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دامنه استاد
یک جور برنامه دانشجویی 
ُمد شده اســت که عده ای 
دانشــجو جمع می شوند، 
عده ای را به عنوان مخاطب 
بــه برنامــه فرامی خوانند و 
یــک یا چند اســتاد را هم دعــوت می کنند که 
یا در برنامه ســخنرانی کنند یا در پنل پرســش 
و پاســخ شــرکت کنند. با ورود نود و هفتی ها، 
این تیــپ برنامه ها کــه همگی قصــد معرفی 
فضای دانشــگاه یا روشــن  کردن آینده را برای 
آنها دارند، فراوان برگزار می شــوند. اخیرا روی 
یکی از ُبردهای دانشگاه پوستر یکی از همین 
برنامه ها به چشــمم خورد. خیره شدم و عکس 
استاد شرکت کننده و لوگوی گروه برگزارکننده 
را کــه در یک قاب دیدم، هیچ جوره نتوانســتم 
بفهمم چرا اســتاد مذکــور در برنامه این گروه 
دانشجویی شرکت می کند. انتظارم از دیدگاه 
سیاســی و البته عقاید اســتاد این بــود که در 
چنین برنامه ای شــرکت نکند و با حضورش به 

برنامه و گروه برگزارکننده مهر تایید نزند. 
بیشــتر که فکــر کنیم و برنامه هــای گوناگون 
را بــه عنــوان مثال هایی برای این ســوال در 
ذهنمــان مــرور کنیــم، ســوالمان جدی تر و 
کلی تر می شــود. اصال این برنامه به خصوص 
و این اســتاد به کنار، ســوال اینجاست که آیا 
اســتادها از فضای فرهنگی دانشــگاه اطالع 
دارند؟ آیــا از برهم کنش های میان گروه های 
دانشــجویی و دغدغه هــا و دعواهــای آنهــا 
آگاهند؟ آیا می دانند در دانشگاهی که در آن 
کار می کنند، خارج از کالس های درسشان، 
چــه می گذرد و چه اتفاقاتی می افتد؟ پاســخ 
این ســوال واضح تر از آن به نظر می رســد که 

بخواهیم تکرارش کنیم! 
مثال شــفاف تر، عملکرد استادان در تحرکات 
و تجمعات دانشــجویی اســت. تا به حال چند 
بــار شــنیده اید کــه عــده ای از دانشــجویان 
برای منظوری تجمع کرده باشــند و اســتادی 
کــه مســئولیتی در ایــن قضیه نــدارد، از آنها 
حمایت کــرده یا به مخالفت پرداخته باشــد؟ 
اینکه مســئوالن هم به ســختی بــه اظهارنظر 
می پردازند، خود موضوعی حائز اهمیت است 
ولی اصل کالم همان اســت. استاد محترم! از 
3 حالت خارج نیست: یا با اعتراض موافقی که 
وظیفه شرعی و اخالقی حمایت از افراد محق 
اســت، یا با اعتراض مخالفی که باز هم وظیفه 
اخالقی حکم می کند بروی میان دانشجویان 
و قانعشــان کنی اشتباه می کنند و حالت سوم 
هم آن است که اصال در جریان نیستی و نظری 
نداری و این خود عذر بدتر از گناه اســت چون 
مسئولیت پذیری حکم می کند آدم از پیرامونش 

آگاه باشد! 
اســتادان  کــه  اینجاســت  ماجــرا  طنــز 
دانشجوهایشان را به چندبعدی بودن تشویق 
می کنند اما بســیاری از ایشان توابعی هستند 
که تنهــا در دامنه اتاق، دفتر کار و کالسشــان 
تعریف می شــوند، حال آنکه ُبــرد اصلی از آن 

کسی است که بر همه فضا پوشا باشد!

سرمقاله

مســعود فراســتی جنجالی تریــن منتقد ســینما و 
صفحه  2 تئوریسین »فرم« در ایران است که ...  

اگر خاطرتان باشد ســال پیش همین موقع ها متنی در 
صفحه  3 روزنامه چاپ شد که  ...  

یکی از بحث های همیشــه جذاب در دنیای کامپیوتر 
صفحه  6 حمالت سایبری است که پیوسته  ...  

حمله DDOS چیست مجری  رزروفلسفه حجابی برابر درک هنر است

محمدحسین هوائی

صفحات 4و5

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

با شــماره پیامک 100066166006 و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com(

س: میالد مظفری و طرح: شقایق گودرزی
عک

شفاف سازی ابهامات اصلی درباره شریف پالس و محدودیت های دانشگاه در مدیریت امور تغذیه

ظرف فلزی یا سینی پالستیکی؟
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جهانگیری درونت را بشناس
حدود یک ســال گذشته، 
بــا نوســانات ارزی کــه در 
آن اتفــاق افتــاده، یکــی 
از دوران هایــی اســت کــه 
احتمــاال بعدهــا در تاریخ 
اقتصاد ایران از آن بســیار حــرف زده خواهد 
شد. آتش افروخته تورم و شعله های سرکشش 
کــه اقتصاد نحیــف ما را دچار یــک تب مزمن 
کــرده، نتیجــه مســتقیم تصمیم گیری های 
اشتباه سیاستگذاران اقتصادی کشور است. 
اینکه چطور چنین شــد و زنجیره تصمیم های 
غلط و هیجانی این دومینوی ســقوط را خلق 
کرد، بحثی جداگانه است. اجماال می خواهم 
بــه یک نکتــه از داســتان ارز اشــاره کنم و آن 
هم »اصــرار بر تصحیح نتایج بــه جای اصالح 
سیاست ها«ست. در اقتصاد، قیمت )هر کاال 
و ارزی( یک شاخص است، مثل عدد نمایشگر 
دماسنج اتاق که شاخص میزان گرما/ سرمای 
اتاق است. قیمت ها با سیاست ها و اصطالحا 
 Regulation هــا باال و پاییــن می روند لذا باال 
رفتن قیمت )حتی اگر حبابی باشــد( به دلیل 
سیاست هایی اســت که به آن منجر شده اند. 
یکی از خطاهای شناختی این است که به جای 
اصالح سیاست )کم کردن دبی شوفاژ( به دنبال 
تغییر نتیجه )دستوری پایین آوردن دما( باشیم. 
دالر 4200 تومانی تنها یکی از نمونه های »اصرار 
بر تصحیح نتایج به جای اصالح سیاســت ها« 
در جامعه ماســت. جای دوری نرویم، به همین 
دانشــگاه و تحصیالت تکمیلــی خودمان نگاه 
کنیم که قوانین آموزشــی آن چقــدر بر مبنای 
این خطای شناختی نوشته شده است. جریمه 
ســنوات، ممنوعیــت کار حیــن تحصیل برای 
دانشــجو در مقاطــع تکمیلــی، افزایش تعداد 
مقاالت اجبــاری برای دفاع دکتــری، اجباری 
کردن اخذ دروس و موارد بســیار دیگری که اگر 
پای صحبت دانشــجویان تحصیالت تکمیلی 
بنشــینید، روضه ای پرگریه دربــاره آنها برایتان 
خواهنــد خوانــد. روی دیگر ســکه تحصیالت 
تکمیلــی، سیاســت های اشــتباه وزارت علوم 
بــرای »اصرار بر تصحیح نتایــج به جای اصالح 
سیاست ها«ســت که گریبانگیر اساتید شده و 

معروف ترین آنها سیستم ارزشیابی است. 
اشتباه دومی که عمدتا شرایط را در این خطای 
شناختی بسیار وخیم تر می کند، گوش ندادن به 
صدای انتقاد و در نظر نگرفتن بازخوردهاست. 
سیاســت گذاری که عزم خود را جــزم کرده به 
هر طریق شــده است نتایج را تصحیح کند، هر 
صدایی که بخواهد او را از این مســیر به مســیر 
دیگری ببرد، متــرداف »قاچاق« می بیند. لذا 
عجیب نیست که از زبان چنین سیاست گذاری 
در پاســخ به فیدبک ها و انتقادها بشنوید »اگر 
کســی بــا محدودیت ها رشــد نکنــد خودش 
مقصر است چون معتقدیم که هر معلولی، اگر 

بخواهد، می تواند فاتح اورست شود.« 
ســخن آخر، ســخن دکتر برنــه برون اســتاد 
پژوهشی دانشگاه هیوستن آمریکاست که در 
کتاب معروفش به اســم »موهبت های ناکامل 
بودن« می گوید رهبری )لیدرشــیپ( نیازمند 
تصدیق ندانستن است، نه تایید دانستن همه 
چیز. از پذیرفتن سخنان و اصالح سیاست هایی 
که به نتایج اشــتباه منجر می شــوند، گریزی 
نیست که اگر چنین نکنیم، دستاوردی جز دالر 

4200 تومانی برای جامعه نخواهیم داشت. 

سرمقاله

کمتر کســی می داند مرغوب تریــن گالب دنیا در کرمان به دســت 
صفحه  2 می آید و وسیع ترین گلستان های گل محمدی کشور  ...  

ســــــال گذشتـــــــه ، بــه مناســبت روز دانشــجو، روزنامه از 
صفحه  6 دانشجویان خواست یک پرسشنامه را تکمیل کنند که  ...  

جای خالی را با حرکت مناسب ورزشی پر کنیدکسب و کار عاشقانه خانواده صنعتی

مرتضی محمودی

صفحات4و  5

صفحه  3 

دغدغه مسئوالن صنعت فضایی کشور 

از فضا غافل نمانیم

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

با شــماره پیامک 100066166006 و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com(

فصل پنجم  رادیو شریف
صدا را به تصویر کشیدیم. 

رادیو شریف تصویری 
شد! هم در یوتیوب 

هستیم و هم در آپارات.
@radiosharif

س: میالد مظفری
عک

دردورهدکتریچهمیگذرد؟

مغزهای بزرگ زنگ زده
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»گسسته« ترین  هفته 
شــنبه هفته پیــش کنار دفتر روزنامه بــازار بازی فکری و پرهیجــان SET گرم بود و 
دانشجویان از صبح تا حدود ساعت 7 شب مشغول بازی بودند. وقتی کمی از شروع 
مســابقه گذشت، متوجه افرادی در مسابقه شدیم که SET گویان کارت ها را قبل از 
اینکه به زمین برسند، می قاپیدند و یکی یکی رقبای خود را کنار می  زدند و به فینال 

نزدیک می شدند. افراد مذکور به نیمه نهایی رسیدند و متوجه شدیم همگی متعلق به دانشکده ریاضی هستند که 
همیشه در بازی های فکری زبانزد عام و خاص بوده و هستند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم مقام گسسته ترین را 
به دانشجویان دانشکده ریاضی تقدیم کنیم که هیچ سنگر بازی های فکری را هیچ وقت خالی باقی نمی گذارند. 

»توریست ترین« هفته 
هفته پیش نمایشگاه کار مثل هر سال در سالن جباری برگزار شد و دانشگاه میزبان 
شرکت هایی بود که به دنبال استخدام نیروی کار جدید بودند. دانشجویان بسیاری 
از این نمایشگاه بازدید و با نمایندگان شرکت ها صحبت کردند و رزومه های خود را 
به آنها ارائه دادند. اما مقام توریست ترین را نمی خواهیم به این دسته از دانشجویان 

بدهیم بلکه آن  را به دانشــجویان متقاضی نمایی اعطا می کنیم که هر 2 ســاعت به نمایشگاه سر می زدند و 
تمــام غرفه ها را بازدید می کردند تا از بازی ها، هدایا و خوراکی های جدیدی که به هر غرفه اضافه می شــد، 

باخبر شوند و هر بار با شکالت، توپ های ایرانسلی، کاکتوس و یا بادکنک از نمایشگاه خارج می شدند.
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مسعود فراستی جنجالی ترین منتقد  گزارش
سینما و تئوریســین »فرم« در ایران سمیه رسولی

است که موافقان و مخالفان بســیار دارد. انجمن گروه 
فلسفه علم و کارگروه اخالق و فناوری اندیشکده مهاجر 
در نشست سوم هنر و تکنولوژی میزبان او در آمفی تئاتر 
مرکزی دانشگاه صنعتی شریف بودند. در این برنامه ابتدا 
فیلــم »بلیدرانر« نمایش داده شــد و ســپس ابوطالب 
صفدری، دانشجوی دکتری گروه فلسفه علم شریف، به 
تامــالت دکارتــی دربــاره ایــن فیلــم پرداخــت. او در 
صحبت های خود ابعاد فلسفی فیلم را مورد توجه قرار داد 
و درباره چیســتی جوهره و ماهیت انســان و تمایز آن با 
ماشین نکاتی را گوشزد کرد. صفدری نام شخصیت اول 
 ،Rene Descartes را یادآور نام )Rick Deckard( فیلم
فیلســوف بزرگ فرانسوی دانســت و معتقد بود که این 
شباهت صرفا به نام این دو شخصیت محدود نمی شود 
و کاراکتر آن دو را نیز دربر می گیرد. Rick Deckard دقیقا 
مانند دکارت باور دارد که ذات انسان چیزی نیست جز 
اندیشــیدن و ما می توانیم با قطعیت کامل این ماهیت 
انســانی خویش را دریابیم لذا اگر موجودی در ماهیت 
خود شک داشته باشد، آن موجود، انسان نیست. از این 
جهت، Replicant های فیلم بلیدرانر انسان نیستند اما 
در ادامه شاهدیم که Replicant ها چنان رفتاری انسانی 
 Rick Deckard از خود نشان می دهند که در نهایت حتی
هم مردد می شــود. در واقع این ابهام فلسفی، ابهامی 
است که قرن ها اذهان فیلسوفان بزرگ را به خود مشغول 
کرده و هنوز هم راه حلی نهایی برای آن پیدا نشده است.

