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 قانون برای همه
دیروز، روز فرخنــده ای برای 
دانشــگاه شــریف بود: بعد از 
چهار ســال از تعطیل شــدن 
انجمن اســامی دانشجویان، 
این انجمن مجــدداً کار خود 
را شروع نمود. دانشــجویانی که به کارهای فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســی عاقه مند بودنــد، در انتخابات 
شرکت کردند و نمایندگان مورد اعتماد خود را برای 
شــورای مرکزی انجمن اســامی برگزیدند. تعداد 
قابل توجه دانشــجویان شــرکت کننده در انتخابات 
نشان دهنده آن اســت که محیط این دانشگاه نه تنها 
در بخش های علمی، آموزشــی و پژوهشــی شکوفا 
و پرثمر اســت، بلکه در مســائل مربوط به سرنوشت 
کشــور و همچنین موضوعات صنفی، نیز هوشیاری 
و حساســیت الزم وجــود دارد. مدیریــت جدیــد 
دانشــگاه مطابق قانون تشــکل های دانشــجویی 
دانشــگاه، کمک های خود را در زمینه بازگشــایی 
انجمن و در اختیار گذاردن امکانات برغم مشــکات 
مالی و ســاختمانی آغاز نمود و نهایتاً انجمن اسامی 
دانشــجویان بعد از چندین ماه فعالیت از روز گذشته 
با برگزاری یک جلســه رســمی کار خود را شــروع 
کرد. برنامه این جلســه به تصویــب هیئت نظارت بر 
تشکل های اســامی دانشجویی دانشــگاه رسید و 
کمک های مالی نیز برای برگزاری این جلسه مطابق 
ضوابط تعلق گرفت. خواســته انجمن اسامی عاوه 
بر این جلسه برگزاری جلسات مرتبط با معرفی و نقد 
اندیشه های سیاسی و فلسفی بود که این نیز تأیید شد. 
مسئوالن انجمن اسامی خواستار قرائت پیام حضرت 
حجت االسام و المسلمین سید محمد خاتمی رئیس 
جمهور اسبق ایران در جلسه بازگشایی انجمن شدند 
که هیئت نظارت بر تشکل های اسامی با توجه به نظر 
یک مقام قضایی جمهوری اسامی ایران، با قرائت این 
پیام موافقت نکرد و آن را به مصلحت دانشگاه ندانست.

اما در عمل در جلسه بازگشــایی انجمن عاوه بر آنکه 
پیام جناب آقای خاتمی به صورت خبرنامه در ســطح 
وسیعی میان حاضران پخش شد، دو سخنران اصلی 
این جلسه یعنی سرکار خانم ابتکار و جناب آقای دکتر 
شکوری راد به دفعات کســانی را که مانع پخش پیام 

جناب آقای خاتمی شدند، محکوم نمودند. 
اینجانب از عاقه مندان به جناب آقای خاتمی هستم 
و تسلیت خودم را به جهت فوت خواهر مکرمه ایشان 
از طریق جناب آقای علی خاتمی به ایشــان تســلیم 
کردم. همچنین من عضو شورای نظارت بر تشکل های 
اسامی دانشــگاه با حق رأی نیستم. فقط به دوستان 
خودم در انجمن اسامی این تذکر را می دهم که اوالً این 
شورا در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی تصویب 
شده اســت و ثانیاً اگر قوانین، قواعد و ضوابط دانشگاه 
را، ولو بر خاف نظر ما باشد، رعایت نکنیم، نباید انتظار 
داشته باشــیم که دیگران قانون را درمورد ما مراعات 
نمایند. از فرصت به دست آمده همچون انتخاب رئیس 
دانشگاه توسط اســتادان، تقویت فضای هم فکری و 
ایجاد فضای مناسب برای شکوفایی همه دانشجویان 
با تنوع دیدگاه ها استفاده کنیم و سعی در ارائه نظرات 
خود به صورت منطقی و صحیح داشــته باشیم. نقض 
قاعده ها و ضابطه های دانشــگاه، راه را برای کسانی که 
خواهان به هم زدن آرامش و ثبات در دانشگاه هستند، 
* معاون فرهنگی دانشگاه  فراهم می کند.  

سرمقاله

جشن بازگشایی انجمن اسامی دانشــجویان دانشگاه 
صفحه  3 صنعتی شریف، دیروز دوشنبه...  

اگر قرار باشــد بشــر میراثی را به صورت مجموعه ای از 
صفحه  4 اطاعات برای تمدن های آینده برجای  

پیشنهاد اصلی این هفته احتماالً بیشتر از همه به مذاق آن 
صفحه  7 دسته از فیلم بازهایی خوش...  

برگزیده یک قرن موسیقی فیلمقابل اعتمادترین حافظه جانبیبازگشت یک تشکل دانشجویی
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بازدید دکتر عارف از پژوهشکده شهید رضایی 

به دنبال نیازهای کشور

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
نسخه الکترونیکی روزنامه را 

در daily.sharif.ir  ببینید

تعداد اعضا تاکنون:

860

به ما بپیوندید  واقعیت افزوده
برای استفاده از اپلیکیشن چیتار،   

از صفحه روزنامه عکس بگیرید 
و از محتواهای افزوده 

آن استفاده کنید.  البته 
صفحه ای که عامِت داشتن 

واقعیت افزوده را داراست.

تعمیرات سرویس های بهداشتی طرشت دردسرساز شد

چشم به راه یک افتتاح
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فوتسال
بازی های دور رفت لیگ فوتسال یکشنبه و دوشنبه با برگزاری سه بازی دنبال شد و 
در اولین بازی که یکشنبه برگزار شد، ریاضی-صنایع توانست در یک بازی پرگل و 
با نتیجه 9 بر 4 انرژی را شکست دهد. در بازی دوم این روز، م.شیمی که با آغاز ترم 
جدید پرقدرت ظاهر شده است، 9 بر 1 پردیس را شکســت داد تا با 21 گل زده در 

برابر 1 گل خورده در دو بازی آخر خود، زهر چشــمی هم از رقبا گرفته باشد. دوشنبه هم عمران در یک بازی 
نزدیک و با نتیجه 5 بر 4 شیمی-فیزیک را پشت سر گذاشت. بازی مواد-هوافضا و برق به تعویق افتاد و امروز و 

از ساعت 11 مکانیک و کامپیوتر با هم دیدار می کنند. 

مسابقه آمادگی جسمانی پسران
هجدهم اسفند ماه، سالن اســتاد جباری میزبان مسابقه آمادگی جسمانی پسران 
دانشگاه است. مسابقه ای که شــرکت کنندگان در آن در شش ایستگاه طناب زنی، 
دراز و نشســت، پرش جفت از روی مانع، دریبل بسکتبال،  جابه جایی توپ والیبال 
در بین دو ســبد و دوی هزار متر رقابت می کنند. به 20درصد از شرکت کنندگانی 

که مســابقه را به پایان برســانند، جایزه داده می شــود. همین طور به ده نفر از تماشــاگران نیز به قید قرعه 
جوایزی داده خواهد شد. عاقه مندان می توانند برای ثبت نام در این رویداد ورزشی تا شنبه 16 اسفند ماه به 

ساختمان جدید مدیریت تربیت بدنی، آقای خدامرادی، مراجعه نمایند.
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گزارش  همه دانشگاه های دنیا، الاقل آن ها 
دانشگاهی  پژوهش های  برای  که 
صنعتی اهمیتی قائل اند، پژوهشکده های اقماری ای 
در اطراف دانشــگاه دارندکه اســتاد، دانشــجو و 
دانش آموخته دانشــگاه در آن ها به انجام پروژه های 
صنعتی و تحقیقاتی مشــغول اند. پژوهشکده شهید 
رضایی از اولین این مجموعه ها اطراف  شریف است که 
امــروز تعداد قابــل توجهــی از فارغ التحصیالن و 
دانشجوها را با نظارت اســتادهای دانشگاه برای کار 
روی چنین پروژه هایی سازمان می دهد. دکتر عارف 
استاد دانشــکده برق چهارشنبه گذشــته به این 

پژوهشکده سری زد. 
جلسه گزارش و معرفی برنامه ها و پروژه های پژوهشکده 
شــهید رضایی ظهر چهارشــنبه گذشــته در مجتمع 
خدمات فناوری شریف برگزار شــد. دکتر وثوقی رئیس 
پژوهشــکده شــهید رضایی پس از خوشــامدگویی به 
دکتر عــارف، توضیحاتی درمورد فضای پژوهشــکده و 
مشــی کلی آن بیان کرد و اعضای پژوهشــکده به بیان 
دستاوردهای پژوهشکده در حوزه های مختلف فعالیت 
آن پرداختند.  پروژه های تجاری ســازی انجام شــده در 
پژوهشــکده مانند موتورســیکلت برقی کاس اسپرت 
)آویتا( که ایــن روزها با توجه به آلودگــی هوا برای همه 
مهم شده اســت، کمپرســورهای CNG و فشار باال که 
طبق گزارش برای اولین بار در کشور به طور کامل ساخته 

شــده، انواع فشارســنج های خأل به عنوان یک فناوری 
خاص که کشورهای محدودی دانشش را دارند و کنتور 
گازی جرمی از مواردی بود کــه در صحبت های اعضای 
پژوهشکده معرفی شد. دکتر عارف ضمن ابراز خرسندی 
از گزارش ارائه شــده گفت: من واقعاً از اتفاقاتی که در این 
پژوهشکده رخ می داد، باخبر نبودم و از ارائه این گزارش 
تشکر کرده و از آشــنایی با فعالیت های این مرکز بسیار 
خوشحال شــدم. او به تعدادی از محصوالت پژوهشکده 
اشــاره کرد و گفت این ها از نیازهای کشور است و انجمن 
هوشمند که دکتر رئیس آن است به دنبال این محصوالت 
هســتند. بخش دیگری از گزارش پژوهشکده مربوط به 
برنامه های ترویجی پژوهشــکده شــهید رضایی بود، 
مسابقاتی که دو سال دیگر سنشان به یک دهه می رسد و 
با مسابقات هواپیمای بدون سرنشین شروع شد و تاکنون 
ســه دوره آن برگزار شده اســت. برخی از این مسابقات 
شامل مســابقات خودرو الکتریکی، خودرو هیبریدی، 
موتورسیکلت برقی بیشتر از یک دوره برگزار شده اند. این 
روزها هم دور جدید مسابقات جدید موتورسیکلت برقی 
شروع شده اســت. دکتر عارف در بخشی از صحبت های 
خود با اشاره به سیاســت های کلی علم و فناوری کشور 
گفت: این سیاست ها باید پیگیری شوند و تعارف نداریم. 
دو هدف را پیرو این سیاســت ها باید محقق کنیم، یکی 
تحقق یافتن جایگاه علمی ایران در دنیا و دیگری تحقق 
قطب علمی دنیای اســام شــدن اســت. عارف گفت: 

مشــکاتی وجود دارد؛ اما نباید خسته بشــوید و در این 
سی سالی که از انقاب گذشته است، ثابت شده است که 

