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غبار فراموشی را بزداییم
شریف از پنجاه سالگی اش 
عبــور کرد و پای در نیم قرن 
دوم هستی خود گذاشت. 
در این ســال های گذر عمر 
شریف، بســیاری بزرگان و 
اســتادان و دانشــجویان و کارمندان در خاک 
و  دانشــکده ها و آزمایشــگاه ها و کارگاه هــا و 
معاونت ها و مراکز تحقیقاتی اش تالش کردند 

و پرورش دادند و پرورش یافتند.
بســیاری از ایــن شــریفی ها خدمــت خود در 
دانشــگاه را بــه پایان بــرده و  به بازنشســتگی 
روزگار می گذرانند؛ ولی متأسفانه گاه فراموش 
می شــوند. یادمان می رود دکتــر خالصی زاده 
از مدیران این دانشــگاه بود و با همت او و مرکز 
محاسبات دانشگاه غول کنکور، سراسری شد 
و امــروز در تنهایی خانــه باصفایش، با حافظ و 
دیوانــش خلوت و انــس دارد. یا مهندس علی 
مقدسیان، که باید پدر ورزش  دانشگاه شریف 
لقبش دهیم، خانه باصفای تجریشش، انتظار 
حضــور مدیران دانشــگاه را می کشــد تا پاس 
داشته شود و به این ترتیب یکی از پدران پرشمار 

این دانشگاه شریف تکریم شود.
شــاید وقت آن رسیده است تدبیری اندیشیده 
شود که در طول سال دیداری با اهالی خانواده 
شــریف تعریف شود یا در همایش های عمومی 
سالیانه دانشگاه به خانه دومشان دعوت شوند.
چنین ساختارها و تجربه هایی در ساختارهای 
اداری این کشــور یا شــاید حتی جهان مرسوم 
نیست؛ اما کرامت و بزرگداشت بزرگان در روح و 
رفتار ایرانی جایگاه ویژه ای دارد. روح و رفتاری 
که به تعلق خاطری بیشــتر به مجموعه شریف 

خواهد انجامید .
آن زمان هایی که در مرکز اســناد دفاع مقدس 
به تحقیق مشــغول بــودم، اهالی مرکز ســنت 
خوبــی بین خود داشــتند که در طول ســال با 
تلفنی از سوی رئیس مرکز، دور هم جمع شده 
به دیدار خانواده دوســتان درگذشته و شهید و  
پیشکسوتشان می رفتند. با وزارت ارشاد هم در 
چندسالی که همکاری کرده ام شاهد آن بوده ام 
که این مجموعه با چه عشــقی هوای همکاران 
شریف خود را که بازنشسته و غیربازنشسته اند، 
دارند. هوای همکاران قدیم و جدید را داشــتِن 
وزارت ارشــادی ها شــامل ســرزدن های گاه و 
بی گاه، تشــکیل جلســات و محافل دوســتانه 
ماهیانه و ســالیانه کــه شــاید در وزارتخانه هم 
نباشد، دعوت از پیشکســوتان و بازنشستگان 
در مراســم ها و پیگیربودن حضور آن ها در این 

مراسم ها است.
روزگار می گذرد و خواه ناخواه  بزرگان و استادان 
و کارمندان و مدیران خانواده بزرگ شــریف به 
جرگه بازنشســتگان خواهند پیوســت. تکریم 
و بزرگداشــت پیشکسوتان شــریف ۵۱ساله از 
اموری است که شاید از گذشته موردتأکید بوده 
است؛ اما رواست برمبنای سنت منظمی تعریف 
و پیگیری شــود. تکریم و بزرگداشتی که شامل 
سرزدن های به ظاهر ساده تا مراسم های تکریم 

و بزرگداشت رسمی شود.

سرمقاله

تقریباً یک ســال از پایان انتخابات ریاســت جمهوری 
صفحه  2 می گذرد. در این مدت شاهد حجم بزرگی ...  
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خوابگاه غوغاست
در ادامــه جشــنواره خوابگاهــی اردوی یک روزه شهرســتانک مخصوص دختران 
خوابگاه های شهید شوریده و طرشت2 در روز 6 اردیبهشت برگزار می شود. دختران 
خوابگاهی همچنین می توانند روز سه شنبه در پردیس سینمایی مگامال به تماشای 
فیلم »التاری« بنشــینند. مســابقات بیلیارد فوتبالــی و دارت فوتبالی به ترتیب در 

سالن های ورزشی خوابگاه طرشت3 و خوابگاه احمدی روشن در روز 7 اردیبهشت مخصوص پسران خوابگاهی 
برگزار می شود. اولین مسابقه عکاسی نیز در جریان این جشنواره برگزار می شود. برای کسب اطالعات بیشتر 

به کانال تلگرامی student_sharif@ مراجعه کنید.

مدیرعامل ایران خودرو به دانشگاه می آید
شاید در روزهای قبل بر بردهای دانشگاه تصاویری از خودروی پیکان یا پراید برعکس 
نظر شــما را به خود جلب کرده باشــد. این تصاویر برنامه ای است که قرار است فردا 
ســاعت ۱3:30 در آمفی تئاتر مرکزی، خودروســازی ایران را زیر ذره بین قرار دهد. 
مهندس هاشم یکه زارع، مدیرعامل شــرکت ایران خودرو و دکتر مهدی غضنفری، 

وزیر سابق صنعت، مهمانان این برنامه هستند که قرار است به سؤاالت دانشجویان پاسخ دهند. در این برنامه 
همچنین چند تن از استادان برجسته دانشگاه سخنرانی می کنند و مستند »چرخ ناکوک« پخش می شود. 
برای ارسال پرسش های خود یا رأی دادن به سؤاالت موجود به کانال تلگرامی PoshteTribune@ مراجعه کنید.

 فستیوال پرطرفدار شریف
فستیوال موسیقی جزء برنامه های باسابقه شریف است که کانون موسیقی هر سال 
آن را برگزار می کند. فستیوال موســیقی امسال با نام »جشنواره صبا« در سه روز 
نهم و دهم و یازدهم اردیبهشــت و در سه سبک سنتی و کالسیک و تلفیقی برگزار 
می شود. داوران این جشنواره را افراد سرشناسی چون دکتر حسن ریاحی  و فردین 

خلعتبری تشکیل می دهند. با رأی داوران و مخاطبان داخل سالن از هر سبک دو گروه انتخاب می شوند و 
کانون موســیقی با همکاری نرم افزار نواک از آن ها حمایت می کنند. بلیت فروشی از سه شنبه شروع شده و 

همچنان ادامه دارد و تا اینجا با استقبال بسیار خوبی مواجه بوده است.

فرصت مطالعاتی در جام جهانی
سال گذشته تعدادی از دانشجویان برای فرصت مطالعاتی به دانشگاه پلی تکنیک 
سن پترزبورگ رفته بودند. بعضی از آن ها با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری 
راهی شدند و بعضی دانشجویان هم با مذاکره با دانشگاه روسی از شهریه  این دوره  
معاف شــده بودند. 26فروردین ایمیلی از طرف دکتر نایبی ارســال شد که در آن 

اعالم شده بود دانشجویان می توانند تا 2۵ اردیبهشت برای دور جدید این برنامه ثبت نام کنند. اما سه روز 
بیشتر طول نکشید که دکتر نایبی دوباره ایمیل زد که ظرفیت برنامه تکمیل شده است و دیگر کسی رزومه 

نفرستد. بررسی کردیم دیدیم این برنامه درست با ایام جام جهانی مقارن شده بود.
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تقریبًا یک ســال از پایان انتخابات  ریاست جمهوری می گذرد. در این گزارش
مدت شــاهد حجم بزرگــی از انتقــادات وارد بر دولت 
بوده ایم و هستیم. یکی از مهم ترین این انتقادات بحث 
برجام و فازهای مختلف آن اســت. اینکه اساسًا برجام 
درست بوده اســت یا نه و پایبندی به آنچه نتیجه هایی 
برای کشــور خواهد داشت موضوعی است که مستند 
»فروشــنده دو« به طورکلی به آن پرداخته است. هفته 
گذشته این مستند به همت بسیج دانشجویی و با حضور 

استاد خوش چشم در آمفی تئاتر دانشگاه اکران شد.
موضع و دیدگاه مستند خیلی زود مشخص شد. انگشت 
اتهام به سمت شخص رئیس جمهور بوده و نقطه شروع 
مســتند نیز خوشــحالی های مردم بعد از اعالم نتایج 
انتخابات است. چه می شود که مردمی روزگاری انرژی 
هســته ای را حق مســلم خود دانســته و مدتی بعد، از 
عقب نشینی در مواضع هسته ای خوشحال می شوند؟ 

