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کسیحرفمارانمیفهمد
را  مــا  حــرف  کســی 
ســخن  این  نمی فهمــد. 
افــرادی اســت کــه در 
زمینه ای مهندسی صاحب 
ایده و محصول هستند اما 
برای تبدیل این محصول به محتوای رسانه ای 
همیشــه با یک مشــکل حــاد مواجه اند و آن 
توضیح زوایای دستاوردشــان بــه خبرنگاری 
اســت که هیچ تخصص مهندســی ندارند. از 
طرف دیگر ســخن خبرنگارانی کــه در فضای 
رســانه ای محض رشــد کرده اند، این اســت: 
»ما کــه نفهمیدیم آن متخصــص چه گفت«. 
متخصصــان و خبرنــگاران حــرف یکدیگر را 
متوجه نمی شوند. این می شود که گزارش های 
علمی غالباً به کلی گویی بســنده کــرده و پا را 
فراتر از شعار های شــبه تبلیغاتی نمی گذارند. 
نتیجه بامزه این تعامــل اخباری با این مضمون 
اســت که برای اولین بار در جهان، متخصصان 

کشورمان موفق شدند که...!
در نتیجه معــدود افراد با دانش متوســط پیدا 
می شــوند که از خواندن مقاله ها لــذت ببرند. 
بــه همین دلیل چیــزی بر دانششــان افزوده 
نمی شــود و آن را شــعاری توخالی می بینند 
کــه تنها بــه درد پــر کــردن بیــان کاری 
کارمنــدان مشــغول در ادارات روابط عمومی 
و خبرگزاری های بی محتــوا می خورد. در این 
نوع گزارش هــا وقتی که از اســمی تخصصی 
)مثــًا روش علمی تولید محصــول( ذکری به 
میان آورده شود، بی آنکه توضیحی به مخاطب 
داده شــود که چرا این روش انتخاب شــده و 
ویژگی های آن چیســت، او را در فضایی مبهم 

رها کرده و سر در گم می کند.
مسلماً تا زمانی که خبر علمی پژوهشی توسط 
افرادی که هم تخصص فنی دارند و هم آشــنا 
به رسانه اند، تهیه و منتشــر نشود، آش همان 
آش است و کاســه همان کاسه. آنچه که اکنون 
وجود دارد، ســبب شــده هیچ اندیشمندی با 
مراجعه به اخبار علمــی نفهمد کجای دنیا چه 
خبر اســت و فناوری در کجا و به چه روشــی 
سبب تولید چه شده است. کسی که نیاز به یک 
فناوری یا محصول هم دارد، به سختی می تواند 
آن را پیــدا کند و البتــه به آن اعتمــاد نماید. 
این داستان تلخی اســت که همه جا، حتی در 
دانشــگاه ما بارها و بارها تکرار شده و می شود. 
باید به فکــر کمک به افــراد دغدغه مندی بود 
که راهکاری مناســب برای حل این مشــکل 
دارند. افــرادی که گاه در پــس ماه ها دوندگی 
و نامه نگاری، احســاس می کنند کسی حرف 
آن هــا را نمی فهمد. بلــه، حلقه گمشــده ما، 

روزنامه نگاری علمی است.
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دیـوانمحاسبـات
 زمانی که مدیریت جدید، این مرکز را به دست گرفت شرایط برای تغییر 

 بسیار مطلوب بود. بودجه فراوان واختیارات بی سابقه در حوزه سازمانی. 
آیا مرکز محاسبات از این دو منبع به درستی استفاده کرد یا نه؟

دیـوانمحاسبـات
 زمانی که مدیریت جدید، این مرکز را به دست گرفت شرایط برای تغییر 

 بسیار مطلوب بود. بودجه فراوان واختیارات بی سابقه در حوزه سازمانی. 
آیا مرکز محاسبات از این دو منبع به درستی استفاده کرد یا نه؟

صفحات 4 و5



 2

یکیاریخوشمزه
این هفته از شنبه 8 اســفند تا چهارشنبه 12 اســفند غرفه کانون یاریگران به نام 
کافه یاریگران برپاســت. در این غرفه می توانید غذا هــا و خوراکی هایی را بخورید 
که دیگر دانشــجویان تهیــه کرده اند و در عین حال در کار خیر شــریک شــوید. 
 ســود حاصل از این کار به کانــون یاریگران تعلــق می گیرد و صــرف امور خیریه

 می شود. 
خالصه برای گذرانــدن زمان بین دو کالس، موقع نهارها و هر وقت دیگــری در این بازه زمانی می توانید به 

همکف ساختمان شهید رضایی سری بزنید. 

آخرینصعودسال
صعود به قله هفت خوانی آخرین برنامه ســال جاری گروه کوه است که از 12تا14 
اسفند برگزار می شود. این قله با نزدیک به 4000 متر ارتفاع در رشته کوه البرز قرار 
دارد و در شهرستان آســارا، در جاده چالوس، واقع شده است. اگر تمایل دارید در 
برنامه حضور داشته باشید، باید در جلسه توجیهی روز دوشنبه 10 اسفند شرکت 

کنید. جلســه ســاعت 12 در کالس یک ساختمان شــهید رضایی شروع می شــود. اگر اطالعات بیشتری 
می خواهید، از طریق ایمیل reza.b.e@hotmail.com با سرپرســت برنامه در ارتباط باشید. ناگفته نماند 

که برای شرکت در برنامه باید کفش زمستانی داشته باشید و کار با کلنگ را نیز بلد باشید.

بادیگارددرشریف
احتمااًل اسم فیلم بادیگارد، آخرین ساخته  ابراهیم حاتمی کیا را شنیده اید. حاال  
قرار اســت، امروز فیلم از ساعت 13 در ســالن جابر و  آمفی تئاتر مرکزی به صورت 
هم زمان اکران شــود. از نکاتی که شــاید به جذابیت اکران بیفزایــد، حضور پرویز 
پرستویی از ساعت 15 است. بلیت فروشی برای این فیلم از روز چهارشنبه در همکف 

ساختمان ابن سینا شروع شد و تا ظهر امروز هم ادامه دارد. اگر برای سینما رفتن وقت ندارید، این بار سینما 
را بغل گوشتان آورده اند. دیگر بهانه ای نمی ماند مگر جمله معروف کالس دارم. این نکته را هم یادآور شوم که 

برنامه های این گونه ای را با دوستان شرکت کنید. 

کسبدرآمدازشبکههایاجتماعی
بر کسی پوشیده نیست که شبکه های اجتماعی بخشی از زندگی ما شده اند و وقت 
نســبتًا زیادی را در آن ها می گذرانیم. بعضی از شــرکت ها محصوالت خود را از این 
طریق در معرض دید عموم قرار می دهند. اما برای برخی از ما سؤال است که چگونه 
می توان این کار را انجام داد. کارگاه آموزشی بازاریابی شبکه های اجتماعی ضمن 

ارائه توضیحاتی درباره بازاریابی و شــبکه های اجتماعی، به شرح ابزارهای الزم برای این کار هم می پردازد. 
کارگاه 12ســاعته روز 16 اسفند برگزار می شــود، اما برای ثبت نام فقط تا 14 اســفند مهلت دارید به سایت 

karafarini.sharif.ir مراجعه کنید. 
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عکس خبری

مرکز کارآفرینی روز دوشــنبه 10 اســفند،   
برنامه بازدید از شــرکت سایپا پرس را برگزار 
می کند. این شــرکت قطعات پرســی بدنه 
خودروهــای گــروه خودروســازی ســایپا 
را تهیــه می کنــد. چنانچــه قصد شــرکت 
در بازدیــد را داریــد، به دفتر مرکــز واقع در 
ســاختمان 2 مجتمــع خدمــات فناوری 
مراجعه و بــا پرداخت مبلــغ 5000 تومان 

ثبت نام نمایید. 
ثبت نام بیســت و یکمین اردوی سراســری   
راه ناتمام از امروز تا چهارشــنبه 12 اسفند 
در همکــف ابن ســینا ادامــه دارد. در این 
برنامــه از مناطق جنگی بازدید می شــود. 
حرکت با قطار بوده و زمــان برگزاری هم از 

20 تا 24 اسفند است. 
گروه محیط زیســت از امروز تا چهارشــنبه   
12 اسفند  نمایشــگاهی از گل و گیاه را در 
همکف ســاختمان شــهید رضایی برگزار 
کرده اســت. ناگفته نماند بخشــی از سود 
حاصــل از نمایشــگاه صرف امــور خیریه 
می شــود. اگر قصد خرید گلــدان دارید، 
االن بهتریــن موقع بــرای انجــام این کار 

است.
بخش برق مرکــز کاگاه ها، دوره آموزشــی   
PLC STEP6 300/400 را برگــزار می کند. 
این دوره 24ســاعته بــرای دانشــجویان 
رشــته های بــرق، مکانیک و... مناســب 
خواهد بود. برای ثبت نام تا دوشــنبه، 10 
اســفند مهلت دارید در ســاعات اداری به 
این بخــش بــرق مراجعــه کنید. شــماره 

تماس این مرکز هم 66166253 است. 
روز 10 اســفند ســخنرانی بــا موضــوع   
شبکه های اجتماعی پیامد های اجتماعی 
و فرهنگی در ایران در آمفی تئاتر ساختمان 
انجمــن فارغ التحصیالن برپا می شــود. 
دکتــر منتظر قائــم، عضــو هیئــت علمی 
دانشــکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
از ســاعت 17تا19:30 در برنامه صحبت 

خواهد کرد.
خانم مهنــدس مرضیه شــاهدائی، رئیس   
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران شد. 
ایشــان  فارغ التحصیل مهندسی شیمی 
و نفت  از دانشــگاه شــریف بــود. این برای 
نخستین بار است که یک خانم به عضویت 
هیئت مدیــره یکی از چهار شــرکت اصلی 

تابعه وزارت نفت منصوب می شود.

روز سه شــنبه و چهار شــنبه شــرکت های مختلفی در 
همکف دانشــکده شــیمی غرفه داشــتند. دلیل این 
حضور دهمین کنفرانس تخصصــی پایش وضعیت و 
عیب یابی بود که مراســم افتتاحیه آن روز سه شنبه در 
سالن جابر بن حیان برگزار شــد. دکتر فتوحی، رئیس 
دانشگاه هم در این مراسم سخنرانی کرد و به این نکته 
اشاره کرد که ما باید به سمت موضوعات چند رشته ای 
حرکت کنیم. آنچه جهت گیری آینده دانشگاه شریف 
در حوزه پژوهش را رقم می زند این اســت که به عنوان 
یك دانشگاه الگو در سطح ملی و بین المللی شناخته 
شــویم. از نکات دیگری که به آن اشــاره شد، برقراری 
ارتباط مهــم و مؤثــر بین دانشــگاه و صنعــت در این 

کنفرانس بود.

