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وقتی همه راه ها به بودجه 
ختم می شود!

چند سال است که به خاطر 
تحریم هــای نفتــی ایاالت 
متحــده و اتحادیــه اروپا، 
فــروش نفــت و در پی آن 
درآمدهــای ارزی کشــور 
کاهش پیدا کرده اســت. توان مالی دولت و همه 
نهادهایی کــه از بودجه مســتقیم دولت ارتزاق 
می کنند هم این سال ها حال و روز خوشی نداشته 
است. دانشگاه ها و البته شــریف هم از این قاعده 
مســتثنی نبوده و نیستند. فشــار کمبود منابع 
در نیمه دوم امســال بیش از هر زمان دیگری در 
دانشگاه احساس شده است. پایین آمدن قیمت 
نفت و مشکالتی که توزیع یارانه نقدی در تأمین 
منابع مالی و هزینه کردهای دولت به وجود آورده 
هم سال مالی دشواری را برای کشور نوید می دهد.  
این روزها دولتی هــا و اقتصاددانان و آن هایی که 
تریبونی دارند، همه از لزوم بازتعریف منابع دولتی 
می گویند. توجه به مالیات و فرارهایش، معوقات 
بانکی، کاهش هزینه های دولت و دســتگاه های 
اجرایی، افزایش درآمدهای گمرکی و... راه هایی 

است که پیش روی کشور قرار گرفته است. 
اما دانشگاه برای به دست آوردن منابع مالی جدید 
چه باید بکند؟ دانشــگاه در حال حاضر هم به جز 
منابع دولتی گزینه هــای بالفعلی در درآمدزایی 

دارد:
1. پردیس های دانشگاه

2. پروژه های پژوهشی و ارتباط با صنعت
3. وقف

میــزان و ثمربخشــی درآمدهــای حاصــل از 
آموزش های آزاد دانشــگاه الاقل بــرای  بخش 
بزرگی از دانشگاه مبهم است. هنوز نمی دانیم آیا 
این مجموعه ها به سوددهی رســیده اند و از پس 
هزینه های اولیه خود برآمده اند یا نه. منتشرنشدن 
گزارشی در این خصوص برای عموم شریفی ها در 
کنار مخالفت ها با پردیس های خودگردان و ترس 
از آسیب به دانشگاه امکان توسعه جدی این منبع 

را بسیار ضعیف می کند. 
وقف هم از تأســیس دانشــگاه تا امروز ســهم 
بزرگ و جدی ای در کمک به دانشــگاه نداشــته 
است. هرچند دانشــگاه از این راه یک خوابگاه و 
مجموعه استخر و حتی پژوهشکده نیز برای خود 
ساخته است، وقف در هزینه های جاری و عمرانی 
دانشگاه ســهم باالیی نداشته اســت. در کوتاه و 
میان مدت هم نمی توان به توسعه جدی این نوع 
درآمدها، آن هم در کنار نداشتن صندوقی برای 

سرمایه گذاری های این چنینی، امیدوار بود. 
تنها راه پیش روی دانشــگاه کــه آن را پیش از 
این آزموده و افق روشــنی برای توسعه اش دارد، 
ارتباط با صنعت و پژوهش های صنعتی اســت. 
رقم درآمدهای دانشگاه حتی در سال های رکود 
اقتصادی کشــور هم از این منبع رشــد داشته و 
قابل توجه بوده اســت. با وجود همه تردیدهایی 
که بخشی از دانشــگاه در ورود به حوزه پژوهش و 
صنعت دارد، گزینه دیگری بــرای باالبردن توان 
مالی دانشگاه آن هم به شکل مطمئن و مستقل 

وجود ندارد.    

سرمقاله

رشد چشمگیر اندازه مغز انسان طی دوره تکامــــــل، 
صفحه  4 توانایی های منحصربه فردی از جمله...  

ما دانشــجویان سال دوم هســتیم. کارهای دانشجویان 
صفحه  5 ورودی جدید ما را ناراحت می کند...  

سینماتک پردیس سینمایی کورش پنجشنبه این هفته 
صفحه  7 فیلم پرستیژ را نمایش می دهد...  

پرستیِژ نوالنراه نجات از بحران سال دومکشف ژن مؤثر در اندازه مغز انسان
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سخنرانی استادان دانشگاه و رقابت های اتاق بازرگانی در همایش 

نقش شرکت های دانش  بنیان

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
نسخه الکترونیکی روزنامه را 

در daily.sharif.ir  ببینید

تعداد اعضا تاکنون:

891

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 عالمِت داشتن 

واقعیت افزوده را داراست.

پرسش و پاسخ با حضوراستاد ایرانی هاروارد 
در دانشکده فیزیک

ریسمان وفا
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فوتسال
در ادامه بازی های لیگ فوتســال و در اولین بازی هفته پردیــس به مصاف انرژی 
قعرنشین رفت و قاطعانه و با نتیجه شش بر یک هشــتمین باخت انرژی را رقم زد. 
بازی دوم بسیار نزدیک و پایاپای پیش رفت و برق با نتیجه دو بر دو مقابل کامپیوتر 
متوقف شد و از صدر جدول فاصله گرفت. ریاضی-صنایع این بار هم با اختالف یک 

گل مغلوب م.شیمی شد. در بازی دوم دوشــنبه هم مواد-هوافضا با نتیجه پرگل یازده بر سه شیمی-فیزیک 
را درهم کوبید تا به صدر جدول برگردد. م.شــیمی هم با امتیازی برابر بــا مواد-هوافضا و به دلیل باخت بازی 

مستقیم در مقابل این تیم، در جایگاه دوم قرار دارد و عمران با یک امتیاز اختالف سوم است. 

محیط زیست فعال
گروه دوستداران محیط زیست آخر سالی حسابی فعال شده است. امروز مستند خدیجه 
نی زن و رمه هایش ســاعت 16 در ســالن اجتماعات انجمن فارغ التحصیالن و با حضور 
کارگردان مستند، امیر شــکرگزار، اکران می شود. این مســتند در چهارمین جشنواره 
بین المللی فیلم پروین اعتصامی برنده جایزه ویژه هیئت داوران شــد. عالوه بر آن امروز 

آخرین مهلت خرید کاکتوس از جلو آید اســت. به مناســبت روز درختکاری، جمعه، 15 اسفند، اردوی درختکاری 
در بوستان جنگلی تلو برگزار می شود. مهلت ثبت نام تا چهارشــنبه و از ساعت 12 تا 14 است. اگر می خواهید همراه 

غیرشریفی بیاورید، باید از طریق ایمیل sharifgs@gmail.com یا شماره 09375950761 ثبت نام کنید.
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روز نهم اســفند مصادف با روز ملی  گزارش
حمایت از حقوق مصرف کنندگان، الناز نبیی

همایشــی با عنوان نقــش شــرکت های دانش بنیان و 
فرهیختگان دانشــگاهی در اتاق های بازرگانی به همت 
مجمع فعاالن کسب و کار شــریف در سالن تربیت بدنی 
دانشگاه برگزار شد. در این مراسم ابتدا دکتر محمد علی 
اسماعیل زاده، عضو هیئت مؤسس مجمع فعاالن کسب و 
کار شــریف، درباره نقــش نخبگان دانشــگاهی در اتاق 
بازرگانی و مرور گزارش رقابت پذیــری که به همت اتاق 
بازرگانی گردآوری شده است، سخن گفت. در این گزارش 
رتبه ایــران در بین کشــورهای مختلــف در موضوعات 

مختلف اقتصادی، همچون تولید ناخالص داخلی، بررسی 
و مقایسه شد و وضعیت اقتصاد کشور درحال گذار از حالت 
اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر کارایی بررسی 
شد.   دکتر ســهراب پور، رئیس اسبق دانشگاه و قائم مقام 
بنیاد ملی نخبگان سخنران بعدی برنامه بود. دکتر ضمن 
تأکید بــر اهمیــت توجه نخبــگان به کســب دانش و 
مهارت هــای مدیریتی، حضور فعــال و پررنگ نخبگان 
دانشگاهی در جاهایی مثل اتاق بازرگانی را امری مفید در 
رشد تولید داخلی و صادرات کشور دانست.  دیگر سخنران 
جلسه، دکتر مشایخی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد 
بود. او در سخنرانی خود به لزوم توجه به بخش خصوصی 

در اصالح فضای کسب و کار در کشور پرداخت. وی ضمن 
تأکید بر کوچک ترشدن نقش دولت در اقتصاد کشور در 
پی کاهش های اخیر قیمت نفت، لــزوم کمک گرفتن از 
گروه های فکری دانشــگاهی و غیر دولتــی را در فرایند 
تصمیم سازی برای دولت و مجلس مهم دانست. به عقیده 
وی در پی کاهش قیمت نفت دیگر نمی توان برای رشــد 
اقتصادی به امید درآمدهای نفتی بود و نیاز اســت بخش 
خصوصی با خلق ارزش و تولید محصــول و صادرات آن 
بتواند موجبات رشد اقتصاد کشور را فراهم نماید. مشایخی 
همچنین لــزوم توجــه بــه تولیدکننده داخلــی را در 
سیاست های بازرگانی کشــور مهم دانست و خاطرنشان 
کرد نباید بــا تصمیمات غلط اقتصادی بســتر رشــد و 

شکوفایی تولید کننده خارجی را مهیا کرد. 
آخرین سخنران این جلسه اما دکتر نایبی، استاد دانشکده 
برق بود که عنوان کارآفرین نمونه کشوری را هم داراست. 
وی اقتصاد مبتنی بر نفت و نقش پر رنگ دولت در اقتصاد 
را دو معضل بزرگ و اساسی کشور دانست. نایبی سیاست 
تثبیت و پایین نگه داشتن نرخ ارز در کشــور را که در پی 
درآمدهای بــاالی نفتی با هــدف افزایش رفاه، توســط 
دولت های پیشــین اتخاذ شده، نادرســت دانست و ثمره 
آن را ضعیف کردن اقتصاد کشــور برشــمرد. وی در ادامه 
دولتی بودن اقتصاد و سهم اندک 15 تا 20 درصدی بخش 
خصوصی در اقتصاد کشــور را معضل دوم اقتصاد کشور 
عنوان کرد.  برنامه عالوه بر این ســخنرانی ها وجه دیگری 
هم داشــت. چهار تن از ائتالف های مختلف انتخابات اتاق 
بازرگانی هم در جلسه حاضر بودند تا بخش پایانی جلسه 
پرسش و پاسخ حاضران و مدیران شرکت های دانش بنیان 
باشد از جریان های فعال و رقیب در انتخابات اتاق بازرگانی. 

