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آخرین شماره ترم

 فقط دانشمندها 
به درد نمی خورند

دانشــمند بودن شرط الزم 
به درد خوردن اســت؟ این 
سؤال وقتی با پوستر مراسم 
شهدای هســته ای کشور 
مواجه می شویم، پررنگ تر 
می شود. امســال که کنگره شــهدای دانشگاه 
مراسمی را برای یادبود مصطفی احمدی برگزار 
کرد،  خبری از عنوان دانشــمند هســته ای در 
اطالعیه هایش نبود. شــاید به ایــن دلیل که 
دوســتان مصطفی که هنوز در شریف هستند، 
آن قدر احســاس صمیمیت با او دارند که هنوز 
هم دوســت دارند او را مثل روزهای گذشــته 
مصطفی احمدی بنامند، نه احمدی روشــن. 
مصطفایی که ثابت کــرد برای به دردخور بودن 
نباید تنها دانشــمند بود. همه خوب می دانیم 
که بسیاری از کاســتی ها و نیازهای ما را دانِش 
تنها حــل نمی کنــد و دلیل ایجادشدنشــان 
هم نداشــتن دانش کافی نیســت. همه خوب 
می دانیم به آدم هایی نیاز داریم که کفش آهنی 
بپوشند،  از سختی های کار و دوندگی هایی که 
بی مناســبت و آزاردهنده می نمایند، خســته 
نشــوند و مرد کار باشــند. برای رفع مشکالت 
اقتصادی کشور و کارآفرینی فقر دانشی داریم 
یا مشکالتی که اراده ها را سست می کند؟ جاده 
صاف کن هایی که دیرتر خســته می شوند و به 
قولی پوستشــان کلفت تر اســت، باید باشند تا 
از پس مشــکالت موجود برآینــد و راه را برای 
دانشمندهایی که زود خسته می شوند و در راه 
می مانند، هموار کنند. درسی که مصطفی برای 
هم دانشگاهی هایش دارد، از نظر من این است و 
عنوان دانشمند چیزی را در رابطه ما و او تغییر 

نخواهد داد. 
یک عیب دیگر روایت های رسمی و بزرگداشتی 
از آدم هــا جدا از خشــک و بی روح بودنشــان، 
نشاندن آدم ها در هاله ای از اثیر و دست نایافتنی 
بودن است. انگار آدم هایی که یک باره از میان ما 
می روند، کسانی اند که فرســنگ ها با ما فاصله 
داشته اند. منکر این نیستم که پس از آن انفجار 
فاصلــه امثال مــن و آدم هایی مثــل مصطفی 
فرسنگ هاســت؛ ولی باور کنید، روزهایی که 
مصطفی در ایــن دانشــگاه درس می خواند و 
پله های ابن ســینا را باال و پایین می کرد، بیش 
از همه چیز به انرژی و نشــاط و شوخی هایش 
معروف بود. روحیه ای کــه در دوران کاری هم 
ادامه داشــت و به قول یکــی از مبلغان مذهبی 
دانشگاه که به نطنز هم برای تبلیغ سر زده بود، 
مصطفی کارش سربه ســر حاج آقا گذاشــتن و 

شوخی با جمع بود. 
هــر ســرمایه ای را برای اســتفاده مناســب 
باید درســت شــناخت و درســت به کار برد. 
مصطفی احمدی برای دانشــجوی شــریفی 
نماد دانشــمندی درون البراتوار نیســت. نماد 
مهندسی سخت کوش اســت که سختی کار از 
پایش نینداخته و راه را بــرای آن هایی که برای 
به کار بردن دانش،  محیطــی آرام می خواهند، 

هموار کرده است. 
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آیا بین زبان و شــهرت رابطه ای 
وجــود دارد؟ مطالعــات اخیر 
نشــان می دهند تعــداد افراد 
مشهور یک کشور بیشتر به زبان 

آن کشور مرتبط است...

به ما بپیوندید  تأثیر نوع زبان روی شهرت

دانشجویان درس فرایندهای تولید مهندسی پروژه های 
صفحه   5 نهایی خود را در مقابل دیدگان سرمایه گذاران... 

ترس حس عجیبی است. با اینکه به عنوان حسی منفی در 
صفحه   6 انسان قلمداد می شود... 

مرتضی احمدی هم رفت تا آخریــن برگ ریز هنرمندان 
صفحه   7 ایران در پاییز امسال باشد... 

به صدای طهرون گوش دهیمطعم شیرین ترسآیین معرفی محصوالت درس

مرتضی یاری

صفحه  4

برگزاری کارگارهای علمی توسط دانشجوهای دیروز

یک همکاری بین المللی شریفی

 »

صفحه   2

صفحه   3دردسرهای یک روانی مزاحم

چند وقتی است که مزاحمت ها در مسیر 
تردد دختران خوابگاهی بیشتر شده است. از 
قرار معلوم به جز چند مورد زورگیری، بیشتر 
مزاحمت ها از سوی فردی با  اختالالت روانی 
انجام شده است. رفتارهای این آدم روانی 
تابه حال خطری جدی برای دانشجوها نداشته 
است، اما دانشگاه و نیروی انتظامی برای این 
وضع چه کار کرده اند؟

س: علی سینا  اسالمی
عک

دانشگاه برای مزاحمت ها 
در مسیر طرشت2 چه کار کرده است؟
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نتایج لیگ فوتسال
 در ادامــه بازی های لیگ فوتســال، عمــران به مصــاف ریاضی-صنایــع رفت و 
ریاضی-صنایع که گویا نذر کرده است در لیگ امسال بازی هایش را با اختالف یک 
گل واگذار کند، این بازی را هم چهار بر ســه به عمران باخت تــا عمران با یک بازی 
بیشتر نسبت به م.شیمی دوباره به صدر جدول برگردد. در بازی دوم این روز مکانیک 

هفت بر دو پردیس را در هم کوبید تا در این زمینه از برق عقب نماند. دوشــنبه برق به سختی و با نتیجه 5 بر 4 
انرژی را پشت سر گذاشت و در بازی دوم این روز کامپیوتر دو بر صفر شیمی-فیزیک را مغلوب کرد. 

آخرین بازی های ترم
هر سال با عبور از نیمه دوم دی ماه و با شروع امتحانات پایان ترم، همه فعالیت هایی 
که یک طرف آن دانشجو است، با خلسه یکی دو ماهه مواجه می شود. لیگ فوتسال 
هم از این قاعده مستثنی نیست و لذا فردا با برگزاری دو بازی و هم زمان با پایان نیم 
فصل، لیگ به تعطیلی طوالنی مدت می رود. در اولیــن بازی فردا مواد-هوافضا در 

حالی به مصاف م.شــیمی می رود که م.شــیمی به برد احتیاج دارد تا به صدر جدول برگردد. در دومین دیدار 
فردا، بازی برق و شیمی-فیزیک که هفته اول لیگ به دلیل میان ترم برقی ها عقب افتاده بود، برگزار می شود.

بــــــــــخش  خـــــــبری شریف نیوز

یکشــنبه هفتم دی ماه در ســالن  سمعی بصری دانشــکده صنایع دو گزارش
جلسه ارائه علمی برگزار شد. حامد یارمند و بهداد مسیح 
تهرانی ارائه دهندگان این سمینارها بودند. حامد یارمند 
که ورودی هشتادوهفت شریف بوده، دکترای تحقیق در 
عملیات خود را از دانشــگاه ماساچوست بوستون گرفته 
است. موضوع سمینار او  تخصیص بهینه واکسن در دو فاز 
به مناطق مختلف درصورت عدم قطعیت بود. بهداد مسیح 
تهرانی نیز که کارشناســی خود را در شــریف گذرانده، 
دکترای تحقیق در عملیــات خود را از دانشــگاه ایالت 
پنســیلوانیا دریافت کرده اســت. موضوع ارائــه او نیز 
کاربردهــای تحقیق در عملیــات در صنایــع فناوری 

اطالعات بود.
این ســمینار برنامه مشترکی از شبکه انتشــار دانش و 
انجمن بین المللی مدیران ایرانی بود که به همت دانشکده 
صنایع برگزار شد. شبکه انتشار دانش و انجمن بین المللی 
مدیران ایرانی دو سازمان غیرانتفاعی هستند که با هدف 
ایجاد شــبکه ارتباطی و همکاری بین مدیران و محققان 
و استادان ایرانی تبار داخل و خارج کشور برای پیشرفت 

و توسعه علمی، فنی و مدیریتی کشور تأسیس شده اند. 
انجمــن بین المللــی مدیــران ایرانی کــه انجمنی در 
کاناداست، برای تحقق اهداف خود که در باال آورده شد، 
فعالیت های زیر را انجام می دهد: سخنرانی ها، کارگاه های 
فشرده  آموزشی، برنامه های مربی گری، ایجاد شبکه های 

رســمی برای دانشــگاهیان و مدیران و فرصت ورزان و 
سرمایه گذاران برای برقراری ارتباط حضوری و اینترنتی. 
به این ترتیب فارغ التحصیالن ایرانی مقیم خارج ارائه های 
مختلفی را در دانشــگاه های مختلف در سراسر کشور با 

توجه به مخاطب موردنیاز برگزار می کنند. 
دانشکده کامپیوتر هم در این روز شاهد برگزاری کارگاهی 
بود با عنوان نظریه الگوریتمی بازی ها. ارائه دهندگان این 
برنامه هم از دانش آموختگان شریف بودند، محمد حسین 
باطنی دانشجوی کارشناسی کامپیوتر و وهاب میررکنی 
دانش آموخته کامپیوتر دانشگاه و محمد مهدیان که این 
روزها از محققان گوگل هســتند. کارگاهی که شرکت 
در آن برای دانشــجویان آزاد و رایگان بود، بنا بود تجربه 
کسانی را که روزهای گذشته پشــت همین صندلی ها 

می نشسته اند، به دانشجوهای امروز منتقل کند. 
در وصف خروج دانشــگاهیان از کشــور و خسارتی که 
به کشــور از این راه وارد می آید، ســخن های فراوانی 
گفته شده اســت. البته حرف های دیگری هم زده شده 
اســت که جامعه علمی بایــد ارتباط جــدی و پویایی 
با دانشــگاه های جهان داشــته باشــد تا از قافله علم 
عقــب نماند. به جرئت یکــی از بهترین و آســان ترین 
راه ها در وضع موجــود برای اســتفاده بهتر از ظرفیت 
نیروی انســانی ایرانی خارج از مرزها همین کارگاه ها 
و ارتباطات دانشــی و البته حضوری باشــد. مطمئن 
باشــیم که همــه آن هایی کــه روزی اینجــا درس 

خوانده اند، آن قدر دل در گرو شــریف دارند که زمانی 
را برای دیدن دوباره دانشــگاه دیروزشــان بگذارند و 
اگر توانســتند، کاری هم برای دانشگاه بکنند. منظم و 
سازمان مندکردن چنین برنامه هایی آن هم به صورت 
رسمی و جدی از سوی مدیریت دانشــگاه تا زمانی که 
ظرفیت کافی برای جذب همه نیروی انســانی کشور 

وجود ندارد، راهی عاقالنه، به صرفه و راهگشاست. 

