این طریق به شهرت، دیده شدن، ثروت و همه نمادهای لذت دست یافته اند 
و جامعه برای رســیدن به این لذت ها آن ها را الگوی خود قرار می دهد. این گونه 
اســت که جایگاه خردورزی با تظاهر به دانایی عوض و شــعار »می اندیشم پس 
هستم« با »دیده می شوم پس هستم« جایگزین شده است. جامعه دانشگاهی 
ما نیز از این قاعده مســتثنی نیست؛ استاد و دانشجوی نخبه شریف که زمانی 
خود را پیشــرو و اثرگذار می دانست، حاال برای دیده شدن بیشتر تالش می کند 
تا فهمیدن و برای رسیدن به این مقصود بیش از اثرگذاری نیازمند تقلید از فضای 

حاکم بر جامعه است. 

عادت خوب، عادت بد
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تا به حال به شــکل  اقتصاد
اســکناس هایی که مائده صالحیان

نــگاه  دقــت  بــا  داریــم  دســت  در 
کرده اید؟روی همه آن ها امضای رئیس 
بانک مرکــزی و وزیر اقتصــاد و دارایی 
وجود دارد. این امضاها شکل یک رسید 

را در ذهن تداعی می کنند. 
این موضــوع برمی گردد بــه تاریخچه 
اســکناس؛ زمانــی کــه صراف هــا در 
ازای فلــزات قیمتــی )طــال و نقره( که 
از مــردم امانــت می گرفتند، بــه آن ها 
رســید می دادند. این رسیدها با توجه 
به اعتبار صراف صادرکننده شــان بین 
مردم و در بازار دســت به دست می شد. 
مردم می توانســتند با تحویل رســید به 
صرافی که آن را صادر کرده بود، طال یا 
نقره دریافت کنند. ایــن رویه پایه گذار 

سیستم پول کاغذی شد. 
در قرن نوزدهم دولت ها شروع به انتشار 
اسکناس با پشتوانه طال کردند. پشتوانه 
در واقع ضامن ثبات و حفظ قدرت خرید 
پول است، به این معنی که دولت ها فقط 
در صورت ورود طال به کشــور مبادرت 
به چاپ اســکناس اضافــی با یک نرخ 
برابری ثابت نســبت بــه طال می کردند 
و این بــه معنی برابری نرخ هــای ارز با 

یکدیگر نیز بود. 
پس از آغاز رکود بزرگ اقتصادی در سال 
1929، نظــام پایه طــال کارآمدی خود 
را از دســت داد و نظام پایه پولی »برتن 
وودز« یا نظام پولی دالر - طال جایگزین 
آن شد. در این نظام دالر بر حسب طال 
و تمــام پول هــای دیگر بر حســب دالر 

تعریف می شد.
آمریکا که دوســوم ذخایر طالی جهان 
را داشــت، ارزش دالر را برابر یک ســی 

و پنجــم اونس طال )1/13 گرم( تعیین 
کــرد. اما بعد از مدتی، با رشــد ســریع 
تجارت بین الملل و نیاز کشورها به دالر، 
مشاهده شد که میزان دالرهای موجود 
در دست بانک مرکزی اروپا خیلی بیشتر 

از طالهای موجود در آمریکاست. 
سرانجام در سال 1971 به دلیل کسری 
تراز پرداخت ها، افزایش تورم و کاهش 
رشــد اقتصاد آمریکا، این کشور پیمان 
برتــن وودز را لغو کــرد. از آن پس نظام 
پولــی بین المللی دیگر به طال وابســته 
نیســت و کشــورها نرخ ارز را براساس 

اهداف کالن خود تعیین می کنند.
به طور کلی 2 نوع سیستم نرخ ارز شناور 
و نرخ ارز ثابت وجود دارد. کشــورهایی 
کــه در آن ها حجــم مبــادالت تجاری 
باالســت و زیــاد بــه بازارهــای جهانی 
دسترسی دارند، از سیستم نرخ شناور 
استفاده می کنند. در این شرایط قیمت 
ارز در بازار و براســاس عرضه و تقاضای 

