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خراشمیدهند
روزِ نهــم تیر بــود که مردی 
غریبه با حالتی خشن، گویی 
که ما خانه اش را اشغال کرده 
باشــیم، درِ اتاقمان را باز کرد 
و با عصبانیت گفت: شما چرا 
تخلیه نکرده اید؟ اگر تا یک ســاعت دیگر بیرون 
نروید، وسایلتان را بیرون می ریزیم! دستور گرفته 
 بود که اتاق هــای خوابگاه را از آدم ها و وســایلش 
خالی کند. البته شــاید این تفکیکی بود که  فقط 
در ذهن من وجود داشت.  در همین حال که هنوز 
بین خواب و بیداری بودم، عینکم را به چشــمانم 
زدم تا بتوانم درست ببینمش. وقتی به او که انگار 
به خانه ام تجاوز کــرده بود نگاه می کــردم، تمام 
تالشم را می کردم تا این بی حرمتی ها، بوی خوِش 
خاطراِت خوبی را کــه از روزهای خوِب شــریف 
داشتم، از سرم نََپراند. ما همان روزهای اول فهمیده 
بودیم که بیرون از دانشگاه، کسی برای دانشجوی 
شریف بودنمان، تره هم خرد نمی کند ولی فکرش 
را نمی کردیم که بــه این راحتی دروِن دانشــگاِه 
خودمان هم ســاده ترین حقوِق انسانی مان، زیر پا 
گذاشته  شود. شاید خیلی ها قید جامعه ای را زده 
باشند که در آن وقتی  دو غریبه  در مترو چشمشان 
به چشــم هم می افتد، جوری به هم نگاه می کنند 
که انگار از هفت نســل قبل با هــم در جنِگ مدام  
بوده اند. اما حداقل دلمان خوش بود که در شریف، 
شرافِت انســان را حرمت نگه می دارند. جوری با او 
رفتار نمی کنند که حقارت برایش عادی شود. فکر 
می کردیم اینجا اگر استادی وقت حرف زدن با ما، 
نگاهمان نکند بهمان بر می خورد، اما نه!  مشکل از 
خودمان هم بود. ما عادت کردیم. ما عادت کردیم 
هر بالیی هم که ســرمان می آورند حتی دلیلش 
را هم  نپرســیم! برای انجام هر کارِ اداری، پستمان 
به هر کســی که می خورد، ذره ای از شخصیتمان 
را بخراشد. ما یاد گرفتیم حتی وقتی که مثِل یک 
وســیله از اتاق هایمان بیرونمان می اندازند، فقط 
مثل یک وسیله  متحرک باشیم و هرگز به خودمان 
یادآوری نکنیم که دانشــجوی بهترین دانشگاه 
این کشور هســتیم.  باید پوستمان کلفت می شد 
تا دوام بیاوریم. با خودمــان فکر می کردیم که اگر 
قرار باشــد بابت هر کدام از این رفتارها به روحمان 
بربخورد همــان گونه  ضعیفی خواهیم شــد که 
منقرض می شود، غافل از اینکه مسیِر اصلِی سقوط 
را پیش گرفته ایم.  چند روز پیش یک نظرسنجی 
در سایت دانشــگاه نظرم را به خود جلب کرد که 
دلیل مهاجرت نخبگان را پرســیده بود. خودشان 
پایین بودن ســطح امکانات، مشکالت سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی و چند گزینــه  دیگر را برای 
انتخاب گذاشــته بودند. اما من فکــر می کنم که 
آن ها تا به حال با خودشان نیندیشیده اند که شاید 
خیلی از کسانی که می روند به دنبال پوِل آن چنانی 
نیستند، مشکل اصلی شــان گشِت ارشاد نیست، 
هیچ وقت انتظار نداشــتند که در بهشــت به دنیا 
آمده باشند و آرزوی خدمت به کشوری که این قدر 
مردِم آن ها را آزرده است،  در سر ندارند. شاید آن ها 
فقط نتوانستند عادت کنند. آن ها نتوانستند مثل 
خیلی های دیگر به فرسایش هر روزه  روحشان، در 

کشوری که عاشقانه دوستش دارند، عادت کنند.
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چرادیرآمدیم؟
بابت تاخیر سه هفته ای ما را ببخشید. اگر می خواهید بدانید چرا روزنامه این قدر دیر 
منتشر شد، باید به اندازه شنیدن یک دور کامل قصه حسین کرد شبستری فرصت 
داشته باشید و البته سرتان هم برای دردسر درد بکند. همین را بدانید که مشکالتی 
داشتیم برای انتشار و اساســا فلسفه وجودمان رفته بود زیر ســوال که باید چه کار 

بکنیم و چرا باید کار کنیم. خالصه اینکه ماجراها داشــتیم. این هفته اخیر هم که کلی ساختمان می ساختیم 
و در نتیجه آن دفتر روزنامه حســابی نو نوار شــده. اما حاال که آمده ایم، سفت پای کار هســتیم. پس ما را تنها 

نگذارید. اس ام اس بزنید، زنگ بزنید، اصال دو قدم راه بیایید دفتر روزنامه و پیگیر مشکالت دانشگاه باشید.

ازدواجدانشجویی
قابل توجــه دانشــجویانی که تاریــخ عقدشــان از اول مهــر ۹۳ تــا اول مهر 
 ســال ۹۴ بوده اســت، از ۱۱تا۳۰ مهــر فرصت دارید کــه با مراجعه به ســایت

 ezdevaj.nahad.ir برای ازدواج دانشــجویی ثبت نام کنیــد. دفتر مقام معظم 
رهبری این فرصت را فراهــم آورده و عالوه بر ازدواج، امکانــات دیگری از جمله 

سفر به مشهد مقدس و شرکت در کارگاه های آموزشی را برای زوج های تازه فراهم آورده است. الزم به ذکر 
است که امسال نوزدهین سال برگزاری جشن ازدواج دانشجویی است. برای تمام زوج های شریفی آرزوی 

خوشبختی و موفقیت داریم.
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چند سالی است که فارغ التحصیالن  ســال های دور دانشــگاه به بهانه گزارش
چهلمین سال دانش آموختگی شــان در دانشگاه جمع 
می شــوند و خاطرات زمان باال و پایین رفتن از پله های 
ابن ســینا را برای خودشــان زنده می کننــد. انجمن 
فارغ التحصیالن بعد از برگزاری جشــن چهلمین سال 
تاســیس دانشــگاه، جشــن های چهلمیــن ســال 
دانش آموختگی دوره های مختلف را برگــزار کرد تا در 
پنجاهمیــن ســال تاســیس شــریف نوبــت بــه 
فارغ التحصیل های دوره ششم دانشگاه برسد. پنجشنبه 
و جمعه هفته گذشته دانشگاه میزبان شریفی هایی بود 
که از زمان فارغ التحصیلی شــان دو برابر میانگین سن 
دانشجوهای کارشناسی می گذرد. برگزاری این برنامه در 
روزهای پایانی هفته البته چند حســن دارد. اول اینکه 
دانشــجوهای قدیمی در فضای خلوت دانشگاه فرصت 
کافی برای خاطره بازی دارند و مهم تر اینکه چشمشان به 
جمال ما روشن نمی شود تا تصورشــان از شریف به هم 
نریزد.  تنها در روز پنجشــنبه هفته گذشــته ده نفر از 
فارغ التحصیالن برای شرکت در مراسم جشن چهلمین 
ســال دانش آموختگان  دوره ششــم دانشگاه صنعتی 
شریف  از آن ســوی مرزها به ایران آمدند. این مراسم با 

هدف تکریم فارغ التحصیالن و خانواده هایشان و ایجاد 
بســتری برای ایجاد ارتبــاط حقیقی و مجــازی بین 
فارغ التحصیــالن دوره هــای مختلف برگزار شــده و 

برنامه های متنوع آن تا دوشنبه این هفته ادامه دارد.
از نکات مثبت این همایش توجه جدی فارغ التحصیالن 
به محتوای مراســم و بیان نکات بســیار جالبی از چهل 
ســال تجربه در صنعت و دانش اســت و البتــه از نکات 
منفی آن مثل هر ســال عــدم ارتباط درســت انجمن 
فارغ التحصیالن با دانشــجویان فعلــی و ناتوانی آن در 
جمع کردن دانشــجویان و فارغ التحصیالن از دوره های 
مختلف است. در حالی که تاالر جابر از فارغ التحصیالن 
دوره ششم پر شده بود به نظر می رسید می تواند تا چند 
برابر این جمعیت از دانشجویان فعلی و فارغ التحصیالن 

سال های پایین تر جذب این مراسم شوند و یک همگرایی 
بی سابقه در جامعه دانشگاهی ایجاد شود. از نکات جالب 
این همایش بیان خاطره یکی از فارغ التحصیالن ورودی 
۶۸ برق شــریف بود. وی خاطره ای از دلیل گذاشــتن 
استاپ در آخر کدهای فورترن از نظر دکتر قدسی را بیان 
کرد که دکتر دلیل آن را مشــابه ترمز ماشین در هنگام 
ایســتادن بیان کرده بود)خنده حضار(. واقعا فاصله بین 
نسل ها چقدر زیاد شده که بچه های دوره ششمی به یک 

چنین خاطره یخی حسابی می خندیدند .
خالصه اگر می خواهید دوران میانســالی تان را در قالب 
یک فارغ التحصیل موفق در خدمت به کشــور و بشریت 
مشاهده کنید، سعی کنید برنامه های بعدی انجمن را از 

دست ندهید.

جشن چهل سالگی دانش آموختگان 
دوره ششم دانشگاه

شیش تایی ها!