برگزاری کارگاه های علمی توسط دانشجوهای دیروز

یک همکاری بین المللی شریفی 
اگر قصد تغییر رشته یا گرایش برای نیم سال   
دوم امســال را دارید، وقت انجــام این کار تا 
24دی است. آیین نامه ها و فرم های مربوط 
در سایت آموزش موجود است. اگر قصدش 
را دارید، با توجه به طوالنی بودن امور اداری، 

بهتر است زودتر دست به کار شوید. 
هم زمان با چهارمیــن کنفرانس بین المللی   
آکوستیک و ارتعاشات، از دکتر محمد تقی 
احمدیان استاد دانشکده مهندسی مکانیک 
دانشگاه شریف، به عنوان محقق و پژوهشگر 
برجسته تقدیر شــد. این تقدیر نامه از طرف 
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران به دکتر 

احمدیان داده شد.
به مناســبت آغاز امامت امــام زمان)عج(،   
جشن بزرگ صبح صادق شــنبه 13 دی از 
ســاعت 13 تا 15 در ســالن جابر بن حیان 
برگزار می شود. ســخنران این برنامه حجت 
االســالم دکتر رفیعی و موضوع سخنرانی 
جایگاه امام زمان )عــج( در زندگی امروز ما 

پس از 1140 سال است.
آخریــن برنامه این ترم گروه کــوه، آخر این   
هفته برگزار می شــود. برنامــه صعود برای 
12دی و مخصــوص دختران اســت. برای 
 hamnavard.sharif.ir ثبت نام به ســایت

مراجعه کنید.  
عالقه مندان به نوشتن داستان، می توانند   
در کارگاه های آشــنایی با مبانی داســتان 
کوتاه و داستان نویسی شرکت کنند. کارگاه 
آشــنایی با داســتان کوتاه روز چهارشنبه 
از ســاعت 14 در کالس 8 دانشــکده برق 
با تدریــس دکتر مریــم ســیدان برگزار 
می شــود. کارگاه داستان نویسی کوتاه هم 
با تدریس آقــای علیرضا محمــودی در 4 
جلسه 2ســاعته و  از 2 بهمن، هر پنجشنبه 
برپاســت. برای ثبت نام، اسم و شماره خود 

را به ایمیل ieee@sharif.ir بفرستید. 
دکتر فتوحــی و دکتر ملکــی معاون جدید   
فرهنگی با همــکاران معاونــت فرهنگی و 
اجتماعی دیدار کردند. در این دیدار که دکتر 
دهقانی معاون سابق فرهنگی و اجتماعی نیز 
حضور داشت، دکتر فتوحی مباحث فرهنگی 
را جزء اولویت های اصلی دانشــگاه قلمداد 
کرد. کارکنان معاونت فرهنگی هم با اهدای 
هدایایی از زحمــات دکتر دهقــان تقدیر 

کردند. 

از تربیت بدنی چه خبر؟
هفته گذشته تغییری در برنامه تمرین تیم جودو و تکواندو دانشگاه رخ داد و از این 
به بعد تمرینات تیم جودو روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17:30 تا 
19:30 برگزار می شــود. تمرینات تیم جودو تحت مربی گری استاد کیهان حتی 
در زمان امتحانات هم برگزار می شــود. برنامه تمرینات تیــم تکواندو هم که تحت 

مربی گری استاد زاهدی معروف برگزار می شود، به یکشنبه و سه شنبه، ساعت 17:30 الی 19:30 انتقال پیدا 
کرده است. برای اطالع از سایر برنامه های تمرین  بقیه تیم های دانشــگاه می توانید به سایت مدیریت تربیت 

بدنی به نشانی SPORT.SHARIF.IR مراجعه نمایید. 

کانون شعر و ادب
در ترمی که گذشت، فعالیت های کانون شــعر و ادب که چند سالی از روالش خارج 
شده بود و دیگر از آن جلســات شعر و داســتان خوانی و نقد شــعر و... به برگزاری 
کالس های آموزش زبان های کردی و ترکی محدود شــده بود، بــار دیگر به همت 
تعدادی از دانشجویان که َعلَم کانون را دستشــان گرفته اد، پررنگ تر شد. جلسات 

شعر خوانی کانون شعر و ادب، هر هفته سه شنبه از ساعت 16 در ساختمان شهیدرضایی برگزار می شود. این 
هفته بچه های کانون در محل آیدای ســابق، هم فعالیت های کانون را به اطالع بقیه رساندند، هم برای کانون 

عضوگیری کردند. 

عکس خبری

تدارک بهار
فکر می کنید چه کســی این روزها خودش را برای رسیدن 
بهار مهیا می کند؟ آن هم وقتی که زمســتان تازه شــروع 
شــده اســت. به جز درخت ها که در خواب زمســتانی اند و 
انرژی شــان را برای بهار ذخیره می کننــد، نیروهای فضای 
سبز دانشگاه هم دست به کار شــده اند تا درخت ها را برای 
پس از بیدارشــدن آماده کنند. انصافاً فضای ســبز خیابان 
اصلی دانشگاه و داالن درخت هایش از زیبایی های دانشگاه 
است که اگر حواسمان نباشد، یکی از چیزهای خوب شریف 

را از دست داده ایم. 
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تغییرات در بوفه ها
اگر در این چند روز ســری به بوفه مرکزی دانشگاه زده باشــید، آن کاغذ روی در 
ورودی را باید دیده باشــید که روی آن نوشــته شده اســت: »بوفه امروز تعطیل 
می باشد«. تهش هم یک خداحافظ نوشته اند. پیمان کار سابق بوفه که خیلی وقت 
است از اعتبار قراردادش با دانشگاه گذشته است، با انعقاد قرارداد پیمان کار جدید، 

در حال جمع و جور کردن بوفه برای رفتن اســت و بنا به تجربه احتماالً تا آخر سال طول می کشد تا پیمانکار 
جدید مستقر شود. تغییر دیگری که اتفاق افتاد، حذف کانکس از دانشگاه به دلیل مشکالت بهداشتی بود که 

بلند شدن چرخ های جرثقیل در هنگام بلند کردن آن لحظات شادی را برای حاضران فراهم کرد.

جایزه دکتر منصوری
پروفســور منصوری که دنیا وی را به عنوان یکی از پایه گذاران نظریه ریســمان در 
دهه هفتاد میالدی می شناســد، استاد دانشگاه های ییل و ســین سیناتی بود که 
در اردیبهشت ماه سال 82  و در سن 66 ســالگی فوت کرد. پژوهشکده دانش های 
بنیادی نیز هرساله طی مراسمی به یادبود دکتر منصوری جایزه دکتر منصوری را 

به یکی از دانشجویان جوان )زیر چهل ســال( دکتری فیزیک که در زمینه نظریه ریسمان کار می کنند، اعطا 
می کند. برنده جایزه ســال 2014، امین فرجی آســتانه بود که با راهنمایی دکتر ارفعی و دکتر مصفا در این 

زمینه فعالیت می کند. این موفقیت را به ایشان تبریک می گوییم.

خبر

گفت وگو امنیت مســیر تردد دانشجوها تا 
خوابگاه، سال هاست که از دغدغه ها 
و مشکالت دانشگاه شده است. با همه محدودیت هایی 
که دانشگاه در برخورد با این پدیده دارد و شرایطی که از 
بیرون و محیط دانشگاه تحمیل می شود، انتظار همه ما 
آن بوده است که تالش های بیشــتری برای احساس 
امنیت دانشــجو صورت بگیرد. مزاحمت های اخیر در 
مسیر خوابگاه طرشــت 2 و اقدامات دانشگاه برای رفع 
این مشــکل را در گفت وگو با آقای رحیمی از مسئوالن 

حراست دانشگاه مطرح کردیم. 

ظاهراً در اطراف خوابگاه طرشــت 2 در چند 
وقت اخیر مزاحمت هایی بــرای برخی افراد 

به وجود آمده است.
شــکر خدا امنیت کلی برقرار اســت؛ ولی همیشه افراد 
ســودجو و اراذل و اوباش هر منطقه منتظر فرصتی اند 
تا به منافع خودشــان برســند. این منطقه هم فارغ از 
این مسائل نیست. موردی هســت که اخیراً پررنگ تر 
هم شده است. قباًل یک فردی را دســتگیر کردند؛ ولی 
هم مســئولین اطالعات کالنتری عوض شدند و هم ما 
سوابق قضیه را نداشــتیم. ولی ظاهراً فردی که مشکل 
روانــی دارد، در اطراف دانشــگاه و مخصوصاً بیشــتر 
اطراف خوابگاه طرشت 2 حرکت های ناشایستی انجام 
می دهد. اقدام مســتقیمی انجام نمی دهد؛ اما موجب 

ترس می شود.
این شخص روانی اهل همین محله است؟

از اهالی محل که ســؤال کردیم، کسی او 
را نمی شناســد و می گویند که خودمان 
اگر این فرد را ببینیم، با او برخورد شــدید 
خواهیم داشت. چون ظاهراً این فرد فقط 
برای خانم های دانشــجو مزاحمت ایجاد 
نمی کند و بــرای خانم هــای محلی هم 
مزاحمت ایجاد کرده، ولــی اهالی محل 
هم نتوانســته اند این فرد را پیــدا کنند. 
این فرد در جاهای خلوت ســعی می کند 
عقده های درونی خود را خالی کند و جای 
بخصوصی ندارد؛ ولی بیشــتر در منطقه 
پشت ساختمان دانشگاه تهران که نزدیک 
به یک باغ و جایی کــه خلوت و رفت و آمد 
کمتر است، مزاحمت هایی ایجاد می کند. 