سؤالی که بحث با آن آغاز می شود.
در جواب این ســؤال، نقل قول هایی از حســن روحانی 
در مناظرات انتخاباتی 92 و ســال گذشــته پخش شد. 
جاهایی که رئیس جمهور چرخیدن صنعت هسته ای را 
مشروط به چرخیدن اقتصاد دانسته و حرف از برجام های 
دو و سه زده است. مسیری که مستند تاوان آن را تضعیف 
قوای دفاعی کشــور، بیکارشدن متخصصان نظامی و 
وابسته شــدن به کشــورهای غربی می داند. به هرحال 
انتخابات 96 برگزار شده و روحانی پیروز می شود. مردمی 
که به خیابان آمده اند در جواب این ســؤال که برای چه 
شادی می کنند، پاســخ های متفاوتی دارند. خیلی ها 
دقیقًا نمی دانند چه شده است و صرفًا از انتخاب بین بد 
و بدتر خود خشنودند. بعضی ها سیاست های روحانی 
را به نفع کشــور دانسته و معتقدند فضای فکری کشور 
باز شده است و بعضی دیگر این انتخاب را به ضرر کشور 
می دانند. حمله تروریستی داعش کمی بعد از انتخابات 

نقطه عطف بحث مستند است.
شــور و حــرارت موضــوع و صحنه هــای طنــز باعــث 
می شــد جمعیت حاضر با مســتند همراه شوند؛ ولی 
پیوســته نبودن مطالب و کلیپ ها، سیاه نمایی بیش از 
حد و اضافه شدن کلیشه ها در بعضی لحظات بیننده را 
از مستند خسته می کرد. صحبت های ضدونقیضی از 
رئیس جمهور پخش شد. حرف هایی که حاکی از تغییر 
نــگاه او به موضوع دفاع موشــکی قبــل و بعد از حمله 
داعش بود. این تغییرات محدود به شخص او نبود و افراد 

دیگری مثل علی اکبر صالحی و دیگر هم نظران نیز نشان 
داده شدند. مســتند به قربانیان این سیاست در طول 
ســال های اخیر نیز پرداخته بود. کســانی که روزگاری 
دفاع موشکی یا صنعت هسته ای کشور را می چرخاندند 
و امروز به شــغل های عجیبــی روی آورده اند. از کارگاه 
الستیک فروشی تا کار در کارخانه هایی که هیچ ارتباطی 
با صنایع هوایی ندارد. من باب مثال می توان به مهندس 
خوانساری اشــاره کرد که از بزرگ ترین افراد حاضر در 
فضای هسته ای کشور بوده و امروز در کارخانه تولیدی 

مربوط به فاضالب کار می کند.
از زبان افراد حاضر در مســتند گفته می شــد که دکتر 
صالحی در طول این ســال ها بســیاری از مهندسان و 
مدیران بخش هسته ای کشور را از کار برکنار کرده است. 

حتی دوستان شهید احمدی روشن نیز در این لیست 
بوده اند. این عقب نشینی ها فقط در صنعت هسته ای و 
دفاع کشور نبوده بلکه هواوفضا را نیز درگیر خود کرده 
است. جمله جناب ظریف که صنعت هواوفضا آینه دق 
ما شده است و گالیه مهندسان سابق این صنعت نکات 

مهم این قسمت از بحث بود. 
اما نگرانی اصلی مستند آینده است. نیم جمله معروف 
خانم موگرینی که گواهی بر این مدعاســت که »برجام 
و به تبع، عقب نشینی ایران در مواضع خود برای ایجاد 
توافق ادامه دارد« و از آن به اسم روح برجام یاد می کنند. 
صاحــب اثر مســتند فکــر می کند سیاســت های این 
دولت اگر همچون ســابق ادامه پیدا کند نتیجه ای جز 

ازدست دادن منافعی بیشتر نخواهیم داشت.

گزارشی از اکران مستند »فروشنده دو« در دانشگاه

ایران من حراج؟
Ó	 بــا توجــه بــه نزدیکــی آزمون سراســری

کارشناسی ارشد ســرویس رفت وبرگشت 
از درب کتابخانــه مرکزی به خوابگاه های 
طرشــت2، طرشــت3 و شــهید احمدی 
روشن و برعکس، تا روز ۵ اردیبهشت برقرار 
است. این سرویس ها هرروز )حتی روزهای 
تعطیــل( از ســاعت ۱9 تــا 24 به صورت 

یک ساعت یک بار برقرار است.
Ó	 گــروه کــوه این بــار صعود به قلــه جنگل

خطیرکــوه را برای دختــران در نظر دارد. 
این صعود یک روزه  در 7 اردیبهشت برگزار 
می شــود و اولویت ثبت نــام با ورودی های 
96 است. جلسه توجیهی که حضور در آن 
اجباری است، فردا ساعت ۱2 در کالس۱ 

ساختمان شهید رضایی برگزار می شود.
Ó	 دانشــجویان خوابگاهی که تــا االن برای

واریز هزینه این ترم خوابگاه اقدام نکردند 
تا ۱۵ اردیبهشــت مهلت دارند. در صورت 
پرداخــت تــا ایــن روز مشــمول تخفیف 
می شــوند، در غیــر این صــورت تخفیف 
نقدی آن ها حذف خواهد شد. اگر تخفیف 

می خواهید عجله کنید!
Ó	 »ادامه سلســله جلســات »علم و معرفت

با ســخنرانی حاج آقا علیپور فردا ســاعت 
۱8:30 با حضــور دکتر نایبــی و حاج آقا 
رســتمی در نمازخانــه خوابــگاه شــهید 

احمدی روشن برگزار می شود.
Ó	 در ادامــه سلســله جلســات ســخنرانی

صاحبان کسب وکارهای موفق و کارآفرینان 
برجسته، این بار بابک کبیری، مدیرعامل 
ریحون، مهمان برنامه اســت. این جلسه 
دوشــنبه از ساعت ۱6:30 تا ۱8 در سالن 
سمعی بصری دانشکده مهندسی صنایع 
برگزار می شود. ورود برای عموم آزاد است. 
برای ثبت نام افراد خارج از دانشگاه جهت 
هماهنگی با حراست به کانال تلگرامی@

ssa_iesharif  مراجعه کنید.
Ó	 برنامــه »ســمپاد دیــروز، امروز، فــردا« با

حضور خانــم دکتر مهاجرانی، رئیس ملی 
مرکز پــرورش اســتعدادهای درخشــان 
و دانش پژوهــان جــوان، به همــراه پخش 
بخشــی از مســتند »خوش درخشــیدند 
ولی...« سه شنبه از ســاعت ۱4 تا ۱6 در 

آمفی تئاتر مرکزی برگزار می شود.
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شریف زیبا، نسخه ی دو
یکــی از برنامه های خوبی که ســال گذشــته از طــرف معاونت فرهنگــی برگزار 
شــد »شــریف زیبای من« بود. در آن روز اتومبیل ها فقط برای پارک کردن پشــت 
عمران اجازه تردد داشــتند. همچنین برنامه هــای جذابی مانند دوی همگانی و 
دوچرخه سواری همگانی برگزار شد و جمشید مشایخی و چند فرد مشهور دیگر در 

این برنامه شرکت کردند. ساماندهی سامانه  ترافیک دانشگاه را می توان از نتایج فرهنگی این رویداد دانست. 
امســال و در روز ۱۱ اردیبهشت قرار اســت برای دومین بار این رویداد برگزار شود. معاونت فرهنگی از تمام 

کسانی که عالقه مند به همکاری هستند دعوت می کند به معاونت فرهنگی مراجعه کنند.

سال نو، لباس نو
در ســال جدید نیروهای خدماتی دانشگاه با لباس های تازه نونوار شدند، ولی با 
حاشــیه و نارضایتی. در طرح جدید لوگوی بزرگی از شــرکت پیمانکار روی لباس 
گلدوزی شــده اســت که خدماتی ها را کاماًل از بقیه افراد جدا می کند. نیروهای 
خدماتی که بســیاری از آن ها مدت هاست در شریف هســتند و جزئی از خانواده  

شریف محسوب می شوند، عقیده دارند با این لباس آن ها بیش از پیش از خانواده شریف جدا شده اند. پیش 
از این نیز نیروهای خدماتی لباس فرم داشته اند، اما هرگز لباسشان نشانگر شرکتی بودن آن ها نبود. رابطه 

استخدامی نیروهای خدماتی دانشگاه یکی از نقاط تاریک و مبهم مدیریت دانشگاه است.