آن تعیین می شود. 
آمریکا حجم دالرهای داخل کشــورش 
را متناســب بــا تولیــد کاال و خدمــات 
تعییــن می کند. در واقع می توان گفت 
که پشتوانه پولی کشورها امروزه قدرت 
اقتصــادی آن هاســت؛ قدرتــی که با 
شــاخص های گوناگونــی مثــل تولید 
ناخالص ملی، نرخ های رشد و بیکاری، 
بهــره وری، تــوان تولیــدی و جایــگاه 
اقتصــادی کشــور در اقتصــاد جهانی 

سنجیده می شود. 
اما در ایران، طبق قانون اساســی و بند 
یکم قانون پولی و بانکی کشــور - که در 
سال 1351 به تصویب رسیده - هر ریال 
معادل صد و هشــت هزار و پنجاه و پنج 
میلیونیــم )0/010855( گــرم طالی 

خالص است. 
براســاس قانون اساسی، بانک مرکزی 
باید به ازای 100 درصد میزان اسکناس 
منتشر شــده، دارایی و وثیقه به عنوان 
پشــتوانه در اختیار داشته باشد که این 
پشــتوانه عبارت است از: طال، ارزهای 

خارجی و اوراق بهادار. 
از  یکــی  کــه می بینیــم،  همانطــور 
پشــتوانه های پــول ملی ذخایــر ارزی 
اســت. در واقــع پشــتوانه ریــال ایران 

درآمدهــای ارزی اســت کــه عمدتا از 
صــادرات نفت به دســت می آیــد. این 
مســأله باعث می شود پشــتوانه پول با 
تجــارت خارجــی تعریف شــود که آثار 
مخرب زیادی دارد، زیــرا بر اثر کاهش 
قیمت نفــت، تحریم ها یــا محدودیت 
فــروش نفــت ارزش پــول ملی مــا نیز 
کاهش می یابد؛ مســأله ای که بارها آن 

را تجربه کرده ایم.
منبع: دنیای اقتصاد

پشتم گرمه!
پشتوانه اسکناس های کاغذی چیست؟

ایدهبدونتیمنمیشود
علیرضا محمودزاده »اســتارت آپ« نقل جدید 

محافل دانشجویی و قشــر جوان در سال های 
اخیــر اســت. حتمــا بســیاری از شــما اســم 
»کافه بازار« یا »دیجی کاال« به گوشتان خورده 
است و دوست دارید همانند آن ها ایده  خودتان 
را داشــته باشید و آن را به یک استارت آپ بزرگ 
یا یک شرکت خفن علمی تبدیل کنید. قبل از 
هر حرفی بگذارید توضیح بدهم که استارت آپ 
چیســت؟ اســتارت آپ را می شــود یک گروه 
انسان محور دانست که در حال توسعه نوآورانه 
یک محصول یا خدمت است که تکرارپذیر باشد، 
یعنی بتواند کاری کند که کاال یا خدمتی بار ها 
به فروش برســد و جلوی آن هــم فضایی کامال 
مبهم وجود دارد. این یعنی ناگهان دیدید فردا 
فیلتر شدید و دستتان هم به هیچ جا بند نیست! 
استارتآپ مسیری پر از فراز و نشیب دارد. برای 
موفقیت یا شکســت هر اســتارت آپ می توان 
دالیل بســیاری برشمرد ولی همیشه یک سری 
دالیل هســتند کــه از بقیه مهم ترنــد. اگر پای 
صحبت حامد حدادی مدیرعامل اســتارت آپ 
»کوانتکن« بنشینید، حتما می شنوید که »بازار« 
و »تیم« دوتا از مهم ترین عوامل  موفقیتشان بوده 
است. کوانتکن پلتفرم معامالت الگوریتمی در 
حوزه بورس است که از شهریور 95 کارش را در 
شتاب دهنده شریف شروع کرده و االن بعد از 2 
سال توانسته است 2 بار سرمایه گذار جذب کند. 
بازار بورس شــاید از نظر تعداد افرادی که در آن 
فعالند، جذابیتی نداشته باشد ولی سایز مالی  آن 
بسیار جذاب است. مثال در این مدت میانگین 
افزایش ارزش سهام در بازار بورس بیش از 2 برابر 
بود و این موضوع را حامد توانست خوب درک کند 
و بموقع وارد این بازار شود. با همه جذابیت های 
گفته شــده، بازار پیچیدگی زیــادی دارد و این 
باعث می شود هر کســی به سمتش نرود. مثال 
وقتی داریم از الگوریتم ســاز صحبت می کنیم، 
باید محیطی باشــد کــه بتوانــد الگوریتم ها را 
آزمایش کند و خیلی خوب شبیه ســازی شــده 
باشــد. این کار از دســت هر کســی برنمی آید، 
پس یک تیــم خیلی خــوب می خواهد که این 
کار را انجــام دهد و حامد این تیم را دارد. به قول 
خودش، اگر این تیم نتواند این کار را انجام دهد 
کــس دیگری هم نمی تواند. تیــم باید به اندازه 
کافی متنوع باشد و مهارت کافی را برای کاری که 
می خواهند انجام دهند، داشته باشند. انتخاب 
درست تیم و بازار برای یک استارت آپ خیلی مهم 
است. یک ایده خوب را یک تیم خوب می تواند 
به موفقیت برســاند؛ مثــل کاری که حامد دارد 