نمایشگاه نوروزی با  این وســعت اتفاق گزارش
جدیدی بود که اداره رفاه توانست آن را 
به انجام برساند. برای اطالع بیشتر از 
جزئیــات آن به ســراغ خانم مجیدی 
سرپرســت اداره رفاه و تعاون کارکنان 
دانشگاه و مسئول نمایشگاه نوروزی 
رفتیم. صحبت های ایشــان مفصل و 
کامل بود که به دلیــل محدودیت جا، 
بخش هایی از آن را مشاهده می کنید.

خانم مجیدی هدف برگزاری نمایشگاه 
را نهادینه کــردن آن به صورت هرســاله 
در دانشــگاه برای کارمندان بیان نموده 
و گفت که شــروع کار از حدود یک ســال 
پیش بــوده و بعد از چندین مــاه رایزنی و 
تالش، در حال حاضر اجرا شــده است. 
مســئول نمایشــگاه درمورد هزینه های 
نمایشگاه بیان کرد که بابت حمل هزینه 
دریافت نشــد و هزینــه چادرهــا را خود 
غرفه ها تأمیــن کردند و برای دانشــگاه 
بار مالی نداشــته است. ایشــان درمورد 
اســتقبال دانشــجویان بیان کــرد که به 
علــت اینکه محل نمایشــگاه در مســیر 
حرکت دانشجویان نبود، در روزهای اول 

از آن اســتقبال نشــده اما در دو روز اخیر  
دانشجویان حضور بیشتری داشته اند.  
درمــورد کارمندان نیــز غرفه های آجیل 
و ســوپری و غرفه لوازم آشــپزخانه مورد 
اســتقبال بوده و اســتقبال از غرفه های 
ماشــین و مبــل متوســط بوده اســت. 
ایشــان درمورد خودروها بیان کرد که با 
خودروسازهای داخلی تعامل داشتیم که 
با توجه به وام خودرو دولت، آن ها ترجیح 
دادند با دولت کار کنند. اما شرکت کره ای 
با توجه به برند دانشــگاه ترجیــح داد با 
دانشــگاه همکاری کند که مــورد اقبال 
استادان و کارمندان واقع شد و یک خودرو 

کرونا و 2 خودرو اکتیون و 6 خودرو تیولی 
خریداری شد که از نظر خود غرفه ها خوب 
ارزیابی شده است.  وی در پاسخ به سؤال 
اقساطی بودن تمام غرفه ها بیان داشت 
که برای کاالهای باالی 500هزار تومان 
به صورت اقســاطی با چــک می توانند 
خرید کنند کــه با هماهنگــی مدیریت 
امور مالی، همکاران با دریافت یک فرم  با 
مراجعه به اداره رفاه سایر امور را پیگیری 
نمایند.  وی درمــورد تفاوت قیمت ها در 
غرفه  ها با بیــرون از دانشــگاه و اینکه در 
این زمینه کاری شده است، بیان داشت 
که تفــاوت وجود دارد و همــکاران هم به 

نسبت کیفیت و قیمت رضایت داشتند. 
ایشــان درباره دلیل عدم اســتقبال زیاد 
مشابه آنچه در دانشگاه های دیگر هست، 
بیان نمــود که همکاران تمــاس گرفته و 
مسائل مالی را بابت خرید نکردن مطرح 
نمودند. به علت کم بودن عیدی ها و عدم 
پرداخت پاداش تــوان خرید ندارند. اگر 
پاداش در بهمن ماه به همکاران پرداخت 
می شد، بسیار به آن ها کمک می کرد. از 
االن تا پایان اسفندماه عماًل نمی توانند 
خریــد کننــد. همچنیــن همــکاران 
نمی توانند محل کار خــود را ترک کنند، 
مثاًل اگر کارمندان ساعتی را مثل 12تا14 
آزاد بودند، برای خرید زمان مناسبی بود. 
نمایشگاه تا ساعت 6 هست ولی کارمند 

بعد از ساعت اداری از وقتش نمی زند. 
خانم مجیدی از مدیران ارشــد دانشگاه 
هم تقاضا داشــت که حداقل مثل سایر 
دانشــگاه ها برخــورد کنند. دانشــگاه 
امیرکبیــر کارمندان را به ســفر خارجی 
می برد، در پایان ترم تور برگزار می کند که 
کارمندان برای  ترم جدید روحیه داشته 
باشند. »ما کار رفاهی فورس ماژور نداریم، 

دست یاری از مدیران می طلبیم«.

در حواشی نمایشگاه نوروزی کارکنان دانشگاه

خرید در محل
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نجاتدریاچهارومیه
کم نیستند بحران های زیست محیطی که در اطرافمان در حال رخ دادن هستند. یکی 
از آن ها معضل دریاچه ارومیه اســت. دومین رویداد از سلسله رویدادهای فراایده با 
محوریت دریاچه  ارومیه از جمله رویداد های مرتبط با این مسئله است. رویداد فراایده 
سلسله ای از رویدادهای برنامه تجاری سازی دستاوردهای دانشجویی دانشگاه، به 

منظور آمادگی برای ورود به عرصه کارآفرینی و کسب وکار است. آخرین مهلت ثبت ایده ها تا 10 اسفند است. 
البته کارگاه ها از 8 اسفند شروع می شوند و تا 19 اسفند هم ادامه دارند. در روز 20 اسفند هم طرح ها، داوری 

نهایی می شوند. اگر جزئیات بیشتری می خواهید، به سایت www.hyperidea.ir سری بزنید. 

همراهبامحرومین
گروه خیریه فردای سبز تقریبًا هر ماه برنامه پخش ارزاق دارد. یکشنبه و دوشنبه این 
هفته گروه بســته بندی ارزاق را برای پخش آن ها میان خانواده های نیازمند انجام 
خواهد داد. برنامه بســته بندی ارزاق در دو روز برای خواهــران و برادران به صورت 
جداگانه خواهد بود. روز یکشنبه 9 اسفند از ساعت 15تا17 برادران و روز دوشنبه 

10 اسفند از ساعت 14تا17 خواهران ارزاق را بسته بندی خواهند کرد. پخش ارزاق که تحت عنوان برنامه دیدار 
با محرومین برگزار می شود هم بعد از نماز مغرب روز دوشنبه خواهد بود. در صورت تمایل برای آماده سازی و 

پخش ارزاق با شماره 09203613017 تماس بگیرید. 

سیاحت در سیاست شماره 680  شنبه 8 اسفند 1394بــــــــخش  خـــــــبری

تقدیمبهبادیگاردهای
مردمایران

پوریا علیمردانی بادیگارد فقط یك فیلم نیست 

مثل همه فیلم های حاتمی کیا، ابراهیم سینمای 
ایران. بادیگارد معرفی یك مرام است و سراسر پیام 
سیاسی و اجتماعی دارد برای مخاطب.  اینکه ما 
دیروز در سرنوشت ســازترین انتخابات ده سال 
آینده کشور، یعنی انتخابات خبرگان رأی دادیم و 
در این کشــور  می شــود رأی داد و با پیشروترین 
معیارها )البته با پذیرش کاستی ها و انتقادات به 
جزئیــات انتخابــات(  انتخابات رقابتــی برگزار 
می شود، مدیون زحمات مردانی است که بادیگارد 
حاتمی کیا زندگی و حیات امثال آن ها را به تصویر 
کشیده است. بادیگارد که شخصیت اصلی اش با 
چشــمان خســته و پر از حس بی خوابــی پرویز 
پرستویی، بیشــترین شباهت ممکن را به سردار 
ســلیمانی و آدم های بزرگ مسئول حفظ امنیت 
مثل او دارد، در واقع می خواهد اهمیت اعتقادات 
انقالبی و انگیزه ملی ما برای انجام کارها و پایبندی 
به آرمان ها و پیشرو بودن در آن ها را به جای مزدور 
بودن به رخ بکشد. بی خاصیتی شخصیت های 
سیاسی در فیلم  و بی اهمیتی ترور و مرگ یکی از 
آن ها در مقایسه با اهمیت دانشمندان نخبه برای 
شــخصیت نظام به تصویر کشیده شده است.  با 
همه این خوبی ها و هم عقیده بودن با عقیده فیلم، 
باید گفت که اگرچه امنیت و حفظ آن مهم ترین 
نیاز کشــور مــا و مهم ترین خواســته همه مردم 
ماست، اما همه خواسته و سقف مطالبات مردم از 
انقــالب اســالمی و نظــام جمهوری اســالمی 

برخاسته از آن نیست و نبوده است. 
همــه مــا دیــروز در انتخاباتــی رأی دادیــم که 
مبنــای انتخــاب اکثرمان فقط حــب و بغض و 
دوقطبی های بی معنا بود، سایت تابناك در یك 
نظرسنجی از مخاطبانش پرســیده بود چرا در 
انتخابات هفتم اسفند شرکت می کنند. نزدیك 
21درصد شــرکت کنندگان به گزینه »تا لیست 
مورد عالقه ام رأی بیــاورد«، 63/4درصد به »تا 
از رأی آوردن مخالفان عقیده ام جلوگیری کنم« 
و تنها  15/5درصد به گزینه »تا برنامه های مورد 
نظرم به قانــون تبدیل شــود« رأی داده بودند. 
این فضای سیاسی هیجانی و به دور از تفکر در 
جزئیات اتفاقات آینده، هم درمــورد نامزدها و 
هم رأی دهندگان، ناشی از تأثیر دغدغه امنیتی 
بــر فضای سیاســی داخلی ماســت. بــه جای 
اینکه در انتخابات ما تمرکز احزاب و دســته ها و 
رأی دهندگان بر جزئیاتی مثل چگونگی خروج 
کشور از رکود بدون تورم، سیاست های مالیاتی، 
سیاســت های تأمین اجتماعی و سیاست های 
تقویت فرهنــگ بومی ما و حفــظ خانواده ها و 
انعــکاس آن در قوانین و نــکات  بااهمیت دیگر 
باشد، دغدغه امنیت و قدرت برای رأی دهندگان 
طرح و در ذهن آن ها تقویت شده است. این فقط 
یکی از عوارض تســلط نــگاه امنیتی بر فضای 
سیاســی جامعه ماســت. اگر مجالی بــود، در 
آینده مصادیق بیشــتری از این عوارض را بیان 

خواهم نمود.  

