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بنویس از ما، بنویسبنویس از ما، بنویس
مروری بر وضعیت نشریات و کمیته ناظر بر مروری بر وضعیت نشریات و کمیته ناظر بر 

نشریات دانشجویینشریات دانشجویی

مگرهمینرانمیخواستیم؟
اصحاب گرداگرد پیامبر )ص( نشسته اند. مردی فقیر و 

محمدجوادشاکر

ژنده پوش وارد می شود. جایی خالی در مجلس می یابد 
و در آن جای می گیرد که از قضا کنار مردی ثروتمند است. 
مــرد ثروتمند جامه خود را جمع کرده و خود را به کناری 
می کشد. پیامبر )ص( مرد ثروتمند را بابت این رفتار مورد 
عتاب قرار می دهد و او هم که متوجه اشــتباهش نزد رســول خدا )ص( شده 
می گوید حاضر اســت نیمی از دارایی اش را به جبران این اشتباه به مرد فقیر 
ببخشد اما مرد فقیر این هدیه را رد می کند، چراکه به قول خودش می ترسد او 
هم گرفتار غرور شود و روزی با برادر مسلمانش همین برخورد را داشته باشد.

حکایت باال را احتماال شنیده اید. دوروبرمان بگردیم مصداقش را هم زیاد پیدا 
می کنیم؛ مغازه داری که روی شیشه مغازه می نویسد »لطفا آدرس نپرسید«، 

استادی که برایش سخت و سنگین است به سالم دانشجویی که در راه دیده 
جواب دهد، کارمندی که میلی به راه انداختن کار ارباب رجوع ندارد، همکار 
و آشــنایی که از دســت دادن و گرم گرفتن با همکار و آشنایش طفره می رود، 
رفیقی که راهش را کج می کند تا با رفیقش هم مسیر نشود، فامیلی که حوصله 
مهمانی های خانوادگی را ندارد و ترجیح می دهد کل عید را بنشیند کنج خانه 
ولی سری به اقوام نزند. مثال زیاد است، شاید در این مثال ها، فقر و غنا مطرح 
نباشد ولی باز هم یکی از ما خوش ندارد یکی دیگر را از نزدیک ببیند و حتی در 
حد یک سالم وعلیک لطفش را به او برساند. همه اینها برای من، همان جامه 
جمع کردن و خود را به کناری کشیدن است که شاید فقط چهره عوض کرده.
کرونا برای همه مان غم داشــته و آرامش تر شــدن گلو بــا آب خوش را ازمان 
گرفتــه ولی کمی دقیق تر و ریزبین تر که ببینیم و فکر کنیم، برخی چیزهایی 

کــه ازمان گرفته دقیقــا همان چیزهایی بودند که خودمــان خیلی وقت بود 
نمی خواســتیمش. مگر خوش مان نمی آمد ارتباط مان با خیلی از آدم ها کم 
شود؟ مگر تعامل اجتماعی با آدم ها برایمان سخت نبود؟ مگر نمی خواستیم 
غوطه بخوریم در دنیای خودمان و آب بردن جهان کاری به خواب ما نداشته 
باشــد؟ مگر مجازی برایمان شــیرین تر و حقیقی تر از حضــوری نبود؟ مگر 
شهروند و دولت الکترونیک دل مان را نربوده بود؟ مگر فکر نمی کردیم بیرون 
رفتن و قرار حضوری گذاشتن و همین روزمرگی های ساده اتالف وقت است؟ 
خــب، کرونا همین ها را از خیلی هایمــان گرفت و چیزی را به ما هدیه داد که 
در رویایش بودیم. شــاید چون ناگهان مثل ســطل آب یخ روی سرمان خالی 
شده، صرفا شوکه شده ایم و در باطن دوستش داریم ولی به هر حال این همان 

چیزی ست که خیلی وقت بود دنبالش بودیم. نوش جان مان!
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حواشیفیزیک۲دراولینترمکرونایی

حاشیه، از آغاز تا انجام
شلوغی همیشه نشانه جذابیت 

نیست!
شماره چهارم دوهفته نامه سینمایی 
»دکوپــاژ« بــا ۲۵ صفحــه در هفتــم 
مهرماه ۹۹ منتشر شــد. این نشریه از 
سرویس های سینمای ایران، سینمای 
هالیــوود، ســریال، روزی روزگاری در 
ســینما، ســینمای مســتقل، انیمه و 
انیمیشن تشــکیل شده است. معرفی 
فیلــم »تنها دوبار زندگــی می کنیم« و 
»قســم« در سرویس ســینمای ایران، 
»ســگ تــازی«، »جوجو خرگوشــه« و 
»چاقوکشی« به همراه یک یادداشت در 
مورد وضعیت سینما در دوران کرونایی 
در ســرویس سینمای هالیوود، سریال 
»آن شــب«، »لوســیفر« و »ســقوط« 
در ســرویس ســریال، انیمــه »ناروتو« 
و »دفترچــه مرگ« در ســرویس انیمه 
و انیمیشــن به همراه چند یادداشــت 
دیگــر در ســرویس »روزی روزگاری در 
ســینما« و ســینمای مســتقل، متون 
این شــماره دکوپاژ هستند. طرح جلد 
دکوپاژ چنگی بــه دل نمی زند و اندازه 
و فونت تیتر جلد آن مناســب نیســت؛ 
صفحه آرایی هم ترکیــب تعداد زیادی 
از رنگ ها و فونت ها و شکل ها و تصاویر 
اســت کــه باعث شــده دکوپاژ شــبیه 
بعضی نشریات دکه های روزنامه فروشی 
بــه نظر برســد؛ البتــه از نظــر رعایت 
اســتانداردهای نشــریه مثــل تیتــر، 
زیرتیتر، ســوتیتر، پروفایل نویســنده 

و... دکوپاژ تقریبا بی نقص است.

شیمی با طعم فرهنگ
شــماره ســوم نشــریه علمی فرهنگی 
»اکســیر« وابســته بــه انجمــن علمی 
دانشــجویی کاوش دانشــکده شیمی 
مهرماه ۹۹ منتشر شــد. قبل از ورود به 
محتوای نشــریه و در همین ابتدای کار 
یک نمره منفــی به اکســیر می دهیم، 
بابت نداشتن تیتر جلد و نبودن لوگوی 
نشــریه در صفحــه جلد. عکــس جلد 
اکســیر، تصویری از اتاق ها و راهروهای 
دانشــکده احتماال شــیمی اســت که 
عبارت »نشریه علمی فرهنگی اکسیر« 
با اندازه ای درشت روی آن نقش بسته؛ 
آز مجازی، شیمی دارویی، شیمی نیوز، 
آستروشیمی، استادشناسی، مصاحبه 
با آقای رئیس، پرفوشــیمی، نوبلیست، 
آک، شیمی تاریک، نرم افزار، تاریخچه 
موســیقی ایــران و پیشــنهاد، عناوین 
متون این شــماره ۲۴صفحه ای اکسیر 
را تشکیل می دهد. اکســیر با زیرتیتر و 
سوتیتر و میان تیتر آشنایی ندارد و تیتر 
و نام ســرویس، بعضا به جای هم به کار 
رفته اند و وضعیت آنها هم چندان تعریفی 
نیست؛ در عوض صفحه آرایی آن با وجود 
ایراداتی مانند تغییر ناگهانی رنگ زمینه، 

در مجموع قابل قبول و مطلوب است.

بزرگترشدیم
دیروز صبح دانشــگاه چند مهمان ویژه داشــت تا هم جلسه هیئت 
امنای شــریف برگزار شــود و هم ســاختمان های جدیــد آموزش 
و دانشــکده مهندســی مکانیک به بهره برداری برســند. اســحاق 
جهانگیری، معاون اول و ســورنا ســتاری، معــاون علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری و دکتر باقری، قائم مقــام وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری مهم ترین این مهمانان بودند. پروژه ساختمان جدید آموزش 
زیربنایی ۱۰۲۰۰ متر مربعی دارد که ۴۷۷۷ مترمربع آن مربوط به 
معاونت آمــوزش و تحصیالت تکمیلی و ۵۵۸۹ متر مربع مربوط به 

۳۸ کالس با ظرفیت ۱۳۶۶ نفر است.

 ۲۰۰ متر مربع هم به سالن کنفرانس با سه اتاق و ظرفیت ۱۴۰ نفر 
اختصاص یافته است. اســتودیو آموزش الکترونیکی یکی دیگر از 
بخش های ساختمان جدید آموزش است. این پروژه از اواخر سال 
۹۰ کلنــگ خورده بود و در مهــر ۹۹ و در غیاب دانشــجوها آماده 
فعالیت شــده است. پروژه ساختمان دانشکده مهندسی مکانیک 
هــم با زیر بنای ۱۵۰۰۰متر مربع از ســال ۱۳۸۹ آغاز شــد و روند 
تکمیل آن از ســال ۱۳۹۳ سرعت بیشــتری گرفت. این ساختمان 
۹ کالس، ۱۰ آزمایشــگاه، ۶۵ دفتر کار، ۳ اتاق به همراه یک سالن 

کنفرانس و ۲۰ اتاق اداری دارد.

درس فیزیــک تــرم بهــار 
از همــان شــروع خالــی 
از حاشــیه نبــود. همــان 
هفته های اول دستیاران آموزشی دروس 
و آزمایشــگاه های فیزیک پایــه به دلیل 
تأخیر زیاد دانشگاه در پرداخت مطالبات 
مالی شــان تصمیم گرفتند کالس های 
حل تمرین را تشکیل ندهند. هنوز خبر 
این اعتصاب گروهــی چندان نپیچیده 
بود که کرونا خوابگاه و دانشگاه را تعطیل 
کرد و بعد از چند روز هم سروکله آموزش 
مجازی پیدا شــد. ابتدا استادان درس 
فیزیک ۲ به دانشــجوها اطــالع دادند 
کــه فعال فیلم هــای دکتــر اجتهادی در 
وب ســایت مکتب خونــه را دنبال کنند. 
تا قبل از عید وضعیــت به همین منوال 
گذشــت. بعد از تعطیالت نوروز قرار شد 
کالس های مجازی در ادامه ویدئوهای 
مکتب خونــه برگزار شــود، بــا این حال 
از یکــی از اســتادان درس خبری نبود 
بــه  و دانشــجوهایش در بی اطالعــی 
ســر می بردند. در نهایت هم مشــخص 
شــد اســتاد مذکور میلی به ارائه درس 
به صورت مجازی ندارد و از آخر فروردین 
اســتاد دیگــری ارائــه درس را به عهده 
خواهد گرفــت. کالس های حل تمرین 
درس هم به تدریج از اوایل اردیبهشــت 

رنگ برگزاری به خود دید.
با رســیدن به اواســط تــرم کم کم حرف 
از امتحــان میان تــرم به میــان آمد. بعد 
از یکــی دو بــار تغییــر زمــان در نهایت 
روز ۱۶ خــرداد برای برگــزاری امتحان 
مشخص شــد؛ امتحانی که اول قرار بود 
با ۶۰ ســوال تســتی و ۱۸۰ دقیقه وقت 
برگزار شود ولی چند روز قبل از امتحان 
تعداد ســواالت به ۴۰ و زمان امتحان به 
۱۲۰ دقیقه کاهش یافت و بازگشــت به 
سواالت قبلی هم غیرممکن اعالم شد. 
دو روز قبل از امتحان میان ترم نیز آزمونی 
آزمایشی تدارک دیده شده بود تا دست 
بچه هــا با این ســبک جدیــد از امتحان 
آشنا شود. البته برگزاری آزمون آزمایشی 
نارضایتی هایی را به دنبال داشت، چراکه 
هم ســامانه دچار اختالل شده بود و هم 
بارگذاری ســواالت با تأخیــری بیش از 
نیم ســاعت مواجه شــد. بعد از امتحان 
میان ترم نوبت به شیوه برگزاری امتحان 
پایان ترم رسید. امتحان پایان ترم در روز 
۱۹ تیــر به صورت تشــریحی ولی بدون 
قابلیــت بازگشــت بــه ســوال های قبل 