انجام می دهد. 
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دراینصفحهشماراازالکدانشگاهبیرونمیآوریم
مهندس جماعت آخرش قرار است بیرون دانشگاه کار کند و اگر آینده کاری خود را 
داخل دانشگاه و در ارتباط با جامعه دانشگاهی و آدم های نایس داخل کالس ها و 
آزمایشگاه تصور کند، احتماال هنوز مهندس نشده است. مهندس وقتی قرار است 
کاری راه بیندازد، پــروژه ای از کارفرما بگیرد و تعدادی آدم دیگر را مدیریت کند و 
سر ماه به آن ها حقوق بدهد، باید با مفاهیم و روش هایی خارج از فضای مهندسی 

هم آشنا باشد، از تحوالت بازار ارز تا بیمه و مدیریت منابع و... . در این صفحه قصد 
داریم کمی درباره این مفاهیم صحبت کنیم. اقتصاد را به زبان ساده برای شما بیان 
خواهیم کرد و از اســتارت آپ های موفق و شکست خورده می گوییم و نگاهی هم 
به شرکت های دانش بنیان و کوچک اطراف دانشگاه می اندازیم که از صفر شروع 
کرده و روی پای خودشان ایستاده اند و دارند به معنای واقعی کلمه کار می کنند. 

ان
حی
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ده 
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ح: 

طر

از صفر تا ثروت

پسرآریاییشریف
گروه »آرســین« )به معنی پســر آریایی در زبان عبری( سال 
1386 با حدود 15 نفر از دانشــجویان کارشناسی و دکتری 
دانشگاه در قالب »مســابقات طراحی و ساخت شناورهای 
تنــدرو« پایه ریزی شــد. تجربه چندیــن دوره حضور موفق 
همراه با کســب مقام اول در این مسابقات، اعضای این تیم 
را بــرای ورود به دنیــای صنعت ترغیب کــرد. اعضای تیم با 
مشورت یکی از استادان دانشگاه زمینه کاری خود را تولید 
تجهیزات اندازه گیری پیشرفته مورد نیاز صنایع نیروگاهی، 
نفــت و گاز و هوافضا تعریف کردنــد و در طول نزدیک به 10 
ســال فعالیت، پروژه های موفقی را برای مراکز تحقیقاتی از 
جمله دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی اصفهان، 

گروه مپنا، شــرکت توربین ماشــین خاورمیانه و پژوهشکده 
حمل و نقــل فضایــی انجام داده انــد. این شــرکت اکنون 
در یکــی از ســاختمان های مرکــز رشــد دانشــگاه واقع در 
کوچه گلســتان مســتقر اســت و با جذب تیمی متشکل از 
فارغ التحصیالن و دانشجویان فعلی دانشگاه در زمینه های 
مکانیــک، الکترونیــک، اپتیــک و... موفق شــده از ســال 
1396 به عنوان شــرکت دانش بنیان ســطح ممتاز شناخته 
شــود. همچنین آرســین تنها شــرکت ایرانی بــا توانمندی 
تولید مجموعه کامل آزمایشــگاه اســپری، آیرودینامیک و 
 احتراق در ســطح قابل مقایسه با شرکت های معتبر جهانی 

به شمار می رود. 
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تهرانرکوردداراستخدامفارغالتحصیالن
دانشگاه تهران: رتبه بندی جهانی استخدام فارغ التحصیالن کیو  اس سال 2019 
منتشر شد و دانشگاه تهران، به عنوان تنها دانشگاه ایرانی، در جمع 500 دانشگاه 
برتر جهان قرار گرفت. روش رتبه بندی استخدام دانش آموختگان کیو اس بر اساس 
5 شــاخص نظرســنجی کارفرمایان )30 درصد(، خروجی دانش آموختگان )25 