کالس حفــظ و تفســیر قرآن شــنبه ها   
از ســاعت ۱۶:۳۰ تــا ۱۸ و کالس تدبر در 
قرآن در روزهای یکشــنبه از همین ساعت 
برپاست. کالس ها به ترتیب از ۱۸ و ۱۹ مهر 
شروع شده اســت. برای ثبت نام به کانون 

قرآن و عترت مراجعه کنید. 
کانون هــای  دســتاوردهای  نمایشــگاه   
فرهنگی هنــری و انجمن هــای علمی از 
۱۹ تا ۲۲ مهر برپاســت. برای بازدید از این 
نمایشگاه، از ساعت ۱۰تا ۱۷ فرصت دارید 

که به ساختمان شهید رضایی سری بزنید. 
هم زمان با ۵۰سالگی دانشــگاه، تلویزیون   
اینترنتی شــریف راه اندازی شــده است. 
معرفی استادان برتر در حوزه های پژوهشی، 
آموزشــی، ارتباط بــا صنعــت، مصاحبه 
دانشجویان نخبه  برتر و ارائه  دستاوردهای 
علمی و پژوهشی دانشــگاه صنعتی شریف 
تهیه شــده و از راه این تلویزیون منتشــر 

می شود. 
تفاهم نامــه ای بین دانشــگاه و شــرکت   
کارآفرینی و فناوری ایران)کفا( امضا شد و 
هر دو طرف نسبت به انتقال و نصب دستگاه، 
تجهیزات از شــرکت کفا به دانشگاه و ارائه 
خدمــات آزمایشــگاهی در مرکز خدمات 

آزمایشگاهی دانشگاه موافقت کردند.
کانــون موســیقی، بــرای آشــنا کردن   
دانشــجویان بــا فعالیت های خــود امروز 
منتظــر عالقه مندان اســت. در این برنامه 
قطعــات موســیقی در آمفی تئاتر مرکزی 
از ســاعت ۱۶:۳۰ توســط اعضای کانون و 
شــرکت کنندگان اجرا می شــود. اگر شما 
هم دستی بر ساز دارید، آن را با خود همراه 

کنید. 
جلسات شعرخوانی کانون شــعر و ادب در   
ساعت ۱۶تا۱۸  دوشنبه ها برگزار می شود. 
اگر شــما هم مایل هستید شــعر خود را در 
این جلســات بخوانید، آثار خود را به آدرس 
ایمیل ksa.sharif@gmail.com ارسال 

کنید. 
کتاب راهنمای حل مســائل نقشه کشــی   
صنعتــی۱ تالیف مهنــدس محمدمهدی 
روحانــی، عضو هیئــت علمی دانشــگاه و 
مهندس هادی حســن پور توسط موسسه 
انتشارات علمی دانشــگاه صنعتی شریف 
منتشر شــد. بروید و اســتفاده کنید تا در 

درس نقشه کشی رستگار شوید.

یکلغوودوبرگزاری
برنامه فرود از برج ساختمان ابن سینا، امســال به دلیل اخذ نشدن مجوز از معاونت 
فرهنگی دانشگاه، لغو شد و بعد از چندین و چند سال، گروه کوه این برنامه را برگزار 
نکرد. اما برنامه های دیگر این گــروه ادامه دارد و هفته گذشــته برنامه پیاده روی 
از ماسوله تا ماســال ویژه پســران را برپا کرد. از ۲۲ تا ۲۴ مهر هم برنامه پیاده روی 

جنگلی در مسیر خلخال به پره سر ویژه دختران برگزار می شود. جلسه توجیهی، ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۱۹ 
مهر در کالس شماره ۱ ساختمان شهید رضایی اســت. فقط یادتان باشد برای شرکت در برنامه اول در سایت 

hamnavard.sharif.ir پیش ثبت نام کنید. 

قطارانتصابات
دکتر فتوحی آقای دکتر علی موقر را به عنوان مدیر روابط  بین المللی دانشگاه منصوب 
کرد. عالوه بر این دکتر فتوحی طی حکمی دکتر پروانه خسروی زاده را برای مدت دو سال 
به سمت معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی مرکز مذکور منصوب نمود. همچنین طی 
احکامی جداگانه، دکتر داریوش باستانی به عنوان معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی 

دانشکده مهندسی شیمی و نفت و دکتر مهدی برقعی به عنوان رئیس مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی و کنترل 
محیط زیست منصوب شد. دکتر مرادی نیز بنابر پیشنهاد معاونت فرهنگی، به سمت مدیر امور فرهنگی دانشگاه 

منصوب شد. دکتر فمیدا فالح رجب زاده نیز به سمت معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده مکانیک انتخاب شد. 

عکس خبری

امسال هم مثل سال های گذشــته غرفه آشنایی 
بــا کانــون یاریگــران در همکــف ســاختمان 
 ابن سینا از شــنبه ۱۱ مهر تا چهارشــنبه ۱۵ مهر 

برپا بود. 
یاریگــران  هفتــه  ایــن  فعالیت هــای  امــا 
 معطــوف به ایــن برنامه نبــود. پخش مســتند

 urbanized در روز دوشــنبه یکی از برنامه ها بود. 
عالوه بر این، همایــش کار داوطلبانه سه شــنبه 
 در ســالن جابر بن حیان دانشکده شــیمی برگزار 

می شود. 
اگــر تمایــل دارید عضــو ایــن کانون شــوید، 
 می توانید به ســاختمان شــهید رضایی ســری 

بزنید.



 ۳

بازاییکتابها
برای برخی پول دادن برای کتابی که تنها یک ترم مهمانشان است، دشوار است. از 
طرفی با باال رفتن هزینه ها و حتی باال رفتن قیمت غذای سلف، دانشجویان ناچارند 
از برخی هزینه ها بزنند. غرفه خرید و فروش کتاب دست دوم »بازای« جایی است 
برای کســانی که می خواهند با قیمت کمتری صاحب کتاب شوند. همین طور اگر 

کتابی دارید که آینه دق شــده اســت، می توانید آن را به این غرفه تحویل دهید. اگر هم می خواهید کار خیر 
انجام دهید، به جای فروش کتاب می توانید آن را به یکی از گروه های یاریگران، فردای ســبز یا محیط زیست 

بدهید. این غرفه از ۸ مهر مقابل در اصلی دانشگاه کار خود را شروع کرد و تا ۲۵ مهر هم برپاست.

آبرویازدسترفته
نمایش آبروی از دســت رفته از امــروز در آمفی تئاتر مرکــزی روی صحنه رفت. 
کارگردان این نمایش، احســان عرفانی از بچه های کانون تئاتر دانشگاه است و به 
عنوان پروژه پایانی کارگاه بازیگری مقدماتی به شــمار می رود. این نمایش از ۱۴ 
مهر تا دیروز، غیر از روز جمعه از ساعت ۱۶:۳۰ برپا بود و ورود برای عموم آزاد. متن 

این نمایش بر اساس رمان آبروی از دســت رفته کاترینا بلوم اثر هاینریش بل، توسط احسان عرفانی و فرزانه 
ولدخانی نگاشته شده اســت. اگر غفلت کردید و اجرا را از دســت دادید، فعال باید منتظر بمانید تا کار بعدی 

بچه های تئاتر روی صحنه برود.   

فرجامبرفرجام
مرتضی یاری تاییــد برجــام در مجلس و 

کنگره؛ این اصلی ترین دلیــل اختصاص ۹۰ روز 
زمان از ۲۶ تیر مــاه تا زمان امضــای برجام بود. 
برنامه  ای که دولت های ایران و اعضای ۱+۵ بر سر 
آن به تفاهم رســیدند و امضای آن منوط به تأیید 
مجلس های کشورهای مذاکره کننده شد. البته  
پرواضح بود که تصمیم اصلی را مجلس شــورای 
اسالمی ایران و کنگره آمریکا باید بگیرند. این در 
حالی بود کــه کنگره با اکثریــت جمهوری خواه 
مخالــف جــدی برجامــی بــود کــه در میان 
نمایندگان مجلــس ایران نیــز منتقدان جدی 

داشت. 
این میان امــا تفاوتی جــدی در روند بررســی 
برجــام در ایــران و آمریکا وجــود دارد. پیش از 
اعالم تفاهم دولت های ایــران و ۱+۵ در موضوع 
برنامه جامع اقدام مشترک، برای همه طرف های 
ذی نفع واضح و مشــخص بود که کنگره آمریکا 
زمانی معادل شــصت روز را برای بررسی طرح و 
رد آن در اختیــار دارد. مذاکره کنندگان ایرانی، 
دولت ایاالت متحــده، مردم همه کشــور های 
و  نماینــدگان  صدالبتــه  و  مذاکره کننــده 
سناتور های آمریکایی همگی از این زمان و روال 
کار آگاه بودند، شصت روز و رای گیری در صحن 

کنگره. 
حتی تعداد موافقان و مخالفان طرح رد برجام در 
کنگره نیز به طور روزانه به اطالع همه می رسید. 
به همین دلیل اوباما و همکارانش  در اتاق بیضی 
کاخ سفید چند روز زودتر از رای گیری در کنگره، 
رد نشدن برجام را جشن گرفتند چرا که مسجل 
شــده بود تعداد مخالفان طــرح از ۴۱ نفر عبور 
کرده و جمهوری خواهان امیــدی برای تصویب 

طرحشان ندارند. 
ایــن روال را بــا وضعیت بررســی برجــام در 
ایران مقایســه کنید. هیچ کس نمی دانســت 
که مجلــس دقیقا چه نقشــی در ایــن تایید یا 
رد دارد. مدت هــا پــس از ۲۶ تیر مــاه بحث بر 
ســر مرجع تصمیم گیری درمــورد برجام میان 
دولت و مجلس و فعاالن سیاسی در جریان بود. 
اینکه مسئول پرونده شــورای امنیت ملی است 
و نیازی به تاییــد مجلس نیســت. اینکه طبق 
قانون باید دولــت متن برجــام را ترجمه کرده 
به مجلس تحویل بدهد و نســخه فارسی آن هم 
در کنار نسخه انگلیســی مبنا قرار گیرد. اینکه 
دولت باید به مجلس الیحه بدهد و نداده اســت. 
اینکه مجلس می تواند ســکوت کند. در نهایت 
کمیسیون برجام با رای نمایندگان برای بررسی 
برجام انتخاب شــد و گزارشــش را به مجلس 
ارائه کرد. مجلــس هم طرحی یــک فوریتی را 
که کمیســیون امنیت ملی و سیاسیت خارجی 

مجلس آماده کرده بود به رأی گذاشت!
نگارنده قصد بررسی درستی تایید را رد برجام را 
ندارد. قصد این یادداشــت مقایسه روال بررسی 
موضوع واحد در در دو کشور بود، ایران و دشمن 

ایران.

