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آنچهدانشجویاندربارهاستادانراهنمایخوداحساسمیکنند

وضعیت رابطه  ما 
چطور است؟

 من راضی، 
شما هم راضی

رد  وا قتــی  و نشــجو  ا د
و  د  می شــو ه  نشــگا ا د
ایــن دنیای قشــنگ نو را 
می بیند معموال در اول کار 
که چیزی نمی داند و راه را 
از چاه نمی شناسد به قول مرحوم حافظ باید 
که "قطع این مرحله بی همرهی خضر" نکند 
چرا که بــه هر حال بزرگان می گویند "ظلمات 
اســت بترس از خطــر گمراهی"! بر اســاس 
همین فلسفه است که نظام آموزش عالی ما، 
که همــواره از مواهب عملکــرد حکیمانه اش 
بهره مندیم، تصمیم گرفت تا از همان ترم اول 
پیری دانا و مرشــدی راستین تحت نام استاد 
راهنمــا به دانشــجویان اختصــاص دهد و از 
این طریق وصیت مرحوم خواجه شــیرازی را 

اجرایی کند.
اگر داســتان هایی در سبک "شیخ و مریدان" 
را خوانده باشید ممکن است فکر کنید استاد 
راهنمــا هم از همان هاییســت که قرار اســت 
نکته ای بگوید و پرده از رموز هستی بر افکند 
و دانشجویان همچون مریدان "شیخ ابوسعید 
ابولخیر" گریبان دریده و نعره زنان از ابن سینا 
تا ســر در دانشــگاه بدوند! اما در این صورت 
شما دچار خطا شده اید! چرا؟! چون همانطور 
که در اکثریت قریب به اتفاق عملکرد سیستم 
آموزش عالــی می بینیم هیچ الزامی ندارد که 
آنچه پیاده می شود اندک تناسبی با فلسفه به 
وجود آمدنش داشته باشد. در نتیجه قبل ترها 
جــز در تعداد اندکی موارد، دانشــجو اســتاد 
راهنمایش را حداکثر ۱ بار در ترم و آن هم برای 
امضای فرم انتخاب واحدش می دید که البته 
به لطف اتوماسیون جدید زحمت همین دیدار 
هم از دوش اســتاد و دانشجو برداشته شده و 

آنالین همه چیز برطرف می شود. 
البتــه نکتــه جالب تــر هــم ایــن اســت کــه 
دانشــجویان در بســیاری از مــوارد بــه هیچ 
وجــه از این عــدم دیدار ناراحت نیســتند که 
هیــچ همــوار در درگاه الهی شــکر می کنند 
که جزو آن دســته معدود نشــدند که اســتاد 
راهنمایشان کار به کارشان دارد و سر برداشتن 
واحدها باید ایشــان را راضی کنند! این گونه 
اســت که دانشــگاه می تواند ضریب رضایت 
 از زندگــی را به تنهایی در کشــور تا حد خوبی 

افزایش دهد!
حــاال بار دیگر جــا دارد از عملکــرد حکیمانه 
و خردمندانــه نظام آموزش عالی و دانشــگاه 
کــه ایــن چنیــن مایــه خوشــحالی اکثریت 
دانشــجویان را فراهم آورده اند، تشــکر کرده 
و بــه مرحــوم حافظ هم تذکر بدهــم که دیگر 
روزگار قدیــم نیســت که مســیر آب حیات در 
ظلمات باشد و دانشجویان با پیشرفت فناوری 
این مسیر را با فلش گوشی هایشان به راحتی 
پیدا می کنند و دیگر نیازی به زحمت دادن به 
حضرت خضر نیست و ایشان باید اشعارشان 

را مطابق با فناوری روز تغییر دهند.
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چندسال است همین اطرافیم
مؤسسه تایمز یکی از معروف ترین مؤسسه هایی است که هر سال دانشگاه های دنیا را 
در طبقه بندی های مختلف رتبه بندی می کند. سال 20۱8 شریف در بین دانشگاه های 
جهان در رتبه بندی 60۱-800 قرار گرفته که در مقایسه با پارسال که 50۱-600 بود افت 
داشته است. شریف همچنین در بخش دانشگاه های مهندسی، در رتبه بندی 400-30۱ 

قرار دارد. این رتبه بندی بر اساس چند شاخص انجام می شود: آموزش، پژوهش، ارجاع مقاالت، ارتباط با صنعت 
و چشم انداز بین المللی. در میان این شاخص ها نمره ارتباط با صنعت دانشگاه شریف 96/4 از ۱00 و رتبه اش 38 
جهان شده است. ضمن تبریک بابت این دستاورد، باید ذکر کنیم نمرات دانشگاه در شاخص های دیگر کم بوده است.

نفت در المپیاد
شاخه شــریف انجمن بین المللی مهندســین نفت )SPE( سال گذشــته اولین دوره 
اویلمپیک را که المپیاد دانشــجویی برای دانشــجویان رشته نفت محسوب می شود، 
برگزار کرد. امسال نیز این المپیاد در دو بخش علمی و پژوهشی برگزار شد. بخش علمی 
مخصوص دانشــجویان کارشناسی رشته نفت اســت و بخش پژوهشی رویداد به تمام 

دانشجویان و شاغالن در صنعت مربوط می شود. پنجشنبه قسمت نهایی هر دو بخش مسابقه برگزار شد، گروه ها در 
بخش پژوهشی ایده هایشان را ارائه کردند و امتحان مربوط به بخش علمی هم در سالن پردیسان دانشگاه برگزار شد. 
در انتها، ساعت ۱5 در سالن جابر، مراسم اختتامیه برگزار شد و برندگان اعالم شدند و نفرات اول جوایز میلیونی بردند.
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در شــماره 762 روزنامه گزارشی از جلســه انتخابات نمایندگان دانشــجویان برای برگزاری و نظارت بر انتخابات اعضای دانشجویی کمیته  نظارت بر نشــریات درج شد. مسئول برگزاری جلسه، خانم خروارریز درباره مطالب ذکرشده در آن گزارش اعتراضاتی داشتند و جوابیه ای جوابیه
آماده کردند که طبق قانون مطبوعات در همین قسمت از روزنامه به اطالع شما می رسانیم. جوابیه از قرار زیر است:

عکــس مربوط بــه زمان پذیرایی در جلســه اســت و 
پذیرایی بعد از اتمام جلسه انجام شد.

ستون اول از ابتدا تا انتهای ستون )ساختمان شهید 
رضایی برگزار شــود( نظر نویسنده است و مربوط به 

جلسه نمی باشد.
از ســتون اول )بــا حضــور نمایندگان... ( تا ســتون 
دوم ) برگزار خواهد شــد( مســئول برگــزاری برنامه 
اعالم کرد که مطابق با شــیوه نامه برگزاری انتخابات 
مدیران مسئول نشــریات دانشگاه که ابالغیه جدید 
وزارت علوم بود، برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران 
مســئول باید در دو مرحله انجام شــود. امروز مرحله 
اول اســت که باید کمیته اجرایــی و هیئت نظارت بر 
انتخابات تعیین گردد. زمان ثبت نام کاندیداها نباید 
کمتر از ســه روز کاری باشد و تا پنج روز کاری پس از 
فرایند ثبت نام کاندیداها توسط هیئت نظارت بررسی 
می شود. سپس مسئول برنامه گزارشی از جلسه سال 
پیش که جهت انتخابات مرحله اول بود ارائه دادند.
از ستون دوم )این در حالی است که نفر...( تا ستون 
ســوم )نماینده ای نداشته باشد( نظر نویسنده است 

و مربوط به جلسه نمی باشد.
در ستون سوم )از »معاونت فرهنگی« تا »در انتخابات 
کشوری حضور نداشت«( در این مورد اصاًل صحبتی 
در جلســه نشــد و بنده بی اطالع هستم. شاید آقای 
دکتر حســینی خودشــان بــا دانشــجویان صحبت 

کرده باشند.
ستون سوم از )انتخابات روز دوشنبه( تا ستون چهارم 
)به شــخص معاون فرهنگی دانشــگاه سپرد.(: در 
قبل جلســه پرســش های زیادی درمورد نحوه اجرا 
انتخابات شد که یکی از آن پرسش کنندگان نماینده 
بســیج بود. امــا بعد از شــروع جلســه و توضیحات 
بنده در شــماره ســه ذکرشده جلســه رسمیت خود 
را بــا حضور 36 نشــریه داشــت. انتخابــات کمیته 

اجرایــی و هیئت نظــارت مطابق شــیوه نامه انجام 
شــد. خانم سارا محمودآبادی اسامی را برروی تخته 
می نوشــتند و از نتیجه اســامی عکس گرفته شــده 
اســت. )پیوست )  مســئول برنامه اعالم کرد که در 
کمیتــه اجرایــی دو یا چهــار نفر دانشــجو موردنیاز 
اســت و چون ســه نفر کاندید شــده اند مــورد تأیید 
می باشــد. اما درمورد هیئت نظارت دو نفر دانشجو 
مورد نیاز اســت. بنــده متن شــیوه نامه را خواندم و 
برداشــتی از متن نداشــتم. برداشت من از خواندن 
تعییــن اعضا مطابق شــیوه نامه بود که باید توســط 
کمیته نشریات دکتر حسینی انجام شود. و نماینده 
بســیج دخالتــی در این موضــوع نداشــتند. فقط 
نماینده بســیج مانند ســایر دانشــجویان دیگر نظر 
خودشــان را اعالم می کردنــد. )البته بــا هیجان(. 
 اما ســایر دانشــجویان ]به صــورت[ معمولی اعالم 

می کردند.

در طول جلســه افراد برای صحبت کردن دست خود 
را باال می بردند و میکروفون به شخص داده می شد.