برگزار شد.
حواشــی مختلف درس ولی با امتحان 

پایان ترم به اتمام نرسید. ابتدا دستیاران 
آموزشــی درس اعــالم کردنــد به دلیل 
تأخیر دوباره دانشــگاه در پرداخت حق 
و حقوق آنها، برگه های امتحان پایان ترم 
را تصحیــح نمی کننــد. زمان گذشــت 
و گذشــت و حتــی یک هفته از شــروع 
ترم پاییز هم ســپری شــد ولی خبری از 
ثبت نمره های درس فیزیک در ســامانه 
آموزش نبــود؛ درحالی که مهلت ترمیم 
هم به زودی فرا می رســید و نمره نهایی 
این درس در انتخاب واحد دانشــجوها 
تأثیرگذار بود. زمزمه هایی از تقلب نسبتا 
گسترده در امتحان پایان ترم این درس به 
گوش می رسید و گفته می شد همین امر 
سبب شده دستیاران آموزشی و استادان 
درس تصمیم بگیرند برگه های امتحانی 
را دوباره بررســی و تقلب های احتمالی 
را کشــف کنند. در نهایــت یک روز قبل 
از آخریــن روز مهلــت ترمیم تــرم پاییز 
دانشکده فیزیک شــروع به ثبت نمرات 
در ســامانه آمــوزش کــرد. در اطالعیه 
دانشــکده فیزیک این طور آمده بود که 
اگر سالمت امتحان پایان ترم دانشجویی 
اثبات نشده باشد، نمره امتحان پایان ترم 
او صفر منظور شــده و فقط ســهم نمره 
امتحان میان تــرم و تمرین هــا در نمره 
نهایی باقی مانده است. البته طبق این 
اطالعیه اعتراض دانشــجوهایی که به 
محرز نشــدن ســالمت آزمون پایان ترم 
خود معتــرض بودند، همــراه با مدارک 
موجود بــرای تصمیم  گیری بــه کمیته 
انضباطی دانشــگاه ارسال شــده و در 
صــورت رأی کمیته انضباطــی به عدم 
احراز ســالمت آزمون پایان تــرم، نمره 
۰.۲۵ یــا D در کارنامــه دانشــجو ثبت 

خواهد شد.
قانون اعالم شده برای امتحان پایان ترم 
فیزیک ۲ به این صورت بوده که دانشجو 
ابتــدا یــک ســوال را پاســخ می دهد و 
ســپس ســوال دیگر امتحان در اختیار 
او قــرار می گیرد. ترتیب ســواالت برای 
دانشجوها نیز متفاوت بوده است. طبق 
گفته دکتر واعظی، یکــی از معیارهایی 
که برای بررســی ســالمت آزمون به کار 
گرفته شده کسب نمره باال از یک سوال 
در زمان بسیار کوتاه و غیرمنطقی عنوان 
شده؛ مثال دانشجویی که در مدت زمان 
سه چهار دقیقه ســوال را دریافت کرده، 
خوانده، تحلیل کرده، پاسخش را نوشته 
و در نهایــت در ســامانه CW بارگذاری 
کرده و نمــره کامل را هم گرفته اســت! 
در ساده ترین حالت این موضوع از آنجا 

ناشی می شــود که ســواالت مختلف از 
ابتدای آزمون بین بعضی دانشجوها به 
اشــتراک گذاشته شــده و آنها برخالف 
قانــون آزمون به همه ســواالت در زمان 

واحد دسترسی داشته اند.
اولیــن نکته مهــم درباره ایــن امتحان 
ناکارآمدی روش ها و ســخت گیری های 
دانشــکده فیزیــک بــرای جلوگیری از 
تقلــب در آزمون مجازی بــوده که حتی 
ممکن است برخی دانشجوها را به سمت 
تخلف از قوانین امتحان سوق داده باشد. 
توجیه اصلی اســتادان برای اســتفاده 
از روش هــای ســخت گیرانه در امتحان 
پایان ترم جلوگیری از تقلب دانشــجوها 
بوده، با این وجود و طبق اعالم استادان 
درس، بیــش از ۴۰۰ نفــر از بین حدود 
۹۰۰ دانشــجوی این درس در امتحان 

پایان ترم متخلف شناخته شده اند.
نکتــه دوم طی شــدن رونــد قانونی در 
رســیدگی به موضــوع تخلف یــا تقلب 
اســت؛ اینکه اســتاد درس حق دارد با 
تشخیص خود تقلب را کشف و مجازات 
آن را تعییــن کند یا نه، سوالی ســت که 
شــاید جواب روشــنی بــرای آن وجود 
نداشــته باشــد، همان طور که بیشــتر 
دانشــجوها تجربــه درس داشــتن بــا 
استادهایی را داشته اند که نمره آنها در 
ارتباط صریح و مشــخص با آزمون های 
درس نبــوده اســت. طبق شــیوه نامه 
انضباطــی دانشــجویان، تنهــا مرجع 
صدور حکم انضباطی برای دانشجوها، 
کمیته انضباطی اســت ولــی در اینجا 
نمی توان به طور دقیق گفت که آیا حکم 
انضباطی صــادر و اجرا شــده یا خیر؟ 
طبــق صحبت های اســتادان درس به 
نظــر می رســد آنهــا قصد داشــته اند با 
دانشجوهایی که تخلف شان را تشخیص 
داده انــد، از در مصالحــه درآیند و برای 
جلوگیری از تبعات شــدید احراز تقلب 
در کمیتــه انضباطــی برای دانشــجو، 
کار را بــه آنجا نکشــانند. البته خیلی از 
اعتراض های دانشجوها بدون ارجاع به 
کمیته انضباطی از سوی استادان درس 

مورد بررسی قرار گرفته است.
از ســوی دیگــر شــیوه نامه انضباطــی 
دانشجوها در مبحث تقلب بیشتر ناظر به 
آزمون های حضوری صحبت می کند و در 
زمینه مسائل خاص آزمون های مجازی 
حرف زیــادی ندارد، مگر آنکه به مبحث 
تخلفات رایانه ای مراجعه کرده و بخواهیم 
تخلف در آزمــون مجازی را از این طریق 

بررسی کنیم.

گزارش

زاویه دیدی نو برای حماسه 
عاشورا

نشــریه موضوعــی زن و خانــواده 
هیئــت الزهــرا )س(، ریحانــه، در 
شــماره جدید خود به مناسبت ایام 

محرم و صفر به سراغ بانوان عاشورایی 
رفته و کوشــیده اســت برگی از زندگی 
ایــن بزرگواران را روایت کند و حماســه 
عاشورا را از زاویه دیدی جدید به تماشا 
بنشــیند. نقش حضرت زینب)س( در 
وقایــع کربال، مروری بر خطبه ایشــان 
در شــام، مرور ســخنان رهبری درباره 
شــخصیت واالی حضرت زینب )س(، 
نگاهی به چرایی حضور زنان در کربال، 
بانــوان غیرهاشــمی حاضــر در واقعه 
کربــال، خطابه های اهل حــرم در برابر 
یزیدیان، روایت ورقی از زندگی حضرت 
رباب، سکینه و دلهم )س(، روایت وهب 
و هانیه، تاثیر پاکی یا ناپاکی والدین بر 
نســل آنان در آینه واقعه کربال، مروری 
بر دو واقعه مهــم تاریخی جمل و کوفه 
و نقش زنان در آنها، آیین همســرداری 
حضــرت فاطمــه زهــرا )س(، معرفی 
کتــاب آفتــاب در حجــاب در کنار دو 
ســرویس ثابــت ریحانه یعنــی حجاب 
و خاطــرات هیئت، متون این شــماره 
مفصل ۱۸صفحه ای ریحانه را تشکیل 
می دهــد. ریحانــه در کیفیــت متون، 
غنــی و در گرافیک زیبا از کار درآمده و 
می توان آن را در زمره نشریات حرفه ای 
دانشــگاه شــریف دســته بندی کرد؛ 
البته طــرح جلد چندان ویژه نیســت 
و صفحه آرایــی نیــز در عیــن زیبایــی 

می تواند ساده تر باشد. 

مهندسی برای پزشکی
نشــریه انجمن علمی رسانه، بارقه، در 
روزهای آغازین مهرماه ۹۹ با ۱۶ صفحه 
منتشر شد، با طرح جلدی که موضوع 
پرونده این شماره بارقه را عیان می کند: 
مهندسی پزشکی. مدل سازی رفتار تک 
نــورون، دیپ فیک، انــرژی تعریق و به 
دنبال حقیقــت، تیتر متون پرونده این 
شماره را تشکیل می دهد؛ عالوه بر اینها 
یادداشتی به مناسبت روز صلح، نگاهی 
به زندگی و اشــعار ســیمین بهبهانی، 
معرفی دو کتاب طاعون و جنگ وصلح 
و مروری بر انتخابات صنفی دانشکده 
برق هم دیگر متون بارقه سی ام هستند. 
متــون ماهنامــه بارقه از جهــت تنوع و 
کیفیت مطلوبند اما صفحه آرایی نشریه 
شــلخته و شــلوغ اســت و هنوز جای 
کار زیادی تا رســیدن به نقطه مطلوب 
دارد. تیتر جلد »مقاله های مهندســی 
پزشکی« هم حرفه ای نیست و در واقع 
اصال تیتر جلد محســوب نمی شــود. 
در کل امــا اگر یک برقــی عالقه مند به 
مباحث مهندسی پزشکی هستید این 

شماره را دوست خواهید داشت.

مهدی 
فخرآبادی

میز 
نشریات

میز 
نشریات
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بخش خبری



همایش»کالفسردرگمارزیابیاثراتمحیطزیستیدرایران«

گرهی که با شفافیت و مشارکت عمومی 
باز می شود

همایش »کالف سردرگم ارزیابی اثرات محیط 
زیســتی در ایران« نام رویدادی مسأله محور 
و کاربــردی بود که در روزهای ســوم و چهارم 
مهرماه و بر بستر فضای مجازی برگزار شد. در 
این رویداد که به همت مدرسه توسعه پایدار و 
پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف تدارک 
دیده شده بود، یکی از مسائل مهم و تاریخی کشور در حوزه 
حکم رانی محیط زیست به بحث و بررسی صاحب نظران و 
دست اندرکاران و نمایندگان بخش های مختلف خصوصی، 
دولتــی و مردم نهاد گذاشــته شــد و به تعبیــر بانیان آن، 
مستقل بودن و غیرسفارشی بودن آن کمک کرد تا یکی از 
خاص ترین و متفاوت ترین مسأله کاوی ها برای چالش های 
محیط زیست کشــور با حضور طیف وسیعی از ذی نفعان 

صورت گیرد.

بدانیم با محیط زیست چه می کنیم
در روز اول، مریم عاشــق معال با نگاهی گذرا به تاریخچه 
ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران )EIA(، توضیحاتی 
اجمالی در مــورد مفهوم ارزیابی اثرات محیط زیســتی، 
قوانین حوزه ارزیابی در ایران و فرآیند ارزیابی ارائه کرد و 
ســپس به آسیب شناسی ارزیابی اثرات محیط زیستی در 
ایــران پرداخت. او با توجه به مطالعه ســیر تحول قوانین 
کشــور در حــوزه ارزیابــی، مصاحبه های انجام شــده و 
مطالعــات کتابخانه ای، مــواردی چون در نظــر نگرفتن 
 )SEA( آمایش سرزمین و ارزیابی راهبردی محیط زیست
در رونــد تصمیم گیری هــای توســعه، فهم نادرســت از 
EIA، ضعف در قوانین، روابط مالی فســادآور، مشکالت 
ســاختاری و نبود ظرفیت مناسب سازمان، ضعف علمی 
گزارش ها و نبود مشــارکت عمومی، شفافیت و همچنین 
پایش ناقص و بی اثر را جزء مهم ترین آســیب های موجود 

برشمرد.
محمد الموتی، دبیر شــبکه ملی تشــکل های مردم نهاد 
محیط زیست و منابع طبیعی کشور شفافیت، پاسخگویی، 
آگاهی بخشی و مشارکت ذی نفعان را جزء اصول بنیادین 
ارزیابی برشمرد. او همچنین نگاه محلی و منطقه ای نهاد 
قانون گذاری و نمایندگان مجلس را مخل شفافیت دانسته 
و در دسترس نگذاشــتن اطالعات محیط زیستی ادارات 
و ســازمان های مختلف را خالف قانون دسترســی آزاد به 

اطالعات دانست.
مجید مخدوم، رئیــس هیئت مدیره انجمــن ارزیابی و از 
بنیان گذاران فرایند ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه ها 
در کشــور به بحــث پایش پرداخــت. به نظــر او در ایران، 
موضوع مهم »پایش« یا انجام نمی شود و یا بسیار ضعیف 

است.
امیــن صدرنــژاد، دبیــر اتحادیه صنایــع بازیافــت ایران 
مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، انعطاف پذیری، کارآمدی 
و قانون محــوری را الزمــه حکم رانی خوب دانســته که در 
سازوکار حاکم بر فرایند ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران 
بسیار ضعیف اســت. صدرنژاد به مشــکالت فرآیندهای 
اخــذ مجوز برای احداث واحدهــای صنعتی پرداخت که 
بــا ناکارآمدی، بخــش خصوصی را ضمــن تحمیل زیان، 
تشــویق به قانون گریــزی می کند. او در انتهــای ارائه، با 
اشاره به دغدغه کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی برای 
ارائه راهکارهــای اصالحی در حوزه ارزیابی اثرات محیط 
زیستی، طرح »بیمه مسئولیت زیست محیطی« را به عنوان 

یک راهکار پیشنهادی به شکل اجمالی معرفی نمود.

