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جا دارد تشکر کنیم از...
ســرمقاله های روزنامــه را 
معموالً بچه های شــورای 
سردبیری می نویسند. یک 
چارچوب کلــی هم برایش 
وجــود دارد؛ اینکه دغدغه 
شخصی و دل نوشته نباشد، غر نزند و موضوعی 
را طرح کند که بــه درد بقیه هم بخورد. حاال هر 
کدام از بچه ها سبک خودشان را دارند. مرتضی 
یاری از باال مســائل را می بیند و نگاهی کل نگر 
دارد. البته جور بدقولی های بقیه را هم می کشد. 
راسِت کار حسین احتسابی، شبکه دانشجویی و 
کارهایی اســت که نفعش به دانشگاه و دانشجو 
برسد. سرمقاله های رضا کاردررستمی معموالً 
مســیر مرســوم تحصیــل و کار را بــه چالش 
می کشــد و البته تنه ای هم به مشکالت صنفی 
می زند. حسین رجبی که مسئول صفحه کمی 
آن سوتر هم اســت، معموالً یافته های دقیقش 
را از مطالعه نشــریات بقیه دانشــگاه ها مطرح 
می کند. مهدی جعفری می خواهد نبود ساختار 
در اجزای مختلــف از جمله تحصیالت تکمیلی 
را نقد کند. ســرمقاله های سینا حسن زاده زیاد 
الیک می خورد و شــیر می شود، پس حتماً نگاه 
خاصــی دارد. صالح انصاری به واســطه ارتباط 
خوبش با افراد مختلف، نــگاه واقع گرایانه ای به 
مســائل دارد. ســامان موحدی خیلی صریح و 
بی پرده می رود ســراغ اصل مشــکل که بعد با 
مقداری تلطیف چاپ می شود. ابوالفضل فخری 
عالقه خاصی بــه جامعه شناســی دارد که این 
عالقه در نوشته هایش هم مشخص است. سحر 
بختیاری یک دغدغه دانشــجویی را انتخاب و 
بررســی می کند. صدیقه مکاری دوست دارد 
ادبی طور و آهنگین بنویسد. ابوذر تمسکی هم 
درست است که مسئول صفحه علمی است، اما 
در ســرمقاله هایش ادبیات و شــاعرانگی نقش 
پررنگی دارد. یاسمن رضایی هم در سرمقاله ای 
که نوشته رابطه استاد و دانشــجو را خیلی نرم 
و برخــالف ســتون صفحه آخرش نقــد کرده 
است. بقیه بچه های شــورای سردبیری هم که 
تا حاال عالقه ای به سرمقاله نوشتن از خود نشان 

نداده اند. 
این وسط من هم مسئول تقدیر و تشکر هستم. 
حاال مهم نیســت که روزنامه چند ماه اســت 
مشکالت شــدید مالی دارد، مهم نیست معدود 
مدیرانی را ببینی که در ظاهر نسبت به روزنامه 
ارادت خــاص دارند و در جاهای دیگر نســبت 
به اصل وجود روزنامه تشــکیک می کنند. پس 
جا دارد در آخرین شماره ســال 93 تشکر  کنم 
از کســانی که روزنامه را خواندند و نقد کردند. 
از مدیرانی که پشــت روزنامه بودند و نبودند و 
یک تشــکر ویژه تر بکنم از بچه های روزنامه که 
با وجود مشــکالت زیاد این چند ماه نگذاشتند 
پرچم روزنامه پاییــن بیاید. ســال جدیدتان 

پرخیر و برکت.

سرمقاله

بدانیــد و آگاه باشــید کــه 
تخصیــص ســهمیه امریــه 
نوبت اول شــروع شــده است 
و اطالعیه ای مبنــی بر جذب 

فارغ التحصیالن نخبه جهت ...

امریه

برای شــماره آخر ســال، از رؤســای اداره رفاه و تغذیه 
صفحه  2 خواسته ایم تا برای روزنامه ...  

هیچ کس درمورد رنگ این لباس درســت نمی گوید! به 
صفحه  4 بیان دیگر این لباس هیچ رنگی ندارد... 

دن گیلمور کسی است که سابقه  زیادی در نوشتن مطالب 
صفحه  6 مربوط به فناوری...  

پایان امپراتوری هاهیچ کس درست نمی گوید!به دنبال ارائه خدمات باکیفیت

محسن رستمی

صفحه  3 

صفحه  3 

گفت وگویی درمورد چرایی فعالیت های مرکز المپیادهای دانش آموزی 

دانشگاه های مطرح هم از این برنامه  ها دارند

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

نسخه الکترونیکی روزنامه را 
در daily.sharif.ir  ببینید:

تعداد اعضا تاکنون:

897

به ما بپیوندید 

هر ایرانی یک درخت
بهار که نزدیک می شود و درخت ها و گل و گیاه ها، کم کم آهنگ بیدارشدن می کنند، زحمت کسانی که بی سروصدا در خواب زمستانی 

مراقب آن ها بوده اند، بیشتر به چشم می آید. آن قدر که بیایند و بنشینند روی صفحه اول روزنامه.
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فوتسال
دور رفت لیگ فوتســال دیروز بــا برگزاری دو بــازی ادامه یافــت. در اولین بازی 
همان طور که پیش بینی می شد، م.شیمی توانست با نتیجه پر گل هشت بر دو انرژی 
را شکست دهد و با این برد، به جایگاه اول جدول رده بندی صعود کرد. مکانیک هم 
در یک بازی نزدیک، دو بر یک از سد عمران گذشــت و به جایگاه سوم دست یافت. 

فردا هم آخرین بازی دور رفت بین مواد-هوافضا و برق برگزار می شــود. اگر مواد-هوافضا برنده این بازی باشد، 
قهرمان نیم فصل می شود و اگر برق برنده شود، از جایگاه پنجم به جایگاه دوم می رسد. شاید این حساس ترین 

بازی دور رفت باشد! به هر حال در اولین شماره سال بعد، گزارش کامل دور رفت را با ما دنبال کنید!

جشن فارغ التحصیلی
دبیرخانه مراســم دانش آموختگان یا همان جشــن فارغ التحصیلی خودمان، در 
اطالعیه ای از واجدین شرایط خواسته اســت که برای حضور در مراسم که یازدهم 
اردیبهشت ماه 94 در سالن همایش های برج میالد برگزار می شود، ثبت نام کنند. در 
این اطالعیه آمده است: »تمامی دانش آموختگان واجد شرایط که تمایل به شرکت 

 sutgc.sharif.ir در مراسم دانش آموختگان را دارند، می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی مراسم به نشانی
ثبت نام کنند«. البته ما که به این وب سایت سر زدیم، هنوز اطالعات مراسم سال گذشته آپدیت نشده بود. شما 

بروید ببینید، شاید فرجی شد!

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 644  سه شنبه 19 اسفند 1393 شریف نیوز

 گزارش برای شماره آخر سال، از رؤسای اداره رفاه و تغذیه خواســته ایم تا برای روزنامه یادداشت بنویسند و آخرین کارهایی را که در دست انجام دارند، توضیح 
دهند.

مهندس رشوند، رئیس اداره رفاه دانشگاه
منظم سازی غرفه های صنفی

در دوره جدیــد مدیریتی، بحث خدمــات رفاهی به 
اداره رفاه واگذار شــد. در خوابگاه ها و داخل دانشگاه، 
غرفه هایــی صنفی وجود دارد که بــه بچه ها خدمات 
ارائه می کنند. این خدمات خیلی نظم خاصی ندارند و 
باب میل بچه ها نیست. قرار بر این است که با بچه های 
شــورای صنفی تعامل و از دانشجویان فیدبک داشته 
باشیم که دقیقاً چه نیازهای رفاهی در خوابگاه دارند 
و دانشگاه بر اساس فضا و امکاناتی که دارد، مرکزی را 

به نام مرکز خدمات رفاهی در هر خوابگاه راه اندازی کند، به فراخور نیاز هر خوابگاه و 
آن چیزی که بچه ها نیاز دارند. درمورد خود دانشگاه هم، در مرکزی که کنار شرکت 

تعاونی است، یک سری خدمات داده می شود. 
اما در این مدتی که من در این سمت مشغول شدم، دانشجویان درمورد ارائه خدماتی 
که درحال حاضر ارائه نمی شود یا خدماتی که درحال حاضر خوب عرضه نمی شود، 

مراجعاتی داشتند. 
از دانشجویان می خواهیم که نظرات و پیشــنهادات خود را یا اگر الگوی مناسبی در 
جای دیگری دیده اند، به ما اطالع دهند. ما در مرحله اول، یعنی مرحله نیازســنجی 
و برنامه ریزی هســتیم که در این فرصِت یکی دو ماه، بعــد از برنامه ریزی که صورت 

خواهد گرفت، این مرکز تابستان ایجاد شود. ایمیل ما این است:
students-welfare@sharif.ir 

مهندس حسینی، رئیس اداره تغذیه
تغییر در کیفیت خدمات بوفه ای

در حال حاضر، یکی از اتفاقــات جدیدی که رخ داده 
است، بحث بوفه هاســت که به عهده اداره امور تغذیه 
گذاشته شده اســت. پیرو نارضایتی بچه ها از خدمات 
بوفه ها، بحث کارهای کارشناســی را آغــاز کردیم و 
درحال جمع آوری آنالیــز بوفه هــا از طریق گرفتن 
اطالعات مختلف هســتیم و انشــاا.. برای اوایل سال 
آینده،  تغییراتی در کیفیــت خدمات و مدل خدماتی 
که ارائه می شود، خواهیم داشت. بعد از این مرحله، از 

ترم مهر ماه تغییرات کلی در سیســتم پیمانکاری بوفه ها ایجاد خواهد شد. در بحث 
زیباسازی سلف دختران، بحث های تأسیســاتی آن باقی مانده است که اگر تأیید آن 
را بدهند، شــروع به کار خواهیم کرد. در بحث خوابگاه، یکی از مواردی که در کوتاه 
مدت می توان انجام داد، اســتفاده از کترینگ های بیرون دانشگاه است که یک تنوع 
غذایی برای دانشجویان به وجود بیاوریم که برای سال آینده در یکی از خوابگاه ها به 
صورت آزمایشی انجام خواهیم داد. فرایند بهبود اداره تغذیه، تحت عنوان سند جامع 
بهبود، با اولویت بندی مشخص، یکی از بحث هایی است که درحال انجام آن هستیم. 
اولویت های این سند به ترتیب مشــکالت توزیع در خوابگاه، سنتی بودن ابزار پخت، 
بحث خرید مواد اولیه، نبود فرایند ارزیابی و نظرســنجی، مشــکالت مالی حقوقی 
درخصوص عقد قرارداد و نوع قرارداد، نظارت و تأیید پیمانکار و عدم تناسب خدمات 

ارائه شده با توقع دانشگاهیان از نام شریف هستند.