 جلســه اصاًل به هم نخورد و حالت رسمی خودش را 
تا آخر داشت. و مسئول برنامه بعد از تعیین اعضا هر 

دو کمیته ختم جلسه را اعالم کرد.
اگر جلسه با رسمیت برگزار نمی شد و به هم می ریخت 

چرا اعضای هر دو کمیته مشخص شدند؟ 
با توجه به جدیدبودن شــیوه نامه، اینکه دانشجویان 
دچار تردیــد ]و[ ابهام بشــوند جای تعجــب ندارد، 
چون تجربه نشــان داده تا جاافتادن شیوه نامه مثل 
تمامی آیین نامه های جدید دیگر این مسئله نیازمند 

زمان است.
ستون چهارم )از »گفتنی است« تا آخر( نظر نویسنده 

است و مربوط به جلسه نمی باشد.
توضیحاتی درمورد فضای جلســه: جلســه به حالت 
رسمی و دوستانه بود. اکثریت مرتب و منظم نشسته 
بودنــد و تعداد کمی افراد از صندلی بلند می شــدند 
و جای خود را تغییر می دادند. جلســات دانشجویی 
همیشه در ســالن کنفرانس معاونت فرهنگی برگزار 
می شود و دانشــجو باید در صندلی خود می نشست 
و حالت کنفرانســی داشت و میز جلویش بود و اجازه 
نمی داد که یک دانشجو از یک صندلی به یک صندلی 
دیگر برود؛ و اما این جلســه چون صندلی به صورتی 
چیده شــده بود که می شــد این حرکات را انجام داد 
برخی از دوســتان ایــن حرکات را انجــام می دادند. 
مطمئنًا اگر جلســه در سالن کنفرانس برگزار می شد 
کســی از جایــش بلنــد نمی شــد. در ضمــن در هر 
جلسه ای که مســئولین با دانشجویان دارند، باتوجه 
به جایگاه آن مســئول دانشجویان احساس متفاوتی 
دارند. با برخی جدی و با برخی صمیمانه و دوستانه 
رفتــار می کننــد. مخصوصــًا اگر در حــوزه کارهای 

فرهنگی باشد.

جوابیه مسئول برگزاری انتخابات نمایندگان ناظر بر انتخابات اعضای کمیته نظارت بر نشریات به روزنامه

فضا کاماًل دوستانه بود
Ó	 در شــماره قبل خبــری مبنی بــر اعطای

50 هــزار تومان هدیه به نیروهای خدماتی 
دانشــگاه درج شــده بود که ظاهرًا اشتباه 
بوده اســت و هدیه به صورت سبدی از کاال 

بوده است.
Ó	 امروز اولین جلســه نخســتین گردهمایی

دانشــجویی علوم انســانی برای نخبگان 
ساعت ۱4:30 در  سالن جابربن حیان برگزار 
می شود. در این برنامه گفت وگویی آنالین با 
دکتر آندروپینســنت، عضــو هیئت علمی 
الهیات دانشگاه آکسفورد، درباره اهمیت 
علوم انســانی انجام می شود. سپس دکتر 
رضا منصوری، دکتــر علی مقداری و دکتر 
ســید جواد میــری دربــاره هویــت آینده 
دانشگاه صنعتی شریف گفت وگو می کنند. 
فــردا در پانل »فیزیک، فلســفه و الهیات« 
دکتر افشــین شفیعی ســاعت ۱5تا۱8 در 
آمفی تئاتر مرکزی و در پانل »فلسفه، اخالق 
و فنــاوری« دکتر اعظم ایرجی زاد ســاعت 
۱6تــا۱8 در ســالن خوارزمی دانشــکده 
مهندســی کامپیوتر ســخنرانی می کنند. 
دوشنبه در پانل »علم، دین و انسان« دکتر 
آزادگان ســاعت ۱5تــا۱8در آمفی تئاتــر 
مرکزی و در پانل »فلسفه، اخالق و فناوری« 
دکتــر مصطفــی تقــوی ســاعت ۱6تا۱8 
در ســالن خوارزمی دانشــکده مهندسی 
کامپیوتر و در پانل »جای خالی علوم انسانی 
در سیاســت گذاری و برنامه ریزی توسعه« 
دکتر ســید جواد میری و دکتر سید مجید 
حسینی ساعت ۱5:30تا۱8:30 در سالن 
سمعی بصری دانشکده مهندسی صنایع 
سخنرانی می کنند. سه شنبه پانل »دانشگاه 
کارآفرین« با ســخنرانی دکتــر نیلی، دکتر 
ملکی و دکتر عشقی، ساعت ۱4تا۱6:30 
در آمفی تئاتــر مرکزی و در ادامه، مراســم 
اختتامیه با سخنرانی دکتر سیدحسین نصر 

برگزار می شود.
Ó	 مراســم اعتــکاف مــاه رمضــان، از 22 تا

24 خــرداد در مســجد دانشــگاه برگــزار 
می شــود. مهلــت ثبت نــام در ایــن برنامه 
تــا 27 اردیبهشــت  اســت. بــرای ثبت نام 
بــه azzahraa.sharif.ir مراجعــه کنیــد. 
اطالعات بیشــتر در faslebandegy@ در 

پیام رسان سروش.
Ó	 در مرحلــه حذفــی رقابت هــای فوتســال

دانشکده ها مهندسی مکانیک 5بر۱ هوافضا 
را مغلوب کرد، مهندســی برق 3بر۱ از ســد 
مهندسی عمران گذشت، مهندسی صنایع 
با 8 گل مدیریــت و اقتصاد را در هم کوبید و 
مهندسی و علم مواد با نتیجه 4بر3 در ضربات 
پنالتی مهندســی شیمی و نفت را شکست 
داد. تیم هــای پیروز به مرحلــه نیمه نهایی 
صعود کردند. مســابقات نیمه نهایی امروز 
از ۱2:۱5 در ســالن قهرمانی بین تیم های 
مکانیک و مواد و پس ازآن بین تیم های برق 

و صنایع در سالن قهرمانی برگزار می شود.
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SLANT تا TED از
پنجشــنبه رویداد Slant برگزار شد. رویدادی که در ابتدا با نام TEDk تبلیغ شده 
بود و با درخواست سازمان TED نام آن به SLANT تغییر کرد. این برنامه را گروه 
علمی دانشکده کامپیوتر، ssc سازمان دهی و برگزار کرده بود. در این برنامه افراد 
مختلفی در رابطه با ســبک زندگی شــان صحبت می کردند. افرادی از دانشجوی 

شریف و غیرشریف و فارغ التحصیل و استاد دانشگاه که ویژگی مشترک همه آن ها ماجراجویی و تنوعی است 
که در زندگی شــان ایجاد کرده اند. امیدواریم در سال های آینده حضور قوی تر این برنامه در سطح دانشگاه 

و کشور را شاهد باشیم. برای اطالعات بیشتر به SlantEvent@ مراجعه کنید.

گوشی ات را سفت بچسب
»گوشــیمو زدن«. همــه ما تابه حــال برایمان پیش آمــده که این جملــه را از یکی از 
دوســتانمان بشنویم یا حتی خودمان گوینده آن باشــیم. قرار است در سه روز آینده 
حراســت دانشگاه نشســتی صمیمانه با دانشجوها داشته باشــد و بعضی تجربیات 
جرائم را برای دانشجوها بازگو و احتیاط های امنیتی الزم را مرور کند. به این منظور روز 

یکشنبه در نمازخانه خوابگاه طرشت2 برای دختران و در روز دوشنبه و سه شنبه به ترتیب در نمازخانه خوابگاه های 
احمدی روشن و طرشت3 نشستی نیم ساعته برای دانشجویان برقرار خواهد بود. زمان این نشست ها بعد از نماز 

مغرب و عشا است. ضمنًا مسئوالن مرکز مشاوره هم در رابطه با بعضی رفتارهای پرخطر صحبت خواهند کرد.

شماره 764  شنبه 22 اردیبهشت 97 بــــــــخشخـــــــبری

یک شریفی از تهران آمده
بعدازظهر اســت. در البی  مائده خسروی زاده

ریاضی نشســته ام و شدیدًا گرسنه ام. به غذای 
سلف نرسیده ام و پای رفتن به تنها بوفه دانشگاه 
را ندارم. گربه ای را که مزاحم خلوت دختر و پسر 
میز کناری)!( شده نگاه می کنم. انگار این گربه 
را قبــاًل دیــده ام. همین چند ســال پیش بود، 
داشــتم از ســلف پردیس علوم دانشگاه تهران 
بیرون می آمدم که آنجا ایســتاده بود و میومیو 
می کرد. غذا رزرو نکرده بودم و گرسنه بودم. زنگ 
زدم به دوستم که دانشجوی باستان شناسی بود. 
پرســیدم اگر غذا دارد، با هم به ســلف مرکزی 
برویم، اما غذایش را خورده بود و داشت می رفت 
کالس دکتــر شــفیعی کدکنی. به دوســتم که 
دانشــجوی مکانیک بود زنگ زدم که اگر ناهار 
نخورده بــروم فنی باال )امیرآباد( تــا با هم غذا 

بخوریم. گوشی را برنداشت!
تصمیم گرفتم بروم بوفه پردیس علوم. ساختمان 
مرکزی شلوغ بود و سلف شلوغ تر. حتی نمی شد 
رفت داخــل. گفتم بروم بوفه دانشــکده هنر و 

پیتزا بخورم.
دســت بر قضا یکی از بچه های روان شناسی را 
دیدم. گفت: »من و دوستام می خوایم بریم آش 
نیکوصفــت و بعد بریم تئاتر شــهر، تئاتر جالل 

تهرانی. خواستی بیا.«
آن روز جبرخطــی داشــتم و بــدم نمی آمــد از 
زیرش در بروم. آخر جــالل تهرانی کجا و دکتر 

ازفرنگ برگشته کجا؟
رفتیم و ســه ســاعتی میخ کوب در سالن تئاتر 
نشستیم. تمام که شد، رفتیم شیرینی فرانسه، 
قهوه خوردیم و آن روز را به گشت وگذار در خیابان 
ولیعصر و صحبت از ســیر تطور شــیعه و بستن 
کلوزآپ در عکاســی و نظریات هورنای درمورد 

خشم و فلسفه تکنولوژی گذراندیم.
ساعت 7 شــب بود که از هم جدا شدیم. چون 
به ســرویس خوابگاه نرســیده بودم، از میدان 
انقالب سوار تاکسی شدم و رفتم کوی دانشگاه.
آن شب فقط من و هم اتاقی دام پزشکم با ده نفر 
از همکالســی های هم اتاقی ام که تربیت بدنی 
می خواندند در آن اتاق پنج نفره بودیم! مهمانان 
عزیز تا ساعت یک شب ســروصدا کردند و من 
فردایش، باز خواب ماندم و به کالسم نرسیدم.