اهالی علم و فلسفه دل و حس را نمی فهمند
پس از صفدری نوبت به مســعود فراستی رسید. منتقد 
پرســر و صدای سینما معتقد بود فلسفه مدیوم در عقل 
اســت و ســینما و هنر مدیوم در حس هســتند و قشــر 
فلســفه زده همگی این بحــث را نمی فهمند. او گفت: 
»چیزی را که باید یاد بگیریم این اســت: زمانی که با هر 
مدیومی مواجه می شوید، در دستگاه همان مدیوم رفتار 
کنید. اگر موسیقی گوش می دهید، به دکارت احتیاجی 

نیســت. هــر مدیومــی را باید با 
خودش ســنجید. خوشبختانه 
انسان فقط صاحب عقل نیست 
و صاحب دل هم اســت و چیزی 
که اهالــی فلســفه نمی فهمند 
دل و حس اســت. ادراک حسی 
نه تنهــا چیــزی از ادراک عقلی 
کمتر نــدارد بلکه اضافه هم دارد 
و این چیزی است که در فرهنگ 
شرق قابل فهم تر از فرهنگ غرب 
اســت. فالســفه می اندیشند و 
وجودشان به اندیشیدن وابسته 
است اما حس ندارند، حسشان 
در موقع فلسفیدن تعطیل است. 
حس جایی اســت که هنر شروع 
می شود. هیچ مدیومی به مدیوم 
دیگری ترجمه نمی شود، یعنی 

مدیوم فلسفه به ســینما ترجمه نمی شود. دیالوگ ها و 
جمالت فلســفی، اثر هنری را فلسفی نمی کنند چون 
فلســفه اینقدر شوخی نیست. ما باید یاد بگیریم که هر 
پدیــده ای به  طور عــام اتفاق نمی افتد و هــر پدیده ای 
در مدیــوم خودش اتفــاق می افتد. پدیــده دیداری در 
مدیوم دیداری، پدیده شــنیداری در مدیوم شنیداری 
و پدیده فلســفه در مدیوم عقل محض است و مسائل و 
اثرگذاری مدیوم ها نیز با همان مدیوم ها اتفاق می افتند. 
فلسفه دان ها به  غلط تصور می کنند یک معنای پیشینی 
وجود دارد که این معنا اکنون شکل شعر گرفته، در جایی 
شــکِل موســیقی گرفته و جایی دیگر شکل سینما. در 
هنر هیچ معنای پیشــینی وجود ندارد بلکه معنا از پس 
فــرم به وجود می آید. فرم اجــازه می دهد که معنا تولید 
شود و کسانی که می گویند بیایید بحث محتوایی کنید 
اساسا مزخرف می گویند، هیچ محتوای پیشینی وجود 
ندارد و هر محتوا و معنایی در حوزه هنر در حیطه حس 

است نه عقل«. 
فراســتی بــه عالقه مندان فلســفه پیشــنهاد کــرد که 
پدیدارشناســی روح هــگل و ادراکات اعتباری عالمه 
طباطبایــی را مطالعه کنند و گفــت: »توصیه می کنم 
کــه عقــده حقــارت نســبت به 
مدیوم های دیگر را کنار بگذارید. 
این عقــده حقارت مانــع دید و 
دریافت اســت. حجاب فلسفه، 
روانشناسی و... اجازه نمی دهد 
که هنر به  مثابه هنر دیده و دریافت 
شود. اگر من قرار است در سینما 
حرف فلسفی بزنم، بیجا می کنم 
فیلم می ســازم چون باید رساله و 
کتاب فلســفی بنویسم. اگر قرار 
اســت پیامی بدهم، باید ســراغ 
مدیوم خــودش بروم. فیلم یعنی 
چیزی کــه نمی شــود در مدیوم 
دیگری گفت و فقــط با این زبان 
و با این مدیوم می توان آن را بیان 
کرد. در مدیوم سینما چیزهایی 
اتفاق می افتد که در مدیوم های 

دیگر امکان رخ دادن آن وجود ندارد«. 
او ســپس ســراغ تکنیک رفت و گفت: »تکنیک مقدمه 
فرم است. اگر تکنیک را یاد نگیرید، نمی توانید چیزی 
را منتقــل کنید. تکنیک در مرحله خودآگاهی اســت، 
تکنیک را با تمریــن می توان آموخت و تکنیک ابزار فرم 
است و اگر نباشد فرم ایجاد نمی شود. اما برخی فیلم ها 
مثــل بلیدرانر در مرحله تکنیک می مانند و هرگز به فرم 

نمی رسند. فرم از روح و  زیست انسانی می آید«. 
مهمان فرم گرای فلسفه  علمی ها از حضار خواهش کرد 
که وقتی ســمت هنر می آیند، هر چقدر روانشناســی و 
فلسفه و... خوانده اند، کنار بگذارند و به دیدن و شنیدن 
هنری مسلح شوند. فراستی ادامه داد: »زمانی که یک 
موســیقی از باخ گوش می دهید، دنبال مفهوم نگردید 
چون مفهومش همان فرمش است. وقتی به یک تابلوی 
نقاشی نگاه می کنید، دنبال نماد نگردید. اینها بازی های 
خارج از مدیوم است. ما باید حس خود را مدام تیز کنیم 
و به قول کیرکگارد، تکرار، نان روزانه اســت. اگر تکرار را 
یکجا بفهمیم و نوســازی آن را نفهمیم، بعید اســت که 
هنر را بفهمیم. معنای سخنان من این است که زنده باد 
فلسفه بماهو فلسفه و زنده باد هنر بماهو هنر. ما انسان 
تک ساحتی عقلی نیستیم، تک ساحتی دلی هم نیستیم 
بلکه بین این دو هســتیم و بین این دو در رفت و آمدیم. 
عقل در هنر باید کنار گذاشته شود؟ خیر، در هنر، عقل 
دســتیار روح اســت اما رهبری نمی کنــد بلکه رهبری 
می شــود. به عقیده من، فیلم علمی - تخیلی هیچ گاه 
شخصیت پیدا نمی کند چون از تجربه ما نمی گذرد و به 
فرم تبدیل نمی شود بلکه از تجربه تکنیکال ما حداکثر 
می گــذرد و نگرانی چهارتا ربات، نگرانی من نیســت و 

اصال تعین ندارد«.
او گفت: »در فلسفه باید به دنبال »چه و چرایی« باشیم 
اما در هنر باید فقط به دنبال »چگونه و چگونگی« باشیم. 
شــما کتابی را 20 بار خوانده اید و همه  چیز را می دانید 
اما باز هم آن را می خوانید چون همه اینها »چگونگی« 
احساس انسان و »چگونگی« مواجهه انسان را با واقعیت 
نشــان می دهد. در هنر به دنبال »چرا« های بزرگ مثل 
خدا، مرگ، تنهایی و... نباشــید بلکه دنبال چگونگی 

مواجهه انسان با خدا، مرگ و تنهایی باشید. 

مسعود فراستی در برنامه بررسی تقابل هنر و تکنولوژی در آمفی تئاتر مرکزی گفت

فلسفه حجابی برابر درک هنر است
شنبه 

ÓÓ ســفیران ســبز: از امــروز به مــدت 3 روز
غرفه هایی با عنوان »سفیر سبز« روبه روی 
شــریف پالس می بینیــد. ایــن غرفه ها از 
ساعت 9 صبح تا 17 برپا هستند. برگزاری 
مســابقات محیط  زیســتی، غرفه فروش و 
غرفه گالری عکس از جمله برنامه های این 

رویداد هستند.
ÓÓ همخوانی کتاب: همخوانی کتاب »هوش

محیط زیستی« از ساعت 16:30 تا 18 در 
کالس 211 دانشکده عمران انجام می شود.

ÓÓ نمایشــنامه خوانی: جلســه اول سلسله
جلسات نمایشنامه خوانی ساعت 12 تا 13 
در دفتر مطالعات فرهنگی واقع در نیم طبقه  
ساختمان شــهید رضایی برگزار می شود. 
نمایشنامه این هفته »پهلوان اکبر می  میرد«  

اثر بهرام بیضایی است.

یکشنبه
ÓÓ همخوانــی کتاب: همخوانــی کتاب »ای

کاش وقتی 20 ســاله بودم می دانستم« از 
ســاعت 16:30 تا 18:30 در اتاق شورای 

صنفی دانشکده صنایع برگزار می شود.

دوشنبه
ÓÓ  »اکران مســتند: مســتند »پیش از سیل

( بــا روایــت لئونــاردو  )before the flood)
دی کاپریــو ســاعت 16:30 در آمفی تئاتر 
مرکزی اکران می شــود. پنــل تخصصی با 
حضور آقایان اعلم الهدی، برقعی، توحیدی و 
مالئک نیز در ادامه این رویداد برگزار می شود. 
برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به کانال 

تلگرامی sharif_gs@ مراجعه کنید.
ÓÓ شعرخوانی: سلسله جلسات شعرخوانی

بــا حضور دکتر ســعید رحیمی از ســاعت 
16:30 تا 18 در اتاق کانون شعر و ادب واقع 
در ساختمان شهید رضایی برگزار می شود.

سه شنبه
ÓÓ همخوانــی کتاب: جلســه اول همخوانی

کتاب »از حال خوب به حال بد« سه شــنبه 
از ساعت 17 تا 19 در مرکز مشاوره دانشگاه 

برگزار می شود.

چهارشنبه
ÓÓ درس – گفت و گو:  »مساله دانشگاه« در این

جلسه از سلسله جلسات درس – گفت وگو با 
حضور دکتر مهدی فاتح راد از ساعت 16 تا 
18 در دفتر بســیج دانشجویی مورد بحث 

قرار می گیرد.

پنج شنبه
ÓÓ دوره آموزشــی: دوره آموزشــی »هــوش

هیجانــی« از ســاعت 10 تا 16 در ســالن 
جلســات مجتمع خدمات فنــاوری برگزار 
می شود. مدرس این دوره سیاوش جعفری 
است. برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر 
 @karafariniSharif به کانــال تلگرامــی

مراجعه کنید.

به  باید  فلسفه  در  فراستی: 
دنبال »چه و چرایی« باشیم 
اما در هنر باید فقط به دنبال 
»چگونه و چگونگی« باشیم. 
شما کتابی را 20 بار خوانده اید 
می خوانید  را  آن  هم  باز  اما 
چون همه اینها »چگونگی« 
ا حساس انسان و »چگونگی« 
مواجهه انسان را با واقعیت 

نشان می دهد
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»شریف تایمز«ترین هفته 
اولین نشریه انگلیسی زبان دانشگاه شریف دوشنبه هفته پیش منتشر شد و بی رقیب 
نشان شریف تایمزترین را کسب کرد. با اینکه از نشریه انگلیسی زبان انتظار نامی مانند 
 Sharif »شریف تایمز« یا »شریف ُپست« را داشتیم، با اسم عجیب »شریف الصناعیه«
As-Sanayia( ) روبه رو شدیم. این نشریه موضوع مشخصی ندارد و از هر دری ازجمله 

فیلم و ورزش و طنز و... سخن می گوید. نکته جالبی که توجه ما را به خودش جلب کرد، شماره صفحات این 
نشریه بود که به  صورت عربینگیلیش )مانند فینگیلیش( نوشته  شده بود و سوالی که به ذهنمان خطور کرد این 
بود که چرا در شماره 3، ثالث یا Saleth فقط »ث« آخر به  صورت »th« نوشته  شده و به »ث« اول توجهی نشده بود. 

