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زنبیلگذاشتن
»زنبیل گذاشتن«  فرایند 
را شــاید بشــود بــه نام 
خانم های خانــه داِر چند 
دهه قبل، ثبــت کرد. آن 
زمان هایی کــه نفِت چراغ 
و برخــی از اقالم غذایِی ضــروری، جیره بندی 
و کوپنی توزیع می شــد. آن وقت ها خانم های 
خانه زنبیل های پاره پوره شــان را کشان کشان 
تا محل توزیــع این اجناس می بردنــد، فرایند 
زنبیل گذاری را اجرا می کردند، خودشــان یک 
صف و زنبیل هایشــان صف هــای دیگر را طی 
می کردند، آخر ســر هم با دلی خوش و دستانی 

پر به خانه برمی گشتند.
نادر کچل یکی از بچه های دبستانمان بود. او که 
همیشه  خدا موهایش را از ته می تراشید، قدری 
ریز اندام و بســیار زرنگ بود. به جرئت می گویم 
کالس های مدرســه را برای زنگ تفریح هایش 
تحمل می کــرد. زنــگ تفریح ها که می شــد، 
بچه ها جلوی دروازه صف می کشیدند. هر کس 
یک شــوت به دروازه می زد و بعد هم به انتهای 
صف می رفت. این صف کذایــی آن قدر طوالنی 
بود که کل روز اگــر ۳ بار نوبتمان می رســید، 
از خوش حالی بــال درمی آوردیــم. نادر کچل 
از زرنگی اش 4 جــای این صِف هــزار نفری جا 
می گرفت و بدون آنکه کســی هم بفهمد روزی 

۲۰ بار نوبت هایش فرا می رسید.
ســاختمان دکتر مجتهدی یا همــان کتابخانه 
مرکزی معرف حضور همگی اســت. این محل 
که به خصوص این روزها پاتوق درجه یک خیلی 
از بچه درس خوان های دانشگاه است، ظرفیتش 
به پانصــد نفر هم برای مطالعه نمی رســد. حاال 
برای راحتی محاســبات اصاًل بگیریم ششصد 
 نفر که می شــود به عبارتی ۵درصد از جمعیت

۱۲ هزار نفری دانشــجویان شــریف. این یعنی 
اگر یک روز همگی بخواهیم از این ســاختمان 
که اتفاقاً حقمان هم هست استفاده کنیم، صف 
جلوی درش بــه خیابان آزادی نرســد، قطعاً به 

حوالی دفتر ریاست ختم خواهد شد.
البته احتمــال همچین اتفاقی صفر اســت؛ اما 
هنگام اســتفاده از مکان هــای عمومی محدود 
شــناخت حق و حقــوق مفیدترین امــر برای 

استفاده توأم با آرامش خواهد بود.
کاری نداریم کــه خوش حالــی آن خانم های 
خانه دار االن تبدیل به چه حســی شــده است، 
یا اینکه نادر کچــل را این روزهــا در بازار آقای 
مهدوی صدا می کنند و یکــی از واردکنندگان 
اصلی عطر از دوبی شده است. فقط حرفمان این 
است که بیاییم به حق هم احترام بگذاریم و اگر 
بیش از زمان یک تلفن یا کارهای ضروری دیگر 
کتابخانه را ترک کردیم، وسایلمان را هم ببریم. 
افرادی که بعد از ما رســیده اند، بیش از کیف و 
کتاب های ما حق اســتفاده از میزهای محدود 

کتابخانه را دارند.
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۲۵7۳ نفر از شــریفی ها امسال 
فارغ التحصیل شــدند. در این 
مراســم فارغ التحصیــالن 9۳ 
شریف به همراه خانواده هایشان 
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فوتسال؛شیمی-فیزیکخسته
بازی های لیگ فوتســال هفته گذشــته و این هفته با ســه بازی ادامه پیدا کرد و 
سه شنبه گذشــته ریاضی-صنایع در یک بازی حساس و نفس گیر به تساوی سه بر 
سه مقابل پردیس رضایت داد. یکشنبه این هفته نیز دو بازی برگزار شد که در بازی 
اول عمران چهار بر دو کامپیوتر را شکســت داد و جایگاه ســومی اش را در جدول 

 رده بندی تثبیت کرد. در بازی دوم این روز هم پردیس به مصاف شــیمی- فیزیک رفت. شیمی- فیزیک که 
نیم فصل دوم را با باخت ســه بر صفر مقابل برق و ده بر یک مقابل ریاضی- صنایع شروع کرده بود، این بار هم 

هفت بر صفر مغلوب پردیس شد تا با هفت امتیاز و تفاضل گل منفی 4۳ در مقام دوم از آخر باقی بماند.

بسکتبال؛فینالمسابقات
بازی های بسکتبال قهرمانی دانشگاه دیروز با برگزاری مسابقات بازی های نیمه نهایی، به 
دور آخر رسید. در بازی اول دور نیمه نهایی، ریاضی-کامپیوتر به مصاف فارغ التحصیالن 
رفت که ریاضی-کامپیوتر همانند بازی مرحله گروهی فارغ التحصیالن را شکست داد 
و با پیروزی 66 بر ۵۱ مقابل این تیم به بازی فینال راه پیدا کرد. در بازی دوم نیز مکانیک-

متالورژی پیروزی مرحله گروهی خود مقابل م.شیمی-عمران-برق را تکرار کرد و 7۰ بر 64 این تیم را شکست داد و 
راهی فینال شد. فارغ التحصیالن و م.شیمی-عمران-برق از ساعت ۱۲ امروز با هم مسابقه می دهند و دیدار فینال، 

فردا از ساعت ۱۱:۳۰ و با حضور تعدادی از استادان بین ریاضی-کامپیوتر و مکانیک-متالورژی برگزار می شود. 
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دوشــنبه هفته گذشــته مهندس  مهدی چمران، رئیس شورای شهر گزارش
تهران میهمان جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان بود. 
وی در ابتدای ایــن برنامه که به همت انجمن اســالمی 
دانشجویان مستقل برگزار شــد، ضمن اشاره به ارتباط 
دانشگاه و شهرداری گفت: در شهرداری اصولی داریم که 
می توانیم در راستای آن از اکثر علوم، چه انسانی در بخش 
فرهنگی و چه صنعتی در بخش عمرانی و صنعتی صرف، 
مانند از بین بردن پسماندها و نظایر آن استفاده کنیم. از 
این جهت دانشــجویان شــریف کــه از تــوان باالیی 
برخوردارند، می توانند ارتباط خوب علمی و تنگاتنگی با 
شهرداری داشته باشــند. در ادامه برنامه دانشجویان به 
بیان نظرات خود درمورد مشکالت شهر تهران و پرسش 

از مهندس چمران پرداختند.
در ابتدای پرسش و پاســخ ها یکی از دانشجویان دکتری 
دانشگاه، با انتقاد از نپرداختن به مشکالت اساسی تهران 
نظیر آلودگی هوا، ترافیک، تفکیــک زباله، کمبود آب و 
ریزگردها در پایان نامه های دانشــجویی خواستار پیوند 
بیشتر مسئوالن شــهری با دانشــگاه به منظور حل این 
مشــکالت به جای کار روی معادالت تئوری شد. او افزود 
ما مرتباً از مسئوالن برای این مشکالت توجیه می شنویم، 
ما دانشجویان حاضریم رایگان کار کنیم و برای حل این 
مشکالت طرح ارائه دهیم. ما چرا شرایط را تنها با قبل از 

انقالب مقایسه می کنیم؟
چمران گفت: ما از کار دانشگاهیان در این حوزه استقبال 
می کنیم و در حــال حاظر تعداد زیادی از اســتادان هم 
روی این مســائل کار می کنند. ولی این مســائل نیاز به 
برنامه ریزی جــدی بلند مدت دارد تا بــه صورت مدون 
عمل شــود. راه حل آن به یک ســازمان و نهاد مشخص 
باز نمی گردد و همــه با هم بایــد وارد میدان شــویم و 

دانشگاهیان هم باید کمک کنند.
رئیس شــورای شــهر افزود: خیلی از مشــکالت نیاز به 
فرهنگ ســازی دارد؛ برای مثال در بحث تفکیک زباله. 
در برخی از شــهرهای اروپایی شهرداری هفته ای سه باز 

زباله ها را جمع می کند در حالی که ایــن اقدام در برخی 
نقاط تهران روزی ســه باز انجام می شود که به دلیل عدم 

فرهنگ تفکیک زباله است.
مهندس چمران، در پاســخ به انتقاد یکی از دانشجویان 
مبنی بر وجود ناهنجاری های زیــاد در موضوع معماری 
ساختمان های پایتخت و فاصله بسیار زیاد آن با معماری 
ایرانی اســالمی، گفت: ناهنجاری های معماری در شهر 
تهران قابل انکار نیست و این موضوع از دغدغه های اصلی 

شورای اسالمی شهر تهران است. 
در ادامه نظرات و پیشنهادات حاضران، یکی از دانشجویان 
ایده »ارتباط آزاد با نخبگان « به دلیل دوری از پیچ و خم 
نظام اداری را مطــرح نمود و چند راهکار بــرای آن ارائه 
کرد. پرتال و تاالر گفت وگو، ایده، نقد، پیشنهاد، مطالعات 
میدانی، پایان نامه های دانشجویی به منظور ایجاد فضایی 
برای گفت وگوی نخبگان دانشــگاهی حول مشــکالت 
اساســی شــهر یکی از آن ها بود که دکتر چمران محقق 

شدن آن را مشروط به فضای علمی آن دانست.
تأسیس دفتر همکاری شــورای شهر و شــهرداری در 
دانشگاه به منظور انتقال مشــکالت و پروژه های شهری 
به دانشگاه و در نهایت تأســیس اندیشکده ای به منظور 
پیگیری مباحث سیاســت گذاری عمومی در شهرداری 
تهران دیگر پیشنهاد دانشــجویان به منظور ارتباط آزاد 

با نخبگان بود. 

جای خالی نخبگان در مدیریت شهر تهران

 پرسش و پاسخ رئیس شورای شهر در آمفی تئاتر
امروز از ســاعت ۱۲ تا ۱۵ برنامه آشــنایی با   
آزمایشــگاه هگزانون و رقابت دوستانه اتللو،  
اوریگامی و کوریدور در همکف دانشــکده 
ریاضی برپاست. دورهمی چای هم جزئی از 

برنامه است. بروید این برنامه ها را!
اگر عالقه مند به ایجاد کســب وکار خودتان   
هستید،  رویداد استارتاپ تریگر محلی برای 
تجربه امور این چنینی اســت. برای ثبت نام 
setak. فقط امــروز وقت دارید تا به ســایت

sharif.ir مراجعه کنیــد. خود رویداد از ۲7 
اردیبهشت تا ۱ خرداد ادامه دارد.

امروز اولین جلسه از سلسله جلسات هفتگی   
معرفتی دانشــکده هوافضا با موضوع »امام 
هادی دل ها به سمت ملکوت« از ساعت ۱8 
تا ۲۰ درسالن سمعی و بصری ۳ این دانشکده 
برگزار می شود. حجت االسالم و المسلمین 

هدایت هم در این جلسه حضور دارد.
بعد از جلســات چای با استادان در دانشکده   
فیزیک و میم. شیمی حاال نوبت به »تی تایم« 
دانشــکده ریاضی رســید. این برنامه امروز 
از ســاعت ۱۳ همراه با اســتادان در همکف 

دانشکده برپاست. 
ثبت نام اردوی شمال به مناسبت نخستین   
جشــنواره خوابگاهــی تا ۱6 اردیبهشــت 
از ســاعت ۱۵ تــا ۱7 در همکــف معاونت 
دانشجویی، اداره امور خوابگاه ها، ادامه دارد. 
محل اســکان اردوگاه میــرزا کوچک خان 
رامسر و هزینه ثبت نام ۳۵۰۰۰ تومان است.   