سخنرانی استادان دانشگاه و رقابت های اتاق بازرگانی در همایش 

نقش شرکت های دانش  بنیان

باخبر شــدیم دکتر ملکی، معاون فرهنگی   
و اجتماعی دانشــگاه، چند روزی است در 
بیمارستان بستری اســت و تحت جراحی 
قلب قرار گرفته اســت. برای ایشان آرزوی 

سالمتی داریم. 

برنامه »گذر به دموکراسی« هر سه شنبه از    
ساعت 16:30 در دفتر انجمن اسالمی، واقع 
در همکف ابن ســینا، برگزار می شود. مثل 
اینکه باید منتظر خبرهای بیشتری از انجمن 

اسالمی تازه پا گرفته باشیم. 

اولین جلسه برنامه حلقه های سوالریس فردا   
در دانشکده فیزیک برپاست. اگر عالقه مند 
به این موضوع هســتید، ســاعت13:30  تا 
15 فرصتی اســت بــرای بهــادادن به این 

عالقه مندی. 

روز جمعه 8 اسفند مسئوالن دانشگاه هم مثل   
دانشجویان مشغول کار بوند و باالخره پردیس 
پژوهش و فناوری دانشــگاه افتتاح شد. لطفاً 
این پردیس را با پردیس بین الملل اشــتباه 

نگیرید. اینجا مکانی پژوهش محور است.

قابل توجه دختــران عالقه مند به نقاشــی،   
کانون هنرهای تجســمی برنامــه بازدید از 
نگارخانه استاد معین و گالری هنرهای دستی 
را در روز 14 اســفند، برگزار می کند. پرواضح 
اســت که برای ثبت نام باید به دفتر کانون در 

ساختمان شهید رضایی مراجعه کنید. 

 gamification مرکز کارآفرینی هم آموزی  
)بازی کاری( را روز دوشــنبه 18 اســفند از 
ساعت 13 تا 15 در سالن اجتماعات مجتمع 
خدمات فنــاوری برگزار می کنــد. ثبت نام: 

karafarini.sharif.ir

اگر از کنار جکوز گذشته باشید، حتماً خیمه   
نمایشگاه شــمع و پروانه را دیده اید. موضوع 
نمایشگاه دفاع مقدس است و دیدنش خالی 

از لطف نیست. 

دور جدید تمرینــات تکوانــدو و کونگ فو   
یکشنبه و سه شنبه هر هفته برگزار می شود. 
تمرینات تکواندو از ساعت 17 تا 19 در سالن 
رزمی و تمرینات کنگ فو از ساعت 17:30 تا 

19:30 در سالن کشتی برگزار می شود. 

از تربیت بدنی چه خبر؟
همیشه اصرار زیادی بر شروع و تمام شــدن برخی رویدادها قبل از پایان سال وجود 
دارد. با توجه به شروع بدون فاصله امتحانات میان ترم بعد از تعطیالت نوروز این عجله 
در دانشگاه چندان بیجا به نظر نمی رسد. مسابقات  بســکتبال سه نفره و شوت ویژه 
دختران تا 17 اسفند مهلت ثبت نام دارد و عالقه مندان باید به مدیریت تربیت بدنی، 

خانم ملک، مراجعه کنند. مسابقه شوت روز یکشنبه 17 اسفند ساعت 16:30 در سالن استاد جباری برپاست. 
مسابقه بسکتبال سه نفره هم در 23 تا 26 فروردین سال آینده در سالن استاد جباری برگزار می شود. مسابقه به 

مدت 10 دقیقه و در یک نیمه زمین رخ می دهد. تمامی تیم ها باید در مسابقه شوت شرکت کنند. 

بازار کتاب های دست دوم
در نمایشگاه بهمن ماه کتاب و جزوه دانشجویی که توسط گروه بازای شبکه دانشجویی 
شریف برگزار شــد، 518 جلد کتاب دســت دوم با میانگین قیمت 12 هزارتومان بین 
دانشجویان مبادله شــد. با توجه به قیمت میانگین 27 هزارتومانی این کتاب ها در بازار 
خیابان انقالب، 12میلیون تومان صرفه جویی در اقتصاد خانواده شریف صورت گرفته 

اســت. از این مقدار 6 میلیون تومان در قالب تخفیف قیمت برای خریداران، 4 میلیون تومان آورده فروشــندگان 
کتاب و 2 میلیون تومان دستمزد 7 نفر از دانشــجویان مجری طرح بوده است. دانشجوها جدیداً زرنگ تر شده اند 

و شنیده ایم که حتی گردوی توزیع شده در خوابگاه ها چند باری توسط تعدادی از دانشجویان تأمین شده است. 

عکس خبری

تیارت
اگر روز یک شنبه بین ســاعت 12:45 تا 13:30 از 
جلو سلف رد شده باشید، احتماالً مردی را دیده اید 
که درباره شــهدا ســخن می گفت، اما نه به صورت 
ســخنرانی صرف. در انتظار گودی تئاتری خیابانی 
بود که به مناسبت ســفر به جنوب برای اردوی راه 
ناتمام اجرا شــد. برخی رد می شدند و می رفتند؛ اما 
عده ای هم تا انتها ایستادند. شــاید جمله ای که در 
این اجرا آمده، بعضی را تحت تأثیر قرار داده اســت: 
»ربطی نــدارد طرفدار کدام جبهه یا حزب باشــی، 

شهدا برای همه اند«. 
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فاطمیه
فردا روز شــهادت حضرت فاطمه زهرا )س( اســت و این روزها معروف اســت به 
فاطمیه اول. به همین مناســبت هیئت الزهرای دانشگاه نیز مانند سال های پیش 
مراسم سوگواری برگزار می کند. اولین روز مراســم دیروز بود و حاج آقا مشکوری 
بعد از نماز ظهر و عصر در مسجد دانشگاه ســخنرانی داشت. بعد از نماز ظهر و عصر 

امروز و فردا هم مراســم برقرار است و بعد از ســخنرانی، نوحه خوانی نیز انجام می شــود. کارکنان هم برنامه 
جداگانه ای دارند که ساعت 7:30 صبح برگزار می شود. الزم به ذکر اســت که هیئت الزهرا برای فاطمیه دوم 

هم برنامه دارد و اگر هفته اول عید دری به تخته خورد و تهران بودید، می توانید از این مراسم استفاده کنید. 

خط قرمز
انجمن فارغ التحصیالن دانشــگاه که الحق و االنصاف یکــی از منظم ترین و فعال ترین 
قسمت های دانشگاه است، در آخرین بولتن خود که وضعیت فارغ التحصیالن دوره ششم 
دانشگاه را بررسی کرده است، به جای فلسطین اشــغالی از واژه اسرائیل استفاده کرده 
است که این استفاده باعث به راه افتادن بحث هایی در انجمن شده است که اعتراض هایی 

را درپی داشته. چیزی که مشخص است این اســت که این اســتفاده مغایر با قوانین و مقررات کشور و پروتکل های 
موجود است و استفاده از آن توسط یک نهاد رسمی دانشــگاه ایراد دارد. هرچند اگر تا حاال اقدام به ویرایش پروفایل 

سی دبلیوتان کرده باشید، دیده اید که این عنوان در این قسمت هم استفاده شده است که جای تأمل دارد. 

یکشــنبه ایــن هفتــه ســالن  اجتماعــات دانشــکده فیزیک از گزارش
ساعت 16 تا 18 شاهد حضور جمعیت بی سابقه ای بود. 
به طوری که تعداد زیادی از دانشــجویان ایســتاده و 
تعدادی دیگر هم روی سن نشسته بودند. دکتر کامران 
وفا، اســتاد فیزیــک دانشــگاه هــاروارد، مهمان این 
دانشکده بود و در جلســه پرسش و پاسخ با دانشجویان 
شرکت کرد. کامران وفا متولد ســال 1338 در تهران، 
تحصیالت ابتدایی خود را در دبیرســتان البرز، مدرک 
کارشناســی خود را در فیزیک و ریاضــی از ام آی تی و 
درجه دکتری خود را از دانشــگاه پرینســتون دریافت 
کرده اســت. او از ســال 1989 به تدریس فیزیک در 
دانشگاه هاروارد مشغول اســت. وی از نظریه پردازان 
برجســته در زمینه نظریه ریسمان اســت که به خاطر 
توضیح رابطه بین هندســه و نظریه هــای میدان که از 
دوگانگی های ریسمان ها برمی آید، شناخته می شود. 
او در ســال 1997 نظریــه اف را ارائــه داد کــه جزء 
نظریه های شناخته شده در ابر ریسمان است. از جمله 
افتخارات وی می توان به دریافت مدال دایراک در سال 
2008 اشــاره کرد.  دکتر ارفعی از اســتادان دانشکده 
فیزیک شریف که مدیریت جلســه را بر عهده داشت، 
درمورد دکتر وفا این طور گفت که اسم ایشان در تاریخ 
علم خواهد ماند و از دانشــجویان خواست که سؤاالت 
تخصصی خود را از ایشــان بپرســند. دکتر وفــا نیز از 
دانشجویان درخواست کرد که فقط سؤاالت مربوط به 

فیزیک را بپرسند. 
وی در پاسخ به سؤالی درمورد اف تئوری گفت:  نظریه 
اف قسمتی از نظریه ریسمان است و از نظریه ریسمان 

جدا نیست. نظریه اف یک نوع فشرده شدن ابعاد باالتر 
را در نظر می گیرد که قالبی ایجاد می کند که می توانیم 
درمورد آن صحبــت کنیم. یکــی از خاصیت های این 
نظریه این اســت که میزان خألهایی که می توان  از این 
نظریه درست کرد، از تمام گوشه های نظریه ریسمان، 
بیشــتر اســت. با این نظریه، ارتباط نظریه ریسمان با 
داده های ذراتی که در آزمایشــگاه شاید به دست بیاید، 
احتمال درستی بیشتری از قســمت های دیگر نظریه 
ریســمان دارد. باید صبر کرد و دید که نظریه ریسمان 
با آزمایش ها کــی و چگونه ارتباط برقــرار می کند. به 
احتمال زیاد یکــی از کاندیداهای اصلــی ارتباط بین 

نظریه ریسمان و نظریه ذرات، همین نظریه اف است. 
ایشان در پاسخ به این سؤال که آیا تأثیر نظریه ریسمان 
همانند زمانی که کوانتوم مکانیک و نســبیت ظهور و 
فضای جدیدی بــرای گفتن حرف هــای جدید ایجاد 
کردند، فضای جدیدی ایجاد کرده است یا خیر، گفت: 
این تأثیر بیشــتر از آن زمان اســت و تأثیری که نظریه 
ریســمان در فکر علمی بشــر می گذارد و ارتباط هایی 
که بین قســمت های مختلف فیزیک و ریاضی به وجود 
آمده است، بی سابقه است.  یکی از معدود سؤاالت کمی 
غیرفیزیکی تر این بود که چگونه می توانیم یک تئوری 
را ارائه کنیم و استاد دانشــگاه هاروارد این گونه پاسخ 
داد: اگر دانشجوی فیزیک هســتید، یک راهی دارد و 
اگر دانشجوی فیزیک نیستید، باید دانشجوی فیزیک 
شوید و راه دیگری ندارد. معموالً افرادی هستند که به 
فیزیک عالقه مند هستند، ولی سعی می کنند که نتایج 
فیزیکی را بدون دانستن موضوعات اصلی فیزیک، حل 
کنند. فیزیک دان ها موهای خود را ســفید می کنند و 