تعــداد گزارش هــا و مــوارد 
این چنینی چه تعداد بوده است؟

از اول سال 93 تا االن، آن چیزی که اینجا 
آمده اند و مکتوب کرده انــد، چهار مورد 
است که دو مورد را هم بچه ها به نگهبان ها 
گــزارش دادند و ما پیگیــری کردیم. اگر 
مواردی هســت، بچه ها اطــالع دهند؛ 
مثاًل در دفتر خوابگاه ثبت شــود، در دفتر 
شورای صنفی و... . اگر مایل نیستند بیایند 
حراست و اینجا ثبت شــود، می توانند به 
شورای صنفی یا دفتر خوابگاه ها مراجعه 

کنند و مــوارد را اعــالم کنند. البته واکنــش خوبی در 
خوابگاه طرشــت 2  صورت گرفت و فرمی تهیه کردند 
که دانشــجویانی که با مشکل مواجه شــدند، موارد را 
بدون اینکه حتی اسمشان را بنویســند، گزارش کنند. 
خفت گیری و زورگیری دو مورد گزارش شــده بود، یک 
مورد هم اضافه شــده بود که البته تاریخ نزده بودند ولی 
حدود 40-50 مورد در این لیســت نوشته شده بود که 
بیش از 35 مورد از آن مربوط می شود به همان فرد روانی 

که حرکت های ناشایست انجام می دهد.
چه اقداماتــی برای برخورد بــا این موضوع 

صورت گرفته است؟
جلسه ریاســت محترم دانشــگاه آقای دکتر فتوحی، 
دکتر وثوقی معاون دانشــجویی و آقای عباسیان رئیس 
حراست با سرهنگ خانچرلی فرمانده پلیس پیشگیری 
تهران بزرگ و معاونان ایشان، جناب سرهنگ جوانمرد 
ســرکالنتر منطقه و ســرهنگ رضایی رئیس کالنتری 
118 ستارخان برگزار شد و مسائل مطرح شد و سرهنگ 
خانچرلی مثل سال های گذشــته، حساسیت الزم را به 

خرج دادند.
و نتیجه این جلسه؟

از محله و خوابگاه ها و نقاط حســاس بازدیــد کردند و 
توصیه های الزم را به کالنتری محل دادند. کانکس های 
انتظامی را به ایســتگاه های انتظامی ارتقــا دادند. برای 
هرکدام یک نیروی کادر و یک سرگرد در نظر گرفتند که 
یکی از صبح بیاید تا 4 بعدازظهر و دیگری از 4بعدازظهر 
تا ساعت 11 شب مستقر باشد به اضافه نیروهای گشت. 

از همان روز برگزاری جلسه، دو نفر سرباز و چهار گشت 
موتوری هم به صورت مرتب در محله طرشــت و مسیر 
دختران دانشــجو برای رفتــن به خوابگاه شــوریده و 
طرشت 2، در حال گشت هستند و حضور پررنگی دارند. 
این تغییرات در محل هم بازتاب وســیعی داشته است. 
دانشجویان هم رضایت خود را به نگهبان ها و ناظم های 

شب خوابگاه ها اعالم کرده اند.
همچنیــن کروکــی کلیــه مســیرهای خوابگاه های 
دانشــجویی در اختیار کالنتری گذاشــته شده است تا 
به صورت دقیق تری نظارت شود. همچنین برای آگاهی 
بیشتر دانشــجویان، از رئیس کالنتری 118 ستارخان، 
سرهنگ رضایی دعوت کردیم که در خوابگاه طرشت 3 
حضور پیدا کردند و دانشجویان مشکالت خود را مطرح 
کردند. البته حضور دانشجویان خیلی خوب نبود که جا 
دارد بچه ها در این جلســات حضور فعال 
داشته باشند که مسئولین انتظامی بدانند 
که دانشــجویان هم پیگیر این مســائل 
هســتند و این پیگیری ها تنهــا از طرف 

دانشگاه نیست.
دانشجویان موارد مزاحمت را به 

حراست چگونه اطالع دهند؟
ما همیشه به دوستان اعالم می کنیم که 
علی رغم اینکه مــا اختیارات قانونی برای 
خارج از دانشــگاه نداریم، ولی اگر تماس 
بگیرید ســریع تر با نیروهــای انتظامی 
حاضر در محل ارتبــاط برقرار می کنیم، 
تلفن های خــود را در اختیارشــان قرار 
می دهیم که بتوانیم کمــک کنیم؛ ولی 
متأســفانه حتی یک مورد هم نداشتیم 
که تماس بگیرنــد. از این طریق هم اعالم 
می کنم که ما این آمادگی را داریم که با ما 
تماس بگیرند و سریعاً عالوه بر هماهنگی 
با نیروهــای انتظامی، اقدامــات الزم را 
انجام دهیم. تلفــن داخلی 4067 و تلفن 
داخلی انتظامات، به صورت شبانه روزی، 
4410 تا 12 اســت. در چند هفته اخیر، 
احساس امنیت بچه ها با حضور همکاران 
نیروی انتظامی، بیشــتر و باعث افزایش 

ضریب امنیت محل هم شده است. 

گفتگو با حراست درمورد امنیت مسیر خوابگاه طرشت 2

مزاحمت ها را گزارش کنید

بــــــــخش  خـــــــبری

سومین سالگرد شهید روشن 
گرامیداشت ســومین سالگرد شــهادت شهید 
مصطفی احمدی روشن، یکشنبه این هفته برگزار 
شــد. در ابتدای این مراســم بعد از تالوت قرآن و 
پخش سرود ملی، حجت االســالم و المسلمین 
محمدنژاد، رئیــس نهاد نمایندگــی رهبری در 
دانشگاه شریف سخنرانی کرد. محمدنژاد گفت: 
صریح ترین غفلت زدا برای جامعه، خون شــهید 
است. در پیچیده ترین شرایط سیاسی و به تعبیر 
حضرت امیــر، در مه آلوده ترین شــرایط، خون 
شهید چراغ هدایت و روشــنگری است. حاج آقا 
محمدنژاد گفت: فرامــوش نمی کنم که هنگامی 
که پیکر پاک شــهید احمدی روشن برای مراسم 
وداع به دانشــگاه آورده شــده بود، در این مراسم 
اکثر اســتادان و دانشجویان از طیف های مختلف 
سیاســی حضور پیدا کرده بودند.  در ادامه رحیم 
احمدی روشن، پدر شهید به سخنرانی پرداخت. 
ایشان ضمن تقدیر از دانشــجویان مبنی بر ابراز 
آمادگی برای تغییر رشــته  خود به رشــته های 
مرتبط هسته ای بعد از شهادت پسرشان گفت: این 
اقدام دانشجویان ثابت کرد اگر امروز دانشمندان 
هسته ای در جمع ما نیستند، اما راه این شهدا ادامه 
دارد و هنوز علم از دست شهدای هسته ای به زمین 
نیفتاده و خاک ریز مستحکمی در مقابل استکبار 
جهانی ایجاد شده است. ایشان با بیان خاطره ای 
در مورد فرزند خود گفت: در ســال های 82 تا 84 
که تعلیق هسته ای در کشور انجام شد، مصطفی از 
این اقدام مأیوس شده بود. بعد از برداشتن تعلیق 
با کار زیاد توانســتند به غنی سازی 3/5 درصدی 
و سپس به غنی ســازی 20 درصدی دست یابند 
و هنگامی که از مصطفی در این باره می پرســند 
که شــما که به غنی ســازی 3/5 درصدی دست 
یافتید، چه احتیاجی به غنی سازی 20 درصدی 
دارید، می گفت ما باید در مقابل اســتکبار جهانی 
مقتدر باشــیم.  در ادامه غالمعلی حــداد عادل، 
نماینده مردم تهران در مجلس ســخنرانی کرد. 
حداد عادل گفت: در دوران انقالب و دفاع مقدس 
ما شــهید دانشگاهی زیاد داشــتیم؛ اما شهیدان 
هســته ای به خاطــر فعالیت هــای علمی خود 
شهید شــدند که این مرحله جدیدی در انقالب 
محسوب می شد و باعث شــد که انقالب در متن 
دانشگاه و علم قرار بگیرد. وی گفت: برخی کشور ها 
مسئله هســته ای را بهانه ای برای مبارزه با اصل 
انقالب کردند و همه دنیا می دانند که رژیم جعلی 
صهیونیستی یک منبع بزرگ بمب اتمی به شمار 
می رود؛ اما عزیزدردانه آمریکاســت و با آن کاری 
ندارند. خوشبختانه ایران اعتنایی به این فشار ها 
نمی کند و اقتــدار خود را به دســت آورده و امروز 
هم سر میز مذاکره انتظار ما این است که ایران این 
اقتدار را حفظ کند. در ادامه میزگرد بررسی ابعاد 
شخصیتی شــهید با حضور تعدادی از دوستان و 
همکاران ایشان برگزار شــد. بخش بعدی برنامه، 
اجرای زنده ترانه راز روشــن توسط حامد زمانی 
بود که با استقبال حضار روبه رو شد. در پایان نیز از 

خانواده شهید احمدی روشن تقدیر شد.
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برای اینکه بدانیم شورای صنفی دانشــگاه با مشکل ناامنی مسیر تردد 
دانشجویان چه کرده اســت، با حمیده ترکمندی عضو شواری صنفی در 
خوابگاه طرشــت 2 هم گفت وگو کردیم. آنچه می خوانید صحبت های 

ترکمندی درباره این موضوع است. 

طی دو ماه اخیر گزارش هایی به صورت حضوری به گوش شــورای صنفی 
رسید مبنی بر آزار دختران در مســیر خوابگاه به دانشگاه که گویا قدمتی 
دو ســاله یا حتی بیشتر داشته اســت ولی متأســفانه به دلیل اینکه هیچ 
گزارش مکتوبی به حراست یا کالنتری نرسیده بود، هیچ گونه اقدامی برای 
رفع این مشکل انجام نشده بود. در نهایت شــورا به این نتیجه رسید که با 
جمع آوری اطالعات زمانی و مکانی وقایع پیش آمده، درصدد حل مشکل 
برآید. حدود 62 مورد فقط از خوابگاه طرشــت 2 به حراســت ارائه شد. از 
آن پس با پی گیری های شــورای صنفی مرکز، کالنتری ســتارخان برای 
خوابگاه های شوریده، طرشــت2 و طرشت3 گشت ســرباز پیاده، گشت 
موتوری پلیس و نیروی ضربت اختصاص دادند. از کالنتری ســتارخان و 
حراست دانشگاه خواهشــمندیم که این فضای امنیتی اطراف خوابگاه ها 
به صورت موقت نباشــد و ادامه دار باشــد تا دانشــجویان آرامش روانی و 
جانی شان حفظ شــود. در ضمن فرمی توسط شورای صنفی طراحی شده 
اســت تا اطالعات دقیق افراد مزاحم ثبت شــود و در اختیــار پلیس قرار 
بگیرد. از دانشجویان نیز خواهشمندیم در ارائه مشکالت با شورای صنفی 

همکاری الزم را بنمایند. 