می توانیم خودمان کارها را انجام دهیم. 
عارف گفت: نگاهی که مقام معظم رهبری به توسعه علم 
و فناوری در صحبت ها و جهت گیری هایشــان دارند، 
واقعاً بی نظیر اســت که خوش بختانه در بحث دفاعی، 
از این جهت گیری هــا خوب اســتفاده کردیم و موفق 
بودیم. ولی در برخی بخش هــای دیگر مثل نفت، از این 

جهت گیری ها استفاده نشده است. 
عارف ضمن تأکیــد بر وحدت حول محــور علم گفت: 
دعواهای سیاسی بین تشکل های مختلف دانشجویی، 
ناشی از بیکاری است و این تیپ کارهای علمی و فناوری 
باعث همدلی و جمع شدن دانشــجویان دور همدیگر 
می شود و باعث فراموشی دعواها خواهد شد. جوان اگر 
انرژی اش را در کار علمی بگذارد، هم کشــور اســتفاده 
می کند، هم نفعی می رســد. اگر اولویــت را به کارهای 
علمی دهیم، به هدف فرهنگی و انقابی و اســامی هم 
خواهیم رسید و انسجاممان هم بیشــتر می شود. قدر 
دانشجویان شــریف را باید دانســت و باید حول محور 

علمی، از پتانسیل های این دانشجویان استفاده کرد.
عــارف در صحبت هــای پایانی خــود گفــت: در نگاه 
راهبردی کشــور، وجود این تیپ پژوهشــکده ها الزم 
اســت و در دانشــگاه هم فضا با آمدن دکتــر فتوحی با 
نگاه علمی و آرامشی که ایشــان دارد، فراهم است و این 

فرصت خوب را نباید از دست داد.
قرار بر این بود که بعــد از ارائه گــزارش، دکتر عارف از 
دستاوردهای این پژوهشــکده بازدیدی داشته باشند 
که به دلیل جلسه ای که برای ایشان پیش آمده بود، این 

بازدید به زمان دیگری موکول شد.

بازدید دکتر عارف از پژوهشکده شهید رضایی

به دنبال نیازهای کشور 
امروز به مناسبت والدت حضرت زینب، حاج   
آقا سرلک در مسجد دانشگاه بعد از نماز ظهر 

و عصر سخنرانی می کند. 
»نیستان«، نشریه کنگره شهدای دانشگاه،   
از هفتــه آینده انتشــار خواهــد یافت. این 
گاه نامه که در دوره جدید به همت بچه های 
نودوســه ای دانشــگاه آغاز بــه کار کرده، 
 قرار اســت به دفاع مقــدس از زوایای کمتر 

دیده شده بپردازد. 
امروز اولین خط تولید صنعتی آنزیم کشور   
که به همت اســتادان و دانشجویان دانشگاه 
راه اندازی شده است، افتتاح می شود. خسته 
نباشید می گوییم به همه افرادی که در این 

موفقیت سهیم بوده اند. دست و جیغ و هورا!
در هفتمین سمینار هندسه محاسباتی که   
از یکشنبه آغاز شده اســت، از دکتر قدسی 
به عنوان چهره ماندگار علمی کشور در حوزه 
الگوریتم تقدیر شــد که ایــن موفقیت را به 

ایشان تبریک می گوییم.
هم آمــوزی دوره  کارآفرینــی  مرکــز   

 Powerpoint   و Prezi  را در 12 اســفند 
از ســاعت 13 تا 15 برگزار می کند. ثبت نام 

  karafarini.Sharif.ir:در
برنامــه این هفته گــروه کوه صعــود به قله   
پاشوره ویژه پسران اســت. این برنامه 7و8  
اسفند برگزار می شود. اگر قصد شرکت در این 
برنامه را دارید، به اتاق گروه کوه در ساختمان 

شهید رضایی مراجعه کنید. 
کانون قرآن و عترت هر دوشــنبه بعد از نماز   
مغرب و عشا جلســات حفظ و قرائت قرآن 
کریم را در مســجد برپا می کند. آقای سید 
میعاد صالحی هم در این برنامه حضور دارند. 

برنامه آموزشــی ترم جاری اصاح شد و به   
سامتی فرجه دار شدیم. کاس های این ترم 
12  خرداد تمام می شــوند و امتحان ها هم از 
16  خرداد شروع می شــوند. بعد از این باید 

چشم انتظار َکرم استادها باشیم. 
کاس آموزش عکاســی از امروز ساعت 18    
برپا می شــود. هزینه کاس 52 هزار تومان 
برای 8 جلسه اســت. اگر اطاعات بیشتری 
می خواهید با شــماره 09352222163  و 

09196022742  تماس بگیرید. 
مســئوالن عزیز! آگهی پذیرش نیم ســال   
دوم می دهیــد، قبــول! الاقــل در صفحه 
نیازمندی های همشهری این کار را نکنید! 
الاقل آگهی تان را یــک جایی بدهید که یک 

مقدار کاس کار حفظ شود. 

فستیوال موسیقی
»فستیوال موسیقی« عنوان برنامه اجرای زنده موسیقی است که به همت کانون موسیقی 
دانشگاه برگزار می شود. شنبه تا سه شنبه هفته آینده آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه، شاهد 
اجرای نوازندگان در انواع سبک ها از کاسیک و ســنتی گرفته تا راک است. برنامه چهار 
روزه فســتیوال از ســاعت پنج و نیم هر روز آغاز می شود و برای کســب اطاعات بیشتر 

می توانید به دفتر کانون موسیقی واقع در همکف ساختمان شــهید رضایی مراجعه کنید. با توجه به اینکه کنسرت 
آرمان موزیک که یکشنبه و دوشنبه به همت کانون یاری گران و به دو زبان فارسی و ترکی برگزار شد، اسفند را باید پر 

موسیقی ترین ماه سال 93 دانست!

المپیاد شریفی
بعد از طرح کامًا موفق مدرسه تابستانی شریف که اصًا ایرادی نداشت و همه از آن راضی 
بودند، این بار شــریف در تعطیات نوروز میزبان دانش آموزانی است که می خواهند برای 
مرحله دوم المپیادهای علمی آماده شوند: طرح دوره سراسری آموزشی مرحله دوم المپیاد! 
کمبود امکانات در دبیرستان ها، نبود اســتادان مجرب به تعداد کافی، محدود بودن زمان 

استادان، عدم تمایل استادان به سفر به شهرهای دور )!( و... دالیل ورود دانشگاه به این حوزه عنوان شده است. هیچ کس 
به فکرش هم خطور نمی کند که دانشگاه برای تأمین مالی به این کار رو آورده باشد. اما آیا واقعاً این کار در طوالنی مدت 

به سود شریف است؟ 

عکس خبری

دکتر حسین شهرســتانی برخاف اسمش که خیلی 
به ایرانی ها شبیه است، وزیر آموزش عالی کشور عراق 
است که در هفته ای که گذشــت به دانشگاه آمده بود 
 و در نشســتی دوستانه با رئیس دانشــگاه به گفت وگو 

پرداخت. 
در ایــن دیــدار طرفیــن از فرصت های موجــود در 
دانشــگاه های ایران و عــراق صحبت کردنــد و برای 
برقراری تعامل بیشتر در ســطح دانشگاه ها و استادان 

اعام آمادگی نمودند. 
در انتهــای این دیــدار نیــز مهمانــان عراقی طبق 
معمول از پژوهشــکده علوم و فناوری نانو و تعدادی از 

آزمایشگاه های دانشکده م.شیمی بازدید کردند.
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راه ناتمام
اسفند ماه هر سال همکف ابن سینا پر می شــود از گونی های خاکی. دلیلش هم همین 
»راه ناتمام« است. راه ناتمام عنوان اردوی بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس است که 
اکثراً با نام اردوی جنوب شناخته می شود. اگر سابقه اردوی جنوب دارید که هیچ؛ اما اگر 
تا حاال پا به منطقه عملیاتی نگذاشته اید، خاکی که روزی قدمگاه مدافعین غیور ایران بود، 

حرف های زیادی برایتان دارد. ثبت نام اردو هم از شنبه تا چهارشنبه هفته آینده در همکف ساختمان ابن سینا خواهد 
بود. اردو هم از بیست و یکم تا بیست و پنجم اسفند ماه برگزار می شود. اگر تصمیم دارید بروید، پیشاپیش فکر بلیِت 

رفتن به خانه را هم بکنید که وقتی برگشتید دیگر بلیت پیدا نمی شود که به شهرستان برگردید! 

کردیت دکتری
قابل توجه آن دســته از دوســتان که برای پذیــرش بدون کنکــور دوره دکتری 
برنامه ریزی کرده اند. شــما می توانید با مراجعه به ســایت دانشــگاه و دانلود فرم 
درخواســت ورود بدون آزمون به دوره دکتری، آن را تکمیل کنید و به همراه سایر 
مدارک از شانزدهم اسفند ماه تا بیست و هشتم فروردین ماه به اداره استعدادهای 

درخشان دانشگاه تحویل دهید. داشــتن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشــد باالی هفده شروط اصلی 
پذیرش درخواست اســت. برای کســب اطاعات بیشــتر از مدارک مورد نیاز و شــرایط دیگر، می توانید با 

شماره های 66165043 و 66165044 تماس بگیرید یا به اداره استعدادهای درخشان مراجعه نمایید. 

جشن بازگشایی انجمن اســامی دانشجویان دانشگاه  صنعتی شریف، دیروز دوشنبه در سالن جابر برگزار شد. گزارش
بعد از تاوت قرآن و پخش ســرود ملــی مجری برنامه بعد از شــعرخوانی، 
بخش های مختلف برنامه را معرفی کرد. بابک بهادری دبیر انجمن اسامی 
شریف، بیانیه بازگشایی انجمن را قرائت کرد. در بخشی از این بیانیه به علت 
تأخیــر در آغــاز فعالیت های انجمن اشــاره شــده بود: انجمن اســامی 
دانشجویان دانشــگاه صنعتی شریف با تشــکر از تمامی دانشجویانی که با 
شــرکت در انتخابات، حمایت خــود را از انجمن اعام داشــتند، به خاطر 
تأخیرهای پیش آمده در ازسرگیری فعالیت های انجمن که عمدتاً ناشی از 
تحویل دیرهنگام دفتر انجمن اسامی از سوی مسئوالن دانشگاه و کمبود 

امکانات بوده است، عذرخواهی می نماید. 
استقبال خوبی از ســوی شــریفی ها از این برنامه صورت گرفته بود و سالن 
جابر کامًا مملو از جمعیت بود؛ گرچه حضــور افراد مهمان هم جلب توجه 
می کرد. حاج آقا محمدنژاد مســئول نهاد نمایندگی رهبری، دکتر وثوقی 
وحدت معاون دانشجویی، دکتر شکوری راد و دکتر معصومه ابتکار، معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست و چند تن از استادان دانشگاه، 
ازجمله مهمان های این برنامه بودند. مجری برنامه بعد از اشــاره به سوابق 
اجرایی و سیاسی دکتر ابتکار، قبل از دعوت از وی برای سخنرانی گفت: من 
خودم اهوازی هستم و می خواهم از شــما قول بگیرم که در یک برنامه دیگر 

در شریف شــرکت کنید تا درمورد مسائل محیط زیســتی به پرسش های 
دانشجویان پاسخ دهید.