بعــد از ظهــر چهــارم اســفند،  نشســتی گــرم و صمیمــی بــه گزارش
میزبانی کانون ایرانگردی و با سخنرانی دکتر صادق 
زیباکالم برگزار شــد. صرف نظــر از بحث های داغ 
انتخاباتی این روزها، موضوع این نشســت بررسی 
دغدغه های قومیتی دانشجوها و توانایی یا  ناتوانی 
در رسیدگی به این خواسته ها بود که از منظر قانون 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

ســالن آمفی تئاتر مرکــزی چند دقیقه قبل از شــروع 
رسمی مراسم تقریبًا پر شده بود. حضور دکتر زیباکالم 
با استقبال گرم دانشــجویان دانشگاه صنعتی شریف 
و حتی چند مهمان از دانشــگاه های دیگر و دوســتان 
و همــکاران ایشــان همراه بــود. اوایل جلســه بود که 
خانمــی محجبه با پوشــش مانتو و مقنعــه و چهره ای 
شــرقی و به قول معــروف چشــم بادامی وارد مجلس 
شــد که با اســتقبال گرم دکتر روبه رو شــد و به دعوت 
ایشان در ردیف اول نشست. دکتر زیباکالم در این باره 
گفت: »ایشــان از اندونزی آمده تا ببیند ما مشکالت 
قومیتی مان را چه جوری حل کردیم تا بتواند در کشور 
خودشــان پیاده کند. خودشــان انگار خیلی مشکل 
دارند در مســئله برخورد با اقوام. یادم اســت در اوایل 
اجرای هدفمندی یارانه ها خبر رســیده بود که یکی از 
سازمان ها می خواهد به ایران بیاید و ببیند این پروسه  
عظیــم و پیچیــده  هدفمندســازی یارانه هــا در ایران 
چگونه پیاده و اجرا شده، بررســی کنند و یاد بگیرند و 
بعدًا خودشان اجرا کنند. من گفتم عزیز من! اینکه به 
70میلیون ایرانی نفری 45هزار تومن بدهی دیگر چه 

پیچیدگی ای دارد؟«
جلســه به طور رسمی آغاز می شــود و در ابتدا، مجری 
برنامه بیانیه ســوم رئیس جمهور محتــرم را با موضوع 
حقــوق اقــوام، ادیــان و مذاهــب قرائــت کــرد که با 
اســتقبال حضار همراه بود. اما ســؤال اصلی این بود 
که آیــا این بیانیــه در حال حاضــر اجرا می شــود؟ آیا 

حداقل های قانون اساســی در 
بحث قومیت ها اجرا می شــود؟ 
آیا اصل هــای 3، 12، 15، 19 

و... اجرا می شوند؟
دکتر زیبــاکالم در ابتدا از تاریخ 
اقوام ســخن به میان آورد و یک 
دیــد کلی نســبت بــه وضعیت 
تقســیم بندی های  و  کنونــی 
جغرافیایی اقــوام داد. در ادامه 
بررســی  در  مأموریتشــان  از 
ناآرامی هــای دوران اول انقالب 
در خطه  غرب کشــور خاطراتی 

تعریف کرد.
وی افزود: بله این را قبول دارم که 
هر پدر و مادری باید این قدرت را 
داشته باشد که هر مدرسه ای که 
خواســت فرزندش را بفرستد تا 
با زبــان محلی درس بخواند یا با 

زبان ملی. باید این انتخاب را داشته باشد که ببیند مثاًل 
فالن مدرسه ترکی درس می دهد، فالن مدرسه فارسی. 
بایــد بتواند بین این هــا انتخاب کند کــه فرزندم کدام 
را می خواهد. تنها راه رســیدن به این هدف چیســت؟ 
دموکراســی به این معنا که برای گرفتــن حق خودتان 
نباید دست به اسلحه بشوید. پان تورکیزم و پان کوردیزم 
راه حلی برای رســیدن به حقتان نیســت. تنها راهش 

چارچوب های قانونی و قانون اساسی هستند«.

پرسش و پاسخ
یکی از دانشجویان از تفکر آقای زیباکالم انتقاد داشت و 
گفت: دموکراسی نمی تواند راه حل باشد. اگر ما آمدیم و 
به اقوام این آزادی ها را دادیم، آیا همان قوم فردا پس فردا 

ادعای استقالل نمی کند؟
آقای زیباکالم در جواب گفت: »به هیچ وجه! شما نگاه 
کنید همین اســکاتلند! چند وقت پیش بحث جدایی 
اســکاتلند از دولت انگلســتان در پارلمان این کشــور 
طرح شــد یا به قولی دولتمردان اســکاتلند استقالل 
کامل را در سرشان می پروراندند. 
در رأی گیــری ها شــاهد بودیم 
کــه مــردم بــه اســتقالل دولت 
اســکاتلند اتفاقًا رأی ندادند! یا 
حتی همیــن اســترالیا؛ درصد 
دقیقش را این بار یادم اســت که 
68درصد مــردم خواهان ابقای 
وضع موجــود و جدایی ناپذیری 
از دولت انگلستان شــدند. این 

نتیجه  دموکراسی است.«
در ادامه یکــی از هم وطنان ترک 
)آذری( پشــت تریبــون آمــد و 
مــت  حکو ی  ســت ها سیا ز  ا
علی الخصــوص رســانه  ملی در 
قبــال احترام بــه اقوام بــا بیانی 
احساسی انتقادهایی دلسوزانه 
کرد کــه  با تشــویق و اســتقبال 
حضار همــراه بود و در جواب هم 

دکتر حل تمامی این مشــکالت را سوق دادن کشور به 
سمت دموکراسی معرفی کرد.

 این بار دانشجویی به روی سن آمد و بعد از گوشزد کردن 
یک سری نکات، یک سؤال اساسی پرسید و نظر ایشان 
برای نحوه  رسیدن به حقوق اقوام را جویا شد که جواب 
شــنید: »نکته ای که احســاس می کنم بعضی اوقات 
هم وطن آذری، کــرد، بلوچ، فارس یا هــر قوم دیگری 
فراموش می کند، این اســت که همیــن حکومت قبل 
از اینکه حق شــما را بخورد، حق مِن تهرانی را خورده. 
این طور نیســت که فکر کنید تنها شــمایید که مظلوم 

واقع می شوید!« 
وی افزود: »فکر می کنید حق قانونی شما وجود ندارد؟ 
اتفاقًا قانون هست، مصوباتش هست، چیزی که مشکل 
ایجاد می کند اجرا نکردن قانون اســت. شــما ببینید 
به طور مثال در انتخابات مجلس برای احراز صالحیت 
کاندیداها طبق قانون اساســی برای شــخص ثبت نام 
شــده باید از 4 نهاد اســتعالم کــرد؛ وزارت اطالعات، 
نیروی انتظامی، ثبت احوال و دســتگاه های قضایی. 
برای اینکه تشخیص بدهند که آیا این آقا سابقه  کیفری 
داشته، آیا اسم و رســمی که در اختیار گذاشته درست 
است و آیاهای دیگر. اما اینجا چه اتفاقی افتاده؟ شورای 
نگهبان می گویــد حتی اگر تمام این قــوای چهارگانه 
نظرات مثبت یا حتی منفی درمورد شخصی داشتند، 
اهمیتی ندارد  و نظر من است که مهم است! خب مشکل 
از جایی شروع می شود که هیچ قانون قابل لمسی برای 
احراز صالحیت این ها در شورای نگهبان وجود ندارد. 
به طور مثال می گویند کاندیــدای مورد نظر باید التزام 
عملی به اســالم و التزام به والیت فقیه داشــته باشــد. 
این ها چیزهای قلبی است و امکان ندارد با استعالم از 
هر نهادی یا تحقیق درمورد این مسائل به حقیقت رسید. 
شــما هر کسی که شــهادتین خوانده باشد را مسلمان 
می گیرد، اینکه آیا ایشــان صالحیــت خدمت به مردم 

را دارد یا ندارد، دیگر تصمیمش با خوِد مردم است«.
وی افزود: »تنها مشکل ما اینجاست که همین قانونی 
کــه بعضــًا دســت و پا شکســته می خوانیمــش، اجرا 

نمی شود«.

دموکراسی با طعم زیباکالم

دموکراسی؛ شروع کالم، ختم کالم

نکتــه ای که احســاس 
می  کنــم بعضــی اوقات 
هم وطن آذری، کرد، بلوچ، 
فارس یا هــر قوم دیگری 
فرامــوش می کنــد این 
حکومت  همین  که  است 
قبل از اینکه حق شــما را 
بخورد، حق مِن تهرانی را 
خورده. این طور نیست که 
فکر کنید تنها شمایید که 

مظلوم واقع می شوید!
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مختصری از تاریخچه مرکز محاسبات
ازکدهایپانچشدهتااکنون

اینترنت در دانشگاه دوران پرفراز و نشــیبی را تجربه کرده است. یک شروع 
پرفروغ که کم کم رو به افول نهاد و شد آنچه اکنون می بینید.

دوره  پیش از اینترنت
در سال های ابتدایی تشکیل دانشگاه، ماشین بزرگی از شرکت آی بی ام به 
اجاره گرفته شده بود که بیشــترین توان محاسباتی موجود در منطقه بود. 
در نتیجه با بهره برداری درســت از این ماشین توسط متخصصان دانشگاه، 

بخش مهمی از بودجه دانشگاه از طریق این ماشین تأمین می شد.
شــرکت نفت با پرداخت نیمی از هزینه دســتگاه اجازه داشــت شب ها از 
این دســتگاه اســتفاده کند. در نتیجه دانشــگاه با این مدل درآمدی و با 
بهره برداری از این سیســتم، درآمدی دریافت می کرد بــه مراتب بیش از 
آنچه ادعا می شــود از پردیس فعلی به دانشگاه می رســد. درآمدی که بر 

خاف پردیس با رشد برند دانشــگاه همراه بود. هر روز صبح یک وانت باری 
کدهای پانچ شده را از سرتاسر دانشگاه جمع می کرد و صبح روز بعد نتایج را 
روی هزاران برگ کاغذ پرینت گرفته شده تحویل می داد. کنکوری ها برای 
رنک شدن و انتخاب شدن چشم به محاســبات این مرکز داشتند.  با افول 
مین فریم ها و پیدایش پی ســی این ابزار مرکز محاسبات به تاریخ پیوست 
و مرکز محاسبات مسئولیت پشــتیانی از معدود سیستم های کامپیوتری 
دانشــگاه را به عهده گرفت. برگزاری دوره های آموزشی برای کاربری های 
محاسباتی یکی دیگر از فعالیت های همچنان درآمدزای مرکز بود. تا اینکه 
کم کم مفهوم جدیدی در دنیــا روی زبان ها افتــاد. آمریکایی ها بر مبنای 
اترنت شــبکه  بزرگی ایجاد کرده بودند که دامنه  آن به اروپای شــرقی نیز 
رسیده بود. سیاوش شهشهانی فاصله بین هلند تا ایران را با یک خط کابلی 
اجاره ای پرکرد و در نتیجه ایران با شریف به اینترنت وصل شد. از این دوره به 
بعد به اشتراک گذاری اطاعات از محاسبات مرکزی جلو افتاد و در همه جا 
بخشی به اسم مرکز شبکه به وجود آمد. در شریف این مرکز در ابتدا از گروه 