در بخش های مدیریت دانشجویی چه می گذرد؟

به دنبال ارائه خدمات باکیفیت
امروز نوزدهمین نشست از سری نشست های   
»با کارآفرینان موفق شریفی« با حضور مریم 
بنی هاشم، عضو هیئت مدیره و شرکت آوانگار 
ایرانیان، برگزار می شود. این نشست ساعت 

15 در اتاق 202 دانشکده عمران برپاست.
جشنواره شاعران شریف امروز ساعت 15 در   
سالن جابر بن حیان به کار خود پایان می دهد. 
مهمانان این برنامه ناصر فیض و کاظم بهمنی 
هستند. قرار است از آثار برگزیده تقدیر شود 

و شاعران برتر اشعار خود را بخوانند. 
امــروز از ســاعت  17تــا 19 ســخنرانی با   
موضوع هنر و صنعــت در آمفی تئاتر انجمن 
فارغ التحصیالن برگزار می شود. سخنران این 
برنامه جالل ســپهر، با بیش از بیست سال 
سابقه عکاسی حرفه ای و عضو فعال انجمن 

عکاسان صنعتی ایران است. 
درنگ داســتان خوانی و داستان نویســی با   
موضوع ادبیات روسیه  دوشنبه ها 15 تا16:30  
در همکف ساختمان شهید رضایی، کانون علم 
و دین برگزار می شود. برای ثبت نام با شماره 
09124950153 تماس بگیرید یا به آدرس 

ssumqkh@Gmail.com     ایمیل بزنید. 
کالس های حفظ قرآن همــراه با ترجمه و   
تفسیر و تجوید شــنبه ها از ساعت16:30    
در صحن مســجد برپــا می شــود. برای 
 ثبت نام به کانون عترت مراجعه کنید یا به

kanoonquran.sharif.ir بروید. 
قابل توجه عالقه مندان به بدمینتون، ثبت نام   
 شــروع شــد. مشــخصات خود را به آدرس

autmaysam@Gmail.com  بفرستید. 
زمان و مکان هم بعداً اطالع داده می شود. 

نمایشــگاه عیدانه گروه خیریه فردای سبز   
جلو ساختمان شهید رضایی برپاست. اگراین 
غرفه ها را ندیده اید،  بشتابید. فقط همین امروز 
وقت دارید. این سه غرفه شامل اقالمی برای 
خرید و اطالعاتی درباره فعالیت گروه می شد. 

عالقه مندان به ادبیات و شعر بشتابید. دفتر   
مطالعات فرهنگی هر سه شــنبه ســاعت 
12 جلسات آشــنایی با عروض و قافیه را در 
نیم طبقه ساختمان شــهید رضایی برگزار 

می کند.  
انجمن اسالمی برای سال نو کتاب های نو را   
پیشنهاد داده است. این کتاب ها در همکف 
ابنس با 15  درصد تخفیف ارائه می شــوند. 
نمایشگاه کتاب از شنبه برپا بود و امروز هم به 

کار خودش پایان می دهد. 

اسکار در شریف
سینما شریف برای هر روز این هفته، از  یکشــنبه تا چهارشنبه، فیلم های اسکار امسال را 
آماده نمایش کرده است. یکشنبه فیلم پسرانگی و دوشنبه فیلم شالق اکران شدند. در دو 
روز باقی مانده از هفته اسکار فرصت دارید که از فیلم تئوری همه چیز که روایتی از داستان 
زندگی استیون هاوکینگ است و چهارشنبه از فیلم فاکس کچر دیدن کنید. همه فیلم ها 

را می توانید در آمفی تئاتر مرکزی و از ساعت 4:30  ببینید. فروش بلیت هم مثل دیگر برنامه های این چنینی جلوی آیدا 
انجام می گیرد. حاال که وقتش را دارید، استفاده کنید که سال دیگر وارد دانشگاه نشده باید فکر میان ترم ها باشید. پس 

فعاًل خوش باشید.

کتاب خوانان به پیش 
خیلی از دانشــجویان برای کتاب خواندن دنبال بهانه اند. مســابقه کتاب خوانی شــریف 
انجمن اسالمی دانشجویان مستقل همین بهانه اســت. برای ثبت نام باید به دفتر انجمن 
اسالمی دانشجویان مســتقل، واقع در همکف ابن ســینا مراجعه کنید یا از طریق شماره 
09195150275  یا آدرس ایمیل ketabkhani.sharif@Gmail.com   اقدام کنید. از 

بین 5 کتاب نامیرا، چنین کنند بزرگان،  نقاش ها کوچه، راه نیرنگ و استاد عشق یکی را انتخاب کنید و یادتان نرود موقع 
ثبت نام کتاب مورد نظرتان را اعالم کنید. ضمناً اگر کتاب ها را از دفتر انجمن اسالمی مستقل بخرید، از 10 درصد تخفیف 

بهره مند می شوید. مسابقه هفته آخر اردیبهشت برگزار می شود. جایزه ویژه این مسابقه 5 سکه ربع بهار آزادی است. 

عکس خبری

این روزهــا غرفه های زیادی بین ســلف و ابنس 
برپا شده اســت. یکی از این غرفه ها برای جمعیت 
امام علی اســت و برخالف دیگــر غرفه ها جنبه 
نمایشــگاهی دارد. اقالم موجود در این نمایشگاه 
ساخته افراد زیر پوشش جمعیت است و شما باید 
آن ها را بفروشید. اگر کسی را می شناسید که این 
جنس ها را بخرد، به دفتر جمعیــت امام علی در 
ســاختمان شــهید رضایی مراجعه کنید. اگر به 
دنبال فعالیت غیردرســی هســتید، االن فرصت 

خوبی دستتان آمده است.
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امریه
بدانید و آگاه باشید که تخصیص سهمیه امریه نوبت اول شروع شده است و اطالعیه ای 
مبنی بر جذب فارغ التحصیالن نخبه جهت اعزام در تاریخ های اول اردیبهشت، اول تیر و 
اول شهریور از طریق امریه سربازی پس از طی دوره آموزشی منتشر شده است. معاونت 
پژوهش و معاونت آموزش هر کدام سه نفر، کامپیوتر و ستاد شاهد دو نفر، مواد، صنایع، 

ریاضی، شیمی، معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی هر کدام یک نفر امریه می گیرند. عالقه مندان برای تکمیل 
فرم و تسلیم مدارک می توانند به این مراکز مراجعه کنند. گزینش نهایی براساس مصاحبه و بررسی سوابق تحصیلی و 

وضعیت تأهل و پس از احراز صالحیت عمومی داوطلبان صورت می گیرد. 

روز جهانی زن
یکشنبه گذشــته روز جهانی زن بود. گروه های مختلف دانشجویی دانشگاه هم به این 
بهانه برنامه داشتند. واحد مطالعات زنان انجمن اسالمی نشست »زن ایرانی در گذار از 
سنت به مدرنیته« را با نگاه به مقاله ای با همین نام روز شنبه و نشست »دستاوردهای 
جنبش زنان در ایران« را روز یکشنبه برگزار کرد. به همین مناسبت نمایشگاه عکسی 

هم در همکف ساختمان ابن سینا برپا شده بود. انجمن اسالمی دانشجویان مســتقل هم برنامه »انتخاب من« را 
درمورد ســؤاالت »حجاب، انتخاب من یا انتخاب دیگران برای من«، »مصونیت یعنی حجاب« و »حجاب خانم ها 

آری، نگاه آقایان نه« را دوشنبه در آمفی تئاتر مرکز برپا کرد. 

قواعد طنز
در روزنامــه شــماره 641  محمدحسین فاتحی*

منتشــره در مورخ شنبه 9 اســفندماه 1393 
مطلبی درخصوص مدیریت خانواده در صفحه 
آخر روزنامه درج شده بود. احتماالً و طبق روال 
قســمت »یک وجب روغن«، هدف نویســنده 
ایجاد یــک مطلب »طنــز« بوده اســت؛ ولی 
بایستی این نکته را مورد توجه قرار داد که بحث 
طنز قواعــد و اصولی دارد که به طــور مفصل و 
کافی در منابع مختلف مورد بررسی قرار گرفته 
و این نوشــتار قصد پرداختن به این موضوع را 

ندارد. 
فقط بر خود واجب دیدم تذکری دهم به روزنامه 
»دانشــگاه صنعتی شــریف« که بدون تردید، 
شوخی کردن با هر موضوعی آن هم موضوعات 
کالن و بنیادین مانند خانواده، کار شایســته ای 

نیست. 
یادمان نــرود یکــی از ابزارهای به فراموشــی 
سپردن یک موضوع، به سخره گرفتن آن است. 
به طور مثال در روزهای اخیر شــوخی هایی در 
باب »اختالس« همه جا شنیده می شود که این 
موضوع به مرور زمان وقــوع اصل قضیه را امری 
معمولی نشان خواهد داد و حساسیت جامعه را 

نسبت به آن کم خواهد کرد.
 البته جایــگاه طنز حقیقی در بیان مشــکالت 
بر کســی پوشــیده نیســت )همان طورکه در 
بسیاری از موارد در همین قســمت از روزنامه 
به درستی بدان پرداخته شــده است(؛ ولی این 
موضوع در خصــوص موارد بنیادین بایســتی 
 با ظرافــت و دقت بیشــتری مورد اســتفاده 

قرار گیرد. 
اگــر روزنامه بــه عنوان یــک ابــزار فرهنگی 
به خــود زحمت مــی داد و درخصــوص طرح 
»مدیریت خانــواده« با یکــی از صاحب نظران 
بــه گفت وگــو می پرداخــت، مســلماً تأثیر 
بیشــتری داشــت و حتــی می توانســت افق 
 بهتــری پیــش روی مجریــان ایــن طــرح 

قرار دهد.