»باب  راس« ترین هفته
چنــد وقتی اســت که در نقــاط مختلف دانشــگاه المان های جالبــی در جهت 
زیباســازی فضای آن مشاهده می کنیم، مثل طاق های چوبی ای که توانسته اند 
حال و هوای دانشگاه را کمی عوض کنند. اما این بار بچه های خوش ذوق کانون 
هنرهای تجسمی تصمیم گرفتند که با رنگ کردن پله های ساختمان شهید رضایی 

جلوه جدیدی به فرهنگی ترین ســاختمان دانشــگاه بدهند. پس مقام باب راس ترین هفته را به بچه های 
کانون هنرهای تجســمی تقدیم می کنیم که بار دیگر لذت نقاشی را به دانشگاه بازگرداندند. امیدواریم که 

این فقط شروع کارشان باشد و در ادامه باز هم شاهد چنین آثاری در فضای دانشگاه باشیم. 

97 مهر   28 شنبه    781 شماره  بــــــــخش  خـــــــبری

اگر خاطرتان باشد سال پیش همین  گزارش
موقع ها متنی در روزنامه چاپ شد سعید نعیمی

که »خدا را شــکر دوســت ما بازی را از تیم ملی شــروع 
نکرده است«. داستان برمی گردد به این موضوع که قرار 
بود پارســال مجری برنامه باشم و نفهمیدم چه شد که 

نشد و خدا را شکر که نشد.
اما داســتان امســال خیلی جالب تر بــود. همه چیز از 
دوشنبه، 2 مهرماه، شروع شــد. حدود ساعت 4:30 
بعد از ظهر بود. داشتم از جلسه شورای عمومی انجمن 
علمی مان به کالس مبانی برق می رفتم که تلفنم زنگ 
خورد و گفتند از بنیاد تماس می گیرند و مرا برای مراسم 
دیدار نخبگان هجدهم دعــوت کردند و گفتند که اگر 
می خواهی سخنرانی کنی، موضوعاتش را تا فردا ظهر 

برای ما بفرست.
خیلی خوشــحال شــدم و قبــل کالس از چنــد نفر از 
دوستانم کمک خواستم و هرکدام کسی را به من معرفی 
کردند. همه تشویقم کردند که متنی بنویس و بفرست 
اما ذهن من زیادی خالی بود و چیزی نداشتم که برای 
دیدار رهبری با نخبگان مناســب باشــد. خســتگی و 
کارهای اردوی ورودی هم مزید بر علت شــد که متنی 
ننویســم و از خیــر ســخنرانی بگذرم اما این بــار بنیاد 

ول کن ما نبود.
چهارشنبه یا پنجشنبه هفته  بعد بود که دوباره از بنیاد 
تماس گرفتند و گفتند دکتر سعادت )قائم مقام بنیاد( با 
شما کار دارد و شنبه 14 مهر ساعت 9 صبح بروم بنیاد. 
من هم از خدا خواسته رفتم آنجا و مرا به سالن جلسات 
بردنــد و کم کم بقیــه افراد هم آمدند کــه همگی از من 
بزرگ تر بودند. جلسه با حضور مسئوالن بنیاد شروع شد 
و تازه متوجه شــدم که جلسه مربوط به سخنرانی های 

دیدار نخبگان با رهبری است.
هــر کس متنش را خواند و بقیــه در مورد آن نظر دادند 
و در آخر نوبت به من رســید اما من متنی ننوشته بودم 
و صرفــا در مــورد چند موضــوع که در ذهنم داشــتم 
توضیحاتی دادم. اتفاقا یکی شان خیلی موضوع خوب 
و حائز اهمیتی بود و مورد استقبال بقیه هم قرار گرفت 

و گفتنــد متنــت را در مورد همین بنویــس. بعد از یک 
جلسه 3 ساعته گفتند که متن های نهایی را تا دوشنبه 
بنویسید و ایمیل کنید تا بنیاد آنها را برای بیت رهبری 
بفرستد. دوباره حجم کارها و تنبلی خودم مانع نوشتن 
متن شد و علی رغم یک تماس دیگر از دفتر دکتر، متنی 

برایشان نفرستادم.
دوشــنبه بود که یکهــو پیامک آمد دیــدار یک هفته به 
تعویق افتاده اســت. چرایش را نمی دانم اما حسم این 
بود که علتش آمادگی نداشتن سخنرانان بود. گذشت 
تا دوشــنبه 23 مهر که این بار از معاونت علمی فناوری 
تماس گرفتند و گفتند آقای کرمی )مشــاور رســانه ای 

دکتر ستاری( می خواهد مرا ببیند.
او را از پارســال ســر همــان داســتان مجری گــری 
می شناختم و خاطره خوبی نداشتم. رفتم دفتر ایشان 
و در یک مالقات 5 دقیقه ای گفتند که یکی از گزینه های 
اجرا هستی و برای چهارشنبه متن سخنرانی آماده کن. 
دوباره برنامه عوض شد و چهارشنبه ساعت 6:30 صبح 
در همان سالن جلســات بنیاد با حضور سخنران های 
بیشــتر – کــه همگی از طــرف بنیــاد نبودنــد - آقای 
کرمی و یک ســید روحانــی که از طــرف بیت رهبری 
آمده بــود، جمع شــدیم و برنامه تا حدی اعالم شــد.

علــی نظامی مجری شــد و من 
شــدم مجری رزرو و خدا را شکر 
کردم که به خیر گذشــت چراکه 
الحــق و االنصــاف علــی از من 
خیلی بهتر بود و من اصال تمرین 

هم نکرده بودم.
سخنران ها متن هایشان را توضیح 
دادند و آن روحانی حرف خیلی 
خوبی زد که مضمونش این بود: 
وقتــی نخبه ها به دیــدار رهبری 
می روند، مردم توقع دارند راهکار 
ارائه دهند نه اینکه از مشــکالت 
خودشــان بگویند. نخبه ها باید 
درد جامعــه را دوا کننــد نه اینکه 

مردم و مسئوالن بیایند و مشکالت آنها را حل کنند.  راه 
افتادیم به سمت بیت رهبری. سخنرانی ها شروع شد و 
کم کم افتضاح به بار آمد. خانمی آمد و حدود 10 دقیقه 
درباره رشــته صنایع با تمامی گرایش ها و تاریخچه اش 
صحبت کرد که اصال جای آن در چنین جلسه ای نبود. 
دختر دانش آموز دیگری هم آمد و از مشــکالت باشگاه 
دانش پژوهــان گفت. فقط حدود 3 ســخنرانی در حد 
جلســه بود و بقیه ول معطل. اگر به مــن بود، باید تمام 
وقــت ســخنرانی را می دادند به 
سخنران اول که واقعا حرف هایی 
پخته و راهبردی زد و از سخنرانانی 
بود که حرف هایش در حد دیدار 
نخبگان با رهبری بــود. توقع از 
چنین جلسه ای هم همین است. 
وقتی می گویند دیدار نخبگان، 
مــردم توقــع دارنــد حرف هایی 
بشنوند که مسائل کشور را از منظر 
تخصصی تحلیل کند و نخبگان 
راهکارهایی علمی ارائه دهند نه 
اینکه رشــته های دانشــگاهی را 
معرفی کنند و بــا رعایت نکردن 
زمان، ســخنرانی رهبــری را هم 

کوتاه کنند و اجازه ندهند او همه حرف هایش را بزند.
از آن جالب تر این بود که مســئوالن برنامــه روی افراد 
ســخنران اصرار زیادی داشــتند و علی رغم متن های 
بی مایه  عده ای از آنها، به تعویض آنها تن ندادند. حتی 
یکی از آنها به من گفت که تا شــب قبل از برنامه متنی 
ننوشته و به اصرار بنیاد آن شب تا ساعت 4 صبح متنش 
را نوشته بود. شاید بهتر باشد که از سال های بعد برای 
سخنرانی فراخوان عمومی داده شود نه اینکه عده ای 
خاص، به هر قیمتی، برای این کار انتخاب شــوند. به 
نظر، با این کار سطح سخنرانی ها باالتر می رود و دیدار 
پربارتر و در تراز اســم »نخبه« می شود. البته این را هم 
بگویم که بنیاد ملی نخبگان تنها متولی این مراسم نبود 
و وزارتخانه های بهداشت، علوم و آموزش و پرورش هم 
در آن دخیل بودند. بنابراین نباید نوک  پیکان انتقادها 
به سمت بنیاد باشد چراکه سخنران های آن حرف های 

نسبتا باکیفیت تری گفتند.
اما برای شخص من این دیدار خیلی خوب بود. به عنوان 
مجــری رزرو در صف اول نشســتم و کلــی فیض بردم. 
ســال پیش گزینه سوم اجرا و امسال مجری رزرو بودم. 
طبق استدالل استقرایی، سال بعد مجری خواهم بود. 
امیدوارم اینجا این استدالل نه چندان معتبر صدق کند 

و به مراد دل خودم برسم.

پشت و روی صحنه دیدار رهبر انقالب با نخبگان از زاویه شاهد عینی

مجری رزرو

وقتی نخبه ها به دیدار رهبری 
دارند  توقع  مردم  می روند، 
راهکار ارائه دهند نه اینکه از 
مشکالت خودشان بگویند. 
را  جامعه  درد  باید  نخبه ها 
و  مردم  اینکه  نه  کنند  دوا 
مشکالت  بیایند  مسئوالن 

آنها را حل کنند
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اواخر آبان سال گذشته یک خبر رفاهی - دانشجویی در رقابت با خبرهای سیاسی و علمی معمول آموزش عالی کشور  خودنمایی کرد: »اولین فودکورت دانشگاهی کشور با حضور بخش خصوصی در دانشگاه صنعتی شریف افتتاح شد«. پرونده
رستوران های قبلی، معروف به آیدا و هایدا، جمع شدند و شریف عضوی جدید و یکتا در سطح دانشگاه های کشور پیدا کرد به نام شریف 
پالس. همه خانواده شــریف از به دنیا آمدن پالس خوشــحال بودند و کنجکاو که عملکرد آن چطور خواهد بود. اما چه شــد که آن ذوق و 
کنجکاوی مثبت جای خود را امروز به تریبون آزاد و کمپین مجازی تحریم علیه شریف  پالس داده است؟ چند سال پیش دانشگاه به صرافت 
افتاد که رستوران ها و بوفه های آزاد خود را سر و سامانی دهد. بر و بچه های شورای صنفی و مدیریت وقت امور تغذیه به پیشنهادی جدید 
و ویژه رســیدند که پدیده ای تازه بود؛ فودکورت یا ســرای غذا. فودکورت خیلی عبارت دهان پرکنی بود و همه تصوری هیجان انگیز از آن 
داشتند لذا نفس این پیشنهاد با مخالفت خاصی در بدنه دانشگاه روبه رو نشد. مرحله بعد طراحی مفهومی فودکورت و جانمایی آن بود. 
اول قرار بود طبقه سوم ساختمان سلف محل اولین فودکورت دانشگاهی کشور شود اما چون رفت و آمد به آن سخت بود، از گزینه ها خارج 
شد، مخصوصا که حادثه آسانسور هم اتفاق افتاده بود و االن بعد از 2 سال باالخره افراد می توانند از آسانسورهای آن استفاده کنند. گزینه 
دیگر، محل فعلی شریف  پالس بود؛ سوله ای که به آن »تعاونی« می گفتند و آیدا و هایدا در آن فعالیت می کردند. البته تعاونی فقط غذا ارائه 
نمی داد بلکه واحدهای خدماتی دیگر مثل ســوپرمارکت، آرایشــگاه مردانه )منظورمان همان ســلمانی است، پسری آنجا ریمل نمی زد و 
صورتش را بند نمی انداخت!(، فروشگاه لوازم جانبی کامپیوتر، پست بین المللی، فروشگاه لوازم تحریر، عینک فروشی، دفتر خدمات فنی 
)چاپ، پرینت و صحافی( و کافه دانشجویی صابر )که جای نشستن نداشت( نیز در آن فعالیت می کردند. از آنجا که سوله تعاونی دیگر عمر 
خود را کرده بود، باید به حال آن فکری می شد. در نهایت تصمیم بر این شد که همه خدمات، غیر از رستوران، به طبقه سوم سلف منتقل 

شوند و فودکورت دانشگاه با سرمایه بخش خصوصی در تعاونی ساخته و افتتاح شود.

