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مارس، ۱۴ فوریه!
چون انتخابات مجلس نزدیک است و شما دغدغه 
بســیار دارید و مثل ما بی خیــال و عافیت طلب 

نیستید، حواس شما را به چند نکته جلب می کنم:
۱. اول از همه خواهش می کنم به نمایندگان بالقوه 
بفرمایید که دانشــگاه را با مجلس اشتباه نگیرند. 
زیرا قرار نیســت لزوماً کســی کــه بلندتر حرف 
می زند، ســخنش در اینجا پذیرفته شود و لطفا از 
تهدید همدیگر با مصالح ساختمانی پرهیز کنند 
چون نظافت آن بــر گردن خدمات و مســئوالن 
سالن هاســت. این ها را بگذارند برای خود مجلس 

که خانه ملت است.
۲. لطفــاً قبل از شــروع مناظره هــا و میتینگ ها 
دوســتان هماهنگ شــوند که انقــاب باالخره 
برای کیســت. چون هر دفعه که مناظره ای برگزار 
می شود مدعیان انقاب اســامی زیاد می شوند. 
تاریخ های انقابــی را هم مشــخص کنید که ما 
عوام الناس گیج نشــویم. باالخــره نهم دی تاریخ 
انقابی است؟ یا مثًا آیا تســخیر النه جاسوسی 
۱۳ آبان درســت بود؟ خصوصاً تکلیــف خرداد 
را معلــوم کنید که کًا پــر از اتفاق بــود. هر چند 
 که شــریفی جماعــت امتحان داده اســت تمام 

خردادها را!
۳. لطفاً تلفن همراه را از دســت نمایندگان بالقوه 
بگیرید یا اقًا اینترنت یــا بلوتوث آن ها را خاموش 
کنید. درست است مســائل مملکتی را به کمک 
آن حل می کنند، ولی خواهــش کنید در آن چند 
ساعتی که به دانشگاه می آیند لحظه ای بار سنگین 
مســئولیت کشــور را زمین بگذارند و وقتشان را 

پیش دانشجوها تلف کنند!
۴. لطفاً حتی االمکان از بیرون دانشــگاه کسی را 
به عنوان حامــی داخل دانشــگاه نیاورید. نگران 
تشــنج نیســتیم ابداً. به خاطر آنکه جای پارک 
دور و اطراف دانشــگاه گیرشــان نمی آید. وگرنه 
که دانشــجو می میرد برای تشــنج و دعوا. اصًا 
برای همین آمده است دانشــگاه وگرنه که پول و 
 منزلت جای دیگری اســت. مهندس؟ کار؟ پول؟

 منزلت؟
و در آخر اینکه خون شهدا شــوخی بردار نیست. 
لطفاً برای هر ادعایی، قسم به خون شهدا نخورند 
نمایندگان، چون بسیار حیثیتی و ناموسی است 
نزد تمام مردم. خون شــهدا هم خداوکیلی ماده 
مصرفی نیست که هر کس از آن برای اثبات ادعای 
خودش اســتفاده کند. برادر یا خواهر شــهیدید، 
باشــد. جایگاهتان محترم. ولی دلیل الزم و کافی 

برای ورود به مجلس نیست.
چشممان باز باشــد و باور کنیم که پیشرفت یک 
کشــور، با حلوا حلوا صورت نمی گیرد و مسئله ای 
زمان بر است. اگر قرار است انقاب، آرمان یا ارزشی 
حفظ شود، این خود مردم و رفتار حاکمان کشور 
هســتند که آن را حفظ می کنند نه قانونی که در 

مجلس تصویب یا لغو شود.
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استارتاپ تریگر ۴
رویداد استارتاپ تریگرا از ۳۰ آبان کار خود را به طور رسمی آغاز می کند و برای مدت 
یک هفته ادامه دارد. این دوره برخاف ســه دوره قبل، فقط بــا رقابت تیم های فنی 
مهندســی در حوزه آب و انرژی برگزار می شــود. در ۴ روز اول و از شنبه تا سه شنبه، 
کارگاه هایی برای ایده پردازی در محورهای مدیریت و هوشمندسازی تأسیسات آب، 

برق و انرژی و مصرف هوشمند آب و انرژی در کشــاورزی تدارک دیده شده است. در دو روز پنج شنبه و جمعه نیز 
رقابت نهایی بین تیم ها صورت می گیرد. تفاوت دیگر این دوره با دوره های پیش، همکاری با انستیتوی آب و انرژی 

و کانون علمی فرهنگی رسانا با ستاک است. ثبت نام رویداد تا ۲۱ آبان در سامانه  setak.sharif.ir ادامه دارد.

باز هم تیشه بنا 
گویا قرار است برخی ساختمان های دانشگاه درگیر تحوالت اساسی شوند. در چند هفته 
اخیر، جلسات مناقصه ای برای تکمیل پروژه ساختمانی مجموعه کاس های آموزشی 
دانشگاه و ساخت دانشکده مهندسی و علم مواد برگزار شد. در مناقصه اول ۱۷ شرکت، 
و در مناقصه دوم ۱۸ شرکت حضور داشتند که تیم مهندسی مشاوره دانشگاه )آرپه(  و 

شرکت مهندسی مشاوره دانشگاه )ایجاد( باید ظرف مدت ۲ هفته براساس پیشنهادات داده شده، پروژه را به یکی از 
این شرکت ها واگذارکنند. امیدواریم، شرکت ها با دقت انتخاب شوند و تعهدات الزم از شرکت ها گرفته شود تا این 
پروژه های ساختمانی به عاقبت ساختمان هایی که هنوز بعد از چندین سال به اتمام نرسیده اند، دچار نشوند. 
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مثل بقیه شما به فکر فرو برد. این گزارش سرمقاله آقای انصاری بنده را هم 
ســرمقاله، این داغ، چندین خاطره را در ذهنم زنده 
کرد. از مدرســه، دانشــگاه، اســتادان، خانواده و... 
سروکله زدن با مسئوالن، در همه رده ها، از آبدارچی 
و دربــان گرفته تا معاون و مســئول و غیــره. فارغ از 
جایگاه افراد و سطح تحصیات و ســایر ویژگی های 
فردی شــان کــه وجه تمایزشــان اســت، پشــت 
عبارت هایی که به کار می برند، فکــر واحد و دیدگاه 
مشابهی وجود دارد! اســاس این دیدگاه هم آن است 
که تغییر نداریم. ممکن اســت تبدیل داشــته باشیم 
 اما تغییر نه. ممکن اســت کنار آمدن داشته باشیم اما 

عوض شدن نه. 
همین اواخر با عزیزی درمورد روابطمــان در خانواده 
خصوصــاً با مادرانمــان صحبت می کردیــم. آن عزیز 
می گفت که مدت مدیدی بــا مادرش بحث های خیلی 
جدی داشته اســت. درمورد رفتار خودش و مادرش، 
ارزش هایشان، باورهایشــان و همه چیزهای جزئی و 
کلی مربــوط به این مســائل که تنه ای هــم به تفاوت 
نســلی می زنند. نــوع تفریحات، ادبیــات و ارتباطات 
کامی، لباس پوشــیدن، جهت تاش ها و... . می گفت 
محصول این همه بحث، این شــده که نــگاه مادرش 
حتی به خــودش عوض شــده و باورهایــش را کامًا 

پذیرفته انــد. من گفتــم درمورد نقش هــای مادرانه 
مادرت و شــناختی که او از هویتــش دارد، رفتارهایی 
که آن ها را ذاتی خود می داند، این جور چیزها چطور؟ 
چقدر به آن ها فکــر کرده ای؟ واقعیــت جوابی که داد 
در خاطرم نیســت. اما دل آشــوبه ای که در آن لحظه 
داشــتم را خوب در ذهــن دارم. من اگر جــای او بودم 
چنین کاری می کردم؟ هرگز. همین حاال که بحث های 
یواشــی با خانواده دارم، با حرارت برهــان نمی آورم، 
باال پاییــن نمی پرم تــا عواطفم را منتقــل کنم، برای 
اینکه نمی دانم بعدش چه می شــوم. نمی دانم فردا اگر 
 مادرم را چنین که تــا کنون شــناخته ام نیابم، خودم 

چه خواهم بود؟
شرایط هنگام ســروکله زدن با مســئوالن هم مشابه 
است. به نقطه بخصوصی که می رسم، از ادامه دادن باز 
می مانم. آن مسئول که ممکن است معاون یا آبدارچی 
باشــد، اما پافشــاری می کند چون به موجب حکمی 
یا قانونــی یا میــراث داری ارثیه ای، ابزارکــی دارد که 
اصرار کند. اما من نه. نه قاعــده ای اجتماعی )بخوانید 
نقدپذیــری( جایگاهی به من داده اســت کــه ابزاری 
یا ابزارکی داشــته باشــم تا بر آن پافشــاری کنم، نه 
شــوربختانه اندیشــه ای حق نقدپذیری را به من اعطا 
کرده است تا با وام گرفتن از آن، پافشاری کنم بر احقاق 

حقی.