درصد(، مشارکت با کارفرمایان نسبت به اعضای هیأت علمی )25 درصد(، مشارکت کارفرما/ دانشجو )10 
درصد( و نسبت استخدام دانش آموختگان )10 درصد( صورت می گیرد. دانشگاه های MIT ، استنفورد و 

کالیفرنیا – لس آنجلس به ترتیب 3 دانشگاه برتر دنیا در رتبه بندی 2019 معرفی شده اند. 

تیرهوایییکیازدانشجویانرامجروحکرد!
شــهید چمران اهواز: بر اثر برخورد تیر بازگشتی از آسمان، یکی از دانشجویان 
دختر دانشــگاه شهید چمران اهواز دچار جراحت از ناحیه کتف و بالفاصله برای 
درمان به بیمارستان منتقل شد. بازگشت تیرهای هوایی که در خارج از دانشگاه 
و مناســبت هایی مانند عزاداری و عروسی شلیک شده اند، بارها در این دانشگاه 

مشــاهده شده است. این تیرها گاه به ساختمان های این دانشگاه نیز برخورد می کنند. دانشجوی مذکور 
بر اثر برخورد تیر بازگشــتی که در خارج از دانشــگاه به صورت هوایی شلیک شده، جراحت برداشته است. 

الزم است تاکید کنیم که این تیراندازی به هیچ وجه در دانشگاه صورت نگرفته است. 

شما دانشــجوی ورودی جدید به  کمی آن سوتر
زودی در خوابــگاه دانشــجویی مترجم: حسین رجبی

مســتقر خواهــی شــد. طبــق تجربــه و صحبــت با 
دانشجویان سال های باالتر می توان گفت شباهت ها 
و تفاوت هایی وجود دارند که بر اســاس آن ها می توان 
انــواع مختلف هم اتاقی ها را تعریــف کرد. ما در اینجا 
چند نوع مختلف هم اتاقی و نحــوه برخورد با آن ها را 
معرفی می کنیم، شــاید به تعامل بهتر شما با یکدیگر 

کمک کند. 

ناهمگون
ایــن هم اتاقی کامــال برخالف نظر و رفتار شــما عمل 
می کند. مثال شما به نظافت اهمیت می دهید، ولی او 
نه یا برعکس. بهترین کار این اســت که میان خود و او 
مرزهایی قرار دهید تا کمترین برخورد را داشته باشید و 

عادت های هیچ کدامتان مزاحم دیگری نشود.

کمد ورزشی
اطراف میز و تخت این افراد به اندازه یک تیم وســایل 
ورزشــی ریخته اســت. تا وقتی این افراد وسایلشان را 
در همان اطراف خود بگذارند، اوضاع خوب اســت. با 
این حال، همیشه به آن ها یادآوری کنید که لباس ها و 
وسایلشان را بشویند وگرنه انواع و اقسام بوهای عجیب 

و غریب در اتاق پخش خواهد شد! 

مهمان دوست
همیشــه و در همــه حال دوســتانی در اطــراف آن ها 
هستند. مدت حضور دوستان آن ها در اتاق از شما کمتر 
نیست! بودن با این هم اتاقی مشکلی ایجاد نمی کند، 
تا وقتی که دوستان او به وسایل شما دست نزنند و برای 
استراحت شما مزاحمت ایجاد نکنند. کمی صحبت با 
یکدیگر درباره زمان های خواب و رعایت حقوق یکدیگر 

می تواند به شما کمک کند.

دائم الغائب
ایــن هم اتاقــی را اصــال در اتــاق نمی بینیــد. وقتی 
می خوابید، در اتاق نیســت و وقتی بیدار می شــوید، 
روی تختش خواب است. اجازه دهید از فضای خودش 

استفاده کند و از تنهایی در اتاق لذت ببرید! 

ربات
هم اتاقــی که دائما در حال درس خواندن و حل کردن 
تمرین هاست، به احتمال زیاد یک ربات است. ظاهرا 
این نوع هم اتاقی نه می خوابد و نه می خورد، انگار یک 
حل المســائل اندرویدی اســت. اجازه دهید کارش را 
انجــام دهد. فقط بــرای خود یک چشــم بند بخرید تا 

هنگام خواب نور چراغ مطالعه او اذیتتان نکند.