بغل گوش خودمان شماره 758  شنبه 1 اردیبهشت 97 بــــــــخش  خـــــــبری

 گشت ارشاد یا گشت ارعاب
افرادی با لباس و با تجهیزات  نعمت ا.. فرهادی

کامل نظامی می بینی که در کنار ونی که مربوط 
به نیروی انتظامی است، ایستاده اند. خانمی که 
از دیــد آن هــا مانتو، روســری، شــلوار و کفش 
نامناسبی را برای پوشیدن انتخاب کرده است، از 
کنارشان رد می شود. از خانم رهگذر می خواهند 
به داخل ماشین بیاید، خانم به طور طبیعی علت 
را جویا می شــود، نظامی ها علت را نمی گویند، 
خانم مقاومت می کند، نظامی ها با گرفتن دست 
و پای خانم سعی می کنند او را به داخل ماشین 
منتقــل کنند، مــردم به کمک خانــم می آیند، 
نظامی ها شروع به کتک کاری و اعمال خشونت 
می کنند. روسری خانم به علت فشار زیاد می افتد، 
لباس خود و همراهانش به شــکل نامناســبی 
درمی آید و کلمات نامناسب و هنجارشکنی بین 

مردم و نظامی ها ردوبدل می شود.
این همه خشــونت برای چیســت؟ نظامی ها 
معتقدند خانم رهگذر با انتخاب چنین پوششی 
مصونیت خود را به خطر انداخته است، یعنی 
لباســی به تن کرده اســت کــه بدخواهان )نه 
نظامی ها( چشم ناپاک را تحریک می کند که با 
جمله ای به او بی احترامی کنند یا خدای نکرده 
او را آزار فیزیکــی دهند. بدخواهانی که غیر از 
خود، پشــتیبانی جایی را ندارند. برای مقابله 
بــا چنیــن بدخواهانــی نظامیــان بــه صحنه 
آمده اند که به صورت سازمان دیده شده حقوق 
می گیرنــد تا در خیابان ها بریزند و دختران را با 
بی احترامی کردن یا خشــونت و آزار فیزیکی از 

شر چشم ناپاکان نجات دهند.
به همین سادگی است، طنز دردناک مقابله با 
بدحجابی. همان قدر که برای امنیت بخشیدن 
به زن، به امنیت روحی و جسمی او و اطرافیانش 
در خیابــان حمله می کنند، با مقابله ناشــیانه 
با، به زعــم خود، معضلــی به نــام بدحجابی، 
بدحجابــی را ترویــج و محجبه بــودن را تقبیح 
می کنند. طبق آموزه های دین اســالم حجاب 
تــا حد خاصی بــرای زن الزم اســت. درنتیجه 
اگر خواهان باحجاب شــدن تمام زنان جامعه 
هستیم، باید راهکاری بیندیشیم که به افزایش 
مقبولیت حجاب در جامعه منجر شود، نه نفرت 
از آن. حجاب فردی مسئله ای اعتقادی است. 
بنابراین بــرای اینکه کســی باحجاب شــود، 
باید متقاعد شــود حجاب الزمــه زندگی بهتر 
برای اوســت. ایجــاد چنین اعتقــادی در بین 
تعداد فراوانی از افــراد جامعه نیازمند حرکتی 
فرهنگی اســت. وقتی درصد بزرگی از جامعه 
به امری معتقد نیســتند، آیا با دیدن خشونت 
از طــرف نظام علیه خــود و اطرافیان خود، که 
دارای پوشش نامناســب هستند، اعتقادشان 
به الزم نبودن حجاب از بین می رود یا به حجاب 
اعتقــاد پیــدا می کند؟ آیــا بــا زندانی کردن و 
مجازات کســی که بــرای بی حجابی اش دلیل 
دارد و ایــن دلیل برای بخــش خوبی از جامعه 

مقبول است، بی حجابی ریشه کن می شود؟

گروه دانشــجویی رســانا هرسال ســمینار یا همایش علمی مفصلی برگزار می کند. امســال آن ها فناوری 5G را در همایش سیستم های نوین  مخابرات بی سیم بررسی کردند. با مسئوالن همایش مصاحبه ای مکاتبه ای انجام دادیم که در ادامه می خوانید.گفت وگو

را محــور همایــش   5G چــرا 
انتخاب کردید؟

چــون 5G می تواند تحــول بنیادین در 
سیســتم های کنونــی به وجــود بیاورد 
و در پیشــرفت زمینه هــای بانکــداری 
 ،)IOT(اینترنتــی، اینترنــت اجســام
هوشمندسازی کارخانه ها و ربات ها و... 
نقش بسزایی ایفا کند. این موضوع چه 
برای تیم برگزاری و چه برای هیئت علمی 
کنفرانســی جالب بــود و تصمیم بر آن 
شــد که در این زمینه مانند ســال قبل 

کنفرانسی برگزار شود.
چه موضــوع علمی ویژه ای در 
این همایش مطرح شــد که در 

آینده جلب نظر خواهد کرد؟
در ایــن همایــش به بررســی یکــی از 
داغ ترین موضوعات روز که پردازش های 
توزیع شده است پرداخته شد .اصواًل در 
سیســتم های توزیع شده تمام عملیات 
الزم در یک سرور انجام نمی پذیرد و این 
پردازش ها در سرورهای متفاوت انجام 
می شــود. مزیت این روش  این اســت 
که در صورت استفاده از الگوریتم های 

بهینــه، قــدرت و ســرعت پــردازش ما 
افزایش می یابد و همچنین آسیب پذیری 
سیســتم نســبت بــه حمــالت کاهش 
می یابــد، زیرا دیگــر تمــام پردازش ها 
در یــک ســرور انجــام نمی شــود. اما 
نــکات بنیادینــی هــم وجــود دارد که 
بایــد موردتوجه قــرار بگیــرد. ازجمله 
امنیــت اطالعات و اینکه این ســرورها 
ممکن است درست کار نکنند یا سرعت 

پردازششان باهم یکی نباشد.

تعداد شــرکت کنندگان چقدر 
بوده است؟

درمجموع دو روز میزبــان  حدود ۱۵0 
شــرکت کننده از شــرکت های مطــرح 
فعــال در ایــن حــوزه و از دانشــجویان 
بودیم. 34 مقاله ارســالی برای شرکت 
در کنفرانس داشــتیم که ابتدا تعدادی 
از مقاالت با بررســی چکیده ها انتخاب 
شدند و درنهایت 2 مقاله با نظر اعضای 

هیئت علمی منتخب اعالم شدند.

اسپانســرهای مادی و معنوی 
رســانه ای برنامه چه کســانی 

بودند؟
شــرکت های وب، همراه اول، شــرکت 
اریکسون، پژوهشکده مخابرات نظری 
و خدمات انفورماتیــک بانک مرکزی از 

حامیان این دوره کنفرانس بودند.
برنامه را چه کســی اجرا کرد؟ 
آیــا رســانا زیــر نظــر اعضــای 
هیئت علمــی و بــا مشــارکت 
شاخه دانشجویی IEEE آن را 

برگزار کرد؟
هرسال رســانا یک سمینار علمی را زیر 
نظر یکی از اعضای هیئت علمی برگزار 
می کند. امســال این ســمینار زیر نظر 
دکتر بابک حســین خلج برگزار شــد. 
اعضای کمیته علمی این سمینار همه 
از هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه 
 IEEE شریف بودند. همچنین انجمن
شــاخه شــریف نیز کمک شــایانی به 
برگزاری سمینار کرد. به نوعی سمینار 
تلفیقــی از کار دانشــجویی با نظارت و 
همکاری هیئت علمی دانشکده است.

یک  ســال پــس از  ط گزارش ســقو ثــه  د حا
آسانسور ســلف وضعیت آسانسورهای 
دانشگاه را بررسی کردیم و حاال تصمیم 
گرفتیم دوباره نگاهی به آخرین وضعیت 
آسانســورها بیندازیــم. ایــن بــار نیز با 
واحدهایی از دانشگاه که آسانسور دارد 
و در بررســی قبل آسانســور خــارج از 
ســرویس داشته اســت تماس گرفتیم. 
ســپس این فهرست را با معاونت مالی و 
اداری هــم چــک کردیم کــه نتیجه در 

جدول مالحظه می شود.
طبــق آمــاری کــه بــه دســت آوردیم، 
آسانسورهایی در دانشکده های فیزیک، 
عمران و مهندســی شیمی و نفت هنوز 
غیرفعال و در انتظار بازرســی استاندارد 
اســت. همچنین آسانســور مســافربر 
خوابگاه شادمان نیز غیرفعال است. دو 
آسانسور مسافربر سلف که دو سال قبل 
به دلیــل حادثه پیش آمده از ســرویس 

خارج شــده بودند، چندی پیش دوباره 
شروع به کار کردند اما مدتی قبل دوباره 
از ســرویس خــارج شــدند و بــار دیگر 
دانشــجویان و کارکنان مجبور هستند 
طبقات سلف را پیاده طی کنند. آسانسور 
مجموعه شــریف پالس هنــوز غیرفعال 
اســت. ممکن است بســیاری از شما از 
وجود این آسانســور بی خبر باشید. این 
آسانسور شــریف پالس را به طبقه سوم 
سلف متصل می کند. وجود این آسانسور 
در برنامه های اولیه شــریف پالس نبوده 
است؛ اما دانشگاه مجموعه را به اجرای 
این پروژه ملزم کرده اســت. در گذشته 
گمان می کردیم به کارنیفتادن آسانسور 
شریف پالس عمدی و به علت وجود کافه 
در طبقه ســوم سلف اســت؛ اما پس از 
صحبت با مسئول شریف پالس دریافتیم 
هنوز منتظر بازرسی استاندارد هستند و 
پس از بازرســی استاندارد این آسانسور 

فعال خواهد شد. 