مطالبه عمومی برای ارزیابی
روز دوم ایــن همایش بــا ارائه هامون طهماســبی، مدیر 
برنامه مدرســه توســعه پایدار دانشگاه شــریف آغاز شد. 
طهماســبی در ارائه خود با اشــاره به گسترش مطالبات 
بخش های مختلف جامعه برای پرداختن به ارزیابی اثرات 

مختلف محیط زیســتی، اجتماعی، فرهنگی، ســالمت 
و حتی امنیت در طرح های توســعه، به طرح یک مســأله 
مهم برای نظام برنامه ریزی کشــور پرداخــت. او با انتقاد 
از ســازوکار فعلی حاکم بــر فرایند ارزیابــی اثرات محیط 
زیستی که محیط زیست را آخرین مرحله از بررسی اثرات 
و مجوزهای الزم می بیند، اشاره کرد که ما نیاز داریم با یک 
تغییر بنیادین در نگاه مان به ســمت یک نظام یکپارچه از 
ارزیابی در حوزه های مختلف برویم و حال مسأله مهم این 
اســت که ســازوکار مدیریتی این نظام چگونه باید باشد. 
به نظر طهماســبی، اینکه در گزارش های ارزیابی محیط 
زیستی به شکل ناقص و بدون نیروی تخصصی به ارزیابی 
پیامدهــای اجتماعی هــم پرداخته می شــود، یک ایراد 
اساسی و موازی کاری با اتفاقاتی ست که در حوزه ارزیابی 
اثــرات اجتماعی در قوانینی مثل پیوســت اجتماعی در 

حال رخ دادن است.
پــس از آن، کاوه معصومــی به تعــارض منافــع و اقتدار 
حکم رانــی در فراینــد ارزیابی زیســت محیطی پرداخت. 
بنا به گفته او در شــرایط تعارض منافع، ابزارهای قانونی 
به تنهایــی پاســخگو نخواهد بــود و با اتکا به شــفافیت و 
مشارکت ذی نفعان اســت که می توان مسأله را حل کرد. 
در فرایند ارزیابی زیست محیطی، ذی نفعان زیادی وجود 
دارنــد که می توان آنها را در ســه دســته دولت و نهادهای 
حاکمیتی، بخش خصوصی و ســازمان های مردمی قرار 
داد. اما قدرت این بازیگران یکسان نیست و بخش دولتی، 
 EIA ،بر حکم رانی این فضا چیره است. از نگاه معصومی
ســازوکاری برای اعمال اقتدار حکم رانی زیست محیطی 
است، الگوی توسعه اقتصادی و حکم رانی در ایران منجر 
به تعارض منافع ساختاری و ناکارآمدی ساختار حکم رانی 

محیط زیست شده و این مسأله باید پیگیری و رفع شود.

اول سراغ اصالح قوانین برویم
الهه ســلیمانی، کارشناس ارشد گروه محیط زیست مرکز 
پژوهش هــای مجلس ســخنران بعــدی بود که با اشــاره 
به ســیر قوانین مربوط به حــوزه EIA، پراکندگی، به روز 
نبــودن، منطقه ای بودن، عدم پوشــش همــه حوزه های 
زیســت محیطی و رویکرد مالیم نســبت بــه جرائم را جزء 
خألهــای قانونــی مرتبط دانســته و اشــاره کــرد که در 
سیاســت ها و برنامه ها، مالحظات زیست محیطی در نظر 
گرفته نشــده و برنامه جامع آمایش سرزمین در دسترس 
نیست. از دیدگاه او باید پرسشگری و درخواست از سمت 
مردم به مجلس منتقل شود و از این طریق اصالح قوانین 

این حوزه اهمیت و اولویت یابد.

 هم توسعه و هم پایداری با شفافیت 
و مشارکت مردمی

محمــد درویش، رئیس کمیته محیط زیســت در کرســی 
سالمت اجتماعی یونسکو تأکید زیادی بر مسأله مشارکت 
مردمی در فرایند ارزیابی زیست محیطی داشت. او با ذکر 

مثال هایی چون معادن کوه شاه بافق گفت باید سازوکاری 
قانون منــد برای رجوع به آرای مردمــی در فرایند ارزیابی 
قید شــود تا مشــاوران به نحوی صحیح ملزوم به اثردهی 
آرای مردم باشند. همچنین باید ارزش گذاری اقتصادی 
محیط زیســت صورت بگیرد و SEA لحاظ شود و راه های 
خردمندانه در نظر گرفته شود تا پایداری و توسعه همزمان 

رخ دهد.

دوران آزمون و خطا گذشته است
سمیه رفیعی، نماینده مجلس و رئیس فراکسیون محیط 
زیســت، ســخنران بعدی همایش بود. به گفته او امروزه 
ناخوشــایندی ها و مســائلی پیش آمده که خود مجلس و 
مردم را وادار به توجه به محیط زیســت کرده است. از نگاه 
رفیعی، توجه اندکی به مسأله EIA شده و باید این مسأله 
در بســتری کامال شفاف انجام شود و بدون نبود شفافیت 
نتایجی کامال خالف انتظار برای مقاصد آن حاصل شده 
است. همچنین آمایش سرزمین در طول سالیان گذشته به 
شکلی شعارگونه پیش رفته و برنامه اقدام و عمل مناسبی 
برای آن نداشته ایم. از نظر رفیعی مشکالت اقلیمی و غیره 
باعث توجه همگانی به مســاله  EIAو SEA شــده و دیگر 

فرصت آزمون و خطا در این زمینه نیست.

کالف گوریده را چطور باز کنیم؟
در بخــش پایانــی روز دوم ایــن همایــش، پنــل بحــث و 
گفت وگوی جمعی راجــع به چگونگی برون رفت از کالف 
سردرگم ارزیابی اثرات محیط زیستی صورت گرفت. در این 
پنل، حسن فروزانفرد، نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار 
اتاق بازرگانی ایران به اهمیت برنامه هفتم توسعه پرداخت 
و چارچــوب »حکم رانی خــوب« و اصــالح مکانیزم های 
تصمیم گیری را الزمه ثمربخشی ارزیابی زیست محیطی 
دانست. از نظر او، دو الیحه جامع شفافیت و الیحه مدیریت 
تعارض منافع که از سوی اتاق بازرگانی حمایت می شود، 
حرکتــی رو بــه جلو در مســیر حکم رانی خوب اســت که 

زمینه ساز حل خیلی از مسائل حوزه EIA خواهند شد.
پس از او، ســعید کریمی، اســتاد محیط زیست دانشگاه 
تهران با اشاره به مسأله SEA و آمایش سرزمین، به شکل 
 SEA استانی آمایش اعتراض داشته و جامعیت آن را الزمه
عنــوان کرد. کریمی، گزارش ارزیابی را یک ابزار حفاظت 
محیط زیست دانسته که عملی شدنش از طریق کنترل و 
پایش میســر خواهد بود. کریمی، راهکار کوتاه مدتش را 
برای مسأله ارزیابی، توجه جدی به پایش بر اساس استفاده 
از ظرفیت های محلی و مردمــی عنوان کرد. او همچنین 
بر مشخص شــدن دقیق تر اثرات در گزارش ها و مکان دار 
شدن شــان تأکید کرد تا بتوان یک برنامه مدیریت و پایش 

خوب را اجرا کرد. 
مصطفی تســبندی با اشــاره به اینکه باید مسأله ارزیابی 
بزرگ و شــنیده شود تا گفتمان اصالحی به وجود آید و به 
عمق فاجعه پی برده شــود، فرایند اصالحی پیشــنهادی 
خــود را با دید کوتاه مدت و میان مدت ارائه کرد. از نظر او، 
اولین کاری که از هم اکنون سازمان می تواند انجام دهد در 
اختیار گذاشتن متن گزارش های ارزیابی است. با این کار 
راه تحقیقات دانشگاهی و فعالیت های اجتماعی گشوده 
می شود. مسأله دیگر اصالح فرایند ارزیابی و شروع فرایند 
با اطالع به سازمان اســت. موضوع بعدی توجه به قانون 
و لحاظ کردن مســائل در برنامه هفتم توسعه خواهد بود. 
تسبندی همچنین با اشاره به رابطه مالی مشاور و کارفرما، 

آن را فسادزا توصیف کرد.
الهه ســلیمانی از مرکز پژوهش های مجلس نیاز به قانون 
جامع را ضروری دانست و به مسأله ارزش گذاری اقتصادی 
محیط زیست نیز اشاره کرد. به نظر سلیمانی برای کارکرد 
صحیح قانون باید مشارکت مردم و درخواست مردمی نیز 

پای کار بیایند.

کاردانشجوییایننیست
بــرای اینکــه روی کاری برچســب 
دانشــجویی بودن بزنیــد بــه چــه 
چیزهایی توجه می کنید؟ اختالف 
نظــر دربــاره برنامــه اســتقبال از 
ورودی هــا  در ســال های اخیر نشــان 
می دهــد تعریف هامــان تفاوت هایــی 
دارد. اختالف خودش را زمانی نشــان 
می دهد کــه برنامه یا مجموعه  ای میان 
تعلق به دانشــگاه و دانشــجویی بودن 
زیگــزاگ مــی رود. مدیریت دانشــگاه 
اســتقبال از ورودی ها را برنامه رسمی 
دانشگاه می داند. با این حال برگزاری  
چنین مراسمی تنها با حضور کارمندان 
و استادان نه روال مرسوم گذشته است 
و نه چندان دلچســب و افتخارآمیز. چه 
باید کرد؟ اجرای برنامه را به دانشجویان 
می ســپاریم یا از آنها در اجــرای برنامه 
کمک می گیریم. سوال این است که با 
برگزاری برنامه از سوی تعدادی دانشجو 
می توانیم برنامه را دانشجویی بخوانیم؟
از خودمان شــروع کنیــم. روزنامه یک 
نشریه متعلق به دانشگاه است. سردبیر 
و نویســندگانش دانشــجویند و به روال 
مجموعه هــای باســابقه دانشــجویی، 
فارغ التحصیل ها هم در آن سهمی دارند. 
اما، روزنامه یک نشریه دانشجویی است؟ 
منصفانــه این اســت که خیــر. روزنامه 
نشــریه ای در دانشگاه است که با وجود 
مدیریتش از سوی دانشجوها و مخاطب 
دانشــجویی متعلق به کلیت دانشــگاه 
است، یعنی نقش مدیریت دانشگاه در 
تصمیم گیری های اصلی آن حیاتی ست. 
حاال اینکه مدیران دانشــگاه می توانند 
دست دانشــجو را در چنین فعالیتی باز 
بگذارنــد یا در هر چیــز کوچکی اعمال 
نظر کنند، سخن دیگری ست. دانشجو 
می تواند یک اپراتور با اختیارات محدود 

یا مدیر با اختیارات کامل باشد.
برگزاری برنامه استقبال از ورودی های 
جدیــد هــم چنیــن چیــزی اســت. 
اینکــه برگــزاری برنامه به تعــدادی از 
دانشجویان سپرده شــود، با مشارکت 
گروه های دانشجویی و داشتن سازوکار 
دانشــجویی متفاوت اســت. مدیریت 
دانشگاه در این شکل تنها اجرا یا اداره 
بخش هایی یــا تمام کار را بــه تعدادی 
دانشجو ســپرده نه به جمع گروه های 
دانشــجویی. مدیر دانشــگاه می تواند 
ایــن تیم اجرایــی را تنهــا از یک طیف 
دانشــجو انتخاب کند یا تالش در تنوع 
و حضور تیپ های مختلف دانشجویی 
در آن داشــته باشد. با این همه این کار 
هنوز یک کار دانشجویی نیست. لزومی 
ندارد یکی از این دو مدل را حتما برتر از 
دیگری بدانیم. مشکل جایی است که 
تعریف کار دانشجویی را واژگونه کنیم و 
مشارکت دانشجو در اجرا را واگذاری کار 

به فعاالن دانشجویی بخوانیم.

