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عشق به ستایش ستایشگر عشق
چگونــه می شــود پــس 
از گذشــت حــدود 800 
ســال از وفاتــش همچنان 
در  خاطــره اش  و  یــاد 
اذهان مردم باقــی بماند؟ 
برای گرامی داشــت او، نامــش را روی مدارس، 
کتابخانه ها، مراکــز فرهنگی و هنــری و حتی 
ایستگاه های قطار بگذارند. حتی فراتر از این آثار 
و اندیشــه هایش چنان در ذهن مردِم چند ملت 
رســوخ کند که جزئی از فرهنگ عمومی آن ها 
شــود و در نهایت یکی از زیباترین و بهاری ترین 
روزهای سال را به نامش کنند تا یادش زنده شود. 
زبان ابزار اندیشــه بشری اســت و آدمیان طی 
زمان به معیارهایی برای بهبود و بهینه ســازی 
این ابزار دســت یافته اند به نحوی کــه بیان در 
بهترین و زیباترین شــکل خود باشد. زمانی که 
این بیان مزین و آراسته، با روح و احساس هنرمند 
آمیخته شود، شــعر پدید می آید. دکتر شفیعی 
کدکنی برای یک شــعر خوب، معیاری ساده و 
دم دســتی دارد و آن ماندگاری شــعر در ذهن و 
حافظه مخاطب است. گاهی این ماندگاری چنان 
تداوم می یابد که آن قطعه ضرب المثل می شود. 
بدون شک این جمله را زیاد شنیده اید که سعدی 
یکه تاز میدان فصاحت و بالغت است. باید فراتر 
رفت؛ خدمت شیخ اجل به میدان زبان و اندیشه 

ستودنی است.
هنر سعدی مثلثی است که یک ضلعش نبوغ زبانی 
بی نظیر اوست، ضلع دیگرش پند و اخالق است و 
دیگری پرداختنی ژرف به عشــق. ســخن عشق 
ســعدی بی آنکه به زبانمان برآید از رنگ رخساره  
تصویر عشق بعد از او نمایان است. حتی بزرگ ترین 

پندش برای امروز و تمام دوران عشق است:
ز خاک سعدی شیراز بوی عشق آید
هزار سال پس از مرگ او گرش بویی

استاد ســخن چنان در فرهنگ و زبان ما رسوخ 
کرده است که می توان گفت هفتصد سال است 
به زبان او صحبت می کنیم: هنر او در سنت های 
زمانه  و پیش از او ریشه ای عمیق دارد و زبان امروز 

ما در سخن او.
یکم اردیبهشــت روز بزرگداشت شــیخ اجل، 
سعدی اســت. رابطه  ســنت و آفرینش سعدی 
را حتی اگر از تمــام ویژگی های ذکر شــده  باال 
درنیابیــم، زادروز شــاعر بهاری نیــز نمایانگر 
بهارینگی اش اســت. سعدی بهار اســت، نثر و 
شعرش شــکوفه. هربار که شــعرش را بخوانید، 

درخت فرهنگ فارسی از او شکوفه می کند.
ای گل خوش بوی اگر صد قرن بازآید بهار

مثل من دیگر نبینی بلبل خوشگوی را
تبلور عشق در این مرد جهان دیده که 90 بهار در 

زندگی خود دید، چنان است که می گوید:
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

و آفرینش چنین نگاهی اســت که در اندیشه ها 
ماندگار می شــود و مــا را به ســتایش خویش 
می کشاند. ســتایش مردی که ستایشگر عشق 
بود. در یک کالم، ســعدی، جان اســت. سعدِی 

جان، روزت مبارک! 
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فوتسال: تعویق بازی ها
وقتی دو بازی از هفته اول دور برگشــت بازی های لیگ فوتسال که هفته قبل باید 
انجام می شد به تعویق افتاد، مسیر به تعویق افتادن بازی ها هموارتر شد. این هفته 
هم شــاهد این بودیم که بازی های روز دوشــنبه به روز دیگری موکول شود. به هر 
حال در این هفته ســه بازی برگزار شــد که در بازی اول مواد-هوافضا پنج بر سه از 

سد مکانیک گذشــت و ریاضی-صنایع در یک بازی پر گل ده بر یک شیمی-فیزیک را در هم کوبید. کامپیوتر 
هم در یک بازی پایاپای پردیس را با نتیجه پنج بر چهار برد. در ادامــه بازی ها هم امروز یک بازی از بازی های 

عقب مانده برگزار می شود و در آن مکانیک زخمی به مصاف انرژی خسته می رود.

پردیس بای بای
بازی های مرحله مقدماتی والیبال قهرمانی دانشــگاه این هفتــه در حالی برگزار 
شــد که تیم پردیس به دلیل عدم تحویل لیســت بازیکنان، از بازی ها حذف شد و 
بدجوری تیم های دیگر گروه دو، یعنی فارغ التحصیالن و برق را خوش حال کرد. با 
این حساب دیدار این دو تیم در هفته آینده صرفاً برای مشخص شدن اولی و دومی 

خواهد بود. در ســایر بازی ها هم در گروه یک متالورژی دو بر یک انرژی را پشت ســر گذاشت و در گروه سه 
کامپیوتر به مصاف هوافضا رفت که در نهایت بازی 2 برصفر به سود کامپیوتر به پایان رسید. در گروه چهار هم 

مکانیک 2 بر صفر شیمی را شکست داد . در ادامه بازی ها هم فردا عمران با انرژی دیدار خواهد داشت.

استخر
تهران کم کم دارد آن روی گرمش را به ساکنینش نشان می دهد و با گرم شدن هوا 
بازار استخر هم بدجور داغ شده است. شمایی که قصد اســتفاده از استخر را دارید 
بدانید که سانس های خدمات استخر به بیرون از دانشگاه کمی جا به جا شده است 
و به طبع محدودیت های پذیرش دانشجویان. آگاه باشــید که استخر از امروز، اول 

اردیبهشت، روزهای شنبه از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر، دوشــنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 4/5 تا 6/5 عصر و 
سه شنبه ها از ساعت 3/5 تا 6 دانشجو پذیرش نمی کند. خالصه درســت برنامه ریزی کنید تا وقتی جلوی در 

استخر بودید، حالتان گرفته نشود.

پاداشی برای یک غیبت
درد مشترک پسران یک چیز اساسی است: سربازی. اواخر سال 93 اعالم شد که می توان 
خدمت ســربازی را خرید و برای هر مقطع تحصیلی، مبلغی از 10 میلیون تا 50 میلیون 
معین شده است. همین خبر باعث شد که توجه بسیاری از افراد به مسائل اقتصادی مربوط 
به سربازی جلب شود. به همین بهانه امروز از ساعت 13:30 تا 15:30 همایش »پاداشی 

برای یک غیبت« برای بررســی ابعاد اقتصادی خدمت سربازی برگزار می شود. شــورای صنفی دانشگاه این برنامه را 
تدارک دیده و از محمد صادق الحسینی، مشاور پیشین بانک جهانی و دکتر عباسعلی منصوری آرانی، نماینده مجلس 
شورای اسالمی، برای سخنرانی دعوت کرده اســت. درهای سالن جابر به روی همه باز اســت و ورود برای همه آزاد. 

آیا برانکو ایوانکوویچ می تواند ناجی 
پرسپولیس باشد؟

برانکو و حسرت هفت ساله 
محمدصالح سلطانی پرســپولیس هفت ســال 

اســت که قهرمانی لیگ را تجربه نکرده است. 
آن ها از ســال 87 و پس از فتح لیگ با افشــین 
قطبی تا امروز فقط دو قهرمانــی جام حذفی و 
یک بار حضور در جمع 16 تیم برتر آســیا را به 
ویتریــن افتخارات خود اضافــه کرده اند که در 
مقابل نقــاط تاریکی چون کســب رتبه  هفتم، 
دهم و دوازدهمی لیگ برتر به عالوه چهار باخت 
پیاپی به استقالل در شهرآورد تهران برای تیمی 
در قواره پرســپولیس که آن را پرطرفدارترین 

تیم آسیا می دانند، قابل قبول نیست.
چه چیزی باعث شده پرسپولیس پس از قطبی 
تبدیل به یک تیم میانه جدولــی در لیگ برتر 
شود؟ پاسخ در »نبود ثبات« است. پرسپولیس 
در هفت سال گذشــته یازده سرمربی داخلی و 
خارجی را باالی ســر خود دیده است. اگر فقط 
چهار فصل اخیر )یعنــی از لیگ یازدهم به بعد( 
را در نظر بگیریم، آن ها هشــت مربی داشته اند. 
یعنی میانگیــن هر فصل دو مربــی. می توانیم 
این آمار را با تیمی مثل سپاهان مقایسه کنیم. 
آن ها از سال87 به این ســو تنها چهار سرمربی 
داشــته اند؛ هر دو فصل یک سرمربی. استقالل 
هم در هفت سال اخیر تنها سه بار سرمربی اش 
را تغییر داده و البته نقطــه تفاوت قهرمان های 
چند ســال اخیر فوتبــال ایران بــا تیمی مثل 
پرسپولیس درست همین جاست. جالب است 
که بهترین رتبه پرسپولیس در هفت سال اخیر 
هم درست زمانی به دســت آمده است که آن ها 
به ســرمربی خود اعتماد کردند و دایی توانست 
سال گذشــته قرمزها را پس از سال ها به جمع 

سه تیم باالی جدول بیاورد. 
نکته ای که می تواند هواداران سرخ ها را امیدوار به 
آینده کند، حضور برانکو ایوانکوویچ روی نیمکت 
پرسپولیس اســت، با ســابقه قهرمانی در لیگ 
کرواسی و چین و از آن ها مهم تر حضور چهارساله  
موفق در تیم ملی ایران. برانکو گزینه خوبی برای 
سروسامان دادن به اوضاع قرمزها به نظر می رسد. 
مردی که محبوبیتش به هواداران پرســپولیس 
محدود نمی شود و تعداد زیادی از فوتبال دوستان 
ایرانی هم هنوز او را دوست دارند و در نظرسنجی ها 
او را محبوب ترین مربی تیم ملی در بیســت سال 
اخیر می دانند. برانکــو با این پشــتوانه مردمی 
می تواند گام در مسیر اصالح تیمی بگذارد که این 

روزها باید برای بقا در لیگ بجنگد. 
اگــر اتفــاق خاصــی نیفتــد، فصــل آینده 
پرســپولیس متفاوتی را خواهیم دید. حسین 
هدایتی مولتی میلیاردر حامی پرســپولیس از 
حاال برای حضور در بازار نقــل و انتقاالت گارد 
گرفته و این طور که از شــواهد پیداست، نسخه 
»کهکشانی« برای پرســپولیس پیچیده است. 
آیا برانکو می تواند روی نیمکت داغ و پرحاشیه 
پرسپولیس دوام بیاورد و به حسرت هفت ساله 

سرخ ها پایان بدهد؟ باید صبر کرد و دید.
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همه آن هایی که در  ســال های گذشته گزارش
چه بــرای کار اداری و چه بــرای حل 
مشکالتشــان به معاونت دانشــجویی 
مراجعه کرده اند، حتمــاً حاج آقا لباف، 
مســئول دفتــر چنــد دوره معاونت 
دانشــجویی را به یاد دارند. کسی که با 
روی گشاده از آن ها استقبال می کرد و 
برخوردی پدرانه با دانشــجوها داشت. 
این روزها که چهل روز از فوت ایشــان 
می گذرد، ســراغ دکتــر وثوقی معاون 
دانشجویی و دکتر بهمن آبادی معاون 
سابق دانشــجویی رفتیم و خواستیم از 

مرحوم لباف بگویند. 

