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دانشجوهایی که مواظب ورودی های جدید هستند

هوای شما را داریم
این مشکل شماست

»اگر اینو یک ســال پیش 
می دونســتم...«؛ تــا امروز 
چقــدر از جمالت مشــابه 
این اســتفاده کرده ایم؟ اگر 
همان ترم دو می دانستم که 
چقدر باید مواظبش باشم... اگر همان ترم روش 
درست اســتفاده از حذف دبلیو را بلد بودم... اگر 
از مدیریت زمان در خوابگاه از همان ســال اول 
بیشتر می دانستم... و بســیاری اگرهای دیگر. 
همه آن هایی که حداقل چند ترم یا چند سال از 
ورودی جدید بودنشان گذشته، هنوز به روشنی 
و البتــه به تلخی حــس رهاشــدن و تنهابودن 
در محیطی تــازه و ناآشــنا را به خاطــر دارند. 
خوابگاهی تازه وارد این حس رهاشدن و تنهایی 

در جنگل را بیشتر و عمیق تر درک کرده است.
سیستم آموزشــی برای همه جنبه های زندگی 
ما این پاســخ را دارد: »این مشکل شماست!« 
بله این مشــکل شماســت که بایــد بیاموزید 
در خوابگاه چطــور زندگی کنید. شــما باید به 
تنهایی بیاموزیــد که زندگی در دانشــگاه چه 
شــکلی اســت و چطور باید از پس مشکالت و 
تنش های آن بربیایید. اگر از گواهی پزشکی آن 
هم برای موجه کردن غیبت در جلســه امتحان 
بگذریم، مدرسه و دانشگاه به جز چارت درسی 
و ارزشیابی به دیگر شــئون زندگی شما کاری 

ندارد. 
واقعیت این اســت کــه آمــوزش مهارت های 
زندگــی در هــر محیطــی را خودمــان باید 
بیاموزیم. این وظیفه شخصی هر کسی و بخش 
جدایی ناپذیر از زندگی هر انســان اســت. اما 
سؤال این است که سیستم آموزشی از مدرسه 
تا دانشــگاه، هیچ وظیفه ای در این باب ندارد؟ 
آیا دانشگاه وظیفه ندارد زمینه مناسب را برای 
آموختن این مهارت ها به دانشــجو فراهم کند؟ 
دانشگاه نباید نگران تنهایی ها، سرخوردگی ها 
و ناسازگاری های دانشــجو حداقل در زندگی 
خوابگاهی باشــد؟ بعید است کســی از میان 
مسئوالن دانشــگاه وظیفه ای هر چند حداقلی 
برای نهاد دانشگاه در این مســائل قائل نباشد. 
اما هر ناظر منصفی خواهد گفت که دانشجو در 
این حوزه ها کاماًل تنهاست و البته خود دانشجو 
این تنهایی و رها شــدن را بیــش از همه لمس 

کرده است. 
حاال چند دانشجوی سال باالیی خوابگاهی کمی 
به ســاکنان تازه خوابگاه توجه می کنند. تالش 
می کنند حداقل چیزهایی را که خودشان پس 
از چند سال زندگی خوابگاهی و دانشگاه یافته اند 
به آن ها منتقل کنند تا چند ســال بعد افسوس 
ندانستن و نشنیدنشــان را نخورند. این حداقل 
کاری اســت که می توان برای این دانشــجوی 
تازه وارد تنها کرد و از احساس رهاشدنش کمی 
کاست. پشتیبان های دانشگاه چند سالی است 
که این کار را می کننــد. هرچند تمرکز اصلی باز 
هم بر آموزش بوده و بیشتر به دانشجوها مشاوره 
تحصیلی داده شده اســت، همین که احساس 
کنی کســی هرچند اندک هوایت را دارد، حس 

خوبی است. 
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فوتسال
نیم فصل دوم لیگ فوتسال پسران از امروز به طور رســمی آغاز می شود و در اولین 
بازی، قهرمان نیم فصل، م.شــیمی، به مصاف کامپیوتر می رود. م.شیمی در بازی 
رفت توانسته بود ســه بر صفر کامپیوتر را شکست دهد. در بازی دوم، مواد-هوافضا 
که تساوی یک بریکش مقابل برق در آخرین بازی سال گذشته باعث شد قهرمانی 

نیم فصل را از دســت بدهد، با عمرانی بازی می کند که در بازی رفت دو بر یک همین هوافضا را شکست داده 
بود. در بازی ســوم هم برق به میدان می رود تا انتقام باخت شــش بر دوی بازی رفت مقابل شیمی-فیزیک را 

بگیرد. 

بسکتبال
تیم بسکتبال دانشــگاه که در لیگ بسکتبال دســته دوم بزرگ ساالن تهران بازی 
می کند، یکشنبه با تیم مهرام بازی دوســتانه ای داشت و در نهایت با نتیجه نزدیک 
88 به 75 بازی را واگذار کرد. در ادامه همین بازی ها، تیم دانشــگاه شــنبه هفته 
آینده از ساعت 7 عصر با تیم تالش بازی می کند. اگر عالقه مند به بسکتبال هستید 

و می خواهید از نزدیک تیم والیبال دانشــگاه را ببینید و تشویقشان کنید، بازی ها در ورزشگاه شهید حیدرنیا 
برگزار می شود. دسترســی به ورزشگاه هم خیلی آسان اســت و از خیابان انقالب که به حافظ وارد می شوید، 

سوله بزرگ ورزشگاه را راحت می توانید پیدا کنید. 

اعتکاف رجبیه
ثبت نام اعتکاف مسجد دانشــگاه از صبح امروز آغاز شده است و تا دوازده شب 28 
اردیبهشت در سایت هیئت الزهرا به نشانی www.azzahraa.org  ادامه خواهد 
داشــت. هزینه ثبت نام برای دانشــجویان 25هزار تومان، برای فارغ التحصیالن 
50 هزار تومان و ســایرین 70 هزار تومان است. مراســم اعتکاف هم از دوازدهم تا 

چهاردهم اردیبهشت برگزار می شــود و از شــب دوازدهم پذیرای معتکفین خواهد بود. سخنرانان اعتکاف 
امسال، حاج آقا پناهیان، حاج آقا جاودان و حاج آقا صدیقی هستند و آقایان میثم مطیعی، رضا بکائی، حسین 

رضاییان و امیر عباسی برای مداحی دعوت شده اند. 

بازای
پشت دانشکده عمران از هر کسی بپرسید )البته اگر کســی را پیدا کردید( بهتان 
می گوید ساختمان بازای کجاست. به تازگی یک سالن مطالعه ده نفره در این مکان 
برای شما تدارک دیده شده اســت که امکاناتش بد نیست و از ساعت هشت صبح تا 
ده شب در خدمت شماســت. روزهای زوج مخصوص خانم ها و روزهای فرد برای 

آقایان در نظر گرفته شده است. سالن تا قبل از ساعت دو برای مطالعه انفرادی قابل استفاده است و پس از آن 
امکان مطالعه گروهی و جلسات هم وجود دارد. امکان اســتفاده فضا برای گروه های دانشجویی با اعالم قبلی 

http://janet.ir/hall ممکن خواهد بود. اطالعات بیشتر در

از این هفته قصد داریم روزهای سه شــنبه در 
این ســتون نگاهی به اتفاقات ورزشی داشته 
باشــیم. اگر به نظرتان ایده خوبی است و شما 
هم مایل به تحلیل های ورزشــی هستید، به ما 
پیامک بدهید. با تبریک قهرمانی دلچســب 
تیم کشــتی آزاد در جام جهانــی آمریکا در 
این شــماره به موضوع داغ ایــن روزها یعنی 
ســرمربی تیم ملــی فوتبــال پرداخته ایم.

کی روش و مسئله  جهانی شدن 
محمدصالح سلطانی  کارلوس کی روش پرتغالی، 

در فروردین مــاه 90 به ایران آمــد و حاال دوران 
حضور او در تیم ملی چهارساله شده است. درست 
بــه انــدازه عمر یــک دولــت. طبــق آخرین 
نظرســنجی ها، حدود 75درصد مــردم ایران از 
عملکرد او رضایت دارند. چه چیزی باعث شــده 
عملکرد کــی روش تا ایــن حد مقبــول مردم 
مشکل پسند ایران باشــد؟ بیایید نگاهی به تیم 
ملی فوتبال ایران، قبل و پــس از روی کار آمدن 
کی روش بیندازیم. تیمی که کی روش در آخرین 
روزهــای فروردین 90 تحویــل گرفت، یک تیم 
از هم گســیخته و درهم ریخته بود. تیمی که به 
مفتضحانه ترین شــکل ممکن از صعــود به جام 
جهانی 2010 بازمانده بــود و در جام ملت های 
آسیای2011 به راحتی تسلیم کره جنوبی شده و 
در باتالق یک چهارم نهایــی مانده بود. تیمی که 
پس از برانکو، سایه ســه مربی ایرانی را باالی سر 
خود دیده و به افتخار درخور ذکری نرسیده بود. 
کی روش اما برای »جهانی ســازی« فوتبال ایران 
آمد. تیمی کــه او برایمان ســاخته، یک تیم در 
کالس بین المللی است. تیمی که تاکتیک و اصول 
مشخصی برای بازی دارد. تیمی که در حضور کره 
جنوبی، به عنوان ســرگروه راهــی جام جهانی 
می شود. تیمی که می تواند مقتدرانه و سربلند،90 
دقیقه نایب قهرمان جام جهانــی 2014 را محو 
نمایش خود کند. حاال تیمی داریم که می شــود 
بازی هایش را آنالیز کرد و به نکات درخور توجهی 
رســید. تیم ملی ما با کــی روش انــگار دنیای 

بزرگ تری دارد و آرزوهای شیرین تری.  
تیم او بعــد از چهار ســال، امــروز دارد به ثمر 
می نشــیند. تاکتیک های او حــاال در تیم ملی 
نهادینه شــده اند. نمایش عالی مقابل شــیلی و 
بازی خوب مقابل ســوئد این را بــه ما می گوید. 
تیم ما، چهار سال بعد از روی کار آمدن کی روش 
برترین تیم آســیایی رنکینگ فیفاســت. تیم 
ایران حاال مطابق اســتانداردهای جهانی بازی 
می کند و از همه مهم تر اینکه ســتاره تیم ملی، 
حاال خوِد »تیم« اســت، نه فــالن بازیکن. هیچ 
ســتاره ای بزرگ تــر از مربی و هیــچ بازیکنی 
بزرگ تر از تیم ملی نیســت. کســی نمی تواند 
برای پوشــیدن پیراهن تیم ملی شرط بگذارد. 
همین جهانی شدن و تبدیل تیم ایران به یک تیم 
حرفه ای و تاکتیک پذیر، باارزش ترین دستاورد 
کی روش پس از 4 سال برای فوتبال ایران است. 
مردم این را خوب می فهمند و بــه همین دلیل 