جنگال شروع شد و در نهایت به شبکه دانشــگاه ختم شد. شریف به لطف 
سابقه اش به عنوان مرکز محاسبات وفادار ماند. جالب است بدانید که امروز 
مجدداً موضوع محاســبات مرکزی و پردازش ابری بحث روز شده است و 

شاید دوباره بتوان نام مرکز را همان مرکز محاسبات نامید.
دوره رشد شبکه

در این دوره تجهیزات ســال به ســال تغییر می کردند. انتخاب فیبر نوری 
به عنوان الیه فیزیکی، ثبت یک رنج آی پی برای شریف و ثبت شریف. اجیو 
و شریف.آی آر، گســترش شــبکه داخلی به پردیس ها و خوابگاه ها، ایجاد 
سایت های درون دانشکده ای و خاصه مهندسی شبکه در این دوره صورت 
گرفت. ســختی کار در تغییرات مدام فناوری ها بود. اگر امروز بود می شــد 
تمام شبکه قبلی را دور انداخت و شبکه را از نو مهندسی کرد. اما مهندسی 
شــبکه وقتی تجهیزات با اختاف چند ســال و با فناوری کامًا متفاوت به 
مجموعه اضافه شــوند، کار بسیار سختی اســت. تا زمان انحصار مخابرات 
اینترنتی که در دانشگاه شریف تأمین می شد یکی از بهترین اینترنت های 

پرونــــــــــــــــــــــــدهشماره 680  شنبه 8 اسفند 1394

بدون شک تمامی مدیران دوست دارند  جامعه  
دانشگاه خدمات سطح باالیی دریافت کنند و همه 
آن ها دلسوز هستند. نقد و بررسی ما نشان دهنده  
ضعف مدیران نیست. بســیاری از این نقد ها  از 
ســوی همین مدیران مطرح شده است. یادمان 
باشد موضوع فناوری اطالعات در همه جای دنیا 
یک موضوع سیستمی است. پس این نقدها به 
مدیران بر نمی گردد بلکه به کل سیستم دانشگاه 

صنعتی شریف مربوط می شود.

عملکرد یک سال گذشته مرکز محاسبات
ســال گذشــته مشــکل اینترنت دانشــگاه به قدری 
آزار دهنده بود که صدای همه را در آورد و به واسطه این 
مشکات، زمانی که مدیریت جدید این مرکز را به دست 
گرفت، شرایط برای تغییر بسیار مطلوب بود. دو فرصت 
فوق العاده هم در اختیار این تیم بــود؛ بودجه فراوان و 
اختیارات بی سابقه در حوزه سازمانی. ما فعًا به این دو 
مســئله خواهیم پرداخت. در نظر داریم بررسی کنیم 
آیا مرکز محاســبات از این دو منبع به درستی استفاده 

کرد یا نه!

اختیارات بی سابقه در حوزه سازمانی
با تغییر ریاســت دانشــگاه و به تبــع آن تغییرات در 
ســاختار اداری امــکان تغییر و تحمل تغییــر باال بود. 
معاونت اداری و مالی دانشگاه در همین راستا پذیرفت 
تا بیش از 5 نفر از نیروهای کلیدی محاســبات در طول 
یک سال جابه جا شده و افراد جدیدی جایگزین ایشان 
شــوند. یکی از این افراد معاون جدیدی بود که در مرکز 
محاسبات استخدام شد. یک نیروی اجرایی تمام وقت، 
بدون تجربه و دانش در حوزه آی تی اما آشــنا به شورای 
صنفی و دبیر سابق شورای صنفی دانشجویان و البته از 
جهت اجرایی توانمند. فردی که دانشــگاه او را در زمان 
دانشــجویی به خوبی می شــناخت، بعد از چند سال 
فعالیــت در معاونت پژوهش به معاونــت دکتر خرازی 
منصوب شــد. این همان امکانی بود که دکتر پاکروان 
نداشــت؛ یک نیروی کامــل و دارای اختیــار. او که از 
نظر سنی نسبت به کارمندان دانشــگاه نیرویی بسیار 
جوان محسوب می شــد، اختیارات بســیار خوبی در 
اختیــار گرفت.  مشــکل از زمانی آغاز شــد که کم کم 

فاصلــه بین کارشناســان و مراجعان زیاد شــد، اجازه 
حضور افــراد در مرکــز داده نمی شــد و برخوردهای 
بعضــاً غیرمحترمانه ای در مرکز رخ مــی داد. مدیریت 
مرکز همه این رفتارها را به حســاب رفتــار حرفه ای و 
بروکراتیک می گذاشــت و ناراحتی افراد با عذرخواهی 
و با جبران مافات ترمیم نمی شــد. آنچه واســطه های 
مرکز محاســبات با بخش های مختلف احساس کردند 
بی تفاوتی مدیریت در مقابل تقاضاها بود. سامانه تیکت 
که از قبــل و در زمان دکتر پاکروان طراحی شــده بود، 
به عنوان تنهــا راه ارتباط با مخاطبان معرفی شــد. اما 
تعداد زیادی از تیکت ها با پاســخ هایی مانند به زودی 
رسیدگی می شــود، بررسی می کنیم و ســایر موارد از 
چرخه توجه خارج شــده بود. در حالی که در گذشــته 
شــما با یک تماس ساده می توانســتید مشکل خود را 
حل کنید، امروز باید اول تیکــت بزنید و بعد از چند روز 
جواب خواهید گرفت که در اولین فرصت تیکت شــما 
را بررســی خواهیم کرد. تازه اگر الزم شود، که معموالً 
الزم می شود، از شما می خواهند یک نامه رسمی مبنی 
بر تقاضای خود ارســال کنید. این در حالی اســت که 
مرکز هیچ مســئولیتی در قبال پاســخ دادن به نامه ها 
نمی پذیرد. اگر هم پاســخی داده شــود ارجاع به یک 

کارشناس جدید است.
این رفتار بیرونــی در داخل هم اثرگذار بود. بســیاری 
از کارمنــدان در مقابل نظر کارشناســی خود هرچند 
در ظاهر با اســتقبال مواجه می شــدند اما کم کم کنار 
گذاشته می شدند. افراد حرفه ای و با سابقه خارج شدند 
و افراد تازه، جایگزین ایشان شــدند. تنها نکته این بود 
که افراد تازه کار حرف شــنوی بیشتری از معاون جدید 
داشتند. اتاق دکتر خرازی که پیشــتر به روی همه باز 
بود، کم کم بسته شد و هرچند می شد با او صحبت کرد، 

اما همه کارها به معاونی سر شلوغ سپرده می شد.
در حــوزه اختیارات ســازمانی نیز فنــاوری اطاعات 
توانست با کمک شــورای فناوری اطاعات اختیارات 
خیلی خوبــی را از آن خود کنــد. تا پیــش از این، این 
مرکز مســئول ارائه اینترنــت تا در دانشــکده بود. اما 
به تازگی قرار شده است تمام شــبکه دانشگاه تا پورت 
کامپیوتر توسط این مرکز و با مســئولیت او اجرا شود. 
نتیجه این کار البته اصًا مورد پســند نبود. هزینه های 
صورت گرفته برای توسعه شــبکه چندین برابر شد. در 

مقابل این اختیار می توانســت باعث انگیزه استفاده از 
روابط برای حل مسائل شود. در حقیقت قدرت و اختیار 
بدون نظارت صحیــح و کامل نتیجه مثبتی نداشــت. 
متأســفانه این سیاســت جاری بود و در بعضی موارد 
نتیجه این اعتماد پیشرفت نبود. حاشیه امن برای هیچ 
سازمان و هیچ فردی نه به معنای سامت و نه به معنای 
حمایت است. بلکه صرفاً به معنای ایجاد امکان پسرفت 

و تخریب است.

بودجه فراوان
در سال گذشــته دولت به دانشــگاه اعتماد کرد و مبلغ 
500میلیون تومــان در مرحلــه اول و ســپس مبلغ 
1میلیارد تومان اعتبار به مرکز محاسبات تخصیص داد. 

اما نحوه تخصیص بودجه بســیار مهم بود. آنچه رخ داد 
تعمیرات اساسی این مرکز شامل هزینه های تأسیساتی 
سنگین، جابه جایی های بدون اولویت و تغییر پرهزینه 
محل دیتاســنتر بود. در حالی که مشــکل پوشــش 
بی سیم، مهندسی مجدد شــبکه و حتی تعویض آن و 
خرید تجهیزات اساســی مورد نیاز شــبکه و همچنین 
افزایش پهنای باند یا ایجاد ســامانه های سازمانی قوی 
و هزاران هزار مشکل اساسی دانشــگاه در اولویت این 
هزینه ها بود. در پاسخ به هر اشــکالی تنها به این حرف 
اشاره می شــد که باید از اساس مشکل حل شود. نتیجه 
اینکه از خاکی بودن کف دیتاسنتر کار شروع شد و بعید 
می دانیم نتایج آن با این بودجه و بــا این زمان محدود 

قابل حل باشد.

مروری بر عملکرد یک ساله مرکز محاسبات

دیوان محاسبات
سال گذشته به علت عدم اعمال کامل سیستم مدیریت بر مصرف )محدودیت ترافیک  پرونده
شریف آی.دی( حداکثر سرعت اینترنت به 100 کیلو بایت بر ثانیه هم نمی رسید، اما 
حاال تجربه دانلود 4 مگابایت بر ثانیه نیز محتمل است. این رویداد البته از سال ها قبل و از زمان مدیریت 
دکتر تابش قابل پیش بینی بود.  حال آیا این بهبود کیفیت در کنار  سایر خدمات مرکز خدمات فناوری 

اطالعات دانشگاه در مقایسه با هزینه صورت گرفته مثبت ارزیابی می شود؟
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کشــور بود. این دوره البته زمان کوتاهی نبود که از آن هــا می گذریم و به 
آخرین دوره مدیریتی مرکز یعنی دوره مسئولیت دکتر پاکروان می رسیم. 

