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سخنی با در تا دیوار بشنود
معاون فرهنگی و اجتماعی 
وزیر علــوم در نشســتی با 
حضور وزیر علوم و رؤســای 
انجمن های علمــی برخی 
دانشگاه های کشــور گفته 
اســت: در کشــور، هم در نظریه پــردازی و هم 
آزاداندیشــی با وضعیت ایدئال فاصلــه داریم و 
دستاوردهای موجود نتوانسته است  دغدغه ها را 
برطرف کند. در یکی از روزهــای تعطیل ابتدای 
ســال در بام تهران به یک شــریفی برقی ورودی 
87 برخوردم که امروز دانشــجوی سال دوم ارشد 
جامعه شناسی دانشگاه تهران شده است. پرسیدم: 
راضی هستی از رشته؟ گفت: دست روی دلم نگذار! 
گفتم: چرا؟ گفت: تا حاال یه متن انگلیسی نخوندیم 
توی ارشــد! گفتم: عجب استادهای تنبلی دارید. 
گفت: اتفاقاً بچه ها اصــًا زیر بار نمی روند! می گن 
انگلیسی سخته، فارســی راحت تره. روزی دیگر 
در خوابگاه در جمعی چند نفره از بچه های ســال 
آخر مهندسی شــیمی بودم و پرسیدم فرق پمپ 
و کمپرسور چیست؟ و خداوند در آن لحظه سکوت 
را آفرید، سکوت طوالنی شد و تلفن همراه کسی 
زنگ خورد، یکی دیگر راهی ســرویس بهداشتی 
شد و یکی دیگر به تراس رفت تا چیزی آتش کند. 
آخری به گوگل رفت و از ویکی پدیا پاســخ سؤال 
را داد. چند روز پیش هم داشــتم متنی از یکی از 
فعاالن سیاسی دانشگاه را می خواندم که قرار بود 
چند روز بعد چاپ شــود. در آن نوشته بود مذاکره 
ایران با 6 عضو دائم شــورای امنیت! یعنی حتی 
زحمت یک جست وجوی ســاده را به خود نداده 
بود. در آخر مقاله هم از نگرانی اســرائیل درمورد 
توافق ایران و 1+5 به این سؤال رسیده بود که »آیا 

اسرائیل همان شوروی سابق خواهد بود؟«
برخی اوقات آدم می اندیشــد و نظریه می پردازد 
که خوب است. گاهی اوقات نمی اندیشد و نظریه 
نمی پردازد کــه آن هم ضرری نــدارد؛ اما برخی 
اوقات نمی اندیشــد و نظریه می پردازد و منتشر 
می کند که نتیجه اش می شــود: »دانشــجویان 
جامعه شناسی بروند در اســرائیل برای شوروی 
ســابق و 6 کشــور شــورای امنیت پمپ اتمی 
بســازند«! آن وقت آقــای معاون وزیــر نگران 
آزاداندیشــی و نظریه پردازی است. تازه آن هم به 
فرمایش مقام معظم رهبــری وگرنه در اولویت ما 
که نیست. آقای معاون وزیر! آزاداندیشی چیست؟ 
در چند سال اخیر چند مراسم در دانشگاه ها برگزار 
شده اســت که نقد واقعی عملکرد دستگاه های 
مختلف کشور باشــد. البته مطمئناً عده ای پیدا 
خواهند شد که بگویند باید جلوی آزادی اندیشه 
بی قید و بند را گرفت!  متأسفانه دانشجوی امروز 
ما دلش بیشتر هیجان می خواهد تا تفکر و تعمق. 
کافی است به مناظره های سیاسی بروید تا ببینید 
حاضران کی دســت می زنند و کی هو می کنند. 
یا به جشــن ها بروید تا ببینید دانشجویان به چه 
اتفاق و حرفی روی سکوی نمایش می خندند. یا 
به کاس های درس بیایید تا ببینید چند بار سؤال 
و بحث مطرح می شود. گاهی اوقات فکر می کنم 
مسئوالن ما در کشــور دیگری زندگی می کنند و 

برای مردم دیگری تصمیم می گیرند.

سرمقاله

نظرات مشکات و انتقادات خود 
را در مورد خدمات بهداری مثل 
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هر ســال وقتی در یکی از روزهای نیمه دوم اردیبهشت 
صفحه  2 رفته ایم شام خوابگاه را بگیریم، در ...  

طریقی که دانشمندان به این سؤال آگاهی حیوانات پاسخ 
صفحه  4 می دهند، تأثیر بزرگی نه تنها...  

این اولین سینمایی عباس کیارستمی است که خارج از 
صفحه  7 ایران ساخته شد. ژولیت بینوش ...  

کپی برابر اصلآیا حیوانات آگاهی دارند؟به امید یه هوای تازه تر
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نظر سنجی روزنامه از دانشجوها در مورد عملکرد استادان 

به استادهای خود  نمره بدهید

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
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به ما بپیوندید 

محمدصالح انصاری

کنستانتین نووسلوف برنده نوبل فیزیک 2010 
 یکشنبه سخنران سالن جابر بود. برنامه ای که 
در قالب مدرسه بهاری فیزیک با حضور دانشجوها 
و استادان ایرانی و خارجی برگزار شد. 

سخنرانی برنده نوبل در مدرسه بهاری فیزیککنســتانتین

به لینک روبه رو 
مراجعه کنید یا 
منتظر میز روزنامه 
مقابل بوفه باشید. 
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فوتسال؛ دو برد پرگل
نیم فصل دوم لیگ فوتســال مصداق کامل مدیریت اقتضایی اســت و آن طور که 
از جدول برگزاری مســابقات برمی آید، هر تیمی که آماده بود، مسابقه اش برگزار 
می شــود. به هر حال این هفته سه مســابقه برگزار شــد که در اولین بازی، شنبه 
مواد-هوافضا هفت بر دو انرژی را در هم کوبید. دومین بازی این هفته یکشنبه بود و 

تیم های ریاضی-صنایع و برق رودرروی هم قرار گرفتند که ریاضی-صنایع سه بر صفر فاتح بازی بود. دوشنبه 
هم عمران مقابل انرژی قرار گرفت که این بازی هم شــش بر دو به نفع عمران به پایان رسید. در ادامه بازی ها 

امروز ریاضی-صنایع که در بازی های این طرف سال کوالک کرده است، به مصاف پردیس می رود.

بسکتبال؛ صعود به مرحله گروهی
در اولین بازی این هفته ریاضی-کامپیوتر با نتیجه 83 بــر 75 فارغ التحصیان را 
برد. در بازی دوم، م.شیمی-عمران-برق با نتیجه 59 بر 49 هوافضا را شکست داد. 
فارغ التحصیان در بازی ســوم 56 بر 52 مغلوب مکانیک-متالورژی شد و در بازی 
چهارم ریاضی-کامپیوتر 87 بر 72 م.شــیمی-عمران-برق را در هم کوبید. با این 

حساب در پایان مرحله گروهی، ریاضی-کامپیوتر اول شــد، مکانیک-متالورژی دوم شد، م.شیمی-عمران 
برق در جایگاه سوم ایستاد، فارغ التحصیان چهارم شد و هوافضا با چهار باخت از چهار بازی آخر و حذف شد. 

مرحله نیمه نهایی، دوشنبه هفته بعد برگزار می شود و تیم های اول تا چهارم ضربدری بازی می کنند. 

افت شریف
در رده بندی سال 2015 تایمز )Times Higher Education( دانشگاه در رتبه 301-

350 قرار گرفت. این درحالی است که سال 2014 دانشگاه در رده 251-275 قرار داشت. 
در جزئیات این رده بندی نیز شریف افت بارزی را نشان می دهد. به طور مشخص درمورد 
ارتباط با صنعت 10/1 نمره افت وجود داشت که بیشــرین کاهش را نشان می دهد. در 

بقیه موارد نیز به جز ارجاع مقاالت )citation( کاهش چندنمره ای وجود داشــت. با این حال دانشگاه همچنان در 
میان دانشگاه های ایرانی پرچم دار است. اما دانشگاه صنعتی اصفهان که سال گذشته جایی در میان 400 دانشگاه 
برتر جهان نداشت، امسال در رده بندی 351-400 قرار گرفته است و دارای نمره هایی کمابیش مشابه شریف است. 

دکتر صالحی در زنگ فرهنگ
دکتر صالحی پس از رد دعوت انجمن اسامی مستقل و بسیج، دعوت معاونت فرهنگی 
را پذیرفت و دیروز از ساعت 17 تا 18:30 در سالن جابر حاضر شد. این برنامه،  با موضوع 
»انرژي هسته ای: دیروز، امروز، فردا« دومین برنامه زنگ فرهنگ بود. دکتر صالحی در 
شروع صحبت هایش از دانشــجویی بودن برنامه ابراز تعجب کرد و به تحلیل متفاوت 

بودن ایران در میان کشورها و آینده روشن کشور پرداخت. در انتهای برنامه هم با حضور دکتر فتوحی، دکتر توفیقی 
و دکتر اردالن، با اعطای لوح تقدیر از 30 سال تدریس و پژوهش در دانشگاه و خدمات سیاسی و دیپلماتیک دکتر 

صالحی دانشگاه قدردانی شد. برای آگاهی از جزئیات این جلسه، منتظر شماره بعد روزنامه باشید. 

آیا استقالل به تغییر نیاز دارد؟
قلعه کهنه 

محمدصالح سلطانی دوران قلعه نویی تمام شده 

اســت؟ این ســؤالی اســت که این روزها ذهن 
تحلیل گران ورزشــی را درگیر کرده است. امیر 
قلعه نویــی، در ســومین دوره  حضــورش روی 
نیمکت استقال موفق شد برای سومین بار این 
تیم را قهرمان لیگ برتــر کند. اما دو فصل پس از 
آن قهرمانی، استقال اصًا شرایط خوبی ندارد. 
سال گذشــته و درحالی که کسب سهمیه آسیا 
حداقل انتظار هواداران بود، استقاِل قلعه نویی به 
مقامی بهتر از پنجمی نرسید. امسال هم باتوجه 
به نتایج به دست آمده، کسب رتبه ای بهتر برای 

استقال تقریباً محال است. 
تیم قلعه نویی دوســال اســت  که حــال و روز 
خوشــی ندارد. اینکه چرا اســتقال این روزها 
خــوب نتیجــه نمی گیــرد، می توانــد دالیل 
متعددی داشــته باشــد. یکی از آن ها، رفت و 
آمد پرتعداد بازیکنان در ترکیب استقال است. 
قلعه نویی در پنجره نقل و انتقاالت تعداد زیادی 
بازیکن جذب می کند و تعداد بیشــتری را کنار 
می گذارد. همین موضوع باعث شده تا او نتواند 
تیمی یک دســت را روانه میدان مسابقات کند. 
برای مثال اســتقال در خط حمله در سه سال 
اخیر بیش از ده مهاجم داشــته است! حاتمی، 
ایمان موســوی، قاضی، اکبرپور، کبه و نظری 
تنها بخشــی از این مهاجمان پرتعداد هستند 
که عمر بازی برخــی از آن ها در اســتقال به 
بیش از یک نیــم فصل نمی رســد. در خطوط 
دیگر هم اوضاع اســتقال بهتر از این نیســت.  
این حجم رفت و آمد بازیکنان باعث می شــود 
تاکتیک پذیــری تیم به شــدت کاهــش یابد 
و با تیمی مواجه باشــیم که عمًا اســتراتژی 