بقای قراردادهــای اجتماعی، عرفی یــا قانونی، به این  
است که توســط افرادی از جامعه اجرا شوند. قراردادها 
برای این هســتند که اهدافی را بهینه کنند و در عین 
حال ناگزیــر ما را محصــور می کنند. از ســوی دیگر، 
اندیشه مستقل و در رأس آن باور شأن و احترام انسانی 
برای خود و دیگــران به یک میــزان، چهارچوب های 
اجتماعی ســالم را بقا می بخشــد و ناســالم ها را دور 

می ریزد.
ما محصــور شــده ایم. در چهارچوب هایــی محصور 
شــده ایم که خودســاخته اند. باور نداریم که بیرون از 
این چهارچوب ها هم جهانی هســت که در آن می شود 
و می تــوان زندگی کرد. ما محصور ایــن چهارچوب ها 
هســتیم، چهارچوب هایی که زندانی مان کرده اند. ما 
هــدف بزرگ تری نداریم کــه جامعه را بــه چالش آن 
دعوت کنم. که خودم را به چالشــش دعوت کنم. ذهن 
من بسته است. آدم های ذهن های بسته، شأن و احترام 
انســانی را دیرباورند، اصًا نمی تواننــد قبول کنند. ما 
باورمان شــده که شــأن انســانی مان کمتر از دیگران 
علی الخصــوص خارجی هاســت. مــا در جهان های 

محصور خودمان زندگی می کنیم.
حاال ســؤال این اســت: برای آدم های محصور، برای 
آدم هــای با ذهن های بســته، پیشــرفت چیســت؟ 

مصلحت چیست؟

کدام مصلحت؟ کدام پیشرفت؟
توضیح:  این مطلب در پاسخ به سرمقاله شماره 663 به روزنامه رسیده است

۲۱  و ۲۲  آبــان اردوی رصــد علمــی در   
کویر مرنجاب برگزار می شود. از من به شما 
نصیحت، یک بار هم که شده رصد آسمان 
و خوابیدن زیر ســقف کبود را تجربه کنید. 
نا گفته نماند کــه ایــن اردو را گروه نجوم 

دانشکده فیزیک برپا کرده است.

بســیج دانشــکده برق برنامــه بازدید از   
نیروگاه شــهید منتظــر قائــم را برگزار 
می کند. زمان بازدید چهارشنبه، از ساعت 
۸:۳۰ اســت. برای ثبت نام فقــط تا امروز 
مهلت دارید که به همکف دانشــکده برق 
مراجعه کنید. اولویت هم با دانشــجویان 

درس تحلیل انرژی است. 

روز چهارشــنبه، از ســاعت ۱۳، بررســی   
پیمان نامه حقوق کودک در ایران و جهان 
در دانشــکده مهندســی شــیمی و نفت 
برپاســت. این برنامه را کانــون یاریگران 
برگزار کرده و مهمان ویــژه آن آقای اکبر 

یزدی، فعال حقوق کودک است.

امروز دفتــر مطالعات فرهنگــی پذیرای   
عاقه مندان به جلسات نمایشنامه خوانی با 
محوریت نمایشنامه همه افتادگان ساموئل 
بکت است. اگر شــما هم جزو عاقه مندان 
هســتید، ســاعت ۱۲:۱5 بــه نیم طبقه 

ساختمان شهید رضایی مراجعه کنید. 

از شــنبه، ۱6 آبان تا ۲5 آبان، نمایشــگاه   
تخصصــی کتاب های خارجی از ناشــران 
بین المللی در همکف ســاختمان شــهید 
رضایی برپاســت. اگر از این مکان کتاب ها 
را بخرید، ۴۰درصد تخفیف شامل حالتان 
خواهد شد. این هم از مزیت دانشجو بودن. 

هیئت الزهرا سه شنبه هر هفته بعد از نماز   
مغرب و عشــا در مسجد دانشــگاه برنامه 
ســخنرانی با حضور محمد حسن مرصعی 
و موضــوع نگرش های مختلف بــه قیام و 
عزاداری امام حســین برپا می کند. مداح 

برنامه نیز آقای محمدرضا رجبی فر است. 

از یکشــنبه تا امروز انجمن اسامی، برنامه   
پخش فیلم را در آمفی تئاتر مرکزی برگزار 
کرده اســت. فیلم امروز سگ های آب انبار 
است که از ساعت ۱6:۳۰ نمایش آن شروع 
می شود. بلیت را نیز می توانید از جلو آیدا با 

هزنیه ۲۰۰۰ تومان تهیه کنید. 

مراسم مذهبی خوابگاه طرشت 3
خوابگاه طرشــت ۳ در این ترم برنامه های مفصلی را در زمینه مذهبی تدارک دیده 
اســت. روز های دوشــنبه بعد از نماز صبح مراسم زیارت عاشــورا به همراه صرف 
صبحانه برپاست. روز سه شــنبه نیز بعد از نماز مغرب و عشــا دعای توسل قرائت 
می شود. پنج شنبه بعد از نماز عشا مراسم دعای کمیل و جمعه صبح ها، بعد از نماز 

صبح دعای ندبه  برگزار می شود.  هر شب از ســاعت ۲۲، اتاق ۱۱۹ بلوک ۲ آماده پذیرایی از کسانی است که 
برای مراسم جمع خوانی سوره واقعه به این اتاق مراجعه می کنند. خاصه اینکه فرصت خوبی برای بچه های 

خوابگاه طرشت ۳ برای برگزاری مراسم مذهبی فراهم شده است.

سه سال »در دانشکده«
نشــریه »در دانشــکده« دانشــکده میــم شــیمی و نفــت، ســه ســاله شــد. 
در دوره ای کــه رکــود و رخــوت در فضــای دانشــجویی بســیار بــه چشــم 
می خــورد، ایــن اتفــاق را می تــوان رخــدادی مســرت بخش دانســت. بــه 
ایــن مناســبت، نشــریه مســابقه  مقاله نویســی بــا موضــوع مســائل جاری 

 دانشــکده و دانشــگاه راه انداخته اســت. تنها تــا ۲۲ آبان مهلــت دارید کــه آثارتان را بــه آدرس ایمیل
 dardaneshkadeh.kimia@gmail.com بفرســتید. اگر مقاله تان، برتر شــود در نشــریه چاپ و به دو 

نویسنده برتر هم جوایز نفیسی اهدا می شود. 

عکس خبری

این سوال برای اغلب رهگذران پیش 
می آمد کــه اینجا چه خبر اســت؟ 
برخی می ایستادند و نگاه می کردند 
تا ببینند چه خبر اســت، عده ای هم 
می گذشــتند تا نهار خود را از سلف 
بگیرند یا ســر کاس تــی ای حاضر 
شــوند. اینجا خبری نبــود جز زنده 
نگه داشــتن یــک رســم کهن که 
درخور مناسبت این روزهاست. روز 
یکشنبه، ۱۷ آبان، جلو سلف، مراسم 
تعزیه برپا بود که عــده ای را به خود 
جذب می کرد. مراسمی با سه بازیگر 

و یک بلندگو. 



 ۳

شریفی های قهرمان
در نخستین دوره جایزه پژوهش یاری جواد موفقیان، چهار دانشجوی ممتاز دانشگاه این 
جایزه را کسب کردند. جایزه به دانشجویان ممتاز و برگزیده  دوره  تحصیات تکمیلی که 
پایان نامه های تحصیلی خود را در حوزه روش ها، فرآیندها و تجهیزات پیشرفته توانبخشی و 
توانمندسازی در مرکز تحقیقات فناوری های توانبخشی عصبی جواد موفقیان می گذرانند، 

داده می شود. مژگان مکاری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندســی برق، سید عبدالمجید یوسف ثانی 
دانشجوی مقطع دکتری در رشته مهندسی مکانیک، مینا جمشیدی ایدجی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته 

مهندسی برق و محدثه وفائي دانشجوی مقطع دکتری در رشته  نانوفناوري موفق شدند این جایزه را    اخذ کنند.

نشستی برای جذب نخبگان 
نشست مسئوالن دفاتر جذب کشور با حضور مسئوالن وزارت علوم در دانشگاه برگزار 
شد. از شریف، دکتر فتوحی، رئیس دانشگاه، دکتر میرعمادی، معاون آموزشی و دبیر 
هیئت اجرایی جذب دانشگاه و دکتر سهراب پور، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان و رئیس 
هیئت اجرایی جذب نخبگان، حضور داشتند. ســخنرانان برنامه نیز دکتر فتوحی، 

دکتر یزدانی معاون نظارت و ارزیابی مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت عتف، دکتر تسلیمی، قائم مقام وزیر 
علوم، دکتر سهراب پور و دکتر رضوان طلب، رئیس مرکز جذب وزارت عتف، بودند. سخنرانان روی حفظ کیفیت 

علمی استادان و تسهیل روند جذب نخبگان در دانشگاه و رسیدگی به امور آن ها تاکید کردند. 