مطالعه می کنند تا بدانند که فیزیک دان های قبلی چه 
کار کرده اند. اول باید آن ها را فهمید. اگر آن ها را مطالعه 
کردید و حال گفتید که با وجــود اینکه آن چیزی را که 
فیزیک دان های بزرگ گفته اند، فهم کردیم ولی باز هم 
یک فهم جدید و نظریــه داریم، این هــا را می توانید با 

همکاران فیزیک دان مطرح کنید. 
وی درمــورد شــباهت و اختــالف میــان فیزیک و 
ریاضی گفــت: ریاضی دان ها با یک ســری اصول پایه 
شــروع می کنند و بعد، از روی آن اصل هــا قضیه ها را 
اثبات می کننــد؛ اما فیزیــک اصول مختلفــی دارند 
که ارتباط هــای مختلفی دارد. چیزی کــه در فیزیک 
احتمال درســت بودن یا غلط بودن را بیشــتر می کند، 
ارتباط درســت با اصل های کشف شده اســت. اما باید 
بدانید که درمورد علم صحبــت می کنیم و هیچ اصلی 
در علم، لزوماً پایدار نیست.  دکتر وفا عالوه بر دو ساعت 
پاسخگویی به سؤاالت دانشجویان، بعد از جلسه هم به 

سؤاالت متعدد دانشجویان پاسخ داد. 

دانشجویی و کانون شعر که در ترم گزارش  بعد از جلسات شــعرخوانی بسیج 
گذشته و این ترم برگزار شدند و با استقبال بسیار خوب 
دانشجویان روبه رو شــدند، انجمن اسالمی مستقل هم 
اقدام به برگزاری جلســه شــعرخوانی کرد. »خندنده« 
اولین جلســه از سلسله جلسات عصر شــعر طنز بود که 

دوشنبه در سالن جابر دانشکده شیمی برگزار شد. 
برنامه بدون تأخیر، از ســاعت 13:30 با حضور دو شاعر 
طنزسرای کشــور، آقایان نادر ختایی و رضا احسان پور 
آغاز شد. احسان پور که مدیریت جلســه را هم برعهده 
داشــت، برنامه را این گونه آغاز کرد: به نــام خداوند نان 
آفرین و دندان نان تو هم آفرین/ خداوند اقشــار شاسی 
بلنــد و بیچاره ها را ژیــان آفرین. ختایی هــم این طور 
صحبت های خود را آغاز کرد: به نام خدایی که مهربونه/ 
خدایی که خالق آســمونه/ هر موقع کــه صداش کنی 

حاضره/ به هرچی که ازش بخوای قــادره/ نه وقت قبلی 
می خواد و نه چیزی/ نــه دفتر و نه منشــی و نه میزی. 
ختایی در ادامه یک غزل هم برای پیامبر مهربانی، پیامبر 
اسالم خواند. تأکیدهای پیاپی یکی از مسئولین برگزاری 
برنامه به احسان پور درمورد به کاربردن لفظ مستقل بعد 
از انجمن اسالمی، حسابی ســوژه احسان پور و ختایی تا 
آخر برنامه شد. یکی از دانشجویان روی سن رفت و چند 
شــعر طنز خواند که یکی از این شعرها در وصف حال دو 
دانشجوی دکتری گرفته از دانشگاه شریف و دانشگاه آزاد 
بود و با استقبال زیاد دانشجویان و مهمانان برنامه روبه رو 
شد. فضای جلسه مملو از شــوخی و لحظات شاد بود که 
به قول احسان پور، شــعر جدی هم بخوانید، ما طنزش 
خواهیم کرد. تعداد دیگری از دانشجویان هم به خواندن 

شعرهای خود پرداختند.
ختایی شعری هم برای شــریفی ها خواند: اگه کسی تو 

دانشگاه شــریفه/ تموم درس و ترم ها رو حریفه/ نه اهل 
ماست مالی و لفت و لیفه/ تقلب اینجا کمه و خفیفه/ فقط 
کتاب و جزوه توی کیفه/ لباسا شــیک و پاپوشا نظیفه/ 
فقط یه کم کفشای ما کثیفه/ هیکالمونم یه کمی نحیفه/ 
اوضاعمون خالصتاً بریفه/ هرچی پســر گل، دختراش 

عفیفه/ خالصه هرکی توی این شریفه، شریفه. 
 احسان پور درمورد طنز گفت: این که آدم به هر بهانه ای 
بخواهد بقیه را بخنداند، هنر نیســت. ما در کشــوری 
زندگی می کنیــم که انــواع مذهب هــا، فرهنگ ها و 
گرایش ها  وجود دارد و ارزشــی ندارد که به خاطر یک 
لبخنــد اضافه، قومی یا فــردی را برنجانیــم و هنر این 
اســت که شــما بتوانید در این چهارچوب ها کار کنید. 
ما طنزپردازهایی داشــتیم که وقتی به خارج از کشور 
رفتند و دیگــر ایــن چهارچوب ها را رعایــت نکردند، 
به شــدت افت کردند. ختایی هم در ایــن مورد گفت: 
دو مســئله ادب و عدالت، پایه و اســاس طنز هستند. با 
نزدیک شدن به ساعت 15، ساعت پایان برنامه، ختایی و 
احسان پور هم شعرهای خود را خواندند و احسان پور هم 
از شــعر خود درمورد مذاکرات هسته ای برای اولین بار، 

رونمایی کرد. 

پرسش و پاسخ با حضوراستاد ایرانی هاروارد در دانشکده فیزیک

ریسمان وفا

عصر شعر طنز با حضور ختایی و احسان نژاد

خندنده

خبرشماره 642  سه شنبه 12  اسفند 1393بــــــــخش  خـــــــبری

مسئوالن پاسخگو
در سالن جابر دیروز یکشــنبه به جای همایش و 
سمینار، جلسه مشترک هیئت رئیسه دانشکده 
شــیمی و دانشــجویان برپا بود. در این جلسه 
رئیس دانشکده دکتر باقرزاده، معاون پژوهشی 
و تحصیــالت تکمیلی دکتر ســعیدی، معاون 
آموزشــی دکتر هرمزی نژاد و همچنین معاون 
دانشجویی دکتر کلهر حضور داشتند و مسئول  
برگزاری جلســه، مدیــر روابــط عمومی دکتر 

پرستار شهری بود.
 ابتدا دانشــجویان برای وضعیت جدیــد انبار و 
آزمایشــگاه NMR تشــکر کردند؛ اما مشکل 
اصلی ســاعت کاری کم انبار دانشکده، از ساعت 
9 تا 11:30 بود. دکتر باقــرزاده، کمبود نیروی 
انســانی را دلیل این امر دانست. مشکل دیگری 
که چندین سال است دانشــجویان با آن دست 
و پنجه نرم می کنند، آسانســور دانشکده است. 
دو سال اســت که  آسانسور دانشــکده شیمی 
مخصوص کارکنان و استادان است و دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی باید مواد شــیمیایی سمی 
خطرناک را گاهی تا چهار طبقه باال ببرند. رئیس 
دانشکده با تأیید این مســئله گفت که آسانسور 
فعلی مخصوص حمل بار است و برای دانشجویان 
باید آسانسور دیگری ساخته شــود که در حال 
حاضر مشکالت مالی اجازه این کار را نمی دهند. 
در ادامه دکتر کلهر اضافه کرد که می توان با جذب 
کمک از خیرین، آسانســور را راه اندازی کرد که 
یکی از دانشجویان کمک گرفتن از گروه صنعتی 

گلرنگ، به عنوان اسپانسر را پیشنهاد کرد. 
مســئله ای کــه به تازگی بــرای دانشــجویان 
تحصیالت تکمیلی مشکل ســاز شــده، کاهش 
کیفیت مواد شــمیایی و ظروف شیشه ای است. 
دکتر پرســتار اعالم کرد هزینه این کار از طرف 
وزارت علــوم پرداخــت شــد و تنهــا پرداخت 
30درصد از هزینه به عهده دانشکده بود. درواقع 
دانشکده چاره ای جز خرید این تجهیزات و مواد 
از نمایشگاهی تحت عنوان نمایشگاه تجهیزات 
ساخت داخل نداشــت.  در بخش دوم که مربوط 
به دانشجویان کارشناسی بود، اعتراض به تدریس 
برخی از اســتادان صورت گرفت. در جواب گفته 
شــد که فرم ارزشیابی اســتادان موجود است و 
دانشجویان می توانند برای دیدن آن ها به معاونت 
آموزشی مراجعه کنند. هیئت رئیسه از دانشجوها 
خواست به جای انتقادکردن، راهکار ارائه بدهند. 
همچنین دکتر باقرزاده اعالم کرد شورای صنفی 
دانشــکده شــیمی فعالیت کمی دارد و در این 

جلسه هم تنها یک نفر از شورا حضور داشت. 
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آبزی ها بزرگ تر می شوند
پژوهش های جدید نشــان می دهند که جثه جانوران آبزی و ساکن دریا طی زمان 
بزرگ تر شده اســت. این بررسی ها فرضیه دیرینه شــناس آمریکایی، ادوارد کوپ 
در اواخر قرن 19 میالدی، بــه نام قانون کوپ راجع به تکامل نســل های حیوانات 
به ســمت جثه های بزرگ تر را تأیید می کند. پژوهش ها روی جثه 17280 گونه از 

حیوانات دریازی مربوط به 542 میلیون سال انجام شــده که نشان می دهد اندازه متوسط حیوانات دریایی از 
دوره کامبرین تاکنون حدوداً 150 برابر بزرگ تر شده اســت. برای مثال کوسه ای در 372 میلیون سال قبل 

طولی معادل 6 اینچ داشته است، درحالی که بزرگ ترین کوسه سفید در عصر حاضر 26 فوت طول دارد.

رابطه مشغله و سالمتی
با پیشــرفت تکنولوژی در عصر جدید، فعالیت افراد گســترده، متنوع و تاحدودی 
بیشتر شده است. روان شناســان دریافته اند تنوع در فعالیت های روزانه و وظایف 
افراد، احســاس کمبود وقت را به آن ها القا می کند؛ حال آنکه ممکن اســت زمان 
کافی برای انجام تمام کارها در اختیار باشــد. احساس گناه و عذاب وجدان درمورد 

اتالف وقت، پیامد های مضری برای سالمتی ازجمله مشــکالت خواب و حتی افسردگی درپی خواهد داشت. 
راهکارهای پیشنهادی غلبه بر این احســاس کاذب، تنفس عمیق و آهســته و تالش برای تبدیل هیجانات 

استرسی به احساسات و انرژی های سازنده در راستای افزایش بازده عملکرد افراد است. 