است که او را دوست دارند. 
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گزارش این روزها که هوا حسابی با نشاط و بهاری شده، برنامه ها و مسابقات 
ورزشــی خوابگاه ها هم رونق گرفته و دانشجوها، چه تماشاچی ها و آرام نصیری

چه اعضای تیم های مختلف را فعال تر کرده است. مسابقات فوتسال طرشت 3 از اواسط 
اسفند سال گذشته شروع شده و خوابگاه های آزادی و وزوایی هم که سالن ورزش ندارند، 
برای مسابقه به طرشت می آیند. مســابقات فوتسال با شرکت شــانزده تیم از خوابگاه 
طرشت 3، دو تیم از خوابگاه آزادی و سه تیم از خوابگاه وزوایی آغاز شد و تا همین روزها در 
حال پیگیری بود. مسابقات فوتسال که پای ثابت برنامه های خوابگاه است، سال تحصیلی 
گذشته برگزار نشــد؛ اما امســال با پیگیری انجمن های ورزشــی خوابگاه و همکاری 
تربیت بدنی و معاونت دانشجویی مجدداً در خوابگاه برپا شد. مرحله گروهی بازی ها اسفند 
ماه به اتمام رسید و مرحله حذفی پس از تعطیالت نوروز پیگیری شد.  مسابقات با قهرمانی 
تیم وشناور گ به پایان رسید. امیر حسین احمدی، محمد هاشمی کیاسری، امیر حسین 
فالح، میر مجید میــر آقایی، فاضل ایزدپنــاه، ابوالفضل محب، بهــادر بیگمی، مهدی 
سعیدی کیاسری، بیژن زاهدی و علی اکبر مؤمنی ملکشاه هم اعضای تیم قهرمان بودند. 

والیبال با مسئوالن
بعد از اتمام مسابقات فوتســال حاال نوبت دوســتداران والیبال است که خودی نشان 
دهند. از دیشــب 16 تیم از ســاکنان خوابگاه طرشــت3 در قالب تیم های والیبال به 
مصاف هم رفتند تا سوله ورزشی خوابگاه، اردیبهشــت ماه را هم مثل فرودین پررونق 
و داغ پیش رو داشته باشد. تیم ها در چهار گروه چهارتایی دسته بندی شده اند و پس از 
پایان دور گروهی، مرحله حذفی بازی ها آغاز خواهد شد. از نکات جالب توجه این بازی 
حضور مدیران دانشجویی دانشگاه در این مسابقات است. مهندس سیه بازی مدیر امور 
دانشجویی، حسینی مدیر امور تغذیه و سلطانی مسئول اداره امور خوابگاه ها با لباس تیم 

شورای صنفی دانشگاه در مسابقات حضور دارند. 

مسابقات ورزشی در خوابگاه

پایان فوتسال و شروع والیبال
وقتی ورودی جدید هستید، انطباق  با محیط تــازه دانشــگاه، از نحوه گزارش
کالس رفتــن و تعامــل بــا اســتاد و حــل تمرین و 
ســال باالیی ها تا گرفتن خدمات از ادارات دانشــگاه، 
حســابی زمان و توان شــما را به خــودش اختصاص 
می دهد. اضافه شــدن مشــکالت زندگی خوابگاهی و 
یادگرفتــن چطور زندگی کــردن در ایــن محیط تازه 
نســبت خوبی بــا آســایش و آرامــش نــدارد و کار 

خوابگاهی ها را سخت تر هم می کند. 
طرح پشــتیبان دانشجو از ســال 86 با همین هدف راه 
افتاد که دانشجوهای ســال باالیی تجربیات خودشان 
را با ســاز و کار مشــخص و منظمی به ورودی های تازه 
خوابگاه منتقــل کنند. تعدادی از دانشــجوها که چند 
سالی بیشتر تجربه زندگی دانشــجویی داشتند و البته 
از نظر درسی وضع مطلوبی دارند و اخالقشان هم مورد 
تأیید مسئوالن دانشگاه بود، برای کمک به دانشجوهای 
ورودی جدید هم رشته شــان انتخاب شــدند. وظیفه 
اصلی پشتیبان ها از آن ســال پایش و مشاوره درسی به 
تازه واردها بود. البته در کنارش همیشــه مشاوره های 
شخصی، انتقال تجربه درمورد رشته تحصیلی و زندگی 

در دانشگاه و خوابگاه هم  چاشنی کار بوده است. 
چهارشنبه گذشته پشــتیبان های خوابگاه های شهید 
احمدی روشــن و طرشت 3 در ســاختمان تغذیه دور 
هم جمع شدند تا با حضور مسئوالن دانشگاه مروری بر 
فعالیت های پشتیبان ها داشته باشند و از بعضی از آن ها 
تقدیر کنند. برنامه با ســخنرانی دکتــر وثوقی وحدت 
معاون محترم امور دانشجویی که اتفاقاً طرح پشتیبان 
در دوره قبلی معاونت وی راه اندازی شد، آغاز شد. البته 
قرار بود در ابتدا گزارشــی از فعالیت های صورت گرفته 
در سال جاری ارائه شــود که به علت تأکید دکتر وثوقی 
بر ارائه گــزارش در حضور دکتر فتوحــی، ارائه گزارش 
تا رسیدن رئیس دانشــگاه به تعویق افتاد و بخش اول 
برنامه سخنرانی معاون دانشجویی شــد. دکتر وثوقی 
با اشاره به آیه 32 ســوره مائده که هر کس یک انسان را 
زنده کند، گویی همه انسان ها را زنده کرده است، نقش 
پشتیبان ها را تبیین کرد و بعضی نتایج و فواید این طرح 

را برشمرد.
ادامه برنامه بــه توضیحات دکتر علیشــاهی اســتاد 
دانشکده ریاضی، در رابطه با شیوه جدید تدریس درس 

ریاضی 1 اختصاص داشت. روشی جدیدی که با هدف 
خارج کردن شــکل و محتوای تدریــس ریاضی از روال 
معمول سال های گذشته از ســوی دانشکده ریاضی به 

اجرا درآمد. 
پس از صحبت کوتــاه دکتر علیشــاهی و حضور دکتر 
فتوحی نوبت ارائه گزارش فعالیت ها رسید که می توان 

آن را به این شکل خالصه کرد. 
1. برگزاری کالس های حل تمریــن در ایام امتحانات 

میان ترم و پایان ترم.
2. راه اندازی سایت و انجمن گفت وگوی طرح پشتیبان 
بــه آدرس poshtiban.stu.sharif.ir جهــت ارائــه 

جزوات درسی، نمونه سؤاالت امتحانی و اطالع رسانی.
 MATLAB 3. کالس های آموزشی جانبی مانند

و... .
همان طور کــه گفتیم و البتــه ناگفته هم پیداســت، 
مشکالت دانشجوهای خوابگاهی ورودی جدید خیلی 
بیشــتر و پیچیده تر از خوابگاهی هاست؛ اما نمودارهای 
زیر نشان از این دارد که تالش های پشتیبان ها در کنار 
جدی بودن خود خوابگاهی ها نتایج خوب و قابل قبولی 
داشته اســت.  برنامه با ســخنرانی دکتر فتوحی ادامه 
پیدا کرد. رئیس دانشــگاه با اشــاره به مسائل فرهنگی 

خوابگاه ها گفت: طرح پشــتیبان نباید صرفاً در زمینه 
آموزشــی فعالیت کند و باید در زمینه مسائل فرهنگی 
ورودی ها هــم فعال تر شــود. چراکه دانشــگاهی که 
بهترین دانشــجوها را از نظر علمــی دارد، باید از لحاظ 

اخالقی، رفتاری و قانون مداری هم بهترین باشد.
بخش دیگر برنامه هم تقدیر از پشــتیبان های برتر بود. 
پشــتیبان های موفق تر خوابگاه شهید احمدی روشن، 

این ها بودند: 
امین فالحتی

مهدی شفیعی
محمدجواد محمدزاده.

از میان پشــتیبان های خوابگاه طرشــت 3 هم از چند 
نفری تقدیر شد:

محسن عموسلطانی
محمدرشاد اصفهانی

محسن مندگاری.

برنامه با نماز مغرب و عشــا، صرف شــام و البته عکس 
یادگاری با حضور رئیس دانشگاه، مسئول نهاد، معاون و 
مدیر دانشجویی و مسئول مرکز مشاوره به اتمام رسید. 

دانشجوهایی که مواظب ورودی های جدید هستند

هوای شما را داریم

بــــــــخش  خـــــــبری

ثبت نام کالس های مرکز زبان ها شروع شد و   
تا 3 اردیبهشت ادامه دارد. این کالس ها شامل 
کالس های تافل، جی آر ای  و مکالمه از سطح 
مبتدی تا پیشرفته می شود. برای ثبت نام به 

مرکز زبان ها، خانم فخاری، مراجعه کنید. 
در ضلع جنوبی ابن سینا، غرفه ای برای فروش   
مجموعه ای از کارهای دستی دانشجویان و 
فارغ التحصیالن دانشــگاه برگزار شده است 
که منافع آن به کودکان شــیرخوارگاه آمنه 
می رســد. غرفه تا فردا برپاست. در ضمن اگر 
هوا آفتابی بود، غرفه را جلو ســاختمان سلف 

خواهران می یابید.
واحد مطالعات انجمن اســالمی، سلســله   
جلســات تاریخ معاصر را با محوریت کتاب 
ایران بین دو انقالب از اســفند سال گذشته 
آغاز کرده اســت. این جلسات هر  سه شنبه از 
ســاعت15  تا16:30  در اتاق انجمن واقع در 

همکف ابنس برگزار می شوند.
امروز برنامه دیدار با خانواده شــهید ســید   
حســن کریمیان، ویــژه پســران، برگزار 
می شــود. اگر قصد شــرکت در این برنامه را 
دارید، می توانید با شماره 09124470353 
هماهنگی های الزم را انجــام دهید. حرکت 

ساعت 16:30 از در نقلیه صورت می گیرد.
مهلت ثبت نام مســابقه نجات تخم مرغ تا 2   
اردیبهشت تمدید شد. این مسابقه 6 خرداد، 
با سرپرســتی دکتر توفیق و همکاری مجله 
عمران شــریف برگزار می شــود. اطالعات 
 .sharif.edu/~toufigh/gallery :بیشتر در
گروه کوه پیمایــش جنگل ابر شــاهرود را   
در روزهــای 3 و 4 اردیبهشــت، مخصوص 
دختران، برگزار می کند. اگر قصد شــرکت 
در این برنامــه را دارید، باید ســاعت 12 روز 
یکشــنبه 30 فروردین در شهید رضایی، در 

جلسه توجیهی حضور داشته باشید. 
تعدادی از دانشــجویان به دنبال بازگشایی   
جمعیــت هالل احمر دانشــگاه هســتند. 
درصــورت تمایــل بــرای فعالیــت در 
شــورای مرکزی ایــن جمعیت، با شــماره 

09137486953 تماس بگیرید.
مســابقات بســکتبال ســه نفره و شوت   
دختران که از یکشنبه 23 فروردین شروع 
شده بود، چهارشــنبه 26 فروردین پایان 
می یابد. مکان برگزاری این مســابقه سالن 
استاد جباری است و مسابقه برای هر تیم، 

10 دقیقه به طول می انجامد. 