یک ارتباط مؤثر 
ارتباط مؤثر عنوان جلســه ســخنرانی  
بود که با حضور شاهین فرهنگ و توسط 
دفتر خانواده و ازدواج دانشگاه در سالن 
جابر برگزار شد. ســخنرانی که بناست 
جلسه دومش یکشــنبه اول آذر برگزار 
شود. از سخنران و البته مجری برگزاری 
برنامه هم مشــخص اســت که موضوع 
ســخنرانی ارتباط گرفتن با همکار شما 
 در شــرکت  یــا هم تیمی ورزشــی تان

 نیست. 

بیشــتر زمان زندگی مــا به ارتباط بــا دیگران 
می گــذرد. در گــذر زمــان هرچقــدر هم که 
فناوری پیشــرفت کرده، این ارتباط پیچیده تر 
شــده و گســترش یافته. نحوه تعامل با آدم ها 
محدود به صحبت شــفاهی و چهره به چهره یا 
ارتباط های نوین نمی شــود و چیــزی که ما به 
آن نیاز داریم این است که توانایی تأثیرگذاری 
بر یکدیگــر را بــه گونه ای ســازنده داشــته 
باشــیم. یعنی همدیگــر را درک کنیم و فضای 
گفت وگوی بین ما به تنش منجر نشود. چیزی 
 که اکنون در بســیاری از تعامــات اجتماعی 

رخ می دهد. 
در حقیقت نکات ساده ای هستند که در صورت 
رعایت آن ها حتی می توانیم جلوی خشــم فرد 
مقابــل را بگیریم. چه رســد به اینکــه بتوانیم 
به گونه ای تأثیر گذار از ارتباط با او ســود ببریم. 
دکتر فرهنگ در ارائه خود با عنوان ارتباط مؤثر 

سعی داشت تا به این موضوع بپردازد. 
ایشان در قالب کلی رفتار شناسی به  تعریف سه 
شخصیت اصلی کودک، والد و بالغ پرداختند و 
ســپس با توضیح درباره هرکدام از این ها و بیان 
موردی در رابطه با تنش هــای ممکن بین این 
شخصیت ها به توضیح اشــتباهات ما در ارتباط 

با یکدیگر پرداختند. 
در حقیقت یک ذهن نظــم یافته از نوع تنش ها 
و حداقل آشــنایی مــوردی با بســیاری از این 
تنش ها حاصل شــرکت در این نشســت بود. 
نشستی که یکشنبه ۱ آذر جلسه دوم آن برگزار 

خواهد شد.
دکتــر فرهنــگ کــه دو ســالی می شــد در 
دانشــگاه مــا صحبت نکــرده بــود، از ابتدای 
جلسه سعی می کرد یخ شــریفی ها را بشکند. 
 اما جلســه در ابتدا فضای بســیار ســنگینی

 داشت. 
به طوری که دکتر فرهنــگ هر چند دقیقه یک 
بار بــه اینکه در بحث من مشــارکت نمی کنید 
اشــاره می کرد تا کم کم فضای جلسه گرم شد، 
طوری که در پایان جلسه تعداد زیادی از بچه ها 
دور و بر سخنران بودند و ســؤاالت خود را از او 

می پرسیدند.

درمورد روند شکل گیری ستاد 
برگزاری پنجاهمین سال و اساسًا 
دلیل برگزاری این مراسم توضیح 

بفرمایید.
سال  پنجاهمین  بزرگداشت  موضوع 
تأسیس دانشگاه، سال ۹۲ در هیئت رئیسه 
وقت دانشگاه مطرح و تصویب شد. در مورد 
چرایی پنجاه سالگی، به نظر می رسید که 
این یک فرصتی است برای معرفی بهتر 
دانشگاه، تقویت جایگاه دانشگاه در جامعه، 
انجام برخی برنامه ها و فعالیت هایی که 
قباً انجام نشده و برای اولین بار در حال 
برنامه ریزی است، تقدیر و تشکر از خادمین 
و زحمت کشان دانشگاه، تقویت ارتباط 
بین اجزای دانشگاه، استادان، کارکنان 
و دانشجویان و همچنین یک نگاه جدید 
به آینده دانشگاه و ترسیم مسیر آینده 
چه  توسعه ای  برنامه های  در  دانشگاه 
برنامه های نرم افزاری و چه برنامه های 

مربوط به توسعه فیزیکی دانشگاه. 
توجه  دانشگاه  مدیریت  ظاهراً 

ویژه ای به این موضوع دارند.
فعالیت های پنجاه سالگی تقریباً نزدیک 
به دو سال در جریان بود، منتهی سال ۹۳ 
مصادف بود با تغییر و تحوالت مدیریتی 
دانشگاه و طبعاً از ماه ها قبل و بعد، توجه ها 
به این تغییر و تحوالت معطوف بود و نهایتاً 
دانشگاه  جدید  مدیریت  جاری،  سال 
تصمیم گرفتند که یک ستاد جدیدی 
هم تشکیل شود. ستادی که قباً تشکیل 
نمایندگان  برنامه ریزی،  برای  بود  شده 
نمایندگان  و  دانشگاه  معاونت های 
دانشکده ها و چند نفر از مدیریت های 
مرتبط با این موضوع بودند. با نظر مدیریت 
فعلی دانشگاه، ستاد جدیدی از تعدادی 
از چهره ها و استادان با سابقه دانشگاه 
تشکیل شد که مسئولیت برنامه ریزی و 
پنجاهمین  برنامه های  سیاست گذاری 
سال را ریاست محترم دانشگاه به این 
ستاد واگذار کردند. این ستاد در تابستان 
امسال تشکیل شد و مروری بر تصمیمات 
و برنامه هایی که قباً تصویب شده بود، 
داشتند، یک نگاه جدیدی این دوستان به 
این موضوع دارند و قرار است برنامه هایی که 
مطرح شده و مورد نظر است، جمع بندی 
شده و به عنوان برنامه هایی که به عنوان 
سال بزرگداشت، یعنی سال ۹۴- ۹5 در 
نظر گرفته شده است، تدوین و اجرایی 
شود. عاوه بر این ستاد، دانشکده ها هم 

به تدریج درگیر این موضوع شدند و آن ها 
هم درنظر است که مراسم ها و اقداماتی 
داخل دانشکده ها انجام دهند که اخیراً 
به صورت  هم  بزرگداشتی  کمیته های 
قرار  و  است  شده  تشکیل  دانشکده ای 
است عاوه بر برنامه های متمرکز در سطح 
دانشگاه، دانشکده ها هم برنامه هایی اجرا 

کنند. 
تاریخ دقیق برگزاری برنامه ها چه 

زمانی است؟
بوده است که فعالیت ها و  این  بر  قرار 
برنامه ها در یک سال تحصیلی انجام شود 
چون سال ۴۴ سال تأسیس دانشگاه بوده، 
پنجاهمین سال تأسیس، می شود سال 
۹۴. سال ۴5 اولین سری دانشجو وارد 
دانشگاه می شوند که با این حساب می توان 
گفت که سال ۹۴- ۹5، یک سال تحصیلی، 
دوره تأسیس تا راه اندازی دانشگاه بوده و 
برنامه ریزی ها هم به این صورت قرار است 
که در طول یک سال تحصیلی انجام شود. 
مراسم اصلی ابتدا پیش بینی شده بود 
که دی ماه امسال انجام شود، منتهی با 
صاحدید ستاد جدید، به اردیبهشت سال 

آینده منتقل شده است.
چه برنامه هایی برای پنجاهمین 

سال پیش بینی شده؟
برنامه هایی که قباً پیش بینی شده بود 
و االن هم برای نهایی شدن در جریان 
است، بخشی از آن مربوط به خود مراسم 
اصلی بزرگداشت و چند برنامه پیرامونی 
برنامه اصلی است. پیشنهاد شده است که 
مراسمی برای استادان دانشگاه های دیگر 