مشخصی برای بازی ندارد.
تیم های قلعــه نویی عمومــاً از طریق ســانتر 
از جناحین و بازی مســتقیم حملــه می کنند و 
کمتر می توان نشانی از بازی تیمی، حفظ توپ و 
حمات زمینی در تیم های او مشاهده کرد. برای 
همین است که اســتقال بدون حضور بازیکنی 
مثل خسرو حیدری عمًا قدرت هجومی خود را 
از دست می دهد. درواقع می توان گفت استقال 
بســیار پیش بینی پذیر بازی می کند و مهار این 
تیم برای حریفان ســخت نیســت. ضمن اینکه 
اســتقال، پلن B هم ندارد و عمًا بدون یکی دو 
بازیکن اصلی اش، فلج می شود و نمی تواند به گل 
برسد. همین اتّکا به یکی دو بازیکن خاص و فقدان 
خاقیت در تاکتیک های تیمی، باعث شده است 
این روزها هواداران اســتقال از بازی تیمشان 
ناراضی باشند. به نظر می رسد شیوه مربی گری 
قلعه نویی با تمام المان های خاص خودش فعًا  
برای استقال مفید  نیست. چیزی که می تواند 
اســتقال را دوباره به صف مدعیــان برگرداند، 
تفکری جدید است، نگاهی نو و استراتژی هایی 
بدیع. تاکتیک هایی که بتواننــد این تیم را مثل 

گذشته قدرتمند و پیش بینی ناپذیر کنند. 
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هر سال وقتی در یکی از روزهای نیمه دوم اردیبهشــت رفته ایم شام خوابگاه را بگیریم، در کمال  گفت وگو
تعجب در کنارش یک هندوانه یا ملونی هم به ما می دهند. بعد می بینیم که جشن و مسابقه ورزشی 
هم برگزار می شود و تازه می فهمیم که بله هفته خوابگاه هاست. حاال از قرار معلوم امسال برنامه پروپیمان تری درنظر 

گرفته شده که برای اطالع بیشتر از این موضوع سراغ مهندس آرانی دبیر جشنواره هفته خوابگاه ها رفتیم. 

ظاهراً امسال تکاپوی بیشتری را برای جشن 
هفته خوابگاه ها شاهد هستیم.

بله. تصمیم مدیریت دانشجویی بر این شد که امسال این 
برنامه قوی تر برگزار شود. خوش بختانه تقارن آن با اعیاد 
ماه رجب خودش مزید بر علت شــده که برنامه بهتری 
داشته باشــیم. از تجارب ســال های قبل هم استفاده 
کرده ایم و فرایند و اهداف را با حضور فعاالن دانشجویی 

خوابگاه ها و مدیران مرتبط با موضوع تبیین کرده ایم.
 چه کسی متولی اجرای برنامه است؟

برای این کار ســتاد راهبری ایجاد شده است متشکل 
از مدیران مرتبــط با موضوع، دبیران شــورای صنفی، 
انجمن ورزشــی خوابگاه و دبیر کانــون یا هیئت های 
خوابگاه هاست. در ستاد اجرایی هم اعضای دانشجویی 
ستاد راهبری به همراه سرپرست خوابگاه و دانشجویان 
عاقه مند قرار می گیرند. ما چندین جلسه در این زمینه 
برگزار کرده ایم. البته مجری خود بچه ها هســتند و ما 

در کنارشان هستیم.

نتایج جلسات چه بوده است؟
نتایج جلسات ما این شــد که به جای هفته خوابگاه ها، 
جشــنواره خوابگاه هــا داشــته باشــیم کــه مدتش 
طوالنی تر باشد و برنامه ها متنوع تر. یک سری سرفصل 
برنامه آماده شــده و هرخوابگاهی نظرســنجی کرده 
و اولویت بندی برنامه ها را بســته بــه عاقه بچه های 

خوابگاهی مشخص کرده است.
االن برنامه های خاصی مشخص شده است؟

برنامه های مــا برخی داخــل خوابگاه اســت؛ مانند 
جشــن ها و مســابقه های ورزشــی مختلف، حضور 
چهره های مطرح فرهنگی ورزشی و اجتماعی یا توزیع 
اقام رفاهی در خوابگاه.  همچنین برنامه هایی داریم تا 
مسئوالن دانشــگاه و اعضای هیئت علمی در خوابگاه 
حضور داشته باشند. اگر بچه های خوابگاه عاقه مند به 
حضور مسئول یا استاد خاصی بودند، می توانند به ستاد 
اجرایی بگویند تا این امر محقق شــود. تربیت بدنی هم 
در حال تدارک مجموعه مسابقات ورزشی بین استادان 

و دانشجویان اســت که امیدواریم عملی شود.  برخی  
 برنامه ها هم بیرون دانشــگاه اســت؛ ماننــد اردوهای 
دو روزه و یک روزه، مراکز تفریحی و ورزشی و آبی، باغ ها 
و موزه های مختلف و چند جای دیگر که ما بسته به توان 
اجرایی و مالی مان در حال اجرایی کردنشــان هستیم. 
فعًا طبق لیســتی که بعضی خوابگاه ها داده اند، اردوی 

دو روزه شمال از استقبال زیادی برخوردار است.
و کالم آخر؟

بچه ها توجه کنند که در برخی برنامه ها تا وقتی آدم شرکت 
نکرده، متوجه جذابیتش نمی شود. ما در اینجا برنامه های 
متنوعی تدارک دیده ایم تا برای ذائقه های مختلف پاسخگو 
باشــد. االن آمارها بیانگر عدم شــادابی و طراوت الزم در 
خوابگاه  است که این امری خطرناک اســت. به هر حال، 
مهم ترین چیزی که به یک مکان شادابی می دهد، افرادش 
هستند. حاال یا انگیزه ها را باید تقویت کرد یا امکانات را. ما 
سعیمان بر این اســت که این برنامه ها بهانه ای باشد برای 

شادترکردن و دلپذیرترکردن محل زندگی مان.

امسال جشن هفته خوابگاه ها، پروپیمان تر است

چند سالی است که دانشگاه شاهد به امید یه هوای تازه تر گزارش
حضور هر از چندگاه برندگان نوبل و نیما سلطانی

ســخنرانی آن ها در میان شریفی هاســت. امسال این 
مدرســه بهاری فیزیک بود کــه در قالب یــک برنامه 
آموزشــی فرصتی را بــرای حضور برنــده نوبل 2010 

فیزیک در دانشگاه فراهم کرد. 
امروز سه شــنبه آخرین ســری از کاس های دومین 
مدرسه بهاری فیزیک مواد پیشــرفته درحال برگزاری 
است. موضوع این دوره از کاس های مدرسه، پدیده های 
نوظهور کوانتومی در گرافین اســت کــه با حضور 170 
دانشجوی تحصیات تکمیلی و 30 عضو هیئت علمی از 
دانشگاه های مختلف داخلی و خارجی درحال برگزاری 

است. 
اولین سخنرانی روز شنبه توسط دکتر میکیتو کوشینو 
از دانشگاه توهوکو ژاپن در سالن جابر ارائه شد. کوشینو 
پس از ارائه معرفی مختصــری از گرافین به تحلیل بُعد 
تئوری آن پرداخت. چرایی کاربــرد مکانیک کوانتومی 
نسبیتی برای توصیف رفتار الکترون های گرافین موضوع 
مورد تدریس این اســتاد جوان بود. در نگاه اول ممکن 
است به نظر بیاید که گرافین و مکانیک کوانتوم نسبیتی، 
سنخیتی با هم نداشته باشند؛ اما به دلیل سرعت باالی 
الکترون ها در شــبکه پیوندهــای Π گرافین، خواص 
الکترونی تحت تأثیر اثرات نســبیتی قرار خواهد گرفت 
و الکترون های گرافین رفتاری شــبیه به فرمیون های 
بی وزن نسبیتی از خود بروز می دهند. این اثرات نسبیتی 
در خواصــی مانند تونــل زدن کلوین، رســانایی باالی 

الکتریکی و طیف جذبی نور نمود پیدا می کند.
  بر اســاس نظریه نــواری فیزیک حالــت جامد، گپ 
انرژی)اختــاف انرژی( زیــاد بین نوار رســانش و نوار 
ظرفیت مواد نارســانا باعث می شــود تــا الکترون های 
نوار ظرفیت انــرژی الزم برای برانگیخته شــدن به نوار 
رسانش را نداشــته باشــند؛ اما در مواد فلزی اختاط 

نوارهای ظرفیت و رســانش باعث می شود تا الکترون ها 
یا حفره های به وجود آمده نقش حامل های بار را داشته 
باشند که نتیجه این امر رســانا بودن این مواد است. اگر 
انرژی ترازهای الکترونی نوار رســانش یا ظرفیت مواد را 
به عنوان تابعی از تکانه آن ها نشان دهیم، شکل سهموی 
به خود می گیرد؛ اما همین نمودارها برای گرافین رفتار 
متفاوت و عجیبی به نمایش می گــذارد. نوارهای انرژی 
برای این مواد به وســیله دو مخروط، با نام مخروط های 
دیراک توصیف می شــود کــه در رأس یکدیگر را قطع 
می کنند. این نقطه تقاطع نقطه دیراک نامیده می شود. 
همین امر که هیچ گپ انرژی میان نوارهای رســانش و 
ظرفیت وجود نــدارد، خواص گرافین را از مواد نارســانا 
متمایز می کند و درســت برعکس مواد رسانا ترازهای 
انرژی نوار رسانش گرافین خالی هستند. از دیگر خواص 
عجیبی که از مخروط های دیراک نتیجه می شود، اندازه 
ســرعت الکترون های گرافین اســت که همگی دارای 
سرعت یکسان و برابر هســتند. همچنین به حساسیت 
مغناطیســی باالیی که قدرت دیامغناطیسی این ماده 
را بسیار افزایش می دهد، می توان اشاره کرد. همان طور 
که نظریه نســبیت انیشــتین برای ذرات با سرعت باال 

پیش بینی می کند، الکترون های گرافین شبیه به ذرات 
بی وزنی هستند که مخروط های دیراک بیانگر توصیف 

نوارهای انرژی آن ها هستند.       
سخنرانی دوم که سخنرانی عمومی و به نوعی مهم ترین 
ســخنرانی این مدرســه نیز بود، توســط کنستانتین 
نووســلوف برنده جایزه نوبل فیزیک 2010 ارائه شــد. 
استقبال دانشجویان از سخنرانی او خیلی خوب و البته 
پیش بینی پذیر بود. عنوان سخنرانی پروفسور نووسلوف 
Materials in the Flat� )»مواد در سرزمین مسطح«  
land( بود و دقیقاً همان سخنرانی نوبل خود را با همان 
شوخی ها ارائه داد. پروفسور نووسلوف نیز ابتدا مقدمه ای 
در رابطه با گرافین و نحوه ســنتز آن از طریق گرافیت و 
سایر روش های ســنتز بیان کرد و ســپس به فرصت ها 
و کاربردهای جدیــدی پرداخت که مــواد دوبعدی در 
برابر روی بشــر خواهد گذاشت. وی گفت بشر تاکنون از 
پتانسیل کامل جدول تناوبی به خوبی آگاه نیست و فقط 
کاربرد و نحوه اســتفاده از چند عنصر را برای پیشرفت 
تکنولوژی به کاربرده اســت؛ مثًا سیلیکون در صنعت 
الکترونیک، آلومنیوم و تیتانیوم در صنعت هوانوردی و 
فوالد در صنعت عمران. او ســپس به فرصت هایی اشاره 
کرد که مواد دوبعدی برای مهندسی سایر عناصر جدول 

تناوبی در جهت پیشبرد فناوری در برابر ما قرار می دهد.
از سخنرانان دیگر حاضر مدرسه بهاری، دکترالکساندر 
گرونایز از دانشگاه کلن آلمان و دکتر سید رقیب حسن از 

انیستیتوی علوم ریاضی هندوستان بودند.   
 نکته جالب توجه در رابطه با شرکت کنندگان در مدرسه 
سؤاالت مطرح شــده از سوی دانشــجویان بود که اکثراً 
سطح باالی سؤاالت سخنرانان را شگفت زده و گاه به وجد 
می آورد. با خسته نباشــید به هماهنگ کنندگان برنامه 
امیدواریم در آینده بیشــتر شــاهد چنین برنامه هایی 
باشیم. برنامه هایی که یک ارتباط علمی خوب و مناسب 

برای بدنه شریف با دانشگاه های دنیاست.  