*  دانشجوی دکتری مهندسی شیمی

در مــورد مرکــز المپیــاد 
شریف  دانشگاه  دانش آموزی 

توضیح بفرمایید.
یکی از اهداف معاونت فرهنگی به عنوان 
متولی کار دانش آموزی در دانشگاه، این 
است که دانش آموزان را با فضای دانشگاه 
آشنا کند. دانشگاه شــریف هم به جهت 
جایگاهی که در اذهــان عمومی و به تبع 
آن در اذهان دانش آمــوزان دارد، دنبال 
دانش آموزان نخبه اســت. قوانین حذف 
کنکور به این ســمت می رود که سوابق 
تحصیلی دانش آموزان در حضورشان در 
دانشگاه و انتخاب دانشگاه، مؤثر باشد. از 
این جهت معاونــت فرهنگی در دو حوزه 
خیلی جدی ورود پیدا کرده است که این 
دو حوزه دقیقاً مرتبط با سوابق تحصیلی 
دانش آموزان اســت. یکی بحث پژوهش 
است که مســابقات نادکاپ شریف را در 
اســفند ماه برگزار کردیم و دیگری بحث 
المپیادهای علمی است. هر دوی این ها 
موضوعاتی هســتند کــه دانش آموزان 
نخبه بــه ســراغ آن می رونــد. معاونت 
فرهنگی هم به جهت دغدغه اصلی ای که 
در این حوزه در خود احســاس می کند، 

این مرکز را راه اندازی کرده است.
مرکز چــه اهدافــی را دنبال 

می کند؟
با یک بررسی مشــخص می شود که مثاًل 
در المپیاد ریاضــی، از حدود 42 نفری که 
وارد مرحله دوم المپیاد می شوند، تقریباً 

3۸ نفرشان از دانش آموزان مدارس خاص 
تهران هستند که هزینه ها و شهریه های 
هنگفتی بــرای یــک ســال تحصیلی 
دانش آموز می گیرند. عدالت آموزشــی 
یکی از دغدغه هایی اســت کــه معاونت 
فرهنگی در این حوزه احساس کرده است. 
دانش آموزان نخبه شهرســتانی به جهت 
اینکه امکانات و زمینه های کمتری دارند و 
از استادان خیلی خوب نمی توانند استفاده 
کنند، نمی توانند آن طور که باید و شاید در 
این عرصه المپیاد دانش آموزی حضور پیدا 
کنند. معاونت فرهنگی با این دغدغه برای 
یکسان سازی فضا و ایجاد عدالت آموزشی 
در سطح کشور در حوزه المپیاد، این مرکز 
را راه اندازی کرده است. ما در این مدت از 
شهرستان های مختلف تماس داشتیم، از 
ایالم، کرمانشــاه، اردبیل و تقریباً از تمام 
شهرســتان ها تماس داشــتیم و به 250 
مدرسه تیزهوشــان سراسر کشور پوستر 
و نامه ارســال کرده ایم و بازخورد خیلی 
مثبتی نســبت به این حوزه داشــته ایم. 
پیش بینی هایمان این اســت که بین 70 
تا ۸0 درصد شــرکت کنندگان دوره های 
ما در نوروز کــه اولین دوره اســت و ویژه 
آماده ســازی مرحله دوم المپیاد است، از 
بچه های شهرستان باشــند و به هدفمان 
رسیدیم، یعنی ســعی کردیم با کمترین 
هزینه و بهترین استادها، این فضا را برای 

دانش آموزان مهیا کنیم.
اســتادهای ایــن دوره ها از 

خانواده شریف هستند؟
بله، به جز گروه زیســت که از استادهای 
دانشــگاه تهران هســتند، بقیه همگی 
از اســتادهای دانشگاه شــریف هستند. 
مــدال آوران  جــزو  اســتادها  ایــن 
المپیاد های کشوری و جهانی هستند یا 
فارغ التحصیالن شریف هستند یا مشغول 
به تحصیل در یکــی از مقاطع تحصیلی 
ارشد و دکتری دانشــگاه هستند و دو نفر 

از مدال آوران جهانی مقطع کارشناسی.
دوره  این  هزینه های  پرداخت 
با توجه بــه بحث تحقق عدالت 
آموزشــی که فرمودید، به چه 

صورت است؟
چند مدل ثبت نامی داریم. مدل اقساطی 
برای کارمندان دولت و فرهنگیان، مدل 
ثبت نام گروهی با تحفیــف ویژه و مدل 
ثبت نامی خــاص بــرای دانش آموزان 
بی بضاعت که از طریق هماهنگی تلفنی 
و شــفاهی با خود مرکز انجام می شــود. 
پیش بینی ما این است که بین 20 تا 30 
درصد بچه ها را به صورت رایگان ثبت نام 
کنیم، بقیــه را هم در قالب اقســاطی و 
ثبت نام های گروهی بــا تحفیفات ویژه. 
مابقــی هم کــه دانش آمــوزان تهرانی 
هســتند که تمکن مالی الزمه را دارند. 
در حقیقت مرکز المپیــاد دانش آموزی 
معاونت فرهنگی، چندین نفر را بورسیه 
کرده اســت تا بتواند بــه آن ها خدمات 
بدهــد و اهدافی را که دنبالش هســت، 

اجرایی کند.
عده ای از مخالفــان این طرح 
معتقدند که ایــن کار موجب 
زیر ســؤال رفتن برند دانشگاه 

می شود.
اکثر دانشــگاه های مطرح دنیا در حوزه 
ارتباط دانشگاه با مدارس و دانش آموزان 
در حال فعالیت هستند. ما کی می توانیم 
بگوییم کــه برند دانشــگاه زیر ســؤال 
می رود؟ زمانی که یــک کار بی کیفیت 
و بدون پشــتوانه علمی ارائه بدهیم. اما 
دانشــگاه تمام مقدمــات را حدود یک 
سالی اســت که آماده کرده است. زمانی 
که دانشــگاه بتواند خوب به دانش آموز 
معرفی شــود، دانش آموز نخبه دانشگاه 
شــریف را انتخاب خواهد کرد. می دانید 
که چند ســال قبل دانشگاه شریف برای 
المپیادی ها و صد نفر اول کنکور، همواره 
انتخاب اول بود. شــریف کماکان در اوج 
هســت؛ اما کم کم این آمــار در حال کم 
شدن است و این کم شــدن آمار نشان از 

یک نگرانی جدی است. 
مجوز فعالیت هــای مربوط به 
حوزه دانش آموزی، در گذشته 
با شریف نت بوده است. آیا این 

روند تغییر کرده است؟
طبــق مصوبــه جدیــد، کل کارهــای 
دانش آموزی و همین طور شــریف نت، 
زیرمجموعــه معاونت فرهنگی اســت 
و معاونــت فرهنگــی متولــی کارهای 

دانش آموزی است.
و نکته پایانی؟

من از دوســتانم در دانشــگاه خواهش 
می کنم که نقد منصفانه داشــته باشند، 
یعنی نقدی که با پیشــنهاد همراه باشد. 
اگر نقدمان منصفانه نباشــد، می توانیم 
صــورت مســئله را پــاک کنیــم؛ اما 
چاره ای حاصل نمی شــود و کاری جلو 
نخواهد رفت و اینکه ما دنبال اســتفاده 
از تجریبــات اســتادها و صاحب نظران 

هستیم. 

گفت وگویی درمورد چرایی فعالیت های مرکز المپیادهای دانش آموزی

دانشگاه های مطرح هم از این برنامه  ها دارند
گفت وگو »دانش آموزان المپیادی در تعطیالت نوروز به مهمانی صنعتی شریف می روند«. این عنوانی بود که مدتی پیش در 
سایت دانشگاه و برخی سایت های خبری کار شد و انتشار آن موجب بازخوردهای فراوانی شد. عده ای از استادان 
بیان کردند که این کار، چوب حراج زدن به برند دانشگاه است و آن را موضوعی منفی ارزیابی کردند. روزنامه شریف هم آن را در دراز مدت 
به ضرر دانشگاه دانست. انتقادها به گونه ای پیش رفت که سایت دانشگاه لینک این خبر را از روی سایت برداشت. در مقابل مجریان طرح 
هدف از این کار را عدالت آموزشی دانسته و از استقبال خوب دانش آموزان شهرســتانی از این طرح خبر داده است. برای روشن شدن 

اهداف اصلی این طرح به سراغ مهندس مهدی رشیدی، مدیر پروژه المپیاد دانش آموزی رفته ایم و نظراتش را جویا شده ایم.
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راهی برای نجات موش های آزمایشگاهی
برخالف دیگر بافت های بدن انسان، دسترســی به بافت عملکردی مغز برای انجام 
تحقیقات امکان پذیر نیســت؛ بنابراین دانشمندان با اســتفاده از ژل های پلیمری 
هوشــمند قادر به ساخت داربســتی شــبیه مغز اما در ابعاد کوچک و سپس رشد 
سلول های مغزی با کمک سلول های بنیادی روی این داربست شده اند. این نمونه 

کوچک شبیه سازی شده، برای درک بهتر عملکرد مغز افراد مبتال به اسکیزوفرنی یا دیگر بیماری های خاص 
انسان به کار می رود و در آینده  نزدیک محققان را از انجام آزمایش روی حیوانات آزمایشگاهی بی نیاز خواهد 

ساخت.

سیاه چاله ی جوان اما عظیم الجثه
گروهی از ستاره شناســان چینی به کمک تلســکوپ لیجیانگ موفق به کشــف 
ســیاه  چاله ای بســیار عظیم با جرمی معادل 12 میلیارد جرم خورشیدی شدند. 
اندازه این ســیاه چاله حدوداً 6 برابر سیاه چاله های هم ســنش است و سرعت رشد 
بســیار باالی آن ســؤاالت زیادی را درمورد تکامل ســیاه چاله ها، کهکشان ها و 

ستاره ها برای ستاره شناســان به وجود آورده است. پیش از این، بزرگ ترین ســیاه چاله  شناخته شده با عمر 
کمتر از 1 میلیارد، جرمی معادل 2 میلیارد جرم خورشــیدی )برابر با یک ششــم جرم سیاه چاله  کشف شده( 

داشت. این تیم ستاره شناسی قصد دارد در ادامه  تحقیقات از تلسکوپ فضایی هابل نیز کمک بگیرد.

علمــــــــــــــــــــــــــی شماره 644  سه شنبه 19  اسفند 1393دریچه

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
آیا به راستی حافظ آسمان را 

سبز می دید؟
تحقیقات نشان داده اند، چشم انسان تا مدت ها قادر 
به دیدن رنگ آبی نبوده است. حتماً شما هم ماجرای 
لباس آبی و مشکی یا سفید و طالیی را هفته گذشته 
شنیده اید. شــواهدی وجود دارد که نشان می دهد 
انسان در گذشته اصالً قادر به دیدن رنگ آبی نبوده 
است! دانشــمندی به نام ویلیام گلدستون در دهه 
1۸00 میالدی متوجه شــد که هومر در اودیســه 
اقیانوس را با صفاتی ازجمله »تیره همچون شراب« 
یا دیگر رنگ های عجیب توصیف کرده اســت؛ اما 
هیچ گاه نامی از رنگ آبی نبرده اســت. چند ســال 
بعد، واژه شناسی به نام الزاروس گایگر بررسی ها در 
این زمینه را ادامه داد و بــه تحلیل متون تاریخی با 
زبان های مختلف از جمله ایسلندی، هندو، چینی، 
عربی و عبری پرداخت و هیچ اشاره ای به رنگ آبی 
پیدا نکرد. در حقیقت، اولین جامعه ای که برای رنگ 
آبی واژه ای داشتند مصریان بودند، تنها فرهنگی که 
می توانستند رنگ دانه های آبی تولید کنند. به نظر 
می رسد که بعد از آن، آگاهی از این رنگ در سراسر 
جهان مدرن پخش شده است. اما تنها به این دلیل 
که واژه ای برای رنگ آبی وجود نداشــت، می توان 
نتیجه گرفت که اجداد ما اصــالً قادر به دیدن رنگ 
آبی نبودند؟ مطالعات مختلفــی انجام گرفت که 
یکی از قانع کننده تریِن آن ها توسط ژول دیویدوف 
روان شناس انگلیســی بود که تحقیقاتش را روی 
مردم قبیله هیمبا انجام می داد. در زبان این مردم، 
هیچ کلمه ای بــرای رنگ آبی وجود نــدارد و آن ها 
همچنان میان آبی و سبز تمایزی قائل نمی شوند. 
برای بررسی اینکه آیا آن ها واقعاً نمی توانند رنگ آبی 
را ببیند، او دایره ای با 11 مربع سبز و یک مربع آبی به 
آن ها نشان داد. اما مردم قبیله هیمبا برای تشخیص 
مربع با رنگ متفاوت بســیار تالش کردند. حدس 
برخی از آن ها زمان بســیاری برد و بسیاری اشتباه 
وجود داشــت. اما نکته جالب این اســت که اهالی 
قبیله هیمبا کلمات بسیار متعددی برای رنگ سبز 
دارند و درجات مختلفی از سبز را با کلمات مختلفی 
توصیــف می کنند. پــس بــرای معکوس کردن 
آزمایش، دیویدوف دایره مشــابهی را با 11 مربع با 
رنگ سبز و یک مربع دیگر با رنگ سبز متفاوتی به 
انگلیسی زبانان نشان داد. از سوی دیگر، مردم قبیله 
هیمبا سریعاً قادر به تشخیص مربع متفاوت بودند. 
مطالعه دیگری توسط دانشــمندان MIT در سال 
2007 نشان داد که روسی زبانان که برای رنگ آبی 
یک کلمه خاص ندارند و در عوض برای آبی کمرنگ 
)goluboy( و آبی تیــره )siniy( دو کلمه متفاوت 
دارند، می تواننــد میان رنگ های آبــی کمرنگ و 
پررنگ بسیار سریع تر از انگلیسی زبانان تمایز قائل 
شوند. نتایج تمام این بررســی ها نشان می دهد که 
احتماالً اجداد ما تا زمانی که کلمه ای برای رنگ آبی 
وجود نداشــته، این رنگ را نمی دیدند یا شاید این 
رنگ را درســت همان طور که ما امروز می دیدیم، 
می دیدنــد و اصاًل به آن توجهــی نمی کردند و این 

بسیار جالب است!