که فارغ التحصیل دانشگاه هستند، برگزار 
آینده  هم اندیشی  برای  نشستی  شود، 
دانشگاه، نمایشگاه فناوری و دستاوردهای 
انجمن  که  کنفرانسی  و  دانشگاه 
فارغ التحصیان قرار است برگزار کنند که 
این ها نزدیک به مراسم اصلی برگزار خواهد 
شد. غیر از این برنامه اصلی و مراسم های 
پیرامونی، فعالیت های دیگری هم انجام 
داده خواهد شد. در دوره مدیریت گذشته 
دانشگاه، یک سند راهبردی برای دانشگاه 
ترسیم شد که با تغییر مدیریت، درنظر 
دوستان  است که یک برنامه جدیدی برای 
آینده دانشگاه تعیین کنند که کمیته ای 
هم برای این منظور تشکیل دادند و قرار 
است که این کمیته، برنامه راهبردی و 
توسعه ای دانشگاه را در حوزه های مختلف 
تدوین کنند که کار خیلی مهمی است و 
به مناسبت پنجاهمین سال، دانشگاه یک 
برنامه دراز مدت برای آینده دانشگاه داشته 
باشد و مشخص کند که طی این پنجاه سال 
فعالیت، مسیر آینده اش به چه سمت و سو و 

اولویت هایی است. 
بخش دیگری از برنامه هایی که پیش  بینی 
سوابق  مستندسازی  زمینه  در  شده، 
حال  در  موضوع  چند  است.  دانشگاه 
درمورد  مجموعه ای  است.  آماده شدن 
معرفی شهدای دانشگاه با عنوان افاکیان 
شریف آماده شده است. مجموعه ای با 
عنوان افتخارات در حال آماده شدن است 
که  مربوط به افتخارات و فعالیت هایی است 
که دانشگاه برای اولین بار در سطح ملی و 
بین المللی انجام داده یا کسب کرده است. 

مجموعه عکس های تاریخی و مصور از 
فعالیت های دانشگاه در حال آماده شدن 
است. مجموعه تاریخچه دانشگاه در حال 
آماده شدن است که یک نگاه روایی دارد 
به تاریخ دانشگاه از ابتدا تا کنون. مجموعه 
دیگری برای تدوین تاریخچه فعالیت های 
سیاسی و مبارزاتی دانشگاه در حال انجام 
است. نگاه این بود که اقداماتی که تابه حال 
انجام نشده است، به این مناسبت انجام 
شود که دو برنامه خیلی مورد تأکید بوده 
است. یکی تشکیل مرکز اسناد و گنجینه 
اسناد دانشگاه است که محلی باشد برای 
نگهداری سوابق دانشگاه و دیگری هم 
راه اندازی موزه تجهیزات و فناوری های 
دانشگاه است. دانشگاه ما یک دانشگاه 
صنعتی است و خیلی مناسب است که یک 
محلی داشته باشد برای ارائه دستاوردهای 
فناوری و تجهیزات صنعتی که تا االن 
ساخته است. این هم یک برنامه کوتاه مدت 
و دراز مدت دارد که شاید کوتاه مدتش به 
مناسبت برنامه پنجاهمین سال عملی شود 
و برنامه دراز مدتش، از نظر موقعیت مکانی 
و ساخت موزه، نیاز به فضا و امکانات بیشتر 
دارد ولی موقتش را پیش بینی می کنیم که 
در مناسبت پنجاهمین سال انجام شود. 
برنامه ریزی  برنامه های دانشکده ای هم 
و در حال انجام شدن است. در کنار این 
درنظر است که تاریخچه و فعالیت های 
هر دانشکده مستند سازی شوند. معاونت 
پژوهشی برنامه ای را پیش بینی کردند 
که نمایشگاه فناوری را برگزار خواهند 
کرد و 5۰ طرح برتر را معرفی خواهند کرد. 
برنامه های دیگری هم دارند از جمله افتتاح 
فاز دو مجتمع فناوری. ساخت سردر هم 
حال  در  سال،  پنجاهمین  به مناسبت 
اجراست. در محوطه کنار ورودی دانشگاه 
نیز قرار است تندیس شهدای فناوری 

دانشگاه نصب شود. 
و  دانشجویان  بین  ارتباط 
تشکل های دانشجویی و ستاد 

پنجاهمین سال چگونه است؟
برنامه پنجاهمین سال سعی دارد متکی 
باشد به برنامه چهلمین سالگرد دانشگاه 
که در سال ۸۴ برگزار شد. در آن سال 
ارتباط خوبی با مجموعه های دانشجویی 
برگزار شد و مشارکت خیلی بارزی انجام 
شد. در حال حاضر هم این اطاع رسانی 
به حوزه دانشجویی و فرهنگی انجام گرفته 
و مجموعه های دانشجویی چند برنامه را 
پیشنهاد دادند. منتهی انتظار می رود که 
نقش و پیشنهادات این ها، پررنگ تر باشد 
و طبیعتاً ستاد هم به این پیشنهادات توجه 

خواهد کرد.

از پنجاه سالگی دانشگاه چه خبر؟ 
پنجاهمین سال تأسیس دانشگاه راه انداخت تا برای جشــن تولد پنجاه سالگی برنامه ریزی کنند. حاال که گفت وگو امسال شریف پنجاه سالش می شود. به همین خاطر هم دانشگاه از سال گذشته ستادی را به نام بزرگداشت 

نزدیک به دو ماه از سال تحصیلی جدید می گذرد سراغ مهندس میرزایی، دبیر ستاد رفتیم و از برنامه های دانشگاه پرسیدیم. 
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زندگی در مریخ، ممکن یا غیرممکن؟ 
مریخ چهارمین ســیاره در منظومه شمســی است و مدت هاســت درباره امکان 
سکونت در آن بحث می شود. بعد از دهه ها کاوش در مریخ هنوز اطاعاتی به دست 
می آید که همگان را هیجــان زده می کند. الزمه جواب دادن به این ســؤال که آیا 
امکان زندگی در مریخ وجود دارد یا نه، آشنایی کامل با جو سیاره مریخ است. بدین 

منظور ناسا ماهواره  MAVEN   را در یک مدار از مریخ قرار داد. هدف این مأموریت به دست آوردن اطاعاتی 
تازه از ســطح باالیی جو مریخ بود. با به دســت آمدن اطاعات حاصل از این ماهواره می توان به پرسش های 

اساسی علمی درمورد این سیاره جواب داد که پیش از این بی پاسخ بودند. 

تولید رنگ آفت کش
بهداشت و نظافت از مهم ترین ویژگی های یک بیمارستان است. به تازگی یک شرکت 
رنگ سازی آمریکایی موفق به تولید گونه ای رنگ شــده است که حتی پیش از نظافت 
بیمارستان قادر است باکتری ها را بکشد. این رنگ می تواند باعث کشته شدن ۹۹درصد 
حشرات شود، حتی آن هایی که ناقل اشریشیا کولی یا به اختصار ای کولی هستند. به گفته 

کریس کانر، رئیس این شرکت این رنگ ها یکی از چشمگیرترین  محصوالت در زمینه فناوری های نوآورانه است که 
در ۱5۰ سال اخیر در زمینه صنعت پوشش و رنگ ساخته شده است. هرچند این رنگ ها قبل از پخش شدن در بازار 

مصرف باید در دنیای واقعی آزمایش شود و پس از پشت سر گذاشتن آزمایش سامت می تواند وارد بازار شود. 

عامل سرطان 
ژن، محیط یا بدشانسی؟

چرا من؟  این سؤالی اســت که معموالً بیماران 
مبتا به ســرطان، زمان مواجهه با بیماری خود 
از پزشکان می پرسند. در پاسخ به بیمار، پزشکان 
معمــوالً عوامل محیطــی و ژن ها را مســئول 
ســرطان بیان می کنند. تمامی مکانیسم های 
ســرطان به تغییــر DNA  ســلول ها مربوط 
است، اما معموالً بیماری های کشنده ارث برده 
نمی شوند و قبل از اینکه ناقل آن ها بتواند تولید 
مثل کنــد، از بین می رود. عوامــل محیطی هم 
خیلی کلی هستند، به این شــکل که آیا عوامل 
محیطی مثل قرار گرفتــن در معرض پرتوهای 
پرانرژی منجر به ژن های ســرطانی می شــوند 
)چرا که DNA تحت تابــش پرتوهای پرانرژی 
ســاختار اولیه خود را از  دست می دهد( یا اینکه 
عوامل محیطی به مسائل شــخصی تری مانند 

استعمال دخانیات یا رژیم غذایی برمی گردد؟ 
کمی کردن میزان تأثیر ژن ها و عوامل محیطی 
بر احتمال مبتا شــدن به ســرطان کار بسیار 
دشــواری اســت. تخمین هــای نادقیقی زده 
می شــود که تنهــا 5تا۱۰درصــد مبتایان به 
ســرطان، بیماری خــود را از خانــواده به ارث 
می برند و مابقی متأثر از عوامل محیطی هستند. 
پژوهشــی که ســال ۱۹۷5 پتــو)peto( روی 
موش ها انجام داد و در مجله ســرطان منتشــر 
شد، به این نتیجه رسید: »در طول زندگی عادی، 
صفات تصادفی که قابلیت انتقال به نســل های 
بعد را دارند، ممکن اســت به صورت اتفاقی در 
سلول های بنیادی رخ دهد و این تغییرها ممکن 