 5G بررسی پردازش های توزیع شده و فناوری

جهش بعدی در مخابرات

آخرین وضعیت آسانسورهای دانشگاه

چشمشان به قدوم استاندارد سفید شد
توضیحاتوضعیتتعدادآسانسور

فعال۱دانشکده فیزیک )مسافربر(
منتظر نوبت بازرسی استانداردغیرفعال۱دانشکده فیزیک )باربر(

فعال2کتابخانه )مسافربر(
فعال۱ریاضی )مسافربر(

فعال۱ساختمان اداری )مسافربر(
فعال2مدیریت )مسافربر(

منتظر نوبت بازرسی استانداردغیرفعال۱عمران ) باربر (
منتظر نوبت بازرسی استانداردغیرفعال۱م.شیمی ) باربر (
فعال2انرژی )مسافربر(

فعال۱شیمی )مسافربر(
فعال۱شیمی ) باربر (

منتظر نوبت بازرسی استانداردغیرفعال2رستوران )مسافربر(
فعال2رستوران ) باربر (

فعال۱ابن سینا )مسافربر(
فعال۱ساختمان خودرو )آنزیم(

منتظر نوبت بازرسی استانداردغیرفعال۱خوابگاه شادمان )مسافربر(
فعال2خوابگاه وزوایی )مسافربر( 
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اصاًل »دارم برات« خاصی در نگاه سال اول دانشگاه شریف هست. آن قدر نیمسال اول به آدم سخت می گذرد و آن قدر جو رقابت شدید است که پس از امتحانات پایان ترم اول حس آدمی را داری  که انگار یک بار سنگین بددست را به باالی کوهی رسانده است. راحت می شوی تا نیمسال بعد. اما نیمسال دوم آن قدر زود شروع می شود که نتوانسته ای آن طور که باید استراحت کنی. از طرفی پرونده
اســتادان هم قبل از عید را معمواًل جدی نمی گیرند و از 22 بهمن به بعد هم حال وهوای عید اســت و کلی فعالیت فوق برنامه جذاب. پس از آن هم 20 روز تعطیلی عید و دو هفته تق ولق فروردین تا اینکه می رســد 
به اردیبهشت و خیل میان ترم هایی که به پایان ترم چسبیده است. آمار نشان داده است ترم دوم به علت خصوصیات ویژه اش، در ده سال گذشته قربانیان بسیاری را در بحث آموزشی گرفته است. این آمار را باهم 

مرور می کنیم تا شاید در کاهش تلفات ورودی های 96 مؤثر واقع شویم.

افت معدل از ویژگی های بارز او بود
در سال های 86 تا 9۵ در تمام سال ها شاهد افت معدل دانشگاه بوده ایم. 
این پدیده برای ورودی های 87 و 88 به اوج می رسد، به طوری که به ترتیب 
قریب به 80 و 90صدم نمره معدلشــان افت کرده اســت. جالب است در 
ســال هایی که اتفاقات مهم محیطی مثل انتخابات یا وقایع 88 رخ داده 
اســت، افت معدل محســوس تر از ســال های مجاورشــان بوده است. به 
ســال های 87، 88، 9۱ و 9۵ دقت کنید. امســال هم جام جهانی در راه 

است!
تنها ســال هایی که از این قاعده مستثنا بوده اند سال 92 و 94 بوده است 
کــه به ترتیب 4 و 27صدم نمره، میانگین بیشــتری از نیمســال اول ثبت 
کردند. اصاًل نودوچهاری ها عجیب اند! معدل نیمســال دومشان نزدیک 

۱6 بوده است!

نیمسال دومنیمسال اولسال ورودی

86۱۵/78۱۵/02

87۱۵/8۱۱4/9۵

88۱۵/۵2۱4/6۵

89۱۵/29۱۵/۱8

90۱۵/42۱۵/32

9۱۱۵/87۱۵/70

92۱۵/42۱۵/46

93۱۵/9۱۱۵/80

94۱۵/66۱۵/93

9۵۱۵/69۱۵/38
 

دوران مشروطی
در تمام این ســال ها درصد مشــروطی ها در دانشگاه رشدی عجیب نسبت 
به نیمســال اول داشته است، حتی در ســال های 92 و 94. اوج رشد درصد 
مشــروطی ها در ســال های گذشــته نیز مربوط به ورودی های 9۵ است که 
۱23درصد رشــد در تعداد مشــروطی از نیمســال اول به دوم داشــته اند و 
9/6درصد آن ها مشروط شده اند. یعنی از هر ۱0 نفر یک نفر! بقیه سال های 
90 تا 9۵ نیز بیش از 4۵درصد رشد مشروطی از نیمسال اول به دوم داشته اند.

 
1234567

863/29/38/۱8/26/74/74/3
874/7۱۱/0۱0/08/۵7/86/2۵/8
88۵/9۱2/8۱0/۵8/07/36/7۵/3
896/67/49/87/46/۱6/4۵/7
90۵/۱7/98/67/۵7/46/7۵/7
913/96/08/2۱0/۱7/76/96/9
924/87/۵8/۱9/۱7/67/3۵/2
932/47/77/97/۱4/84/8۵/۵
943/8۵/۵7/87/26/3
954/39/68/۵

  

خوابگاه برای پسرها امن تر است، منزل برای دخترها
یکی از نــکات جالب این بود که پســرهای خوابگاهی درصد مشــروطی 
کمتری در سال های 92 تا 9۵ نسبت به غیرخوابگاهی ها در نیمسال دوم 
داشــتند. این آمــار در دخترها کمی متفاوت اســت. دختران خوابگاهی 

در دو سال 93 و 9۵ بیشتر از دختران غیرخوابگاهی مشروط شده اند. 

خوابگاهیغیرخوابگاهیسال

پسرها

92%8/۵%7/۵
93%9/۱%۵/2
94%۵/7%۵/3
9۵%۱۱/۵%9/۱

دخترها

92%6/0%۵/4
93%7/۱%۱۱/9
94%۵/2%۵/9
9۵%6/6%9/4

پرونده بررسی افت معنادار تحصیلی در نیمسال دوم تحصیل، ویژه ورودی های جدید و مسئوالن دانشگاه

بپا مشروط نشی
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Ó	آیا می دانستید بیش از 30درصد شریفی های ورودی 85 تا 92 کارشناسی که درسشان تمام شده است، حداقل یک بار مشروط شده اند؟

Ó	آیا می دانستید درصد مشروطی ها در 12 سال گذشته از نیمسال اول به دوم بیش از 40درصد رشد داشته است؟

Ó	آیا می دانستید پسرهای خوابگاهی کمتر از پسرهای غیرخوابگاهی مشروط می شوند؟

Ó	آیا می دانستید بیش از 64درصد از ورودی های 92 پنج ساله هستند؟

آیا می دانستید ...

مقایسه میانگین معدل نیم سال اول و دوم به تفکیک سال ورود به دانشگاه 
)86 تا 95(

درصد مشروطی نیمسال دوم به تفکیک وضعیت خوابگاه )پسرها(

درصد مشروطی نیمسال دوم به تفکیک وضعیت خوابگاه )دختران(

درصد مشــروطی ورودی های 90 تا 95 به تفکیک نیمسال تحصیلی و سال 
ورود

86 87 88 89 90 9۱ 92 93 94 9۵

   نیمسال دوم   نیمسال اول

   خوابگاهی   غیر خوابگاهی

   خوابگاهی   غیر خوابگاهی

۱۵.78

۱۵.02

۱۵.8۱

۱4.9۵

۱۵.۵2

۱4.6۵

۱۵.29
۱۵.۱8

۱۵.42
۱۵.32

۱۵.87
۱۵.70

۱۵.42
۱۵.46

۱۵.9۱
۱۵.80

۱۵.66

۱۵.93
۱۵.69

۱۵.38

۱ 2 3 4 ۵ 6 7

%۱0

%8

%6

%4

%2

0

909192939495

92 93 94 9۵

92 93 94 9۵

8.۵

6

7.۵

۵.4

9.۱

7.۱

۵.2

۱۱.8

۵.7

۵.2

۵.3

۵.9

۱۱.۵

6.6

9.۱

9.4
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پرونــــــــــــــــــــــده

عقب نشینی تاکتیکی
 گاهی الزم است حصارهای ذهنی 

خود را بشکنیم!
گاهی وقت هــا همه چیز از  رضا کاردر رستمی

تعصبی غلط یا حصاری ذهنی شروع می شود. 
موقعیتی را در نظر بگیرید که شواهدی مبنی بر 
لورفتن عملیات در شب عملیات به فرمانده ارائه 
می شــود. فرمانده با اینکه می داند در صورت 
درســت بودن شواهد تلفات بســیار فراوانی در 
انتظار نیروهای خودی است، متعصبانه دستور 
حمله را صــادر می کند. آیا نتیجــه چیزی جز 

شکست است؟
با وجــود اینکه خیلــی از ما عملکــرد فرمانده 
مثال باال را به بــاد انتقاد می گیریم، خود دچار 
حصارهای ذهنی مشابهی هستیم که به همان 
نتیجه ختم می شــود. یکــی از این حصارهای 
ذهنــی که در اثر ســابقه علمــی مقاطع قبلی 
ایجاد شــده، قبح حذف تک درس است. »من 
که زمانی شاگرد اول دبیرستان بودم...«، »من 
که معدل ترم قبلم هجده ونیم بوده...«، »من که 
اگر اراده کنم...« و خیلی از این »من که...«ها 
مانعی می شود در مقابل گرفتن تصمیم درست. 
اگــر بــه هــر علتــی از درس عقــب ماندیــد، 
میان ترمتان خراب شــد، یا هر مســئله مشابه 
دیگری اتفاق افتاد، حــذف تک درس امکانی 
است که برای چنین موقعیتی پیش بینی شده 
اســت و در خیلــی از مواقع تأثیــر چندانی در 
ترم های آینده تان نمی گذارد. حذف یک درس 
اگــر نتیجه اش رهایــی از مشــروطی یا تالش 
بــرای بهترماندن معدل و گذراندن آن درس در 
ترم های آینده باشــد، نه تنها مذموم نیست که 
نشانه هوشمندی تصمیم گیرنده است. فرض 
کنیم شــما 20 واحد داشته باشید و به احتمال 
بزرگی ریاضی شما به زور با ۱0 پاس خواهد شد. 
اگر فرض کنیم معدل شــما در پایان ۱۵ شود، 
شاید جالب باشد بدانید با حذف آن معدل شما 