هیچ کس درمــورد رنگ این لباس  علمی
درست نمی گوید! به بیان دیگر این سعیده بهادری یکتا

لباس هیچ رنگی ندارد.
این روزها همه جا بحث بر سر این است که این لباس چه 

رنگی دارد.
ظاهراً برخــی افــراد آن را به رنــگ آبی و ســیاه و 
برخی دیگر ســفید و طالیــی می بیننــد. برخالف 
گفته بســیاری از منابــع اینترنتی، رنگی که شــما 
این لباس را مشــاهده می کنید، هیــچ چیز درمورد 
شــخصیت، روحیات یا آینــده شــما نمی گوید! اما 
افــراد مختلف واقعــاً آن را متفــاوت می بینند و این 
تنها مربوط به تفاوت چشــم و مغــز در نوع پردازش 
نور و اطالعات بصری اســت که در تمام افراد یکسان 
نیســت؛ مخصوصاً هنگامی که طول مــوج نوری که 
باید پردازش شــود، در مرز میان دو رنــِگ متفاوت 
باشد. هنگامی که تصویر را روشــن تر کنید، خواهید 
دید به وضوح سفید و طالیی به نظر می آید و وقتی آن  

را تیره می کنید، آبی و سیاه خواهد بود.
اینکه افراد مختلــف آن را متفــاوت می بینند، به هیچ 
عنوان تعجب آورتــر از این واقعیت که برخــی از افراد 
کوررنگ هستند یا اینکه حواس ما می تواند با توهم های 

نوری فریب بخورد نیست؛ مانند شکل زیر.
می توان با دالیل کاماًل علمی توجیــه کرد که چرا افراد 
مختلف لباس را بــه رنگ های متفاوتــی می بینند؛ اما 
ورای تمام این بحث ها نکاتی هســت کــه باید به آن ها 

توجه شود:
اول از همه، این تنها یکی از صدها مثالی است که نشان 
می دهد حواس ما آن قدرها هم کــه فکر می کنیم قابل 
اعتماد نیستند. نه تنها اطالعاتی که حواس ما دریافت 
می کنند، کامل نیســت اســت، بلکه حواس ما مجبور 
به تفســیر اطالعات دریافتی به بهترین شــکل ممکن 
هستند، درحالی که اغلب اوقات چندان موفق نیستند. 
بیشــتر اوقات حواس ما براســاس اطالعات اطراف و 
سرنخ های زمینه حدس هایی می زنند. غالباً ما چیزی 
را می بینیم یا درک می کنیم کــه انتظار داریم یا حتی 

می خواهیم دریافت یا درک کنیم!
به همین دلیل یکی از قوانین اساســی از تفکر انتقادی 
این اســت: »تنها به این دلیل که چیزی درست به نظر 
می رســد، به این معنا نیســت که واقعاً درست باشد«. 
ما باید همواره در نظر داشــته باشیم که آیا حواس ما، با 
توجه به شرایط محیطی غیرایده آل یا به دلیل تعصبات 

و انتظاراتمان ما را گمراه 
کرده اند؟ این گونه است 
که طرفــداران تیم های 
متفاوت نظرات مختلفی 
درمورد خطاهای رخ داده 
در بــازی دارنــد )آن ها 
گاهی واقعــاً رویدادها را 
متفــاوت می بینند( و به 
همیــن دلیل اســت که 
دیــدن روح در خانه ای 
تاریک که فکر می کنید 

خانه ارواح اســت، دلیل خوبی بــرای اثبات وجود روح 
نیست!

اما نکته دوم درمورد چگونگی جهان است. مقاله ای که 
به طور علمی تفاوت در رنگ لبــاس را توجیه می کند، 
درنهایت نتیجه می گیرد که افرادی که لباس را سفید و 
طالیی می بینند، کاماًل در اشتباه اند. به بیان دیگر، لباس 
در حقیقت آبی و سیاه است؛ زیرا هنگامی که رنگ ها را 
از عکس جــدا می کنید و در پالت رنگ  بــه دنبال آن ها 
می گردید در طیف مشــکی و آبی قــرار می گیرند. اما 
این نتیجه گیری کاماًل اشتباه اســت. نه به خاطر اینکه 
این رنگ ها در آن طیف قــرار ندارند یا لباس در حقیقت 
ســفید و طالیی اســت، بلکه به خاطر اینکه این لباس 

درحقیقت  اصاًل رنگی ندارد!
به این سؤاالت دقت کنید: چرا رنگ ها را می بینیم؟ چرا 
به طور مثال برگ را ســبز می بینیم؟ این امر در نهایت 
به علت نحوه خاص عملکرد نورون ها در مغز ماست. اما 
این طور نیست که نورون های ما سبز باشند! آن ها فقط 

تجربه سبز را ایجاد می کنند.
در حال حاضر، نورون ها به خاطر سیگنال های الکتریکی 
که چشم به آن ها می فرســتد، پیغامی تولید می کنند. 
اما این سیگنال های الکتریکی هم رنگی نیستند! آن ها 
فقط الکترون های متحرک اند و چشم شما سیگنال ها 
را به علت نحــوه میان کنش طول موج خاصــی از نور با 

ســلول های مخروطی و میله ای چشــم می فرستد. اما 
طول موج هــای مختلف نور نیــز واقعــاً در رنگ های 

متفاوتی نیستند.
این جمله ممکن اســت عجیب به نظر برســد؛ زیرا ما 
اغلب طول موج های مختلف را بــه رنگ های متفاوت 
تقســیم می کنیم. اما تفاوت میان طــول موج های نور 
به سادگی فاصله میان فوتون های آن هاست. فوتون ها 
در نور با فرکانس باال به یکدیگــر نزدیک اند و فوتون ها 
در نور با فرکانس پایین از یکدیگر دورند. )برای سهولت 
توضیح خاصیت دوگانگی ذره/ مــوج نور نادیده گرفته 
شده اســت( اما فوتون ها رنگ را براساس نزدیکی خود 
به دیگر فوتون ها تغییر نمی دهند. آن ها حتی اصاًل رنگ 
نیستند. در واقع، هنگامی که شما در طول روز در فضای 
باز قدم می زنید، هر ســانتی متر از فضای اطراف شــما 
از فوتون ها پر شده است؛ اما شــما آن ها را نمی بینید، 
بلکه در عوض قــادر به دیدن ســاختمان ها و درختان 

و... هستید.
شما برگ را سبز می بینید؛ زیرا طول موج خاصی از نور 
را جذب کرده و باقی را منعکــس می کند. این واقعیت 
که برگ طول موجی بین 495 تا 570 نانومتر را بازتاب 
می کند، موجب می شود که به رنگ سبز دیده شود. اما 
چیزی که باعث می شــود که این طول موج را منعکس 
کند سبز بودنش نیست، بلکه هر ســاختار مولکولی با 
نور به طریق خاصــی تعامــل دارد؛ به طوری که برخی 
فرکانس ها جذب شــده و باقی منعکس می شــوند. اما 

ساختار مولکولی هم، رنگ نیست!
و به ایــن ترتیب، هنگامی که شــما به یــک برگ نگاه 
کنید، برگ خودش سبز نیست، بلکه تنها طول موجی 
از نور را منعکس می کند که باعث می شــود چشــمان 
شما پیغامی را به مغز بفرســتند که تجربه سبز را تولید 
می کند. با درنظر گرفتن همه این هــا، تنها چیزی که 
حقیقتاً ســبز است، تجربه شــما از برگ است! برگ به 
خودی خود رنگی ندارد و تنها باعث می شــود که شما 

آن نوع خاص از تجربه را داشته باشید.
بنابراین تصویر جنجالی لباس نه آبی/ ســیاه است و نه 
ســفید/ طالیی، هیچ کدام نیســت و اصاًل رنگی ندارد. 
حقیقت قابل مشــاهده این اســت که ایــن تصویر چه 
طول موجی را روی صفحه  نمایشــگر کامپیوتر شما از 
خود ســاطع می کند، اما مغز افراد مختلف هم آن طول 
موج از نور را بــه طرق متفاوتی تفســیر می کند. حتی 
اگر طوری که اکثر مردم طول موج را آبی/ ســیاه تفسیر 
کرده انــد باشــد، گزاره 
»لباس آبی و سیاه است« 
درست تر از »لباس سفید 
و طالیی اســت« نیست. 
هــر دو گــزاره غلط اند؛ 
چون لبــاس درحقیقت 
اصاًل رنگی نــدارد و تنها 
درمورد نوع تجربه ای که 
لباس در افــراد مختلف 
ایجــاد کــرده، می توان 
گزاره ای صحیح ارائه داد.