بسکتبال قهرمانی دانشگاه
باالخره بازی های بســکتبال پســران قهرمانی دانشگاه شروع شــد و در اولین بازی 
م.شــیمی-عمران-برق با نتیجه 70 بر 62 فارغ التحصیالن را پشــت سر گذاشت. 
هوافضایی ها هم برخالف سال های گذشــته که اکثراً یک پای فینال بودند، مسابقات 
گروهی را خیلی بد شروع کردند و با نتیجه 55 بر 38 مغلوب مکانیک-متالورژی شدند. 

دیروز هم مکانیک-متالورژی جایگاهش را در جدول بهتر کرد و با برد 53 بر 50 مقابل م.شیمی-عمران-برق در 
صدر جدول گروهی ایســتاد. هوافضا هم جلوی ریاضی-کامپیوتر با نتیجه 70 بر 60 شکست خورد تا قعرنشین 

جدول باشد. چهارشنبه هم ریاضی-کامپیوتر با مکانیک-متالورژی و هوافضا با فارغ التحصیالن بازی می کند.

هوافضا به پیش
شاید برای خیلی از شــما فرصتی برای محک زدن مهارت های فنی خود و مقایسه آن با 
دیگران پیش نیامده باشد. اما هفتمین دوره مســابقات ملی دانشجویی هوافضا فرصت 
خوبی برای پیشبرد این هدف است. تا جمعه 28  فروردین مهلت دارید که از طریق سایت 
aerocomp.ir ثبت نام کنید. مسابقه در بخش های گالیدر، گالیدر ویژه و روبات پرنده از 

9 تا 12 اردیبهشت برگزار می شود. احتماالً برایتان جالب باشد که بدانید مسابقه را دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حمایت 
نهادهایی مثل ستاد توسعه فناوری هوا فضا، شرکت صنایع هواپیما سازی ایران، دفتر همکاری های فناوری ریاست 

جمهوری و... برگزار کرده است. معلوم نیست کی می توانیم شاهد برگزاری مسابقاتی از این دست در شریف باشیم. 

شماره 647  سه شنبه 25 فروردین 1394

عکس خبری

عصر چهارشنبه گذشــته در جلسه هیئت اجرایي 
جذب دانشــگاه از زحمات و خدمــات آقاي دکتر 
بهزادي پور عضو و دبیر سابق این هیئت تقدیر شد. 
این استاد دانشکده مکانیک که از دي ماه سال 91 
این مسئولیت را پذیرفته بود، پس از موافقت جناب 
آقاي دکتر فتوحي با اســتعفایش از این مجموعه 
خداحافظي کرد. در این جلسه حاضرین از عملکرد 
و تعامل دکتر بهزادي پور و مجموعه تحت مدیریت 
ایشــان تشــکر کردند. در انتها نیز لوح تقدیري از 
طرف رئیس هیئت جذب که همان رئیس دانشگاه 
است، به وی تقدیم شد. باید منتظر بمانیم و ببینیم 
که این هیئت کدام یــک از اعضای خود را به عنوان 

دبیر معرفي خواهد کرد.

تکل از پشت

نمودار مقایسه عملکرد دانشجویان ورودی خوابگاهی سال 93 نسبت به تمام ورودی های 93

ریاضی 1فیزیک 1شیمی 1برنامه نویسی

15.67 14.93 15.86 15.07
17.55 17.15

14.9 14.38

میانگین تمام ورودی های 93 میانگین خوابگاهی های پسر

نمودار مقایسه عملکرددانشجویان ورودی 
خوابگاهی سال 93 نسبت به تمام ورودی های 93

نمودار مقایسه عملکرد دانشجویان ورودی 
خوابگاهی سال 93 نسبت به تمام ورودی های 93

نمودار مقایسه عملکرد دانشجویان ورودی 
خوابگاهی سال 93 نسبت به تمام ورودی های 93

درصد مشروطی ها

16.26 15.917 431.94 4.35

میانگین تمام ورودی های 93میانگین تمام ورودی های 93میانگین تمام ورودی های 93
میانگین خوابگاهی های پسرمیانگین خوابگاهی های پسرمیانگین خوابگاهی های پسر
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روان شناسی لبخند
لبخند، در هرکجای دنیا زبانی واحد و یکسان دارد. اما آیا هرکسی می تواند لبخند طبیعی و 
مصنوعی را از هم تشخیص دهد؟ در آزمایشی، محققان از لبخند مصنوعی و طبیعی 150 
نفر، پس از آماده ســازی آن ها از نظر روانی، عکس برداری کردند و عکس ها را به نمایش 
گذاشتند. 60درصد عموم مردم، 66درصد زیست شناسان، 73درصد از روزنامه نگاران 

و 80درصد از جامعه شناســان قادر به تشــخیص نوع لبخند بودند. این آمار که همگی از 50درصد بیشترند، نشان 
می دهند که لبخند حقیقی متفاوت از لبخند ظاهری اســت و این تفاوت به علت فعالیت ماهیچه های بیشتری از 

صورت، در لبخند حقیقی است که نشانه آن را برای مثال در خطوط اطراف چشم ها می توان مشاهده کرد.

سوسک های نورگیر
دانشــمندان متوجه ویژگی جالبی در سوســک ها شــده اند که می توانست این 
موجودات کوچــک را تنها اگــر ذره ای کمتر چنــدش آور بودند، بــه ابر قهرمان 
تبدیل کند. تاکنون گونه هایی از جانوران با ویژگی هــای خارق العاده مثل توانایی 
نفس نکشــیدن به مدت 40 دقیقــه، مقاومــت در برابر تابش اشــعه های مضر و 

هفته ها زنده ماندن با ســری جدا از بدن )!( شناخته شــده بودند؛ اما توانایی دید در تاریکی که به دلیل ادغام 
ســیگنال های نوری در طی زمان مانند ظاهرکردن عکس در طی زمان در سوســک وجود دارد، می تواند به 

دانشمندان در توسعه تکنولوژی های دید در شب کمک نماید.

تور برای دانشجویان غیرایرانی
 دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(: به مناســبت 12 فروردین روز جمهوری 
اســالمی تور یک روزه قزوین گردی با حضور 70 نفــر از دانشــجویان غیرایرانی از 
کشــورهای هند، تاجیکســتان، مصر، چین، آذربایجان و عراق و به منظور آشنایی با 
پیشینه تاریخی و فرهنگی و نیز صنایع دستی و هنرهای ســنتی، برگزار شد. در این 

تور یک روزه دانشجویان از موزه چهل ستون، عمارت عالی قاپو، مسجد جامع، کلیسای کانتور و موزه مردم شناسی 
و آب انبار ســردار بازدید کردند. آن ها همچنین در مسابقه نهایی جشنواره مســابقات چوگان شرکت کردند که 

به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی ایران از قرن ها پیش در اعیاد و مناسبت های مختلف کشورمان برگزار می شود.

کارت هوشمند دانشجویي 
دانشگاه خواجه نصیر: معاون دانشــجویي گفت: ایجاد برخــي امکانات رفاهي، 
مانند ساخت خوابگاه دانشجویي و ایجاد خشک شــویي و نانوایي در خوابگاه ها در 
دستور کار است. کارت هوشــمند دانشجویي تا اواخر اردیبهشــت به دانشجویان 
ارائه مي شــود. این کارت مي تواند به عنوان عابربانک نیز مورد استفاده قرار گیرد و با 

آن از دستگاه هاي خودپرداز پول دریافت شود. همچنین براي تغذیه، تردد در خوابگاه ها و... مورد استفاده قرار 
مي گیرد. دانشــجویان از طریق این کارت مي توانند با تخفیف 50 درصد از اتوبوس  هاي شرکت واحد استفاده 

کنند، در سال چندین بار رایگان سینما بروند و برنامه استخر نیز برایشان در نظر گرفته شده است. 

 ممنوعیت استفاده از 
کیسه های پالستیکی

ماساچوست، کمبریج: کمبریج بزرگ ترین 
شــهر در ساحل شــرقی است که اســتفاده از 
کیســه های پالســتیکی یک بارمصــرف را با 
گذراندن قانون کاهش کیسه های پالستیکی، 
در 30 مارس امســال ممنوع کرده اســت. این 
قانون که در مــارس 2016 اجرا خواهد شــد، 
خدمات دهندگان مواد غذایی و خرده فروشان 
را ملزم می کند تا به جای کیسه های پالستیکی 
از کیسه های با قابلیت استفاده مجدد استفاده 
کنند یا کیسه های بازیافتی کاغذی را به قیمت 
10 ســنت عرضه کنند. این کار در جهت منافع 
عمومی در حفاظت از محیط زیســت دریایی، 
کاهش زباله خشک و حفاظت از آبراه ها خواهد 
بود. تخلف از ایــن قانون به جرایمــی تا 300 
دالر در روز منجر خواهد شــد، ضمن اینکه به 
پیشــنهاد فرماندار، باید تعداد 10هزار کیسه با 
قابلیت اســتفاده مجدد برای اقشار کم درآمد و 