۱6/2۵خواهد شد!
ایــن را یادمان نرود که فرمان عقب نشــینی در 
جنگ، چیزی است که جسارتی بیشتر از فرمان 
حمله می خواهد و عقب نشینی برای تجدید قوا 
و انتظار برای موقعیتی مناسب، از حمله و انتظار 
برای رسیدن معجزه عاقالنه تر است. اعتماد به 
خود و امید به کسب نمره کامل در امتحان پایانی 

بد نیست، اما امید گزینه قابل اتکایی نیست. 
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ترم دو، ترم دو، مرگ به نیرنگ تو

مســیر سخت و پرفرازونشــیبی را طی می کنیم. از امتحان های سخت و 
طاقت فرسا جان سالم به درمی بریم. تی ای ها و تمرین هایشان را تحمل 
می کنیم. اســترس ثبت نمره در Edu را بــه جان می خریم و هنگامی که 
نفس راحتی می  کشیم و می خواهیم استراحت کنیم، متوجه می شویم 
فرایندی پیچیده  در مقابلمان قرار دارد که هیچ ایده ای درباره آن نداریم 
و فقط از اول تا االن شــنیده ایم انتخاب واحد جنگ است و تمام! در این 
زمان است که متوجه می  شویم تمام این مسیر پرفرازونشیبی که پشت سر 
گذاشته ایم فقط ترم یک از دانشگاه صنعتی شریف بوده است و هنوز 7 ترم 
دیگر )بخوانید 9 ترم( در راه است و هرکدام از آن ها پر است از چالش هایی 

ناشناخته، مثل ترمی که گذشت. 
طبیعی است که با این اوضاع دانشجو تصمیم بگیرد کمی خسته باشد. 
باوجوداین دانشجویان به خود فشار می آورند و خود را جمع وجور می کنند 
و سر کالس  می روند. حتی گاهی به درس گوش می کنند! اما وقتی مدتی 
از هفته های معرفی استادان و مشخص شدن دفتر چندبرگ برای هر درس 
می گذرد، ماه اسفند شروع می شــود. نیم ساعت اول و آخر کالس ها به 
بحث با اســتاد درباره تاریخ تعطیلی کالس ها و باقی زمان کالس به فکر 
تعطیــالت می گذرد. هم زمان با این وضعیت تمام دانشــکده ها تصمیم 

می گیرند جشن  نوروز برگزار کنند و هر رویداد 
بزرگی را که در چنته دارند رو می کنند. وقتی 
چنین برنامه هایی وجود دارد، فقط چند نفر 
از عاشــقان راه حــق می مانند که به کالس 
می روند؛ اما وقتی دانشجویان خوابگاهی 
بلیت های خود را  نیمه شــب آخرین جشن 
دانشــگاه رزرو می کننــد، دیگر اســتادان 

می مانند و حوضشان. 
وضعیت ایام عید هم که دیگر بر همه عیان 

اســت. همه با دست های پر از کتاب به سمت شهرهای خود و شهرهای 
دیگران حرکت می کنند و با صندوق های پر از کتاب دو هفته بعد از شروع 
رسمی ترم برمی گردند و در منطقه مین گذاری شده اردیبهشت به تهران 
پــا می گذارند؛ اما وقتی می خواهند به امتحانــات فکر کنند، ناگهان با 
باران بهاری و هوای دونفره مواجه می شوند. در این برهه از زمان است که 
Cut  ها  و Paste سیل کراش های زودگذر دانشگاه را دربر می گیرد و آمار
ها زیاد می شود. رویدادهای اردیبهشت ماه هم نقش بسزایی در تباهی 
ترم دومی ها دارد. جشــن های یاد استاد و نمایشگاه کتاب زخم هایی بر 

پیکر بی جان دانشجویان وارد می سازد و راه 
را باز می کند تا ماه پر از حادثه کار را تمام کند. 
چند ســالی اســت که این ماه با ماه رمضان 
متقارن شــده اســت و هرچند وقت یک  بار 
انتخابات ریاست جمهوری نیز دانشجویان را 
به شور و شوق فرامی خواند. اما داستان اینجا 
تمام نمی شود. سال بعد از انتخابات سمی 
مهلک به نام جام جهانــی راه خود را به روح 
و جسم نه تنها ورودی ها بلکه تمام دانشگاه 
باز می کند و تقارن شــب امتحان و بازی تیم ملی دســت وپای دانشجو را 
می بندد و هرگونه تقالی اضافه درراستای امتحان را کاماًل خنثی می کند. 
همه این عوامل دست به دســت هــم می دهد تا دانشــجویان ترم دوم را 
زمین بزند. بسیاری از دانشجویان سال های بعدتر دیگر فریب ترم زوج را 
نمی خورند. چون نکته اینجاست که اگر تمام این مسائل را از اول ترم در 
نظر داشته باشیم و به صورت ناگهانی با همه آن ها مواجه نشویم، مقابله 
با این دشمن پیر امکان پذیر می شود، چون این رقیب همیشه حقه هایی 

تکراری در آستین دارد.

راضی کننده 
ست؟

از درس ها 
عقبی؟

راهی برای 
جبران 
هست؟

شاهد و 
ایثارگر

میان ترم 
دادی؟

 نمرت 
خوب شد؟

در س دیگه ای 
رفع شده؟هم هست؟

مشکل خاصی 
برات پیش اومده 

بود؟

 تمرین و کوویز 
و پروژه اوکیه؟

آفرین!
خودتو برای 
فاینال آماده 

کن.

حواست 
باشه زمان 
حذف رو 
یادت نره.

توکل به خدا 
کن اونی که 
سخت تره رو 

حذف کن.

یه حساب 
و کتاب کن 

نمره ت چند 
می شه

مشورت 
با یکی که 
سرش به 

تنش می ارزه

تاریخ حذف 
دبلیو رو 
چک کن

 راهش رو 
برو

تمام 
تالشت رو 
بکن که به 
میان ترم 

برسی.

 قوانین 
حذف رو 

مطالعه کن

آماده 
شو برای 
میان ترم.

رو تمرین و 
 پروژه ها 

وقت بگذار.

می تونی 
دوتا درس رو 

دبلیو کنی

شروع

تمام

حذف کنی 
9 ترمه 

می شی؟

اره

اره

اره

اره

اره

اره اره

اره

اره

اره اره

نه

نه

نه

نه

نه

نه نه

نه

نه

نه نه

پیمان ملک محمدی



کربوهیدرات های ساده
یکی از مهم ترین دســته های غذایی کربوهیدرات های ساده، متشکل از یک یا دو 
واحد قندی اســت. برای هضم احتیاجی به آنزیم ندارند و بالفاصله پس از خوردن 
جذب می شوند. وظیفه اصلی آن ها فراهم کردن انرژی بدن است؛ ولی به علت ترشح 
هورمون انسولین، باعث افزایش اشتها و موجب چاقی می شود. به همین علت توصیه 

می شود تأمین انرژی بدن را به کربوهیدرات های پیچیده یا نشاسته ها داد. قند و شکر نمونه های فراوری شده این 
کربوهیدرات است. انواع قندها در میوه ها )فروکتوز(، قند شیر )الکتوز( و قند جو )مالتوز( دیده می شود. توصیه 
می شود تا حد امکان از قند میوه ها استفاده شود؛ زیرا عالوه بر قند، حاوی فیبر، ویتامین و آنتی اکسیدان است.

و اما کمر
در شــماره قبل گفتیــم اولین کار بــرای مقابله با ناهنجاری های ســتون فقرات، 
درست نشستن است. یکی دیگر از کارهای مفید برای بهبود این ناهنجاری تقویت 
عضالت کمر و پشت است که باعث می شود بار از روی ستون فقرات برداشته شده 
و به عضالت منتقل می شود. ازجمله این حرکات تقویتی می توان به فیله کمر روی 

زمین یا با استفاده از نیمکت های مخصوص فیله کمر اشاره کرد. دومین حرکت مفید حرکت نشر خم است که 
برای تقویت عضالت پشت )و سرشانه( است و می توان آن را با هر وسیله دم دستی انجام داد.از دیگر حرکات 

مفید برای عضالت پشتی می توان به روئینگ یا همان زیر بغل قایقی اشاره کرد.
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امروزه با گســترش ســطح آگاهی سالمتی مردم، شاهد مواردی جالب و باورنکردنی از افرادی هستیم که توانسته اند بر یکی از بزرگ ترین تهدیدهای انسان ماشینی امروزی غلبه کنند. مشکلی  گفت وگو
که طبق آمار منتشرشــده از وزارت بهداشــت شــامل 60 درصد جامعه ایران می شود: اضافه وزن و چاقی. در شریف ما نیز نمونه  هایی از این افراد پراراده و قوی می توانیم پیدا کنیم. امروز به سراغ سپهر حجازی

یکی از این دانشجو-ها می رویم:  بهزاد گرجی بچه بابل. متولد 76 و ورودی 94 دانشکده مهندسی شیمی، خوش قدوباال با 190 سانتی متر قد و معدل عالی، اوکازیون!