سخنرانی برنده نوبل در مدرسه بهاری فیزیک

بــــــــخش  خـــــــبری

آزمــون  حضــوری  مصاحبــه  زمــان   
نیمه متمرکز دکتری ســال 94 اعام شد. 
روز 24 و 25 خرداد، زمــان مصاحبه تمام 
گروه ها و دانشکده هاست. پژوهشکده علوم 
و فناوری نانو هم مصاحبــه خود را روز 26 

خرداد برگزار می کند. 

انجمن کاوش دانشــکده شــیمی سمینار   
صنعت نانو را با حضــور مهندس جعفری، 
مدیر سیاســت گذاری تجارت نانو، برگزار 
می کند. اگــر می خواهید در ایــن برنامه 
شرکت کنید، روز سه شنبه 15 اردیبهشت 
به سالن خواجه نصیر،  طبقه چهارم سلف، 

مراجعه کنید. 

امــروز مناظــره ای بــا عنــوان چالــش   
توســعه یافتگی با حضور دکتر مشایخی، 
هیئت علمی دانشــکده مدیریت و اقتصاد 
دانشــگاه و دکتــر رزاقی،  هیئــت علمی 
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،  از ساعت 

14:45 در آمفی تئاتر مرکزی برپاست. 

امــروز کانــون فیلــم و انجمن اســامی   
را   nightcrawler فیلــم  دانشــجویان 
نمایش می دهد. زمان اکران ســاعت 4:30 
در آمفی تئاتــر مرکزی اســت. در دو روز 
گذشته هم فیلم interstellar  اکران شده 
 imitation game بودند. البته اکران فیلم
در دانشگاه بی حاشــیه هم نبود و انتقاداتی 
را نســبت به اکران فیلم زندگــی یک فرد 

همجنس گرا درپی داشت. 

انتشــارات دانشــگاه کتاب های جدیدی   
را منتشــر کرد. کتاب های منتشر شــده،  
مباحثی از اقتصاد کان پیشــرفته، تألیف 
دکتر نیلی، مهندسی تولید از چاه های نفت 
و گاز،  نوشــته دکتر خامه چی و ریاضیات 
عددی از دکتر رمضانی ســعادت آبادی و 

جعفری هستند. 

چهارمین جشنواره تابستانی الیتک شروع   
شد. از مزایای این جشــنواره تعلق گرفتن 
24درصد تخفیــف به شــرکت کنندگان 
است. برای کسانی که نمی دانند، باید اشاره 
کنیم که الیتک کاس هــا و کارگاه هایی را 
در زمینه فناوری اطاعات برگزار می کند. 

.laitec.ir :اطاعات بیشتر در

والیبال؛ در انتظار سرگروه ها
در بازی اول این هفته، صنایع دو بر صفر هوافضا را شکســت داد. بازی دوم باید بین 
م.شیمی و شــیمی برگزار می شد که به دلیل عدم حضور شــیمی، م.شیمی برنده 
اعام شد. بازی سوم بین متالورژی و عمران برگزار شد که دو بر صفر به سود عمران 
خاتمه پیدا کرد و در بازی چهارم، فارغ التحصیان دو بر صفر برق را شکست داد. با 

این نتایج، عمران و متالورژی به عنوان تیم اول و دوم گروه یک و فارغ التحصیان و برق به عنوان تیم اول و دوم 
گروه دو به مرحله حذفی راه پیدا کردند. هوافضا از گروه سه و شیمی از گروه چهار هم حذف شدند. کامپیوتر و 

صنایع و مکانیک و م.شیمی برای سرگروهی این گروه ها دوشنبه هفته آینده مسابقه می دهند.

تبریک
خیلی خیلی بعید اســت ندانید که شــنبه آینده ســیزدهم رجب و ســالروز والدت 
امیرالمؤمنین، حضرت علی )ع( اســت و مصادف با روز پدر. خیلی هایتان هم از همین 
االن کادوهایتان را آماده کرده اید و اگر شهرستانی هستید، بلیت آخر هفته را گرفته اید 
که هوایی هم عوض کنید. اما در این هیاهوی تعطیلی احتماالً یادتان رفته است که همین 

شنبه، دوازدهم اردیبهشت و روز استاد نیز هست. همان استادی که موال درموردش می گوید: هر کس حرفی به من 
بیاموزد، مرا بنده خویش ساخته است. پیشاپیش این روز را به تمامی استادان خصوصاً استادان عزیز دانشگاهمان 

تبریک می گوییم. درنهایت هم یادی کنیم از پدران و استادانی که دیگر در جمع ما نیستند، روحشان شاد. 
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عکس خبری

طبق رســم هرســاله فارغ التحصیان دانشکده 
شیمی اولین چهارشــنبه اردیبهشت که امسال 

دوم اردیبهشت ماه بود، گرد هم آمدند. 
در ابتدای برنامه دکتر باقرزاده سخنرانی کوتاهی 
داشــت و  از فارغ التحصیان خواست به دانشکده 

خود کمک کنند. 
در ادامه یادی از تیم فوتسال دانشکده شد و  یکی 
از کسانی که در اولین تیم دانشکده حضور داشت، 
تاریخچه تشــکیل تیم را بیان کــرد. در آخر هم 

در شماره قبل همین عکس یادگاری پایان بخش برنامه بود.  روزنامــه گزارش صفحــه 
گزارشی داشــتیم از کنسل شدن برنامه 
»پاداشی برای یک غیبت«. برنامه ای که 
می خواســت نگاهی داشــته باشــد به 
هزینه هــا و فایده های ســربازی و البته 
قانونی که باعث خرید خدمت مشموالن 
غایب می شــد. از آنجا که روزنامه به طور 
اصولــی موافــق رونــق برنامه هــای 
دانشــجویی و پرداختن بــه موضوعات 
مختلف در دانشگاه است، از تعطیل شدن 
برنامه ابــراز ناراحتی کــرد. بگذریم که 
موضوع سربازی و غرزدن به اجباری بودن 
آن و قانون خرید غیبت، فرصتی بود برای 
خنک شدن دل دانشــجوها و این هم در 

ابراز ناراحتی بی تأثیر نبود. 
در روایــت روزنامه از تعطیلــی برنامه 
که در شــماره پیش چاپ شــد، ما تنها 
شنونده داستان برگزارکنندگان مراسم 
بودیــم، ترکیبــی از دانش آموختگان 
شــریف و شــورای صنفی دانشــگاه. 
اما این داســتان را از زوایــه دیگری هم 
می توان دیــد و آن هم نگاه مســئوالن 
و قوانین دانشگاه اســت. همان طور که 
همــه فعــاالن گروه های دانشــجویی 
می دانند اجــرای برنامه در دانشــگاه و 
گرفتن مجوز حضور سخنران، آن هم از 
بیرون دانشگاه، فرایندی زمان بر و البته 
دارای مراحل اداری اســت. اتوماسیون 
معاونت فرهنگی هم این امکان را فراهم 

کرده اســت که گروه ها مجــوز مکتوب 
و قابل ارائه ای برای برنامه هایشــان به 
دیگر بخش های دانشگاه داشته باشند. 
اتفاقی که برای این برنامه رخ نداد و البد 
دانشجوهای پیگیر برنامه به خیال اینکه 
صرف مذاکرات شــفاهی با مســئوالن 
دانشگاه و معاونت فرهنگی و پیگیری ها 
نشان دهنده داشــتن مجوز برای برنامه 

است، کارهایشان را پیگیری کردند. 
مجــوز حضــور ســخنران و میهمان 
غیرشــریفی هم بخش دیگــری از هر 
برنامه دانشــجویی این چنینی اســت. 
مجوزی کــه در اختیــار هیئت نظارت 
دانشگاه اســت و به لیســت میهمانان 
از پیش اعام شــده داده می شود. این 

یعنی اگــر میهمانان اعام شــده تغییر 
کردند، مجوز جدیدی الزم است. 

در لغو برنامه پاداشــی برای یک غیبت، 
تقریباً همــه این موارد رخ داده اســت. 
مســئوالن برنامه بدون مجــوز مکتوب 
تبلیــغ کرده اند و مذاکرات شــفاهی را 
معادل مجــوز گرفته اند و البته لیســت 
میهمانــان آن هــا نیز در تبلیــغ همان 
چیزی نبوده است که به دانشگاه در طرح 
اولیه ارائه شده اســت. موضوعی که در 
هماهنگی های برنامه هایی از این دست 
بســیار رخ می دهد، اما لزوم هماهنگی 
مجدد و مجوز حضــور میهمانان جدید 
را منتفی نمی کند.  بــه هر حال می توان 
گفــت مســئوالن برگــزاری برنامه با 
شتاب زدگی در پیگیری کارهای برنامه، 
به لغو مجوز برنامه ای که می توانســت با 
استقبال خوب دانشــجوها مواجه شود، 

کمک کردند.  

کنسل شدن برنامه از نگاهی دیگر

تبلیغ بدون مجوز

تکل از پشت
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کفش هوشمند
در جهان بیش از 300 میلیون کودک بدون کفش وجود دارد! درصورت آسیب دیدن 
کف پا بیماری های بســیار خطرناکی می تواند از خاک به این کودکان منتقل شود. 
یک تیم از خیرین برای کمک  به کودکان کنیا، موفق به طراحی کفشــی شده اند که 
قابلیت بزرگ شدن تا 5 ســایز را دارد. این کفش در دو اندازه کوچک و بزرگ طراحی 

شده و برای کودکان پیش دبستانی تا سال های پایانی مدرسه مناسب است. در سه قسمت انگشتان، پاشنه و دو 
طرف این کفش از مواد انعطاف پذیری استفاده شــده که با رشد پا تغییر شکل داده و موجب افزایش سایز کفش 

می شوند و یکی از بهترین هدایایی است که خیرین می توانند در سرتاسر جهان به کودکان نیازمند اهدا کنند.

پیش بینی بهتر از درمان
محققان فرانســوی با کمک نظریه گــراف، مدلــی تهیه کرده اند کــه قادر به 
محاســبه مدت زمان پخش و دامنه پراکندگی بیماری های واگیردار است. این 
پیش بینی هــا در تخمین نحوه و میــزان امداد مورد نیــاز در نواحی که ویروس 
بیماری واگیــردار وجود دارد، بســیار کارآمد اســت. در این مــدل، برخاف 

مدل های قبلی شــیوع عامل بیماری زا به صورت پویــا و تابعی از زمان درنظر گرفته می شــود. این مدل 
در آینده نزدیک، بــه دنیای دیجیتال تعمیم داده خواهد شــد و چگونگی گســترش ویروس های فضای 

سایبری را پیش بینی خواهد کرد.