اردوی ورودی های دانشــگاه، که  یکی از بزرگ ترین و پرهزینه ترین گزارش
اردوهای دانشــجویی محســوب می شــود، امســال 
از۲۳تا۲۷ شــهریورماه در مشــهد مقدس برگزار شد. 
اردوی امسال نســبت به ســال قبل چند تفاوت عمده 

داشت و مقداری حاشیه  بیشتر! 
اولین حاشــیه اردو پیش از آغاز آن و با اعتراض یکی دو 
انجمن و تشــکل دانشــگاه به روند برگزاری اردو شکل 
گرفت. آن هــا معتقد بودند اردو به صــورت یک  طرفه و 
توســط چند گروه خاص برگزار می شــود. در حالی که 
به نظر می رسید اردوی امسال نسبت به سال های قبل 
با مشــارکت تعداد بیشــتری از انجمن ها و تشکل های 
دانشگاه برگزار شده اســت. حضور اعضای انجمن های 
علمی دانشــکده ای و تعدادی از  اعضای تشــکل های 
سیاســی دانشــگاه )به عنوان کادر اجرایــی، مدعو یا 

سرگروه( مشهودتر از گذشته بود. 
برنامه هــای متنوعــی بــرای ورودی ها در ایــن اردو 
تدارک دیده شــده بود که از مهم ترین آن ها می توان به 
»شــلمپیاد« اشــاره کرد. ابتکاری که از سال قبل وارد 

برنامه ها شــد و طی آن، دانشــجویان ورودی هر رشته 
ضمن شرکت در یک بازی علمیِ  درون دانشکده ای، با 
کلیاتی از رشته خود آشنا می شوند. عالوه بر این برنامه، 
نشســت صمیمی با حضور یکی از اســتادان و یکی از 
دانشجویان ارشد/دکتری هر دانشکده هم از برنامه های 

قابل توجه اردوی امسال بود.
اما مهم ترین تفاوت اردوی امسال با سال های قبل در روز 
دوم آن رقم خورد. روزی که دانشــجویان ورودی برای 
برگزاری بخشــی از برنامه ها راهیِ  سالن همایش های 
سازمان صداوسیمای مشهد شدند. اولین برنامه ای که 
برای ورودی ها در این سالن تدارک دیده شده بود، یک 
برنامه مثال طنز به نام »شــندوانه« بود که قصد داشت 
نسخه شریفیِ  خندوانه را به نمایش بگذارد و لبخندی 
بر لب ورودی ها بنشــاند. درحالی که به جرئت می توان 
گفت این ایده، به دلیل پرداخت ضعیف و نبود خالقیت، 
شکســت خورد و کار به جایی رســید که ورودی ها به 
صورت خودجوش اقدام به شــعار دادن علیه این برنامه 
کردند! پس از این برنامه ضعیف اما یکی از جذاب ترین 
برنامه های اردو در همان ســالن برگزار شد؛ »شریفی 

سالم« که جلسه پرسش و پاسخی بود با حضور سه تن 
از اســتادان دانشگاه، آقایان روســتا آزاد، حق شناس و 
ابوالحسنی. شریفی سالم با اســتقبال خوب ورودی ها 
همراه شد و به نظر می رســید تا حدی توانست خاطره 

شندوانه را برای آن ها کمرنگ کند! 
یکی از عجیب ترین اتفاقات اردوی امسال، عدم حضور 
هیچ یک از مدیران ارشــد دانشــگاه بود. برخالف سال 
گذشــته که رئیس و معاون فرهنگی دانشگاه در مراسم 
اختتامیه اردو حاضر شــدند، امســال به جز یک پیام 
ویدئویی از طرف دکتر فتوحی هیــچ حضور دیگری از 
طرف هیئت رئیســه در اردو به ثبت نرسید و تنها آقای 
ملک ثابت، مدیر امور اجتماعی دانشگاه،  در اردو حضور 

داشتند. 
در مجموع به نظر می رسد اردوی امسال تا حد زیادی و 
با چشم پوشی از برخی ایرادات، شبیه اردو های گذشته 
و در فضایی صمیمی برگزار شد. اردویی که هدف اصلی 
آن آشــنایی ورودی ها با دوران دانشجویی است. به نظر 
می رسد خاطره اردوی امســال، برای ورودی های۹۴ 

خاطره ای خوش و فراموش نشدنی باشد!

ســالن مرحوم استاد 
سه شــنبه  جبــاری، 
میزبــان  ۱۲مهــر 
افتتاحیــه  مراســم 
اولین المپیــاد درون 
صنعتی  دانشــگاهی 
شــریف بــود. در این 
مراسم که از ساعت ۱۴ 
و با نیم ســاعت تاخیر 
آغــاز شــد، تیم های 
ورزشــی متشــکل از 
استادان و دانشجویان 
مختلف  دانشکده   ۱۴
حضــور  دانشــگاه 

داشــتند. مراســم با تالوت آیاتی از قرآن شروع شده 
و با خوانده شــدن ســرود جمهوری اســالمی ایران و 
برافراشته شدن پرچم کشورمان رســما آغاز شد. بعد 
از یک دقیقه ســکوت)!( به احترام درگذشتگان حجاج 
ایرانی در حادثه منا، دکتر قلی پــور مدیر تربیت بدنی 
در مورد اولین المپیاد ورزشی و همچنین دکتر وثوقی 
وحدت معاونت دانشــجویی درباره لــزوم تعامل بین 
اعضای دانشگاه سخن گفتند. در ادامه این جشن پس از 
پخش تاریخچه ایجاد دانشگاه صنعتی شریف و اجرای 
آهنگی توسط گروه موسیقی دانشگاه، تیم های ورزشی 

به همراه پرچمدارانشان 
و  رفتنــــــــد  رژه 
دانشکـــده هایشـــان 
را معرفــی کردنــد. با 
ورود مشــعل المپیــاد 
به ســالن و روشن شدن 
مشــعل اصلی توســط 
فرامرز خالقی  مهندس 
از پیشکسوتان ورزشی 
دانشگاه  فارغ التحصیل 
شــاهد آتش بازی زیبا و 
جذابی در ســالن بودیم 
که تمامی سالن را برای 
چند ثانیه روشــن کرد. 
مجری این برنامه آقای جواد خیابانــی بود که به گفته 
خودش از دانشجویان و شــاگردان مدیر تربیت بدنی 

است. 

در حاشیه
بزرگ ترین حاشــیه المپیاد تجمع و بیانیه تعدادی از 
تیم های ورزشــی دانشــگاه بود که انتقادات جدی به 
تربیت بدنی دانشگاه داشــتند. بیانیه تیم های ورزشی 
که نه تنها در فضای مجازی بلکه در حاشــیه مراســم 
هم در میان دانشجوها و اســتادان منتشر شد، حتی از 

تحریم مسابقات سخن گفته بود. البته تهیه کنندگان 
بیانیه تنها با نــام تعدادی از اعضای تیم های ورزشــی 
دانشگاه معرفی شده بودند.  بیانیه ای که در خبرگزاری 
دانشــجو و به تبع آن در تعدادی از سایت های خبری 
کشور نیز منتشر شــد. البته هیچ یک از امضاکنندگان 
حاضر به مصاحبه با این خبرگزاری نشــدند. در بخشی 

از این بیانیه آمده بود:  
»گفتنی اســت این تصمیم به معنای مخالفت با نفس 
مسابقات اســتاد - دانشجو نمی باشــد بلکه به معنای 
مخالفت با نحــوه برگزاری آن و حذف مســابقات بین 
دانشکده ای می باشد. لذا امید است این حرکت موجب 
ســوء تفاهم بین اعضای تیم های ورزشــی دانشگاه و 
استادان و دانشــجویان عالقه مند به شــرکت در این 

مسابقات نشود.«
مثل همیشــه تشویق عادل فردوســی پور توسط   
حاضران پرشور بود. اجرای موج مکزیکی در سالن 

حسابی فضا را با نشاط کرده بود.
فیلم برداری حرفه ای توســط هلی کم هم در سالن   

جباری توجه شرکت کنندگان را جلب می کرد. 
در زمان اجرای حرکات نمایشــی با توپ یا بدون   
توپ که گروه اجرا کننده گویــا خیلی آماده نبود و 

توپ از دست اجرا کننده ها در می رفت.
البتــه با وجــود مجری گــری خیابانــی و قدرت   
ســحرآمیز کلمات او در کل، مراســم نظم خوبی 

داشت!
در بخشــی از برنامه کلیپــی دربــاره تغییر و نه   

بازسازی سالن جباری پخش شد.