دکتر بهمن آبادی
معاون سابق دانشجویی

امین بودن ایشــان برای من به صورت 
بارز و آشــکار ثابت شــده بود. اتفاقات 
زیادی در حوزه معاونت دانشجویی رخ 
می داد و این اتفاقات طبیعتاً کســی را 
می طلبید که بتواند رازدار باشــد. هیچ 
موقع بدون اجــازه رئیس حوزه اقدامی 

انجــام نمی دادند. همیشــه هر کاری 
می خواســتند انجام دهند، با نظر خود 

معاون انجام می دادند. 
ایشان دقت نظر ویژه ای در امور داشتند. 
غیرممکن بود که کســی تماس بگیرد 
و ایشان یادداشــت نکنند و بعد به من 
نگوینــد و ارتبــاط بین مــن و آن فرد 
برقرار نشــود. این دقت نظــری که در 
این امور داشــتند و یادداشــت کردن 
کارها باید یک الگو بشــود برای جوانان 
 که هــر کاری احتیــاج به یادداشــت 

دارد. 
غیر ممکــن بود دانشــجو بیاید در این 
حوزه و ناراضی برگردد و قطعاً با ایشان 
ارتباط برقرار می کرد و با یک نوازشــی 
بچه هــا را همراهی می کــرد که حتی 
ممکن بود جواب هــم نگیرد. نماز خود 

را همیشه اول وقت می خواند. 
من همیشــه در حضور خیلــی آدم ها 
گفتم که اگر من مدتی در آنجا نباشــم، 
این حوزه حتماً گردش کارش با حضور 
فــردی مثل حــاج آقای لبافــی انجام 
خواهد شــد و بعضی وقت ها می گفتم 

معــاون دانشــجویی حاج آقاســت. 

دکتر وثوقی
 معاون دانشجویی

آقای لبافــی، سابقه شــان در معاونت 
دانشجویی، از همه فکر کنم بیشتر بوده 
است. از آن وقت که معاونت دانشجویی 
شــکل گرفته اســت تا این آخر که در 
خدمتشان بودیم. تمام دانشگاه ایشان 
را به عنــوان یک فــرد معتمــد و امین 

می دانستند. 
مــن خــودم نقطــه قــوت معاونــت 
دانشــجویی را ایشــان به اضافه دو سه 
نفری کــه در مجموعه ایشــان بودند، 
می دانــم. واقعــاً یک مجموعــه کاماًل 
مــورد اعتمــاد و امین و ســالمی را در 
این معاونت ایجاد کــرده بودند که همه 
دانشگاه این را اذعان داشتند. خستگی 
ما همیشه درمی رفت وقتی آقای لبافی 

را می دیدیم. 
در انتخابــات صندوق قرض الحســنه، 
ایشان هر سال مسئول صندوق انتخاب 
می شــد و خیلی وقت هــا می دیدم که 

تمامی بدون اســتثنا به ایشــان رأی 
می دادند. 

خیلی مواقــع فکر می کنــم اگر آدم ها 
ســعی کنند در سیستمی صالح باشند، 
چقدر به نفع خودشان است. این آدم ها 
از خوب بودن خودشــان، خودشان نفع 

می برند. 
من همیشه می دیدم ایشان خوش حال  
بود و حالش خیلی خوب بود. هیچ وقت 
از خیلی مســائلی کــه در جامعه پیش 
می آید، مثاًل گرانی ها و کمبودها، گالیه 
نداشــتند و خیلی آدم راضــی و قانعی 

بودند. 
همیشه احساس می کنم این چیزهایی 
که در قلب انسان هاســت، ارزشــمند 
اســت. هروقت حــرف ایشــان پیش 
می آید، همان احساس شادمانی ای که 
به آدم دســت می داد، دست می دهد. 
خیلی خوش حال می شوم که می بینم 
این آدم ها ســالم آمدند و سالم رفتند و 
این مایه خوش حالی اســت که بتوانیم 
تا آن آخر پیوندمان را با خداوند جوری 

حفظ کنیم که متضرر نشویم. 

یادی از مرحوم لبافی مسئول دفتر معاونت دانشجویی

مردی معتمد و امین
حسرتی که شــاید بر دل خیلی از  شریفی ها مانده باشــد، باال پایین گزارش
کردن طبقات دانشگاه بدون رفت و آمد از پله هاست. 
اگر کالس 7:30 صبح نقشــه کشی را تصور کنید، داغ 
دلتــان تــازه خواهد شــد. شــریف هر قــدر هم در 
 رتبه بندی جهانی دانشــگاه دارای رتبه ای قابل قبول 
باشد، برای بسیاری از دانشجویانش امکان استفاده از 
آسانسور را فراهم نکرده اســت. معدود آسانسورهای 
موجــود در ســاختمان های عمومی تر دانشــگاه یا 
مشــکالت جدی دارند یا مخصوص استفاده استادان 
هســتند. خرابی آسانســور هم مدت ها به مشــکل 
اساســی برخی دانشــکده ها بدل می شــود. در این 
گزارش نگاهــی داریم بــه وضعیت آسانســورهای 

دانشگاه. 

ورود دانشجو ممنوع
دسته کلید استادها وزنی برابر وزن کیف دانشجویان 
دارد. چون عالوه بر کلید اتاق ها کلید آسانســورها را 

هم شامل می شــود. آسانسورهای 
ســاختمان ابن ســینا و برخی از 
دانشــکده ها فقط با کلید استاد باز 
می شوند و دانشــجو تنها در حالی 
می تواند وارد این آسانسورها شود 
که از استاد ســؤالی داشته باشد و 
اســتاد هم حین حرکت به سؤال 
دانشــجو جواب دهد. اما مشــکل 
اصلی باال آمدن است. صبر تنها راه 
برای رفع این مشــکل خواهد بود. 
منتظر بمانید تا استادی بیاید و به 
تقاضای صعود شــما لبیک بگوید. 
این راهکار در ســاختمان ابن سینا 
چندین بار اجرا شــده است و برای 
شــما هم جواب خواهد داد. در این 
میان آسانســور دانشــکده شیمی 
نیز کلید جادویی اســتادان را نیاز 
دارد. البته این آسانسور مخصوص 
حمل بــار اســت و نه افــراد؛ ولی 
کمبود امکانات موجب پیدا کردن 
راهکارهــای جدید بــرای حمل 
و نقل  شــده اســت. حتی همین 
آسانســور هم مدت ها خراب بود و 
در تمــام این مدت مواد و وســایل 
خطرناک مثل کپســول های گاز و 
مواد شــیمیایی از راه پله ها حمل 

می شدند.  

ساختمان های پر رفت و آمد
اگر ساختمان ابن ســینا را فاکتور 
و  ســلف  ســاختمان  بگیریــم، 
 کتابخانه مرکــزی را می توان جزو 
پر رفت و آمدترین مکان ها دانست. 

اما آسانسورهای این دو ســاختمان چندان مناسب و 
مطمئن به نظر نمی آیند، تــا جایی که احتمال حبس 
شــدن در آسانســور کتابخانه مرکزی امر محتملی 
است. خرابی آسانســور ســلف هم کاماًل عادی شده 
اســت. حتی با ســوار و بسته شــدن در هم نمی توان 
اطمینان حاصل کرد که به مقصد مورد نظر برســید؛ 
چراکه این آسانســور گاهی اوقات در طبقه ای که مد 
نظر افراد اســت، توقف نمی کند. دسترســی به طبقه 
اول یا همان ســلف دختــران نیز از طریق آسانســور 

ممکن نیست. 

خطر در کمین است
اغلب دانشجویان دانشگاه با کالیبراسیون دستگاه ها 
آشنا هســتند که برای یک دانشــگاه فنی- مهندسی 
دانســتن این اطالعات امری طبیعی اســت. اما این 
دانش در صندوق خانه ذهن مســئوالن تأسیســات 
دانشــگاه مانده و یکی از بهترین دانشــگاه های فنی 
ایــران را به عالم بی عمل بدل کرده اســت. دو ســال 

پیش بود که خبر رســید، آسانسور دانشکده برق ترمز 
بریده و برای تعدادی از دانشــجویان حادثه ساز بوده 
و تعدادی از آن ها را روانه بیمارســتان کرده است. اما 
همیشه شــانس با ما یار نیســت، کمااینکه در حادثه 
مشــابه در دانشــگاهی دیگر، این ســقوط به مرگ 

دانشجو انجامید. 

ساختمان های تازه
دانشکده های تازه ســازتر مدیریت و اقتصاد، انرژی، 
کامپیوتــر و ســاختمان نفــت را می تــوان در زمره 
دانشــکده هایی قرار داد که از نظر داشــتن آسانسور 
وضعیت خوبی دارند. البتــه خرابی گاه و بی گاه آن ها 
بــدون اجتناب اســت. مثاًل تــا اوایل هفتــه یکی از 
آسانســورهای دانشــکده مدیریت و اقتصاد و انرژی 
کار نمی کردنــد. یکی از آسانســورهای ســاختمان 
نفت دانشــکده مهندســی شــیمی و نفت هم فقط 
در طبقات 3 و 5 توقــف دارد. ضمن اینکــه با وجود 
نسبتاً تازه تأسیس بودن ســاختمان نفت و دانشکده 
چندان  آسانســورها  کامپیوتــر، 
نو بــه نظر نمی آیند. اگــر به هوای 
اســتفاده از امکان فرعی آسانسور 
یعنی آینه، ســوار آسانســور این 
بایــد  می شــوید،  دانشــکده ها 
خودتان را برای ناامیدشدن آماده 
کنیــد؛ چراکــه این آسانســورها 

بدون آینه هستند. 
احتماالً کمتر کســی گــذرش به 
ســاختمان نانو و مرکــزی افتاده 
باشــد؛ ولی از همین حاال بدانید که 
آسانسورســواری برای هر کدام از 
طبقات ممکن است. دانشکده برق 
پس از اضافه شدن ساختمان جدید، 
صاحب آسانســور جدیدی شد که 
مثل آسانســور دانشکده عمران دل 
خیلی ها را برده و تحســین همگان 
را برانگیخته اســت؛ هرچند که دو 
آسانســور دانشــکده برق تنها در 

طبقات 4 و 5 و 6 توقف دارند. 
دانشــکده ریاضی هم قرار بود بعد 
از بازسازی ســال گذشته صاحب 
آسانسور شــود. در حال حاضر این 
آسانسور فقط در جهت پایین کار 
می کند. شــیوه پاییــن آمدن نیز 
سقوط آزاد بدون استفاده از کابل 
نگهدارنده اســت! بازســازی های 
دانشــکده ریاضی تمام شد و جای 
خالی آسانسور پر نشــده است. با 
توجه به مشاهده نشــدن کارگران 
در اطــراف محل آسانســور، باید 
همچنــان انتظــار نصــب آن را 

کشید.

