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هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

تغییر برنامه به هر بهانه
1. بهــار ســال 92. قرار 
اســت به زودی انتخابات 
جمهــوری  ریاســت 
برگزار شــود. امتحان ها 
جلــو می افتد. اســتادها 
مجبــور می شــوند ســریع تر درس بدهند. 
همه چیــز روی دور تند مــی رود. پروژه ها 
با عجله انجام می شــوند. تمــام امتحان ها با 
فاصله کم و پشت ســر هم برگزار می شوند. 
 فشــار روی دانشــجو و اســتاد چنــد برابر 

می شود.
2. بهار 93. امسال، ســال جام جهانی است! 
هوراااااا! درنتیجــه، دوباره همــه چیز جلو 
می افتد تا ترم زودتر تمام شــود و همه هرچه 
ســریع تر بتوانند با خیال راحت بروند خانه، 

تخمه بشکنند و فوتبال تماشا کنند.
3. سال تحصیلی 93. تمام برنامه های زمانی 
دانشگاه به هم می ریزد. انتخاب واحد زودتر 
از ترم های پیش انجام می شــود، ترم زودتر 
شــروع می شــود و از همه بدتر، فرجه قبل 
از امتحانات هم برداشــته می شــود که این 
آخری تاحاال سابقه نداشــته و صدای همه 
را در مــی آورد. البته هنوز تمام نشــده. بین 
دو ترم هیچ فاصله ای نیســت و بالفاصله بعد 
از اتمام امتحانــات، زمان انتخاب واحد برای 

ترم جدید می رسد. 
حاال چرا این همه عجله؟ فقــط برای اینکه 
ســال تحصیلی هرچه زودتر تمام شــود و 
طبق شــنیده ها به ماه رمضان نخورد؟ حاال 
چرا مســئوالن مربــوط فکــر کرده اند که 
ماه رمضــان تمام کارهــا و فعالیت ها را باید 
تعطیل کرد، خدا عالم اســت. از آن مهم تر، 
ســال بعد که ماه مبارک چنــد روز جلوتر 
می آید، می خواهند چه کار کنند؟ سال های 
 پیش هم مــاه رمضــان در ترم بــود و هیچ 

مشکلی نبود. 
داســتان به هم ریختن برنامه هــای زمانی 
دانشگاه دیگر چندان برای ما جدید نیست. 
دیگــر کم کم داریــم یاد می گیریــم که هر 
مناســبت یا رویدادی، چه سیاسی باشد یا 
ورزشــی یا دینی، قطعاً به درس و امتحانات 
ما ارجحیت دارد. دانشــجوها و استادها هم 
خودشان باید یک جوری با مشکل زمانشان 
کنار بیایند. باالخره دانشگاه باید این چیزها 
را هم یاد بدهــد دیگر، تحمل ســختی ها و 

مشکالت و کنار آمدن و... .
جالب اســت که این تصمیمات کاماًل بدون 
دخالت دانشجوها و استادها گرفته می شود 
و کســی نظرشــان را نمی پرســد. حتی به 
اعتراضشان هم توجه نمی شــود. انگار باید 
مداوم بهمان یادآوری شــود که در هر حال، 

همیشه اولویت آخر هستیم.

سرمقاله

نسخه الکترونیکی روزنامه را 
در daily.sharif.ir  ببینید

تعداد اعضا تاکنون:
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ســومین همایــش مدیریت 
آلودگــی هــوا و صــدا، 2۴ و 
2۵ دی مــاه در محل ســالن 
همایش های صداوسیما برگزار 

شد. اولین و دومین دوره این همایش ...

به ما بپیوندید  گازسوزها آالینده ترند

دانشــمندان دانشــگاه UC Berkeley موفق به اثبات 
صفحه  4 رابطه ای بنیادی بین انرژی و زمان شده اند که ... 
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هلند، دلفت: دانشگاه دلفت پرونده ای قدیمی را مجدداً 
صفحه  5 زنده کرد. گروهی از پژوهشگران ... 

دیــدن همه فیلم های جشــنواره بــه جز وقــت آزاد و 
صفحه  7 دسترسی به بلیت، حوصله زیادی هم ... 

مروی بر فیلم های جشنواره فیلم فجردلفت و فرار از آلکاترازکشف حد سرعت کوانتومی

سحر بختیاری

صفحه  2

صفحه  3 

تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه

استادهایی که ممتاز شدند

هنوز از امتحان های ترم قبل و پروژه هایش نفسی چاق نکرده ای که زنگ شروع ترم 
جدید را زده اند و باید بروی سر کالس. بله! اینجا شریف است...

ــف بدون توقف ــری ش
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بیا بریم کوه
گروه کوه از 18 تا 2۴ بهمن برنامه صعود به قله تفتان به همراه بازدید از استان سیستان 
و بلوچســتان را ویژه دختران، برگزار می کند. برای کســب اطالعات بیشتر به دفتر 
گروه در نیم طبقه ابن سینا مراجعه کنید. هم زمان با برنامه صعود دختران گروه کوه، 
مدیریت تربیت بدنی صعود پســران به قله تفتان را نیز برنامه ریزی کرده است. برای 

ثبت نام در این برنامه که از 19 بهمن به مدت شش روز برگزار می شود، می توانید در زمان تمرینات سنگ نوردی به 
آقای علیزاده مراجعه یا در جلسه توجیهی که فردا از ساعت 16:30 در سالن سنگ نوردی برگزار می شود، مراجعه 

کنید.

مرکز محاسبات
مرکز محاسبات در حال تست طرح جدیدی است که امیدواریم با انجام آن شاهد بهبود 
وضعیت اینترنت دانشگاه باشیم. در این طرح که برای استادان و دانشجویان دکتری به 
اجرا درآمده است، سرعت یک مگ فعلی به دو مگ افزایش یافته است، ولی محدودیت 
حجمی دو گیگ در ماه روی آن اعمال شــده اســت. پس از اتمام سهمیه دو گیگ، به 

صورت اتوماتیک سرعت به یک مگ کاهش می یابد و چهار گیگ حجم در این سرعت تخصیص می یابد و درصورت 
اتمام چهار گیگ، می توان همواره با سرعت نیم مگ به اینترنت دسترسی داشت. از مرکز محاسبات به خاطر این 

تالششان در بهبود سرعت اینترنت تشکر می کنیم که بعداً نگویند فقط انتقاد می کنیم. 

بــــــــــخش  خـــــــبریشماره 634  سه شنبه 14  بهمن 1393 شریف نیوز

ســومین همایش مدیریت آلودگی  هوا و صدا، 2۴ و 2۵ دی ماه در محل گزارش
سالن همایش های صداوسیما برگزار شد. اولین و دومین 
دوره این همایش در آذر ماه 91 و دی ماه 92 در دانشــگاه 
صنعتی شریف برگزار شده بود. دکتر وحید حسینی، عضو 
هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشــگاه شریف و دبیر 
سومین همایش، هدف از برگزاری این کنفرانس را تولید و 
توسعه دانش الزم در کشور برای ایجاد اطالعات سودمند 
بــه منظــور بــه اشــتراک گذاری آخریــن یافته های 
پژوهشــگران در محیطی علمی، بیان می کند. به گفته 
حســینی، 2۵0 مقاله به این دوره از همایش ارسال شده 
است که کمیته علمی همایش 131 مقاله را پذیرفته است 
و ۵2 مقاله به صورت شفاهی و ۷8 مقاله به صورت پوستر 
ارائه شده اند. دکتر حســینی، مدیرعامل شرکت کنترل 
کیفیت هوای تهران و دبیر همایش در صحبت های خود 
گفت: 10 ســال پیش وضعیت آلودگی هوای تهران تنها 
به دلیل افزایش مونوکســید کربن بود. ســازمان محیط 
زیست بین ســال های 82 تا 86 جلوی تولید خودروهای 
کاربراتوری را گرفت و کاتالیز و اســتاندارد یورو2 و حذف 
موتورسیکلت ها را اجرایی کرد و نتیجه آن اکنون بعد از ده 
سال دیده می شود. با اندازه گیری های صورت گرفته طی 
سال های 86 تا 92، شاهد کاهش خطی مونوکسید کربن 
بودیم به طوری که در دو سال گذشته، روزهای ناسالم به 

دلیل افزایش بیش از حد مونوکسید 
کربن نداشــتیم که ایــن کاهش در 
نشــان دهنده  اخیــر  ســال های 
سیاست گذاری درســت مبتنی بر 
یافته های علمــی در زمینه آلودگی 
هوا است.  دکتر حســینی در بخش 
دیگری از صحبت هــای خود گفت: 
روزانه 8 تن ذرات معلــق از ترافیک 
شــهر تهران تولید می شود که سهم 
عمــده ایــن آالینده ها مربــوط به 
کامیون ها و موتورسیکلت ها است و 
در مرکز شــهر و حاشیه پایتخت که 

تردد این وسایل بیشتر است، شــاهد میزان بیشتر ذرات 
معلق تولیدی هستیم. حسیني گفت: خودروهاي گازسوز 
وضعیت بدتري نسبت به بنزین سوزها دارند. این درحالي 
اســت که ما از گاز به عنوان ســوخت پاک نام مي بریم. به 
همین دلیل نیز فرایند گاز ســوز کردن خودروها را دنبال 
کردیم؛ اما گویا این فرایند شکلي بوده و درست انجام نشده 
و فاصله زیادي تا استانداردهاي روز دنیا به چشم مي خورد؛ 
چراکه کیت هــاي گازســوز کار خود را درســت انجام 

نمي دهند و وضعیت آلودگي را بیشتر کرده اند.
محمدباقرقالیباف، شهردار تهران سخنران بعدی همایش 
بود. قالیباف از آلودگي هوا به عنوان مهم ترین و بزرگ ترین 

چالش شــهر تهران نام بــرد و گفت: 
توســعه حمل و نقل عمومی ستون 
فقرات مبازره با آلودگی هوا و آلودگی 
صوتی است که مهم ترین فعالیت ما در 
این زمینه، توسعه مترو است. قالیباف 
تأکید کرد: دو موضوع اساسي که باید 
به آن پرداخته شود، کیفیت سوخت 
اعم از بنزین، گازوئیل و گاز و همچنین 
نوع و حجم مصرف آن هاست. قالیباف 
در مورد کیفیت سوخت های عرضه 
شده چنین گفت:  بي انصافي است اگر 
از تالش وزارت نفت در یک سال اخیر 
براي ارتقاي کیفیت تولید سوخت یادي نکنیم؛ زیرا دراین 
مدت گام هاي جدي و اساســي در تولید بنزین و گازوئیل 
برداشته شده است، اما هنوز به نقطه قابل قبول نرسیده ایم.

