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این خانواده شریف
زمانــی را به یاد مــی آورم که هنوز بــه دیدن انواع آســیب های 
اجتماعــی عادت نکرده بودم. آن زمان که در مقابل مشــکالت 
متعجب می شدم و به فکر فرو می رفتم. زمانی که دیدن کسانی 
که شهر را آلوده می کنند، به اموال عمومی ضربه می زنند، دست به آزار دیگران 
زده یا اینکه به سمت اعتیاد می روند، مرا عمیقا به فکر فرو می برد. اگر فرصت 
هم صحبتی با آنان را به دست می آوردم، تالش می کردم دلیل رفتارهایشان را 
متوجه شوم، خود را به جای آنها بگذارم و تصور کنم که چرا؟ چرا باید نسبت به 
محیط اطرافم، دوستان و نزدیکانم، امکانات تحصیلی ام و در مجموع نسبت 

به زندگی ام این همه بی مهر باشم؟
اندک اندک نخ تسبیحی در این رفتار برایم روشن شد. گویا نوعی نبود احساس 
تعلق در همه شــان دیده می شــد. خیابان را آلوده می کردند، چون به شــهر 

حس تعلق نداشــتند. به اموال عمومی ضربه می زدند، چون کشور را متعلق 
به خود نمی دانستند. به دیگران یا خودشان آسیب می رساندند، چون به خود 
و سرنوشــت خود احساس تعلق نداشتند. احســاس از خود بیگانگی شاید 

خطرناک ترین مرحله باشد.
ماجرا در دانشگاه نیز همین است، گاهی دانشجو را به سبب اشتباهاتی که 
در رابطه با دانشگاه مرتکب می شود، سرزنش می کنیم، حال آنکه او خود را 
متعلق به دانشــگاه و نسبت به آن مسئول نمی داند. اصال محبتی به شریف 
و شــریفی بودن ندارد که بخواهد با مالطفت با آن رفتار کند. احساس تعلق 
زمینه ساز شــکل گیری یک هویت اجتماعی است. کاشت نهال این هویت 
در دانشگاه و آبیاری و محافظت از آن می تواند ثمرات و برکات فراوانی داشته 
باشــد. اگر این هویت »شریفی« به شــکلی مناسب شکل بگیرد و همه ما به 

آن احساس تعلق کنیم، فضای فرهنگی دانشگاه قطعا بهتر خواهد شد. ما 
خانواده ای خواهیم بود که به رشــد یکدیگر کمک خواهیم کرد. اشتباهات 
یکدیگر را خواهیم بخشید و نسبت به حفظ داشته هایمان مسئول خواهیم 
بود. خانواده ای که به حکم نان و نمک روزهای شاد، در روزهای غم و سختی 
هــم در کنار یکدیگرند. شــاید مهم ترین قدمی که دانشــگاه می تواند برای 
شــکل دادن به این هویت و ایــن خانواده بردارد، این اســت که به اصطالح 
ابتدا برادری اش را ثابت کند. قطعا دانشــجویان زمانی که ببینند دانشگاه 
آنها را در روزها و لحظات سخت شــان تنها نمی گذارد و برای ســالمت روح و 
روان و کیفیت زندگی شــان ارزش قائل است، خود را عضوی از این خانواده 
 و بخشــی از ایــن هویــت جمعی خواهند دانســت و بــه رشــد و پویایی آن 

کمک خواهند کرد.
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»میخت را محکوم بکوب«ترین
این هفته قرار است دومین جشنواره فرهنگ و هنر اقوام ایرانی در 
دانشگاه برگزار شود. به همین خاطر است که از اواسط هفته پیش 
خیمه های ســفیدرنگ و عجیب و غریبی روبروی ســالن جباری 
بســاط کرده اند. نکته جالب توجه در ایــن میان میخ های چقر و 
بدبدنی است که برای نصب این غرفه ها زمین دانشگاه را گله به گله 
و تقریبا به اندازه یکی دو وجب سوراخ کرده بودند. به همین دلیل 
هــم تصمیم گرفتیم عنوان »میخــت را محکوم بکوب«ترین را در 
آستانه دوسالگی به این جشنواره نوپا و نمایشگاه های همراهش 

تقدیم می کنیم.

»از تجربه درس نگیر«ترین
مخالفان مذاکره با آمریکا معموال حرف شان این است که آمریکا در 
گذشته هیچ وقت روی خوشی به ما نشان نداده و همیشه بدعهدی 
کرده و با اســتناد به همین موضــوع موافقان را به درس گرفتن از 
تجربه دعوت می کنند. ما هم این هفته این دعوت را لبیک گفتیم 
و عنوان »از تجربه درس نگیر«ترین را به بسیج دانشجویی تقدیم 
کردیم، چراکه هرســال پرچم هــای آمریکا و اســرائیلی که برای 
آتــش زدن در روز 13 آبان تهیه می کننــد، جنس مرغوبی ندارد و 
در نهایت یا نمی ســوزد و یا دل همه را آب می کند تا اندکی شعله 

بگیرد؛ امسال هم مثل هرسال.

رونمایی از کتاب تألیفی دکتر مشایخی 

یک عمر تجربه تفکر سیستمی 
در میدان آتن دانشگاه

هنرمندان شــریفی برای حضور در 
اولین دورهمی هنرمندان دانشگاه 
دعوت کرده است؛ ساعت 12 تا 15 

در البی دانشکده ریاضی.
حرکت ورزشی انجمن

انجمــن اســالمی با همکاری نشــریه 
 Million« حرکــت فیلــم ســینمایی
عت  ســا ز  ا را   »D o l l a r  B a b y
 16:30 در آمفی تئاتــر مرکــزی اکران 

می کند.

دوشنبه
غذای محلی بپزید

مسابقه طبخ غذاهای محلی از ساعت 
12 در نمایشگاه روبروی سالن جباری و 
در حاشیه جشنواره فرهنگ و هنر اقوام 

ایرانی برگزار می شود.
کارگاه بازیگری تجربه

کانون سینما شریف جلسه معارفه دوره 
دوم کارگاه بازیگری تجربه را از ساعت 
12 تا 13 در کالس 1 ساختمان شهید 

رضایی برگزار می کند.

سه شنبه
فلسفیدن به سبک سیاست

حلقه مطالعاتی »فلســفه سیاســی در 
هزاره ســوم« به همت جامعه اسالمی 
16:30 در  از ســاعت  دانشــجویان 
برقــرار  فرهنگــی  معاونــت   وبــگاه 

است.
ذکر و هیئت از نوع هفتگی

هیئــت هفتگــی هیئت الزهــراء)س( 
سه شــنبه ها بعد از نماز مغرب و عشاء 
در مسجد دانشگاه برپاست. آخر هیئت 
هم سفره ساده و دانشجویی کرم اهل 

بیت)ع( پهن می شود.

چهارشنبه
ارلن به دست های جدید

دارد  کاوش قصــد  علمــی  انجمــن 
ورودی های جدید دانشکده شیمی را 
با این دانشکده و البته با خودشان آشنا 
کند؛ ساعت 16 در سالن کیمیا واقع در 

طبقه اول دانشکده شیمی.

تفنگت را زمین بگذار
دکتر سید حسن حسینی، معاونت فرهنگی دانشگاه 
شریف در صفحه توییتر خود بیان کرد: »هیات نظارت 
با حضور ســه عضــو محترم و دبیر خوشــروی انجمن 
اسالمی تشــکیل جلسه داد، و درباره کلیپ آموزشی 
به انجمن، تذکر شــفاف و قاطع و جدی داد. عزیزان 
دلسوزی تذکر دادند، متشــکرم. فقط یک سوال کوچک جسارتا: 
چرا سنســورهای تشخیص بی اخالقی و بداخالقی on و off داره؟ 

خوب بذاریم رو اتومات همه رو اسکن کنه.«
دکتر جــان! احتمــاال این سنســورها با توجــه به شــرایط تحریم 

گران هســتند و اســتفاده از آنهــا هزینه بردار؛ از طــرف دیگر هم 
گویا اســکن همگانی به شــدت وقت گیر اســت. پس حالت بهینه 
 ایــن ماجرا، دادن کلیــد on و off اختیار این سنســورها به همین 

عزیزان دلسوز است.
دبیر خوشــروی انجمن اســالمی عزیز! شــما هم مقداری شلخته 
درو کنید که چیزی هم گیر خوشــه چین ها بیاید. از فیت با حرکت 
برای فیلم million dollar baby تا جلســه شعرخوانی اجتماعی، 
toy story 4 و آخرش هم این کلیپ. مقداری ســوژه و کار هم برای 

سایر تشکل ها باقی بگذارید.

سه شنبه گذشته سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی 
میزبان برنامه رونمایی از یک کتاب بود؛ کتابی از 
موســس دانشــکده مدیریت و اقتصاد شریف که 
حدود 25 ســال یادداشت ها، مصاحبه ها و سخنرانی هایش را 
جمع آوری کرده بود تا برای نســل های آینده باقی بماند. دکتر 
مشایخی آرشــیو حرف هایش در مطبوعات و کنفرانس ها را در 
قالب کتاب »در گذر زمان« و با کمک موسسه انتشارات دانشگاه 
به چاپ رسانده؛ حرف هایی که هم مسائل و مشکالت مختلف 
جامعــه ایران را بازگو می کند و هم عوامل موثر در بروز آنها و هم 

راهکارهایی برای بهبود شرایط.
برنامه با کمی تأخیر آغاز شد و علت آن ناهماهنگی پیش آمده 
بین کتابخانه و انجمن فارغ التحصیالن و اطالع رسانی اشتباه 
با مضمون لغو برنامه به برخی مدعوین بود. اول از همه و به رسم 
میزبانــی، دکتر باغرام، مدیر کتابخانــه مرکزی چند دقیقه ای 
صحبت کــرد. باغرام ضمن ابــراز خرســندی از برگزاری آیین 
رونمایی از این کتاب در کتابخانه و وجود این کتاب در آرشــیو 
کتابخانه با تعبیری جالب ســاختمان دکتر مجتهدی را میدان 
آتن یا سمرقند و بخارای دانشگاه خواند؛ جایی برای تضارب و 
گفت وگوی افکار و اندیشه های مختلف و آزاداندیشی به معنای 