داستان چاقی تو از کجا شروع شد؟
از اینکه زمان المپیاد و کنکور نشســتم و غذا خوردم و 
تست زدم و... ! از حدود 90 کیلوگرم چاق شدم تا حدود 

۱۱۵ کیلوگرم )نظام آموزشی درجه یک ما(.
وقتــی کــه چــاق بــودی، نــگاه اطرافیان و 

اعتمادبه نفست تغییری کرد؟
کاًل آدم هــای اطرافم با افراد چاق و تپل حال می کردند 
و از این ویژگی ام خوششان می آمد. اعتمادبه نفسم هم 
کمی مشکل داشــت. مثاًل من استخر نمی رفتم چون 
از هیکل خودم خجالت می کشــیدم و  هنگام انتخاب 
لباس مجبور بودم لباس هایی انتخاب کنم که گشــاد 

باشند و چربی هایم را نشان ندهند.
انگیزه اصلی ات چه بود که الغر کردی؟

فقط و فقط الغری را برای سالمتی خودم می خواستم.
چند کیلو؟در چه مدت؟

از عید سال 9۵ شروع کردم به الغرکردن. در 3 ماه اول با 
شیب خیلی زیادی وزنم کم شد و توانستم 20 کیلوگرم 
کم کنم. تابســتان این روند متوقف شد و تنها کاری که 
کردم ثابت نگه داشــتن وزنم بود. از مهر تا آخر پاییز ۱0 

کیلوگرم دیگر و در زمستان نیز ۵ کیلوگرم الغر کردم.
در ابتــدا چگونه توانســتی این قدر عجیب 

وزن کم کنی؟
کم خوری! ســس مایونــز کنار ســاالدت انــدازه یک 
تســت کوپر کالری دارد. ورزشــی هم به صورت جدی 
نمی کردم. به هرحال با توجه به بدبودن کیفیت غذای 
خوابگاه خیلی به غذا رغبت نداشتم. غذاهای برنجی 
نمی خوردم و همان غذاهای بدون برنج دانشگاه هم به 

نصف آن مقدار رضایت می دادم.
بعد از این دوره که شیب کاهش وزن کم شد 

چه کردی؟

کاهش وزن بعد از مدتی دشوار می شود و فقط با کنترل 
تغذیه نمی توان به آن دست یافت. مدل تغذیه من از مهر 
به بعد همان مدل قبل بود ولی استخر و بدن سازی را نیز 
کنار آن شروع کردم و توانستم ۱۵ کیلوگرم دیگر کم کنم.
بهزاد! سالمتی تو در این روند دچار مشکلی 

شد؟
خیلی زیاد. کاًل ســالمتی خودم را خیلی دچار مشکل 
کردم. مشــکالتی مثل تخریب سیستم ایمنی بدنم که 
باعث می شــد یک بیماری ســاده مثل سرماخوردگی 
چندیــن هفته طول بکشــد و بدون قــرص و دوا خوب 
نمی شد. مشکل دیگری هم که دچار شدم پوست های 
اضافه بدنم بود که اگر با شیب مالیم تری وزنم کم می شد 
این مشکل به وجود نمی آمد. االن این پوست ها به جز 

عمل جراحی با چیز دیگری از بین نمی رود.
فقط مشکالت جسمی بودند؟

خیــر. حتی وضعیت روحــی من نیز به هــم ریخت. از 
بی حوصلگی بگیر تا بی حالی عجیب وغریبی که بیشتر 
روز را می خوابیدم، و حتی حالتی شــبیه افســردگی. 
به هرحــال حالت روحــی نیــز تابعیتــی از فیزیکمان 
دارد )رنگ رخســاره خبر می دهد از سر درون(. حتی 
مشکالت درســی! پایین ترین معدل درسی من نیز در 

همان دوره رقم خورد، ترم دوم.
برگردی به عقب باز هم همین راه را می روی؟
به هیچ عنوان! اولیــن کاری که می کنم برای الغری با 
پزشک تغذیه مشورت می کنم. حتی برای ورزش بعد از 
آن نیز به ســراغ متخصص می روم. اطالعات تغذیه ای 
خــودم را باال می برم و بــا توجه به توصیه های پزشــک 
از مکمل های ورزشــی اســتفاده می کنم. این شکلی 
عضالتم تخریب نمی شود و با مصرف ویتامین ها و مواد 

موردنیاز بدنم، دچار مشکالتی که گفتم نمی شوم.

قصه شنیدنی اراده ای فوالدین دربرابر غذاخوردن

حاجی، چربی هااااام

فکر کردی آب نخوری الغر می شی؟
آب نخوردن یکی از باورهای نادرســت رایج بین کسانی است که به دنبال کاهش 
وزن هســتند. همچنین این دسته افراد بدن خود را با پوشاندن لباس های بسیار، 
به تعریق شــدید مجبــور می کنند. این کارها تنها به ازدســت رفتن آب بدن منجر 
می شــود )نه چربی( که عالوه بر اختالل در سیستم های حیاتی بدن، به کاهش 

سرعت چربی سوزی بدن منجر می شود.

باور درســت: حتی اگر ورزش نکنیم باید روزانه 8 لیوان آب بنوشیم. آب نه تنها موجب چاقی من نمی شود 
بلکه به روند الغرشــدنم کمک می کند. یکی  از راه های کنتــرل مقدار مصرف آب بدنمان کنترل رنگ ادرار 

است. بهترین حالت هنگامی است که رنگ ادرار به بی رنگی متمایل می شود.

همیشه هم شیر غذای خوبی نیست
باور سنتی نادرستی درمورد مصرف شــیر در هنگام ورزش وجود دارد. باوری که 
مصرف شــیر را در هر موقع از ورزش مفید می داند و با خود می گوید: »شیر است 
دیگر، سرشار از پروتئین و کلسیم و...«. اما شیر حاوی کازئین است که پروتئینی 
دیرجذب است. به همین علت مصرف شیر نزدیک زمان ورزش، )چه قبل آن و چه 

بعد از آن( باعث ایجاد فشار و بار اضافی روی سیستم گوارش می شود و کیفیت تمرین ها را کاهش می دهد.

باور درســت: 2 ســاعت قبل تمرین و 2 ســاعت بعد تمرین شــیر نمی خورم و به جای آن از مواد زودجذب 
اســتفاده می کنم. شــیر بسیار برای بدن مفید است و حتمًا روزانه 3 لیوان از آن را استفاده می کنم. بهترین 

زمان مصرف آن قبل از خواب است.

ورزش و سالمــــــــــــــت شماره 758  شنبه 1 اردیبهشت 97

داداچ داری اشتباه فکر می کنی
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شماره 758  شنبه 1 اردیبهشت 97دو واحـــــــد تاریـــــــخ

اوایل دهه 80 یکی از درخشــان ترین دوران دانشــگاه از لحاظ تنوع و تعداد برنامه بوده اســت. در این شماره به بررســی اتفاقات 10 روز اول اردیبهشت 80 تا 82 که در روزنامه شریف کار شده بود  دو واحد تاریخ
می پردازیم. مثل همیشــه  دکتر مقداری، معاون آموزشــی وقت از خبرسازترین افراد بوده است. معرفی اولین فارغ التحصیل مدیریت، حامد قدوسی نیز جالب توجه است. کسی که این روزها از محمدجواد شاکر

چهره های شاخص حوزه اقتصاد، انرژی و توسعه پایدار در سطح بین المللی است. روزنامه ها را با هم ورق می زنیم.

شماره صفر شش )پیش شماره(، 5 اردیبهشت 1380
کالس بهاری دکتر کریمی پور

دکتــر کریمی پور، اســتاد دانشــکده فیزیــک ازجمله اســتادان 
سرشناس دانشگاه است که سخنان و نظراتش معمواًل واکنش های 
بســیاری را در فضــای مجــازی و حقیقی به دنبــال دارد. ازجمله 
کارهای جالب او، برگزاری کالس درس ریاضی فیزیک پیشــرفته 
مقطع کارشناســی ارشــد در محوطه فضای سبز جلوی دانشکده 
کامپیوتر ســابق در بهار ســال ۱380 بوده است. دکتر کریمی پور 
می گوید: »خواستیم در نسیم بهاری صدای پرندگان را بشنویم و از 
هوای بهاری لذت ببریم، درنتیجه درکالس ماندن کار عبثی بوده و 

از این به بعد هم کالس را در فضای باز برگزار می کنیم«.

شماره صفر هفت، 8 اردیبهشت 1380
سریال کوی دامون، با شرکت دانشگاه صنعتی شریف

»کوی دامون« نام سریالی است که بین سال های ۱378 تا ۱380 ساخته شده و از شبکه یک سیما پخش شده 
است. داستان این سریال در محله ای به نام دامون اتفاق می افتد. دکتر دامون دو ساختمان واقع در این محله را 
وقف دانشگاه کرده که تبدیل به خوابگاه پسران و دختران شده و داستان سریال مربوط به دانشجویان ساکن 
در خوابگاه و زندگی اجتماعی و دانشــجویی آن هاست. قسمت هایی از این سریال به کارگردانی عباس رنجبر 
در فضای دانشگاه شریف و در خانه ای واقع در ضلع شمالی دانشگاه به عنوان خوابگاه دانشجویی ضبط شده 

است. الهام حمیدی و بهنوش طباطبایی ازجمله سرشناس ترین بازیگران این مجموعه تلویزیونی بوده اند.