 UCLA راه حل پیشنهادی فیزیک دانان
برای معمای بزرگ جهان

پاسخی برای سرمنشأ ماده 
با توجه بــه اصل تقارن، میزان مــاده و پادماده 
در جهان می بایست برابر باشــد؛ اما ستارگان 
و ســیارات از ذرات و ماده تشــکیل شــده اند، 
نه پــادذرات یا پادمــاده. این عــدم تقارن که 
به مقدار بســیار جزئی به ســمت ماده است، 
ذهن دانشــمندان را بــرای مدت زیــادی به 
خود مشغول کرده اســت. پژوهش های اخیر 
فیزیک دانان در دانشــگاه UCLA، پاسخی را 
برای معمای منشــأ ماده در جهان پیشــنهاد 
می دهد. فیزیک دانان می گویند این بی تقارنی 
ماده-پادمــاده می توانــد مربــوط بــه ذره 
بوزون هیگز و ناشــی از حرکت میــدان هیگز 
باشد که ممکن است به طور موقت موجب عدم 
تســاوی جرم ذرات و پادذرات در جهان )ماده 

کمی بیشتر از پادماده( شده باشد.
اگر یک ذره و پادذره بــا یکدیگر برخورد کنند، 
با انتشــار دو فوتون یا یک جفت از ذرات دیگر 
ناپدید خواهند شد. در »ســوپ ازلی« که پس 
از انفجار بــزرگ )Big Bang( بــه وجود آمده 
بود، مقادیر تقریباً برابــری از ذرات و پادذرات 
به اســتثنای بی تقارنی بسیار کوچکی، یک ذره 
در هر 10میلیارد، وجود داشته است. هنگامی 
که جهان سرد شــد، ذرات و پادذرات یکدیگر 
را به تعداد مســاوی خنثی کردند و تنها مقادیر 
کمی از ذرات باقی ماندند که تمامی ستارگان، 
ســیارات و گازها در جهان امروزی را تشــکیل  

می دهند.
کشــف بوزون هیگز در ســال 2012 به عنوان 
یکی از دســتاوردهای بــزرگ علمی دهه های 
اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بوزون هیگز 
اولین بار حدود پنجاه ســال پیش به عنوان یک 
عنصر مهم تئوری مدرن نیروهــای طبیعت و 
عامل وجود جرم در جهان شناخته شده است. 
دانشــمندانی که روی برخورددهنده هادرونی 
بــزرگ )Large Hadron Collider یــا بــه 
اختصار LHC( که یک شتاب دهنده مستقر در 
سازمان تحقیقاتی سرن است، در حال مطالعه 
و تحقیق هســتند، با اندازه گیــری جرم ذرات 
به نتایج جالبی دســت یافتند: میزان این جرم 
بسیار ســازگار با این احتمال اســت که میدان 
هیگز در اولیــن لحظات انفجار بزرگ بســیار 
بزرگ تر از مقدار تعادلی مشاهده شده امروزی 
بوده اســت و بنابراین باید در فرایند آســایش 

هیگز تا رسیدن به تعادل کاهش یابد.
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رشد چشمگیر اندازه مغز انسان طی  علمی
دوره تکامــــــــل، توانایی هــای سعیده بهادری یکتا

منحصربه فردی از جمله قابلیت استفاده از زبان انتزاعی و 
انجام محاسبات پیچیده ریاضی را به ما بخشیده است؛ اما 
چطور مغز انسان درحال بزرگ شدن است، درحالی که مغِز 
نزدیک ترین موجود زنده به ما یعنی شــامپانزه، بی تغییر 
مانده اســت  و همچنین می دانیم تقریباً تمام  ژن های ما 

یکسان هستند؟
دانشمندان نشــان داده اند که امکان جداسازی تغییرات 
کلیدی در کدهای ژنتیکی شــامپانزه و انسان و همچنین 
تعیین ســهم مربوط به هر کدام در توســعه اولیه مغز با 
شبیه سازی و انجام آزمایش روی جنین موش وجود دارد. 

آن هــا دریافتند که انســان ها دارای تفاوت های بســیار 
کوچکی در یک تنظیم کننده ویژه فعالیت ژن هســتند 
که تأثیــر آن روی جنین مــوش، منجر بــه ایجاد مغزی 
12درصد بزرگ تر از مغز جنین موش تحت درمان با همان 

تنظیم کننده فعالیت ژن ها در شامپانزه می شود.
یافته های منتشرشده در 19 فوریه 2015 درمورد دالیل 
منحصر به فرد بودن مغز انسان و علل ابتالی برخی افراد به 
بیماری هایی مثل اوتیسم و آلزایمز، درحالی که شامپانزه ها 
درمقابل این بیماری ها مصون اند، توضیحاتی را دربر دارد. 
دبرا سیلور، اســتادیار ژنتیک مولکولی و میکروبیولوژی 
در دانشکده پزشکی دانشــگاه دوک بیان کرد: به عقیده 
من در حال حاضر ما اطالعات بســیار جزئــی در این باره 
کســب کرده ایم و گزینه های دیگری نیز برای درک بهتر 

بی همتایی مغز انسان درحال بررسی هستند.
هر ژنــوم شــامل هــزاران تکــه کوتــاه از DNA به نام 
»تقویت کننده« با مسئولیت کنترل فعالیت ژن هستند 
که برخی از آن ها برای انســان ها منحصر به فرد هستند و 

برخی در بافت های خاصی فعال هستند؛ اما تأثیر مستقیم 
هیچ کدام از تقویت کننده های خاص انسان بر آناتومی مغز 

تاکنون نشان داده نشده است.
در پژوهش هــای جدیــد، پژوهشــگران بــرای یافتن 
تقویت کننده هایــی که عمدتــاً در بافت مغــز در اوایل 
دوران رشــد بیــان می شــوند، پایــگاه داده ای را از ژنوم 
انسان و شــامپانزه گردآوری و سپس تقویت کننده هایی 
را که به طــور قابل توجهی میان دو گونــه متفاوت بودند، 

اولویت بندی کردند.
غربال اولیه این گروه منتهی به انتخاب 106 نامزد شد که 
شش تن از آن ها در نزدیکی ژن هایی هستند که احتماالً در 
رشد مغز نقش دارند. گروه نام این ها را »تقویت کننده های 
تنظیمی فوری انســانی« گذاشته اســت. HARE1 از 
طریق HARE6 قوی ترین نامزد HARE5، در نزدیکی 
ژنی به نام Frizzled 8 که بخشــی از یک مسیر مولکولی 
شناخته شده مؤثر در رشد و همچنین ایجاد بیماری های 
مغزی اســت، قرار گرفته اســت. پژوهشــگران تصمیم 
گرفته اند روی HARE5 تمرکز کنند و سپس نشان دادند 
 Frizzled8 که به احتمال زیــاد تقویت کننده ای بــرای
وجود دارد؛ زیرا دو توالی DNA  بافت مغز تماس فیزیکی 

برقرار کرده اند.
توالی HARE5 انســان و شــامپانزه تنها در 16 حرف از 
کد ژنتیکی خود تفاوت دارند؛ با این حال، پژوهشــگران 
دریافتنــد کــه در آزمایــش روی جنیــن مــوش، 
تقویت کننده های انسان درطول تکامل زودتر فعال بودند 

و به طور کلی از تقویت کننده های شامپانزه فعال ترند.
سیلور بیان کرد: »نکته جالب توجه در این زمینه این است 
که تفاوت فعالیت ها در یک زمان بحرانی در رشــد مغزی 
تشخیص داده شده اســت: هنگامی که سلول های مولد 

عصبی تکثیر و در تعداد گســترش می یابند؛ یعنی دقیقاً 
پیش از تولید سلول های عصبی«. پژوهشگران دریافتند 
در جنین موشــی که مجهز به Frizzled8 تحت کنترل 
HARE5 انسان بود، در مقایســه با HARE5 شامپانزه، 
سلول های مولد بسیار سریع تر به سلو ل های عصبی تبدیل 

می شوند و در نهایت نورون های بیشتری تولید می شوند.
همچنان که جنین موش به انتهای دوره بارداری نزدیک 
می شــود، تفاوت اندازه مغز با چشم غیرمسلح نیز مشهود 
است. اطالعاتی در این مورد از کالبدشکافی مغز و بررسی 
آن در زیر میکروســکوپ جمع آوری شده است. پروفسور 
ســیلور در این زمینه می گوید: »اگرچه ما از نوع ژن هیچ 
اطالعی نداشــتیم، ســعی کردیم با تهیه عکس هایی و 
قراردادن خط کش در مانیتور و بررســی و مقایسه اندازه 

مغزها روند رشد را بررسی کنیم«.
نتایج این بررسی ها نشان می دهد منطقه ای از مغز که طی 
این آزمایش تحت تأثیر قرار می گیرد، نئوکورتکس است  
که معموالً در عملکرد سطوح باالتر مانند زبان و استدالل 
درگیر است«. این تیم پژوهشی همچنین در نظر دارد  تا اثر 
HARE5 انسان و شــامپانزه روی موش در بزرگ سالی را 
برای شناخت تفاوت های احتمالی در ساختار مغز و  رفتار 
مطالعه کند. این گروه همچنین امیدوار اســت موفق به 
کشف نقش توالی های دیگر HARE در رشد مغزی شود. 
این دست یافته های دانشمندان تنها بخش بسیار کوچکی 
از اساس ژنتیکی علت بزرگ تر و پیچیده تر بودن مغز انسان 
است و پژوهش های بیشــتر تحت حمایت مؤسسه علوم 
مغز دوک، مؤسسه ملی بهداشت  و بنیاد ملی علوم درحال 

انجام است.
منبع:

http://today.duke.edu/2015/02/bigbrain

کشف ژن مؤثر در اندازه مغز انسان

توضیح عکس: نسخه انسانی بخشی از توالی DNA به نام HARE5  ژنی مهم برای رشد مغز را فعال می نماید )فعالیت ژن با رنگ تیره تر نشان داده شده است( و موجب می شود مغز جنین موش 
در پایان دوره بارداری 12درصد بزرگ تر از مغز جنین موشی باشد که به آن HARE5 شامپانزه تزریق شده است.
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ایجاد فن  راه در علم و صنعت 
دانشگاه علم و صنعت: دکتر امیرحســین دوایی مرکزی، معاون پژوهش و فناوری 
دانشــگاه علم و صنعت گفت:  درحال حاضــر فن  راهی به صورت پایلوت در دانشــگاه 
علم و صنعت ایران شــکل گرفته و این فن  راه، مجموعه فضای مجهزی اســت که طی 
آن دانشــجویان تحت نظر یک استاد به مدت دو یا ســه ماه در آنجا مستقر می شوند و 

ایده  های خود را به مرحله محصول می رسانند. چهار ایستگاه خالقیت برای ارائه خدمات در اطراف این فن  راه  ایجاد 
شده است که شامل بازارچه فناوری )تهیه تجهیزات مورد نیاز دانشــجویان از داخل یا خارج از دانشگاه(، کارگاه یا 

آزمایشگاه نمونه  سازی سریع و دفتر مشاوره فنی و اقتصادی )مشاوره در زمینه مباحث اقتصادی و بیمه و...( است.