مواد غذایی ارگانیک در جشنواره سالمت دانشگاهیان
دانشگاه امیرکبیر: کشــوری، رئیس مرکز بهداشــت و درمان دانشگاه گفت: این 
جشنواره با حضور رؤسای مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه های سراسر کشور از 14 تا 16 
اردیبهشت در دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود. در این جشنواره محصوالت بهداشتی 
رایگان از قبیل مسواک در بین بازدیدکنندگان توزیع خواهد شد و شرکت های فعال در 

حوزه سامت، محصوالت غذایی و خوراکی از قبیل محصوالت ارگانیک، لبنیات، خشکبار و انواع نوشیدنی سالم را 
در بین بازدیدکنندگان و دانشجویان توزیع خواهند کرد. کشــوری انجام معاینات پزشکی به صورت رایگان برای 

بازدیدکنندگان را از دیگر خدمات قابل ارائه دراین جشنواره نام برد. 

تشکیل شورای صنفی کارکنان و استادان 
دانشگاه شهید چمران اهواز: شورای صنفی کارکنان تأسیس می شود، آن هم برای 
تحقق و تقویت حضورشان در تصمیم گیري، بهبود سیستم  هاي سازماني، حفظ حقوق 
معنوي و مادي کارکنان، ایجاد بستر مناسب به منظور افزایش کارایی، خاقیت و ارتباط 
متقابل بین کارکنان و مدیریت دانشگاه، زمینه ســازی و تاش در جهت ارتقایشان، 

منزلت و امنیت شغلی کارکنان، بررسی و شناخت مشــکات کارکنان در زمینه های اداری، اقتصادی، فرهنگی، 
آموزشی، اجتماعی، رفاهی و ارائه راهکار به دانشگاه و پیگیری های الزم، بررســی و ارائه پیشنهاد درمورد ارتقای 

کارایی و سطح علمی کارکنان دانشگاه از اهداف تشکیل این شورا عنوان شده است.

 کامیون های سرو غذا 
در هاروارد

ماساچوســت، کمبریــج: اداره خدمات 
هاروارد با هــدِف یافتن بهتریــن کامیون های 
ســرو غذا به آزمایــش کامیون هــای غذایی 
منتخــب در میــدان مقابل مرکز علــوم ادامه 
می دهد. سال هاســت که هاروارد کامیون های 
غــذا را از شــرکت های محلی به ایــن میدان 
مــی آورد و اداره خدمــات، تنــوع خدمت این 
شــرکت ها را امتحان می کنــد. در حال حاضر 
شش کامیون از سه شرکت طبق برنامه درحال 
فعالیت هستند. این سه شــرکت عبارت اند از: 
 Bon Me، Captain Marden’s Seafoods

 .Rhythm and Wraps و

شــرکت ســوم کامیون غذایش را در روزهای 
چهارشــنبه، پنجشــنبه و جمعه به دانشــگاه 
می فرستد و مالک آن معتقد است که موقعیت 
مناسب خود را در دانشگاه به دست آورده است. 
آن ها ابتدا از طرف دانشــگاه دعوت شــدند تا 
به صورت آزمایشی در میدان مرکز علوم در یک 
دوره کوتاه در زمستان گذشته به ارائه خدمات 
بپردازند. پس از اتمام آن دوره از ایشان خواسته 

شد تا پایان تابستان نیز در دانشگاه بمانند.
اداره خدمــات از ایــن دوره هــای آزمایشــی 
بــرای میــزان محبوبیــت کامیون هــای غذا 
در میــان اعضای هــاروارد اســتفاده می کنند 
و از کامیون هایــی که بیشــترین نتایج مثبت را 
گرفته اند، می خواهند که در دانشگاه بمانند. در 
تابستان گذشته یک کامیون بستنی به دانشگاه 
آمد؛ اما بــه علت عملکرد ضعیف آن، امســال از 
آن دعوت نشد. ترکیب حضور این کامیون های 
غذا با اســتفاده از یک برنامه منســجم که تحت 
کنترل اداره خدمات است، تعیین می شود. به هر 
کامیون گفته می شود که دقیقاً در کدام روز هفته 
در میدان مرکز علوم باید حضور داشــته باشند. 
براساس موافقت نامه میان هاروارد و کامیون ها، 
این کامیون ها باید به ازای هــر روز ارائه خدمات 
در میــدان، 50دالر بپردازنــد. اداره خدمات به 
ســاعت های عبور و مرور کامیون ها نیز نظارت 
می کند تا هــم از ایمنی افرادی کــه در میدان 
درحال تردد هســتند، در هنــگام ورود و خروج 
کامیون ها مطمئن شــود و هم شلوغی جمعیت 
را در هنگام برگزاری مراسم یا نمایشگاه هایی که 
ممکن اســت در آن محل برگزار شود، به حداقل 
برســاند. در این زمان ها ممکن اســت به تعداد 
کمتری کامیون اجازه ورود داده شــود تا امکان 

استفاده حداکثری از میدان فراهم شود.
 

ژن های بد، نحوه زندگی بد، یا بدشانسی؟
دلیل سرطان چیست؟

»چرا من؟« ســؤالی  اســت که همواره در ذهن 
بیماران ســرطانی می چرخد، اما به ندرت پاسخ 
درستی برای آن پیدا می شود. در بیشتر موارد در 
توضیحات متخصصان یا تحقیقــات خود بیمار، 
عوامل ژن و محیط بیشتر به چشم می خورند. اما 
چگونه است که سرطان که عموماً به دلیل تغییر 
آرایش ژنتیکی یک سلول است، وراثتی نیست؟ 
در حالی که بیشــتر بیماری های ژنتیکی عوامل 
ارثی دارند. یا تأثیر محیط چطور این قدر متفاوت 
است که از حضور در معرض اشعه های خطرناک 
تا عوامل شخصی مانند سیگارکشــیدن یا رژیم 

غذایی نامناسب را شامل می شود؟
در مقالــه ای منتشرشــده در ســال 1975 
دانشــمندان نتایج تحقیقاتشــان درمورد منشأ 
ســرطان را این گونه گزارش کرده اند: »ما به این 
نتیجه رســیدیم که در زندگی روزمره، تغییرات 
تصادفی ارثی ممکن است، به طور اتفاقی در زمانی 
خاص برای سلول های بنیادی مشخصی رخ دهند 
و در این صورت این تغییرات ممکن اســت دست 
به دســت هم داده و منجر به تکثیر ســلول های 
سرطانی شوند. این نتیجه تحقیقات علمی نیست، 
بلکه نتایج به دســت آمده از مطالعــه موش ها در 
تماس با ماده ســرطان زای بنزپیرن است«. نقش 
ســلول های بنیادی، دارای سابقه برجسته ای در 
حافظه پژوهشی مکانیسم ســرطان و به ویژه در 
تحقیقات امروزه دانشمندان برای یافتن ارتباطی 
میان نرخ تقسیم ســلول های بنیادی و سرطان 
است. نتایج گزارش شــده تحقیقات روی 31 نوع 
بافت این اســت که به هیچ وجــه تمامی بافت ها 
در معرض ابتا به تغییر بدخیم نیســتند. هرچه 
سلول های بنیادی در بافتی بیشتر تکثیر شوند، 
احتمال وجود سلول های ســرطانی در آن بافت 
بیشتر می شــود. نرخ این همبستگی 0/81 است 
که در پزشــکی نرخ باالیی به نظر می رسد و نشان 
می دهد که حدود دو سوم از جهش های سرطان زا 
رویدادهای تصادفی یا از روی بدشانسی هستند. 
واژه ای کــه انتظار می رود بیشــتر در نشــریات 
و رســانه ها به چشــم بخورد تا مقاالت علمی، اما 

جدیداً راه خود را به این مقاالت نیز باز کرده است.
البته پزشــکان اعتراضشــان در مورد این واژه را 
 این طور بیان کرده اند: »ما هیــچ گاه نمی گوییم 
دو سوم موارد ابتا به ســرطان به علت بدشانسی 
است؛ بلکه ســرطان ترکیبی از بدشانسی، عوامل 
محیطی و ژن هاست«. مقاله ای که اخیراً در ژورنال 
Science  چاپ شــده اســت، 31 نوع تومور را در 
دو دسته تکرارپذیر و قطعی دسته بندی می کند. 
کاری کــه در برنامه ریزی پیشــگیری های اولیه 
برخی از تومورها مناســب به نظر می رسد. در این 
میان 9 گونه تومور قطعــی و 22 گونه تکرارپذیر 
وجود داشتند. جمله پایانی این مقاله هرگونه ابهام را 
از بین می برد: »برای تومورهای تکرارپذیر، اقدامات 
پیشگیرانه اولیه مؤثر به نظر نمی رسند و تمرکز باید 

روی پیشگیری های ثانویه گذاشته شود«.

دوســتان  ایثاکا:  نیویورک،  کمی آن سوتر
دانشــجوی مــن در کورنل با مترجم: حسین رجبی

اســتعدادها، نقطه نظرها، آرزوها، دســتاوردها و 
فراست عمومی خود مرا شگفت زده می کنند. با این 
حال من همواره کمبود همبستگی و اتحاد را میان 
دانشجویان، گروه ها و ســازمان های دانشجویی در 
دانشگاه احساس می کنم. همیشه این گونه به نظرم 
می آید که دانشــجویان به تعریــف و تمجیدهای 
شخصی بیشتر توجه دارند تا دســتیابی به اهداف 

ملموس در دانشگاه.
در دانشــگاهی مانند کورنل که دانشــجویان برای 
ورود به شغل موردنظرشــان تاش می کنند، کامًا 
درک شــدنی اســت که دانشــجویان برای رقابت 
با دیگران درصدد پرکردن رزومه خود باشــند؛ اما 
گاهی اوقات این به ضرر دانشگاه تمام می شود. این 
باعث می شــود گروه ها به جای کار با یکدیگر، با هم 
سروکله بزنند و دستاوردی نداشته باشند. به عاوه 
شــاید باعث برگزاری انتخابات نادرســت شود که 
تنش میان گروه ها را افزایش می دهد و موجب این 
شــود که اعضای آن ها به سختی برای انتخاب شدن 
تاش کنند؛ امــا پس از انتخاب، دســت از فعالیت 

می کشند.
موارد بســیاری هســت که دوســت دارم کورنل 

به عنوان یک جامعه به آن ها دســت یابد؛ مثًا دوست 
دارم حمایت مجددی از تیم های ورزشــی دانشــگاه 
صورت گیرد. بزرگ ترین تیم های ورزشی ما نمی توانند 
تماشاگران را جذب کنند؛ زیرا عملکرد مطلوبی ندارند. 
اما ما به عنوان بدنه دانشــجویی نباید تیم های خود را 
تنها بگذاریــم. تیم های دیگری هم کــه عملکرد عالی 
داشته اند، حمایت نمی شــوند، چون رشته مورد عاقه 
عموم مردم، مانند فوتبال، نیســتند. هنر در دانشــگاه 
آن چنان که باید مورد توجه نیســت، مخصوصاً پس از 

آن همه کاهش بودجه؛ اما باز به این معنی نیســت که 
دوستان بااســتعداد ما همه تاش خود را در تولیدات 
خود نمی کنند. ما از همه گروه ها داریم شامل گروه های 
کاپا که برنامــه اجرا می کننــد و گروه هایــی که در 
جشنواره های فیلم شــرکت می کنند. این اجراها باید 
به فروش برونــد و ســالن ها را پر کنند. شــاید حجم 
درسی کورنل آن قدر باشــد که این موارد راه درازی را 
برای تحقق داشته باشــد. ممکن است این مشکل بقیه 
دانشگاه ها هم باشد که درمان مناســبی ندارد؛ اما من 
به جمعیت دانشــجوی کورنل اعتقاد دارم، مخصوصاً 

هنگامی که می بینم همه گروه هــا در فعالیت های 
اجتماعی در کنار هم هستند.