با جیغ گربه به خودم می آیم. شــدیدًا احساس 
گرسنگی می کنم.

چــه روزگاری بــود در دانشــگاه تهــران. پر از 
شــلوغی و تنــوع. پــر از بی هدفی و به هر ســو 
رفتــن. پر از آدم هایی که معلــوم نبود از زندگی 

چه می خواهند.
تهرانــی  دانشــگاه  همچنــان  امــا  مــن 
خوش گذرانــی ام که به دانشــجویان هدفمند 

دانشگاه شریف غبطه می خورم.
می روم دانشــکده مدیریت، شــاید از غذاهای 
مامان پز چیزی مانده باشد. شاید آدم های شبیه 

خودم را آنجا پیدا کنم و گپی بزنیم.
پر روزی باشید. 

دوشــنبه و سه شنبه هفته گذشته  اگر گذرتان به معاونت اداری مالی گزارش
یــا همکــف دانشــکده شــیمی می خــورد، نغمــه 
خوش آهنــگ قرآن اولین چیزی بــود که توجهتان را 
جلــب می کرد و احتمااًل حس کنجکاوی، شــما را به 
آمفی تئاتر یا سالن جابر می کشاند. با همت معاونت 
فرهنگی دانشگاه و کانون قرآن و عترت، سی وسومین 
دوره جشــنواره سراســری قرآن و عترت دانشجویان 
منطقه یک کشــور به میزبانی شــریف برگزار شد. در 
ایــن دوره از مســابقات نزدیــک بــه ۱90 نفــر از 
دانشــجویان دانشگاه های مختلف تهران که زیر نظر 
وزارت علــوم فعالیت می کنند، حضور داشــتند و در 
رشــته های حفظ 5 جزء، حفــظ ۱0 جزء، حفظ 20 
جــزء، حفظ کل قرآن کریــم، قرائت و نیــز تحقیق و 
ترتیــل و در دو بخش بــرادران و خواهران در روزهای 
۱7 و ۱8 اردیبهشت رقابت کردند. از بین شریفی ها 
نیز با وجــود اینکه عده ای از فعــاالن قرآنی در کادر 
برگزاری جشــنواره مشغول بودند، نزدیک به 40 نفر 
در بین شــرکت کنندگان رقابت کردند. مشــهورترین 
چهره این جشنواره احتمااًل استاد شهریار پرهیزکار 
بود که داوری صحت حفظ را بر عهده داشــت، قاری 
و حافــظ بین المللی قرآن که ترتیل او از معروف ترین 
قرائت های قرآن در بین مردم ایران به شمار می رود و 
کمتر کســی پیدا می شود که قسمتی از این ترتیل را 
نشــنیده باشد. اســتاد محمدرضا پورزرگری، استاد 
حسین ربیعیان، استاد علی اکبر ملکشاهی و استاد 
حســین اخوان دیگر داوران بخش برادران و اســتاد 
الهام ماندگار مهر، اســتاد معصومه عباســی نظری، 
استاد ایمان صحاف، اســتاد راضیه جمالی و استاد 
نســرین نافذکالم نیز داوران بخش خواهران بودند. 
حضــور این داوران سرشــناس در شــریف با توجه به 

وجود رتبه های برتر مسابقات بین المللی قرآن کریم 
در کارنامــه هرکــدام از آن هــا، نقطــه عطفــی برای 

فعالیت های قرآنی دانشگاه به شمار می رفت.
جشنواره از ســاعت 9 صبح روز دوشــنبه با برگزاری 
مراســم افتتاحیــه در ســالن جابــر آغاز شــد. دکتر 
حسینی، معاون فرهنگی دانشگاه و حاج  آقا رستمی، 
مســئول نهاد رهبری از ســخنرانان افتتاحیه بودند و 
برگزاری این مسابقات و حضور شخصیت های قرآنی و 
حافظان و قاریان دانشجو را در شریف و در تقارن با ایام 
ماه شعبان به فال نیک گرفتند. آخرین برنامه افتتاحیه 
نیز سخنرانی استاد پرهیزکار بود که بیشتر درددلی از 
استاد قدیمی قرآن با حافظان و قاریان دانشجو بود و 
شــکایتی از کاستی ها و کم مهری ها. بعد از افتتاحیه 
مختصر جشنواره، مســابقات برادران در سالن جابر 
و مســابقات خواهران در آمفی تئاتر مرکزی با تالوت 
حافظان 5جزء آغاز شــد. حدود ساعت 7 بعدازظهر 
بــود که با پایان قرائت شــرکت کنندگان بخش حفظ، 
روز اول مسابقات به پایان رسید. در روز دوم جشنواره، 
شــرکت کنندگان بخش ترتیل و تحقیق از ســاعت 9 
صبح با نغمه هایی زیبا و شنیدنی کالم الهی را قرائت 
کردند. مســابقات این بخش نیز تا ظهر روز سه شنبه 
ادامه پیدا کرد و پس از جمع بندی نمرات، نفرات برتر 

مسابقات مشخص شدند.
مراســم اختتامیه و تقدیر از نفرات برگزیده جشنواره 
از ســاعت ۱7:30 روز سه شــنبه در ســالن جابــر 
شروع شــد. به علت نامناســب بودن ساعت برگزاری 
اختتامیه برای حضور دانشــجویان، استقبال خوبی 
از این مراســم صورت نگرفته بود و نیمه خالی سالن 
خیلی به چشم می آمد. در مراسم اختتامیه عالوه بر 
دکتر فتوحی و دکتر حســینی، در مقام میزبانان این 
جشــنواره، دکتر جعفرپور، رئیس اداره پشتیبانی از 

فعالیت های دینــی و قرآنی وزارت علــوم نیز حضور 
داشــت و دقایقی ســخنرانی کــرد. دکتــر جعفرپور 
جشــنواره سراســری قــرآن و عترت دانشــجویان را 
پرمخاطب تریــن برنامــه وزارت علــوم دانســت کــه 
هرساله با حضور تعداد فراوانی از دانشجویان برگزار 
می شود و از میزبانی خوب شریفی ها نیز تشکر کرد. 
ســخنرانی حجت االســالم و المســلمین پویا درباره 
غنیمت شــمردن روزها و شــب های ماه های پربرکت 
شعبان و رمضان و نیز اجرای گروه تواشیح بین المللی 
طــه، از دیگــر برنامه هایی بــود که قبــل از تقدیر از 
برگزیدگان مســابقات در ســالن جابر برگزار شد. در 
پایان نیز نفــرات اول تا ســوم در بخش های مختلف 
مســابقات با حضور روی ســن، لوح تقدیــر و جوایز 
خود را از دستان دکتر جعفرپور، دکتر فتوحی، دکتر 
حسینی و حاج آقا طهماسبی دریافت کردند. از بین 
دانشــجویان شریف، در رشــته حفظ 5جزء برادران، 
محمدحســین فزرام به رتبه دوم دست یافت و فرشته 
اسماعیل زاده نیز در رشــته حفظ ۱0جزء خواهران 

به رتبه سوم رسید.
کتاب قرآن و علوم طبیعت، اثر دکتر مهدی گلشــنی 
نیز به عنوان هدیه مســابقات، به شــرکت کنندگان در 
جشنواره اهدا شد که اســتقبال جالبی از این کتاب 

در بین شرکت کنندگان به چشم آمد.
درخور ذکر اســت کــه برگزیدگان مرحلــه منطقه ای 
جشنواره قرآن و عترت دانشجویان، به مرحله کشوری 
جشنواره که شهریورماه برگزار می شود، راه می یابند. 
به گفته دســت اندرکاران برگزاری جشنواره، میزبانی 
شریف در این دوره می تواند زمینه ساز میزبانی مرحله 
کشوری و ملی مســابقات قرآن نیز باشد که با حضور 
دکتر حســینی در ســمت معاونت فرهنگی دانشگاه 

خیلی دور از ذهن به نظر نمی رسد.

سی وسومین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه های تهران در شریف برگزار شد

شهریار قرآن در شریف

نامه وارده
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»آیا مجوز انتخاب واحدتان صادر نشده است؟ در انتخاب عنوان پایان نامه خود مشکل  داریــد؟ ریکام می خواهید؟ آیــا درباره آینده خودتان هیچ ایــده ای ندارید؟ در دوراهی پرونده
تحصیل یا رفتن سر کار مانده اید؟ شکست عشقی خورده اید؟ آیا دوره ای از افسردگی را سپری می کنید؟ 
آیا مشکل خانوادگی دارید؟ هیچ کدام به ما ربطی ندارد، به جز اولی. از آن هم خیالتان راحت باشد. اینترنتی 

درست شده است.«
همه ما وقتی در مقطع کارشناسی در دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته می شویم، به جز فهرستی از دروس و 
استادانش، یک نفر را در دانشکده به اسم می شناسیم. او کسی نیست جز استاد راهنما. کسی که با توجه 
به عنوانش انتظار می رود وظیفه راهنمایی تحصیلی دانشجو را بر عهده داشته باشد و ارتباطی ویژه با او 
داشــته باشــد. فکر می  کردیم در هفته معلم چه پرونده ای برای استادان برویم و ازآنجایی که بازار تعریف و 
تمجید از استادان در این ایام گرم تر است و هم گوینده و هم شنونده کار خود را خوب بلدند، ترجیح دادیم 

موضوعی را درخصوص استادان بکاویم که تجربه مشترک همه دانشجویان دانشگاه است: ارتباط با استاد 
راهنما. در این تحقیق از بیش از 330 دانشجو پرسش شد که اکثر آن ها را دانشجویان کارشناسی تشکیل 
می دهند. این نظرات صرفًا نشان دهنده حس دانشجویان به استادان راهنماست و سؤاالتی از دانشجویان 
پرسیده شده است که شاید برخی بگویند: »دانشجو در این خصوص صاحب نظر نیست«. پاسخ این گزاره 
این است که روزنامه به هیچ وجه مدعی نیست که دانشجویان نظرشان درست است! ولی معتقدیم حس 

آن ها درخور احترام است و نمرات حاصل آینه عملکرد استادان آن هاست.
حدود 170 پرســش نامه به صورت مصاحبه حضوری از دانشــجویان گرفته شده است و باقی آن ازطریق 
کانال های تلگرام. جا دارد از انجمن علمی »محور« دانشکده مکانیک بابت انتشار این پرسش نامه در کانال 
و همچنین اعضای فعال انجمن علمی دانشــکده های دیگر بابت دعوت از هم دانشــکده ای های خود در 

گروه های مختلف تلگرامی تشکر کنیم.