مرتضی یاری

حرف 
زیادی

 رضا 
جمشیدی

گزارش
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بخش خبری



تک شماره ای ها و صفرشماره ای ها
از ۸۳ نشــریه ای کــه حق رأی گرفتند، نشــریه های زیر 
فقط یک شماره و آن هم در شهریور ۹۹ منتشر کرده اند؛ 
برخی هاشــان اولین شماره شان بوده و برخی دیگر هم 

بعد مدتی کسادی شماره بیرون داده اند:
z	 ،۱ آنومی، ارشــد، پارازیت، دگر، دنباله دار، طرشــت

مجله نامه مکانیک، نجوا، نسیم

این نشــریات در تیر یا مرداد ۹۹ اولین شماره شان روی 
دکه نشریات شریف رفته است:

z	 ،آشــتی دوباره با ریاضیات، روان نویس، رشــد، ره بر
مهارت های مطالعه

نشــریات زیر هم در بهار ۹۹ تنها شماره شان در یک سال 
گذشته را بیرون داده اند:

z	 ،خوبگاه، طلوع عشق، طنین، قانون، تکانه، میزانسن
نقش خیال

و باالخره نشــریات زیر به انتشــار تک شــماره در پاییز و 
زمستان ۹۸ بسنده کرده اند:

z	 اقتصــاد شــریف،  باغ کاج، حکمت و فلســفه ،SSN
اســالمی، حیات خلوت، شــباهنگ، لیــال، مجال، 

نرگس، نقش، نیستان، هفت قلم

دریچه شریف هم در سال گذشته یک شماره داشته ولی 
نتوانستیم تاریخ انتشارش را درآوریم.

همچنین نشــریات زیر در یک ســال گذشته شماره ای 
نداشته اند و حق رأی شان به انتشار شماره در بازه اسفند 

۹۷ تا مرداد ۹۸ برمی گردد:
z	 بخیه باز، راه ناتمام، شــریف نامه مهندســی شیمی و

نفت، رمز عبور، فرایند

ادامه کار این نشــریات در سال آینده مشخص می کند 
اطالق صفت »انتخاباتی« تا چه میزان به هرکدام از آنها 

درست و بجا بوده است.

حوزه پرطرفدار زنان
در یک ســال قبــل ۵ نشــریه در حوزه زنان در شــریف 
منتشر شــده اســت که ســه تای آنها )ریحانه، طلوع و 
لیال( در همین یک سال اخیر هم شروع به کار کرده اند 
و این نشــان از توجه نشریاتی های شریف به حوزه زنان 
دارد. فروغ )انجمن اسالمی( ۵ شماره، ریحانه )هیئت 
الزهراء)س(( ۵ شماره، طلوع )انجمن اسالمی مستقل( 
۷ شماره، ثمین )بسیج دانشجویی( ۳ شماره و ریحانه ۱ 
شماره در یک سال اخیر منتشر کرده اند. البته نشریات 
ریحانه، طلوع و ثمین یک شــماره مشترک هم در سال 

گذشته داشته اند.

هرکس چندتا؟
۲۸ نشریه به کانون، انجمن یا تشکلی وابسته نیستند.

گروه های زیر هرکدام صاحب یک نشریه هستند:
z	 انجمن علمی اقتصاد، انجمن علمی انرژی، انجمن

علمی عمران )ایستا(، انجمن علمی فیزیک، انجمن 
علمــی کامپیوتر، انجمن علمی هوافضا، کانون آیین 
روشن، انجمن علمی تدبیر، جامعه اسالمی، هیئت 
متوســلین به چهارده معصوم )ع( خوابگاه طرشــت 
۳، انجمن علمی دانشــکده شــیمی، دفتر مطالعات 
فرهنگــی، انجمن علمی رســانا، انجمن علمی ژرفا، 
شورای صنفی، گروه فلسفه علم، کانون خوابگاه شهید 
احمدی روشــن، کانون ایران گردی و ایران شناسی، 
کانون قرآن و عترت، کانون هنرهای تجسمی، کنگره 
شــهدا، انجمن علمی کیمیا، گروه کوه، گروه نجوم، 
انجمن علمی محور، دانشــکده مهندسی مکانیک، 
کانون میثاق، جشنواره نشریات هفت قلم، هیئت امام 
هــادی )ع( خوابگاه متأهلی، هیئت منتظران موعود 

)عج( خوابگاه طرشت ۲، کانون یاریگران

گروه های زیر دو نشریه دارند:
z	دانشکده مهندسی شیمی و نفت

گروه های زیر ۳ نشریه منتشر می کنند:
z	کانون شعروادب، انجمن اسالمی مستقل

گروه های زیر ۵ نشریه یا بیشتر در دستور کارشان دارند:
z	)انجمن اسالمی، بسیج دانشجویی، هیئت الزهراء )س

گهی تند و گهی خسته
 نشریات زیر در یک سال گذشته بین ۲ تا ۴ شماره منتشر 

کرده اند:
z	 ،اگــزرژی، الف ها، اکســیر، ایران گرد، ایــوان، بارقه

بوطیقا، بیــداد، ثمین، جرئت اندیشــیدن، حرکت، 
دکوپــاژ، راوی، رایانش، رســام، رویان مــواد، رویان 
مهندســی شــیمی و نفت، ژرفانامه، شورای صنفی، 

عطش، ماریو، محتشم، همنورد، کاکتوس

پرفرکانس ها
نشــریات زیر ۱۰ یا بیش از ۱۰ شماره در یک سال اخیر 

منتشر کرده اند:
z	 شــریف الصناعیه، اوج، حیــات، داد، منبــر، میدان

انقالب

 نشریات زیر هم بین ۵ تا ۹ شماره در یک سال اخیر به چاپ 
رسانده اند:

z	 بامــداد، ترنــج، خبرنامــه، خمــش، دانشــجو، در
دانشــکده، کیش مهــر، رویــان هوافضــا، ریحانه، 
صــدف، طلــوع، مجلــه عمران شــریف، مشــتاق، 

کوریره دالشریف، فروغ

بنویس از ما، بنویس

z	 سعی کردیم آمار انتشار نشریات را تا جایی که می شود
براســاس کانال های تلگرامی شــان دقیق به دســت 
بیاوریم ولی بعید نیست اشتباه هم در آمارمان باشد. 
البته بعید اســت تأثیر قابل مالحظه ای در آماری که 

گفتیم، پیش بیاید.
z	 شــیوه نامه فعلی برگــزاری انتخابات کــه انتخابات

امســال هم براســاس آن برگزار شــده، به هر نشریه 
که در یک ســال گذشــته )یــا در دوره قبلــی کمیته 
ناظــر( حداقــل یــک شــماره چــاپ کرده باشــد، 

حــق رأی می دهــد ولــی شــیوه نامه جدیــد که در 
دوره هــای آینده اســاس کار خواهد بود، متناســب 
بــا دوره انتشــار نشــریه )هفته نامــه، دوهفته نامه، 
ماهنامه، فصلنامه، ســالنامه، گاهنامه و ...( حداقل 
شــماره های منتشرشــده برای اعطای حــق رأی را 
 مشــخص می کند و کمی می تواند وضعیت را بهبود 

ببخشد.
z	 تدویــن نظام ارزیابی نشــریات و بررســی و مقایســه

نشــریات مختلف و اختصاص منابع و امتیاز براساس 

آن حداقل می تواند به نشریات باکیفیت تر کمک کند 
تا رشد کنند و کیفیت شان را بهبود هم ببخشند و مانع 

رشد و تکثیر نشریات بی کیفیت شود.
z	 انتشــار الکترونیکی نشــریات شــاید هزینه ای برای

دانشگاه نداشته باشد و هر تعداد نشریه با هر کیفیت 
در این فضا می تواند تولید و منتشــر شــود ولی چاپ 
رایگان نشــریات به صــورت تمام رنگــی و روی کاغذ 
۸۰ گرمــی می تواند محــدود به نشــریات با حداقل 

کیفیت باشد.

z	 توسعه انتشار نشریات در فضای مجازی و روی آوردن
به چاپ سیاه وســفید یا دورنگ و ســه رنگ می تواند 
صرفه جویی قابل توجهی در منابع به همراه داشــته 

باشد.
z	 البتــه بایــد توجــه داشــت حــق رأی در انتخابــات

نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات 
دانشــجویی با توجه به شــیوه نامه انتخابات مصوب 
در وزارت علــوم تعییــن می شــود و نظــام ارزیابــی 
درون دانشگاهی نمی تواند تأثیری در آن داشته باشد.

می نویسم، پس هستم!

چند نکته به جای جمع بندی
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پرونده



بدون مراجعه به کانال ها و گروه های تلگرامی دانشگاه حدس می زنید چند نشریه فعال در دانشگاه وجود دارد؟ البته قبلش باید روی معنی اصطالح »فعال« 
به توافق برسیم تا بتوانیم حرف همدیگر را بفهمیم. در انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی 83 نشریه شریفی حق 
رأی داشتند. حق رأی به نشریاتی داده می شود که در دوره قبلی کمیته ناظر حداقل یک شماره منتشر شده باشند. هر نشریه از سوی دیگر حداقل سه 
عنوان صاحب امتیاز )حقیقی یا حقوقی(، مدیر مسئول و سردبیر دارد، یعنی 249 جایگاه. در این محاسبه سرانگشتی حساب تحریریه و دیگر افراد درگیر در نشریه را 
نکردیم ولی بین مسئوالن و قلم به دست های نشریات مختلف تا دل تان بخواهد اشتراک هم وجود دارد. یکی مانده به آخرین روز تابستان انتخابات دور جدید نمایندگان 
مدیران مسئول نشریات دانشجویی در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه برگزار شد و نمایندگان قبلی کار را به نمایندگان جدید سپردند. دیدیم بهانه خوبی ست تا نگاهی 
به وضعیت انتشار نشریات در یک سال گذشته )از ابتدای شهریور 98 تا پایان شهریور 99( بیندازیم. در کنار آن گفت وگویی هم با نمایندگان دوره قبل کمیته داشتیم؛ 
نمایندگانی که از آخرین روزهای اسفند 97 در کمیته شروع به کار کردند و برخی مشکالت و ایرادهای قانونی بعضا چوبی شد الی پره های چرخ ایده ها و برنامه هایشان.