جنجال آبی/ سیاه، سفید/ طالیی

هیچ کس درست نمی گوید!
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برنامه ریزی بهتر برای تابستان

کالیفرنیا، برکلــی: بهتریــن چیزها در 
زندگی نیازمند دوراندیشــی هســتند و یک 
تابستان لذت بخش هم از این قاعده مستثنی 
نیست. به همین دلیل اگر در نظر دارید وقت 
خود را در تابســتان آینده بــه دور از صفحه 
آشــنا و درخشــان کامپیوترتان در یک اتاق 
نیمه تاریــک بگذرانید، پیشــنهاد می کنیم 
از هم اکنون به دنبال فرصت های تابســتانی 
باشید. از کجا باید شــروع کرد؟ این نوشته را 

دنبال کنید.
مردم می گویند کارآموزی چیز خوبی اســت. 
مــردم همچنین می گوینــد که بایــد برای 
کاری که می کنید، پــول دریافت کنید، حتی 
اگر کار شــما ریختن قهوه باشــد. کارآموزی 
می توانــد آشــفته باشــد؛ امــا در عین حال 
تجربه ای اســت ارزشــمند و گران بهــا، اگر 
کارآموزی درســتی را انتخاب کرده باشــید. 
کارآموزی هــای مختلفــی وجــود دارد، در 
شــرکت ها، NGOها، حتی انتشــاراتی ها و 
کاخ ســفید! بنابراین از میان آن هــا به دقت 
انتخاب کنید و رزومه خــود را با تمام کارهای 
 هیجان انگیزی که دوست دارید انجام دهید، 

پر کنید.
ممکن اســت نخواهید هر روز صبح در اداره 
کارت بزنید یا شــاید بخواهید در مؤسســه 
تحقیقات عالی، مشــغول انجام پژوهش های 
ســطح اول باشــید. ما در این مورد قضاوت 
نمی کنیم. اما کالس های تابســتانی دانشگاه 
را نیز در نظر داشــته باشــید، حتی شــاید 
بخواهیــد برای شــرکت در برنامــه جهانی 
تابســتانی تقاضــا دهید یــا تنها بــا یکی از 
اســتادان موردعالقه تــان دربــاره کارهای 
تابســتانی اش صحبــت کنیــد. حداقلش 
این اســت که تابســتان فرصت بسیار خوبی 
اســت برای اینکه در خانه اثربخش باشــید، 
درحالی کــه خانواده و بســتگانتان شــما را 
احاطه کرده انــد! اما خود را بــرای اضطراب 

ناشی از دوری از دانشگاه آماده سازید.
قبول اســت، شــما نمی خواهید در دانشگاه 
بمانید، نمی خواهیــد کار کنید، نمی خواهید 
پژوهش انجام دهید. شــما می خواهید دنیا 
را بگردید، درست اســت؟ ممکن است حتی 
از االن پــرواز خــود را رزرو کرده باشــید و 
مشخصات منطقه سفر خود را به دست آورده 
باشــید. اما یادتان نــرود که در هــر یک از 
کیف هایتان، شــارژر تلفن همراه خود را قرار 

داده باشید.
صــرف نظــر از اینکه شــما چــه کاری در 
تابســتان انجام خواهید داد، برایتان بهترین 
آرزوها را داریــم و البته یــادآوری می کنیم 
 که هرچــه زودتر بــرای خــود برنامه ریزی 

کنید.

روی خط خارج

پنسیلوانیا، استیت کالج: مری بث  کمی آن سوتر
اســپنگ در حــال آماده کــردن حسین رجبی

چکمه های زمســتانی و کتاب های درسی خود است تا 
آن ها را بــا کفــش کار و ابــزارآالت تعویــض نماید. 
تعطیالت بهاری بــرای او به معنی اســتراحت در کنار 
ساحل نیســت؛ بلکه او به عنوان مدیر اجرایی »َمسکن 

برای بشریت« در پن استیت آماده کار است.
هنگام چکش کاری

هفته آینده بیش از شــصت نفر از داوطلبان »َمســکن 
برای بشــریت« در پن اســتیت به ُجرجیا، کارولینای 
جنوبــی، تگــزاس و فلوریدا ســفر خواهنــد کرد تا 
به ســاخت یا تعمیر خانه بپردازند. اســپنگ که خود 
دانشجوی زبان شناسی اســت، می گوید داوطلبان در 
کنار نجاران حرفه ای، دانشــجویان دیگر دانشگاه ها و 
نیز داوطلبان بزرگ ســال به کار مشغول خواهند شد. 
هرچند داوطلبان کار از ابزارآالت و ماشین های سنگین 
استفاده خواهند کرد، اسپنگ معتقد است هیچ تجربه 

قبلی برای این کار نیاز نیست.
یکی از داوطلبان که پیش از این تجربه ســاخت خانه 
را داشته، می گوید هرچند کار ســاخت و ساز سخت و 
پرزحمت است، ارزش آن را دارد؛ چون آن ها با کسانی 
کار می کنند که نســبت به جامعه احساس مسئولیت 
می کنند. مســئول هماهنگ کننده ایــن گروه ضمن 
تأیید صحبت های این داوطلب ابراز شــگفتی می کند 
از اینکه این تعداد افراد می توانند به هدف خود در زمانی 
کوتاه و با کار مشترکشــان دســت پیدا کنند: »وقتی 
دستان شــما کثیف می شود، پیشــرفت کار و تغییری 
را که در جامعه پدید آورده اید، مشــاهده می کنید. آن 
وقت اســت که تأثیر خود را مســتقیماً می بینید و این 

تجربه ای است که به ندرت به دست می آید«.

ایجاد بنیانی جدید
اولین سفر برای اعضای جدید بســیار متفاوت خواهد 
بود. فقر و بی خانمانی در حومه شهر با آنچه در دانشگاه 
نشان داده می شود، متفاوت است. یکی از دانشجویان 
به یاد می آورد که زمانی که بــرای اولین بار به این گروه 
ملحق شد، از گسترش فقر متحیر شد. اسپنگ امیدوار 
اســت دانشــجویان ورودی جدید و نیز اعضای جدید 
گروه با دید جدیدی از این سفر بازگردند و درک کنند 
که فقر در مناطق مختلف چگونه است. وی می گوید در 
ُجرجیا قرار اســت 65 خانه را در یک منطقه ساخته یا 
تعمیر کنند: »هدف من در این سفر برای اعضای جدید 
و نیز اعضای قدیمی این اســت کــه این گونه مناطق را 

بشناســند. من از آ ن ها می خواهم از خود بپرسند چرا 
این مناطق نیازمندند، مشکالت آن ها چیست و چگونه 

می توانند بر این مشکالت غلبه کنند.«

سقف را باال ببر
ســقف، یکی از قســمت های الزم هر خانه ای اســت. 
ســقف برای اســپنگ بخش جدایی ناپذیر از تجربه او 
در گروه اســت. توانایی وی در کارکردن روی ســقف 
نه تنها نشان دهنده مهارت های ســاخت و ساز اوست؛ 
بلکه رشد او را در گروه نشــان می دهد. وی می گوید با 
اینکه کارکردن روی ســقف در ابتدا برایش ترســناک 
بود، هرچقدر بیشتر سرگرم کار می شد، ترس او بیشتر 

می ریخت.
یکی از شــروطی که برای خانواده های دریافت کننده 
این کمک ها منظور شــده، این اســت کــه آن ها خود 
باید در ساخت خانه هایشان کمک کنند. بدین ترتیب 
داوطلبان ضمن برقراری ارتباط بهتر با این خانواده ها، 
اثر کار خــود را در شــادمانی آن ها پــس از پایان کار 

خواهند دید.

 خانه جایی است که 
دل ها در آن قرار دارد

داوطلبــی برای این گــروه طی تعطیــالت بهاری راه 
خوبی اســت برای مشغول شــدن به کار و ایجاد تغییر 
در جامعه: »پــس از پایان کار شــما مطمئنید که یک 
کار خوب برای کســی انجام داده اید، به جای اینکه به 
تعطیالت بروید«. اسپنگ در نظر دارد پس از تعطیالت 
درباره بی خانمان ها و فقر در دانشگاه اطالع رسانی کند: 
»انتقال این تجربه به دیگران آن چیزی است که مرا به 

ادامه کار وامی دارد«.

دانشجویان تعطیالت بهاری خود را صرف کمک رسانی می کنند

کمیک برگزیده

شماره 644  سه شنبه 19  اسفند 1393کـــــــمی آن ســـــــــوتر

بیماری 200 ساکن خوابگاه
دانشگاه شیراز: از عصر روز 10 اسفند، تعدادی از دانشجویان خوابگاه های پردیس ارم 
با عالئم کوفتگی، بدن درد، بی حالی و دل درد و بعضاً تب و لرز به مراکز درمانی دانشــگاه 
مراجعه کردند. سه چهارم دانشجویان دختر و یک چهارم پســر بودند و مجموعاً 200 
دانشــجو تحت درمان قرار گرفتند که حدود 20 دانشجو در بیمارستان بستری شدند. 

معاون دانشجویی گفت: هرچند عالئم بیماری شــبیه مسمومیت غذایی اســت، تعدادی از دانشجویان از غذای 
دانشگاه اســتفاده نکرده بودند. وی با قبول مسئولیت این اتفاق از دانشــجویان عذرخواهی کرد و گفت: نظارت بر 

سیستم بهداشتی افزایش می یابد و درصورت مشخص شدن علت بیماری با خاطیان به شدت برخورد می شود. 

جشن هشتادمین سال
دانشگاه تهران: جشن تأســیس دانشــگاه با حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی 
سرپرست دانشــگاه، دکتر محمدرضا عارف و جمعی از مدیران و دانشجویان دانشگاه و 
شماری از رؤسای دانشگاه های خارجی در تاالر شهید نوروزی کوی برگزار شد. پیش از 
برگزاری این مراسم، نخست پرچم جمهوری اسالمی ایران وهشتادمین سال تصویب 

قانون تأسیس دانشگاه در میدان اصلی کوی به اهتزاز درآمد. سپس آیین افتتاح موزه کوی دانشگاه که در بردارنده 
اشیاء و نمونه های تاریخی این مجموعه فرهنگی است، برگزار شــد. در پایان این مراسم کنسرت موسیقی سنتی 

توسط گروه رستاک اجرا شد که مورد توجه دانشجویان و حضار قرار گرفت. 
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خطر ریزش شنوایی
سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده تعداد افرادی که به خاطر گوش دادن به موسیقی 
با صدای بلند دچار آسیب جدی در شنوایی شــده اند، رو به افزایش است. این سازمان 
می گوید به خاطر سالمت شــنوایی تان بهتر است بیشتر از یک ساعت در روز موسیقی 
گوش ندهید. البته برای ما که موسیقی زمان زیادی از روزمان را به خودش اختصاص 

می دهد، عمل به این توصیه ناممکن به نظر می آید. این ســازمان همچنین پیشــنهاد می کند هنگام شــنیدن 
موســیقی، صدا را طوری تنظیم کنید که  60درصد از باالترین صدای قابل پخش دستگاهتان باشد. کارشناسان 
گفته اند که موقع گوش دادن به موســیقی خیلی بلند به ازای هر ســه دســیبلی که به صدا اضافه می شود، عمر 

شنوایی شما نصف می شود.

گوشی دایره ای
شــرکت Monohm گوشــی جدیدی روانه بازار کرده که یک فرق اساسی با بقیه 
دارد: به شــکل دایره اســت! این گجت جالب که شبیه یک ســاعت جیبی است، 
امسال در کنگره جهانی موبایل در بارسلونا معرفی شــد و بازخورد مثبتی گرفت.  
Runcibleاگرچه یک اسمارت فون کامل است، به دلیل نداشتن سخت افزار قوی 

انتظار نمی رود بتواند با گوشــی هایی مثل آیفون و گلکسی رقابت کند. ســازندگان گوشی از شکل دایره ای 
آن نهایت اســتفاده را برده اند. مثاًل با آن می توانید عکس یا ویدئوی دایره شکل بگیرید و اگر گوشی را هنگام 
عکاسی بچرخانید، فوکوس و زوم انجام می شــود. بدنه  بیرونی از جنس مواد مختلفی مثل قلع، مس، برنج و 

چوب ساخته شده است.