شماره 58، 7 اردیبهشت 1381
محسن رضایی در شریف: استقالل جنبش دانشجویی 

تضعیف شده است
در روز دوم اردیبهشــت ۱38۱، جلســه ماهانه گروه های مختلف 
دانشجویی در سالن جابر، میهمانی ویژه داشت. محسن رضایی، 
دبیر وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در این جلسه، 
دربــاره مســائل مختلف ایــران و جهــان و جنبش دانشــجویی با 
دانشــجویان بحــث و تبادل نظر داشــت. محســن رضایی گفت: 
»جنبش دانشجویی قریب 2 ســال است که به رکود کشیده شده 
اســت. این جنبش در دوم خرداد به اوج خود رســید؛ اما چند ماه 
قبل از انتخابات ریاســت جمهوری سال 80، این جنبش رکود پیدا کرد. استقالل جنبش دانشجویی، به دلیل 
مشارکت بخشی از آن با قدرت تضعیف شده است و پویایی جنبش دانشجویی وابسته به استقالل این جنبش 
می باشد. همچنین اهداف این جنبش در اولویت نیست و این جنبش به دنبال آرمان و اهداف جدیدی است 

که هنوز شکل نگرفته و حتمًا باید آرمانی را برای خود قرار دهند«.

شماره 116، 2 اردیبهشت 1382
توانایی شریف برای تأمین بودجه خود، حداکثر 15 درصد

طبق مصوبــه وزارت علوم، دانشــگاه ها باید تا پایان برنامه ســوم 
توسعه، 30درصد از بودجه ساالنه خود را ازطریق ایجاد دوره های 
خاص، فعالیت های پژوهشی و... تأمین می کردند. اما این مصوبه 
از دیدگاه مدیران دانشگاه امکان اجرایی نداشت و به عقیده آن ها 
نهایتًا تا ۱۵درصد از بودجه دانشگاه را می توان از راه های ذکرشده 
تأمین کرد. بنا به گفته دکتر مقداری، معاون آموزشی وقت دانشگاه، 
این معاونت حداکثر قادر است ۵درصد از بودجه را ازطریق برگزاری 
دوره های آموزشی خاص تأمین کند. معاونت مالی دانشگاه نیز باید 
با صرفه جویی در هزینه های جاری دانشــگاه، بخشــی از 30درصد را تأمین نماید. همچنین دکتر تجریشی، 
مدیر کل وقت امور پژوهشــی و فناوری دانشگاه می گوید: »ما چهار سالی است که به طورجدی به دنبال عقد 
قراردادهای پژوهشی با بخش صنعت هستیم. به طوری که االن در بین مراکز تحقیقاتی دولتی و دانشگاهی به 
لحاظ جذب سرمایه در جایگاه نخست قرار داریم؛ ولی تأمین بخش قابل توجهی از آن 30درصد فعاًل در توان 
ما نیســت و من بعید می دانم که معاونت های آموزشــی، مالی و پژوهشی جمعًا بتوانند بیش از پانزده درصد از 
بودجه سالیانه را تأمین نمایند و این هم در صورتی است که ما بتوانیم از حداکثر ظرفیت های موجود در دانشگاه 
استفاده کنیم«. البته بعد از گذشت بیش از ۱0 سال از اتمام برنامه سوم توسعه هنوز هم دانشگاه های کشور در 
تأمین بودجه خود ناتوان هستند و عماًل با بودجه دولتی به حیات خود ادامه می دهند. البته شریف این روزها 

خیلی بیشتر از ۱۵درصد بودجه خود را از محل درآمدهای اختصاصی تأمین می کند.

شماره 117، 6 اردیبهشت 1382
اولین فارغ التحصیل مدیریت شریف

بعد از گذشــت 2 سال از تأسیس دانشکده مدیریت در سال 79، اولین فارغ التحصیل این دانشکده آقای حامد 
قدوسی در سال ۱382 و در رشته MBA از این دانشکده فارغ التحصیل شده است. موضوع پایان نامه او نیز درمورد 
توسعه مدل پویایی سیستم ها برای رشد کالن شهرها بوده که شهر تهران نمونه موردی آن به شمار می رفته است.

18 اردیبهشت 1382

 پایان عمر ژتون
قبل از اینکه کارت های دانشجویی هوشمند باشد و ازطریق آن بتوان کارهایی چون غذاگرفتن از سلف دانشگاه 
را انجام داد، کارت دانشــجویی کارتی ساده و کاغذی بود که بیشتر برای شناسایی و ورود به دانشگاه و احتمااًل 
امانت گرفتن وســایل به کار می رفت. ســال هایی که خبری از رزرو غذا ازطریق سامانه اینترنتی و روزفروش و کد 
فراموشی و... نبود، دانشجوها باید صف هایی طوالنی برای خرید ژتون غذا تشکیل می دادند. نداشتن آمار دقیق 
از تعداد دانشجویانی که از غذای سلف می خواهند استفاده کنند، فروش ژتون های اضافه بر آمار درنظرگرفته شده، 
ارائه ژتون تقلبی ازسوی دانشجویان و... مشکالتی ازقبیل کمبود غذا و گرسنه ماندن تعدادی از دانشجویان را به 
دنبال داشت. از همین رو دانشگاه تصمیم گرفت سامانه رزرو و دریافت غذا را هوشمند سازد و در همین راستا در 
اردیبهشت سال ۱382 تعدادی دستگاه کارت خوان در سلف دانشگاه نصب شد و کارت های مخصوص غذا نیز 
در بین دانشجویان و کارمندان توزیع شد. به گفته مهندس حبیبی، مدیر کل وقت امور دانشجویی دانشگاه، این 
کارت ها موقتی است، فقط مخصوص امور تغذیه در نظر گرفته شده است، به عنوان کارت شناسایی نمی تواند 
استفاده شود و فقط یک کد مخصوص برای هر دانشجو در آن درج شده است. عملیات رزرو غذای سلف نیز در 
آن زمان از طریق دستگاه های کارت خوان نصب شده در سالن های غذاخوری انجام پذیر بوده است. البته پس از 
مدتی کارت های هوشمند دانشجویی به دانشجویان اختصاص داده شد که عالوه بر استفاده برای رزرو و دریافت 
غذا، در سایر موارد نظیر کتابخانه و... نیز کاربرد داشت. درهرحال طرح هوشمندسازی رزرو و دریافت غذا، تأثیر 
بسزایی بر کاهش اتالف وقت دانشجویان و نیز صرفه جویی در آمار غذاهای آشپزخانه دانشگاه گذاشته است.

شماره 118، 9 اردیبهشت 1382
حذف کنکور ارشد برای دانشجویان ممتاز

کنکور کارشناســی ارشد برای خیلی از دانشجوها غولی است که حداقل یک ترم از دوران کارشناسی مشغول 
دست وپنجه نرم کردن با آن هستند؛ ولی برای دانشجوهایی که شب امتحانی نبوده و اهل درس و مشق هستند 
و سودای رفتن هم ندارند، امکان حضور در مقطع ارشد بدون کنکور گزینه بسیار ایدئالی است. این طرح برای 
اولین بار در ســال ۱382 از سوی دانشگاه شــریف به وزارت علوم پیشنهاد و بعد از تصویب در سایر دانشگاه ها 
نیز اجرا شــد. دکتر مقداری، معاون آموزشی وقت دانشگاه می گوید: »حداکثر تا ۱0درصد از دانشجویان هر 
دانشکده که پس از گذراندن حداقل ۱30 واحد درسی معدلشان کمتر از ۱7 نباشد، می توانند از این طرح جدید 
معاونت آموزشــی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اســتفاده کنند و اگر در دانشکده ای معدل نفر اول دانشکده 
پایین تر از ۱7 باشد، سه نفر برتر دانشکده می توانند از این طرح استفاده کنند«. دکتر مقداری هدف از اجرای 
این طرح را ایجاد تسهیل در روند ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز در دوره کارشناسی عنوان کرده و می گوید: 
»این طرح در اولین جلســه شــورای دانشگاه در سال جدید که اول اردیبهشــت ماه برگزار شد، توسط معاونت 
آموزشی و تحصیالت تکمیلی پیشنهاد شد و با قاطعیت آراء به تصویب رسید و پس از آن موضوع به وزارت علوم 
هم اطالع داده شد. در حال حاضر خبر تصویب آن در وزارت علوم به طور شفاهی مطرح شده، ولی هنوز رسمًا 

اعالم نشده است. این طرح در صورت تأیید رسمی، از سال آینده قابل اجرا است«.

بررسی شماره های روزنامه شریف در دهه اول اردیبهشت سال های 80 تا 82

دکتر مقداری، محسن رضایی، بهنوش طباطبایی و پایان عمر ژتون غذا



صفحـــــــه آخـــــــــر

148...0919: چرا انقدر عکس دارین؟ یه طراح تو 
روزنامه ندارین؟

  یه جــوری می گــی انــگار موزاییــک بــه 
موزاییک دانشــگاه طراح بیکار نشســته و منتظر 

پیشنهاده. اونم طراح مطبوعاتی.
135...0912: آقا شــما هم شنیدید کانال »میدان 

انقالب« از تلگرام رفت؟
  بچه هاشون تو توییتر فعالن درعوض.