پرونده

انتخابات دوره قبلی کمیته ناظر ۲۲ اسفند ۹۹ برگزار شد تا فاطمه امینی و امیرحسین حاجی علی بیگی به عنوان 
اعضای اصلی و علی ولی زاده به عنوان عضو علی البدل کمیته انتخاب شوند و شروع به کار کنند. حدود یک ماه 
بعد اســامی واجدین حق رأی در انتخابات شورای مرکزی ناظر بر نشــریات وزارت علوم اعالم شد ولی خبری از 
اسم نمایندگان دانشگاه نبود. کمی پرس وجو بچه ها را به این جواب می رساند که فقدان عضو حقوق دان و مدیر 
فرهنگی در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی و هیئت نظارت بر انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته 
ناظر باعث شده وزارت علوم انتخابات شریف را باطل اعالم کند. البته وزارت علوم به نقص مستندات ارسالی از 
سوی دانشگاه هم اشاره می کند. وزارت علوم تیرماه ۹۸ در نامه ای خطاب به دانشگاه خواهان برگزاری انتخابات 
مجدد شــده و واگذاری مسئولیت کمیته ناظر به شورای فرهنگی تا زمان برگزاری انتخابات مجدد می شود ولی 
تشکیل نشدن جلسات شورای فرهنگی در تابستان سال گذشته کمیته را به حالت تعلیق می برد. سرانجام شورای 

فرهنگی در اواسط آبان تشکیل جلسه می دهد.
در این جلســه به پیشنهاد نمایندگان مدیران مســئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی و با توجه به اینکه تا 
انتخابات بعدی چندماه بیشــتر باقی نمانده و برگزاری انتخابات مجدد کار بی فایده ای به نظر می رسد، مصوب 
می شود که کمیته ناظر زیر نظر شورای فرهنگی به فعالیت خود ادامه دهد ولی مصوبات کمیته به شورای فرهنگی 
آمده و در آنجا هم به تصویب برسد. از سوی دیگر با توجه به اضافه شدن عضو حقوق دان و مدیر فرهنگی، شورای 
فرهنگی هم قول مکاتبه با وزارت علوم برای رفع مشکل قانونی کمیته را می دهد، البته قولی که هیچ گاه عملی 

نمی شود.
کمیته با همین حالت به کار خودش ادامه می دهد و آماده برگزاری انتخابات دور بعد می شــود که کرونا زیر میز 
همه بازی ها می زند و انتخابات شــش ماهی به تعویق می افتد. البته بعد از عید مهم ترین موضوعی که دوباره نام 
کمیته ناظر را ســر زبان ها می اندازد، موضوع شماره ۱۴ نشــریه فروغ است؛ جایی که معاون فرهنگی دانشگاه 
کمیته ناظر را به رسمیت نمی شناسد و در نهایت با وجود رأی کمیته ناظر به تعلیق سه ماهه نشریه فروغ، شورای 

فرهنگی تعلیق ۹ماهه را تصویب می کند.
خوشــبختانه مشکالت قانونی کمیته ناظر شــریف با حضور عضو حقوق دان رفع شــده و در انتخابات دوره بعد 
شورای مرکزی کمیته ناظر در وزارت علوم نماینده های شریف هم حضور خواهند داشت؛ انتخاباتی که احتماال 

زمستان ۹۹ برگزار می شود.

تخلف ها و شکایت های نشریات در دوره قبلی کمیته ناظر )به جز مورد نشریه فروغ( موارد زیر بودند:
z	 نشــریه اوج: اختالف بین مســئولین نشــریه و صاحب امتیاز )انجمن علمی هوافضا( که در نهایت با مصالحه

موضوع ختم می شود.

z	 نشــریه خوبگاه و مشــتاق: انتشــار قبل از صدور مجوز که از نظر قانونی باید عوامل نشریه یک سال از فعالیت
نشریاتی محروم شوند ولی به تذکر شفاهی برای عدم تکرار بسنده می شود.

z	 نشریه حرکت: شکایت از طرف نهاد رهبری به دلیل درج عکسی از فوتبال زنان و نیز انتشار مطلب طنز )خارج
از چارچوب نشــریه( که مورد اول وارد دانسته نشد و برای مورد دوم ضمن تذکر شفاهی به مسئولین نشریه قرار 

شد زمینه انتشار نشریه گسترش پیدا کند.

z	 نشــریه جرئت اندیشــیدن: شــکایت از طرف نهاد رهبری به دلیل درج عکس خالف عفــت عمومی که وارد
دانسته نشد.

z	 نشــریه داد: شــکایت از طرف نهاد رهبری به دلیل برگزاری نشست و جلسه و برنامه های ارائه و گفت وگو که قرار
شد نشریات برای برگزاری این برنامه ها از معاونت فرهنگی دانشگاه مجوز دریافت کنند.

z	 نشریه دکوپاژ: شکایت از طرف نهاد رهبری به دلیل درج عکس های مربوط به جشنواره فجر و اسکار که به تذکر
شفاهی به مسئولین نشریه ختم شد.

z	 نشریه شریف الصناعیه: شکایت از طرف نهاد رهبری به دلیل تصویر جلد خالف عفت عمومی که به تذکر شفاهی
به مسئولین نشریه ختم شد.

البته مجوز کانال های تلگرامی که قبال از کمیته ناظر مجوز گرفته بودند نیز در این دوره باطل شــد و فقط کانال 
SSN با توجه به انتشار نشریه هنوز مجوز دارد.

کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی به طور رسمی وظایف زیر را دارد:
z	بررسی درخواست و صدور مجوز انتشار
z	نظارت بر عملکرد نشریات دانشگاهی و تذکر اولیه در صورت لزوم
z	رسیدگی به تخلفات و شکایات ناشی از فعالیت نشریات دانشگاهی
z	 نظارت بر حســن اجرای دستورالعمل، مصوبات و شیوه نامه های شورای

مرکز ناظر
z	 بررسی محتوایی نشریات دانشگاه در جلسه ماهیانه کمیته ناظر و ارسال

نتایج به شورای مرکزی ناظر
z	برگزاری دوره های آموزشی برای متقاضیان نشریات دانشجویی

رســیدگی بــه تخلفات و شــکایات مربوط به نشــریات را در قســمت دیگر 
ایــن پرونده مــرور کرده ایم. از صدور مجوز و دیگر امور اداری و رســمی که 
بگذریــم، در کارنامه کمیته ناظر دوره قبل چند اقدام مهم و قابل تحســین 

دیده می شود:

	z)برگزاری دو دوره جشنواره نشریات دانشجویی شریف )هفت قلم
پیشــنهاد برگزاری جشــنواره نشریات شــریف در همان آخرین روزهای 
اســفند ۹۷ از ســوی معاونت فرهنگی به نماینــدگان کمیته جدید داده 
می شود. تاریخ برگزاری در تقویم فرهنگی دانشگاه هفته اول اردیبهشت 
اســت و زمان بســیار کم. در تعطیالت نوروز بررســی نمونه های مشــابه 
در دانشــگاه های دیگــر، تدوین شــیوه نامه، تعیین ســاختار اجرایی و 
زمینه هــای رقابتی انجام می شــود و شــیوه نامه در اولین جلســه بعد از 
تعطیالت به تصویب مدیران مســئول نشــریات دانشگاه می رسد. بعد از 
آن هم نوبت به دریافت آثار و داوری بین آنها می شــود تا نخســتین دوره 
جشــنواره نشــریات شــریف در کوتاه ترین زمان ممکن به انجام برســد. 
البتــه برگزاری فشــرده و بــدون تجربه قبلــی ایــرادات و نواقصی هم به 
همراه دارد که باعث می شــود بعد از اختتامیه دوره نخست جلسات نقد 
و بررســی و تصحیح شیوه نامه جشنواره برگزار و شیوه نامه اصالح شده به 
تصویب مجدد مدیران مســئول برســد. در همین جلسات دبیر دوره دوم 

جشــنواره هم انتخاب شده و کار دوره دوم آغاز می شود؛ دوره ای که هم 
بخش خارج دانشــگاهی دارد، هم جزئیات جوایزش بیشــتر شده و هم 
 کالس و دوره آموزشــی و وبینــار و مناظره و مخلفات دیگر چاشــنی اش 

شده است.

	zتهیه استند برای توزیع نشریات
توزیع نشریات در دانشگاه وضعیت خوبی ندارد. معموال یک صندلی و یک 
قطعه سنگ وظیفه توزیع در نقاط مختلف دانشگاه را به عهده می گیرد. 
تالش هــای قبلی برای ایجاد جایگاه هایی در ســاختمان ابن ســینا هم 
تقریبا مشــکلی را رفع نکرده اســت. نمایندگان مدیران مسئول در دوره 
قبلی کمیته ناظر پس از بررسی نمونه های مختلف یک نمونه را سفارش 
می دهند و تأییــدش را هم از معاونت دریافت می کنند. بعد از آن شــش 
استند سفارش داده می شود؛ ورودی اصلی سلف پسران، ورودی شمالی 
سلف، در اصلی دانشگاه )سردر(، در شمال غربی )تربیت بدنی یا طرشت( 
و در انرژی، این پنج محل به طور قطعی برای نصب اســتند در نظر گرفته 
شده  است . اســتندها آذرماه آماده بود ولی نصب شان نیاز به هماهنگی 
با اداره پشتیبانی دانشــگاه و اداره تغذیه داشت. نصب استندها فعال به 
دلیل مجازی بودن دانشگاه و جلوگیری از فرسودگی آنها متوقف شده تا 

پس از بازگشایی مجدد دانشگاه به انجام برسد.

	zتدوین نظام ارزیابی
نشریات زیادی در سطح دانشگاه منتشر و توزیع می شود که کیفیت شان 
بعضا از زمین تا آســمان متفاوت است. از طرف دیگر منابع موجود برای 
استفاده نشریات هم محدود است و تخصیص بهینه این منابع و جلوگیری 
از رشد نشریات بی کیفیت نیاز به نظامی برای ارزیابی و مقایسه نشریات 
دارد. در دوره قبلی کمیته ناظر کارگروهی از فعاالن نشریاتی برای تدوین 
این نظام تشــکیل می شــود ولی کار نیمه تمام باقی می ماند. قرار دادن 
محدودیــت روی تیراژ و تعداد صفحات و واگذاری برخی امتیازها و منابع 

به نشریات برتر از نتایج تدوین و به کارگیری این نظام ارزیابی خواهد بود. 
فراموش نکنیم که دانشگاه چاپ نشــریات را به صورت تمام رنگی و روی 

کاغذ ۸۰ گرمی و البته رایگان تقبل کرده است.

	z:دوره های الکترونیک آموزشی
کمیتــه ناظــر وظیفه دارد هــر ترم کارگاه هــا و دوره های آموزشــی برای 
متقاضیــان دریافت مجوز نشــریه برگزار کند؛ کارگاه هــا و دوره هایی که 
معموال کیفیت خیلــی باالیی ندارند و حرف هایشــان تکراری و عمومی 
ا ســت. از سوی دیگر اگر دانشــجویی بخواهد نشریه ای راه بیندازد یا در 
نشــریه ای ســمت رســمی بگیرد، باید در یکی از این دوره ها و کارگاه ها 
شــرکت کرده باشــد. طبق صحبت های نمایندگان دانشــجویی کمیته 
ناظر قرار شــده فیلم این کارگاه ها و دوره هــا از طریق مرکز آموزش های 
الکترونیک دانشــگاه قابل دسترســی باشــد و آزمونی هــم برای صدور 
مــدرک در همان جــا تدارک دیده شــود تا هم ســطح و تنــوع کارگاه ها و 
دوره ها افزایش پیدا کند و هم دانشجوهای متقاضی مجبور نباشند برای 
حضور در نشــریات منتظر برگزاری کارگاه های حضوری شوند. در دوره 
قبــل کمیته ناظر هماهنگی با اســتادان و مرکز آموزش های الکترونیک 
بــه جاهای خوبی رســیده بــود و هماهنگی های نهایی بــرای ضبط در 
حال انجام بود که شــیوع کرونا کاسه کوزه ها را به هم ریخت و این کار هم 
نیمه تمام ماند. البته کارگاه های آموزشــی )مصاحبه، گزارش نویســی، 
 ویراســتاری و...( به صــورت حضــوری در دوره قبلــی کمیتــه ناظــر 

برقرار بودند.

	zسروسامان دادن به وضعیت نشریات و مدیران مسئول
ایجاد کانال شورای نشریات و گروه مدیران مسئول نشریات از جمله دیگر 
اقدامات کمیته ناظر در دوره قبل بود. البته پیشنهاد ایجاد پایگاه داده ای 
از وضعیت انتشار و توالی چاپ نشریات هم روی میز کمیته قرار گرفت که 

متأسفانه به سرانجام نرسید.