است در نهایت به سرطان منجر شود«. 
نقــش ســلول های بنیــادی پیــش از این در 
مکانیســم های ســرطان به ثبت رســیده بود، 
اما در مقاله ای جدید از کریســتین توماســتی و 
برت ولگلشتین که در نشــریه  Science چاپ 
شده اســت، وجود ارتباط میان سرعت تقسیم 
سلول های بنیادی و پدیده ســرطان در ۳۱ نوع 
بافت نشان داده  شده اند. هر چه یک سلول بنیادی 
سریع تر شروع به تقسیم شدن کند، بافت مربوط 
به آن، با احتمال بیشتری دچار سرطان می شود.   
بــرای ارتباط مذکــور این دو محقــق عددی را 
پیشنهاد کرده اند و این عدد برابر ۰/۸۱ است که در 
پزشکی عدد بزرگی محسوب می شود. از این عدد 
استنباط می شود که دوسوم جهش هایی که باعث 
سرطان می شوند، به صورت اتفاقی رخ می دهند 
یا به عبارت دیگر ناشــی از بدشانســی هستند.   
توماســتی در مصاحبه ای با مجله اکونومیست 
می گوید: »ما نشان نداده ایم که دوسوم بیماران 
سرطان به خاطره بدشناسی مبتا شده اند«. آن ها 
گفته اند که جمعیت بســیاری از دو سوم بیماران 
سرطانی  مربوط به بدشانسی است. این پژوهش 
عاوه بر ژن ها و عوامل محیطــی از اثر دیگری به 
عنوان بد شناســی یاد می کند که البته این خود 
باعث بحث و جــدل میان دانشــمندان و حتی 

عالمان دینی خواهد شد. 

در  پژوهشــگران  علمی
انگلســتان موفــق علیرضا خوش زبان

شدند اللیا یک کودک مبتا به سرطان 
خون را با اســتفاده از ویرایش ژن هایش 
درمان کنند. ایــن روش قبًا فقط روی 
موش ها بــه کار رفتــه بود. پزشــکان 
می گویند هنوز خیلی زود است در مورد 
درمان قطعی بیماری اللیا نظر دهند، اما 
اکنــون او در ســامتی کامــل زندگی 

می کند و سلول های سرطانی ندارد.
در ایــن روش درمانــی با اســتفاده از 
ســلول هایی که اصاح ژن شــده اند، به 
سلول های سرطانی حمله می شود. این 
برای اولین بار اســت که ایــن روش در 
درمان بیماری های انسان مورد استفاده 
قرار می گیرد، چرا که پزشــکان بیماری 
اللیا را غیر قابل درمــان یافته و از تمامی 
گزینه های درمانی نا امید شــده بودند و 
در نتیجه پدر و مــادر او اجازه این روش 

درمان را دادند.
نتایجی کــه از درمــان ســرطان اللیا 
به دست آمده است، دســامبر امسال در 
جامعه هماتولوژی )شــاخه ای از علوم 
پزشکی که به مطالعه در زمینه تشخیص 
و درمان بیماری ها خونــی می پردازد( 
آمریکا معرفی می شــود و اعام خواهد 
شد که اللیا اولین انسانی است که با این 
روش )اگر چه ســال ها ایــن روش روی 
موش ها آزمایش شــده بود( زندگی اش 

نجات داده شده است. 

»چون نخســتین بار بود کــه این روش 
درمانی مورد استفاده قرار گرفته بود، ما 
نمی دانستیم که چه موقع آزمایش های 
سامتی به نتیجه به مطلوب می رسد، اما 
وقتی نتیجه آزمایش ها خوب بود همگی 
بسیار خوشــحال شــدیم.« این گفته 
دکتر پاول ویس رئیس بیمارستانی بود 
که اللیا در آن درمان شــد. او همچنین 
درمورد اللیا می گوید: »ســرطان خون 
او به قدری پیشــرفته بود که این نتایج 

بسیار به معجزه نزدیک است«.
روشــی که برای درمــان اللیا بــه کار 
برده شــد روشــی جدید اســت که در 
دانشــگاه کالج لنــدن  آزمایش شــده 
بود. روش هــای معمولــی ویرایش ژن 
این گونــه بود کــه گلبول های ســفید

T )که نقش حمله کننده به ســلول ها و 
میکروارگانیســم ها را دارد( از بدن بیمار 
خارج و پس از تغییراتــی در محتوی ژن 
آن ها باعث می شدند که این گلبول ها بعد 

از تزریــق دوباره 
بــه بــدن بیمار 
بــه ســلول های 
ســرطانی حمله 
کننــد. این روش 
قبًا در انســان ها 
آزمایــش شــده 
بود و نتایج خوب 
و روشــی مؤثــر 
شــناخته شــده 

بود، اما این روش بســیار گران قیمت و 
بسیار زمان بر بود. این روش عمًا درمورد 
اللیا بی فایده بود، زیرا سرطان او به حدی 
پیشــرفته بود که گلبول سفید سالم در 

بدن او بسیار کم بود.
در عوض در روشــی که در دانشگاه کالج 
لندن به سرگروهی وســیم قاسم انجام 
شد، گلبول های ســفید مؤثر به شخص 
بیمار اهدا شد که هم ســرعت باال و هم 
قیمت ارزان داشــتند. در ایــن روش از 
یک شخص ســالم میزان زیادی گلبول 
سفید گرفته می شــود و بعد از حصول 
اطمینان از ایمنی ایــن گلبول ها، آن ها 
را به بدن شخص بیمار منتقل می کنند 
و سلولی می سازند که محققان اسم آن را 

UCART 19 گذاشته اند. 
برای ساختن این ســلول ها در دانشگاه 
کالج لندن از یک جفت قیچی مولکولی 
اســتفاده می کنند که به پروتئین های 
TALEN مشــهورند. این پروتئین ها 
ننــد  ا می تو
یــی  ه ها ند گیر
)محل هایــی که 
مولکــول  یــک 
بــه  می توانــد 
دیگر  مولکولــی 
متصــل شــود( 
را  مشــخص 
خامــوش کنند و 
باشــند  مطمئن 

که ایــن ســلول UCART 19 فقط به 
سلول های سرطانی در خون حمله کند. 
یکی از ویژگی های این سلول ها این است 
که با داروهایی که برای ســرطان خون 

استفاده می شوند از بین نمی روند.
اللیــا ۱میلی لیتــر از این ســلول ها را 
دریافت کرد و بعد از گذشت یک هفته در 
محیطی ایزوله باقــی ماند تا گلبول های 
سفید به ســلول های ســرطانی حمله 
کنند. دو مــاه بعد وقتــی دکترها تأیید 
کردند که تمامی ســلول های سرطانی 
از بــدن او حــذف شــده اند، بــرای او 
کاشــت مجدد مغــز اســتخوان )برای 
 ساختن ســلول های ســالم خونی( را 

تجویز کردند.
اکنون اللیا در دوره نقاهت به سر می برد و 
به طور مرتب مورد آزمایش سامت قرار 
می گیرد. بهترین قسمت این روش درمان 
این اســت که بعد از آخرین کاشت مغز 
استخوان اللیا، سیســتم ایمنی او دوباره 
 UCART 19 قوی شــد و ســلول های
را از بدن او حــذف کرد و دیگــر اثری از 

سلول های ویرایش شده ژنی باقی نماند.
 UCART 19 اکنون پژوهشگران  روی
تحقیقات جامع تــری انجام می دهند تا 
این روش، تبدیل به روشی شود که روی 
همه بیماران قابل اعمال باشد. مؤسسه  
biotech company Cellectis ایــن 
پژوهش هــا را مورد حمایــت مالی قرار 

می دهد. 

امید جدیدی در درمان سرطان
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در ایــن روش درمانی با 
اســتفاده از سلول هایی 
که اصالح ژن شده اند، به 
سلول های سرطانی حمله 

می شود
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دانشگاه علم و صنعت ایران در بین ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان
دانشگاه علم و صنعت: نتایج رتبه بندی دانشــگاه های جهان توسط مؤسسه 
تایمز برای ســال ۲۰۱5-۲۰۱6 منتشــر شــد. در این رتبه بندی که در آن ۸۰۰ 
 دانشــگاه برتر جهان اعام گردیده اســت، دانشــگاه علم وصنعت ایران در ردیف 
۴۰۱-5۰۰ دانشــگاه های برتر جهان قرار گرفته است. بدین ترتیب دانشگاه علم و 

صنعت ایران با اولین حضور خود در رتبه بندی جهانی تایمز باالتر از دانشــگاه های صنعتی اصفهان، صنعتی 
امیرکبیر و علوم پزشکی تهران در ردیف6۰۰-5۰۱ جای گرفته است. دانشگاه خواجه نصیرطوسی، دانشگاه 

تهران و دانشگاه شهید بهشتی در ردیف 6۰۱-۸۰۰ جهان قرار دارند. 