واقعی کلمه.
دکتر پورجوادی، رئیس موسســه انتشــارات دانشــگاه نیز در 
سخنرانی کوتاه خود ابراز تمایل کرد که بقیه استادان دانشگاه 
نیز به این کار روی آورند و حاصل تجربه ها و اندوخته هایشــان 
را در قالب کتاب به دســت مردم برســانند. بعــد از این نوبت به 
چهره اصلی برنامه رســید؛ دکتر مشایخی گفت از دهه 60 در 
جراید و مطبوعات می نوشته ولی به مقاله ها و نوشته های قبل 
از ســال 73 دسترسی نداشته است. او برای پذیرفتن پیشنهاد 
دوستان و همکاران برای چاپ این مجموعه سه علت بیان کرد: 
ارائه یک تصویر هرچند ناقص از وقایع کشور در گذر این سال ها 
و مســائلی که در هر برهه مورد توجــه افکار عمومی قرار گرفته 
و در فضای جامعه مطرح شــده است، ارائه تحلیل هایی با دید 
سیستمی و همه جانبه نگر از موضوعات مهم کشور که با وجود 
وارد بودن انتقادهایی به آن برای کارشناســان و تصمیم گیران 
می تواند مفید باشــد، نشــان دادن اهمیت دغدغه اجتماعی 

و حضور در جامعه برای اســتادان در کنار وظایف دانشــگاهی 
و پژوهشــی برای حل مســائل کشــور و ترویج این فرهنگ بین 

اعضای جامعه علمی.
مشایخی از تمایل انتشــارات آریانا برای چاپ این کتاب گفت 
ولی در نهایت با توجه به عالقه موسسه انتشارات دانشگاه این 

موضوع به این موسسه واگذار شده است.
مقاله هــای کتــاب موضوعات متنوعی را پوشــش می دهد، از 
مدیریت و اقتصاد تا سیاســت و فرهنگ: فساد اداری، اشتباه 
گرفتــن علیت و هم زمانی، اشــکاالت نظــام تصمیم گیری در 
کشور، تأثیر شــرایط اقتصادی و سیاسی بر فرهنگ جامعه، از 
نفی به ایجاب، نوسازی صنایع ایران، چالش های توسعه کشور، 
راهکارهای رونق تولید، مبارزه با فســاد و اصالح ساختارهای 
فسادزا، نقد سند نقشه علمی جامع کشور. از مدیریت و اقتصاد 

تا سیاست و فرهنگ
مشــایخی اعتقــاد داشــت در طــول ایــن ســال ها بــا وجود 
انتقادی بودن خیلی از این نوشته ها فشاری برای جلوگیری از 
انتشارش حس نکرده، چراکه از روی دلسوزی نوشته و بغض و 
کینه ای در کار نبوده است. حتی پاسخی که دکتر به انتقادهای 
روزنامــه کیهان در یکی از مطبوعات کشــور نوشــته بود نیز در 

فهرست عنوان های کتاب دیده می شد.

شریف 
نیوز

ترین ها

گزارش

شنبه
لباس ها و غذاهای محلی

دومیــن جشــنواره فرهنــگ و هنر 
اقــوام ایرانی از شــنبه تا چهارشــنبه، 
18 تا 22 آبان در فضای رو بروی سالن 
استاد جباری برپاست. این هفته، هم 
لباس های قومــی و محلی خود را از ته 
چمدان هایتان بیرون آورید و هم آماده 
لذت بردن از غذاهای ســنتی و محلی 

اقوام ایرانی باشید.
کافه انرژی

انجمــن علمی دانشــکده مهندســی 
انرژی این هفتــه در برنامه کافه انرژی 
از ســاعت 15 میزبان دکتر ســبوحی 
است تا در البی این دانشکده نشستی 
صمیمــی با دانشــجوها، اســتادان و 

فارغ التحصیالن انرژی داشته باشد.
در ساختمان دکتر مجتهدی چه 

می گذرد؟
کتابخانه مرکزی از امروز تا چهارشــنبه 
و از ســاعت 10 تا 11 و 14 تا 15 دوره 
آموزشی آشــنایی با کتابخانه مرکزی را 
بــرای ورودی های 98 کارشناســی در 
سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی واقع 
در طبقه سوم ساختمان دکتر مجتهدی 

برگزار می کند.
مطالعه یک هنر است

جلســه آشــنایی بــا دوره تندخوانی و 
مهارت های مطالعه بــه همت انجمن 
علمی صنایع از ســاعت 15 در ســالن 
ســمعی بصری ایــن دانشــکده برگزار 

می شود.
ما و دنیای آمریکایی

بــا  داغ  دانشــجویی  مناظــره  یــک 
موضوع چرایــی درگیری چهل ســاله 
مــا و آنها قــرار اســت تکانی بــه دفتر 
بسیج دانشــجویی بدهد؛ بحث میان 
فعــال  حاجی محمــدزاده،  عــارف 
ســابق بســیج و علــی بهرامی ثانــی، 
صاحــب امتیاز ســابق نشــریه داد از 
ســاعت 15 منتظر حضور شماســت.

یکشنبه
اگر هنر دارید بیایید

کانــون هنرهــای تجســمی از همــه 

شریف 
نیوز

سخن 
مسئولین
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گزارشی از نمایشگاه معرفی آحاد دانشجویی شریف )نماد(

لطفا وقتش را بیشتر کنید

هرچه باشد، غذا مهم تر است
اولین تغییر مهم امســال در محل برگزاری نمایشــگاه 
بــود. در ابتدا تغییــر محل، غرفــه داران را کمی نگران 
کرده بود. علتش را که جویا شدیم، نام جشنواره تازه کار 
غذا را شــنیدیم. تالش مسئوالن نماد، حداقل موجب 
شد نمایشــگاه ها همزمان برگزار نشود اما تفاوت ابعاد 
غرفه های دو نمایشــگاه و نزدیکی زمــان برگزاری آنها 
در نهایت اجازه نداد هر دو نمایشگاه در همان خیابان 
بین تاالرها و ابن ســینا برپا شــود. گویا از نظر دانشگاه 
جشــنواره ملی فرهنگ و هنر اقوام ایرانی ارجح بوده و 
پرترددترین مسیِر عبورِی ورودی ها، یعنی خیابان بین 
تاالرها و ابن سینا به نام آنها خورد. آنچه بیشتر غرفه داران 
و مسئوالن نمایشگاه را ناراحت کرد، این بود که تا آخرین 
روز نماد هم اتفاقی بین تاالرها و ابن سینا نیفتاد و فقط 

تعدادی غرفه خیمه مانند روبروی جباری بنا شد!

البی کامپیوتر، مکث، نسکافه و نمایشگاه 
پرمخاطب

البی دانشــکده کامپیوتر یکی از آن معدود مکان هایی 
اســت که در آن دانشجوی هر رشــته ای پیدا می شود. 

معلوم اســت آوازه اش به سرعت به گوش ورودی ها هم 
رســیده و در نتیجه سبب شــد آنقدرها هم تغییر مکان 
نمایشــگاه به کاهــش مخاطــب نینجامــد. البته این 
شــور و هیجان و جلــب مخاطب را تا حــدودی مرهون 
تالش ها، تبلیغات و هماهنگی تیم برگزاری هم بودیم. 
تعامل صحیح بــا گروه ها، مطالبــه برنامه های جذاب 
و فعاالنــه از غرفه هــا، حضــور دائمی گــروه نظارت و 
اجرایی به منظور پیگیری غرفه ها و پیشــگیری از افت 
ســطح نمایشــگاه و ابتکاراتی چون توزیع نوشــیدنی 
 گــرم رایــگان از جملــه اقدامات خــوب تیــم برگزاری 

امسال بود.

ورودی! بیا اینور بازار
آبــان 98  حوالــی ســاعت 10:30 روز شــنبه، 11 
آماده سازی همه غرفه ها تقریبا انجام شده بود. انجمن 
اسالمی، جمعیت امام علی)ع(، گروه باوان، شعروادب 
و گروه کوه شروعی قوی  داشتند اما هنرهای تجسمی 
و محیط زیست دیرتر شروع به کار کردند. اکثر گروه ها 
انگیزه خوبی در جذب دانشــجو داشــتند. البته بودند 

گروه هایی که گاهی در غرفه هایشــان حاضر نبودند یا 
مسئوالن شان گوشی به دست، مشغول کار خود بودند 
یا آنقدر محو بحث های خودشان بودند که یادشان رفته 

بود هدف، معرفی و جلب نظر ورودی هاست.

غرفه من کو؟
در هــر حال همه چیز تا ظهر یکشــنبه خوب پیش رفته 
بود تا اینکه وزش بادی تند، نظم نمایشــگاه را بر هم زد 
و تعدادی از غرفه های انتهایی شامل غرفه نشریه داد، 
هنرهای تجســمی و جهاد دانشگاهی را به هم ریخت. 
عصبانی شدن غرفه داران در این شرایط امری طبیعی 
به نظر می رســید. مســئوالن نمایشــگاه پیگیر برپایی 
دوباره غرفه ها شــدند. البته خود آنها نیز در عصبانیت 
و شاکی بودن چیزی از غرفه داران کم نداشتند، چراکه 
با وجود پیشــنهاد چندین گزینه بــرای نصب غرفه ها، 
معاونت این مورد را خود برعهده گرفته و با صرف هزینه 

بیشتر کیفیت پایینی ارائه داده بود!
در نهایت جز تالش برای نگه داشتن مابقی غرفه های در 
معرض خطر کاری از دست تیم اجرایی برنیامد و همین 
مسأله واکنش های همراه با عصبانیت برخی غرفه داران 

را به همراه داشت. متأسفانه وجود چند واسطه بین تیم 
برگزاری و پیمانکار نصــب غرفه ها تعمیرات را به تعویق 
انداخت و چند ســاعت بعد از زیر و زبر شدن غرفه های 

جنوبی نمایشگاه آرامش پس از طوفان حاکم شد.
نکته جالب آن بود که همزمان با این ماجرا، کانون میثاق 
که به علت کم شــدن تعداد غرفه ها، امسال غرفه ای در 
اختیار نداشــت، به صــورت خودجوش اقــدام به زدن 
غرفه ای در انتهای مسیر کرد و تعداد گروه های حاضر در 
نمایشگاه را به 23 رساند. متأسفانه علت کاهش تعداد 
غرفه ها با وجود افزایش بیش از 50درصدی متقاضی، 

به طور شفاف بیان نشد.

صرفه جویی در مصرف غرفه
روز دوشــنبه، چهار غرفه نشــریه داد، جامعه اسالمی، 
انجمن علمی کیمیا و مسئوالن اجرایی جای خود را به 
نشریه حرکت، انجمن اسالمی مستقل، انجمن علمی 
محور و گروه تازه تأسیس تدبیر دادند. ابتکار و همکاری 
پسندیده ای که هم باعث صرفه جویی در هزینه شد و هم 

احتمال وجود غرفه های خالی را کاهش داد.