اف یـــــــــــــــــــــــــک

عمر شرکت های بزرگ تمام شده است؟

پایان امپراتوری ها
دن گیلمور کسی اســت که سابقه   اف یک

زیادی در نوشتن مطالب مربوط به سحر بختیاری
فناوری در روزنامه های معروف دارد. در آخرین نوشــته 
سعی کرده است نشــان بدهد که کمپانی های بزرگ در 
درجه اول نفع خودشان را در نظر می گیرد، حتی اگر این 
کار به ضرر مشتری ها و کابران باشد. مقاله ای که در ادامه 
بخشی از آن را می خوانید و یکی از مهم ترین دغدغه های 
حال حاضر یعنی نادیده گرفته شدن حریم خصوصی و 
امنیت کاربران توســط این شــرکت ها را نیز بررســی 

می کند.
از میانه دهه 1990 بود که به عنوان یک ســتون نویس 
فناوری، شــروع به نوشــتن کردم. اســتفاده عمومی 
از اینترنت تازه شــروع شــده بــود. در همــان زمان به 
خوانندگان خود پیشــنهاد کردم کــه فریب بازی های 
شــرکت های فنــاوری را نخورنــد. همین حــاال، این 
متن را با یــک لپ تاپ مجهــز بــه GNU/Linux که 
یک سیســتم عامل رایگان اســت، تایــپ می کنم و از 
لپ تاپ های مجهز به ویندوز و اپل اســتفاده نمی کنم. 
فکر می کنید چرا تبلت و گوشی تلفن من به یک نسخه 
امن شــده  اندروید بــه نــام Cyanogenmod مجهز 
است و مثل سایرین از سیســتم عامل iOS اپل یا نسخه 

استاندارد اندروید استفاده نمی کنم؟
چون در قدم اول بایــد بگویم که با همیــن ابزارها من 
می توانم کارهای خود را به خوبــی انجام دهم. می توانم 
بازی کنم، تمــام ســایت هایی را که نیــاز دارم، بدون 
محدودیت بازدید کنم و بسیاری از کارهای روزانه خود را 
به خوبی انجام دهم. در واقع پلتفرم های جایگزین ویندوز 
و اپل در حال حاضر به جایی رســیده اند که می توانند به 
خوبی تمامی نیازهای من را پاســخ گو باشند. اما مهم تر 
آنکه، دلیل اصلی استفاده من از این پلتفرم های جایگزین 
تغییر تفکرم درخصوص سیاست هایی است که در عرصه 
فناوری وجود دارد. من حاال معتقد هستم که برای اینکه 

بتوان حداکثر اســتفاده را از فناوری هــای حال حاضر 
انجام داد، بهتر اســت که انســان به غریزه و ارزش های 
خودش توجه کند. این ارزش ها با یک مفهوم پایه ای آغاز 
می شوند: »ما کنترل خود را روی ابزارهایی که زمانی قرار 
بوده فرصت های برابری را در ابــراز نوآوری ارائه کنند، از 

دست داده ایم و این فرایند باید متوقف شود«.
کنترل پلتفرم هایی چون ویندوز و اپل اکنون به صورت 
متمرکــز و زیر نظــر دولت ها و شــرکت های قدرتمند 
انجام می شود. آن ها ابزارهایی را درون این پلتفرم ها قرار 
داده اند که به شــدت امنیت حریم خصوصی ما را تحت 
تأثیر قرار می دهد، آزادی بیان مــا را کاهش می دهند و 
تجارت و فرهنگ را آن چنان کــه می خواهند ، محدود 
می کنند. البته معموالً ما خودمان مجوزهای دسترسی 
را به این پلتفرم ها می دهیم؛ چرا کــه برای راحتی کار با 
آن ها چاره ای نداریم که دسترســی های زیادی به آن ها 
بدهیم. اما حقیقت این است که ما دانش بسیار محدودی 
در این حوزه داریــم. ابزارهایی که مــن در حال حاضر 
از آن ها استفاده می کنم، بر اســاس ارزش های جمعی 

توسعه داده شــده اند، نه ارزش های شرکت های عظیم 
تولیدکننده نرم افزار.

شــاید این تفکر پیش بیاید که من از توهم توطئه سخن 
می گویم؛ اما به واقع این طور نیست. من شخصاً در حال 
امتحان برخی از مبانی هستم که به بسیاری از افراد اجازه 
می دهد تا از فســت فودها دوری کنند یا سبک زندگی 
خام خواری را انتخاب کنند یا اینکه ردپای کربنی را که از 
خود به جا می گذارند، کاهش دهند. یا تنها با شرکت هایی 
معامله کنند که مســئولیت های اجتماعی نیز دارند؛ اما 
تفاوت من این اســت که در حال امتحــان این موارد در 
حوزه فناوری هستم. قصد موعظه ندارم، اما اگر بخواهم 
حتی برخی از شــما خوانندگان را با خــود در این حوزه 
همراه کنم، حتــی در برخی از موارد، بــاز هم من موفق 
بوده ام. البته راه زیادی برای رســیدن به آزادی در حوزه 
فناوری وجود دارد؛ اما هر راهی از قدم اول آغاز می شود. 
شــاید به نظر غیرممکن بیاید، اما حرکت در این مسیر 

یک سفر است، یک سفر ادامه دار.
shabakeh-mag.com :منبع

EmiGens Plus
کنســول های  هر چقدر 
بــازی پیشــرفت کنند 
و مجهــز بشــوند، بــاز 
نمی توانند بــرای ما جای 
همتایان قدیمی شــان را 

بگیرند. راز و رمزی که در بازی های بی گرافیک 
و ســاده کنســول های قدیمی به خصوص سگا 
وجود داشــت، هیچ وقت در بازی های نســل 
جدید تکرار نشــد. کینکت داشــته باشــیم یا 
پلی استیشــن فرقی نمی کند، ســگا و میکرو 
برایمان چیز دیگری است و باز هم می خواهیم 
روی کامپیوتر یا گوشــی مان لذتــش را تجربه 
کنیم. اپلیکیشنی که می خواهیم معرفی کنیم 
هم قرار است همین کار را برایمان انجام بدهد. 
EmiGens  برنامه ای اســت که به شما اجازه 
می دهد بتوانید روی گوشــی تان بازی های سگا 
را انجام بدهیــد و خاطرات کودکی تــان را زنده 
کنید. از ویژگی های خیلی خوب این نرم افزار این 
است که امکاناتی که در دســتگاه سگا نداشتیم 
اینجا برایمان وجود دارد، چیزهایی مثل امکان 
ذخیره کــردن مراحــل و امکان بیشــتر برای 
تغییر Settings بازی ها. این اپلیکیشــن برای 
گوشــی های دارای سیســتم عامل ویندوزفون 
ارائه شــده و البته همتایان مختلفــی هم برای 
دیگر سیســتم عامل ها دارد. اگر اندروید دارید 
Sega Emulator و اگــر از دیوایس هــای 
 اپل اســتفاده می کنید Sega Simulator و

 Exclamation نرم افزارهایی هستند که این 
کار را برای شما انجام می دهند.

 عکس هایتان را 
در ios 8  بازیابی کنید

ios 8 اگر آیفون داریــد و 
رویــش نصــب اســت، 
خوشــحال باشــید کــه 
می توانیــد عکس هایــی 
کــه از گوشــی حــذف 

شــده را بازیابی کنید.ios 8  تصاویر پاک شده در 
آیفون را ذخیره می کند و از این طریق می شــود 
 آن هــا را برگرداند. برای این کار، اول به قســمت

 Camera Roll بروید و Albums را انتخاب 
نمایید. فهرستی از آلبوم ها را خواهید دید.

 Recently  به سمت پایین حرکت کنید تا گزینه
Deleted  را ببینید. این همان پوشــه ای است 
که هر چیزی را که کاربر حــذف می کند به طور 
خودکار به مدت 30 روز نگهداری می کند و البته 
پس از پایان این بازه زمانی فایل ها برای همیشه 
حذف می شوند. اینجا می توانید مدت زمان حذف 
هر فایل را ببینید و عکس هایی که به اشتباه حذف 
کرده اید، بازیابی کنید و بقیه را با خیال راحت دور 

بیندازید.

نرم افزار

ترفند

شماره 644  سه شنبه 19  اسفند 1393

شریکی که برای موفقیت الزم دارید
استیو وزنیاک متولد سال 1950، یار غار اســتیو جابز بود. بدون او شاید نه جابز و 
نه اپل به جایی نمی رســیدند. او بود که دو کامپیوتر اپل 1 و 2 را در دو سال پیاپی 
طراحی کرد و باعث شــد همه نام اپل را جدی بگیرند. او و جابز سال 1971 با هم 
مالقات کردند. خود وزنیاک در این بــاره می گوید: »اولین بار وقتی که من دوران 
دانشگاهم را ســپری می کردم و جابز هنوز به مدرســه می رفت )!( ما با هم آشنا 
شدیم. یک دوســت به من گفته بود که باید با استیو جابز آشــنا بشوم، چون او از 

الکترونیک خوشش می آید و از آن گذشته شوخ طبع هم هست!«
این دو کارشــان را در کمپانی آتاری با هم شــروع کردند. شــرکت با جابز قرار 
گذاشته بود که در برابر هر تراشــه ای که از روی دستگاه حذف کند و هزینه ها را 
کاهش بدهد 100دالر پول دریافت می کند. او هم با استیو وزنیاک مشورت کرد 
و موفق شد با روش پیشنهادی او یعنی حافظه دسترسی تصادفی تعداد زیادی 
تراشه را از روی بازی حذف کند. نقطه مشــترک جالب دیگر آن ها این است که 

هر دو قبل از اتمام دوران تحصیــل انصراف دادند و رفتند 
ســراغ ایده هایی که داشــتند و اولین آن ها ســاخت یک 
کامپیوتر شــخصی بود. پس شروع کردند به فروختن همه 

وسایلشان، از فولوکس واگن گرفته تا ماشین حساب علمی و جمعاً 1300دالر 
جمع کردند و شروع کردند به ســاخت. این گونه بود که اپل1 زاده شد، شرکت 
اپل به وجود آمد و وزنیاک پست معاونت ارشــد بخش توسعه و پژوهش اپل را از 
آن خود کرد. البته بعدها از اپل جدا شد و درباره آن چنین گفت: رسانه ها گمان 
می کردند من شــرکت اپل را به دلیل چیزهایی که دوست نداشتم، ترک کردم 
یا برای اینکه بتوانم حقوق بازنشســتگی ام را به عنوان یک وفادار هر ماه بگیرم. 
این ها کاماًل اشتباه اند. من فقط می خواســتم تجربه های بیشتری در ساخت و 
طراحی محصوالت کوچک کســب کنم؛ برای مثال یک دســتگاه کنترل از راه 

دور عمومی!