شفاف سازی ابهامات اصلی درباره شریف پالس و محدودیت های دانشگاه در مدیریت امور تغذیه

ظرف فلزی یا سینی پالستیکی؟

پرونــــــــــــــــــــــــده 97 مهر   28 شنبه    781 شماره 

BOT؛ بهترین قرارداد برای دانشگاه بی پول
کمی روضه پول بخوانیم. شــریف امســال )97( حدود 
280 میلیــارد تومــان بودجه دارد کــه تقریبا نصف آن 
از محــل بودجــه عمومــی دولــت و نصف دیگــرش از 
درآمدهای اختصاصی خود دانشــگاه تامین می شود. 
درآمــد اختصاصی همان پولی اســت که دانشــگاه از 
فعالیت های خودش به دست می آورد )ارتباط با صنعت، 
برگزاری کالس های آموزشی، پردیس بین الملل و...( و از 
دسترس دولت خارج است. اما این به آن معنا نیست که 
دانشگاه هر کار خواست با آن بکند، بلکه باید بخشی از 
هزینه های اساسی و اجتناب ناپذیر خود را با آن بپردازد. 
تنها مزیت آن نسبت به بودجه عمومی این است که پول 
دســت خود دانشگاه است در حالی که بودجه عمومی 
را دولت باید به دانشــگاه بدهــد و گاهی اوقات به دلیل 
مشکالت مالی خوِد دولت، یا کال محقق نمی شود یا دیر 
وصول می شود. بنابراین دانشگاه مجبور می شود برخی 
از کسری های بودجه عمومی را از درآمدهای اختصاصی 
تامین کند. خالصه آنکه شریف خیلی از اوقات توانایی 
تامین هزینه های پروژه هایی را که از جنس توســعه آن 

هستند، ندارد. پس برای توسعه دانشگاه چه کنیم؟
یــک روش برای تامیــن هزینه های پروژه های توســعه 
دانشــگاه، کمک گرفتــن از حامیان و خیرین اســت. 
ملموس ترین نمونه  این مســاله استخر شریف است که 
با حمایت بنیاد فرهنگی مصلی نژاد ســاخته شــد. اما 
بعضی پروژه ها هستند که خیرین به حمایت از آنها تمایل 
ندارند و دانشگاه نمی تواند به این افراد امید داشته باشد. 
گزینه دیگر، قراردادهای BOT است. در این قراردادها 
یک ســرمایه گذار خارج از سیســتم پیدا می شود و در 
ازای تجهیز، تعمیر یا هر کار ســرمایه بر دیگری در یک 
مجموعه تا مدتی معلوم )در شــریف پالس 5 ســال( از 
کل یا بخشــی از درآمد حاصــل از فعالیت آن مجموعه 
منتفع می شــود. وقتی هم که زمان قرارداد تمام شــد، 
ســرمایه گذار موظف اســت تمام تجهیزات را بدون کم 
و کســری برای میزبان باقی بگذارد و برود. از محاســن 
این نوع قرارداد ورود سرمایه گذار خصوصی به سیستم 
است که باعث می شود ســرعت کار باال برود کما اینکه 
در شریف  پالس شاهد بودیم گروه یاسینی توانست در 
مدتی بسیار کوتاه )5 ماه( مجموعه فرسوده تعاونی را با 

تعمیراتی اساسی متحول کند.
شــریف  پــالس اولین تجربه قــرارداد BOT دانشــگاه 
است؛ قراردادی بسیار مطلوب برای مدیریت دانشگاه 
از لحاظ مالی چون هیچ هزینه ای به دانشــگاه تحمیل 
نشــد و دغدغه  اجرا و مدیریت پروژه نیز متوجه آن نبود. 

دانشگاه فقط به نظارت پرداخت و در برخی موارد قانونی 
و تاسیساتی از گروه یاسینی پشتیبانی کرد.

اکنون اعتراضاتی به مجموعه شریف  پالس وجود دارد 
اما باید توجه داشت که اگر این قرارداد به نتیجه نرسد، 
دست دانشگاه در عقد قراردادهای BOT بعدی بسته 

خواهــد بــود. پروژه هایــی مثل 
پارکینگ، درمانگاه اختصاصی 
و محــل دائمــی نمایشــگاه ها و 
همایش هــا پروژه هــای بزرگــی 
هستند که با پول دولت نمی توان 
آنها را اجرا کرد و یکی از بهترین و 
ســریع ترین راه های اجرای آنها، 

قرارداد BOT است.

چرا دانشجویان از شریف 
 پالس ناراضی هستند؟

وقتی پالس شــروع بــه کار کرد، 
انتظــارات از آن بســیار باال بود. 
قیمت هــای آن کمــی باالتــر از 
آیــدا و هایــدا بود ولی مشــکل 
در قیمــت نبود بلکــه مقدار غذا 
اولیــن چیزی بود کــه توی ذوق 
می زد. کمی بعد نوســان شدید 
کیفیت غــذا باعث شــد صدای 
دانشجویان درآید. الزانیای سرد، 

پاســتای کهنه و گرم شــده، همبرگر کوچک و مهم تر از 
همــه نارضایتی بســیار زیاد از کیفیــت و کمیت غذای 
ایرانی کم کم اعتراض ها را جدی تر کرد تا اینکه چند ماه 
پس از راه اندازی پــالس، گروهی تصمیم به تحریم آن 
گرفتند. البته یاسینی و همکارانش همیشه خوش اخالق 
و باحوصلــه بودند. یعنــی بارها 
اتفاق افتاد که مشتری به مسئول 
ســالن یا خود یاســینی شکایت 
کــرد و مجموعه، غذایــی کامال 
تــازه و بــا حجم زیــاد بــه او داد. 
اما ســوال اینجاســت که چطور 
گروه یاســینی، با وجــود حجم 
زیاد مراجعات، متوجه خطاهای 
سیســتماتیک خــود نشــد؟ آیا 
دانشــجو حتمــا بایــد اعتراض 
می کرد تا خدمتی درخور شــأن 

خود دریافت کند؟
تحریــم اول شکســت خــورد. 
چندین بار هم نظرســنجی شد 
اما یا مشــارکت در آنها زیاد نبود 
یا نتایجشــان اعالم نشد، مانند 
 MBA کاری کــه دانشــجویان
در ســالن پــالس انجــام دادند. 
تقریبا همه تکلیفشــان با شریف  
پالس معلوم شده بود. کسی اگر 

می خواست غذایی غیر از سلف و شریف  پالس بخورد، 
یا به سلف ویژه )ســلف پولدارهای سابق( می رفت یا به 
رستوران های بیرون از دانشگاه پناه می برد. برخی هم 
که از خانه غذا می آوردند و با سختی غذای خود را گرم و 
در گوشه ای از دانشگاه میل می کردند. اما در تابستان 
کمی اوضاع به هم ریخت. سلف تعطیل بود و بخشی از 
جمعیت آن به سمت پالس و سلف ویژه سرریز کرد. پس 
از نوروز، به خصوص در ماه رمضان، با کاهش ارزش پول 
ملی، قیمت مواد اولیه غذاها به شدت باال رفته بود و در 
این میان، بســیاری از دانشــجویان احساس کردند که 
کیفیت و مقدار غذاها در شریف پالس افت کرده است. 
در تابســتان اتفاقی نیفتاد اما احساس سرخوردگی در 
دانشــجویانی که به دانشگاه می آمدند در حال افزایش 
بود. آنها احساس می کردند که مجبورند از یک رستوران 

بی رقیب در دانشگاه و بازاری انحصاری غذا بخرند.

گروه بزرگ تحریم
پس از تابســتان، ناگهان دانشجویان دیدند که قیمت 
غذاهای پالس بین 30 تا 50 درصد افزایش یافته است! 
آنها دیگر تاب نیاوردند و گروهی در تلگرام تشکیل دادند 
که تعداد اعضای آن به 1600 نفر هم رسید! عنوان گروه 
چه بود؟ تحریم شریف پالس! البته بیشتر اعضای این 
گروه نظاره گر بودند ولــی تعداد بحث کنندگان هم کم 
نبود. همین بحث کنندگان هم چند دسته بودند. گروهی 
بسیار تند و افراطی و معتقد بودند دیگر مهلت یاسینی 
تمام شده است و حتی به او تهمت های زیادی زدند. گروه 
دیگر می گفتند که پالس بد اداره می شود و تا اصالحاتی 
در آن انجــام نشــود، باید آن را تحریم کــرد. گروه دیگر 
هم معتقد بودند که باید کار را به شــورای صنفی سپرد 
و مطالبــات را از کانال این شــورا پیگیری کرد. اما نکته 
مشترک بین این معترضان، مقایسه قیمت ها در بوفه های 
دانشگاه های دیگر کشور با قیمت های شریف  پالس بود.
شــورای صنفی به صورت جدی به موضوع وارد شــد و 
نتیجه آن فهرستی مشهور به »خواسته های هشتگانه« 
بود که در شــماره 777 روزنامه و کانــال تلگرامی خود 
شــورای صنفی بــه طور کامــل منعکس شــد. پس از 
آن، ســاعت ها بین آقایــان ریاحی )مدیر امــور تغذیه( 
و یاســینی )مدیر شــریف  پالس( و نمایندگان شــورای 
صنفی جلســاتی برگزار و حتی آنالیــز حجم و کیفیت 
مواد اولیه و قیمت همه غذاها نیز در اختیار شــورا قرار 
داده شد. همچنین، شورا خواسته های هشتگانه را در 
اختیار مسئوالن گذاشــت که مورد موافقت امور تغذیه 

هم قرار گرفت. 

تجربه  اولین  شریف  پالس 
قرارداد BOT دانشگاه است؛ 
قراردادی بسیار مطلوب برای 
لحاظ  از  دانشگاه  مدیریت 
هزینه ای  هیچ  چون  مالی 
و  نشد  تحمیل  دانشگاه  به 
دغدغه  اجرا و مدیریت پروژه 
نیز متوجه آن نبود. دانشگاه 
و  پرداخت  نظارت  به  فقط 
و  قانونی  موارد  برخی  در 
یاسینی  گروه  از  تاسیساتی 

پشتیبانی کرد

ری
ظف

د م
یال

س: م
عک

عکس: آرش حاتمی
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مدیر امور تغذیه دانشــگاه ریاحی است که جزو تیم شهاب حسینی، مدیر امور تغذیه سابق، بود و نقشی 
اساســی در تغییر و تحوالت ســلف و کال امور تغذیه دانشگاه داشت. او یکی از نفرات اصلی اداره تغذیه در 
تعامل با دانشجویان بود. ریاحی امروز هم همان منش را دارد. خالصه ای از مصاحبه روزنامه با او پیش روی 

شماست تا ابهاماتی که درباره پالس برایتان وجود دارد، رفع شود.

آیا قرارداد آقای یاسینی انحصاری است؟
خیر. در هیچ یک از بخش های غذای ایرانی، فست فود، 
ســاالدبار، کافه و... چنین انحصــاری وجود ندارد. در 
بخش غذای ایرانی که هم غذای سلف و هم در بسیاری 
اوقات غذای ســلف ویژه رقیب آن محسوب می شوند. 
طبقه سوم سلف و مجتمع خدمات فناوری نیز رقیب کافه 
پالس هستند. پالس فعال فقط در فست فود رقیب ندارد 

ولی در این زمینه هم دارای انحصار نیست.
یعنی اگر کسی بخواهد در دانشگاه فست فود 
راه  انــدازی کند، می تواند ولــی جایی هم در 

دانشگاه برای این کار نداریم. درست است؟
بله. متاســفانه دانشــگاه جا برای یک فست فود جدید 
نــدارد. البته در تالش هســتیم که مکانی بــه این کار 
اختصاص دهیــم. بنا داریم بــا راه اندازی دانشــکده 
مکانیک و ســاختمان جدید آموزش، در آن قسمت از 
دانشگاه نیز مجموعه ای شبیه شریف پالس راه اندازی 
کنیم. در آن صورت دست دانشجویان در انتخاب بازتر 

خواهد بود.
چرا قرارداد شریف پالس منتشر نمی شود؟

این کار نه مرسوم است و نه به صالح زیرا دست دانشگاه 
را در بســتن قراردادهای دیگر بــا پیمانکاران می بندد 
و قدرت مانــور آن را محدود می کنــد. مراجع ذی ربط 

دانشگاه کامال از قرارداد مطلع هستند.
برخی می گویند پالس بدون شرکت در مزایده 
برنده شــده اســت. آیا اصال مزایده ای در کار 

بوده است؟
قطعا مزایده برگزار شــده اســت. در مرحله اول 50 نفر 
متقاضی بودند که 4 نفر از آنها به مرحله نهایی راه یافتند. 