فوتبال دستی و غلبه حاشیه بر متن
تا قبل از تعویض غرفه ها گمان می کنم لقب جذاب ترین 
غرفه به باوان و هنرهای تجسمی تعلق داشت اما نشریه 
حرکــت با شــروع فعالیــت، از همان ســاعات ابتدایی 
توانســت به پرمخاطب ترین غرفه تبدیل شــود و حتی 
در ساعات اوج کالس ها هم شاهد صف انتظار در کنار 
فوتبال دســتی بودیم! البته حقیقت آن است که جنس 
کار غرفه ها کامال متفاوت بود و برخی برای جذاب کردن 

فضا و برنامه ها دست بازتری داشتند.

سه شنبه و آخرین تالش ها
عنوان شــلوغ ترین روز نمایشــگاه را احتمــاال باید به 
سه شــنبه اختصــاص داد؛ پخــش فایل هــای صوتی 
بیشــتر شــده بود، »فردای ســبز«ی ها گلــدان هدیه 
می دادند، نشــان کتاب های جذاِب »مســتقل« روی 
میز خودنمایی می کرد، »بسیج« نشریه پخش می کرد، 
اعضای »کنگره شــهدا« را بیشــتر در غرفه می دیدیم، 
تابلوی نقاشــی دیــواری »هنرهای تجســمی« دیگر 
جــای خالــی نداشــت، »میثاق« شــربت و شــیرینی 
پخــش می کــرد، »هیئــت الزهراء)س(« تــالش خود 
را برای جذب دانشــجو بیشــتر کــرده بــود، »داد« با 
همکاری »جهاد دانشــگاهی« مناظره برگزار می کرد، 

»یاریگــران« و »مطالعــات فرهنگــی« و »موســیقی« 
نیــز مثل روزهــای گذشــته مخاطبان خــاص خود را 
 داشــتند و همچنان فوتبال دستی شــلوغ ترین نقطه 

نمایشگاه بود.

آمدیم، نبودید
فرم های نظرسنجی که بین مخاطبان نمایشگاه پخش 
شــده بود، نشــان از آن داشــت که جای خالی کانون 
تئاتر، روزنامه و رادیو شریف و برخی انجمن های علمی 
از ســمت مخاطبــان حس شــده بود. ایمــان پورپاك، 
مسئول نماد شریف 98 معیار انتخاب صاحبان غرفه را 
مستندات سال های گذشته و میزان پیگیری متقاضیان 
بیــان کرد. آن طــور که او می گفت مشــترك بودن غرفه 
انجمن مستقل و جامعه اسالمی با توجه به برنامه های 
خوبشــان، تك بودن کنگره شــهدا با توجــه به حضور 
کم رنــگ اعضایــش و غرفه دادن بــه جهاد بــا توجه به 
دانشجویی نبودن آنها از جمله موارد چالشی این دوره 
از نمایشــگاه محسوب می شــد. البته پورپاک هم مثل 
همه مســئوالن رویدادهای دانشــجویی دیگر، از عدم 
پاســخگویی مناســب و عدم پیشــبرد هماهنگی های 
الزم از سوی برخی مسئوالن دانشگاه در هفته منتهی 

به نمایشگاه و بعضا حضور نداشتن شان گله مند بود.

هفته ای که گذشــت، طبق روال چند سال اخیر شــاهد برگزاری نمایشگاه معرفی آحاد دانشجویی)نماد( شــریف بودیم؛ نمایشگاهی برای گروه ها 
و تشــکل های دانشــجویی تا بتوانند فعالیت ها و دستاوردهایشــان را ارائه و جو غالب شــان را در معرض دید دیگران قرار دهند و هم ساکنان جدید 
شــریف کمی از فضای میان ترم ریاضی یکی که گذشــت و فیزیک یکی که در انتظارشــان است، فاصله بگیرند و بین ترددشان میان ابن سینا و سلف 
و دانشکده سری هم به سرهایی بزنند که کمی بیشتر از حالت عادی درد می کند و دستمالش فقط جنب وجوش و فعالیت و نوشتن و سری توی سرها درآوردن است.

 بهار 
غالمی گزارش
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به دنبال حلقه گمشده بین مرکز مشاوره، حراست و مرکز بهداشت و درمان

کجا می تونم برم؟
یکی از مواردی که توجه ما را به نیاز دانشجوها به نهادی مانند اورژانس اجتماعی در دانشگاه جلب کرد، یادداشت هایی بود 

که در رابطه با مشکالت شان به روزنامه فرستاده بودند. در ادامه چند مورد از این یادداشت ها را مرور می کنیم.

***
دانشــجویی در دانشــگاه 3 ماه به طور منظم تعقیبم می کرد و 
می گفت به مــن خیلی عالقه داره و حتی در مســیر خونه هم 
تعقیم می کرد و برایم اعصاب خوردی و استرس ایجاد می کرد. 
من چندین بار صحبت کردم و گفتم کارش مزاحمته ولی ول کن 
نبود و آزار و رفتارهای ناشایســتش بیشتر می شد. به حراست و 
کمیته انضباطی هم اطالع دادم و شکایت نامه هم نوشتم ولی 

باز ادامه داشت. )دختر، ورودی کارشناسی ۹۵(
***

زندگی این روزهای ما دانشجوها سرشار از استرس و اضطراب 
و اتفاقات بد و خوب است اما حجم استرس های واردشده گاه 
به قدری زیاد می شــود و یا گاه اتفاقات ناگوار به قدری غمناک 
هســتند که باعث ایجاد تداخالت وسیعی در زندگی ما شده و 
زندگی را از مســیر عادی خارج می کنــد. هیچ کس نمی تواند 
این موضوع را نفی کند، چراکه دوران جوانی سرشــار از چنین 
موضوعاتی اســت؛ گاه از دست دادن یک فرد عزیز، گاه اتمام 
یــک رابطه طوالنی مــدت و گاه عدم دســتیابی بــه اهداف از 
پیش تعیین شــده. همه این موارد روح و روان ما را دســتخوش 
تغییراتی می کند؛ تغییراتی که می تواند بسیار خطرناک باشد، 
تغییراتی که گاه ما را به عمق تنهایی فرو برده و گاه ما را بی پرواتر 
کرده و باعث انجام رفتارهای پرخطر می شــود. اینجاســت که 

می توان گفت ما دچار افسردگی شده ایم.
افســردگی جنبه های متفاوتی دارد و یکی از نتایج رســیدگی 
نکردن به آن اقدام به آسیب به خود است. من به عنوان جوانی 
22ساله سابقه دوبار آسیب به خود را داشته ام. این دو تصمیم 

به ناگاه گرفته نشده و در طول زمان ایجاد شدند. ویژگی انسان 
افسرده  این است که معتاد ُدز خاصی از غم و غصه شده و بیشتر 
و بیشتر به سمت تاریکی رفته و هر روز که بدون توجه با حاالت 
روحی اش به زندگی روزمره ادامه می دهد، اعتیادش هم بیشتر 
شــده تا جایی که تاریکی تمام وجودش را فرا می گیرد. آسیب 
به خود نشانه عدم رسیدگی به بیماری ای ست که مدت هاست 
در روح و روان فــرد رخنــه کــرده و به آن توجهی نشــده. البته 
هر توجهی را هم نمی توان مناســب دانســت. )پسر، ورودی 

کارشناسی ۹۳ (
***

یک بار روز پنجشــنبه قبل از ســاعت 9 صبح که برای امتحان 
به دانشــگاه می آمدم )از در شــمالی و خیابان قاســمی(، در 
پیاده رو مــردی از رو برویم می آمد، وقتی به من نزدیک شــد، 
دســت درازی کرد که من خودم رو کنار کشــیدم و سریع تر به 
طرف دانشــگاه دویدم. حدود دو ترم بعد یکبار که ســاعت 6 
از دانشــگاه به ســمت مترو می رفتم، همان مــرد را دیدم که 
کمی جلوتر از من از یکی از کوچه های فرعی قاســمی بیرون 
آمد و شــروع بــه دنبال کــردن دخترها کرد. من ســعی کردم 
فاصله ام رو حفظ کنم و می خواســتم یکی از دخترها رو صدا 
کنم تا متوجه بشه ولی ترســیدم که به طرف خودم بیاد. آخر 
ســر سوار اتوبوس شــدم و دیدم که در همون قسمت روبروی 
فالفل فروشــی هنوز در حال ایجاد مزاحمت و دســت درازی 
اســت. روز بعد به حراست دانشــگاه گفتم. خانمی که اونجا 
بود، فقط همدردی کرد و گفت که کاری از دســتش برنمیاد. 

)دختر، ورودی کارشناسی ۹۴(

مگه ام آی تی )MIT( نبود؟
از همان روزهای ابتدایی که وارد شــریف می شــویم، یکی از پر تکرارترین داستان ها درباره دانشــگاه این است که قرار بوده شریف، ام آی تی ایران 
باشــد و الگوی ســاخت دانشگاه از آنجا گرفته شده است. ما نیز در اینجا به سراغ همین سنت قدیمی رفتیم و وضعیت چند دانشگاه مطرح دنیا 

در پاسخ به این نیاز را بررسی کردیم:

2۴ساعته روی خط
در بخش درمانی سایت دانشــگاه ام آی تی بخشی با نام »ذهن، دست، 
قلب« )MindHandHeart( وجود دارد که به ســالمت روان دانشجویان 
می پــردازد. در ایــن بخش عــالوه بر سیســتم نوبت گیــری از نیروهای 
متخصص روان شناســی، مشاوره و روان پزشــکی که چیزی شبیه مرکز 
مشاوره خودمان است، بخش های جالب دیگری نیز وجود دارد که به پر 

کردن جای این حلقه گمشده می پردازد.
قطعــا یکی از ســریع ترین راه های کمــک به فرد آســیب دیده از طریق 
دیگــر دانشــجوها و اطرافیان اوســت. در این زمینه ســایت دانشــگاه 
توضیحات مفصل و مرحله به مرحلــه ای ذیل عنوان »کمک به دیگران« 
ارائــه کــرده و مــواردی که دانشــجویان بایــد در صورت مشــاهده آنها 
نگران شــده و در صــورت امکان برای کمک به فرد اقــدام کنند، عنوان 
شــده اســت؛ مواردی مثل: اضطراب بیش از حد یا وحشــت، افت کار 
دانشــگاهی یا عملکرد شــغلی محســوس، غیبت مکرر از کالس یا کار 
)به ویژه هنگامی که بی ســابقه بوده(، بی تفاوتی یــا کمبود انرژی، انزوا 
 یا انصراف، بیان ناامیدی و درماندگی در مکالمات، ایمیل یا ارســال در 

رسانه های اجتماعی.
همچنین آموزش هــای تخصصی به والدین، کارمندان و اعضای هیئت 
علمی بخش دیگری از محتوای کمک به دیگران اســت. از نکات جالب 

توجــه دیگر می توان به شــماره تلفن با پاســخگویی 24 ســاعته جهت 
روان درمانی اشــاره کرد. در قسمت سیاست های دانشگاه نیز محیطی 

برای گزارش دادن انواع آزار در نظر گرفته شده است.

