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درباره اتفاقات ورزشگاه تبریز و حواشی آن

تبریز در مه
تراکتور با اختالف دو گل از 
حریف پیش اســت. بیست 
دقیقه تا پایان بازی و پایان 
لیگ بیشــتر باقــی نمانده 
کــه داور مســابقه، طــی 
تصمیمی سخت گیرانه بهترین بازیکن این تیم 
را از زمین اخــراج می کند. همین موضوع باعث 
می شــود، آن ها دو گل بخورند و بازی مساوی 
شود. مســاوی هم می تواند تراکتور را قهرمان 
کند، اگر سپاهان در بازی هم زمان برنده نباشد. 
به نیمکت تراکتور خبر می رســد که ســپاهان 
مساوی کرده. پس آن ها هشت دقیقه باقی مانده 
را با این پیش فــرض به اتالف وقــت و کنترل 
بازی می گذرانند. بازی تمام می شود. هواداران، 
کادر فنی و بازیکنان تراکتور، به جز عده اندکی 
که موبایل هایشــان آنتن دارد، برای نخستین 
قهرمانی تیمشان شــادی می کنند. بلندگوی 
ورزشــگاه هم هواداران را به »مراســم« دعوت 
می کند. گذشــت چند دقیقه کافی است که آن 
هشــتاد هزار هوادار تبریزی بفهمند جامی در 
کار نیست. آن ها فریب خورده بودند. شما جای 

آن ها بودید، چه کار می کردید؟
اتفاقی را کــه جمعه گذشــته در تبریز رخ داد، 
می توان از چند وجه تحلیل کــرد. می توان آن 
را اقدامــی امنیتی به منظور حراســت از اموال 
ورزشــگاه دانســت. یا اینکه با عینکــی کاماًل 
سیاسی آن را به مســائل قومیتی ربط داد. نگاه 
دیگر می تواند ورزشی باشــد و قهرمان نشدن 
تراکتــور را گردن فدراســیون و کمیته داوران 
بینــدازد. چه حــق تراکتــور قهرمانــی بوده 
باشــد و چه نــه، این اتفــاق تأثیــری عمیق و 
تلخ جامعه شــناختی هم در میان هــواداران 
تراکتورسازی داشــت. همه آن هشتادنود هزار 
هوادار، آن شب از بلندگوهای ورزشگاه »دروغ« 
شــنیدند و دقایقی با آن دروغ شــادی کردند! 
آن ها احتمــاالً بازیچه عده ای شــده بودند که 
گمان می کردند مصلحت تبریز در دروغ گفتن 
به هواداران تراکتور اســت. جمعه شب، شبی 
بود که در تبریز صداقت قربانی مصلحت شــد. 
اینکه آیــا اعالم قهرمانی تراکتور در ورزشــگاه 
دســتوری از مراجع باال بوده است یا تشخیص 
شــخصی گوینده، اینجا مهم نیست. چیزی که 
مهم اســت، دل آن همه هوادار تبریزی اســت 
که با یک دروغ، شکســته شــد. اینکه اعتماد 
آن ها به بلندگوهای رســمی چطور قرار است 
ترمیم شود، سؤالی است که مسئوالن و مسببان 
اتفاقات تبریز باید به آن پاسخ بدهند. »اعتماد« 
سرمایه ای نیست که به ســادگی بازگشت پذیر 

باشد. 
اگــر داور بازی ســخت گیری نمی کــرد و آن 
کارت زرد لعنتــی را بیرون نمــی آورد، اگر آن 
شــایعه کذایی در ورزشــگاه پخش نمی شد، 
اگر بلندگوی ورزشــگاه به جای دروغ، سکوت 
پخش می کرد، شــاید اتفاقات بهتری می افتاد. 
شــاید دلی نمی شکست. شــاید اشکی ریخته 

نمی شد... .

سرمقاله

فیلــم ســینمایی در دنیای تو 
ســاعت چنــد اســت؟ اولین 
ساخته صفی یزدانیان، منتقد، 
مترجــم و نویســنده معروف 

است. در این فیلم باز هم لیال حاتمی ...

در دنیای تو ساعت چند است؟

همواره تصور می کردم که دوچرخه سواری نزدیک ترین 
صفحه  5 راه است برای پروازکردن. من آخرین نفر ...  

در سال های دور و پیش از وجود واکمن، هدفون ها وسایلی 
صفحه  6 بزرگ و ناکارآمد بودند. به گونه ای که ...  

باالخره نمایشــگاه کتاب امســال هم آمد و رفت. یکی از 
صفحه  8 خارق العاده ترین و عجیب ترین...  

من یار مهربانمتوصیه هایی برای رستگاری گوشمانما می افتیم، پیش از آنکه پرواز کنیم

محمدصالح سلطانی

صفحه  7 

صفحه  2 

صفحه  3 

بیست وسومین دوره کنفرانس برق در شریف برگزار شد 

کنفرانس برق پس از 18 سال

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

هفته پویش لباس محلی

شریف  به وسعت  ایران

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

تعداد اعضا تاکنون:

941

به ما بپیوندید 

می
سال

نا  ا
 سی

لی
س: ع

عک



 3  2

والیبال: قهرمانی فارغ التحصیل ها
باالخره و با برگزاری بازی های رده بندی و فینال، مسابقات والیبال پسران قهرمانی 
دانشگاه به پایان رســید. در بازی رده بندی، مکانیک و م.شیمی که هر دو در بازی 
نیمه نهایی با نتیجه دو بر صفر مغلوب حریفانشــان شده بودند، به مصاف هم رفتند 
و در نهایت این مکانیک بود که با نتیجه دو بر یک م.شیمی را شکست داد و به مقام 

سومی دســت پیدا کرد. در بازی فینال هم که برخالف تمام بازی های دیگر در پنج ست برگزار شد، عمران و 
فارغ التحصیالن روبه روی هم قرار گرفتند که این بازی نیز سه بر یک به سود فارغ التحصیالن به پایان رسید تا 

فارغ التحصیالن قهرمان مسابقات شود و عمران به نایب قهرمانی برسد. 

کانون موسیقی در رویش
پنجمین جشنواره ملی رویش، دانشجویان شــریف را هم بی نصیب نگذاشت. در این 
جشنواره کانون موسیقی دانشگاه در حوزه هنری، بخش موسیقی کالسیک رتبه اول 
را کسب کرد و در میان کانون های حوزه ادبی، هنری و موسیقی سوم شد. یک خسته 
نباشید به این عزیزان که باوجود درس های سنگین از کیفیت کار خود کم نکرده اند و 

نام شریف را در زمینه های غیردرسی هم باال بردند. جشــنواره رویش جشنواره ملی کانون های فرهنگی، هنری، 
دینی و اجتماعی سراسر ایران است که امسال در دانشگاه شیراز  و با حضور 533 کانون فرهنگی هنری برگزار شد. 

دکتر ضیا هاشمی، معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم نیز در اختتامیه حضور داشت و سخنرانی کرد.  

مسابقه سخنرانی
سال گذشته مسابقه ای با عنوان سخنرانی سخن سواران در دانشگاه برگزار شد. امسال 
مسابقه ای تحت لیسانس سخن ســواران و با همکاری انجمن علمی دانشکده صنایع 
دانشگاه های شریف و امیرکبیر با نام مسابقه سخنرانی تریبون برگزار می شود. مسابقه 
به صورت چندمرحله ای اســت و شــرکت کنندگان پس از گذراندن مرحله اول وارد 

مراحل نیمه نهایی و نهایی می شوند. ویژگی دیگر مسابقه برگزاری کارگاه  آموزشی یک روزه است. مهلت ثبت نام 
اولیه تا 15 خرداد است. اگر توانایی سخنرانی را در خود می بینید، شانستان را امتحان کنید. خدا را چه دیدید، شاید 

شما سخنران برتر امسال شدید. اگر اطالعات بیشتری می خواهید به سایت  sokhanrani.org مراجعه کنید. 

یک قطعی حسابی و اعالم شده
دانشگاه روز شنبه رکورد باالترین قطعی شــبکه را ثبت کرد. دلیل این قطعی انتقال 
تجهیزات از اتاق قدیم دیتاسنتر به اتاق جدید بود. قطعی که برخالف قطعی های سابق 
با اطالع قبلی و البته مشقت های کارمندی در روز تعطیل همراه بود. پس لرزه های این 
تعمیرات به قطع بودن اینترنت در روز یکشنبه هم کشیده شد. اگرچه باید به کارمندان 

مرکز محاســبات به دلیل انتقال چند تن تجهیزات و از همه مهم تر گردگیری ســوییچ اصلی اینترنت و خالصه 
تعمیرات و انتقال این تجهیزات حســاس تبریک بگوییم. اما نباید فراموش کنیم که خاموش بودن ســرورهای 

دیتاسنتر دانشگاه به میزان چهار ساعت خیلی اتفاق خوبی نیست. 

 پویشی برای فرهنگ

از چند وقت پیش آگهی های پویشــی در سطح 
دانشگاه و خوابگاه به چشم می خورد که موضوع 
جالبی داشــت و آن دعوت برای پیوســتن به 
پویشــی جهت حفظ لباس هــای محلی اقوام 
ایرانی، بــا پوشــیدن این لباس هــا در محیط 

دانشگاه بود. 
پس از آن چندتن از دانشجویان را با لباس های 
بســیار زیبای محلی مربوط به قوم خود دیدم 
و واقعاً خوشــحال شــدم که در ســطح چنین 
دانشــگاهی بچه هــا اصلیت خــود را فراموش 
نکرده انــد و در پی احیای فرهنــگ اصیل قوم 
خود هســتند که حرکتی بســیار شایســته و 
درخور ستایش اســت؛ اما پس از شدت گرفتن 
ایــن پویش ســؤالی ذهنم را به خود مشــغول 
کرد: در این کشــور پهنــاور اقــوام گوناگونی 
از شــمال تا جنوب و از شــرق تا غرب زندگی 
می کنند که هر کدام عالوه بــر لباس و گویش 
محلــی دارای ارزش های اخالقــی و فرهنگی 
 اصیل و غنی هســتند کــه مایه افتخــار تمام 

ایرانیان است. 
چه خوب اســت که افراد هر قوم پس از کوچ به 
منطقه ای دیگر این لبــاس و گویش و فرهنگ 
غنی را فراموش نکنند و پاسدار ارزش های قوم 
خود باشــند؛ اما برخی اوقات ما را چه می شود 
که به ســادگی اصلیت خود را در برابر فرهنگ 
جدید از دســت می دهیم و فراموش می کنیم 
که نیاکان ما پاســدار کدام ارزش های اخالقی 

بودند. 
چــرا در ســطح دانشــگاه و خوابگاه هــای 
ما برخــی رفتارهــا مشــاهده می شــود که 
 مناســب با این فرهنگ غنی و اصیــل اقوام ما 