پیشنهاد آقای یاسینی از همه باالتر و مطلوب تر بود.
بــه جــای  یاســینی،  آقــای  نبــود  بهتــر 
رستوران داری، چند رستوران را به دانشگاه 
مــی آورد و بین آنهــا رقابت ایجــاد می کرد؟ 
غرفه های شــریف پالس هیــچ رقابتی با هم 
انجــام نمی دهند و هر کــدام مخاطب خاص 
خود را دارند. آیا آقای یاســینی اجازه داشت 

خودش رستوران راه اندازی کند؟
رســتوران داری آقای یاســینی بــا قــرارداد او منافاتی 
ندارد. او پیمانکار هر قسمت را به ما معرفی می کند و ما 
صالحیتش را بررسی می کنیم. برای آوردن پیمانکاران 
بیشــتر هم فضا اجــازه نمی دهد. هر کــدام از غرفه ها 
انباری جدا دارند و همین االن هم فضایشــان محدود 

است.
آیا دانشــگاه قیمت و سود فروش را به شریف 

پالس تحمیل می کند؟
نگوییم تحمیل، بیشتر نظارت است. عین توافق اولیه 
اســت. آنها آنالیز و پیشنهاد غذا را برای ما می فرستند، 

ما هم آن را بررســی و قیمت نهایــی را اعالم می کنیم. 
مالک محاسبه هم سلف عمومی خودمان است. ضمن 
اینکه تمام رســتوران های آزاد نیــز به یک صورت آنالیز 
می شــوند. اگر هم اختالفی پیش بیاید، داور مدیریت 

حقوقی دانشگاه است. 
آیا شــورای صنفــی نیز در تعییــن قیمت ها 

دخیل است؟
خیر. ما به آنها فقط اطالع می دهیم و ریز محاســبات را 

در اختیارشان می گذاریم.
پرس وجو کردیم و متوجه شدیم دانشگاه های 
دیگر به بوفه هــای آزاد خود یارانه می دهند. 
چــرا شــریف ایــن کار را انجــام نمی دهــد تا 

قیمت های پالس پایین بیایند؟
درست است، در دانشگاه های دیگر بخشی از یارانه غذا 
به بوفه های آزاد داده می شود که بین 2 تا 6 هزار تومان 
)بسته به نوع غذا( قیمت نهایی را کاهش می دهد. اما 
یارانه غذا کلی اســت و بوفه های آزاد ردیف بودجه جدا 
ندارند. مدیریت این یارانه به خود دانشــگاه ها سپرده 
شده است. ما اگر قرار باشد بخشی از یارانه را به شریف 
پالس بدهیم، باید کمیت یا کیفیت غذای سلف عمومی 
را کاهش دهیم. دولت، بر اساس فرمولی، برای 6 هزار 
نفر در دانشــگاه یارانه غذا می دهــد در حالی که ما به 
طور میانگین روزانه 5200 پرس ناهار، 2500 تا 3 هزار 
پرس شام و 2500 تا 3 هزار پرس هم صبحانه می دهیم! 
اختالف بسیار زیاد است. دولت سنواتی ها را در فرمول 
خــود نمی بیند ولی ما به آنها خدمــات ارائه می دهیم. 
طرحــی هم بود که پول یارانه را به دانشــجویان بدهیم 
و خودشان هر طور خواســتند آن را مدیریت کنند. اما 
ایــن عدد - که حدود چند صد هــزار تومان بود - وقتی 
تقســیم بر تعداد واقعی دانشجویان شد، آنقدر کم بود 

که از خیرش گذشتیم. 
آقــای یاســینی جــدا خرید می کند، ســلف 
عمومی جدا و سلف ویژه هم جدا. بهتر نیست 
همه اینها با هم ادغام شوند و یکجا خرید کنند 

تا هزینه ها و قیمت ها کاهش پیدا کند؟
وقتی پیمانکارهــا فرق می کنند، چطــور خرید آنها را 
تجمیع کنیم؟ ضمن اینکه در برخی اقالم، مثل گوشت، 
دانشگاه سهمیه دولتی دارد و می تواند با قیمتی کمتر از 
بازار آزاد خرید کند و این سهمیه را نمی توان به بوفه های 
آزاد داد. البته اختالف قیمت گوشت آزاد و دولتی پیش 

از این نوسانات زیاد نبود و االن معنی دار شده است.
به نظر شما سود آقای یاسینی معقول است؟ 

کال عملکرد او را چطور ارزیابی می کنید؟
سود او کم اســت. ســود برخی غذاهای پرطرفدارش 
را بســیار محدود کرده  ولی در برخی غذاها دســتش را 
باز گذاشــته ایم. البته شریف  پالس مشتری های ثابت 

خــودش را دارد. ایــن مجموعه باید بــا افزایش فروش 
خود ســودش را بیشــتر کند، البته از برخی مالیات ها 
معاف اســت. راســتش ما انتظارمان از آقای یاســینی 
بیشتر است. پارسال فکر می کردیم امروز، وقتی اینجا 
نشسته ایم، همه دانشگاه کامال از او راضی خواهند بود. 
البته از حق نگذریم، همکاری یاسینی با اداره امور تغذیه 

بسیار خوب بوده است و تعامل سازنده ای داشته ایم. 
آیا آقای یاســینی بابــت 5 ســال فعالیت در 
شــریف پالس پولی بابت اجاره به دانشــگاه 

پرداخت می کند؟
در قرارداد BOT اجاره اصال مطرح نیست. اما دانشگاه 
بســیار در این پروژه سود کرد و صاحب مجموعه بزرگی 
شد. همین االن دانشگاه نمی تواند استراحتگاه دختران 
را تمام کند، آنقدر که منابع مالی اش محدود است، چه 

برسد به تغییر و تحول اساسی در ساختمان تعاونی. 
هزینــه بــرق، آب و گاز چطــور؟ آیــا چیــزی 

می پردازد؟ آیا کنتور جدا دارد؟
هزینه آب و برق شــریف پالس، بر اساس تخمین اداره 
تاسیســات دانشــگاه، از آن گرفته می شود چون هنوز 

کنتور جدا ندارد و قرار است برای آن نصب شود.
چرا وقتی نوسانات قیمت زیاد شد، در همان 
تابســتان، افزایش قیمت غذاها را در شریف 

پالس اعمال نکردید؟
چون ما با آقای یاسینی بر سر قیمت ها تا اول مهر توافق 

کرده بودیم.
آیا تا به حال شــریف  پــالس تخلفی در زمینه 

کیفیت و کمیت غذا داشته است؟
بله. معمــوال ماهی یکی، 2 بار پیش می آید. ناظر اداره 
امور تغذیه مدام در حال ارزیابی کیفیت و کمیت غذای 
شــریف پالس اســت و گــزارش می دهد. تا بــه حال، 
پیمانکار غذای ایرانی آن 2 بار و پیمانکار فست فودش 

یک بار عوض شده اند.
برخــی معتقدند آیدا و هایدا بهتر از شــریف 
پالس بودند. اگر شما بخواهید در این زمینه 

مقایسه  کنید، چه می گویید؟
انســان فراموشــکار اســت. آن موقع که بوفه های آزاد 
کانکسی شــده بودند، هر روز دانشــجوها به دفتر من 
مراجعه می کردند و اعتراض داشتند. شرایط االن بسیار 
بهتر است، هم از نظر مکان و فضا و هم غذا. فکر می کنم 

به مرور خیلی بهتر هم خواهد شد.

مدیر امور تغذیه درباره شریف پالس چه می گوید؟

انحصاری وجود ندارد

جمع بندی

پرونــــــــــــــــــــــده

مثل خودمان باش لطفا
شــریف پالس بــرای اینکه 
به دل دانشــجو ها بنشیند، 
الزم اســت کمــی خــودش 
را بــا فضــای دانشــجویی و 
دانشــگاهی منطبــق  کند. 
برای این  کار برخی المان ها در این فضا الزم است 
که جایشــان خالی اســت و در ادامه به آنها اشاره 
می کنــم. بحث را از دید ســرمایه داری به اهل آن 
می ســپارم و از دید مدل سازی فرهنگی حاکم بر 
این موضوع می پــردازم. انتظار مــی رود با توجه 
بــه اینکه مخاطبــان این روزنامه و شــریف پالس 
از قشر دانشــجو هســتند، دغدغه  فرهنگی هم 
داشــته باشند. موضوع اول، سبک زندگی است. 
اگر در شریف پالس دنبال یک میان وعده  ساده  و 
کم هزینه باشی، چیز زیادی دستت را نمی گیرد. 
اگر 2 نفر تصمیم بگیرند با هم یک چای را شریکی 
بخورند یا لیوان شخصی داشته باشند و با این  کار 
زباله  کمتری تولید کنند و سبک  زندگی ساده تری 
داشته باشند، نمی توانند به شریف پالس بروند. 
شریف پالس طوری طراحی شده است که فردی 
با ســبک زندگی ســاده  یا کم هزینه و یا دوستدار 
محیط زیســت را به زحمت می انــدازد. موضوع 
بعدی مسئولیت پذیری است. در شریف پالس به 
محض اینکه کسی غذایش را تمام می کند، سینی 
جلویش برداشته و میزش تمیز می شود. این کار در 
یک فضای دانشجویی نامناسب است. اگر کمی 
پیازداغش را زیاد کنم، می گویم دانشــجویی که 
اینجاست، فردا قرار اســت مملکت را بسازد پس 
نباید فکر کند که دیگران در خدمت او هســتند، 
حتی در حد جمع کردن زباله ها و پسماند غذایش. 
موضوع دیگر زباله است. در شریف پالس از تفکیک 
زباله ها خبری نیست. سیاست های تشویقی برای 
ســوق دادن افراد به ســمت رفتار های دوستدار 
محیط  زیست از سیاستگذاران چنین سیستمی 
مورد انتظار است.  موضوع دیگر مدل کسب و کار 
شریف پالس است. در کارکرد سیستم یک بنگاه 
اقتصادی، یکی از مهم ترین عوامل، خصوصیات 
و تمایزات مخاطب با سایر افراد جامعه است. یکی 
از خصوصیات مخاطبان و مشتریان شریف پالس 
محدود و همیشگی بودن آنهاست. اما در شریف 
پالس، درست مثل یک رستوران، دانشجو غریبه 
اســت. باید فیش خــود را بگیرد و منتظر شــود و 
وقتی شماره اش در مانیتور نشان داده شد، برود 
و ســفارش خود را بردارد. یادش به خیر سیســتم 
»ممدآقا قربون دستت یه بستنی بزن کیف پولمم 
جا گذاشــتم بعدن میــارم برات پولشــو«! انتظار 
می رود در شــریف پالس یا هــر بنگاه پیمانکاری 
دیگری در دانشگاه، رابطه  کارمند - ارباب رجوعی 
به رابطه  ای انسانی و صمیمی تر تبدیل شود. شریف 
پــالس فعلی با یک رســتوران خارج از دانشــگاه 
تفاوتی ندارد. بهتر است مسئوالن دانشگاه چنین 
مطالباتی را از سیاســتگذاران شریف پالس و هر 
پیمانکار دیگری در دانشگاه داشته باشند تا فضا 

برای همه دلنشین تر شود.