امروز واحد خواهران انجمن اسالمی مستقل   
مستند چشم در برابر چشــم درباره پدیده 
اسیدپاشی در کشــور  را از ســاعت ۱۵ در 
آمفی تئاتر مرکزی نمایش می دهد. مهمان 
این برنامــه فریدالدین حداد عــادل، فرزند 

غالمعلی حداد عادل است. 
تریبون آزاد برای بار دیگر برگشت. قرار است   
هر سه شنبه از ســاعت ۱۵ دانشجویان بین 
سلف و مرکز معارف جمع شــوند و نظرات 
خود را راجع به موضوع مطرح شده بدهند. تا 
ساعت ۱۱ هر دوشنبه وقت دارید نظراتتان را 

روی تابلوی تریبون یادداشت کنید.
کارگاه IWCIT   روزهای ۱6  و ۱7 اســفند   
با حضور  اســتادانی از حوزه نظری اطالعات 
و مخابــرات در ســطح بین المللــی برگزار 
 می شــود. ســخنران های برنامه پروفسور

 EL Gama و C siszar هســتند و دکتــر 
عارف و مروستی رئیس این کنفرانس اند. 

والیبال؛آغازمرحلهحذفی
مرحله مقدماتی بازی هــای والیبال دیروز با برگزاری دو بازی به پایان رســید و در 
اولین بازی کامپیوتر به مصاف صنایع رفت که این بازی با نتیجه دو بر صفر به ســود 
صنایع به پایان رســید. در بازی دوم دیروز هم مکانیک به مصاف م.شــیمی رفت 
که م.شــیمی توانســت در یک بازی برتر و با نتیجه دو بر صفر مکانیک را پشت سر 

بگذارد. در مرحله حذفی بازی ها هم فردا عمران به عنوان تیم اول گروه اول با برق که تیم دوم گروه دوم است، 
بازی دارد. متالورژی هم که در مرحله مقدماتی به عنــوان تیم دوم گروه اول به مرحله حذفی صعود کرده بود، 

به مصاف فارغ التحصیالن، تیم اول گروه دوم، می رود. 

همبستگیبااستادها
مسابقات فوتسال همبستگی استاد و دانشــجو این هفته با قدرت آغاز شد و یکشنبه و دوشنبه هشت بازی از 
دوازده بازی مرحله مقدماتی انجام شــد که نتایج این بازی ها را در جدول زیر می بینید. شگفتی مسابقات تا 

کنون دکتر شجاعی دانشکده م.شیمی بوده است که در بازی اول این تیم هت تریک کرد. 
صنایع4-4مدیریت
هوافضا۲-۱شیمی

ریاضی۰-۲کامپیوتر
متالورژی۳-۳م.شیمی

فیزیک۵-۲شیمی
برق۳-۲کامپیوتر
عمران۲-۱م.شیمی
مکانیک۱-۰مدیریت

عکس خبری

جمعه یازده اردیبهشــت کــه روز کار وکارگر 
است، امســال تعطیل بود و برنامه های دانشگاه 
بــرای تقدیر از کارکنــان دانشــگاه در این روز 
برگزار نشــد. اما با شــروع به کار دانشگاه بعد از 
تعطیلی والدت امام علی، آمفــی تئاتر مرکزی 
میزبــان تعــدادی از کارکنان و البتــه مدیران 
دانشــگاه بود که برای تقدیــر از همکاران خود 
گردهــم آمده بودنــد. در این مراســم عالوه بر 
معاون اداری مالی، مدیر پشــتیبانی دانشگاه و 
مدیران این معاونت، مســئول نهــاد نمایندگی 
رهبری در دانشــگاه و علیرضا محجوب نماینده 
مجلس و رئیس خانه کارگر هم بــرای تقدیر از 

کارکنان دانشگاه حاضر بودند.  



 ۳

مشاعرهباحضوربزرگان
کانون شعر و ادب دانشگاه جشنواره فرهنگی مشاعره دانشجویی را برگزار می کند. 
این برنامه با مشارکت کانون شعر و ادب و حمایت بنیاد ملی نخبگان در اردیبهشت 
برگزار می شود. دکتر اســماعیل آذر، مجری برنامه مشاعره شــکبه آموزش، هم 
مهمان ویژه اســت. نکته جالب این برنامه ضبط تلویزیونی و پخش آن از شــبکه 

آموزش است. به همین خاطر برای شــرکت در این برنامه باید نام،  شماره تماس و مشخصات خود را به آدرس 
ایمیل ksa.sharif@gmail.com ارســال نمایید. اگر شما هم دستی در مشــاعره دارید، فرصت را غنیمت 

بشمرید و وارد گود جشنواره شوید. مگر چند بار دیگر دوربین های تلویزیون به شریف می آیند؟

برجمیالدمیزباندانشجویانشریف
۲۵7۳ نفر از شریفی ها امســال فارغ التحصیل شدند. در این مراسم فارغ التحصیالن 
9۳ شــریف به همراه خانواده هایشــان گرد هم آمدند: 98۳ دانشجوی کارشناسی، 
۱4۵7 دانشجوی کارشناسی ارشــد و ۱۳۱ دانشــجوی دکتری. دکتر میرعمادی 
معاون آموزشــی و تحصیالت تکمیلی بــه فارغ التحصیالن تبریک گفــت و گذر از 

این مرحله زندگی را فتح قله میانی دانست. دکتر فتوحی، رئیس دانشــگاه  هم ضمن تبریک روز معلم و والدت 
حضرت علی از حضور در جمع دانشجویان ابراز خرسندی کرد. با توجه به هم زمانی با روز معلم،  از استادان برتر و 

فارغ التحصیالن مقطع دکتری و دانشجویان برتر مقاطع کارشناسی و ارشد تقدیر شد. 

باالخره استقالل و پرسپولیس خصوصی شدند
گامبلند

»استقالل و پرسپولیس به  محمدصالح سلطانی

بخش خصوصی واگذار شدند«. این خبر، شاید 
مهم ترین خبر ورزشــی کشــور در سال جاری 
باشــد. پس از چیزی حدود بیست سال کش و 
قوس و جدل های فراوان، ســرانجام این دولت 
یازدهم بود که استقالل و پرسپولیس را از دولت 
جدا کرد و مثل همه باشگاه های حرفه ای دنیا به 

بخش خصوصی سپرد. 
اینکه چه کســانی اســتقالل و پرســپولیس را 
می خرند، موضوع مهمی اســت؛ امــا مهم تر از 
آن، ســودی اســت که از ناحیه فروش این دو 
باشــگاه، نصیب خزانه ملی می شود. فقط کافی 
است به رقم پیشنهاد شــده برای فروش »برند« 
اســتقالل و پرســپولیس دقت کنیــم. قیمت 
پایه،۲9۰ میلیارد تومان اســت کــه اگر این دو 
باشــگاه با همین قیمت ها هم به فروش برسند، 
۵8۰ میلیــارد تومان به بودجــه وزارت ورزش 
اضافه می شــود. این رقم زمانی حیــرت انگیز 
می شــود که بدانیم بودجــه کل وزارت ورزش 
در ســال 9۳، ۱۳۲8 میلیارد تومان بوده است. 
این یعنی چیــزی حدود 4۳ درصــد از بودجه 
یک ســال وزارت خانه، صرفاً با فروش برند این 
دو باشگاه معادل است. پولی که می تواند صرف 
ساخت تعدادی ورزشگاه ســالم و استاندارد در 
مراکز استان ها یا چندین ســالن ورزشی برای 
مناطق محروم شــده یا حتی در بخش جوانان 

این وزارت خانه خرج شود. 
ســابق بر این، استقالل و پرســپولیس هرساله 
بودجــه خــود را نیــز از وزارت ورزش دریافت 
می کردند. بودجه ای که دست کم به ۱۵ میلیارد 
تومان برای هر باشــگاه می رســید. هزینه های 
جاری این دو تیم در سه سال قبل چیزی نزدیک 
به دوازده میلیارد تومان بوده است و حاال سالیانه 
۳۰ میلیارد تومــان از بودجه وزارت ورزش هم از 

قید ِ فوتبال دولتی خارج می شود. 
با این همه، هنوز فوتبال ما تا رســیدن به نقطه 
ایدئــال اقتصادی فاصلــه زیــادی دارد. تعداد 
زیادی از تیم های فوتبال ایران، صنعتی هستند 
و بالطبــع خصوصی ســازی آن هــا از حیطــه 
اختیارات وزارت ورزش خارج اســت و به وزارت 
صنعت مربوط می شــود. عالوه بر ایــن، هنوز 
منابع درآمدی یک باشــگاه در ایران مبهم و پر 
اشکال اســت. از جمله در بحث بلیت فروشی که 
عماًل باشــگاه ها توان این کار را ندارند و چالش 
»حق پخش« که در تمــام نقاط دنیا اصلی ترین 
منبع درآمد یک باشــگاه اســت، در ایران عماًل 
تبدیــل به مســئله ای امنیتی شــده اســت و 
باشــگاه ها  به دالیل گوناگون از این درآمد مهم 

خود محروم هستند. 
خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس اگرچه به 
تنهایی نمی تواند متضمن حرفه ای بودن فوتبال 
در ایران باشد، بی تردید گامی مهم به سمت این 
هدف است. گامی بلند به سمت آینده ای روشن. 

دوشنبه هفته گذشــته، برای تهیه  گزارش از برنامه زنگ فرهنگ، زنگ گزارش
دوم، »انرژی هسته ای: دیروز، امروز، فردا« با حضور دکتر 
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، قبل از 
ســاعت اعالمی برنامه یعنی ســاعت ۱7، به سالن جابر 
دانشکده شیمی رفتیم. جمعیت زیادی در البی دانشکده 
شیمی ایستاده منتظر بودند تا برنامه ای که در این سالن 
در حال برگزاری بود، به اتمام برسد و سالن در اختیار زنگ 
فرهنگ قرار گیرد. در نهایت، برنامه از ســاعت ۱7:۲۰، با 
تالوت قران مجید به صورت رسمی آغاز شد. در ابتدای این 
برنامه که معاونت فرهنگی دانشگاه آن را برگزار کرده بود، 
دکتر ملکی درخصوص روند جلسه توضیحاتی داد. ایشان 
ضمن خیر مقدم به استادان و دانشجویان حاضر در برنامه، 
گفت: این جلسه با سخنرانی آقای صالحی با عنوان انرژی 
هسته ای دیروز، امروز، فردا آغاز می شود و در ادامه سه نفر 

از استادان باتجربه و مطرح علوم مهندسی، 
از ایشان تقدیر خواهند کرد.  