آسانسورهای دانشگاه، یا خراب یا اختصاصی

در حسرت آسانسور

بــــــــخش  خـــــــبری

گردهمایــی فارغ التحصیالن دانشــکده   
شــیمی، امســال هم مطابق عادت معهود 
اولیــن چهارشــنبه اردیبهشــت برگزار 
 می شــود. فردا، ســاعت 16:30، ســالن 

جابر بن حیان.
به مناسبت ســال روز شــهادت امام علی   
النقی )ع(، امروز بعد از نماز عصر در مسجد 
دانشگاه سخنرانی با موضوع »سنجش باور 
در میزان ثقیلن« برپاســت. سخنران این 

برنامه حجت االسالم شیر خدایی است. 
هر چهارشــنبه از ســاعت 10 تــا 12 در   
دانشــکده ریاضــی کارگاه حل مســئله 
برپاست. اگر از حل مســئله لذت می برید، 
به اتاق 311 این دانشکده رجوع و در برنامه 

»ماجرای یک مسئله« شرکت کنید. 
جلســات هفتگی مرور اخبار در ترم جاری   
هر دوشــنبه از ســاعت 12 تا 13 توســط 
بسیج دانشگاه برگزار می شود. این جلسات 
مخصوص دختران بوده و محل برگزاری آن 
مجمع دختران در طبقه دوم ســاختمان 

مرکز معارف است. 
کسانی که در برنامه 11 اسفند گروه خیریه   
فردای ســبز، خون اهدا کــرده بوند، برای 
دریافت کارت اهدای خــون به دفتر گروه، 
روبه روی انجمن فارغ التحصیالن مراجعه 
کنند. این کارت ها از طرف سازمان انتقال 
خون برای اهداکنندگان ارسال شده است. 
عالقه منــدان به گل و گیاه، فقــط امروز را   
وقت دارید کــه از غرفه فــروش کاکتوس 
 خرید کنیــد. قیمت هــر گلــدان از 5 تا

10 هزار تومان است. 
مرکز معارف هر یکشــنبه بــا حضور خانم   
سیاح جلسات ســبک زندگی را از ساعت 
16:30 تــا 18 در کالس الــف 22 برگزار 
می کند. الزم به ذکر اســت که این جلسات 
مخصوص بانوان است و مکمل درس تاریخ 

امامت. 
یک تفاهم جدید، این بار با دانشــگاه علوم   
پزشــکی ایران. به نظر شــما مقصد بعدی 

قطار تفاهمات دانشگاه کجاست؟
جشــنواره هفته خوابگاه ها که همه ســاله   
قسمتی از برنامه های اردیبهشت ماه است، 
امسال هم با قوت برگزار می شود. نشان به 
آن نشان که ســاختار تشکیالتی جشنواره 
چیده شده اســت و برنامه ریزی هایش هم 

شروع شده است. 

شریف ست خواهردار شد
تقریباً پارسال بود که ماهواره شریف ست تحویل ســازمان فضایی شد. طبق قرارداد 
بسته شده بین دانشگاه و این سازمان ماهواره شریف ست 2 نیز ساخته و تحویل داده 
شد.  شریف ست قرار بود سال گذشته پرتاب شود و حتی معاون اجرایی رئیس جمهور 
و سرپرست سازمان فضایی ایران در سال گذشــته اعالم کرده بود که شریف ست در 

اولویت پرتاب ســازمان فضایی قرار دارد. این اتفاق نیفتاد و هنوز هم زمان پرتاب این دو ماهواره مشخص نیست. 
البته در حال حاضر پیگیری ها از سوی معاون اول رئیس جمهور و دیگر مقامات مربوط در حال انجام است. حال 

باید دید با وجود رقیبانی چون »تدبیر« علم و صنعت و »آت ست« امیر کبیر عاقبت شریف ست به کجا می انجامد.

ستاره دار شدیم
کمیته ناظر بر نشریات دانشــگاه هفته پیش در تذکری کتبی با امضای دکتر ملکی، 
معاون فرهنگی، به روزنامه، ایراداتی را نسبت به تعدادی از مطالب طنز روزنامه که به 
قلم حامد تأملی نوشته شده بود، متذکر شد. در این تذکر، با تصدیق توانایی حامد در 
پرورش مطالب، عنوان شده است برخی نوشته های ایشان با فرهنگ عمومی و رسمی 

حاکم بر جامعه و دانشگاه تا حدی ناسازگار است و در مواردی نیز دارای نگرشی سطحی در زمینه موضوع مورد 
بحث است. برای نمونه هم به دو مطلب »یک عاشقانه آرام، بیا گردو بخور« و »چگونه بجنبید تا در تاریخ بمانید« 

استناد شده است. در آخر هم خواستار دقت نظر و تعمق بیشتر نویسنده در نگارش مطالب شده اند. 
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عکس خبری

از امســال موج جدیدی در دانشــگاه راه افتاده و 
جریان تفاهم های گوناگون ســر راه دانشگاه قرار 
گرفته است. روز یکشنبه بین شــریف و دانشگاه 
تریســته ایتالیا تفاهم همکاری امضا شد. هدف از 
انعقاد این توافق، تبادل دانشــمندان پژوهشگر 
و اعضــای هیئــت علمی، تبــادل دانشــجو و 
واحدهای درسی، تبادل مواد درسی دانشگاهی، 
فعالیت های پژوهشــی مشــترک، شــرکت در 
همایش هــا و نشســت های علمــی، برنامه های 
آموزشــی ویژه کوتاه مــدت و ایجــاد دوره های 
تحصیلی مشــترک بود. به امید راه یافتن هرچه 
بیشــتر این توافقات در دانشــگاه و البته اجرای 

آن ها. 

تکل از پشت

جدول وضعیت آسانسورهای دانشگاه

وضیعت آسانسور  تعداد
 آسانسور

 تعداد
ساختمان طبقات

مخصوص استادان 1 4 ابن سینا
 خرابی گاه گاهی یکی از

آسانسورها 2 4 کتابخانه مرکزی

خرابی آسانسورها به کرات 2 4 سلف
1 3 ساختمان مرکزی
1 3 مرکز نانو

خرابی یکی از آسانسورها 2 4 دانشکده مدیریت و اقتصاد
خرابی یکی از آسانسورها 2 3 دانشکده مهندسی انرژی

ندارد 3 دانشکده مهندسی و علم مواد
مخصوص استادان 1 4 دانشکده شیمی

ندارد 2 دانشکده مهندسی مکانیک
ندارد 4 دانشکده علوم ریاضی
ندارد 4 دانشکده مهندسی صنایع

 توقف در طبقه همکف و
چهارم 1 4 دانشکده مهندسی شیمی و نفت 

)ساختمان شمالی(
 توقف یکی از آسانسورها در

طبقات 3 و 5 2 5 دانشکده مهندسی شیمی و نفت 
)ساختمان جنوبی(

3 8 دانشکده مهندسی کامپیوتر
توقف در طبقات فرد یا زوج 2 5 دانشکده فیزیک

ندارد 2 دانشکده مهندسی هوافضا
 توقف در طبقه چهارم، پنجم

و ششم 2 6 دانشکده مهندسی برق

 توقف در طبقات 3، 4، 5 یا
5 ،4 ،2،3 2 5 دانشکده مهندسی عمران
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بوی خوش حالی
محققان پــس از انجــام تحقیقات بســیار روی عرق بــدن انســان، متوجه وجود 
سیگنال های شیمیایی در آن شده اند که می توانند احساساتی از جمله غم و اندوه یا 
شادمانی و سرخوشی را از فردی به فرد دیگر منتقل کنند. این سیگنال های شیمیایی 
موجود در عرق از احساسات درونی یک فرد سرچشمه گرفته و افراد دیگر تنها با بودن 

در محیط یکسان، از طریق هوا این سیگنال ها را دریافت می کنند و احساس مشابهی را تجربه خواهند کرد. پس 
می توان گفت احساســات هم به نوعی واگیردار هستند! این کشــف به ویژه برای تولیدکنندگان عطر و ادوکلن 

می تواند بسیار مهم باشد. چه کسی ممکن است نخواهد همراه با یک عطر خوش، احساس خوبی را تجربه کند؟

لرزه نگار همراه
زمین شناســان آمریکایــی دریافته اند که حســگرهای GPS استفاده شــده در 
تلفن های هوشمند و دیگر وسایل الکترونیکی قادر به تشخیص حرکات زمین ناشی 
از زمین لرزه های بزرگ اســت و می تواند افراد را پیش از وقوع زلزله از این لرزش ها 
آگاه کند. بنابراین با توجه به سرعت بســیار باالتر انتقال اطالعات نسبت به توسعه 

زمین لرزه در یک منطقه، با تحلیل ســیگنال های دریافتی یکسان توســط تلفن های همراه مردم یک ناحیه، 
می توان ضمن پیش بینی امکان وقوع زمین لرزه، آنان را پیش از حادثه آگاه کرد. با توجه به هزینه باالی تهیه و 

نصب سیستم های لرزه نگار پیشرفته، با توسعه این سیستم ارزان هر شخص لرزه نگاری با خود خواهد داشت.