برگزاری کارگاه های علمی و ســخنرانی های پرفسور 
نینو کنزلــی معــاون انیســتیتو بهداشــت عمومی 
سوئیس، پروفسور تونی هانسن محقق دانشگاه برکلی 
کالیفرنیای آمریکا، پرفســور مایک برگین متخصص 
آلودگی هوای دانشــگاه دوک آمریــکا، آندریاس مایر 
مشاور اروپایی و متخصص فیلترهای جذب دوده دیزل 
و پژوهشگران و اســتادان دیگر، از جمله برنامه های این 

همایش دوروزه بود.

در همایش آلودگی هوا و صدا مطرح شد

گازسوزها آالینده ترند
دکتر محمدعلــی آبام عضــو هیئت  علمی   
دانشــگاه صنعتی شــریف در رشــته علوم 
کامپیوتر، برنده جایزه علمی »جایزه ثبوتی-

خواجه پور« شد. این جایزه به استادان جوان 
زیر چهل ســال که در رشــته های علوم پایه 

درحال فعالیت هستند، تعلق می گیرد. 
دبیرخانه پنجاهمین ســالگرد  تأســیس   
دانشگاه از دانشــجویان، در زمینه کارهای 
اجرایی و مستندسازی درخواست همکاری 
کرده است. برای کسب اطالعات بیشتر با تلفن 
داخلی 6009 و 6008 تمــاس بگیرید یا به 
محل دبیرخانه که در محل سابق بانک ملت 

قرار دارد، مراجعه کنید. 
مرکز کارآفرینــی امروز هم آموزی نــرم افزار   
ایندیزاین را از ساعت 13 الی 1۵ برگزار می کند. 

 . karafarini.sharif.ir ثبت نام در سایت
برای خریــد کارت بلیت دانشــجویی فقط   
 تا پایان ســال 93 وقــت دارید تا به ســایت

tehran.ir  مراجعه کنید. با خرید این کارت 
می توانید تا یک سال از ۵0 درصد تخفیف در 
هزینه بلیت مترو و اتوبوس استفاده کنید. از 

ما گفتن بود. 
دکتر فتوحی طی حکمــی دکتر حمیدرضا   
مداح حسینی را به پیشنهاد معاون آموزشی 
و تحصیالت تکمیلی از تاریــخ 93/11/1۷ 
به مدت دو ســال در ســمت مدیــر مرکز 

آموزش های آزاد ابقا کرد.
کتابخانه مرکــزی با هدف اطالع رســانی   
در زمینه تولیــدات علمی دانشــگاه برای 
کشــورهای جهان پایگاه واسپارگاه شریف 
را   )Sharif Digital Repository(
راه اندازی کــرده اســت. فعاًل قرار اســت 
اطالعات کتاب شناختی و چکیده انگلیسی 
 پایان نامه ها و مقاالت اســتادان در ســایت

 sdr.library.sharif.edu قرار گیرد. 
مسابقات فوتسال به دلیل کنکور کارشناسی   
ارشد این هفته برگزار نشد. اخبار مسابقات را 

از هفته آینده در همین صفحه دنبال کنید!
قابل توجه عالقه مندان ژیمناستیک که دوره   
کالس های آموزشی این رشــته، در صورت 
رسیدن ثبت نامی ها به حد نصاب در دانشگاه 
برگزار می شــود. در صورت تمایل به شرکت 
در ایــن دوره می توانید نام و نــام خانوادگی، 
شماره دانشجویی و شــماره تماس خود را به 
 sharifgymnastics@gmail.com

ارسال نمایید.

اس سی تری
سومین دوره مسابقات حل مسائل مهندسی شــیمی به کمک کامپیوتر sc3 که سه 
سالی است جانشین مسابقات ماشین های شــیمیایی شده است، هفتم اسفندماه به 
همت گروه کیمیای دانشکده م.شیمی و نفت در سطح کشوری برگزار می شود. ثبت 
نام اولیه این مسابقه ویژه دانشجویان مهندسی شیمی سراسر کشور در سایت مسابقه 

به نشانی ir.www.sc3 انجام می شود و ثبت نام کرده ها برای ثبت نام نهایی از تخفیف بهره مند می شوند. در این 
دوره اســکان برای تمام دانشجویان شهرستانی )دختر و پسر( فراهم شده اســت و تمامی شرکت کنندگان باید 

ششم اسفند ماه برای پذیرش و مراسم افتتاحیه مسابقه در دانشگاه حضور داشته باشند.

نبرد به زبان جاوا
نبرد به زبان جاوا عنوان مسابقات برنامه نویسی دانشــکده کامپیوتر است که به همت 
انجمن علمی و فوق برنامه این دانشکده در سطح کشــوری برگزار می شود. مسابقات 
امسال فرق هایی با ســال های قبل داشته اســت که از این تغییرات می توان به اضافه 
شدن زبان های پایتون و سی پالس پالس به مســابقات و دو مرحله ای شدن آن اشاره 

کرد. ثبت نام مسابقه از دیروز شروع شده اســت و مرحله اول آن به صورت اینترنتی از 28 بهمن تا 1 اسفند برگزار 
می شود و 32 تیم برتر به مرحله حضوری که هفتم و هشتم اسفند ماه در دانشکده کامپیوتر برگزار می شود راه پیدا 

www.javachallenge.ir :می کنند. اطالعات بیشتر

با همکاری چیتار روزنامه صاحب واقعیت افزوده شد

فرض کنید دفعه بعد که پوستر گروه کتابخوانی را دیدید، بتوانید فیلمی 
از آخرین گردهمایی این گروه را هم ببینید، یا همراه با پوستر گروه های 
ورزشــی تصاویر نرمش های آن ها نیز برایتان به نمایش درآید.  یک سال 
و نیم پیش بود که با ایده گرفتن از اپلیکیشــن خارجی شناخته شده ای، 
جمعی از دانشــجوهای شــریف تصمیم گرفتند کار در زمینه واقعیت 
افزوده برای نشریات را شــروع کنند. یک سال آهسته و آرام پیاده سازی 
موتور جســت وجوی تصویر پیش رفت و بعد از موفقیت نمونه اولیه این 

موتور، کار روی سامانه چیتار به صورت جدی شروع شد. 
بعد از کار روی اپلیکیشن و سرور و... محصول به مرکز کارآفرینی دانشگاه 
ارائه شد و به شتاب دهنده شریف )ستاک( پیوست. حاال در شتاب دهنده 
کار توســعه و تکمیل چیتار در حال انجام اســت و بازاریابی هم برای آن 
شروع شــده اســت. بچه های چیتار می گویند امیدوارند حدود دنیای 

فیزیکی و مجازی را به هم نزدیک تر کنند.

نحوه استفاده
برای استفاده از اپلیکیشن چیتار، 

 از سه شنبه آینده، بعد از نصب از آدرس
 ee.sharif.edu/~khoram/cheetar.apk 
از صفحه روزنامه عکس بگیرید و از محتواهای 

افزوده آن استفاده کنید. 
البته صفحه ای که عالمِت داشتن واقعیت 

افزوده را داراست.
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مسابقات قرآن دانشجویان
ثبت نام سی امین دوره مســابقات قرآن و عترت دانشجویان کشور آغاز شده است و تا 
پایان بهمن ماه ادامه خواهد داشت. مرحله دانشگاهی این مسابقات نیز در هفته اول 
اسفند ماه و در رشته های شفاهی )شــامل حفظ و قرائت قرآن، اذان، مداحی(، کتبی، 
پژوهشی، هنری، فناوری و ادبی برگزار می شود. عالقه مندان جهت ثبت نام می توانند 

در مهلت مقرر به دفتر کانون قرآن و عترت واقع در نیم طبقه ساختمان ابن سینا مراجعه کنند. برای تمام شریفی ها 
در این مسابقات آرزوی موفقیت می کنیم و امیدواریم مانند سال های گذشته مقام های برتر این مسابقات را از آن 

خود کنند.

بروید خانه هایتان
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه این هفته دانشگاه به علت برگزاری کنکور ارشد تعطیل 
اســت و بنا به اطالعیه معاونت آموزشی، از تردد دانشــجویان در دانشگاه جلوگیری 
می شود. دانشــجویان ارشــد و دکتری فقط از طریق مکاتبه رئیس دانشکده شان با 
حراست امکان ورود به دانشگاه را خواهند داشــت. نکته جالب توجه در این اطالعیه، 

اســتفاده از اصطالح »روزهای فوق االشــاره« در بیانیه اســت که جا دارد از نگارنده لغت یمین االشاره تقدیر و 
تشکر کنیم. حاال که صحبت از تقدیر و تشکر شــد، تا یادمان نرفته است بگوییم تقدیر از برگزیدگان المپیادهای 

دانشجویی 93 که مهرماه در همین صفحه معرفی شان کردیم، هفته گذشته برگزار شد. باز هم مبارکشان باشد. 

خبر

مصاحبه با روزنامه به مناســبت هفته پژوهش خبر گزارش یکــی از برنامه هایی کــه دکتر شــریف خانی در 
برگزاری آن را داده بود، مراســم تقدیر از پژوهشــگران برتر دانشگاه 
شــریف بود. در این مراسم که شانزدهم دی ماه در ســالن جابر برگزار 
شــد، دکتر فرهادی وزیر علوم، دکتر فتوحی رئیس دانشــگاه و دکتر 
روســتا آزاد رئیس سابق دانشــگاه، از اســتادان ممتاز و پژوهشگران 
نمونه تقدیــر کردند. دکتر فتوحی در ســخنرانی آغازیــن این برنامه 
اعالم کرد که برای اولین بار در دانشــگاه شــریف، عــالوه بر معرفی 
پژوهشگران نمونه دانشگاه، اســتاد ممتاز دانشگاه هم معرفی خواهد 
شد. دکتر علی پور جوادی از دانشــکده شیمی، دکتر محمدرضا عارف 
از دانشــکده برق، دکتر ســید تقی اخوان نیاکی از دانشکده صنایع و 
دکتر نظام الدین مهدوی امیری از دانشــکده ریاضی، عنوان اســتاد 

ممتاز را کسب کردند.
 فتوحی با اشــاره به رتبه علمی دانشگاه شــریف در طبقه بندی تایمز 
های گفت: دانشــگاه برترین رتبــه علمی را در ایــن طبقه بندی دارا 
اســت. وی از مرکز رشــد شــریف، مرکز کارآفرینی و پژوهشکده نانو 
نیز به  عنوان مراکز برتر دانشــگاه یاد کرد. دکتــر فتوحی تصریح کرد: 
9۷ درصد فارغ التحصیالن دکتری دانشــگاه شــریف در داخل کشور 
فعالیت می کننــد که حدود ۷0 درصــد آن ها به عنــوان عضو هیئت 
علمی در دانشــگاه های داخل کشــور مشــغول به فعالیت هســتند. 
دانشــگاه شــریف طی 2۵ ســال متوالی رتبه اول مســابقات ریاضی 
دانشــجویی کشــور و از مجموع ۵00 دوره مســابقه برنامه نویســی 

کامپیوتر نیز رتبه اول را کسب کرده است. 
دکتر فرهادی، وزیر علوم هم در بخشــی از سخنان خود گفت: هم اکنون 
دانشگاه شریف با دارا بودن قطب های علمی و رتبه بندی های بین المللی 
یکی از دانشــگاه های برتر کشــور محسوب می شــود که بحث جذب 
دانشجوی خارجی و پذیرش دانشجویان بین المللی باید اولویت دانشگاه 
صنعتی شــریف قرار گیرد و باید این موضوع بیش از دانشگاه های دیگر 

نمود پیدا کند.