یادداشت 97 مهر   28 شنبه    781 شماره 

مجرم در دادگاه نیست
دیدیم که مساله تغذیه در دانشــگاه موضوع ساده ای نیست و منابع مالی 
آنقدر محدود و دور از انصافند که دانشــگاه و دانشــجو خود باید راه حلی را 
انتخاب کنند. راه حل اصلی این است که وزارت علوم بودجه ای منطقی به 
دانشگاه بدهد تا هم کیفیت غذای عمومی سلف افت نکند و هم بخشی از 
یارانه به بوفه های آزاد اختصاص یابد تا کمی از قیمت به نفع دانشجو کاسته 

شــود. اما با بودجه محدود کنونی باید یک راه را انتخاب کنیم. راه اول این 
است که به همین صورت پیش برویم و شریف  پالس با کمترین سود کار کند 
که در این صورت پیمانکار همیشــه باید با وسوسه کاهش هزینه های خود 
از طریق کم فروشی کاال یا خدمت دست و پنجه نرم کند. راه دوم این است 
که بخشی از یارانه به سمت شریف  پالس بیاید و در عوض کیفیت یا کمیت 
غذای سلف عمومی افت کند. البته یاسینی هم باید تالش کند هزینه های 
خود را کاهش دهد یا درآمدهای جانبی اش را مثل اســتفاده بهینه از مرکز 

بازی ها افزایش دهد. اما دانشــجویان باید با واقعیات جامعه کنار بیایند؛ 
واقعیت هایی که از افزایش و - بدتر از آن - نوسان شدید قیمت ها و خرید و 

فروش نقد به جای مدت دار خبر می دهند.
تحریــم راه حــل نبــود و منســجم هم نبــود اما اثــری منطقی گذاشــت. 
اعتراض های دانشجویان باعث شد همه به دنبال راه حل بیفتند و موضوع 
را پشــت گوش نیندازند. ولی این را هرگز فراموش نکنیم که متهم اصلی، 

یعنی دولت، در این دادگاه و دعوا حضور ندارد.

سارا کرمانی



پاتو از WiFi من بکش بیرون!
چه کســانی به وای فای شما متصل هستند؟ آیا این امکان وجود  دارد که دسترســی آنان را قطع کرد؟ فرض کنید شــما اطمینان  نرم افزار کاربردی
داریــد که کســی اطراف منزلتان وجود ندارد و فقط شــما هســتید کــه به وای فای 
متصلید ولی باز هم اینترنت کند است. در این لحظه می توان متوجه شد که شخص 
ناشناســی در حال اســتفاده از اینترنت شماســت. برای رفع این مشکل، نرم افزار 
Pixel NetCut را به شــما پیشنهاد می کنیم. برای شروع باید این برنامه را که کامال 
رایگان است، از گوگل پلی دانلود و بعد آن را روی گوشی اندرویدی خود نصب کنید. 

پــس از ارائه دسترســی ها به ایــن نرم افزار و اســکن کردن WiFi، لیســتی از تمام 
اتصاالت به همراه  آی پی یا آدرس مک آنها برای شــما به نمایش درخواهد آمد. اگر 
با اطالعات داده شــده نمی توانید متوجه شوید که چه کسی به وای فای شما متصل 
اســت، می توانیــد روی هــر یک از آنهــا کلیک کنید تا نام ســازنده دســتگاهی که 
هم اکنون مشغول استفاده از وای فای شماست، برایتان نشان داده شود. در صورت 
لزوم می توانید دسترسی آنها را قطع کنید و اگر دستگاهشان را پیدا کردید، خودتان 

شخصا به سراغشان بروید!
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یکی از بحث های همیشه جذاب در  اف یک
دنیای کامپیوتر حمالت ســایبری امیررضا درودیان

اســت که پیوسته در حال رخ دادن اســت و ارگان ها و 
سازمان ها و حتی کامپیوترهای شخصی شما در حال 
مقابله با آن هستند. بد نیست شما هم کمی درباره این 
نــوع حمالت کــه جنگ های دنیــای جدیــد نامیده 
می شوند، بدانید. DDoS )دیداس( حمله ای سایبری 
است که از یک ســری کامپیوترهای آسیب دیده برای 
حمله به یک هدف مانند سرور، وب سایت یا دیگر منابع 
شبکه استفاده می کند و باعث عدم سرویس دهی آنها 
بــه کاربرانشــان می شــود. DDoS مخفــف عبــارت 
معنــی  بــه  و   Distributed denial of service
محروم ســازی از ســرویس اســت. در این نــوع حمله 
ســایبری ســیل عظیمی از پیغام ها، درخواست های 
ارتباط یا بسته های غلط به سیستم هدف وارد و باعث 
کند شــدن، کرش کردن )Crash( و خاموش شدن آن 
می شــود که در نتیجه آن، کاربران واقعی از ســرویس 
منابع محروم می شــوند. حمالت DDoS توسط افراد 
مختلــف، از هکر گرفتــه تا چرخه های ســازمان یافته 
تبهــکاری و آژانس هــای دولتــی و حکومتــی، انجام 
می گیرد. شــرایطی مشــخص مانند آسیب پذیر بودن 
کامپیوتــر بــه دلیل نبــود وصله هــای )پــچ( جدید و 
سیستم ها و شبکه های ناامن و نامطمئن باعث حمله  

DDoSمی شوند.

حمله DDoS چگونه اتفاق می افتد؟
در یــک حملــه  DDoS معمــوال مهاجــم کار خــود را 
بــا سوءاســتفاده از آســیب پذیری های یک سیســتم 
کامپیوتری به عنوان مســترDDoS  شــروع می کند. 
مســتر به دســتگاهی گفته می شــود که کنترل چند 
دســتگاه دیگر را در اختیار می گیرد. سیســتم مستر 
آسیب دیده دیگر سیستم های آسیب پذیر را شناسایی 
می کند و با اســتفاده از بدافزار یا دور زدن کنترل های 

احراز هویت کنترل آنها را در اختیار می گیرد.
یک کامپیوتر یا شــبکه تحت کنترل مهاجم به نام های 
زامبی )Zombie( یا بات  )Bot( شــناخته می شــود. 

 Commad and control server مهاجم دست به تولید
می زند که در واقع به معنی کامپیوترهایی است که برای 
اعضای آن بات یا زامبی ها دستور صادر می کنند. به آنها 
باتنت Botnet هم گفته می شــود. به فردی که کنترل 
باتنت ها را در اختیار دارد، باتمسترBotmaster  گفته 
می شــود. باتنت ها می توانند از هر تعداد بات تشکیل 
شده باشند. باتنت هایی با تعداد دهها، صدها و هزاران 
سیستم بسیار معمول هستند و می توان گفت که برای 
سایز یک باتنت محدودیتی وجود ندارد. به محض اینکه 
یک باتنت گردآوری شــود، مهاجم می تواند از آن برای 
تولید ترافیک توسط دستگاه های آسیبدیده و ارسال 
سیل به دامین هدف استفاده کند و آن را از کار بیندازد.

DDoS  انواع حمالت
ایــن حملــه ســایبری شــبکه محور  از  نــوع  یــک 
(Network-centric( یا همان حمله حجمی اســت. 
در این نوع حمله، با مصرف پهنای باند موجود توســط 
ارسال سیل بسته های غلط، بار اضافی به منبع هدف 
 Network(وارد می شود. پروتکل های حمله، الیه شبکه
 transport(یــا پروتکل های الیه انتقــال داده  )Layer
layer(  را مورد هدف قرار می دهند و با استفاده از نقایص 
موجود در این پروتکل ها باعث درهم شکســتن منابع 
 application(می شــوند و همچنین در الیه اپلیکیشن
layer(  با اعمال بار اضافی روی سرویس های اپلیکیشن 
و پایگاه های داده، در آنها اختالل ایجاد می کنند. انفجار 
این بســته ها در هدف باعث از کار افتادن سرویس آن و 
محروم ســازی کاربران از خدمات سرویس می شود. با 
وجود اینکه هدف یک حمله DDoS مشــخص است، 
ممکن است که گستره قربانیانش گسترده تر از آن باشد. 
اغلب صاحبان کامپیوترهای آسیب دیده از آلوده بودن 
 DDoS  سیســتم خود بی خبرند، با این حال در حمله

آنها نیز مورد آسیب قرار می گیرند.

DDoS  اینترنت اشیا و حمالت
اســتفاده از اینترنــت اشــیا )IoT( در برخــی موارد 
می تواند برای حمالت DDoS بســیار راهگشا باشد. 

دســتگاه های متصل به اینترنت اشیا از پروتکل های 
امنیتی مناســبی اســتفاده نمی کنند و اغلب مقوله 
امنیت را رعایت نمی کنند بنابراین هدف های مناسبی 
برای مهاجمین هســتند. ابزارهای متصل به اینترنت 
اشیا در معرض حمالت عظیم سایبری هستند چون 
کمترین توجه بــه روش های امن ســازی آنها صورت 
می گیرد. برای مثال، این دستگاه ها معموال با کدهای 
 )Authentication Credentials( اعتبار احراز هویت
کپی شــده ارسال می شــوند که همین مســاله کار را 
برای ورود مهاجمان آســان می کند. در برخی موارد، 
این اعتبارها قابل تغییر هم نیســتند. این دستگاه ها 
همچنیــن بدون توانایی دریافــت وصله های جدید یا 
آپدیت شدن برای کاربران ارسال می شوند که این خود 
باعث می شود در صورت کشــف آسیب پذیری جدید 

بی دفاع بمانند.

DDoS  پیشگیری و مقابله با حمالت
حمالت  DDoS می توانند ریســکی بــزرگ با عواقبی 
جبران ناپذیر برای تجارت ها باشند. بنابراین برای یک 
تیم انفورماتیک و امنیت شبکه بسیار اهمیت دارد که 
تهدیدات امنیتی، آسیب پذیری ها و ریسک های مربوط 

به این نوع حمالت را بشناسد.
جلوگیری از قرار داشــتن در ســمتی کــه مورد حمله 
DDoS قرار می گیرد، از لحاظ منطقی غیرممکن است. 
با وجود این، اقدامات و آموزش های امنیت ســایبری 
وجود دارد که بتوان تاثیر این حمالت را بر هسته اصلی 
تجارت به حداقل رســاند. راهکارهای امنیت شــبکه 
برای شــرکت ها از قبیل ارزیابی های امنیتی به منظور 
شناسایی و حل آسیب پذیری های مربوط به »حمالت 
محروم سازی از ســرویس« و اســتفاده از راهکارهای 
EDR و PPDR برای شناسایی و پاسخگویی به این نوع 
حمالت و دیگر انواع حمالت سایبری می توانند ناجی 

سازمان ها در مقابله با مهاجمین باشند.
به عالوه، اســتفاده از آنتی ویروسی با قابلیت مدیریت 
وصله، ضد فیشــینگ و آمــوزش کارکنان و سیســتم 
مانیتورینگ شبکه می تواند یک سازمان را در اینترنت 

از این حمالت در امان نگه دارد.
 

پاورقــی: در آدرس زیــر می توانیــد تمامی حمالت 
ســایبری را که در نقاط مختلف جهان در حال رخ 

دادن است، به صورت زنده مشاهده کنید.
https://threatmap.checkpoint.com/
ThreatPortal/livemap.html

چگونه با حمالت سایبری مقابله کنیم

حمله DDOS چیست
 احتمال انتقال داده 

از طریق امواج گرانشی 
اینشــتین ســال ها قبل وجود امواج گرانشــی 
را پیش بینــی کرده بــود اما تا همیــن چند ماه 
قبل و پیــش از اجرای پــروژه »LIGO«  امکان 
اثبــات آن وجود نداشــت. اخیــرا ریاضیدانان 
دانشگاه دوستی ملل روسیه  )RUDN(با انجام 
بررسی های پیچیده به این نتیجه رسیده اند که 
احتمــاال می تــوان داده را با اســتفاده از امواج 
گرانشی منتقل کرد. این نظریه بر اساس تعاریف 
انتزاعی ریاضی از امواج گرانشــی ارائه شده که 
حاکی از امکان کدگذاری اطالعات در این امواج 
به همان روشی است که سیگنال های رادیویی از 
طریق امواج الکترومغناطیس هدایت می شوند. 
اگر نظریه ریاضیدانان روس کامال اثبات شــود، 
می توان آن را دســتاوردی بزرگ در زمینه علوم 
و اکتشــافات فضایی به شــمار آورد زیرا قدرت 
و کیفیــت تمامی روش هــای ارتباطی فعلی با 
افزایش فاصله و زمــان کاهش پیدا می کند که 
با توجه به فاصله های زیاد در فضا این مساله به 
یک چالش جدی تبدیل می شــود. البته نباید 
اســتفاده از امواج گرانشــی را به عنوان راهکار 

ارتباطی در آینده نزدیک انتظار داشته باشیم.