خوشــایند اســت کــه می بینــم دانشــجویان 
ارشــد نظرات خود را در کنار دیگر دانشــجویان 
کارشناسی و مسئوالن دانشجویی بیان می کنند. 
جدایی میان دانشــجویان ارشــد و کارشناســی 
درک شدنی است؛ اما این امر مانع از این نمی شود 
که آن ها بــا عــزم متقابلی که در جهــت افزایش 
آگاهی در دانشگاه دارند، برای پرکردن این فاصله 
میان خود تاش نکنند. این به من می آموزد که هر 
گروه در جامعه دانشگاهی ما به چه اندازه می تواند 
کمک کند. چرا در همین نقطه متوقف بمانیم؟ آیا 
نباید از این روند در جهت مثبت اســتفاده کنیم؟ 
آیا ممکن نیســت این گروه ها برخــاف اهداف و 
نظرات متفاوت بیشــتر از قبل با یکدیگر مشارکت 
کنند؟ آنچه همه این گروه هــا نیاز دارند، وفاداری 
و ازخودگذشــتگی برای جامعه کورنل اســت تا 
بتوانند با یکدیگر همکاری کنند. هدف مشــترک، 

فرصت مشترک هم هست.
تنها سؤال این اســت که ما برای انجام این وظیفه 
به چه چیزی نیاز داریم؟ ما به روشی نیازمندیم که 
مسئوالن گروه ها با هم ماقات کنند و از مهم ترین 
مشــکات خود بگویند کــه باعث ایــن جدایی 
می شود. ما نیازمند روشی هســتیم که سیاست های 
دانشــجویی را از هر تصمیم ســازمانی دور کند. ما به 
راهی نیاز داریم تا دانشجویان تاش های فردی را در 
جهت بهبود جامعه کنار بگذارند. اگر شــما در درک 
این نیازها و تغییرات موفق نشــوید و خودخواهانه به 
مســیر خود در زندگی ادامه دهید، متعجب نشــوید 
هنگامی کــه در آینده بــه زندگی دانشــگاهی خود 
نگاه کنید و آرزو  کنید که کاش چیزهای بیشــتری را 

به دست می آوردید.

همبستگی دانشجوها، دغدغه فعال کورنل

همه افراد، یک جامعه آیا حیوانات آگاهی دارند؟

کمیک برگزیده

کـــــــمی آن ســـــــــوترعلمــــــــــــــــــــــــــی شماره 651  سه شنبه 8 اردیبهشت 94شماره 651  سه شنبه 8 اردیبهشت 94

طریقی که دانشمندان به این  علمی
سؤال آگاهی حیوانات پاسخ مترجم: سعیده بهادری

می دهند، تأثیر بزرگی نه تنها روی تحقیقاتشان، 
بلکه روی قفسه داروهای شما دارد!

موشی در قفســی دوقســمتی قرار دارد: قسمت 
روشــن و قســمت تاریک. یکی از مکانیسم های 
دفاعی موش این اســت که به هر قیمتی شــده 
است، از قسمت روشن فرار کند و به قسمت تاریک 
پناه ببــرد. اما زمانی که موش به قســمت تاریک 
قفس می رود، به او شــوک داده می شــود. بعد از 
چندمرتبه دریافت شوک درصورت پناه بردن به 
زیستگاه مورد عاقه اش، با وجود غرایز همیشگی 
در قسمت روشن می ماند. آیا موش در حال حاضر 
از تاریکی می ترســد یا فقط یادگرفتــه که از آن 

دوری کند؟
اگر موش انســان بود، حتماً ترســش از شوک های در 
تاریکی را بیان می کرد که خود نشــان دهنده توانایی 
درک احساسات اســت. همه ما می دانیم که انسان ها 
آگاهی دارنــد؛ زیرا فکر می کننــد، تصمیم می گیرند، 
احساسات دارند و همین طور درکی از خود. همچنین 
از تمام این مــوارد درمورد همه انســان های دیگر نیز 
مطمئنیم. اما تکنولوژی هنوز آن قدر پیشــرفت نکرده 
اســت که بتوانیم به ذهن اطرافیانمان برویم تا چیزی 
که می بینند را ببینیم یا احساسش را دقیقاً درک کنیم. 
این امر درمورد حیوانات بسیار پیچیده تر است. ما فکر 
می کنیم هنگامی که به خانه می رویم، حیوانات خانگی 
ما خوش حال می شوند، یا وقتی آن ها را تنبیه می کنیم، 
ناراحت می شوند. اما حقیقت این است که ما نمی توانیم 
به درون فکر آن ها برویم تا بدانیم واقعاً چه احساســی 

دارند و اینکه آیا حقیقتاً »آگاه« هستند؟
بحث آگاهــی حیوانات بحــث پیچیده ای اســت که 
همواره وجود داشته و بر چگونگی انجام تحقیقات روی 
حیوانات تأثیر می گذارد. برخی معتقدند دانشــمندان 
باید مکانیســم های شناسایی و پاســخ به تهدیدها را 
از مکانیســم هایی که مولد احساســات یــا تر س های 
آگاهانه هستند، جدا کنند؛ در حالی که برخی دیگر این 

مکانیسم ها را یکسان می دانند.
ســال 2012 در پایان ســمیناری در مورد آگاهی در 
انســان و حیوان، جمعی از عصب شناسان اعامیه ای 

درمورد آگاهی منتشــر کردند. شواهد علمی به وضوح 
نشــان داده اند که حیوانات حاالت آگاهانــه و توانایی 
بروز رفتارهای عمدی دارند. در ایــن اعامیه این طور 
استدالل شده اســت که همه پســتانداران و پرندگان 
و  بســیاری از موجــودات دیگر، ســاختارهای مغزی 
مشــابهی دارند با بســترهایی که  آگاهی  را در انسان 
موجب می شــوند و این آگاهی را برای آنان نیز ممکن 

می کند.
از زمانی که علم رفتارشناســی در مورد حیوانات وجود 
داشته است، دانشــمندان این حوزه در حال بررسی و 
مباحثه درمورد آگاهی حیوانات بود اند. اما این مسئله 
دارای ریشه های عمیق فلسفی است. حتی ریاضی دان 
و فیلسوف فرانســوی رنه دکارت نیز درمورد آن بحث 

کرده است. 
جان واتســون، روان شــناس اوایل قرن بیستم و پدر 
رفتارشناســی )رفتارشناســی به جای آگاهی داخلی 
بر مطالعه رفتارهــای بیرونی متمرکز اســت( نگرش 
مشــابهی دارد. واتســون و دیگر رفتارشناسان تصور 
می کردنــد تنهــا راه درک حیوانات مشــاهده دالیل 
رفتارهای آن هاســت. برای مثال آن ها اصرار داشتند 
رفتار یک ســگ را که پس از تنبیه به گوشــه ای فرار 
می کند، مانند آزمایش ایوان پاولوف رفتاری انعکاسی 

و نه از روی ترس بدانند. 
برخی از محققان مانند بنیان گذار روانکاوی، زیگموند 
فروید ســعی در کندوکاو و بررســی چگونگی تأثیر یا 
برآمــدن رفتارهای انســان از احساســات و تمایات 

درونی او داشــتند؛ اما تمرکز رفتارشناسان تنها 
روی رفتارهای مشــاهده پذیر بوده و تاشی برای 
کاویدن آگاهــی حیوانات به طــور تجربی انجام 
نداده اند. اما همواره طی زمــان، اقلیتی خاموش 
در تاش برای اثبات وجود آگاهی حیوانات وجود 

داشته اند.
در پاسخ به پرســش درخصوص آگاهی حیوانات، 
دانشمندان از کار روان شناســان آمریکایی پیتر 
میلنر و جیمز اولــدز )1954( الهام گرفتند. آن ها 
با اســتفاده از الکترودهایی که نقاط خاصی از مغز 
موش را هدف قــرار می دهد، دریافتنــد که مغز 
دارای سیستم پاداش است و با کمک این سیستم 
می توان موجوات را برای انجــام رفتارهایی مانند 
فشــاردادن اهرم برای دریافت پیغام های پاداشی 

مغزی بیشتر آموزش داد.
با بهره گیــری از تکنیک های پیشــرفته، تحریک های 
عمیق مغزی مشــابهی صورت گرفت؛ امــا موش ها به 
جای اســتفاده از این سیســتم پاداش و لذت بردن از 
آن، رفتارشــان را تغییر دادند. در واقــع هر حیوانی که 
در این سیســتم پاداش تحریک شــد، ذره ذره شروع 
به کشــف محیط اطرافش کرد و این برخاف سیستم 
پاداش، سیستمی احساسی به نظر می رسد و همچنین 
توضیح بسیار بهتری برای واکنش موجودات در تهدید 

بقایشان است.
این شاخه از سیستم پاداش، سیســتم پویا نام گرفته 
اســت و امروزه اثبات شــده که حیوانات این سیستم 
را نه تنها برای جســت وجو، بلکه برای خشــم، شهوت 
و ترس و وحشــت نیز دارنــد. محققان با اســتفاده از 
خنده موش موفق به نقشه برداری سیستم مغز شدند. 
بررســی این نقشــه ها و نواحی از مغز که موجب خنده 
موش می شدند، نشــان داد که این صدا، بیانگر تجربه 

احساسات خوشایند است.
با پیشــرفت هرروزه تکنولوژی در قرن 21 که انسان را 
تقریباً قادر به انجام هرکاری می ســازد، ما همچنان از 
درک آگاهی خودمان عاجزیم. تحقیقات درمورد آگاهی 
حیوانات در زمینه و رشته های متفاوت همچنان ادامه 
دارد؛ اما به نظر می رســد مــا به عنوان بخشــی از یک 
پیشــرفت تکاملی، باید بپذیریم که بسیار عجیب است 

اگر حیوانات هیچ نوع از آگاهی را نداشته باشند.