حمایت صفر تا صد
آکســفورد در زمینه حمایت از فرد آســیب دیده از آزار جنسی استراتژی 
روشنی دارد. ســایت دانشگاه آکسفورد این مراحل حمایتی را به شکل 

زیر عنوان می کند:
ابتدا فرد به صورت فوری به یکی از اعضای تیم حمایتی مرتبط می شود. 
سپس به محیط آرام و ساکتی منتقل شده و با نوشیدنی گرم به پایین آمدن 
اضطراب فرد کمک می گردد. از او خواسته می شود هر چقدر از واقعه را 
که تمایل دارد بازگو کند، سپس گزینه های زیر پیش روی او قرار می گیرد:

z	برآورده شدن نیازهای درمانی فوری
z	 گزارش موارد به دانشکده، دانشگاه یا پلیس
z	گزینه های پشتیبانی درمانی در آینده
z	پشتیبانی عملی، حفظ امنیت و احساس امنیت

در ضمن این توضیح داده شــده کــه در تیم حمایتی، هم درمانگر مرد و 
هم درمانگر زن وجود دارد و فرد آسیب دیده می تواند درمانگر مورد نظر 

خود را انتخاب کند.

مشکلت را راحت بگو
دانشــگاه اســتنفورد نیز در زمینه حمایــت حقوقی و درمانــی از افراد 
آســیب دیده و یا درگیر با مشکالت روان شــناختی برنامه ای جدی  دارد. 
سایت بخش سالمت روان دانشگاه استنفورد امکاناتی را به صورت برخط 
ارائه می دهد. مــواردی مثل نوبت گیری اینترنتــی و امکان گفت وگوی 
برخط با کارشناسان سالمت روان. سایت استنفورد نیز مانند دو دانشگاه 
دیگر شــماره تلفنی را برای مشکالت فوری مربوط به سالمت روان ارائه 
می کند. دانشــجوها به وســیله تماس با این شــماره در هر ســاعتی از 
شــبانه روز به یک درمانگر مرتبط می شــوند و می توانند مشــکل خود را 

مطرح نموده و راه حل دریافت کنند.
استنفورد بخش جداگانه ای هم برای حمایت و گزارش آزار در نظر گرفته 
است و بالغ بر 15 دفتر )جهت مراجعه حضوری(، ایمیل یا شماره تلفن 
برای حمایت روانی و حقوقی از آسیب دیدگان از انواع مختلف آزار تدارک 

دیده شده است.

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  831 چرا اورژانس اجتماعی؟
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ســال گذشــته در روزنامه پرسشــنامه ای را میان دختران شــریفی توزیع کردیم که در آن به بررسی وضع امنیت شــان در دانشگاه، خوابگاه و مسیر 
بیــن این دو پرداخته می شــد. نتایــج تا حدی قابل پیش بینی ولــی ناراحت کننده بود. از میــان حدود ۳۰۰ نفر شــرکت کننده در این پژوهش باالی 
۷۵درصــد دختران شــکلی از آزار را تجربه کــرده بودند. از طرفی از میــان این تعداد، تنها ۴درصد به مســئوالن خوابگاه و دانشــگاه مراجعه کرده 
بودند. شــاید بتوان گفت دلیل این درصد پایین ه وجود نداشــتن نهادی با این مســئولیت در دانشــگاه اســت. روشــن اســت که فرد آســیب دیده 
نمی تواند به راحتی مســأله خود را با حراســت در میان بگذارد، از طرفی با وجود ازدحام نوبت های مرکز مشــاوره امکان رســیدگی فوری به مســأله 
در مرکــز مشــاوره وجــود نــدارد. در این فضا جای خالــی نیروهایی حس می شــود که عالوه بــر حمایت تخصصی و فــوری از آســیب دیدگان، اقدامات حقوقی 
الزم را نیز شــروع کنند. نهادی با این مختصات در صورت شــکل گیری می تواند بســیار مفید باشــد. امروزه بیماری های روانی، در ایجاد درد و رنج  های فردی 
در جامعــه نقــش مهمــی ایفا می کنند و تجربیاتی مانند انزوای اجتماعی و احســاس بیگانگی شــایع شــده اند. دانشــگاه هــم جزیی از همین جامعه اســت و 
دانشــجویان با شروع دوران اســتقالل و گاهی به واسطه دوری از خانواده ناچارند به تنهایی با مشکالتی دســت وپنجه نرم کنند که می توانند آسیب های روانی 
به دنبال داشــته باشــند؛ آســیب هایی که زندگی دانشــجو را مختل کرده و از بازدهی فعالیت علمی او نیز به شکل محسوســی می کاهد. پیگیری و تالش برای 
درمان اختالالت و آســیب های روحی و روانی دانشــجوها نتایج بســیار خوبی به دنبال دارد؛ از پویا و بانشــاط تر شــدن محیط گرفته تا رشــد علمی دانشــگاه و 
تحقق اهداف و سیاســت های بلندمدت آن. این آســیب ها گاهی به قدری جدی و حیاتی هســتند که باید به ســرعت به آنها رســیدگی کرد؛ یک حمایت فوری 
و تخصصی، به گونه ای که دانشــجویان در هر ســاعتی از شــبانه روز و با هر شــرایطی بتوانند به ســرعت از آن بهره مند شــوند. در مجموع به نظر می رســد بین 
 مرکــز مشــاوره به عنــوان ارائه دهنده خدمات ســالمت روان، حراســت و فوریت های درمانی دانشــگاه حلقه مفقوده مهمــی وجود دارد که مــا از آن به عنوان 

»اورژانس اجتماعی« یاد می کنیم.

اورژانس اجتماعی بهزیستی یکی از 
نمونه های فعال اورژانس اجتماعی 
در ایران اســت. البته این اورژانس 
از نظر هدف و شــکل فعالیت قدری با 
نحوه ای کــه ما اورژانــس اجتماعی را 
تعریــف کرده ایم، تفاوت دارد. با هدف 
جلوگیری و رفع مشکالت و آسیب های 
اجتماعــی و ارائه خدمات متناســب، 
دفتر امــور آســیب دیدگان اجتماعی 
برنامه خدمات اجتماعی سیار را تدوین 
کرد که از ســال 1387 بــا خودروهای 

استاندارد آغاز به کار کرده است.
برنامــه اورژانــس اجتماعــی تلفیقی 
از چهــار فعالیت: مداخلــه در بحران 
فــردی، خانوادگــی و اجتماعی )مرکز 
اورژانــس اجتماعــی(، خــط تلفــن 
اورژانس اجتماعی )123(، تیم ســیار 
اورژانــس اجتماعی و پایــگاه خدمات 
اجتماعی اســت. در این برنامه ویژگی 
مهــم ارائه خدمــت اجتماعــی یعنی 
»تخصصی بــودن«، »به موقع بودن« و 
»در دسترس بودن« مد نظر قرار گرفته 
تا از این طریق ارائه خدمات اجتماعی 
به مردم در ســازمان بهزیســتی کشور 
محدود به زمان و مکان نگردد و رویکرد 
مــددکاری اجتماعی فعــال جایگزین 
رویکــرد غیر فعــال گردد. خــط تلفن 
)123( هــم به صورت شــبانه روزی به 
گروه هــای هدف خدمــات تخصصی 
ارائــه می نماید. گروه هــای هدف این 
مرکــز عمومــا آســیب دیدگاِن انــواع 
خشــونت های خانگــی هســتند و در 
شــهرهای با جمعیت پنجــاه هزار نفر 
وجود حداقل یک واحد خدمات سیار 

ضروری است.

خارج از 
شریف

کانون همیاران سالمت روان؛ یک شروع تقریبا دانشجویی
یکــی از راه حل های اجراشــده از ســوی مرکز مشــاوره دانشــگاه »کانــون همیاران 
ســالمت روان« اســت که ذیــل مرکز مشــاوره و به عنــوان همکاران مرکز در ســطح 
دانشــگاه فعالیــت می کند. در همین زمینه گفت وگویی کوتاه با شــیوا اســفهالنی 
 انجــام دادیــم؛ ورودی ۹۴ کارشناســی مهندســی شــیمی و از اعضــای دوره اول 

کانون همیاران.

کانون همیاران ســالمت چگونه شــکل گرفت؟ مطالبه دانشجویی بود یا 
خواست دانشگاه؟

کانون همیاران سالمت تنها کانونی است که وجود آن در دانشگاه های کشور ضروری 
است و این مسأله در اســاس نامه دانشگاه هم آمده است. تأسیس کانون همیاران هم 
به همین سند برمی گردد و یک مطالبه دو جانبه از طرف دانشجوها و مرکز مشاوره بود. 

در نتیجه حدودا پاییز 96 کانون شروع به کار کرد.
نیت شما و مرکز مشاوره از پیگیری برای تأسیس چنین کانونی چه بود؟

هر دوی ما نگران وضعیت ســالمت روان در دانشــگاه و به خصوص وضعیت افسردگی 
دانشجوها بودیم و از همان ابتدا تردیدی در لزوم تأسیس کانون وجود نداشت.

وظایف و فعالیت های کانون همیاران چیست ؟
یکی از اصلی ترین مسئولیت های همیاران طرح »بتا« است؛ یعنی »بپرس، تشخیص 
بده، ارجاع بده«. در عین حال کانون جلســات همخوانی کتاب های روان شناســی یا 

تماشا و گفت وگو درباره فیلم و سخنرانی های روان شناسی را هم در برنامه دارد.
مشکالت و موانعی هم سر راه شما بود؟

بله، یکی از مشکالت این بود که تعداد مشاوران مرکز مشاوره در برابر نیاز دانشگاه کم 
اســت و با اینکه بعضی از مشاوان حتی ســاعت ناهار خود را به دانشجویان اختصاص 

می دادند ولی باز هم این وضعیت پاسخگوی نیاز دانشگاه نیست.
مســأله دیگر در رابطه با طرح بتاست؛ آموزشی که به ما درباره تشخیص داده می شد، 
واقعا کافی نبود و این به شــخصه من را خیلی اذیت می کرد، چون مواردی می دیدم که 
مثال درگیر اعتیاد بودند و می خواستم به آنها کمک کنم ولی چون در این مورد آموزشی 

ندیده بودم، ورود نمی کردم. این مسأله من و بعضی دیگر از همیاران را دلسرد می کرد و 
باعث می شد نتوانیم به خوبی به این کار به عنوان اصلی ترین وظیفه همیاری بپردازیم. 
عالوه بر این بعضی آموزش های خارج از دانشگاه فقط به اعضای شورای مرکزی کانون 

اختصاص داشت و این در بعضی موارد ایجاد مشکل می کرد.
مسأله دیگری هم که ما درگیر آن بودیم، این بود که به نظر می رسید دانشگاه نمی داند 
اگر در زمینه سالمت روان هزینه کند و بودجه بیشتری را به این موضوع اختصاص دهد، 
در دیگر زمینه ها مخصوصا زمینه های علمی هم شاهد پیشرفت بسیاری خواهد بود.