درباره اردوی ورودی های 94

از شلمپیاد تا شندوانه

المپیک با طعم اعتراض 

شماره 659  سه شنبه 21 مهر 1394بــــــــخش  خـــــــبری

افتتاح المپیاد ورزشی دانشگاه در سالن مرحوم جباری

سیاحت در سیاست
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پــــــــــــــــــــــرونــده شماره 659  سه شنبه 21 مهر 1394

رونق پروژه های عمرانی دانشگاه در تابستان

کارگاه عمرانی شریف
تابستان 94 برای شریف پر بود از پروژه های عمرانی، از سردر دانشگاه تا کف خوابگاه ها. آن هم در سالی که به عنوان سخت ترین سال مالی دولت از آن نام برده می شود. از تاخیر در اجرای تعدادی از پروژه ها و البته  بی سروسامانی یک هفته ای خوابگاهی ها که بگذریم، رونق پروژه های عمرانی دانشگاه را باید قدر دانست. ساختمان دانشــکده مکانیک بعد از یک دوره رکود رونق گرفت و بعضی ساختمان های قدیمی، رنگ و پرونده
رویشان نو شد. هنوز هم فضای کارگاهی از دانشــگاه کنار نرفته و با یک گذر در دانشگاه به خوبی می توانید حسش کنید.  به همین بهانه سراغ مهندس شیخ االسالم مدیر ســاختمان و تاسیسات دانشگاه رفتیم. مطالب این صفحه 

ماحصل گفت وگوی ما با مسئول اصلی پروژه های عمرانی دانشگاه است.  

اتاق های نونوار با کمی تاخیر
تابستان امســال هفت خوابگاه بازســازی شــد، یعنی هر خوابگاهی را که 
حوزه معاونــت دانشــجویی تخلیه کردند یــا قســمت هایی را که تخلیه 
کردند و در اختیار ما گذاشــتند، بازســازی کردیم. خوابگاه شهید احمدی 
روشن، طرشت۳، طرشت۲، شــوریده، بیمه، آزادی و شــهید صادقی. در 
خوابگاه های بزرگ، بلوک هایی که تخلیه نشد، کار زیادی نتوانستیم انجام 
بدهیم، یعنــی خوابگاه زنجان بلوک۲، در طرشــت۳ بلوک۲ را زمســتان 
گذشــته و عید امســال بازســازی کردیم و بلوک۳ را هم در تابستانی که 
گذشــت. بلوک۱ دوســال پیش کارهایی به عنوان تعمیرات اساسی شده 
بود که البته نمی شــود واقعا اســمش را تعمیرات اساســی گذاشــت ولی 
آنجا هم کاری انجام ندادیــم به دلیل اینکه فقط بلوک۳ تخلیه شــده بود.

بلوک۳ را که تخلیه شــده بود، کامل بازســازی کردیم. بلــوک۲ را هم که 
آشــپزخانه هایش مانده بود، بازســازی کردیم و در نتیجــه در حال حاضر 
بلوک۳ و ۲ به طور کامل بازســازی شــده اند و بلوک۱ مانده است که نیاز به 

تعمیرات اساسی دارد که انشاءاهلل در اولین فرصت انجام خواهد شد.

خوابگاه هــای شــهید صادقــی و آزادی کــه به صــورت واحد هــای 
دانشــجویی،  مدیریــت  درخواســت  بــه  بــود،  آپارتمانــی 
ســرویس های بهداشــتی و حمام هــا و آشــپزخانه ها را از داخــل 
ایجــاد کردیــم. واحدهــا خــارج کردیــم و به صــورت عمومــی 

درنتیجه ظرفیت این دو خوابگاه باالتر رفت و از نظر اســتفاده دانشجویان و 
نگهداری و بهره برداری، از همه جهت بهتر شــد. خوابگاه های بیمه و آزادی 
به شــدت وضعیت بدی داشــتند، واقعاً مخروبه بودند به خصوص خوابگاه 
بیمه که زیرزمین هایش وضعیت بســیار بدی داشــت از جملــه نمازخانه 
خوابگاه بیمه، ۶۰ ســانتی متر شیب داشــت، به دلیل اینکه آنجا پارکینگ 
 بوده است که این ها را اصالح کردیم و نمازخانه ها غیر از طرشت۳، بازسازی 
شده اند.  فضاهای دیگر در زیرزمین خوابگاه بیمه را بازسازی کردیم و قابل 

استفاده شده اند. 

محوطه سازی خوابگاه های بزرگ
درخوابگاه های بزرگ، محوطه ســازی هم صورت گرفت و اساسی بازسازی 

شــدند. در خوابگاه زنجان و طرشــت۳ که در طرشــت۳ آب نما هم ایجاد 
کردیم طبق قولی که به شورای صنفی شــان داده بودیم و خوابگاه شوریده 
هم محوطه را بازســازی کردیم. اجرای بازسازی محوطه ها توسط خودمان 
انجام گرفت و ممکن است شــهرداری بعدا کمک کند و مقداری از هزینه ها 

را بدهد.

علت تاخیر در اتمام کارها
کار بســیار ســختی بود، عمال ما از نیمه دوم تیرماه توانســتیم این کارها 
را شــروع کنیم، به دلیل اینکه هــم امتحانات بــود و هم تخلیــه فضاها، 
اولین شــروعمان ۱۵تیرماه بود و برخی خوابگاه ها را اواخر تیر توانســتیم 
شــروع کنیم و تا اواســط شــهریور کارهای بنایی و اصلی تمام شد. اصوال 
هرکار ســاختمانی ۹۷درصد کــه انجام شــود، از نظر مقــررات و ضوابط 
ملــی، در واقع کار تحویل می شــود و ۳درصــد باقی مانده بــه عنوان رفع 
نقص به آن توجه می شــود. قســمت اصلی کار در برخــی از خوابگاه ها که 
یک مقدار اتاق ها آماده نشــده بــود، از نظر نظافت رعایت نشــده، چیدن 

فیلترهای فنکویل های ابن سینا قبل و بعد از شست وشوسالن مطالعه خ آزادی  بعد از بازسازی

بلوک 13  خوابگاه  دختران طرشت 2 به طور کامل بازسازی شده نمازخانه خوابگاه بیمه بعد از بازسازی

 سالن مطالعه خوابگاه دختران)شهید شوریده(  بعد از بازسازیسرویس های بهداشتی عمومی خوابگاه دختران)شهید شوریده( بعد از بازسازی

 سرویس های بهداشتی  خوابگاه آزادی از داخل واحدها حذف و  سرویس های عمومی
 ساخته شد

رختشویی خوابگاه بیمه

اتاق توزیع غذا خوابگاه دختران)شهید شوریده( بعد از بازسازی
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کمدها و تخت هــا و امثالهم، این دیگر جــزء کار ما نبود و مــا تحویلمان را 
 به موقع انجام دادیم و کارهای ساختمانی و تاسیســاتی را درزمان خودش

 تمام کردیم. 
به هرحال دانشجویان متوجه هستند که بازسازی هفت خوابگاه در دو ماه، 
کار بی سابقه ای در طول   کل تاریخ دانشگاه بوده اســت. در آینده هم بعید 
است که چنین کاری با این حجم انجام شــود. فرصتی بود که به دلیل آنکه 
طی سالیان گذشته کارقابل توجهی در خوابگاه ها انجام نگرفته بود و بسیار 
وضع اسف باری پیدا کرده بودند و در شأن زندگی دانشجویان این دانشگاه و 
بعضا در شأن زندگی انسانی نبودند، بازسازی کردیم و سعی کردیم شرایطی 
فراهم شود که دانشجویان اتاق های تمیز، ســرویس ها و حمام های تمیز و 
سالن های مطالعه مناســب و نمازخانه های مناسب و محوطه های مناسب 
داشته باشند. بنابراین، دو ماه برای این حجم کار، به هیچ عنوان زمان زیادی 
نبوده و ما تاخیر نداشــتیم و اگر هم چند روز اول که دانشجویان برگشتند 

برای شروع ترم، مشکالتی وجود داشته است، حجم کار ایجاب کرده است.
بازسازی دانشکده ها و سایر کارهای عمرانی

مدیریت دانشــگاه همتی کرد و بودجه ای برای بحث های عمرانی تهیه شد. 
در کنار خوابگاه ها، چند دانشکده را هم تعمیرات اساسی و بازسازی کردیم. 
دانشکده شیمی سال های ســال بود که نیاز به بازســازی داشت و کار قابل 
توجهی در آن صورت نگرفته بود. عمدتا این دانشــکده را بازسازی کردیم. 
آزمایشــگاه هایی بود که قابل اســتفاده نبودند و این ها را بازسازی کردیم. 
اتاق های اســاتید، ســرویس های بهداشــتی که البته یکی دو ســرویس 
بهداشتی باقی مانده اســت که در اولین فرصت انجام خواهیم داد. دانشکده 
مهندسی شــیمی، ســال های آخر جنگ ساخته شد و بیســت و پنج سال 
از عمر این ساختمان گذشــته است و سرویس های بهداشــتی اش نیاز به 
بازسازی داشت که به طور کامل بازســازی شد. به درخواست دانشکده کف 