نیست؟ 
آیا پوشــش نامناســب در محیط های عمومی 
خوابــگاه، به کاربــردن الفاظــی دون شــأن 
دانشــجو در ارتبــاط بــا دیگــران، فرهنگ 
نامناســب ســبک زندگی و به خصوص خواب، 
ضایع نمودن اموال عمومی، بی توجهی نســبت 
به محیط اطراف خود و مشــکالتی که شــاید 
به سادگی با توجه ما رفع شــوند، عدم پذیرش 
مســئولیت در قبال محیط زندگــی و جامعه 
خــود و... برآمده از فرهنــگ و ارزش های اقوام 
ماســت؟ مطمئناً خیر. پس ما را چه می شــود 
که این گونه صحنه ها در محیط دانشگاه عادی 
به نظر می رســد و برخــی از مســئولین آن را 
 طبیعی می نامند و تالشــی برای رفع آن انجام 

نمی شود.
ای کاش پویش بــرای فرهنگ انجام می شــد 
 تــا بــه فرهنــگ و ارزش هــای اصیــل خود 

بازگردیم... .
 یکی از فعالین به اصطالح فرهنگی 
خوابگاه ها

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 655  سه شنبه 29 اردیبهشت  94 شریف نیوز

شــریف بعــد از 1۸  سال، برای دومین بار گزارش
میزبان کنفرانس مهندسی برق ایران بود. 
مراسم افتتاحیه بیســت و سومین دوره 
این کنفرانس، سه شنبه هفته گذشته، در 

سالن جابر برگزار شد. 
این کنفرانس از 20 اردیبهشت ماه آغاز 
شد و تا 25 اردیبهشت ادامه داشت. در دو 
روز اول کنفرانس کارگاه های تخصصی 
در زمینه های مختلف برق و الکترونیک و 
کامپیوتر و از سه شنبه، مراسم افتتاحیه و 

بخش اصلی کنفرانس برگزار شد. 
این کنفرانس با هدف گســترش دانش 
فنی و ایجاد محیطی علمی و فنی جهت 
تبادل اطالعــات، ارائه آخرین یافته های 
پژوهشــی و همچنین تشویق محققان، 
با همکاری دانشــگاه صنعتی شــریف و 
کمیته دائمــی کنفرانس بــرق برگزار 
شــد.دکتر فتوحی، رئیس دانشــگاه و 
یکی از ۴ عضو فلوی IEEE ایران، ضمن 
خیر مقدم بــه مهمانان و اســتادان، در 
بخشی از صحبت های خود به بیان آماری 

از دانشــگاه پرداخت و گفت: پژوهشگاه 
علوم و فنــاوری نانو دانشــگاه صنعتی 
شریف هشــت بار رتبه نخســت ستاد 

توسعه فناوری نانو را کسب کرده است. 
ســه شــهید از ۴ شــهید جهاد علمی، 
فارغ التحصیل دانشــگاه صنعتی شریف 
هســتند. شــریف با ۴60 عضو هیئت 
علمی و 12 هزار دانشــجو که ۴0 درصد 
دانشجویان این دانشگاه دختر هستند، 
دارای 12 قطب علمی و 23 پژوهشکده 

است.
بعــد از پایان یافتــن ســخنرانی دکتر 
بابایی زاده دبیر کنفراس و دکتر شفیعی 
رئیس دانشــگاه فنی و حرفــه ای، دکتر 
فرهادی وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری 
در بخشــی از صحبت های خود با اشاره 
به کاربردهای مهندســی برق در ســایر 
رشته ها، به نقش دانشگاه شریف در این 
زمینه اشاره کرد و گفت: هم اکنون علوم 
مهندســی برق به کمک پزشکی آمده 
است و در بســیاری از جاها بدون کمک 
گرفتن از متخصصــان برق و الکترونیک 

امکان پیشــرفت های پزشــکی وجود 
نداشت. 

زمینه های پژوهشــی مشــترک میان 
مهندسی برق و پزشــکی در رشته های 
نظیر مهندسی پزشکی بیشتر مشاهده 
می شود که دانشگاه شریف با ایجاد اولین 
دوره مهندسی پزشــکی در ایران در این 

زمینه پیشتاز سایر دانشگاه  هاست. 
فرهادی گفت: تقریباً 2۸0 هزار دانشجو 
در رشــته های مختلف تحصیلی گروه 
مهندســی برق تحصیــل می کنند که 
معــادل 6 درصد جمعیت دانشــجویان 
کل کشــور اســت. باید با برنامه ریزی از 
مهندسین برق که ســرمایه بزرگی برای 
کشــور هســتند، به درســتی بهره برد. 
ســخنران آخر مراســم افتتاحیه، دکتر 

چیت چیان، وزیر نیرو بود. 
چیت چیــان گفت: برق نه تنهــا یکی از 
مؤلفه های کیفیت زندگی مردم اســت، 
بلکــه مهمترین زیرســاخت توســعه 
اقتصادی کشور است. ما از سال گذشته 
حرکتی جــدی را برای کاهــش تلفات 

شــبکه آغاز کردیم و در طرحی باعنوان 
طرح ملی کاهــش تلفــات، تلفات برق 
فقط در بخش شــبکه توزیــع از 15 به 

12/۸درصد رسید. 
این درحالیست که در برخی کشورها این 
تلفات کمتر از 5 درصد است و این نشان 
می دهد که ما باید بیشــتر تالش کنیم. 
شبکه برق کشور به P.M.U مجهز شده 
اســت تا کنترل بهتر و پایداری بیشتری 
داشته باشیم. نمایشگاه جانبی کنفرانس 
نیز در فضای مقابل دانشکده برق، برگزار 
شده بود که چیت چیان از دستاوردهای 
ارائه شــده در این نمایشگاه، بازدید کرد. 
10 کارگاه تخصصــی در حاشــیه این 

کنفرانس برگزار شد. 
پروفســور بهزاد رضوی، فارغ  التحصیل 
دانشگاه صنعتی شریف و استاد دانشگاه 
کالیفرنیا )UCLA(، پروفســور محمد 
شاهیده پور، پروفسور صفی الدین صفوی 
نائینی، پروفســور علی محمد جعفری، 
پروفسور راشد و پروفسور کریستین ژوتن 

سخنرانان کلیدی این کنفرانس بودند. 

بیست وسومین دوره کنفرانس برق در شریف برگزار شد

کنفرانس برق پس از 18 سال
هفته پویش لباس محلی

شریف به وسعت ایران

بــــــــخش  خـــــــبری

مهلت ارسال قطعات جشــنواره موسیقی   
دانشکده فیزیک تا 30 اردیبهشت تمدید 
شــد. اگر قصد فرســتادن قطعه را دارید، 
زودتر دســت به کار شــوید، چراکه به نظر 

نمی رسد این تمدید مجدداً تکرار شود.  
به مناســبت بزرگداشــت مالصدرا برنامه   
»شــبی با مالصدرا« روز 30 اردیبهشــت 
از ســاعت 17 در ســاختمان انجمــن 

فارغ التحصیالن برپا ست. 
انتخابات مجدد شــورای مرکــزی کانون   
یاریگران امروز از ســاعت 16 تــا 17 برگزار 
می شود. ناگفته پیداســت فقط اعضای این 
کانون و دانشجویان دانشــگاه می توانند در 

این رأی گیری شرکت کنند.  
امروز ســخنرانی دانیال علومی، دانشجوی    
 دکتری دانشــگاه آلبرتای کانــادا با عنوان
 Oil Reservoir Monitoring Using
 Ultra-wideband Radar Techniques
برگزار می شود. اگر قصد شرکت در سخنرانی 
را دارید از ساعت 15 تا 16:30 در کالس 316 

ساختمان جدید دانشگده برق حاضر شوید. 
تیم های نواک و موتور جست وجوی ترب از   
استارتاپ های مستقر در شریف اکسیلریتور 
در جمع 5 تیم برتر جشنواره فن آفرینی شیخ 
بهایی قــرار گرفتند. این دو تیم توانســتند 
کمک هزینه شــرکت در رویداد بین المللی 

فناوری کشور فنالند را دریافت کنند. 
قابل توجه دانشــجویان دانشکده فیزیک،   
امروز و فــردا دومیــن دور انتخابات انجمن 
علمی دانشــکده فیزیک برگزار می شود. در 
صورت تمایل برای رأی دادن، به همکف این 

دانشکده مراجعه کنید. 
وزارت بهداشــت برای حمایت از طرح های   
فنــاوری ســالمت فراخــوان داد. طی این 
فراخــوان طرح ها با موضوعــات تجهیزات 
پزشــکی، مواد و تجهیزات آزمایشــگاهی 
)IVD(، تجهیزات توان بخشــی،  فناوری 
اطالعات و رباتیک پزشکی و... مورد حمایت 

 .hbi.ir :قرار می گیرند. اطالعات بیشتر در
امروز همایش ویژه گرامیداشت لباس محلی   
 از ســاعت 15 تا 1۸ در آمفــی تئاتر مرکزی 
برپاست. قرار است در این مراسم از پیشنهاد 
درج روز لبــاس محلــی در تقویم رســمی 
رونمایی شــود و نمایندگان مجلس با لباس 

محلی در این مراسم حاضر شوند.  

پایان همبستگی، قهرمانی هوافضا
تکلیف مسابقات همبستگی استاد و دانشجو هم هفته گذشته مشخص شد و در بازی 
رده بندی، صنایع توانست در یک بازی پایاپای و با نتیجه دو بر یک م.شیمی را شکست 
دهد و به مقام سوم مسابقات دســت پیدا کند. فینال هم همان طور که در شماره قبل 
گفتیم، بین هوافضا و کامپیوتر برگزار شــد. هوافضایی ها که در بسکتبال و والیبال و 

خالصه تمام رویدادهای ورزشی حتی از مرحله گروهی هم باال نیامده بودند، به یاری استادان خود کوالک کردند 
و بازی فینال را چهار بر صفر از کامپیوتر بردند تا تالفی تمام شکست های قبلی را دربیاورند و به قهرمانی بازی های 

همبستگی دست پیدا کنند. کامپیوتر هرچند سنگین باخت، اما مقام دومی هم برایشان شیرین بود!

لیگ فوتسال، تمامش می کنیم!
در تماس تلفنی که با آقای خیردوست، مسئول لیگ فوتسال دانشگاه داشتیم تا بدانیم 
که باالخره چه بر سر لیگ می آید، چند نکته مطرح شد که خدمتتان عرض می کنیم. 
اول اینکه مسابقات همبستگی و لیگ منطقه ای فوتسال، غیرمنتظره به برنامه ها اضافه 
شد و نتیجه اش این بود که برنامه ریزی های لیگ به هم بخورد. دوم اینکه حداکثر تا اول 

هفته آینده یک مدل برای تمام کردن لیگ و رتبه بندی تیم ها با حضور نمایندگان تیم ها برگزار می شود و لیگ 
حتماً تا آخر ترم خاتمه می یابد. نکته دیگر هم راجع به برگزاری تورنمنت به جای لیگ بود که بعید است این اتفاق 

بیفتد، هم از لحاظ هزینه های بیشتر تورنمنت، هم اینکه اکثریت تیم ها لیگ را می پسندند.
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مصاحبه با دکتر مسعود بابایی زاده، عضو هیئت علمی دانشکده برق و دبیر کنفراس مهندسی برق

دانشــگاه امســال برای بــار دوم میزبان 
کنفرانس مهندسی برق ایران بود.