تشریح طرح های انجمن هوافضا 
دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات: طراحی و ساخت بالگرد نیروی انسانی و موتور 
جت و برگزاری دوره های نرم افــزاری و کارگاهی کوتاه مــدت و بلند مدت )کامپوزیت، 
گالیدر، پهپاد، راکت( بخشی از برنامه های انجمن هوافضا واحد علوم و تحقیقات را تشکیل 
می دهند. از دیگر برنامه های این انجمن می توان به برگزاری دوره های امکان سنجی پروژه 

بالگرد نیروی انسانی )HPH( و انجام پروژه طراحی و ساخت کوره خورشیدی اشاره کرد. حمایت از ایده و ایده پردازی 
دانشجویان و دانش پژوهان در راستای افزایش توان علمی دانشگاه، پرورش مغزافزارهای مهندسی و ایجاد بسترهای 

مناسب برای کسب تجربه های علمی و کارگاهی بخشی از اهداف این انجمن را تشکیل می دهند.

انقالبی در جست وجوی تصویر
الگوریتم جدید تشخیص چهره

ماساچوســت، کمبریج: توانایی شناسایی 
چهــره از هر زاویــه و حتی در حالت پوشــیده 
همــواره به عنــوان یکــی از توانایی هــای 
منحصر به فرد انســان قلمداد می شد. اما دیگر 
این گونه نیست. در ســال 2001 دو دانشمند 
علوم کامپیوتر به نام های پل ویوال و مایکل جونز 
در زمینه تشــخیص چهره انقالبــی را به وجود 
آوردند. دســتاورد آن ها پس از سال ها ایستایی 
در این حــوزه، الگوریتمی بود که می توانســت 
چهره هــای یــک تصویــر را در زمــان واقعی 
تشخیص دهد. الگوریتم به اصطالح ویوال-جونز 
آن قدر سریع و ساده بود که خیلی زود تبدیل به 

استانداردی در دوربین های عکاسی شد.
قســمتی از راهکار آن ها نادیده گرفتن مشکل 
بسیار پیچیده بازشناســی چهره بود و به جای 
آن فقط روی تشــخیص چهــره تمرکز کردند. 
همچنین فقط روی چهره هایی که در روبه روی 
تصویر باشند، کار کردند و به زوایای دیگر کاری 
نداشــتند. با توجه به ایــن محدودیت ها آن ها 
دریافتند که برآمدگی بینی معموالً تشکیل یک 
خط عمودی می دهد که از حفره های چشــمی 
روشن تر اســت. همچنین چشــم ها معموالً در 
ســایه قرار دارند و بنابراین تشکیل ناحیه افقی 
تیره تری را می دهند. الگوریتم ویوال-جونز ابتدا 
به دنبال خط عمودی روشــن می گشت، سپس 
ناحیــه تاریک را کــه محل احتمالی چشــم ها 
بود، پیــدا می کرد و بعــد از آن بقیــه الگوهای 
مرتبط با چهره را شناســایی می کرد. اما اکنون 
ســاچین فارفید و محمد صابریان )دانشجوی 
کارشناسی برق شریف( در آزمایشگاه های یاهو 
در کالیفرنیا و لی-جیا لی از استنفورد، رهیافت 
جدیدی را برای تشــخیص چهره در زاویه حتی 
در حالت نیمه پوشــیده ارائه دادنــد. ایده آن ها 
یاددهی شــبکه عصبی با الیه زیاد با اســتفاده 
از دیتابیســی از 200 هــزار تصویــر در زوایای 
مختلف و 20میلیون تصویر بدون چهره اســت. 
آن ها شــبکه عصبی خود را در دسته های 128 
تصویری بــا 50هزار تکرار آمــوزش دادند. این 
 Deep Dense Face گروه رهیافــت خــود را
Detector نام گذاری کرده انــد و معتقدند که 
ســریع تر و دقیق تر از الگوریتم های دیگر است، 
حتی درمــورد تصاویر وارونه کــه رهیافت های 
دیگــر در آن ضعف دارند. وقتــی رهیافت آن ها 
پیاده شود جهان از این هم کوچک تر خواهد شد. 
تنها تصاویر آینده نیســتند که قابل جست وجو 
خواهند شــد، بلکه تمام تاریخ تصاویر دیجیتال 
شامل انبوهی از ویدئوها و فیلم های CCTV از 
این قابلیت بهره خواهند برد و این مسیری است 

که درحال طی شدن است. 

روی خط خارج

نیوجرســــی،  کمی آن سوتر
ما حسین رجبی پرینســتون: 

دانشجویان سال دوم هستیم. کارهای 
دانشجویان ورودی جدید ما را ناراحت 
می کند؛ اما بیایید با خود صادق باشیم: 
به آن ها حسادت هم می کنیم! به عنوان 
بچه وســطی خانــواده دانشــجویان 
سال باالیی، ما را به چشــم تحقیر نگاه 
می کنند و دانشجویان جدید به ما نگاه 
می کنند. ما به ســال باالیی ها حسادت 
می کنیم؛ چون گرایش درســی خود را 
انتخاب کرده انــد. به ورودی های جدید 
حســادت می کنیم؛ چون فعــاًل نباید 
نگران چیزی باشــند. ما در میان چیزی 
گیر کرده ایم که شــاید بتوان نام آن را 
»افــت ســال دوم« نامیــد، دوره ای از 
تحصیــل و زندگی اجتماعــی همراه با 
احســاس ترس و وحشــت، اضطراب و 

عدم اطمینان.
ما اینجاییم تا به شما اطمینان دهیم که 
راه هایی وجود دارند بــرای از بین بردن 
این افت. مراحل زیــر را دنبال کنید تا از 

افت سال دوم به سالمت بیرون بیایید!

در کالس های سرگرم کننده 
شرکت کنید

ممکن است الزم باشــد پیش نیازهای 
زیادی را بگذرانید؛ اما حتماً حداقل یک 
واحد درسی سرگرم کننده و مشارکتی 
بردارید. داشــتن یکی از این کالس ها 
می تواند شــما را از غرق شدن در شیمی 

آلی یا معادالت دیفرانسیل نجات دهد!

با استاد خود بیشتر صحبت کنید
می خواهید بــاور کنید یا نه، اما اســتاد 

شما واقعاً نگران شماســت. اگر درگیر 
مشــکالت شــده اید و نیازمند کمک 
بیرونی هســتید یا حتی فرصت بیشتر 
برای انجــام تمریــن می خواهید، قرار 
مالقاتی را با اســتادتان تنظیم کنید یا 
در ســاعات مالقات نزد او بروید. آن ها 
خوشحال خواهند شــد با شما صحبت 
کنند و شــما نیز بدین وسیله می توانید 

خود را به ایشان بشناسانید.

رویدادهای فرهنگی هنری را از 
دست ندهید

واقعاً چــه چیــزی بهتر از دیــدن یک 
نمایش تئاتر یا کنسرت موسیقی و بودن 
با دوســتان در آخر هفته اســت؟ سال 
دومی ها! اقدام کنیــد و از تخفیفاتی که 
برای شــما در این مراســم هست به نحو 
احسن استفاده کنید. به سال باالیی های 

خود نگاه کنید و از االن به فکر خود باشید.

بیش از اندازه نگران زندگی 
اجتماعی خود نباشید

شــما هم شاید شــنیده باشــید که در 
ســال دوم اســت که زندگی اجتماعی 
شما شــکل می گیرد. ممکن است این 
حرف تا حدودی درست باشد؛ اما نباید 
به خاطر آن اســترس گرفت. شــما در 
هر جای دانشــگاه که بروید با مردمان 
جالبی روبه رو می شــوید؛ پس ســعی 
کنید دوســتان جدیدی پیــدا کنید و 
تالش کنید ارتباط خود را با دوســتان 

قدیمی تان هم حفظ کنید.

عضو گروه های فوق برنامه شوید
هیچ وقت برای شــروع یــک کار جدید 

دیر نیســت. هر ترم ســعی کنید عضو 
یــک مجموعه، گــروه یا تیم ورزشــی 
شــوید. یا اینکه داوطلب انجام کارهای 
خیریه شــوید؛ چراکه آن وقت بیش از 
گذشــته قدردان چیزهایــی که دارید، 
خواهیــد بود. ضمن اینکه انســان های 
بــا اســتعدادی را خواهیــد یافت که 
می توانند توانایی هایشــان را با شما به 
اشــتراک بگذارند و بــرای مدتی ذهن 
شــما را از حجم زیاد تکالیف درسی رها 

سازند.

فکر کنید معدل اصاًل وجود 
خارجی ندارد

بله، به نظر مسخره می آید؟ اما نیست. 
آنچه مســخره اســت، صرف دقایق 

زندگی تان حول سه رقم کوچک است 
تا اجازه دهید کنترل زندگی شــما را 
در دست گیرند. اشــتباهاتی را که در 
گذشــته انجام داده اید، رهــا کنید و 
نگران اشــتباهاتی که در آینده ممکن 
اســت انجام دهید، نباشــید. تمرین 
یا امتحــان هر درســی را همان موقع 
انجام دهید و تمام تالشــتان را بکنید 
تا یاد بگیرید. دانشــگاه بــرای همین 
اســت؛ یادگیری. دانشــگاه به معنی 
نمره نیســت. این را در ذهن داشــته 
باشــید و آن وقت خواهیــد دید که از 
کالس هایتــان بیشــتر از قبل لذت 

می برید.
افت ســال دوم در واقعیت وجود ندارد، 

مگر اینکه شما خود آن را ایجاد کنید.

راه نجات از بحران سال دوم

کمیک برگزیده
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ویلچر مخصوص زمین های ناهموار
یک مهندس بریتانیایــی ویلچری طراحی کرده که در مکان های دارای پســتی و 
بلندی به خوبی می تواند تعادلش را حفظ کند. ویلچرها هرروز مجهزتر می شــدند؛ 
اما توانایی خیلی خوبی در حرکت در مکان های ناهموار نداشتند. وسیله جدید که 
HexHog نام دارد، می تواند از زمین های مردابــی، مزارع یا حتی خاکی و باتالقی 

بگذرد و با خرید یک کیت اضافی، می توان روی جاده هــا مثل یک خودرو با آن رانندگی کرد. برای کنترل آن، 
از یک جوی استیک استفاده می شود و همچنین مجهز به یک سیســتم کنترل است که صندلی با آن تنظیم 

می شود و یک ریموت کنترل هم دارد. هر بار شارژ آن هم دو ساعت و نیم دوام خواهد داشت.