طرح یا ایده ناتمامی هم داشتید؟
یکــی از مواردی که در کانون مطرح شــد، آموزش اســتادان بود. بعضی از اســتادان 
در دانشــکده ها هستند که من واقعا آنها را می ســتایم و برای مشکالت بچه ها دغدغه 
دارنــد. ما در فکر این بودیم که به این اســتادها آموزش های تخصصی برای حمایت از 

دانشجویان داده شود.

آموزش نخستین قدم است
بی تردید تا رســیدن به پشــتیبانی روحی و روانی مناســب از دانشــجویان راهی طوالنی در پیش داریم اما حساســیت دانشــجویان، بعضی اســتادان و مســئوالن دانشــگاه در این زمینه امید به پیشــرفت را بیشتر 
می کنــد. در قــدم اول بایــد بپذیریم که این مســأله وجود دارد و توجه به آن برای رشــد دانشــگاه مهم اســت. آن گونه که تا اینجا مشــاهده کردیم، دانشــگاه ما تاکنون در حمایــت فوری از مــوارد بحرانی، قوی ظاهر 
نشــده اســت. همچنیــن در صورتــی که فردی هم آســیب روحی دیــده و هم جرمی در رابطــه با وی رخ داده باشــد )مثال مورد حمله زورگیران قرار گرفته باشــد( پشــتیبانی مناســبی از او به عمل نمی آیــد. در اینجا 
چنــد راه حــل را کــه می توانــد به بهبود شــرایط کمک کنــد، با هم مرور می کنیم. توجه داشــته باشــید که هر کدام از ایــن گزینه ها می تواند محاســن و معایب خاص خود را داشــته باشــد و قطعا از نظــر اثرگذاری در 
 حل مســأله یکســان نیســت. در عین حال بدیهی اســت که ایــن راه حل ها تنها پاســخ های ممکن نیز نخواهند بود. در نتیجه باید منتظر باشــیم و ببینیم دانشــگاه چــه تصمیمی گرفته و چه راهــی را برای پر کردن 

این خأل برمی گزیند.

z	 ،تأسیس مستقل یک مجموعه با هدف قرارگیری در این حلقه مفقوده 
شاید سخت ترین و در عین حال مستقیم ترین پاسخ به این نیاز باشد.

z	 این مجموعه می تواند ذیل مرکز مشــاوره تأســیس شود، به طوری که
تعدادی از مشاوران این مرکز از موارد فوری پشتیبانی کنند. این گزینه 
از این جهت که مرکز مشــاوره تقریبا به وضعیت سالمت روان دانشگاه 
تسلط دارد، گزینه خوبی به نظر می رسد ولی از طرف دیگر بودجه کم 
و محدودیت زمانی و مکانی مرکز مشــاوره عملی بودن آن را در هاله ای 

از ابهام قرار می دهد.

z	 راه حل پیشــنهادی بعدی آموزش اســتادان راهنما یا حداقل معاونان

دانشجویی دانشکده ها در این زمینه است. همچنین می توان از استادان 
مشــتاق و دغدغه مند هر دانشکده درخواســت کرد که این مسئولیت 
را پذیرفتــه و در دوره های تخصصی درباره شــیوه مواجهه و تشــخیص 
بیماری ها و آســیب های روانی شــرکت کنند. هم اکنون نیز بسیاری از 
دانشجویان مشکالت خود را با این دسته استادان در میان می گذارند اما 
مجهزشدن آنها به مهارت تشخیصی و همکاری شان با مراکز تخصصی 

مشاوره می تواند از بسیاری اشتباهات در این مسیر جلوگیری کند.

z	 همکاری با اورژانس اجتماعی بهزیستی هم می تواند یکی از گزینه ها
باشــد. ایــن همــکاری می تواند به شــکل ورود و همــکاری برخی از 
نیروها در دانشــگاه یا به صورت اختصاص یک شماره جداگانه مربوط 

به دانشــجویان شــریف از ســوی ســازمان بهزیســتی صورت گیرد.

z	 راه دیگر تأسیس یک مرکز اورژانس اجتماعی ا ست که فقط به صورت
تلفنی )شبانه روزی( به ارائه خدمات می پردازد؛ اختصاص یک شماره 
تلفن و چند مشــاور متخصص برای مشاوره فوری و ارجاع حقوقی به 

حراست در صورت لزوم.

z	 طرح پشــتیبان خوابگاه ها هم یکی از مواردی اســت که می تواند به
کانون همیاران سالمت روان کمک کند. به این ترتیب که به پشتیبان ها 
آموزش مناســب جهت کنترل اوضاع و حمایت اولیــه از فردی که در 

خوابگاه با مشکلی درگیر شده و به آنها مراجعه کرده، داده شود.

فاطمه 
یزدی زاده

پرونده

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  831

   1398 مـاه  آبان   18 شنبـه 

5

پرونده



کمی بیشتر درباره فناوری تشخیص چهره

چهره خود را در مکان های عمومی بپوشانید!

chrome افزونه های کاربردی
از این به بعد قصد داریم در هر شــماره یکی از افزونه های کاربردی گوگل کروم را برای شــما معرفی کنیم:

Dayboard
Dayboard سربرگ جدید در مرورگر شما را به یک لیست 
وظایــف تبدیل می کند. این افزونه یک فهرســت کارها یا 
Todo list است که به شما اجازه تمرکز بر پنج مورد در طول 
روز را می دهد. روز خود را با نوشــتن مهم ترین وظایفی که 
بایستی تا پایان روز به سرانجام برسانید، شروع کنید. هر بار 
که یک تب جدید در مرورگر باز می کنید، این لیست وظایف 
را با اولویت بندی که تعیین کرده اید، به شما نشان خواهد 
داد تا به جای گشــت وگذار در سایت هایی که تمرکزتان بر 
کارها را از بین می برند، به فکر انجام کارهای کامل نشــده 
بیفتید. در واقع با این افزونه می توانید بر مهم ترین کارهای 

روز تمرکز کنید!

همــه ما اگر روز خود را بدون انجام کارهایی که باید انجام 
دهیم، به پایان برســانیم، احســاس گنــاه می کنیم ولی 
همیــن که لیســت مشــخصی از کارهایی را کــه اولویت 
باالتــری دارنــد مدام جلو چشــم خود ببینیــم، احتمال 
اینکــه در پایــان روز کاری آنها را به ســرانجام برســانیم، 
بیشــتر می شــود. Dayboard دقیقا همیــن کار را انجام 
می دهــد و به احتمــال زیاد اســتفاده از آن برای شــما و 
کارایی تان مفید خواهد بود. این افزونه بی نهایت ســاده و 
کاربردی، همواره گزارشی از 14روز آخر عملکرد کاربر را 
به نمایش می گذارد. همین ویژگی جالب به شــما امکان 
می دهد دورنمایی از ســطح بازدهی در طول هفته داشته 
و در صــورت نیاز به تغییــر ســبک و روش کار خود اقدام 

کنیــد. البته این برنامه هیچ گونه تنظیمات اضافه تری در 
اختیار کاربر قرار نمی دهد اما توسعه دهندگان وعده آن را 
داده اند. باید دید چه تنظیماتی مد نظر توسعه دهندگان 
این افزونه اســت و آیا سادگی اســتفاده از آن در آینده نیز 

حفظ خواهد شد یا خیر.

زمانی که شما عکس خود 
را در فیس بوک بارگذاری 
می کنیــد، ایــن پلتفــرم 
به طور خودکار، صفحه و 
نام افرادی را که در عکس 
حضور دارند در عکس برچسب گذاری 
می کنــد. هرچند در نــگاه اول به نظر 
شما این راهکار فیس بوک جالب است 
و کار شما را راحت کرده، اما آیا تاکنون 
به این فکر کرده اید که پشت پرده این 
تکنولــوژی چه اتفاقاتی رخ می دهد؟ 
شــاید جالب باشــد بدانید تکنولوژی 
تشــخیص چهره، زمانی کــه مثال در 
خیابان های لنــدن راه می روید، قادر 
است شــما را تعقیب کند؛ حتی بدون 
اینکه از شــما اجازه بگیــرد و روح تان 
خبــردار شــود. مانند هــر تکنولوژی 

جدیــد دیگــر، تکنولــوژی تشــخیص چهره نیــز مزایا و 
معایبی دارد. در این گزارش، شما را با مزایا و معایب این 

تکنولوژی آشنا می کنیم.

رد پای هوش مصنوعی
تشــخیص چهره، یــک تکنولوژی بیومتریک اســت که از 
تشــخیص اجزای صورت برای شناســایی افراد استفاده 
می کنــد. شــرکت تحقیقــات »االید مارکــت« پیش بینی 
می کند در ســال 2020 بازار تشــخیص چهره، 9 میلیون 
و 600 میلیــارد دالر افزایــش یابد. امــروزه این تکنولوژی 
کاربردهای مختلفی دارد؛ از جمله اینکه شــما می توانید 
قفــل موبایل تــان را باز کنیــد، در گیت امنیتــی فرودگاه 
شناسایی شوید و از فروشــگاه خرید کنید. حتی در سال 
2018 یکی از خوانندگان مشــهور در کنسرت خود از این 
تکنولوژی استفاده کرده تا از ورود افرادی که با وی خصومت 

دارند، باخبر شود.
دنیــای امروز ما با اطالعاتی از این قبیل اشــباع شــده و 
تعداد زیــادی از داده های ویدیویی و عکس ها، مجموعه 
داده هــای مورد نیــاز برای بــه کار انداختــن تکنولوژی 
تشــخیص چهــره را فراهــم می کننــد. سیســتم های 
تشــخیص چهره، اطالعات دیــداری و میلیون ها عکس  
و فیلــم موجود در شــبکه های اجتماعی، گوشــی های 
هوشــمند و دوربین های مداربسته را می تواند شناسایی 
کنــد. قابلیت های یادگیری ماشــینی و هوش مصنوعی 
می توانند اجزای صورت را به صورت محاسباتی تشخیص 
دهند، الگوها را در اطالعات دیداری جســت وجو کنند و 
عکس ها، ویدیوها و اطالعات جدید دیگری را که در پایگاه 
داده های تشخیص چهره ذخیره شده اند، برای تشخیص 

هویت مقایسه کنند.