روی خط خارج دریچه

نام و نام خانوادگیشماره دانشجویی
مهرداد آهنی88107154
سید محمد چاوشیان90101502
مصطفی خاکسار8930072

شیوا نعمتی91202882
محمد فیروزی91100338
سینا شاهمرادی93206844

نام و نام خانوادگیشماره دانشجویی
محیی حاجی حسن پور9369228424

رضا اخزری89101764
پریا مکارمی92105662
امیرحسین نادی90108137
امیر صادق نژاد91701089
عباس شفیعی91208863

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

آیا این موجود کوچک آگاهی دارد؟ ســؤالی که به نظر ســاده 
می آید، اما سال هاســت دانشمندان را ســردرگم کرده است! 
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پیشنــــــــــــــــــــهاد

کم پیش می آید نقاش ها سیاســت را موضوع 
کارهایشــان قرار دهند و کمتــر پیش می آید 
نمایشگاهی از این نقاشــی ها برپا کنند. اما اگر 
به سیاســت عاقه داریــد و می خواهید آن را 
از زاویه دیــد یک نقاش ببینیــد، می توانید به 
گالری اعتماد بروید و نقاشی های محمد مهدی 
طباطبایی را ببینید. نام نمایشــگاه »یک لت، 
دولت، سه لت« است و شامل نقاشی هایی است 
درباره دولت، بعد از انقاب پنجاه و هفت ایران. 
نقاشی هایی در اندازه های بزرگ که تصاویری 

آشناست از سال های دور. 
آن گونــه کــه طباطبایــی می گویــد در این 
نقاشی های  نمایشــگاه 
روی دیوار در نقش دولت 
هستند و دیدارکنندگان 
در نقــش ملــت. او در 
از توضیحش  قســمتی 
بر این نمایشــگاه نوشته اســت: »مردم به دو 
دسته تقسیم مي شــوند: طبقه حاکم و طبقه 
محکوم. طبقه حاکم، دولــت و طبقه محکوم، 

ملّت است«.
محمــد مهــدی طباطبایی متولــد 1345 و 
فارغ التحصیل رشته نقاشــی از دانشگاه تهران 
اســت. طباطبایی همواره در آثــارش نگاهی 
ریزبین به جامعه اطراف خود و سیاست داشته 
است؛ اما با این حال توانســته است هنرش را از 

شعارزدگی و کلیشه حفظ کند. 
نمایشگاه »یک لت، دولت، سه لت« در گالری 
اعتماد3 برپاســت و تا 27 اردیبهشــت ادامه 
دارد. نشــانی: خیابان باهنر )نیــاوران(، نبش 

خیابان دلشاد، شماره 161.

یک لت، دولت، سه لت

حمایت ها از محیط زیســت و پلنــگ ایرانی و 
دریاچه ارومیه و... زیاد اســت امــا در محیط 
مجــازی و بــا الیــک و اســتتوس؛ از جمله 
حمایت های هنرمندان. امــا در دنیای واقعِی 
هنرمندان فقط یک گروه موســیقی است که 
به طور رســمی حامی محیط زیســت است. 
گروهی راک به نام »خورشید سیاه«. حاال هم 
این گروه دومین آلبوم رسمی خود را با عنوان 

اشک سیاه منتشر می کند. 
اشــک ســیاه در قالــب موســیقی راک و 
زیر ساخت های ملودیک بومی است. این آلبوم 
شــامل یازده قطعه اســت که نگاهی انتقادی 

به مشکات درهم تنیده 
محیطــی،  زیســت 
اجتماعــی و عاشــقانه 
دارد. نام آلبوم هم گرفته 
شده از نام آهنگی است 

درمورد یوزپلنگ آســیایی کــه در ایران فقط 
تعداد محدودی از آن باقی مانده است.

جهانگیــر رهــا )خواننــده و نوازنــده گیتار 
آکوستیک(، آرش اسامی )گیتار الکتریک(، 
طاهر علی رمضانی )گیتار باس( و علی فرهمند 
)درامز( در این آلبوم بــه عنوان نوازنده حضور 
دارند. خرس ســیاه بلوچی اولین آلبوم گروه 
خورشید ســیاه بود که در سال 1392 منتشر 
شــد. آثار گروه خورشید ســیاه به مشکات 
محیط زیســتی و خشــونت علیه حیوانات و 

همچنین مشکات اجتماعی می پردازد. 
رونمایــی از این آلبــوم 12 اردیبهشــت در 
فروشــگاه فرهنگ واقع در میــدان ولیعصر، 

ابتدای بلوار کشاورز برگزار می شود.

اشک سیاه

کیک مرغ یکی از دسرهایی که جدیداً در 
بعضی مهمانی ها می بینیم. نوعی ساالد 
خوش مزه و خوشگل که به خاطر شکلش 
و شــمایلش، به آن کیــک می گویند؛ 
هرچند درواقع کیک نیســت، شیرین 

نیست و به فر هم نیازی ندارد. ضمن اینکه اسمش 
دسر است؛ درحالی که اگر با خوردن غذاهای سرد 
مثل الویه مشکلی نداشته باشــید، می توانید از آن 

به عنوان غذای کامل هم استفاده کنید.
مواد الزم بــرای 4 نفر: 1 ســینه مرغ، 5 تا ســاقه 
پیازچه، 3 تا خیارشــور، چند پــِر جعفری، نمک 
و فلفل، 3 قاشــق ســس مایونز، 3 قاشق ماست، 

1 قاشــق خامه، 12 تا نان تست. مرغ را 
بپزید و  ریش ریش کنیــد. جعفری ها، 
پیازچه هــا و خیارشــورها را هــم خرد 
کنید. سس، ماست، خامه و کمی نمک 
را مخلوط کنید و در یخچــال بگذارید. 
مرغ، خیار شــور، پیازچه، نمک، فلفل، جعفری و 
نصف ســس را هم مخلوط کنید. کناره های برشته 
نان ها را جدا کنید. 4 تا از نان ها را کنار هم بچینید 
و نصف مخلــوط را روی آن پخش کنیــد. 4 نان و 
ســپس بقیه مخلوط و بعد 4 نان باقی مانده را روی 
هم بگذاریــد. رو و اطــراف کیک را با بقیه ســس 

بپوشانید، بگذاریدش در یخچال و بعد میل کنید.

کیک مرغ

روز اول اردیبهشــت ســالروز تولد سعدی است 
و قــرار بود به همین مناســبت بهــروز غریب پور 
اپرای عروسکی ســعدی خود را در شیراز برگزار 
کند که لغو شــد. دلیل هم اســتفاده از خواننده 
زن عنوان شد، مســئله ای که هر ازگاهی حاشیه 
پررنگ تر از متن اتفاقات موسیقی کشور می شود. 
اما حاال همین اپرا در تاالر فردوسی تهران برگزار 

می شود. 
غریب پور در جایی با اشــاره فراهم نشدن شرایط 

اجرای زودتر این نمایش، گفته اســت: 
»امیدوارم روح ســعدی در این روزها از 
ما نرنجد که بگوید »در این خاک غریب 
بودم«؛ چون او غریب نیســت و این من 

بودم که دچار مشکل شدم«.

اپرای ســعدی به رخدادهای مهم زندگی سعدی 
می پردازد که شعرهای او تحت تأثیر این رخدادها 
سروده شده اســت. این اپرا بیش از 100 عروسک 
و 25 خواننده دارد. خواننده شــخصیت ســعدی، 
محمد معتمدی اســت و اســحاق انــور، علی زند 
وکیل، روشــنک کی منش و سحر مهدوی ار جمله 

دیگر خوانندگان هستند. 
بهروز غریب پور خلق اپراهای عروســکی رســتم 
وسهراب، مکبث، مولوی، عاشــورا، حافظ و لیلی و 
مجنون را در کارنامه دارد و قرار اســت 
بعد از این کار، اپرای خیام را روی صحنه 

ببرد.
این اپرا تا اول خرداد هر شــب ساعت 7 

روی صحنه است.

اپرای عروسکی سعدی

این اولین ســینمایی  عبــاس کیارســتمی پیشنهاد
است که خارج از ایران ساخته شد. ژولیت 
بینوش ســتاره مشهور فرانســوی در آن 
بازی می کند و چندین جایزه برده اســت. 
اما فیلم تابه حال در ایران اکران نشده بود 
و حاال بعد از پنج ســال از ســاخت آن و با 
حذف چند صحنه، مجــوز اکرانش صادر 
شــده و از ششــم اردیبهشــت در گروه 
ســینمایی هنر و تجربه روی پــرده رفته 
اســت. با این حال تعدادی از دلواپسان به 
اکران فیلم اعتراض کرده اند. به هرحال تا 
دلواپســی ها کارگــر نیفتاده اســت، به 

تماشای این فیلم بروید.

درباره فیلم 
فیلم درواقع دو بخش دارد و در توســکانی 
ایتالیا می گــذرد. پنجاه دقیقــه اول فیلم با 
ســخنرانی نویســنده ای به نام جیمز میلر 
شروع می شــود. او درباره کتابش که عنوان 
آن هم کپی برابر اصل اســت، حرف می زند. 
موضوع کتاب و سخنرانی مقایسه ارزش یک 
اثر هنری و ارزش اثری است که عیناً براساس 
آن خلق شده است، به طوری که تمایز میان 
نسخه اصلی و نسخه جعلی آن دشوار است. 

زن داســتان که عاشــق عتیقه جات است 
و تا انتهای فیلــم اســمش را نمی دانیم، از 
طرفداران این نویسنده است. او برای دیدن 
ســخنرانی جیمز و گرفتن امضا آمده است 
که به خاطر پســرش مجبور می شود سالن 
را ترک کنــد. ولی تلفن و آدرســش را برای 
جیمز می گذارد تا به گالری او ســری بزند. 
مرد بعد از سخنرانی به سراغ زن می رود و از 
او می خواهد که شهر را به او نشان دهد. آن ها 
در طول گشت و گذارشان درباره اصل و کپی 

یک اثر هنری گپ می زنند.
بعد از ایــن پنجاه دقیقه، بخــش دوم فیلم 
شــروع می شــود. زن و مــرد در کافه ای 
همدیگر را می بینند. کافه دار تصور می کند 
ایــن دو زن و شــوهر هســتند و آن ها هم 
شــروع می کنند به بازی کــردن نقش یک 
زن و شــوهر. این گونه اســت که در نیمه 
دوم فیلم ما زن و شــوهری را می بینیم که 
اخیراً پانزدهمین ســالگرد ازدواجشان را 
پشت سر گذاشته اند. زن از اینکه همسرش 
به ندرت به خانه می آمده و رفتار سردی با او 

داشته است گایه می کند و... .
به نظر می آید گره فیلم در ربط دادن این دو 
بخش اســت. اما کدام یک از دو نیمه فیلم 
واقعی و کدام یک کپی است؟ اگر نیمه اول 

واقعی اســت، پس ازدواج میان جیمز و زن 
واقعی نیســت، اما آیا کپِی ازدواج واقعی او 
است؟ اساساً چقدر این دعوای قدیمی اصل 
و کپی اهمیت دارد؟ فیلم سؤاالت بسیاری 
از این دست ایجاد می کند و ذهن بیننده را 
درگیر آن ها می کند؛ هرچند پاسخ روشنی 

به آن ها نمی دهد.

انتخاب ژولیت بینوش
»اصًا همه چیــز از ژولیت بینــوش آغاز 

شــد«. این جملــه را کیارســتمی درباره 
کپــی برابر اصــل می گوید. ماجــرا از این 
قرار اســت که وقتی ســال ها قبل بینوش 
برای فیلم بیمار انگلیســی اسکار می برد، 
از او می پرسند حاال که اســکار برده است، 
حتماً می خواهــد بازیگر هالیوود شــود؛ 
ولی او پاســخ می دهد کــه کارگردانی که 
خیلی دوســت دارد بــا او کار کند، عباس 
کیارســتمی اســت! کیارســتمی بعدها 
در مصاحبــه ای می گوید کــه آن زمان از 

شــنیدن این حرف بینوش شــگفت زده 
شــده و 12 ســال روی این فکر می کرده 
اســت که چه پروژه ای می تواند بسازد که 
بینوش با آن ارتباط برقرار کند. چند سال 
قبل از ســاخت فیلم هم بینــوش به ایران 
می آید و کیارســتمی داستانی که در ذهن 
داشــته اســت را برای او تعریف می کند. 
این گونه است که کیارســتمی کپی برابر 
اصل را اساساً برای بازیگری ژولیت بینوش 

می سازد. 