پایان گوگل پالس؟
انگار دوران گوگل پالس تمام شــده. آپریل 2014، دیوید بس بریس ریاســت پالس را 
برعهده گرفت و اعــالم کرد که گوگل درحال ســرمایه گذاری بلند مدت روی شــبکه 
اجتماعی خود است. حاال کمتر از یک سال، وی از سمتش استعفا کرده، برادلی هورویتس 
جایگزین بس بریس شــده و به عنوان نایب رئیس محصوالت گــوگل فعالیت می کند. 

پالس هم در کمال ناباوری قرار است به دو سرویس Photos  و Streams  تجزیه شــود. گوگل درباره ادامه فعالیت 
گوگل پالس اطالعات زیادی ارائه نکرده است. مجله فوربس از قول مقامات گوگل نوشته است تمرکز در آینده بر سه 

بخش ارتباطات، تصاویر و جریان های گوگل پالس خواهد بود و دیگر تنها در یک عرصه فعالیت نخواهیم داشت.

اف یـــــــــــــــــــــــــک

از فناوری NFC چقدر می دانید

Need For Communication

می گویند تکنولــوژی NFC قرار  است موبایل شــما را به کیف پول اف یک
الکترونیکی تبدیل کند. تعداد گوشی هایی که از تراشه 
NFC  اســتفاده می کنند و این ســامانه را پشتیبانی 
می کنند، روز به روز دارد بیشــتر می شود. با استفاده از 
این تراشه اطالعات به صورت کدشده بین دو وسیله رد 
و بدل می شود. البته اگر گوشی شما جدید نباشد، این 
تراشه را می شود خرید و روی باتری گوشی چسباند تا 
با ساده ترین گوشی هم این تکنولوژی دردسترس شما 

باشد. 

NFC   اصاًل چی هست؟
 Near field عبــارت  مخفــف   NFC کلمــه 
 ،NFC اســت. مهم ترین کاربرد Communication
پرداخت پول از طریق گوشی های هوشمند است. برای 
این منظور، کاربر اطالعات مربوط بــه کارت اعتباری 
خود را در گوشــی ذخیره می کند و در زمــان خرید، 
گوشــی را به دســتگاه NFC  خوان نزدیک می کند تا 

پرداخت انجام شــود. برای اینکه تلفن هوشمند شما 
بتواند با دســتگاه های دارای NFC ارتباط برقرار کند، 
بایســتی از چیپ NFC  برخوردار باشــد. تکنولوژی 
NFC  بر اساس شناســایی فرکانس رادیویی  ساخته 
شــده که به یک گجت امکان می دهد تا به گجتی دیگر 
امواج رادیویی ارســال کند و پس از شناسایی یکدیگر، 

عملیات مشخصی بین آن ها انجام شود.

مزیت
شاید این ســؤال در ذهن شما ایجاد شــود که با وجود 
بلوتوث یا حتی وای فای چه نیــازی به NFC دارید؟ 
جواب این سؤال مصرف انرژی بســیار اندک و امنیت 
 NFC نسبی مناسب است. اگر کسی بخواهد از طریق
به دستگاه شما رخنه کند یا در ارتباط NFC دستگاه 
شــما با یک دســتگاه دیگر اخالل به وجــود بیاورد، 
بایستی بسیار به گجت شــما نزدیک شود که این کار 
بدون جلب توجه و مشکوک کردن شما، تقریباً ممکن 

نیست.

نحوه راه اندازی و استفاده
شاید خبر نداشــته باشــید، اما این تکنولوژی در ایران هم 
فراهم شده و می توانید هر زمان که خواســتید آن را فعال 
کنیــد و بــا اســتفاده از آن و Android Beam به راحتی 
محتویات دو دستگاه اندرویدی را بین یکدیگر انتقال دهید. 
توجه کنید که اندروید شــما باید 4 به باال باشد. با رفتن به 
آدرس Settings > More > NFC مطمئــن شــوید که  
NFC  و Andorid Beam  در این بخش فعال شده است. 
تا زمانی که هر دو دستگاه روشن باشند، به سادگی می توانید 
اطالعاتی را که به اشــتراک گذاشــته اید، انتقال دهید. دو 
دستگاه را پشت به پشــت هم به صورتی که تقریباً همدیگر 
را لمس کنند، قرار دهید تا یک لرزش احساس شود. بعد از 
احساس لرزش انیمیشــن کوچکی در پس زمینه دستگاه 
نمایش داده می شود که نشان دهنده آن است که محتویات 
به اشتراک گذاشته شده دستگاه شما، درحال انتقال است. 
شــرکت های اپراتور در ایران هم ســرویس NFC را ارائه 
می کنند و با مراجعه به سایت هر کدام می توانید اطالعات 

الزم را درمورد فعال سازی آن به دست آورید.

بزنیم بیرون
حاال کــه داریم بــه عید 
نزدیک می شــویم و همه 
در تدارک ســفر هستند، 
بد نیست پرتال آزمایشی 

جدیــدی را که با حمایت شــهرداری تهران راه 
افتاده امتحان کنید تــا ببینید چه انتخاب هایی 
پیش رویتان قرار دارد. »بزنیم بیرون« در بیش 
از 136 موضوع اقدام به شناسایی و معرفی نقاط 
فعال در سطح پایتخت کرده است تا از این طریق 
اطالعات جامعی را درخصــوص هرکدام از این 
اماکن و ظرفیت ها در اختیار مخاطبان خود قرار 
دهد. تنوع اطالعات واقعاً خوب است و می توانید 
از اطالعــات زیــادی از قبیل معرفــی مکان، 
اطالعات تماس، محل قرار گیــری و جانَمایی 
روی نقشه، نحوه دسترســی به مکان مورد نظر 
با تاکســی، مترو، اتوبوس و خودروی شخصی 
و... اســتفاده کنید. همچنین تمام رویدادهای 
تفریحی موجود در شهر تهران مثل نمایشگاه ها 
و گالری ها، تئاترها و اکــران فیلم ها در آن اعالم 
می شــود تا تمام گزینه های پیــش رویتان را 
بدانید. ایــن پرتال فعاًل فقط تهران را پوشــش 
می دهد؛ اما به زودی اطالعات شهرستان ها هم 
به آن اضافه می شــود و اپلیکیشن آن هم بیرون 
می آید. یک نکته خیلی خــوب دیگر در آن این 
است که شــما می توانید میزان بودجه ای را که 
دارید، وارد کنید تا ببینید کدام گزینه ها با جیب 
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چطور حساب کاربری را در 
اپلیکیشن جی میل حذف کنیم

 Gmail اپلیکیشــن  در 
سیستم  عامل اندروید به 
آســانی و از طریق محیط 
اپلیکیشــن بــا ورود به 

Menu > Settings می توانیــد یک حســاب 
Gmail جدید را روی این اپلیکیشــن تنظیم 
کنید؛ اما اگــر قصد حذف یک حســاب از این 
اپلیکیشــن یا به اصطالح Log Out را داشــته 
باشــید، نحوه کار تا حدودی متفاوت است. در 
این ترفند به نحوه  حذف حســاب تنظیم شده 
روی اپلیکیشن Gmail سیستم عامل اندروید 
خواهیم پرداخت. ابتدا Apps را لمس نمایید. 
Set-  سپس در میان اپلیکیشــن های موجود،

tings  را یافتــه و آن را بــاز کنیــد. اکنون در 
زیرشــاخه  Accounts بایســتی Google را باز 
نمایید. حــال آدرس ایمیل خــود را که در این 
قســمت نمایش داده می شــود، لمس کنید. 
اکنــون دکمــه Remove account را لمس 
کرده و سپس مجدداً در پیامی که نمایش داده 

می شود Remove account  را انتخاب کنید.
با این کار حساب تنظیم شــده روی اپلیکیشن 

Gmail  حذف خواهد شد.

نرم افزار

ترفند

شماره 642  سه شنبه 12  اسفند 1393

ریچی، مردی که بی سر و صدا دنیا را عوض کرد
آن روزها که اســتیو جابز تازه دار فانی را وداع گفته بود، غیــر از مرثیه هایی که در 
وصف شخصیتش در سایت های مختلف می دیدیم، یک مطلب دیگر بود که به مرور 
همه جا را گرفت. مرگ برنامه نویســی به نام دنیس ریچی هم زمان با استیو جابز. اما 
این آدم که بود؟ اگر یادتان باشــد یک بار در مورد یونیکس نوشتیم و گفتیم که جد 
پدری لینوکس محسوب می شود. دنیس ریچی کسی بود که یونیکس را خلق کرد. 
به عبارتی کسی بود که راه را برای امثال اســتیو جابز و بیل گیتس باز کرد. اما عمده 
دلیل شــهرت ریچی به جز یونیکس مربوط به زبان برنامه نویسی C  می شود. زبان 
C  همان نسخه پایه از C++  اســت و همه ما خوب می دانیم چه نقش مهمی در همه 
زمینه ها دارد. این زبان برنامه نویسی، پایه بسیاری از سیستم عامل ها مانند ویندوز 
و لینوکس، ســوالریس، مک او اس و بسیاری دیگر است. بســیاری از برنامه های 

کاربردی مثل فوتوشاپ با این زبان نوشــته شده اند و جالب 
اســت بدانید اگر این زبان برنامه نویســی نبــود، حتی االن 
کنســول های بازی پلی استیشــن و ایکس باکس هم وجود 

نداشتند. همچنین بسیاری از زبان های برنامه نویسی دیگر مانند سی شارپ، جاوا 
و جاوا اسکریپت و بسیاری دیگر وابسته به زبان سی هستند. به همین خاطر بود که 
در تمام مطالب راجع به مرگش، از این موضوع شــکایت شده بود که چرا کسی او را 
نمی شناسد و همه فقط درحال سوگواری برای جابز هستند. می گویند خود ریچی 
دوست نداشت زیاد در مرکز توجه باشد و در کنفرانس ها هم زیاد شرکت نمی کرد. 
چه می شــود کرد؟ مردم هم طبیعتــاً بیشــتر آن چیزی را می بیننــد که جلوی 

چشمشان باشد، مثل یک سیب نقره ای گاززده شده. 