کالس های درس را سرامیک کردیم، ســکوی تدریس استاد ایجاد کردیم و 
در تاسیسات ســاختمان هم اصالحاتی که الزم بود، ایجاد کردیم. در کنار 
این ها، یکی از کارهای عمــده که داریم انجام می دهیم، مرکز محاســبات 
ســابق یا مرکز فناوری اطالعات دانشگاه که دیتا ســنتر دانشگاه است. کار 
خیلی بزرگی به لحاظ ســخت افزاری و نرم افزاری و شبکه در آنجا در حال 
انجام شدن اســت. قیمت های تاسیســاتی و عمرانی اش با ماست که داریم 
انجام می دهیم و کار ادامه دارد و کار بسیار بزرگ و مهمی است. در رستوران 
کارهای تعمیراتی متفــاوت صورت گرفت. در تربیت بدنی، ســالن ورزش 
را بازسازی کردیم. قســمت های اداری و رختکن را کامل بازسازی کردیم. 
خود ســالن هم رنگ آمیزی شــده و لوله کشــی هایش مجدد انجام شده و 
سیستم سرمایش و گرمایش و ســالن ورزش هم به صورت اساسی بازسازی 
شده اند. در تربیت بدنی باال هم در قسمت هایی به درخواست تربیت بدنی، 
تعمیرات اساسی کردیم و کف پوش بعضی سالن ها تعویض شد. ساختمان 
نهاد نمایندگی نیاز به تعمیراتی داشــت کــه در حال انجام هســتیم. در 
کارگاه های مرکــزی، کاری که جنبه توســعه ای دارد، صــورت می گیرد. 
دانشکده متالورژی بخش توسعه داشت که چند سال معطل مانده بود، آنجا 

را تکمیل کردیم و آماده شد. 
به هرحال ما هم توانایی مان محدود است و این حجم کاری که انجام دادیم، 
با پتانسیل قبلی سیســتم اصال قابل انجام نبود. شرایط جدیدی ایجاد شد و 
فرصتی شــد که بتوانیم این کارها را انجام دهیم. بعضی کارها خودبه خود 
زمان بر است. مثال پشت دانشکده شــیمی و متالورژی، کنده کاری کردیم 
که از پست برق برسانیم به ســاختمان جدید متالورژی که برق جدید نیاز 
دارد. این ها کارهایی اســت که با تخریب و گرد و خاک همراه است اما سعی 
می کنیم سرعت و کیفیت کارها مناسب باشد و در مواردی هم ممکن است 

که کار یک مقداری طوالنی تر شود که به دلیل محدودیت امکانات ماست.

سردر
سردر بودجه مســتقلی دارد و به هیچ عنوان ربطی به بودجه های تعمیرات 
اساســی خوابگاه ها و دانشــگاه ندارد. در واقع شــرکت همــراه اول متعهد 
 شــده اســت که هزینه هایش را پرداخت کند و در واقع کمکی به دانشــگاه

 است. قرار بر این بود که ســردر مهرماه افتتاح شود ولی کار بسیار پیچیده تر 
از چیزی است که تصور می شــود. بعضی از کارهای این سردر برای اولین بار 
در حال انجام اســت. مثال کاری که در مورد نرده هــای ورودی دارند انجام 
می دهند، یک کار اســتثنایی اســت و نیازمند دقت و زمان  است و ماشینی 
است که طراحی شــده برای اینجا و زمان می برد. نما را اگر به صورت سنتی 
می خواستیم انجام دهیم، باید خیلی بیشــتر صبر می کردیم. برای اولین بار 
در کشور، نمای سنتی که همه آجر است، به صورت صنعتی در حال ساخت 
اســت و به صورت قطعات آماده می شــود و از چند روز دیگر شروع به نصب 
خواهد شد و انشاءاهلل روز دانشجو قابل اســتفاده باشد. دو سه سال پیش هم 
یک مسابقه عمومی گذاشته شــد که به نتیجه نرسید و یک مسابقه ملی بین 
معمارهای تراز اول کشور انجام شد که این طرح برنده شد و در حال اجراست. 

سخن پایانی
اگر عده ای در روزهای اول بازگشتشان، با مشــکالت مواجه شدند، از آن ها 
عذرخواهی می کنیم. تالش کردیم کار مفیدی برای دانشجویان انجام شود. 
تا جایی که خودم سرکشی کردم، دانشــجویان رضایت داشتند به خصوص 
اینکه در بیشتر خوابگاه ها و واحد ها کف اتاق ها را سرامیک کردیم چون یکی 
از مشکالت خوابگاه ها بحث ســاس بود و موکتی که کف اتاق ها پهن بود به 
وجود ساس کمک می کرد و خود دانشجویان خیلی این کار را پسندیده اند. 
امیدواریم اگر بحث تامین مالی اش مشکلی نداشته باشد، به تدریج در بقیه 

خوابگاه ها هم موکت را حذف کنیم و سرامیک کنیم.  

خوابگاه شهید صادقی  بعد از بازسازیحمام های طرشت 3  بعد از بازسازی

بازسازی سرویس های بهداشتی دانشکده شیمیسرامیک کف و سکوی استاد کالسه ای  م  شیمی

نمازخانه   خوابگاه آزادی بعد از بازسازی راهرو همکف خوابگاه زنجان بعد ار بازسازی

محوطه خوابگاه طرشت 3 بعد از بازسازی

حیاط خوابگاه دختران)شهید شوریده( بعد از بازسازی

آشپزخانه بازسازی شده طرشت3
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آزمایش اینترنت 5G در ژاپن
در حالی که نسل سوم و چهارم ارتباطات موبایلی هنوز در برخی کشورها)!( به توسعه  
کامل نرسیده اســت، کمپانی هوآوی خبر از آزمایش نسل پنجم شبکه های مخابراتی 
یا همان 5G در کشــور ژاپن داد. این پروژه به طور مشــترک توســط کمپانی چینی 
هوآوی و اپراتــور مخابراتی NTT DOCOMO  ژاپن اجرا شــده و این دو شــرکت 

موفق شده اند با اســتفاده از باند پایین تر از ۶ گیگاهرتز به نرخ تبادل اطالعات ۳/۶ گیگابیت در ثانیه دست یابند. 
آنچه نتیجه  این آزمایش را بااهمیت تر می کند، کاربردی بودن این محدوده  فرکانسی در دنیای واقعی است. سایر 

آزمایش هایی که نوکیا و سامسونگ تا پیش از این انجام داده بودند، نیازمند ایجاد زیرساخت های جدید بود.

روبات حشره ای
گروهی از محققین دانشــگاه هاروارد ربات های کوچکی ســاخته اند که قادر به شنا و 
پروازکردن هســتند. این حشــرات کوچک رباتیک که  RoboBees  نام دارند، تقریبا 
هم اندازه ی یک زنبورعسل هستند و می توانند بدون سقوط کردن، خود را در هوا معلق 
نگه داشته و با سرعت ۱۲۰ بار در ثانیه بال بزنند. از کاربردهای آن ها می شود به جست وجو 

در محیط های تنگ و تار برای یافتن افراد مانده در زیر آوار در سیل و زلزله اشاره کرد. همچنین این ربات های کوچک 
می توانند حکم زیردریایی های کوچکی را داشته باشند که در زیر آب به جاسوسی می پردازند. قدم بعدی در این پروژه، 
روباتی اســت که بتواند بدون کنترل شدن توسط شخص یا وســیله  دیگری به طور خودکفا به جست وجو بپردازد.

اف یـــــــــــــــــــــــــک

ویندوز جدید مایکروسافت چطور ظاهر شده؟

یکی برای همه
مایکروســافت از اوایل مهرماه سال  آی تی

گذشــته، که اولین پیش نمایش از سحر بختیاری
ویندوز ۱۰ را منتشــر کرد تاکنون، به طور مداوم در حال 
تغییر آن بوده اســت. حاال حدودا چنــد ماهی از عرضه  
نســخه  نهایی آن می گذرد و در سراسر جهان، نزدیک به 
۲۵میلیون کامپیوتر آن را نصــب کرده اند. برویم ببینیم 
این محصول جدید مایکروسافت چطور از پس انتظارها 

برآمده است.

نصب و انتقال اپلیکیشن ها
در نصب سیســتم عامل جدید یا ارتقای 
آن دیگر خبری از صرف چندین ســاعت 
وقــت و ســردرگمی بیــن گزینه های 
مختلف نیســت و به راحتی می توانید با 
دانلود فایل ISO مراحــل نصب را طی 
کنید. اگر هم خودتان از قبل ویندوزتان 
۸ یا ۸/۱ باشــد که دیگــر خیلی راحت 
اســت. خود مایکروســافت بــه محض 
اینکه به اینترنت وصل شــوید در سمت 
 راســت نوار ابــزار گزینه ای بــا عنوان

بــرای شــما   ۱۰ Get Windows
می آورد که خیلی ســاده بــا کلیک روی 
Upgrade وینــدوز ۱۰ را بــرای خود 
خواهید داشــت. تمامی اپلیکیشــن ها 
که از ویندوز قبلی انتقــال داده اید اجرا 

شــده و تمامی اطالعات شــما نیز حفظ می شوند. برای 
ویندوزفون هم تمــام مراحل به همین ترتیب اســت و 
این ارتقا کامال رایگان اســت. در واقع ویندوزی که شما 
روی کامپیوترتان می ریزید دقیقا همانی اســت که روی 
گوشی تان نصب می شــود. ویژگی خاص ویندوز ۱۰ هم 

قرار است همین باشد؛ یک نسخه برای تمام دستگاه ها.