ابتکار صحبت های خود را این گونه آغاز کرد که به احترام شــما دانشجویان 
و به مناسبت بازگشایی انجمن اسامی شــریف، ایستاده سخنرانی خواهم 
کرد. ابتکار در بخشی از صحبت های خود گفت: فراموش نکنیم که پذیرش 
تنوع اعتقادات و دیدگاه ها، از مبانی اعتقادی ما هســت و در فضایی که همه 
تشکل های دانشجویی بتوانند در چهارچوب قانون دیدگاه هایشان را مطرح 
کنند، یادمان باشد که برای دیدگاه های مخالف، احترام قائل باشیم. جامعه ما 
بیش از هرچیزی نیازمند گفتمان رحمانی است و باید نماد گفتمان رحمانی 
اسام باشیم. شــیوه نقد صحیح، منصفانه، عالمانه و دقیق را در پیش گیریم 
و نقد را برای دشــمنی انجام ندهیم، بلکه برای اصاح نقد انجام دهیم. ابتکار 
در بخشــی از صحبت های خود درمورد »خواهر مریم« هم صحبت کرد: در 
نمایشگاه بین المللی محیط زیســت که چند روز پیش در تهران برگزار شد، 
چند وزیر بین المللی محیط زیست حضور داشتند که این ها از من می پرسند 
که از آن جریان دانشــجویی، از آن دوران خواهر مریم شما، هنوز چیزی در 
دید شما هست که گفتم ما که بخشــی از جریان دانشجویی دوران انقاب و 
دوران انقاب دوم بودیم و برای همه کسانی که بخشی از جریان دانشجویی 
بودند، همیشه این دوران بخشی از فکر و دغدغه شــان خواهد بود. ابتکار در 
ابتکاری نو با توجه به اینکه امکان ســؤال و جواب شــفاهی در برنامه وجود 

نداشت، خودش به چند پرســش پاسخ داد.  اولین ســؤال درمورد تعهدات 
دولت آقای روحانــی بود که ابتکار گفت: طبق گفتــه رئیس جمهور به همه 
وعده های خود عمــل می کنیم. درحالی که ابتکار درمورد ســؤال بعدی ای 
که می خواســت از خود بپرســد و جواب دهــد، تأمل می کــرد، گروهی از 
دانشجویان حاضر در سالن خواســتار این بودند که خانم ابتکار درمورد گرد 
و غبار صحبت کند و در مقابل هم بخشــی دیگر درمورد بنزین پتروشیمی 
خواستار پاسخگویی ابتکار بودند. بعد از پایان صحبت های ابتکار، کلیپ تهیه 
شده توسط انجمن شریف به نمایش درآمد. سخنران بعدی برنامه، دکتر علی 
شکوری راد، نماینده مجلس ششــم بود که قرائت متنی از روی کاغذ توسط 
وی حاشــیه هایی را به وجود آورد. بخش پایانی برنامه نیز اجرای موســیقی 

سنتی توسط گروه ارغوان کانون موسیقی شریف بود. 

طرشت3 یک ماهی است که با یک گزارش  بچه هــای بلــوک 2 خوابــگاه 
مشکل خاص دســت به گریبان اند: نداشتن سرویس 
بهداشتی. یک ماهی اســت که سرویس های بهداشتی 
این بلوک به دلیل نوســازی تعطیل اســت و ساکنان 
خوابگاه برای استفاده از ســرویس بهداشتی ناچارند تا 
چند طبقه را بــاال و پایین برونــد و از بلوک های دیگر 
استفاده کنند. اینکه چرا زمان استفاده از خوابگاه برای 
این تعمیر اساســی انتخاب شــده و کار بــه تعطیات 
تابستانی موکول نشــده، سؤالی اســت که مسئوالن 
تأسیسات و خوابگاه ها باید به آن پاســخ بدهند. اما از 
قرار معلوم نداشتن نقشه درست از تأسیسات خوابگاه 
موجب شــده تا حوزه تعمیر به هر دو بخش شــرقی و 
غربی سرویس های بهداشتی بلوک کشیده شود و این 
یعنی تعطیلی کامل ســرویس ها آن هم برای یک ماه. 
ســرعت تعمیرات هم به دلیل کمی ساعت کار و تعداد 
پایین نیروی انســانی آن قدر کم اســت که دانشجوها 
امیدی به تمام شدن کار به این زودی ها ندارند. قطعی 
اینترنت این روزهای خوابگاه را هم که به مشکل فعلی 
اضافه کنیــد، تحمل زندگی برای دانشــجو ســخت 

خواهد شد. 
دیشب خوابگاه طرشت شــاهد تجمع تعداد زیادی از 
ســاکنان خوابگاه بود که خواســتار حل مشکاتشان 
و حضور و پاســخگویی مســئوالن و معاونان دانشگاه 
بودند. متن زیر هم نامه جمعی از دانشــجویان طرشت 

است که به روزنامه رسیده: 
ما ساکنان بلوک دو خوابگاه طرشــت هستیم. بدیهی 
است هیچ گاه هدف از نوشتن این دست نامه ها توهین 
یا شــکایت صریح از شــخص خاصی نبوده و نیســت 

و ما دانشــجویان چندی اســت با ســؤال هایی مواجه 
شده ایم که پاسخی از جایی نمی شــنویم. شاید سؤال 
ما همین باشد: چرا ما هر چه ســؤال می کنیم پاسخی 

نمی شنویم؟  
شــاید برایتان جالب باشد که بشــنوید ما در بلوکمان 
سرویس بهداشــتی نداریم. اگرچه زمســتان امسال 
بهاری بوده ولی صبح ها وقتی برای استفاده از سرویس 
بهدشتی به بلوک های دیگر می رویم، باد به صورتمان 
می زند، تا مغز استخوانمان سرما نفوذ می کند و به خود 
می لرزیم. قضیه از این قرار اســت که عده ای  برای رفاه 
حال ما دانشــجویان چند وقتی است )یک ماه!( شروع 
به بازسازی ســرویس های بهداشــتی کرده اند و برای 
اینکه کارشان را ســریع تر انجام بدهند همه توالت ها 
را با هم خراب کرده اند و مشــغول کار شــده اند. البته 
فقط صبح هــا کار می کنند! چند روزی اســت همین 
عزیزان حمام هــای بلوک دو را هم خــراب کرده اند و 
ما حمام هم نداریم. لباس شــویی ها غیر قابل استفاده 
است و برای آشــامیدن آب مجبوریم به طبقه های  باال 
برویم. ما دانشجویان ساکن بلوک دو اینترنت  نداریم. 
یعنی داریم ولی چند روزی اســت این قدر ســرعتش 
پایین است که نمی توانیم ایمیل هایمان را چک کنیم. 

روزهای قبل هم که بود، شریف آی دی قطع می شد. 
ما  دانشــجویان غذای خوبــی نداریم. مســیر رفت و 
آمدمان امن نیســت و هزار مشــکل دیگر که نوشتن 

این هــا از اول هدف ایــن نامه نبوده اســت. ولی چند 
سؤالی است که ذهنمان را مشغول کرده:

1. سؤال اول در رابطه با وضع فعلی خوابگاه  یا به صورت 
دقیق تر سرویس های بهداشــتی است که باالخره تمام 
می شود و سرویس های بهداشــتی تعمیر می شود. ولی 
باور داریم با مدیریت درســت این کار بســیار سریع تر 
می توانست انجام شود. حتی خراب کردن سرویس های 
بهداشــتی می توانست هم زمان نباشــد تا دانشجویان 
مجبور نباشــند به بلوک های دیگر بروند. سؤالمان این 
است:  بدیهی اســت انتظار بهبود شرایط وخیم خوابگاه 
مستقیماً از دانشــگاه برای ما دانشجویان نافرجام است. 
ولی ســؤالمان این است که شــورای صنفی خوابگاه در 
این وضع وخیم کجا ایستاده اســت؟ چرا کسی از آن ها 
جوابگو نیست؟ اگر هدف شــورای صنفی رسیدگی به 
این شرایط است، پس چرا اثری از مسئولینشان که قبل 
از انتخابات قشــقرق به پا کرده بوند و رگ »دانشجو حق 

دارد بداند«شان گل کرده بود، نیست؟
2. سؤال دوم در رابطه با وضع اینترنت است. مسئولین 
فعلی شــورای صنفی، قبل از انتخابات شورا با توجه به 
شرایط مشابه این روزها که برای اینترنت رخ داده بود، 
تظاهرات دســته جمعی ای در خوابگاه تشکیل دادند و 
در آن تجمع، رئیس امور خوابــگاه حضور پیدا کردند و 
قول داده شد که وضع موجود بهبود یابد که تا به امروز 
نشــده اســت. البته این مورد اصلِی این سؤال نیست. 

سؤال ما این است: مگر شــواری صنفی قول نداده بود 
تا مدت کمی اگر اینترنت درست نشد، بعد از انتخابات 
شورا این تجمع را به صورت وسیع تر یا حتی درصورت 
عدم تجمع پیگیرانه تر دنبال کند؟ پس چه شــد؟ چرا 
دیگر اثری از ایــن پیگیری ها دیده نشــد؟ چرا قبل از 
انتخابات این قدر بحِث »شــورای صنفی در پی حقوق 
دانشجو« داغ بود، ولی بعد از آن این بحث ها ادامه پیدا 

نکرد؟ شورای صنفی اصًا چه شد؟
3. محل رســیدگی به خواســته های دانشــجویان از 

شورای صنفی خوابگاه کجاست؟
4. اختیارات و وظایف شورای صنفی خوابگاه چیست ؟ 
چرا این قدر شــورای صنفی خوابگاه بی اثر اســت که 
ما فکر می کنیم بیشــتر ســوپاپ اطمینانی شده است 
برای دانشگاه تا پیگیر خواســته های دانشجویی؟ چرا 
فکر می کنیم که جعبه ســیاهی شــده اســت که در 
آن مشــکات و اعتراضات دانشــجویی وارد می شود 
و بیشــتر از پیــش ســرگردان و خفه می شــود؟ اگر 
شــورای صنفی خوابگاه پیگیری می کند، ولی در هیچ 
صورت امیدی به نتیجه دادن نیســت، چرا باید چنین 
تشکیات ابتری دانشجویان را ســرگردان تر کند و به 

آن ها امید واهی بدهد؟
5. راه دیگر اعترضات قابل پیگیری به غیر از شــورای 
صنفی خوابگاه چیســت؟ امیدواریم پاســخی شنیده 
شــود. شــنیدن پاســخ برای ما در رده اول و پیش از 
بهبود شرایط است. شفاف ســازی با توجه به بی اثری 
روزافزون شورای صنفی خوابگاه و وخیم تر شدن وضع 
زندگی خوابگاهی دانشــجویان، امروز تنها خواسته ما 

دانشجویان است.
جمعی از دانشجویان خوابگاهی شریف 

جشن بازگشایی انجمن اسالمی

بازگشت یک تشکل دانشجویی

تعمیرات سرویس های بهداشتی طرشت دردسرساز شد

چشم به راه یک افتتاح
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احتمال کشف ذره بنیادی جدید
برخورددهنده هادونی بزرگ )LHC( که توسط سازمان اروپایی پژوهش های هسته ای 
)CERN( ساخته شده، پس از دو سال توقف برای به روز رســانی، امسال دومین دوره 
فعالیت سه ســاله اش را با هدف تحقیق روی مواد ابر تقارنی آغاز خواهد کرد. ابرتقارن 
)Supersymmetry(، توسعه یافته مدل استاندارد ذرات بنیادی است که بر اساس آن 

 HCL تمام ذرات دارای همتایی سنگین تر از خود هستند. متخصصان بر این باورند که درصورت وجود چنین چیزی
باید قادر به شناسایی آن باشد. از آنجایی که مدل استاندارد ذرات بنیادی نمی تواند وجود جسم سیاه را که کهکشان ها 

را در کنار هم نگه داشته است، توضیح دهد، CERN ابرتقارن تصویری جامع تر از دنیا به دست خواهد داد.