آی تی نگار
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پیشنــــــــــــــــــــهاد

پرویز تناولی مجسمه ســاز معروفی است که 
اگر او را نشناســید و هیچ کدام از کارهایش را 
ندیده باشــید، حتماً طرح مجسمه »هیچ« او 
را دیده اید. شاگردان تناولی حاال نمایشگاهی 
برپــا کرده اند بــا عنــوان »مجســمه های 
پوشــیدنی«. آن ها که نام گروهشان »زرک« 
اســت، دوره های جواهرســازی را نزد تناولی 
سپری کرده اند. مجســمه های این نمایشگاه 
اما صرفاً جزء جواهر آالت به حســاب نمی آیند 
و به لحاظ ارزش هنری در ســطح مجســمه 
هســتند؛ ولی کوچک هســتند و جنبه هایی 
کاربردی دارند که می تــوان از آن ها به عنوان 
زیورآالت زینتی استفاده 
کرد و لذا اسمشان شده 
مجســمه های  اســت 
طــرح  پوشــیدنی. 
مجســمه ها هم ملهم از 
نقش های ایران باستان و نقش مایه های ایرانی 
رایج در قرن های هفتم و هشتم، ولی با نگاهی 
روزآمــد و همچنیــن برگرفتــه از طرح های 
تناولی مانند مجسمه هیچ و شیرهای گبه ای 
است.  این نمایشگاه ســال قبل برای اولین بار 
در کویت برگزار شــد که در آنجا آثاری از خود 
تناولی نیز بــود. البته در این نمایشــگاه از او 
اثری به نمایش درنیامده اســت.  در نمایشگاه 
»مجســمه های پوشــیدنی« بیش از پانصد 
مجســمه از بیســت تن از شــاگردان تناولی 
ارائه شده اســت. این نمایشــگاه تا 20 اسفند 
ماه در گالری ســیحون دو به نشــانی خیابان 
مقدس اردبیلی، کوچه کیهان، کوچه سیمایی، 

شماره24 برپاست.

مجسمه های پوشیدنی

»این را هــر بچه دبســتانی هم می دانــد... «. 
کافی اســت وقتی دارید با کســی که نظرش با 
شما متفاوت اســت، بحث می کنید، این جمله 
را بگویید تا بــدون کوچک ترین تالشــی و در 
کســری از ثانیه، طرف مقابل را خلع ســالح و 
تســلیم کنید. اما باید بدانید کــه این کار جزء 
معمول ترین روش های خالف منطق در بحث 
اســت، روش هایی که تعدادشــان کم نیست و 
به آن ها »مغالطه« گفته می شــود. البته شاید 
شما ناخواسته این روش را به کار برده اید و شاید 
واقعاً اســتدالل هایی برای ادعایتان داشته اید؛ 
اما بسیاری از اوقات اســتفاده از مغالطه کاماًل 

عامدانه اســت و معموالً 
هم وقتی بــه کار می رود 
کــه فــرد، اســتداللی 
منطقی بــرای ادعایش 
ســراغ ندارد.  به هرحال 

اگــر می خواهیــد منطقی  بحث کــردن را یاد 
بگیرید، یا به عکس از روش هــای غیرمنطقی 
برای ناک اوت کردن طــرف مقابل بحث اطالع 
حاصل کنیــد یا اینکــه وقتی دیگــران بحث 
می کنند، به خصوص بحث هــا و مناظره های 
سیاســی، بفهمید کدام یک سوادشان بیشتر و 
کدام یک هوچی گر است، نیاز دارید مغالطه ها را 
بشناسید. پیشنهاد ما هم به شما کتاب مغالطات 
نوشته علی اصغر خندان اســت، کتابی بسیار 
ساده، بدون اصطالحات تخصصی قلبنه سلنبه 
و با مثال های فراوان دم دستی؛ چراکه استفاده 
از کلمــات تخصصی برای توضیــح مطلبی به 
کسانی که اهل آن تخصص نیستند، یکی دیگر 

از مغاطات رایج است!

مغالطات

چند سالی است در رستوران ها ساالدی 
سرو می شود با نام ساالد سزار. ساالدی 
که باوجــود اینکه مــواد اولیه اش چیز 
خاصی نیســت، قیمتش نســبتاً زیاد 
است، شاید چون اسمش خارجی است، 

شــاید هم چون ســاالدی پرطرفدار در دنیاست. 
ساالد ســزار را اولین بار ســزار کاردینی، یکی از 
مهاجران ایتالیایی جنگ جهانــی اول به آمریکا، 
گویا به دلیل کمبــود مواد اولیه )!( ســِرهم کرده 

است. 
همه متفاوت بودن طعم ساالد به ُسس آن است که 
با پنیر پارمزان درست می شــود. این پنیر به اضافه 
نان تســت و روغن زیتون، موادی از ساالد هستند 

که احتماالً در ســبد معمول خریدتان 
موجود نیســتند. بقیه مواد: سینه مرغ، 
کاهو پیچ، زرده تخم مــرغ و لیموترش 
از هر کدام یکی، به اضافه ســرکه و نمک 
و فلفل.  نان تســت را تکه کنید و یکی دو 
دقیقه در روغــن زیتون تفت دهیــد. مرغ را خرد 
کنید و در روغن زیتــون گریل کنید. کاهوها را هم 
به قطعه های بزرگ خرد کنید و تکه های مرغ و نان 
را روی آن بریزید. تهیه سس: زرده تخم مرغ را هم 
بزنید و روغــن زیتون به آن اضافــه کنید. بعد آب 
لیمو و سرکه و نمک و فلفل بریزید. سس را با نیمی 
از پنیر پارمیزان مخلوط کنیــد و بقیه پنیر را روی 

ساالد رنده کنید.

ساالد سزار

گفت وگوی فراریان یکی از نمایش هایی اســت که 
این شب ها روی صحنه است. نمایشی به نویسندگی 
محمد زارعی، کارگردانی میالد شــجره و بازیگری 
رضا بهبودی، مهــرداد مصطفوی و آوا شــریفی که 
روایتگر شکست انسان ها در برقراری دیالوگ است. 
شــجره، کارگردان این تئاتر در توضیحی بر کارش 
می گوید: »این نمایش در یک پالتو و فضای تمرین 
تئاتر روایت می شــود و یک گروه نمایشــی را نشان 

می دهد که اثری را تمرین می کنند و قصد 
به صحنه بردن آن را دارند. افراد این گروه... 
در طول تمرینات مشکالت شخصی شان 
را هم با یکدیگر مطرح می کنند... در نهایت 
فضای تئاتر و زندگی شخصی این افراد با 

یکدیگر تالقی پیدا می کند. دغدغه اصلی این نمایش 
به مسئله زبان و برقراری دیالوگ بازمی گردد... و اینکه 
اگر ما با یکدیگر صحبت نکنیم، به یک نوع دگماتیسم 
و مونولوگ خواهیم رســید«. حتی نــادر فتوره چی 
)همان حریف قَدر بهاره رهنمــا( از نمایش تعریف و 
دیدن آن را توصیه کرده است. خالصه که می توانید 
جهت دوری از میان مایگی و ایــن صحبت ها بروید 
نمایش را ببینید! گفت وگوی فراریان تا 22 اســفند 
هر شب ســاعت 20 در تماشاخانه موج نو 

اجرا می شود. 
شــریعتی،  خیابــان  نشــانی: 
خیابــان میردامــاد، خیابــان رودبــار 

شرقی)شمالی( شماره 57.

گفت وگوی فراریان

ســینماتک پردیــس  کــورش پیشنهاد ســینمایی 
پنجشنبه این هفته فیلم پرستیژ را نمایش 
می دهد، فیلمی هیجان انگیز از کریستوفر 
نوالن که چه قباًل دیده ایــد و چه ندیده اید، 
دوباره و چندباره دیدنش چیزی از جذابیت 
آن کم نمی کند. مخصوصــاً اینکه پردیس 
کورش به شریفی ها نزدیک است و هرچند 
همه شــاکی باشــند که چرا این سینما را 
جای دوری مثل اتوبان ستاری ساخته اند، 
ما در این مورد شانس آورده ایم. به هر حال 
این اکران بهانه ای شــد تــا در این صفحه 

مروری کنیم بر این فیلم و کارگردان آن.

درباره فیلم
پرستیژ )The Prestige( که در فارسی به 
حیثیت ترجمه شده محصول 2006 است. 
فیلم نامه فیلم را کریستوفر نوالن به همراه 
برادرش، با اقتباس از رمانی از کریســتوفر 

پرایست نوشته اند. 
فیلم در لندن در آســتانه قرن بیستم اتفاق 
می افتــد. رابــرت انجی یر و آلفــرد بوردن 
شعبده بازانی هســتند که از جوانی و اولین 
برخوردشــان همواره به شــکلی دوستانه 
در حــال رقابت با هم بوده اند. بــا گذر زمان 

مهارت های هــر دو افزایش یافته و به همراه 
آن رقابتشــان نیز شدیدتر شــده و رنگی از 
نفرت به خود گرفته است. رقابت بر سر اینکه 
شــعبده جدید و پیچیده تری عرضه کنند 
که دیگری نتواند با آن مقابله کند. ولی این 
رقابت خیلی زود در مسیری تلخ و خطرناک 
می افتد و زندگی آن ها و خانواده هایشان را 

تحت تأثیر قرار می دهد... .
خود نوالن نیز در پرســتیژ درواقع به گونه ای 
شــعبده بازی می کند و ســعی دارد معماها 
را طوری در داســتان بچیند که بیننده نتواند 
دست او را بخواند و هرگاه بیننده حس می کند 
می تواند حــدس بزند که واقعیت چیســت، 

نوالن قصه را وارد مرحله جدیدی می کند.
بازیگران: هیو جکمن، کریســتین بیل، 

مایکل کین، اسکارلت جوهانسن و... .

درباره کارگردان
کارگــردان،  نــوالن،  کریســتوفر 
فیلم نامه نویس و تهیه کننــده بریتانیایی 
اســت. او ســازنده موفق تریــن فیلم های 
قرن 21 اســت که هم در گیشــه موفق اند 
و هم نظــر منتقــدان را جلــب می کنند. 
ســاخته های نــوالن تاکنــون بیــش از 
4 میلیــارد دالر فروخته انــد و 21 نامزدی 

اسکار را به دســت آورده اند. به جز سه گانه 
مشهور شــوالیه تاریکی او، مشخصه و یکی 
از عوامل جذابیت کارهای نوالن پیچیدگی 
روایت داستان هایش و فلش بک های فراوان 
در آن هاست. شــاید عجیب و غریب ترین 
فضای فیلم هایش تا قبل از امسال، مربوط 
به اینسپشن )Inception( بود، فیلمی که 
در فارسی با عنوان تلقین شناخته می شود 
و درباره نفــوذ به ضمیر ناخــودآگاه افراد و 
دزدیدن افکار آن هاســت. بین ســتاره ای، 
فیلم آخر نوالن، اما فیلمــی علمی تخیلی 
اســت دربــاره فضانوردانی کــه از طریق 
کرم چاله ای ســفر می کنند تا ســیاره ای 
قابل سکنی بیابند. باید دید آیا این فیلم در 
عجیب  بودن فضا از فیلم های دیگر او پیشی 

گرفته است یا نه.
فیلم ها: تعقیب )1998(، ممنتو )2000(، 
بی خوابــی )2002(، بتمن آغــاز می کند 
)2005(، حیثیت )2006(، شوالیه تاریکی 
)2008(، تلقین )2010(، شوالیه تاریکی 
برمی خیــزد )2012( و بیــن ســتاره ای 

.)2014(
اکران: پنجشنبه 14 اسفند، ساعت 19

نشانی: بزرگــراه شهید ســتاری، خیابان 
پیامبر مرکزی، شماره 57.