ارائه آخرین دستاوردهای 
استادان برجسته ِییل 

کانکتیکت، نیوهیون: صدها نفر از دانشــجویان 
از همه دانشــکده های تخصصــی و تحصیالت 
تکمیلی دانشــگاه یِیل در تاالر پــر از جمعیت 
ادوارد پی. اوانز حاضر شــدند تا شــاهد ارائه 16 
استاد دانشگاه باشــند که آخرین پژوهش ها و 
زمینه های مطالعاتی خــود را در برابر حضار به 

نمایش گذاشتند.
این رویداد که با نام Inspiring Yale توســط 
سنای دانشــجویان ارشد برگزار شــد، برخی 
از برترین اســتادان دانشــگاه را گرد هم آورد تا 
در مدت زمــان 7 دقیقه ســخنرانی کنند. این 
اســتادان با رأی دانشــجویان از هر دانشــکده 
انتخاب شده بودند و موضوع صحبت های آن ها 
از زبان شناسی و معماری تا پرستاری و پزشکی 
متغیــر بــود. برگزارکننــدگان امیدوارند این 
سمینار که نتیجه اشتیاق روزافزون دانشجویان 
برای گفت وگوهای میان رشــته ای اســت، به 
صورت رویدادی ســاالنه برگزار شود تا کارهای 

دانشگاه را به نمایش بگذارد.
یکی از مسئوالن سمینار می گوید: »این سمینار 
راهی است برای صاحبان مشــاغل و کسانی که 
دستاورد مهمی داشــتند تا در مکانی مشترک 
جمع شوند و پاســخگوی دانشــجویان باشند. 
دانشــجویان معموالً بــه خاطر آنچــه در دیگر 
دانشکده های تخصصی در جریان است، احساس 
انزوا می کنند؛ به همین خاطر این گونه سمینارها 
راه بسیار خوبی است که آن ها مشاوری در خارج 

از زمینه درسی خود انتخاب کنند«.
تمــام 600 بلیــت این رویــداد در دانشــکده 
مدیریــت در عرض 12 ســاعت فروخته شــد. 
ســخنرانی ها کوتــاه بــود؛ ولی فرصتــی را به 
اســتادان داد تــا ویژگی های کار خــود را بیان 
کنند. رابرت شیلر، اســتاد اقتصاد و برنده نوبل، 
درباره حباب هــای اقتصادی گفــت: »من 33 
سال در یِیل حضور داشــتم و این اتفاق هیچ گاه 
رخ نداده بود. همه ما مسائل مشــابه را یکسان 
تشــریح می کنیم«. اِیمی وِرزنیوسکی، استاد 
رفتار سازمانی ســخن خود را با پژوهش درباره 
انگیزه  های شــغلی آغاز کرد. مطالعــه او روی 
نیروهای خدمه نظافت بیمارســتان دانشــگاه 
نشــان داد که حدود نیمی از این نیروها در یکی 
از بیمارستان ها به صورت روزانه از شرح وظیفه 
خود تخطی می کنند و به مراقبــت از بیمارانی 
می پردازند که وظیفه آن ها نیســت و معتقدند 
این کارشــان به لحاظ عاطفی بسیار تأثیرگذار 
نیز هست. رابرت کمپ پژوهشگر آسیب شناسی 
دانشکده پزشکی از نحوه استفاده از پاورپوینت 
در کالس هــا انتقاد کرد و نشــان داد که چگونه 
مدل های تدریــس گروهــی می تواند رضایت 

دانشجویان را در درس ها فراهم آورد.
هرچند موضوعات مورد بحث بسیار متنوع بود، 
روند کلی آن ها نشــان از رویکرد میان رشته ای 

سخنرانان داشت.

بازی های رایانه ای
سرگرمی یا تجربه زندگی جدید

به گفته مری بث الیور، اســتاد برجســته و مدیر 
رسانه آزمایشــگاه تحقیقاتی تأثیرات رسانه در 
دانشگاه ایالتی پنســیلوانیا : بازی های رایانه ای 
اغلب به عنوان سرگرمی های گذرا و نه با مفاهیم 
عمیق شناخته می شــوند و به نظر نمی رسد که 
این بازی ها همانند کتاب، نمایش نامه یا موسیقی 

تحسین منتقدان را برانگیزد.
نتایج بررســی ها روی این بازی ها نشــان داد که 
جزئیات داســتان در بازی بســیار در احساسات 
تأثیرگذارند و همچنیــن بازی های مفهومی تر 
بینش جدیــدی را بــرای مخاطبان بــه همراه 
می آورند. الیور ادامه داد: »این بینش می تواند از 
یک حس یا فضیلت اخالقی مانند شــجاعت، تا 

بینش در معنویت انسان باشد«.
محققانی که نتایج یافته های خود را در شــماره 
اخیر مجله »روان شناســی فرهنگ رسانه های 
محبوب« منتشــر کرده اند، معتقدنــد بازی ها، 
بازیکن ها را با تجربه هایی شــیرین و غنی همراه 
می کنند. کاماًل درست است که برخی از بازی ها 
احمقانه یا کم عمق هســتند؛ اما بــا کمی دقت 
متوجه می شــویم که این مطلب درمورد تقریباً 
همه انواع ســرگرمی صادق است. برخالف تفکر 
رایج، بازی ها پتانســیل این را دارند که به اندازه 
دیگر صورت های سرگرمی مانند ادبیات یا سینما 
برای باریکنــان بامعنا و مفهوم باشــند. بازی ها 
همچنین بــه بازیکنان فرصت تجربه شــرایط 
متفاوت احساسی را می دهند که ممکن است در 

سرگرمی های دیگر چندان امکان پذیر نباشند.
در حالــی که بیننــدگان و خواننــدگان به طور 
معمول تصمیم شــخصیت های مختلــف را در 
فیلم و کتاب دنبال می کنند، بسیاری از بازی های 
رایانــه ای به مخاطبــان این اجــازه را می دهند 
تا خود به جای شــخصیت اصلی تصمیم بگیرند 
و در احســاس پیش آمده در نتیجه آن تصمیم، 
مانند احســاس گناه یا غرور، سهیم شوند. تولید 
بازی های با خط داستان تعاملی و مفهومی  امروزه 
برای سازندگان بازی و برنامه نویسان به چالشی 
بزرگ تبدیل شده است؛ اما ارزش سرمایه گذاری 
را دارد. تمرکز باال بر روایت و احساســات ســیر 

تکاملی طبیعی در بازی های رایانه ای است.
برای مثال در یک بازی رایانــه ای، بازیکن با این 
تصمیم گیری اخالقــی روبه رو می شــود که از 
سالح های شــیمیایی در برابر دشــمن استفاده 
کند. یکی از پیامدهای این انتخاب، قربانی شدن 
پناهندگان بی گناه در ایــن حمله خواهد بود. اما 
بازیکن مجبور است تا شاهد نتایج اقدامات خود 
باشــد که این امر تجربه رویارویی بــا ترکیبی از 
احساســات گوناگــون را به مخاطــب خواهد 
داد. این تجربیات به بازیکنــان فرصتی برای به 
چالش کشیدن دیدشــان به جهان را می دهند؛ 
همان طورکه در گذشته فیلم هایی مانند فهرست 
شیندلر یا رمان مزرعه حیوانات این کار را کرده اند 

و این خود بیانگر رشد بازی های رایانه ای است. 

پنسیلوانیا، اســتیت کالج: با  کمی آنسوتر
وجود اینکه بــازار نامطمئن مترجم: حسین رجبی

کاری، دانشجویان کارشناسی را مجبور به انتخاب 
رشته پیش از موعد در برخی از دانشگاه  ها می کند، 
بیشتر دانشجویان پِن اســتیت همچنان فرصت 
جست وجوی بیشتر برای انتخاب رشته موردعالقه 
خود را دارند. جدیدترین بررســی تحلیلی که وال 
استریت ژورنال روی کالج های ایاالت متحده انجام 
داده است، نشان می دهد که دانشجویان نسبت به 
گذشــته زودتر رشته دانشــگاهی خود را انتخاب 
می کنند. براســاس این مطالعه این روند نشــان 
می دهد که در بین دانشجویان کارشناسی امروزه 
تمرکــز بیشــتر دانشــجویان روی دنبال کردن 
واحدهایی است که مستقیماً آن ها را به سمت شغل 
خاصی هدایت می کند تا اینکه انتخاب های دیگر 
خود را بررســی کنند یا یادگیــری را صرفاً برای 

یادگیری انجام دهند.
اما در پِن این امر لزوماً برقرار نیســت. بســیاری از 
دانشــکده ها شــامل زیست شناســی، مطالعات 
شهری، انگلیســی، اقتصاد و هنرهای زیبا گزارش 
داده اند که دانشجویانشــان در همان مدت زمانی 
که در سال های گذشته انتخاب رشته می کرده اند، 

این کار را انجام می دهند.
بخشــی از این موضوع به خاطــر پیش نیازهایی 
اســت کــه برخی رشــته ها بــه دانشــجویان 
تحمیــل می کنند. برای مثال دانشــجویانی که 
می خواهند در اقتصــاد ادامــه تحصیل دهند، 
باید دو درس اقتصــادی و یک ریاضــی را قبل 
از انتخاب رشــته بگذراننــد. رشــته فلســفه، 
سیاســت و اقتصاد پیش نیازهای سخت تری نیز 

دارند و دانشــجویان باید 8 درس مرتبــط را تا پایان 
ترمی که انتخاب رشــته می کنند، گذرانده باشــند. 
نیازمندی های عمومی آموزشــی کالج هنر و علم نیز 

انتخاب رشته پیش از موعد را محدود می کند.
مســئول هماهنگ کننده کارشناسی دانشکده اقتصاد 
می گوید: »هنگامی که شما سعی دارید نیازمندی های 
عمومی مورد نیاز یک رشــته را بگذرانیــد، تالش برای 

انتخاب رشته آن قدرها اهمیت پیدا نمی کند«. از 
طرفی بســیاری از دانشــجویان پِن که خیلی زود 
انتخاب رشــته خود را انجام داده اند، دالیلی بیان 
می کنند برخالف آنچه در مطالعه وال اســتریت 
ژورنال ذکر شده است. دانشــجویانی که در سال 
اول تحصیل انتخاب رشته کرده اند، می گویند این 
انتخاب را نه بــه خاطر دالیل حرفه ای و شــغلی، 
بلکه به خاطر عالیق آکادمیک انجام داده اند. یکی 
از این دانشــجویان در بیان دلیل خود می گوید که 
می خواسته سال اول تحصیلی اش فقط به صورت 
آزمایشــی باشــد و پس از پایان آن به آنچه واقعاً 
به آن عالقمند بوده رســیده اســت. یکی دیگر از 
دانشــجویان معتقد اســت: »این خوب است که 
بدانید دقیقاً چه کاری می خواهید انجام دهید و من 
هنگامی که به دانشگاه آمدم هیچ شکی نداشتم که 
در کدام رشته می خواهم ادامه تحصیل بدهم. همه 
مردم می گویند صبر کن و اجازه بده سال دوم خود 
را در دانشگاه تمام کنی. شــاید موضوع دیگری را 
پیدا کنی مورد عالقه ات باشــد؛ اما این صحبت ها 

هیچ گاه تصمیم مرا تغییر ندادند«.
البته مزایایــی برای انتخاب رشــته پیش از موعد 
هم در دانشــکده هایی ماننــد اقتصــاد، تاریخ و 
انگلیســی هست؛ اما مســئوالن هماهنگ کننده 
دانشکده ها معتقدند شاید دانشجویانی که درباره 
زمینه مطالعاتی خود شــک دارند، عجله ای برای 
انتخاب رشته نداشته باشند؛ چراکه دانشجو ممکن 
است هزاران بار تصمیمش را تغییر دهد. از طرفی 
گذرانــدن دروس در دانشــکده های دیگر باعث 
می شود که دانشــجویان با آن دانشکده ها بیشتر 
آشنا شوند. با همه این احوال بسیاری از دانشجویان 
کارشناسی معتقدند بدون درنظرگرفتن زمان انتخاب 
رشــته، تحصیالت کارشناســی آن ها فراتــر از یافتن 

مسیری برای انتخاب شغل آن هاست. 