میکروارگانیسم های اسرارآمیز مترو 
محققان پس از نمونه برداری DNA از ســطح کیوســک، نیمکت، نرده و سطل های 
زباله تمامی ایستگاه های مترو و برخی پارک های شــهر و حومه نیویورک دریافتند 
تنها 0/2درصد از DNAها با ژنوم انســان مطابقت دارد و حدود نیمی از آن مربوط به 
هیچ یک از جانداران شناخته شده نیست. بیشتر باکتری های یافت شده برای سامت 

انسان بی خطر است و حتی به علت مقاومت باالی آن ها در برابر باکتری های بیماری زا ممکن است برای بدن انسان 
مفید باشند. نتایج این تحقیق موجب یافتن راه های تازه بررسی شیوع بیماری ها، مبارزه علیه میکروب های مقاوم 

در برابر آنتی بیوتیک ها و همچنین بنیانی برای مطالعه روند تکامل میکروب های اماکن عمومی طی زمان است.

 الگوریتم تشخیص زیبایی چهره 
در عکس ها

همواره شنیده ایم که زیبایی باید در چشم بیننده 
باشــد، اما اگر بیننده یک ماشــین بــود چطور؟ 
کارکنان یاهو ماشــینی ســاخته اند که با کمک 
الگوریتمی چهره های زیبا را از نازیبا تشــخیص 
می دهد. این امر در ابتدا بــا مجموعه ای از ده هزار 
تصویر چهره که از نظــر زیبایی در مقیاس 1تا10 
توسط انســان ها امتیازدهی شــده و همچنین با 
کلماتی توصیف شده بودند، آغاز شد. این امتیازها 
اســتانداردی برای داوری زیبایی شناسانه که هر 
الگوریتم باید از آن تبعیت کند، به شمار می روند. 
هر عکس با استفاده از نرم افزار تشخیص چهره با 
توجه به سن، جنسیت و نژاد ســوژه تصویر آنالیز 
و با توجه به موقعیت صورت و مختصات نســبی 
چشــم ها، بینی و دهان تحلیل می شــود. سپس 
الگوریتمی تولید می شــود که میزان بهره مندی 
هر عکس از تکنیک های عکاسی، ترکیب بندی، 
نورپردازی، آرایش اشیاء موجود در عکس، پخش 
نور و وضوح تصویر را بررســی می کنــد. میزان 
کیفیت عکس، کنتراســت و میزان فشرده سازی 
jpeg اندازه گیــری می شــود و درنهایت با توجه 
به کلمــات توصیف کننــده عکــس، تصاویر در 
دســته های مثبت و منفی قرار می گیرند. در این 
مطالعات، محققان دریافتند که نژاد، جنس و سن 
تأثیر چندانی بر زیبایی یک عکــس ندارد؛ بلکه 
بســیاری از فاکتورهای زیبایی مربوط به کیفیت 
فنی عکــس از جمله وضوح و کنتراســت تصویر 
و الگوی نورپردازی آن اســت. در واقع، مهم ترین 
عوامل، وضوح تصویر و کنتراســت بین صورت و 
پس زمینه اســت. تمامی این بررسی ها منجر به 
به وجودآمدن استراتژی مشخصی برای یادگیری 
الگوریتم زیبایی شناسی توســط ماشین ها شد. 
تنها کافی اســت که به دنبال چهره هایی باشند 
که به وضوح فوکوس شــده و حداکثر کنتراست 
را با پس زمینه داشــته باشــند و این دقیقاً همان 
چیزی اســت که تیم یاهو انجام داده است. آن ها 
یک الگوریتم برای تشــخیص پرتره زیبا  به دست 
آورده انــد و آن را در تعــداد زیــادی از تصاویــر 
آزموده انــد. محاســبات انجام شــده همچنین 
حقایقی را درمورد تصاویر بیان می کند. به عنوان 
مثــال، تصاویر زنان اغلب  روشــن تر هســتند، 
درحالی که تصاویر مــردان از رنگ های تیره تری 
تشکیل شده است. همچنین مردان کمتر از زنان 
در تصاویر لبخند می زنند. کاربــرد این الگوریتم 
برای یاهو چندان دور از ذهن نیســت؛ برای مثال 
آلبومی را تصور کنید کــه به طور خودکار بهترین 
عکس شــما و خانواده تان را انتخــاب می کند یا 
دوربینی که دارای این الگوریتم، همانند قابلیت 
تشخیص لبخند باشــد. خبر خوب این است که 
هر چقدر هم که امروز تصاویر شما بد باشند، این 
الگوریتم و دیگر الگوریتم های مشابه آن در آینده 
برای بهبود عکس هایتان به کمک شــما خواهند 
شــتافت و حتی اگر قادر بــه این کار نباشــند، 

فتوشاپ همیشه وجود دارد!
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اگــر قرار باشــد بشــر میراثی را  به صورت مجموعه ای از اطاعات علمی
برای تمدن های آینده برجای بگذارد، بی شــک این 
اطاعات میلیاردهــا ترابایت فضا اشــغال خواهند 
کرد. اما درحال حاضر هارد دیسک ها و حافظه های 
جانبی موجــود بــرای ذخیــره اطاعات بســیار 

آسیب پذیر و با عمری بسیار کوتاه هستند.
خوش بختانــه دانشــمندان موفــق بــه تهیه یک 
کپســول از DNA شــده اند که قادر به حفظ تمام 
داده های ما برای بیش از یک میلیون ســال اســت، 
مدت زمانی که ما هم اکنون حتــی قادر به تصور آن 
 DNA هم نیســتیم! ذخیره اطاعات در رشته های
کار چندان دشــواری نیست و دانشــمندان پیش از 
این نیز آن را مطالعه و بررســی کرده اند. تنها کافی 
 )C( و ســیتوزین )A( اســت جفت بازهای آدنین
به عنوان »صفر« باینری و همچنیــن تیمین )T( و 
گوانین )G( به عنوان »یک« برنامه نویســی شــوند. 
در این صورت 1 گرم DNA قادر به نگهداری 455 
اگزابایت )معادل یک میلیــارد گیگابایت( اطاعات 
است، حتی بسیار بیشــتر از فضای الزم برای ذخیره 
تمام اطاعات گــوگل، فیس بــوک و... . اما دغدغه 
اصلی محققــان، محافظت کردن از این رشــته در 

برابر محیط است.
در ســال 2013 دانشــمندان موفق بــه توالی یابی 
کد ژنتیکی استخوان اســبی با قدمت هفتصد هزار 

سال، به کمک رشــته ای از DNA شدند که این امر 
بیانگر حضور یک عامل بســیار قوی محافظت کننده  
از DNA در برابــر صدمــات طی این مدت اســت. 
بنابراین تیمــی علمی از محققــان تصمیم گرفتند 
تا با کپی کردن بافت فســیل مذکور محافظی برای 
DNAهای حاوی اطاعات تهیه کننــد. به منظور 
انجام ایــن کار، این تیــم اطاعات منشــور فدرال 
ســوئیس در ســال 1921 به حجم 83 کیلوبایت را 
روی یک رشــته DNA کدگذاری کردنــد و آن را 
در گوی های شیشــه ای کوچک با قطر حدود 150 
نانومتــر محبوس نمودند. تمامی شــرایط احتمالی 
تخریــب طی چند صــد ســال، در چنــد هفته در 
آزمایشگاه شبیه ســازی شــد و نتایج حاصل نشان 
داد که حتی پس از عبور از چنین شــرایط سختی، 
DNA داخــل گوی هــای شیشــه ای می توانــد با 
محلول فلوراید اســتخراج شود و اطاعات درون آن 
همچنان خوانا اســت. پس انتخاب پوسته شیشه ای 

به عنوان محافظ، انتخاب مناسبی بوده است.
براســاس نتایج به دســت آمده، طول عمر اطاعات 
ذخیره شده در رشــته های DNA، در دمای منفی 
18 درجه سانتی گراد بیش از یک میلیون سال و در 
دمای 10 درجه )معادل متوســط دمای کشورهای 
اروپای مرکزی( حــدود دو هزار ســال پیش بینی 

شده است. 
یک مشــکل عمده در اســتفاده از این تکنولوژی، 

 DNA هزینه بســیار بــاالی ذخیره اطاعــات در
اســت. به طور مثال کدگذاری تنهــا 83 کیلوبایت 
اطاعــات استفاده شــده در آزمایش ها 1500 دالر 
هزینه دربر داشــته اســت. اما خوش بختانه هرچه 
دانش ما درمورد ثبت اطاعات روی DNA بیشــتر 
شــود، این هزینه کاهــش خواهد یافــت. در حال 
حاضر دانشــمندان درحال ذخیره سازی کتاب های 

متفاوت روی رشته های DNA هستند.
اما باز می گردیم به ابتــدای این متن. حال که چنین 
امکانی برای ذخیره ســازی این حجــم از اطاعات 
فراهم شده اســت، ما به نمایندگی از بشر امروزی، 
چــه چیزی را بــرای نســل ها و تمدن هــای آینده 
به عنوان میراث حفظ خواهیم کرد؟ اســناد یونسکو 
درمورد برنامه های جهانــی؟ یا صفحات ویکی پدیا؟ 
به عقیده دانشــمندان، نیــازی به ذخیره ســازی 
تمامی اطاعــات موجود در دنیا نیســت، بلکه تنها 
کافی اســت از  هر حوزه بخشــی از اطاعات کلی و 
بخشی از جزئیات ذخیره شود تا آیندگان امکانات و 
اطاعات در دسترس انســان امروز را بشناسند. پس 
حتی درصورتی که ما به کلــی از صفحه روزگار هم 
محو شــویم، تمدن ما به صورت مجموعه اطاعات 
موجــود در صفحــات ویکی پدیا یا اســتتوس های 
فیس بوک، همچنان بــرای قرن ها پایــدار خواهد 
ماند و به این ترتیب، ابدی بودن انســان، دیگر امری 

غیرممکن نیست. 