بلــه، کنفرانس مهندســی بــرق ایــران، بزرگ ترین 
کنفرانسی است که در ایران در رشته برق برگزار می شود. 
کنفرانس اصلی رشــته برق اســت و همه زمینه های 
بــرق را دربرمی گیرد؛ یعنی برق و کامپیوتــر. این دوره 
بیست و ســومین دوره بود که پنجمین دوره آن در سال 
76 در دانشگاه شــریف برگزار شده است. این کنفرانس 
یک کمیته دائمی دارد که هر دانشگاهی در آن کمیته، 
یک نماینده دارد که این نماینده با رأی اســتادهای هر 
دانشگاه انتخاب می شود؛ یعنی یک کنفرانس واقعاً بین 

دانشگاهی است. 
درمــورد تفاوت های کنفرانس امســال با 

سال های قبل توضیح بفرمایید.
ویژگی مهــم کنفرانس امســال این بود کــه کمیته 
علمی ما، گسترده بود. هرســال کمیته علمی جمعی 
سی نفره بودند که خود دانشــگاه ها معرفی می کردند و 
جلســات به صورت حضوری برگزار می شد؛ اما امسال 
ما به کسانی که دانشگاه ها معرفی کردند، اکتفا نکردیم، 
بلکه خودمان از کسانی که فکر می کردیم در موضوعات 
صاحب نظر هســتند، دعوت کردیم. درنتیجه کمیته 
علمی ما، 21۴ نفر بودند که اکثر جلسات غیرحضوری 
بود و کارها تقریباً  آنالین صورت گرفت که باعث شــد 
نتایج داوری به موقع و با کیفیت باشــد. برای اینکه بار 

آموزشی کنفرانس زیاد شــود، تنها روی مقاالت تأکید 
نکردیم. برای امسال، تعداد ســخنرانان کلیدی را زیاد 
کردیم. ســال های قبل معموالً 2 سخنران کلیدی بود؛ 
اما امسال 7 ســخنران کلیدی در کنفرانس داشتیم و 
دلیلش هم این اســت که معتقدیم که یک سخنرانی 
کلیدی،  به خاطر اینکه حاصل عمر یک فرد اســت، نه 
حاصل یک پروژه فوق لیسانس یا دکتری، ارزش بسیار 
زیادی دارد. افرادی هم که دعوت شدند، در رشته های 
خودشان بســیار شناخته شده و برتر هســتند. 5 نفر 
سخنرانان کلیدی از خارج از کشور بودند، 2 نفر از ایران. 
از 5 نفری که از خارج آمده بودند، درخواســت کردیم 
که عالوه بر ســخنرانی کلیدی، یک کارگاه اموزشــی 
۴ ســاعته هم ارائه کنند که این مهم هم برای اولین بار 
در کنفرانس بــرق رخ داده بود. امســال کل مقاالت را 
در یک فلش در کیف اهدایی قــرار دادیم، منتهی این 
پروسدینگ غیررسمی بود؛ یعنی کل پی دی اف هایی 
بود که از نویسنده ها گرفته شده بود و لوگوی کنفرانس 
و شماره صفحه نداشت. آن هایی که ارائه شوند، این کار 
روی آن ها انجام و منتشر خواهد شد. برای این کار فونت 
و تمپلیت فارســی مخصوص کنفرانــس برق طراحی 

کرده ایم.
درمــورد بخش هــای جانبــی کنفرانس 
به خصوص کارگاه ها که مورد اســتقبال هم 

قرار گرفته بود، توضیح بفرمایید.

مــا امســال عــالوه بر 
فراخــوان، خودمــان با 
آن هایی که در زمینه هایی 
فکــر می کردیــم از نظر 
آموزشــی خوب هستند 
را  متخصصانشــان  و 
می شــناختیم، تمــاس 
گرفتیم و از آن ها خواهش 
کردیــم کــه کارگاه ارائه 
کارگاه  ده  از  و  کننــد 
ارائه شده، تنها 2 کارگاه از 

طریق فراخوان بودند و ۸ کارگاه دیگر، دعوت شده بودند 
و کاًل سطح کارگاه ها بسیار باال بود.

بارزترین نقطه ضعف ایــن کنفرانس از نظر 
دبیر برگزاری کنفرانس چه بود؟

نقطه ضعف کنفرانس، نمایشــگاهش بود. نقطه ضعف 
نه نسبت به سال گذشته، بلکه نسبت به 1۸ سال پیش 
که کنفرانس در شریف بود. در آن سال 110 شرکت در 
شریف بودند؛ اما امسال حدود 15 شرکت بودند که البته 
امسال نسبت به ســال قبل بهتر بود. ولی مشکلی کلی 
که در کنفرانس برق هست، این اســت که در گذشته، 
شرکت ها با عالقه در کنفرانس برق شرکت می کردند، 
اما بعد از مدتی دیدند که ســود خاصی برایشان ندارد  و 

کم کم شرکت نکردند.

بعضی ها به پوشیدن لباس محلی خودشان اکتفا نکردند و هر روز در دانشگاه 
با لباس یکی از اقوام ظاهر شــدند تا نمادی برای وحدت اقوام ایرانی باشــند

گپ و گعده درمورد لباس و فرهنگ محلی، هم در غرفه پویش و هم در محیط دانشــگاه بین دانشجوها گرم بود 

گرفتن عکس یادگاری با دوستانی که لباس محلی پوشیده بودند، رونق داشت 

آن هایی که با لباس محلی به دانشــگاه آمدند، با همین لباس ها سر کالس 
رفتند، با رفقایشان در دانشگاه راه رفتند و حتی کوله شان هم همراهشان بود

هفته پویش لباس محلی که با همــکاری چند گروه دانشــجویی و حتی تعدادی از  فارغ التحصیالن دانشگاه برگزار شد، مناظری را در دانشگاه خلق کرد که کمتر سابقه گزارش
داشــت. دیدن دوســتانتان با لباس های محلی اقوام مختلف ایرانی در محیط دانشگاه و سر کالس، برای 
خیلی ها تازگی داشــت و البته متفاوت و جالب بود. اتفاقی که شاید تا مدت های مدیدی در دانشگاه دیده 

نشود. برگزارکنندگان برنامه سعی کردند کمکی به حفظ مؤلفه های فرهنگ های محلی ایران کنند.  
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ممنوعیت استفاده از ترکیبات فلوئور
اگرچه بسیاری از محصوالتی که هرروزه با آن ها ســر و کار داریم، از مواد شیمیایی 
زیست تخریب ناپذیر تهیه شد ه اند، این مواد بســیار خطرناک هستند و استفاده از 
آن ها تا حد ممکن باید کاهش بیابد. برای مثال ترکیبات شــیمیایی حاوی فلوئور 
موجب بروز بیماری هــای کبدی، کــم کاری تیروئید و امــراض خطرناکی برای 

نوزادان می شوند. به همین علت بیش از 200 دانشــمند در سرتاسر جهان به جنبشی پیوسته اند که خواهان 
محدودکردن استفاده از این ترکیبات اســت. از دســتاورردهای این جنبش تاکنون، ممنوعیت استفاده از 

CFCهاست که یکی از دالیل اصلی نابودی تخریب الیه اوزون بوده اند. 

به مریخ سفر نکنید
دانشمندان دریافته اند فضانوردانی که به مریخ سفر می کنند، در معرض پرتوهای 
کیهانی قــرار خواهند گرفت کــه موجب تغییراتــی در ســاختار فیزیکی مغز و 
آسیب های جدی به سیستم عصبی آن ها می شود؛ به طوری که ممکن است بخشی 
یا تمــام حافظه افــراد از بین بــرود. در پژوهش های انجام شــده روی موش های 

آزمایشگاهی که در معرض پرتوهای کیهانی شبیه سازی شــده قرار گرفتند، مشخص شده است که توانایی 
یادگیری و حافظــه در این جانوران از بین می رود و این امر دانشــمندان را بر آن داشــته تــا در پی طراحی 

حفاظ های قوی یا داروهایی باشند که به هرشکل توان مقابله با این اشعه ها را داشته باشند.

 حکم اعدام 
متهم بمب گذاری بوستون

ماساچوست، بوســتون: پس از 1۴ ساعت 
جلسه مشــورتی هیئت منصفه در روز جمعه 
گذشته، متهم بمب گذاری در ماراتن بوستون 
یعنی ژوخار تســارنائف به اعدام محکوم شد و 
با این حکــم، دو ماه دادگاه ایــن بمب گذاری 
که در ســال 2013 روی داد و خشــونت های 

متعاقب آن به پایان رسید.
هنگام خواندن حکم متهــم در دادگاِه مملو از 
جمعیت، تســارنائف به روبه روی خود چشــم 
دوخته بــود و گاهــی بــه وکالی مدافع خود 
که مطالبــی را یادداشــت می کردنــد، نگاه 
می کرد. وی که لباســی مشــکی پوشیده بود 
و به صورت خود دســت می کشــید، به ندرت 
هیئت منصفه را نگاه می کرد؛ هرچند تعدادی 
از اعضای هیئــت منصفه چشمانشــان را از او 
برنمی داشــتند. پس از خواندن حکم، دادگاه 

در سکوت فرو رفت.
تســارنائف 21 ســاله پــس از کمــک در 
بمب گذاری 15 آوریل 2013 در مســابقه دو 
ماراتن بوســتون که منجر به کشته شــدن 3 
نفر و زخمی شــدن بیش از 260 نفر شــد، در 
30 مورد گناهکار شناخته شــد که 17 مورد 
از آن ها مجازات احتمالی اعدام داشــت. با این 
حال اعضای هیئت منصفه برای 6 مورد از 17 
اتهام او تقاضای مجازات اعدام کردند. هرچند 
این دانشــجوی سابق دانشــگاه ماساچوست 
دارتموث در ابتدا خود را بی گنــاه خواند، این 
محاکمه هیچ گاه دربــاره گناهکاری او نبود. از 
روز اول مراحل ابتدایی محاکمه وکیل مدافع، 
جودی کالرک، تأییــد کرد که او ایــن کار را 
انجام داده اســت. دو ماه آینده، هم در مرحله 
اعالم گناهکاری و هــم در مرحله اعالم حکم، 
بیشــتر بر نقش تســارنائف در انجام این جرم 

متمرکز بود.
برخی از دادستان ها، مقامات پلیس و قربانیان 
بمب گذاری پــس از اعالم حکــم در بیرون از 
دادگاه در یک کنفرانس خبری شرکت کردند 
و نشــان دادند که طی این دو ســال بوستون 

دستخوش چه تغییراتی شده است. 