دکتر صالحی در میان تشــویق های ممتد 
حضار، سخنرانی خود را این گونه آغاز کرد: 
از اینکه این توفیق نصیبم شد که بار دیگر در 
این مکان مقدس، دانشگاه صنعتی شریف، 
که به حق نام شــریف بر آن گذاشته شده 
اســت، حضور پیدا کنم، خداوند متعال را 
شــاکرم. به بنده گفته بودند گعده ای است 
بین تعدادی از اســتادان و قــرار بر این بود 
که گپ و گفت وگویی درخصوص مذاکرات 
با تعدادی از استادان داشــته باشیم و االن 
می بینم که دانشــجویان بزرگوارمان نیز 
در این جمع حضور دارند کــه بر فرح بنده 
افزود. وی گفت: قرار بود در مورد مذاکرات 
صحبتی داشــته باشــیم، ولی بعد گفتند 
درمورد دیروز و امروز و فردای هســته ای 
صحبت کنیم. اما فکر می کنــم با توجه به 
زمان یک ربع تا بیســت دقیقه ای که برای 
من مقرر کرده اند، خیلی ســخت است که 
بخواهیم دیروز و امروز و فردای هســته ای 
را بگوییــم که ایــن خود یــک دانش نامه 
می خواهد. امــا من با توجه به نقشــی که 
دانشــگاه ها در تدوین آینده کشور دارند و 
تجربیات سی و هفت ســاله ای که داشتم و 
شاهد ســیر تحول انقالب از نزدیک بودم و 
توفیق داشــتم دوبار مدیریت این دانشگاه 
را بر عهده داشتم، می خواهم گذر کوتاهی 
نسبت به چالشی که داشته و داریم، عرضه 

کنم.
صالحی در ادامه گفت: در بین ۵7 کشــور 
اســالمی و ۱۲۵ کشــور درحال توسعه، 
جمهوری اســالمی در جایگاه ویژه ای قرار 
دارد؛ چراکه دارای ملتی اســت که تاریخ 
گران قدر و ارجمندی دارد و کشوری است 
که پهناورترین امپراطوری را داشته است. 

یکی از دالیلی که این امپراطوری توانســت با دوام بماند، 
عرضه شــیوه حکمرانی برای اولین بار بــود و ایران پس 
از ورود اســالم در عرصه فکر و اندیشــه پیش قراول سایر 

ملت ها شد. 
صالحی تأکید کرد: پس از انقالب، تاریخ مجدداً تکرار شد 
و شیوه حکمرانی جدید و فکر جدید برای نظم جهانی و نیز 
تولید اندیشه برای دنیای جدید از سوی ایران عرضه شد و 
از اول انقالب برای مبارزه با این انقالب تالش های زیادی 

صورت گرفت.
صالحی درمورد روند پیشرفت دانشگاه این چنین گفت: 
ما ۳6 سال اســت تمام تحریم ها را پشت سر گذاشته ایم. 
زمانی که معاون سازمان همکاری های اسالمی در بخش 
علمی بودم، متوجه شــدم که با هیچ یک از کشــورهای 
درحال توسعه دنیای اسالم قابل مقایسه نیستیم. مالزی و 
اندونزی به دلیل توسعه صنعتی وابسته به سرمایه خارجی 

با یک اتفاق ساده فرو ریختند؛ چراکه چیزی از خودشان 
نداشتند. اما در جمهوری اسالمی علم از درون می جوشد. 
هر کشور درحال توسعه به جز اروپا پیش از ساخت نیروگاه 
باید قراردادی را امضا کند که به دنبال غنی سازی نمی رود. 
کره جنوبی اجازه تولید آب سنگین و غنی سازی را ندارد؛ 
اما ما به این صنعت رســیده ایم. با پایان یافتن سخنرانی 
دکتر صالحی، مراسم تقدیر و تشکر به پاس خدمات و ۳6 

سال تدریس و مدیریت صالحی در دانشگاه برگزار شد. 
 دکتر فتوحی، اولین فردی بود که از وی دعوت شــد تا از 
دکتر صالحی تقدیر کند. ایشان در سخنان کوتاهی ضمن 
قدردانی به خاطر پذیرفتن دعوت دانشگاه توسط صالحی 
گفت: من افتخار این را داشتم که در زمانی که دانشجوی 
این دانشگاه بودم، آقای دکتر صالحی ریاست این دانشگاه 
را در سخت ترین شرایط ممکن برعهده داشتند و دانشگاه 

را به خوبی اداره کردند.
دکتر اردالن، اســتاد فیزیک شریف 
نیز برای تقدیر از صالحی دعوت شــد 
و گفت: او یک آدم اســتثنایی است. او 
توانســته در مقاطع مختلف اثرگذار 
باشــد. صالحــی نماینده ایــران در 
آژانس، رئیس ســازمان انرژی اتمی، 
معاون رئیس وقت سازمان کنفرانس 
اسالمی، وزیر خارجه و حاال عضو تیم 
مذاکره کننده است و شاهکارش این 
است که در ســطح جهانی مشهور به 
کسی شده اســت که می تواند مذاکره 
کند. مذاکــره ای که او بــا وزیر انرژی 
آمریکا داشته است، بسیار فنی است و 
صالحی را در حد یک دیپلمات درجه 

یک ارتقا داده است.
دکتر جعفر توفیقی اســتاد دانشگاه 
تربیت مدرس، نفر ســومی بود که از او 
دعوت شــد تا از صالحی تقدیر کند. او 
در بخشــی از صحبت های خود گفت: 
من تجربه ۲۵ سال همکاری با صالحی 
را دارم و از نظر من بزرگ ترین ویژگی 
صالحی این است که نام او همیشه در 
هر جایی قرین موفقیت بوده اســت؛ 
چراکه هر مســئولیتی را در هر جایی 
قبول کرده، ســعی کرده از انگیزه ها و 
پتانســیل های آنجا به خوبی استفاده 
کند. صالحی در نظــام آموزش عالی 

خدمات بسیاری را ارائه کرده است.
با پایــان یافتن مراســم تقدیر، دکتر 
صالحی موافقت خود را با پرســیدن 
سؤال شفاهی توسط دانشجویان اعالم 
کرد و یکی از دانشجویان در سؤال خود 
درمورد لغو تحریم پرسید که صالحی 
درمورد انــواع تحریم هــای آمریکا و 
آن هایی که بعد از توافق رفع خواهند 

شد، صحبت کرد. 

حضور مرد مؤثر هسته ای ایران در برنامه پرحاشیه سالن جابر

صالحی شریف

شماره  652  سه شنبه 15 اردیبهشت 94بــــــــخش  خـــــــبری

    دکتر صالحی همراه با دکتر فتوحی، رئیس دانشــگاه به محل برگزاری برنامه 
آمد. سالم و احوال پرسی برخی استادان و همکاران سابق صالحی در شریف، برای 
دقایقی ادامه داشت. استقبال بسیار خوبی از این برنامه صورت گرفته بود؛ به طوری 
که ســالن جابر کاماًل از چمعیت پر بود. البی دانشکده شــیمی و همچنین اتاق 
کنفرانس بی البی نیز شاهد حضور دانشجویان و مهمانان بود. از نکات جالب توجه، 

استقرار استادان دانشگاه در سه ردیف ابتدایی سالن جابر بود.
    در آغاز سخنرانی صالحی، تعدادی از دانشجویان پالکاردهای دست نوشته ای 
با عبارت های زیر در دست داشتند:  توســعه علمی به تنهایی کافی نیست. /  فکت 
شیت چه شــد؟ /  محرمانه را منتشر کنید. /  ۱8 روز گذشــت، فکت شیت ایرانی 
منتشر نشــد. /   شفاف سازی مصداق همدلی اســت.  /   ما ســؤال داریم.  /   دعوت 

بی پاسخ همه تشکل های دانشجویی 
عده ای دیگر از دانشــجویان نیز به این عمل اعتراض داشتند و برای لحظاتی نظم 

جلسه به هم خورد.
    در هنگام ســخنرانی دکتر اردالن و اشاره وی به پست های مختلف صالحی در 
طول سالیان گذشته، یکی از دانشــجویان فریاد زد: »پارتی اش کلفت بوده« که با 

خنده حضار و دکتر صالحی همراه شد.
    با وجود اعالم برنامه مبنی بر دعوت از اســتادان مطرح علوم مهندسی کشور، 
حضور دکتر توفیقی از اســتادان دانشــگاه تربیت مدرس و از چهره های سیاسی 
حاشیه دار ســال های اخیر به عنوان یکی از افراد تقدیرکننده از صالحی، حاشیه 
اصلی این برنامه بود. با پایان یافتن سخنرانی توفیقی، در هنگام انجام مراسم اهدای 
لوح تقدیر، عده ای از دانشجویان با شــعار »فتنه گر حیا کن، صالحی رو رها کن« 
اعتراض خود را به حضور وی نشان دادند. اعتراضی که کاماًل جو سالن را تحت تأثیر 
خود قرار داد. بعد از انجام مراسم تقدیر، دکتر ملکی در پاسخ به درخواست برخی 
دانشجویان مبنی بر سؤال شــفاهی گفت: به اندازه کافی آبروی دانشگاه را بردید. 
عده ای دیگر از دانشجویان نیز شــعار »دکتر ظریف زنده باد، صالحی پاینده باد« 
سرمی دادند. با آرام شدن جو سالن، دکتر صالحی که از این رخداد به وضوح ناراحت 
شــده بود، گفت: ما اختالف هایی با یکدیگر داریم، اما یک چیز مهم است؛ اینکه 
اختالف هم باید در بستر اخالق باشد. ما باید به بزرگان خود احترام بگذاریم. خیلی 
مسائل ممکن است در کشور پیش بیاید و اختالف نظرهایی به وجود آید. اما خدا را 
شاهد می گیرم هیچ کس خدایی نکرده نمی خواهد به انقالب خدشه ای وارد شود. 

بنابراین من به شما می گویم احترام، احترام می آورد.

در حاشیه

تکل از پشت



 4

خبرهاییازعطارد
فضاپیمای تحقیقاتی ناسا، پس از ده ســال کاوش در فضا و به ویژه اطراف عطارد، 
نزدیک ترین سیاره به خورشید، عاقبت مطابق پیش بینی ها در ۱۰ آوریل به سطح 
این ســیاره برخورد کرد. نقطه برخورد این فضاپیما با عطارد، روی سطح پشت به 
کره زمین است و از زمین دیده نمی شود. تحقیقات پیشــین این فضاپیما تاکنون 

وجود یخ در قطب های عطارد را تأیید کرده اســت. دانشــمندان همچنین با بررســی عکس ها و فیلم های 
تهیه شده از سطح این سیاره متوجه وجود موادی تیره در یخ شــده اند که آن را مواد آلی پیش بینی می کنند؛ 

اما برای اثبات آن تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.

ماموتهایعصریخبندان
محققان دانشگاه هاروارد ژنوم دو ماموت را توالی یابی کردند. این ژنوم ها متعلق به 
دو ماموت نر ساکن شمال شرقی و شرق سیبری در حدود 448۰۰ سال قبل است 
و از مغز استخوان پایی به دســت آمده است که در ســال ۲۰۱۳ در میان برف پیدا 
شد. این تحقیقات ژنتیکی به دانشــمندان کمک می کند که به دالیل انقراض این 

جانوران پی ببرند و همچنین درمورد روند تکاملی میان ماموت ها در اعصار گذشــته و فیل ها در عصر حاضر 
اطالعات بیشتری کسب کنند. ماموت ها پســتانداران گیاه خوار و منقرض شــده و گونه ای فیل فسیل شده 

هستند که در آغاز دوران چهارم زمین شناسی از 8/4 میلیون سال پیش تا 4۵۰۰ سال پیش می زیسته اند.