اطالعات ذخیره شده در یک رشته کوچک از DNA، تا میلیون ها سال محفوظ می ماند

DNA، قابل اعتمادترین حافظه جانبی
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مسیر سبز دوچرخه سواري برای آقایان
دانشگاه فردوسی، مشهد:  به گفته مدیر امور اداري و پشتیباني دانشگاه، مسیر 
سبز برای دوچرخه سواری راه اندازی شد. وي ایجاد مسیر دوچرخه سواري در بلوار 
علوم را یک فعالیت اولیه از سوي دانشگاه دانست و اضافه کرد این مسیر به زودي در 
تمام بلوارهاي دانشگاه اجرا مي شــود. وی با بیان اینکه طرح اولیه تنها براي فعالیت 

آقایان در دانشگاه است، ابراز امیدواري کرد با انجام پیگیري ها و فراهم شدن شرایط الزم، امکان استفاده از این 
مسیر براي بانوان نیز فراهم شــود. در ابتداي افتتاح این مسیر، افراد باید از ایســتگاه هاي دوچرخه سواري در 

بیرون از دانشگاه استفاده کنند و در آینده ایستگاه ها داخل دانشگاه و نزدیک به دانشکده ها برقرار خواهد شد. 

کابینه  امیرکبیری 
دانشگاه امیرکبیر:   دکتر احمد معتمدی بیان داشت: این دانشگاه قدیمی ترین دانشگاه 
صنعتی ایران است و از نظر تعداد دانشجو نیز بزرگ ترین دانشــگاه صنعتی کشور به شمار 
می رود. وی تاکید کرد: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر در رتبه بندی هــای داخلی و خارجی 
همواره جزء رتبه های یکم تا سوم بوده است. وی با اشاره به انجام پروژه های علمی و کاربردی 

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر نسبت به دیگر دانشگاه های کشور گفت: درحال حاضر بیشترین تعداد طرح های کان ملی 
در این دانشگاه درحال انجام است. رئیس دانشــگاه صنعتی امیرکبیر بیان داشــت: این دانشگاه طی سال های مختلف 

مدیران زیادی را تحویل کشور داده است و تاکنون بیش از 10 عضو هیئت علمی این دانشگاه جزء کابینه دولت بوده اند.

تثبیت فعالیت های دانشجویان 
در علوم کامپیوتر

کالیفرنیــا، اســتنفورد: علــوم کامپیوتر 
محبوب ترین عنوان در استنفورد است و صدها 
دانشجو این شــاخه را به عنوان رشته تحصیلی 
انتخاب می کننــد یا اســتارت آپ ها و اپ های 
جدید را با کمک آن ایجاد می کنند. اما تعدادی 
از دانشــجویان علــوم کامپیوتر جــو فناورانه 
حاکم بر آن را بیش از انــدازه متوجه پروژه های 
غیرواقعی کرده اند. دســته ای از دانشــجویان 
برای حل این مشــکل گروهی تشکیل داده اند 

به نام علوم کامپیوتر + فایده اجتماعی.
یکی از مؤسسان این گروه می گوید: »من واقعاً 
از دانشــکده علوم کامپیوتر ســرخورده شدم. 
احساس می کردم که فشــار زیادی روی درک 
کاربردهــای علــوم کامپیوتــر در موضوعات 
اجتماعی نیســت«. هرچند این گــروه هنوز 
به طور رســمی در دانشــگاه ثبت نشده است، 
اعضای آن امیدوارند در بهار این کار انجام شود. 
درحال حاضر گروه در حال سوق دادن کارهای 
دانشجویان به ســمت اقدامات مرتبط با عدالت 
اجتماعی هســتند: »همه اعضای گروه مشتاق 
انجام فعالیت های اجتماعی هســتند. نه اینکه 
پیش نیاز عضویت در گــروه باید عاقه مندی به 
این گونه فعالیت ها باشد، بلکه دانشجویانی که 
جذب گروه می شــوند، کسانی هســتند که به 
فواید اجتماعی در علوم کامپیوتر تمایل دارند. 
به همین دلیل ما در ایــن رابطه کارهای زیادی 

انجام می دهیم«.
البته ایــده اصلی تشــکیل این گــروه ابتدا در 
گفته کیت شــولتز، از اســتادان علوم کامپیوتر 
بود که معتقد بود میان علــوم کامپیوتر و فایده 
اجتماعی آن فاصله وجود دارد. برخی از اعضای 
گروه هم پیــش از این در تاش بــرای ترکیب 
علــوم کامپیوتر با موضوعات مرتبــط با عدالت 
اجتماعی به مشــکل برخورد کرده بودند و لذا با 
هدف تسهیل این امر برای دیگران، این گروه را 
تشکیل داده اند. اولین فایده تشکیل این گروه، 
تجمیع همه افرادی اســت که عاقه مند به این 
هدف هســتند تا بتوانند ایده های خود را طرح 
کنند و در اختیار دیگران قــرار دهند. در آینده 
نیــز امیدوارند بتواننــد افراد دیگــری را که در 
علوم کامپیوتر تحصیل نمی کنند، جذب کنند: 
»خیلی مهم اســت که نه تنها از افراد مرتبط با 
علوم کامپیوتر دعــوت به همکاری نماییم، بلکه 
در جلســات گفت وگو و طوفان فکری بتوانیم از 
افرادی با پیش زمینه علوم اجتماعی در راستای 
جهت دهی به پیشــرفت های این حوزه کمک 
بگیریــم. امیدواریم بتوانیم جلســات خود را با 
هدف ایجاد تغییرات معنادار در علوم کامپیوتر و 
ایجاد فایده بیشتر برای عموم با خلق محصوالت 
مرتبط ادامــه دهیم. من فکر می کنم مســائل 
جالبی در بیرون از اینجا وجود دارد و ما فقط باید 

دانشجویان را برای حل آن ها تحریک کنیم«.

روی خط خارج

ماساچوســت،  کمی آن سوتر
اداره حسین رجبی کمبریــج: 

خدمات شــغلی بــا همــکاری روزنامه 
هاروارد در سال گذشــته اقدام به انتشار 
راهنمای مشــاغل هــاروارد کردند. این 
راهنمای 66 صفحه ای شامل نکاتی مفید 
و کاربردی درباره جســت وجوی شغل، 
نوشــتن رزومه و نامه معرفی، مصاحبه 
شغلی، مقایسه پیشــنهادهای شغلی و 
مصاحبه بــا بعضــی از فارغ التحصیان 
هاروارد است. در این شماره بخش هایی از 
فصل مربوط به مصاحبه شــغلی آورده 
شده است. شــما می توانید با استفاده از 
واقعیت افــزوده در این صفحه، نســخه 

آناین این راهنما را مشاهده نمایید.
عمده کارفرمایان معتقدند که دانشجویان 
هاروارد از عهده انجــام کاری که برای آن 
تقاضای استخدام کرده اند، برمی آیند. اما 
کارفرمایان به دنبال متقاضیانی هستند 
که بخواهند آن کار را برای سازمان مورد 
نظر آن هــا انجام دهند. بــه همین دلیل 
است که یکی از رایج ترین سؤاالتی که در 
مصاحبه پرسیده می شــود، این است که 
چرا شــما می خواهید در اینجا کار کنید 
و چرا به این موقعیت شــغلی بخصوص 
عاقه مندید. برای پاســخ به این سؤاالت 
باید فراتر از صحبت درباره دســتاوردها 
و شــرح مهارت های خود آمادگی کسب 
کنید. شما باید میان مهارت ها و تجربیات 
خود با آن موقعیت شــغلی ارتباط برقرار 
کنید و نشــان دهید که درک مناسبی از 
آن سازمان و کارفرما دارید و عاقه مندی 
و اشــتیاق صادقانه خود را به آن فرصت 

شــغلی به طرف مقابل منتقل کنید. به 
بیانی دیگر، این وظیفه شماســت که به 
مصاحبه کننده در جواب پاســخ نهایی او 
کمک کنید که چرا باید شــمای نوعی را 

استخدام کند.
مصاحبه کننــدگان مــوارد زیر را 

ارزیابی کنید:
تناسب متقاضی با کارفرما و سازمان   

چقدر است؟
شما دالیل خود را برای تقاضای کار   

چقدر خوب بیان کرده اید؟
آیــا نیازمندی هــای آن شــغل را   

فهمیده اید؟
چگونه مهارت ها و تجربیات شــما با   

آن نیازمندی ها مطابق است؟
شما چقدر می توانید به صورت واضح   
نقش بالقوه خود را در سازمان تشریح 

کنید؟
مهارت هــای نــرم شــما ماننــد   
مهارت هــای ارتباطــی، حرفه ای، 
تمرکز، بلوغ کاری و اخاق حرفه ای 

چگونه است؟

توصیه های مربوط به مصاحبه
فهرست زیر تعدادی توصیه برای افزایش 

مهارت های مصاحبه است:
درمورد کارفرمــا و موضــوع کار و   
موقعیت شغلی تحقیق کنید: پیش 
از مصاحبــه، وب ســایت کارفرما و 
هرگونه نوشــته مرتبط با آن کار را 
مطالعه کنید. اطمینــان یابید که از 
اخبار و رویدادهــای موضوع کاری 

خود مطلع هستید.

بر رزومه خود مســلط باشید: آماده   
بحث درباره همه مــوارد موجود در 
رزومه خود باشید. به یاد داشته باشید 
که رزومه شــما تنها اطاعاتی است 
که مصاحبه کننده درباره شــما در 
اختیار دارد. اگر درباره فعالیت های 
خــود، عایــق و تز دانشــگاهی در 
رزومه صحبت کره اید، از شما سؤال 
خواهد شــد؛ چراکه مصاحبه کننده 
می خواهد بداند شــما زمان و انرژی 
خــود را روی چــه مــواردی صرف 
کرده اید که شما را از دیگران متمایز 

می کند.
تجربیــات و مهارت هــای خــود را   
با تمرکز بر مــوارد مرتبط با فرصت 

شغلی ارائه و بسط دهید.
جلسه مصاحبه را تمرین کنید: تمرین،   
به معنــی حفظ ســؤاالت مصاحبه 
نیســت، بلکه تمرین ارتباط بصری، 
بیان واضح توضیحات، درک منطق 

برخی از ســؤاالت و برقراری ارتباط 
میــان تجربیات خود با آن ها اســت.

سؤاالتی را برای پرســش از کارفرما   
آماده کنیــد: به او نشــان دهید که 
شــما در این زمینه تحقیق کرده اید 
و عاقه مند به پیگیری این موقعیت 

شغلی هستید.
لباس مناســب بپوشــید: با شرکت   
در جلســات رســمی می توانید از 
نوع پوشش رســمی متناسب با آن 

موقعیت شغلی آگاهی یابید.
طرز برخورد مناســب داشته باشید:   
باید این پیام را منتقل کنید که شما 
بهترین فرد برای این شــغل هستید 
و این پیام را مشــتاقانه، با اعتماد به 
نفس و رفتار مناســب نشان دهید. 
مصاحبه محلی است برای اینکه خود 
را به کارفرما تحمیل کنید؛ بنابراین 
مهارت ها و تجربیات خود را با رفتاری 

حرفه ای تبلیغ کنید.