بازگشت آشنای قدیمی 
حالت کاشی مانندی که منوی استارت در ویندوز ۸ پیدا 
کرده بود چندان محبوب نبود. حاال در ویندوز ۱۰ اولین 
نکته ای که توجه  شــما را به خود جلب می کند بازگشت 

لذت بخش منوی اســتارت اســت؛ دیگر از آن بلوک ها 
خبری نیســت. هر چند منوی بلوکی استفاده شــده در 
ویندوز ۸ برای کاربران صفحات نمایش لمســی بسیار 
کاربردی اســت، اما اســتفاده از کیبــورد و موس در آن 
سخت اســت. شاید برگشــت منوی اســتارت به نوعی 
بازگشــت به عقب به حســاب بیاید اما بــرای کاربران 
لپ تاپ و کامپیوترهای شــخصی قطعا یک اتفاق جذاب 
اســت. از این به بعد می توانید راحت کلید ویندوز را روی 
کیبورد خود فشار دهید و جست وجوی مورد نظر خود را 
بدون درنگ تایپ کنید و از سایر امکانات منوی استارت 

لذت ببرید. البته اگر از کاربرانی هســتید که به نمایش 
بلوک مانند ویندوز ۸ عالقه داریــد، می توانید به راحتی 
منوی اســتارت را حذف کرده و به حالــت نمایش مانند 

ویندوز ۸ برگردید.

کورتانا، پاسخگوی 24ساعته!
دستیار صوتی مایکروســافت هم با سرعتی باالتر از قبل 
برگشته است. در حالت پیش فرض کورتانا غیرفعال است 
و با نوشــتن کلمه یا جمله  مورد نظر خــود می توانید از 
ویندوز بخواهید که از میان منابع و محتوای موجود نتایج 
مورد نظر را به نمایش بگذارد. هــر موقع که بخواهید در 

قســمت تنظیمات کورتانا می توانید آن را فعال کنید و 
درباره  تاریخ یا مواردی که در دستور کار امروز خود دارید 
ســوال کنید یا از وی بخواهید کــه در اینترنت به دنبال 

محتوای مورد نظر شما بگردد.
کورتانــا ماننــد دســتیاران واقعــی طــی زمــان 
عالقه مندی های شــما را یاد گرفته و خــود را با برنامه 
روزانه  شــما وفق می دهد. البته می توانید خود شما نیز 
به صورت دستی وارد این لیست شده و عالقه مندی های 
خود را به آن اضافه کنید. به عالوه مایکروسافت تصمیم 
گرفته کورتانا را برای اندروید و iOS نیز عرضه کند تا به 
راحتی بتوانید در تمــام گجت های خود 
از دســتیاری واحد با نام کورتانا استفاده 

کنید.

خداحافظی با اینترنت اکسپلورر
شاید مهم ترین تغییر ایجادشده در ویندوز 
جدید، ورود مرورگر جدید مایکروسافت 
اج )edge( و کنارگذاشــتن IE بــا تمام 
خاطرات تلخ و شیرین )یاد دوران دایال آپ 
به خیر!( و اعصاب خوردی هایش اســت! 
هر چند مایکروســافت اج مرورگر کاملی 
نیست و در حال حاضر توانایی کافی رقابت 
با کروم گوگل و فایرفاکس موزیال را ندارد، 
اما می شــود برایش انتظار آینده ای خوب 
داشت. محیط کاربری این مرورگر ساده و 

زیبا طراحی شده و کار با آن احتماال کم مشکل است.

بریزیم یا نریزیم؟
نه آقا. فعال نریزید. نه روی گوشــی، نــه روی کامپیوتر. 
درست اســت که ما این همه تعریف کردیم، درست است 
که طراحی ویندوز ۱۰ خیلی زیبا و چشــم نواز اســت، 
از تقویم شمســی پشــتیبانی می کند و امکان استفاده 
از اســتور ویندوز برای کاربران ایرانی فراهم شــده، اما 
باالخره ویندوز ۱۰ هنوز اول راه اســت و به زودی حتما 
کلی باگ پیدا می شــود که باید رفع شوند. بنابراین اگر از 

ما می شنوید عجله نکنید.

آفیسبرایاندروید
بالخره بعــد از مدت ها 
نســخه  مایکروســافت 
برای  آفیــس  رســمی 
سیســتم عامل اندروید 
را معرفــی کــرد. ایــن 

Microsoft Of�  اپلیکیشــن که با نــام
fice Mobile معرفی شــده اســت، قادر 
 Word , به نمایــش و ویرایش فایل هــای
Powerpoint  و Excel  اســت و فایل ها 
را به صــورت اورجینال و به همــراه عکس 
و چــارت و نمودارهــا نمایــش خواهد داد. 
بنابراین شــما قادر خواهید بود به ســادگی 
فایل های خود را مشــاهده کنید و در صورت 

نیاز آن ها را به سرعت اصالح کنید. 
همچنیــن برنامــه قــادر اســت فایل های 
شــما را از ســرویس های ابــری و فایل های 
ضمیمه شــده بــه ایمیــل بخوانــد. برای 
همــه  اندرویددارهــا خصوصــا آن هایــی 
که تبلــت اندرویــدی دارند ایــن برنامه از 
نــان شــب واجب تــر اســت. البتــه برای 
اســتفاده از امکانات ایــن اپلیکیشــن باید 
باشــید.  داشــته  مایکروســافت  اکانــت 
 ضمنــا اندرویدتــان هــم باید ۴/۰ بــه باال

باشد.

Score
اگر به بازی های ورزشــی 
فوتبــال  خصوصــا 
 Score عالقه مند باشید
یک گزینــه  خیلی خوب 

است. 
در Score  مجموعــه ای از گل هــای معروف 
جهان را مشــاهده خواهید کرد که این بار شما 
باید صحنه گل را هدایت کــرده و گل را به ثمر 

برسانید. 
برای مثــال صحنــه  گل مارادونا بــه انگلیس 
بــرای   ۱۹۸۶ جهانــی  جــام  فینــال  در 
شــما بــه نمایــش درمی آیــد و ایــن شــما 
 هســتید کــه بایــد ایــن صحنــه را دقیقــا 

تکرار کنید. 
بــا  و زدن گل  ایــن صحنــه  تکــرار  بــا 
و  رفتــه  بعــدی  مراحــل  بــه  موفقیــت 
 گل هــای ســخت تری را بــه ثمــر خواهیــد

 رسانید. 
اگر عالقه منــد به فوتبال باشــید )کــه حتما 
هســتید!( حتمــا باید ایــن بــازی را امتحان 
کنید که برای ســاعت ها شــما را مشــغول به 
بازســازی گل های بزرگان فوتبال دنیا خواهد 
 کــرد. این بــازی برای آیفــون و آیپــد عرضه 

شده است.

نرم افزار

نرم افزار
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آی تی نگار

پی یر امیدیار )متولد ۲۱ ژوئن ۱۹۶۷(، بنیان گذار متولد فرانســه ولی 
ایرانی تبار وب ســایت ای بی،  این شرکت را در ســال ۱۹۹۵ میالدی 
به صورت کامال اتفاقی تاســیس کرد. eBay در واقع اول یک وب پیج 
ســاده برای حراج بود. اولین کاالی به حراج گذاشته شده در آن، یک 
دســتگاه فتوکپی قراضه بود که برای آن خریدار هم پیدا شــد. وقتی 

امیدیار به خریدار اعالم کرد که دســتگاه شکسته است، فرد خریدار اظهار داشت 
که من یک کلکسیونر فتوکپی های شکسته هســتم. در این زمان بود که امیدیار 
متوجه شد هر چیزی امکان پذیر است و می تواند کلی دستگاه خراب و شکسته به 

مردم بیندازد، نه ببخشــید، فهمید که می تواند یک سایت برای خرید 
و فروش اجناس دســت دوم راه اندازی کند که مردم در آن به صورت 
فرد به فرد کاالهایشان را خریداری کنند یا بفروشند. این گونه بود که 
eBay متولد شــد. امیدیار با دریافت مبلغ ناچیزی بین ۲۵ سنت تا ۲ 
دالر به فروشندگان اجازه داد که اجناس خود را برای شرکت در حراج 
معرفی کنند. به این ترتیب eBay آرام آرام تبدیل شد به بزرگ ترین سایت خرید 
و فروش جهان که در سال ۱۹۹۷ ســودش به رقمی معادل ۶میلیون و ۷۰۰ هزار  

دالر رسید.

جدبزرگشیپور



 ۷

پیشنــــــــــــــــــــهاد

»گذشتن از در بازرســی امنیتی در فرودگاه، 
مثل گذر از آزمون آتش است. آدم را به حسرت 
یاد ایام گذشــته می اندازد، به یاد همین چند 
سال پیش که می توانستی بعد از خالی کردن 
جیب هایت از ســکه و کلید، یکراست از این در 
رد شوی.« کتاب فلســفه ترس با این جمالت 
شروع می شود. همین جمالت نشان می دهد 
که این کتــاب برخالف اســمش، اصال به آن 
معنایی که همیشــه در ذهن ماست، فسلفی 

نیست، پس از اسمش نترسید!
کتــاب فلســفه ترس تــالش می کنــد به ما 
بگوید دنیــای اطراف مــا آن قدرها که فکرش 
خطرناک  می کنیــم  را 
نیســت و این میــزان از 
ترس مــا، همــه نتیجه 
و  رســانه ها  القــای 

حکومت هاست. 
کتاب با زبانی ســاده و بــا مثال هایی ملموس 
به ما می گویــد چطور با اینکه مــا در زمانه ای 
زندگــی می کنیــم که نســبت به همیشــه 
تاریــخ، امنیت آن بیشــتر شــده اســت و به 
دلیــل پیشــرفت های علمــی و پزشــکی، 
طول عمر ما بســیار بیشــتر از گذشتگانمان 
 اســت، هم زمان ترس ما هم بیشــتر شــده

 است. 
فلســفه ترس نوشــته الرس اسوندسن است 
و خشــایار دیهیمی آن را ترجمه کرده است. 
کتابــی کــه شــاید خواندنــش در زمانه ای 
که گروهــی مثل داعــش تمام تالشــش را 
 بــرای ترســاندن ما می کنــد، نگاهمــان را 

بهتر کند.