آنچه دانشجویان درباره استادان راهنمای خود احساس می کنند

وضعیت رابطه ما چطور است؟
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گفت وگو با مهدی اخضری، دانشجوی UNSW استرالیا

آن سوی آب چه خبر است؟
»چقدر روزنامه به جان دانشگاه غر می زند! همه جای دنیا وضعیت همین است«. شاید حس عده ای به این پرونده همین باشد. به همین منظور تصمیم گرفتیم با کسی که تجربه تحصیل خارج از کشور را 
دارد، صحبت و رابطه استاد راهنما با دانشجویان را بررسی کنیم. ازآنجایی که دانشگاه پدیده وارداتی غربی است، سراغ فردی رفتیم که هم تجربه تحصیل در غرب را داشته باشد و هم در مقطع کارشناسی 
خارج از کشــور تحصیل کرده باشــد. مهدی اخضری کســی است که در 18سالگی به آمریکا و دانشــگاه U-Penn رفت و در میانه راه به دانشگاه UNSW اســترالیا رفت و کارشناسی خود را به پایان رساند 

و شناختی مناسب از دو سیستم آموزشی دارد.

در آمریکا آیا پدیده استاد راهنما به معنای 
کسی که مسئول راهنمایی ات باشد وجود 

داشت؟ 
بله. وقتی وارد دانشگاه شــدیم ما اجازه داشتیم بر 
اســاس عالقه مان فردی را به عنوان اســتاد راهنما 
انتخاب کنیم. البته بودند استادانی که دردسترس 
نبودنــد، زیــرا یــا عالقــه نداشــتند یا ظرفیتشــان 
تکمیل شــده بود؛ ولی روحیه کلی این بود که اکثر 
اســتادان برای این مســئولیت دردســترس بودند. 
حتــی موضوعاتــی را که حاضر بودند دانشــجویان 
 بــا آن هــا مطــرح کننــد بــه اطــالع دانشــجویان 

می رساندند.
چند وقت یک بار استادت را می دیدی؟

آنجا هفته ها 5 روزه اســت و بــه همین دلیل معمواًل 
هفته ای 3 الی 4 بار.

ســه الی چهــار بــار؟ مگــر با هــم چه کار 
داشتید؟

من پس از یکی دو ترم توانســتم دســتیار آموزشی 
)TA( او شــوم و در بســیاری از کالس هــا همــراه 
او می رفتــم. ضمــن آنکه با هم پروژه هم داشــتیم 
و مــرا درگیــر موضوعــات گروهش کرده بــود. اما 
همه اش کار نبود. ما با هم دوســت هم بودیم. پس 
از فراغت از کار و پروژه، اوقات اســتراحت را گاهی 
بــا او می گذراندم، یا در مــواردی غیر از درس از او 

مشورت می گرفتم.
مثــاًل در چــه زمینه هایــی از او مشــاوره 

می گرفتی؟
در خیلی از زمینه ها. مثاًل بحث های شــغلی، روابط 
اجتماعی و حتی مســائل خانوادگی. وقتی درباره 
آینــده از او ســؤال می کــردم از راه هــای رفتــه اش 

برایــم می گفــت. او نیز به سرنوشــتم عالقه مند بود 
و اگر تجربه ای داشــت در اختیارم قــرار می داد و از 
تصمیم های درســت و غلطش برایم تعریف می کرد. 
حتی ما با هم یک ســفر برای کنفرانس رفتیم که در 

تحکیم دوستی مان بسیار مؤثر بود.
کمی بیشتر از او بگو. اسمش، سنش؟

نام استادم توشیرو بود. مردی 50ساله اهل ژاپن که 
مثل من در ۱8سالگی به آمریکا آمده بود. 

آیا رابطه او بــا همه به همین نزدیکی بود یا 
تو استثنا بودی؟

من کمی رابطه ام با او صمیمانه تر بود، ولی با بقیه هم 
رابطه خیلی خوبی داشت. ما همه با او دوست بودیم. 
استادان دانشــگاه در آمریکا و استرالیا بسیار اصرار 
دارند که آن ها را همیشــه با نام کوچک صدا کنید و 

حتی در این خصوص تذکر می دهند به دانشجو.

چقدر بودونبودش در زندگی تو مؤثر بوده 
است؟

خیلــی زیاد. همان طور که گفتــم او نیز مثل من در 
۱8ســالگی وارد آمریکا شــده بود. من هم وقتی به 
آمریــکا رفتم هیچ کس را نداشــتم و توشــیرو خیلی 
خوب مرا در مســائل مختلف درک و راهنمایی کرد. 
قطعًا در سازگارشدن من با محیط و غلبه بر تغییرات 
و دوری از خانواده بسیار مؤثر بوده است. هنوز هم در 
ارتباط هستیم و گاه به گاه ایمیلی ردوبدل می  کنیم.
معمــواًل چند نفر دانشــجو به هر اســتاد 

راهنما سپرده می شوند؟
در دانشــگاه های مختلف فرق می کند، ولی معمواًل 
بین 20تا25 نفر. البته در اینجا نیز استادانی هستند 
که حوصله وقت گذاشتن برای دانشجو را ندارند، ولی 

در اقلیت هستند.

دلیل آن هایی را که گفته بودند تمایلی به ارتباط مستمر با استاد راهنمایشان ندارند پرسیدیم. 28درصد از 
دانشجویان معتقدند درصورت مراجعه به استاد راهنما وقتشان تلف می شود. ترجمه دیگر این عبارت این 
است که راهنمایی های او را کاربردی نمی پندارند. اما نکته جالب دو گزینه دیگرند: ۱7/4درصد گفته اند 

خجالت می کشند نزد استاد راهنما 
برونــد و ۱۱/2درصــد معتقدنــد 
باعــث اتــالف وقت استادشــان 
می شــوند! یعنــی روی هم رفتــه 
28درصد از دانشــجویان در برابر 
استادان راهنما از احساس ضعف 
و فقدان شدید اعتمادبه نفس رنج 
می برند. خبر خوب این اســت که 
فقط یک درصد از دانشــجویان بر 
اســاس پیش قضاوت هــای متأثر 
از شــنیده ها تمایلــی بــه دیدن 
استادشــان ندارند که می توان از 
ایــن درصد چشم پوشــی کرد. در 
این میان یکی از نکات جالب این 
بود که 43درصد از نفتی ها گفتند 

استادشان دردسترس نیست.

خودخوارپنداری یا اوبزرگ پنداری؟

88درصد از دانشجویان مقطع کارشناسی استاد راهنمای خود را یک یا کمتر از یک بار در هر نیمسال 
می بینند. در این میان تمام دانشــجویان کارشناســی مکانیک، عمران و صنایع گفتند یک بار یا کمتر 
از یک بار در نیمســال اســتاد راهنمای خــود را می بینند. در این میان اوضــاع فیزیک و ریاضی از بقیه 

رشته ها بهتر است.

حداقل دیدار

 چند وقت یک بار 
 استاد راهنمایت را 

می بینی؟

   کمتر از یک بار در ترم

   یک بار در ترم

   ماهی یک بار

   بیش از یک بار در هفته

   هر هفته

   دو هفته یک بار

چرا 
تمایلی به ارتباط مستمر 

با استاد راهنمایت نداری؟
   احساس کردم وقتم تلف می شه

   احساس می  کنم وقت او را تلف می کنم
   برخورد بدی از او دیدم

   به من بها نمی دهد
   دردسترس نیست

   روم نمی شه! 
)خجالت می کشم برم پیشش(

   شنیدم آدم خوبی نیست

٪ 59

٪ 28

٪ 11

٪ 10

٪ 14

٪ 18

٪ 18

٪ 30

٪ 6
٪ 2

٪2
٪ 1

٪1
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جمع بندی

واضح اســت که درمجموع وضعیت رابطه اســتاد راهنما و دانشجویان 
خــوب نیســت. یکــی از دالیل مهــم آن انتظار دانشــجویان از اســتاد 
راهنماســت مبنی بر اینکه وضعیت آن ها را پیگیری کند. شاهد بر این 
گزاره، نمره کم 2 از 5 برای احســاس مسئولیت استاد به دانشجوست. 
دو دلیــل مهم این انتظار از ســمت دانشــجویان، اول آموزش وپرورش 
اســت و دوم صفت ارزشمند »راهنما«. دانشجو همان کسی است که تا 
دیروز دانش آموز بوده است و در اکثر مدارس معلم راهنمایی داشته که 
همه کارهای او را پیگیری می کرده اســت. پس از کنکور با رتبه ای عالی 
و با ســؤاالت فراوان وارد دانشــگاه می شــود و بزرگ تری ندارد که بتواند 
ســؤاالتش را از او بپرســد. فقط یک نفر هســت و آن استاد راهنماست. 
یکی دیگر از مســائلی که باعث درســت کارنکردن این سیستم می شود 
این اســت که تعداد بســیاری از اســتادان دانشــگاه معتقدند تا وقتی 