پژوهشگر پر استناددکتر نیما تقوی نیا و دکتر محمود فتوحی 
پژوهشگر نمونه جواندکتر امین خواصی 

پژوهشگر نمونه در حوزه روابط دکتر محمدجعفر عبدخدائي 
بین الملل

دکتر اعظم ایرجي زاد، دکتر محمدمهدي احدیان و دکتر 
راحله محمدپور 

پژوهشگر نمونه درحوزه توسعه 
آزمایشگاه پژوهشي

خدمات ارزنده و ماندگار در توسعه دکتر مصطفي مصطفوي 
پژوهش و فناوري در دانشگاه

پژوهشگر نمونه از نظر رشد پژوهشی  دکتر آریا  الستی 
در سال 92

مؤلفان نمونه کتابدکتر علی اکبر اکرامی و دکتر حمید سربازي آزاد 
دکتر محسن مسیحي، دکتر غالمرضا وثوقي 

دکترحسین محمدي شجاع، دکتر محمدرضا عارف، 
دکتر سعید شاهرخیان، دکتر عبدالرضا سیم چي و دکتر 

سهراب راهوار 

پژوهشگران نمونه دانشکده ها

دکتر روح ا... دهقاني فیروزآبادي، دکتر محمد سیف، 
دکتر بیژن فرهانیه، دکتر حسین افشین و دکتر جعفر 

حبیبي 

مرکز خدمات فناوري نمونه

شریک استراتژیک صنعتي نمونه مهندس محرابي، رئیس پژوهشکده شهید احمد کاظمي 
دانشگاه

دکتر حمید بیگي،  دکتر مجتبي باقرزاده، دکتر اکبر 
شجاعي و دکتر سیدعلي حسیني کردخیلي 

پژوهشگران شایسته تقدیر 
دانشکده ها

دکترعلي پورجوادي، دکتر محمدسعید سیف، دکتر 
محسن مسیحي، دکتر عبدالرضا سیم چي، دکتر ایران 
عالم زاده، دکتر عباس ملکي، مهندس احمد متقي پور و 

مهندس مهدي متقي پور 

مؤلفان کتاب در سال 92

تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه

استادهایی که ممتاز شدند

شماره 634  سه شنبه 14  بهمن 1393بــــــــخش  خـــــــبری

بزرگداشت دکتر صفائیه 
بنیان گذار دانشکده صنایع

مراســم یادبــود مرحوم دکتــر محمدرضا 
صفائیه، شــنبه چهارم بهمن ماه در مسجد 
دانشگاه برگزار شد. دکتر صفائیه، به عنوان 
بنیان گذار دانشکده مهندسی صنایع که در 
ســال 13۴9 اولین رئیس این دانشکده بود، 

در تاریخ 26 دی ماه 93 درگذشت. 
دکتر صفائیــه، در ســال 1318 در تهران 
متولد شد و تحصیالت دبیرســتانی خود را 
در دبیرستان البرز به پایان رساند و دکتری 
خود را از دانشــگاه آخن المان دریافت کرد.  
وی در ســال 13۴۷ به عنــوان عضو هیئت 
علمی به استخدام دانشــگاه شریف درآمد 
و در ســال 13۵1 به درجه دانشــیاری و در 
سال 13۵8 به درجه اســتادی ارتقاء یافت. 
ازجمله سمت های ایشان می توان به دبیری 
شــورای دانشــگاه و خزانه داری دانشــگاه 
شــریف و دانشــگاه صنعتی اصفهان اشاره 

کرد. 
دکتر محمــد هــادی چمران از اســتادان 
دانشکده مهندسی صنایع در مراسم یادبود 
استاد گفت: دکتر صفائیه خدمات ارزنده ای 
جهت تدوین برنامه های درســی دانشکده 
مهندســی صنایع انجام داد. ایشان در ایجاد 
و تشکیل دانشــکده مهندســی متالورژی 
دانشــگاه شــریف نیز خدمات شایسته ای 
انجــام دادند و برخی دروس مــورد نیاز این 
دانشــکده را ارائه کردند. دکتــر چمران در 
بخشــی از صحبت های خود بــه توجه ویژه 
دکتر صفائیــه در ایجاد آمادگی جســمی و 
روحی در میان همکاران دانشــگاهی اشاره 
کــرد و گفت: ایشــان در عرصــه ورزش در 
رشته های اسکی، شنا، تنیس و گلف فعالیت 
داشــتند و همیشــه همکاران دانشگاهی را 
بــرای آمادگی جســمی و روحــی جهت 
تدریس و پژوهش، تشــویق به فعالیت های 
ورزشی می کردند. دکتر صفائیه در سال 88 
بازنشسته شــدند و به گفته چمران، ارتباط 
خود را با دانشــگاه حفظ کردنــد و در موارد 
مختلف هم فکــری و همکاری می کردند. در 
این مراســم یادبود، عالوه بر رؤسای فعلی و 
قبلی دانشگاه، دکتر صالحی رئیس سازمان 
انرژی اتمی و بسیاری از اســتادان دانشگاه 
شــرکت کرده بوند. حضور دانشــجویان و 
فارغ التحصیالن دانشکده صنایع هم در این 

مراسم درخور توجه بود. 

این نمودار شامل تعداد تقدیرهای هر دانشکده است، بدون لحاظ کردن اینکه از 
برخی استادان در بیش از یک حوزه تقدیر شده است. 
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برق فیزیک شیمی کامپیوتر صنایع
م. شیمی 

و نفت مواد ریاضی انرژی
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 UC Berkeley دانشمندان دانشگاه موفق به اثبات رابطه ای بنیادی بین علمی
انرژی و زمان شــده اند کــه قادرند محدودیت ســرعت 
کوانتومی برای فرایندهایی مانند محاسبات کوانتومی و 

تونل زنی را تعیین کنند.
رابطه عدم قطعیــت انرژی-زمان یکی دیگــر از وجوه 
اصل عدم قطعیت هایزنبرگ اســت که محدودیت ما در 
اندازه گیری دقیق مکان و ســرعت را بیان می کند. این 
رابطه در صد سال گذشته یکی از اصول فیزیک کوانتومی 
بوده که بسیار شناخته شده است و کاماًل در فرهنگ عامه 
و ادبیات با این ایده که عمل اندازه گیری بر آنچه مشاهده 

می کنیم مؤثر است، رسوخ کرده است.
زمان زیادی از بیان رابطه عدم قطعیت مکان-ســرعت 
هایزنبرگ نگذشــته بود که دانشــمندان دیگر، وجود 
رابطه ای مشــابه بین انرژی و زمان را نتیجه گرفتند. این 
رابطه درباره محدودیت سرعتی که با آن سیستم می تواند 
از یــک وضعیت انرژی بــه وضعیت دیگر برود، ســخن 
می گفت. یکی از مهم ترین کاربردهای رابطه عدم قطعیت 
انرژی-زمان در فهم تابش اتم هــا از حالت برانگیخته به 
حالت پایه است؛ بدین صورت که حداقل زمانی  که طول 
می کشــد تا اتم برانگیخته به حالت پایــه اش برگردد و 
نور منتشــر کند، تحت تأثیر عدم قطعیت انرژی حالت 

برانگیخته آن است.
به گفتــه بریگیتا والی، پروفســور شــیمی فیزیک دان 
 دانشگاه برکلی: »این اولین بار است که اصل عدم قطعیت 
انرژی-زمان بر پایه محکم علمی گذاشــته می شــود. 

درست است که بحث های ما بر پایه پژوهش های تجربی 
نیست، اما مستقیماً از ساختار مکانیک کوانتومی نشئت 
می گیرد. تا پیش از این، اصل عدم قطعیت به نوعی بدون 
پایه  مشــخص در تئوری فیزیک کوانتومی قرار گرفته 
بود«. این برداشــت جدید از عدم قطعیت انرژی-زمان 
می تواند در محاسبات زیادی و به ویژه در هر اندازه گیری 
که زمان در آن دخیل باشد، استفاده شود؛ برای مثال در 
محاسبه سرعت در پدیده های کوانتومی مانند محاسبات 

در کامپیوترهای کوانتومی.
تی والکوف نویســنده اول این مقاله کــه جدیداً دکتری 
شــیمی خود را از دانشــگاه برکلی دریافت کرده است، 
می گوید: »عدم قطعیت حتی میزان دقت ســاعت های 
شما را نیز محدود می کند. در کامپیوتری کوانتومی این 
اصل حداکثر سرعتی را که شــما می توانید از وضعیتی 
به وضعیت دیگری بروید، محدود می کند؛ پس ســرعت 

ساعت کامپیوتر شما نیز محدود می شود«.