دوره دکتر پاکروان
بعد از انحصار تأمین شــبکه اینترنت بــه مخابرات و الزام دانشــگاه به این 
مسئله کم کم مشکات کشــور هم به دانشــگاه نفوذ کرد. قوانین جدیدی 
وضع می شد که الزم بود برای اجرای آن ها محدودیت های حجمی و کیفی 
روی اینترنت اعمال شود. دکتر پاکروان از توانمندی های باالتری در حوزه  
دانش و فناوری الیه  فیزیکی شبکه نسبت به ســایر مدیران برخوردار بود. 
اما هزینه  زمانی و ریالی صورت گرفته در زمان ایشــان برای تجهیز و توسعه 
خدمات مرکــز از همه مدیران کمتــر بود. حضور ایشــان در مرکز به دلیل 
داشتن مسئولیت های متعدد کم بود. روش کار در آن زمان بسیار ساده بود. 
کار مستقیماً به کارشناس مربوطه گفته می شد. اگر کار ساده بود، مثًا زدن 
یک سرسوکت یا عدم اتصال سیستم به اینترنت یا مشکل در اکانت یا حتی 
تغییر رمز و سایر موارد، به راحتی این کار با کمترین تشریفات و با تلفن انجام 

می شد. اگر کار پیچیده و هزینه بر بود )به  تشخیص کارشناس( یا کار انجام 
می شــد و بعداً نامه زده می شد  یا اول نامه درخواســت ارسال می شد و بعد 
از تأیید انجام می شــد. در آن زمان نه به پهنای باند دانشــگاه اضافه شد و نه 
تجهیزات اساسی خریداری شد. شریف آی دی  طراحی و اجرا شد. به دلیل 
گسترش بدون ضابطه  شبکه در ســال های طوالنی و خصوصاً با ورود نقاط 
دسترسی بی سیم، صدها گره کور در شبکه ایجاد شده بود. در نتیجه اجرای 
شــریف آی دی راه حل این مشــکات بود. به دلیل قدیمی بودن تجهیزات 
امکان رصد خودکار شــبکه مهیا نبود. مهندسان شبکه با کمترین امکانات 
و حوصله و صبر تک تک گره ها را باز کردند تا در نهایت شــریف آی دی اجرا 
شــد. البته تا زمان بودجه بندی اینترنت )مدیریت مصرف( شریف آی دی 
یک مهمان ناخوانده بود. در حقیقت هیچ ارائه درستی از این فناوری کامًا 

درست مطرح نشده بود. مشکلی که همچنان در این مرکز وجود دارد. 
بزرگ ترین دســتاورد دوره  دکتر پاکروان حفظ امکانــات و بنیان گذاری 
شریف آی دی بود. ایشان که در ابتدا اساســاً به نقش مرکز چنان اعتقادی 

نداشتند، در انتهای مسئولیت در یکی از همایش ها طرح جامع و درستی از 
مرکز ارائه دادند.  مقاومت ایشان در مقابل هجمه های امنیتی و غیر منطقی 
و تاش برای فرهنگ سازی این فناوری قابل تقدیر است. او در حالی از مرکز 
خداحافظی کرد که از نبود قدرت در تصمیم گیری های شــورای فناوری 
اطاعات، نبود بودجه برای حمایت از توســعه  آن و نبــود انگیزه اجتماعی 
برای رفع واقعی مشکات دلگیر بود. در حقیقت در آن روزها اینترنت مثل 
ترافیک بود که همه ما در حالی که سوار بر خودرو تک سرنشین خود بودیم، 

به دیگران انتقاد می کردیم.
چند نقد قابل توجه به دوره  ایشان، عدم تاش برای خودکفایی مرکز و ایجاد 
خدمات خودگردان در شرایط کسری بودجه، نداشــتن ارتباط مناسب با 
رسانه ها و ضعف در اطاع رســانی، محدود دیدن مسئولیت مرکز به مقوله 
اینترنت، توجه به الیــه  فیزیکی، عدم تاش برای گســترش راه حل های 
فرهنگی، عدم استفاده از پتانسیل های موجود در دانشگاه و از همه مهم تر، 

حضور کمرنگ در مرکز بود.
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پیشنهاد
سال گذشته در مطلب مفصلی توضیح داده شد 
که مرکز فناوری اطاعات بایــد کجا و چگونه 
تعریف شــود و چه خدماتی را ارائــه دهد. اگر 
می خواهیم این بحــران را تبدیل به یک فرصت 

کنیم، الزم است تصمیمی اساسی بگیریم.

راه حل هایی برای مسئوالن
عملکرد یک ســاله مرکز محاســبات مورد   .1
بازبینی قرار گیرد و راه حلی برای اصاح نحوه 
تعامل مرکز با کاربران پیشنهاد شود. در حال 
حاضر اگر کســی از خدمات مرکز شکایت 

داشته باشد، باید به کجا مراجعه کند؟
شورای فناوری اطاعات باید مستقل و قوی   .2
و به عنوان مســئول حوزه فناوری اطاعات 
دانشگاه باشد. این شورا باید بر عملکرد مرکز 

محاسبات و سایر مراکز مرتبط نظارت کند.
مرکز محاسبات از نظر چارت سازمانی زیر   .3
نظر معاونت بودجه یــا معاونت راهبردی 
)مانند دانشــگاه تهران( یا زیرنظر مستقیم 
رئیس دانشــگاه )مانند فردوسی مشهد و 

دانشگاه های خارجی( قرار گیرد.
خدماتی کــه از این مرکز انتظــار می رود،   .4
تعریف و اعام شوند. برنامه های این مرکز 

نیز به صورت ماهانه اعام گردد. 

پیشنهادهایی برای مرکز محاسبات
بســیاری از انتقــادات مطــرح شــده به   .1
پاســخگو نبودن مرکز برمی گــردد که در 
برخی از مــوارد، حتماً مرکز پاســخ هایی 
برای این نقدها دارد. پس مرکز محاسبات 
را دعوت به تعامل می کنیــم. روزنامه این 
فرصت را برای مرکز محاســبات قائل است 
تا در همین صفحات از  برنامه های گذشته 

دفاع و برنامه های آینده را  اعام نماید.
چند طرح کوتاه مدت طراحی و اجرا شود؛   .2
از جمله پوشش بی ســیم دانشگاه اصاح 
شــود، بحث اکانت های بی شمار حل شود، 
مدیریت محتوای اف تی پی اصاح شــود، 
گزارش عملکرد و خصوصــاً نحوه مصرف 

اینترنت اعام شود. 
طرح هــای بلند مدت مرکز باید بر اســاس   .3
ســند راهبردی دانشــگاه مجازی تعیین 
شــود. این ســند هنوز تدوین نشده است. 
در این ســند الزم اســت تا مراکز مرتبط با 
داده از مرکــز تلفن گرفته تــا کتابخانه، از 
سایت های دانشکده ها گرفته تا مسئوالن 
فناوری اطاعــات معاونت ها،  از اداره چاپ 
و تکثیر گرفته تا مرکز محاســبات  در یک 
ســازمان جامع و تحت یک شورا یا معاونت 

عقب ماندگی ها را با سرعت جبران کنند.

جدول تغییرات یک سال گذشته

روند فعلیروند قبلیعنوان خدمت یا روند

اگر داخل دانشگاه بود با تلفن انجام می شد. اگر بیرون تغییر آی پی دامنه
بود، نیاز به فرم داشت.

هر تغییری الزاماً باید هم در فرم ها ثبت شود و هم 
تیکت زده شود.

به صورت 24۷ و با اثر انگشت. مدت حضور نا محدود و دسترسی به سرور
نظارت با دوربین

ابتدا ثبت تیکت. سپس در صورت تأیید هویت و 
وجود نامه معتبر و وجود کارشناس، حضور به همراه 

کارشناس

با تأیید فرم ها و مسئولیت باالترین مسئول رسمی ساخت ایمیل
مربوطه

با تأیید فرم ها، تأیید باالترین مقام مسئول و اظهار نظر 
مرکز محاسبات

تغییر صورت گرفتهرابط کاربری ایمیل

انحصاری شده استسامانه تیک

ماهانه 500هزارتومان در ازای 100گیگابایت پهنای رایگان برای دانشگاه و پروژه هادیتا سنتر
باند مصرفی بدون تضمین کیفیت برق و شبکه

از مجوز الیه سه Yourdomain.sharif.ir به مجوز الیه چهار یعنی .Yourdomain.somedepartmentدامنه
sharif.ir تغییر کرده

کاهش داشته است و گزارش مصرف آن از روی سایت حذف شدهپهنای باند مصرفی دانشگاه

بهتر شدهروابط با دانشجویان و شورای صنفی

ضعیف تر شده است در حال حاضر امکان تردد و صحبت با کارشناسان بدون هماهنگی وجود نداردپاسخگوی به مراکز

یک بار کل اطاعات پاک شد. سرویس فعلی ضعیف و غیر قابل اعتمادسرور مجازی

تقویت شده و حجمی شده استدامنه شریف

بیشتر شده استسرعت اینترنت

متنوع شده اما همچنان فاقد یک استاندارد ارائه خدمات استمیزبانی وب

بسیار ضعیفخدمات مشاوره ای

حذف شده استآنتی ویروس

مشابه قبل بسیار ضعیف و محدودخدمات سخت افزاری

در حوزه خدمات شناخته نمی شوندسایت های دانشگاه

در حوزه خدمات شناخته نمی شوندسامانه های دانشگاه

به صورت اداری و توسط کارمند و در قالب اف تی پی غیر قابل جست وجو با کسر از شریف آی دیتأمین محتوا

بیشتر شده است و البته قطعی های مکرر داردپوشش بی سیم دانشگاه

تقریباً وجود نداردسرویس اینترنت روی موبایل

وجود ندارددسترسی به ویژه به منابع اطاعاتی

در اینترنت متوقف مانده و هیچ پیشرفتی در حوزه تشخیص هویت نداشته است. یعنی همچنان برای هر سامانه شریف آی دی
باید نام کاربری همان سامانه وجود داشته باشد

تقریباً وجود نداردخدمات چند رسانه ای



Kyoceraبهزودیموبایلخورشیدی
 Kyocera  کاربرد انرژی خورشــیدی به دنیای موبایل هم رسیده اســت و شرکت 
قصد دارد موبایل خورشیدی به بازار عرضه کند. در این موبایل صفحات خورشیدی 
به جای اینکه بیرون دســتگاه قرار بگیرد، درون نمایشگر و بین LCD و پنل لمسی 
تعبیه  شده است. این تلفن همراه دارای نمایشگری 5 اینچ با سیستم عامل اندروید 

است و با 3 دقیقه قرار گرفتن در مقابل خورشید، کاربر قادر است حدود یک دقیقه با آن مکالمه تلفنی داشته 
باشــد. در صورت محقق شدن این طرح و رسیدن به استاندارد گوشــی های هوشمند بر تر می توان به آینده 

تولید موبایل هایی با بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر امیدوار بود.