آی تی نگار
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پیشنــــــــــــــــــــهاد

و اما یک پیشــنهاد خفن آخر سالی: کنسرت 
پینک فلوید. البته کنســرت 19۸2 آن و البته 
فیلمش. ســینما کــورش، همان ســینمای 
خوشگل و خارجی که نزدیکی های شریف هم 
هست، دوشنبه هفته بعد 25 اسفند، کنسرت 
دیوار پینک فلوید را روی پرده نمایش می دهد. 
برای آن هایی کــه این گروه را نمی شناســند 
بگویم که پینک فلوید یک گروه  راک انگلیسی 
قدیمی اســت که توانســته با موسیقی خاص 
خودش، اشعار فلسفی، اســتفاده از تجربیات 
صوتی و خلق اجراهای زنده اســتادانه به یکی 
از تأثیرگذارتریــن و پرطرفدارترین گروه های 
موســیقی تبدیل شود. 
اکــران ایــن کنســرت 
برنامــه ای عالی اســت 
سینه چاک  عشاق  برای 
پینک فلویــد و عشــاق 
ســینه چاک تر قطعه »دیــوار« این گــروه تا 
برگردند به ســال های دور این گروه افسانه ای 

و هم خوانی کنند که:

We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave them kids alone
Hey! Teachers! Leave them kids 
alone!
All in all it's just another brick in the 
wall
All in all you're just another brick in 
the wall

کنسرت پینک فلوید

انتظار دارید به شــما شــریفی های بافرهنگ 
و کماالت، شــما صفحه پیشــنهادخوان ها، 
شما خفن ها، چه چیزی پیشــنهاد بدهیم که 
به عنوان کادوی عید به دوســتانتان بدهید؟ 
واضح و مبرهن اســت که کتــاب! مخصوصاً 

اینکه تخفیف هم داشته باشد.
کتاب فروشی الرستان که کتاب فروشی خیلی 
خوبی هم هســت، عیدی اش برای نوروز به شما 
و دوستانتان تخفیف خرید از این کتاب فروشی 
است. این کتابفروشــی در صفحه فیس بوکش 
نوشته است: »وقتی پیشنهاد می کنیم که امسال 
کتاب عیدی بدهید، این همراهی را هم می کنیم 

که امتیازهــای ویژه ای را 
برای دوستانی که به این 
پیشنهاد عمل می کنند، 
در نظر بگیریم«.   عیدی 
هم به این صورت اســت 

 که اگر کمتر از صدهزار تومــان خرید کنید، ده 
تا پانزده درصد تخفیف می دهند. اگر بیشــتر از 
صدهزار تومان خرید کنید، بیســت هزار تومان 
و به انتخاب خودتان، کتــاب عیدی می گیرید. 
به عالوه اگر حال و حوصله مانــدن در ترافیک 
شــب عید را ندارید، می توانید کتاب هایتان را 
سفارش دهید تا آن ها برایتان با هزینه خودشان 
بفرستند. این ها به کنار، عیدی جداگانه ای هم 
برایتان درنظر گرفته اند که خواهید گرفت! االن 
با همه ایــن توصیفات عالقه مند شــدید بروید 

کتاب بخرید؟ بروید شاید قاقالی لی هم دادند!
نشــانی: تهران، خیابان مطهری، اول خیابان 

الرستان، کاشی 100.
تلفن: 021۸۸۸99365 

عیدی 

باید بگوییم که مثل پارسال پیشنهاد ما این 
است که تعطیالت عید را مسافرت نروید؛ 
چون که 70 میلیــون آدم در این جاده ها 
هستند و زمان و اعصاب زیادی باید بگذارید 
تا به مقصد برسید. تازه این درحالتی است 

که فرض کنیم تصادف نکنید و زنده و با تنی ســالم، 
هرچند با اعصابی به فنارفته، به مقصدتان برســید. به 
مقصد هم که رسیدید، آن قدر شلوغ است که هرجای 
دیدنی که بخواهید بروید، بایــد زمان زیادی در صف 
خرید بلیت باشــید، بعدش هم بیشــتر کله آدم ها را 
خواهید دید تــا مکان دیدنی مذکور. حــاال اگر از این 
مسائل لذت می برید و قصد سفر دارید، الاقل با هواپیما 

بروید. می گویید گران اســت. می گوییم 
بلیت چارتر بخرید. اینکه چارتر چیســت 
و از کجا آمده اســت و چه معنــی دارد را 
خودتان در اینترنت سرچ کنید. هرچه باشد 
نتیجه اش می شود بلیت ارزان. مثاًل فرض 
کنید با بهترین هواپیما از تهران تا کیش، فقط 32هزار 
تومان باشــد، یا از تهران تا استانبول 120هزار تومان.  
بلیت ها را به راحتی می توانید بخرید؛ ولی اینکه بلیت 
چارتری با برنامه شما جور باشد، بستگی شدیدی به 
شانس شما دارد. پس اگر خوش شانس هستید، سری 

به این سایت ها بزنید:
www.tcharter.ir  www.charter724.ir

بلیت چارتر

گاهی آن قــدر در طول ســال مشــغله داریم که 
حتی یک بار هم ســینما نمی رویــم؛ اما تعطیالت 
نــوروز فرصــت خوبی اســت برای جبــران همه 

سینمانرفتن هایمان.
اما در نوروز 94 چه فیلم هایــی را برویم بینیم؟ هر 
سال برای نوروز فیلم های جشنواره آن سال اکران 
می شــود و بر ســر اینکه کدام یک از فیلم ها اکران 
شود، بحث فراوان است. امســال هم بعد از کش و 
قوس هایی درنهایت فیلم های نوروزی اعالم شدند: 

ایران برگر از مســعود جعفری جوزانی، 
اســتراحت مطلق از محمدرضا کاهانی، 
رخ دیوانه از ابوالحســن داوودی، طعم 
شیرین خیال از کمال تبریزی و روباه از 
بهروز افخمی. این فیلم ها در همه ایران 

روی پرده می رود. 
اما گروه هنر و تجربه هم اکران نوروزی دارد که خبر 
خوبی اســت برای عالقه مندان سینمای مستقل؛ 
هرچند این فیلم ها در تهران و فقط چند شهرستان 
روی صحنه می رود. فیلم هایی که تابه حال در این 
گروه برای اکران در نوروز معرفی شده است این ها 
هستند: مردی که اسب شد از امیرحسین سقفی، 
پریدن از ارتفــاع کم از حامد رجبــی، صحنه های 
خارجی از علیرضا رســولی نژاد، روز مبــادا از فائزه 
عزیزخانــی و مســتند آتــالن از معین 
کریم الدینی. امــا جالب ترین اکران این 
گروه فیلم گاو داریوش مهرجویی است 
که بعد از 45 سال قرار است دوباره روی 

پرده برود. از دستش ندهید.

اکران های نوروزی

شب عید است و رسم سالیان دراز ما  ایرانیــان، نو و نوارکــردن، تا ما هم پیشنهاد
همراه با طبیعت پوششــی نو بر تن زندگی مان کنیم، از 
لباس تا وســایل خانه. به همین مناســبت خجســته 
تصمیــم گرفتیم بــرای آن دســته از دوســتانی که 
نمی دانند در این تهران درندشــت کجــا بروند خرید، 
مرکزخریدهــای این شــهر را معرفی کنیــم، آن هم 

ارزان ترهایش را.

باغ سپهساالر
خیلی ها ازجمله نگارنده، آن قدر یک کفش را می پوشند 
که کفش فلک زده دیگــر نایی بــرای راه رفتن برایش 
نمی ماند و رســماً به آدم التماس می کند که بیندازدش 
دور. کیف هم که دیگر نگو. خالصه اگر شــما هم کیف و 
کفشتان به این روزگار دچار شــده و قصد خرید دارید، 
سری به سپهساالر بزنید، خیابانی که دوطرفش فقط و 
فقط مغازه کیف و کفش فروشی اســت و ماشین ها هم 
اجازه ورود به آن را ندارنــد. جایش متروخور و قیمت ها 

هم درمقایسه با بقیه جاها مناسب است.
نشــانی: بین میــدان بهارســتان و چهارراه 

ظهیراالسالم، خیابان صف یا همان باغ سپهساالر.

میدان فردوسی
سپه ساالر همه نوع کیف و کفشــی دارد؛ اما اگر کیف و 
کفش چرم می خواهید یا برای زمســتان سال بعدتان 

دســتکش، کاله یا پالتوی چرم نیاز دارید، بهترین جا 
خیابان فردوسی است. هم مغازه های غیر برند دارد، هم 

برندهایی مثل چرم مشهد و نوین چرم و... .
نشانی: میدان فردوسی، اوایل خیابان فردوسی.

منیریه
بورس لوازم ورزشــی منیریه اســت، از کفش فوتبال و 
بســکتبال بگیر تا کفش و عصای کوه تا کاپشن و شلوار 
ورزشــی تا هر آن چیزی کــه مرتبط با ورزش اســت. 
خالصه اگر قصد دارید در تعطیالت عید ســفر بروید و 
کفش کتانی یا لباس گرم کن درست حســابی ندارید، 
حتماً ســری به منیریه بزنید و از انبوه مغازه های لوازم 

ورزشی کفتان ببرد!
نشانی: میدان منیریه.

باب همایون
قابل توجــه آقایان دانشــجو، مخصوصــاً آن هایی که 
به سالمتی دارند داماد می شــوند یا در ایام عید، عروسی 
دعوت اند! بورس کت و شــلوار تهــران در خیابانی واقع 
اســت به نام باب همایون، خیابانی کــه آن قدر قدیمی 
اســت که می گویند جزء اولین خیابان های تهران است 
که سنگ فرش و بعدها آسفالت شــده  است. از قدمتش 
که بگذریــم، کت و شــلوارهای این خیابــان به  طرزی 
باورنکردنی قیمت هایش کمتر از بقیه جاهاســت. البته 
که مثل بقیه جاهایی که بورِس یک کاالست، باید خوب 

بگردید تا جنس موردنظرتان را پیدا کنید. ولی اگر وقت 
و حوصله بگذارید، کت و شــلوار خوبی را با قیمت خیلی 

بهتری از مراکز خرید باالی شهر پیدا می کنید.
نشانی: متروی امام خمینی.

پاساژ شانزه لیزه
قابل توجه خانم های دانشــجو، مخصوصــاً آن هایی 
که در ایام عید عروســی یا مهمانــی دعوت اند. بورس 
لباس مجلسی پاساژی است که به نام پاساژ شانزه لیزه 
معروف اســت. البته اســِم رســمی اش میــالد قائم 
اســت ولی همه آن را با نام قدیمی اش، شــانزه لیزه، 

می شناســند. حاال اسمش هرچه باشــد، لباس های 
مجلســی آن با قیمتی بهتر از دیگر مراکز خرید عرضه 

می شود.
نشانی: سه راه جمهوری، خیابان لبافی نژاد.