مسئله اندازه گیری دقیق
اصل عدم قطعیــت هایزنبــرگ که در ســال 192۷ 
مطرح شــد، بیان می کند که اندازه گیــری هم زمان و 
دقیق مکان و ســرعت، یا تکانه خطی در جسم ناممکن 
اســت. بدین معنا که عدم قطعیت در اندازه گیری مکان 
ضرب در عدم قطعیــت در اندازه گیــری تکانه همواره 
بزرگ ترمساوی ثابت پالنک است. اصل مشابه دیگری 
هم این مســئله را درمورد زمان و انرژی مطرح می کند: 
واریانس انرژی وضعیتــی کوانتومی ضرب در طول عمر 

آن وضعیت هیچ گاه کمتر از ثابت پالنک نمی شود.
این رابطه را نخستین بار دو دانشمند روسی با رابطه ای 
ریاضی در ســال 19۴۵ بیان کردند کــه در آن تنها به 
گذار بین دو حالــت انرژی کاماًل مجزا پرداخته شــده 
بود؛ اما در بررســی جدید والکــوف و والی حالت هایی 
هم که در آن ها وضعیت نخســت و پایانی کاماًل متمایز 
نبودند، پوشــش داده شــده اســت. ایــن پژوهش به 
دانشمندان توانایی محاســبه مدت زمان الزم را برای 
اینکه حالت های مذکور در هر سطحی از قطعیت از هم 

تفکیک پذیر شوند، می دهد.
به گفته والکوف: »در بیشــتر مطالعه هایــی که تکامل 
زمانی حالتی کوانتومی را بررسی می کنند، پژوهشگران 
با حالت هایی سر و کار دارند که کاماًل از هم تفکیک پذیر 
نیســتند؛ اما تا امروز ما با دانش موجــود از عدم قطعیت 
انرژی-زمان قادر به تخمیــن حداقل زمان الزم برای این 
فرایند نبوده ایم. بیشــتر پژوهش هایی که در رابطه با نور 
به طور مثال در رشته اسپکتروسکوپی یا اپتیک کوانتومی 
انجام می شود نیز با وضعیت هایی سروکار دارند که کاماًل 

تفکیک پذیر نیستند«.
این روش جدید همچنین می تواند در تعیین زمان الزم 
برای تونل زنی کوانتومی )به طور مثال در تونل زنی اتم ها 

در پروتئین های بیولوژیک( استفاده شود.
نتایج این تحقیق همچنین می تواند در زمینه ای جدید 
به نام »اندازه گیری ضعیف« به کار برده شود که در آن به 
ردیابی تغییرهای کوچک در سیستمی کوانتومی مانند 

کیوبیت های درهم تنیده در رایانه کوانتومی می پردازند.

کشف حد سرعت کوانتومی

علــــــــــــــــــــــــــمی

کشف نوعی پیوند شیمیایی 
جدید 

پــس از چنــد دهــه مطالعــه و پژوهــش 
ســرانجام دانشــمندان موفــق شــدند پیوند 
 شــیمیایی جدیدی به نــام پیوند ارتعاشــی یا

vibrational bond را شناســایی کنند. این 
پیوند جدید در تضاد با این قانون قدیمی اســت 
که با افزایش دما شاهد افزایش سرعت واکنش 
خواهیم بود. در سال 1989 گروهی از محققان 
دانشــگاه بریتیــش کلمبیا درصدد بررســی 
واکنش Muonium (Mu)، ایزوتوپ نادری از 
هیدروژن، با هالوژرن ها بودند که متوجه شدند 
در واکنش موانیوم با بــرم برخالف واکنش کلر 
و فلوئور با افزایش دما ســرعت واکنش کاهش 
می یابد. دونالد فلمینگ یکی از شیمی دان های 
گروه ایــن پدیــده را این طور تحلیــل کرد که 
احتماالً موانیــوم و برم در واکنش بــا یکدیگر 
تشکیل ســاختاری گذرا )متشــکل از یک اتم 
سبک موانیوم و دو اتم ســنگین برم( می دهند 
که این ســاختار، برخالف آنچه تا آن زمان گفته 
می شد، نه با نیروهای وان در والس بلکه با پیوند 

ارتعاشی تشکیل شده است.
آمی نردرام از پژوهشــگران دیگر این گروه این 
فرضیه را این طور توضیح می دهد که اتم سبک 
موانیوم با ســرعت زیاد بین دو اتم سنگین برم 
حرکت می کند و با نزدیک نگاه داشــتن این دو 
اتم به مدت کوتاهی در حد چند میلی ثانیه )در 
اثر حرکت رفت و برگشــتی خــود( انرژی کل و 

درنتیجه سرعت واکنش را کاهش می دهد.
پژوهشــگران این گروه که در آن زمان امکانات 
الزم را نداشــتند، تا امروز بــرای اثبات فرضیه 
خود و مشــاهده ایجاد این پیوند گذرا بین برم و 

موانیوم صبرکردند.
ســرانجام بــا کمک جمعــی از پژوهشــگران 
دانشــگاه ســایتامای ژاپن و برلین و با استفاده 
از شتاب دهنده هســته ای آزمایشگاه رادرفورد 
انگلیس، گروه فلمینگ موفق شــدند تشکیل 
پیوند گذرا بین اتــم موانیوم و اتم هــای برم را 

مشاهده کنند.
به عبارت دیگــر ارتعاش موجــود در این پیوند 
باعــث کاهش انــرژی موجــود در ســاختار 
BrMuBr  می شــود. به این معنــی که حتی 
باوجود افزایش دما، انرژی موجود برای تسریع 

واکنش کافی نیست.
با وجود اینکه ایــن تیم فقط قادر به مشــاهده 
پیوند ارتعاشــی ایجاد شــده بین برم و موانیوم 
بوده اند، این فرضیه را مطرح کرده اند که احتماالً 
این پیوند در برخورد ســایر اتم های ســبک و 
ســنگین هم ایجــاد می شــود. در صورتی که 
تاکنون فرض بر دخالــت نیروهای وان در والس 

در این برخوردها بود.
 Scientific American به گفته نردرام در
پس از مشاهده ها و بررسی های گروه، این پیوند 
تازه شناخته شــده باید به لیســت پیوندهای 

شیمیایی اضافه شود. 

برتری، حتی در شانس
محققان دانشگاه آلبرتا موفق به ساخت برنامه ای کامپیوتری شدند که می تواند به طور 
تقریباً شکست ناپذیری در بازی های مبتنی بر شانس با انسان رقابت کند. این برنامه 
که Cepheus نام دارد، تریلیون ها بار در مقابل خود بازی کرده است تا بتواند با تصحیح 
اشتباهاتش به اســتراتژی طوالنی مدت برنده شدن دست یابد. تا کنون رایانه ها فقط 

موفق به برنده شدن در بازی های ساده ای بودند که در آن ها تمام اطالعات در دسترس بود، اما نه در بازی هایی که 
بخشی از اطالعات برای بازیکن ناشناخته باشد. ســازندگان Cepheus معتقدند از تئوری این برنامه می توان در 

سایر حوزه هایی که با مشکل عدم قطعیت و ناکامل بودن اطالعات روبه رو هستند، نیز استفاده کرد.

امیدهای تازه در غلبه بر سرطان
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2012  از 18۴ کشور و 28 نوع سرطان 
نزدیک 1۴/1 میلیون نفر دچار ســرطان بوده اند. بر اساس پژوهشــی که 26 ژانویه در 
نشریه ChemBioChem به چاپ رسید، دناتوراسیون معکوس  می تواند گام بزرگی در 
تسریع پژوهش های مربوط به سرطان باشد. در این آزمایش که روی تخم مرغ جوشانده 

شده انجام گرفته است، دانشمندان پروتئین های درهم پیچیده را باز کرده اند و سپس این پروتئین ها دوباره در هم 
پیچیده و سفیده تخم مرغ به حالت اولیه ترمیم شده است. یکی از کاربردهای مهم این پژوهش،  کمک به پیشرفت 
روش های جدید برای ســاخت آنتی بادی های سرطان با استفاده از روش های شکســتن و ترمیم مولکولی است. 
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حد سرعت که برابر حداقل زمان الزم برای گذار بین دو حالت کامالً متمایز مانند دو قطب شمال و جنوب است، برای دو حالت باال و پایین اسپین کوانتومی با رابطه ای شناخته شده محاسبه 
می شود؛ اما حد ســرعت برای دو وضعیتی که لزوماً مشخص و تفکیک پذیر نیستند، تا امروز بی پاســخ مانده بود. سرانجام دو دانشمند دانشــگاه برکلی موفق به یافتن این فرمول شدند.



 ۵

گروه تشکیل دهید و سفر کنید
دانشگاه زنجان: کارکنانی که متقاضی انجام ســفر به همراه گروه خاصی از همکاران یا به 
مقصد مشخصی هســتند، می توانند با تشــکیل گروه خود و ثبت نام، برای سفر درخواست 

دهند. هزینه استفاده از اتوبوس به ازای هرروز ســفر مبلغ ۵ میلیون ریال و هزینه استفاده از میدل باس به ازای 
هر روز سفر 3میلیون و ۵00هزار ریال منظور می شــود. به ازای حضور هر همکار در سفر 3درصد برای هزینه 
اتوبوس و ۴درصد برای هزینه میدل باس تخفیف در نظر گرفته شده. به ازای ثبت نام هر همکار مبلغ 2میلیون 
ریال یارانه سفر )یک بار در ســال و در صورتی که قباًل اســتفاده نکرده باشد(، منظور می شــود و در محاسبه 
هزینه ها از طریق دانشگاه تأمین و پرداخت خواهد شد.  

ثبات مدیریت، دلیل موفقیت های دانشگاه آزاد اسالمی قزوین
 دانشگاه آزاد اسالمی قزوین: دکتر سعید ســهراب پور، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان 

در بازدید از این دانشگاه و مرکز رشــد واحدهای فن آور گفت: تعریف دانشگاه آزاد اسالمی قزوین را زیاد شنیده 
بودم؛ اما تاکنون از نزدیک از آن دیدن نکرده بودم، فکر نمی کردم در این دانشگاه تا این حد خوب کار شده باشد، 
بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم. وی ادامه داد:  دلیل موفقیت های دانشــگاه آزاد اسالمی قزوین را دو چیز می دانم، 
یکی مدیریت خوب دکتر موســی خانی و دیگری ثبات مدیریت. این دو عامل باعث شده این دانشگاه به یکی از 
دانشگاه های خوب و برتر کشور تبدیل شود. اگر در دانشــگاه آزاد اسالمی قزوین نیز مانند بسیاری از دانشگاه ها 

تاکنون چند مدیر سر کار آمده بودند، این دانشگاه امروز چنین جایگاهی نداشت.