با شورا همکاری کنید
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علمی آیا بین زبان و شهرت رابطه ای وجود 
دارد؟ مطالعات اخیر نشان می دهند فرهاد طاهرقهرمانی

تعداد افراد مشهور یک کشور بیشــتر به زبان آن کشور 
مرتبط اســت تا به میزان ثروت یا جمعیت آن. بنابراین 
شخصی که در کشــوری انگلیســی زبان که دارای زبان 
بین المللی است، متولد شود، دارای شانس بیشتری برای 
معروف شدن نسبت به فردی در کشــور دیگر است که 

زبان آن تأثیر بین المللی کمتری دارد. 
این ارتباط بین زبان و شــهرت فقط یکی از نتایج حاصل 
از خلق شــبکه زبان بین المللی جدید است. در تحقیق 
جدیدی که در PNAS منشر شــده است، پژوهشگران 
به رهبری سزار هیدالگو در MIT نقشه شبکه های زبان 
جهانی را برای اندازه گیری مرکزیت زبان رسم کرده اند. 
به این منظــور، محققان از میلیون ها قطعــه داده که هر 
قطعه از متن مکتــوب از یک زبان به زبــان دیگر ترجمه 
شده بود، استفاده کردند. به خاطر ضرورت وجود داده های 
آنالین و نرم افــزاری که این داده هــا را تحلیل کند، این 
امکان فقط در چند ســال اخیر میسر شد. محققان از سه 
منبع داده اســتفاده کردند: 2/2 میلیون ترجمه کتاب از 
 ،UNESCO مؤسسه Index Translationum پروژه
بیش از 382 میلیون مدخل ویکیپدیا که کاربران اغلب 
از بیش از یک زبان اســتفاده می کردند و نیز بیش از 550 
میلیون توییت از کاربرانی که در بیش از یک زبان توییت 
می کردند. برای اندازه گیــری مرکزیت زبان در هر یک از 
این شــبکه ها، محققان از ابزاری تحت عنوان ویژه بردار 
مرکزیت که مبنای الگوریتم  PageRank گوگل نیز بود، 
استفاده کردند. این روش به شیوه ای تکرارشونده نه فقط 
برای ارتباط با زبان مورد نظر، بلکه برای ارتباط با زبان های 

همسایه و همسایۀ همسایه آن نیز به کار می رود. 
سه شبکه بین المللی زبان مشتق شــده از این مجموعه 
داده ها به روش های مختلفی به شــدت بــا هم مرتبط 

هستند. هر سه این شــبکه ها زبان انگلیسی را به عنوان 
مرکزی ترین اتصــال، به همراه تعــدادی از زبان ها نظیر 
اســپانیایی، آلمانی و فرانســوی به صورت اتصال های 
میانی نشــان داد. بعضی از زبان ها نظیــر چینی، عربی و 
هندی که افراد بسیاری با آن ها تکلم می کردند، به خاطر 
حجم کم ترجمه بین آن ها و زبان هــای اتصال هنوز در 
پیرامون بودنــد.  این یافته ها، این مســئله معروف را که 
تعداد کم ترجمه ها به زبان عربی مشکل اصلی در انتشار 
دانش به خارج از جهان عرب اســت، تأییــد می کند. در 
شیوه های دیگر، سه شبکه تاحدی متفاوت بودند. برای 
نمونه، داده های توییتر و ویکیپدیا، اشتراک بزرگ تری از 
زبان های مرتبط با کشورهای درحال توسعه، نظیر مالی، 
فیلیپین و سواحیلی را در مقایســه با مجموعه دادهای 
کتاب های مکتوب نشان دادند. این نتایج نشان می دهند 
که در کشــورهای درحال توسعه، شــیوه های ارتباطی 
غیررســمی تر جدید در مقایســه با کتاب های مکتوب 
مقبولیت بیشــتری در جامعه دارنــد. روش بردارویژه 
مرکزیت، ایــن ایده شــهودی را که مؤثرتریــن زبان ها 
مسیرهای مستقیم بیشــتری برای ترجمه به زبان های 
دیگر فراهــم می کنند، توجیــه می کند. بــرای مثال، 
پژوهشگران توضیح می دهند که انتقال مستقیم ایده ای 
از یک گوینده اسپانیایی به یک گوینده انگلیسی به واسطه 
گوینده های دوزبانه انگلیسی و اسپانیایی ساده است. اما 
انتقال مســتقیم یک ایده از یک گوینده ویتنامی به یک 
گوینده شیلییایی مشکل تر است؛ زیرا تعداد بسیار بسیار 
کمی از افراد دوزبانه ویتنامی و شیلیایی وجود دارند. در 
عوض، این ایده می تواند به صورت ویتنامی به انگلیسی به 
اسپانیایی به شیلیایی تعمیم پیدا کند. همچنین منطقی 
اســت که زبان هایی که بهتر ارتباط برقرار می کنند، باید 
قابلیت رؤیت محتوای تولید شده توسط گوینده های آن 

زبان را افزایش دهند. 

بر اساس این ایده، محققان ارتباط بین بردارویژه مرکزیت 
یک زبان را با تعــداد افراد معروف که بــه آن زبان متولد 
شده بودند، بررسی کردند. لیســت آن ها از افراد مشهور 
)متولد بیــن 1800 تا 1950( از دو منبع به دســت آمد: 
pantheon.media.mit.edu )یکــی از پروژه هــای 
MIT که تولید محتوای فرهنگی در سرتاســر تاریخ را 
 .Human Accomplishment ثبت می کند( و کتاب
همبستگی شدید بین زبان و شــهرت خیلی تعجب آور 
نیست؛ اما همچنان نمی توان بر اساس داده ها به تنهایی 
درباره اینکه کدام علت و کدام معلول اســت، اظهارنظر 
کرد. آیــا ایده های مطرح شــده در زبان اتصــال به واقع 
باارزش تر از ایده هــای مطرح شــده در زبان های دیگر 
هستند که باعث می شوند این ایده ها بیشتر به زبان های 
دیگر ترجمه شــوند؟ یا شــخصی که به یک زبان اتصال 
متولد شده اســت، با توجه به اینکه زبان اتصال، قابلیت 
رؤیت بیشــتری برای ایده هایش دارد، دارای شــانس 
بیشتری برای معروف شدن است؟  پژوهشگران پیشنهاد 
می کنند که این دو ســازوکار متضاد نیســتند، بلکه در 
طول زمان به احتمال زیاد یکدیگــر را تقویت می کنند. 
بنابراین زبان با مرکزیت باالتر می توانــد گواه بر فراوانی 
موفقیت های قبلی گویندگانش باشــد و این تاریخ غنی 
نیز مرکزیت زبــان را افزایش داده اســت و باعث تقویت 
قابلیت رؤیت ایده های مطرح شــده توسط گویندگان 
حاضر آن شده است. در آینده، ارزیابی تغییرات در ساختار 
شبکه های زبان جهانی می تواند روندهای مهمی را، نظیر 
اینکه آیا زبان انگلیســی تأثیر خود را در برابر قدرت های 
نوظهوری مانند هند و چین از دســت می دهد، یا اینکه 
آیا یک سری از زبان ها به ســمت انقراض پیش می روند، 
آشکار کند. با این شیوه، شبکه های زبان جهانی، مکمل 
پیش بینی های موجود درباره تغییرات زبان هستند که 

به طور عمده متکی بر تعداد گویندگان زبان هستند. 

تأثیر نوع زبان روی شهرت

علــــــــــــــــــــــــــمی

زمان درست نوشیدن قهوه

به احتمال زیاد تعجب نمی کنید اگر بشــنوید که 
کافئین پرمصرف ترین مــاده آرام بخش روی این 
کره خاکی است. یکی از محبوب ترین حامل های 
کافئین، قهوه، در حال حاضر دارای تولید جهانی 
بیش از هفت میلیون تن اســت. به عبارت دیگر، 
به طور میانگیــن هر نفر 1/3 کیلوگــرم قهوه در 
سال مصرف می کند. بنابراین می توان مدعی شد 
که قهوه نوشیدنی محبوبی است. این محبوبیت 
فقط به خاطر مزه خوب و توانایی در فرونشــاندن 
اشــتها نیســت، بلکه زمانی که کارهای شما، به 
نســبت زمانی که در طــول روز در اختیار دارید، 
بیشتر است، نوشــیدن یک فنجان قهوه، شما را 
هوشــیار و فعال نگه می دارد. اما همه وعده های 
قهوه با هم معادل نیســتند. تحقیقات روی مقدار 
هورمون ها داخل بدن نشان می دهند که به منظور 
بیشینه کردن خاصیت هوشــیارکنندگی قهوه و 
حفظ فعالیت روزمره باید دربــاره زمانی که قهوه 

مصرف می کنیم، محتاط باشیم. 
بر طبق مطالعات اســتیون میلر نویسنده بالگ 
Neuroscience DC ، علت این مسئله این است 
که کافئین، دارو است. برای استفاده بهینه از دارو، 
باید ریتم شــیمی بدن خود را بشناسید و مصرف 
خود را بــا آن تنظیم کنیــد. کرونوفارماکولوژی 
رویکــردی   ،)Chronopharmacology(
کاماًل علمی اســت کــه چگونگــی برهم کنش 
داروها با ریتم های زیســتی ما را بررسی می کند. 
یکــی از مهم ترین ریتم های زیســتی، ســاعت 
شبانه روزی درون ما اســت که توسط ناحیه ای 
 بســیار کوچــک در هیپوتاالموس مغــز به نام

 SupraChiasmatic Nucleus )SCN(
کنترل می شود. SCN چرخه خواب و بیداری، 
مصرف غذا و انرژی، تعادل حیاتــی قند و البته 
هورمون هــای شــما را کنترل می کنــد. میلر 
می گوید که در ارتباط با هوشیاری شما، کنترل 
SCN روی تولید هورمون کورتیزول )هورمونی 
که در غدد فوق کلیوی ترشــح می شود و اغلب با 
نام هورومون استرس شــناخته می شود( بسیار 
مهم است. این بدین معنی است که اگر بدن شما 
مقدار زیادی کورتیزول تولید می کند، شما روند 
درستی طی نمی کنید، اما  مقدار متوسط از این 
هورمون شــما را هوشــیار نگه می دارد.  ترشح 
هورمــون کورتیزول معموالً بین ســاعت 8تا9 
صبح به حداکثر مقدار طبیعی خود می رســد. 
بنابراین به نظر می رســد که این محدوده زمانی 
بهترین زمان برای نوشــیدن قهوه اســت؛ اما 
این طور نیست. اگرچه کورتیزول شما بین 8 تا 9 
صبح به حداکثر مقدار خود می رسد، زمان های 
دیگری وجود دارند که خون این مقدار را تعدیل 
می کند کــه بین 12 تا 1 ظهــر و همچنین بین 
5:30 تا 6:30 بعدازظهر است. بنابراین درصبح، 
نوشــیدن قهوه به احتمال زیاد اگر بین 9:30 تا 
11:30 باشد یعنی هنگامی که کورتیزول شما 
در حال کاهش است، بیشــترین تأثیر را خواهد 

داشت. 