اداره خدمات شغلی و روزنامه هاروارد منتشر کردند

راهنمای جست وجوی مشاغل

کمیک برگزیده
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Belty، کمربند هوشمند

موج گجت های پوشــیدنی به کمربند هم رســید. Belty  اســم این محصول تازه از راه 
رسیده است که قرار است بیشترین تمرکزش روی فعالیت های جسمی شما باشد. مثًا 
وقتی در حال دویدن هستید، تعداد گام ها و زمان دویدنتان را به شما نشان می دهد. بعد 
هم از طریق بلوتوث تمام اطاعات الزم درمورد فعالیت های ورزشــی شــما را در گوشی 

هوشمندتان نمایش می دهد. یک سری پیشنهاد هم برای ورزش منظم در اختیارتان قرار می دهد. مواقعی که مدت 
زمان زیادی تحرک نداشته باشید، کمربند در فاصله های زمانی مختلف به صدا در می آید و به شما هشدار می دهد. یک 

ویژگی جالب هم اینکه خود کمربند میزان تنگی اش را بسته به موقعیت های مختلف برایتان تنظیم می کند.

مگا آپلود بسته شد
سایت مگا آپلود که از ســایت های معروف آپلود و دانلود است و همه هر از گاهی از 
آن استفاده کرده ایم، این روزها حسابی توی دردســر افتاده است. سال 2012 بود 
که مدیر سایت به جرم تســهیل دانلود غیرقانونی، مورد درخواست کیفری آمریکا 
قرار گرفت و توســط پلیس فدرال در نیوزیلند بازداشت شد. اخیراً هم اندروس نام، 

برنامه نویس سایت به جرم نقض قوانین کپی رایت دستگیر و به یک سال زندان محکوم شد. او اعتراف کرد که 
از وجود موارد شامل کپی رایت در سایت مطلع بوده و شخصاً آن ها را از ســایت، دانلود هم کرده است. پلیس 

فدرال سایت را از دسترس خارج و مسئوالن آن را به پرداخت 500 میلیون دالر غرامت محکوم کرد.

اف یـــــــــــــــــــــــــک

سونی از واکمن جدید رونمایی کرد

Walkman Rises

همان طور که می بینید از این هفته تغییراتی در صفحه اف یک ایجاد شده و سعی شده مطالب، متنوع تر شوند. به جز معرفی اپلیکیشن و گجت 
که در شماره های قبل داشــتیم، از این هفته یک خبر کوتاه و یک ترفند را هم به بابکس های باال و ســمت راست اضافه کرده ایم. به جز مطلب 
اصلی صفحه ستون آی تی نگار هم از این هفته نگاهی دارد به تاریخ پرفراز و نشــیب دنیای آی تی. خوش حال می شویم اگر نظرات و انتقادات 

خود را درباره صفحه با ما در میان بگذارید.

هفته پیش همین جا گفته بودیم که  ســونی قصد دارد واکمن را دوباره اف یک
احیا کند و احتماالً در نمایشــگاه CES امســال، آن را 
خواهیم دید. همین طور هم شــد و واکمن جدید با نام 
ZX2 توجه همگان را خیلی زود به خود جلب کرد. سونی 
در یک اقدام حرفه ای بافاصله نمونه هایی از این واکمن 
خوش ساخت را برای آزمایش در اختیار حضار قرار داد تا 

از نزدیک آن را ببینند و لذت کار با آن را بچشند.

طراحی بدنه
بیشتر کســانی که از نزدیک ZX2 را امتحان کرده اند، 
طراحی ظاهــری و وزن آن را بســیار خــوب ارزیابی 
کرده انــد. اگــر آی پــاد را دســتتان گرفته باشــید، 
به خصوص آی پاد 5، حتماً دفعه اول از وزن بســیار کم 
آن شــگفت زده شــده اید.  طراحان بدنه واکمن ظاهراً 
به وزِن خیلی کم اعتقــادی نداشــته اند و آن را کمی 
ســنگین تر ارائه داده اند که خوش دست بودن و راحتی 
کار با آن را بیشتر کرده اســت.  کیفیت و نحوه عملکرد 
دکمه ها خیلی عالی است و طراحی بدنه به قدری بادقت 
صورت پذیرفته اســت که اگر آن را در دســت بگیرید، 
دکمه های  Play، Pause  و Rewind درســت در زیر 
انگشتان شما قرار خواهند گرفت. البته از برندی مانند 
ســونی که ســابقه زیادی در تولید پخش کننده های 

موسیقی خوب دارد، غیر از این هم انتظار نمی رود.

حافظه و امکانات
ســونی برای واکمن جدیدش 128 گیگابایت حافظه 

 microSD درنظر گرفته و البتــه با اســتفاده از یک
می توانید فضای بیشــتری را در اختیار داشته باشید. 
ZX2 بــرای پــردازش، فایل های صوتــی اندروید را 
انتخاب کرده و سونی نســخه 4/2 این سیستم عامل 
را درون واکمــن جدیــدش قرار داده اســت. هرچند 
درحال حاضر این نســخه اندروید  قدیمی محســوب 
می شــود، برای پخش موســیقی بهینه ســازی شده 
اســت. این واکمن می تواند از پــس پخش فرمت های 
 DSD، WAV، FLAC،  مختلف صوتــی از جملــه
Apple Lossless   و حتی بیشــتر بربیاید و به وسیله 
بلوتوث و البتــه NFC )درباره تکنولــوژی NFC در 
شــماره های بعدی مفصل صحبت خواهیم کرد( قادر 

است موسیقی را به اســپیکرها و هدفون های مختلف 
منتقل کند.

معایب
یکی از اصلی تریــن ایرادهایی که به این محصول جدید 
سونی گرفته شده، قیمت آن اســت که نسبتاً باالست و 
خریداران را دچار تردید می کند. هرچند سونی خودش 
تولیدکننده اسمارت فون های با کیفیت باال و با قیمتی 
کمتر از این واکمن اســت که باعث می شود فکر کنیم 
حتماً ویژگی هــای خاصی مثل کیفیــت پخش بهتر 
آهنگ نسبت به اســمارت فون ها در آن وجود دارد که 

قیمتش را توجیه کند. 

Leo’s Fortune
پلتفرمــر  بازی هــای 
هیچ وقت جذابیتشــان را 
از دســت نمی دهند. فقط 
کمی خاقیت بــه اضافه 
گرافیک قابل قبول و یک 

گیم پلی مناسب الزم است تا عنوان خوبی خلق 
شــود. Leo’s Fortune یکــی از این عناوین 
خیلی خوب اســت. داستان بازی ســاده و روان 
اســت. یک روز Leo از خواب بیدار می شــود و 
می بیند که ثروت عظیم و اســرار آمیزش ناپدید 
شده. پس جست وجو را شروع می کند تا ثروتش 
را پیدا کند. کل بازی شامل پنج مرحله در مناطق 
مختلف است که در هر مرحله موانع و معماهایی 
وجود دارد. کنترل کردن leo یکی از جالب ترین 
جنبه های بازی اســت. روی زمیــن leo حالت 
شناور مانندی دارد و قادر به شتاب گرفتن است. 
یک جورهایی شــبیه ســونیک خودمان و روی 
هوا می تواند پف کند! شــاید کمی زمان ببرد که 
به کنترل عادت کنید؛ اما قطعــاً یکی از بهترین 
نکات بازی کنترل آن اســت. طراحی مکان های 
مختلف بازی بســیار زیبا و چشم نواز است که در 
کنار موسیقی خیلی خوب، باعث می شود به این 

زودی ها دست از سر Leo برندارید. 

تاریخ دنیای آی تی
یکی از عایق اســتیو جابز 
در دوران نوجوانی شرکت 
شرکت  در سخنرانی های 
hp  بود. در همین جلسات 
بود که با جوان 18 ساله ای 

آشنا شد و او کســی نبود جز استیو وزنیاک، کسی 
که بعدها بهترین دوســت و شــریک و همکارش 
شد. خود استیو جابز از شرکت در دوره های hp به 
عنوان یکی از نقاط عطف زندگی اش یاد می کند.  از 
زندگی استیو جابز چقدر می دانید؟ البته منظورمان 
از دانســتن، خواندن صرف یک ســری اطاعات 
ساده و کلی در ویکی پدیا نیســت. منظورمان آن 
وقایعی است که زندگی یک فرد را عوض می کند و 
تصمیماتی که سرنوشت او را می سازد. حاال شاید 
زندگی نامه اســتیو جابز را خوانده باشید؛ اما کلی 
آدم مهم دیگر وجود دارند که در دنیای تکنولوژی 
کارهــای بزرگی کردنــد و ما حتی اسمشــان را 
نمی دانیم و زندگی نامه ای هم ازشان سراغ نداریم 
و یک جورهایی در حقشان اجحاف شده. از هفته 
بعد می خواهیم در این قســمت سراغ زندگی این 
آدم ها، چه معروف باشــند یا کمتر شناخته شده، 
برویم. اینکه بیل گیتس از کجا شروع کرد، استارت 
شرکت سونی را چه کسی زد، کل کل مایکروسافت 
و اپل از کجا شــکل گرفت و کلی داستان دیگر که 
دانستنش برای همه مان جالب خواهد بود. شاید 
بتواند مفید هم باشد و کمکمان کند کمی شجاع 

باشیم و قدر ایده هایمان را بدانیم.

نرم افزار

آی تی نگار

شماره 640  سه شنبه 5  اسفند 1393

Word چند ترفند برای
ما دانشجوها زیاد با تایپ کردن و نوشتن سر و کار داریم. به همین دلیل ندانستن 
یک سری چیزهای ســاده وقتی هر روز ســراغ Word می آییم، می تواند کلی از 
وقت ما را به باد بدهد. به همین خاطر ترفند این شــماره به چند نکته درمورد کار 

در محیط Word اختصاص دارد. 
1. اگر بخواهید متنی را از جایی بدون درهم ریختگی کپی پیســت کنید: راهش 
این اســت که بعد از انتخاب متن مورد نظر از اینترنت و انتخاب گزینه Copy به 
محیط Word  بیایید. حــاال از منوی Edit  گزینــه Paste Special  را انتخاب 
کنید )نه گزینه Paste(. بعد از انتخاب این گزینه، کادری باز می شــود که باید از 
آن گزینه Unformatted Text  را انتخاب کنید. با این کار، فقط متن شــما در 
Word آورده می شود، بدون اینکه فرمت و شــکل و شمایل های اضافی، مزاحم 

کارتان شوند.
2. اگر بخواهید به قســمتی از متن که بــه تازگی تغییری 
Shift + F5 در آن ایجاد کرده اید، بروید: با فشــردن کلید 

می توانید ایــن کار را انجــام بدهید. فشــردن مجدد ایــن کلیدها شــما را به 
قسمت های تغییر یافته قبل از آن در متن می برد.

3. اگر به دنبال مترادف یک کلمه خاص می گردید: وقتی در حال تایپ کردن یک 
متن انگلیسی هســتید و دنبال مترادفی برای یک کلمه می گردید، فقط نشانگر 
ماوس را کنار کلمه موردنظر ببرید و کلیدهای Shift + F7 را فشــار دهید. با این 
کار فهرســتی از کلمات مترادف آن کلمه خاص نمایش داده می شود. در لپ تاپ 

به جای Shift از دکمه Fn استفاده کنید. 