روی خط خارج

کمی آن سو تر کالیفرنیا، برکلی:
تصــور مترجم: حسین رجبی همــواره 

دوچرخه ســواری  کــه  می کــردم 
نزدیک ترین راه است برای پروازکردن. 
مــن آخریــن نفر دبســتان بــودم که 
دوچرخه ســواری را یاد گرفتــم. مادرم 
اجازه نمــی داد در خیابان های شــلوغ 
بروم؛ به همین دلیل فقط دور پارکینگ 
خانه مان دوچرخه سواری می کردم. در 
سن 11سالگی از دوچرخه افتادم و ساق 
پای چپم خراش برداشــت. درد ناشی از 
این افتادن به لحظه احســاس آزادی که 
داشتم می ارزید، لحظه ای که حس کردم 
بال پرواز دارم. اما مادرم از روی نگرانی که 
داشــت به من آموخت از افتادن بترسم. 
یاد گرفتم کــه پروازکردن ارزش افتادن 
را ندارد، اینکه بهتر است آرام و مطمئن 
بازی کنم، چون اگر با سرعت زیاد بروم، 

ممکن است کنترلم را از دست بدهم.
این ترم با وجــود اینکه به جاهای زیادی 
فرســتادم،  کارآمــوزی  درخواســت 
ایمیل های بی شــمارم هیچ پاســخی 
نداشتند. حتی اگر به طور معجزه آسایی 
پاسخی داشــتند، معموالً به این صورت 
بود که »این تصمیمی بســیار ســخت 
بــرای ماســت... « و با ایــن جمله تمام 
می شــد: »در حال حاضر نمی توانیم با 
شــما همکاری کنیم«. همه می گویند 
من دارای پتانســیل قوی هســتم، باید 
به تالشــم ادامه دهــم و به تدریج موفق 

خواهم شد.
اما اعتمــاد به نفســی کــه در پس هر 
تجربه ای به دســت آورده بودم، ناگهان 

از بین رفت. به دنبال پاســخ های منفی 
پی درپی، بــه یاد درســی افتــادم که 
ســال ها آموخته بودم: هیچ کسی بدون 
تصور سقوط، پروازکردن را نمی آموزد. 
بال هایی که بــرای مدت ها پرورش داده 
بودم، تا روزی کــه نهایتاً اوج بگیرم، پاره 
شــدند. برای اولین بار من واقعاً سقوط 

کردم.
ما در پذیرش شکســت هایمان مشکل 

داریم. به ما یاد داده اند که نیفتیم.
در سن 11ســالگی یاد گرفتم که روی 
دوچرخه بودن بهتر از راندن آن اســت. 
چه کســی درِد افتادن را به راحتِی بودن 
روی دوچرخه ترجیــح می دهد؟ حتی 
در آن هنگام که اجازه داشــتم بیرون از 
پارکینــگ نیز دوچرخه ســواری کنم، 

همچنان مســیر پیــاده روی نزدیک را 
انتخاب می کردم. همیشه وزن بیشتری 
روی پای عقبــی ام قرار مــی دادم تا از 
ســرعتم بکاهم. احتیــاط را بر هیجان 
برخورد باد بــه انگشــتان و صورتم در 
مسیرهای ســرازیری ترجیح می دادم. 
انتخاب مــن، کنترل داشــتن بــود تا 

رهاکردن.
اما زندگــی، پارکینگ خانه نیســت که 
بتوانید دور آن بچرخید. زندگی خیابانی 
شلوغ اســت، جایی اســت که تصادف 
می کنید یــا گم می شــوید. نمی توانیم 
ســرعت حرکتمان را انتخــاب کنیم یا 
برخی اوقات نمی دانیم چرا اصاًل حرکت 
نمی کنیــم. رویدادهــا رخ می دهنــد. 
اینکه برخورد ما با آن ها چگونه باشــد، 

تعیین کننده اســت. من به هرجایی که 
درخواســت کارآموزی دادم، رد شدم. 
اگر بگویم ناراحت نشدم، دروغ گفته ام. 
این تابســتان به جای کارآموزی به خانه 
مــی روم و زمانــم را با خانواده ســپری 

می کنم و پشیمان هم نخواهم شد.
نمی توانیم بگوییــم چه تعدادی از مردم 
ما را رد یا قبول می کنند. قبل از برخورد 
تندباد به ما و افتــادن از دوچرخه، هیچ 
اخطاری دریافــت نمی کنیــم. قبل از 
اینکه با دستانی باز شروع به پرواز کنیم، 
به ما گفته نمی شود که کسی بال هایمان 

را بسته است.
خراش ها و کبودی ها خوب می شــوند. 
بال ها مجدداً رشــد می کننــد. همواره 
می توانیــم گــرد و غبار را پــاک کنیم، 
آســیب ها را از بین ببریــم و دوباره بلند 

شویم. زندگی ادامه دارد.
ابتدا نیازمنــد کمک هســتیم، کمک 
مادرانمان، دوستانمان و همه کسانی که 
ما را دوست دارند. آن ها زخم های ما را با 
تشویق خود درمان می کنند؛ دوچرخه 
ما را از زمین بلند کرده، دستشان را برای 
ما دراز می کنند تا از زمین بلند شــویم؛ 
با لبخند خود به ما یــادآوری می کنند 
آنچه از آن می ترســیم چیــزی بیش از 
الستیک و دنده نیست. سپس ما باید به 
خودمان کمک کنیــم. باید مدام با خود 
تکرار کنیم که با شکست هایمان تعریف 
نمی شویم. ما می توانیم شکست بخوریم 
و باید خوش حال هم باشــیم؛ چون در 
غیر این صــورت چگونه خواهیم فهمید 

پروازکردن آسان بوده است؟

دوشنبه هفته گذشــته دانشگاه ما  علمی
میزبان ســدریک ویالنــي، یکي از مترجم: سعیده بهادری

برترین دانشــمندان ریاضي جهان بود.  ویالني رســاله 
دکتري خود را با مطالعه معادله بولتزمن در سال 199۸ از 
دانشــگاه دوفین پاریس و تحت نظارت دکتر پیری لوئی 
الئنز، برنده مدال فیلدز ســال 199۴، به پایان رساند. او 
هم اکنون اســتاد دانشگاه لیون فرانســه و مدیر مؤسسه 
پژ وهش هاي ریاضي هانري پوآنکاره در پاریس اســت. از 
مهم ترین افتخارات این استاد ۴2 ساله فرانسوي مي توان 
به جایزه هانري پوآنکاره ســال 2009 و مدال فیلدز سال  

2010 اشاره کرد.
موضوع صحبت هاي ویالني که با اســتقبال چشــمگیر 
دانشجویان همراه بود »ابدیت و بررســي پایداري رفتار 
سیاره ها و ستاره ها« بود. ایشان  در ابتدا به اهمیت ریاضیات 
و نقش پررنگ آن در توسعه علم و فناوري در عصر حاضر 
اشاره کرد و با اشــاره به رتبه بندي مشاغل آینده در مجله 
وال استریت ژورنال، شــغل ریاضي دانان را از مهم ترین و 
کلیدي ترین شغل های نسل  آینده دانست. ایشان پروژه 
ساخت قلب مصنوعي، دســتگاه هاي پیشرفته پزشکي 
مانند MRI و ساخت سازه هاي معماري را که در گذشته 
حتی قادر به طراحي آن نبودیم، به عنــوان چند مثال از 
پیشرفت هایي عنوان کرد که ریاضیات در دو دهه گذشته 

براي بشر به ارمغان آورده است.  
 وي بخش بعدی ســخنان خود را به ارائــه تاریخچه اي از 
مطالعه رفتار اجسام ســماوی اختصاص داد. براي قرون 
متمادي رفتار ستاره ها، رفتاري ثابت و مسیر حرکت آن ها 
در آســمان پیش بیني پذیر بوده است؛ اما چیزي که مایه 
تعجب متفکران گذشته بود، مســیر حرکت سیاره ها در 
آسمان شب بود. کالدیوس تالمی  )90-160 بعد از میالد( 
مصری اولین دانشمندي بود که توانست مدلي براي رفتار 
سیارات ارائه دهد. مدل او  بر اســاس فلک تدویر  بود. این 
مدل طبق مــدل زمین مرکز بطلمیوس، ســیارات را در 
مسیرهایي فرض مي کرد که از دایره هایي کوچک تر سوار 
بر دایره بزرگ تر بــه دور زمین درحال حرکــت بودند. تا 
1۴00 سال بعد این طرز تفکر دست نخورده باقي ماند تا 

اینکه کپرنیک با انقالب خود تحولــي در نگاه ما به جهان 
اطراف به وجــود آورد و مردودبودن نظریــه زمین مرکِز 
بطلمیوس را اثبات کرد. نیم قــرن بعد، کپلر انقالبي را که 
کوپرنیک به وجود آورده بود، تکمیل و قوانین سه گانه خود 
را معرفي کرد. قهرمان بعدي این داستان پرنابغه نیوتون 
بود که پس از چهل ســال مطالعه، قانون جاذبه عمومي 
را ارائه و مفهــوم گرانش را معرفي کــرد. همان طور که از 
معادله عمومي گرانش مشخص است، هر دو جسمي که 
جرم داشته باشند با هم برهم کنش جاذبه اي دارند و این 
به معناي پیچیده تر شــدن مطالعه رفتار اجسام سماوي 
است؛ زیرا تمامي ســیارات و ستاره ها در حال برهم کنش 
با یکدیگرند و بر یکدیگر تأثیر مي گذارند. ایشان با تأکید 
بر این نکته که نیوتون ۴0سال از عمر خود را وقف مطالعه 
پیش از انتشــار قانون جاذبه کرد، از اجبار دانشــجویان 

دکتری به عجله کردن در انتشار مقاالت انتقاد کرد. 
 همین موضوع که اجســام زیادي در منظومه شمسي و 
به طــور کلي کهکشــان ها وجــود دارند، این ســؤال را 
برمي انگیزد که آیا رفتار ستاره ها و ســیاره ها تا ابد پایدار 
می ماند یا تجمع اختالل ها و خطاها در نهایت به یک سامانه 
ناپایدار منجر خواهد شد. ســؤالي که در پایان، خود دکتر 
ویالني جواب قاطعي براي آن نداشت. ایشان ریاضیات را 
علمی عنوان کرد که در آن بیش از اینکه نتایج مهم باشد، 
فرایند منطقی و فکری که ما را به نتیجه می رساند، دارای 

اهمیت است.
شــروع مناقشــات درباره پایداری یا عدم پایداری رفتار 
سیاره ها و ستاره ها به دوران الیبنیتز و نیتون باز می گردد، 
زمانی که  قانون جاذبه به تازگی کشف شده بود. این موضوع 
که برهم کنش میان هر دو جســم که جرمی دارند، وجود 
دارد، این ســؤال را برمی انگیخت که اثر برهم کنش های 
اجسام سماوی آیا منظومه شمسی را به سمت ناپایداری 
و برخورد سیارات و خورشــید پیش می برد یا اینکه اثرات 
جاذبه ای ســتاره ها و کهکشــان های دوردست و اجسام 
ســرگردان آن قدر کوچک اســت کــه در درازمدت هم 
نمی تواند اختالل درخور توجهی در رفتار سیارات منظومه 
شمسی اعمال کند. خود نیوتن به  دلیل اعتقادات مذهبی 