پرستیِژ نوالن
به بهانه اکران این فیلم در سینما کورش

شماره 642  سه شنبه 12  اسفند 1393



رختکن طرشت ۳!

آمدید ابرویش را درست 
کنید، زدید چشمش را هم 

کور کردید؟ بعد از سرویس 
بهداشتی و اینترنت پیزوری 

خوابگاه، دلمان به سالن مطالعه 
خوش بود که آن هم به رختکن 

کارگران تبدیل شده. محل: 
خوابگاه طرشت 3.

توجه: از این به بعد می توانید 
با استفاده از #sharifa در 

اینستاگرام عکس هایتان را که 
مربوط به دانشگاه هستند، به 
نمایش بگذارید تا اینجا با ذکر 

نام چاپ شوند.

زمین چمن

یکی بــود یکی نبــود. در 
ســالیان بســیار دور مــا 
شــریف،  در  همین جــا 
زمین چمنی داشــتیم که 
جهــت مصارفــی بیش از 
گل کوچیک به کار می رفــت. البته ما خودمان 
ندیدیــم و در افســانه ها خواندیــم. امــا یک 
شــب یکی از مســئوالن ناگهان خوابی دید و 
جهت ایجاد تغییر اساســی در نظام ورزشــی 
و بهبود اوضــاع عملکــرد گل کوچیک کاران 
تدبیــری اندیشــید. آن هــا فهمیدنــد کــه 
کاًل وضعیت ورزشــی در حد خوبی نیســت. 
از طرفــی دانشــکده هوافضا نیــز جوابگوی 
نیازها نبــود. مثاًل بچه هــای هوافضایی زمان 
ارائه پروژه هایشــان همیشه مشــکل دارند و 
بادبادک های دوربردشــان هــی می خورد تو 
دیوار. البتــه ببینید کــی گفتم ایــن ایراد از 

دانشکده نیست، از جای دیگر است! 
اینجا بود که از هم راســتایی پدیده ها استفاده 
شــد و تصمیم بر این شد تا ســاختمان جدید 
هوافضا به جای زمیــن فوتبال دانشــگاه بنا 

شود.
هدفی کــه  می خواســتیم  بــه آن برســیم: 
آماده ســازی زمین فوتبالی بسیار فول امکانات 
که شایســته دانشجوی شــریف باشد، جهت 

ترویج فرهنگ ورزش.
نتیجــه: دانشــجویانی را که قبــاًل در حد یک 
اپســیلون ممکن بود با دیدن چمن های سبز، 
هوای فوتبال بنمایند نیز  منفعل کردیم و االن 

همه به نشستن دور جکوز قانع اند.
هدف بعدی که در نیل بــه آن 99درصد موفق 
بودیم، این بود که فضای دانشگاه فضایی کاماًل 
موزون و لطیف  شــد. خود من یــک روز صبح 
داشــتم می رفتم ســر کالس که ناگهان ندایی 
از آســمان به گوشم رســید. من اول فکر کردم 
وقتش رســیده و ملکوت مــرا می خواند. به باال 
که نگاه کردم، دیدم آن صدای رســا مال یکی 
از کارگران ساختمان اســت که سخت در حال 
خودش غرق شده و  با نوایی سوزناک دارد از یار 
سفرکرده خود می خواند. اینجا بود که فهمیدم 
چقدر اســتعداد دور و برمان هدر می رود. پس 
این مسئوالن کجا هســتند که این استعدادها 
را کشف نکرده اند؟ حداقل ما هنوز راهی داریم 
تحت عنوان فرار مغزها. ایــن بنده خداها کجا 

بروند؟ آکادمی دوگوش؟
خالصه همین جا پیشــنهاد می کنم که استخر 
دانشــگاه را هم خراب کنند، جایش دانشکده 
بسازند و اســتخر را هم ببرند پیش زمین چمن 

که همه متمرکز باشند. 
البته اینجا یک ســؤال پیش می آیــد و آن هم 
این اســت که این ها  چــه ربطی به مــن دارد. 
دختر جماعت و فوتبال؟ در پاســخ باید بگویم 
که درست اســت که ما فوتبالیست نیستیم، اما 

فوتبال را که دوست داریم. 

این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به دانشکده فیزیک و استادان و دانشجویانش. به خاطر کارهای خفنی که 
همیشه کرده اند تا جو دانشکده شان و به تبع آن دانشــگاه را تا حد ممکن تعاملی تر کنند. تقدیم می کنیم به همه 
برنامه های خوبشان، از چای فیزیک بگیرید تا جلســات هفتگی شان و این آخر هم دعوت از دکتر وفا، استاد ایرانی 
دانشگاه هاروارد برای جلسه پرسش و پاسخ با دانشــجویان. تقدیم می کنیم به دکتر وفا که همه مشقات سفر را به 
جان خریدند، فقط به خاطر اینکه با دانشجویان ایرانی جلسه ای داشته باشند. تقدیم می کنیم تا بقیه دانشکده ها 

هم یاد بگیرند، بلکه طعم علم این شریفی ها شیرین تر شود!

تقدیم می شود به ...

صفحـــــــه آخـــــــــر

دولــت منــت گذاشــته اند، ما را 
شرمنده خودشان کرده اند و برای 
دانشجویان دکتری تسهیالتی قائل 
شده اند که به ایشــان وام دهند، به 
شــرِطها و شــروطها. دانشجویان 

دکتری، بدانید که این شرایط به شرح زیر است:
1. آزمون جامع را گذرانده باشید؛
2. پژوهانه دریافت نکرده باشید؛

3. پیش نیازهای سوابق آموزشــی و پژوهشی را داشته 
باشید؛ 

4. بر اساس شروط مندرج در فرم یک، برای دریافت این 
وام رتبه بندی شده باشید؛

5. از تحصیالتتان بیش از دو سال باقی مانده باشد؛
6. دو ضامن معتبر داشته باشید؛

7. همه این کارها را در عرض یک هفته انجام داده باشید؛
8. در مرحله بعد باید فرم شــماره دو را به تأیید اســتاد 

راهنما رسانده باشید؛

9. تأییدیه شــورای گروه را گرفته باشــید )جلسه گروه 
ماهانه و در اولین هفته هر ماه برگزار می شود(؛

10. تأییدیه معاونت پژوهشــی دانشگاه را گرفته باشید 
)پس از بررسی سوابق آموزشــی و پژوهشی وام گیرنده 

حاصل می شود(؛
11. تأییدیــه معاونت تحصیالت تکمیلی دانشــگاه را 

گرفته باشید؛
12. تأییدیه معاونت آموزشی دانشگاه را گرفته باشید؛

13. تأییدیه تمام مــدارک فوق را از دفترخانه رســمی 
گرفته باشید.

در صورتی که همه ایــن کارها را کرده باشــید، تازه 
پرونده تان به وزارت علوم ارسال می شود تا اگر صالح 
بود، قسمت شد، دانشجوی دکتری و وام به هم آمدند 
و با هم تفاهم داشتند، آســمان ُغرنبه نشد، سونامی 
نیامد، تمام ســامانه های اتوماسیون درست و درمان 
کار کردند و زبانم الل کارشناس مربوطه قولنج نکرده 
بود، شاید دانشجوی مربوطه جزء لیست دریافت وام 

قرار بگیرد.
از آنجایی که شــرایط فوق آنچنان که باید و شاید کامل 
نیست و ممکن اســت خدای ناکرده یکی دونفری همه 
شرایط را داشته باشند و وام بگیرند، به مسئوالن مرتبط 
پیشنهاد می شود شــرایط زیر را هم لحاظ کنند تا دیگر 
هیچ کسی نتواند وام بگیرد و خیال همه را کل اجمعین 

راحت کنند. شرایط به شرح زیر است:
  دنــدان ششــم از پایین ســمت چــپ اورانگوتان 

زیمبابوه ای را پیوست پرونده کرده باشید؛
  به رئیس دانشکده زیر لفظی داده باشید؛

  تکلیف ورثه را بعد از مرگتان مشخص کرده باشید؛
  کف پای صاف داشته باشید؛

  آخرش که دکتر شــدید، با آن طبابت نکنید )شــما 
مهندسید(؛

  در آینده نخواهید که بازیگر شــوید، اگر خواســتید 
خارج نروید، اگر رفتید عکس نیندازید، اگر انداختید... ؛

  بهتر است اصاًل به دنیا نیامده باشید.

۰935.3646:ســالم اگه لطف کنید ایــن پیام ما رو 
منعکس کنید، ممنون مي شــم: حاج علي حقیقي، 
تولدت بدجور )!( مبارک باشه :دي ایشاال هرچه زودتر 

سرپا شي )از طرف جمعي از فداییونت(.
پ.ن: پرچم صنایع باالســت :دي فقط جون عزیزت 

سه شنبه چاپ کنید که به موقع برسه دست مشتري
  سالم. ایشاال حال حاج علی زودتر خوب 

شه. 

۰911.8538: اول، از شما تشکر مي کنم که پیامم رو 
چاپ کردین. اگه بتونید تو هر شــماره یه مصاحبه با 
دانشجوهاي اون ور آب داشــته باشید، عالي مي شه. 
درمورد تجربه و نحوه زندگي و شرایط اقتصادي اونجا 

سؤال بپرسید.
  بله ســعی خودمــون رو می کنیم. اگر 
این اینترنت هم یاری کنه، دوســتان اون طرف زیاد 

هستند.

۰913.4495: ســالم. یکي از دوســتان مــن دو ترم 
مشروط شــدند، االن اســترس دارند نامه بره براي 
خانوادش. لطفاً رسیدگي کنید ایشــان چه کار باید 
بکند. گناه داره، مي ترســم دودي بشه خونش بیفته 

گردن دانشگاه.
  همین رفاقت هاســت که بعد از دانشگاه 
می مونه. حاال که دوســت خوبی مثل شــما داره، یه 

برنامه بچین با هم درس بخونید.

اس ام اس

عکس و مکث
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بفرمایید، وامتان حاضر است
حامد تأّملی
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