بهرهبرداریازبزرگتریننیروگاهخورشیدیجهان
خبر طرح بزرگ تریــن نیروگاه خورشــید حرارتی جهان در مراکــش با ظرفیت 
580 مــگاوات را پیش تر شــنیده ایم. جدیدترین خبرها حاکی اســت که اخیرًا 
فــاز اول این نیــروگاه با ظرفیــت 160 مگاوات به بهره برداری رســیده اســت. 
طبق آنچه رویترز اعالم کرده اســت، برق تولیدی فــاز اول این نیروگاه با قیمت 

کیلوات ســاعتی 0/19 دالر به فروش خواهد رســید. مراکش با بهره برداری کامل از این نیروگاه ساالنه 
از انتشــار 760هزارتن کربن جلوگیری می کند و اســتقالل بخش انرژی اش از ســوخت های فسیلی را 

افزایش می دهد.
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نشست پاریس در حالی در  انرژی
12 دســامبر ســال 2015 حسام قدکساز

میالدی به پایان رسید که برگزارکنندگان نشست 
و فعاالن محیط زیست در طول روزهای برگزاری 
آن، با امیدها و بیم های فــراوان و البته انتظارات 
متفــاوت، تــالش بســیاری کردند تــا اجالس 
بیست ویکم اعضا برخالف اجالس های پیشین 
به نتیجه مثبتی برسد. 150 نفر از سران عالی رتبه 
کشورهای جهان در روز نخست اجالس حضور 
داشتند و حضور این تعداد از سران در یک محل و 
یک روز مشخص، تابه حال در هیچ مجمع جهانی 
سابقه نداشــته اســت. دراین بین، مشارکت دو 
کشــور چین و ایاالت متحده آمریکا با بیشترین 
حجــم انتشــارات گازهــای گلخانــه ای و البته 

مانورهای دیپلماتیک کشــورهای عضو اتحادیه اروپا و 
برخی کشــورهای درحال توســعه، در به ثمر نشســتن 

اجالس تأثیرگذار بود. 
این برای اولین بار پس از تصویب کنوانسیون چارچوبی 
ملــل متحد دربــاره تغییــرات اقلیــم )UNFCCC( در 
سال 1992 میالدی اســت که یک اجماع جهانی برای 
کاهش تبعات تغییرات اقلیم شکل گرفت و از این منظر، 
بسیاری از کارشناســان، توافق نامه پاریس را یک نقطه 
عطف تاریخــی می نامند. بنابه اجماع صــورت گرفته، 
توافق نامه پاریس 30 روز پس از مهیاکردن شرایط تصویب 
و پذیرش آن توسط حداقل 55 کشور عضو کنوانسیون 
که حداقل 55درصد حجم انتشــار گازهای گلخانه ای 
را تولید می کنند، به پیمانی الزام آور تبدیل خواهد شــد 

)بند بیست و یکم(.

بندهای کلیدی توافق نامه
افزایــش  1( محــدود کــردن 
دمای متوســط زمین بــه میزان 
2 درجــه ســانتی گراد باالتــر از 
دوران پیــش از انقالب صنعتی 
و تالش بــرای تحقق هدف 1/5 
درجه سانتی گرادی در چارچوب 
»اصل مســئولیت های مشترک 
اما متفــاوت«: برای دســتیابی 
به ایــن هدف، حجم انتشــارات 
کشورهای عضو باید در کوتاه ترین 
زمان ممکن به نقطه اوج رسیده و 
تعادل بین انتشار و جذب گازهای 
گلخانه ای در نیمــه دوم قرن 21 
حاصل گردد )مفهوم انتشار کربن 
خالص صفر(. اگرچه هیچ تاریخ 
مشــخصی در متن توافق نامه، 
درباره حجم انتشار کربن خالص 
صفر برای کشــورها ذکر نشــده 

است.
2( اقدامات ملی کاهش انتشار 
گازهــای گلخانــه ای در دهــه 
2020 میالدی: پیــش از آغاز 

نشســت پاریس و حتی در طــول روزهــای برگزاری، 
158 سند برنامه معین مشارکت ملی در زمینه انتشار 
گازهای گلخانــه ای )INDCs( بــه نمایندگی از 185 
کشــور به کنوانســیون ارائه شــدند. این اسناد شامل 
برنامه کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
در دهه 2020 میالدی است. باوجود ترغیب کشورها 
در توافق نامه به پیگیری و اجــرای برنامه های کاهش 
انتشــار، هیچ کشــوری در قبال عدم اجرای تعهدات 

خود تنبیه نخواهد شد.
3( تدوین اسناد بلندپروازانه و بازثبت اسناد در دوره های 
پنج ســاله: اســناد برنامه فعلی منجر به افزایش دمای 
حداقل 2/7 درجه سانتی گراد تا پایان قرن 21 نسبت به 
دوران پیشاصنعتی خواهد شــد. بنابراین، الزم است تا 
برنامه های جدیدی برای کاهش بیشتر حجم انتشارات 

از سوی کشورها ارائه شود.
از کشــورهای  4( درخواســت 
توســعه یافته برای تأمیــن مالی 
و حمایــت از کشــورهای فقیــر 
به منظــور کاهــش انتشــارات و 
تطبیــق با تبعــات تغییــر اقلیم: 
کشورهای توسعه یافته قصد دارند 
تا با تداوم بسیج مشترک سرمایه 
100میلیارد دالری از منابع دولتی 
و خصوص )از توافقــات اجالس 
پانزدهم در کپنهــاگ(، از کاهش 
انتشــار و تطبیق با تبعــات تغییر 
اقلیم در کشورهای درحال توسعه 

حمایت کنند.
5( طــرح پایش پیشــرفت و الزام 
کشورها به برآورد حجم انتشارات: 
طی نشســتی که در سال 2023 
و در فواصــل پنج  ســاله برگــزار 
خواهد شد، میزان تحقق اهداف 

توافق نامه ارزیابی خواهد شد.
6( تصدیــق ضرر و زیان ناشــی از 
تأثیرات نامطلوب تغییرات اقلیم: 
اعضای اجالس باید حمایت خود 
از کشورهای در معرض تهدیدات 
تغییــرات اقلیــم را در چارچــوب 

ســازوکارهایی همچون مکانیســم بین المللی 
 ،)Warsaw International Mechanism( ورشو
ارتقا دهنــد. باوجود تأکید بر تقویت مکانیســم 
بین المللی ورشو، متن توافق نامه امکان ادعای 
خسارت را از کشــورهایی که مسئولیت تاریخی 
در قبال تغییرات اقلیم دارند )همچون آمریکا(، 

رد می کند.

ارزیابی توافق نامه
نشســت پاریس و توافق نامه برآمده از آن باوجود 
کاستی هایی که به آن ها اشاره شد، به نظر نگارنده 

این نوشتار، دارای مزایای قابل توجهی است.
توافق نامه اجالس بیست ویکم توانست اجماع 
موفقیت آمیز در دو ســطح بین المللی )پیگیری 
هدف محدود کردن افزایــش دمای میانگین زمین به 2 
درجه ســانتی گراد باالتر از دوران پیشــاصنعتی( و ملی 
)تدوین و ارائه اسناد برنامه معین مشارکت ملی در زمینه 
انتشــار گازهای گلخانه ای توسط 185 کشور جهان که 
تولیدکننده بیش از 90درصد مجموع حجم انتشــارات 
گازهای گلخانه ای هستند( ایجاد کند و چه بسا، انگیزه 
باالی کشورهای عضو کنوانسیون بر مبنای منافع ملی 
خود در کنار اجماع جهانی برای کاهش حجم انتشارات، 
بــه موفقیت جهانــی در زمینه مقابله با تغییــرات اقلیم 

بینجامد.
مزیــت دیگر توافق نامــه پاریس این اســت که برخالف 
توافق نامه های پیشــین ازجمله پروتکل کیوتو که از دو 
چالش هدف گذاری محدود و تقسیم بندی خشک بین 
کشورهای توســعه یافته و درحال توسعه رنج می بردند، 
انتظار بهبود برنامه های کاهش انتشار را مطرح ساخته و 
همه کشورها فارغ از مرزبندی بین آن ها متعهد به کاهش 

حجم انتشارات شده اند.
درمجموع، توافق نامه پاریس حاوی پیام روشــنی است 
مبنی بر اینکه همه کشورهای جهان مایل اند تا به صورت 
هماهنگ به مقابله با پدیده تغییرات اقلیم بپردازند، و این 
توافق نامه نقطه شروعی است برای دستیابی به اهداف 
مشترک جهانی محافظت از زمین و تداوم حیات بشر در 
سایه ترتیباتی جدید از تعامالت بین المللی بر مبنای اصل 

مسئولیت های مشترک اما متفاوت.

حاشیه های نشست
در فاصلــه یــک روز مانده بــه  روز پایانی نشســت،   •
دوستداران محیط زیست با کشیدن نواری قرمزرنگ 
به دور محل برگزاری نشست خواستار عدم تخطی 
حاضران در نشست از خطوط قرمز محیط زیستی 

شدند.
در طــول جلســات کارشناســی نشســت پاریس،   •
به خصوص در روزهای پایانی، اصرار برخی کشورها به 
جایگزینی کلمات، روند پیشرفت نشست را با چالش 
مواجه ساخته بود )به عنوان نمونه، فعل جمله مربوط 
به حمایت مالی کشورهای توســعه یافته از اجرای 
 shall برنامه های کاهش انتشار، در روزهای پایانی، از

به should تغییر پیدا کرد(.