بر این باور بود که نیرویی الهی ســامانه را برای همیشــه 
پایدار نگه خواهد داشــت. در نجوم وقتی صحبت از مدت 
زمان های طوالنی می شــود، صحبت از میلیاردها سال 
است. عدد اپسیلون ε که در ریاضیات به عنوان نماد اعداد 
بســیار کوچک به کار می رود، برای مطالعه تحول زمانی 

اجسام سماوی 1000 سال است. 
دانشمند بعدی هانری پوانکاره بود که ثابت کرد سامانه 
سماوی درنهایت ناپایدار می شود. تالش های وی بنیان 
نظریه اغتشاش را بنا گذاشــت. نتایج پوانکاره تا سال ها 
مورد قبول بود تــا اینکه در ســال 195۴ کلوموگروف، 
ریاضی دان روسی تبار قضیه ای را اثبات کرد که براساس 
آن اگر ســامانه کامــاًل انتگرال  پذیری با ســاختار اولیه 
مشخص مختل شــود، با احتمال زیاد ســامانه به حالت 
پایا می رسد. مفهوم این جمله در مطالعه پایداری سامانه 
کپلری، نقض حرف پوانکاره نیست. درواقع اثبات این نکته 
است که احتمال رخداد ناپایداری که پوانکاره پیش بینی 
کرده بود، بسیار اندک است. اما این هم پایان ماجرا نیست 
و مشکل در کاربست پذیری قضیه کولموگروف در رابطه با 
منظومه شمسی خودمان است. در عصر جدید با پیشرفت 
قدرت محاســباتی و ظهــور رایانه، شبیه ســازی های 
کامپیوتــری به کمک بشــر آمده تا شــاید این مباحثه 
طوالنی به نتیجه برسد. مباحثه ای که سال هاست ذهن 
ریاضی دانــان و فیزیک دانان بزرگی را به خود مشــغول 

کرده است.        
دکتر ویالني در پاسخ به سؤالي، به تبیین راه هاي موفقیت 
پرداخت و از دانشجویان خواست تا با تمرکز بر یک موضوع 
و رشته خاص و در عین حال آگاهي و کنجکاوي در رابطه با 
موضوع هاي دیگر زندگي علمي خود را به پیش برند. وي 
زندگي را مملو از اتفاقات پیش بیني نشده دانست و نقش 
این اتفاقات را هم نادیده نگرفت. از نظر وي در ابعاد بزرگ 
یک کشور یا یک دانشگاه باید به پیشبرد همه گرایش ها 
و همه علوم به طور هم زمان بها داد. وي دانشــجویان را به 
مطالعه و کنجکاوي کردن در ســایر زمینه هاي علمي و 
سفر به خارج از کشور براي آشــنایي با زمینه هاي علمي 

کمترشناخته شده تشویق کرد.

ما در پذیرش شکست هایمان مشکل داریم

ما می افتیم، پیش از آنکه پرواز کنیم
سخنرانی سدریک ویالنی در سالن جابر دانشگاه

ریاضیات به توان ابد

کمیک برگزیده

کـــــــمی آن ســـــــــوترعلمــــــــــــــــــــــــــی شماره 655  سه شنبه 29 اردیبهشت  94شماره 655  سه شنبه 29 اردیبهشت  94دریچه

رتبه بندی دانشگاه های جهان اسالم
 )ISC( دانشگاه صنعتی نوشــیروانی بابل: پایگاه اســتنادی علوم جهان اسالم
برای چهارمین ســال متوالی دانشــگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشــور را به صورت 
رسمی رتبه بندی کرد. رتبه بندی ســال 1392 در 5 زیر گروه شــامل دانشگاه های 
جامع، دانشگاه های صنعتی، پژوهشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی، دانشگاه های هنر و 

دانشگاه های علوم پزشکی منتشر شده اســت. در رتبه بندی دانشگاه های صنعتی کشور، دانشگاه های امیرکبیر، 
شریف، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر، نوشیروانی بابل، صنعتی سهند، صنعتی شیراز و صنعتی 

ارومیه به ترتیب در لیست 10 دانشگاه برتر قرار دارند.

مالقات هیئت رئیسه دانشگاه تهران با وزیر امور خارجه
دانشگاه تهران: سرپرســت دانشــگاه در این دیدار، جذب دانشــجوی خارجی و 
همکاری های دانشگاهی با دانشگاه های مختلف دنیا را در راستای دیپلماسی علمی ذکر 
کرد. وزیر امور خارجه هم در این باره گفت: دانشــگاه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و 
افتخار می کنم که خودم به جامعه دانشگاهی تعلق دارم و مطمئناً وزارت خارجه خدمات 

الزم را در حوزه وظایف خود به دانشگاه ها و جامعه دانشگاهی ارائه خواهد کرد. در بسیاری از کشورهای بزرگ، وزارت 
خارجه با دانشگاه ها ارتباطات گسترده ای دارند و دیپلمات ها و مقامات برجسته این کشورها محصول دانشگاه های 

بزرگ این کشورها هستند. ما هم باید از چنین موقعیت هایی استفاده کنیم. 

ژن احساسات

ژن ها در میزان حساســیت شــما نســبت به 
اطالعــات عاطفی دخیل هســتند. براســاس 
تحقیقــات عصب شناســان در UBC، وجود 
نوعی الگوی ژنتیکی خــاص، موجب وضوح و 
درک بهتــر تصاویــر مثبت و منفــی )از لحاظ 
احساسی( می شود و فعالیت برخی نواحی مغز 

را نیز افزایش می دهد.
درک افراد از مســائل احساســی در حضور یا 
عدم حضور ایــن ژن تغییر می کنــد. ژن مورد 
نظر ADRA2b اســت کــه نور اپــی  نفرین، 
انتقال دهنده عصبی را تحت تأثیر قرار می دهد. 
تحقیقــات نشــان داده اند که حــذف این ژن 
باعث توجه بیشــتر به کلمات منفی می شــود. 
پژوهش های اخیر اولین تحقیقاتی هستند که 
از تصویربرداری مغز برای یافتن چگونگی تأثیر 
ژن ها روی درک افراد از جهان اطراف اســتفاده 

می کنند.
دانشمندان با بررســی مغز 39 نفر که 21 نفر از 
آن ها دســتخوش تغییرات ژنتیکی قرار گرفته 
بودند، متوجه شــدند که حذف متغیرهایی از 
مغز، تصاویر احساســی را پیچیده تــر کرده و 

درک افراد از آن ها را تغییر می دهد. 
در بخشــی از این تحقیقات از افراد خواسته شد 
که میزان صــدای چند تصویــر را که محتوای 
عاطفی مثبت، منفی و خنثی داشتند، ارزیابی 
کننــد. افــراد فاقــد ژن ADRA2b درجات 
کمتری از سر و صدا را در تصاویر مثبت و منفی 
نسبت به خنثی تخمین زدند که بیانگر افزایش 

وضوح و دقت احساسی آن هاست. 
مطالعات تصاویر مغزی نشــان داده اســت که 
فعالیت در نواحی حساس به ارتباطات عاطفی 
در مغــز به طور درخور توجهــی در عدم حضور 
این ژن افزایش یافته اســت که این وابستگی، 
می تواند دلیل گرایش بیشــتر برخــی افراد به 

PTSD  را توجیه کند.
می تــوان از ایــن تحقیقــات نتیجــه گرفت 
احساســات فقط درمورد چیزی نیست که ما 
از جهان درک می کنیم، بلکه بیشــتر مربوط 
به چگونگــی تأثیر مغز ما بــر ادراکمان از آن 
اســت؛ چراکه ژن ها روی دیــدن جنبه های 
مثبــت و منفی از جهــان تأثیــر می گذارند. 
به نظر می رســد نویســنده فرانسوی، مارسل 
پروست که از نظر احساســی بسیار حساس و 
خالق بوده اســت نیز این ژن را نداشته است؛ 
زیــرا در بســیاری از آثارش به بازنویســی و 
خلق چندین و چندباره یــک اتفاق یا خاطره 

پرداخته است.
حــذف ژن ADRA2b در درجــات مختلفی 
درمیان اقوام متفاوت ظاهر می شــود و الگوی 
خاصی ندارد و اینکه شــما نســبت به مسائل 
عاطفی بیش از حد حســاس هســتید، لزوماً 
ناشــی از نحــوه تربیــت و تجارب احساســی 
متفاوتتان نیست، بلکه می تواند ناشی از فقدان 

این ژن باشد!

شماره دانشجویینام و نام خانوادگی
92109161مریم فیروزی

91210563مهدی ارشاد اصفهانیان
91206۸62کاظم عباسی زاده

91207126شاهین راد
912067۸7مریم تراب بیگی

93105556امیر عباس جاللی
9010۸۴0۴سهیل خدادادی

9020۴632امیر عبدالهی
9170116۴آرش محمدحسینی

93103222سیدعلیرضا سیدآتشی
91105133محمدهادی فتوره چی

۸۸110397یاسمن اصفهانیان

شماره دانشجویینام و نام خانوادگی
922115۴۸علی اکبر کریم زاده

912116۸7امیر نجفی
91206251نادر جهان بخشی

۸910916۸محمدامین شاکرپور
9310۸۴56علیرضا مسرور
90101705دانیال درویش

91212167رضا نوری
91109۴6۸مریم حاجی بزرگی

91209116میالد رشادی
923009۸3رحیم طلوعی

93105353فاطمه علی پور

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

خانــه کاغــذی نمایشــی کمدی اســت که 
زندگی خانواده ای را زیر ســایه سنگین جنگی 
جهان شمول روایت می کند. نمایش نامه خانه 
کاغذی را حمیدرضا نعیمی نوشــته اســت و 
کارگردانی آن را مهــدی برومند برعهده دارد. 
این نمایش در تیرماه ۸9 نیز در کارگاه نمایش 

مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته بود.
داســتان درباره زن و شوهری اســت که بعد از 
سی ســال زندگی مشترک در شــب سالگرد 
ازدواجشان به این نتیجه می رسند که مفهومی 
برای زندگی شان نداشتند. آن ها حس می کنند 
در این مدت زندگی مضحکی را تجربه کرده اند 
و تنها دلیلی که یکدیگر 
کرده انــد،  تحمــل  را 
وجــود دو فرزندشــان 
بــوده اســت. کارگردان 
خانه کاغذی درباره این 
نمایش می گوید: »تم نمایش درباره صلح است 
و زیان و خســرانی کــه مردم عــادی از جنگ 
ابرقدرت ها بــا یکدیگر می بینند. متأســفانه 
شرایطی که جنگ به انسان ها تحمیل می کند، 
تنش هایی برایشــان به وجود می آورد که بعد 
انســانی آن ها را زیر ســؤال می برد«.بازیگران 
خانه کاغذی خسرو شهراز، نسیم ادبی، نوشین 
تبریزی، مهدی برومند و محمد هادی عطایی 
هستند. این تئاتر از 13 اردیبهشت شروع شده 
و تا تا 13 خرداد، هرشب ســاعت20:۴0 روی 
صحنه تماشــاخانه باران اســت. برای خرید 
بلیت می توانید به ســایت تیوال بروید و برای 
رزرو بلیت با شماره 0935۴۸59613 تماس 

بگیرید. قمت بلیت هم 20هزار تومان است.