علمــــــــــــــــــــــــــی شماره  652  سه شنبه 15 اردیبهشت 94دریچه

کشف آنزیم تغییر گروه خونی 
اهدایخونهمگانی

دانشــمندان دریافتنــد نوعی ویــژه از آنزیم ها 
می تواننــد آنتی ژن های  گروه خونــی A و B را 
قطع کــرده و گروه خونی را بــه O تبدیل کنند. 
گــروه خونــی O، تنها گــروه خونی اســت که 
می تواند به هرکســی تزریق شــود، بدون اینکه 
ریسک تحریک سیســتم ایمنی را دربر داشته 
باشــد و به همین دلیــل به عنوان گــروه خونی 

جهانی شناخته شده است.
گروه های خونی براســاس وجود یــا عدم وجود 
آنتی ژن هــای موروثــی خاصــی روی ســطح 
گلبول های قرمز، دســته بندی می شوند. هردو 
گروه خونی A و B دارای این آنتی ژن ها هستند. 
آنتی ژن مربــوط به گــروه خونی A، اســتیل 
گاالکتوزآمیــن و B، گاالکتــوز و درمورد گروه 
خونی AB تلفیقی از این دو اســت.  تنها درمورد 
گروه خونی O  گلبول قرمــز آنتی ژنی ندارد که 
دریافت آن را از طرف افراد از هر گروه خونی دیگر 

ممکن می سازد.
تیمــی از محققان کانادایــی آزمایش هایی را 
روی گروهی از آنزیم ها به نــام 98 گلیکوزید 
هیدروالز کــه از باکتری مولــد ذات الریه به 
نام اســترپتوکوکوس نومونیا اســتخراج شده 
اســت، انجــام دادنــد. درواقع طــرح حذف 
آنتی ژن ها بــرای به دســت آمدن گروه خونی 
O سال ها بررســی شــده بود؛ اما محدودیت 
بزرگ اجرای این طــرح و انجام آزمایش های 
عملی، کارایــی آنزیم ها و ایــن نکته بوده که 
همواره مقدار بسیار زیادی از آنزیم مورد نیاز 

بوده است.
اما اخیراً این تیــم کانادایی رشــته ای از آنزیم 
اولیه را با فناوری موســوم به »تکامل جهت دار« 
دســتخوش تغییراتی کردند که محققان را قادر 
می سازد جهش های متفاوتی را روی ژن هایی که 
مسئول کدنویسی هستند، اعمال کند. بنابراین 
با دستکاری رشته هایی که مسئول از بین بردن 
آنتی ژن های خونی هســتند، آن ها قادر به تولید 
آنزیمی شــدند که تا ۱7۰ مرتبه مؤثرتر از رشته 
مادر عمل می کنــد. در این صــورت، فرایند با 
مقدار کمــی از آنزیم هــم بازده بســیار باالیی 

خواهد داشت.
به دلیل وجــود آنتی ژن های متفاوت بر ســطح 
گلبول های قرمز، انتقال خــون از فردی به فرد 
دیگر همیشه امکان پذیر نیست و سیستم ایمنی 
بدن با انتقال خون از یک گــروه خونی متفاوت 
)به جز درمــورد گــروه خونی O( به ســرعت  

واکنش نشان می دهد.
اگرچه رشــته های آنزیمی که اکنون به دســت 
آمده انــد، قــادر به از بیــن بــردن ۱۰۰درصد 
آنتی ژن های موجود بر ســطح گلبول های قرمز 
نیستند، روند پیشرفت تحقیقات، دانشمندان را 
امیدوار می سازد که به زودی شاهد موفقیت در 
تغییر گروه های خونی و بهره برداری از این روش 

در علم پزشکی باشند.

علمی مدتی پیش، برای اولین بار 
در سطح جهانی، محققان مترجم: ابوذر تمسکی

چینی گزارشــی را منتشــر کردند که از انجام 
آزمایش هایــی درمورد ویرایــش ژنوم جنین 
انســان خبر می داد. از زمانی که دانشــمندان 
توانایی دســتکاری، برش و چسباندن قطعات 
DNA را پیــدا کرده اند، نگرانی هــا درمورد 
اخالقی بــودن این تغییرات روی ژنوم انســان 
وجود داشته است. اکنون اگرچه آزمایش های 
گزارش شــده در مراحل ابتدایی است و کاماًل 
موفق نبوده اند، جامعــه علمی با مجموعه ای از 
موضــوع  در  چالش برانگیــز  ســؤال های 
درنوردیــدن این مرزهای جدیــد علم ژنتیک 
روبه روســت.در یکی از تحقیقاتی که اخیراً در 
ژورنــال زیست شناســی پروتئین و ســلول  
منتشر شده است، دانشــمندان روش جدید و 
بسیار قدرتمندی برای ویرایش DNA به نام 

CRISPR/Cas9 را معرفی کردند که می تواند برای 
جایگزینی ژن های اختالل خونی که بالقوه کشــنده 
اســت، به کار رود. انتظار می رفت درصورت موفقیت 
این ویرایش، ژن های جدید با رشــد جنین در تک تک 
سلول های او پدیدار شــوند؛ اما با توجه به اینکه تعداد 
بسیار کمی از ســلول ها پس از این دستکاری ژنتیکی 
زنــده ماندند و ژنوم جدیــد را حمــل می کردند، این 
آزمایش متوقف شــد. این را هم باید گفــت که نطفه 
استفاده شده در این آزمایش با دو اســپرم بارور شد و 
بنابرایــن از ابتدا هم قادر به رشــد و تبدیــل کامل به 
جنین نبود؛ اما محققاِن ایــن آزمایش معتقدند زمانی 
این تحقیقات روی جنین هــای طبیعی انجام خواهد 
گرفت که مطمئن باشــند نزدیک بــه ۱۰۰درصد از 
ســلول ها زنده می مانند و فرایند انتقال ژنوم  را ادامه 
می دهند. پس درحــال حاضــر کار روی رویان های 

طبیعی به نظر چندان عقالنی نمی آید.

روش به کار برده شــده در این تحقیقات، دانشمندان 
را قادر می ســازد تا پس از برش، قطعه ای مشــخص از 
کد ژنتیکی را بــه DNA وارد کنند. ایــن تکنیک در 
سال ۲۰۱۲ کشف شــد و مخترعان آن درحال حاضر 
CRIS�.نامزدهای پیشنهادی برای جایزه نوبل هستند 

PR/Cas9   به نســبت دیگر روش هــای ویرایش ژن، 
راحت تر اســت و به نظر می رســد درمورد هر موجود 
زنده ای پاســخ دهد. این به این معناست که این روش 
می توانــد زمینه را بــرای یافتن درمــان بیماری های 
صعب العالج، تولیــد داروهای جدیــد و همان طور که 
چینی ها تــالش کردند، اصالح ژنتیکی انســان فراهم 
کند. اما اســتفاده از این روش بدون هدایت مناســب 
می تواند عواقب پیش بینی نشــده ای را به دنبال داشته 
باشد. برای مثال، محققان چینی متوجه بروز جهش در 
CRIS�بسیاری از ژن های دیگری در جنین که هدف 

PR/Cas9 نبودند، شــدند. اگرچه ممکن اســت این 

جهش ها به علت بارورسازی تخمک توسط دو 
اسپرم باشــد، احتمال خطای روش دستکاری 

ژنتیکی را نیز نمی توان نادیده گرفت.
در چنــد مــاه گذشــته، چندیــن گــروه از 
دانشــمندان در سرتاســر دنیا درمورد انجام 
این گونــه از آزمایش هــا هشــدار داده اند و 
خواســتار توقف تحقیقات از نوع اصالح رویان 
انسان شــده اند. آن ها درمورد تمام مشکالت 
علمی و حتی تخیلی که می تــوان تصور کرد، 
نگرانند. این فنــاوری توانایــی از بین بردن و 
مداوای بیماری های ژنتیکی را داراســت؛ اما 
همچنین می توانــد برای طراحی و ســاخت 
انسان ها با ویژگی های منحصر به فرد و وراثتی 

به کار گرفته شود.
در این میــان، مجله Nature بــا مصاحبه با 
تعدادی از دانشــمندان آمریکایی نظر آن ها 
را درمورد ایــن قبیل از تحقیقات جویا شــد. 
تمام این دانشــمندان بر ایــن باورند کــه نظر دادن 
درمورد این مسئله چندان آســان نیست. این مسائل 
اخالقی، سیاســی و حتی اقتصادی هســتند و شدیداً 
مستلزم آن اند که دانشمندان نســبت به تمامی امور 
ممکن و غیرممکن در این زمینه شــفاف باشند و همه 
جوانب دستکاری ژنتیکی را بررسی کنند. اگرچه این 
تحقیقات توجه بسیاری را به خود جلب کرده، می توان 
گفت این فناوری آمادگــی کاربردهای بالینی در ژنوم 
انســان را ندارد و تا بحث های علمی و اخالقی حول آن 
به تمامی روشن نشده اســت، باید متوقف نگه داشته 
شــود. نهایتاً طی بیانیه ای در۲4 آوریل سال ۲۰۱۵، 
از جامعه علمی درخواست شــده است که کاربردهای 
بالقوه انســانی CRISPR/Cas9 جدی گرفته شود و 
تمامی جوانب آن به صورت شــفاف و بــاز، مورد بحث 
قرار بگیرد و نتایج آن در اختیار عموم مردم گذاشــته 

شود.

دستکاری ژنتیکی، مزایا و معایب

ویرایش کردن انسان

 تصویر گرفته شده با میکروسکوپ الکترونی 
از نطفه انسان در مرحله 8 سلولی

نام و نام خانوادگی  شماره دانشجویی
مهسا امام جمعه 89۱۰۲447

سیدامین حسینی تهرانی 9۲۱۰۰48۳
پویا بهمنی 9۲7۰۰۵۱۲

محمد قادری 9۱۲۰۲847
هانیه محمدهاشمی 9۲۱۰۳994

مونا رحیمی 89۱۰9۰7۳
محمد عابددوست 9۱۲۱۲۲۵۳

رامین اکبری 9۳۲۰4۵76
طیبه ناصری 88۳۰۰6۰9

میربهادر یزدانی 9۱۲۰۰698

نام و نام خانوادگی  شماره دانشجویی
علیرضا ناجی طوسی 9۲۲۰69۲6

مهدی قمچیلی 9۱۲۰۵۱۲۵
ساحل جاللی نیا 9۳۱۰۳96۳
مصطفی بغدادی 9۳۱۰446۵

پویا کریمی خراسانی 88۱۰۳۵47
فرزانه نصراهلل نژاد 9۱۱۰78۱8

شمس الدین آخوندزاده 9۱۲۰7۳7۵
آرین آشنایی 9۲۱۰8668

محمد فتحی زاده 9۱۱۰۵۵96

کارت های دانشجویی زیر  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است



 ۵

اتمام93طرحتحقیقاتی
دانشگاه تبریز: معاون پژوهش و فناوری، گفت: در سال گذشته پژوهشکده فیزیک 
کاربردی و ستاره شناسی، دانشکده کشاورزی و دامپزشکی به ترتیب با اجرای ۱۰، 9 و 
7 طرح بیشترین تعداد طرح های اجراشده را داشتند. همچنین 67 طرح تحقیقاتی به 
تصویب رسیده است و پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی با ۱۰ طرح و مرکز 

تحقیقات علوم پایه و دانشکده علوم ریاضی هر کدام با 7 طرح بیشترین مصوبه را داشتند. معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، ستاد فناوری راهبردی )نانو(، استانداری آذربایجان شرقی، مرکز پژوهش های صنعتی، شرکت 

ملی صنایع مس ایران و ...  برخی از نهادهای سفارش دهنده طرح های تحقیقاتی بوده اند.