خوره
ایــن مدل هم اتاقی ها یا در حــال انجام بازی ویدئویی 
هســتند و درباره شــخصیت های ایــن بازی ها حرف 

می زننــد یــا تفریحــات غیرمعمول انجــام می دهند. 
خوره ها خیلی دوست دارند از آن ها درباره جدیدترین 
کار غیرعادی شــان بپرســید. اما اگر عالقه ای نشــان 

ندهید، شما را به حال خود رها می کنند. 

ساکت
شما هیچ با آن ها صحبت نمی کنید، مانند 2 آدم کامال 
غریبه هستید. بهترین کار این است که کاری به کارشان 
نداشته باشید. تنها هنگامی باید با آن ها صحبت کنید 
که نظر یا اجازه شان را برای انجام کاری که به آن ها هم 

مرتبط است، بخواهید. 
***

بسیاری از هم اتاقی ها در بیش از یک دسته از موارد باال 
قرار می گیرند. امیدوارم فهرست گفته شده به شما درک 
بهتری از انواع شخصیت ها داده باشد. یادتان باشد به 
هم اتاقی خود احترام بگذارید اما اجازه ضایع شــدن 

حقوق خود را ندهید.

چگونه با تیپ های مختلف در یک اتاق همزیستی داشته باشیم؟ 

تنازع بقا در خوابگاه

مرغ همسایه

کـــــــمیآنســـــــــوتر

نیمهیپِرلیوان
اولیــن بــاری که شــنیدم  سحر محتشمی پور*

استادی ایرانی در آمریکا به خانواده های ایرانی 
کــه مطمئن نبودنــد فرزندان خــود را برای چه 
مقطعی رهسپار آمریکا کنند، توصیه می کرد که 
فرزاندانشان را حتی تا مقطع لیسانس در ایران 
نگه دارند، شگفت زده شــدم. ایشان بر اساس 
تجربه خود معتقد بود فارغ التحصیالن مقطع 
لیسانس در دانشگاه های خوب ایران دانشی به 
 مراتب بیشتر از فارغ التحصیالن مقطع لیسانس 
در دانشگاه های متوسط آمریکا دارند. بعدا این 
گفته را چند استاد دیگر هم تایید و اشاره کردند 
که دانشجویان با پایه علمی قوی تری که در ایران 
پیدا می کننــد، می توانند در مقاطــع باالتر در 
آمریــکا موفقیت بیشــتری به دســت بیاورند. 
بچه هایی که در مدارس ایرانی درس خوانده اند 
و ســپس به مدارس آمریکایی رفته اند، اکثرا در 
درســی مانند ریاضی از همکالســی های خود 
بسیار قوی تر هستند و اغلب چند مقطع باالتر 
از ســن خود در کالس های ریاضی قــرار داده 

می شوند. 
نکتــه دیگــری کــه در دانشــگاه های آمریــکا 
جلــب توجه می کند تعــداد کم زنان دانشــجو 
در رشــته های فنــی  - مهندســی نســبت بــه 
پسران است. بر اســاس تحقیقات انجمن زنان 
دانشــگاهی آمریکا، کلیشــه ها و تبعیض های 
جنســیتی و جــو حاکم بــر گروه هــای فنی  - 
مهندسی دانشگاه ها عوامل اصلی تعداد اندک 
زنان در این رشته هاست. این باور غلط که زنان 
در ریاضی ضعیف تر از پسران هستند، در گذشته 
در آمریکا رایج بوده است. در حال حاضر در قالب 
کمپین، بورســیه، جوایز علمی و... تالش های 
زیادی صورت می گیرد که زنان آمریکایی بر این 
باور غلط غلبه کنند و بیشتر به سمت رشته های 
فنی -  مهندسی سوق داده شــوند. امروزه 20 
درصد از فارغ التحصیالن رشته های مهندسی 
در آمریــکا زن هســتند و حــدود 11 درصــد از 
مهندســان آمریکایی را زنان تشکیل می دهند. 
به عبارت دیگر، عــالوه بر اینکه زنان کمتری به 
سمت رشته های فنی -  مهندسی در دانشگاه ها 
می رونــد، فارغ التحصیــالن این رشــته ها نیز 
هنگام ورود بــه بازار کار از شــغل های مرتبط با 
تخصص دانشگاهی خود دوری می کنند یا پس 
از چند سال از فعالیت در این شغل ها منصرف 
می شــوند. همچنیــن از هــر 100 زن دارای 
لیســانس در آمریــکا، 12 نفــر فارغ التحصیل 
رشته های علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی 
)STEM( هستند. بر اساس تحقیقاتی که انجام 
شده است، تنها 3 نفر از این تعداد 10 سال بعد 
از فارغ التحصیلی در رشــته مرتبط مشغول به 
کار هســتند که البته این آمار و ارقام هر سال رو 