خطوط قرمز کجاست؟معلق ولی فعال

از هفت قلم تا استند
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گوگلاستدیاچیست؟

گوگل دنیای بازی را هم می خواهد
سرویس اســتریم بازی گوگل که استدیا نام 
دارد پلتفرمی ست برای اجرای سنگین ترین 
بازی های دنیا روی سخت افزارهای متوسط 
و ساده. در حال حاضر برای انجام بازی های 
روز دنیا با کیفیت باال یا باید یک کنسول بازی 
داشته باشید و یا یک سیســتم گیمینگ که هر دو قیمت 
باال و سرســام آوری دارند. حال فرض کنید بخواهید این 
بازی ها را با باالترین کیفیت ممکن و با باالترین نرخ فریم 
تجربه کنید. در این صورت هزینه ای که باید بدهید ســر 

به فلک می کشد.

بازی خوری روی ابرها
گوگل اســتدیا برای این به میدان آمــده تا این هزینه های 
سرســام آور را برای شما به حداقل کاهش دهد و شما را از 
خریدن انواع سخت افزار و کنسول و بازی بی نیاز کند. این 
سرویس گیمینگ که بر پایه پردازش ابری راه اندازی شده، 
قرار اســت بازی های روز دنیا را روی مرورگر کامپیوتر شما 
و بدون نیاز به سخت افزار قوی، با باالترین کیفیت ممکن 
رندر کند، یعنی شما مرورگرتان را باز می کنید و چند ثانیه 
بعــد در حال بازی کــردن عنوان مورد عالقــه خود بدون 

داشتن سخت افزاری قوی هستید.
گوگل وعده داده که قدرت پــردازش واحد گرافیکی این 
ســرویس برای هر شخص ۱۰.۷ ترافالپس باشد؛ عددی 
باالتــر از قــدرت واحد گرافیکی هر دو کنســول پرچم دار 

. XBOX ONE X و Pro PS۴ :نسل هشتم در کنار هم
گوگل قرار اســت بار پردازشــی را در ســرورهای خودش 
برعهده گیرد و نتیجه رندرشــده را در کسری از ثانیه روی 
مانیتور شــما به نمایــش در بیاورد. تفاوتــی هم نمی کند 
که این مانیتور صفحه کامپیوتر شــما باشــد یا موبایل تان 
یــا تلویزیون؛ در هر جــا و هر زمانی می توانید با اســتدیا 

بازی کنید. 
گوگل اولین بار اســتدیا را در ســال ۲۰۱۸ و بــا نام پروژه 
اســتریم معرفی کرد ولی بعدتر آن را استدیا نامید. به طور 
 خالصه اســتدیا همــان آینده گیمینــگ در فضای ابری 

است.

اینترنت را خوب کن!
برای استفاده از استدیا شما به یک اتصال اینترنت سریع و 
پایدار و آخرین نسخه مرورگر گوگل کروم نیاز دارید. اجرای 
بازی بر روی اســتدیا همانند باز کردن یک سربرگ جدید 
در مرورگرتان اســت. اتصــال اینترنت شــما باید حداقل 
۱۵ مگابایت بر ثانیه ســرعت داشــته باشد و دارای پینگ 
یــا تأخیر کمتر از ۴۰ میلی ثانیــه و اتالف داده ای کمتر از 
۵درصد. در این صــورت می توانید تجربه ای روان و بدون 

ایراد داشته باشید.
در روند اجرای بازی تمامی ورودی ها که از سمت کامپیوتر 
شــما به ســرورهای گوگل ارســال شــده در محیط بازی 
پردازش شــده و هر واکنش مطابق با آن ورودی به  صورت 
محتوای استریم و در آن واحد به سمت خروجی نمایشگر 
شما بازمی گردد، به همین دلیل میزان تأخیر در این فرایند 
اهمیت زیادی دارد، چراکه اگر میان دستور ورودی شما و 
مشاهده نتیجه آن روی نمایشگر تأخیر زیادی وجود داشته 

باشد، تجربه گیمینگ خوشایندی نخواهید داشت؛ مثال 
فرض کنید شــما یک تیر را شلیک می کنید اما در صفحه 

مانیتور تیر شما سه ثانیه بعد شلیک می شود.

یک انتظار شیرین
گوگل عنوان کرده که وقتی اســتدیا کامال عملیاتی بشود 
قادر خواهد بود بازی ها را با ScaleUp تا رزولوشــن ۸K و 
نرخ فریم ۱۲۰ رندر کند اما در شــروع کار این ارقام ۴K و 
۶۰ فریم خواهد بود. این سرویس با کروم کست گوگل نیز 
همخوانی دارد تــا کاربران بتوانند محتــوای گیم خود را 

به صورت مستقیم روی تلویزیون مشاهده کنند.
گوگل همراه با این ســرویس یک کنترلر نیز ارائه کرده که 
استفاده از آن مزیت های خاص خودش را دارد. این کنترلر 
قابلیت اتصال جداگانه و مســتقیم به سرورهای گوگل را 
دارد که باعث می شود سرعت رفت وآمد دستورهای وارده 
شما باالتر رفته و تجربه بهتری داشته باشید. البته گوگل 
تأیید کرده که سرویس استدیا از کنترلرهای معمول و موس 

و کیبورد نیز پشتیبانی خواهد کرد.
اجرای بازی های آنالین اما در این سرویس بحثی جداگانه 
دارد. در بازی های آنالین ضرب آهنگ بازی بسیار باالست 
و بازی کنان مسلما نیاز به واکنش های بسیار سریع دارند و 
اگر این سرویس نتواند همان گونه که در پلتفرم های دیگر 
محتوا با تأخیر کم به آنها می رســید، عمل کند جایگاهی 

در میان آنالین بازان نخواهد داشت.

برای از ما بهتران
اســتدیا برای اجرای بازی هــا با باالتریــن کیفیت به چه 
ســرعت اینترنتــی نیــاز دارد و چه مقــدار حجم مصرف 

می کند؟
کمپانــی گوگل ادعا کرده که برای تجربــه روان عناوین با 
رزولوشن ۴K و نرخ فریم ۶۰ شما نیاز به اینترنتی با سرعت 

حداقلی ۳۵ مگابایت بر ثانیه خواهید داشت. این اعداد و 
ارقام بسیار باال هستند و شما را مجبور به داشتن سرویس 
اینترنت بسیار قوی می کنند. ســرعت اینترنت مورد نیاز 
برای رزولوشــن ۱۰۸۰ حدودا ۲۰ مگابایت بر ثانیه است. 
اما نکتــه نگران کننده تر این اعداد مصرف حجم اینترنت 
است. در حالت ۴K مصرف شما در هر ساعت چیزی بالغ 
بر ۱۵ گیگابایت می شــود. در حالــت ۱۰۸۰ و ۷۲۰ این 
اعداد به ترتیب ۹ و ۴.۵ گیگابایت می شود. حتی اگر شما 
 ۴K در ماه یک ترابایت حجم هم داشــته باشید در حالت
فقط می توانید ۶۵ ســاعت با سرویس استدیا بازی کنید. 
در حالت ۱۰۸۰ هم حدود ۱۱۳ ســاعت می توانید به این 

سرویس متصل باشید.
این را هم باید در نظر گرفت که اگر می خواهید با رزولوشن 
۴K بازی کنید باید مانیتور مخصوص این رزولوشن را هم 
داشته باشــید وگرنه هیچ لذتی از بازی با این رزولوشن بر 

روی یک مانیتور ۱۰۸۰ نخواهید برد.
بنابراین با توجه به ســرعت اینترنت در کشــور ما و قیمت 
بسته های حجمی و پینگ نامناســب آن، شاید از همین 
االن بتــوان گفت که پرونده گوگل اســتدیا برای ما با این 
شرایط بسته است. شــاید روزی زیرساخت ها بهتر شود و 

بتوان از این سرویس استفاده کرد.
در ایران در بهترین حالت می توان اســتدیا را در رزولوشن 
۷۲۰ و فریــم ۶۰ اســتفاده کرد. البته برای ۱۰۰ ســاعت 
بازی با این رزولوشن باید ۴۵۰ گیگابایت اینترنت مصرف 
کنید. با یک محاســبه ساده برای ۱۰۰ ســاعت بازی در 
ماه )۳ ساعت در روز( حدودا باید ۱۵۰تا ۲۰۰ هزارتومان 
هزینه اینترنت بدهید و هزینه های دیگر مثل خرید اکانت 
مخصوص خود استدیا و چیزهای دیگر پیشکش! در واقع 
شــما برای هر ماه بازی با استدیا آن هم با رزولوشن پایین 
باید چیزی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان هزینه کنید که 

از نظر اقتصادی فعال صرفه ای ندارد.

جنگستارگان
درنسلنهم

بــه تاریــخ عرضــه کنســول های بازی 
نســل نهم نزدیک می شــویم. سونی و 
مایکروسافت هر دو برای تسخیر دنیای 
بازی دندان تیز کرده اند سونی با معرفی 
PS۵ و تغییــرات گســترده ای که در آن 
ایجاد کرده دل هــواداران خود را ربوده 
و از طرف دیگر مایکروســافت با معرفی 
کنســولی کوچک، قدرتمند و باکالس 
بــه جنگ کنســول زیبای ســونی رفته 
است. پلی استیشــن با پردازنده خاص 
و مخصوص خــود، قدرت گرافیکی ۱۰ 
ترافالپسی و ۱۶ گیگابایت رم به میدان 
مســابقه آمده. به این مشــخصات یک 
هارد SSD ۸۲۵ گیگابایتی با ســرعتی 
خیره کننــده را نیز اضافــه کنید. اما در 
طرف مقابل ایکس باکس سری ایکس 
بــا پردازنــده ای خاص، قــدرت ۱۲ ترا 
فالپسی و ۱۶ گیگابایت رم به عالوه یک 
SSD ۱ ترابایتی پرســرعت قصد دارد از 
همین ابتدا ثابت کند که شکست نسل 

هشتم صرفا یک اتفاق بوده است.
مایکروسافت با خرید کمپانی زنیمکس 
و شــرکت های بازی ســازی زیرپایه اش 
به شــدت در حال افزایش استودیوهای 
بازی ســازی اش اســت. مایکروسافت 
قصــد دارد بازی هــای اســتودیوهای 
زنیمکس را نیز به سرویس گیم پس خود 
اضافه کند. با این روند خرید کنســول 
ایکس باکس به شــدت به صرفه خواهد 
بود. شــما می توانید با صرف هزینه ای 
کم در ماه به بسیاری از بازی های بسیار 
خوب دنیا دسترســی داشــته باشــید. 
همچنین با باالرفتن تعداد استودیوهای 
بازی سازی، مایکروسافت در حال از بین 
بردن نقطه ضعف نســل هشــتم یعنی 
کمبود بازی های انحصاری خوب برای 
کنسولش اســت. از سویی دیگر سونی 
طراحی کلی پلی استیشن را تغییر داده 
اســت. کنترلر مخصوص این کنســول 
به شدت زیبا است و قابلیت های فراوانی 
در خــود دارد. مثل همیشــه ســونی با 
ارتشــی از بازی های انحصاری و سطح 
باال آماده است بار دیگر آمار فروش خود 
را باال ببرد. این بار ســونی نســخه ای از 
کنسول خود را بدون درایور نوری آماده 
کرده تــا افرادی که عالقــه ای به خرید 
دیســک های بــازی ندارنــد، بتوانند با 
هزینه ای کمتر کنســول خــود را تهیه 
کنند. مایکروسافت با قدرت باالی مالی 
خود قصد دارد کنســولش را پشتیبانی 
کند. آنها ایرادات نســل قبل را برطرف 
کــرده و با داشــتن ســرویس گیم پس 
و قــدرت باالتــر ســخت افزاری قصــد 
دارند گیمرها را به ســمت خود بکشند. 
سونی نیز با ادامه دادن رویه خوب نسل 
قبــل و برطرف کردن ایــرادات کوچک 

می خواهد باز هم پرچمدار بماند.