ماسماسک

Super VOOC اوپو؛ 
سریع ترین شارژر جهان

قابلیت Fast Charging )شــارژ سریع( معموال 
استانداردی برای گوشی های هوشمند رده باال 
به شمار می رود. احتماال بهترین نتایجی که ما 
در زمینه شارژ سریع تاکنون شاهد آن بوده ایم، 
 Dash Charge مربوط به سیســتم اختصاصی
وان پالس  باشــد که جریان را افزایش می دهد و 
برای اســتفاده از آن به کابل و شارژر مخصوص 
نیــاز داریــد. این دقیقــا همــان تکنولوژی ای 
 VOOC اســت که شــرکت اوپو نیز از آن بــا نام
Voltage Open Loop Multi- مخفف عبارت(

step Constant-Current Charging ( یــاد 
 )deep breath( می کند و عنوان نفس عمیــق
را بــرای آن انتخــاب کــرده اســت. هم اکنون 
شرکت اوپو با تکنولوژی Super VOOC دوباره 
بازگشــته و نتایج چشــمگیری به دســت آورده 
اســت. فقــط 35 دقیقه نیاز اســت که نســخه 
Automobili Lamborghini Edition گوشی 
Oppo Find X با فناوری Super VOOC شارژ 
شــود. صفر تا 100 این گوشــی تنها در 2100 
ثانیه صورت می پذیرد و در عرض 10 دقیقه 34 
درصد از ظرفیت باتری پر می شود. طبق تست 
انجام شده، شارژ باتری این گوشی پس از سپری 
کردن 15 دقیقه به 50 درصد می رســد و در 20 
دقیقه دوســوم آن پر می شــود و پس از گذشت 
نیم ساعت با رقم 92 درصد روبه رو خواهید شد.

اف یـــــــــــــــــــــــــک 97 مهر   28 شنبه    781 شماره  شیرین کاری
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97هــــــــــزارقلــــــــــم مهر   21 شنبه    779 شماره 

 : sharif_daily

 : sharifdaily

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

هزار قلم دوشنبه گذشته، 8 اکتبر ، مصادف 
با روز جهانی کودک بود و پیام های هاتف محقق

متناسب با این روز در فضای توییتر هم دیده می شد. 
تعدادی از کاربران توییتر روز جهانی کودک را به بعضی 
افراد تبریک گفته بودند! یکی این روز را به دوســتش 
تبریک گفته بود، دیگری به پســر عارف و ژن خوبش و 
یکی هم به کودکان خیالی اش! اما شــاید جالب ترین 
توییت در این زمینه توییتی بود که می گفت: »#روز_

جهانی_کودک رو به دروِن خــودم تبریک میگم...«. 
نکته جالبی که در مورد روز جهانی کودک وجود دارد 
و کاربران به آن توجه نکرده اند، وجود حداقل 3 روز در 
سال با این عنوان است! چه بهتر! اصال کل سال بشود 

روز جهانی کودک، ما که راضی هستیم.

شفافیت یا خودتحریمی؟!
اول هفته گذشته الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله 
 FATF که از الیحه های )CFT( با تامین مالی تروریسم
است، در مجلس شورای اسالمی تصویب شد و همان طور 
که مــورد انتظار بود، تصویــب آن واکنش های موافق و 
مخالف زیادی را برانگیخت! بین شریفی ها هم توییت و 

ریتوییت در خصوص این موضوع کم نبود. مثال یکی از 
موافقان این الیحه گفته بود که »لبنان و سوریه هم عضو 
این الیحه هستند، چگونه بعضی نمایندگان مجلس به 
بهانه لبنان و سوریه با این الیحه مخالفت می کنند«. یکی 
از مخالفان این الیحه هم به این اشاره داشت که به دلیل 
وضعیت حال حاضر کشور و تحریم های پیاپی، FATF به 
نفع ما نیست چون راه دور زدن تحریم ها را می بندد. یکی 
از کاربران به 5 رای ممتنع و 3 نماینده بدون رای اشــاره 
کــرده و گفته بود »اون پنج نفر هیچی، اون ســه تا که تا 
اونجا رفتند ولی حتی یه ممتنع هم ندادند، فکر کنم رفته 
بودند الریجانی رو ببینن که اون هم همه ش اون باال بود«. 
موضوع اســتقالل نماینده ها و اینکه نماینده مجلس 
بایــد نماینده مردم باشــد، موضوع دیگــر مورد بحث 
کاربران توییتر بود. یکی از شــریفی ها با اشاره به این 
موضوع توییت کرده بود: »یکی از نماینده ها گفته اگه 
رهبری امر کنند من به FATF# رای نخواهم داد. برادر 
تو نماینده مردمی یا نماینده ایشــون؟ یکم استقالل 

رای داشته باش«.
موضوعات مربوط به FATF به همین جا محدود نمی شود 
و عده ای هم به تجمعات معترضان به FATF پرداخته و 

گفته بودند که اگر طیف دیگری می خواســت این طور 
بدون مجوز تجمع کند، با آن برخورد امنیتی می شد!

در ایــن میان موضوعی که گاهی مغفول می ماند،  پایه 
مساله است! یکی از دانشجویان گفته بود: »در حماقت 
جامعه  ما که یه عــده اصن نمیدونن FATF چیه ازش 
حمایــت می کنن، یه عــده هم اصــن نمیدونن چیه، 
باهــاش مخالفت میکنن، یه عده هــم اصن نمیدونن 
چیه در موردش توییت می کنن، من از دسته  سومم«.

حماسه میلیونی
کمتــر از 20 روز تــا اربعیــن مانده اســت و از همین 
االن می توان شور شــرکت در راهپیمایی اربعین را در 
توییت های شریفی ها مشاهده کرد. بعضی از خاطرات 
سال های گذشــته خود می گویند، بعضی از حسرت 
امســال و بعضی از دلتنگی حال و هوای اربعین. این 
مطلب را با توییت یکی از فارغ التحصیالن دانشگاه به 
اتمام می رســانیم: »اوایل چایی ایرانی پیدا نمی شد. 
ف لوَنه. یه  به موکبا می گفتیم شــای ایرانی فی؟ + خِفّ
کم آبجوش می ریخت می شــد چایی ایرانی:(( چایی 

عراقی هوس کردم«. 

در توییتر

الیحه پرحاشیه

Mohammadmahdibarideh

تنــوع رنگ هــا، طعم ها، ســلیقه ها، هندســه ها، 
چینش ها؛ نگاه ساده به یک بازار 

مکان: بازار مرکزی رشت

Pooyasahandifar

این روزها التهابات زیاد است و نیازمندی به مطالعه 
تاریخ افزون تر

کاش تاریخ را تــکراااااار نکنیمـ 
این بار تکرار نکنیم!

Mohammadrezakh

جمعه ها با کتاب 121
رستخیز

گروه نویسندگان. دبیر مجموعه: نفیسه مرشدزاده. 
نشر اطراف

ادامه کتاب کآشــوب؛ بیست و چهار روایت از افراد 
گوناگون در رابطه با گره خوردن روزمره ها و کارها و 
احساسات و احواالتشان با روضه و هیئت و شور و و 

شعور و عشق حسینی

sharif_senfi

می دونیم خیلی اوقات از مشــکالت دانشگاه 
توییــت می کنید. ممنون می شــیم مــا رو هم 
تــگ کنین تــا در جریان قرار بگیریــم و بتونیم 

پیگیری کنیم.

amirmahdihasani

اســتاد محترم! دانشــجو رو نبر جلوی کالس. 
شاید رو 2 ساعت زمان کالس تو حساب کرده!

melifaar

همیشه بین کباب و هر چیز دیگه ی سلف باید 
هر چیز دیگه رو انتخاب کنی.

SinaHooshangi

خــب وقتــی مصاحبــه با کیــت وینســلت رو 
میذاری تو روزنامه، دیگه کســی سراغ صفحه 

علمی نمیره

_Farhaneh_

اگه تا دیروقت ســرکارید دلیل بر این نیست که 
شما خیلی ســخت کار می کنید، نشون میده 

شما زمان بندی بلد نیستید

mr_slash_knower

اگــه دور تــا دور کــره زمیــن یــه دور راه بریم، 
مســافتی که کله مــون طی می کنه بیشــتر از 

مسافتیه که پاهامون طی می کنه

Mazmiveh

خیلــی کار افتضاحیه وقتی یه ویدیو یا تبلیغی 
می ســازید کــه 80 درصــد تاثیرگذاریش رو به 
خاطر موســیقیش دارید به مخاطب می دید، 
ولی هیچ اســمی از آهنگســاز و صاحب اثر تو 
هیچ کجاش نیارید. ذکر نام موسیقی و صاحب 

اثر حداقل و بی هزینه ترین کاره!

اینستاگرام

توییتر

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

the_naani

+ حقوق معلمی اونقــدر کمه که کفاف زندگیو 
نمیده :) - حقوق مهندســی کــه اونقدر کمه 
کــه حتی نمی صرفه براش ایــن جمله رو تموم 
کنــم :/ )در راســتای تالش بــرای اثبات »من 

بدبخت ترم!«(

 TheRealSamuel__

دیدن بدن نیمه لخت مردان توسط زن نامحرم 
از تو تلویزیون جایزه آقای دادستان؟

 PooyaPo 

 اصفهــان برای بقــای روحم واجبــه! خوابگاه 
حقیقتا روح آدمیزاد رو می کشه!

 Hani_Saee

روایت داریم تو تریبون آزاد، گربه ها هم به غذای 
شریف پالس اعتراض داشتند!

 The___WhiteWolf 

کابــوس دیدم و از خواب پریــدم ولی افکارم تو 
بیداری خیلی ترســناک تر از کابوســام بودن و 
ترســیدم و دوباره خوابیدم که ادامه کابوسمو 

ببینم...

 iaminsharif 

چقدر این ثانیه های حســینی خوبند. هیچی 
دیگه از خدا نمیخوام. اگــه قراره یه روزی این 
حال ازم گرفته بشــه یا از دست بدمش، همین 

االن حاضرم از این دنیا برم...

 Shahriivar  

2 هفتــه پیــش تــوی اداره اســتاندارد گفتن 
فــردا روز جهانــی اســتاندارده، اصــال وقــت 
ارباب رجــوع نداریم. دوباره میگــن امروز روز 
جهانی استاندارده! وقت ارباب رجوع نداریم. 

اسیر شدیم این وقت روز :/

هفته پیش هفته پرخبری در شریف  هزار قلم
بود، هم در فضای حقیقی و هم در هاتف محقق

فضای مجازی.

کار هست ولی نه برای همه!
نمایشگاه کار یکی از رویدادهای بزرگ دانشگاه است 
و یکشنبه تا سه شــنبه هفته گذشته نهمین دوره خود 
را پشت سر گذاشت. این نمایشگاه توییت های زیادی 
را به خود اختصاص داد. پیش از شروع نمایشگاه و در 
زمان آماده ســازی آن  ، یکی از دانشجویان در صفحه 
خود با اشــاره به نمایشگاه نوشــته بود: »کالس های 
ورزشــی دانشــگاه جزو معدود فرصت های دانشگاه 
هســتند که آن را تحمل پذیر می کنند! آنها هم از نگاه 
تیزبین مســئوالن دانشــگاه نادیــده نمی مانند«. در 
ادامــه چند نفر دیگر نیز در مورد این وضعیت توییت و 
به این اشاره کردند که دانشگاه شریف محل مناسبی 
برای برگزاری رویدادهای بــزرگ ندارد و همواره برای 
چنین رویدادهایی انتخاب اول ســالن جباری است 
که هم باعث تعطیلی تمرینات ورزشــی می شود و هم 
به کفپوش ســالن آســیب می رســاند و هر چند سال 
یــک بار دانشــگاه باید هزینه هنگفتــی برای تعویض 

کفپوش بپردازد.
در مورد خود نمایشگاه بیشترین چیزی که به آن اشاره 
شده بود تمرکز بیشتر شرکت های موجود در نمایشگاه 
کار بر مباحث مرتبط با IT و مهندســی کامپیوتر بود و 
برای دیگر رشته ها فرصت شغلی زیادی موجود نبود. 
بعضی عقیده داشتند که دلیل این موضوع این است 
که برگزارکنندگان به اندازه کافی سراغ دیگر شرکت ها 
نرفته اند و بعضی دیگر عقیده داشتند ظرفیت صنعتی 

کشور همین است.