فلسفه ترس

شعرموســیقی هم یکی از آن چیزهایی است 
که عالقه مندان خاص خــودش را دارد. یعنی 
وقتی اشــعار زیبای مورد عالقه مان را فردی با 
صدایی خوش دکلمه می کند و هم زمان آوایی 
از موســیقی مناســب حال و هوای شعر هم 

شنیده می شود. 
گاه آن فــرد خوش صدا خود شــاعر اســت، 
مثل آلبــوم ققنوس در بــاران شــاملو و گاه 
فرد دیگری، مثل صدای پای آب که خســرو 
 شکیبایی شــعرهای ســهراب ســپهری را 

می خواند.
اما ایــن هفته آلبومی از شــعرهای ســیمین 

بهبهانــی به بــازار آمده 
اســت. در آلبوم یک متر 
و هفتاد صــدم، مرتضی 
شــعرهای  یاســوری 
بهبهانی را دکلمه کرده 

اســت و ســیامک جهانگیری هــم روی آن 
موسیقی ساخته است. 

در این آلبوم اشعاری چون دوباره می سازمت 
وطن، دلــم گرفته ای دوســت، یــک متر و 
هفتاد صدم، بشــمار برگ های گلی را، مردی 
که یک پا نــدارد و تعــدادی دیگر از اشــعار 
 شــاعر را همراه با موسیقی کالســیک ایرانی 

می شنویم. 
ســازهای به کار رفته ویولنسل، ویولن، ویولن 
آلتو، عود، نی و نی قمیشــی هســتند و نوای 
مالیم ســازهای زهی، اشــعار را بــه گونه ای 
تصویرگــری کرده اند. در قطعــه پایانی آلبوم 
هم شعر یک متر و هفتاد صدم را با صدای خود 

شاعر می شنویم.

یک متر و هفتاد صدم

هنر و تجربه یک ســاله شــد و در این 
یک ســال فیلم های خوب و متوسط و 
بدی در آن به نمایــش درآمد. می توان 
گفت یحیی ســکوت نکرد از فیلم های 
خوب این تجربه نــو در اکران فیلم های 

سینمای ایران است. فیلمی که ستاره آن کودکی 
اســت به نام یحیــی. کودکی تنها کــه ناگهان به 
دنیــای زندگی عمه اش پا می گــذارد، دنیایی که 
هیچ درکــی از آن ندارد. یحیــی آرام و کنجکاو و 
باهوش است و ســعی می کند از تمام نشانه هایی 
که در اطرافش می بیند، حقیقــت اتفاقاتی را که 
اطرافش می افتد درک کند. همه نشــانه ها دست 

در دســت هم می دهند تــا او درنهایت 
چیزهایی را کشــف  کند و بیننده را نیز 
در این راه بــا خود همــراه می کند. اما 
همه یافته هــای او مطابق بــا واقعیت 
نیســتند، زیــرا نشــانه هایی کــه از 
این طرف و آن طــرف به او می رســید، آدرس را 
 عوضی داده بودند و یحیی کشــف خود را به زبان 

می آورد... .
فاطمــه معتمدآریــا بازیگــر نقش عمــه یحیی 
درمورد فیلم می گویــد: »مطمئنم با دیدن یحیی 
ســکوت نکرد یک گام برای دیدن ســینما به جلو 

برمی داریم«.

یحیی سکوت نکرد

محرم نزدیک است و فعالیت های هنری و فرهنگی 
نیز رنگ و بوی عاشــورا به خود می گیرند. در تاریخ 
هنر عاشــورایی اما روز واقعــه از متمایزترین آثار 
اســت. فیلم نامه ای که بهــرام بیضایی نوشــت و 
هرچند خود نتوانست آن را بسازد، فیلم آن ساخته 

شد. 
فیلم نامه ای قــوی با جمله هــا و دیالوگ هایی گاه 
میخکوب کننده کــه در ذهن خواننــده و بیننده 

آن حک می شــود؛ ماننــد آن زمانی که 
عبــداهلل نصرانــی خطــاب بــه رئیس 
قبایــل مســلمانان گفت: »مســیح را 
مســیحیان نکشــتند، چگونه است که 
مســلمانان امام خود را می کشــند؟« 

و جــواب شــنید: »وای بــر مســلمانی مــا که 

 نصرانی مســلک بیدارمــان کند که با پســر علی 
می جنگیم«.

بیضایی روز واقعه را در ســال ۱۳۶۱ نوشت و حاال 
پس از چند دهه محمــد رحمانیان آن را به صورت 
نمایش نامه خوانی اجرا می کند. ایــن کار را بیش 
از بیســت بازیگر و صداپیشــه اجرا می کنند. علی 
افکاری نیز ساخت موســیقی آن را برعهده دارد و 
از ســازهایی مثل چنگ، کمانچه، تار، ویولونسل 
و ســازهای کوبــه ای در موســیقی آن 
استفاده می شود. روز واقعه چهارشنبه، 
پنجشــنبه و جمعه همیــن هفته و در 
ســالن اصلــی تئاتر شــهر روی صحنه 
می رود و قیمت بلیت هــا ۱۵ و ۲۰هزار 

تومان است.

روز واقعه

فرانسیس آندروود نماینده دموکرات  کنگــره آمریکاســت. فرانســیس پیشنهاد
برخالف بســیاری از سیاســتمداران، از خانواده ای بزرگ 
برنیامده است، اما ســوداهای بزرگی در سر دارد. برخالف 
بسیاری دیگر این پول نیست که برای او اهمیت دارد، آنچه 
مهم اســت، قدرت اســت. فرانســیس اما فقط یک مرد 
قدرت طلب نیست، او به واقع شهوت قدرت دارد. او نه تنها 
حاضر است برای رسیدن به آمالش دست به هر کاری بزند، 
بلکه هرکاری کــه می کند و نمی کند به واقــع فقط برای 
رسیدن به قدرت است. فرانسیس اما در این راه تنها نیست، 
او نقشه هایش را به تنهایی نمی کشد. کلر همسر او، شریک 

زندگی اش و شریک تمام نقشه ها و کارهای اوست. 
ســریال هاوس آو کاردز یا خانه پوشــالی پشــت صحنه 
سیاست را به تصویر کشیده اســت، آن هم با بدبینانه ترین 
نگاه ممکن. فرانســیس آنــدروود نماد سیاســتمداری 
باهوش و کثیف اســت که به هیچ ارزشــی پایبند نیست. 
او می خواهد همه چیز را در ید قدرت خود داشــته باشد و 
بلندپروازی هایش ناتمام است. کلر آندروود هم زنی است 
باهوش و خونسرد و به همان میزان قدرت طلب و بی رحم. او 
هم همان سوداهای فرانسیس را دارد، اما در تمام سال های 
زندگی مشترکش با او تنها پشت صحنه این بازی بوده و در 

عین حال می خواهد راهی به روی صحنه پیدا کند.
خانه پوشالی سریالی داســتانی در ژانر سیاسی است که با 
اقتباس از یک مینی سریال انگلیســی به همین نام خلق 
شده است. هر دو سریال هم براســاس رمانی از مایکل دابز 

ساخته شــده اند. تاکنون ســه فصل از این سریال پخش 
شده اســت که هر فصل سیزده قســمت یک ساعته دارد. 
در این سریال کوین اسپیســی و رابین رایت در نقش های 
فرانسیس و کلر آندروود بازی می کنند. از ویژگی های این 
سریال این است که چندین کارگردان مشهور قسمت های 
مختلــف آن را ســاخته اند. از جمله دیویــد فینچر خالق 
فیلم هایی مثــل زودیاک، مورد عجیــب بنجامین باتن و 
هفت، دو قسمت اول از اولین فصل ســریال را کارگردانی 

کرده است.
خانه پوشالی شــاید برای اولین بار اســت که این چنین 
بی رحمانه به سیاست و بازی های سیاسی می تازد و شاید 
همین موضوع این سریال را تا به این حد جذاب کرده است. 
اما در میان انبوه واکنش های مثبت و منفی بسیاری که به 
این مجموعه داستانی شــده، واکنش خود سیاستمداران 
آمریکا از همه جالب تر اســت. باراک اوباما، رئیس جمهور 
ایاالت متحــده در جایی از عالقه اش به این ســریال گفته 
و آرزو کرده اســت که کاش می شــد همه چیز را آن گونه 
که در سریال نشــان داده  شــده ، انجام داد. جالب تر آنکه 
حساب توییتری اوباما درست یک شب قبل از انتشار فصل 
دوم سریال، توییتی منتشــر کرد با این مضمون که »لطفا 
داســتان فصل جدید را در فضای آنالین لو ندهید«. کوین 
اسپیســی نیز در مصاحبه ای گفته اســت بیل کلینتون با 
ابراز عالقه اش به این ســریال تلویزیونی، به او گفته است 

۹۹درصد از کارهایی که آندروود در خانه  پوشالی
 انجام می دهد، واقعی است.

نگاهی به سریال جنجالی »هاوس آو کاردز«

خانه پوشالی سیاست
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فصل گرما که تمام 
می شود، اطراف شریف 

بیشتر بوی جرثقیل های 
راهنمایی  رانندگی می آید تا 

بوی مهر!
اصال معلوم نیست در این 

مدت، شریفی بیشتر دلتنگ 
دانشگاه بوده یا جناب سروان 

دلتنگ ماشین های اطراف 
پیچ کذایی.