کلمــات،  تبــادل  صحبــت کــردن و علمی
گــوش دادن در گفت وگو، ممکن اســت 
 برای اغلب افراد امری ساده و پیش پا افتاده
 به نظر برســد؛ امــا  برقــراری ارتباط با 
دیگران امری دشــوار برای افــراد دچار 
آفازی  است. آفازی نوعی اختالل در زبان  
است که اغلب پس از سکته مغزی یا دیگر 
آسیب های مغز اتفاق می افتد. از هر 250 
نفر، حداقل یک نفر دچار آفازی می شود 
که این عــدد آن را شــایع تر از بیماری 
پارکینسون یا فلج مغزی ساخته است و 
افراد را در ادامه فعالیت یــا حفظ روابط 
اجتماعــی دچــار مشــکل می کنــد. 
 تحقیقــات اخیر منتشرشــده در مجله
 Nature نقشه  مفصلی از اختالالت زبان 
در آفازی  پس از ســکته مغزی را فراهم 

کرده اند.
با مطالعه زبان در افراد مبتــال به آفازی 
دانشــمندان هم زمان به دو هدف دست 
می یابند:  درک بالینی پزشکان از امکان 
بهبود آفازی و همچنین بینش جدیدی 
از چگونگی ســازمان دهی زبان در ذهن 
و مغز. این طرح پژوهشی، بخشی از یک 
پروژه تحقیقاتی چند قســمتی بزرگ تر 
تحت بودجه مؤسســه ملی  بهداشت به 
سرپرستی نویسنده بزرگ، میرنا شوارتز، 
دارای درجه دکتری از مؤسسه تحقیقات 
توان بخشــی مــاس اســت. محققان 
اطالعات تهیه شــده از 99 نفر را بررسی 
کردند کــه دارای اختــالالت زبان دائم 
پس از ســکته مغزی نیم کره چپ بودند. 
در بخــش اول این مطالعــه، 17 مورد از 

عملکردهای شناختی و زبانی جمع آوری 
شد و روش های آماری برای یافتن عنصر 
مشترک مســئول عملکرد در این چند 
مورد به کار گرفته شــد. نتایج نشان داد 
که اختالالت گفتاری زبان در چهار عامل 

متفاوت هستند:
شناخت معنایی: ناتوانی در شناخت معنا 
یا ارتباط مفاهیــم، مانند تطبیق تصاویر 
مرتبــط یا تطبیــق کلمات بــه تصاویر 

مربوط.
شناخت گفتار: ناتوانی در تمایز مفاهیم 
ظریف و مشــابه گفتــاری، مانند گفتن 
»با« و »دا« یا تشــخیص هم قافیه بودن 

دو کلمه.
تولید گفتــار: ناتوانــی در برنامه ریزی و 
عمل صحبت کردن مثــل تکرارکردن 
کلمات صحیح یا ســاختگی یا اشــتباه 
گرفتن کلمات مشــابه از نظــر حروف و 

صداها در طول صحبت.
خطاهای معنایی: اشتباهات معنایی طی 

صحبت مانند گفتــن »گورخر« به جای 
»زرافه« و به طور کلی  جابه جایی کلمات 

بی ارتباط با یکدیگر.
نقشــه برداری این چهار عامل در مغز: در 
مرحله بعــدی این مطالعــات، محققان 
نشان داده اند که هرکدام از این اختالالت 
با منطقه ای جداگانــه از مغز که ممکن 
است در اثر ســکته آسیب ببیند، مرتبط 
است و نقشه ای چهارعاملی از نقاط مهم 
را که آســیب آن ها پس از سکته موجب 
بروز هــر یک  از چهــار اختــالل زبانی 

می شود، تهیه کرده اند. 
یکی از نواحی کلیدی، شــکاف سیلویان 
چپ بود: تولید و شناسایی سخن همانند 
اتوبان دوطرفه و دوالینه ای در اطراف این 
شکاف سازمان دهی شده است. صدمات 
باالی این شــکاف، در لوب های جداری 
و فرونتال، در تولید گفتار مشــکل ایجاد 
می کنند و صدمات زیر این شــکاف و در 
لوب تمپورال اختالالت تشخیص گفتار 

را ایجــاد می کنند. در ادامه بررســی ها 
مشخص شــد اختالالت معناشناختی 
عموماً به علت آسیب در منطقه ای به نام 
»تنگنای ماده سفید« به وجود می آیند 
که منطقه همگرایی میان رشــته های 
چندگانه ماده سفید است )متصل کننده 
نواحی ای از مغــز که بــرای فهم معنی 
کلمات ، اشــیا، حرکات و اتفاقات مورد 

نیازند( . 
حافظه معنایی به طور قطع شــامل یک 
سیستم عصبی گسترده است؛ زیرا معنا 
با انواع مختلفی از اطالعات درگیر است. 
اهمیت تنگنای ماده سفید از این جهت 
است که این نقطه، محل همگرایی میان 
مســیرهای متعدد در مغز اســت و این 
منطقه را ناحیه ای آسیب پذیر می سازد 
که در آن حــد کمی از صدمــه موجب 
عواقب بزرگ عملکردی در پردازش های 

معنایی می شود.
ایــن مطالعات دیــدگاه جدیــدی در 
تشخیص انواع مختلف آفازی و بنابراین 
نحوه تفکر پزشــکان و رویکرد آن ها در 
به کاربردن استراتژی های در حال توسعه 

درمان، فراهم آورده است.
به گفته شوارتز: »مشکل عمده پیش روی 
گفتاردرمان گران، ناشی از  تنوع گسترده 
عالئمی اســت که یک فرد در آفازی پس 
از سکته مغزی نشــان می دهد و پس از 
بررســی نتایج ایــن تحقیقــات، گامی 
بزرگ در جهت تفســیر ایــن عالئم در 
مغز برداشته شــده اســت که قطعاً در 
تشــخیص، ارزیابی و درمان اختالالت 

کمک خواهند کرد«.

برخالف روند جاری در دیگر دانشگاه ها

دانشجویان پِن همچنان دارای فرصت انتخاب رشته اند
صحبت کردن کار ساده ای نیست

نگاشت زبان در مغز

کمیک برگزیده

کـــــــمی آن ســـــــــوترعلمــــــــــــــــــــــــــی شماره 649  سه شنبه  اول  اردیبهشت 94شماره 649  سه شنبه  اول  اردیبهشت 94

دیدار رئیس دانشگاه مسکو و تهران
دانشگاه تهران: پروفسور ویکتور سادوینچی رئیس دانشگاه دولتی مسکو در دیدار 
با دکتر محمود نیلی، سرپرست دانشگاه تهران تفاهم نامه همکاری با دانشگاه تهران 
امضا کرد. پروفسور ســادوینچی  هدف از این دیدار را تمدید تفاهم نامه همکاری بین 
دو دانشگاه خواند. وی با ابراز ناخرسندی از کاهش سطح همکاری های بین دو دانشگاه 

اظهار امیدواری کرد با امضای تفاهم نامه و همچنین پروتکل های الزم همکاری های بین دو دانشگاه افزایش یابد. 
وی با تبریک هشتادمین سال تأسیس دانشگاه تهران لوح تبریکی را به سرپرست دانشگاه تهران اهدا کرد. دانشگاه 

دولتی مسکو تنها دانشگاه روسیه است که رئیس آن مستقیم از سوی رئیس جمهور این کشور منصوب می شود.

مسابقات  ملی روبات آبزیان
دانشــگاه آزاد واحد علوم تحقیقات: دکتر جاوید رئیس دانشکده علوم و فنون 
دریایی این واحد با بیان اینکه این مسابقات در دو محور طراحی و ساخت برگزار خواهد 
شد، تصریح کرد: بخش طراحی اواخر شــهریور ماه جاری برگزار می شود. تیم هایی 
که موفق به کســب امتیازهای الزم در این مرحله شــوند، به مسابقات بخش ساخت 

این رقابت ها که در اواخر اسفند ماه سال جاری در اســتخر واحد علوم و تحقیقات برگزار خواهد شد، راه می یابند. 
مسابقات روبات آبزیان هوشمند با هدف شــناخت علوم حاکم بر روبات های زیر آبی و مکانیزم حرکت موجودات 

زنده دریایی و استفاده از سیستم های پیشرفته کنترلی جهت هدایت، مسیریابی خودکار راه اندازی شده است.

نام و نام خانوادگیشماره دانشجویی
محمد هاشم حاجی ابوالقاسمی91206443
محمدرضا محمودی90204449
هادی حقوقی91209098
امیرمحمد مرادی91108922
آریا بستانی88106458
سیده یگانه غیور باغبانی91106162
روح اله خسروشاهی92301999
مریم ابهری رشت آبادی91208082
بهنام حسنی زاده89101786
فردین ترک فر93206663
مارال نوری92104106

نام و نام خانوادگیشماره دانشجویی
محبوبه توحیدی90700744
سعید بهره مند90700709
احمد عبدی91208669
بهرام افشارمنش91208477
معراج فرهادپور91208682
حبیب حبیبی نیکو90204292
رضا یعقوبی91209557
حامد اولیان91212637
سید مرتضی کرباسی زاده91209502
مرضیه جعفری89102606
علی بینائی91221868

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

روی خط خارج دریچه
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یکــی از نمایشــگاه های دیدنی ایــن روزها 
نقاشــی های امیــد بازمانــدگان در گالری 
»اُ« اســت. بازمانــدگان، هنرمندی ســاکن 
شــیراز اســت و نقاشــی هایش هم عجیب 
حال و هــوای شــیراز را دارد. نقاشــی های 
او از یــک ســو ایــن شــهر، کیفیت نــور و 
از  و  می کننــد  بازنمایــی  را  طبیعتــش 
 ســوی دیگر حــاوی خاطــرات شــخصی او

 هستند.
امید بازماندگان متولد  1355 در شیراز است. 
او هنرمندی خودآموخته اســت و سال هاست 
که در کنار معماری و طراحــی داخلی به طور 
جدی مشــغول نقاشی 

است. 
امیــد  نقاشــی های 
بازمنــدگان بازتابــی از 
نــگاه نزدیک و تفســیر 
بی واســطه او از زندگــی شــخصی و محیط 
اطرافش اســت. بازماندگان در تالش اســت 
تجربه زندگــی اش را ســاده و بی تکلف بیان 
کند. به طور کلی ثبت یــک لحظه از تجربیات 
و خاطراتــی کــه او در مکان هــای مختلف با 
اطرافیان و نزدیکانش داشته، ویژگی برجسته 

آثار او است.
نمایشگاه آثار این هنرمند در گالری » اُ« از 28 
فروردین شروع شده است و تا 21 اردیبهشت 
ماه ادامه دارد. گالری اُ واقع در خیابان اســتاد 
نجــات اللهی )ویــال(، کوچه خســرو، پالک 
46 اســت. گالری شــنبه ها تعطیل اســت و 
ســاعت بازدید در روزهای عــادی 12تا20 و 

جمعه ها16تا20 است.