بسیج دانشجویی تا واحد دانشکده ها!
امســال هم مثل ســال های پیــش، پــس از برگزاری 
حلقه های راه مهندســی در اول ترم فرد، بحث بسیج 
و حلقه های راه مهندسی داغ شد. یکی از کاربران در 
توییتر در مورد بســیج دانشکده ای پرسیده بود که آیا 
چنین چیزی وجود دارد یا نه؛ چیزی که در پوسترهای 
حلقه های راه مهندســی امســال نوشــته شــده بود. 
کاربران مختلف هرکدام در خصوص دانشــکده خود 
گفته بودند که بسیج دانشــکده دارند و فعال است یا 
نیست و چیزهایی از این دست. بین همه توییت های 
مرتبط با این موضوع شاید جالب ترین نظر این توییت 

بود: »بسیج دانشکده ای یه تشکل یا انجمن نیست، 
یــک هویته در وجود افراد«. چنــد توییت با این جمله 
شوخی کرده بودند و مثال یکی از دانشجویان مهندسی 
شــیمی نوشته بود: »نیم طبقه  درونم رو سالن مطالعه 

کردن نمی تونم ارتباط اجتماعی برقرار کنم«!

خیلی فرق می کند آقا باشید یا خانم!
یکی از بچه ها گفته بود به تازگی متوجه این قانون شده 
است که خانم ها ، اگر مجوز تردد هم داشته  باشند، باز 
حق ندارند بعد از ساعت 10 شب در دانشگاه باشند، 
حتی اگر دانشــجوی دکتری یا هیات علمی باشــند! 
او گفته بــود که در این زمینه به مســئوالن حراســت 
هم مراجعه کرده و پرســیده و این جواب را شنیده که 
این بر اســاس آیین نامه های داخلی دانشگاه است؛ 
آیین نامه هایــی که در هیچ ســایتی وجــود ندارد و در 
بسیاری موارد دانشــجو حتی نمی تواند به قانونی که 
برای او نوشــته شده است، دسترســی داشته باشد. 
کاربــران دیگــری نیز بــه ایــن توییت ارجــاع داده و 
گفتــه  بودند در مواردی برای دانســتن قانون در مورد 
موضوعی در دانشگاه پیگیر شده اند و به جای خاصی 

نرسیده اند.

بعد از ساعت 10 شب

اجازه ورود منوط به جنسیت است!

@visualarts_sharif

نقاشی انتزاعی، آبستره
اثر زهرا منتظری

فارغ التحصیــل کارشناســی مهندســی کامپیوتر 
دانشگاه صنعتی شریف

aram_nacri

جنگل های ترکیبی هیرکانی نمونه ای از تعداد زیاد 
مناظر طبیعی است که تنها در ایران یافت می شوند.

moh__sen

من از تک تــک اجزای جهان که در به وجود اومدن 
این منظره نقش  داشتن تشکر می کنم. اشک بنده 

رو درآوردن سر صبحی.



صفحـــــــه آخـــــــــر

701****0912: ســالم. لطفــا در یك گــزارش و یا 
مقاله بــه چرایي عــدم ممنوع و حــرام اعالم کردن 
اســتعمال دخانیــات علي رغــم تمــام مضراتــش 

بپردازید. با تشکر.
  ســالم. ان شــاءا... باشــه بعد از گزارش 

مربوط به بانکداری ربوی!
091****:0912: تــوي پاییــز چــه بــوي علفــي 

مي آید...
  ُخــب شــما در این آبادی ِپــی چه چیزی 

می گشتی؟!

001****0912: آقــا ما که کامپیوتر بلد نیســتیم، 
با چــه رویي بریم نمایشــگاه کار؟ چرا هیچ کس منو 

نمي خواد؟
  بیــا روزنامه عزیزم! مــا می خوایمت. یه 

روزی دور ما هم می شه باالخره...

اس ام اس

عکس و مکث

 8

وصله پینه

کالم الکمل )حرف های شتری(
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کشــور  بیــکاران  درصــد   42
دانشــگاه ها  غ التحصیــالن  فار
هستند )معاون توسعه اجتماعی 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی، 

شهریور 97( .
برگزاری نمایشــگاه هایی مثل »نمایشگاه کار« اصوال 
چیز خوبی است، ضمن اینکه عده زیادی هم سرگرم 
می شوند. کارهای زیادی هم این وسط چاق می شود. 
البته من فکر می کنم اگر نمایشــگاه بیــکاری برگزار 
شود، آدم های بیشتری ســر کار می روند! بگذریم که 
چقــدر در این جور نمایشــگاه ها - کــه نظیرش را کم 
نداریم - کار تراشــیده می شــود و مثال یــک عده باید 
داربســت ببندند، ناهار بپزند، میز غرفه ها را جابه جا 
کنند و شــکالت روی آنها بگذارند. کلی هم کیســه و 
بروشور و کتابچه و فلش و شاید هم دل و قلوه رد و بدل 

می شود. خالصه چه بروبیایی )بخوانید بریزبپاشی(! 
همین باعث می شــود نرخ بیکاری کلی پایین بیاید و 
بعد از نمایشگاه دوباره باال برود و الزم باشد، نمایشگاه 
دیگری برگزار شــود! عموما مــا در مورد هر چیزی که 
نمایشــگاه برگزار می کنیم، یعنــی در آن مورد خیلی 
خــوب هســتیم! نمونــه اش نمایشــگاه و کنفرانس و 
همایــش و گردهمایــی بزرگ اقتصــاد و اقتصاددان، 
توســعه و بانکداری، مبارزه با قاچاق و دســتاوردهای 
پژوهش و... اســت که همه شــان هم اگر دقت کنید، 
اســم های گنــده ای دارنــد. در مورد بســیاری از این 
رویدادها به کار بردن واژه »موزه« بهتر است. تصورش را 
بکنید که تا چند سال آینده به جای نمایشگاه کار، موزه 
کار داشته باشیم. یعنی دست بچه هایمان را می گیریم 
می بریم موزه و می گوییم ببین پسرم/ دخترم، قدیم ها 
مردم شــغل داشــتند و این طوری نبود که فقط دالر و 

ســکه و پراید بخرند و بفروشــند به هم. یک عده صبح 
از خواب بلند می شــدند و به جای اینکه ســایت های 
مختلــف را چک کنند و هی بگویند »اوه اوه، بازم رفت 
باال!«، می رفتند یک جایی که بهش می گفتند »ســر 
کار« و تا عصر برنمی گشــتند. بعد بچه تان می پرسد: 
»مگه میشــه همچین چیزی، باورم نمیشــه« و شــما 
می گوییــد: »آره، بیــا این بخش موزه رو بهت نشــون 
بدهــم که یک کارمند تاکسیدرمی شــده رو اونجا نگه 
می دارن، بعدش هم میریم به طبقه دوم موزه؛ جایی 
که کارگرهای خشک شــده را نگه می دارن. کارآفرین 
هم به کسی می گفتن که هیچ کاری نمی کرد ولی همه 
بهش می گفتن آفرین!« بعــد هم در حالی که از موزه 
خارج می شوید، گوشی تان را یواشکی چک می کنید 

که ببینید قیمت سکه امروز چقدر است! 
* علیرضا مختار
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وقتی روز و شبت قاطی شده، 
به خاطر کالس 7:30 اومدی 
دانشگاه ولی تشکیل نشده، 

استراحتگاه هم نداری، چمن 
هم خیسه، مسجد هم دوره 
و جواب بهینه سازی می شه 

نیمکت بین ابن سینا و پالس.
)عکس ارسالی است و اجازه 

انتشار چهره سوژه هم از 
خودش گرفته شده. لطفا 

برای اعتراض یا تریبون آزاد 
در جهت حمایت از حقوق 

نیمکت خواب ها به دفتر 
روزنامه مراجعه نکنید.(

 آب را هدر ندهید، حتی اگر 
در کنار نهری روان باشید

پیامبر گرامی اســالم )ص( 
می فرماینــد: »آب را هــدر 
ندهید، حتی اگــر در کنار 
نهــری روان باشــید« و مــا 
که پیروان راســتین ایشان 
هستیم، هیچ گاه درست وسط آفتاب تموز فضای 
سبز را آبیاری نکرده ایم و برای مسواک زدن و سایر 
فعالیت هایی که پتانســیل هدررفت آب دارند، 
شیر را اورت باز نگذاشته و قطره ای را نگذاشته ایم 
قسر دربرود و بدون آنکه مصرف شود، به سیستم 

جمع آوری فاضالب راهی شود. 
آب را گل نکنیم/ شــاید این آب روان/ می رود 

پای سپیداری/ تا فروشوید اندوه دلی...
این نیز شعری زیبا از سهراب سپهری است و ما 
که همگی عالقه وافر به شعر و ادبیات مملکت 
نیز داریــم، هیچ گاه آب گل شــده را در دامان 
طبیعت رها نســاختیم و حتما قبل از ورود آن 
به منابــع پذیرنده، با روش هایــی فوق مدرن و 

حیرت انگیز آن را تصفیه کردیم.
شــاید صحبت  کــردن از همه مشــکالت آبی، 
مثنوی هفتاد من باشد اما برای نمونه بیایید به 
سیستم آبیاری دانشگاه صنعتی شریف نگاهی 
بکنیم. بارها اتفاق افتاده  اســت در آفتابی که 
حرارتش دهان را می خشکاند و سمومش مغز 
اســتخوان را می جوشاند، شــخصی شیلنگ 
به  دســت را دیده ایم که در حال نوشــاندن آب 
روان بــه گیاهــان برتر از جان اســت. البته که 
آن شخص شیلنگ به  دســت باید توجیه شود 
و این مهم توســط مسئوالن مربوطه به او ابالغ 
شود که »الناس علی دین ملوکهم و لیس علی 
االعمی حرج«. همیشه هم گناه این نیست که 
فالن دختر مانتویش اینجوری باشد یا دامنش 
اونجوری. گاهی اوقات گناه آن است که نابینا 
و چاه را ببینیم و ســاکت بنشــینیم. در چنین 
شرایطی نه تنها نباید ساکت بنشینیم بلکه باید 
غلغله در گنبد افالک اندازیم و جهان شریف را 
از مســئوالن و کارکنان تا دانشجویان و اساتید 
از مساله مهمی چون محیط  زیست آگاه کنیم.

اشــکال دیگــر، وجود سیســتم آبیــاری بند و 
نیم بندی اســت که نیمی اش ز ترکستان است 
و نیــم دیگــرش ز ابیانه. برخــی از گیاهان آب 
تولیدشده با سیستم آبیاری غربی را نوش جان 
می کنند و برخی از آنها از همان روش ســنتی 
شیلنگ به  دستی مستفیض می شوند. فلذا از 
همیــن تریبون از علما، حکمــا و صلحای امت 
شــریف درخواســت می کنیم بــه آغوش غرب 
بازگردند و تا حد ممکن از سیستم های اتوماتیک 
و بهینه برای آبیاری فضای سبز استفاده کنند.
در پایان یادآوری این نکته خالی از لطف نیست 
که حل مســائل محیط  زیست بیشتر از آنکه به 
فناوری یا روش مدیریت خاصی وابسته باشد، 
به  طرز دیدگاه افراد بستگی دارد و تا زمانی که 
نزد آنها اولویت فکری و اجرایی نداشته  باشد، 

نمی توان به حل آن امید داشت.

این شماره از روزنامه به مناسبت هفته تربیت بدنی تقدیم می شــود به همه بدن های بی تربیت دانشگاه؛ آنان که 
هر روز زندگی خود را از خوابگاه یا خانه به کالس و کتابخانه مرور می کننــد و قدمی در راه تغییر این زندگی خطی 
برنمی دارند. تقدیم می کنیم به آرتروز، ساییدگی زانو، سوءتغذیه، چاقی، دیابت، پوکی استخوان و فشار خون که 
در کمین اکثر شریفی ها اعم از دانشجو و کارمند و اســتاد هستند. این شماره را تقدیم می کنیم به همه آنهایی که 
قرار است چند صباحی دیگر پدر و مادر فرزندان این مملکت شــوند ولی نه تنها به سالمتی نسل خود در آن روزها 

فکر نمی کنند، بلکه به امروزشان هم رحم نمی کنند.
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