تأسیس مرکز پژوهشی ژئوتوریسم
دانشگاه تبریز: رئیس دانشــگاه تبریز از موافقت شورای گسترش آموزش عالی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأســیس مرکز پژوهشــی ژئوتوریســم در این 
دانشــگاه خبر داد. این مرکز با اهدافی چون اجرای طرح های پژوهشــی بنیادی، 
کاربردی، توســعه ای در جهت گســترش توریســم و فرهنگ آن، پاسخگویی به 

نیازهای بخش هــای مختلف جامعه بــه اطاعات ژئوتوریســمی، مدیریت منابع گردشــگری و همچنین 
مکان یابی استقرار طرح های توســعه ای با توجه به مســائل ژئوتوریسمی و شناخت آســتانه های تحریک 

ناهماهنگی ها در روابط ویژگی های جغرافیایی و گردشگری فعالیت خود را ادامه خواهد داد. 

 ،HackPSU 
ماراتن ایده های خالقانه

 HackPSU پنسیلوانیا، اســتیت کالج: 
به مدت ۲۴ ســاعت بــدون توقــف ایده های 
تکنولوژی محــور ایجــاد می کنــد. برخی از 
دانشــجویان به مدت طوالنی در طول شب کار 
می کنند و به ابداع هر چیــزی مثل جایگزینی 
دیجیتــال کارت هــای کســب و کار بــه یک 
وب ســایت می پردازند که احوال پرسی مجازی 

را ارائه می دهد.
این امر که در ساختمان علوم و فناوری اطاعات 
مستقر اســت، ماراتن هک را برای بیش از ۱۴۰ 
نفر دانشجو از ظهر روز شنبه تا ظهر روز یکشنبه 

به ارمغان  می آورد.
»Hackathon ترکیبی از دو واژه هک و ماراتن 
اســت. هک به ایجاد راه حل های خاقانه برای 
مشــکات روزمره و ماراتن به رفتن به ســوی 
یک مسافت طوالنی اشــاره می کند.  اما در این 
مورد، ما قصد داریم افــراد در این فضا با یکدیگر 

۲۴ ساعت به کار، خواب و ایجاد ایده بپردازند.«
تیم برنده با اختراع یک برنامه جدید، یک روش 
کاربرپســند برای پاســخ به انتخاب های چند 
گزینه ای یا پر کردن جای خالی سؤال در کاس 

ارائه کردند.
هر چند HackPSU معموالً یــک تجربه بین 
دانشکده ای اســت، در این دوره برای اولین بار 
تنها دانشــجویان دانشــگاه ایالتی پنسیلوانیا 
می توانستند شــرکت کنند که حس بیشتری 
از جامعه را میان پارک دانشــگاه و دانشجویان 

ایجاد می کند.
HackPSU مثل همه هکتون های ملی دیگر، 
رایگان اســت. هکتون هزینه هایی از قبیل غذا، 
حمل و نقل و اقامت خواب در محل برگزاری را با 

تکیه بر حامیان مالی شرکت ها پوشش می دهد.
 Erie بودجه هایی که شــرکت هایی مانند بیمه
و شــبکه های EdTech برای شرکت کنندگان 
فراهم می کنند بــا چالش هایی همراه اســت. 
حامیان همچنین رابط هــای قابل برنامه ریزی 
کاربردی خود را به دانشــجویانی ارائه می دهند 
که می توانند داده های بســیاری را در یک شکل 

ساده تر از تعامل به دست آورند.
ایده هــای نوآورانه و حجم وســیعی از کدهای 
برنامه نویســی، نرم افزار و ســخت افزار در بهار 
مجدداً آغــاز خواهد شــد. مســئوالن انتظار 
دارند 5۰۰ نفر از شــرکت کننــدگان، به عنوان 
HackPSU در شکل بین دانشگاهی بازگردند 
و همه دانشــجویان، با صرف نظر از پس زمینه 

علمی شان، به مشارکت و چالش تشویق  شوند.
»هدف اصلی این اســت که ترس مردم از نشان 
دادن خود بریزد که این کار را می توان  از طریق 

یک هکتون سرهم بندی کرد.«

روی خط خارج

ماساچوســت،  کمبریج: از آنجایی کمی آن سو تر
که سیاســت های اقتصــادی، زندگی 
هرکدام از ما را شــکل می دهند، مناسب 
است که درباره این سیاست ها در جامعه 
صحبت شود. اما در این فضا یک جزء مهم 
معموالً کنار گذاشته می شــود: مبنای 
واقعیات اقتصادی. افراد غیرمتخصص در 
حوزه سیاســت گذاری عمومــی نباید 
اقتصاد را به صورت یک بوم نقاشی، خالی 
تصور کنند. در عوض عموم مردم باید به 
اقتصــاد هم ماننــد دیگــر زمینه های 
حرفه ای بنگرند و ارزش هــای خود را با 

خروجی های این علم محک بزنند.
عمــوم مــردم خــود را دارای باورهای 
اقتصادی می داننــد. در مطالعه اخیری 
که توســط دانشــگاه دوک انجام شده، 
بیشتر پرسش شوندگان که نظرات خود 
را ارئه دادنــد، مخالف اجماعــی بودند 
که روی موضوعات ارائه شــده توســط 
اقتصاددانان ارائه شــده بود. این موضوع 
در سیاســت، شدت بیشــتری می یابد 
چراکه مردم نمایندگان خود را در مجلس 
برمی گزینند و این نمایندگان هستند که 
مشکات را مطرح کرده و برای جلب نظر 
مخاطبانشان، راه حل ارائه می دهند. در 
اینجا قانونی که قرار است مصوب شود، اگر 
مورد اعتراض عموم قــرار بگیرد، برعهده 
نماینده است که ابتدا شرح آن را به مردم 
بدهد. اینجاســت که در سیاســت های 
اقتصادی و تشریح آن برای عموم مشکل 
ایجاد می شــود چــرا که تعامــل میان 

اقتصاددانان و مردم اساساً مشکل دارد.

مانند دیگر زمینه هــای علمی، آموزش و 
زمان بســیار زیادی الزم است تا یک نظر 
کارشناسانه درباره یک معضل اقتصادی 
مطرح شود. اما برخاف دیگر زمینه های 
علمــی، مــردم عمومــاً مخالــف نظر 
متخصصان علم اقتصاد هســتند. برای 
مثال بســیاری از مردم ممکن است یک 
باور غلط پزشکی را بدون خواستن دلیل 
به راحتی بپذیرند. اما در عوض بسیاری از 
مردم نظر یک فرد غیرمتخصص را درباره 
یک موضوع اقتصادی )مثًا قانون تجارت 

آزاد( می پذیرند، بدون توجه به اینکه این 
نظر غیرکارشناسانه می تواند میلیون ها 

دالر ضرر متوجه اقتصاد کشور کند.
باید تغییری در ارتباط میان عامه مردم با 
اقتصاددانان به وجود آوریم. جامعه باید 
در مواجهه با اقتصاددانان به مانند دیگر 
زمینه های تخصصی برخورد کند و برای 
نظر اجماعی کارشناسان ارزش بیشتری 
قائل شــود.نه به این معنی کــه مردم و 
نمایندگانشــان باید از بررسی مشکات 
اقتصادی کنار گذاشته شــوند؛ چرا که 

در نهایت سیاست های اقتصادی بر همه 
ما به نوعی تأثیرگــذار خواهد بود، مانند 
درمان پزشکی که روی زندگی بیمار تأثیر 
مســتقیم می گذارد. نکته اینجاست که 
جامعه باید از ارزش های خود اســتفاده 
کند نه برای خلق تئوری جدید اقتصادی، 
همان طور که برای غیرپزشــکان جایز 
نمی دانند که نسخه پزشکی تجویز کنند. 
به جای این، اعضــای جامعه باید به طور 
مؤثر با اســتفاده از ارزش های خود میان 
انتخاب های معموالً سختی که واقعیات 
اقتصادی پیش روی آن ها قرار می دهد، 
برگزیننــد. همین رویه درمــورد اهالی 

سیاست هم برقرار است.
رســیدن به چنین تغییــری در رابطه 
میــان اقتصاددانــان و مــردم نیازمند 
تــاش مضاعــف در فضــای عمومی و 
سیاســی اســت. مردم اعتماد کمی به 
اقتصاددانــان دارند. مطالعه دانشــگاه 
دوک نشــان داده که کمتر از یک درصد 
مردم بــه اقتصاددانان اعتمــاد زیادی 
دارند و بیش از 5۹درصد هیچ اعتمادی 
به ایشــان ندارند. در حالی که ۱۷درصد 
مردم به پزشکان بســیار اعتماد دارند و 
۹۷درصد تا حدودی به ایشــان اعتماد 
می کنند. اقتصــاد روی تک تــک افراد 
جامعه اثرگذار اســت و ایــن تأثیر گاه 
بسیار شدید اســت. نحوه صحیح رفتار با 
این دانش و پیاده سازی ارزش های خود 
روی انتخاب هایی که توسط متخصصان 
این علم پیش روی ما قرار می دهند، تنها 
راه رسیدن به سیاست هایی است که نفع 

همگانی را در پی خواهد داشت.