نقاشی های امید بازماندگان

به تازگی فیدیبو طرحی را راه انداخته با عنوان 
»یک دقیقه کتاب«. هدف طرح معرفی کتاب 
و تشــویق افراد به کتاب خواندن اســت. عضو 
فیدیبو که باشــید هرشــب برایتــان ایمیلی 
می آید و در آن چنــد جملــه از کتابی آورده 
شده اســت که خواندن آن فقط یک دقیقه از 
شــما وقت می گیرد. بعد اگر خوشــتان آمد و 
خواســتید بقیه کتاب را بخوانیــد، می توانید 
 کتــاب را به صــورت دیجیتــال از فیدیبــو 

بخرید.
باالی ایمیل ها این جمالت تأثیرگذار از کتاب 
هدف برایان تریســی را می خوانیــد: »اگر هر 

شــب به جای تماشای 
دقیقه  پانزده  تلویزیون، 
مطالعــه کنید، ســالی 
حدود پانــزده کتاب را 
اگــر روزی  می خوانید! 

پانــزده دقیقه ادبیات کالســیک بخوانید، در 
مدت هفت ســال، صد کتاب بــزرگ ادبیات 
کالســیک را خوانده اید! این گونــه تبدیل به 
یکــی از باســوادترین افــراد در نســل خود 
می شــوید! همه این ها با پانزده دقیقه مطالعه 

قبل از خواب حاصل می شود!«
صد کتاب تنها با پانزده دقیقه! با این حســاب، 
قطعاً پشــیمان خواهیم بــود از اینکه در کنار 
ساعت ها خواندن پیام های وایبری و پست های 
توییتر و فیس بوک، شــبی پانزده دقیقه کتاب 
نمی خوانیم. به هرحال طرح یک دقیقه کتاب 
شــاید کمی ما را از فضای کرخت و کسالت بار 
شبکه های اجتماعی دور کند و دنیای دیگری 

را به رویمان بگشاید. 

یک دقیقه کتاب

اردیبهشــت را خیلی ها بهترین ماه سال 
می دانند. چون زمســتان دیگــر کاماًل 
رفته، طبیعت رنگ ســبز تازه ای گرفته و 
هوا عالی است. به عالوه قیمت کمرشکن 
چاغاله و گوجه سبز هم کمتر شده است! 

اما اردیبهشت امســال عالوه بر همه خوبی هایش، 
دو تعطیلِی شــنبه هــم دارد. فرصتــی عالی برای 
کســانی که تعطیالت نــوروز را به دلیل شــلوغی 
جاده ها یا دید و بازدیدها مسافرت نرفته اند.  یکی از 
شهرهایی که خیلی ها و به خصوص در اردیبهشت ماه 
برای ســفر انتخــاب می کننــد، کاشــان و حومه 
 آن است، بیشــتر هم به خاطر مراســم گل چینی و 

گالب گیری. 

درباره اینکه اماکن تاریخی کجاســت و 
کجاها بروید گل چینی قبل از طلوع آفتاب 
را ببینید، اطالعات به انــدازه کافی همه 
جا هســت.  اما دو راهنمایی خوشــمزه 

مخصوص، بنا به تجربه زیسته: 
    فالوده و بســتنی ســنتی کاشــان را از دست 
ندهید. البته که اینجا نمی خواهیــم تبلیغ کنیم، 
ولی بســتنی و فالوده »شــکرریز« و بستنی قیفی 

»بابااسماعیل« را از دست ندهید! 
    خوردنی خیلی خوشــمره دیگر کاشان باقلوای 
ســنتی کاشــان اســت. اگر باز هم تبلیغ نباشد 
باکیفیت تریــن باقلواهــا را از »شیرینی ســرا«، 

»نانک« و »همشهری« می توانید تهیه کنید!

اردیبهشت در کاشان

آلبوم کماکان امروز رونمایی و منتشــر می شــود. 
کماکان کاری است به آهنگ ســازی و سرپرستی 
ماکان اشگواری و خوانندگی مهدی ساکی. آلبومی 
متفاوت در موســیقی تلفیقی ایران که با همراهی 
نوازندگانــی از جنــوب و روی ترانه هــای محلی 
جنوب غرب ایران و با اســتفاده از اشــعار بزرگان 
ادبیات ســاخته شده اســت. کماکان ســال قبل 
کنســرتی با همین نام در ســالن برج آزادی اجرا 

کرد و  به تازگی هــم موزیک ویدئویی با 
عنوان »دست زنان« منتشر کرده است.  
اشگواری درباره این آلبوم گفته است: »به 
نظر من رویارویی موزیسین های نواحی 
مختلف به خودی خــود نوآوری هایی را 

به همراه دارد؛ بنابراین نیازی به هل دادن به سمت 
نوآوری نیســت. به هر ترتیب من تصور می کنم که 
این آلبوم صدای جدیدی اســت که باید منتقدان 
پیرامون آن نظر دهند؛ اما تصور مــی کنم این اثر، 
کار متفاوتی به نســبت آنچه به طور معمول در بازار 
موسیقی می شــنویم، خواهد بود«. اگر آلبوم آقای 
بنفش گروه پالــت را گوش کرده باشــید، صدای 
مهدی ســاکی، این خواننده جنوبی را شنیده اید. 
ماکان اشگواری خود نیز خواننده است و 
صدایی خاص در نسل جدید خوانندگان 
ایرانی است که این هم در جنس صدای 
او نمــود دارد و هم در زبــان بدنش. باید 

همکاری این دو را در کماکان بشنویم.

کماکان

گــروه هنــر و تجربه  فرصتــی بــرای بــه پیشنهاد
تماشانشســتن کارهایی اســت که کمتر 
کســی پیش از این امکان دیــدن آ ن ها را 
داشته است. مستندها از جمله این فیلم ها 
هســتند؛ آثاری که متعدد در ایران ساخته 
می شــوند، اما معموالً مردم عادی آن ها را 

نمی بینند. 
این روزها تعدادی از آثار مســتند سیف اهلل 
صمدیان، عکاس و مستندســاز، روی پرده 
سینماهای گروه هنر و تجربه است. این آثار 
که به عنوان مجموعــه اول آثار این هنرمند 
به نمایش درآمده اند شامل پنج فیلم روزی 
روزگاری در مراکــش، بم: روز ســوم، روز 
دهم، ایستگاه ســفید، هنر کشتن و تهران: 

ساعت 25 است. 
صمدیان در یادداشــت خود درباره نمایش 
آثــارش در گروه هنــر و تجربــه این گونه 
نوشــته اســت: »عکاســی بهتر اســت یا 
فیلم ســازی؟ این ســؤال همیشگی سی  
و چند ســاله خیلی هــا، از مــن و خودم از 
خــودم بــوده اســت... متقاعد شــده ام 
 که برای مــن فیلم ســازی ادامــه همان 

عکاسیست. 
عکاســی هنوز تنها عینکیست که همیشه 

بر چشــم دارم و هنوز زیباترین پلیســت 
که با جهــان اطرافم می ســازم. مجموعه 
اول از فیلم هایم به تشــخیص دوســتانم 
در ســینمای هنــر و تجربه آن هاییســت 
که از نظــر زمان اتفاق و ســاخت در بخش 
»خاطره ها« جای می گیــرد و فکر می کنم 
اگر ســینمای هنر و تجربه بخواهد و بتواند 
زنده بماند، شــاید بتوان ده هــا مجموعه 
دیگر بــا صدها خاطره ی دیگــر از دوربین 
مــن دربــاره انســان معاصر و شــرایط 
 زیست جابه جا شــده  او در این کره خاکی 

ارائه کرد«.

درباره فیلم ها
روزی روزگاری در مراکــش: چند ســال 
پیــش عبــاس کیارســتمی و مارتیــن 
اسکورســیزی در مراکش کارگاهی را برای 
دانشــجویان منتخب مراکشی و آمریکایی 
برگزار کــرده بودنــد. روزی روزگاری در 
مراکش مستندی است درباره این کارگاه. 
مدت زمان این فیلــم 52 دقیقه و محصول 

سال 2006 است.
ایستگاه ســفید: این فیلم روزی زمستانی 
را به تصویر کشیده است که برف سنگینی 
در شــمال شــهر تهران می بارد و زنی چتر 

به دست در انتظار رســیدن اتوبوس است. 
صمدیان ایســتگاه ســفید را در سال 78 
ساخته است و مدت زمان این فیلم 9 دقیقه 

است.
هنر کشــتن: این فیلم هم 9 دقیقه ای است 
و عنکبوتی را نشــان می دهد که در سیاهی 
شب مشغول کار خود است. خلق می شود. 
هنر کشــتن اثر هنری تمام عیاری است که 

محصول سال 81 است.
تهران: ســاعت 25: فیلم از دقیقه 76 بازی 
برگشت ایران و اســترالیا، شروع می شود، 
به جشن و پایکوبی خیابانی مردم در تهران 
مــی رود و درنهایت در اســتادیوم آزادی با 
حضــور بازیکنــان در کنار دوســتداران 
فوتبــال و بیــش از 5000 تماشــاچی 
زن پایــان می یابــد. فیلــم در ســال 78 
 ســاخته شــده و مدت زمان آن 20 دقیقه 

است.
بم: روز سوم، روز دهم: روایتی است مستند 

از روز سوم و دهم زلزله بم در سال 83.

درباره کارگردان
سیف اهلل صمدیان متولد 1332 در ارومیه 
و فارغ التحصیــل زبان و ادبیات انگلیســی 
اســت. صمدیان عکاسی را از ســال 47 و 

مستندســازی را از سال 57 شــروع کرد. 
او ســردبیر و مدیرمســئول مجله تصویر، 
مدرس عکاسی در دانشــگاه ها، بنیان گذار 
و دبیر جشــن تصویر ســال و جشــنواره 
فیلــم تصویــر و عضــو هیئــت داوران 

جشــنواره های مختلف اســت. صمدیان 
در کنــار ایــن فعالیت هــا، تصویربرداری 
ســه فیلم عباس کیارســتمی بــا نام های 
 ABC آفریقا، پنج و جاده هــا را انجام داده 

است.

نمایش آثاری از سیف اهلل صمدیان در گروه هنر و تجربه

فیلم مستند ببینیم

شماره 649  سه شنبه  اول  اردیبهشت 94 حذف نام سامسونگ در ژاپن
سامســونگ در اقدامی عجیب تصمیم گرفته هیچ نامی از خودش را روی گوشی های 
جدید گلکسی اس 6  و Edge  به نمایش نگذارد. این کمپانی در ژاپن تنها 5 درصد از بازار 
گوشی های هوشمند را در اختیار دارد و بازار اصلی با حدود 40 درصد در اختیار آی فون 
است و سایر خریداران هم ترجیح می دهند از گوشــی های بومی کشورشان استفاده 

کنند. البته در این بین، نباید از مناقشات بین ژاپن و کره غافل ماند. کره تهدیدی جدی برای صنایع ژاپنی محسوب 
می شود و شاید به همین دلیل است که سامسونگ برخالف موفقیت بسیار خوب گوشی های جدیدش در کشورهای 
دیگر، در ژاپن چندان انتظــار توفیق ندارد و برای آنکه بتواند کمی از ضررش کم کند، این تصمیم را گرفته اســت. 