خانه کاغذی

بچه رزماری نــام رمانی از آیــرا لوین و فیلمی 
از پوالنسکی اســت که فیلمش در همه جای 
دنیا معروف تــر از کتابش اســت. البته فیلم 
بچه رزماری برخالف اکثر فیلم های اقتباسی 
خیلی خــوب از آب درآمده اســت؛ ولی این 
چیــزی از مهجورماندن کتاب کــم نمی کند. 
اخیراً نشر کالغ این رمان آمریکایی را با ترجمه 
محمد قائد منتشــر کرده است. قائد در مقدمه 
کتاب ضمن اشــاره به کم نقص بودن اقتباس 
پوالنســکی از رمان، توضیح می دهد که بچه 
رزماری با اینکه کتابی پرفروش شــد، باز هم 
نتوانســت در میان خوانندگان جدی و دنیای 

ادبیات جایــگاه خود را 
پیدا کند.

کتاب بچه رزمــاری در 
دسته آثار ترسناک قرار 
دارد. زن و شــوهری بــا 

تغییر مکان زندگی شــان با مشکالتی مواجه 
می شوند. مشکالتی که توهم نیست و در جهان 
خارج واقعیت دارد. تا جایی کــه زن در پایان 
فیلم خود را محاصره شــده در میان گروهی از 

شیطان پرستان می بیند. 
هرچند خــود کتاب بچــه رزمــاری خیلی 
جنجال به پا نکرد، جالب اســت بدانید بعد از 
اینکه پوالنســکی فیلم آن را ســاخت و اکران 
کرد، تعدادی از شیطان پرستان او را به افشای 
رازهایشــان متهم کردند و همسرش را به قتل 

رساندند!
می توانید برای جذابیت و القای حس وحشت 
بیشتر، موســیقی معرکه فیلم بچه رزماری را 
دانلود کنید و موقع خواندن کتاب گوش کنید.

بچه رزماری

سمبوسه یکی از غذاهای عربی خوش مزه 
و پرطرفدار بین ما فارس هاست. مخصوصاً 
وقتی خســته و گرســنه، حوالی میدان 
انقالب باشی، آن موقع است که یکی دو تا 
سمبوسه با سس خردل حسابی می چسبد. 

اما این غذا را خودتان هم می توانید در خانه یا خوابگاه 
درست کنید. مواد دم دستی دارد، راحت و زود درست 
می شود و بهداشــتی تر هم هســت.مواد الزم: چند 
تا سیب زمینی؛ چند شــاخه جعفری تازه؛ تا آستانه 
توانایی تان در غذای تند خوردن، فلفل سیاه؛ به مقدار 
الزم نمک و نان لواش.سیب زمینی ها را بپزید و بعد با 
گوشت کوبی، ته اسکانی، چیزی له کنید. جعفری ها 

را خرد کنید و قاتی ســیب زمینی کنید. 
نمک و فلفل را هم اضافــه کنید. حاال باید 
مواد را داخل نان ها بریزید و بگذارید سرخ 
شود. نان ها را مستطیلی و به طوری بُبرید 
که طول نان کمی بیشــتر از دو برابر عرض 
نان باشد. با این ابعاد، مســتطیل از چهار مثلث کنار 
هم و یک گوشه مســتطیلی اضافه تشکیل می شود. 
کمی از مواد را مثاًل در مثلث سمت چپی بریزید و بعد 
نان را روی مثلث ها تا بزنید. دســت آخر هم آن گوشه 
مســتطیلی اضافه را روی این مثلث ها تا بزنید تا مواد 
نریزد. سمبوسه ها را بگذارید سرخ شود و با سس فلفل 

یا خردل یا گوجه میل کنید. 

سمبوسه

گــروه پالت در همین اردیبهشــت ماه کنســرت 
داشــت و به صورت عجیبی، تقریباً همه بلیت های 
دو شــب اجرایــش در 20 دقیقــه اول شــروع 
بلیت فروشــی تمام شــد. حاال قرار اســت 3 تا 5 
خرداد ماه اجراهــای دیگــری را در تاالر وحدت 

داشته باشد.
 این خبری بــود که ایــن گــروه در روز رونمایی 
آلبوم جدیدش به هــواداران فراوانی که به عمارت 
مسعودیه آمده بودند، داد. شــهر من بخند عنوان 

دومین آلبوم گروه پالت اســت، هرچند 
به خوبِی اولین آلبوم آن ها، آقای بنفش 

نیست. 
آثار گــروه پالت در دســته موســیقی 
تلفیقی ایرانی قرار می گیرند. این گروه 

اولین بار در تئاتری از هومن سیدی در 1391 روی 
صحنه رفــت و قطعه معروف »نرو بمــان« را اجرا 
کرد. ســال بعد آلبوم آقای بنفش را به طور رسمی 
منتشر کرد و چند ماه بعد هم در پایان فیلم ماهی 
و گربه، ترانه ای به نام »باد مارا با خود خواهد برد« 

را اجرا کرد.
خواننده این گروه امید نعمتی اســت که پیش از 
این در گروه دنگ شــو بوده است. اجرای این گروه 
در تلویزیون، امــا از ماندگارتریــن کارهای آن ها 
است، وقتی در ســال 1392 به دعوت 
برنامه رادیو هفت در شــبکه آموزش به 
تلویزیــون آمدند و به دلیــل ممنوعیت 
نمایش ســاز، قطعــه ای را بــه صورت 

پانتومیم اجرا کردند!

کنسرت پالت

دنیای تو ســاعت چند پیشنهاد فیلــم ســینمایی در 
اســت؟ اولین ســاخته صفــی یزدانیان، 
منتقد، مترجم و نویســنده معروف است. 
در این فیلم بــاز هم لیال حاتمــی و علی 
مصفا باهم بازی می کنند. دو بازیگری که 
بعد از آشنایی در فیلم لیال ازدواج کردند و 
از آن پس بارها در کنار هــم بازی کردند. 
اما این بار زهرا حاتمــی، مادر لیال و بازیگر 
ســابق هم آن ها را همراهی می کند. این 
اولیــن فیلم زهــرا حاتمی بعــد از مرگ 
همســرش علی حاتمــی اســت. صفی 
یزدانیان گفته اســت که از ابتدا فیلم نامه 
را برای لیــال حاتمی و علی مصفا نوشــته 

بود.
 اگر هیــچ دلیل دیگری هم بــرای دیدن 
فیلــم نداشــته باشــیم، احتمــاالً حس 
فضولی مان برای دیدن بازی زهرا حاتمی 
بعد از ســال ها، آن هم در کنــار دختر و 

دامادش ما را به سینما خواهد کشاند.
 بازیگر دیگــر این فیلــم که بــاز هم در 
نوع خود جالب اســت، کریستف رضاعی، 
آهنگساز معروف اســت که آهنگ سازی 

این فیلم را نیز برعهده دارد. 
مانی و عســل مصّفا، فرزندان لیال حاتمی 

و علــی مصفا نیــز برای ایــن فیلم آوازی 
خوانده اند. 

در دنیای تو ســاعت چند است؟ در بخش 
نگاه نــو و همچنین بخش هنــر و تجربه 
سی وسومین جشــنواره فیلم فجر حضور 
داشــت. ایــن فیلــم در بخش مســابقۀ 
»جلوه گاه شــرق« جشــنواره، ســیمرغ 
بلورین و جایزۀ نقدی بهتریــن فیلم نامه 
را دریافــت کــرد. به عــالوه در دنیای تو 
ساعت چند اســت به عنوان فیلم برگزیده 
منتقدان و نویســندگان ماهنامه فیلم در 

زمان جشنواره انتخاب شد.
 فیلم همچنین جایزه فیپرشــی جشنواره 
پوسان و جایزه طالیی فستیوال فیلم های 
شرقی ژنو را کســب کرده و در جشنواره 
کراال، جشنواره ســائوپائولو و... به نمایش 

درآمده است.
داستان فیلم 

گلی بعد از بیســت سال زندگی در فرانسه 
یک باره تصمیــم می گیرد به ایــران و به 
زادگاهش، شــهر رشــت ســفری کند و 

خاطراتش را ورق زند. 
مردی به نام فرهاد به اســتقبالش می رود 
و می گوید که دوست و آشــنایی قدیمی 
اســت، اما گلی اصاًل او را به یاد نمی آورد 

و این مســیری غریــب را بــرای قصه و 
شخصیت ها رقم می زند. 

عنــوان فیلم از یکــی از کتاب های مارکز 
انتخاب شده است.

 صفــی یزدانیــان در این مــورد توضیح 
می دهد: »عدم تطابق ســاعت ها در این 
فیلم مهم اســت. من در جوانــی کتابی با 
نام پائیز پدرساالر را می خواندم که مارکز 
آن را نوشــته و در یکی از بخش های این 
کتاب عاشق از معشــوقش می پرسد: در 
دنیای تو ســاعت چند اســت؟«. فیلم پر 
اســت از لحظات ناب عاشــقانه و پیش تر 

دیده نشده. 
  پوریا ذولفقــاری، منتقد فیلــم، درباره 
این فیلــم می نویســد: »یک عاشــقانه 
نــاب. آمیخته با خیــال و خاطــره... در 
ســینماي ایران کمتر فیلمي داشــته ایم 
که بــه انــدازه در دنیای تو ســاعت چند 
اســت مخاطبش را جدي گرفته باشــد و 
این میزان هماهنگي در ســاختار و قصه 
و شخصیت پردازي و فضاسازي اش وجود 
داشته باشــد. در دنیای تو ســاعت چند 
اســت فیلم خوبي است که شــبیه هیچ 
فیلمي نیســت. همین براي تحســینش 

کافي است«.

فیلمی برای کسانی که عشقی ازدست رفته دارند

در دنیای تو ساعت چند است؟
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هکری رباتی طراحی کرده اســت که کارش بی شــباهت به خود جناب هکر نیست: 
این ربات می توانــد رمز ترکیبی قفل هایــی نظیر قفل گاو صندوق های ســاده را در 
کمتر از 30 ثانیه پیدا و آن ها را باز کند.  Samy Kamkar  برای ســاخت این وسیله 
از الگوریتمی اســتفاده کرده است که می تواند شــماره های اول و سوم قفل های سه 

شماره ای را پیدا کرده و شماره دوم را نیز با در نظر گرفتن ۸ احتمال موجود به راحتی باز کند. این ربات بر اساس 
 کیت اپن ســورس Arduino طراحی شده اســت و جالب اســت بدانید که تمام قطعات این ربات با یک پرینتر

3 بعدی چاپ شده است. 