هدایایی به ارزش 546/1 
میلیون دالر

نیویورک، ایثاکا: براســاس رتبه بندی ساالنه 
شــورای کمک های آموزشــی ایاالت متحده، 
دانشــگاه کورنل در رده ششم دریافت کنندگان 
بیشــترین هدایای خیریه در میان دانشگاه های 
آمریکا در سال 201۴ قرار گرفت. بیش از ۵۵هزار 
نفر در سال 201۴ به دانشگاه هدایای نقدی اعطا 
کردند که از این میان ۷300 نفــر برای اولین بار 
این کار را انجام دادند. همین امر باعث شــد رقم 
کمک های ۴۷۴/9 میلیــون دالری و رتبه هفتم 
دانشگاه در ســال 2013، به رقم ۵۴6/1 میلیون 

دالر و رتبه ششم در سال 201۴ ارتقا یابد.
افزایش کمک های مالی این امکان را می دهد که 
دانشجویان بیشــتری به کورنل دسترسی یابند، 
برنامه های درســی جدید و گســترده تری ارائه 
شوند، از تیم های ورزشی دانشگاه حمایت شود و 
هیئت علمی جدید استخدام شود. از طرفی حجم 
کمک های مالی اختصاص یافته به دانشــگاه ها 
نشانه خوبی از فاصله منابع مالی میان دانشگاه های 
ثروتمند با دیگر دانشگاه ها است. برای مؤسسات 
آموزشی مشکل اســت که بدون امکان دریافت 
کمک های مالــی و خیرخواهانه، بــرای جذب 
دانشــجو و اعضای هیئت علمی با یکدیگر رقابت 
کنند. این نوع از نابرابری در حال رشــد است و در 
نتیجه بسیاری از مؤسسات دولتی شاهد کاهش 

دانشجویان تمام وقت خود هستند.
هرچند اختالف زیادی میان موقوفات به دانشگاه ها 
وجــود دارد، ایــن تنهــا منابع مالی نیســت که 
دانشگاه ها به آن برای پیشبرد اهداف خود متکی 
هستند. برای مثال کورنل به عنوان مؤسسه ای آغاز 
به کار کرد که در آن هر کس بتوانــد به هر زمینه 
مطالعاتی دسترسی داشته باشد. به دلیل همین 
سیاســت و با توجه به پایداری نســبی اقتصادی 
در ســال گذشــته و تعدادی عوامل دیگر، تعداد 

اهداکنندگان به دانشگاه نیز افزایش یافته است.
در عین حال و با روند رو بــه افزایش ارتباط گیری 
دانشــگاه با فارغ التحصیالن خــود، کورنل نیز در 
تالش است تا از طریق شبکه های اجتماعی نظیر 
لینکداین و فیس بــوک با اهداکننــدگان بالقوه 
و فارغ التحصیالن خــود ارتباط برقــرار کند. در 
این راســتا بیش از 60هــزار فارغ التحصیل از این 
طریق با دانشگاه در ارتباط هستند. این تعامالت 
به مسئوالن دانشگاه کمک می کند تا موضوعات 
مورد عالقه این گروه را دریابنــد و در مقابل آن ها 
احســاس ارتباط بیشــتری با زندگی دانشگاهی 
داشته باشند و ارزش سرمایه گذاری زمان، استعداد 
و ثروت خود را در کمک به موفقیت کورنل ببینند. 
در حال حاضر پیش بینی افزایش کمک های مالی 
به دانشگاه در سال 201۵ زود است؛ اما امید است 
که با خوش بینی که میان اعضای فارغ التحصیالن، 
خانواده ها و دوستانشان نســبت به آینده کورنل و 
نقــش آن در تغییــرات جهانی وجــود دارد، این 

کمک ها افزایش یابند.

روی خط خارج

هلنــد، دلفت: دانشــگاه دلفت  کمی آن سوتر
پرونده ای قدیمــی را مجدداً زنده حسین رجبی

کرد. گروهی از پژوهشــگران این دانشگاه با استفاده از 
نوعی فنــاوری به نام 3Di اســرار موجــود حول فرار 

زندانیان از آلکاتراز را در سال 1962 بازخوانی کردند.
زندان آلکاتراز در جزیره ای در خلیج سن فرانسیســکو 
در ایاالت متحــده قــرار دارد و تا ژوئــن 1962 تلقی 
می شد فرار از آن ناممکن اســت. در آن تاریخ و پس از 
ماه ها برنامه ریزی، ســه زندانی در نیمه های شب روی 
قایقی بادی ساخته شــده از ۵0 عدد بارانی و پاروهای 
دستی از زندان فرار کردند. آن ها کاغذهای مچاله شده 
با مــوی انســان را بــرای فریــب دادن نگهبانان روی 

تختخواب های خود قرار دادند.
اما سؤال اینجاســت که آیا این ســه نفر توانستند به 
ســاحل برســند؟ با وجود عملیات تعقیب گسترده 
و بازجویی هــای فراوانی که تا ســال 19۷9 به طول 
انجامید، حتــی FBI نیز نتوانســت به این ســؤال 
پاســخ قانع کننده ای بدهــد. برای ده ها ســال این 
فرار دســتمایه تخیل نویســندگان، پژوهشــگران 
و فیلم ســازان قرار داشــت. در ســال 19۷9 کلینت 
ایســتوود در نقش فرنک موریس، طراح نقشــه فرار 
از زندان، در فیلمی به نام فــرار از آلکاتراز ایفای نقش 
Myth� 2003 برنامه علمی و محبوب  کرد. در سال

Busters که از کانال دیســکاوری پخش می شــد، 
قســمتی را به فرار از زندان اختصــاص داد که در آن 
امکان رسیدن قایق به ساحل را توسط پل ُگلدن ِگیت 

یا غرق شدن آن را بررسی کرد.
ایــن دقیقاً همــان جنبــه از ایــن راز فرار اســت که 
پژوهشــگران هلندی با فناوری 3Di به دنبالش بودند. 
نرم افزار مدیریــت آب های 3Di برنامــه ای کاربردی 
برای محاســبات ســریع و دقیق در مقیاس گسترده، 
با اســتفاده از مجموعه داده های امروزی با وضوح باال 

است.

اولیویر هــوس و رالف هوت پژوهشــگران دانشــکده 
عمران و علوم زمین شناسی دانشــگاه دلفت، در سال 
2013 تصمیم بــه اســتفاده از 3Di در مثالی واقعی 
گرفتند. هوس درباره آن می گویــد: »در آن زمان من 
با پژوهشــگرانی از دانشگاه یو.ســی. برکلی با استفاده 
از 3Di در حــال انجام تخمیــن محاســباتی بودیم 
که تأثیر باالآمدن ســطح آب دریــا روی خطوط لوله 
خلیج سن فرانسیسکو را بررســی کنیم. هنگام اجرای 
شبیه سازی ها از شدت گردابه ها و جریان ها در نزدیکی 

پل ُگلدن ِگیت و آلکاتراز شگفت زده شدم«.
هوس وقتی به دلفت بازگشــت از احتمال شناکردن یا 
قایق رانــی در آن وضعیت با هــوت صحبت کرد. هوت 
بالفاصله به یاد فــرار از آلکاتــراز افتاد: »مــن برنامه 
MythBusters را دیده و مجذوب آن شــده بودم. 
بنابراین با خود فکرکردم چرا از این فناوری برای یافتن 

پاسخی برای آن پرسش قدیمی استفاده نکنیم؟«
هــوت و هوس بــا یکــی از مهندســان هیدرولیک و 
متخصــص دنبال کــردن ذرات بــه نام فــدور بارت 
از شــرکت Deltares مالقات کردند. این ســه نفر 
داده های شــب فرار را، از جــزر و مد آب تــا جزئیات 

فرار، جمع آوری کردنــد. در شبیه ســازی، ۵0 قایق 
در هر نیم ســاعت از ساعت 8 شــب تا ۴ صبح از زندان 
خارج می شــوند تا اثر جریان آب روی آن ها نشان داده 
شــود. اثر پاروزدن نیز بر این رفتار اضافه شد. بهترین 
ســناریوها برای زنده ماندن زندانیان با درنظرگرفتن 
توان پاروزدن در ســطح ورزشــکار المپیکی محاسبه 
شــد. بدترین ســناریو هم برای پــاروزدن غیرمؤثر و 
بدتریــن جریان های آبی بــود. هــوت می گوید: »ما 
نمی دانیــم آن ها در پاروزدن چقدر مهارت داشــتند؛ 
اما تصور می کنم اگر شــما چنین انرژی را داشتید آن 

شب، هنگاِم استفاده از آن بود.«
آیا ایــن داده هــا تأیید می کننــد که زندانیــان زنده 
مانده اند؟ بله، اگر آن ها بین ساعت 11 شب تا نیمه شب 
فرار کرده باشند. در این بازه شــانس داشته اند؛ چراکه 
جریان های آبی آن قدر قوی نبوده اســت که آن ها را به 

دریا بکشاند.
در ماه دســامبر گذشــته، پس از آنکه شبیه سازی این 
سه نفر در BBC نشان داده شــد، این مطالعه در بُعد 
بین المللی نیز مشهور شد و بهترین و بدترین سناریوها 

تنها در عرض دو هفته، 1/۵میلیون بار دیده شد.

کمک به حل معمایی قدیمی 

دلفت و فرار از آلکاتراز

کمیک برگزیده
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هدست مخصوص بازی
هدست چندمنظوره Strix 2.0  نوعی ابزار استریو با امکان ســازگاری با انواع کامپیوتر، 
سیستم مک، کنسول PlayStation 4، تلفن های هوشــمند و تبلت است. این هدست 
از درایورهای 60 میلی متری بزرگی ســاخته شده است که از کیفیت صدای تأثیرگذاری 
برخوردار هستند. هدســت به همراه دو میکروفون پرقدرت ارائه شده است که به راحتی 

از بدنه هدســت جدا می شــوند و امکان گفت وگوی با کیفیت صدای عالی و طبیعی را فراهم می نماید. این هدست را 
می توانید به راحتی جابه جا کنید و از آنجا که به راحتی خم می شــود و امکان تغییر حالت آن به صورت افقی و مسطح 

وجود دارد، گیمرها می توانند آن را در سفر بدون نگرانی از آسیب دیدگی به همراه داشته باشند.

اسپیکر 360 درجه
دو مدل اسپیکر حمل شدنی با ظاهری جذاب و امکان تولید صدای 360 درجه و همچنین 
ســاوندبارهای جدید ازجمله محصوالت جدیداً معرفی شده سامســونگ هستند. این 
کمپانی کره ای از اســپیکرهای جدیــد WAM6500 و WAM7500 رونمایی کرده 
است که با ظاهر کامپکت و یکپارچه، قول تولید صدایی همه جانبه و 360 درجه را داده اند. 