افزایشپهنایباند
دانشگاه سیستان و بلوچســتان: به اطالع کلیه کاربران دانشگاه می رساند، 
با پیگیری مدیر محترم فناوری اطالعات دانشــگاه، جناب آقــای دکتر برکاتی و 
مساعدت ریاست محترم دانشــگاه، جناب آقای دکتر بندانی، پهنای باند به ۱۳۵ 
مگابیت بر ثانیه افزایش یافت. ضمناً به اطالع می رســاند ایــن مدیریت در مراحل 

پایانی عقد قرارداد با شــرکت زیرســاخت ایران جهت دریافت لینک STM-۱ با پهنای باند ۱۵۵ مگابیت بر 
ثانیه است. امید است پهنای باند دانشگاه در هفته های آتی به ۲9۰ مگابیت بر ثانیه افزایش یابد و این دانشگاه 

در زمره دانشگاه های پیشرو در حوزه فناوری اطالعات تبدیل شود.

نتایجرفراندومخروجسرمایه
ازشرکتهایاسرائیلی

نیوجرســی، پرینســتون: رفراندومی که برای 
خروج سرمایه از برخی شــرکت های اسرائیلی 
برگزار شد، یکی از حساس ترین و رقابتی ترین 
رفراندوم های برگزارشــده دانشــگاه در قرن 
۲۱ لقب گرفــت. این موضــوع را گرنت گلوب 
مدیر برگزاری انتخابات از انجمن دانشــجویان 
 USG بیان کــرد. هم )USG( کارشناســی
و هم دیگر ســازمان های فعال دانشــجویی از 
جنجال های حول هزینه های خرج شــده برای 
کمپین ها و زبــان مغرضانه مورداســتفاده در 
آن ها ناراحت هستند، حتی با وجود اینکه نتایج 
آن به طور رسمی اعالم شده است. اندکی کمتر 
از نیمی از دانشــجویان کارشناســی معتقدند 
باید ســرمایه از برخی شــرکت های اسرائیلی 
برداشــته شــود و ۵۲/۵ درصد نیز مخالف این 

نظر هستند.
لیلی گلمن، عضو اتحادیه ترقی خواهان یهودی 
و کمیته پرینستون برای فلسطین معتقد است 
حجم پولــی که خرج کمپین »ســرمایه خارج 
نشود« شــده، ســؤاالتی را در پی داشته است: 
»من نمی دانم این پول از کجا آمده اســت؛ اما 
مطمئناً مقدار زیادی است برای این همه پیتزا 
و پوسترهایی که آن ها استفاده کرده اند. شنیدم 
تبلیغــات دنباله داری که آن هــا در فیس بوک 
انجام دادند، مبلغــی در حدود ۳۵۰ دالر در روز 

می شد«.
مدرکی وجود ندارد که کمپین »سرمایه خارج 
نشود« از منبع بیرونی پول دریافت کرده باشد. 
تالش سایت پرینس برای پیداکردن فردی که 
سایت کمپین را ثبت کرده بود، بی نتیجه ماند؛ 
چراکه از یک سرویس پراکسی خصوصی ثبت 
شــده بود، بدین معنی که فرد پرداخت کننده 
ناشناس است. البته گلمن می پذیرد که ممکن 
است دانشــجویان خودشــان هزینه های این 
کمپین را پرداخت کرده باشــند: »دانشجویان 
باید هزاران دالر از جیب خود خرج کرده باشند 
که امکان دارد و من هیــچ گاه تصور نمی کردم 
این رقم بــرای یک رفراندوم دانشــگاهی خرج 
شــود؛ اما در این صــورت باید دربــاره هزینه 
کمپین ها تجدیــد نظری صورت گیــرد. فکر 
نمی کنم درست باشد که یک طرف هزاران دالر 

برای کمپین خودش خرج کند«.
مسئول کمپین »سرمایه خارج نشود« به منبع 
پرداخت هزینه های ســایت و تبلیغات اشــاره 
مســتقیمی نکرده؛ اما می گوید اظهارات حول 
آن گمراه کننده بوده اســت: »پول پیتزایی که 
در میز اطالعات ما سرو می شد که زیاد هم نبود، 
از خود دانشجویان پرداخت می شد. منبعی که 
کمپین ما را به پیروزی رساند، تالش های ده ها 
تن از دانشجویانی بود که مصمم به ارائه آموزش 
به بدنه دانشــجویی بودنــد«. وی در عین حال 
معتقد است وب ســایت آن ها چیزی بیشتر از 

وب سایت گروه رقیب نبوده است.

روی خط خارج

کمی آن سوتر هلنــد، دلفت: رتبه 
دلفت در رتبه بندی مترجم: حسین رجبی

مؤسسه آموزش عالی تایمز از 4۲ به ۵۲ 
کاهش یافت. آیا ایــن کاهش رتبه برای 

مسئوالن مهم است؟
مجله فوربس در ســال ۲۰۱۳ نوشــت: 
»اعتبار دانشگاه ها به وسیله رتبه بندی ها 
به سرقت رفته اســت«. با افزایش رقابت 
میان دانشــگاه ها، رتبه بندی ها در میان 
دانشــجویان و ســرمایه گذاران بالقوه 
مهم  تر می شــود. مؤسســه انگلیســی 
آمــوزش عالی تایمز )THE( هرســاله 
رتبه بندی را انجام می دهــد که اعتبار 
دانشــگاه ها را در میــان پژوهشــگران 
و دانشــگاهیان در جهان می ســنجد. 
هرچنــد رتبه دقیــق دانشــگاه ها نزد 
THE محفوظ اســت، رتبه سال ۲۰۱4 
دلفت ۵۲ شــد. علت ایــن کاهش رتبه 
چیست؟ ســردبیر THE می گوید: »ما 
از بیــش از ۱۰هزار نفر از دانشــگاهیان 
 در ۱4۲ کشور پاسخ دریافت کردیم که 
ده ها هــزار داده آماری به ما رســید؛ اما 
آن ها پاسخ های کیفی به سؤاالت ندادند. 
تنها می تــوان گفت که تعــداد کمی از 
پرسش شــوندگان، دانشــگاه دلفت را 

به عنوان بهترین دانشگاه برشمرده اند«.
با این حال مســئوالن دانشــگاه نگران 
نیســتند. انکا مولــدر معــاون اجرایی 
دانشــگاه می گوید حتی ایــن رتبه نیز 
درخور ستایش اســت: »تغییر عمده ای 
در دانشگاه ایجاد نشده اســت. برای ما 
روشن نیســت که چرا در برخی سال ها 
رتبه بهتری کســب می کنیم. می دانیم 

که اختالف رتبه مثاًل 4۰ با ۵۰ بســیار 
اندک اســت. با همه این احــوال اعتبار 
دانشگاه ما در ســطح جهان عالی است و 
این چیزی اســت که اهمیت دارد«. صد 
دانشــگاه برتر این رتبه بندی در حدود 
۰/۵ درصد مؤسســات آمــوزش عالی 
جهان هستند و قرارگرفتن در میان این 

فهرست دستاورد کمی نیست.

رتبه بندی چیست؟
رتبه بندی دانشگاه ها آماری است که در 
میان اعضای هیئت علمی، پژوهشگران 
و دانشــجویان جهان انجام می شود تا 
فهرســت جامعی از برترین دانشگاه ها و 
کالج ها تهیه شــود. هرچند بزرگ ترین 
فهرســت های بین المللــی مربوط به 
دانشــگاه های  رتبه بنــدی  و   THE
جهان QS اســت، بیشتر کشــورها در 
ســطح ملی نیز رتبه بندی های خود را 

دارند. مؤسســات آموزشــی بر اساس 
هیئت علمی، انتشاراتشــان، ارجاعات، 
همکاری با صنعت، حــق ثبت، امکانات 
و برخــی عوامــل دیگــر امتیازدهی 
می شــوند. QS که عــالوه بر انتشــار 
نتایج کلی، رتبه بندی خود را براســاس 
زمینه های مطالعاتی نیز اعالم می کند، 
دلفــت را در رتبه 86 قرار داده اســت. 
رتبه دلفت در مهندســی شیمی 8 و در 
مهندسی عمران و سازه ۱4 شد. رئیس 
دانشکده مهندسی شیمی معتقد است 
تغییرات اندک رتبه اهمیتی ندارد: »ما 
دانشــمندیم و با اعداد و عدم قطعیت ها 
ســروکار داریم. این مانند اندازه گیری 
فوتون ها از یک دستگاه در یک آزمایش 
بــا آزمایش دیگر اســت. اعــداد تغییر 
می کنند. شــما تنها می توانید روند آن 
را در بــازه بزرگ تری از زمــان مطالعه 

کنید«.

سرمایه گذاران، دانشجویان و 
گروه های نگران

مطالعه ای که مؤسســه علــوم و هنر در 
 ســال ۲۰۱۳ انجام داد، نشــان داد که 
دو ســوم دانشــجویان آمریکایی تحت 
تأثیــر رتبه بندی ها قــرار دارند. جایگاه 
جهانی دانشگاه برای همکاران پژوهشی 
مؤسســات و ســرمایه گذاران نیز مهم 
اســت. مولدر در این رابطــه می گوید: 
»امــروزه رتبه بندی هــای متعــددی 
وجود دارند که هرکدام حاوی اطالعات 
مفیدی برای ماســت؛ مثاًل برای اینکه 
بدانیم در کدام حوزه بایــد کارایی خود 
را بهبود بخشیم. ما نیازمند اعتبار باالی 
دانشــگاهی بــرای جذب ســرمایه نیز 
هســتیم که رتبه بندی های جهانی در 
این مورد نقش بســزایی را ایفا می کنند. 
ما می دانیم که دانشــجویان آینده و نیز 
کارمنــدان این رتبه بندی هــا را در نظر 
دارند که دلیل دیگری اســت بر اهمیت 

این رتبه ها«.

انتقاد
ساده انگاشــتن فرایند آموزشی و عدم 
ارائــه اطالعات کیفی به دانشــجویان و 
خانواده هایشان برای انتخاب صحیح از 
ایراداتی است که به رتبه بندی ها گرفته 
 THE می شود. مولدر می گوید رتبه های
و QS بر پژوهش تأکیــد دارند و آموزش 
را به ســختی درنظر می گیرند: »فرایند 
آموزش است که برای دانشجویان آینده 
مهم اســت و در نهایت کیفیت حقیقی 

است که از رتبه مهم تر است«.

کاهش رتبه دانشگاه دلفت

چه کسی از رتبه بندی دانشگاه ها می هراسد؟

شماره  652  سه شنبه 15 اردیبهشت 94کـــــــمی آن ســـــــــوتر
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اینترنتاکسپلورر،محبوبترینمرورگر
هرچند باورکردنی نیست و تقریباً همه ما بر سر این موضوع توافق داریم که کسی دیگر 
با وجود کروم و فایرفاکس، از اینترنت اکسپلورر استفاده نمی کند، ظاهراً آمارها چیز 
دیگری می گویند. اخیراً Net Market  گزارشی را منتشر کرده است که براساس آن 
گفته می شود در ماه آوریل ۲۰۱۵ نیز نسخه ۱۱ مرورگر کمپانی مایکروسافت،  باالتر 

از دیگر مرورگرها، پراستفاده ترین مرورگر در بین کامپیوتر ها بوده است و توانسته با سهم ۲۵/۰4درصدی از بین 
مرورگر ها، پرچم مایکروسافت را باال بگیرد. اینکه چطور اینترنت اکسپلورر با وجود اشکاالت زیاد همچنان محبوب 

و پرکاربرد است هم خودش سؤالی است که شاید در شماره های بعد به آن بپردازیم. 