به سادگی یک نگاه
یکی از مهم ترین مزایای تکنولوژی تشخیص چهره، ایمنی 
و امنیت آن است. ســازمان های اجرای قانون با استفاده 
از این تکنولوژی، جرائم را کشــف یا کودکان و ســالمندان 
گم شده را پیدا می کنند. در نیویورک، پلیس با استفاده از 
تشــخیص چهره توانست در مدت 24 ساعت، متهمی که 
زنی را با چاقو تهدید کرده بود، دستگیر کند. در شهرهایی 
که پلیس زمان رسیدگی به جرائم کوچک را ندارد صاحبان 
کسب وکار، سیستم های تشخیص چهره را نصب  کرده اند 
تا مردمی را که وارد فروشــگاه می شــوند، زیر نظر بگیرند و 

مظنونان را شناسایی کنند.
فرودگاه هــای آمریکا نیــز این تکنولــوژی را بیش از پیش 
در محل های بازرســی  امنیتی خود به کار می برند. وزارت 
امنیت داخلی آمریکا پیش بینی می کند تشخیص چهره تا 
سال 2023، برای 97درصد از مسافران مورد استفاده قرار 
می گیرد. زمانی که مردم آگاه باشند که تحت نظر هستند، 

احتمال ارتکاب جرم آنها کمتر می شود.
از آنجا  که تشخیص چهره، برخالف اثر انگشت و ابزارهای 
امنیتی دیگر به تماس نیاز ندارد، این تکنولوژی تجربه ای 
سریع، خودکار و تأیید یکپارچه را به همراه دارد. همچنین 
 ایــن تکنولــوژی ماننــد کلیــد و آی دی، گــم یــا دزدیده 

نمی شود.
تشــخیص چهــره می توانــد آســودگی را فراهــم کنــد. 
عالوه بــر اینکه به شــما کمک می کنــد روی عکس های 
فیس بــوک یــا فضــای ذخیره ســازی ابــری در گــوگل و 
اپل برچســب بزنیــد، ایــن امــکان را نیز فراهــم خواهد 
کــرد کــه فرآیند پرداخــت در فروشــگاه ها، بــدون نیاز به 
 کارت اعتباری یا پول و با اســتفاده از اســکن چهره شــما 

انجام شود.

حریم خصوصی یا امنیت و رفاه بیشتر؟
بزرگ ترین ایرادی که در تکنولوژی تشخیص 
چهره از نظر بسیاری از مردم وجود دارد، این 
است که این تکنولوژی حریم خصوصی افراد 
را به خطر می اندازد. در حقیقت، بسیاری از 
شــهرها ازجمله سان فرانسیسکو، کمبریج 
و ماساچوست اســتفاده از تشخیص چهره 
آنی در سازمان های اجرای قانون را ممنوع 
کرده اند یا در آینده نسبت به ممنوعیت آنها 
اقدام خواهند کرد. شــهرداری این شهرها 
معتقد است معایب تشخیص چهره، بیشتر از 
مزیت های آن است. پلیس هنوز هم می تواند 
از فیلم دستگاه های شــخصی برای یافتن 
مجرمان اســتفاده کند. بحث ممنوعیت به 
نهادهای دولتی برمی گردد که نمی توانند از 
نرم افزار تشخیص چهره زنده استفاده کنند.
ناحیه کینگز کراس لندن از تشخیص چهره 
اســتفاده می کند، عالوه بر این لندن پیشــرو در استفاده 
از ایــن تکنولوژی اســت. در رویدادهای آزمایشــی، این 
شهر امیدوار اســت که با حل مشکالت اساسی با افرادی 
که هویت خود را در برابر دســتگاه ها و ســایر موارد پنهان 
می کننــد، از صحت و درســتی سیســتم های تشــخیص 
چهره مطمئن شود. به عالوه جوامع دموکراتیک باید زمان 
استفاده از این تکنولوژی و مبنای حقوقی برای تشخیص 
چهره عموم را مشخص کنند. البته این تکنولوژی قادر به 
تشخیص رنگ و زن ها، همانند مردان سفیدپوست نیست، 
چراکه مجموعه داده هایــی که الگوریتم ها را ایجاد کرده، 
آن قدر قوی نیست که رنگ افراد و زن ها را تشخیص دهد. 
تا زمانی که این مشکل برطرف نشود، نگرانی ها برای عدم 
تشخیص هویت مردم با این تکنولوژی وجود دارد. همچنین 
مشکالتی وجود دارد که باعث عدم کارایی این تکنولوژی 
می شود؛ از جمله زمانی  که فرد ظاهر خود را تغییر دهد یا 

زاویه دوربین مناسب نباشد.
باید گفت تشخیص چهره به طور چشمگیری بهبود می یابد. 
با توجه به آزمایش های مســتقلی که موسسه ملی فناوری 
و اســتانداردهای آمریــکا )NIST( انجام  داده، سیســتم 
تشــخیص چهره در مقایســه با اطالعات به دست آمده در 
ســال های 2014 تا 2018 بهتر شــده است. مورد منفی 
دیگر در خصوص این تکنولوژی، مسائل موجود در ذخیره 
اطالعات حساس فرد است. در روزهای اخیر خبرها حاکی 
از آن بود که پایگاه داده حاوی اسکن های چهره افراد که از 
سوی بانک ها، نیروهای پلیس و نهادهای دفاعی استفاده  
می شــد، تخلف کرده است. سوال این اســت که آیا افراد 
حاضرند حریم خصوصی خود را به قیمت راحتی و امنیت 
بیشــتری که تکنولوژی تشخیص چهره فراهم می کند، به 
Forbes :منبع خطر اندازند؟ 

سید امیررضا 
درودیان

گزارش

برنامه کاربردی

 بدون یک خط 
کد بات بسازید

مایکروسافت از ابزاری رونمایی کرده که 
بدون نیاز به کدنویســی امکان ساخت 
چت بات های مبتنی بر هوش مصنوعی 
را فراهم می آورد. مایکروسافت چند روز 
قبــل در Ignite 2019، از پیش نمایش 
  Power Virtual Agentsعمومی ابزار
خود رونمایــی کرد؛ ابــزاری که بدون 
نیاز به دانش کدنویســی اجازه ساخت 

چت بات ها را می دهد. 
Power Virtual Agents مبتنــی بــر 
ابزارهــا و هــوش مصنوعــی موجــود 
آژور بــرای ســاخت بات ها اســت و به 
ادعای مایکروسافت، ساخت بات ها را 
به سادگی نگارش یک سند ورد خواهد 
ســاخت. نکته جالب آن است که اگر با 
ایــن ابزار بدون نیاز به کدنویســی یک 
بات ســاختید و بعد نیاز به استفاده از 
کد پیدا کردیــد، می توانید بات خود را 
به منابــع آژور تبدیل کــرده و تغییرات 
را روی آن اعمــال کنید. پــس از اتمام 
تغییرات دلخواه دوباره می توانید بات 
 را به حالت بدون کد تبدیل کرده و از آن 

بهره ببرید.

ربات های مکعبی
محققانMIT ، از ربات هایی ماژوالر 

و خود-اســمبل رونمایــی کردند. این 
ربات های مکعبی کــه M-Block نام 
دارند، می توانند به یکدیگر بپیوندند، 
روی هــم بپرنــد و ســاختار تــازه ای را 
شــکل دهنــد. مکعب هــای رباتیــک 
M-Block قــادر بــه برقــراری ارتباط 
بــا هــم هســتند و بــرای ایــن کار، از 
سیستمی مشابه بارکدخوان استفاده 
می کننــد. در واقع بارکــد و آهن ربایی 
که روی ســطوح شــش گانه  مکعب ها 
وجود دارد، شناســایی و اتصال آنها را 
به یکدیگــر امکان پذیر می ســازد. هر 
نــاوگان از ربات ها، شــامل 16 مکعب 
M-Block می شــود کــه می تواننــد 
وظایف ساده ای مانند تشکیل یک خط 
 یا دنبال کردن نــور را به صورت خودکار 

انجام دهند. 
این ربات های مکعبــی ماژوالر، دارای 
یک چرخ طیار با ســرعت 20 هزار دور 
در دقیقه هســتند که نیروی جنبشی 
خــود را از ترمــز ناگهانی آن به دســت 
می آورند. ام-بــالک می تواند روی هر 
سطح خود به چهار طرف حرکت کند؛ 
یعنــی در مجموع، 24 مســیر حرکتی 
دارد. اعضای تیم، به فکر اســتفاده از 
این مکعب های رباتیک در مأموریت ها 
و شــرایط اضطــراری هســتند؛ مثــال 
ساختن یک راه پله موقتی برای رسیدن 

به پشت بام ساختمان!

اخبار 
تکنولوژی

ماسماسک
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خدمات ارزش کاهیده!
مدت زیادی اســت کــه آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطــات و فناوری اطالعــات، از برخورد با 
کالهبرداران خدمــات ارزش افزوده یا همان 
صحبــت   )Value added Service( وس 
می کنــد و وعده پیگیری داده اســت. هفته 
پیش جهرمی در توئیتر خود کد دستوری ای 
را معرفــی کــرد و از مردم خواســت با این کد 
دستوری چک کنند که شرکت های خدمات 
ارزش افزوده چقدر پول از شماره آنها به جیب 
زده انــد. همچنین مدتی پیــش یک نماینده 
مجلــس اتهاماتی به جهرمی وارد و او را برای 
پاســخ دادن به مجلس دعوت کرد. به همین 
خاطر برای این شماره سراغ آقای وزیر رفتیم.

 Pooya Mosaddegh

اگه بیخیال باشیم و همین یه کار ساده که از دستمون بر 
میاد رو هم انجام ندیم هیچ حقی برای غر زدن نداریم. واقعا 
این جمله ی آخر تلخه! کمکم کنید حقتون رو بگیرم!!!!