مشــکلی آموزشی برای دانشجو پیش نیامده باشد، نیازی به راهنمایی 
وجود ندارد؛ یعنی نوعی رابطه آموزشــی خشک و بی روح. درحالی که 
دانشــجو انسان است، آن هم انسانی که سؤاالت بسیاری دارد و خود را 
در ســال های اول از میان دروس ســخت و پراسترسی مثل ریاضی ۱و2 
عبور داده اســت و چه بســیار دانشــجویانی که آرزوها و ســؤاالت بزرگ 
خود را در این مسیر باختند، بدون آنکه یک بار با بزرگ تری مطرح کرده 
باشــند. پیش ازاین حداقل یک بار دانشــجو اســتادش را به علت مجوز 
انتخاب واحد می دید؛ ولی دانشــگاه تصمیم گرفت به علت شــکایات 
فــراوان دانشــجویان مبنی بر دسترسی نداشــتن دانشــجو به اســتاد 
راهنمــا، امکان ایجاد مجــوز را اینترنتی و بر اســاس ایمیل صادر کند.
البته آیا همه این انتظارات درست است؟ چند درصد از استادان ما واقعًا 
توانایی حل همه این مســائل را دارند؟ هم درباره شــغل بگویند، هم در 

آموزش و پژوهش توانمند باشــند و هم فرصت داشــته باشند برای همه 
دانشجویانشان به اندازه کافی وقت بگذارند؟ خیلی از استادان دانشگاه 
ممکن اســت خودشان مشکالتی در دانشگاه یا در خانواده یا... داشته 
باشــند که نتوانند آن طور که باید برای دانشــجو وقــت بگذارند. چاره 
چیســت؟ شاید چاره این باشد که اســتادانی که عالقه مندی و توانایی 
مشاوره دادن به دانشجو را دارند داوطلب شوند و این مسئولیت بزرگ را بر 
عهده بگیرند، نه آنکه دانشجو به استاد و استاد به دانشجو تحمیل شود.
هفته معلم را پشــت ســر گذاشتیم. بی انصافی اســت اگر بگوییم همه 
اســتادان شــریف به دانشجویانشــان، خصوصًا در مقطع کارشناسی 
بی اعتنا هســتند. چه بسیار اســتادانی که با راهنمایی های حکیمانه 
و اخــالق خوب خــود، باعث ایجاد علقه در دانشجویانشــان شــدند و 
شــریف را محیطــی نه تنها بــرای یادگیری کــه برای زندگــی کرده اند.

	Ó آیا می دانســتید وظیفه اســتاد راهنمایی در دانشــگاه به اســتادان تحمیل
می شود و از سر اختیار نیست؟

	Ó آیا می دانســتید دانشجویان هیچ اختیاری در انتخاب استاد راهنمای خود
در دوران کارشناسی ندارند؟

	Ó آیا می دانســتید استادان دانشــگاه کوچک ترین آموزشــی برای راهنمایی
صحیح دانشجویان در طول خدمت نمی بینند؟

	Ó آیا می دانســتید نمــرات ورودی های جدید به اســتاد راهنمایشــان در همه
پارامترها بیشــتر از میانگین کل بوده است؛ به طوری که در هر پارامتر حدود 
0/2از 5 نمره بیشتر از بقیه به استادشان نمره دادند. آیا می دانستید ورودی 

جدید چیزی در دلش نیست و هنوز قشنگی های خودش را دارد؟

	Ó آیا می دانســتید دخترها در تمام موارد نمره ای کمتر از پســران به اســتادان
خود دادند؟

چند نکته خواندنی

یکی از بخش های پرســش نامه نمره ای بود که دانشجویان بر اساس نظر و باور شخصی خود در برخی 
پارامترها به اســتادان دادند. نتایج نشــان می دهد اســتادان راهنما در راهنمایی شغلی دانشجویان، 
احســاس مسئولیت در مقام اســتاد راهنمایی و توانایی راهنمایی آموزشــی و پژوهشی بسیار ضعیف 
عمل کرده اند. آداب معاشــرت هم نمره ای زیر 3 گرفته است که برای استاد راهنما که انتظار می رود با 
دانشــجویش بیشتر رفیق باشد درخور تأمل است. فقط از نظر علمی و تخصصی است که دانشجویان 

فکر می کنند استادشان نمره ای بیش از 3 می تواند داشته باشد.

میانگین کمترین نمرهبیشترین نمرهپارامتر
دانشکده ها

3/۱9شیمی 2/65هوافضا 4علمی تخصصی
2/۱4مهندسی و علم مواد ۱/25ریاضی 3/4توانایی راهنمایی آموزشی
2/27مهندسی و علم مواد ۱/75مکانیک 3توانایی راهنمایی پژوهشی

۱/85مهندسی شیمی ۱/۱5هوافضا 2/85توانایی راهنمایی شغلی
2/86عمران 2/09ریاضی 4/4آداب معاشرت

2/52نفت ۱/63ریاضی 3/6دردسترس بودن
2/08صنایع ۱/42ریاضی 3/2احساس مسئولیت در مقام استاد راهنمایی

نمرات ناپلئونی استادان راهنما

از دانشجویان پرسیدیم استادشان چقدر روی زندگی یا کارهای آن ها اثر مثبت یا منفی داشته است. 70درصد 
دانشجویان معتقد بودند استاد راهنما اثر مثبتی نداشته و 80درصد گفتند اثر منفی نداشته است. به این 
اضافه کنید جواب 70درصد از دانشجویان را که گفتند رابطه شان با استاد راهنما از اول تحصیل تاکنون 
هیچ تغییر خاصی نکرده است. البته 2۱درصد گفتند رابطه شان بهتر شده است، یعنی از هر 5 نفر ۱ نفر.

کاماًل بی اثر

58درصــد از دانشــجویان تمایل دارنــد ارتباطی 
مســتمر با اســتاد راهنمای خود داشــته باشند. 
فیزیکی ها بــا بیش از 70درصد تمایــل به ارتباط 
مســتمر، بیشــترین نمــره را دارنــد و مهندســی 
شــیمی ها با 39درصــد و صنایعی ها با 42درصد، 
کمترین تمایل را برای ارتباط مســتمر با استادان 

راهنمای خود دارند.

   بله

   خیر

دلم می خواهدت ولی...

علمی تخصصی:  3.19

توانایی راهنمایی آموزشی:  2.14

توانایی راهنمایی پژوهشی:  2.27

توانایی راهنمایی شغلی:  1.85

آداب معاشرت:  2.86

دردسترس بودن:  2.52

 احساس مسئولیت 
در مقام استاد راهنمایی:  2.08

آیا تمایل به 
ارتباط مستمر با 
استاد راهنمایت 

داری؟

 استاد راهنمایت 
چقدر اثر مثبت در زندگی ات 

داشته است؟

 استاد راهنمایت 
چقدر اثر منفی در زندگی ات 

داشته است؟

   هیچ اثر منفی ای نداشته

   تا حدودی

   زیاد

   هیچ اثر مثبتی ندارد

   تا حدودی

   زیاد

٪ 56

٪ 44

٪ 75

٪ 83

٪ 14

٪ 22

٪ 3

٪ 3



کربوهیدرات های پیچیده
کربوهیدرات های پیچیده انواع مختلفی دارد که مهم ترین دســته آن  در تغذیه ما 
نشاسته  هایی مثل نان و برنج و سیب زمینی اند. دسته دیگری که بدن آن را تولید 
می کند و در کبد و ماهیچه ها ذخیره می شــود گلیکوژن است. مورد مصرف این 
کربوهیدرات به طور کلی سوخت وساز و تنظیم قند خون است. این کربوهیدرات 

به دو روش هوازی و بی هوازی واکنش می دهد که در اثر فعالیت شدید ورزشی یا کمبود اکسیژن  به صورت 
بی هوازی واکنش می دهد و اســیدالکتیک تولید می کند که باعث گرفتگی ماهیچه ها می شــود. هر فرد 
عادی اگر روزانه به 2000 کالری انرژی نیاز داشته باشد، باید 225 تا 325 گرم کربوهیدرات مصرف کند. 

صاف بنشین بچه
ســتون فقرات نه تنها به جلو و عقب، که ممکن اســت به چپ و راست نیز انحراف 
پیدا کند. این عارضه گاهی به علت مشــکل مادرزادی در بدنمان به  وجود می آید 
یا به علت نوع زندگی مان، مثل کج نشســتن هنگام رانندگی یا ســر کالس و پشت 
میز. همچنین با توجه به اینکه بیشتر ما کوله پشتی حمل می کنیم، اگر به صورت 

نادرست یا با یک بند آن را حمل کنیم دچار این اختالل می شویم که گاهی با درد کمر همراه می شود. نحوه 
تشخیص آن به طورکلی از سوی خود افراد صورت نمی گیرد و باید به متخصص مراجعه شود؛ ولی می توانیم 

با تشخیص ترازنبودن شانه هایمان یا خمیدگی بدن به یک طرف  تا حدی به آن پی ببریم.
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نگاهی به وضعیت ورزش بدنسازی در دانشگاه

تو حجمم ولی جا کمه!
ایــن روزها بــا توجه بــه تغییرات و  تحوالت فرهنگی جامعه )که هرچه گزارش
می کشیم از تلگرام است( و نوع زندگی شهرنشینی ما، 
شــیوه ورزش کردن افراد جامعه نیز دچار تغییراتی در 
مقایســه با گذشــته شــده اســت. ورزش هایــی مثل 
بدن ســازی و ایروبیک و پیالتس و امثال آن ها به شدت 
در جامعه ما رایج شده است. به حدی این تغییر سلیقه 
ورزشــی مشــهود اســت که شــاید بتــوان گفــت در 
تربیت بدنی خودمان، فوتسال که روزی  پرطرفدارترین 
ورزش پســران شــناخته می شــد، جــای خــود را به 

بدن سازی داده است.
تربیت بدنی دانشــگاه باوجود امکانات محدود خود، 
امــکان پرداختــن بــه این گونــه ورزش هــا را تاحدی 
فراهم کرده اســت؛ اما با توجه به اســتقبال شــدید از 
این ورزش ها، به نظر می رســد هنوز پاسخگوی کامل 