Quiet Noise
Quiet Noise  نام گجتی است که به ادعای سازندگان آن می تواند به گریه های 
بی پایان کودکان در شب، پایان دهد. این وسیله که با نظارت تام تروسیانکو یکی از 
استادان برجسته دانشگاه بریستول بریتانیا و با بهره گیری از حدود ۲۰ سال تحقیقات 
وی تولید شده است، به ادعای سازنده آن قادر است تا ۵۰درصد از گریه های شبانه 

کودکان را کاهش دهد. Quiet Night  مانند یک عروسک طراحی شده و دارای دستگیره ای است که کودک 
می تواند ۱۲۵ آهنگ آرامش بخش درون آن را برای خود پخش کند. هرچه این دستگیره بیشتر کشیده شود، 

آهنگ آرامش بخش بیشتری برای آن ها پخش می شود. 

اف یـــــــــــــــــــــــــک

تلگرام دارد کم کم جای وایبر را می گیرد

وایبر که تماس می گرفتی همه عمر...
»بچه ها تلگرام نصب کنید، می خوایم  اف یک

گروهو ببریم اونجــا«. احتماالً اخیراً سحر بختیاری
زیاد به این پیام برخورده اید. تلگرام یک برنامه پیام رسانی 
دیگر مثل وایبر یا واتس اپ است که جدیداً دارد جایگزین 
همه شــان می شــود. اینکه چه ویژگی هایی باعث شده 
افرادی که به وایبر و واتس اپ عادت کرده بودند، آن ها را رها 
کنند و ســراغ برنامه ای جدید بروند، ســؤالی اســت که 
می خواهیم در این مطلب به آن جواب بدهیم. ببینیم وایبر 
چه اشکاالتی داشــت که ســاکنانش را به فکر مهاجرت 
 انداخت. وایبــر نرم افــزار خیلی خوبی اســت. محیط 
کاربر پســندی دارد، امکانات چت صوتــی و تصویری و 
گروهی در آن به خوبی فراهم است و بسیاری ویژگی های 
خوب دیگر دارد؛ اما ایراداتی کــه دارد آن قدر آدم را اذیت 

می کند که به فکر استفاده از برنامه ای جدید بیفتد. 

تنظیمات پیش فرض
شما در وایبر گزینه »غیرفعال کردن اکانت« را به معنی 
واقعی کلمه ندارید. فقط این امکان برایتان وجود دارد 
که آن را به طور کامل پاک کنید. بســیاری از تنظیمات 
در وایبر تغییرپذیر نیســتند؛ برای مثال هر عکسی که 
برای شما ارسال می شود، مستقیماً وارد گالری می شود 
و شما هیچ تســلطی روی انتخاب فایل ها وانتقال آن ها 
ندارید؛ امــا در تلگــرام انتقال عکس هــا و ویدئوها به 

گالری به دلخواه شماست. 

اجازه دانلود
اساســاً وایبر هرگونه فایل با هر حجمی را بدون اجازه 
شــما دانلــود می کند و مدیریــت ترافیــک اینترنت 
را از اختیار شــما خــارج می کنــد. البتــه گزینه ای 
در تنظیماتش وجــود دارد که درصورت اســتفاده از 
اینترنت ســیم کارت، فایل ها دانلود نشوند؛ اما چنین 
گزینه ای برای وای فــای وجود نــدارد. در تلگرام این 
مشکل را ندارید و در تنظیمات آن گزینه ای وجود دارد 

که بتوانید دانلود فایل ها را کنترل کنید. 

پروفایل
از دیگر مشــکالتی که در وایبر می توان به آن اشــاره 
کرد، این ها هســتند: نمایش شــماره افراد در گروه ها 
برای همه اعضا، ناممکن بودن مدیریت بر اعضای گروه، 
ذخیره شدن تمامی عکس های پروفایل شما در گوشی 
افرادی که شماره شــما را دارند و جابه جا نمایش دادن 

عکس پروفایل افراد.

امنیت
امــا مهم ترین دلیــل مهاجرت دســته جمعی از وایبر 
به تلگــرام، دالیل امنیتی اســت. در تلگــرام به نکات 
امنیتی توجه ویژه ای شده اســت و امکاناتی مانند چت 
خصوصی در آن هســت کــه در وایبر یا هیــچ برنامه 
دیگری نیســت. چت خصوصی روشــی برای مکالمه 
با ایمنی بیشتر اســت. با اســتفاده از روش رمزنگاری 
دو طرفه یا end-to-end encryption. پیام های 
خصوصی بعد از مدت زمان مشخصی به طور اتوماتیک 
نابود می شــوند. البتــه مثل پیام هــای کاراگاه گجت 

منفجر نمی شــوند؛ بلکه از روی گوشی طرفین مکالمه 
و طبق گفته ســازنده ها حتی از روی سرور تلگرام پاک 
می شــوند و هیچ گونه اطالعاتی از چت های خصوصی 
روی سرور ذخیره نمی شــود. همچنین فرستادن پیام 
برای کاربران دیگر ممکن نیســت. امکان بالک کردن 

هم یکی دیگر از ویژگی های خوب تلگرام است. 

حجم محدود
از نقطه ضعف هــای بــزرگ وایبــر، محدودیت حجم 
فایل های ارسالی است. محدودیتی که در تلگرام اثری 
از آن نیســت و شــما می توانید عالوه بر عکس و ویدئو 
هر نوع فایلی، با حجم یک گیگ را برای دیگران ارسال 
کنید.   در امکان چت تصویری اما ظاهراً هنوز تلگرام به 
پای وایبر نرسیده و بنابراین بهتر است وایبر را همچنان 
در گوشــی تان نگه دارید. هرچند احتماالً تا چند وقت 
دیگر باز هم سروکله سرویس پیام رسان جدیدی پیدا 
می شــود که بیاید و گرد و خاک کند و بقیــه را از دور 

خارج کند. 

نرم افزار

ترفند
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آی تی نگار

 Wolfram اســم ولفرام که می آید، یاد چه چیزی می افتید؟ ســایت
alpha. ســایتی که همین آقای ولفرام راه اندازی کرده است. استیفن 
ولفرام ۲9 اگوست ســال ۱9۵9 در لندن به دنیا آمد. تحصیالت عالی 
خود را در رشــته ریاضیات و برنامه نویســی کامپیوتر در انســتیتوی 
تکنولوژی کالیفرنیا )کلتک( به اتمام رساند و همچنین مدرک دکتری 

فیزیک نظری اش را در سن۲۰ ســالگی از کلتک دریافت کرد. اما گویا بعداً مثل 
بقیه ما فیزیکی ها به این نتیجه رســید کــه از فیزیک چیز خاصــی نصیب آدم 
نمی شــود و باید فکر دیگری کرد. برای همین به ســمت رشــته دیگرش یعنی 
برنامه نویســی متمایل شــد و نرم افزار متمتیکا )Mathematica( را ساخت و 
خدمت بزرگی به جامعه ریاضی و فیزیک کرد. اولین نسخه این نرم افزار در سال 

۱988 منتشر شــد. با افزایش محبوبیت متمتیکا در بین کاربران، وی 
بیش از پیش وارد بازار نرم افزار شد؛ ولی به دلیل عالقه شخصی اش به 
فیزیک و ریاضی همچنان بخش بزرگی از کارهــای وی به تحقیقات 
علمی اختصــاص دارد. و این طوری اســت که آدم بیــن زمینه مورد 
عالقه اش و تأمین دخل و خرج تعادل ایجاد می کند! دســتاورد بعدی 
ولفرام بعد از متمتیکا یک موتور جســت وجوگر ریاضی اســت به نام ولفرام آلفا. 
موتور جست وجویی که همه ما آن را می شناسیم و بارها از آن استفاده کرده ایم، 
به خصوص وقت انتگرال گرفتن. بســیاری از دانشــجویان جهــان هم معتقدند 
استادان باید ســر امتحان اجازه اســتفاده از ولفرام آلفا را صادر بفرمایند. به امید 

آن روز!

فیزیکدانیکهبرنامهنویسشد

المپ
بازی آفتابه را که خاطرتان 
هست؟ یک بازی ایرانی با 
ایده ای ســاده، ولی جذاب 
که با استقبال خیلی خوبی 
روبه رو شد. ســازنده های 

بازی حاال ایده جدیدی به بــازی اضافه کرده اند: 
پانتومیم. در هر مرحلــه از بازی بایــد از طریق 
مشاهده حرکات دســت و بدن آدم های بازی به 
پاسخ معما برسید. ربطش به آفتابه هم این است 
که کلمه مــورد نظر گاهی هیچ ربــط معنایی به 
پانتومیم ندارد و از کارهایی مثل شکستن کلمه به 
قسمت های کوچک تر باید استفاده کنید تا بتوانید 
کلمه را حدس بزنید. تنــوع مراحل بازی خوب 
است و ساعت ها شــما را پای خودش می نشاند. 
طراحی بازی هم بســیار رنگی و چشم نواز است. 
به خصوص تصویر پس زمینه ای کــه مراحل در 
آن قرار گرفته اند، پر از جزئیات جالب و معنی دار 
اســت. مثل بازی آفتابه اینجا هم راهنمایی ها از 
طریق پرداخت سکه در دســترس اند و اگر سکه 
کم آوردید، می توانید به فروشــگاه بازی رفته و 
بسته های هزارســکه ای تا بیست هزار سکه ای را 
خریداری کنید. اگر عالقه مند به چالشی جدید 
هستید، امتحان کردن این بازی را از دست ندهید.

صفحهاستارترابهصفحه
اپلیکیشنهاتبدیلکنید

اگر کاربر ویندوز 8 باشید، 
آن  در  کــه  می دانیــد 
صفحه ای به نــام صفحه  
Start وجــود دارد کــه 
حــاوی اپلیکیشــن های 

مختلفی است. برای دسترســی به نرم افزارهای 
نصب شــده می بایســت در صفحــه  Start نام 
آن ها را تایپ کنید. اما اگــر از این وضعیت راضی 
 Start  نیستید و ترجیح می دهید با ورود به صفحه
تمامی اپلیکیشن ها و نرم افزارهای نصب شده را 
مشاهده کنید، در ویندوز 8.۱ راه حلی برای این 
امر اندیشیده شده است. نحوه  انجام این کار به این 
 Taskbar شرح است: در محیط دسکتاپ روی
راســت کلیک کنید و Properties را انتخاب 
کنید. سپس به ســربرگ Navigation بروید. 
اکنون تیک دوگزینه  زیر را زده و ســپس OK را 

بزنید.
 Show the Apps view Automatically 
When I Go to Start 
List desktop apps first in the Apps 
view when it’s sorted by category

حــاال می توانیــد بــه صفحــه  Start بروید و 
تغییرات به وجود آمده را مشاهده کنید.
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موســیقی جنوب ایــران به ویژه موســیقی 
بندرعباســی، به  جز آن نوعی کــه بین مردم 
مشهور اســت، گونه ای غنی هم دارد. ابراهیم 
منصفی از بزرگان این نوع از موســیقی جنوب 
است که بعضی از شعرها و ســاخته هایش در 
ســال های گذشته با کارهای ســهیل نفیسی 

احیا شد. 
روُزِن رفتــه عنوان آلبومی اســت بــا این نوع 
موســیقی، از ناصــر منتظری، آهنگ ســاز و 
خواننده و نوازنده کــه خودش زاده بندرعباس 
اســت. ترانه هایی که در این آلبــوم به گوش 
می رســد همگی از ابراهیم منصفی اســت و 
تاکنون شنیده نشده اند. 
ناصــر منتظــری اولین 
قطعــه از روزن رفته را به 
تقدیم  نفیســی  سهیل 

کرده است. 
روزن رفته در گویش جنوبی به معنی روزهای 
رفته اســت و عکس روی جلد آلبوم هم نمایی 
از ســاحل بندرعباس در سال های دور را نشان 
می دهد. اگر اهــل جنوب ایران هســتید یا از 
آثار ابراهیم منصفی یا سهیل نفیسی خوشتان 
می آید، ایــن آلبوم به مذاقتــان خوش خواهد 
آمد.  در این آلبوم از سازهای گیتار، گیتارباس، 
العود، کالرینت، ویولن و پیانو اســتفاده شده 
اســت. حســین کمانی، محمد آزمند، سهیل 
پیغمبری، آیدا نصــرت، محمدرضا اصغری و 
آرین کشیشــی از دیگر نوازنــدگان این آلبوم 
هســتند. قیمت آلبوم ۱۰هزار تومان اســت و 
همچنین می توانید ترک های دلخواهتان را از 

بیپ تونز بخرید. 