کهن ساالن تهیه کند.
این ممنوعیت روی فعالیت خدمات دهندگان 
داخل دانشــگاه نیز اثرگــذار خواهــد بود. به 
همین دلیل مسئوالن دانشــگاه از هم اکنون به 
دنبال یافتن راه های دوســتدار محیط زیست 
برای همراهــی با ایــن قانون هســتند. البته 
برخی از صاحبــان فروشــگاه ها در کمبریج به 
این قانون معترض اند؛ چراکــه معتقدند باعث 
بروز مشکالت بی موردی می شــود و تأثیری را 
که قانون گذاران انتظــار دارند، برجای نخواهد 
گذاشت. معاون سازمان غذایی ماساچوست که 
شامل گروه تجاری فروشگاه های زنجیره ای نیز 
هست، می گوید این قانون به تجارت آن ها لطمه 
می زند. ضمن اینکــه این ممنوعیت تالش های 
فعلی آن ها را در راستای بازیافت و کاهش زباله 
که به کاهــش 33 درصدی توزیع کیســه های 
یک بار مصرف در کل ایالت از سال 2009 منجر 

شده بود، به هدر خواهد داد.
از طرفی حمایت کننــدگان این قانون معتقدند 
مزایای زیست محیطی آن به اندازه ای زیاد است 
که اگر هر مشکلی را نیز ایجاد کند، تحمل پذیر 
خواهد بود. یکی از اعضای شورای شهر و حامی 
این قانون می گوید: »این قانون در مجموع یک 
نتیجه برد-برد برای همه شــهروندان خواهد 
بود. مــا پیــش از این ها هم بدون کیســه های 
پالســتیکی زنده ماندیم و دوباره نیز این کار را 

خواهیم کرد«.
برای جبران خســارات احتمالی قانون، درآمد 
حاصل از کیسه های کاغذی مستقیماً به همان 
بنگاه خواهد رسید. عالوه بر این فروشگاه ها این 
انتخــاب را دارند که در صورت بروز مشــکالت 
جدی درخواست معافیت از قانون را ارائه دهند.

اروپایی های قدیمی سفید نبودند
صفــات مشــترک اروپایی مانند رنگ پوســت 
سفید، نسبتاً به تازگی در اروپای مرکزی و جنوبی 
تکامل یافته اســت. اغلب ما اروپا را خانه اجدادی 
سفیدپوستان می دانیم؛ اما مطالعات جدید نشان 
می دهند که رنگ پوست ســفید، همانند دیگر 
صفات از جمله قِد بلند، نســبتاً به تازگی به این 
قاره وارد شده اند و بسیاری از اروپایی های مدرن، 
هیچ شباهت ظاهری به مردمان 8هزار سال پیش 
این قاره ندارند.  در ســال های اخیر که محققان 
ژنوم جمعیت های باستانی را توالی یابی کرده اند، 
ریشه مردمان اروپا مورد توجه خاصی قرار گرفته 
است. با مقایسه قســمت های کلیدی DNA در 
میان ژنوم 83 نفر در سایت های باستان شناسی 
در سرتاســر اروپا، تیم بین المللی محققان اعالم 
کردند که امروزه اروپایی ها ترکیبی از حداقل سه 
جمعیت باستانی شکارچی، گردآورنده و کشاورز 
هستند که در حدود 8هزار سال پیش به صورت 
جداگانه بــه اروپا مهاجــرت کرده اند. همچنین 
مشــخص شــده اســت که مهاجرت گسترده 
دامدارانی از شمال دریای سیاه در حدود 4500 
ســال پیش زبان های هند و اروپایــی را به اروپا 
آورده اســت.  در مورد رنگ پوست، دانشمندان 
مسیر تکاملی را در مکان های مختلف اروپا و سه 
ژن متفاوت که مربوط به رنگ پوســت روشن تر 
اســت، یافته اند که می تواند داســتان پیچیده 
روشــن تر بودن و تکامل رنگ پوست اروپایی ها 
در 8هزار ســال اخیر را توضیح دهد. در حقیقت 
یافته ها نشــان می دهند افرادی کــه در حدود 
40هزار سال گذشــته از آفریقا برای ساکن شدن 
در اروپا بیرون آمده اند، پوســتی تیره داشته اند.  
اما در قســمت های شــمالی این قاره، جایی که 
تابش کمتر خورشید، رنگ پوست های روشن تر 
را رواج داده اســت، محققــان تصویــر متفاوتی 
در شــکارچیان یافته انــد: هفت نفر از ســایت 
باستان شناســی 7700 ســاله موتاال در جنوب 
سوئد بررســی شــدند که هر دو گونه ژن پوست 
روشن و همچنین ژن سومی را داشتند که مربوط 
به رنگ چشم آبی، رنگ موی بور و پوست روشن 
می شد. پس شــکارچی های باستانی آن منطقه 
رنگ پوست روشن تر و چشمانی آبی داشتند؛ در 
حالی که رنگ پوست اروپایی های مرکز و جنوب 
تیره تر بوده است. سپس اولین کشاورزان از شرق 
به اروپا آمدند. در اثر پیوند این نژاد با شــکارچی، 
یکی از ژن های پوســت روشــن در اروپا پراکنده 
شد؛ بنابراین رنگ پوست روشن در اروپای مرکزی 
و جنوبی توســعه یافت. مطالعــات دلیل تأثیر 
انتخاب طبیعی روی این ژن هــا را به طور دقیق 
بیان نمی کنند؛ اما فرضیات پیشنهادی، مربوط 
به تولید ویتامین Dدر پوســت است. طبق این 
فرضیات، ساکنان شمال اروپا به مقدار کافی اشعه 
UV برای تولید ویتامیــن D دریافت نمی کنند؛ 
بنابراین انتخــاب طبیعی راهــکاری برای این 
مسئله پیدا می کند: تکامل رنگ پوست روشن تر 

که قادر به دریافت بهتر اشعه UV است! 

روی خط خارج

استنفورد:  ـــالیفـــرنیا،  ک کمی آن سوتر
طی تنها یک دهه، ما از ســالن های حسین رجبی

بزرگ ســینمایی با پرده های عریض به نمایشــگرهای 
کوچک، تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ رسیدیم که با چند 
کلیــک، آخرین فیلم هــای تلویزیونی و ســینمایی در 
دســترس اند. این صفحه کوچک بدون یک ســرویس 
آنالین چندرســانه ای چه مفهومی خواهد داشــت؟ در 
اینجا ما هشت سرویس آنالین ســرگرمی را که به لحاظ 
کیفیت فیلم ها، قیمت و کاربرد عمومــی از بقیه بهترند 

انتخاب و ارزیابی می کنیم.
1. نت فلیکس

با هزینه اشتراک 8.99 دالر در ماه شــما به هزاران فیلم 
سینمایی و برنامه تلویزیونی دسترسی خواهید داشت و 
بیشتر آن ها با کیفیت سوپر اچ.دی 1080p ارائه می شوند. 
نت فلیکــس در به روزنگه داشــتن آرشــیو جدیدترین 
فیلم های مستقل خود بسیار خوب عمل می کند و متناوباً 
فیلم های پرفروش جدیدی را، مانند فیلم هابیت: سفری 
غیرمنتظره، جلوتر از رقبای خود ارائه می دهد. هر اکانت 
نت فلیکس می تواند از چند پروفایل کاربری پشــتیبانی 
کند و هر کاربر پیشــنهادهای ســینمایی و تلویزیونی را 
براساس سلیقه دیداری خود دریافت می کند. عالوه بر این 

نت فلیکس با اکثر دستگاه ها سازگار است.
Prime Instant Video .2 آمازون

شــرکتی که شــروع کارش با فــروش کتاب بــود، با 
گســترده ترکردن فعالیت هایش به دیگر شــکل های 
 Prime Instant رســانه هم پرداخته است. ســرویس
Video برای دانشجویان مبلغ ســاالنه 50 دالر هزینه، 
در برابر 108 دالر ســاالنه نت فلیکس، خواهد داشــت. 
Instant Video در اکثر دســتگاه ها پخش می شــود؛ 
هرچند کاربران تلفن همراه باید برای پخش دسترسی به 
وای فای داشته باشند که این برای آن دسته از کاربرانی که 
دسترسی محدود به وای فای یا اینترنت تلفن همراه دارند، 
مشــکل اســت. ضمن اینکه رابط کاربری اش آن چنان 
خوش دست نیســت. Instant Video، سرویس اجاره 

30روزه با قیمت 2.99 دالری نیز دارد. اگر شما عالقه مند 
به تماشــای فهرســت منتخب فیلم های خود در کنار 
پیشنهادهای معمول آن هستید، Prime گزینه خوبی 

برایتان خواهد بود!
3. آی تیونز

 Prime آی تیونز همه گزینه های منتخب نت فلیکس و
Video آمازون را بدون هزینه اشــتراک ماهانه دارد. اگر 
شما به ندرت فیلم می بینید، یا سلیقه شما عجیب و غریب 
است، خدمات آنالین iTunes Movies برایتان ایده آل 
خواهد بود. این ســرویس به میزبانی اپل خأل پرنشــده 
توســط دیگر ســرویس های محبوب را پر می کند؛ اما 
مدل پرداخــت به ازای هر فیلم آن برای مشــتاقان فیلم 
مشکل ساز است. آی تیونز کمی درباره سازگاری خود با 
دستگاه ها حساس است؛ مطمئن باشــید که از آخرین 
نسخه سیســتم عامل مک یا ویندوز استفاده می کنید و 

البته آخرین نسخه نرم افزار آی تیونز را نیز نصب کرده اید.

4. گوگل پلی
مشــابه آی تیونز اپل، گوگل پلی نیز ســرویس پرداخت 
به ازای هــر فیلم را ارائه می دهد. هزینــه اجاره فیلم ها از 
قیمت های رایگان تا 6.99 دالر متغیر است و قیمت خرید 
هر فیلم در حدود 10.99 تا 14.99 دالر اســت. آی تیونز 
از گوگل پلی از جهت تنوع انتخاب پیشــی می گیرد؛ اما 
گوگل پلی به خاطر رابط کاربری خــود از آی تیونز بهتر 

است.
Fandor .5

عمدتاً فیلم های کالسیک و مستقل را با هزینه اشتراک 
حداقل 7.5 دالر در ماه نمایش می دهد. این سرویس نمره 
عالی را در فهرســت فیلم های بین المللی، از آذربایجان 
تا یمن، کسب می کند. فندر بازدیدکنندگان کمتری از 
بقیه سرویس ها دارد و کاربران می توانند نقدهای خود را 

ذیل هر فیلم بنویسند.
6. هیولو

هرچند به عنوان سرویس دهنده آنالین، ایدئال محسوب 
نمی شود، آرشــیو فیلم های تلویزیونی آن در مقایسه با 
فهرست بسیار محدود سینمایی اش خوب است. با اکانت 
هیولو پالس با هزینه 7.99 دالر در ماه یا 95.88 دالر در 
سال، می توانید اکانت مشترک با نت فلیکس داشته باشید 
تا فهرست فیلم های سینمایی خود را نیز بهبود بخشید 
و البته از بیش از 900 فیلم کالســیک منتخب منتقدان 

لذت ببرید.
7. موبی

بــا 4.99 دالر در ماه می توانید تعــداد محدود فیلم های 
کالسیک، مستقل و تحسین شــده بین المللی را تماشا 
کنید. موبی هر روز یک فیلم را در سایت قرار می دهد که 

پس از سی روز از سایت برداشته می شود.
8. وودو

عضویت در آن رایگان اســت؛ اما برای خرید یا اجاره هر 
فیلم باید مبلغی را بپردازید. وودو از نت فلیکس جدیدتر 
است، اما انتخاب های کمتری از آن دارد، ولی تقریباً همه 

فیلم هایش در فرمت HD یا HDX است.