به بهبود است.
* کارشناس ارشد مطالعات زنان از دانشگاه 
ایالتی اورگان
منبــع: ماهنامه 98 + )نشــریه الکترونیکی ویژه 

دانشجویان ایرانی مقیم خارج(

روی خط خارج شماره 776  سه شنبه 10 مهر 97

SatherTower
یکــی از روش های مرســوم بــرای تامیــن هزینه های 
دانشگاه های دولتی، عالوه بر بودجه مصوب، دریافت 
کمک هــا و هدایــای مالی بــه صورت ســرمایه گذاری 
یــا موقوفــات از ســوی فارغ التحصیــالن دانشــگاه 
و حتــی شــرکت ها و افــراد غیرمرتبــط اســت. ایــن 
کمک ها معموال به راه اندازی مراکز یا آزمایشــگاه های 
تحقیقاتــی، تأســیس دانشــکده های جدیــد و حتی 
بازسازی و توســعه دانشــکده های قدیمی اختصاص 
می یابــد. بــرای تقدیــر از ایــن افــراد، نــام آن هــا به 
نحــوی در تاریــخ دانشــگاه بــه ثبــت می رســد، مثال 
 نامشــان روی یک ســاختمان یا یک جایــزه تخصصی 

گذاشته می شود. 

شناخته شده ترین نماد دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، برج 
ساتر )Sather( است. ِپِدر ساتر بانکدار مشهور نروژی - 
آمریکایی در سال 1886 از دنیا رفت. ِجین ساتر، همسر 
او، پــس از فوتش این برج را به همراه 12 ناقوس داخل 
آن، بخشی از ساختمان زیرین، دروازه ورودی دانشگاه 
و نیــز چندین صندلی هیات علمی در ســال 1914 به 
دانشگاه کالیفرنیا اعطا کرد. این برج 94 متری سومین 
برج ناقوس و ســاعت بلند در دنیاســت و در زمان های 
مشــخصی طی ســال تحصیلی به صــدا درمی آید. از 
زمان افتتاح برج تاکنون افراد مختلف هدایای متنوعی 
را مثل افزایش تعداد زنگ ها یا بازســازی طبقات به آن 

اعطا کرده اند. 



صفحـــــــهآخـــــــــر

834****0921: تــو رو خــدا ســیگار رو ازمــون 
نگیرین، بذارین سیگار برامون بمونه

  ســیگارو ازتــون نمیگیریم، یــه میلیون 
میدیم جکوزو ازتون میگیریم. 

630****0919: سالم
دیگه شــریف پالسم اجازه اســتفاده از مایکروفرشو 
نمیــده پس اونی کــه مجبوره 3 ناهــار بخوره دقیقا 

کجا غذاشو گرم کنه؟!
  بــه نظــرم شــما بــه مقولــه  ازدواج بــا 
شیمی جماعت بیندیش. شنیدم رو جهیزیه شون 

چراغ بونزن هم هست. 
178****0903: این ســتون وصلــه پینه منظورش 
چــی بــود؟ واضحه کــه تعداد کســایی کــه حاضر 
نیســتن اردوی مذهبــی رو بــرن از کســایی کــه 

حاضــر نیســتن اردوی مختلــط رو بــرن خیلــی 
 کمتــره، پــس خیلیــم دمکراتیکــه. و مــن اللــه 

التوفیق!
  ینی شــما میگــی افرادی کــه معتقدن 
اردوی مذهبی کمتر مکافات ایجاد میکنه بیشــتر 
از اونایی هســتن کــه میگــن اردوی مختلط کمتر 

مکافات داره!