مروری بر مهم ترین توافق محیط زیستی تاریخ

بررسی توافِق پاریس
انتظاراتزیستمحیطیاز

نمایندگانمجلس
نــام رامســر در دنیــا بــا نام  نوید حسینی

کنوانســیون بین المللی حفاظت از تاالب های 
 جهــان قرین شده اســت. کنوانســیونی که در

2 فوریــه1971 بــا تالش های اســکندر فیروز، 
بنیان گذار سازمان حفاظت محیط زیست ایران 
در رامسر انعقاد یافت تا پیشتازی ایران را در زمینه  
حفاظت محیط زیست به رخ جهانیان بکشد. اما 
اوضاع امــروز ما چندان بر وفق مراد نیســت. به 
گفته مقامات رسمی، از میان 252 تاالب فصلی 
و دائمی شناخته شده  ایران، 80درصد آن ها از 
بین رفته اند و یا در حال نابودی اند. 87درصد آب 
حوضه دریاچــه ارومیه به بخش کشــاورزی و با 
کمترین بازدهی اختصاص می یابد. حتی اوضاع 
انزلی که تصور می شود نسبت به بقیه مناسب تر 
است، در شرایط بحرانی است. 10 رودخانه ای 
که به تاالب می ریزند، ساالنه 250هزار مترمکعب 
رسوب وارد تاالب می کنند که موجب شده عمق 
الگون هم اکنون از 9متر در 40 ســال پیش، به 
1متر برســد. جدا از اینکه همیــن ظرفیت هم 
محلی برای دفن زباله های شهری و صنعتی شده  
است. احداث سدهای متعدد در دهه های اخیر 
و اختصاص آب رودخانه ها به بخش کشاورزی و 
طرح هــای صنعتــی دیگــر اجــازه ورود آب به 
بختگان، پریشان، هورالعظیم و گاوخونی و صدها 
تاالب دیگر را نمی دهد. این در حالی است که از 
نظر اغلب کارشناسان محیط زیست اختصاص 
منابــع آبی بــرای چرخه های طبیعــی اولویت 
باالتری از اختصــاص آب برای ایجاد طرح های 

اقتصادی دارد.
میزان توجه سیاست مدارانمان به اهمیت تاالب ها 
را می توان از مسکوت ماندن پنج ساله  طرح قانونی 
حفظ و حمایــت از تاالب های ایــران در مجلس 
هشــتم و نهم تا به امــروز دریافــت. طبق گفته 
مســئوالن سازمان محیط زیســت این الیحه که 
در ابتدای ارائه آن به مجلس دارای 17 ماده بود، 
تمام مباحث مربوط به حفظ، احیا و بهره برداری 
خردمندانــه از تاالب هــا و راهکارهــای قانونی 
برای اعمال مدیریت نویــن تاالب ها در آن لحاظ 
شــده بود و دســتگاه های اجرایی را نیز موظف 
به تعیین نیــاز آبی زیســت محیطی تاالب های 
بحرانی و خسارت دیده و تخصیص حق آبه های 
زیست محیطی می نمود. اما این الیحه اکنون به 
3 ماده خالصه گردیده و موارد مربوط به حق آبه 
تاالب ها از آن حذف شده است. اما از مجلسی که 
تمام هّم و غم آن زیر نظر گرفتن تیم مذاکره کننده 
هسته ای در مذاکره با آمریکا بود انتظاری نمی رود 
که در این فرصت کم باقی مانــده تا انتهای دوره 
مجلس نهم حتی همین قانون ابتر را به تصویب 
رساند. با این حال  مطالبه فعاالن محیط زیست 
از نمایندگان منتخب مجلس دهم آن اســت که 
اهمیــت تاالب هــا را دریابند و الیحــه مدیریت و 
حفاظت از تاالب ها را در اولین روزهای تشــکیل 
مجلس دهم، با همان وجه اولیه آن و با به رسمیت 

شناختن حق آبه  تاالب ها به تصویب رسانند.

از مزایــای توافق نامــه 
پاریــس این اســت که 
برخــالف توافق نامه های 
پروتکل  ازجمله  پیشین 
کیوتــو کــه از دو چالش 
و  محــدود  هدف گذاری 
بین  تقسیم بندی خشک 
و  توسعه یافته  کشورهای 
درحال توسعه رنج می برد، 
انتظار بهبــود برنامه های 
کاهش انتشــار را مطرح 
ســاخته و همه کشورها 
فارغ از مرزبندی بین آن ها 
متعهد بــه کاهش حجم 
گلخانه ای  گازهای  انتشار 

شده اند



 ۷
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اول: این سرویس و صفحه مسما شد به اسم »هزار قلم« به این امید که هزار نفر در آن قلم بزنند. 

دوم: صفحات ما در فضای مجازی ساخته شد. کم کم سعی می کنیم همه شریفی ها را دنبال کنیم. با این حال اگر 
شما که این نوشته را می خوانید، پیش دستی کنید، راحت تر پیدایتان خواهیم کرد.

سوم: برای متن اصلی صفحه منتظر شما هستیم. حتمًا همه شــما تجربه های جذاب و خاطرات به یاد ماندنی از 
خوابگاه، کالس، فعالیت دانشجویی و… دارید که ارزشــش را دارد برای بقیه هم تعریف کنید. پس متن هایتان را 
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عکاس باشی

چرادهانهبازترباعثزمینهمحوترمیشود؟
یکی از مشخصه های لنزها، ماکسیمم اپِرچر یا بیشــترین دهانه نورگیری است. 
این مشــخصه امروزه با عددی کنار حرف التین f بیان می شــود. به طور مثال لنز 
f/2/8  یا f/4. به طور کلی هرچه این عدد کوچک تر باشد، بیشینه روزنه ورودی نور 
بزرگ تر خواهد بود. این موضوع عاوه بر اینکه باعث می شود ساده تر در فضا های 
تاریک عکاســی کنید، یک پدیده جالــب دیگر را در عکس شــما رقم می زند که 
امروزه بسیاری از عاقه مندان عکاســی به سمت آن کشیده شده اند؛ عمق میداِن 
باریک. عمق میدان همان فضای واضح اطراف سوژه شماست که رویش فوکوس 
کرده اید. هرچه دهانه لنز بازتر باشــد، این فضا کمتر است به طوری که اگر از یک 
لنز f/1/8 اســتفاده کنید، فاصله عمق میدان به زیر 5 سانتی متر می رسد. تأثیری 
که با خود به همراه دارد این اســت که بک گراند یا زمینه شما محو می شود و این 

موضوع حسی رویایی  در بیننده عکس خلق می کند.
برای بررسی دلیل آن کافی است خطوط نوری تابیده از جسم را یک بار از دهانه باز 
و بار دیگر از دهانه بسته لنز عبور دهید. برای شهود بیشــتر، به این موضوع اشاره 
می کنیم که نیم سایه تشکیل شده از یک جسم، با بزرگ شدن منبع نور گسترده 

بزرگ تر می شود. بزرگ شدن نیم سایه هم یعنی ناواضح بودن مرز سایه.
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هزار قلم پرده اول: اداره 
دانش آموختگان، عماد الدین کریمیان

جلو باجه
فرمــم را از پنجــره می دهــم بــه آقای 
پشــت باجه. نگاه می اندازد. مراحلش 
خیلی طول کشــیده بود و دیگر خسته 
شــده بودم. فقــط منتظــر بــودم فرم 
احراز را بگیرد و بــروم که گفت: »کارت 
دانشجویی!«. جا خوردم. فکر می کردم 
آخِر آخر وقتی مدرک را می دهند، کارتم 

را باید تحویل بدهم. 
از قبــل این لحظه را تصــور کرده بودم. 
می دانســتم که دوســت ندارم کارتم را 
بدهم. نمی دانم مســئول باجه هم این 
را می داند یا نه، اما کارت دانشــجویی 
فقط یک تکه مقوا )نمی دانم جنســش 
چیســت!( نیســت که برای ورود یا در 
ســلف اســتفاده کنیم. بــرای من )ما( 
کارت دانشجویی خاطرات پنج سال از 
شاید بهترین و تکرارنشدنی ترین دوران 
زندگی اســت. دورانی که بخش بزرگی 
از شــخصیت و حتی هویت من را شکل 
داد. دورانی کــه در شــریف گذراندم، 
شریفی که خانه دوم نه، قطعًا خانه اولم 
شــده بود. در این خانه من خانواده ای 
پیدا کــرده بودم که بهتریــن همراهان 
من شده بودند. کسانی که در کنارشان 
خندیدم، ناراحت شدم، درس خواندم، 
فعالیت دانشجویی انجام دادم، تفریح 
کردم و بزرگ شدم. حاال انگار همه این 
خاطرات در این کارت جمع شده بود و 

من باید دودســتی این صندوقچه مهم 
که به شکل کارت درآمده بود را تحویل 

می دادم.
خواســتم همان حــرف رایــج را بگویم 
امــا زبانــم نمی چرخید. یعنــی از قبل 
می دانســتم کــه نمی توانم راســتش را 
نگویم. کلــی فکر هــم کرده بــودم که 
چگونه این کارت رنگ و رو رفته باارزش 
را حفظ کنم اما چیزی به ذهنم نرسیده 
بود. کیف پولم را درآوردم و بازش کردم. 
دســتم را لرزان لرزان بردم سمت وسط 
کیف. درســت همــان جایی کــه کارتم 
پنج ســال به آن تکیه زده بود. من حتی 
بعد از رفتن به دانشــگاه جدید، جایش 
را عوض نکــرده بــودم و کارت جدید را 

در قسمت زیری گذاشــته بودم. بیرون 
آوردمــش و تحویل دادم. تــه دلم خالی 
شــد. تمام اعضای بدنــم بغض کردند. 
انگار که تکــه ای از بدنم را کندند. انگار 

دنیا تمام شد.

پرده دوم: در اصلی دانشگاه
پنج شنبه اســت. توی دانشگاه جلسه 
داریم. به در اصلی می رسم. به نگهبان 
سالم می کنم و امیدوارم گیر ندهد تا وارد 

دانشگاه شوم.
بفرمایید؟  -

فارغ التحصیلم.  -
پنج شــنبه  لتحصیل هــا  غ ا ر فا  -

نمی توانند وارد دانشگاه بشوند.

جلسه دارم. بابا ما پنج سال دانشجو   -
بودیم اینجا. تــازه فارغ التحصیل 

شدم.
آن موقع که دانشجو بودی، مشکلی   -
داشتی؟ وارد می شدی دیگر. ولی 

االن غیرقانونیه!
حــس غربت کــردم. حس کــردم تمام 
ایــن مــدت درگیــر عشــقی یک طرفه 
بوده ام و حاال معشوق به کلی فراموشم 
 کــرده و حتــی نمی گــذارد نگاهــش 

کنم.
بعد از قدری معطلی وارد می شــوم و به 
جلســه می روم. با خودم فکــر می کنم 
شــاید این معشــوق از اولش هــم برای 

ما نبود.

معشوق بی وفا
وحید دوانی

پنجم اسفند، روز مهندس بود که از کیبوردهای 
توییت نویسان مغفول نماند. توییت یک شریفی 
دربــاره یــک مهنــدس شــریفی را بــه نظرتان 

می رسانیم:
»به دانشجوی برق شریف می گید مهندس، به 

نصاب ماهواره هم می گید مهندس، 
اما قسمت تلخ ماجرا اونجاست که درآمد دومی 

از اولی بیشتره!«

رضا  دلیری

1- مشــخصًا اینجا خوابگاه اســت. 2- اینکه 
کسی در خوابگاه آن قدر کمر همت را شکسته 
)!( و ساالد درست کرده، واقعًا قابل تقدیر است. 
3- همیشــه در خوابگاه ظرف تمیز کم است. 
شایسته است که مسئوالن به این امر رسیدگی 

کنند. 4- این عکس از رضا دلیری است.
پ.ن. ظــرف ظرافــت داره ولــی ظرفیــت نه، 

خوشا سفره!