تلگــرام  از  نمي خوایــد  شــما   :0912...001
بــودی  کــی  تاکســی  »راننــده   برید؟روزنامــه: 

تو؟«
  نه، اول تو قطع کن.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

22

23

23
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وصله پینه

یک وجب روغن

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

دو خبر در میان هیاهوی رفتارهای 
منافی عفــت عمومی دالر در باال و 
پایین کشــیدن و نیز دعواهای سر 
فیلترینگ تلگرام و عرض اندام های 
پیام رســان های داخلی متأسفانه 
مغفول ماند که باید توجه ویژه ای به آن ها کرد و شــاید 
در برخی موارد مهم تر نیز باشــد کــه به آن ها خواهیم 

پرداخت:

آمار تولد دختران تهرانی از پسران پیشی گرفت
همان ســیر مردزدایی از جامعه کمــاکان ادامه دارد. 
همان طور که زنــان در دل کندن از ایــن دنیای فانی، 
پایمردانه تــر و اســتوارتر و مقاوم تــر ظاهر شــده اند و 
جــان دادن مردان را به نظاره می نشــینند، بلکه گوی 
ســبقت را نیــز در ورود به ایــن دنیــای دون از مردان 
ربوده اند. با ادامه همیــن روند مردان نیز به گونه های 
درحال انقراض افزوده خواهند شد. البته که کمترشدن 
تعداد مــردان نســبت به زنــان کمافی الســابق بر بار 
مسئولیت های اجتماعی شان نسبت به جنس مخالف 

بیش از بیش خواهد افزود.

 وزیر آموزش و پرورش: 
»روسی« زبان دوم مدارس شود

اصاًل جای نگرانی نیست. همان طور که دانش آموزان 
عربی و انگلیســی را در مدارس یــاد نمی گیرند، یک 
زبان دیگــر هم به زبان هایی که یــاد نخواهند گرفت، 
اضافه می شود! به همین علت پیشنهاد می کنیم تمام 
زبان های زنده دنیا را به عنوان زبان دوم در مدارس یاد 
)ن(دهند! با این حرکت هوشمندانه احتمااًل اتفاقاتی 

اساسی خواهد افتاد:
چند ده هزار معلم زبان روسی آموزش خواهند دید   -۱
که آن ها هم درست و درمان روسی بلد نخواهند بود. 
کتاب های جدید کمک درسی و کنکور برای زبان   -2
روسی چاپ خواهد شد که تازه خود روس ها متوجه 
می شوند چقدر زبانشان ظرفیت درآمدزایی داشته 

و خودشان خبر نداشته اند. 
وقتی خیل عظیم ایرانیان به آنتالیا سفر می کنند   -3
و با روس ها مواجه می شــوند، می توانند مفاهمه 
بهتری داشته باشند. البته تجربه زبان انگلیسی 
نشــان داده اســت که احتمــااًل چندتایی کلمه 
روســی خواهند گفت، ولــی باز با ایما و اشــاره 

منظورها را خواهند رساند.
از ســوی دیگــر می توانیم امیدوار باشــیم که این   -4
حرکــت نویدبخــش تعاریــف جدیــدی از مفهوم 
واقعی »نه شرقی، نه غربی« باشد و نیم نگاهی هم 
به شمال داشــته باشیم. آرزوهایمان غربی است، 
کاالهایمان شرقی است، زبانمان هم شمالی باشد، 
چه باکی است؟ درنتیجه می توانیم شعار را به »نه 

شرقی، نه شمالی، نه غربی« تغییر دهیم. 
مزیت روسی بلد بودن این است که به جز روس ها   -۵
و مــا دیگر هیچ ملتــی در دنیا روســی نمی داند. 
درنتیجــه مثــاًل در مملکتــی ثالث، یــک روس و 
یک ایرانــی می توانند در جمــع باهم حرف های 
بی ادبــی بزنند، بدون اینکه کســی بفهمد و کلی 

باهم بخندند و کیف کنند.
خیلی ها به دلیل یادگرفتن زبان انگلیسی ماهواره   -6
می خریدند و به شبکه های ترکی و عربی و هندی 
هم نیم نگاهی می کردنــد. حاال با قدرت و افتخار 
می تواننــد شــبکه های روســی ای را کــه شــاید 
نیم نگاهــی می کردند، برای ارتقــای مهارت زبان 

روسی، جدی تر نگاه کنند.

سالم تاواریش

تشکر ویژه می کنیم از دیوار 
برای تالشش درراستای 

ست شدن با بنر معاونت علمی 
و فناوری.

برایمان جالب است بدانیم 
معاونت علمی چه فکری با خود 

کرده است.

 گوش نامحرم نباشد 
جای پیغام امید

امیــد تک فرزنــد خانواده 
امیدی است. به دلیل عالقه 
فراوان پدرش به آرایه جناس 
ناقص افزایشــی، او را امید 
نامیدند. امید عاشق فوتبال 
بود؛ ولی به علت مشــکل قلبی مانند میزوگی 
نمی توانســت فوتبالیست شود. سال های آخر 
دبیرســتان بود که امید با هدف قبول شدن در 
شریف شروع کرد به صرف کردن فعل خواستن 
و درنهایت پس از تالش بسیار موفق شد در رشته 

مهندسی نفت شریف قبول شود. 
امیــد در دانشــگاه درس هایــش را خــوب 
می خواند. با این رویکرد که پس از اتمام دوران 
تحصیل جذب بازار کار شده و به عنصر مفیدی 
برای جامعه تبدیل شــود. درنهایت دانشــگاه 
را بــا نمرات عالی به پایان رســید. بســیاری از 
هم رشــته ای های امید از دانشگاه های آمریکا 
و کانادا پذیرش گرفتند و رفتند، اما امید ماند. 
پــس از گرفتــن مدرک لیســانس امیــد برای 
پیداکردن کار بین نمایشگاه های کار مختلف 
جابه جا می شــد. اما کسی او را نمی خواست و 
به او می گفتند »برید بیرون نفتی نشــیم«. لذا 
وی تصمیم گرفت بی خیال کارکردن در رشــته 
تحصیلــی خودش شــده و به طریــق دیگری 
امرارمعاش کند. ازآنجایی که امید آدم باهوشی 
بود، چند روز چرخیدن در تلگرام برایش کافی 
بــود تا بفهمد چه کانالــی می تواند او را به پول 
برســاند. پس کانال تلگرامی ساخت که در آن 
محتوای غیرآموزنده و بی ارزش می گذاشــت. 
کم کــم تعــداد اعضــای کانال بیشــتر شــد و 
به حدی رسید که امید با تبلیغ گرفتن توانست 
طعم اســتقالل را بچشــد. به ماه نکشــید که 
آگهــی اســتخدام شــرکت های نفتــی که در 
نمایشــگاه او را از غرفه بیرون می انداختند نیز 
در کانالش بارگذاری شــد. البتــه تبادل های 
شــبانه با کانال های شــریفی هم در این راه به 

او کمک کرد.
چند هفته پیش که خبر فیلترشــدن تلگرام در 
تلگرام پخش شــد، قلب امید درد گرفت و او به 
بیمارستان منتقل شد. در بیمارستان نوسانات 
دالر موجــب بروز پدیده تشــدید در نوســانات 
ضربان قلب وی شد. حال امید روزبه روز درحال 
بدترشــدن است و هر خبری که می آید برای او 

مخل حیات است.
برای امیــد دعا کنید که مــا همچنان امیددار 
بمانیم. همچنین شما عزیزان می توانید برای 
ابراز همدردی با امید پیامکی بدون متن برای 
شماره پیامک روزنامه بفرستید )اگر متن داشت 
هم اشکالی ندارد، در ستون اس ام اس روزنامه 

از آن استفاده خواهد شد(.
این را هم باید اضافه کنم که امید در دانشــگاه 
بــا دختــری به نام آرزو آشــنا شــده بــود که از 
سرنوشــت ایشــان اطالعی در دست نیست، 

شاید وقتی دیگر!

این شماره از روزنامه به مناسبت روز زمین پاک تقدیم می شود به حرکت، آنگاه که از حمل ونقل عمومی استفاده 
می کنی و به تهرانی حتی ذره ای تمیزتر می اندیشــی. به مناســبت روز ملی کارآفرینی تقدیم می شود به حرکت، 
آنگاه که مسئله ای را می بینی و برای حل آن راهی را می سازی، ارزشی را خلق می کنی و به زندگی بخشی از مردم 
معنا می بخشــی. به مناسبت بزرگداشت ســعدی تقدیم می شــود به حرکت، آنگاه که سی ســال سفر می کنی و 
می نویسی تا مردمان تاریخ در گلستان و بوستان نوشته هایت قدم زنند. این حرکت ها هستند که در تقویم هایمان 

ثبت می شوند. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به حرکت که آغازگر همه ی برکت هاست.

تقدیم می شود به ...

محمدحسین قاسمی

حامد تأّملی
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