ترفند



 7

پیشنــــــــــــــــــــهاد

اســتودیوی هنری ایگرگ از دی ماه، پروژه ای 
یک ســاله را برگزار می کند بــا عنوان »جهان 
نگریســته«. در این پروژه سی هنرمند عرصه 
تجســمی حضور دارند که در بازه ای یک ساله، 
هرماه یک یا چند اثــر جدید از آن ها به نمایش 
گذاشــته و در نهایت هم مروری بر دوره های 
مختلف کاری هر هنرمند می شــود. اما هدف 
گالری ایگرگ از این پروژه چیســت، چرا یک 
ســال و از تعداد هنرمندانی مشــخص است و 

اصًا چرا اسمش جهان نگریسته است؟
به نظــر برگزارکنندگان این نمایشــگاه وقتی 
فقط یک اثر هنری از هنرمنــدی نمایش داده 
می شــود، آن اثــر مثل 
قطعــه ای اســت از پازل 
شخصیت هنرمند. مثل 
قطعه ای از یادداشت های 
از  پراکنــده ای 
 نویســنده که هرچند به تنهایی اثرگذار است، 
نمی توانــد تصویر کاملــی از دنیــای هنرمند 
را نشــان دهد. در بیانیه این پروژه آمده اســت: 
»با د رنظرگرفتن  این امر که شــناخِت کامل از 
فضای ذهنی و دنیای شــخصی هنرمند امری 
است غیرممکن، در سری نمایشگاه های جهان 
نگریســته برآنیم که طی نمایش مجموعه های 
مختلف هنرمنــد، دغدغه های ذهنــی او را در 
طول زمان دنبال کنیم  و  قطعاتــی از تصاویر را 
کنار هم قــرار دهیم تا به جهانی جدید دســت 
 یابیــم، بــه برشــی از واقعیِت شخصی شــده 

هنرمند...«.
نشانی: خیابان ایرانشهر، کوچه مهاجر، شماره 

28، زنگ دوم.

جهان نگریسته

اقتصاد شــاید مهم تریــن مفهوم 
کانی باشــد که با زندگی روزمره 
تک تک مــا در ارتبــاط تنگاتنگ 
اســت. با وجود این، به طور عجیبی بســیاری 
از مــا چیز زیــادی از اصطاحــات اقتصادی 
نمی دانیم و از آمار و جدول هایی که مسئوالن 
ارائه می کنند، ســردرنمی آوریم. پیشــنهاد 
این هفتــه کتابی اســت به نام اقتصــاد برای 
همه نوشــته علی ســرزعیم که برخاف بقیه 
کتاب های اقتصــادی، مفاهیم اقتصاد کان را 
به زبان ســاده و به قول معروف به زبان آدمیزاد 
بیان کرده اســت. بخش هایــی از این کتاب، 

پیــش از ایــن به عنوان 
ســتون ثابت در صفحه 
اقتصــادی روزنامه چاپ 

می شد. 
در  ملکیــان  اســتاد 

حاشیه ای بر این کتاب نوشته اند: »این کتاب 
را از حیث پنــج فضیلت بزرگی کــه برای هر 
کتاب، رســاله و مقالــه خوب قائلــم یعنی از 
لحاظ هدفمندی، آســان یابــی، عدم خروج 
از موضوع بحــث، نزدیکی هر چه بیشــتر به 
مسائل و مشــکات عینی، واقعی و هرروزه و 
اجتناب از هرگونه فضل فروشــی، خودنمایی 
و رجزخوانی نویسنده، بسیار ممتاز می بینم. 
این گونه نوشــته ها فارغ از موضوع بحثشان 
به توسعه و تعمیق فرهنگ و عقانیت جامعه 
مدد بســیار می رســانند و از این جنبه به جد 

قابل توصیه اند«.
این کتــاب را می توانید به صــورت آناین از 

فروشگاه مجازی شهر کتاب بخرید

اقتصاد برای همه

نمایش بیرون پشــت در تئاتری اســت 
نوشــته ولفگانگ بورشــرت آلمانی با 
ترجمه ســیامک گلشــیری که ایمان 
اســکندری آن را کارگردانی کرده است 
و تندیس ویژه جشنواره فجر را هم برده 

است. بیرون پشــت در یکی از شناخته شده ترین 
نمایشــنامه های معاصر اســت. داســتان نگاهی 
انتقادی به تبعات جنگ دارد و ســربازان بازمانده 
از این موقعیت را به تصویر می کشد. اما اسکندری 
می گوید در این نمایش مسئله اصلی برای او جنگ 
نیست، بلکه رفتن جامعه به سمت چیزی است که 

او مانکنیزم می نامد. 
او می گوید: »در واقع در دنیای امروز همه ما داریم 
تبدیل به مانکن و سازه می شویم و تکنولوژی بر ما 

غلبه کرده اســت. در دنیای امروز همه 
افراد موبایل و تبلت به دســت هستند. 
برای زیر ســؤال بردن این مسئله حتی 
صحنــه نمایش ما یک کت واک فشــن 
اســت و همه چیــز در این دنیــا روایت 
می شــود. جهانی که ما آدم ها شکل داده ایم جهان 
تکنولوژی است و گاهی ندای چنین جهانی بلندتر 
از صدای آدمی شده است... و بســیاری از مسائلی 
که روزی ارزشمند بودند، دارد به ضد ارزش تبدیل 

می شود«.
این نمایش روی صحنه ســالن حافظ است و تا 12 

اسفند ادامه دارد.
نشــانی: خیابان حافظ، خیابان اســتاد شــهریار، 

روبه روی تاالر وحدت، سالن حافظ

بیرون پشت در

اســتیون هاوکینگ از معدود دانشمندانی 
اســت که به جز نظریه هــا و پژوهش های 
علمــی اش، به دلیــل وضعیــت خــاص 
جســمی ای که دارد، زندگی شــخصی اش هم جالب 
توجه اســت، آن هم نــه فقــط بــرای فیزیک دانان 
و فیزیک خوانان که برای همه مردم.  همســر ســابق 
هاوکینگ قبًا کتابی نوشــته اســت با عنوان سفر به 
بی نهایت: زندگی من با اســتیون. حــاال جیمز مارش 

کارگردان بریتانیایی فیلمی ســاخته است 
 بر مبنای این کتاب با عنوان نظریه همه چیز

در   .)The Theory of Everything(
اخبار مربوط به اســکار در ایــن هفته هم 
شنیدید که بازیگر نقش استیون هاوکینگ 

در این فیلم اسکار بهترین بازیگر نقش اول را برد. فیلم 
از آشنایی استیون و همســرش جین شروع می شود، 
زمانی که استیون دانشــجوی کیهان شناسی و جین 
دانشجوی ادبیات در دانشگاه کمبریج بودند. در ادامه 
ازدواج آن ها و بچه دارشدنشــان )آن هم ســه بچه!( را 
می بینیم در کنار قضیه بیماری اســتیون و تأثیری که 
بر زندگی شــان می گذارد. همه این ها هم در کنار مغز 
عجیب و غریب او اســت که برخاف جسمش به طور 
وحشتناکی کار می کند و مثال نقض بزرگی 
بر این ضرب المثل ایرانی اســت که »عقل 
ســالم در بدن ســالم«. خاصه که سینما 
کورش فیلم را پنج شــنبه این هفته پخش 

می کند. بروید ببینید.

تئوری برای همه چیز

پیشــنهاد اصلی این هفته  احتمــاالً بیشــتر از همه به پیشنهاد
مذاق آن دســته از فیلم بازهایی خوش بیاید که 
وقتی فیلمی را می بینند، موسیقی فیلم برایشان 
اگر مهم تر از خود فیلم نباشد، کمتر هم اهمیت 
ندارد. بعد از دیدن فیلم می روند موسیقی اش را 
دانلود می کنند و تا مدت ها گوش می کنند. زنگ 
موبایلشــان هم موســیقی فیلم هایی است که 
دوستشــان دارند: پدرخوانده، پاپیون، آمیلی، 
آبــی، ابدیت، دشــت گریان، آخرین وسوســه 
مســیح، بابل و... . البته این افراد همیشــه هم از 
شنیدن این موســیقی ها خوش حال نمی شوند، 
مثًا وقتی آن ها را از تلویزیــون و روی تبلیغات 
دســتمال کاغذی و روغــن موتــور و پــودر 
لباس شویی می شــوند. آن موقع است که بیشتر 
 دلشــان می خواهــد تلویزیــون را بکوبنــد 

توی دیوار!
امــا راز محبوبیــت بعضــی از موســیقی های 
فیلم چیســت و چگونه اســت که بعضی از این 
موسیقی ها بیشتر از بقیه در فضای خارج از فیلم 
و در میان کســانی که شــاید خود فیلم را ندیده 
باشــند هم به حیات خود ادامه می دهد؟ شاید 
جواب را در برگزیده یک قرن موسیقی فیلم پیدا 
کنید، کتابی به قلم پرویز جاهد، منتقد ســینما 
که سال گذشته در لندن منتشر شده بود و پاییز 
امســال در ایران از سوی انتشــارات آگه منتشر 

شده است. 

معرفی کتاب
جاهــد در برگزیده یــک قرن موســیقی فیلم 
منتخبــی از موســیقی هایی را کــه در یــک 
قرن گذشــته، از ابتــدای پیدایش ســینمای 
ناطــق تاکنون، برای ســینما ســاخته شــده، 
معرفی کرده اســت. نویســنده در مقدمه کتاب 
درمعرفی نوشــته اســت: »این مجموعه نه تنها 
شــامل معرفی برخــی نمونه های درخشــان 
موســیقی فیلم اســت، بلکه مجموعه آثار یک 
آهنگ ســاز فیلم یا موســیقی های یــک ژانر و 
جریان خــاص ســینمایی، از آثار کاســیک 
 گرفته تــا فیلم های مــدرن و پســت مدرن را 

دربرمی گیرد«.
برگزیــده یک قــرن موســیقی فیلــم کتابی 
تخصصی در زمینه موســیقی نیست. پس اگر 
از خود موســیقی چیز زیادی سر در نمی آورید 
نگران نباشــید، چون جاهد هم موســیقی دان 
نیســت و از منظر ســینما به موســیقی فیلم 
پرداخته اســت؛ به ایــن معنی کــه رویکرد او 
در انتخاب موســیقی ها و معرفی آن ها آن گونه 
که خود می گویــد بر اســاس جنبه های عام تر 
موســیقی فیلم و نقــش آن در فضاســازی و 
انتقــال درون مایه هــا، حــس و وضعیت های 
دراماتیــک فیلــم و میــزان تأثیرگــذاری 
آن بــر مخاطــب فیلــم و راز مانــدگاری 
 برخــی از آن هــا در بیــرون از جهــان فیلــم 

بوده است.

فیلم هایی که جاهد در ایــن کتاب انتخاب کرده 
اســت طیف متنوعــی از موســیقی های فیلم، 
ژانرها، ســبک ها و گرایش های مختلف را دربر 
می گیــرد و به نوعی تحول موســیقی فیلم را در 
این صد سال نشــان می دهد. البته خودش هم 
می گوید که جای آهنگ سازان ایرانی فیلم های 
ایرانی مثــل اســفندیار منفــرد زاده، واروژان، 
لوریس چکناوریان، بابک بیات، مجید انتظامی 
و ... در ایــن مجموعــه خالی اســت. او امیدوار 
 اســت که در کتابی دیگر به معرفــی این ها هم 

بپردازد.