تمیز کردن لباس با امواج فراصوت
فکرش را بکنید: گجتی که لباس ها را بدون نیاز به دســت زدن به لباس ها و فقط به 
کمک امواج تمیز کند! این وســیله جالب که Dolfi  نام گرفته است و شکلی صابون 
مانند دارد، در سینک و به همراه لباس ها قرار می گیرد و به وسیله موج های فراصوت، 
در مدت زمان کمی کثیفی های لباس را از بین می بــرد. مخترعان آن گفته اند این 

وسیله بیشتر برای کســانی مناسب اســت که برای مدتی طوالنی در سفر هستند و ماشــین لباس شویی در 
دسترس آن ها نیست. نحوه اســتفاده از آن هم ساده است. فقط کافی اســت آن را به برق وصل کنید و در میان 

لباس ها قرار بدهید. این گجت تا 80 برابر کمتر از ماشین های لباس شویی  معمولی انرژی مصرف می کند. 

اف یـــــــــــــــــــــــــک

اکشن درون به سبک پدر وحشت
نسل هفتم کنسول ها مصادف شد  اف یک

با شکســت های پی در پــی برای سحر بختیاری
عناوین ژانــر وحشــت و در این بین فقــط چند بازی 
توانســتند انتظار ها را برآورده کننــد. آثاری همچون 
Resident Evil، ساخته  شــینجی میکامی، بیشتر از 
بقیه در دل مخاطب ها جا باز کرد تا جایی که طرفدار ها 
لقب »پدر ســبک وحشــت« را برای میکامی در نظر 
گرفتند. رزیدنــت اویل 4، اوج درخشــش میکامی به 
حساب می آید که با وجود تغییرات اساسی در ساختار 
بازی، توانست اصالت ســری را حفظ کند. این عنوان 
آن قدر بزرگ بود که تأثیر فراوانی روی بازی های سوم 
شخص بعد از خود گذاشــت. حال بعد از حدود ده سال 
 Survival شاهد ساخته  جدیدی از میکامی در سبک
Horror هستیم که قبل از انتشار، سر و صدای زیادی 

به پا کرده بود.

The Evil Within عنوانی به نام
داســتان و شــخصیت پردازی داســتان بازی شروع 
نســبتاً خوبی دارد. با وجود اینکه شــاید بیش از اندازه 
کلیشــه ای به نظر برســد. حضور در یک تیمارستان 
و اسیرشــدن در بنــد نیروهای شــیطانی و مواجهه با 
زامبی ها دیگر کمی تکراری شده اســت. ابتدای بازی 
 Outlast بیش از هر چیزی گیمــر را یاد عناوینی چون
می اندازد. از ورود به تیمارســتان و نبود راه فرار گرفته 
تا گیم پلی بازی. شما در ابتدا ســالح خاصی در دست 
ندارید و مجبــور به مخفی مانــدن از دید یک هیوالی 
بزرگ هســتید. ترس واقعی را در همیــن ابتدای کار 
خواهید چشــید. جایی که راهی به جــز مخفی ماندن 
برای حفظ جان خود ندارید. ولی افســوس که در ادامه  
راه کمتر با چنین تجاربی روبه رو خواهید شــد. عوامل 
متعددی مانند عدم روایت مناســب باعث می شــوند 

داستان بازی ضعیف جلوه کند.
شــخصیت پردازی بازی هــم مانند روایت آن اســیر 
سردرگمی شده است. اگر بخواهیم بازی را با آثار قبلی 
خود میکامی مقایســه کنیم، باید بگوییم که برخالف 
پرداخت درخشــان کاراکترها در RE4، اینجا و در این 

بازی حتی شــخصیت اصلی هم راضی کننــده از آب 
درنیامده اســت. دیالوگ های بســیار ضعیف و عمدتاً 

بی احساس به کلیت بازی لطمه وارد کرده اند.

گرافیک و هوش مصنوعی
در طول بــازی به شــخص این حس دســت می دهد 
که انگار ســازندگان از پیشــرفت های حاصل شده در 
 id صنعت بازی بی خبر بوده اند. بــه نظر می آید انجین
Tech 5 برای ســاخت بازی با چنین ســبکی مناسب 
نبوده و شاید ســازندگان کم کاری کرده باشند. چیزی 
که مشخص اســت، ضعیف بودن بازی از نظر فنی است 
که مخصوصاً روی پلت فرم PC دارای مشکالت بسیار 
اســت. افت فریم در برخی از مواقع بازی، نورپردازی و 
سایه زنی های ضعیف نیز از دیگر عوامل ضعف گرافیکی 
بازی هســتند. طراحی محیــط بازی امــا واقعاً خوب 
  Silent اســت، ضمن اینکه به شــدت آدم را یاد سری
Hill می اندازد. همه چیز با دقت فراوان طراحی شــده  
و به خوبی یــک حس مبهــم و مرموز را بــه مخاطب 
منتقل می کنــد. جای افســوس دارد که چــرا از این 
موضوع اســتفاده  خوبی برای ترساندن مخاطب نشده 

اســت. گیم پلی بازی بیش از اندازه یاد آور عناوین نسل 
گذشته است؛ به شــکلی که می تواند خاطره بازی های 

مشابه در نسل های گذشته را برای شما زنده کند.

موسیقی و صداگذاری
صداگذاری عامل بسیار مهمی در یک بازی ژانر وحشت 
محسوب می شــود. به شــکلی که به ادعای بسیاری از 
کارشناســان، اگر یک بازی را بدون صدا تجربه کنید، 
بیش از نیمی از حس تــرس آن از بیــن خواهد رفت. 
TEW در این زمینه هم متوســط عمل کرده و مقایسه 
آن بــا عناوین مشــابه نظیــر Dead Space، چیزی 
شــبیه به یک شــوخی اســت. صداهای محیط به آن 
صورت ذهن شما را مشغول نخواهند کرد. صداگذاری 
شــخصیت های بازی نیز به شــدت مصنوعی است؛ اما 
موسیقی هایی که در بازی می شنویم، واقعاً فوق العاده 
هستند و در میانشــان برخی عناوین کالسیک نیز به 
گوش می رسد که جذابیت خاصی به بازی می دهند. به 
طور کلی می توان گفت که بــازی یک عنوان واقعاً قوی 
محسوب می شود؛ اما آنچه از شــخص میکامی انتظار 

می رفت، بسیار فراتر بود.

None*
None*  یک بازی  معمایی کمی عجیب و غریب 
برای اندروید است و به سادگی نمی توان درمورد 
آن توضیح داد. بازی یک ســؤال از شما می پرسد 
و یک کیبورد هم در اختیارتان می گذارد. همین! 
حاال این ســؤال می تواند هر چیزی باشد، از یک 
جمع و تفریق ســاده گرفته، تــا ارتباط کلمات، 
اعداد و... . هــر بار که جواب صحیــح را بدهید به 
مرحله  باالتر می روید. سؤال های برنامه به صورت 
تصادفی چیده شده اند و نمی توان حدس زد سؤال 
بعدی در چه زمینه ای خواهد بود و این غافلگیری، 
آن را جذاب تر می کنــد. طراحی اجزای بازی هم 
بسیار ساده است. موسیقی وجود ندارد، راهنمایی 
در کار نیست و تنها تصویری که در آن می بینید 
یک پس زمینه سیاه و سفید اســت. هیچ امتیاز 
منفی هم برای پاسخ های اشــتباه وجود ندارد؛ 
بنابراین می توانید هرچه به ذهنتان می رســد، 
بنویســید و هرچندبار کــه می خواهید امتحان 
کنید تــا باالخره جواب درســت را پیــدا کنید. 

شــاید در ابتدا بازی به 
خسته کننده  نظرتان 
بیاید، به احتمال زیاد 
اگر امتحانــش کنید 
دیگر دســت از سرتان 

برنمی دارد. 

 

 نصب نرم افزارهای اندروید
 PC یا mac روی

Google   اخیراً روشــی 
را برای نصب نرم افزارهای 
اندرویــد روی ویندوز یا 
مک معرفی کــرده که در 
آن تنها چیــزی که برای 

این کار باید داشته باشــید، گوگل کروم است. 
Google یک نســخه از نرم افزار Chrome به 
  ARC  یا  App Runtime for Chrome نــام
را منتشــر کرده که با اســتفاده از آن می توانید 
از اپلیکیشــن های apk روی کامپیوترتــان 
اســتفاده کنید. برای این کار، نکتــه اول اینکه 
ورژن کرومی که استفاده می کنید، باید 4 به باال 
باشــد. به این آدرس بروید و نرم افزار ARC  را 

روی کروم نصب کنید:
h t t p s : / / c h r o m e . g o o g l e . c o m /
webstore/detail/arc-welder/em-
finbmielocnlhgmfkkmkngdoc-
cbadn/related

حاال یک اپلیکیشــن اندروید با فرمت apk را با 
  Launch App اجرا کنید و بعــد گزینه ARC
را انتخاب کنید. این نرم افزار تنظیمات مختلفی 
دارد که می توانیــد خودتان آن هــا را امتحان 
کنید. البته این فعاًل نســخه بتای آن است که 

ارائه شده است. 

نرم افزار

ترفند
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آی تی نگار

کودکی که با ژست بامزه اش جان پدر را نجات داد!
عکس این کودک برایتان آشناست، نه؟ قطعاً آن را بارها در شبکه های 
مختلف اجتماعی دیده اید. اما اگر داســتان زیبایی را که در این عکس 

نهفته است، بدانید شگفت زده خواهید شد. 
اسم این کودک سم گرینر اســت و مادرش این عکس را به طور کاماًل 
اتفاقی زمانــی از او گرفت کــه دیگر از پرداخت هزینه های ســنگین 

درمان همسرش ناامید شــده بود. پدر سم در ســال 2006 میالدی بیمار شد و 
در سال 2009 هم به نارســایی کامل کلیه دچار شد و از همان زمان تحت درمان 
دیالیز قرار گرفت. همســر وی که توان پرداخت هزینه درمان را نداشت، تصمیم 
گرفت یک صفحه با عنــوان GoFundMe  را در فضای مجازی بســازد تا از این 
طریق بتواند قســمتی از هزینه ها را تأمین کند. عکس پســرش را هم در همین 

زمان منتشر کرد. عکس به سرعت در فضای مجازی پخش شد و توجه 
بسیاری را به خود جلب کرد. سم به خاطر ژست جالبش لقب »کودک 
موفقیت« را گرفت و صفحه ای که مادرش ایجاد کرده بود هم به مبلغی 
بسیار بیشتر از نیازشــان از طریق کمک های مردمی دست یافت. پدر 
ســم توانســت عمل پیوند کلیه اش را انجام دهد و به ســالمت پیش 

خانواده اش برگردد. 
اینترنت و شــبکه های اجتماعی به معنــی واقعی کلمه توانســتند زندگی این 
خانواده را نجات دهند. مادر ســم بعداً در مصاحبه ای گفت: ما خوش بختیم که 
والدین »کودک موفقیت« هســتیم و اگر در این دنیا کسی وجود داشته باشد که 

به خوبی از قدرت اینترنت آگاه باشد، آن ما هستیم.