اکران فیلمی از کیارستمی بعد از پنج سال

کپی برابر اصل
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آغاز فروش رسمی  Galaxy S6 در ایران
چهارشنبه 2 اردیبهشــت، اولین روز فروش ویژه گوشــی های جدید سامسونگ 
یعنی  Galaxy S6 و S6 Edge در تهران بود و گوشــی هایی که پیش تر، ثبت نام 
اینترنتی آن ها انجام شــده بود، در اختیار خریــداران قرار گرفــت. از قرار معلوم 
سامسونگ هم حســابی برای خودش فن پیدا کرده اســت و آن طور که وب سایت 

ســیتنا می گوید، صف هایی طوالنی از صبح روز چهارشــنبه در مقابل مراکز خرید موبایل در نقاط مختلف 
تهران تشکیل شده بود. سامسونگ برای اولین خریداران این گوشی ها در ایران جوایز مختلفی مانند اسپیکر 

وایرلس و کارت هدیه نقدی در نظر گرفته بود که به آن ها اهدا کرد. 

مقاومت اپل واچ برابر انواع بالیا
از زمان عرضه رسمی ساعت هوشمند شرکت اپل، مانند دیگر محصوالت دیجیتال، 
تعدادی از کاربران دست به انجام آزمایش های مختلف زدند تا میزان استقامت آن را 
بسنجند. در ویدئویی که وب سایت CNET منتشر کرده است، شخصی با استفاده از 
لوازم آشپزخانه هر بایی که فکرش را بکنید بر سر اپل واچ می آورد. از قراردادن آن در 

آب سرد و آب جوش، تا ضربه با چاقو، سقوط روی زمین و حتی رنده کردن! اپل واچ توانست از تمام این آزمایش ها 
سربلند بیرون بیاید و درنهایت مقاومتش زمانی شکســته شد که مورد اصابت یک ماهیتابه سنگین قرار گرفت! 

اپل از یاقوت کبود در ساخت صفحه نمایش ساعتش استفاده کرده است که استحکام بسیار خوبی دارد. 

اف یـــــــــــــــــــــــــک

گوگل فکرهای بزرگ تری برای عینکش دارد

عینک جدید، دنیای جدید
ژانویه 2015 بود که گوگل فروش  اف یک

عینک هوشــمند خود یــا همان سحر بختیاری
گوگل گلس را متوقــف کرد. عده بســیاری دلیل این 
حرکت گوگل را عدم اســتقبال کاربــران از این گجت 
هوشمند و البته ناکارآمدبودن آن ذکر کردند و عقیده 
داشــتند این توقف تولید، پایانی بر پروژه گوگل گلس 

خواهد بود. 
اما مدتی پــس از آن بود که اریک اشــمیت اعام کرد 
که نه تنها پروژه گوگل گلس متوقف نشــده، بلکه این 
شــرکت درحال توســعه آن اســت. حاال اخبار جدید 
حاکی از آن اســت که کمپانی گوگل به زودی نســل 
جدید عینک هوشــمند خود را معرفــی خواهد کرد. 
ماســیمو وین، مدیر عامل شــرکت ایتالیایی سازنده 
عینک Luxottica  روز گذشــته در شهر میان کشور 
ایتالیا ســخنرانی کرد و به این مسئله اشــاره نمود که 
نسل جدید این گجت دوست داشــتنی با ویژگی های 
متفاوت و منحصر بــه فرد، بــه زودی رونمایی خواهد 
شد. این شــرکت ایتالیایی در مارس ســال 2014 با 
گوگل قرارداد همکاری برای توســعه گوگل گلس به 
امضا رسانده بود. مدیر این شــرکت از اشاره به تاریخی 
که می توانیم انتظار ورود این محصول به بازار را داشته 

باشیم، خودداری کرد.
تونی فادل  که رهبــری بخــش Google Nest را بر 
عهده دارد، در این مورد اشــاره کرده که نســل بعدی 
گوگل گلس، به عنوان یک اســباب بازی برای گیک ها 
و عاقه مندان تکنولوژی  نخواهد بود و بیشتر به سمت 
یک محصول کاربــردی برای اغلــب کاربران حرکت 
خواهد کرد. اگر احســاس می کنید این غیرممکن به 
نظر می رســد، کافیســت به تعداد کاربران تلفن های 

هوشمند در سراسر جهان نگاهی بیندازید.
لِوی راس مدیر بخــش گوگل گلس، پیــش از این در 
صحبت های خود عنــوان کرده بود که نســخه بعدی 
گوگل گلس محصولــی ارزان تر خواهد بــود. صفحه 

نمایش بهتــر و صدای قوی تــر از جملــه بهبودهای 
صورت گرفتــه خواهند بــود و باتری آن نیــز عملکرد 

بهتری از خود به نمایش خواهد گذاشت.
بر طبق گفته های ماسیمو وین، نسل دوم گوگل گلس 
هم اکنون در مرحله آماده سازی است و حتی شنیده ها 
حاکی از آن است که تیم دست اندرکار آن مشغول کار 
روی ایده ها و آزمایش های جدید برای ارائه نسل سوم 
این عینک هســتند. جونز، سرپرست تیم گوگل گلس 
قبًا خبر از ارزان تربودن نســخه دوم عینک نسبت به 
نســخه اول آن داده بود )قیمت مــدل اصلی در حدود 
1500 دالر اســت( و عنــوان کرده بود که این نســل 
کیفیت نمایش و صدای بهتری را بــرای کاربران ارائه 
خواهد کــرد و عاوه بر این از عمــر باتری طوالنی تری 
برخوردار خواهد بود؛ اما با توجــه به فروش کم عینک 
گوگل، هیچ کدام از عوامل یادشده دلیل محکمی برای 

کاربران در اســتفاده از این گجت پوشیدنی نبوده اند؛ 
هرچند سیاست گوگل در عرضه نسخه اول این عینک 
هم بی تأثیر در این مسئله نبود. یکی از مشکات اصلی 
گوگل گلس کــه کاربران گزارش کــرده بودند و خود 
مزید بر علت شــده بود تا این محصول فروشی ضعیف 
داشته باشــد، راحت نبودن آن ها در اســتفاده از این 

محصول بود.
راحت نبودن در استفاده ، قیمت زیاد در مقابل کارایی و 
ممنوعیت استفاده از این گجت در برخی از مکان های 
عمومی به دلیل وجــود دوربیــن در آن را می توان از 
عمده مشکات کاربران با این گجت عنوان کرد. با این 
تفاسیر به نظر می رسد که لوی راس کار سختی را پیش 
رو خواهد داشــت؛ چراکه باید تصویر بهتری از این کاال 
را در اذهان عمومی ایجاد کند و ذهنیات ناخوشــایند 

درمورد این گجت را از بین ببرد. 

3C Toolbox Pro
ایــن برنامه گــردآوری 
کامل و جامعی از چندین 
ابــزار مفیــد در اندروید 
است که با وجود اینکه در 
گوگل پلی به صورت پولی 

عرضه شده است، باز هم با تعداد زیاد خریداران 
جــزء محبوب ترین ها به شــمار مــی رود. با 
نصب این برنامه کاربردی روی دســتگاه خود 
می توانید ابزارهایی کامل از ویجِت چک کردن 
باتری، بهینه ســاز، نظارت، پشــتیبان گیری، 
فایل منیجر، ویرایش گر فایــل، تقویت کننده 
و... را به صــورت یکجا و در قالب اپلیکیشــنی 
کم حجم داشــته باشــید. از دیگر امکاناتی که 
برنامه در اختیارتان قــرار می دهد، می توان به 
بستن برنامه هایی اشاره کرد که میزان زیادی از 
سی پی یو و َرم استفاده می کنند، امکان حذف 
برنامه های پیش فرض نصب شــده روی گوشی 
و مدیریت برنامه هایی که هنگام روشــن کردن 
گوشی اجرا می شوند. از کد زیر می توانید برنامه 

را به صورت رایگان دانلود کنید.
 

چطور SalePlus را حذف کنیم 
شــاید اخیراً شما هم مثل 
مــن هنگام جســت وجو 
مختلف  ســایت های  در 
 Ads by عبــارت  بــه 
بــاالی  در    SalePlus

نتایــج برخورد کرده باشــید. یا ممکن اســت 
پیام های تبلیغاتــی را که در کنار ســایت ها با 
این نام می آید، دیده باشید. SalePlus  در واقع 
به صورت اکستنشنی تبلیغاتی برای  مرورگرها 
فعال می شود و در کنار سایت هایی که می بینید 
یک سری لینک و پیشنهاد )مثل قیمت اجناس 
مختلف( می آورد. تا اینجــا ایرادی وجود ندارد. 
مشکل اینجاســت که شــما هیچ دخالتی در 
تعیین این تبلیغــات ندارید و چــه بخواهید و 
چه نخواهید، آن ها صفحه مرورگرتان را اشغال 
می کنند و حسابی کافه تان می کنند. معموالً 
SalePlus  هنگام نصب برنامه های دیگر جزء 
موارد انتخابی اســت و کاربر بــدون اینکه اصًا 
متوجه باشد، آن را نصب می کند. بنابراین از این 
به بعد دقــت کنید که دارید اجــازه نصب کدام 
برنامه ها را روی کامپیوتر خود می دهید. اما اگر 
کار از کار گذشــته بود، باید چه کار کرد؟ نگران 
نباشــید. خاص شــدن از آن چندان ســخت 
نیست. اول به Control Panel بروید و لیست 
برنامه های نصب شــده را بیاورید. SalePlus را  
پیــدا و Uninstall کنید. بــرای توضیح کامل 

قدم های بعدی به لینک زیر سری بزنید:
http://malwaretips.com/blogs/
ads-by-saleplus-removal

نرم افزار

ترفند
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آی تی نگار

همانی هستی که می خواستی باشی؟
اکثر ما آرزوهایمــان را نگه داشــته ایم تا هــر از گاهی بنشــینیم و 
بابتشان حسرت بخوریم و در خیال غرق شــویم. آن ها را گذاشته ایم 
تا فراموششــان کنیم و در عوض می رویم کارمند اداره ای می شــویم 
که از صبــح تا عصر ناله و نفرینش می کنیم. همیشــه هــم برای بقیه 
قصه حسین کرد شبســتری می خوانیم که نشــد یا نگذاشتند. بهانه 

هم که فت و فراوان! کم اند آدم هایی که بروند زیر تلنبار خیاالت و شــلوغی های 
بي مورد همان آرزوی شخصی شــان را پیدا کنند و بروند به دنبال عملی کردنش. 
آسان نیست. به خصوص اگر سن هم کمی باال رفته باشد. برای عده زیادی، از 30 
سالگی گذشتن نمادی از رســیدن به ثبات و محافظه کارترشدن نسبت به قبل 
اســت. آدم توی این ســن دیگر عاقه ای به چالش های مختلف و ریسک کردن 
ندارد. یا بهتر است بگوییم شجاعتش را ندارد؛ اما مهم ترین اتفاقات و تأثیرات در 

دنیا مدیون تاش کسانی است که این طور نیستند. جف بزوس یکی از 
همین آدم ها بود. او وضعیت شغلی رضایت بخشی در منهتن نیویورک 
داشت. تجربه کار در وال اســتریت و تحصیل در کالج پرینستون برای 
او کافی بود تا وقتی که خواندن یک مقاله برای همیشــه سرنوشت او و 
دنیای اینترنت را عوض کرد و متوجه شد که دنیای وب دارد با سرعت 
سرسام آوری رشد می کند. او هم سهمش را از این دنیای جدید می خواست. 30 
ژوئن 1994 او تصمیم خود را گرفــت و از کارش کناره گیری کرد. پنج روز بعد با 
ماشین از نیویورک به ســیاتل رفت تا کســب و کار جدیدش را آغاز کند که بعداً 
تبدیل شد به بزرگ ترین خرده فروشــی آناین دنیا: آمازون. شما هم این کار را 
انجام بدهید. برگردید به عقب و به خودتان نگاهی بیندازید و ســؤال تیتر را یک 

بار دیگر از خودتان بپرسید. 