روُزِن رفته

چند مرد هر کــدام در خوابگاه یا پانســیونی 
در تهران زندگی می کنند. شــرایط اجتماعی 
و اقتصــادی، آن هــا را پــرت کرده اســت به 
این خوابگاه، جایــی به دور از شــهر و خانه و 
خانواده شــان. فیلم زندگی  روزمرۀ این افراد 
را که در کنار هم زندگــی می کنند، به تصویر 
کشیده است. روزهای پایانی سال است و آن ها 

از مشکالتشان می گویند.
آنچه خواندید، داســتاِن فیلمی مستند است 
با عنوان جایــی برای زندگی. فیلــم را محمد 
اســتادعلی کارگردانی کرده است و این روزها 
در گروه سینمایی هنر و تجربه اکران می شود. 

اســتادعلی کــه متولد 
۱۳6۱ است و کارگردانی 
چندیــن فیلم مســتند 
تلویزیونی  و مجموعــه 
مستند را در کارنامه خود 

دارد، درباره فیلمش نوشــته است: »تنهایی 
واژه ای است که کارکردی دوگانه دارد. اولین 
آن دلنشــین و الزمه زندگی آدمی، دومین آن 
از روی اجبار است و انتخابی در پی آن نیست. 
جایی برای زندگی، قصه تنهایی است. تنهایی 
انســان هایی که در کنار هم زندگی می کنند، 

ولی فرسنگ ها از هم فاصله دارند«.
مســتند جایی برای زندگی جوایزی ازجمله 
ســیمرغ بلورین بهترین کارگردانی مستند از 
جشــنواره فجر، تندیس شایســتگی بهترین 
کارگردانی مســتند و دیپلم افتخــار بهترین 
تدوین مستند از جشن خانه سینما و تندیس 
ویژه جشنواره ســینما حقیقت را کسب کرده 

است. 

جایی برای زندگی

هروقــت از خــوردن پلو مــرغ معمولی 
خوابگاه خســته بودیــد، بــرای تنوع 
آن را تبدیــل به ته چین مــرغ کنید. هم 
خوش مــزه اســت و هــم خوش قیافه. 
پختنش هم راحت اســت و وقت زیادی 

نمی گیرد. ضمناً عالوه بر پلو و مرغ، ماســت و تخم 
مرغ هم خواهید خورد!

مواد الزم برای پنج نفر: دو لیوان برنج آبکش شــده 
یا حتــی برنج پخته شــدۀ ســلف )!(، دو عدد زرده 
تخم مرغ، نصف لیوان ماســت، نصف لیوان زعفران 
دم کرده )اگــر داشــتید!(، دو لیوان مــرغ پخته و 

ریش شده، نمک و دارچین و زرشک.
ماســت و زرده تخم مــرغ و زعفران و برنــج و اگر 

الزم بود، نمــک را باهم مخلــوط کنید. 
کف قابلمه یا ماهیتابه ترجیحاً نچســبی 
را چرب کنید و نصف مخلــوط را در آن 
بریزید. مرغ های ریش شده و اگر دوست 
داشتید دارچین را روی مخلوط بریزید و 
بعد هم بقیه مخلوط را روی آن ها اضافه کنید. حاال 
بگذارید چهل دقیقه ای روی شعله کم بپزد. آخر سر 
هم شعله را مقداری زیاد کنید تا تهش برشته شود.  
اگر ته چین های نازک دوست دارید، این کار را در دو 
ماهیتابه انجام دهید. می توانید زرشــک را همراه 
مرغ داخل ته چین بریزید یا اینکه کمی با شــکر و 
روغن تفت دهید و بعد از آماده شــدن ته چین روی 

آن بریزید.

ته چین مرغ

مالقات بانوی سالخورده که ســال گذشته اجرای 
موفقی را در ســالن اصلی تئاتر شــهر داشت، حاال 
بار دیگر در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه رفته 
است. نویســنده این نمایش نامه معروف، فردریش 
دورنمات، نمایشنامه نویس و رمان نویس برجسته 
سوییســی اســت و کارگردان این نمایش هادی 

حجازی فر.
داســتان در شهری کوچک و به  شــدت فقیر به  نام 

گولن می گذرد. زنی سالخورده و ثروتمند 
به  نام کالرا که اهل گولن بوده و ســال ها 
دور از آن زندگی می کرده است، به شهر 
می آید. مردم از آلفرد، معشــوق قدیمی 
کالرا می خواهند به مالقات او برود و از او 

بخواهد برای نجات شــهر به آن ها کمک کند. کالرا 
قبول می کند، اما برای آن شرط می گذارد. شرط او 
این اســت که مردم، آلفرد را که در سال های جوانی 
به کالرا خیانت کرده اســت، بکشــند. خیانتی که 
باعث شــد کالرا با بچه ای که از آلفرد داشت، از شهر 

فرار کند و به فحشا کشیده شود.
مالقــات بانــوی ســالخورده عنــوان بهتریــن 
کارگردانــی و بهترین طراحی صحنــه را از بخش 
مــرور سی وســومین جشــنواره تئاتر 
فجر دریافت کرده اســت. این نمایش از 
۱۰تا۳۱ اردیبهشــت، هر روز ساعت 6 
عصر در سالن خلیج فارس فرهنگسرای 

نیاوران برپاست.

مالقات بانوی سالخورده

نمایشگاه کتاب یکی از  اتفاقات اردیبهشت ماه پیشنهاد
است که البته در خوشایندی و بدایندی آن 
حــرف و حدیــث زیــاد اســت. بــرای 
کتاب فروشی ها اتفاق خوشایندی نیست؛ 
چون کارو کاسبی شــان برای مدتی کساد 
می شــود و همین فروش نیم بندشان هم 
تعطیل می شود. برای خوره های کتاب هم 
نمایشگاه بیشــتر یک جای شــلوغ و گرم 
است که نمی شود با خیال راحت کتاب ها را 
دید زد و خرید.  ضمناً چند ســالی است که 
کتاب ها تخفیف چندانــی ندارند. بعضی ها 
هــم می گوینــد اصــاًل وقت هایــی که از 
نمایشگاه چندین کتاب را یکجا می خرند، 
آن هــا را نمی خوانند! چون کتــاب را باید 
یکی یکی خریــد و خواند. این هــا را اضافه 
کنید به اینکه گاهی بعضی انتشاراتی های 
خوب یا اجــازه حضــور در نمایشــگاه را 
نمی یابند یا خودشان آن را تحریم می کنند. 
خالصــه احتمــاالً راضی تریــن قشــر 
کنکوری ها هستند و خردسال ها و آن هایی 
که دنبال کتاب های دانشــگاهی  و خارجی 

هستند.
با همه این صحبت ها اکثر ما دوست داریم 
هرسال ســری به این کارناوال بزنیم، حتی 

اگر فقط یک نصف روز. بــرای همین باهم 
چند نکته ضروری را که شاید بعضی از شما 
ندانید، مرور می کنیم و بعد هم چند کتاب 

چاپ اول امسال را:
۱. اگر دنبال کتاب خاصی هســتید، حتماً 
قبلش در اینترنــت جســت وجو کنید تا 
مطمئن شــوید که چاپ شــده است و به 

نمایشگاه می آید.
۲. از ســامانه اینترنتی نمایشــگاه، نقشه 
نمایشــگاه را دانلــود کنید و شبســتان و 
راهروی انتشــاراتی هایی را کــه دنبالش 
هســتید، یادداشــت کنید تا در نمایشگاه 

سرگردان نشوید.
۳. بعضی وقت ها می توانید نویســنده ها و 
شــاعرهای موردعالقه تان را در غرفه های 
نمایشــگاه پیدا کنید. فرصتی که در حالت 
عادی کمتر پیش می آید. پس حواستان به 
خبرهای نمایشگاه باشــد، چون معموالً از 

قبل اعالم می شود.
4. درنهایت اینکه ســعی کنید پنجشنبه 
و جمعه نروید چون شــلوغ تر است، کفش 
مناسب بپوشــید و کیف سنگین هم همراه 

خودتان نبرید.
۵. و نکته غیرنمایشــگاهی اینکه به همان 
دلیل کســادی کار کتاب فروشی ها، بعضی 

از کتاب فروشــی ها در ایــام نمایشــگاه 
بــرای کتاب هایشــان تخفیف های خوبی 
می گذارنــد. مثاًل ســایت اینترنتی شــهر 
کتاب کــه تخفیف ۲۰درصدی گذاشــته 
است و همچنین کتاب فروشی »الرستان«. 
پس اگر حــاِل نمایشــگاه رفتن ندارید یا 
می خواهیــد کتاب فروشــی ها هــم ضرر 
نکننــد، می توانید کتاب هایتــان را از این 

کتاب فروشی ها بخرید.
کتاب اولی ها

چشمه
داستانی: یادداشــت های آقای پیک ویک 
از چارلز دیکنــز؛ آقای جودت و پســرات از 
اورهان پامــوک؛ ویالی دلگیــر از پاتریک 
مودیانو؛ اوضــاع در ارتفاعــات کلیمانجارو 
روبه راه اســت از رومن گاری؛ جنایت جردن 

از علیرضا محمودی؛ تجریش از زکریا قائمی
ادبی: تا سر زلف عروسان سخن از محمود 
دولت آبادی، گزیده ای از شــاهکارهای نثر 
کالســیک فارســی؛ تاریخ ادبیات روسیه، 

ترجمه آبتین گلکار
ققنوس 

داستانی: زیبــا و ملعون از اســکات فیتز 
جرالــد؛ مالقات بــا سوســک از مرتضی 
نظری زاده کرمانی؛ یه کار تر و تمیز از مهنار 

کریمی؛ روژی یار از فریده خرمی
ادبی: پارتیــزان و کبوتــر از بهروز حاجی 
محمدی، مجموعه مقاالت انتقادی درباره 
ساموئل بکت؛ هنر و فالکت از مرادحسین 

عباسپور، درباره صادق هدایت 
تاریخی: آدولف هیتلــر، دیکتاتور آلمان 
نازی از برندا هاوگــن؛ تاریخ راک اندرول از 

آدام ووگ
نگاه

ادبی: میــراث از احمد شــاملو، فیلم نامه؛ 
دفتر چهارم از آثار احمد شــاملو، مجموعه 

نمایشنامه 

شعر: مجموعــه اشعار ســیمین بهبهانی، 
جلد دوم؛ مجموعه اشعار شمس لنگرودی، 

جلد دوم
بوتیمار

داستانی: این ســگ می خواهد رکسانا را 
بخورد از قاسم کشکولی؛ روایت دیگری هم 
دارد از حسن فرهنگ فر؛  دوربین از اشکان 

شریعت 
شــعر: شــعرهای جمهــوری از حافظ 
موســوی؛ راوی دوم شــخص از شــمس 
آقاجانی؛ شــعر ماهی صیدناشدنی از علی 

قنبری 

چند نکته برای رستگاری در نمایشگاه کتاب

رفتن یا نرفتن؟
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شکموها
درسخوانمیشوند
البته دیدن گربه کف ابن سینا 

خیلی هم اتفاق شگفتی نیست، 
مخصوصاً با آن در های همیشه 

بازش.  اما همین گربه ها به راحتی 
به طبقات دو و سه می رسند. 