خندقبال

امسال تابســتان یک روز 
می خواســتم از در آزادی 
وارد دانشــگاه شــوم اما 
هر چــه گشــتم  در نبود 
که نبود. یعنــی که چه؟ 
تابلوی آبی دانشگاه را دزد برده؟ بعد از کمی 
این و آن ســو رفتن دیگر نگران شــدم. دیگر 
از تخت جمشــید که بزرگ تر نبــود. گفتم 
احتماال االن ســر در آبی شــریف هم در راه 
موزه لــوور اســت. پلیس هم کــه زنگ زدم 
گفت: »تا ۴۸ ســاعت دیگر خبری نشد زنگ 
بزن، داریم صبحانه می خوریم. اصغر دســت 

به املت من بزنی دادم بازداشتت کنن!«
باالخره از گوشــه ای وارد دانشگاه شدم. یک 
خندق درســت و حســابی کنــده بودند که 
احتماال بعد رویش ســردر جدید می زنند. اما 
من پیشنهاد بهتری دارم، به نظر شما همین 
چاله آنجا باشــد مفیــد فایده تــر و ارزان تر 

نیست تا یک سردر الکچری؟
شــریف بدون سردر= دانشــجوی با اخالص 

عمل، اما چرا؟
  اول اینکه ســنت بــد عکس ســلفی را از 
اذهان پاک می کند. روز ثبت نام در دانشــگاه 
همه حداقــل یکی دو تــا عکــس یهویی با 
ســردر انداخته اند. در بعضی از عکس ها هم 
طرف چنان به دوردســت ها خیره می شــد 
که عکســش را که می دیدی انــگار نه انگار 
که ورودی شهشــهانی ندیده است، این االن 
نوبل گرفته برگشته به کشورش خدمت کند. 
خدایی این تابلو هر چه که نداشت ولی ناجور 

آدم را جوگیر می کرد. 
  دوم اینکه چاله به جای سردر، فرار مغزها 
را با تمام شدت و حدتش در آن واحد متوقف 
می کند. کافی  اســت تمام درهــا را ببندید 
و توی چاله هــم دو تا تمســاح بیندازید. اگر 
کسی باز رفت دیگر سردبیر به جامعه جهانی 
پاســخگو خواهد بود. اگر هم تمساح ندارید 
من خودم زنگ می زنم به رفقای آفریقایی دو 
عدد ناز و اپالی کن خور برایمان قاچاق کنند. 
مهم تریــن کاربــرد هــم ایــن اســت که 
دانشــجویانی را کــه زیاد حــرف می زنند، 
ببرید بیندازید داخلش. یعنی پایانی بر همه 
شــیرین بازی های دانشــجویی است و فساد 
فی االرض و جلب ارادت جهت کســب نمره 

به طور کل حل می شود.
البتــه گفتــن اینکه تــا فالن زمــان فالن 
ســاختمان را می ســازیم در ایران بیشتر به 
این معناست که کاش تا آن موقع تمام شود. 
خداروشکر که اینجا ایران اســت وگرنه اگر 
رؤسای ما هم مثل کشــورهای آسیای دور تا 
تقی به توقی می خورد استعفا می دادند، االن 
مجبور بودیم مســئولین را هــم از چین وارد 
کنیم ولی شــکر خدا این یک قلــم را واقعا به 

خودکفایی رسیده ایم. 

این شماره متاخر از روزنامه را تقدیم می کنیم به همه تاخیری ها. از همین نزدیک شروع کنیم. اولین تکه را 
تقدیم می کنیم به سردر دانشگاه، که احتماال عمر تحصیلمان کفاف دیدنش را نمی دهد، بعدی اش تقدیم به 
هوافضایی های دلسوخته که آمدند و رفتند و از آن ساختمان عظیم و خوشگل، فقط دیدارش نصیبشان شد. 
تکه سوم را تقدیم می کنیم به روح پرفتوح مکانیکی هایی که فقط استارت ساخت دانشکده جدیدشان را دیدند. 
تقدیم می کنیم به همه همسایه ها و سواره های سرگردان و دنبال جای پارک که وهلل همان زمین خاکی نقد را به 
پارکینگ طبقاتی ۷ طبقه زیر و روی زمین ترجیح می دهند. تقدیم می کنیم به آسانسور دانشکده ریاضی، مصلی 

امام خمینی، بورسیه ها، سالن استاد جباری و همه در میان راه مانده ها و متاخران! 

تقدیممیشودبه...

صفحـــــــه آخـــــــــر

از آنجایــی که روغنتــان ممکن 
است کم شده باشد و شاید هم به 
روغن سوزی افتاده باشید، مجددا 
با »یک وجب روغن« قرار اســت 
روغن کاری تان کنیم تا بدون گیر 
و گرفتاری و کامال روان بــه تحصیل خود ادامه دهید. 
در این مدتی که روزنامه شــریف منتشــر نمی شد، 
یکی از مهم ترین خبرها حول و حوش موضوع برجام 
می چرخید که االن از نــان و آب هم بــرای ایرانیان 
واجب تر شــده اســت. البته چند هفته ای اســت که 
خبرهــا از حول و حوش گــذر کــرده و از کام و حلق 
و بطن هم گذشــته و دیــروز به جاهــای بدتر و ۱۸+ 
هم رسید. یکشــنبه در صحن علنی مجلس شورای 
اسالمی دکتر علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی 
اتمی ایران در حین نطــق دفاعیه خود از برجام گفت: 
»یکی از نمایندگان مرا تهدید کــرده و گفته تو را در 

قلب اراک دفن کرده و رویت سیمان می ریزیم!«
تبعات تهدیــد نماینده معــروف بــه ر.ح را در ادامه 

می آوریم:
۱- داعش ضمن تشــکر ویژه از این نماینده محترم، 
از ابتکار عمل و ایده پردازی ایشــان تشــکر ویژه ای 

کرده است و این نحوه کشــتن را در دستور کار آتی 
خود قرار داده اســت. البته ســرکردگان داعش طی 
یک جلســه دوفوریتی از اینکه تاکنون فکر خودشان 
به این شیوه قتل ســیمانی نرسیده است و شیوه های 
قبلی شــان هم بی نمک و تکراری شــده، ابراز تاسف 
کرده و کارشناسان خود را مورد مواخذه قرار داده اند 
که شــماها یک صدم چنین خالقیتی را هم ندارید. 
این گروه خاطرنشــان کرده است به زودی یک ویدئو 
با اجرایی دقیق از این ایده روی یکی از زندانیانشــان 
در یوتیوب آپلود خواهند کرد تــا در تاریخ به یادگار 

بماند.
۲- مســئولین بهشــت زهرا طی نامه ای به نماینده 
محترم گوشــزد کرده اند که در صورتی که قرار است 
چنین اتفاقی بیفتد باید حتما از بهشــت زهرا مجوز 
کفن و دفن گرفتــه و هزینه های الزم را به حســاب 
مربوطه واریز نمایند. حاال روی ایشــان می خواهند 

سیمان بریزند یا خاک به خودشان مربوط است.
۳- قیمت سیمان پس از جلسه علنی مجلس دوبرابر 
شده است و شــاخص بورس کارخانجات سیمان باال 
کشــیده اســت. البته رئیس اتحادیه سیمان سازان 
خاطرنشــان کرد که این بــاال رفتن قیمــت، کامال 

سیاســی اســت و از آنجایی که بعد از این سیمان از 
کاربرد عمرانی خارج شــده و به یک عنصر سیاســی 
بدل گشــته اســت، برای خرید یا فــروش آن باید از 
وزارت کشور مجوزهای الزم اخذ گردد. البته داشتن 
حداکثر یک تن سیمان برای هر یک از احزاب سیاسی 
مجوزدار برای دفن مخالفان خود بالاشکال بوده و به 

مجوز جداگانه ای نیاز ندارد.
۴- به همت نماینده محترم ادبیات سیاســی کشور 
اعتال پیدا کــرده و می تــوان به جــای اصطالحات 
منســوخ و کلیشــه ای مانند وطن فــروش، خائن، 
خودفروخته، ُعمال اجنبی، غرب گرا، یانکی پرســت 
و... از اصطالحات جدیدی مانند ســیمانی، ســیمان 
کیسه ای، سیمان تو قبرت، سیلیکات اکسید شده و... 
استفاده کرد. در ضمن قرار شد »سیمان بریز آنجایی 

که می سوزد« جایگزین ورژن آبکی آن شود.
۵- از یک منبع موثق خبر رســیده است که چند تن 
از نماینــدگان مجلس خودروهای شــخصی خود را 
فروخته و در ازای آن ماشین های بتن سازی خریده اند 
که عالوه بر امکان حمل و نقل بتوانند بدین وســیله 
حق مردم را به خوبی استیفا کرده و به امور نمایندگی 

خود برسند.

۰911.2998: ي ســوال!! واقعا نمیتونستن ساخت و 
ساز خوابگاه شــوریده رو فقط ي هفته عقب بندازن؟ 
واقعا متاسفم ک تا این حد بي تفاوتن!! نه تنها ما بلکه 

همسایه ها هم صداشون در اومده!
   خــود کارگرای عمرانــی هم حتمن 

دلشون رضا نبوده

۰912.5231: ســالم . چرا نرخ خود کشــي دانشگاه 
این قدر پاییــن اومده. اصال دیگه دانشــجوها دنبال 

ماجراجویي نیستند
   ســالم. احتماال خیلــی کلش بازی 

می کنی.
۰912.4۰28: حامــد جان تموم کــردن واحد هات 

مبارکه. انگار همین دیروز بود که اومدیم دانشگاه
   ما هم تبریک میگیم

۰919.3723: مگه االن روزنامس؟!همون هفته نامه 
بگید درست تره :/

   »روزنامه شــریف« این عبارت اسم 
خاصه.

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه
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