ارتباط مشکل دار میان اقتصاددانان و جامعه

اعتماد به اقتصاددانان

کمیک برگزیده
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عذرخواهی وزیر ارتباطات
محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام ضمن عذرخواهی، 
به گایه های متعدد کاربران ایرانی در زمینه اختاالت اینترنت پاسخ گفت. وی از اختاالتی 
که ناخواسته و به دلیل شرایط داخلی ترکیه و قطع بخش هایی از فیبرنوری دریایی، در یک 
ماه اخیر برای ســرویس های اینترنت کشــور پیش آمد از کاربران پوزش خواست و اظهار 

امیدواری کرد با تدابیر جدید در مقابله با این نوع حوادث بیش از این مقاوم شویم. وزیر ارتباطات درمورد تلگرام نیز گفت در 
خصوص سرویس پرطرفدار تلگرام مجدداً تاکید می کنم که محدودیتی روی این سرویس ایجاد نشده است. ضمن اینکه 
فعاً دلیلی برای فیلتر کردن این برنامه وجود ندارد چون مسئوالن تلگرام با بستن کانال های غیراخاقی موافقت کرده اند. 

جغد نگهبان
به نظر می رســد گجت های امروزی با ســمت و ســویی ســرگرم کننده، طراحی 
می شوند.  Ulo گجتی بامزه و کاربردی است که با چنین نگاهی طراحی و ارائه شده 
است.  جغد کوچکی که در غیاب شما به عنوان بخشی از سیستم مراقبتی منزل قابل 
استفاده بوده و در عین حال به راحتی توسط گوشی هوشمند شما کنترل می شود. 

با استفاده از اپلیکیشنی مخصوص، می توان رنگ چشم و ســایر خصوصیات و عملکردهای این جغد مراقب را 
تغییر داد و بررسی کرد. همچنین در مواقع لزوم می توان از آن به عنوان دوربین استفاده کرد. نگهبانی کوچک 

که همچون چشمان خود شما هر اتفاق یا رویدادی را به صورت مستقیم برای شما به نمایش درمی آورد. 

افیـــــــــــــــــــــــــک

جدیدترین عضو خانواده سیستم عامل مک

نکاتی درباره کاپیتان جدید
همان طور که خودتان هم می دانید، اســم جدیدترین عضو خانواده سیســتم عامل مــک OS X 10.11 El Capitan  اســت. اپل این  اف یک

سیستم عامل را بعد از سیستم عامل یوســمیتی )OS X 10.10 Yosemite( عرضه کرد و با این آپدیت، تعداد انگشت شماری  ویژگی های سحر بختیاری
جدید به ال کاپیتان اضافه کرد. می خواهیم 7 نکته مهم که درباره این سیستم عامل الزم است بدانید، برای شما شرح دهیم.

پنهان کردن اتوماتیک منو بار
درســت شــبیه قســمت داک که امکان پنهان شدن 
دارد، از االن شــما ایــن امــکان را دارید که منــو بار را 
 هم مانند داک پنهــان کنید. برای ایــن کار اول گزینه

System Preferences را از داخــل منــوی اپ یا از 
قسمت داک انتخاب کنید. سپس General  را انتخاب 
 Automatically hide and show کنید. چک باکس

the menu bar را فعال کنید و سپس خارج شوید.

 تغییر نام فایل یا فولدر از طریق منوی متنی
 )کلیک راست روی فایل(

برای این کار کافی اســت روی فایل یــا فولدر مربوط 
کلیک راســت کرده و نام مورد نظر خود را تایپ کنید. 

سپس Return  را از روی صفحه  کلید فشار دهید.

Trash  حذف فایل ها بدون ریختن در
یکــی از امکانات جدیــد در ال کاپیتــان حذف کردن 
بافاصله فایل ها بدون ریختن فایل در Trash اســت. 

اول فایل مورد نظر را انتخاب کنید. 
دکمه های option+command+delete را هم زمان 
فشــار دهید. برای حذف فایــل، “Delete”  و در غیر 
این صورت “Cancel” را بزنید. دقت کنید در این نوع 

پاک کردن، فایل به پوشه Trash  نمی رود.

یافتن مکان نما با تکان دادن موس یا ترک پد
بعضــی اوقات که مــکان اشــاره گر را گــم می کنید، 
برای پیدا کردن آن کافی اســت که مــوس یا ترک پد 
 خود را ســریع تکان دهید تا اشــاره گر به شکل بزرگ 

در آید.

Safari Reader  استفاده از پس زمینه تیره در
Safari Reader  یک قابلیت در مرورگر سافاری است 
که به وســیله آن می توان تمام تبلیغــات و آگهی های 
درهم و برهم را کنار زد و به مطالعه متن ها پرداخت. در 
این بخش می خواهیم بک گراند متن ها را تیره کنیم تا 
خواندن آن ها ساده تر شود. برای این کار  وارد سافاری 
شــوید و صفحه مورد نظر را باز کنیــد. دکمه فونت را 
بفشارید. از منوی باز شده رنگ تیره را برای پس زمینه 
متن انتخاب کنید. دقت داشــته باشید که دکمه فونت 

در تمام صفحات به نمایش در نمی آید.

بی صدا کردن یک تب در سافاری
یکی دیگر از امکانات جدیــد ال کاپیتان بی صدا کردن 
تب هاســت که برای این کار الزم اســت روی عامت 
بلندگو در آخر تب کلیک کنید. اگر می خواهید دوباره 
صدا فعال شــود، روی عامت بلندگو دوبــاره کلیک 
کنید. اگــر می خواهید تمام تب ها بی صدا شــود روی 

عامت بلندگوی انتهای آدرس کلیک کنید.

Split View  استفاده از قابلیت
قابلیت کارکردن به طور هم زمــان با دو برنامه در نمای  
Split View، امکانی اســت که ابتــدا در آی او اس ۹ 
معرفی شده و اکنون نیز روی OS X El  Capitan  قابل 
استفاده اســت. در این نما کاربر می تواند دو نرم افزار را 
به صورت ساید بای ســاید در کنار هم داشته باشد و با 
 هر دو کار کند. اپل برای نمایش یــک پنجره در حالت

 Split View، عامــت “+” را با عامــت فلش دوگانه 
جایگزین کرده است و این دکمه  سبز، به طور هم زمان 
دکمه  کنترل کننده  قابلیت Split View و نمای تمام 

صفحه اســت. البته اگر روی این دکمــه کلیک کنید، 
پنجره در حالت تمام صفحه نمایش داده خواهد شــد. 
برای اینکه پنجره  مورد نظر به کنار صفحه رود و در آنجا 
قرار گیرد، باید روی ایــن دکمه کلیک کنید و هم زمان 
پنجره را بکشــید و به کنار صفحه ببرید )چه ســمت 

راست و چه سمت چپ(. 
با بردن پنجره به کناره  راست یا چپ، آن بخش از صفحه 
به صورت سایه  آبی کمرنگی در می آید و اگر پنجره را در 
آنجا رها کنید، سایزش به طور اتوماتیک تغییر می کند 
و در آن قســمت قرار می گیرد. حاال که صفحه را به دو 
قسمت تقســیم کرده اید، وقت آن است که پنجره  دوم 
را اضافه کنید. اگر پیش از این پنجره ای باز باشــد، آن 
پنجره )یا پنجره ها( در نیمــه  دوم صفحه، نمایش داده 
می شــوند. حال کافی اســت روی یکی از آن ها کلیک 
کنید تا در نیمه  دوم قــرار بگیرنــد و دو نرم افزار را در 
دو نیمه  چپ و راست داشته باشــید. برای تغییر اندازه  
پنجره ها کافی است روی نوار میانی آن ها کلیک کنید و 
آن را به سمت چپ و راست بکشید تا پنجره ها بزرگ تر 

و کوچک تر شوند.
 البته دقت کنید کــه بعضی از نرم افزارهــا تنها تا حد 
مشخصی می توانند کوچک شوند و از آن کمتر، ممکن 
نیست. وقتی که پنجره ای را بزرگ یا کوچک می کنید، 
پنجره  دیگر در حالت بلوری نشــان داده می شود. برای 
خارج کردن یک نرم افزار از حالت  Split View، کافی 
اســت روی آیکن ســبزرنگ فلش دوگانه  پنجره اش 
 Split View کلیک کنیــد. اگر دو نرم افزار در حالــت
داشــته باشــید و یکی را خارج کنید، پنجره  دیگر به 
حالت تمام صفحه درمی آید و برای بستن آن می توانید 

از escape استفاده کنید.