مراکز خرید
پاســاژ قائم: مرکز خریدی در شــمال شــهر با قیمت 
مناسب درمقایسه با مرکز خریدهای دیگر شمال شهر. 
پاســاژ رضا: مرکز خریدی با قیمت مناسب در جنوب 

شهر. 
نشانی: مترو 15 خرداد، جنب بازار بزرگ

راهنمای خرید  شب عید
نگاهی به مراکز خرید خوش قیمت تهران
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 با دست پس بزن
با پا پیش بکش

واژه تعطیل در لغت نامه 
به معنای »ترک کردن چیزی 
یا خالی گذاشتن آن« است. 

حاال سؤال ما این است: وقتی 
خوابگاه تا 25 اسفند شام 

 دارد )!(
صرفًا باز بودن دِر خوابگاه 

نشانه تعطیل نبودن است؟ 
یا اینکه وقتی تمام اجزای 
سیستم کار کنند، نتیجه 

می شود یک جایی تعطیل 
نیست؟ تازه آموزش هم گفته 

که تا 27 اسفند باید تشریفتان 
را بیاورید سر کالس.

ساقیا آمدن عید مبارک بادت...

این روز ها حــال و هوای 
همه بسیار دیدنی است. 
بهار در راه اســت. این را 
می شــود خیلی راحت از 
نشــانه ها فهمید. اشتباه 
نکنید. منظــورم بوی بهار و شــکوفه ها و از 

این دست سوسول بازی ها نیست. 
از اولین نشــانه های آمدن بهار این است که 
یک روز تی ای گرامی به یک بــاره می آید و 
از پروژه هایــی می گوید که بــرای عید باید 
انجامشــان دهید و تمرینــات و تحقیقات 
و هزاران هــزار بدبختــی دیگر کــه وقتی 
می بینید می گوییــد ای کاش این 13 روز را 
فول کالس داشــتیم، ولی این خیل تکلیف 
را نه. البته دانشــجویان هم این روزها مانند 
دهه های گذشــته عمل نمی کنند و به نوعی 

جهش ژنتیکی یافته اند. 
از راهکارهایی کــه در این بــاب می توانید 
بزنید این است که سؤاالت را میان دوستان 
تقســیم کنید. اگر هم تعدادتــان از تعداد 
ســؤاالت بیشــتر بود، دعوا نکنید. آن هایی 
که ســؤال بهشان نرســیده اســت را برای 
 حل  تمرینــات غافلگیرکننده تــرم ذخیره 

کنید. 
از دیگر عالئم این است که اســتادان یا دیر 
می آیند یا اصــاًل دیگر گیــر نمی آیند. من 
از شــما می پرسم. خود شــما بیشتر ترجیح 
می دهیــد زمانتــان را در ســواحل زیبای 
قبرس و طبیعت زیبای کانــادا بگذرانید، یا 
اینکه بروید ســر یک کالس و درس بدهید و 
همه مثل شلغم نگاهتان کنند. سؤال هم که 
می پرســید لبخند گل و گشادی می زنند که 

یعنی خوابیم مزاحم نشوید.
البته بعضی از اســتادان هــم بلیت ایاالت 
خارجــه گیرشــان نمی آیــد. به هــر حال 
ظرفیت محدود اســت. کالس این استادان 
تا روز آخــر و تــا آخرین دقایــق به صورت 
مقتدرانــه برقرار اســت، حضــور غیاب هم 

دارد. دیگر خود دانید.
در هر حــال چه یک هفته زودتــر و چه یک 
هفته دیرتــر باید رفــت. امــا نمی دانم که 
چطور باید از اینجا دل کنــد. از اینترنتی که 
مدام وصل بود. از صبح هایی که مرغ ســحر 
هنوز خواب بود و مــا در کوچه های تاریک 
به ســمت دانشــگاه روانه بودیــم و از همه 
مهم تر... این مدت تعطیالت را از گرســنگی 

چه کنیم. 
آن قدر غذاهای ســلف بهمان چســبیده که 
دســتپخت غیر، دیگر به ما نمی سازد. همین 
جا از آشــپزان عزیز ســلف تقاضــا دارم که 
یک مقدار غذا اضافی درســت کننــد تا ما 
با خود ببریم ســفر. در انتها هــم بگویم که 
لطفــاً  نگهبانــان خوابگاه ها را زیــاد کنید؛ 
 چون بچه هــا کتاب هایشــان را می گذارند

 بماند.

این شــماره از روزنامــه را تقدیم می کنیــم به همه باغبان هــای دانشــگاه. تقدیم می کنیم تا تشــکر کوچکی 
کرده باشیم از همه زحماتی که در ســرما و گرما می کشــند تا قیافه شریف خوشــگل و گل و بلبل باشد. تقدیم 
می کنیم بهشــان، چون همه می دانیم که کالس 7 صبح چقدر ســخت اســت، اما فکر نکرده ایم که سر سرمای 
زمســتان، قبل از اینکه دانشجوها چشمشــان را باز کرده باشند، از خواب پاشــدن و به گل و گیاه آب دادن یعنی 
 چه! تقدیم می کنیم به همه زحمات بی دریغشــان، چه آبیاری و کاشــت گل و گیاه، چه خیس کردن نیمکت ها 

و دانشجو ها!

تقدیم می شود به ...

صفحـــــــه آخـــــــــر

ســالم.  آخرین اس ام اس های 93 را هم گفتیم با 
عرض تبریک سال نو شروع کنیم. آن قدر حرف 
در دل بچه ها بود که دلمان نیامد همگی را قبل از 
سال تحویل چاپ نکنیم، این شد که یک شماره،  
فقط یک شماره از حامد تأملی عزیز اجازه گرفتیم 
و از مرز گذشتیم و نصف صفحه را اختصاص دادیم 
به حرف های خودتان. یادتان نرود مشکالتتان را 

بگویید و باقی اش را به ما بسپارید.
۰916.6689: ســالم . من حاج محمد گنج هســتم 
که در شماره پیش تولدم رو تبریک گفتین. لطفاً این 
پیام رو بچاپیــد، خیلي حیاتیه. جنــاب حاج مهدي 
قاسمي، از اینکه در شــماره قبل با تبریک تولد بنده 
را خوشحال کردي، بسیار سپاس گزارم. دمتون گرم. 

چاپ کنید.
    اینکه از 4 شــماره آخر تونســتید 

دوستتون رو تشخیص بدید، جای تقدیر داره.
۰912.8526: ســالم از اینکه موفقیت تیم والیبال 
کارکنان دانشگاه رو اعالم کردید، متشکریم. ولي تیم 
شناي کارکنان هم مانند والیبال مقام سوم را امسال 
در مسابقات کارکنان کســب کرد. لطفاً عنوان کنید. 

باتشکر، کاظمي.
    مرحبا! همین افتخــارات جز علمی 
شریفه که اونو متمایز کرده. ولی خداییش زودتر 

خبر بدین ما کار کنیم تو روزنامه.
۰936.2653: ســالم. یــه وجــب روغن شــماره 

641تون سرشار از جنسیت گرایي بود. از شما بعیده.
    به هر حال ما میــدون رو برای همه باز 

گذاشتیم.
۰91۰.8746: خسته ام، خسته مي فهمي؟

    دو هفته دیگه عیده، یکی یکی می ریم 
خونه هامون، خستگی همه درمیاد ایشاال.

۰93۰.9749: سالم خســته نباشید. مي خواستم از 
این برنامه ي خون گرفتــن و اینا یه انتقادي بکنم. اوالً 
که مسئوالنش خیلي نامحترم بودن و انگار دارن به ما 
لطف مي کنن. به زور جوابمونــو مي دادن. ثانیاً خیلي 
بي برنامه بود و همش عالفمون کردن. آخرشم خون 

نگرفتن! لطفاً بگید براي برنامه هاي بعدي دقت بشه.
    الکی مثاًل اونا هم دکتر جراحن!

۰91۰.8746: چرا دانشــکده صنایع از نیروي جوان 
که انــرژي و انگیزه بیشــتري دارند، بــراي تدریس 

استفاده نمي کنه؟ واقعاً چرا؟
    چرا واقعًا؟ البتــه گفتن دارن نیروی 

تازه نفس وارد می کنن.
۰919.9181: سالم. لطف کنید به اساتید بگید ما سر 
کالس مي آییم و وقت مي گذاریم. توقع داریم اســتاد 
یک چیزي خارج از کتاب مرجــع درس هم بگویند. 
وگرنه اگه قرار بــود مو به مو کتــاب را درس بدهند، 
خونــدن کتاب، هم راحــت بود، هم زمــان کمتري 

مي برد. ما استاد مي خوایم نه کتاب ناطق!
   دنبال دردسر می گردیا! همین مطالب 
کتــاب رو درس می دن، آخرش معلوم نیســت 
سؤاال از کجا دراومده. دیگه وای به حال وقتی که 
درس دادنشون هم خارج از کتاب باشه. البته فک 

نکنم هیچ استادی بعد از کالس وقت نداشته باشه!
۰914.4982: ســالم خواســتم بگم ایــن واقعیت 

افزوده هاتون کار نمي کنه. انگار سرور برنامه خرابه.
    بینشــون تک و توک ممکنه موردی 
داشته باشه؛ اما اکثراً کار می کنن. بازم ممنون از 

اطالع دادنتون.
۰912.4727: نوشــته بودید بوي دانشکده صنایع. 
آقا از دستشــویي هاي برق بوي کود حیواني میاد نه 

انساني. بله بله بوي...

   امان از تجربه!
۰915.4418: ســالم... لطفاً برســد به دست خانم 
رضایي... یه روز تشــریف بیارند همون بادبادک هایي 
که مي گفتن رو ببینن... باالخره سطحشــون از لوله 

پولیکا قطعاً باالتره.
    سالم، همین که خودتون با گونه ای از 
لوله های سرویس بهداشــتی مقایسه کردید، یه 

جور تأییده!
۰936.38۰4: علیرضــا ملکي تولــدت مبارک! از 

طرف بچه هاي اتاق 310 به جز مهدی.
   علیرضا ملکی تولدت مبارک! از طرف 

همه بچه های روزنامه شریف.
۰918.3343: یه تشــکر ویــژه دارم از ســرمقاله 

»سعدی انقالبی«. پیش به سوی پیشرفت نه توسعه!
۰915.1933: کاش دانشــکده صنایــع هم کمي به 

شرایط فیزیکي استادها اهمیت بده! مخصوصاً سن.
    یه مقاله درمورد »اســتراتژی های 

استفاده از نیروهای جوان« بدید درست می شه.
۰937.124۰: دانشــگاه خواجه نصیر بایــد بیاد از 
دانشکده هوافضاي شــریف یاد بگیره که با آغوش باز 
از هر کسي که از راه مي رســه استقبال مي کنه. حتي 
اگه طرف از دانشــگاه آزاد باشــه! الکي مثاًل دکتر... 
 استاده :( نه اینکه عذر استادشون رو بخوان و بیرونش 

کنن.
   حاال هی بگید این چهارپایه  گرم و نرم 

به کسی وفا نمی کنه! کو گوش شنوا؟
۰91۰.1252: صندلي هاي ابن ســینا همه مانتوها و 

لباسامون رو سوراخ کرده. شکایت به کجا بریم؟
    شــکایت؟ خیاطــی یــاد بگیرید، 
ســریع تر کارتون راه می افته تا دنبال شکایت 

برید.

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه
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