نمونه اش هم هفته گذشته، پس 
از ورود یک گربه به کالسمان، 

آن هم وسط های ساعت کالس، 
استاد شریف ما بدون کوچک ترین 
تعجبی گفتند: »بفرمایید! همین 

گربه از نصف دانشجوها زودتر 
آمده«. ما که متوجه نشدیم منظور 

استاد خودش بود یا ما.

آقااجازه
پیش دبستانی

در ایــن دوران کــودک از 
معلمش که اغلــب اوقات 
او را خالــه می نامــد، یک 
هر  می ســازد.  قهرمــان 
کاری را که می کند، به بهانــه ای گردن خاله 

مذکور می اندازد.
پدر: بچه چــرا ســروته نشســتی تلویزیون 
می بینی؟ بچه: آخه خاله سوســن گفته نباید 
زیاد مســتقیم تلویزیون نگاه کنیــم، من هم 

سروته نشستم که چشمم سالم بمونه.
دوران دبستان 

دقیقاً در ایــن برهه از زندگی اســت که پدیده 
»خود شیرینی« در فرد برای نخستین بار بروز 
می کند. محبوب ترین شخص از نظر معلم هم 
می شــود مبصر که با تقریب خوبــی با درجه 
سرپرســت یک هنگ نظامی برابری می کند. 
کودک در این دوران مدام دســتش باالســت. 

معلم در این دوران آقا/ خانم خطاب می شود:
آقا ما تختــه رو پاک کردیم/ آقا بغل دســتی ما 

خودشو خیس کرده/ آقا اصغر ما رو زد... .
و ترسناک ترین جمله ای که معلم می گوید: فردا 
بگو  بابات بیاد مدرسه. این یعنی دیگر آخر خط 
است. خودت را بر فنا رفته بدان. البته در گذشته 
نتیجه چنین اتفاقی کودک بود و کمربند پدر، 
امروزه نهایتــاً جایزه بعد از بوس شــب به خیر 

حذف می شود.
دوران راهنمایی و دبیرستان 

از آنجایی که سیستم آموزشی به صورت لحظه ای 
درحال تغییر اســت، بنده تقســیم بندی ها را 
همان طور که در دوران خودمان بود، انجام دادم. 
در این دوران دانش آموز معلم را همچنان خانم یا 
آقا خطاب می کند. البته گاهی از واژه هایی چون 
دبیر و استاد نیز استفاده می شود که تنها جهت 
ابراز وجود است. در این دوران دانش آموز  کارهای 
بسیار مهم تری دارد و زیاد حال صدازدن استاد را 
ندارد. قبل از کالس مراسم دعا برای نیامدن دبیر  
پابرجاســت. زنگ های تفریح هم مبصر بیرون 
کالس می ایســتد، تا هر زمان دبیر آمد به بروبچ 
خبر دهد که بســاط لهو و لعــب را برچینند. در 
این دوران مبصر دچار جهش ژنتیکی می شــود 
و به جای آن موجود سراســر مسئولیت که دائم 
در حال ســتاره و ضربدردادن به بچه ها بود، االن 
پایه ترین فرد کالس اســت و نیــروی نفوذی 

محسوب می شود.
دانشگاه

اینجا همه فقط درحال صدا زدن استاد هستند. 
البته هر کس بــه زبانی و گاهی با عشــوه ای. 
مهم ترین بخش ارتباط دانشــجو با استاد، بعد 
از کالس اســت؛ لذا در حین کالس دانشــجو 
استراحت می کند و بعد از پایان کالس می دود 
به دنبال استاد جهت شــیرین بازی و نیم نمره 
بیشتر. البته اگر استاد، استاد شریف ماست، به 

همین خیال باشید. 

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به همه کارگر های زحمت کش دنیا. از کارگرهای عزیز خدماتی بگیرید 
تا سلف و تأسیســات و... . تقدیم می کنیم به زحمت کش ترین انســان های زمین. تقدیم می کنیم به آن هایی که 
باعث و بانی نام گذاری ایــن روز بودند و کاری کردند که بیــش از این کارگرهای عزیــز را فراموش نکنیم. تقدیم 
می کنیم به کارگران اعتصاب شــیکاگو و تقدیم می کنیم به میدان بیده. تقدیم می کنیم به همه آن 9۰ هزار نفری 
که بعضی هایشان کشته و زخمی شدند تا چنین روزی در تاریخ باقی بماند. تقدیم  می کنیم به دستانی که روزها را 
برای آرامش شب در تالش اند و شب ها در تکاپویند برای آسایش روزها! همه باقی مانده اش را هم تقدیم می کنیم 

به تن های خسته و سرهای سرافراز همه پدران کارگر و زحمت کش سرزمینمان.

تقدیممیشودبه...

صفحـــــــه آخـــــــــر

مراسم اعتکاف حال و هوای خاصی 
دارد برای خودش. باالخره سه روزی 
توی مســجد بست می نشــینی و 
مشغول دعا و راز و نیاز می شوی و روزه 
می گیری. البته قرار اســت که فقط 
این طور باشد؛ ولی وقتی با چند تنی از رفقای هم دانشگاهی 
و هم مدرسه ای جمع شــوی و بروی اعتکاف بحث کمی 
متفاوت خواهد بود. دعا و راز و نیاز و روزه سر جای خودش و 
بگو و بخند هم سر جای خودش. آن سال هم همان طور شد. 
ما بودیم و رفقای شریفی و بعضی رفقای دوران دبیرستان 
و مسجد دانشگاه تهران و کلی معتکف و صد البته خدا هم 
حضور داشتند. هر کسی اندازه یک سجاده جا داشت. البته 
از آنجایی که میت آدمی هم از یک سجاده بزرگ تر است، 
چه برســد به حّی و حاضرش، هنگام خواب پای ملت توی 
دهان ما بود و با همان شدت و حدت پای ما هم توی دهان 
دیگران. یکــی از موارد ویژه اعتکاف آن اســت که آدمی با 
عمق جان متوجه می شود خدای بزرگ و متعال بیشتر از 
کمیت به کیفیت بها می دهد. مثالً بعضی ها بودند که کل 
سه روز را بکوب نماز می خواندند و قرآن می خواندند و دعا 
می کردند و هر موقع که خسته می شدند برای استراحت 

ذکر می گفتند. ما هم سعی کردیم چنین کنیم؛ ولی بعد از 
چهارپنج تا نماز و ده صفحه قرآن و یکی دو تا دعا که کامل ما 
را از کت و کول انداخت، تازه متوجه شدیم که کمیت مهم 
نیست، بلکه کیفیت مهم اســت؛ لذا دو رکعت با عشق، دو 
صفحه با اندیشــه و یک دعا از جان و دل خواندیم و بعدش 
راستی راستی استراحت نمودیم. این طور شد که کیفیت را 
فدای کمیت نکردیم. البته باید توجه داشت که استراحت 
از آن مقوله هایی اســت که کمیت در آن مهم تر از کیفیت 

است و ما به هیچ وجه من الوجوهی از آن کم نگذاشتیم.
روز آخر رســیدیم به اعمال ام داود کــه یکهویی یکی از 
بچه ها تسبیح را گذاشت کنار و دراز کشید. معتکف کنار 
دســتی اش که از ســرعت خواندن او متحیر مانده بود، 
پرسید: »واقعاً به همین زودی همه را خواندی؟« دوست 
عزیز ما که با عمق جان و سویدای وجود مفاهیم عرفانی را 
در این دوسه روز درک کرده بود، گفت: »۱۰۰ عدِد کثرت 
اســت. یعنی زیاد بخوانید. من هم از هر کدام چندتایی 
خواندم که به نظرم کثیر آمد؛ لذا خواندنش را تمام کردم. 
این اعداد برای عوام الناس است که چندان از اسرار خلقت 
و عبودیت خبر ندارند. مــن چنددقیقه ای چرت می زنم، 

موقع قرآن خواندن شد، خبر دهید«.

همین را گفت و خوابید. لحظه ای فرد معتکف خواســت 
نعره ای بزند و سینه چاک کند و جان به جان آفرین تسلیم 

کند که وقتی دید رفیق ما شیخ نیست، منصرف شد.
رفیق عزیزمــان تجدید وضویــی کرد و شــروع کرد به 
خواندن قرآن. هنوز دو صفحــه ای نخوانده بود که تلفن 
همراهش زنگ زد. بعد از کمی صحبت »خدایا شکری« 
گفت و تلفن را قطع کرد. قرآن را بست، بوسید و گذاشت 
توی جاقرآنی کنار ستون. معتکف کنار دستی گفت: »دو 

صفحه هم عدد کثرت است؟«
رفیق شفیقمان که تبسم بر لب داشت، گفت: »نه عزیزم، 
حاجتی داشتم که خبر دادند حاجتت برآورده شده است. 
فهمیدم خدا اعمالم را قبول کرده است. لزومی ندیدم وقت 
خدا را بیشتر از این بگیرم. من چند ساعتی می خوابم. وقت 
نماز و افطار که شد، بیدارم کنید«. این را گفت و به خواب 
عمیقی فرو رفت. کاشف به عمل آمده بود که دوست ما با 
نامزدش آزمایش قبل از ازدواج داده بودند که شــکر خدا 
جواب آزمایش بر وفق مراد بود. این طور شــد که اعتکاف 
به سر رســید. گویا از سرنوشــت معتکف کناردستی هم 
کسی خبر ندارد. ان شاءهلل که صحیح و سالم باشند و همه 

حاجت مندان به حاجت خود برسند. 

0915.1933: چرا دانشگاه با هیچ درمانگاهي قرارداد 
نداره؟ با دفترچه رفتم سرم زدم4۰ تومن! مگه خرجي 

ما چقدره که با یه بار مریضي همش بره؟
   واقعا درمانگاه احتیــاج به نگاه ویژه 

داره.

0911.2998: ســالن مطالعه خوابگاه شــوریده کنار 
محل توزیع غذاست. یه اتاقي که ۱۵ نفر ظرفیت داره و 
همش بوي غذا مي ده. سوییت هاي ما 8 نفرس. نمي شه 

تو سوییت درس خوند. مااا کجااا بدرسیم؟ :)))))))))
   مشکالت شوریده واقعاً بیشتر از این 

حرف هاست.
0938.7201: در پاسخ به پیامک دومی شماره قبلی: 
جناب حامد تأملی »اعتراضی طور« ننویسی، ناراحت 

مي شیم اصاًل! به قول ادبیاتیاش قلمت نویسا!
   اصن حامد به این ماچی!

اس ام اس

عکس و مکث

 8

کیفیتنبایدفدایکمیتشود

شماره  652  سه شنبه 15 اردیبهشت 94 بی شیله پیله

یک وجب روغن

دانشگاهصنعتیشریف
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         66۱66۰۰6 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

یاسمن رضایی

حامد تأّملی

سه شنبه
چلو خورشت قورمه سبزی  8۵۰ تومان
6۰۰ تومان خوراک کشک بادمجان 

چهارشنبه 
جوجه کباب با برنج  ۱۰۰۰ تومان
6۰۰ تومان خوراک کوفته 