اس ام اس

عکس و مکث
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شریف 1300

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

در نگاه اول شاید فکر کنید 
روزنامه و مارمولک همزیستی 

مناسبی دارند ولی پیام 
مارمولک بیشتر از این 

حرف هاست. او خوانندگان را 
به دنبال کردن کانال روزنامه به 
نشانی Sharifdaily@ دعوت 

می کند. 

در روزنامه های سال های گذشته کشور سیر 
کردیم و اطالعیه های آن زمان ها را بررســی 
کردیــم. تاریخ همیشــه درس هــای زیادی 
بــرای امروزی ها دارد که متاســفانه زیر گرد 
بی توجهی به فراموشــی ســپرده می شود. 
والله که راست می گوییم. به هر حال تصمیم 
گرفتیم یک سری از اعالمیه های عصر قجر 
دانشگاه را در روزنامه های وقت به زبان امروز 

بیان کنیم.

اعالمیه: رخوت در شریف
بر آقایان استاد پوشیده نیست که از قدیم االیام 
رخوت و رکود در مزاج دانشــجویان شریف قوت 
یافته و چنانچه ادامه حاصل کند موجب بدبختی 
و اضمحالل خواهد شــد. مایه تاســف است که 
دانشــجویی حائز مهارت های ذهنی باال نتواند 
آب دماغش را باال کشــد. برای رفــع این مرض 
عمومی بهترین وســیله ترویــج ورزش و تربیت 
بدنی است که از مدیریت  دانشگاه تقاضا می گردد 
هرچه ســریع تر برای ایجاد نشاطی همگانی در 
محیط دانشگاه اهتمام ورزد. البته که تجربیات 
ســنوات ماضی در ایــن زمینه نشــان می دهد 
شریفی جماعت زندگی را در درس خواندن و نمره 
می بیند. از همین رو محل نگرانی است که با این 
کار دانشــجویان از مباحث درسی عقب بیفتند 
اما خــروج از بحران جز با فعالیــت بدنی اتفاق 
نمی افتد. امید است که هر ترم در کنار درس های 
مذکور، تعدادی واحد درســی به  عنوان فعالیت 

بدنی برای دانشجویان اجباری گردد.

اعالمیه: دانشکده  مکانیک
گفته اند که شرف المکان بالمکین، یعنی ارزش 
هر جایگاه به کســی است که در آن قرار گرفته. 
اما این موضوع باعث نمی گردد که ارزش مکان 
کم شود. محل اسکان دانشجویان مکانیک در 
شریف رقت آور است. شأن دانشجوی مکانیک 
این نیســت که در بیغوله ای در گوشه  دانشگاه 
ســکنی گزیند. باالخص که سال هاست وعده  
ساخت دانشکده ای برای این رشته داده شده 
است اما هنوز این اتفاق در شرف وقوع نیست 
و ساختمان جدید مکانیک شاید به نوه های ما 
هم نرســد. امید اســت با عنایات ویژه ای که از 
طرف ریاست محترم دانشگاه گسیل می شود، 
هرچه  زودتر شــاهد بهره برداری از ســاختمان 

جدید دانشکده  مکانیک باشیم.

اعالمیه: هم اتاقی
افزایش ناحق قیمت ها ســبب گردیده اســت 
که معیشت دانشجویی سخت تر از قبل گردد. 
اجاره بهای  ســاختمان به درجه ای از تبســط 
رســیده اســت که برآمدن از پس آن به تنهایی 
میســر نیست. بدین وســیله اعالم می دارد که 
آماده  پذیرش یک هم اتاقی با شرایط استثنایی 
می باشــم. متقاضیان می توانند شرایط خود را 
به آی دی تلگراف بنده به  نشانه ی احمدـــفور 
اور الون ارسال نمایند. عکس بندانگشتی3 در 

4 به  همراه شرایط فراموش نشود. 

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به دل و جرأت، به مدیران و مسئوالن کشور که فردای برداشته شدن تحریم ها 
با کارت هدیه نفتی مشغول خرید محصول و خدمت خارجی، خصوصا از نوع مهندسی اش، می شوند و به محض 
اینکه تحریم ها جدی و راه خرید بسته می شود، یادی از دانشگاه می کنند، البته اگر بکنند. این شماره از روزنامه 
تقدیم می شود به اســتادان انگشت شــماری که مقاله های دهان پرکن ولی کم کاربرد را رها کرده و قدم به صحنه 
سخت کار با صنعت بدقلق کشــور می گذارند تا چراغ امید و خودباوری را روشــن نگه  دارند. این شماره با افتخار 

تقدیم می شود به محمد دورعلی که همیشه حال ما را خوب می کند. 