Nature ترفیع اشتراک مطالعه
مک میالن ناشــر مجله Nature اعالم کرد کــه همه مقاله هــای تحقیقاتی این 
مجله در قالب نمایش اختصاصی قابل حاشیه نویســی، امــا غیرقابل کپی، چاپ یا 
دانلود به طور رایگان در دســترس قرار خواهد گرفت. خط مشــی اشتراک محتوا 
 که به 48 مجله دیگر در گروه انتشــاراتی Nature ازجمله Nature Genetics و 

Nature Physics نیز اعمال شده است، نشان از تالش برای ایجاد دسترسی آزاد دانشمندان برای مطالعه و 
اشتراک مقاله ها درعین  حفظ منبع درآمد اصلی گروه، حق اشــتراک کتابخانه ها و هزینه  دسترسی افراد به 

مقاله ها است.  

هفت، محبوب ترین عدد
اخیراً الکس بلوس، نویسنده انگلیسی وبالگ های علمی، با سؤال از بیش از چهل هزار 
فرد در سرتاسر دنیا درباره عدد موردعالقه شان سعی کرد تا ارتباط احساسی افراد با 
بعضی اعداد خاص را کشــف کند. در این تحقیق، عدد 7 به عنوان محبوب ترین عدد 
انتخاب شد. البته این ترجیح در سرتاسر تاریخ بشر، از اولین نوشته های روی لوح های 

سفالی بابلی تا داستان های هفت گناه کبیره و هفت کوتوله دیده شده است. بلوس می گوید نظریه منطقی این 
است که 7 تنها عدد غیرقابل تقسیم یا ضرب در مجموعه اعدادی است که می توانید با دستتان بشمرید. این عدد 

منحصربه فرد و تنهاست و انسان ها بسته به زمینه فرهنگی خود به شیوه های مختلفی آن را تفسیر کرده اند. 

1393 دی   9 سه شنبه    633 شماره 
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گروه کوهنوردی اساتید و کارکنان دانشگاه تبریز 
دانشگاه تبریز: بیستمین سال تأســیس گــروه کوهنوردی اســاتید و کارکنان 
دانشــگاه تبریز، با حضور اعضای این گروه و معاون آموزشــی و تحصیالت تکمیلی 
گرامی داشته شد. این گروه در سال 1373 تأسیس شده که درمجموع 11590 نفر 
در 499 برنامه صعود و کوهنوردی شرکت داشــته اند که از این تعداد 49 مورد خارج 

از استان و 4 مورد خارج از کشور بوده است. دکتر خلیل سلطان القرایی با شرکت در 398 برنامه اجرا شده، نفر اول 
شرکت در برنامه های کوهنوردی بوده و حسن همدانلو و دکتر محمود نوالی به ترتیب با 387 و 383 بار شرکت، 

نفرات بعدِی بیشترین شرکت در برنامه های اجرا شده گروه کوهنوردی کارکنان دانشگاه تبریز هستند. 

همکاری شهرداری برای توسعه خوابگاه ها 
دانشگاه امیرکبیر: رئیس دانشگاه امیرکبیر با تأکید بر همکاری شهرداری منطقه 
6 برای رفع مشکالت خوابگاهی این دانشگاه گفت: در تالش هستیم تا با توسعه مسجد 
دانشگاه، یکی از درب های آن از خیابان رشت باز شود تا مردم منطقه از آن استفاده کنند. 
همچنین رئیس نهاد رهبری گفت: اولویت اصلی دانشــگاه ایجاد خوابگاه های جدید 

به خصوص خوابگاه های متأهلی است که امیداوریم شهرداری در این زمینه با دانشگاه همکاری کند. میراحمدی 
خاطرنشان کرد این دانشگاه 13 هزار دانشجو دارد؛ اما باالترین آمار ازدواج در آن 193 مورد در سال بوده است که 

این آمار بسیار کم است و امیداوریم با حل مشکالت خوابگاهی بتوانیم به ازدواج دانشجویان کمک کنیم. 

مسئولیت دانشجویان
مراقبت از پیمان اخالقی

گونتر  پروفســور  اســتنفورد:  کالیفرنیا، 
والتر در کالس درس آمار خود پــس از اینکه از 
دانشــجویان کوییز گرفت، تمرینی را ارائه کرد 
تا بفهمد چه تعداد از دانشــجویان کالسش در 
دوران تحصیل در اســتنفورد تقلــب کرده اند. 
نتیجه این تمرین نشان داد که تقریباً 40درصد 
از 86 دانشجوی پاسخ دهنده در استنفورد تقلب 

کرده اند.
به گفته مدیــر دفتر اســتانداردهای اجتماعی 
استنفورد، در سال گذشــته تعداد 83 دانشجو 
پس از گذرانــدن مراحل قضایی دانشــگاه، در 
نقض »پیمــان اخالقــی« متخلف شــناخته 
شــدند. با در نظرگرفتن آمار کشوری موجود در 
دیتابیس آزاد آموزشی درباره استنفورد، تعداد 
دانشــجویانی که این پیمان را نقض کرده اند و 

مجازات نشده اند، بسیار بیشتر است.
پیمان اخالقی استنفورد در سال 1921 توسط 
دانشجویان نوشته شد. اســاس آن بر این اصل 
اســتوار بود که دانشــجویان و نه مســئوالن، 
به عنوان مسئول اصلی حفظ شرافت آکادمیک 
اســتنفورد هســتند. در این پیمــان آمده که 
دانشــجویان قول می دهنــد نقــش فعالی را 
درزمینه مراقبت از روح و متــن پیمان اخالقی 
توسط خود و دیگران ایفا کنند. با این حال خیلی 
از افراد چشــمان خود را بر تقلب دوستانشــان 
بســته اند. طرز تفکری که می گوید من این کار 
را نخواهم کــرد، اما اگر آن هــا می خواهند این 
کار را انجام دهند، اشــکالی ندارد، در مخالفت 
با نظام جمعی دانشجویان در حفاظت از پیمان 

اخالقی است.
نتایج مطالعه ای که در ســال 2010 در جلسه 
هیئت رئیسه دانشگاه ارائه شد، نشان می داد که 
55درصد از دانشجویان کارشناسی و 62درصد 
از دانشجویان ارشــد گزارش تخلف همکالسی 
خود را ارائــه می دادند. در آن زمــان ِکِنت تیلر، 
استاد فلســفه، به این ارقام اعتراض کرد و گفت 
این ارقام موارد شایع تری را از عدم گزارش دهی 
تخلفات پنهان می دارنــد. وی همچنین معتقد 
بود دانشگاه باید نســبت به فرهنگ بی عالقگی 

میان دانشجویان خود عصبانی باشد.
اما دانشــجویان ســوءتفاهمی اساسی در فهم 
پیمان اخالقی دارند: مردم به پیمان اخالقی به 
چشم یکی از سیاســت های دانشگاه می نگرند؛ 
در حالی که این طور نیســت. پیمــان اخالقی 
موافقت نامه ای اســت میــان دانشــجویان با 

دانشگاه.
مجازات استاندارد برای دانشجویی که اولین بار 
پیمان اخالقی را نقض کرده باشــد، یک چهارم 
تعلیق و 40ساعت خدمات اجتماعی است. نقض 
چندباره منجر به مجازات ســه چهارم تعلیق و 

40ساعت دیگر خدمات اجتماعی خواهد شد.

روی خط خارج

کمی آن سوتر  ماســــاچوست، 
کمـــــــبریج: حسین رجبی

دانشــجویان درس فرایندهای تولید 
مهندسی پروژه های نهایی خود را در 
مقابل دیدگان سرمایه گذاران، جامعه 

MIT و مهمانان خود ارائه دادند.

موســیقی زنده و ویدئوهای دانشجویان 
درس، استادان و پروژه های قبلی در طول 
این ارائه پخش می شــد. هر گروه هشت 
دقیقه فرصت داشــت تا محصول خود را 
معرفی کند، پیشــنیه فنی آن را بگوید و 
پیش بینی خود را از بــازار آن بیان کند. 
در ادامه باید به مدت 5 دقیقه به سؤاالت 

حضار جواب می دادند.
گــروه صورتــی، Origin را معرفــی 
کردند، یک مچ بند بادوام و ســبک که 
به اســکی بازان کمــک می کند بدون 
کمک گرفتن از سرویس های مخابراتی، 
موقعیــت یکدیگــر را در شــیب های 
 اســکی پیدا کنند. Origin از شــبکه 
جی.پی.اس خودش اســتفاده می کند 
و اجازه سینک کردن اســکی بازان یک 
تیم را می دهد و با پینگ کردن هر نفر را 
چک کرده یا ســیگنال کمک در صورت 

لزوم ارسال می کند.
Terrainer که توســط گــروه آبی ارائه 
شد، یک مجموعه موتور، کنترل کننده 
و اپ گوشی است که روی دوچرخه های 
معمولی نصب شده تا مشابه یک دستگاه 
تمرین دهنده، مقاومت متغیر ایجاد کند. 
دوچرخه ســواران با کمک این دستگاه 
می توانند تمرینات خــود را بدون اینکه 

مجبور به تحمل شرایط بیرونی باشند، به 
دلخواه خود تنظیم کنند.

گــروه نقره ای بــا تغییر تمرکــز خود از 
 Contour ،ابزارهای ورزشی به پزشکی
را طراحی کرد، یک پروتز قابل تنظیم که 
زیر زانو نصب می شود و از فناوری متراکم 
دانه ای در جوراب خــود بهره می گیرد تا 
با حرکات کاربر تنظیم شــود و نیازی به 

تنظیم دستی توسط کاربر نباشد.
گروه بنفش، Upbeat را معرفی کرد، یک 
کیت درام که به حلقه های دور درام ها نوار 
روشنایی متصل اســت و نشان می دهد 
کدام درام را در چه زمانــی باید نواخت. 

این محصول یک اپ هــم دارد که متن 
موسیقی را نشــان می دهد و تنظیمات 
مخصوص تمرین و آهنگ ســازی را نیز 

دارد.
Wali که پروژه گروه سبز بود، یک دروازه 
خودکار کوچک برای ورود خردســاالن 
است که با استفاده از سنسور مخروطی، 
کسانی را که به سمتش نزدیک می شوند 
با قد اســتاندارد بزرگ ســاالن مقایسه 
می کند و اگر با یک بزرگ ســال مطابق 
بود، خودبه خود باز می شــود. این دروازه 
جایگزین دروازه های دســتی زشــت و 

مشکل ساز می شوند.