متقاضیان نیست.
قبــل از تعمیــرات اساســی چند ســال پیش ســالن 
مرحــوم جباری، وســایل بدن ســازی باالی ســکوی 
تماشــاگران و در کنــار ســکوی نمایــش )محل فعلی 
میزهــای پینگ پونــگ( قــرار داشــت. هم زمــان در 
زیرزمین ساختمان اداره تربیت بدنی نیز مجموعه ای 
برای بدن ســازی همراه با ســونا فراهم بود. اما پس از 
تعمیرات اساسی سالن جباری وسایل آن به ساختمان 
تربیت بدنی برده شد. همچنین دکتر قلی پور با استناد 
به نظر کارشناســی اعالم کرد زیرزمیــن تربیت بدنی 
مشکل اکســیژن دارد و باید تهویه آن عوض شود؛ لذا 
آنجا را تعطیل کرد و وســایل آن را همراه با وسایل سالم 
ســالن جباری، به طبقه اول ســاختمان منتقل کرد و 
سالن بدن سازی تقریبًا باکیفیتی نصیب دانشگاه شد.
شاید دو سال پیش تعداد افرادی که هم زمان در سالن 
جدید بودند ماکســیمم به 20 نفر می رسید. در همان 
وضعیت نیز گاهی برای اســتفاده از وســیله ها مجبور 
بودید نوبت بگیرید که امری غیرعادی نیســت و هنوز 
نســبت افراد به امکانات مناســب بود. رونــد تغییرات 
حضور ورزشــکاران شــریفی تابعی از زمان امتحانات، 

تعطیلی ها، فرجه امتحانات و فصل است و در بازه هایی 
از سال خلوت است. ولی عصر شنبه هفته گذشته تعداد 
ورزشــکاران به صورتی غیرعادی زیاد بــود. حدود 50 
نفر هم زمان در سالن بدن سازی حضور داشتند. برای 
استفاده از هر وسیله چندین نفر در نوبت بودند و به نوعی 
نظم ورزششــان کاماًل مختل شــده بود. ایــن افزایش 
مخاطــب درحالی رخ داده اســت که از 2 ســال پیش 
تاکنون تنها یک تردمیل به باشــگاه اضافه شده است 
و اکنون تنها 2  تردمیل ســالم در باشگاه وجود دارد که 
همراه 3 دوچرخه ثابت که از نوع خانگی و غیرحرفه ای 
آن است، کل وسایل هوازی سالن را تشکیل می دهد. 
وســایل قدرتی که از همان اول هم کامل نبود، بســیار 
فرسوده شــده است و از همه مهم تر، سیستم تهویه هم 
جالب نیست. شاید کمبود امکانات نکته ای باشد که در 
نگاه اول توجه همه را جلب می کند؛ ولی موضوعی که 
در پس این وضعیت مشکل خطرناک تری را ایجاد کرده 
است، نبود توجه کافی ورزشکاران به اصول ورزش است. 
البته این پدیده با توجه به اینکه بیشتر آن ها تازه ورزش 
را شروع کرده اند و اطالعات چندانی درباره آن ندارند، 
خیلی دور از انتظار نیست. بسیاری از دانشجویان بدون 

آنکه قبل از انجام حرکات ورزشی با مربی مشورت کنند 
تمرین را شروع می کنند. حال آنکه این روزها دانشگاه 
از مربــی توانمند و با دانش بدن ســازی ســود می برد. 
چندین مورد پیش آمده اســت که دانشــجویان حتی 
نمی دانند باشگاه بدن سازی مربی دارد و می توانند از 
او برنامه ورزشی دریافت کنند؛ لذا بدون انجام حرکات 
نرمشی، ورزش را شروع می کنند که این قضیه موجب 
چندین مورد آســیب دیدگی حین ورزش شــده است. 
این نوع ورزش کــردن نه تنها مفید نیســت، بلکه برای 
سالمتی مضر است و مشــکالتی مثل ناهنجاری های 
ستون فقرات، مشکالت مفصل و... را به وجود می آورد. 
به هرحال، این تغییر سلیقه در جامعه رخ داده است و 
مختص دانشگاه شریف نیســت؛ ولی خارج از شریف 
این موج به سمت سایر ورزش های آمادگی جسمانی 
مثــل TRX  و ایروبیــک هدایت و بســیار با اســتقبال 
همراه شده است و خأل این رشته ها در دانشگاه حس 

می شود.
در قسمت بعدی این مطلب به سراغ سایر دانشگاه های 
تهــران و مقایســه امکانــات ورزشــی آن ها با شــریف 

می رویم.

همه چیزمان برقی شده است
 Electric Muscle(  واژه مجتبی مدنیان

معنــی  بــه  اساســًا   Stimulation(EMS
برانگیختگــی سیســتم عضالنی بدن توســط 
تکانه هــا اســت. بســته بــه فراینــد تمریــن، 
الکترودهای متفاوتی از لحاظ شــکل و سایز و 
جنس استفاده می شود. در این روش، سیستم 
تمرین کل بدن جایگزین تمرین های دیگر شده 
است. برای انجام این تمرین، حدود ۱0جفت 
الکترود مسطح در جلیقه و کمربندی تعبیه شده 
و امــکان برانگیخته شــدن تمامــی گروه های 
عضالنی بزرگ بــدن را به طــور هم زمان ایجاد 
می کند. این روش آثار متفاوتی را به همراه دارد. 
از قوی کردن عضالت کمر، شکم و کف لگن که 
به ســختی تغییرپذیرند گرفته تــا قدرت بدنی، 
فرم گیری شکل بدن و رشد عضالت. این روش 
همچنین باعث افزایش توان استقامتی می شود 

و محدودیت سنی خاصی ندارد.
طبــق گفته های پروفســور واینک از دانشــگاه 
ارالنگن آلمان، یکی از اساســی ترین فواید این 
ورزش عضله سازی اســت. البته باید توجه کرد 
بــرای ایــن کار پشــتکار و شــدت تمرین ها نیز 
ضروری است. طبق تحقیقات انجام شده، میزان 
آنزیم های کراتین موجود در خون که مقیاســی 
برای شــدت تمرین محسوب می شود، در حین 
این ورزش حدودًا تا ۱8 برابر بیشتر از تمرین های 
عضله سازی قدیمی )بدن سازی( است. به علت 
اینکه تمرین های EMS سختی شدیدی دارند، 
تجدید نیرو و احیای بدن نیز باید از توجه ویژه ای 
برخوردار باشــد. پس بهتر اســت ورزش کوتاه 
و فشــرده باشد و پس ازآن با اســتراحت و تغذیه 
مناسبی همراه شود. تحقیقات دانشگاه ارالنگن 
نشان می دهد برای مثال چربی های شکم که در 
بعضی موارد برای سالمت فرد تهدید کننده است، 
با این تمرین ها بــه طرز مؤثری کاهش می یابد. 
ازآنجایی کــه ایــن تمرین ها همــواره به صورت 
انفرادی کنترل شــده و تطابق داده می شود، با 
توجه به خواســته های هر فرد برنامه ای جدا و با 

نظارت مربی به او داده می شود.

ورزشوسالمــــــــــــــتروی نیمکت شماره 764  شنبه 22 اردیبهشت 97

آن کره برای سرخ کردن نیست
تصور نادرستی که در جامعه شایع شده است این است که غذایی که با کره سرخ 
می شود از لحاظ ارزش غذایی بهتر است. این حرف تاحدی درست و تاحدی غلط 
اســت. برای غذاهایی که زمان پخت چندانی ندارند، مثل تخم مرغ و دمای آن ها 
خیلی شدید نیست استفاده از کره به جای روغن به علت کمتربودن میزان چربی 

آن بهتر اســت؛ ولی در غیر این صورت به علت کم بودن مقاومت حرارتی کره در آن واکنش های شــیمیایی 
رخ می دهد.

باور درســت در این زمینه استفاده از روغن های مخصوص سرخ کردن با مقاومت های حرارتی شدید است 
که چربی اشباع کمی دارند.

هر رنجی هم نشانه گنج نیست
باور غلطی که در زمینه تمرین های ورزشی هست این است که عضله هنگامی پیشرفت می کند که بعد از تمرین تا 
مدت ها درد بکند و این نشانه رشد آن است. این حرف نیز تاحدی درست است؛ زیرا عضله در صورتی رشد می کند 
که تارهای آن پاره شده و دوباره ترمیم شود. ولی به طور کلی درد می تواند علت های منفی نیز داشته باشد. مثاًل اگر 
بعد از تمرین در بخش تغذیه ریکاوری خوب عمل نکنید تا مدت ها درد باقی می ماند، ولی عضله پیشرفتی نمی کند.

باور درســت: درد هنگام ورزش را به دو نوع درد ماهیچه و درد مفصل تقســیم می کنند. درد مفصلی نشانه 
این است که باید بالفاصله ورزش را متوقف کنید و در پی منشأ این مشکل با پزشک مشورت کنید. ولی درد 
عضله که با سوزش آن همراه است تا مقدار معقول آن خوب است و پس از اتمام ورزش با رساندن مواد مغذی 

موردنیاز عضله مثل پروتئین های زودجذب و استراحت کافی، زمینه رشد آن را فراهم می کنیم.

داداچ داری اشتباه فکر می کنی
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شماره 764  شنبه 22 اردیبهشت 97 دوواحـــــــدتاریـــــــخ

خبر درگذشت دکتر علی آبادی اردیبهشت 1381 را برای شریفی ها با تلخی به پایان رساند، ولی اردیبهشت 1382 شریف بیشتر بوی نفت داشت، از فارغ التحصیلی اولین گروه نفتی ها تا حضور  دو واحد تاریخ
نفتی ترین شخصیت سیاسی ایران در شریف.محمد جواد شاکر

شماره 62، 24 اردیبهشت 1381
نتایج نظرسنجی دانشکده برق اعالم شد

یکــی از اتفاقاتی که رســیدن ترم به روزهــای آخر را 
خبــر می دهد، حضــور کارمنــدان اداره آموزش در 
کالس های درس برای توزیع برگه های نظرســنجی 
استادان بین دانشجویان است. این نوع نظرسنجی 
درباره استادان همواره انتقاداتی را به دنبال داشته 
اســت. از اعالم نشــدن نتایج نظرســنجی تا هزینه 
فراوان نظرســنجی به شــیوه ســنتی و تشکیک در 
تأثیر نتایج نظرسنجی در عملکرد استادان. شورای 
صنفی دانشــکده ها نیز که می توانند در ارائه دروس 
دانشــکده ای نقش پررنگــی ایفا کننــد، بعضًا بین 
دانشجویان نظرسنجی می کنند که نتایج آن می تواند 
درخور تأمل باشــد. نکته درخور توجه نظرســنجی 
شورای صنفی دانشــکده برق در ترم پاییز سال 80، 
اعالم نتایج آن به صورت شــفاف در رســانه ای مانند 
روزنامه بوده است. طبق این نظرسنجی دکتر شریف 
بختیار در زمینه علمی، دکتر وثوقی وحدت در زمینه 
برخورد با دانشــجو و دکتــر شــمس الهی در زمینه 

احساس مسئولیت بیشترین نمره را از دانشجویانشان گرفته اند. استادانی که در حال حاضر هم محبوبیت خوبی 
در بین برقی ها دارند.