به گفته سامســونگ، هر دوی این مدل ها روی یک رینگ رادیاتور می چرخند و عالوه بر ارسال صدا به هر طرف، میان 
صدای باس و صدای زیر باالنس ایجاد می کنند. سامســونگ به نظر در ظاهر این اســپیکر نیز سنگ تمام گذاشته و با 

طراحی پریمیوم و تا حدی فضایی، محصولی زیبا را به مشتریان بازار عرضه کرده است. 

اف یـــــــــــــــــــــــــک

چند باور غلط درباره استفاده از گوشی ها

دروغ های اسمارت فونی
وقتی حرف طول عمر باتری موبایل  و تبلت و لپ تاپ بــه میان می آید، آی تی
معموالً کار خیلی زیادی از دست شــما برنمی آید؛ اما 
می توانید افســانه های رایج درمورد باتــری موبایل را 
نادیده بگیرید و به چند نکته ساده دقت کنید.  در طول 
چند سال گذشــته باتری های شارژشدنی هوشمندتر 
شده اند و مدیریت و نگهداری از آن ها هم ساده تر شده 

است. 
بسیاری از باتری های لیتیوم یونی که اکثر شرکت های 
بزرگ مانند اپل و سامسونگ از آن ها استفاده می کنند، 
بین سه تا پنج ســال عمر می کنند؛ به شرط آنکه چند 

نکته ساده در مورد آن ها را رعایت کنید.

و اما افسانه های رایج درمورد باتری موبایل:
1. استفاده از شارژر های با برند متفاوت، باتری را 

خراب می کند
واقعیت این است که شــارژرهایی که تولید کارخانه 
گوشی شما نیســتند، ضرری برای باتری ندارند. فقط 
ممکن است به اندازه کافی بهینه نباشند؛ اما فراموش 
نکنید که نباید از جنس های غیراســتاندارد استفاده 
کنید. اگر شــارژر تولید کارخانه اصلی گیرتان نیامد، 
سراغ جنس های تقلبی و ارزان نروید. سراغ برندهایی 
بروید که شــناخته شده هســتند و اســتانداردها را 
 KMS و Belkin رعایت می کنند. برندهایی مانند
از نمونه هایی هســتند که می توانید بــه آن ها اعتماد 

کنید.

2. اگر از گوشی در هنگام شارژ شدن استفاده 
کنید، منفجر می شود

تا وقتی که از شارژر غیراســتاندارد استفاده نمی کنید، 
استفاده از گوشــی در هنگام شارژ شدن مشکلی ایجاد 
نخواهد کرد. دالیل ترسناکی پشت این باور وجود دارد. 
عده ای فکر می کنند اگر از گوشــی ِ در حال شارژ شدن 
استفاده کنند، ممکن است گوشــی منفجر شود. البته 
 یک بار واقعاً این اتفاق افتاد. در ســال 2013 آیفون ۴

فردی چینی به همین شــکل منفجر شــد. امــا بعداً 
گزارش شــد که او از شارژری غیراســتاندارد استفاده 

می کرده است.

3. اگر باتری گوشی پر شود و همچنان به شارژر 
متصل باشد، گوشی آسیب می بیند 

گوشی شما هوشمندتر از آنی اســت که فکر می کنید. 
وقتی باتری به طور کامل شــارژ شــود، خود گوشــی 
می فهمــد و باتری را از مدار شــارژ خــارج می کند. به 
عبارت دیگر در این حالت گوشــی دیگر اصاًل از باتری 
استفاده نمی کند. به هر حال گوشی را هر شب نگذارید 
توی شارژ بماند. به این نکته هم توجه داشته باشید که 
اگر میزان شــارژ باتری معموالً بیــن ۴0 تا 80 درصد 

باشد، طول عمر باتری بیشتر خواهد بود.

4. گوشی نیازی به خاموش شدن ندارد
گرچه گوشــی شــما هم درنهایت یک ماشین بی جان 
است و درکی از حس خستگی ندارد، این جسم بی جان 

هم نیــاز دارد گاهی اســتراحت کند. مثــاًل درمورد 
گوشــی های اپل گفته می شــود هر چند وقت یک بار 
باید آن را خاموش کرد تا گوشی کمی استراحت بکند. 
بهتر است که شب ها موقع خواب گوشی تان را خاموش 
کنید. گوشــی های دیگر مانند گوشی های اندرویدی 
و ویندوز فونی هم از این قاعده جدا نیســتند. گوشــی 
شما، هرچه هســت، هر چند وقت یک بار نیاز به کمی 

استراحت دارد.

5. گرما برای گوشی مضر است
این یکی اصاًل افسانه نیست و کاماًل واقعیت دارد. گرما 
و تکنولوژی هیــچ گاه رابطه خوبی با هم نداشــته اند و 
این قاعده کلی، درمورد باتری دســتگاه های همراه هم 
صادق اســت. باتری های لیتیوم یونــی، وقت هایی که 
دارند پُر یا خالی می شــوند، گرما تولید می کنند. حتماً 
زمان هایی که از گوشــی تان کار ســنگین می کشید، 
متوجه داغ شدن قاب پشتی گوشی شده اید. این گرما 
برای باتری خوب نیســت. ســعی کنید گوشــی را در 
دمای خیلی زیاد قرار ندهید، یا اینکــه الاقل نگذارید 
نور خورشــید مســتقیماً به آن بتابد. دمای ســرد هم 
برای باتری خوب نیســت. دمای بیش از حد پایین هم 
می توانــد طول عمر باتــری را کم کند. اپــل می گوید 
دمای زیر صفر درجه ســانتی گراد را توصیه نمی کند. 
آزمایش ها هم نشان می دهند که زیر این دما گوشی از 
کار می افتد و در نهایت از یک دمایی به بعد کاًل خاموش 

می شود.

Wunderlist
نرم افــزاری خــوب برای 
کارهــای  برنامه ریــزی 
مختلف. لیستی از کارهای 

 Reminder خود را تهیــه کنید و برای آن هــا 
تنطیم کنیــد. اگر قصــد خرید کــردن دارید، 
می توانید با این نرم افزار فروشگاه های مناسب را 
در اطراف خود پیدا کنید. اگر خیال ســفر کردن 
داشــته باشــید هم برنامه گزینه های مناسبی 
پیش رویتــان می گذارد. می توانیــد به راحتی با 
کســانی که می خواهید، ارتباط برقرار کنید و با 
همکاران و دوســتان و خانواده خــود قرار کاری 
روی پروژه ای عظیم یا برنامه ریزی برای مهمانی 
شــام را به اشــتراک بگذارید. برنامه به خوبی با 
سیستم عامل های مختلف هماهنگ می شود و 
  iPhone، iPad، Mac،  کارهای شما را از طریق
Android و Windows هماهنــگ می کند 
تا شــما بتوانید از هر کجا و با هر وسیله ارتباطی 
که در اختیار دارید، به برنامه های خود دسترسی 
پیدا کنید. می توانید برای هر کاری یادداشــتی 
هم بنویسید تا جزئیات آن فراموشتان نشود. هر 
چیزی کــه بخواهید بعداً اســتفاده کنید، مانند 
صفحات وب را می توانید در برنامه ذخیره کنید. 
خالصه اینکه دانشــجو باشید یا شــاغل یا خانم 

خانه دار، این برنامه حتماً به کارتان خواهد آمد.

الفبازی
الفبازی، برنامه ای تعاملی 
است که الفبای فارسی را به 
کودکان آموزش می دهد. 
این برنامه بــرای کودکان 
بسیار هیجان انگیز است و 

این هیجان و زیبایی در کنار سادگی کار با برنامه، 
یادگیری الفبا را برای کودکان از هر زمان دیگری 

لذت بخش تر می کند.
الفبازی روش هوشــمندانه ای را بــرای آموزش 
به کار گرفته اســت. پس از انتخــاب حرف مورد 
نظر در منوی برنامه، هــر کلمه به صورت پازلی از 
حروف نمایش داده می شود. هر حرف کاراکتری 
با صدای خــودش دارد و آموزش ازطریق تطبیق 
شــکل و صدای هر حرف صورت می گیرد. پس از 
کامل شــدن پازل کلمه، کودک شاهد انیمیشن 
کوتاهی خواهد بود که کلمه را می خواند و معنی 
آن را با تصاویر مربوط نمایش می دهد. برای اینکه 
مرحله آموزش کودک با آرامــش کامل صورت 
بگیرد و هر کــودک به اندازه دلخــواه خود برای 
تکمیل پازل کلمات وقت صرف کند، در الفبازی 
هیچ گونه محدودیت زمانی یا سیستم امتیازدهی 
وجود ندارد. سیستم آموزش غیرمستقیم همراه با 
بازی، سادگی کار با پازل ها، انیمیشن های جذاب 
و مصوت بودن برنامه دست به دست هم می دهند 

تا کودک از یادگیری احساس خستگی نکند.

نرم افزار

نرم افزار
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 ۷

پیشنــــــــــــــــــــهاد

سیســتم گروه ُهلم نمایشی است به نویسندگی 
جوردی گالچران نویسنده اسپانیایی که علیرضا 
کوشک جاللی آن را کارگردانی کرده است. این 
نمایش تابستان امسال در فرهنگسرای نیاوران 
روی صحنه رفت و حاال بار دیگــر در تئاتر باران 

اجرا می شود. 
خالصه داســتان: چهار نفر متقاضی شغلی 
بسیار مهم هستند. ما شــاهد آخرین مصاحبه 
مسئوالن شرکت با این چهار نفر هستیم. در این 
نشســت می بینیم که چگونه چهار فرد متفاوت 
از هم، برای گرفتن این شغل ارزش های انسانی 
خود و دیگران را نابــود می کنند. جذابیت قصه 
زمانی بیشتر می شود که 
یکی  متوجه می شــویم 
از این چهار نفــر احتماالً 
کارمنــد ایــن شــرکت 

است... .
گالچــران با این اثر کــه ترکیبی اســت از درام، 
کمدی و نمایش روان کاوانــه جنایی، بیکاری را 
که مشکل روز بسیاری از کشورهای جهان است، 
با خشــونت تمام و در عین حال بسیار مفرح، به 
تصویر می کشد. این نمایش نامه برای اولین بار در 
سال 2003 روی صحنه رفته و در چند سال اخیر 
رکورددار بیشترین اجراها در کشورهای مختلف 
بوده است. بلیت این نمایش 20هزار تومان است 
و الهام پاوه نژاد، سینا رازانی، امیرحسین رستمی 

و رضا موالیی در آن بازی می کنند. 
نشــانی: خیابان فلســطین، پایین تر از خیابان 

انقالب، پالک 292
 خرید بلیت:

http://www.tiwall.com

سیستم گروه ُهلم

حتماً می دانید که جشنواره فجر فقط جشنواره 
فیلم نیســت. جشــنواره های تئاتر و موسیقی 
هم هســت که تئاترش تمام شــده و موسیقی 
در راه اســت. دوره سی ام این جشــنواره از 23 
بهمن تا 1 اسفند و در ۷ ســالن تهران برپاست. 
تاالر وحدت و ســالن رودکی میزبان گروه های 
موسیقی کالسیک است. در تاالر وحدت بیشتر 
ارکســترهای بزرگ برگزار می شــود، در سالن 
رودکی تک نوازی یا دونوازی های پیانو و ویولن 
و... ، در فرهنگسرای نیاوران کنسرت های ویژه 
بانوان و در برج میالد کنســرت های پاپ. بقیه 
کنسرت ها هم در ایوان شــمس، فرهنگسرای 

ارســباران و برج آزادی 
اجرا می شود.