گروه قرمــز Otto را نمایــش داد، ترمز 
خــودکار بــرای النگ بــورد )نوعــی 
اســکیت بورد( که وقتی به کار می افتد 
که وزنی رویش نباشــد تا از سرخوردن 
هنگامی که اســکیت باز از رویش افتاد، 
جلوگیری کند. النگ بوردها ممکن است 
در ادامه حرکتشــان به عابــران پیاده و 

کودکان یا ماشین ها برخورد کنند.
گروه زرد، Sunflower را طراحی کرد، 
یک گهــواره گرم کن کم هزینــه برای 
کودکانی که نمی توانند خود را گرم نگاه 
دارند. این گهــواره می تواند گرما را بدون 
اتصال به برق تا 40 دقیقه حفظ کند که 
برای بیمارستان هایی که وسیله مطمئن 
تأمین برق ندارند، حیاتی است. همچنین 
به علــت شــفاف بــودن آن می تواند به 
عکس برداری حرارتــی زردی کودکان 

اجازه دهد.
در نهایــت گروه نارنجــی KOACH را 
معرفی کرد، یک کیســه بوکس سنگین 
حــاوی سیســتمی که نیروی مشــت 
بوکســور، عرض و ارتفاع آن و نیز تعداد 
مشــت های او را ضبط می کند تا امتیاز 
فردی بوکسور را تعیین کند. به کارگیری 
KOACH در ســالن های ورزشی این 
امکان را می دهد که مسابقاتی در رده های 
فیزیکی و مهارتی مختلــف بدون نیاز به 

برگزاری نبرد رودررو اجرا شود.
از آن جایــی کــه تــم ایــن دوره، 
»ماجراجویی« نام داشــت، دانشجویان 
در پایــان این برنامه پنگوئنی را مشــابه 
کارتون هنگام ماجراجویی به استاد خود، 

پروفسور دیوید واالس هدیه دادند. 

فرایندهای تولید مهندسی

آیین معرفی محصوالت درس

کـــــــمی آن ســـــــــوتر

کمیک برگزیده
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کاغذ پالستیکی
طی تحقیقاتی در دانشگاه کالیفرنیا، محققان موفق به ساخت کاغذی پالستیکی شده اند 
که عالوه بر قابلیت چندین بار بازنویسی، قطع هرگونه درخت را نیز متوقف می کند. این 
کاغذهای نازک پالستیکی به گونه ای تولید شده اند که می توان با رنگ های قرمز، سبز و 
آبی روی آن ها نوشت. برای پرینت روی این کاغذها کافی است آن ها را دربرابر نور ماوراء 

بنفش قرار دهید تا بخش های غیرمتنی، بی رنگ و بخش متنی مشخص شود. این کاغذ می تواند تا 20 بار و بدون نیاز به 
جوهر جدید، مورد استفاده قرار گیرد. محققان می گویند که پس از تولید نهایی این کاغذها، قیمت تمام شده آن ها از 

تولید کاغذ نیز کمتر خواهد بود و در عین حال با محیط زیست نیز سازگاری کامل خواهد داشت. 

سونی به زانو درآمد
در یکی از فیلم هایی که شــرکت Sony Pictures جزء تهیه کنندگانش است، 
سکانسی هست که تا به حال کلی دردسر درست کرده، سکانسی که در آن رهبر 
کره شمالی کشته می شود. زمان زیادی به اکران فیلم نمانده بود که سونی هدف 
یک حمله سایبری بزرگ قرار گرفت، حمله ای که در آن بسیاری از اطالعات هک 

شد و بخشی از آن به سرعت همه جا پخش شــد. هکرها ضمناً سونی را تهدید کرده اند که اگر فیلم به اکران 
دربیاید، بقیه اطالعات را پخــش می کنند؛ هرچند تا همین جا هم ســونی میلیون ها دالر ضرر را متحمل 

شده است.

اف یـــــــــــــــــــــــــک شماره 633  سه شنبه 9 دی 1393نرم افزار

Duolingo
اپلیکیشــن  بهترین 
ios بــرای یادگیری 
مختلف  زبان هــای 
ماننــد اســپانیایی، 
آلمانی،  فرانســوی، 
ایتالیایی  پرتغالــی، 

و انگلیسی بیشــتر شــبیه به بازی است. شما 
در این اپلیکیشــن ، در حالی به یادگیری زبان 
می پردازید که مشــغول انجام فعالیتی شــبیه 
به بازی کــردن هســتید؛ بنابرایــن در حین 
یادگیری هیچ گاه خســته نمی شــوید و حس 
انجام بازی شــما را براي رفتن بــه مراحل بعد 
آن تشــویق می کند. روش کار این اپلیکیشن 
چنین است که یادگیری یک زبان از پایه را برای 
شــما آغاز می کند. در ابتــدا همانند بازی های 
کامپیوتری، تعداد مشخصی قلب دارید که جان 
شما محســوب می شــوند و هر بار که به یکي از 
سؤال هایی که در این اپلیکیشن  از شما پرسیده 
می شود، اشتباه جواب دهید، یکی از این قلب ها 
را از دســت مي دهید.  در نهایت با اتمام قلب ها 
مجبور به دوره کردن درس های قبلی می شوید 
تا بتوانید از مرحله های مشــخص عبور کنید. 
یکی از نکات مثبت این اپلیکیشــن، یادگیری 
تلفظ صحیح کلمات اســت که سعی می کند با 
صداهای گوناگون شما را به بهترین نحو با تلفظ 
صحیح کلمات آشــنا کند. اگر به یادگیری زبان 
عالقه مند هستید، Duolingo  گزینه ایده آلی 

به نظر می رسد.

Directr
را  اپلیکیشــن  ایــن 
بهتریــن  می تــوان 
فیلم برداری  اپلیکیشن 
در  فیلــم  و ســاخت 
ســال 2013 نامیــد. 
Directr  عنوان یکی 

از محبوب ترین اپلیکیشن های سال 2013 را به خود 
اختصاص داده است. این اپلیکیشــن که لوگوی آن 
نیز شبیه یک صندلی کارگردان است، شما را به یک 
کارگــردان تبدیل می کند. تنها کافی اســت فیلمی 
کوتاه به این اپلیکیشــن بدهید تا با اضافه کردن ژانر 
و موزیک دلخواه شــما به آن، نتیجه ای باورنکردنی 
و حرفه ای را مشــاهده کنید. در واقع مطمئناً چیزی 
که به عنوان نتیجه از این برنامــه خواهید دید، فرای 
انتظارات شما خواهد بود. امکان اشتراک گذاری فیلم 
ویرایش شده با دوســتان ازطریق سایت این برنامه و 
پرســیدن نظرات آن ها نیز از دیگــر قابلیت های این 
اپلیکیشن محسوب می شود. اگر به ساخت یک فیلم 
یا کلیپ کوتاه عالقه  مندیــد، Directr  را فراموش 

نکنید.

مرد الغر، از افسانه تا حقیقت
مرد الغر جزئی از افســانه های کهن آلمان اســت. 
وی فردی اســت به عنوان قاتلی کت و شــلوار پوش 
که صورتش عــاری از هرگونه ارگان اســت. هدف 
این قاتــل مرموز فقــط بچه هاســت. وی روی مغز 
آن کــودکان کار می کنــد و آن ها را دچــار پارانویا 
)بدبینی( و بی خوابی می کند. بعد از مدتی، کودکان 
را به جنگل کشــانده و آن ها را به فجیع ترین شــکل 

ممکن به قتل می رساند.
دربــاره وی گفته می شــود کــه مرد الغــر چیزی 
فراتر از انســان اســت. دو طرز تفکر دربــاره او رواج 
دارد. عده ایــی می گویند مرد الغــر زاییده خیاالت 
کودکان است و به نوعی این افسانه را به بیماری های 
روانی نســبت می دهند؛ ولی از آنجایی که کودکان 
سر به نیســت می شــوند، این طرز تفکر مورد قبول 
اکثریت نیســت. طرز تفکر دیگری درباره مرد الغر 
وجــود دارد که در حــال حاضر بهتریــن توضیح را 
می دهد. طبق این نظریه، مرد الغر فردی است فوق 
بشر، کسی که از انســان های معمولی قوی تر است. 
در بازی شــاهد این هســتیم که مرد قلمی ناگهان 
در نقطه ای ظاهــر و در کســری از ثانیــه در نقطه  
دیگری ظاهر می شــود. پس مرد الغر می تواند طی 

االرض کند. یک ماده که محدود به این جهان است، 
نمی تواند از این قابلیت بهره مند شود. پس نتیجه ای 
که از این نظریه گرفتند این بــود که مرد الغر وجود 
دارد و نمی تــوان توســط علوم محدود بــه این دنیا 

ماهیت اصلی وی را افشا کرد!
در اینکه این افســانه ســاختگی  یا حقیقی اســت، 
بسیار بحث و جدل بین روان شناسان و فیزیک دانان 
وجود دارد؛ ولی این افســانه چه خیالی، چه حقیقی 
  Slender man به بنیان داستان ســری بازی های

تبدیل شده است.

فقط فرار کن
در بازی شــما فقط یک هدف دارید: از مرد الغر فرار 
کنید! گیم پلی کلِی بازی به این صورت است که شما 
در مکانی گیر افتاده اید و تنها راه خالص شدنتان در 
تکه نوشــته هایی اســت که در جای جای مکان های 
بازی پخش شده اند و شــما باید پیدایشــان کنید. 
در همین حیــن مرد الغر در کمین شماســت و باید 

مواظب او هم باشید.
البته اگر با او برخورد کردید، قرار نیســت مثل بقیه 
بازی ها بایستید و بجنگید، بلکه باید سریعاً رویتان را 
برگردانید و فرار کنید! به همین دلیل اســت که هیچ 

اسلحه ای به شما داده نمی شود.

ترس هر لحظه هست
عوامل ســازنده بازی را باید روان شناسانی حرفه ای 
خطاب کــرد؛ چراکه خیلی خــوب می دانند چگونه 
گیمــر را بترســانند! بــازی در شــروع فضایی آرام 
و بــدون تنش دارد؛ ولــی پس از پیدا کــردن اولین 
دست نوشــته، همان آهنگی که تا االن چندان توجه 
جلب نمی کرد، حاال ترســناک می شــود! دلهره به 
گیمر القا می شــود و با ظاهر شدن ناگهانی مرد الغر، 
در او ترس و هیجــان فراوانی ایجاد می شــود. حاال 

وقت فرار است!
بازی از لوکیشن های مختلفی تشــکیل شده است؛ 
ولی تمامی اماکــن همانند هزارتویی اســت که راه 
فرار نداریــد و نمی توانید روش جمــع آوری آیتم ها 
را حفظ کنید، چون پس از هر بار شکســت، آیتم ها 
به صورت اتفاقی پخش می شــوند! همچنین در بازی 
دکمه ایی به نــام Pause وجود ندارد. بازی ســازها 
تمام تالش خــود را کرده انــد تا از تــرس این بازی 
کاســته نشــود و البته بازی را برای تمام پلت فرم ها 

عرضه کرده اند.
منبع: گیمفا

 نگاهی به بازی مرد الغر

طعم شیرین ترس
آی تی ترس حس عجیبی اســت. با اینکه به عنوان حسی منفی در انسان قلمداد می شــود، همچنان گیمرهایی یافت می شوند که ژانر محبوبشان، ترسناک 