لطفًا ماشین های خود را در 
محل پارک، پارک کنید. 
اگر نمی کنید حداقل راه 

دانشجوی بی نوا را نبندید. 
می خواهید ببندید، حداقل 

جاهای پررفت وآمد مثل 
ابن سینا را نبندید. اگر بستید، 
قفل فرمان، بدنه ماشینتان را 

از چیزی محافظت نمی کند.

دماغ فیل
نظریه پــردازان  از  یکــی 
معتبــر از بالد کفــر اظهار 
داشــته اســت که جنس 
آدمیــزاد دقیقــاً در بــازه 
زمانی کــه ماموت ها دندان 
عاج درآوردنــد دچــار عارضه ای شــد به نام 
»خودگیری«. بسیار ســاده هم می توان آن را 
اثبات کرد. فسیل انســان های اولیه ای که خود 
را می گرفتند، به آسانی تشــخیص پذیر بودند. 
زاویه زیر دماغشان تا افق دقیقاً 45 درجه بود و 
سرباال محسوب می شود. از آنجایی که آن زمان 
هنوز عمل زیبایی بینی اختراع نشده بود، تنها 
عامل سرباالشدن دماغ ها را می توان پیف و ایش 
کردن و خودگیری دانســت. یکی از معضالت 
جدی که محققان را  نگران کرده، این اســت که 
در آینده با یک مشت فســیل دماغ عمل کرده 
چطور تحقیقات انجام دهنــد. در ادامه، تعریف 

خودگیری این گونه آورده شده است:
فرد بعد از رســیدن به موقعیتی خوب از لحاظ 
علمی، شــغلی و مالــی فکر می کنــد که دیگر 
اِندش اســت و بقیه دارند غاز می چرانند. از این 

رو خودش را می گیرد.
ضرب المثــل از دماغ فیل افتــادن نیز به همان 
داســتان ماموت ها برمی گردد. چــون در آن 
روزگاران مشاوران و روان شناسان هنوز ظهور 
نکرده بودند، افراد برای اینکه تشــخیص دهند 
کسی دچار خودپسندی و غرور است، آزمایشی 
علمی طرح کرده بودند. با افتخار عرض می کنم 
که مورخان، طرح های اولیــه این آزمایش ها را 
روی غارهاي همیــن دو کوچه آن طرف تر پیدا 

کردند و آن را به ایرانی ها نسبت می دهند.

تست خودپسندی 
مواد الزم: قیف، یک عدد فیل )یا ماموت، به هر 
کدام که بیشتر دسترسی دارید(، فلفل، دو عدد 

آدم بیکار.
روش: فرد مشکوک به خودپســندی را با قیف 
بفرســتید درون دماغ فیل، حال فلفل بپاشید 
و عقب بایســتید. چنانچه بعد از عطســه فیل 
شخص درون دماغ فیل ماند که خیالتان راحت 
می شــود که فرد عارضه تکبر نــدارد؛ اما اگر از 
دماغ فیل افتاد، شدیداً شــخص خودپسندی 
اســت. به چنین فردی در اصطالح از دماغ فیل 

افتاده می گویند.
تنها مشــکلی که اینجا پیش می آید، این است 
که افراد ســالم و متواضع بعد از آزمایش درون 
دماغ فیل گیر می کردنــد. در نتیجه متواضعان 
و ماموت ها به یکباره منقرض شــدند و امروزه 
اکثراً از اجداد »از دماغ فیل افتاده ها« هستیم. 

خصوصاً اینجا در شریف که دیگر واویالست.
جدا از این داســتان پردازی ها می خواســتم به 
این معضل بپردازم. ارزش انســان ها به اخالق و 
اندیشه شان است، نه مقام و ثروت و حتی مدرک 
تحصیلی. با انســان ها مهربان باشیم . شرافت با 

تواضع معنا می یابد. :-(

این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به روح پرفتوح ویترویوس بزرگ. مردی که آوازه اختراعاتش روم و یونان را 
درنوردیده بود و این روزها تنش حســابی در گور می لرزد. مردی که وقتی 2000 سال پیش به فکر ابداع آسانسور 
افتاد، فکرش را هم نمی کرد که در سال 1394 هجری شمسی مردمانی از ســرزمین پارس این گونه با این وسیله 
برخورد کنند. فکرش را هم نمی کرد که در بهترین دانشگاه یک کشــور آسانسورهایی باشند که فقط در بعضی از 
طبقات توقف دارند که ازقضا همان طبقه اتاق  استادهاست، یا آسانسورهایی باشند که با کلید درشان باز شود و به 

جز دانشجوهای پاشکسته هیچ دانشجو و شبه دانشجویی را به خود راه ندهند. 

تقدیم می شود به ... 

صفحـــــــه آخـــــــــر

رئیس مرکز مشــاوره و ســالمت 
دانشــجویان  امــور  ســازمان 
دانشــگاه تهران از اجباری شــدن 
زندگــی«  »مهارت هــای  درس 
در این دانشــگاه خبــر داد. دکتر 
حمیــد یعقوبی در گفت و گــو با خبرنگار دانشــگاهی 
خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( گفت: در شورای 
سیاست گذاری بهداشــت روان دانشگاه تهران مصوب 
شده که همه دانشــجویان ورودی 93-94 باید چهار 

ساعت درس مهارت های زندگی را بگذرانند.  
به مناســبت این تصمیم فرخنده می خواهیم در ادامه 
سرفصل های پیشنهادی برای این کالس را ارائه دهیم:

چطــور گلیم خــود را از آب بیرون بکشــیم؟ )مهارت 
نظافت(

چطور نگذاریــم دیگــران گلیمشــان را از آب بیرون 
بکشند؟ )مهارت رقابت(

چطور بدون داشــتن مــدرک دکتری، وزیر شــویم؟ 
)مهارت تحصیل(

بــرای نمایندگی مجلس، چــه وعده هایــی بدهیم؟ 
)مهارت سخنوری(

چطور در عین حالی که دهک باالیی هستیم، خودمان 
را دهک پایینی نشان دهیم؟ )مهارت خودشناسی(

 از کجــا و چگونــه وام میلیــاردی بگیریــم؟ )مهارت 
فرصت یابی(

چگونه ازدواج هدفمند داشته باشیم یا دختر چه کسی 
را بگیریم که به پست و مقامی برسیم؟ )مهارت ازدواج(

چطور اختالس کنیم که صدایــش در نیاید؟ )مهارت 
کم حرفی(

اگر صدایش درآمــد، چطور خود را یکهویــی به کانادا 
برسانیم؟ )مهارت سرعت(

چطور به کانــادا برویم کــه نتوانند برمــان گردانند؟ 
)مهارت نه گفتن(

به چه کســانی نگوییم باالی چشمتان ابروست تا دچار 
دردسر نشویم؟ )مهارت موقعیت شناسی(

به چه کسانی فحش دهیم که نانمان توی روغن باشد؟ 
)مهارت ادب(

چگونه بادمجان ها را دور قاب بچینیم که سفره هایمان 
رنگارنگ شود؟ )مهارت سفره آرایی(

چگونه باید بوقلمــون درون خودمان را پرورش دهیم؟ 
)مهارت دام پروری(

کی چشــم و گوشــمان را ببندیم و کی بر دهان خود 
چسب بزنیم؟ )مهارت پانتومیم(

چگونه هم باشــرف باشیم و هم واســطه گری کنیم؟ 
)مهارت روراستی(

چگونه خون مردم را در شیشه بکنیم که یک قطره اش 
هم زمین نریزد؟ )مهارت دقت(

مهارت صفحه گذاری چیســت و چگونــه صفحات را 
پشــت افراد مورد نظر بگذاریم، بدون اینکه به ســتون 

فقراتشان آسیب بزنیم؟ )مهارت تمرکز(
دست بوس که باشــیم تا روزی دیگران دست بوسمان 

شوند؟ )مهارت مهرورزی(
چگونــه به نیت صلــه ارحــام، زیر ســایه فامیل های 
 اســم و رســم دارمان روزگار بگذرانیــم؟ )مهــارت 

احترام(

0937.۸۸12: اســتاد گرامي درســي رو که بلدي 
 تدریس کــن، نه درســي رو که بهش عالقــه داري!

 لطفاً!
   حتی می شــه گفت »نه درســی که 

باهاش خاطره داری«!
0937.6903: مي شه بپرسم کدوم غذاي سلف قابل 
خوردنه که شــما اینقد تعریف کردید ازشــون؟ اگر 

خوابگاهي باشــید و غــذاي هر روز و شــبتان غذاي 
ســلف باشــد، قطعاً حرف هــاي دیگــري درمورد 
ســلف و کارکنان و مســئوالن خواهید زد! لطفاً اگر 
 کمکي بــه بهبود اوضاع نمي کنیــد، تعریف الکي هم

 نکنید.!
   پیشــنهاد می کنم مطالب رو بخونید! 
اون وقت می بینید که بحــث اصلی اون گزارش، 

ابعاد بزرگ و مقدار زیاد مواد غذایی بوده.
0917.71۵7: لطفــاً نــگاه کنیــد بــراي دریافت 
یک پیام آشــپزي چند بار پیام دادم. بیشــتر از یک 
روزه اون آب ســردکن خرابــه. مــدام از زیرش آب 
 مي ریــزه. خواهشــاً پیگیــري کنیــد اون همه آب 

حروم نشه.
   کدوم آب سردکن؟

اس ام اس

عکس و مکث
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پنج شنبه

جمعه

29

27

27

 8

زندگی ماهرانه

شماره 649  سه شنبه  اول  اردیبهشت 94 بی شیله پیله

یک وجب روغن

 دانشگاه صنعتی شریف
مدیرمسئول: محسن رستمی

زیر نظر شورای سردبیری

     تحریریه: رضا کاردررســتمی، ابوالفضل فخــری، وحید خاتمی، حســین رجبی، مریم 
پورعسکری، امین محمدی و مرتضی یاری

     مدیر فنی و هنری: سامان موحدی       ســرویس عکس: سینا حسن زاده، علی سینا اسالمی    
صفحه آرا: سیدسبحان علی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: زهرا تجویدی     

   مدیر اجرایی: حسین احتســابی       مدیر داخلی: صدیقه مکاری        مشاور طرح: علی سامعی
   تبلیغات و بازاریابی: سیمین آبادی

daily@sharif.ir         66166006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

حامد تأّملی

یاسمن رضایی