TabWrangler
همه شما احتماال مرورگر گوگل کروم را می شناسید و با آن 
کار کرده اید. در هنگام استفاده هم احتماال متوجه مصرف 
باالی این مرورگر از منابع سیستم شده اید. حتی در اینترنت 
شــوخی های زیادی با این مصرف باال شده است. هر تب 
جدیدی که در مرورگر باز می شود، مصرف مخصوص به خود 
را دارد و وقتــی تعداد تب ها زیاد شــد، مصرف این مرورگر 
سر به فلک می کشد. افزونه Tab Wrangler برای حل این 
مشکل است. این افزونه تب هایی را که زیاد از آنها استفاده 

می کنید بسته و در یک جا نگه می دارد. با این کار هم مشکل 
زیاد بودن مصرف سیســتم به خاطر باز بودن تعداد زیادی 
تب حل می شــود و هم در مواقعی که به آنها نیاز داشــتید 
در دسترس تان هســتند. نصب این افزونه آسان است و از 
لحاظ مصرف منابع سیستمی نیز مصرفی حداقلی دارد و 
بر تجربه اینترنت گردی شما تاثیری نخواهد گذاشت. این 
افزونه محبوب در میان کاربران کروم بازخوردهای مثبتی 
داشــته و تاثیر خوبی نیز بر تجربه آنها گذاشته است. شما 

نیز می توانید با مراجعه به استور افزونه های کروم می توانید 
این افزونه مفید را دانلود و از آن استفاده کنید.

افزونه کاربردی

ماسماسک

رضا بختیاری

گزارش
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پاییادگیریماشینوهوشمصنوعیبهفوتبالهمبازشد

شوتت چند؟

هرکه داده اش بیش
در یادگیری ماشین و هوش مصنوعی داده حرف اول را 
می زند. اگر اطالعات و داده های کافی و البته به دردبخور 
نداشته باشــید، بهترین سیستم ها و الگوریتم ها هم به 
کارتان نمی آید، اگر هم داده و اطالعات تان غلط باشد 
که دیگر بدتر؛ آشغال به کامپیوتر تحویل می دهید و نباید 
انتظار چیزی جز آشغال داشته باشید. در مورد فوتبال، 
اطالعــات و داده هــای مورد نیاز یا از طریق تشــخیص 
موقعیت توپ و بازیکن ها با دوربین به  دســت می آید یا 
دســتگاه های GPS که به بدن بازیکنان متصل اســت، 
داده های مربوط به موقعیت آنها را ثبت می کند که بیشتر 
در تمرینــات به کار می رود و بــه احتمال زیاد در تصاویر 
منتشرشده از تمرین تیم های حرفه ای فوتبال دیده اید.
کامپیوتر در هر بازی میلیون ها داده را دریافت می کند. 
این داده ها شــامل موقعیت مکانی تمــام بازیکنان در 
زمین و همچنین موقعیت توپ در زمین می شود. سپس 
سیســتم با کمک الگوریتم ها و فرمول هــای گوناگون 
به پردازش ایــن حجم باالی داده ها می پــردازد. برای 
یک تخمین ســاده از میزان حجــم داده از یک دوربین 
معمولی، کافی ســت این اعــداد را در هم ضرب کنید؛ 
۲۳ موجود متحرک )۱۱ بازیکــن در هر تیم و یک توپ 
پرجنب وجوش(، حداقل ۵۴۰۰ ثانیه بازی و ۲۴ فریم بر 
ثانیه برای هر دوربین. هر دوربین حدود ۳ میلیون عکس 
ثبــت می کند که باید پردازش شــود. ایــن روش آنالیز 
مخصوص دوربین های معمولی ســت اما دوربین های 
پیشرفته ای هم وجود دارد که VUSPORT  نام تجاری 
آنهاســت و هر عددشــان قیمتی حــدود ۳۰هزار دالر 
دارد. برای پوشش کامل یک بازی فقط سه عدد از این 

دوربین های دوست داشتنی کافی ست. شیوه آنالیز این 
دوربین ها به صورت تگ کردن موضوعات و سپس دنبال 
کردن هر یک از بازیکنان و توپ است. این روش نسبت 
به روش آنالیز با دوربین های معمولی هم کار پردازشی 

کمتری دارد و هم دقیق تر است.

روی هنر می توان قیمت گذاشت؟
ســانتر ژاوی روی ســر مســی در فینال لیگ قهرمانان 
اروپا در ســال ۲۰۰۹ مقابل منچســتر نمــره اش چند 
است؟ اســتارت های برق آسای امباپه چقدر به کار تیم 
می آید؟ پرش هــای بلند رونالدو  چطــور؟ دیبروینه در 
هــر بازی چنــد حرکت با نمــره باال ثبت 
می کند؟ واکنش هــای نویر درون دروازه 
چقدر بهتر از مینیوله است؟ این سوال ها 
و هزاران ســوال دیگر شبیه به آن، قبل از 
ورود یادگیری ماشــین به دنیای فوتبال 
بی معنی و حتی مسخره به نظر می رسید. 
گل و پاس گل، نتیجه تمام تالش و کار یک 
بازیکن و یک تیم را قرار بود نشــان دهد. 
حرکات خارق العاده ســتاره ها هم بیشتر 
وارد دنیــای هنر می شــد و توصیف های 

سینمایی به خود اختصاص می داد.
امــا تکنولــوژی دنیــای کیفی ســابق را 
بــه دنیــای کمــی تبدیــل کــرده و بــا 

فرمول گذاری های عجیب و غریبش به هر حرکت نمره 
می دهــد. اگر گلی به ثمر می رســد، ســهم هر بازیکن 
از ایــن گل را به طور دقیق می ســنجند و با عدد نشــان 
می دهنــد؛ مثال در گل دقیقه ۹۲ آرتــور ویدال به رئال 
مادرید در الکالســیکو ســال ۲۰۱۷، سهم شوت آرتور 
۰.۸۳ و سهم پاس گل مسی ۰.۰۹ از ارزش گل را شامل 
می شود. بقیه سهم نیز مال پاس های قبل از گل است. 
نه تنها گل ها، بلکه همه اعمال و رفتار و حرکات بازیکنان 
درون زمین ارزش گذاری و تحلیل شــده و در نهایت به 
هر بازیکن نمره ای داده می شــود تا معلوم گردد چقدر 
کارش را درســت انجام داده و سهمش در موفقیت تیم 

چه میزان بوده است.

حساب شده خرج کن!
همه روزه رقم های نقل و انتقاالت بازیکنان باالتر می رود، 
به طوری که رقم های پارسال در بازار امسال بیشتر شبیه 
شوخی می ماند. چند سال پیش ۱۰۰ میلیون یورو برای 
یک بازیکن، ولخرجــی تمام عیار بود ولی امروزه حتی 
دمبله هم باالی ۱۰۰ میلیون خریدوفروش می شــود و 
بیشــتر دوران بازی اش را هم به خاطر مصدومیت روی 
نیمکت و سکو می گذراند. اما در باشگاه های حرفه ای 
این ارقام بدون پشــتوانه کامپیوتری حق خرج شــدن 
ندارند. باشگاه ها باهوش تر از آن هستند که این حجم 
از پول را جای بدی ســرمایه گذاری کنند. چندین سال 

است پای یادگیری ماشین به دنیای نقل و انتقاالت باز 
شده و هر فصل بازیکنان ارزشمند را با روش نمره دهی، 
مشخص می کند. مثال بارســلونا در انتهای فصل ۱۸-
۲۰۱۷ بــا رقم هنگفتــی کوتینیو را بــه خدمت گرفت. 
نکته جالب اینکه کوتینیو در آن فصل، از دید کامپیوتر، 
ارزشــمندترین بازیکن لیگ جزیره شــده بود، باالتر از 
بازیکنانی مثل محمد صالح و دیبروینه، و بارســلونا به 
گــواه آمار و اعداد فکر می کرد شــاه مهره بــازار را صید 

کرده است.
ایــن آنالیز بازیکنــان و نمره دهی و ارزش گــذاری آنها 
کاربرد گسترده ای در استعدادیابی نیز دارد. اگر لیست 
ارزشــمندترین بازیکنان جوان شناسایی شده در سال 
۲۰۱۷ را ببینیم، اسامی معروفی مثل امباپه و دی یانگ 
به چشم می خورد که هر یک اکنون ستاره ای در تیم های 

باشگاهی و ملی خودشان شده اند.

مسی بهترین است
رقابت و کلکل بین طرفداران مسی و رونالدو دیگر حرص 
همه را درآورده ولی بیاییم سلیقه را کنار بگذاریم و اجازه 
دهیم اعداد و ارقام بگویند چه کسی بهترین است. در 
مقاله ای که به بررسی آمار بازیکنان در سال ۲۰۱۷ – ۱۸ 
می پرداخت، لیونل مســی بهترین عملکرد را داشــته 
است؛ هم از نظر کیفیت اعمال انجام شده ممتاز است 
و هم از نظر تعداد آنها. لوکا مودریچ باید خوشحال باشد 
CPU که انتخاب او به عنوان بهترین بازیکن سال، توسط
های بی طرف کامپیوتری انجام نشد. )البته حتی مغز 
آدم ها هم نباید آن فصل توپ طال را به مودریچ می داد!(

دوران بزن زیرش گذشته
داده های تحلیل شده دریچه های جدیدی از تاکتیک ها 
را روی مربیان می گشاید؛ در چه ناحیه ای از زمین و روی 
کدام بازیکن تیم مقابل پرس شود؟ در این بازی حمله 
از جناح راســت بهتر اســت یا چپ؟ بازی روی زمین یا 
روی هــوا؟ تغییر تاکتیک و واکنــش تیم حریف چطور 

خواهد بود؟
تقریبا همه تیم ها و ســرمربی ها قبل از شــروع مسابقه 
این داده ها را از آنالیزور تیم شــان طلب می کنند. شاید 
برایتان جالب باشــد که بدانید سیســتم پرس معروف 
بارســلونای پپ گواردیــوال هم با همین آنالیزها ســر و 
ســامان گرفت. زیر ۵ ثانیه و با فاصلــه کمتر از ۳ متر از 
بازیکن حریف بیشترین شانس بازپس گیری توپ وجود 
دارد. شاید بارســلونا موفقیت های عصر طالیی اش را 
عالوه بر مسی و پپ، مدیون یادگیری ماشین هم باشد. 
حتی ۱۵ سال پیش، در بازی سال ۲۰۰۵ بین تیم  های 
چلســی و بارسلونا، آنالیزورهای خوزه مورینیو موفق به 
تشخیص نقطه ضعف بارســلونا که هافبک دفاعی آنها 
بود، شــدند و با پرس ادمیلسون موفق به برتری ۴ بر دو 

مقابل بارسلونایی که رونالدینیوی در اوج را داشت.

ما هم بازی!
آنالیز با استفاده از یادگیری ماشین در همه ورزش های 
گروهی مثل بسکتبال و والیبال و فوتبال آمریکایی هم 
بــه کار گرفته می شــود. در ایران هم دیر یا زود شــاهد 
استفاده گسترده از این فناوری خواهیم بود، البته روزی 
که دوربین ورزشگاه ها کیفیت ۵۰ سال پیش را نداشته 
باشد )ما که نمی توانیم با چشمان مان موقعیت توپ را 
تشخیص دهیم، چه برسد به کامپیوتر(. مربیان جوان 
نیز هم اکنــون در پی اســتفاده از تکنولوژی های نوین 
هستند که این نوید تقاضای بیش از پیش این تکنولوژی 

را در ورزش کشورمان می دهد.

وقتی الگوریتم های یادگیری ماشــین و هوش مصنوعی از غذا خوردن تا رانندگی و مســیریابی و فیلم دیدن و خبر خواندن ما را دست شــان 
گرفته اند، چرا نباید جایی مثل فوتبال با این حجم از گردش مالی و مخاطب و توجه را هدف بگیرند؟ اصال چرا مورینیو و گواردیوال از داشتن یک 
دستیار هوشمند که حواسش به همه جا هست، بدشان بیاید؟ دستیاری که تک تک بازیکن ها را در تک تک لحظات تمرین و بازی و در تک تک 
مناطق زمین زیر نظر دارد و مو را از ماست پاس و دریبل و شوت و باقی ادار و اطوارهایشان می گیرد و همه چیز را در قالب عدد و نمودار و گراف جلوی چشم مربی می گذارد.