تشخیص سرطان با استفاده از گوشی
تومور شــبکیه یک نوع ناهنجاری اســت که درصورت عدم درمان می تواند کشنده 
باشد یا منجر به کوری شود. اما حاال راهی برای تشــخیص سریع آن پیدا شده است، 
آن هم از طریق دوربین گوشــی هوشمند شــما. این بیماری هنگام گرفتن عکس به 
شکل درخششی ســفید در چشــم نمود پیدا می کند. هر چند ممکن است این نور به 

دالیل دیگری هم ایجاد شده باشد، بهتر اســت برای اطمینان کودک مورد نظر را حتماً نزد پزشک برد. اولین بار 
مادری متوجه این موضوع شــد، زمانی که از کودکش عکس انداخت و متوجه یک نقطه نورانی در چشمان او شد 

و خوش بختانه به دلیل اینکه این اتفاق به موقع افتاده بود، کودک درمان شد. 

اف یـــــــــــــــــــــــــک

چطور هدفون مناسب انتخاب کنیم؟

توصیه هایی برای رستگاری خودمان و گوشمان
در ســال های دور و پیش از وجود  اف یک

واکمن، هدفون ها وسایلی بزرگ و سحر بختیاری
ناکارآمد بودند. به گونه ای که حمل یا اســتفاده از آن ها 
در محیط هــای خــارج از خانه کمی عجیــب به نظر 
می رســید و با قراردادن یک هدفون روی سر شباهت 
زیادی بــه آدم فضایی ها پیدا می کردیــد.  در دهه ۸0 
میالدی یکی از محصوالت تاریخ ساز به نام واکمن وارد 
بازار شــد که همه چیــز را تغییر داد و گــوش دادن به 
موسیقی را تبدیل به امری روزمره و راحت تر از گذشته 
کرد.  حاال تعــداد هدفون هــا این قدر زیاد اســت که 
انتخاب را واقعاً ســخت می کند. اما درمورد هدفون ها 

این موارد را خوب است که بدانید:

چه برندی بهترین هدفون را تولید می کند؟
احتمــاالً همــه روی Beats توافق دارنــد. کمپانی 
Beats Electronics از ســال 2006 شروع به کار 
کرد و پس از آن با تبلیغاتی وســیع ذهــن کاربران را 
در سراسر جهان به گونه ای مســخ کرد که محصوالت 
برند های رقیب نمونه هایــی تقلبی یا آماتــور به نظر 
برســند. اما آیا واقعاً این گونه است؟ به عنوان مثال برند 
آلمانــی Sennheiser یک کمپانــی  تولید کننده 
محصوالت صوتــی از جملــه هدفــون، میکروفون و 
اسپیکر است که در ســال 19۴5 میالدی یعنی حدود 
70 سال پیش تأسیس شده است و از آن تاریخ تا کنون 
به صورت کامــاًل حرفه ای به تولیــد محصوالت صوتی 
پرداخته اســت. با توجه به تجربه این کمپانی یا قدمت 
باالی کمپانی های AKG و Audio Technica  به 

نظر می رسد می توان به محصوالتشان اعتماد کرد.

 Frequency  یا فرکانس پاسخگویی
وقتی مشــغول چک کردن مشــخصات یک هدفون 
هســتید، در بخش فرکانــس پاســخ گویی حتماً با 
اعدادی همچونhz 60  یا hz 25 مواجه می شــوید 

که هرکــدام مشــخصه ای از بازه قــدرت تولید صدا 
در هدفــون اســت. مثــاًل هنگامــی کــه محدوده 
صدای هدفــون از 15 هرتز شــروع می شــود، باس 
قوی تری نســبت بــه هدفونی با محــدوده آغازی از 
25 هرتز ارائه می دهد و به همین ترتیب محدوده نهایی 
فرکانس های باالتر ماننــد 50 کیلوهرتز یا 30 کیلوهرتز 
در تولید صداهای زیر عمل می کنند. البته گوش انسان 
عادی با شــنیدن چنین فرکانســی ممکن است دچار 
 مشکالت شنوایی شدید شــود. پس به اعدادی همچون

50 کیلوهرتز یا 65 کیلوهرتز توجهی نکنید؛ چراکه صرفاً 
هیاهوی تبلیغاتی است و ارزش فنی ندارد.

Impedance  یا امپدانس
همان طور که می دانید هدفون ها بــا برق کار می کنند و 
به همین دلیل در صورتی که هدفون های قوی نداشــته 
باشید، به مرور زمان فرسوده و خراب می شوند؛ با توجه 
به این موضوع، جریان الکتریســیته ویبره یا لرزشــی 
خفیف در هدفون ها ایجاد می کند که در گوش شــما با 
صدایی مانند خش خش شنیده می شود و قطعاً صدایی 
جذاب و دل پذیر نخواهد بود؛ اما بــرای از بین بردن این 

صدا چه باید کرد؟ بــرای نابود کردن چنین صداهایی به 
امپدانس پناه می آوریم. واحد ســنجش امپدانس، اهم 

است که طبعاً هرچه باالتر باشد، خش خش کمتر است.

Sensitivity  یا حساسیت
ســاده بگوییم، کم ترین صدا یا اصطالحاً آهســته ترین 
صدا صفر دسی بل است و بیشــترین صدایی که می تواند 
تقریباً گوش شــما را کاماًل کر کند، ۸5 دســی بل است! 
این میزان صدا یک باره شــما را کر نمی کنــد، اما به مرور 
زمان و طی مدتی نه چندان طوالنی قطعاً آســیب جدی 
به شــنوایی تان وارد خواهد کرد. طبیعی اســت که همه 
عالقه دارند موسیقی مورد عالقه شان را به بلندترین حالت 
ممکن گوش بدهند، اما چه میزانی از صدا به گوش آسیب 
نخواهد رساند؟ اگر به صورت تجربی توضیح دهیم، وقتی 
که هدفون روی گوشــتان قرار دارد و افراد خانواده برای 
صدازدنتان باید به بلندترین حالــت ممکن فریاد بزنند، 
بدانید که صدای پخش شده در هدفون بسیار بلند است و 
به هیچ وجه چنین حجمی پیشنهاد نمی شود. گوش دادن 
به موســیقی با صدای بلند خوب اســت؛ امــا حفظ قوه 

شنیداری تا سن ۸0 سالگی بسیار لذت بخش تر است!

نرم افزار

ترفند
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آی تی نگار

اسمایلی  ها بخشی جدایی ناپذیر از مکالمات روزمره ما شده اند و آن را 
برای ما آســان تر و لذت بخش تر می کنند. اما می دانید اولین اسمایلی 
از کجا آمــد؟ این ســؤال دو تا جــواب دارد. یکی اســمایلی که ما در 
مکالمات نوشــتاری و چت اســتفاده می کنیم یعنــی :( و دیگری آن 
صورتک زردرنِگ خنــدان. این دو از ذهن اشــخاص متفاوتی بیرون 

آمده اند. اســمایلی که با کاراکترهای دو نقطه و پرانتز نوشته می شود را اولین بار 
در 19 ســپتامبر 19۸2، اســکات فلمــن )Scott Fahlman(، اســتاد جوان و 
محقق در دانشــگاه علوم انفورماتیک کارنگی ملون در پیتســبورگ در پیغامی 
برای دوســتانش فرســتاد. او و همکارانش در پی راهی برای تشخیص پیام های 
جدی از پیام های نه چندان جدی بودند. دقیقاً در ساعت 11:۴۴ وی پیامی برای 
همکاران خود ارسال کرد و گفت که :-( را برای شوخی ها و :-) را برای آنچه شوخی 

نیست، اســتفاده کنند. همان طور که می بینید اسمایلی پیشنهادی 
اولیه دماغ داشته، اما به مرور زمان توســط کاربران حذف شده است! 
خود اسکات فلمن از این اســمایلی اصاًل خوشش نمی آید و می گوید: 
»من دانشجویان خود را در صورتی که بینی اسمایلی را فراموش کنند، 
به شــوخی تهدید می کنم. برای من اسمایلی های شاد و غمگین بدون 
دماغ زشت هستند. آن ها بیشتر شبیه قورباغه هســتند!« اما بشنوید از خلق آن 
صورت زرد که هیچ ارتباطی به فارست گامپ ندارد و  کار شخص دیگری است به 
نام هاروی بال ) Harvey Ball(. گرافیستی که این صورت را روی صفحه ای زرد 
نقاشــی کرد و آن را به طرحی جهانی تبدیل کرد. بعد از مرگ وی در سال 2001 ، 
بنیادی به نام »بنیاد لبخند جهانی« به نام او شکل گرفت. اولین جمعه ماه اکتبر هر 

سال نیز به عنوان روز جهانی لبخند جشن گرفته می شود. 

تاریخچه صورتک خندان

Foursquare
 زمان هایی پیش می آید که 
آدم واقعاً نمی تواند درمورد 
جایی کــه می خواهد برود، 
تصمیــم بگیرد. یــا اینکه 
می خواهد از قبل درموردش 

بداند تا مکان مناســب را با توجه بــه عالقه و البته 
جیبش انتخاب کند. یا اینکــه به منطقه جدیدی 
ســفر می کند و هیچ چیز درباره اش نمی داند. در 
چنین مواقعــی Foursquare بــه کار می آید. 
اپلیکیشــنی که در هر زمان و هر جایی که باشید، 
می تواند برای شما مثل نقشه ای کامل عمل کند. 
اگر به دنبال کافه یا رســتورانی مناســب باشید، 
برنامه برایتان لیست کاملی از تمامی رستوران ها و 
کافه های اطراف را نمایش می دهد، به همراه تمام 
اطالعاتی کــه درمورد آن هــا می خواهید بدانید. 
می توانید نظرات دیگر کاربران و دوســتانی را که 
قباًل آن را امتحان کرده اند، بخوانید و از قیمت هایش 
مطلع شــوید و عکس هایی از آن را هــم ببینید. 
همین طور نــام خیابان ها و مســیرها، مرکزهای 
خرید، پارک ها و مرکزهای تفریحی، مدرســه ها و 
دانشگاه ها و بســیاری دیگر را در آن می توانید پیدا 
کنید. ضمناً می توانید ازطریق همین برنامه بقیه 
را هــم در جریان بگذارید و ترتیــب یک دورهمی 
دوستانه را بدهید. خالصه که Foursquare یک 
شبکه اجتماعی شهری تمام عیار است و داشتنش 
روی گوشی شدیداً توصیه می شــود. این نرم افزار 
بــرای اندروید، ویندوزفــون، ios و ویندوز عرضه 

شده است.

بی نهایت ایمیل داشته باشید
ممکن اســت برای شــما 
هم پیش آمده باشــد که 
نیاز به ساخت چند اکانت 
در ســایتی خاص داشته 
باشید و مجبور به ساخت 

چندیــن ایمیل  مختلف شــده باشــید که کار 
خیلی وقت گیری است.