دندون عقل 

یکی بیاد بگه قضیه ی این دعواها روی #وس چیه؟
چرا بعد اینکه آقای آذری جهرمی سفت و سخت پای اون 
وایســتاد یهو شروع کردن علیه اش خبر دادن بیرون که 

خواهرت ٦٩ میلیون حقوق میگیره و اینچیزا
قطعا خانوم نماینده مجلس خودش از این #وس متنعمه 
وگرنه همین امشب که متوجه این قضیه خواهر وزیر نشده

مهدی شیری 

تو این شــرایط که خیلی ها )به اجبار یــا دلخواه( دارن 
علیه #آذری_جهرمی انتحاری میکنن و اکانت شون رو 
میسوزونن، سعی کنیم بی اطالع، وجه المصالحه و سرباز 
بی جیره و مواجب دعواهای باندی و پشت پرده نباشیم.

#تذکر

 Ibrahim Golshani

آقای وزیر اوال ممنونم.
دوما حمایتت می کنیم.

سوما حق مردم اینه که این افراد وابسته به بعضی جاها، 
دادگاهی بشن.

از من 117.900 تومان در روز روشن #دزدیده اند

چند دقیقه »مکث«
شــنبه تــا سه شــنبه هفتــه گذشــته فضای 
روبروی دانشکده کامپیوتر میزبان غرفه های 
نماد )نمایشگاه معرفی آحاد دانشجویی( بود. 
این نمایشگاه هر ســال اوایل سال تحصیلی 
برگزار می شود و در آن گروه های دانشجویی 
خود را معرفی می کنند و دستاوردهایشــان 
را بــه نمایش می گذارند. یکــی از تفاوت های 
امسال با سال های گذشته این بود که تعداد 
غرفه ها کمتر بود و بیشتر انجمن های علمی 
و نشریه ها و بعضی گروه های فرهنگی غرفه 
نداشتند. تفاوت مهم دیگر این بود که امسال 
اولین ســالی بود که این نمایشــگاه در محل 

جدیدش برگزار می شد.

حسام الدین میرجلیلی 

امروز غرفه ی نشــریه ی ما در نمایشگاه را باد با خود برد؛ 
غرفه ای که در پایان زنجیره ی غرفه ها قرار داشت. یاد این 
تمثیل افتادم که همیشه بهترین جا برای خوابیدن در میان 
پتوست و آن که گوشه ی پتو نصیبش می شود، خواسته یا 
ناخواسته، انتظار چنین فالکت هایی را نیز باید بکشد.

 Amirhossein Zolfaghari

مکان نمایشگاه دســتاوردهای گروه های دانشجویی 
رو بخاطر نمایشگاه غذا)!( از محل همیشگیش یعنی 
بیــن تاالرها و ابنس به روبــروی کامپیوتر منتقل کردن 
که باعث حداقل نصف شــدن بازدیدکننده ها بود. این 
حجم از توجه به گروه های دانشــجویی و اولویت بندی 

به واقع که بی سابقست!

 MohamadHosein Nourian

آقا به پیر به پیغمبر ما تو اون غرفه 2*2 میخوایم انجمن رو به 
ملتی که نمی شناسنش معرفی کنیم. آخه ننت خوب بابات 
خوب االن من بیام برا تو اثبات کنم 88 تقلب شده یا نه؟؟

علی پرویزی 

ضمن تایید کلیــت حرف و موثردونســتن جدی محل 
برگزاری در دیده شدن گروه ها و تشکلها، در کمال احترام 
به سایر دوستان به عنوان کسی که خودم هم تو نمایشگاه 
حضور داشتم میخام بگم که تو نمایشگاه خیلی کم دیدم 
گروه هایی رو که برنامه جدی برا غرفشون داشته باشن!!!

فرهنگ عادالنه
طیبه ماهروزاده عضو شورای عالی آموزش و 
پرورش و همسر غالمعلی حداد عادل است. 
احتمــاال آن موقع کــه او را بــرای مصاحبه به 
شبکه ۴ دعوت کرده بودند، فکرش را نمی کرد 
گفتــن چند جمله  چنین هجمه ای علیه او به 
پــا کند. ماهروزاده در ایــن مصاحبه گفته بود 
با تأسیس مدارس غیرانتفاعی مخالف است 
ولی وقتی پسرش می خواسته به رشته انسانی 
برود، هیچ مدرســه خوبی در این حوزه وجود 
نداشــته و به همین دلیل به همراه همسرش 

مدارس فرهنگ را تأسیس کرده است.

محمدحسین اعلمی 

نکته اصلــی صحبت های خانــم ماهروزاده )همســر 
#حداد_عادل و عضو شورای عالی آموزش و پرورش( 
تاسیس مدرسه با رانت نیســت، اینه که سیاست گذار 
مملکت به جای حل کردن مسئله برای همه ، مسئله رو 
فقط برای خونواده خودش و بخشــی از جامعه اون هم 
جوری حل می کنه که به صورت جدی با مســئولیتش 

#تعارض_منافع داره!

سجاد نراقی 

خانم من 40 سال دیگه تو تلویزیون:
مــن با خوابــگاه خصوصــی مخالف بــودم ولی وقتی 
فهمیدیم دخترم از ســاعت #هشت_و_نیم نمی تونه 
از خوابگاه بره بیــرون یه خوابگاه خصوصی برا دخترم 

ساختیم که ساعت ورود و خروجش آزاده :(
#حداد_عادل                  #شریف

مهدی کریمان 

یهودیام میخواستن رئیس جمهور داشته باشن، کشور 
#فرهنگ_عادل تاسیس کردن 

 Aliakbar Abolhasani

فارغ از انواع تحلیل ها با اغراض سیاسی و غیر سیاسی 
لــه و علیه »قصه« مــدارس فرهنگ قصــد بیان تجربه 
شخصی دارم. بعد از گشــتی در مدارس دخترانه برای 
دخترم، مدرسه فرهنگ دخترانه در معیارهای موردنظر 
من با فاصله از مدارس دیگر جلوتر بود. خانم دکتر حداد 

عادل بسیار باسواد، به روز و با انگیزه است.

از هر دری سخنی

سینا طاهری 

اگر در این زمانه پیامبر بودم، در اولین دعوتم 
مردم را اینگونه بشارت می دادم:

بگویید »نمی دانم« تا رستگار شوید.

مهتاب محمودی 

اســالم اتفاقا نســبت به زمانه خودش نگاه 
مترقی به زن داشــته. مثال چندهمســری 
بدون هیچ محدودیت و حقوقی برای زن رایج 
بود اســالم محدودیت گذاشت واسش و یه 
سری حقوق برای زن در نظر گرفت. مشکل 
عده ای هستن که اصرار دارن قوانین 1400 
سال پیش رو بدون هیچ توجهی به تغییرات 

فرهنگی عینا اجرا کنن.

علیرضا 

نمی فهمم چــرا دم انتخابات مجلس یهو یه 
طیف خوبی از نماینده ها افشاگر میشن؟!

زاکانی 4ســال قبل قضایای وزارت نفت رو 
همین مواقع ریخت روی میز! و امثالهم...

چه خبره دقیقا؟
سه سال قبلی الل بودن اینا؟!

 AliBT

اینقدر انتگرال میگیرم تا بدستت بیارم
با توام ای پتانسیل ناشی از توزیع بار

بازنشستگی در بهشت 
توی یه شرکت خصوصی کار می کردم تا اینکه 
سال 71 به واسطه داییم که کارمند کتابخونه 
مرکزی دانشگاه بود، مشغول کار در انتشارات 
دانشگاه شــدم. از سال 75 هم مشــغول کار در کتابخونه 
معارف اسالمی شدم. اون ســال ها کتابخونه معارف توی 
همکف دانشــکده صنایع بود که بعــدا با کتابخونه مرکزی 
ادغام شد. سال 78 که بازنشست شدم، به درخواست دکتر 
اسدی گرمارودی به صورت پاره وقت وارد بخش اطالعات 

کتابخونه مرکزی شدم.
االن بــا خواســت خودم هــر روز میام اینجــا، چون وقتی 
وارد کتابخونه می شــم، انگار وارد بهشت شدم. به نظر من 
دانشــگاه قطعه ای از بهشته. تمام لحظاتی که اینجا بودم 
برام پر از خاطره بوده؛ بچه هایی که توی این ساال باهاشون 
آشــنا شــدم مثل خانم میرزاخانی، عادل فردوســی پور و 
بقیه، همه شون بچه های خوبی بودن. بچه های اینجا مثل 
فرشــته می مونن؛ طوری که کار توی کتابخونه و ســروکار 
داشــتن با بچه ها اینقدر برام جذابــه که گذر زمان رو اصال 
حــس نمی کنم. خدمت به بچه ها رو یه جــور عبادت برای 
خــودم می دونم. رمــز موفقیت و خوشــحالیم رو توی این 
می دونم که بچه ها رو مثــل بچه های خودم می بینم و فکر 
می کنم رفتار خوبی که با بچه ها دارم، در نهایت به خودم و 

خانواده م برمی گرده.

از بچه ها می خوام بیشتر به کتابخونه بیان. قبال کتاِب خوب 
کم بود و اشــتیاق به مطالعه زیاد ولی االن کتاِب خوب زیاد 
شــده و متأسفانه اشــتیاق به مطالعه کم. از وقتی که دکتر 
باغرام که هیئت علمی دانشکده فیزیک و فرد فرهیخته ای 
هســتن، مدیر کتابخونه شــدن، یه طرحی رو اینجا پیاده 
کردن که بچه ها می تونــن داخل دفتری که توی اطالعات 
هســت، اســم هر کتابی رو که بخوان یادداشت کنن و بعد 
از بررســی اون کتاب خریداری می شــه، به شرطی که اون 
کتاب داخل کتابخونه موجود نباشه. توی این طرح کتاب ها 
نهایتا برای کتابخونه می شــه اما اگــه بچه ها کتاب رو برای 
خودشون هم بخوان، می تونن به طبقه سوم مراجعه کنن و 
برای خرید کتاب درخواست بدن. کتاب خریده و با تخفیف 
به دانشجوها فروخته می شه. معاون کتابخونه، خانم دکتر 
رقابــی هم همکاری زیادی با بچه هــا دارن. یه مژده هم به 
دانشــجوهای مقطع دکترا بدم که به زودی توی طبقه سوم 

یه سالن مطالعه الکچری براشون افتتاح می شه!
متأسفانه باید بگم احساس می کنم توی نسل جوون یه حس 
یأس و ناامیدی دیده می شــه. باید امیــد و اعتماد به نفس 
توی جوونا جای این یأس رو بگیره، چون آینده مال اوناس 
و ان شاءالله آینده شون روشنه. قدر دوران دانشجویی تون رو 
بدونین، چون این دوران یکی از بهترین دوران زندگی تونه و 

بعدا همه این روزا به خاطرات خوب تبدیل می شه.