مهندسروینیمکت
ایده نوشــتن مقالــه باال و بیشــتر مطالــب آن بهمن 
پارسال به ذهن مان خطور کرد، یعنی زمانی که یکی از 
دانشجوهای سابق دانشکده کامپیوتر از هلند به ایران 
آمده بود و در ارائه اش از روش های یادگیری ماشــین 
در آنالیز فوتبال و اتفاقات جالب و شاید عجیب وغریب 
این حوزه نسبتا جدید می گفت. هادی ستوده ورودی 
۱۳۹۰ کارشناسی فناوری اطالعات )IT( شریف است. 
او دوره ارشد علم داده را در دانشگاه های فنی آیندهون 
هلنــد و کی تی اچ ســوئد گذراند و بــرای دوره دکتری 
حرفه ای راهی مرکز علوم داده JADS هلند شد. عشق 
به فوتبال ســتوده را کشاند به ســمت آنالیز داده های 
مسابقات فوتبال و در مسابقه تحلیل داده های ورزشی 

سال ۲۰۱۹ باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه هم توانست 
رتبه ســوم را از بین ۳۰۰۰ شرکت کننده به دست آورد. 
او پــروژه پایانی دوره دکتری صنعتــی خود را به مدت 
یک سال برای دپارتمان آنالیز فدراسیون فوتبال هلند 
انجام داد. ستوده در حال حاضر از مصاحبه این باشگاه 
به مصاحبه باشــگاه دیگــر می رود و بــه دنبال جذب 
به عنوان آنالیزور در یکی از تیم های فوتبال اروپاست. 
تا مراحل پایانی استخدام در فیفا و باشگاه های رنجرز 
اسکاتلند و دربی کانتی انگلستان هم رسید ولی در قدم 
آخر نیمکت را به دیگران واگذار کردند و به خاطر همین 
ســتوده در شروع فصل جدید فوتبال اروپا فعال بی تیم 
مانده اســت. البته خودش دوســت دارد فوتبال ایران 

هم به این سیســتم ها هرچه زودتر مجهز شود تا روزی 
در استقالل یا تیم ملی مشغول به کار شود.

مردمان شریف

 هادی 
ستوده

 سپهر 
حجازی گزارش

مقایسه مسی و دیگر بازیکنان اللیگا در زمینه ارزش هر 
فعالیت در بازی

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  861
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ورزش و سالمت



پاییزکهمیشه
پاییز که می شه ما بی اختیار 
می ریم اتــاق معاونت. پاییز 
یهو مــی آد، تو یــه روز، مثل 
بهار و بقیــه، صبح زود بیدار 
می شــی، یهو ســایت ها رو 

چک می کنی می بینی دالر شــده ۳۰ 
هزار تومن. اون روز دیگه پاییز شده. ما 
هم مثل عوام الناس عقیده داریم پاییز 
دلگیره. فکر کــن تازه اول پاییزه و دالر 
۳۰ تومن، تو ادامه چی می شــه، خدا 

می دونه؟ مهر، آبان و وای از آذر.
پاییز قبال این طوری بــود که می رفتی 
دانشــگاه و می دیدی دوســتات دیگه 
نیستن و رفتن. پاییز امسال اما دیگه از 
این خبرها نیست. پاییز امسال پاییزتر 
از ســال های گذشته ست. پاییز امسال 
حتی دیگه از اونایی که نرفتن هم خبری 
نیست. همه پشت VClass نشستیم و 
منتظریم »ســالم، بله اســتاد«ی که از 
قبل تایپ کردیم رو اول کالس ارســال 
کنیم. خدمت گرگ های وال اســتریت 
هم عرض کنم که در ساعت کالس های 
صبح در کنار صفحه کارگزاری و بورس 
مقداری به پنجره کالس درس هم توجه 

داشته باشید.
پاییــز امســال هنــوز ورودی هــا هــم 
به دانشــگاه نیومــدن ولــی جنگ بر 
ســر ورودی ها کماکان هســت. البته 
امیدوارم نوورودی ها هیچ وقت نفهمند 
که این قدر سرشــون دعواست، چون 
اون موقع اگه بهشون بگیم »اندک ترم« 
خب واســه مون قیافه می گیرن. پاییز 
امســال خبری از اردوی ورودی ها هم 

نیست.
پاییز امســال واســه بعضی هــا خیلی 
دلگیرتره. واســه ســاس های خوابگاه 
که امســال تنهاتر از همیشــه شــدن، 
واســه خفت گیرهای محترم طرشــت 
کــه احتمــاال دست شــون خالی تر از 
همیشه ست، واســه مغازه های دوروبر 
دانشــگاه، واسه گربه های دانشگاه که 
احتمــاال اون هــا تا االن بایــد یا اپالی 
و مهاجــرت کــرده باشــن یا پوســت و 

استخون شده باشن.
پاییز که می شه مسئولین مثل همیشه 
میان و به مــا قوت قلب می دن. همین 
چنــد روز پیــش بود کــه یکــی اومد و 
گفت اقتصــاد ایران جلوتــر از آلمانه، 
که خب بنده خدا راســت می گه؛ کجا 
خودروسازهای آلمان یک ماشین تولید 
می کنن که در عرض یک سال سه برابر 
ارزش سال قبلش می شه؟ ِکی سایپای 
آلمــان پرایدی تولید کرده که پارســال 
۵۰ میلیون بوده باشه و امسال ارزشش 
شده باشه ۱۵۰ میلیون تومن؟ بیاید و 
همه دست به دعا ببریم که تو این پاییز 
خبری از گشایش اقتصادی نباشه که 

دیگه مردیم از خوشی.
می گن همه رفته بودناشون رو می ذارن 
بــرای پاییــز، امیدواریــم ته ایــن پاییز 
کرونا هم رفته باشــه و ما نشسته باشیم 

جوجه هامون رو بشمریم.

عاشق نشدی، وگر نه می فهمیدی /  پاییز، بهاری است که عاشق شده است تلخ است که لبریز حقایق شده است /  زرد است که با درد موافق شده است 
)میالد عرفان پور(

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به رفتگان؛ به همه آنهایی که این بار بی سروصدا، بعد 
از بیست واندی سال زندگی یک چمدان بسته اند و با چند ماه تأخیر کم کم جاده فرودگاه 
را گز می کنند، همه آن بیســت وچند هزار نفری که کرونا از ما برای همیشــه جدا کرده، 
همه آنهایی که شهرشــان یک جاست و دل شــان جای دیگر. این شماره از روزنامه تقدیم 

می شود به بازمانده ها؛ به همه کسانی که باید با جاهای خالی سر کنند، به همه آنهایی که 
باید به شرایط عادت کنند، به همه آنهایی که وسط پاییز تنها ماندند تا خش خش برگ ها، 
باران های گاه و بیگاه و احتماال خلوتی خیابان ها، غم شــان را دوچندان کند. این شماره 

از روزنامه تقدیم به همه کسانی که رفته بودنشان برای پاییز بود!

732****0912: یکی دو ماه نبودین، از دســت خودتون 
و تیترهای دراماتیکتون آرامش داشتیم. 

  واال خودمــون دیگــه آرامش نداشــتیم، این 
تیترهــای دراماتیــک توی ذهن مون رســوب کــرده بود 

داشت دیوونه مون می کرد.
632****0913: یک آرشــیو کامــل از تمام روزنامه هایی 

که در دو سال گذشته داخل دانشگاه منتشر شده دارم.

چه کارشون کنم؟! :(
  بیاریــد بدیــد روزنامــه، قســمت های خــوب 
مثل پیامکــش رو جدا می کنیم، یــا می دیم همین باوان 
خودمون )شریف آشــغال ســابق( یا باهاش شیشه ها رو 

تمیز می کنیم.
 686****0937: دفاع های ارشــد )حداقل در دانشکده 
مهندسی شــیمی( به  صورت خصوصی برگزار میشن در 

حالیکه قبل کرونا میشــد در دفاع بقیه دانشجوها شرکت 
کرد)فواید این امر بر هیچکس پوشــیده نیســت(. شــورا 
صنفی هم که هنوز کامل تشکیل نشده-بخاطر انتخابات 
مرحلــه دوم- که پیگیری کنن، کاش مســئولین آموزش 

حواسشون بود:)
  مدیونیــد اگه فکــر کنید مســئولین آموزش 
خودشون دنبال فواید شرکت تو دفاع دانشجوها نبودن.

تقدیم می شود به ...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

رضاعلیپور

چند نامزد انتخابات 
 ریاست جمهوری 1400 

در تصویر می بینید؟

عکس از روابط عمومی دانشگاه

عکس و 
مکث

ازخانهجداافتادهایم
مسافرت همیشه هم که نگوییم، بیشتر اوقات لذت بخش 
اســت؛ مــی روی چنــد روزی از روزمرگــی و دوندگــی از 
خروس خوان تا بوق آن باوفا رها می شوی، تجربه می کنی، 
آدم های جدید با روایت های متفــاوت می بینی، طعم ها و 
رنگ ها و بوهای جدید می چشــی، روحــت یا هرچه پیش 
خودت اســمش گذاشــته ای، صیقلی می خورد و صفایی 
می گیرد و به قول این مدرسان انگیزشی، با کلی انرژی تازه 
و انگیزه گیرکرده در گلو برمی گردی سر همان همیشگی که 
از دستش فرار کرده بودی. درست است، مسافرت همه اینها 
برای مسافر دارد و ای بسا سوغات و تحفه ای هم به یادگار ولی 
هر مسافری از بهترین سفر زندگی اش هم که برمی گردد، 
همین که کلیــد می اندازد و در خانه خودش را باز می کند، 
یعنــی همان جایی که حس تعلق بهش دارد و مال خودش 
می داند، یک »آخیش«ی از ته دل می گوید که بدون اغراق با 
کل لذت همان بهترین سفر زندگی اش برابری می کند. خانه 

است دیگر، بهش می گویند مسکن و حتی اگر باالی پشت 
بام و زیر سقف آسمان هم باشد، قرار است آرامشت را تأمین 
کند. یک بار در جایــی می خواندم حتی کارتن خواب های 
کنار پارک و خیابان هم به همان چهار تکه کارتن حسی مثل 
خانه دارند و جدایی از همان چهار تکه هم برایشان سخت 

است و طعم فراق را زیر زبان شان می آورد.
گفتــم فراق، فــراق زیــاد داریم ولــی فــراق از خانه چیز 
دیگری ســت، فراق از خانــه مثل فراق از خــود می ماند، 
فــراق از درون، فراق چیزی که از ازل با آن انس داشــتی 
و حــاال گمش کرده ای. آن »آخیش«ی که مســافر وقتی 
کلید می انــدازد و دوباره پا درون خانه خودش می گذارد، 
گمانم به خاطر وصال بعد از همین فراق است، فراق از خانه 
شاید در البه الی گشت وگذار مسافر چند روزی خودش را 
نشان ندهد ولی همین که زرق وبرق این گشت وگذار رنگ 
ببــازد، فراق خانه دلت را آنچنــان بهم می پیچاند که فقط 

خانه خودت می تواند آرامت کند. شــاید به خاطر همین 
باشــد که مسافرت عزیز اســت مثل نفس، خفه سازد اگر 

بروی و دیگر برنگردی.
امسال و در این روزهایی که هیچ جایش به سال های قبل 
و شــاید بعدش نمی ماند، خیلی هامان فراق خانه را داریم 
لحظه لحظه و با هر نفســی که فرو می دهیم، می چشیم. 
اصال هوای شهر بوی فراق خانه می دهد. تایم الین توییتر 
و فید اینستاگرام و کانال های تلگرامی و صفحه تلویزیون 
هم انگار پدرکشــتگی دارند با ما و دقیقه به دقیقه تصویر و 
صدای خانه را نشان می دهند، خانه هایی که این مرزهای 
رســمی ما را انداخته اند ایــن ور و آنها را آن ور. ولی خیالی 
نیســت، آخرش دوباره برمی گردیم به خانه مان و دســت 
روی سینه سالمی می دهیم و آخیشی از ته دل می گوییم، 
آن هــم با لب خشــک و موهای ژولیــده و صورت خاکی و 

پاهای تاول زده.

دل شکسته نوشته

وصله پینه

بهفرمودهتااطالعثانوینهمدیرمسئولداریم،نهسردبیرونهچیزهایدیگر.
لطفاسوالنفرمایید.
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