شماره 63، 28 اردیبهشت 1381
دکتر علی آبادی درگذشت

ازجملــه اخبــار تلــخ بهــار ۱38۱برای شــریف، 
درگذشت دکتر یوســف صمدی علی آبادی، استاد 
گروه فلســفه علم دانشــگاه بوده که براثر سرطان 
ریه دار فانی را وداع گفت. دکتر علی آبادی، مدرک 
کارشناســی فیزیک و کارشناسی ارشد فلسفه را از 
دانشگاه ایلی نویز آمریکا گرفت و پس از بازگشت به 
ایران، مجددًا برای تحصیل فلسفه علم به دانشگاه 
لندن رفت و دکتری فلســفه علم را از آن دانشــگاه 
اخذ کرد. دکتر علی آبادی از همان اوایل تأســیس 
گروه فلسفه علم شریف، تدریس درس فلسفه علم 
را بر عهده گرفت. مجله »فلســفه« به پاس خدمات 
فرهنگــی و فلســفی دکتــر علی آبادی، هرســاله 
جایزه ای با عنوان »جایزه علی آبادی« را به برترین 

مقاله فارسی منتشرشده اعطا می کند.

شماره 122، 23 اردیبهشت 1382
اولین گروه نفتی ها فارغ التحصیل می شوند

بعد از گذشــت سه ســال از پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشــد در گرایش مهندســی مخازن، در بهار ۱382 
اولین نفتی های شریف قرار بود فارغ التحصیل شوند. به گفته دکتر رشتچیان، معاون وقت تحصیالت تکمیلی 
دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشکده پس از تکمیل ساختمان نفت برای دوره کارشناسی در گرایش های 
مختلف حفاری، اکتشــاف و بهره برداری دانشجو خواهد پذیرفت. همچنین با همکاری دانشگاه و وزارت نفت، 
امکان تحصیل هم زمان در رشته مهندسی نفت برای دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان سایر رشته های 

مهندسی و علوم پایه فراهم شده بود که شریفی های اوایل دهه هشتاد استقبال خوبی از آن داشتند.

گفت وگوی رودرروی دانشجویان ساکن خوابگاه با مسئوالن دانشگاه
حضور رئیس و معاونان و مدیران دانشگاه در بین دانشجویان خوابگاهی معمواًل از پرحاشیه ترین اتفاقات خوابگاه 
محسوب می شــود، آن قدر که ممکن است بعضی از مســئوالن عطای بازدید از خوابگاهی را به لقایش ببخشند و 
حداقل با اعالم قبلی و در حضور دانشجویان به برخی خوابگاه ها نروند. هفته خوابگاه های سال ۱382 با حضور 
رئیس وقت دانشگاه، دکتر سهراب پور و تعدادی از مدیران دانشگاه در خوابگاه زنجان سابق همراه شده بود. در این 
جلسه دکتر سهراب پور با اشاره به مشکل کمبود فضا، درمورد طرح توسعه دانشگاه و احداث ساختمان های جدید 
مکانیک و هوافضا و خوابگاه مجهز برای پســران توضیحاتی داد. همچنین رئیس وقت دانشگاه درمورد برگزاری 
دوره های پولی در شــریف گفت: »وزارت علوم در حال حاضر به لحاظ مالی با مشــکل روبه روست. به همین دلیل 

حدود 6 ماه پیش وزارت علوم رؤســای کلیه دانشــگاه ها را دعوت کرد و در آن جلسه مقرر شد که دانشگاه ها باید با 
اتخاذ راهکارهای آموزشی، پژوهشی و... بخشی از هزینه های ساالنه خود را تأمین نمایند. در این میان فعالیت های 

پژوهشی نمی توانند چیز زیادی عاید دانشگاه کنند. 
بنابراین به نظر می رسد راهی جز برگزاری دوره های 
آموزشــی خاص مثل پذیرش دانشجوی نوبت دوم و 
دوره های مشابه برای جبران کسری بودجه دانشگاه 

وجود ندارد«.
خواســته های دانشــجویان در این جلســه از سوی 
شــورای صنفی خوابگاه صورت جلسه شد که دکتر 
ســهراب پور با امضــای آن، قول داد در اســرع وقت 
به این خواســته ها جامه عمل پوشــیده شود. دکتر 
برکشلی، معاون وقت دانشجویی دانشگاه در جواب 
به درخواست عده ای از دانشجویان برای جلوگیری از 
کشیدن سیگار در فضای خوابگاه ها گفت: »در این 
مورد چندین بار بخش نامه ای خطاب به مســئولین 
خوابگاه ها ارسال کرده ایم تا جلوی این قبیل کارها 
را بگیرند. ولی ظاهرًا مسئولین خوابگاه ها می ترسند 
که با متخلفین برخورد کنند«. در پایان این جلســه، 
دکتر ســهراب پور و ســایر همراهان شــام خوابگاه را 

صرف کرده و از ســایت، کتابخانه و اتاق شورای صنفی بازدید کردند. دکتر سهراب پور درمورد شام خوابگاه گفت: 
»شام عالی بود و هیچ اشکالی نداشت. ولی در عین حال من معتقدم دانشجویی که از غذای دانشگاه راضی باشد، 

اصاًل دانشجو نیست«.

شماره 123، 27 اردیبهشت 1382
زنگنه در شریف: نفت یک نعمت و مایه پیشرفت است

وزیر نفت دولت های هفتم و هشــتم، مهندس زنگنه 
که در دولت های یازدهم و دوازدهم نیز تصدی وزارت 
نفت را بر عهده داشت و ســابقه تدریس در شریف را 
هم در کارنامه دارد، در اردیبهشــت ۱382 به دعوت 
انجمن فارغ التحصیالن به شریف آمد. به گفته دکتر 
مشــایخی، دبیرکل وقت انجمن فارغ التحصیالن، 
برگــزاری سلســله ســخنرانی هایی در زمینه هــای 
اقتصــادی و اجتماعــی و توســعه کشــور ازجملــه 
برنامه های ایــن انجمن اســت کــه می تواند باعث 
جهت گیری مناســب فارغ التحصیالن در تحوالت 
کشور شود. اولین جلســه این سلسله سخنرانی ها 
بــه نفت اختصاص داشــته اســت. به گفتــه زنگنه، 
فارغ التحصیــالن و اســتادان شــریف دارای نقش 
همیشگی در تحوالت کشور هســتند. زنگنه درباره 
ذخایر نفتی ایران اظهار کــرد: »اینکه ما بگوییم ۱0 
ســال دیگر یا 20 ســال دیگر نفت تمام خواهد شد 
اشتباه اســت. حتی اگر ما 6 میلیون بشکه نفت در 

روز استحصال کنیم می شود 2/5میلیارد بشکه در سال یعنی 40 تا 50 سال دیگر با همین تکنولوژی کنونی نفت 
داریم. بگذریم از اینکه ممکن است 30 ســال دیگر عمل استحصال نفت یک کار ناپسند بشود و انرژی های دیگر 
جایگزین آن شوند که این مورد موجب محدودشدن استفاده از نفت می شود«. وزیر نفت فرق ایران را با کشورهای 
همسایه، وجود نیروی کار متخصص ارزان قیمت دانست و تصریح کرد: »بهترین فارغ التحصیالن دانشگاه ها در 
ایران با حقوق معادل 500 یا 600 دالر اســتخدام و جذب می شوند. این مزیت نسبت به کشورهایی چون قطر که 
باید نیروی متخصص خود را تمامًا از خارج وارد کنند و حقوقی معادل 6000 تا 7000 دالر به آن ها پرداخت کنند، 
بسیار قابل توجه است«. به گفته زنگنه خسته شدن و کارکردن نیست که کشور را توسعه می دهد، بلکه کارآفرینی و 
ابداع و خالقیت است که کشور را توسعه و رشد می دهد. مهندس زنگنه نفت را برخالف نظر عده ای، نعمت و مایه 
پیشرفت دانست و گفت: »این انسان ها هستند که مایه بدبختی هستند و نفت به عنوان یک نعمت، مایه پیشرفت 
است و کاری که مجلس و دولت در برنامه سوم توســعه انجام دادند و حساب ذخیره را توسعه دادند، گام مؤثری در 
رسیدن به این هدف بوده است«. وزیر نفت در ادامه افزود: »ثروت واقعی این مملکت نفت نیست، بلکه ثروت اصلی 
یک کشور انسان های فرهیخته و سازمان های کارآفرین هستند. این موضوع اهمیت و وزن بیشتری نسبت به بقیه 
موضوعات دارد. برای شروع به تعامل با دنیا نفت الزم است، اما کافی نیست. در مرحله بعد فکر و خالقیت انسان ها 
و در مرحله بعد ســازمان ها و شرکت های کارآفرین هســتند که باعث تعامل و پیشرفت می شود. توقف بر روی نفت 

مساوی با مرگ استعدادهای ماست«.