معرفی نویسنده
رشــته  التحصیــل  فــارغ  جاهــد  پرویــز 
مطالعــات فیلــم از لنــدن و فــارغ التحصیل 
کارشناســی ارشــد ســینما از تهران اســت. 
 او را بیشــتر بــرای نقدهــای ســینمایی اش

 می شناسند. 
کتاب های او این ســوی ذهن آن سوی مردمک، 
لئونس و لنــا و دایرکتــوری ســینمای جهان 
هستند. جاهد همچنین چند فیلم مستند بلند 
و فیلم داستانی کوتاه نیز ســاخته است از جمله 
مســتندهای چکاوک، علفزار، تعزیــه به روایت 
دیگر، روز به خیر آقــای غفاری، ماریــا: قراول 
24 ساعته صلح، سلیمان میناســیان: مردی با 
دوربین فیلم بــرداری و فیلم های روز برمی آید و 

فال قهوه.

برگزیده یک قرن موسیقی فیلم
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چرا؟

این سکو را کف پوش کرده اند 
که دانشجوهای عزیز جای 
نرم تر، مرتب تر و گرم تری 

بنشینند. حاال دوست عزیز 
دانشجوی ما رفته جای 

سفت تر را برای نشستن 
انتخاب کرده و کف پوش 

را مناسب زیر کفش هایش 
دیده. دلتان به حال کف پوش 

نمی سوزد، به فکر کسی باشید 
که شاید بیاید اینجا بنشیند. 

همه چیز که تقصیر مسئوالن و 
پدیده ال نینو نیست! 

دانشجونماها

دانشــجویان لطفــاً توجه 
جدی کنید. مدتی اســت 
کــه فهمیده ایــم عده ای 
دانشجونما در دانشگاه پیدا 
شده اند که بسیار بدآموزی 
دارند و خواســتیم قبل از آنکه شــما عزیزان را 
که تا امروز از این رفتارهای ناپســند تقوا پیشه 
کرده اید، از مسیر حق منحرف کنند، آن ها را به 

شما معرفی کنیم.
اولین نشــانه بارز دانشــجونماها این است که 
همیشه سر کاس های هفت و نیم صبح حاضر 
هســتند و ردیف اول منتظر استاد می نشینند 
و در حالــت آماده باش اند تا وقتی اســتاد نزول 
اجال فرمودند، تمام قد برایشــان بایســتند. 
اگر رویشان می شــد احتماالً آخر کاس برای 
اســتاد کف هم می زدنــد. این دانشــجونماها 
میان خودشــان هم رقابت دارند. هر که زودتر 
از جایش بلند شــود،  ابوالهول اســت، بقیه هم 

گل کلم اند.
البته این کار پســندیده ای اســت، اگر به ریا و 
تملق برای گرفتن نمره بیشــتر آلوده نمی شد و 
صد البته که هر رفتار پســندیده ای را باید برای 

نمره انجام داد.
دیده شــده که عده ای از همین دانشــجونماها 
تمرین هایی را که اســتاد می دهد، خودشــان 
به تنهایی )!( حل می کنند، بدون حل المســائل 
یا کپی از غیر. البته این ها از موانع اصلی انتشــار 
علم هم محســوب می شــوند. آن قدر جزوه ها 
و  تمرین هایشــان را ســفت می چســبند که 
انگار اگر کســی ببیند، محتــوای پیامک های 

خصوصی شان لو می رود.
در امتحان جــداً از این هــا دوری کنید. این ها 
اصًا اهل مشــورت های سازمان دهی شــده و 
تطبیق نتایج سؤاالت  نیستند. دیگر خود دانید، 
شمایید و دانشــجونما ها و مراقب 98 کیلویی 

سبیل کلفت.
حاال چرا مراقب را این طــوری توصیف کردم؟ 
واضح اســت، چون تا زمانی که شــما اهل تقوا 
هستید و سرتان در برگه خودتان است و درس 
خوانده اید، مراقبی نصیبتان می شــود چونان 
فرشــته مهربان که فقط پشــت میز نشسته و 
ســخت درگیر شــبکه های اجتماعی است که 

»الیک بکنم یا نکنم؟«.
حال کافیست شما یک خط از زیرنویس کتاب 
را نخوانده باشید. صددرصد سؤال اصلی امتحان 
از همان جا طرح شــده. مراقب هــم به صورت 
»کلوز آپ« و چه بســا »زوم این« کامًا شما را 

درمی یابد.
پس حواســتان را جمع کنید اگر خدای ناکرده 
عائم دانشجونماشــدن را در خودتــان دیدید، 
هرچه سریع تر شامپویتان را عوض کنید. امتحان 

کرده اند جواب داده! 

این شماره را تقدیم می کنیم به بچه های بلوک 2 خوابگاه طرشت 3. به خاطر طاقت و صبوری و شکیبایی شان. اگر نمی دانید 
بدانید که یک ماهی هست که همه سرویس های بهداشتی بلوک 2 طرشت 3 مثًا درحال تعمیر و بازسازی هستند. تقدیم 
می کنیم به آن ها به این خاطر که شما نمی دانید ساعت 3 نیمه شب از خواب برخاستن و به سوی دستشویی رهسپارشدن و 
با درِ بسته مواجه شدن یعنی چه! به این خاطر که شما نمی دانید کاس 7 صبح و شستن دست و صورت در ساعت 6، آن هم در 
سرمای استخوان سوز سر صبح در سرویس بهداشتی یک بلوک دیگر یعنی چه. البته خوابگاهی ها هم زیادی متوقع شده اند. 

اینترنت پرسرعت و غذای عالی و آسایش و امنیت دارند، الکی بند کرده اند به همین موضوع مسخره سرویس بهداشتی! 

تقدیم می شود به ...

صفحـــــــه آخـــــــــر

در  عــده ای  پیــش  مدت هــا 
صحبت هایشــان تأکید داشتند 
که ایران را باید به ژاپن اســامی 
تبدیل کــرد. البته حــرف حتماً 
و  اســت  بــوده  کارشناســانه 
ساعت ها و شاید هم ســال ها رویش تحقیقات صورت 
گرفته باشــد؛ ولی آنچه خیلی مهم است، تحقق این 
ماجراست. چندی پیش در سایت ها خبری منتشر شد 
که این امید را که روزی قرار است ایران به ژاپن اسامی 
بدل شــود، بیش از پیش زنده کرد. در خبرها آمده بود 
که نخســت وزیر ژاپن تصمیم دارد قانونی را پیشنهاد 
دهد که تحــت لــوای آن ژاپنی ها باید بــه مرخصی 
اجباری بروند. مسئوالن کشــور ژاپن می گویند این 
تصمیم از آن جهت گرفته می شود که بسیاری از مردم 
ژاپن با کار بیش از حد، سامتی و حتی زندگی خود را 

به مخاطره انداخته اند.

البته در این میان مشــخص نیســت که مسئوالن ما 
سعی کرده اند که خودشــان را به ژاپنی ها برسانند یا با 
مذاکرات پشت پرده ســعی کرده اند، ژاپن را به »ایران 
شــینتوئی « بدل نمایند. در هر صورت این حرکت ها 
نشانگر انتخاب درســت مســیر برای تقریب این دو 
کشور است. البته حاال حاالها مانده است تا مردم ژاپن 
بتوانند آن طور که ایرانی هــا کار می کنند، کار کنند. 
آن ها خودشان را بکشند می توانند در نهایت روزی 7 
ساعت کار مفید انجام دهند. درصورتی که یک ایرانی 
به راحتی و بــدون زحمت می توانــد مثل آب خوردن 
روزی فقط 20 دقیقــه کار مفید کنــد. آن هم بدون 

تصویب قانون و حتی بدون نظارت مسئوالن.
ماجرای جالب دیگری نیز در ژاپن اتفاق افتاده اســت 
که می تواند در جهت همســویی دو کشور بسیار به کار 
بیاید. از ســال 2006 گروهی از مردان مجرد ژاپنی که 
البته تعدادشــان هم کم نیســت، با برپایی تظاهرات 

گســترده در خیابان از وضعیت خود شکایت می کنند. 
آن ها امسال نیز تظاهراتی را ترتیب داده اند و از مسئوالن 
خواسته اند که به وضعیتشان رسیدگی شود. این ماجرا 
نشــان می دهد بعضی دردها جهانی است و کاری اش 
هم نمی شود کرد؛ ولی جای تعجب دارد که کشوری با 
این همه پیشرفت هنوز نتوانسته است برای این مشکل 
راه حلی بیابد. در صورتی که سال هاســت این مشکل 
در کشــور ما با ارائه وام ازدواج چند میلیون تومانی حل 
شده است. این وام از 10 سال پیش چنان شور و شعفی 
میان جوانان ایرانی ایجاد کرده اســت که خوش بختانه 
این کشور یک بار هم تجمع اعتراض آمیزی برای بحث 

ازدواج به روی خود ندیده است. 
خاصه آنکه چشم بادامی های سرزمین آفتاب بدانند 
که خیلی باید کار کنند تا خودشان را به ایران برسانند. 
ایران نیز این راه را یک شبه طی نکرده و حداقل 2500 

سال طول کشیده تا به اینجا رسیده است. 

0935.5011: تو روزنامه نوشــتین کــه اینترنت یه کم 
وضعش خوب شده. کو آقا؟ ما اصًا اینترنتو نمي بینیم که 
بدونیم حالش بهتره شــده یا نه! بي شوخي وضع اینترنت 

خوابگاه طرشت 3 خیلي بدتر شده.
  در اینکه اوضاع طرشت 3 بدجوری حاده، 
شــکی نیســت. منظور ما اینترنت دانشگاه بود که 
به لطف قطع و وصلی شریف آی دی تالفی اش دراومد.

0910.8746: اگه مي شه درباره انواع بوهایي که مي شه 

فهمید ناشي از چیه و همیشه در طبقات دانشکده صنایع 
آدم رو خفه مي کنه هم بنویسید. به استادان محترم بگید 

به فکر سامتي خودشون باشن!
  بدیش اینه بعضیا واســه از بین بردن یه 

بویی از بوهای بعدی استفاده می کنن! 
0939.6613: غذاي درســت و حســابي که به دانشجو 
نمي دن، الاقل اینترنت درست و حســابي بدن! واقعاً این 

چه وضعشه؟ من دیگه حرفي ندارم.

  این روزها اینترنــت جلوتر از کتاب جزء 
وسایل آموزشی حساب می شه.

0921.5903: ســام. اوضاع بلوک2 خوابگاه طرشت3 
اصًا خوب نیســت.کًا وسط مصالح ســاختماني داریم 
زندگي مي کنیم. بدون دستشویي و لباس شویي. اینترنت 

هم که دیگه انگار نداشتنش عادي شده.
  ما هم شــنیده ایم. امیدواریم مسئوالن به 
فکر بیفتن. باالخره جای اسکان مناسب، حداقل نیازه.

اس ام اس

عکس و مکث
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