ماِلت رو سفت بچسب، 
همسایتو دزد نکن

حیف که صفحه آخر روزنامه 
فقط به اندازه یک عکس 

قد می دهد، وگرنه هر روز 
پنج یا  شش مورد عکس از 

جاگذاشتن لپ تاپ و جزوه و 
کیف پول و سوییچ و ساعت و 
حلقه )اوه اوه!( و خالصه دیگر 
وسایل شخصی در جای جای 

دانشگاه وجود دارد.
بفرمایید نمونه اش هم این 
گوشی درحال شارژ، بعد از 

کالس سه ساعته فلسفه.

روز مرد به در

بعد از گــردش دور و زمان 
و طــی یک ســال دیگر پر 
عاشــقانه،  از زحمت های 
مــرد  روز  بــه  دوبــاره 
نزدیــک می شــویم. برای 
هدیــه روز مــرد گزینه های بســیاری وجود 
دارد. مثــًا خرید جــوراب تک رنــگ، راه راه 
یــا خال خالی. در راســتای خریــد تحفه روز 
مرد می توانید از همین االن بــه دفتر روزنامه 
مراجعــه کنیــد. پیش فــروش جوراب های 
 مخصوص روز مــرد هم از همیــن دیروز آغاز 

شده است. 
اگــر همیــن االن مراجعــه کنیــد بــه ازای 
هر یــک عدد جــوراب، یــک کمــک هزینه 
بــرای روز فروش غــذای ســلف داده خواهد 
شــد. این جوراب هــا به هیچ عنــوان از ناحیه 
شست پا سوراخ نمی شــوند. به همت عده ای 
از دانشــجویان دانشــگاه شــریف تکنولوژی 
»جوراب های ســوراخ نشــو« به صورت بومی 
در ایران پیاده شــده اســت، آن هم با هزینه 
تمام شــده بســیار بســیار کمتری نسبت به 

جوراب های نانو.
طی مصاحبــه ای که بــا یکی از ایــن نخبگان 
داشــتم، وی ایــده جوراب هــای روز پــدر را 
این چنیــن مطرح کــرد: »ابتدا با یک ســؤال 
شــروع کردیــم. بزرگ ترین دغدغــه مردها 
چیســت؟ بعــد از بررســی چنــد عــدد مرد 
به عنوان تســت کیــس، فهمیدیم کــه این ها 
اصًا مشــکل مســکن و خودرو و آلودگی هوا 
 و ســرعت اینترنت ندارنــد. مشــکل فراتر از 

این حرف هاست. 
بله، جوراب های ســوراخ! بســیار هم منطقی 
است. چه فایده دارد که  شما از مال دنیا بی نیاز 

باشید، اما جورابتان سوراخ باشد؟ 
این بود کــه برای حل این معضل بــه فکر چاره 
افتادیم. اما راه حل ما برای ساخت جوراب هایی 
که دیگر از ناحیه شســت سوراخ نشــوند؟ بله 
درست اســت. اگر جوراب ها را جلو باز طراحی 
کنیم، دیگر اصًا از جلو سوراخ نمی شوند، چون 
از قبل سوراخ هســتند! در عین حال که با این 
روش جوراب دیگر سوراخ نمی شــود، اصاً بو 
هم نمی گیرد، چون هوا به سادگی از ناحیه جلو 

عبور می کند«. 
بگذریم، برویم ســراغ مهم ترین نکته ای که در 
روز مرد نهفته اســت. هیچ هدیه ای بی غرض 
نیست! البته انتظارات بعدی خانم ها از آقایان 
کامــًا منطقی و بجاســت. مثــًا  یک جفت 
جوراب ســاق دار با مارک آدیــداس با تقریب 
خوبی با  یک ســرویس طــای ناقابل برابری 
می کند. لذا پیشــنهاد من به آقایان این است 
که اصًا بروند دعا کنند همسرشــان روز مرد 
را کًا فراموش کند و اگر هــم یادش بود، کادو 
نخرد. اگر هم خریــد، فقط جوراب بخرد. چون 
که قطعاً حوصله تبعات بعــد از آن را نخواهند 

داشت.

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به همه پدرها. به آن ها که یک عمر مراقــب ما بوده اند. تقدیم می کنیم به 
همه آرزوهایی که برای ما داشــتند. تقدیم می کنیم به چشم انتظاری هایشــان برای قد کشیدن ما، راه رفتنمان، 
دویدنمان، مدرسه رفتنمان. تقدیم می کنیم به همه امیدهایشــان برای دانشجوشدن ما. به همه خوش حالی ها 
و غرورشان. به اینکه دانشجوی شــریف شــده ایم و فردا مهندس می شــویم. تقدیم می کنیم به همه تاش ها و 
خستگی هایشــان برای اینکه بتوانیــم بخوانیم: »بابا نان داد«. تقدیم می کنیم به روزهای پیری شــان و چشــم 

انتظاری هایشان و تقدیم می کنیم به همه پدرهایی که دیگر در کنار ما نیستند. 

تقدیم می شود به ...

صفحـــــــه آخـــــــــر

دانشــگاهی خبرگزاری  سرویس 
ایســنا: »وزارت علــوم مصوبه ای 
را به تصویب رســانده است که اگر 
دانشجویی در هر نیم سال در یک یا 
چند درس نمره قبولی کسب نکند، 
اگر در نیم سال های بعد، درس را با نمره قبولی بگذراند، 
نمره مردودی قبلــی تنها در ریز نمرات دانشــجو ثبت 

می شود، اما در معدل او مؤثر نخواهد بود«.
متأســفانه هر جای این مملکت می خواهد کار درست و 
درمانی صورت گیرد، عده ای ســریعاً معترض می شوند و 
سعی می کنند آن را تخطئه کنند. عده ای آن را ناعادالنه 
توصیف کرده اند. عده ای دیگر آن را باعث بی انگیزه شدن 
دانشجویان دانسته اند؛ ولی اینجانب شخصاً طراحی چنین 

مصوبه ای را هوشمندانه و بسیار مفید می دانم. چرا؟
1. بعضــی از درس هــا ماهیتاً تــرم اول چنــدان برای 
پاس شدن مناسب نیســت و صرفاً دست گرمی است. از 

کی تا حاال دست گرمی جزء بازی شده؟
2. اگر استادی از دانشجویی خوشش آمده باشد و بخواهد 

چندین ترم او را در کاسش حاضر و ناظر ببیند، آیا نباید 
به تصمیم این استاد احترام گذاشت؟ شاید استاد صاح 
دیده است پایه این دانشجو را در آن درس محکم تر کند. 

آیا به نگرش استاد و ژرف اندیشی وی شک دارید؟
3. لزوماً کار اول همه دانشجویان تحصیل نیست. هستند 
دانشجویانی که شغل دومشــان و حتی در مواردی شغل 
سومشان دانشجویی است. وقت سرخاراندن هم ندارند. 
پس باید برای وقتشان ارزش قائل شد. حال که نمی توان 
برنامه های درسی دانشگاه را با برنامه او تنظیم کرد، حداقل 

بگذارید هر ترمی که خواست آن درس را پاس کند.
4. نمره خوب گرفتن از درس کاری دارد؟ باید کاس ها 
را شــرکت کرد، تمرین ها را به موقع تحویل داد، حتی با 
کپ زدن، میان ترم و پایان ترم را هم خوب داد و پروژه ها 
را انجام داد. ســختی کار آنجایی است که بدون تمام این 
کارها درس را پاس کند. اگر شــد که نــوش جانش. اگر 
نشــد، باید فرصت دیگری هم به او داد تا باز سعی کند و 
باز سعی کند و هر بار بدون این کارها سعی کند تا نهایتاً 

درس پاس شود. 

5. نمرات دانشــجویان را در صد سال اخیر داخل اکسل 
بریزید و مرتب کنید. مطمئن باشید از یک میلیون نمره، 
حداقل نهصد، هزارتایش یا 9/5 است یا 9/75. آیا نباید به 
این قائله خاتمه داد؟ این مصوبه آمده است تا مهر بطانی 
باشد به این روند اسف بار. دیگر با خیال راحت همان 3 و 
4 را که گرفته اید، می توانید با افتخار و سری افراشته توی 

کارنامه تان داشته باشید.
6. مطمئن باشید این مصوبه بســیاری از بیماری های 
ناشــناخته و نادر را درمان خواهد کرد. چه بیماری هایی 
که در سالیان اخیر به خاطر حذف های پزشکی، گریبان 
دانشــجویان را گرفته اســت و حتی ممکن است باعث 
انقراض ایــن رده از جانداران بشــود. بیماری هایی که 
صرفاً دانشــجویان می گیرنــد و هیچ تنابنــده ای در 
کائنات دچار آن نمی شــود. مثًا دانشجویی »سندروم 
ُمچالگی نیم کره چپ مغز حین امتحان ریاضی 2 استاد 
شهشهانی« را داشته که خوش بختانه با برداشتن همان 
درس با استاد دیگری در ترم بعد، بیماری کًا ریشه کن 

شده است.

0919.4171: سام .چرا از تداخل امتحانات پایان ترم 
با ماه رمضون و برگزاري امتحانات ساعت سه و نیم بعد 
از ظهر، هیچ کس هیچي نمي گــه؟ ما هر چي تاش 

کردیم، ساعتش رو به صبح تغییر ندادند.
   درس بــه درس بررســی کنید. دعا 

می کنیم خواسته تان رسیدگی شود.
0919.4129: حامد تأملی شــلوغش نکن. نکنه دلت 

می خواد این دو ورق تخته شه؟
.....   

0919.8746: حکایت دانشگاه ما شده همون آواز دهل 
از دور خوش اســت. اول ها چه شــوق و ذوقي داشتیم؛ 
ولي االن مي بینیم که بي امکاناتي داره بیداد مي کنه... . 

   رؤیای هر چیز از مواجهه باهاش بهتره. 
0911.2998: واقعــاً ما چه گناهــي کردیم که توي 

خوابگاه شــوریده ایم. ما بوفه مون دو ســاعت در روز 
بازه. محوطــه و حیاط نداریم. ســالن مطالعه مون به 
اندازه 15 نفر جا داره. نونوایي نداریم! واقعاً اینجا هیچ 
امکاني براي یه لحظه آســایش و راحتي وجود نداره. 

خواهشاً خواهشاً خواهشاً رسیدگي کنین :)
   البته اینکه بوفه داری نمی صرفه، خودش 
نشانه دست پخت خوب ســاکنان این خوابگاهه.

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

27

28

30
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مردود شو و سرت را باال بگیر

شماره 651  سه شنبه 8 اردیبهشت 94 وصله پینه

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