مریم 
اشتهاردی

مردمان شریف
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قوانین این بازی ساده است. شما باید همه جزیره)دایره(ها 
را با استفاده از پل )خط(هایی که بین آنها رسم می کنید، به 
هم متصل نمایید. البته پل ها باید شرایط زیر را داشته باشند:

z	.پل ها نباید یکدیگر را قطع کنند
z	.پل ها می توانند عمودی، افقی و یا 45 درجه باشند
z	.حداکثر یک پل می تواند دو جزیره را به هم متصل کند
z	 تعداد پل هایی که به هر جزیره وصل می شود باید با شماره

آن جزیره برابر باشد.
z	 اتصــال جزیره ها از طریــق پل ها باید یک گــراف همبند

تشکیل دهد.
z	 چند پل در شــکل اولیه داده شده اند. شما باید بقیه پل ها

را پیدا کنید.

عالئم سرطان شریف
بعــد از کلیپی که انجمن اســالمی 
پخش کرد و بدون دخالت و دســتور 
هیئت نظارت و فقط بر اســاس رأی 
اکثریت شورای عمومی از روی کانال 

برداشته شــد، هفته گذشــته مطب پر 
شده بود از بیمار سرطانی؛ سرطان پا، 
ســر، کتف، بال، ران، اینترنت، توییتر، 
اینستاگرام، نکست وی پی ان، سرطان 
مرد، سرطان زن، سرطان پشت کتابخانه 
مرکزی، دفتــر انجمن علمی و ســالن 
مطالعه از هشت تا ده شب. اما شایع ترین 
سرطان بین مراجعین، سرطان شریف 
بــود. از آنجایــی کــه در خصــوص این 
سرطان خیلی کم حرف زده شده و هنوز 
خارجی ها فیلمی برای آن درست نکرده 
و تشــکلی هم زیرنویس آن را ننوشــته 
اســت، این شــماره را به آموزش عالئم 

سرطان شریف می پردازیم.
عالئم خفیف سرطان شریف در فعاالن 
فرهنگی بیشتر به چشم می خورد. این 
گــروه در مرحله اول بــه دو صورت وارد 
فعالیت فرهنگی می شوند: یا احساس 
تکلیف می کنند و یا خاطرخواه کســی 
می شــوند. دســته دوم اگر به نیتشــان 
برسند، درمان می شوند و دیگر فعالیت 
فرهنگی نمی کنند اما اگر درمان نشوند، 
احســاس تکلیف می کنند و به دســته 
اول می پیوندند. دســته اول اگر در حد 
فعالیت سطح دانشــگاه باقی بمانند، 
مشکل خاصی ندارند اما اگر وارد توییتر و 
اینستاگرام شوند، نشان دهنده آن است 
کــه بیماری وارد مرحله جدیدی شــده 
است و سریع باید آزمایش فالوور بدهد. 
میزان مجاز فالوور در افراد مختلف بسته 
به مقاومت شــان، متفاوت است. افراد 
عادی معموال تا 300 فالوور قابل درمانند 
اما در برخی افــراد که بنیه ضعیف تری 
دارند، دیده شــده است که با 50 فالوور 

هم دیگر امیدی به درمانشان نیست.
دانشجویان می آیند و می روند اما عالئم 
شدید سرطان شــریف را بیشتر باید در 
برخی استادان جست وجو کرد. گروهی 
از استادان هستند که فکر می کنند تن 
آدمی شریف است به استاد شریف بودن، 
نه به جان آدمیت. خیال تان را راحت کنم 
که آنها قابل درمان نیستند. از آنها دوری 
کنید چون متأسفانه این سرطان مسری 
است و اگر با آنها هم نشینی کنید، شما 
را نیــز در معــرض ابتال قــرار می دهند. 
مشــکل بزرگی که این افــراد دارند این 
اســت که حاضر به پذیرش بیمار بودن 
خود نیســتند و اصال به پزشک مراجعه 
نمی کننــد. عالئمش را نیز همه شــما 
حفظید. ســالم نمی کنند، در اتاقشان 
نیســتند، پایان نامه های تخیلی تعریف 
می کننــد، دنبــال اســتخراج مقاله از 
زمینه های مقاله خیز با نیروی انســانی 
مفت دانشجو هستند و برای کوچک ترین 
کاری که برای شما انجام می دهند، منت 
بســیار می گذارند. البته تعدادشان کم 
است، ولی برخورد با حتی یک نفر از آنها 
برای تلخ شدن دوران دانشجویی یک فرد 

عادی کافی  است.

گفتی ز جهان چه غصه داری آخر؟ /  آن غصه که در جهان نگنجد دارم سوزی که در آسمان نگنجد دارم /  وان ناله که در دهان نگنجد دارم 
)خاقانی شروانی، قرن ششم، رباعیات( 

دکتر انوچ
این شماره از روزنامه تقدیم می شود به آن لحظه ای که نیاز است مشکلی حل شود، مداخله ای 
صورت گیرد، حرفی زده شود، دلی به دلی گره بخورد اما چون درد از جنس فیزیکی نیست، 
کسی جدی اش نمی گیرد و می گذارد خودش خوب شود اما نمی شود که نمی شود. این شماره 
از روزنامه تقدیم می شود به آنهایی که راهنمایی ات می کنند در شرایط دشواری که از تلخی 

موقعیتی یا برخورد آدمی، خودت نمی دانی چه کنی و حتی نمی خواهی یا نمی توانی به دوست 
و رفیق و قوم و خویشــی هم چیزی بگویی، آنهایی که در روزهای ســخت و سیاه نمی گذارند 
درمانده، ناتوان و شوکه بمانی. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به آنهایی که جای خالی 
چنین کمک هایی آزارشان داد و در راه ماندند، آنهایی که پایان داستان شان تلخ شد و تلخ ماند. 

6۳۷****۰۹۳۰: اول دو ســه برگ اخر روزنامه سیاه سفید 
شــد. به مرور اومد جلوتر. تا اینکه کل روزنامه ســیاه سفید 
شد بجز جلدش. یواش یواش فك کنم به سمتی بریم که یه 
برگه بدن دستمون بگن خودتون به اخبار و نوشته هاش فك 

کنید. خسته نباشید! عالیه
  ببیــن االن احتمــال جدی تر اینــه که تو کم کم 
توانایی بیناییت رو از دســت داده باشی. یه چشم پزشک 

برو؛ نگرانتم!
۳۰6****۰۹۳۰: فکــر میکنم فرقی بایــد خرس قطبی با 

دانشجو باشد!
امکان نداره شما بتونید مسله رو برسی کنید بدون آشنایی با 

بستر و جو اون مجموعه
این یعنی یك طرفه به قاضی رفتِن

شــده تاحاال از مشــکالت این بخــش از دانشــگاه حرفی 
زده بشــه؟از دیدگاه دانشــجوهای خود پردیس به مسئله 

بپردازید؟
  حاال فی المثل که مجادله نیســت؛ ولی بحثی 
که در مــورد پردیس بود، در مورد وجود یا عدم پردیس بود 
کــه خب مقدم بر آسیب شناســی فضــای پردیس کنونی 
دانشــگاه بود. به هر شــکل، تأکید می کنم که ما فراخوان 
دادیم و همون اول جلســه هم بحث شــد کــه ای کاش از 
بچه های پردیس هم می اومدن ولی خب بچه های پردیس 
افتخــار ندادن! حاال اگر نکته مفیدی به ذهنت می رســه 
هنوز می تونی بیای و بیانش کنی و ما هم استفاده می کنیم. 
هرکدوم از روزهای هفته، هر ســاعتی از شــبانه روز، دفتر 

روزنامه منتظریم!

۰۹1****۰۹12: شــما میدونید چرا جلوی جباری شــبیه 
صحرای کربال شده؟ 

  ســالم. فعال شــرط احتیاط اینه کــه به هنگام 
تردد، آب به همراه داشته باشید!

۰1۴****۰۹1۰: چرا امروز )5شنبه( شریف پالس هر وقت 
میرفتیم فقط 1 دونه غذا واســش مونده بود. به هیشــکی 
بیشتر از 1 دونه غذا نمیفروخت. بابا بچه های شریف هوش 

اقتصادی دارن ولی دیگه غذا رو که احتکار نمیکنن.
  به نظرم در مقابله با طرح چند همسری، طرح 
مقابله با چند غذایی رو هم استارت زدن! اصال چه معنی 
داره وقتی یکی واسه خودش هم نمی تونه غذا بگیره، شما 
دو تا غذا بگیری؟ اون غذای اول چه حســی بهش دست 

می ده خب؟

تقدیم می شود به ...
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مطب 
دکتر انوچ

	z استاد شریف ما سر کالس می گوید این بچه های روزنامه
هر هفته از ما و دانشــکده ما می نویســند و با خودشــان 
فکــر می کنند کار خیلی مهمی انجــام می دهند. ما هم 
می فهمیم چقدر افکار دانشجویان االن چیپ و سطح پایین 

شده است. البته حرف اینها اصال برای ما مهم نیست.
	z :دانشــجوی شــریف ما به هم گروهی پروژه اش گفت

»پروژه کارشناسی ما خیلی ساده است! تولید یه چیزی 
از یه چیز دیگه است.«

	z استاد شریف ما یک روز سر کالس نیامد و آن روز یکی

از دانشــجوهایش به جــای او آمد ســر کالس و حضور 
غیاب کرد و رفت.

	z استاد شریف ما در پاسخ به سوال دانشجویی که پرسید
چــرا برای امتحانی که یک ســاعت وقت الزم داشــت، 
نیم ســاعت وقت تعیین کردید، گفت: »شــما شریفی 

هستید، باالخره باید قوی باشید«.
	z اســتاد شــریف ما مکررا توصیه می کند که با هم دعوا

نکنید و »غوغازیســت« نباشــید اما هر بــار که خودش 
جمله ای می گویــد، غوغایی به پا می کند که تا مدت ها 

جایش می سوزد.
	z فارغ التحصیل شریف ما افزایش نسبت 6درصدی به

13درصدی را رشد 57درصدی اعالم کرد.
	z دانشجوی شریف ما که از فعاالن قدیمی تشکلی است

و االن هم مشغول ارشــدخواندن در دانشکده باکالس 
شریف است، توییت هایی می زند که غلط امالیی از سر 
و رویش می ریزد. تازه خودش بعد از تغییر کتاب درسی 
ادبیــات می گفت که بــه نظرش این کتــاب تنها کتاب 

دوست داشتنی و ارزشمند دوره دبیرستان بوده است.

استاد 
شریف 
ما ...

پیچک
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