است. بازی   Slenderman )مرد الغر( را به احتمال زیاد می شناسید. عنوانی بسیار جذاب با ایده ای ساده که ثابت می کند برای ترساندن نه گرافیک باال سحر بختیاری
الزم است و نه ایده های پیچیده؛ بلکه با داستانی خوب و فضاسازی مناسب می توان گیمرها را تا مرز سکته ترساند! نرم افزار
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پیشنــــــــــــــــــــهاد

آخرین پیشــنهاد تهران گردی ما در این ترم 
رفتن به پیست اسکی است. مخصوصاً اینکه 
شــنیده ها حاکی از برگزاری کالس اســکی 
در دانشگاه است. به هرحال در این روزها که 
برف شدیدی در تهران می آید )!( اسکی را از 
دست ندهید. البته که اسکی ورزش و تفریح 
ریچ کیدهای تهران اســت؛ ولی نگارنده یک 
باری با تعدادی از دوســتان خود رفت یکی 
از این پیســت ها و آقای مهربان پیســت بعد 
از اندکی چانه زدن، مبلــغ ورودی را به جای 
نفری 30 هزار تومان، همه پنــج نفر را روی 
هــم 60 هزار تومان حســاب کــرد. از صبح 
تا شــب هم می توانید 
بمانیــد.  پیســت  در 
اگر هــم حال اســکی 
نداشــتید، می توانیــد 
کنار پیست، برف بازی 

یا سرسری بازی کنید!
البته کاًل پیشنهاد می کنیم که این پیشنهاد 
را موکول کنید به بعــد از امتحانات. خدایی 
نکرده موقع اســکی دچار شکستگی ساق پا 
و کشیدگی تاندون دســت و پاره شدن رباط 
صلیبی نشوید که از درس و امتحان بمانید و 

تقصیر را بیندازید گردن روزنامه.
شمشــک، دیزین و توچال از پیســت های 
اســکی نزدیک تهران هســتند. دیزین که 
معتبرترین پیست اســکی در خاورمیانه به 
شمار می رود. شمشک بعد از دیزین، دومین 
پیست اســکی بزرگ ایران است. توچال هم 
نزدیک ترین و شــلوغ ترین پیســت تهران 

است. 

اسکی

اگر تابه حــال کتاب های الکترونیک فارســی 
را مجانــی از کتابخانه هــای آنالیــن دانلود 
می کرده اید و عذاب وجدان داشته اید که پس 
حق و حقوق نویســنده یا مترجــم بیچاره چه 
می شود؛ اگر می رفته اید انقالب و کتاب کاغذی 
می خریده ایــد و عذاب وجدان داشــته اید که 
این کاغذها روزی درخــت بوده اند و پس حق 
و حقوق محیط زیســت چه می شــود؛ اگر به 
نظرتان دو فرض قبلی کشــک است و ملت نه 
آن چنان کتاب بخر هســتند و نه کتاب خوان 
که حــاال بخواهند نگران حــق مؤلف و محیط 
زیست باشــند یا نباشــند... به هرحال اکنون 

»فیدیبو« آمده اســت. 
در توضیــح این ســایت 
نوشــته: »فیدیبو اولین 
multi-plat�  ســامانه

form تولیــد و توزیــع 
کتاب الکترونیک در خاورمیانه است که مبتني 
بر استانداردهاي جهاني صنعت نشر و با رعایت 
کامل قانون جهاني کپي رایــت طراحي و اجرا 
شــده اســت«. تازه از همه بهتر اپلیکیشن هم 
دارد، به طوری که: »تجربه ای بسیار متفاوت از 
مطالعه کتاب های الکترونیک را در اختیارتان 
می گــذارد. تجربه ای کــه هرگــز در دنیای 
کتاب های کاغذی نمی توان بدان دست یافت 
و آن مطالعه گروهی اســت... شــما می توانید 
یادداشــت های خود روی کتاب را با دیگران به 
اشــتراک بگذارید و در میان خطوط کتاب به 
بحث و تبادل نظر با دیگــر افرادی بپردازید که 

آن کتاب را تهیه کرده اند«. آدرس سایت:
http:// www.fidibo.com

فیدیبو

دوستداران موسیقی کالسیک خوشحال 
باشــند که چندین برنامه در انتظارشــان 
است. یکی از آن ها چهارمین دوره جشنواره 
موســیقی کالســیک تا معاصر است که 
در چهار شــب برگزار می شــود. در شــب 

اول، گروهی از نوازندگان به همراه ارکســتر موسیقی 
نو روی صحنه می روند و قطعاتــی از باخ، راخمانینف، 
مندلسون، علیرضا مشــایخی و... را اجرا می کنند. در 
شــب دوم گروه مجلسی علیرضا مشــایخی به همراه 
نوازندگان دیگری هنرنمایی و قطعاتی را از آهنگ سازان 
ایرانی اجرا می کنند. در شــب سوم قطعاتی از بتهوون، 
تلمان، ایمان جسمی، لیســت، بارتوک، باخ، موتزات و 

سینا صدقی اجرا می شود. در شب آخر هم 
قطعاتی از علیرضا مشایخی، راخمانینف و 
اشکان پاشازاده اجرا خواهد شد. در این شب 
ارکستر مجلسی شــرق و ارکستر ریکوردر 
پارس به همراه گروه کوبه ای موســیقی نو 
هم هنرنمایی خواهند کرد. این جشــنواره از 11تا14 
دی ماه هرشــب ســاعت 8 در تاالر رودکــی برگزار 
خواهد شــد. برای رفتن به تاالر رودکی می توانید سوار 
بی آر تی های سمت امام حســین)ع( شوید و ایستگاه 
فردوسی پیاده شــوید. قیمت بلیت های این جشنواره 

30 و 40 هزار تومان است. خرید بلیت از:
http://www.iranconcert.com

جشنواره موسیقي کالسیک تا معاصر 

»ملبورن اگرچــه تا حدود زیادی یادآورِ ســینمای 
اصغر فرهــادی و وام دار اوســت، اما قطعــاً در میان 
بهترین آثار امسال ســینمای ایران قرار می گیرد.« 
این توصیفی اســت که »تهرانــر« از ملبورن کرده و 
پیشــنهاد دیدنش را داده اســت. ملبورن فیلمی به 
کارگردانی و نویسندگی نیما جاویدی، ساخته 1392 
است. جاویدی که ملبورن اولین تجربه فیلم بلندش 
است، گفته که داســتان فیلم از تجربه ای شخصی 
آمده  اســت؛ درامی معمایی درباره زوجی جوان که 

در آستانه سفرند و درحالی که چند ساعت 
بیشــتر به پروازشــان نمانده، ناخواسته 
درگیر ماجرایی پیچیده می شوند. جالب 
اســت بدانید همه صحنه هــای فیلم در 
یک آپارتمان فیلم برداری شــده  اســت. 

ملبورن در اولین حضور بین المللی خود به عنوان فیلم 
افتتاحیه بخش هفته منتقدان جشنواره فیلم ونیز به 
نمایش درآمد و پس از آن در جشنواره های خارجی 
جوایز متعددی کسب کرد؛ ازجمله از جشنواره های 
آسیاپاسیفیک، ماردل پالتا، اســتکلهم، گیخون و 
قاهره. این فیلم همچنین در بخــش فیلم های اول 
)نگاه نو( جشــنواره فیلم فجر نامزد بهترین فیلم و 
کارگردانی شــد. ملبورن بازیگــران معروفی چون 
پیمان معادی، نگار جواهریــان و مانی حقیقی دارد. 
شیرین یزدانبخش، الهام کردا، روشنک 
گرامی، علیرضا اســتادی، ویــدا جوان و 
مارتین شمعون پور از دیگر بازیگران فیلم 

هستند. خرید بلیت از:
http://cinematicket.org

ملبورن

مرتضی احمدی هم رفت تا آخرین  برگ ریز هنرمنــدان ایران در پاییز پیشنهاد
امسال باشــد. نســل های ما چهره احمدی را بیشتر از 
همه با بازی اش در آرایشگاه زیبا به یاد داریم و صدایش 
را با روباه مکار کارتون پینوکیو و ضربی خوانی هایش در 
شکرســتان. اما احمــدی از خیلی قدیم تــر از این ها 
می خواند و رسالتش را زنده نگه داشتن و انتقال فرهنگ 

عامیانه یا فولکلور تهران قدیم می دانست.
بهرام بیضایی، نویســنده و کارگردان تئاتر و سینما، در 
وصف مرتضی احمدی نوشته است: »آن مرد گنجی در 
سر دارد که میان شــما پخش می کند. گنج مردم نادار، 
مردمان دریغ شــده. گنجی از ناداری، گردآوری شده 
از روزمرگی، در جهان رو به دگرگونی. آن مرد ســرود 
گمشده می خواند، تا زیابد خود بی خویِش خویش را، در 

بَم و زیرهای آن، در تهران گمشده.«
مرتضی احمدی البتــه فقط به خوانــدن اکتفا نکرد و 
کتاب هایی هم نوشــت. چند یادگار خوب او را به شما 

پیشنهاد  می کنیم:

طهرون قدیم
طهرون قدیم 1 و 2 دو آلبومی اســت کــه احمدی در 
سال های آخر زندگی اش منتشــر کرد. احمدی در این 
دو آلبوم برخی از قدیمی تریــن ترانه های کوچه بازاری 
تهران را به صورت ضربی خوانی بازخوانی کرده اســت. 

بخشی از متن ترانه آید برون را می خوانیم:

»اِنقدر َمنگم که از جیبم اَلَک آید بُرون
هم اَلَک آید بُرون و هم دولَک آید برون
اِنقدر شوتم که از گوشم االغ آید برون
از دل پر حسرتم یابو ُچالق آید برون

از گلوم شور و نوای قارقارک آید برون
از دل گندیده من بادکنک آید برون

آی بََبم کی به کیه، آی بََبم کی به کیه
چمی دونم چی چیه، شایدم پیچ پیچیه«

پیش پرده و پیش پرده خوانی
همیــن آذرماه امســال بود کــه کتــاب پیش پرده و 
پیش پرده خوانی مرتضی احمدی منتشــر شد. کتاب 
مقدمه ای دارد که توضیح می دهد منظور از پیش پرده 
چیست و تاریخش به کجا می رســد. در ادامه هم متن 
و نوت ترانه هایی چون حمال بــازار ، دعانویس ، کارمند 
دولت ، گل پری جون ، ســر پل تجریش،  پرتقال فروش ، 
وامنقال ، عروس و داماد ، عشــق جاهلــی  و وکیل ملت 

آمده است. در مقدمه کتاب می خوانیم:
»در اواخر دوران قاجار و آغــاز دوران پهلوی ، به ویژه 
تحت تأثیر انقالب مشــروطه ، جامعه ای آگاه تر پدید 
آمد و قلم بــه دســتانی از تــوده مردم پا بــه عرصه 
نهادند... ترانه هایی که در این دوران ســاخته شــد ، 
ســلف پیش پرده های بعدی بودند... پیش پرده صدای 
جامعه رنج کشــیده  و آوای مــردم پاک باخته کوچه 
و بازار بود و هراس دســتگاه های امنیتــی رژیم را از 

روشنگری هرچه بیشتر اکثریت مردم در پی داشت«.