مرور وقایع مهم شریف در هفته چهارم اردیبهشت 1381 و 1382

دانشجویی که از غذای دانشگاه راضی باشد، اصاًل دانشجو نیست



صفحـــــــهآخـــــــــر

141...0922: ســالم. بــه شــما عوامــل عزیــز و 
زحمت کــش روزنامــه خســته نباشــید مي گــم. یه 
اس ام اس تو شماره 760تون دیدم که براي خودم هم 
ســؤال بود. واقعًا دانشگاه هاي ما دارن به کدوم سمت 
مي رن؟ این پوشش هاي نامناسب دانشجویان دختر 
توي دانشــگاه داره روزبه روز بیشتر مي شه. تازگي ها 
هم که دست به دست هاي دونفره مد شده تو دانشگاه. 
باالخره دانشــگاه یه مکان مقدسه و شــئوناتش باید 

حفظ شه، نه؟ گویا کسي این چیزا برایش مهم نیست 
که تذکر دهد.

  بلــه من هم موافقم. دانشــگاه یک مکان 
مقدسه!

557...0935: کجاي کاري آقا؟ اســبمون کّره کرد و 
من با همه پیري پسرم :))

  پیرشــدن عیب نیست؛ شکست خوردن 
عیب است.

311...0939: ســالم. هر سیاســت یــا اعتقادي که 
دارید محترمه، ولي خوبه که شــما هــم به اعتقادات 
افراد در یك جامعه اســالمي احترام بگذارید،آخرین 
پاراگراف »بگومگو« شــماره امروز، رسمًا تمسخر یك 
اعتقاد مذهبي ما شیعیانه که اتفاقًا برگرفته از احادیث 

ائمه است!
  واال اعتقادات مذهبی شما رو نمی دونم، 

ولی تمسخر اعتقادات مذهبی ما شیعیان که نبود!

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

24

24

24
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وصله پینه

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

آقای روحانی! پس 
شغل مناسب این همه 

فارغ التحصیل کووووو؟

لطفًا با دقت تیتر بزنید
کتابــی بــه اســم »ذهــن 
بی حصار« رســید دســتم 
که درباره موفقیت و از این 
درحالی که  حرف هاست. 
متأثــر از فیلترینگ تلگرام 
و جفتک انداختــن دالر و ترامــپ مزاحــم و 
واکنش های جهــان و علی الخصوص مجلس 
گوهرپــرور به ایــن اتفاقــات بــودم، در اوج 
ناامیــدی به کتاب مذکور پناه آوردم تا شــاید 
راه فراری باشــد از این حجــم خبر و حال بد. 
چای بــا دارچین دم کــردم و خیلی باکالس 
فصل اول را باز کــردم. عنوان فصل اول ولی 
هیچ درکی از وضعیت من نداشت: »فقط 24 
ساعت تا پایان زندگی ات باقی  مانده است«. 
خیلــی امیدبخش بود! امــا تصمیم گرفتم به 
نویســنده کتاب، دکتر لشــکربلوکی فرصت 
دهــم حرفش را به من بزنــد. اتفاقًا خوب هم 
بود. خالصه اش این بــود که اگر می خواهی 
از همه چیزهایی که حواســت را از آرمان ها و 
ارزش هایت دور می کند فــرار کنی، فکر کن 
فقط یــک روز وقت داری و ببیــن آن یک روز 
را چه می کنی. خیلــی فکر کردم! آن قدر که 
اگر همان طور ادامــه می دادم یک روزم تمام 
می شــد. پس تصمیم گرفتم فکر نکنم و عمل 
کنم. اما نمی دانستم چطور. پس رفتم فصل 
بعد. عنوان؟ »کوســه ها را به خانه تان دعوت 
کنید«. یا علــی! من از ناامیدی به این کتاب 
پناه آورده بودم و او چه نیک از من اســتقبال 
کــرد! به تجربــه فصل اول، ایــن فصل را هم 
خوانــدم و اتفاقــًا خوشــم آمد، ولــی مال ما 
نبــود. مال خارجی هاســت. منظور فصل دو 
این بود که چالش ها را به زندگی، کســب وکار 
و ســازمان خود دعوت کنید و آن را حل کنید 
تا پیشــرفت کنید، حتی اگر در وضعیت ثبات 
قــرار دارید. کتــاب چالش ها را به کوســه ای 
کوچک تشــبیه کرده بود که باعــث تکاپو در 
سازمان می شود. با خودم گفتم آخر بزرگوار، 
ثبات کجا بود؟ کوسه کوچک کجا بود؟ ما در 
شرایط حساس کنونی پانزده تا نهنگ گرسنه 

در یک تنگ داریم!
تصمیــم گرفتــم قبــل از اینکه بــه فصل بعد 
بروم نگاهی به فهرســت کتــاب کنم. باالخره 
عنــوان فصــل بعد بــا آنچــه فکــر می کردم 
می خواند: »ســه اصل طالیی برنامه ریزی«. 
آن را خوانــدم. خالصــه اش این بــود که اگر 
می خواهیــد هــر روز گامــی بلند در مســیر 
پیشــرفت بردارید باید بدانید در 5تا۱0 سال 
آینده کجا قرار خواهید گرفت. نکته ارزنده ای 
بود، ولی ســریع یاد قیمــت دالر و فیلترینگ 
تلگــرام و قوانین ســربازی و انتخابات بعدی 
افتادم و کتاب را بســتم و ســراغ حافظ رفتم. 
گفت: »حافظا تکیه بر ایام چو ســهو اســت و 
خطا/ من چرا عشــرت امروز به فردا فکنم«. 
 خالصه رفتیــم پارک با رفقا و حــال همه مان 

خوب شد.

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به عصاره فضایل ملت که پس از چند مرحله فیلتراسیون بسیار قوی و حذف 
نخاله ها و ناخالصی ها به بهارســتان رسید و پرچم کشــوری را پشت تریبون رســمی متعلق به همه مردم ایران به 
آتش کشید تا دروغ گوی بزرگ تاریخ بتواند تمام وحشــی گری ها و بدذاتی هایش را توجیه کند. تقدیم می شود به 
مخاطب که مســئولیتی در برابر فهمیدن پیام شما ندارد، بلکه شما هســتی که باید منظورت را درست بفهمانی. 
و درنهایت تقدیم می شــود به کاســبی که خیلی وقت اســت نتوانســته با خیالی آســوده کار کنــد، کارگری که 

مدت هاست نگران کار و حقوق فردایش است، و به امنیت که آخرین سنگر امید ماست.

تقدیم می شود به ...

محمدصالح انصاری
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یکی از تخصص های شیخ بزول، پیش بینی بسیار دقیق وقایع آینده دانشگاه است؛ طوری که او را زمانی نوستراداموس شریف لقب داده بودند.

شریف در سال 2040
 یکشنبه 32 فروردین

دانشــجویان  از  عــده ای  امــروز 
جلــوی در بانک تجارت دانشــگاه 
تجمع کردند و خواستار تخصیص 
ارز 42هزارتومانــی شــدند. ایــن 
دانشــجویان که پس از اپالی کردن در دانشــگاه های 
ایالت هــای هلمنــد و قنــدوز از کشــور همســایه و نیز 
مؤسسه فناوری شاهرخ خان در الهور موفق شده بودند 
در رقابتــی نفس گیر پذیــرش بدون بــورس بگیرند، با 
قول مســاعد معاونت پرورش مغزهای فراری )آموزش 
ســابق( قرار بود ارز 42هزارتومانی بگیرند. درخور ذکر 
اســت رئیس جمهور بیش از 2 سال اســت که می گوید 
دالر 42هزار تومــان اســت، درحالی که در بــازار آزاد و 
نیمه شــب در کوچه پس کوچه های چهارراه استانبول 
هر دالر آمریکا با یک ســکه بهار آزادی معامله می شود. 
با مهاجرت این دانشجوها، آخرین نسل دانشجوهای 

فوق لیسانس رشته های مهندسی منقرض می شود.

دوشنبه 33 فروردین
دوره دکتــری دانشــگاه بــه بخــش خصوصــی واگذار 
می شود. آقای دکتر الف.ب.ج. سرپرست استعدادهای 
براق فروخورده )درخشــان ســابق( گفت سال گذشته 
هیچ کس بــرای ایــن دوره نام نویســی نکــرده و برخی 
اســتادان در کالس های کاماًل خالی تــا پایان ترم درس 
داده اند و اگر این طور پیش برود باید در این دوره را تخته 
کنیم! وی این امر را توطئه کشورهای دیگر برای ربودن 
نخبه ها دانســت و درحالی که به آســمان می نگریست 
گفت خــدا از سرشــان نگــذرد! وی گفــت کالس های 
دکتری و آزمایشــگاه ها به مهمانان نوروزی و گربه های 

طرشت برون سپاری می شود تا از آن استفاده نمایند.

سه شنبه 1 اردیبهشت
نرم افــزار ماشین حســاب همــه گوشــی های همراه 
از امشــب فیلتــر می شــود. آقــای حجــازی رئیــس 

شــورای مجازی در حال تیله بازی)!( و از ســر لجبازی 
دیــروز اعــالم کــرد عــده ای از طریــق ایــن نرم افزار 
ســعی کرده انــد ســامانه های مهــم کشــور ازجمله 
نیمــا )نظــام یکپارچه ســازی معامــالت ارزی(، مینا 
)مدیریــت یکپارچه ســازی نرخ ارز(، ســینا )ســامانه 
نانــاز )نظــام امنیــت  نــرخ ارز(،  یکنواخت کــردن 
نقل وانتقاالت ارز زیرمیزی(، مونــا )مدیریت واگذاری 
نرم افزارهــای ارزی( و چند ســامانه و ساســانه دیگر را 
که همگی در 20 ســال گذشــته برای کنترل دولت بر 
بازار ارز و به دســتور صریح رئیس جمهور و مشــاورانش 
بــه وجــود آمــده اســت، از کار بیندازنــد. وی گفــت 
ماشین حســاب ها بــا فیلترشــکن هم باز نمی شــود! 
از امروز تعاونی شــریف تعداد محــدودی چرتکه برای 
محاســبات ضروری )با قابلیت انتگرال گیری دوگانه( 
بــا ارز دولتــی )42هــزار تومــان( عرضــه می کنــد. 

ماشین حساب تنها برنامه ای بود که فیلتر نشده بود!
 

* علیرضا مختار  

شیخ بزول