تقدیممیشودبه...
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شرح هجران
ما را به غمزه کشت و قضا را بهانه ساخت
خود سوی ما ندید و حیا را بهانه ساخت
رفتم به مسجدی که ببینم جمال دوست

دستی به رخ کشید و دعا را بهانه ساخت...
)منسوب به قتیل الهوری(

استاد شریف ما

استاد شریف ما هفته دوم سر کالس داشت می گفت 
ما 2،3 جلسه عقبیم!

استاد شریف ما یک کاری کرد که مجبور شدیم بهش 
اثبات کنیم »وقتی با شــیلنگ آب بریزیم توی بشکه، 

تعداد مول آب توی بشکه افزایش پیدا می کند.«
استاد شریف ما برای اعتراض به نمره ها وقت تعیین 
کرده بود. وقتی برای اعتــراض رفتیم، از همه بچه ها 
معدلشان را پرســید. یکی معدلش 17 بود و شده بود 
12/5 و معدل من 15/5 بود و شده بود 15. به او گفت 
چقدر کم شــدی و کمی به معدلش اضافه کرد و به من 

گفت: »تو که خوب شدی دیگه!« 
اســتاد شــریف ما گفته بود برای اعتراض به دفترش 
برویم. آنجا برگه ها را که دیدم، یک جا را نشانش دادم 
و گفتم: »اســتاد 4 مورد خواســتید، نوشتم. چرا کم 
کردید؟« گفت: »نه! من اگر اینجا ازت کم کردم، حتما 

توی یه سوال دیگه بهت زیادی دادم!« 
استاد شریف ما بعد از ُپر کردن 2 تخته کامل وایت برد 

متوجه شد که ماژیکش مخصوص وایت برد نبوده است.
اســتاد شــریف ما وقتی برای اعتراض سراغش رفته 
بودیم، بعد از کمی گپ زدن با من پرســید که اســتاد 
راهنمایم کیســت؟ وقتی اسم او را گفتم منقلب شد و 

1/5 نمره به نمره کارنامه  ام اضافه کرد!
استاد شــریف ما که می خواست برگه های امتحان را 
زودتر جمع کند، در جواب دانشجویی که وقت بیشتر 
می خواست گفت: »نشستن زیاد به بعضی جاهاتون 

فشار میاره.«
استاد شریف ما وسط کالس تاالر رفت دستشویی ولی 
وســط کار فهمیدیم میکروفنش روشن است و صدای 

آب می آید، البته صدای آِب روشویی بود! 
استاد شریف ما بعد از گذشت 40 دقیقه از کالس 2 
ساعته، وقتی یکی از دانشجوها گفت خسته نباشید، 

وسایلش را جمع کرد و رفت. 
اســتاد شــریف ما در ســخنرانی اش برای ورودی ها 
گفت: »شــما از محیط ســینگوالر اومدیــد تو محیط 

مختلط!« 
استاد شریف ما حین توضیح مساله ای ناگهان گفت: 
»برای بار پنجم می پرسم« که دانشجوی شریف ما ادامه 
داد: »آیا وکیلم؟« اســتاد هم نامردی نکرد و بالفاصله 

دانشجو را از کالس اخراج کرد. 
دانشجوی شریف ما تا ترم 2 فکر می کرد که »سمعی 
بصــری« نام یک شــهید اســت کــه اســم آن کالس 
را بــه افتخــار نام او کالس »شــهید ســمعی بصری« 

گذاشته اند! 
استاد شــریف ما بعد از تالش بسیار برای تدریس در 
کالس بسیار پرجمعیت تاالر گفت: »می شنوید؟« که 

همه با هم داد زدند: »نه! نمی شنویم!« 
استاد شریف ما وقتی وارد کالس شد و دید تنها یک 
نفر در کل تاالر حضور دارد، شروع به تدریس به همان 
یک نفر کرد. وقتی دانشــجوی مذکور در میانه کالس 
قصد دستشویی کرد و برگشت، دید استاد در این مدت 

کلی درس را جلو برده است!