پرسه در احواالت تِرون و تِرونیا
احمدی در کتاب پرســه در احواالت تــرون و ترونیا با 
لهجه تهرانی از خاطرات خود تعریــف می کند. از افراد 
خانه پدری اش می گوید و از وســایلی که امروزه عتیقه 
شــده اند. او از دروازه های تهران قدیــم، از بازارچه ها، 
میدان ها، گذرها و قهوه خانه ها و از لوطی ها و مشدی ها 

و مرشدها می گوید:

»رســیدم جایی که هنرمندی به اسم هردمبیل عصرای 
هرروز برنامه پرطرفدارشو اجرا می کرد، یه کمی پایین تر 
از هش گنبذ، اول ســنگلج. ترانه های ضربی و انتقادیش 
ورد زبــون همه بــود... دنبکشــو می ذاش زیــر بغلش 
و می خونــد... قر و رقص گردنش بی نقــص و مثال زدنی 
بود. وسط وامی ّســاد و دور و ورش پر اَتماشاچی. آخرای 
برنومه ش که می شــد با دعای هردم کلنگ وردّســش 
هرکی هرقدر پول که در توانش داش، می ریخ رو یه تیکه 

پارچه کرباسی که رو زیمین جلو پاش می نداخ.«

در سوگ رفتن مرتضی احمدی

به صدای طهرون گوش دهیم
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تک چرخ

بردند آقا. این همه ســال شــادی و خنده و 
مهمان کردن ها را ریختند پشــت خاور و با 
خودشــان بردند. حاال کاری نداریم که چرا 
و چطور دِر کانکس تخته شــد و تبدیل شد 
به جزیره ای در دهانه بوفــه افق. کاری هم 
نداریم که عمراً ایــن جزیره جای کانکس را 
نمی گیرد. کاری هــم نداریم که به جنازه اش 
هم رحم نکرده اند. فقط ســؤالمان این است 
که در تصویری که مشــاهده می کنید، قرار 
بوده خاور کانکس را بلند کند یا کانکس خاور 
را؟ پاسخ را به ذهن خالق دانشجویان عزیز 

می سپاریم.

چرا به تهرانی ها 
خوابگاه نمی دهند؟

کــه  سؤالیســت  ایــن 
تهرانــی  دانشــجویی 
بعــد از  یک ســاعت و نیم 
ماندن در ترافیک یا ســوار 
مطبــوع  اتوبوس هــای 
شهر شدن از خود می پرسد. البته تجربه نشان 
می دهد که مطرح شدن چنین سؤاالتی  هیچ 
اثری بر ذهن لطیف مســئوالن نخواهد نهاد. 
اصاًل نمی دهند که نمی دهند. چون تهرانی ها 

شاخ دارند، بهشان خوابگاه نمی دهند.
بگذارید روشــنتان کنم. فرض کنید حداقل 
زمــان ســپری شــده در مســیر دانشــگاه 
یک ساعت و نیم باشد. رفت و برگشت روی هم 
می شود سه ساعت. این سه ساعت دانشجوی 
شریف به میله های اتوبوس آویزان است یا در 
بهترین حالت پشــت فرمان ماشین شخصی 
خود می نشیند و پشــت چراغ قرمزها »نگران 
منی... « زمزمه می کند. در حالی که این ســه 
ساعت را می توانســت صرف انجام تحقیقات 
روی شــیوه های نوین شــکافتن اتم کند یا 
مشاکل )همان مشکالت!( اقتصادی مملکت 
را حل کند. خودتان تصور کنیــد که اگر این 
سه ســاعت در تعداد روزهای سال تحصیلی 
ضرب شــود، چه رقم نجومی وقت تلف شده 

داریم.
اما راه حل. بنده پیشــنهاد می کنم روزانه یک 
عدد فیلم هنــدی روی تبلتتــان بریزید و در 
راه تماشــا کنید. بســیار هم آموزنده اســت. 
خوبی این فیلم های هندی هم این اســت که 
هر کدام با دیگری کاماًل متفاوت اســت. مثاًل 
در یکی باد از چــپ به موهــای آمیتا پاچان 
می وزد و در فیلم بعدی از راســت. دقت شود 
آمیتا پاچان ثابت است. خالقیت از ویژگی های 
بارز هندی هاست. اگر هم مشکل کمبود فضا 
برای حافظه تبلتتــان دارید، این ای بوک های 
بی خودی را پاک کنید. هر کسی که ای بوکی 
دانلود نموده و بعد آن را خوانــده، بیاید دفتر 
روزنامه شکالت بگیرد. در هر صورت اگر فیلم 
هندی هم گیرتان نیامد، ســر راه یک دســته 
ســبزی بخرید و در مترو ســبزی پاک کنید، 
از بیکاری که بهتر اســت. خالصــه در مترو و 
اتوبوس و تاکســی هر کاری می توانید بکنید، 
فقط توصیه اکیــد می کنــم درس نخوانید. 
دانشمندان اخیراً کشــف کرده اند 99درصد 
کســانی که در مترو درس می خوانند، بعد از 
خرید اتومبیل شخصی اگزوز خودروشان صدا 
می دهد. متأسفانه علم هنوز آن قدر پیشرفت 
نکرده که دلیــل همه چیز را برایتــان در این 
یک مثقال جا بیان کنم. این اســت که به قول 
یک اســتاد عزیز بروید به عنوان پروژه رویش 

کار کنید.

این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به دختران خوابگاهی شریف. به خاطر صبر و تحمل و طاقتشان. به خاطر 
توانایی زیستشــان در خوابگاهی که مسیرش ناامن شــده و امکانات رفاهی هم ندارد. خوابگاهی که دیر رسیدن 
شــما عواقب بدی برایتان دارد. شاید روبه روی در، موتورســواری کیفتان را بزند و شــما را چند متر روی زمین 
بکشد. تازه اگر شــانس بیاورید و یک عده به جای اینکه کیفتان را بزنند، مزاحمتان نشــوند و تازه باز هم تقصیر 
خودتان اســت که در تاریکی به ســمت خوابگاه حرکت کرده اید. این شــماره تمام قد تقدیــم به همه دختران 

خوابگاهی شریف!

تقدیم می شود به

صفحـــــــه آخـــــــــر

مطلب این شماره که مصادف شده 
اســت با آخرین مطلب ترم جاری، 
صدمین مطلبی اســت که توسط 
نگارنــده در این جریــده فخیمه 
شریفه درج می شود و امید است که 
مقبول خوانندگان قرار گرفته باشــد. در ابتدای مطلب 
از مشاور شــریف اجازه گرفتم تا از همه دست اندرکاران 
روزنامه شریف و شما خوانندگان عزیز سپاسگزاری کنم 
و ادامه مطلب را به دوست فرهیخته و بزرگوارم »مشاور 

شریف« بسپارم. بدرود. 
***

- سالم مشــاور عزیز، بنده می خوام کنکور دکتری بدم. 
بدم یا ندم؟

- کار دارید؟
- بله، مدیرعامل یه شرکتی هستم.

- چقدر حقوق می گیرید؟
- ماهی هفت و نیم میلیون تومان.

- حتماً خانه و ماشین هم دارید.
- بله، ویال هم دارم.
- ازدواج کرده اید؟

- بله، دو تا هم بچه دارم.

- تا حاال از لیســانس و فوق لیسانســتان برای کارتان 
استفاده کرده اید؟

- خیر. مدرکم ربطی به کارم نداره.
- می توانم بپرسم، نیروی کار نیاز دارید یا نه؟

- وااّل آبدارچی مون رو می خوایم عوض کنیم. اگر کسی 
رو می شناسید، معرفی کنید.
- خودم می رسم خدمتتان.

- شما که خودتون دکترید. این چه حرفیه؟ ما خیلی به 
شما ارادت داریم.

- مدرکم بخورد توی سرم. باور بفرمایید چایی دم کردنم 
خوب اســت. اصاًل فکر کنید بنده ســیکل دارم. فقط 
بگذارید بیایم خدمتتان تا فوت و فن کار را یاد بگیرم. قول 

می دهم کارمند خوبی باشم.
***

- آقای مشاور، رفقای من با نزدیک شدن میان ترم خیلی 
استرس گرفتن؛ ولی من اصاًل انگار نه انگار. خیلی آرومم.

- سر کالس ها رفتید؟
- نه.

- تمرین ها رو تحویل دادید؟ پروژه هاتون رو نوشتید؟
- نه.

- میان ترم ها رو خوب دادید؟

- نه.
- حس و حال شــما کاماًل طبیعی اســت. فقط توصیه 
می کنیم هرچه زودتر شرایط اعزام به خدمت سربازی را 

مرور کنید. احتماالً به زودی الزمتان می شود.
- پس من مشکلی ندارم؟ سالمم؟

- به خاطر ســالمتتان زیاد هم خوشحال نباشید؛ چون 
احتماالً از معافیت پزشکی هم نمی توانید استفاده کنید.

***
- ســالم. پانته آ جون، جاریم، واســه الغریش یه قرص 
خریده که حبه ای صدهزار تومنه. می خواســتم ببینم 
قرص گرون تری واسه الغری هست که بخرم تا پوزش رو 

بزنم؟ می خوام یه قیمتی داشته باشه که چشش در آد.
- متوجه شدم. متأســفانه دارویی که شما می خواهید، 
نمی تواند خواسته شما را برآورده کند. پیشنهاد می کنم 
یک عدد پُتــک 15 کیلویی بخرید و بعــد بروید منزل 
جاری محترم و در حالی که دســته پتک را با زاویه 30 
درجه نســبت به افق نگه داشــته اید، بزنید سمت چپ 
چانه ایشان و بعد با یک عدد قاشــق ناهارخوری چشم 
ایشان را درآورده و زیر پا له کنید. این طوری هم پوزشان 
می خورد و هم چشمشــان درمی آید. از آن شــب هم 

می توانید راحت بخوابید. 

۰912.5774: یه وجب روغنتون خیلي خوب بود.
   حامد؟! )روغنش ایرانیه!(

۰933.۸۰62:کارت دانشجوییت که گم مي شه، 
باید2۰تومن پیاده شي، تو نشریه اطالعیه بزني، 

6یا7 جا بري امضا بگیري... این اســت دانشگاه 
پیشروی مملکت در تکنولوژي!

   تازه کارتاش کیفیت کارت موقع ثبت 
نام رو هم نداره. :|

۰935.979۰: ســالم، شــبتون به خیر! لطفن 
یه جوري چاپ کنید که معلوم بشــه ســاعت 2 

بامداد و درحال خوندن روزنامه اس ام اس دادم.
   یه جوری!

مشاور شریف
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