رتبه بندی سرویس های آنالین رسانه ای

کمیک برگزیده

کـــــــمی آن ســـــــــوترعلمــــــــــــــــــــــــــی شماره 647  سه شنبه 25 فروردین 1394شماره 647  سه شنبه 25 فروردین 1394دریچه

آیا حق با هاوکینگ است که فلسفه مرده؟

قلب فلسفه هنوز می تپد!

امــروزه تقریباً تمام دانشــمندان  علمی
معتقدنــد کــه علــم در خطر و سعیده بهادری

نیازمند کمک های جدی اســت. وضعیتی که سال ها 
پیش بــرای انیشــتین دور از ذهــن نبــوده و آن را 

پیش بینی کرده بود.
در ســال 2010 اســتفان هاوکینــگ، در طرحی 
بــزرگ اعالم کــرد کــه فلســفه »مرده« اســت؛ 
زیرا پــا به پای تحــوالت مــدرن در علوم بــه ویژه 
فیزیک حرکت نکرده اســت. او به اخــالق، نظریات 
سیاســی یا زیبایی شناســی اشــاره نکرده، بلکه به 
متافیزیک اشاره کرده است. شــاخه ای از فلسفه که 
درک عمومــی از طبیعــت، زمان و مــکان را ممکن 
می ســازد. اگر فیلســوفان طبق گفته هاوکینگ به 
دنبــال پیشــرفت و تحــوالت بودند، می بایســت 
صندلی هایشــان را رهــا کــرده و پابه پــای علوم، 
مخصوصاً فیزیــک حرکت کننــد؛ اما فیلســوفان 
ســکوت نکردند و برتری شان نســبت به فیزیک را با 

پرسش های متافیزیکی اظهار نمودند. 
فیزیک بنیادی در نابه ســامانی متافیزیکی اســت و 
به کمک نیاز دارد. تالش برای آشــتی دادن و مرتبط 

ســاختن دو نظریه بــزرگ آن یعنی نســبیت عام و 
مکانیک کوانتومی بــا یکدیگر، نزدیک به 40 ســال 
اســت که بی نتیجه بوده و بنابراین متوقف شده است. 
تالش ها برای ادغــام و متحدکردن این نظریات، مانند 
نظریه ریســمان از نظر ریاضی مبتکرانه هســتند؛ اما 
متأســفانه حتی برای کســانی که با آن ها ســر و کار 
دارنــد، فهم ناپذیرند. مســئله دیگر این اســت که در 
قلب مکانیک کوانتومــی، پارادوکس نگران کننده ای 
وجود دارد و آن مسئله اندازه گیری است که مستقیماً 
از اصل عدم قطعیــت برمی خیــزد؛ این گونه که خود 
اندازه گیری هایی که نظریه کوانتوم را بنا نهاده و تأیید 
کرده اند، برطبق اصل عــدم قطعیت ناممکن بوده اند و 

این امر پایه های مکانیک کوانتومی را می لرزاند.
علم فیزیــک همین طور در توضیــح کامل موجودات 
زنده شکســت خورده اســت. تالش برای جای دادن 
آگاهی در عالــم ماده، معموالً با تعریــف آن به صورت 
نوعی فعالیت عصبی در مغز، سخت با شکست روبه رو 

شده است.
همچنین برداشــت نادرســتی از زمان وجود دارد. 
کتاب جدید لی اســمولین فیزیک دان، بــه نام تولد 

دوباره زمان بحــران  به وجود آمــده در فیزیک را به 
عدم توانایی آن در روشــن کردن مفهوم واقعی زمان 
نســبت داده اســت. در این کتاب اشــاره شده است 
که فیزیک مستعد از دســت دادن مفهوم زمان بوده 
اســت؛ زیرا دید ریاضی آن طی ســالیان متغیر است 
و حتی نگرانی انیشــتین در این باره، سال ها پیش در 
مکالمه ای بسیار مشهور آشکار شــده است. درست 
زمانی که او گفته از این حقیقت کــه زمان حال تنها 
در خارج از قلمروی علم معنا می یابد، بســیار ناراحت 

است.
 تالش های اخیر دانشــمندان برای توضیح چگونگی 
پدیدآمدن جهان از هیچ، براســاس نظریات متفاوتی 
از جمله نوسانات خودبه خود در خأل کوانتومی، مفهوم 
گرانش به عنــوان انرژی منفی و... با ریاضیات بســیار 
پیچیده نه تنها موفق نبوده بلکه فقط بر سردرگمی ها 
افزوده است. اینجا اســت که به نظر می آید نیاز داریم 
از عالم ریاضیات چند قدم به عقب برگردیم و مســیر را 
تا به اینجا که امروز قرار داریم، دقیق تر بررســی کنیم. 
یقیناً حقایقی هســت که االن دیده نمی شــوند؛ اما با 

نگاهی مجدد آشکار خواهند شد.
در نهایت، شــاید مهم تر از تمام این ها، ما باید بیشــتر 
به ایــن توجــه کنیم که چگونــه تصویــری علمی از 
دنیا با تجربیات هــرروزه ما در زندگی مرتبط شــده 
اســت. تصویری که متکی بر 10 بُعد از فضاســت و بر 
ایده هایی مانند ذرات بنیادی کــه نه هویتی دارند و نه 
مکان، اســتوار می ماند. این خود سؤاالت بزرگ تری را 
برمی انگیزاند؛ مانند اینکــه: تصاویر ریاضی تا چه حد 
حقیقت دنیای ما را تســخیر کرده انــد و اصاًل معنای 
حقیقت چیســت؟  نگرش »هیچ نگو و فقط محاسبه 
کن!« برای کسانی که با تصویر درک ناپذیر دنیا از نگاه 

فیزیک دانان مشکل دارند، ناکافی است.
بــه گفته نیل تــورک فیزیــک دان، این زمان اســت 
که دانش مــا را به انســانیت مرتبط می ســازد و این 
ارتباط به باالبــردن درک ما از هــر دو کمک می کند. 
درست همین جاست که پای فلســفه به میان می آید 
و مشــخص می شــود که فلسفه نمرده اســت و حتی 

می تواند به علومی مثل فیزیک یاری برساند.

نام و نام خانوادگیشماره دانشجویی
حمیدرضا جعفری نیا91212401
نگار جنانی91203746
مجتبی زاهدیان88104905
آریا فتحی91207918
مجتبی نورمندی پور90301508
پیمان الهه91701312
عبداهلل عبدی بصیر93211947
سکینه فضلی غیاث آبادی91201048

نام و نام خانوادگیشماره دانشجویی
رضا فهمی93208018
محمدرضا هیرمند93301368
معین رحمانی92108913
یاشار پورمحمد84101699
نوید ترکان فر90104673
ابوالفضل نجفی91210263
حسین حسن زاده93107502

کارت های دانشجویی زیر  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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پیشنــــــــــــــــــــهاد

باالخــره انتظارها به ســر آمــد و فصل پنجم 
ســریال بازی تاج و تخت این هفته شروع شد. 
بازی تــاج و تخت یــا Game of Thrones را 
قباًل در یکــی از شــماره های روزنامه معرفی 
و توصیه کــرده بودیــم. اگر همــان زمان به 
حرفمان گوش داده اید کــه هیچ، اگرنه همین 
 امشــب می روید دانلود می کنید و می نشینید 

می بینید!
بازی تاج و تخت، بازی قدرت و نزاع بر سر تخت 
پادشاهی در دنیایی خیالی است. خیالی از این 
جهت که جغرافیا و تاریخ و سرزمین ها و آدم ها 

هیچ کدام واقعی نیستند. 
داســتان  به عــالوه 
غیرواقعــی  عناصــری 
مثــل اژدهــا، آدم های 
جادوگــر،  غول پیکــر، 
مرده های متحــرک و... 
دارد. اما با وجود همه این ها داســتان شــدیداً 
واقعی و ملموس اســت و ایــن عناصر فضای 
فیلم را، آن گونه که در داستان هایی مثل ارباب 
حلقه ها و... ، ابــداً فانتری نمی کنــد. دلیلش 
هم موضوع داســتان  اســت که جنگ قدرت 
است، جنگی که تاریخ بشــر آکنده از آن است. 
دلیل دیگــری که فیلم را شــدیداً واقعی جلوه 
 می دهد، کشته شدن قهرمان های مورد عالقه 

شماست. 
درست عین واقعیت که قهرمان شما در تاریخ 
کشته شده اســت. درنهایت اینکه مثل دنیای 
واقعی سیاســت، آدم بدها، بعد از گذر سال ها 
و درمقابل آدم های بدتر، شــخصیت محبوب 

شما می شوند!

بازی تاج و تخت

می دانید که هــر روز باید صبحانــه بخورید، 
نیم ساعت پیاده روی کنید، مقداری مطالعه 
غیردرسی داشته باشــید و نهایتاً پنج دقیقه 
جلوی آینه شکلک دربیاورید تا حالتان خوب 
باشــد؛ اما کافیســت چند دقیقه به سرخط 
اخبار گوش  دهید تا کِل حال خوبتان بد  شود. 
برای همین حتماً بایــد ورژِن طنز آن اخبار را 
هم بخوانید تا حال خرابی تان جبران شــود. 
برای این منظــور می توانید به قســمت طنز 
روزنامه هــا مراجعه کنید و مطالــب طنازانه 
طنزنویسان خوش ذوقمان را بخوانید و ِهرِهر 

به اوضاع کشور و جهان بخندید.
غیر از طنزهــای روزانه  
می توانید بــه طنزهای 
ســال های قبــل رجوع 
کنید و به اوضاع ســابق 
کشــور و جهان بخندید. 