 اما بــه کمــک ترفنــدی کــه Gmail ارائه 
می دهد، برای همیشــه از دســت ثبت نام های 
مکرر در ســرویس های ایمیل خالص می شوید 
و تنها بــا یک بار ثبت نــام در Gmail، صاحب 
بی نهایت ایمیل می شــوید. نکته ای که درمورد 
Gmail وجــود دارد این اســت که بــه نقطه 
یا همــان DOT  غیرحســاس اســت. یعنی 
بــود و نبود یــک نقطــه در ایمیل شــما برای 
 جیمیــل هیچ تأثیــری نخواهد داشــت. مثاًل
 Rooz.name@gmail و Roozname@gmail
هردو یک ایمیل به حســاب می آینــد و به یک 
Inbox دسترســی دارند،  امــا در عین حال 
برای ســایت های مختلف و هنگام ثبت نام، این 

ایمیل ها متفاوت خواهند بود.



این توت ها واس ماس
همه میوه های دانشگاه 

حاللتان. اصاًل مال خودتان 
است، حقتان است، سهمتان 

است. فقط بیایید و این دم 
امتحانات مراقب دست و بالتان 

باشید. یادتان باشد ارتفاع 
درختان توت بعضًا به 25 متر 

هم می رسد.

از طرف سرنگهبان

را  مطلــب  ایــن  وقتــی 
می خوانیــد، مــن از اینجا 
خیلــی دورم. بگذارید ابتدا 
مطلب این هفتــه را بگویم 
و بعد حــال و روز خــود را 
 که در راه روزنامه چه کشــیدیم.از آنجایی که به 
خرداد ماه نزدیک می شویم و ماراتن امتحانات در 
راه است، همه بسیار پرمشغله هستند. برای اینکه 
با برنامه ریزی به کارهایتان نظم دهید، چند نکته 
را باید یادآوری کنم: بند یک اســاس نامه: مبادا 
در برابر اســتادی که می خواهــد کوییز بگیرد یا 
تاریخ تحویل تمرین تعیین کند، شل باشید. دوره  
»چشم استاد« دیگر سرآمده است. آن  برای زمانی 
بود که ترکه دست استاد بود. االن نظام آموزشی 
واس مــاس، یعنی کاًل ماس مــاس. مهارت های 
قبل از امتحان: تقسیم سؤاالت تمرین، کپ زنی و 
سپس رفع تشابه از طریق تغییر متغیرها . بهترین 
راه پیشــنهادی بنده نیز این اســت که مثاًل a   را 

. 'a بکنید
تقلب: یکــی از به یادماندنی ترین این خاطرات 
اولین باری اســت که تقلب کردیــد. احتماالً به 
خاطر معصومیت کودکانه  بــه معلم هم گفتید. 
البته قطعاً بعــدش فهمیدید تقلب با معصومیت 
منافاتی ندارد، بســیار هم موجب بروز خالقیت 
می شود و سودمند است. هر مجرمی، جنایتکاری 
و حتی ترمیناتور دویی استحقاق بخشش دارد؛ اما 
کسی که می رود و گزارش تقلب می دهد، حقش 
فقط گیوتین است. بگذریم ، این ها را خودتان بهتر 
بلدید، برویم سر کشف محرمانه خودم. می دانید 
داالن مخوف جنــب ابنس که بــه اعماق زمین 
می رود و درونش تماماً ســیاه است، چه کاربردی 
دارد؟به تازگی فهمیده ام که اســتادها یک سری 
جلسات محرمانه در آن برگزار می کنند. مسائل 

مطروحه در این جلسات به شرح زیر است:
1. انتخاب زمانی بــرای امتحانــات، طوری که 
بیشترین هم پوشانی را با امتحانات سایر استادها 
داشته باشــد. کار بس ســختی هم هست. البته 
اســتادهای ما کاًل فرق دارند، ناســالمتی کانادا 

درس خوانده اند.
2.به روزرسانی اســتراتژی های مقاومتی دربرابر 
دانشجویانی که از هر راهی می خواهند کالس و 

کوییز را بپیچانند.
3.تدوین کتاِب چطور حال دانشجو را در ده ثانیه 
بگیریم کــه البته مصرف درون ســازمانی دارد و 

هرگز به دست من و شما نمی رسد.
۴.به اینجای جلســه که رســید، فهمیدند من 
پشــت در هســتم. االن هــم از گوانتانامو دارم 
مطلب روزنامه را برایتان می نویسم. سرنگهبان 
اینجا وقتی فهمید برای روزنامه شــریف مطلب 
می نویســم کلی خوشــحال شــد، چون اینجا 
روزنامه شــریف خیلــی معروف اســت. همه 
می خوانند. قول داده اســت مطلب را مخفیانه 
به سردبیر ارســال کند. در آخر بگویم که زندان 
ســخت اســت، ولی حداقل غذایش از دانشگاه 

بهتر است! 

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به لباس محلی. تقدیم می کنیم به همه زیبایی هایشان و در عین حال 
عفیف بودنشــان. تقدیم می کنیم به رنگ های زنــده همه لباس های اقوام ایران و تقدیم می کنیم به ســادگی 
و بی پیرایگی شــان. تقدیم می کنیم بــه خرده فرهنگ هایی که بعــد از قاجار بعضی ها تــالش کردند به امید 
جامعه ای به زور یک دست شده و به خیال خودشــان مدرن، از زندگی ما حذفشــان کنند. تقدیم می کنیم به 
همه تالش هایی که خرده فرهنگ های ایرانی برای بقایشــان کردند و تقدیم می کنیم به کم رنگ شدنشان در 

گذر زمان و بی توجهی ما. 

تقدیم می شود به .... 

صفحـــــــه آخـــــــــر

باالخره نمایشگاه کتاب امسال هم 
آمد و رفت. یکی از خارق العاده ترین 
نمایشــگاه های  عجیب تریــن  و 
دنیا کــه باوجود مطالعات بســیار و 
پژوهش های عمیــق هنوز که هنوز 
است کسی نفهمیده اســت که چرا این قدر از نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران اســتقبال می شود. از آنجایی که 
کادر روزنامه شریف بســیار دنیادیده و مجرب هستند، با 
برگزاری یک جلسه »طوفان ذهنی« به راحتی این دالیل 

را کشف کردند:
1-انتخاب هوشــمندانه مکان نمایشــگاه کتاب در یک 
دهه اخیر باعث شده اســت تا رفتن به نمایشگاه کتاب از 
حالت صرفاً  فرهنگی تبدیل به یک فریضه فرهنگی عبادی 
شــود. فضای معنوی و خاص مصلی که کم کم تبدیل به 
یکی از بناهای تاریخــی و یادمان های نیمه کاره معماری 
اسالمی ایرانی بدل شــده است، باعث می شود کسانی که 
هنوز به نمایشگاه نرفته اند از خوف قضاشدن »نمایشگاه 
رفتن« و عقوبت های اخروی آن، ســریعاً خــود را به آنجا 
رسانده و حداقل چند ساعتی را حضور به هم برسانند. البته 
سؤال اینجاست که مصالی تهران که محل برگزاری انواع و 

اقسام نمایشگاه هاست، چرا تغییر نام نداده و به نمایشگاه 
تهران تبدیل نشــده اســت که کاربرد ایضــاً عبادی هم 

می تواند داشته باشد!
2-مردم می خواهند با حضور در نمایشگاه، سرانه مطالعه 
مملکت را بــاال ببرند. می گویند ســرانه مطالعه مملکت 
حدود یک ساعت شده است. شما حساب کنید از این 60 
دقیقه، ۴0 دقیقه اش خوانــدن پیام های وایبر، واتس اپ، 
تلگرام و... باشــد. 5 دقیقه هم وقت برای مطالعه عوارض 
شــهرداری بگذارید کنار. 10 دقیقه هم نیازمندی های 
همشهری که بیشــترین مطالعه مطبوعاتی ایران است. 
می ماند 5 دقیقه به صورت فشرده در مدت زمان نمایشگاه و 

در حین تماشای جلد کتاب ها و خواندن پشت آن ها.
3-کل ایران را هم اگر بگردیــد، نمی توانید تنوع غذایی با 
برندهای مختلف فســت فودی را یکجا، آن هم در فضای 
بازی همچون نمایشگاه کتاب پیدا کنید. مسئولین وعده 
داده اند ان شاءاهلل در نمایشگاه های آتی گوسفند زنده نیز 

در نمایشگاه به فروش خواهد رسید. 
۴-عالقه بــه کنکور و تحصیــالت عالیه یکــی دیگر از 
انگیزه های حضور ملت در نمایشگاه است. احتمال خیلی 
خیلی زیاد با حــذف غرفه های قلمچی، آینده ســازان، 

گاج، مدرسان شــریف، علوی، پارسه، مبتکران و قسمت 
دانشگاهِی نمایشگاه کتاب، بازدیدکنندگان نمایشگاه به 
یک دهم جمعیت کنونی تقلیل یابد. آیا فکر کرده اید بعد 
از حذف کنکور، چه بر سر فرهنگ کتاب خوانی این مرز و 

بوم خواهد آمد؟
5-هیچ گاه رکورد زنی را دســت کم نگیرید. ملت عزیز ما 
وقتی بحث َکل َکل و رو کم کنی پیــش بیاید، توی جهان 
دومی نــدارد. وقتــی بازدیدکنندگان نمایشــگاه کتاب 
پاریس کــه از بی فرهنگ ترین و بی هنرتریــن مردمان 
جهان هستند، یک میلیون نفر است، پس بازدیدکنندگان 
نمایشگاه کتاب تهران می شود 5 میلیون. به همین سادگی 
و خوش مزگی. )یکی از نشانه های بی فرهنگی و بی حیایی 
پاریسی ها برج ایفل است که برعکس برج آزادی ما که لباس 
سفید و فیروزه ای تنش اســت، کامال لخت و عور است!(

6- هیچ کجای این کره خاکی و هیــچ تمدنی مثل ما به 
فرهنگ کتاب خوانــی اهمیت نمی دهد. کجــای دنیا را 
دیده اید که برای این امر مهم ســه چهار نهاد مخصوص 
داشته باشد. تصور کنید حضور فقط کارمندان این نهادها 
و ارگان ها در محیط نمایشــگاه کافی است که جمعیت 

بازدیدکنندگان ناگهان باال برود. 

۰912.8۰61: اون ني ني ملوســا هیچ کدوم پاشــون 
معلوم نیس. شاید از پاش خوشت نیومد.

   حیف دیالوگ عکس و مکث مربوط به 
دو رهگذر ،اونم  تو هفته گذشته بود؛ وگرنه حتمًا 

پیام شما رو بهشون می رسوندیم.

۰919.۰5۰9: سالم. صفحه آي تي هفته به هفته بهتر 
مي شه، ممنون.

   سالم. ممنون از شما.
۰912.۰5۰9: ســالم. آقا این کســاني که تو آیدا کار 
مي کنند، بعضاً خیلي بد صحبت مي کنند. دانشگاه که 

بقالي نیست، اینا هرجور مي خوان برخورد کنند.
   خیلــی نکته خــوب و مهمیه. حتی 
کارمندان تعاونی. مثاًل اسمشــون رو روی لباس 
کارشون نصب کنن، یه برگه شکایت هم بذارن که 

موارد بچه ها برسه دست مسئول مربوط.

اس ام اس

عکس و مکث

 ۸

من یار مهربانم
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