چند اجــرای معروف این 
دوره را معرفی می کنیم؛ 
اما اگر خواســتید به این 

کنســرت ها بروید، حتماً جــدول کامل اجراها 
را ببینید.

ســنتی: گروه رســتاک، 26 بهمن، تکنوازی 
قانــون پریچهر خواجــه و گروه نغمــه صبا به 
خوانندگی وحید تاج 28 بهمن، گروه دستاس 
به سرپرســتی پیام جهانمانی 29 بهمن، گروه 

لوتوس به خوانندگی سینا سرلک 30 بهمن.
تلفیقی: چارتار 2۴ بهمن، دنگ شو 28 بهمن.

پاپ: مازیار فالحی 23 بهمن، احســان خواجه 
امیری 2۴ بهمن، شهرام شــکوهی 2۵ بهمن، 
محســن یگانه 26 بهمن، بنامیــن بهادری 29 

بهمن.
خرید بلیت:

http://www.iranconcert.com

سی امین جشنواره موسیقی فجر

برای کتاب خوان ها رمان هایــی که در آن 
داستان از زبان شــخصیتی نوجوان روایت 
می شود، همیشــه جذابیت ویژه ای داشته 
اســت؛ چراکه معموالً این رمان ها در عین 
اینکــه زبانی ســاده دارنــد و به اصطالح 

خوش خوان انــد، پیچیدگی هــای مفهومــی خاص 
خود را دارنــد. کتابخانه عجیب از این دســت رمان ها 
است، داســتان دیگری از هاروکی موراکامی نویسنده 
ژاپنی که جدیداً با ترجمه بهرنگ رجبی از ســوی نشر 
چشمه منتشر شده اســت. کتابخانه عجیب داستان 
پســر نوجوانی  اســت که در پی کنجکاوی و کشــف 
اینکه سیستم جمع آوری مالیات در زمان امپراتوری 
عثمانی چگونه بوده، وارد کتابخانه شهرشان می شود و 

درگیر اتفاق های عجیبی می شود. کتابخانه 
عجیب فرم و روایت ویژه ای هم دارد  که آن 
را جذاب تر کرده است. بهرنگ رجبی درباره 
آن چنین می گوید: »این کتــاب نوآوری 
فرمی بســیار خوبی دارد. نویسنده در این 
اثر برای روایت، از حروف رنگی، نقاشی و طرح استفاده 
کرده اســت. این اولین بار است که نویسنده ای چنین 
فرمی را در اثرش پیاده می کنــد و رنگ پردازی فرم در 
شکل و پیشبرد روایت و شخصیت پردازی نقش بسیار 
مهمی دارد؛ به گونه ای که ویژگی برخی شخصیت ها با 
رنگ  فونت کلمات معرفی می شود«. کتابخانه عجیب 
یکم بهمن ماه، در 99 صفحه و با قیمت 12000 تومان 

منتشر شده است. 

کتابخانه عجیب

این روزها نیما بهنود نمایشگاهی از برخی از آثارش را 
در تهران برپا کرده اســت. نیما بهنود را خیلی هایتان 
احتماالً می شناسید. اگر هم او را با نام نشناسید، حتماً 
کارهای این طــراح ُمد خالق را دیده اید. مشــخصه 
کارهای بهنود اســتفاده از نوشته های خوش نویسی 
فارسی و عناصر قدیمی هنر ایرانی روی لباس است. 
درواقع او اولین کسی است که تی شرت و شال هایی با 
نوشته های نستعلیق را طراحی کرد، چیزی که خیلی 

زود بین مردم مقبول افتاد و بســیاری از 
تولیدکنندگان بازار لباس از آن اســتفاده 
کردند.  کارهای بهنــود فقط بین ایرانی ها 
محبوب نیســت. او که ســاکن نیویورک 
اســت، صاحب برند »نیمانی« است و این 

روزها کارهایــش در رقابت صنعت مــد دنیا جای 
خود را باز کرده اســت. به گفتــه او مخاطب اصلی 
»نیمانی« غیرایرانیان خارج از ایران هستند. شاید 
مشهورترین طرح بهنود استفاده از حرف »هـ« روی 
لباس باشــد. از دیگر کارهای جالــب او لباس هایی 
با طرح های روزنامــه کیهان، اســکناس ده ریالی، 
پیکان، طرح هــای گرافیکی قدیمــی و نیز عکس 

شخصیت های ایرانی است. 
نمایشگاه »همه چیز ما هستیم« از آثار نیما 
بهنود از 11تا21 بهمن در گالری شــیرین 
از ســاعت 11تا19، به جز دوشنبه ها، برپا 
است. نشانی: خیابان کریمخان زند، خیابان 

سنایي، کوچه ي سیزدهم، پالک۵

آثاری از نیما بهنود در تهران

دیدن همه فیلم های جشــنواره به جز وقت آزاد و دسترســی به بلیت، حوصله زیادی هم طلب می کند. این هفته در صفحه  پیشنهاد قصد داریم چند فیلم در دو بخش جشنواره امسال را برای دیدن به شما پیشنهاد کنیم. پیشنهاد

بخش مسابقه سینمای ایران
ایران برگر

کارگردان: مسعود جعفری جوزانی
بازیگران: علی نصیریان، محســن تنابنده، 
سحر جعفری جوزانی، احمد مهرانفر، شهره 

لرستانی، گوهر خیراندیش و...
درباره فیلــم: فتح اهلل خان و امــراهلل خان بر 
سر انتخابات شــورا ها در روستایی با یکدیگر 

رقابت می کنند.
طعم شیرین خیال

کارگردان: کمال تبریزی
بازیگران: شهاب حسینی، نازنین بیاتی، نادر 

فالح، نازنین فراهانی، پریوش نظریه و...
درباره فیلم: شــیرین، ماجرای آشنایی خود 
و خانــواده  اش را با کســی که قرار اســت به 

خواستگاری او بیاید، روایت می  کند.
دوران عاشقی

کارگردان: علیرضا رئیسیان
بازیگران: لیال حاتمی، شهاب حسینی، فرهاد 

اصالنی، پرویز پورحسینی، بیتا فرهی و...
درباره فیلم: درامی عاشــقانه که نقش اصلی 
آن را لیال حاتمی به عنوان فعال حقوق زنان 

ایفا می کند.

اعترافات ذهن خطرناک من
کارگردان: هومن سیدی

بازیگران: ســیامک صفری، نگار جواهریان، 
عباس غزالی، چکامه چمن ماه، رؤیا نونهالی، 

بابک حمیدیان و...
درباره فیلــم: این فیلم در یک 2۴ ســاعت 
روایت می شــود و درباره مردی اســت که 
در یــک روز کامل هیــچ چیــزی را به یاد 

نمی آورد.
مرگ ماهی

کارگردان: سیدروح اهلل حجازی
بازیگران: نیکی کریمی، علــی مصفا، طناز 
طباطبایی، بابــک حمیدیان، ریما رامین فر، 

سحر دولت شاهی و...
درباره فیلم: همیشــه فکر می کردم ماهی ها 
موقع مــردن، وقتی لب می زنــن، یه چیزی 

می خوان بگن که من اونو نمی شنوم.
بوفالو

کارگردان: کاوه سجادی حسینی
بازیگران: پرویز پرستویی، سهیال گلستانی، 
پانته آ پناهی ها، ســیامک ادیب، محمدرضا 

فتحی، هومن سیدی و...
درباه فیلم: داســتان شــکوفه و پیمان زوج 

جوانی اســت که دزدی کرده انــد و به بندر 
انزلی می روند تا شخصی را مالقات کنند.

بخش هنر و تجربه
روز مبادا

کارگردان: فائزه مهدی خانی
بازیگران: هدیــه تهرانی، شــیرین آقارضا 
کاشی، ولی اهلل عزیزخانی، وحید عزیزخانی 

و...
دربــاره فیلــم: مادر هــوای رفتــن کرده و 
زندگی اش رنگی دیگــر گرفته؛ اما اهل خانه 

او را باور نمی کنند.
من دیه گو مارادونا هستم

کارگردان: بهرام توکلی
بازیگران: گالب آدینه، جمشید هاشم پور، 
بابک حمیدیان، صابر ابر، ویشــکا آسایش 

و...
درباره فیلم: تو می دونی مــن از چِی مارادونا 
خوشم میاد؟ از اینکه تو زندگیش هیچ وقت 

واقعیت و رؤیا براش مرز نداشت.
یحیی سکوت نکرد

کارگردان: کاوه ابراهیم پور
بازیگران: فاطمه معتمد آریا، رابعه اسکویی، 

ندا جبرائیلی، مریم شیرازی، تورج منصوری 
و...

درباره فیلــم: کودکی به نــام یحیی پس از 
مرگ مــادر به عمه اش ســپرده می شــود، 
عمه ای تلخ و ناآشنا که زندگی پر راز و رمزی 

دارد.
مردی که اسب شد

کارگردان: امیر حسین ثقفی
بازیگران: محمود نظر علیان، لوون هفتوان، 

ملیسا ذاکری، مزدک میر عابدینی و...
دربــاره فیلم: من دیگر نمی توانســتم بدون 
گاری راه بــروم یــا بایســتم. اســب دیگر 

نمی توانســت بــدون گاری بایســتد یا راه 
 برود. من دیگر نمی توانســتم... اسب... من... 

اسب... .
احتمال باران اسیدی

کارگردان: بهتاش صناعی ها
بازیگران: محمد شــمس لنگــرودی، مریم 
مقدم، پوریــا رحیمی، ارســالن عبدالهی، 

عیسی حسینی و...
درباره فیلم: منوچهر شــصت سال سن دارد. 
مادرش تا زنده بود، آرزو داشت ازدواجش را 
ببیند. در حالی که منوچهر حتی دوســتی 

هم در زندگی نداشته... به جز خسرو.