برای این منظور طنزنویس ها برای راحتی شما 
گاهی گلچینــی از طنزهایشــان را در کتابی 
جمع می کنند. اخیراً هم آیدین سیارســریع 
این کار را کرده اســت و کتاب جلد ســفید را 
منتشــر کرده که گزیــده ای از طنزهای او در 
روزنامه قانون در سال 92 اســت. این طنزها 
اتفاقاتی مثل انتخابات، مذاکرات هســته ای 
و درگیری هــای دولت جدید بــا دولت قبل را 
دربرمی گیــرد؛ اما بخــش بزرگــی از کتاب 
طنزهــای اجتماعــی اســت. در زمانه ای که 
سایه سنگین سیاســت در متن جامعه  بیشتر 
از هر زمانی حس می شود، نویسنده سعی کرده 
اســت با زبان طبقه متوسط با سیاست گذاران 

صحبت کند.

جلد سفید

»من دیگر نمی توانم بدون گاری راه بروم 
و بایســتم، اسب نمی توانســت راه برود و 
بایستد. من.. اسب... اســب... من...«. این 
توضیحی است که در معرفی فیلم مردی 
که اسب شد آمده است. فیلمی که یکی از 
متفاوت ترین آثار جشنواره فجر امسال بود. 

مردی که اسب شــد داســتان پدر و دختری است 
که یک اسب دارند. اســب یادگار مادر دختر است و 
دختر آن را بسیار دوست دارد. اما اسب بیمار است و 
زمانی که از بین مــی رود، مرد به دلیل تعلق خاطری 
که خودش و دخترش به اســب دارند، جای اسب را 
می گیرد. فیلم به دور از فضای آپارتمانی و در طبیعت 

بکر شمال کشور تهیه شده است.

ثقفــی، کارگــردان فیلــم دربــاره این 
ساخته اش می گوید: »مرز بین واقعیت و 
خیال به هم نزدیک است. جهان واقعیت و 
رؤیا خیلی از هم دور نیستند. بنابراین رؤیا 
را مثل واقعیتی می بینم کــه در گیرودار 

گذر زمان فراموش شده است«. 
مردی که اســب شد، سومین ســاخته امیرحسین 
ثقفی اســت. دو فیلــم قبلی ثقفی مرگ کســب و 
کار من اســت و همه چیز برای فــروش بودند که در 
جشــنواره های بین المللی و ایرانی جوایز  متعددی 
دریافت کردند. این فیلم در جشــنواره فجر امسال 
تندیس ویژه هیئت داوران بخش ســینمای هنر و 

تجربه را دریافت کرد.

مردی که اسب شد

جرس نــام آخرین آلبوم ســینا ســرلک، خواننده 
خوش صدای ســنتی است که اســفند ماه گذشته 
منتشر شد و از معدود آثار این سبک است که به علت 
اســتقبال مخاطبان در کمتر از یک ماه بازنشر شده 
اســت. ســاخت قطعات این آلبوم را میدیا فرج نژاد، 
نوازنده تار و آهنگ ســاز  برعهده داشته است. آلبوم 
جرس درمیان کارهای سنتی ســال های گذشته، 
اثری بسیار متفاوت و البته غنی است که یادآور آثار 

ارکسترال ســال های دور موسیقی ایران 
است.

فرج نژاد درمــورد تفاوت ســاخته های 
جدیدش در این آلبوم می گوید: »در این 
آلبوم به جنسی از موسیقی پرداخته شده 

است که در سال های گذشــته کمتر به آن بها داده 
شده و همین باعث شده که به گوش مخاطب نرسد. 
موسیقی که در آن ارکستر سمفونیک غربی با ارکستر 
سازهای ایرانی ادغام شده، به طوری که هیچ کدام از 

این دو وجه آسیب ندیده اند«.
جرس در دو دستگاه همایون و چهارگاه ساخته شده 
است و هشت قطعه به نام های نهان مکن، هم فریاد، 
سوگ، بی آواز، چشم به راه، جرس، صبوحی و کوچه 
دارد کــه دو قطعه آن بی کالم اســت. در 
این آلبوم از اشعار شــاعرانی چون موالنا، 
هوشــنگ ابتهــاج، فریدون مشــیری و 
محمدرضا شفیعی کدکنی استفاده شده 

است. 

جرس

یکی دیگر از اتفاقــات خوبی که این  مدت و به مدد توجه ویژه دولت جدید پیشنهاد
در فرهنگ افتاد، بازگشایی ارکستر سمفونیک تهران بعد 
از 25 ماه تعطیلی بود. ارکســتری 70 ســاله کــه آبرو و 
مهم ترین سرمایه موسیقی کالسیک ایران بود و کم کم از 
صحنه موسیقی ایران حذف شد. قول شروع به کار دوباره 
ارکستر ســمفونیک از روزهای اول روی کار آمدن دولت 
جدید داده شــده بود. در سال گذشــته تمرین های این 
ارکستر شروع شــد و درنهایت آیین بازگشایی آن به طور 
رسمی اسفندماه سال گذشته در برنامه ای با حضور وزیر 
فرهنگ، نمایندگان دولت، اهالی فرهنــگ و نوازندگان 
سرشناس کشــور در تاالر وحدت رخ داد. در اهمیت این 
اتفــاق همین بس که در حــال حاضر این تنها ارکســتر 
کالسیک در کشور اســت که در نبود ارکستر ملی و سایر 
ارکســترها می تواند نقش فعالی در عرصه موسیقی بازی 
کند. رهبری این دوره از حیات ارکستر سمفونیک تهران را 
علی رهبری برعهده دارد و از اردیبهشــت ماه هم به طور 
منظم و مداوم شاهد اجراهایی عمومی از آن خواهیم بود. 
جدول برنامه این اجراها برای شــش ماهه نخســت سال 
منتشر شده است. فرصتی مغتنم برای آن ها که دل در گرو 
موسیقی کالسیک و آثار ارکسترال دارند. اولین اجرا 2 و 3 

اردیبهشت در تاالر وحدت است. 

ارکستر سمفونیک تهران
ارکستر سمفونیک تهران نخســتین بار در سال1312 

به رهبری غالمحســین مین باشــیان و با نام ارکستر 
سمفونی بلدیه )شــهرداری( فعالیت خود را آغاز کرد. 
ارکستر سمفونیک تهران در طول ســال های فعالیت 
خود بارها اوج و افــول را تجربه کرده اســت. به گمان 
بعضی، دوران طالیی این ارکســتر بــه پیش از انقالب 
1357 ایران و زمانی برمی گــردد که نوازندگان بزرگی 
همچون یهــودی منوهین بــا این ارکســتر همکاری 
می کرده انــد. همچنین دوره هایی کــه مرتضی حنانه 
و حشمت ســنجری پیش از انقالب اســالمی رهبری 
ارکستر ســمفونیک تهران را بر عهده داشتند به عنوان 
دوره باروری این ارکســتر یاد می شــود. بــا این حال، 
در اواخــر دهه 80  هم ارکســتر ســمفونیک تهران با 
رهبری شهرداد روحانی چند اجرا داشت که نظر مثبت 
منتقدین را به همراه داشت. ارکستر سمفونیک تهران 
در 12ســال گذشــته، چندین بار با تغییر رهبر مواجه 
بود. این تغییرات یکی از دالیل افــت کیفیت کارهای 
آن عنوان شــده اســت. اما چیزی که نهایتاً باعث از هم 
پاشیدن ارکســتر سمفونیک تهران شــد مسائل مالی 
بود. در ســال های اخیر وضعیت قــرارداد نوازندگان به 
دستمزد برای هر برنامه تغییر کرد، به صورتی که حدود 
10 درصد از نوازندگان ارکســتر حقــوق ثابت دریافت 
می کردند و بقیه نوازندگان، بعد از هر کنسرت دستمزد 
دریافت می کردند. این روش تمرین ارکستر را محدود 
به چند روز تمرین پیش از کنســرت کرد که مهم ترین 

دلیل از هم پاشیدن ارکستر سمفونیک تهران بود. 

چهارشــنبه 2 اردیبهشت: چایکوفســکی سرناد برای 
ارکستر زهی و بتهون سمفونی شماره 5

پنجشنبه 3 اردیبهشــت: چایکوفسکی ســرناد برای 
ارکستر زهی و بتهون سمفونی شماره 5

چهارشنبه 30 اردیبهشت: بتهون کنسرتو پیانو شماره 

5، دوژاگ سمفونی 9، سولیست پیانو: نوین افروز
پنجشنبه 31 اردیبهشــت: بتهون کنسرتو پیانو شماره 

5، دوژاگ سمفونی 9، سولیست پیانو: نوین افروز
برای خرید بلیــت برای اجراهای 2 و 3 اردیبهشــت به 

سایت ایران کنسرت مراجعه کنید. 

شاهکارهای موسیقی کالسیک در تاالر وحدت
ارکستر سمفونیک تهران یک ماه بعد از بازگشایی  روی صحنه می رود

شماره 647  سه شنبه 25 فروردین 1394 فیلترینگ هوشمند، به زودی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد به زودی طرح فیلترینگ هوشمند در کل 
شبکه اینترنت اعمال خواهد شد. این طرحی 10ماهه است که فاز اول آن یک ماه، فاز 
دوم سه ماه و فاز سوم شش ماه طول خواهد کشید. فاز اول آن در یک شبکه  اجتماعی 
موبایلی، اینستاگرام قرار گرفت. در فاز دوم که از نیمه اسفند ماه آغاز شده، این سیستم 

روی شبکه های اجتماعی اجرا نشد، بلکه زیرساخت ها را مورد هدف و بررسی قرار داد. در مرحله سوم که از دو ماه 
دیگر آغاز خواهد شد، کل شبکه اینترنت تحت اجرای فیلترینگ هوشمند قرار می گیرد. وزیر ارتباطات ضمناً گفت 

سایت هایی که از نظر محتوایی دارای فرهنگ و ارتباط مناسبی هستند، دیگر فیلتر نخواهند شد. 

بطری آب ژله ای
درصد باالیی از زباله های پالستیکی را بطری های آب تشکیل می دهند که تجزیه آن ها 
در طبیعت بسیار سخت و طوالنی است. اخیراً تیمی تحقیقاتی در اسپانیا برای حل این 
مشکل، جایگزین جالب و خالقانه ای پیدا کرده اند که به همراه آب قابل خوردن است. 
این محصول جالب که Ooho نام دارد شامل کپسول آب درون یک غشاء دوگانه ژله ای 

از جنس سدیم الژینیک یا آلژینیک اسید و الکتات کلسیم است و حالتی ژله ای دارد. بطری های Ooho در بعضی 
از شهرهای اروپایی آزمایش شده است؛ اما محققان می گویند هنوز باید اقدامات بیشتری برای تکمیل آن صورت 

بگیرد، چون این بطری ها هنوز کوچک اند و آب زیادی را نمی توان در آن ها نگه داشت. 