1- این عکس که ابراهیم گلشنی در اینستاگرام 
قرار داده، بخشی از یک کتاب کنکور کارشناسی 
ارشــد اســت. 2- آخــر کالس درس جــای این 
کارهاســت؟ از مســئوالن ممیزی وزارت ارشاد 
درخواست داریم ســریعًا به این کتاب رسیدگی 
کنند. 3- مشکل درد عشق را حل نکند مهندسی!

ابراهیم گلشنی



صفحـــــــه آخـــــــــر

۲831...0903: آقا برنامه گروه موســیقی، فستیوال 
بود و نه کنســرت. شــما تو متن زدید فســتیوال اما 

باالش خورده کنسرت.
   دقیقًا درســت می گــی. منظور ما 
فســتیوال بوده. مســئوالن مربوطه نیز توجه 

 داشته باشــند که فرق اســت بین فستیوال و
 کنسرت. 

39۲1...091۲: شــما دیگــه چــرا بــه بی نظمــی 
و تنبلــی دعــوت می کنید؟ بچه هــا بــاور نکنید، 
الکی نوشــته کاس هــا دو ســه هفته قبــل از عید 

تق و لق اند. این ســنت آباء و اجدادی است! می خواد 
 با ایــن کارا بــه ســنت آبــاء و اجــدادی تبدیلش 

کنه.
   خب باشه، شما درســت می گی ولی 

حداقل دلمون که خوش باشه دیگه!

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

17

16

15
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آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک
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دانشگاهصنعتیشریف
زیر نظر شورای سردبیری

   تحریریه: رضا کاردررستمی، حسین رجبی، مریم پورعسکری، امین محمدی، غزل عسکری
یاسمن رضایی، محمد صالح سلطانی، داریوش شاهین راد، ابوذر تمسکی، سعیده بهادری، 

سحر بختیاری، محمد جوانمرد، صالح انصاری و با تشکر از حسین احتسابی
   مدیر فنی و هنری: سامان موحدی       سرویس عکس: ســینا حسن زاده، علی سینا اسالمی
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ســابقه کمیته بــه ســال های اول 
انقالب برمی گــردد. کمیته نقش 
بســیار مهمی داشــته اســت و هر 
جایی کــه کاری َلنــگ می مانده، 
کمیتــه بوده کــه می آمــده و ِلنگ 
مشــکل را می گرفته و خاکش می کــرده و کاًل همه چیز 
به خیر و خوشــی تمام می شــده اســت. ایــن خاطره 
خــوش از کمیته هــا باعث شــده تا دانشــگاه صنعتی 
شریف هم کمیته های مختلفی را تشــکیل دهد. البته 
قرار نیســت در این کمیته جای جای دانشــگاه ایست 
بازرســی بگذارند و دهان ملــت را بو کنند و کســی را به 
عقد دیگری در بیاورنــد )البته خدا را چه دیدید شــاید 
بــه زودی زود چنیــن کمیته هایی هم در دانشــگاه راه 
افتاد(، بلکه قرار اســت تصمیمات مختلف دانشــگاه 
آنجا صورت بگیرد. جالب آنجاســت که قرار نیست این 
کمیته صرفًا یک کمیته خشک و خالی باشد بلکه خود 
این کمیته متشــکل از کمیته های مختلفی اســت. به 
قولی دیگر کمیته در کمیته اســت. در اینجا برای اینکه 

کار کمیته های مربوط بــه برگزاری مراســم معمول در 
دانشــگاه آســان تر شــود، کمیته های دیگــری را هم 

پیشنهاد می دهیم:
کمیته شیرینی

وظایف کمیته: انتخاب بین شیرنی تر یا خشک، نحوه 
چیدن شــیرینی در دیس بــه طور صاف یا کــج، اجازه 

برداشتن تعداد شیرینی ها توسط مهمانان. 
کمیته شربت

انتخاب بین شــربت انبه یا آلبالــو یا پرتقال بــا پالپ یا 
بدون پالپ، ســرو شــربت در لیــوان یک بــار مصرف 
پالســتیکی یا مقوایی یا فومی، تعیین مقدار شربت در 

لیوان به میلی لیتر.
کمیته ساز و آواز

انتخاب نــوع ســاز، تصمیم برای نشــان دادن ســاز یا 
عــدم نمایش آن ها توســط انداختن ملحفه رویشــان، 
کارشناسی کوک بودن سازها، انتخاب خواننده مجاز، 
انتخاب خواننده در قید حیات حاضر روی سن یا مرده 
و تله پاتیک مثل مصطفی پاشایی، تعیین نوع موسیقی 

بین راک اند رول، جاز، رپ یا متال شاید هم سنتی.
کمیته سین برنامه

مشــخص کــردن بین ســه برنامــه رایــج ســخنرانی 
- موســیقی - ســخنرانی یا ســخنرانی - ســخنرانی-

موسیقی یا اصاًل سخنرانی-  سخنرانی -  سخنرانی.
کمیته انتظامات

انتخاب رنگ و نوع پارچه انتظامات، نحوه بستن پارچه 
به یک جایی از انتظاماتچی، جانمایی انتظاماتچی ها 
بــرای  در اقصی نقــاط دانشــگاه و ســالن جشــن 
نشــان دادن نظم، طراحی راهکارها و اســتراتژی های 
الزم برای جلوگیری از مصرف شربت و شیرینی و اتمام 

آن ها توسط انتظاماتچی ها.
کمیته تقدیر و تشکر

تقدیر از دســت اندرکاران، تشــکر از حضار، قدردانی 
از اســتادان، ســپاس از مجریــان، شــادباش به همه 
کمیته ها، یادی از آن هایی که ســال قبل بین ما بودند 
و امسال نیســتند، دســت مریزاد ویژه به ناجا و در آخر 

سپاس مخصوص از خانواده رجبی.

وماادراکماالکمیته

در عکس روبه  رو، دلیل 
پارک کردن این خودروها و سد 

کردن مسیر عابران و همچنین 
پارک دوبل را در چه می دانید؟

الف- فاصله زیاد تا پارکینگ 
پشت دانشکده عمران؛

ب- نگرانی از کار نکردن 
دوربین های دانشگاه و صدمه 

به ماشین؛
ج- نقص جسمی و ناتوانی در 

پیاده روی؛
د- نداشتن تحمل دوری از 

خودرو.

سیمرغبلورینبهترین...
 با توجــه بــه اینکــه هفته 
گذشــته کاًل فضای کشور 
انتخاباتــی و هفتــه قبلش 
فضــا جشــنواره ای  هــم 
بــود، تصمیم گرفتیــم تا با 
تمام شــدن انتخابــات، ســیمرغ های بلورین 
انتخابات را از طرف روزنامه به بهترین های هر 

بخش اهدا کنیم. 
جایــزه ویژه بهتریــن تبلیغ، با اتفــاق آرای   •
هیئت داوران به نماینده ســابق ازنا و درود 
در حال نصیحت پسرش برای حفظ آبروی 

پنجاه ساله اهدا می شود. 
در بخش بهترین رزومه، هیئت داوران ضمن   •
تقدیر از خانم ســیده فاطمه حسینی برای 
عضویت در کانون مهندسین فارغ التحصیل 
دانشــکده فنی دانشــگاه تهــران و جامعه 
فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
آقای اصغر ســالمی گلزاری برای خواندن 
کنتــور گاز را شایســته دریافــت ســیمرغ 

دانسته اند. 
در بخــش بهتریــن شــعار تبلیغاتی هیئت   •
داوران آقای محمد علــی برقی )رازلیقی( را 
برای شعار » نه شرقی، نه غربی، فقط آقای 
برقی« شایســته دریافت ســیمرغ بلورین 

دانستند.
هیئــت داوران ســیمرغ بلوریــن بهترین   •
جــام زهــر را به شــورای سیاســت گذاری 
اصالح طلبــان بــرای حمایــت از تمامی 
اعضای فهرســت خبــرگان مــردم، تکرار 
می کنم، تمــام اعضای فهرســت خبرگان 

مردم اهدا می کند. 
ســیمرغ بلورین بهتریــن و هماهنگ ترین   •
عضو ائتالف مشترکًا اهدا می شود به آقایان 
غالمعلی حداد عادل از ائتالف اصول گرایان 

و الیاس حضرتی از ائتالف اصالح طلبان.
ســیمرغ بلوریــن بهترین گل به خــودی به   •
جبهه پایداری انقالب اسالمی برای تعداد 
زیــاد نماینــدگان خــارج از ائتــالف و ارائه 
روزانه لیســت های جدیــد اصول گرایی در 

شهرستان های مختلف اهدا می شود.
ســیمرغ بلورین در بخش ابن الوقت بودن   •
اهدا می شود به آقای فتح الله حسینی برای 
کتک زدن علی مطهری در مجلس و تبلیغات 

به عنوان حامی دولت با رنگ بنفش.
جایزه ویژه محســن رضایــی در انتخابات   •
امســال به آقای ســیدمحمد غرضی اهدا 
می شــود. البتــه هیئــت داوران احتمــال 
می دهنــد این طور که آقای غرضی دســت 
رد به ســینه هیــچ انتخاباتــی نمی زند، در 
دوره های بعدی مجبور باشــیم جایزه ویژه 
سیدمحمد غرضی را به آقای محسن رضایی 

بدهیم. 
همچنین جایزه ویژه هیئت داوران در بخش   •
ســنگ پای قزوین اهدا می شود به ائتالف 
اصولگرایان برای تمرکــز تبلیغات در زمینه 

اقتصاد و معیشت.

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به عصر ارتباطات. تقدیم می کنیم به وزارت پست و تلگراف و تلفن. تقدیم 
می کنیم به مهندس غرضی. تقدیم می کنیم به مرکز محاســبات دانشــگاه صنعتی شــریف که هیچ وقت روی ما 
را زمین نینداخته و همیشــه پای ثابت پرونده ها و تقدیم های ما بوده. تقدیم می کنیم به وضعیت شــبکه شریف. 
تقدیم می کنیم به ســرعتش و تقدیم می کنیم بــه پایداری اش. تقدیم می کنیم به مســئوالنش کــه نمی گذارند 
دانشجویان به شــبکه معاند و جهانی وب دسترسی درست حســابی داشته باشــند و آن ها را از این اتفاق مصون 

می دارند. اگر سرعت و پایداری اینترنت برای ارسال این مطلب پاسخگو باشد، ادامه اش را هم تق... .

تقدیممیشودبه...

حامد تأّملی

علی کیا کاظمی