سی وسومین جشنواره فیلم فجر

مروی بر فیلم های معروف امسال
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خوش تیِپ دوره گرد

کوچک تــر کــه بودیــم در کنــار 
نوازنده های خیابانی به مان می گفتند: 
»بچه جــان، خوب درس بخــوان تا 
دکترمهنــدس شــوی، نــه نوازنده 

دوره گرد!«
امروز بیش از نصف ایــن نوازنده های 
عزیز، دانشــجوهای نمونه رشته های 
هنری هستند که از ســِر عالقه، امرار 
معاش یا بعضًا برای تمرین مشــغول 
این کار شــده اند. با کمــی جدیت و 
چیزی  هم  درآمدشــان  برنامه ریزی 
از یک مهندس یا دکتــر کم نخواهد 
داشت! مردم هم دیگر مثل آن وقت ها 

فکر نمی کنند... .

درد بی استادی

بگذاریــد ابتدا شــکاندن 
شــاخ غــول و بــه پایان 
رســاندن امتحانات را به 
همه دانشــجویان تبریک 
بگویم. در هــر صورت بعد 
از همه این مشــکالت باز آمد بــوی انتخاب 
واحد و مجوز گرفتن از اســتاد راهنما. البته 
نمی دانم که این مجوز هــم از آن مجوزهای 
بودار اســت یا نه. آخر ما هر دفعــه که با کلی 
شور و شــعف معصومانه برگه انتخاب واحد را 
از تعاونی گرفتیم و بردیم در سایت پر کنیم، 
دیدیم اســتاد راهنما به صــورت خودجوش 

خودش قباًل مجوز صادر کرده است.
در هــر صــورت مــن دارم در فراق اســتاد 
راهنمایــم کم کم دچــار افســردگی مزمن 
می شــوم. باز هم شــکر که من یک بار دیده 
به رویش انداخته ام. از بعضی همین موهبت 
نیز دریغ شــده. البته به حتم اِشــکال از من 
اســت. باید خودم را به مشــاور شریف نشان 
بدهم. شــاید ایشــان پندی دهند که اساساً 
از ریشــه نابود کند، یا خودم را یا به احتمال 
ضعیف تری مشــکلم را. در جلسات مشاوره 
این احتمال برای بهبود کاماًل منطقی اســت. 
مشکلم هم این اســت که من همیشه آرزوی 
استاد راهنمایی را داشــته ام که شدیدالحن 
بوده و شب قبل از مراجعه به او از ترس خوابم 
نبرد؛ ولی اســتاد راهنمای خودم گلی است 
از گل های بهشــت. آن قدر اهل دل است که 
ندیده مجوز می دهــد، احتماالً فقط به دعای 

خیر بسنده می کند.
در هر صــورت همه این هــا را گفتــم که از 
این ستون استفاده شــخصی کنم. اگر کسی 
حاضر است که استاد راهنمایش را که دارای 
شــرایط نام برده است با اســتاد بنده تاخت 
بزند، لطفــاً ســریعاً اطالع دهد. ایــن را هم 
بگویم که اگر آپشــن اضافی مانند درگیری 
روی برداشــتن واحد اضافه هــم دارید، یک 
ســری کامل از روش هــای پیچاندن کالس 
را کــه تألیف خودم اســت برایتــان در نظر 
می گیــرم. البتــه شــده اســتادی کالس 
را بپیچانــد، ولــی من هرگــز. این ها حاصل 
تجربیات یک ســری دانشــجوی پشــیمان 
اســت و من فقــط گــردآورده ام. این ها هر 
 هفته در محوطه دانشــگاه روی سبزه ها گرد 

می نشینند:

پشیمان 1: میم.الف هســتم یک پیچاننده 
کالس.

بقیه پشیمان ها: سالم  میم.الف!
پشــیمان1: بعد از آنکه ترم قبــل را افتادم، 
متحول شــدم. االن ســه روز و ســه ساعت 

است که پاکم.
بقیه: تــو مگه همیــن االن کالس ریاضی2 

نداری؟ : |

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیــم به همه دانشــجویان شــریف. همان هایی که تازه در حــال مالیدن 
چشم هایشان بعد از آخرین امتحان بودند که ناگهان دیدند ترم جدید شروع شده. تقدیم می کنیم به آن هایی که 
تازه در حال مالیدن چشم هایشان بعد از پایان کالس ها بودند که ناگهان دیدند که یک چیزی قرچ و قرچ صدا داد 
و سر جلسه امتحان هستند. تقدیم می کنیم به دانشــجویان پروژه دار نگون بخت که فرجه بین دو ترمشان منفی 
بود کاًل. مهم تر از همه تقدیم می کنیم به انبوه کارهای غیردرســی و بعضاً تفریحی دانشجویان که گویا اصاًل مهم 

نیست و دانشجو اسمش رویش است. باید درسش را بخواند خب! 

تقدیم می شود به

صفحـــــــه آخـــــــــر

وقتی به لغت نامه های معتبر رجوع 
می کنید و می روید به قسمت حرف 
»ف« و چندین صفحــه می روید 
جلو و می رســید به کلمه »فرجه« 
معانی مختلفی برای آن ذکر شده 

است و نوشته اند:
)اسم( رخنه، شــکاف، گشادگی، شــکاف میان دوچیز، 

رهایی از غم و اندوه و سختی
این معنی خود بســیار گویاســت؛ ولی الزم است کمی با 
فرجه ای که میان دانشــجویان معنا و مفهوم خود را دارد، 
مقایسه شود. در چند کلمه می توان فرجه را این گونه معنا 
کرد. تعطیالت میان دو ترم که معموالً دو هفته زمان دارد. 
زمانی که به نظر می رسد دانشجوی بیچاره پس از گذراندن 
یک ترم طاقت فرســا نیاز دارد کمی اســتراحت کند و از 
فضای درس و دانشــگاه کمی دور باشد. البته این مفهوم از 
کلمه فرجه را در هیچ لغت نامه ای نخواهید یافت. حتی در 
بخشنامه ها و آیین نامه ها هم چنین واژه ای دیده نمی شود؛ 
بلکه مفهومی است که سینه به ســینه از اولین دانشجوی 
عالم احتماالً در دانشــگاه های آتن زمان سقراط گرفته تا 
دانشجویان امروزه منتقل شده اســت. این ها همه معانی 

اســت که به صورت لغوی یا مصطلح به کار می روند؛ ولی 
آنچه عماًل در عالم واقع وجود دارد چیست؟ آیا آنچه در عالم 

واقع وجود دارد، منعکس کننده معانی لغت فرجه است؟
پر واضح است که پاسخ هر دانشــجویی علی الخصوص 
شــریفی با قاطعیت تمام منفی خواهد بــود. عماًل تنها 
معنی ای که اجرا می شود، همان »شکاف میان دو چیز« 
اســت. فرجه نهایتاً شــکاف میان دو ترم است که البته 
برای اینکه این شکاف چندان توی چشم نزند و باالخره 
شکاف در مجموع چیز خیلی خوبی نیست، فلذا استادان 
محترم ســعی می کنند در کمال مهارت و استادی این 
شــکاف را پر کنند. این شکاف بر اســاس تعریف کلمه 
مذکور بســیار نیز فراخ می نماید. زیرا هر آنچه در طول 
ترم، استاد محترم نخواســته یا نتوانسته یا یادش رفته یا 
وقت کم آورده یا اصاًل خوشــش نیامده )یا... . مگر استاد 
به دانشجو باید جواب پس بدهد اصاًل!( در همین دو هفته 
قرار است تقاصش گرفته شود. مورد داشتیم دانشجویی 
کل اجمعین چهار تا درس سه واحدی داشته که در طول 
ترم ســر جمع دو روز در هفته دانشــگاه می آمده، ولی 
هر 1۴ روز فرجه را بســت توی دانشــکده در حال انجام 

پروژه های مربوط به درس بوده است. 

آیا جا ندارد دانشجویان به وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی 
شکایت ببرند و حق و حقوق خود را استیفا کنند؟

معنای دیگر فرجه »رهایی از غم و اندوه و سختی« است. این 
معنی درمورد فرجه بین دو ترم صرفاً یک شوخی است. البته 
شوخی ای دردناک و غم انگیز. با وجود پروژه های بسیار که 
گاهی دانشجوی فلک  زده حتی شب ها هم خواب ندارد و تا 
صبح مشغول انجام آن هاست، آیا معنای رهایی این است؟ با 
این اوصاف احتماالً افرادی که با لباس های سراپا نارنجی در 
گوانتانامو به سر می برند، دوران رهایی خود را می گذرانند یا 

برای دوره آموزشی رفتگری آنجا حضور دارند. 
البته استادان محترم دلیل قانع کننده ای نبز به جز دالیل 
دکوراتیوی برای پر کردن این شکاف دارند. آن ها معتقدند 
که بیکاری باعث فساد می شود و در اصل این کار آن ها یکی 
از مراحل »طرح ارتقای امنیت اجتماعی« است که با ناجا 

هم هماهنگ شده است گویا.
در کل با توجه به مطالبی که گفته شد، پیشنهاد می شود 
زین پس به جاي واژه غریب و نامأنوس »فرجه« بگویید 
»برزخ«، »متتم ترم قبل«، »شــعب ابی طالب«، »پا در 
هوا، سر در دیوار« یا »چِشــت درآد دانشجو نمی شدی، 

استاد می شدی«.

حرف های دلتون رو واســمون بفرستید تا بدون 
سانسور چاپشون کنیم. فقط یکم رعایت کنید، 

خانواده رد می شه!

۰912.3954: سالم. خواســتم از طریق روزنامه 
هم حمایت خودم رو از آقا کارلوس کي روش اعالم 

کنم. کي روش مچکریم. با تشکر.
   اِ... ! آقای فردوســی پور شــمایین؟ 
تشریف بیارید دفتر روزنامه، حضوراً یه کمپینی، 

چالشی چیزی راه بندازیم!
۰935.9534 : دو هفته از امتحانات گذشــته، 

هنوز نمراتو ندادن. آخه این چه دانشگاهیه؟

   بس که مشغول مقاله دادن هستن این 
استادا...

۰939.6613: یکي به آمــوزش بگه آخه این چه 
وضعشــه که همه امتحاناي درسا و کالساشون با 

همه؟ واحد نداریم جان شما! کالفه شدیم!
   بد دوره زمونه ایه!
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