اف یـــــــــــــــــــــــــک

برنده ها و بازنده های دنیای تبلت کدام شرکت ها هستند؟

خداحافظی اجباری
بازار تبلت هــا یکــی از تازه ترین  آی تی

عرصه های تکنولوژی اســت که از سحر بختیاری
ابتدا با ورود خود به بازار با استقبال فراوانی روبه رو شده 
اســت. اپل اولین شــرکتی بود که تبلت ها را در شکل و 
شــمایل کنونــی خــود معرفی کــرد. آیپــد یکی از 
تأثیرگذارترین محصوالت این شرکت است که بسیاری 
شــکل گیری آن را حاصل نبــوغ فراوان اســتیو جابز 

می دانند. 
اپل و سامســونگ عالوه بر رقابت سرســختانه خود بر 
سر گوشی های هوشــمند، در بازار تبلت ها نیز به شدت 
به دنبال فتح قله های جدید هستند. اپل با ارائه آیپدهای 
خوش ســاخت و محبوب خود همچنان نقش عمده و 
تعیین کننده را در این بازار ایفا می کند؛ اما این شــرکت 
در دو سال اخیر سهم اعظمی از بازار خود را به تبلت های 
اندرویدی و خصوصاً به گلکســی تب های سامســونگ 

باخته است. 
در بررســی هایی که اخیــراً مؤسســات مختلف مانند 
IDC انجام داده اند، به وضــوح می توان دید که در حوزه 
گوشی های هوشــمند هنوز اپل جایگاه خوبی دارد؛ اما 
در حوزه تبلت اوضاع چندان خوب نیســت و این یعنی 
شــرکت های دیگر تبلت هایی به بازار ارائه کرده اند که 
بیشتر از آیپد توانســته اند توجه کاربران را به سوی خود 

جلب کنند.
ســال 2012 ســال ویــژه ای بــرای اپل بــود؛ چراکه 
این شــرکت برای اولین و تنهــا بار دو آیپــد را در یک 
ســال معرفی کرد. ابتدا آیپد 3 که اولیــن آیپد مجهز به 
نمایشگر فوق العاده رتینا بود و سپس در ماه نوامبر آیپد 
4 با تغییرات اندکی به همراه آیپد مینی روانه بازار شــد. 
بســیاری از تحلیل گران، آیپــد مینی اپل را، بــا آنکه با 
ایده های استیو جابز فاصله داشت، پاسخ این شرکت به 
تبلت نکســوس 7 گوگل می دانند که در جوالی 2012 

روانه بازار شد.
نکسوس 7 گوگل که به اندروید 4.1 مجهز بود، توانست 
مسیر درســت تولید تبلت های اندرویدی را به شرکای 

سخت افزاری گوگل نشان دهد.
بسیاری عقیده دارند که رشــد کیفی و کمی تبلت های 
اندرویدی معلول آفرینش تبلت های خوش ســاخت و 
قدرتمند نکسوس بوده اســت. با همه این اوصاف اپل به 
کمک آیپد 3 و 4 و همچنین آیپد مینی توانســت بازار 
خود را تا حد زیادی حفظ کند و بدین ترتیب سال 2012 

و نیمه اول سال 2013 را با آرامش خاطر سپری کند.
وظیفه حفظ و رشــد بازار اپل در این مدت بر عهده نسل 
جدید تبلت های فوق باریک و ســبک این شرکت با نام 
آیپد ایر بود. اپل عالوه بر اینکه کیفیت ســاخت، زیبایی 
و قدرت آیپدهای خود را ارتقا بخشــید، توانست آن ها را 
بسیار ســبک تر و باریک تر از گذشته کند تا از این طریق 
مشــتریان وفادار خود را برای ارتقــای آیپدهای خود 
وسوسه کند. با آنکه سامسونگ در سال 2013 نتوانست 
تبلت آنچنان مطرحی در حد و اندازه های آیپدهای اپل 

معرفی کند، به دلیــل تنوع محصوالت و اشــتباه رقبا 
 همچنان بازار تبلت های اندرویدی را یک تنه در برابر اپل 

به دوش می کشید.
با آنکه نســل جدید آیپد )آیپد ایر( از بسیاری از جهات 
دچار تغییر شــد، نتوانست مشــتریان قدیمی را برای 
خرید دستگاه جدید تر اغوا کند. آیپدهای قبلی به قدری 
خوب بودند که نیازهای مشــتریان به این محصوالت را 
برطرف کنند و بدین ترتیب آیپد ایر نمی توانست بخشی 
از نیازهای دیگر مشــتریان را برطرف سازد. همچنین 
فبلت های اندرویدی در این سال به بلوغ رسیده بودند و 
بسیاری از کاربران ترجیح دادند که به جای خرید تبلت 
و حمل دو دســتگاه، از فبلت برای رفــع نیازهای خود 
اســتفاده کنند. اگر همه چیز به همین منوال ادامه پیدا 
کند، ممکن است اپل به زودی ناچار شود شکست را در 

بازاری بپذیرد که خودش شروع کننده آن بود. 

بهترین راه بازیابی پسورد
از یاد بردن پسوردها یکی 
همیشگی  نگرانی های  از 
به خصــوص  ماســت؛ 
وقتــی تعدادشــان زیاد 
می شــود. امــا ایــن بار 

اینجا می خواهیم روشی جدید برای نگهداری 
مطمئن از آن ها آموزش بدهیــم. در این روش 
شــما از یک USB برای حفظ پســوردهایتان 
اســتفاده می کنیــد و در هر دو وینــدوز 7 و 8 
می توانید از آن اســتفاده کنید. برای شــروع 
 User ابتدا وارد کنترل پنل شــوید و از قسمت
Create Password Re� گزینه Accounts

set Disk  را انتخاب کنید. البته دقت داشــته 
 USB ًباشید که هنگام انجام این عملیات حتما
  Next متصل بــه کامپیوتر باشــد. روی گزینه
کلیک کنید، ســپس رمز عبور موردنظرتان را 
وارد کنید و سپس Next را بزنید. حال رمز عبور 
سیســتم را وارد کرده و اگر رمز نداشت گزینه 
Next را کلیک کنید و بعد روی Finish کلیک 
کنید. از این به بعد اگــر رمز عبور کامپیوتر خود 
 USB را فراموش کنید، می توانید با واردکردن

آن را بازیابی نمایید.

شیپور

ممکن است اســم سایت 
»شیپور« را شنیده باشید. 
نیازمندی  ســایت  یــک 
و ثبــت آگهــی آنالیــن 
که با گســتردگی بســیار 

زیاد و دراختیارگذاشــتن امکانــات متنوع برای 
همــه، آن هم به صــورت رایگان از ســایت های 
مشابه خود پیشــی گرفته اســت. در اینجا شما 
می توانید خدمــات و کاالی خــود را از هر نوع و 
صنفی معرفی کنید تا در معــرض دید عموم قرار 
گیرد و بدون نیاز به واسطه مســتقیماً با خریدار 
یا فروشنده در تماس باشید. به تازگی اپلیکیشن 
اختصاصی ســایت شــیپور نیز برای پلتفرم های 
اندروید و آی. او. اس طراحی و منتشر شده است تا 
دسترسی به امکانات سایت را برای شما راحت تر 
کند. پس از بازکردن برنامه بــا آگهی های جدید 
روبه رو خواهید شــد که با انتخــاب یکی از آن ها 
جزئیات آگهی نظیــر تصویر محصــول، قیمت 
کاال، مشــخصات تمــاس و آدرس آگهی دهنده 
و ویژگی هــای آن آگهی نمایش داده می شــود. 
همچنین برنامه قابلیت جســت وجو هم دارد. با 
اعمال فیلترهای مختلف می توانید نحوه نمایش 
آگهی هــا را به صورت دلخــواه تنظیــم نمایید 
و به عنوان مثــال فقط آگهی های شــهر تهران را 

مشاهده کنید.

نرم افزار

نرم افزار
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برنامه اردیبهشت ماه

آی تی نگار

مایکل هارت، خالق کتاب الکترونیکی
می دانید اولیــن کتاب الکترونیکــی چطور به وجود آمــد؟ خالق آن 
شــخصی به نام مایکل هارت بود. او در ســال 1971، زمانی که حتی 
اینترنت ابداع نشده بود، »پروژه گوتنبرگ« را با هدف دیجیتالی کردن 
کتاب ها تأسیس کرد. اولین کتاب دیجیتالی در این پروژه که در فایلی 
با حجم پنج کیلوبایت عرضه شــد، »اعالمیه استقالل ایاالت متحده« 

بود. هــارت در تاریخ چهارم ژوئیه 1971، روز جشــن ملی آمریــکا، با قراردادن 
اعالمیه اســتقالل ایاالت متحده روی رایانه، آن را دردسترس آزاد کاربران شبکه   
Arpanet قرار داد و به این ترتیب عنوان خالق نخســتین ای بــوک را از آن خود 
کرد. او در آن زمان هنوز دانشــجو بود؛ اما توانســته بود به رایانه کارگاه تحقیقات 
دانشــگاه دسترســی پیدا کند. وی در حالی که عالقه چندانی به پردازش داده ها 

نداشت، به این روش جالب برای اســتفاده از دستگاه رسید. آن طور که 
از شنیده ها برمی آید، او ابتدا تصمیم داشــته این ابداع خود را از طریق 
ایمیل برای تمام کاربران شــبکه ارســال کند؛ اما پس از اطالع از خطر 
احتمالی اشباع سیستم آن را روی یک ســرور قرار می دهد. پس از آن، 
هارت به کپی کردن متــون متفاوتی مانند کتاب مقــدس یا آلیس در 
سرزمین عجایب ادامه می دهد و درنتیجه به عنوان بنیان گذار نخستین کتابخانه 
کتاب های الکترونیک در جهان شناخته می شــود. امروز، پروژه گوتنبرگ امکان 
دسترســی به بیش از 36000 کتاب الکترونیک را فراهم کرده اســت که قابلیت 
دانلودشدن روی رایانه و دستگاه های کتاب خوان را دارند. مایکل هارت در تاریخ 

ششم سپتامبر سال 2011 در ایالت ایلینویز آمریکا درگذشت.



 بارون بارون
بارونه، هی

امیدواریم کشتی هایتان 
هیچ وقت غرق نشود. انصافًا 

تالفی آن زمستان گرم و 
آفتابی حسابی درآمد؛ اما باور 

کنید ما اصاًل راضی نیستیم 
دانشگاه تبدیل به »ونیز« 

شود، دانشجویان و استادان 
هم برای رفت و آمد به قایق 

متوسل شوند.
مکان: روبه روی ساختمان 

شهید رضایی

کار ارواح خبیثه است

گزارش هایــی  هشــدار! 
که به دســتمان رســیده، 
حاکی از آن است که ارواح 
سرگردان در دانشگاه پرسه 
می زنند! االن به شما اثبات 
می کنم. اتفاقاتی بسیار عجیب دیده شده است:

شاهد عینی1: در البراتــوار زبان بودیم. طبق 
روال همیشه هدفون هایمان را گذاشتیم روی 
گوشمان. آن روز به طرز عجیبی هدفون ها کار 
می کردند؛ درحالی که همیشــه خراب بودند و 
ما برای اینکه اســتاد ناراحت نشود، به صورت 
مصلحت انگیــز می گفتیم کــه listening  را 

می شنویم. همه هم خوشحال بودند.
شاهد عینی2:  حدود ســاعت دوازده و نیم 
بود. خیلی گرسنه بودم .همان طور که به سمت 
سلف می رفتم، یادم آمد که ای دل غافل! اصاًل 
امروز غذا رزرو نکرده ام. از آنجایی که همیشــه 
دستگاه روزفروش هنگ اســت، به امید اینکه 
یک آشــنایی چیزی پیدا کنم و نصف غذایش 
را بخورم، به راهم ادامــه دادم. باورکردنی نبود، 
دستگاه آن روز کار می کرد! تا جایی که بعضی ها 
با دســتگاه عکس ســلفی می گرفتند. خیلی 

ترسناک بود.
توضیحــات مؤلف: کافی اســت یک بــار پای 
کســی را لگد کرده باشــی، یــک دفعه مثل 
رفیق صدســاله در ســلف می آید و  بــه بهانه 

چاق سالمتی نصف غذایت را می خورد.
شــاهد عینی3: به سایت دانشــکده رفتم. 
می خواستم مقاله ای را دانلود کنم. آن روز سایت 
خیلی خلوت بود و به راحتی جا برای نشســتن 
پیدا کــردم. در حالی کــه هیچ وقت جــا پیدا 
نمی کردم. همان لحظه فهمیدم که آن روز یک 
چیزی خیلی عجیب است. ترسم آن زمان بیشتر 
شد که شریف آی دی ام در تالش اول متصل شد 
و مقاله طی چند ثانیه دانلود شــد. بدون قطع و 
وصل شــدن اینترنت! نزدیک بود سنگ کوب 
کنم. برای یکی از دوســتانم که تعریف کردم، 

بنده خدا زبانش تا دو روز بند آمده بود.
اگر این چند روز بــا اتفاقــات عجیبی مواجه 
شدید، نترسید. توصیه پزشــک دانشگاه این 

است که نفس عمیق بکشید و به بلندی بروید.
از مســئوالن ذی ربط تقاضا داریم از جن گیری 
چیزی دعــوت به عمــل آورنــد و وضعیت را 
سروســامان دهنــد. بچه های تهرانــی که از 
ترس خواب ندارند، دیگــر وضعیت خوابگاه ها 
را خودتــان می توانیــد پیش بینــی کنید. ما 
می خواهیم وضعیت در روال عادی باقی بماند. 
اگر یک وقــت خدای ناکرده یک توریســتی از 
این طرف ها رد شود و ببیند وضعیت برای چند 
لحظه خوب شده و برود تعریف کند چه؟ بنده 
خدا نمی داند که بهبــود وضعیت کار خودمان 
نیســت، امور ماورایی دخالت دارند، وگرنه ما را 
چه به دامنه اینترنتی قدرتمند. اصاًل مگر الزم 

می شود؟

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به باران. تقدیم می کنیم به بهار و هــوای خوبش. تقدیم می کنیم به همه 
تگرگ ها و برف ها و باران های 94. تقدیم می کنیم به خورشــید که بارش های امســال فرصت تماشای درست و 

حسابی اش را به ما نداد. 
تقدیــم می کنیم بــه هوای تازه و فضای ســبز دانشــگاه کــه دیدنشــان از پنجــره کالس بــرای آدم حواس 
 نمی گذارد و تقدیم می کنیم بــه خدا که انگاری باران هایش با زمســتان 93 قهر بودنــد و االن تصمیم به جبران 

دارند. 

تقدیم می شود به ...

صفحـــــــه آخـــــــــر

تاریخچه
داعــش یک نــوع غذاســت که 
تقریباً قدمتی 250 ســاله دارد. 
در ابتــدا این غــذا ماننــد امروز 
این قــدر مفصــل و بــا مخلفات 
نبود و صرفاً یک غذای ســاده دم دســتی بود که در 
بیابان های عربســتان، با دســتور پخت ابن تیمیه و 
آشــپزی عبدالوهاب پخته می شد. آل ســعود که از 
ســرمایه گذاران بــزرگ در زمینه رســتوران های 
زنجیره ای در عربستان بودند، پس از اطالع از این غذا، 
در پی گسترش آن در کل عربستان افتادند و در نهایت 
با شعار »هر شهروند عربستانی، یک بشقاب وهابیت« 
مزاج بیشتر اهالی شــبه جزیره را سمت این غذا سوق 
دادند. بعدها انگلیســی ها و آمریکایی هــا که تجربه 
راه اندازی رســتوران های زنجیــره ای بزرگ جهانی 
مانند مک دونالــد را در کارنامه خود داشــتند، این 
غذا را در طعم ها و رنگ های مختلف در ســطح جهان 
سرو کردند. امروزه این غذا با نام های مختلفی در دنیا 
میل می شود. آن را در افغانستان طالبان می نامند. در 
عربســتان القاعده، در نیجریه بوکوحرام، در سوریه 
جبهه النصره، در عراق داعــش و در تمام نقاط دنیا به 
نام های مختلف دیگر. ولی آنچه در طرز تهیه آن مهم 
بوده و جنبه تاریخی نیز دارد، مایه آن است که همان 

وهابیت است؛ مثل گالینابالنکا می ماند.

مواد الزم برای تهیه داعش برای ده نفر
گالینابالنکای وهابیت، یک بسته 200 گرمی 

آدم، 10 پیمانه، از هر طعم یک پیمانه )عربســتانی، 
کویتی، لیبیایــی، فرانســوی، آلمانی، انگلیســی، 

اتریشی، آمریکایی، چینی و چچنی(
ریش و سبیل، به مقدار الزم

اسلحه سرد، 10 قبضه
اسلحه گرم، 20 قبضه

گلوله، بی نهایــت )در این قســمت می توانید رمز را 
بزنید تا گلوله هایتان بی نهایت شود، دو بار باال، یک بار 

چپ، مربع، ضربدر، دایره، ضربدر، پایین(
نمک و فلفل، به مقدار بسیار بیشتر از لزوم

زن و بچه و پیر و جوان، هر قدر که مقدور بود.

دستور پخت
برای تهیه این غذا مهم تر از خود غذا، محل طبخ و سرو 
آن اســت. این غذا معموالً در جایی باید پخته شود که 
روی سفره های عظیم نفت خام قرار داشته باشد. این 
مورد روی طعم غذا بســیار تأثیر می گذارد. همچنین 
یک جورهایی دور و بر ایران باشد یا یک ربطی به ایران 
داشته باشــد تا ایرانی ها که از طعم این غذا خوششان 
نمی آید، ِجزشــان در بیاید. به هیچ وجه من الوجوهی 
 حتــی بــوی غــذا هــم بــه مشــام اســرائیلی ها 

نرسد.
پــس از مکان یابی مناســب، دیگ پــر از آب را روی 
اجاق گذاشــته و تا می توانید حرارت را باال می برید. 
گالینابالنــکای وهابیــت را توی دیــگ می ریزید و 
می گذارید خوب ُقل بزنــد. 10 پیمانــه آدم را توی 
دیــگ می ریزید و خوب هــم می زنیــد. از زبان های 
مختلف باشند که حتی خودشان هم حرف یکدیگر را 
نمی فهمند، اصاًل هم نگران این موضوع نباشید. حتی 
احتمال درگیری بین آن ها وجود دارد و ممکن است 
خودشان سر خودشــان را زیر آب کنند. عیبی ندارد، 

این خود بخشی از غذاســت. حاال ریش و سبیل ها را 
برداشته و ســبیل  ها را ِکز دهید تا فقط ریش ها بماند. 
در نهایت فقط ریش ها را داخل دیــگ بریزید. دیگر 
می توانید اســلحه ها را اضافه کنید. ابتدا اسلحه های 
ســرد را بریزید و بعد اســلحه های گرم را تا توی این 
مدت اسلحه های سرد نیز یخشــان آب شود و آماده 
استفاده شوند. بیشــتر گلوله ها را داخل دیگ بریزید، 
ولی چندتایی را هم برای تزئیــن روی غذا نگه دارید. 
نمک و فلفل تا می  توانید اضافــه کنید. مزه داعش به 
شور و تند بودنش است. آن قدری نمک و فلفل بریزید 
که ده پیمانه آدم توی غذا،  دیگر مخشــان کار نکند و 
چشمانشان سرخ شــود. حال به بخش اصلی دستور 
پخت و البته ســاده ترین بخش آن می رسیم. هر زن 
و بچه و پیر و جوانی را که دوست داشتید )که حتماً از 
زمین های اطراف محل پخت غذا، چیده شده باشند( 
توی دیگ بریزید. به هیچ وجه الزم نیســت غذا را هم 
بزنید. همــان ده پیمانه آدم به خوبــی برایتان غذا را 
هم می زنند، تکه تکه می کنند، پوســت می کنند، ِکز 
می دهند، می سوزانند، می پزند و در نهایت تحویلتان 

می دهند.
حال می توانید غذا را توی بشــقاب کشــیده و با کلی 
گلوله و با ســلیقه خودتان تزئین کنید. برای تکمیل 
فرایند آشپزی، از بشــقاب خود عکس و فیلم گرفته 
و در اینســتاگرام، فیس بــوک، توییتر، بی بی ســی، 
ســی ان ان، فرانس 24، الجزیره، العربیه و... منتشــر 
نمایید تا همه عالم از دســت پخت شــما لذت  وافری 

ببرند!
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