Rayman
 بازی Rayman  روی آی او اس

طرفــداران زیــادی دارد. 
به خصوص نسخه  آخر این 

بازی با نام Rayman Fiesta Run به تعداد زیاد در 
اپ استور دانلود شده است و جزء برترین بازی های 
ماجراجویی در اپ اســتور اکثر کشورهای جهان 
است. اما خیلی از کاربران ایرانی که دیوایس خود 
را جیلبریک نکرده اند، به دلیل قیمت ۳ دالری این 
بازی تاکنون نتوانســته بودند آن را امتحان کنند. 
اگر شما نیز جزء این دسته از کاربران هستید، پس 

فرصت طایی پیش آمده را از دست ندهید. 
بــازی Rayman Fiesta Run به عنوان اپ برتر 
هفته در اپ اســتور انتخاب شده اســت و این به 
معنی آن است که تمام کاربران آی او اس به مدت 
 یک هفته فرصت دارند تا آن را بــه طور رایگان از 
اپ استور دانلود و روی  دیوایس هایشان نصب کنند. 
این بازی را می توانید در صفحه  اول اپ استور پیدا 
 ”Free App of the Week“ کنید و با بنر بــزرگ
پیدا کردن آن بسیار آسان است. گفتنی است که 
Rayman Fiesta Run دارای ۷5 مرحله  متنوع 
اســت و عاوه بر دویدن، پرواز کــردن و پریدن، 
شخصیت Rayman می تواند سر بخورد، شنا کند 

و حتی در مواقع لزوم، کوچک شود.

 اپل و توانایی 
وزن کردن اجسام

اپــل امســال آیفون های 
جدید خود را به تکنولوژی 

لمس سه بعدی یا 3D Touch  مجهز کرده است. 
این فناوری کاربران را قادر می سازد با وارد کردن 
فشــارهای مختلف انگشت دســت به نمایشگر 
گوشــی عملکردی متفاوت را تجربه کنند. حاال 
اپلیکیشن جدیدی ساخته شــده که با استفاده 
از فنــاوری  3D Touch آیفــون 6 اس ها، قادر به 
مقایســه وزن اجسام اســت ! این اپلیکیشن که 
Plum-O-Meter نــام دارد، بــه کاربــران 
گوشــی های آیفون 6 اس امــکان می دهد تا از 
فناوری تاچ سه بعدی دستگاه خود برای مقایسه 
نسبی وزن اجسام مختلف اســتفاده کنند. البته 
عملکرد این اپلیکیشن قادر به نمایش وزن اجسام 
نیســت و فقط می تواند وزن دو شیء را با یکدیگر 
مقایســه کند. کاربران می توانند از این برنامه که 
توســط Simon Gladman  طراحی شده برای 
مقایسه وزن دو جسم کوچک اســتفاده کرده و 
ببینند کدام یک ســنگین تر و کدام یک سبک تر 
اســت. نمایشــگر مولتی تاچ آیفــون می تواند 
به صورت هم زمان پنج تماس را تشــخیص دهد، 
بنابرایــن از لحاظ تئوری می توان وزن 5 جســم 
کوچک را به صورت هم زمان روی این نمایشــگر 

با یکدیگر مقایسه کرد. 

نرم افزار

نرم افزار
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جنگ بدی هــای زیــادی دارد، از آوارگی تا 
وحشت و مرگ عزیزان. ازدست رفتن رابطه ها 
و دوســتی ها هم یکی از بدی های جنگ است. 
موضوعــی که شــاید آن قدر کــه در واقعیت 
اتفاق می افتد، درباره آن حرف زده نمی شــود 
و کتابی نوشــته نمی شــود. این دقیقاً همان 
چیزی اســت که گیرنده شــناخته نشد به آن 
پرداخته است. گیرنده شــناخته نشد درباره 
گم کردن اســت، گم کردن آدم هــا و رابطه ها. 
داستان دو دوســت و همکاری که جنگ آن ها 
را از هم دور و با هم دشــمن می کند. کتاب 6۴ 
صفحه بیشتر نیست و تشــکیل شده است از 
مجموعه  نامه نگاری های 
این دو دوســت آلمانی 
که پیش از جنگ در یک 
گالری در سانفرانسیسکو 
به کار فروش آثار هنری 
مشــغول بوده اند. یکی از این دو دوســت بعد 
از چندین ســال زندگی در آمریکا، در آستانه 
قدرت گرفتن هیتلر، بــه آلمان بازمی گردد. او 
به تدریج با افکار حزب نازی هم دل می شــود و 
رابطه اش با دوست یهودی خود که در آمریکا 

مقیم است، تغییر می کند.
نکته جالب این اســت که این کتــاب قبل از 
جنگ جهانی دوم نوشــته شــده است، ولی 
به خوبــی توصیفــی را از آنچــه در این جنگ 
رخ خواهد داد، ارائه می کند. گیرنده شــناخته 
نشد نوشــته کاترین کرســمن تیلور است که 
بهمن دارالشــفایی ترجمه اش کرده و از سوی 
نشر ماهی با قیمت ۳5۰۰ تومان منتشر شده 

است.

گیرنده شناخته شد

۴۴ تابلو و مجســمه از محســن وزیری مقدم، 
از پیشــگامان هنر مــدرن ایــران در گالری 
اعتماد بــه نمایش درآمده اســت. ایــن آثار 
تولید سال های ۳۷ تا ۹۴ اســت و از مجموعه 
شــکل و فضا، کارهای شــنی، آثــار مرتبط با 
موضوع هراس و پــرواز و مجموعه منوتیپ ها 
تشکیل شــده اســت. چند اثر نیز از مجموعه 
مجســمه های مفصلی و نقش برجســته های 
هندســی این هنرمند انتخاب شــده اســت. 
مجموعه تابلوهای شــنی این هنرمند تولید 
سال ۴۰ اســت که با کمک اثر دست روی شن 
ساخته شــده و یادآور اولین تاش های آدمی 

بر دیــواره غارهاســت. 
در کنار ایــن مجموعه، 
مجموعــه  تابلوهــای 
ســال  تولید  کیهانــی 
۸۷ اســت کــه ماننــد 

کهکشان هایی بر بوم خودنمایی می کنند. 
وزیری مقــدم در قســمتی از دیوارنوشــته 
نمایشگاه چنین گفته: »ای نقش ها، ای تصاویر 
جاندار من، شــما باز به خانه بازگشتید، مردم 
شما را لمس کردند، نگاه کردند و سر جنباندند. 
کمتر کسی زیبایی شــما را درک نمود. کمتر 
کسی بی همتایی شما را فهمید. به همان گونه 
که کمتر کسی سازنده شما را، چنان که هست، 
شــناخت. من شــما را زینت بخش مزار خود 
خواهم ســاخت«. نمایشــگاه »مروری بر آثار 
محســن وزیری مقدم« تا ۱۰ آذرماه در گالری 
اعتماد واقــع در خیابان باهنر، بیــن خیابان 
جمــاران و پمپ بنزین نیــاوران، نبش کوچه 

دلشاد، پاک ۱6۱ ادامه دارد.

مروری بر آثار وزیری مقدم

داســتان اعترافات ذهن خطرناک من در 
۲۴ ســاعت اتفاق می افتد، ۲۴ ســاعتی 
پر از سرگیجه برای شــخصیت اصلی. او 
حافظه اش را از دســت داده و هیچ چیزی 
از خودش و آدم هــای اطرافش نمی داند. 

آن ها نیز هر یک برای او داستان متفاوتی از زندگی و 
روابطشان با او می گویند، ولی به تدریج گره ماجرا باز 
می شود. اعترافات ذهن خطرناک من، ساخته هومن 
سیدی، فیلمی نو و جسورانه به لحاظ نوع فیلم سازی 
در سینمای ایران است. فیلمی که از سوی برخی به 
لحاظ ساختار با ممنتو اثر کریستوفر نوالن مقایسه 
شده است. البته ســیدی فیلمش را متفاوت از نوالن 

می داند، چراکه در اینجا بازگویی سخنان 
شخصیتی است که خودش دارد متوجه 

می شود چه کسی است.
هومن ســیدی درمورد ایده ساخت این 
فیلم کــه دومین فیلم بلند او محســوب 
می شــود، می گوید: »ابتدا یک داســتان یک خطی 
در ذهن من شــکل گرفته بود و من خواستم آن را به 
گونه ای به نمایش بگذارم که شبیه آثار دیگر نباشد 
و برای این منظور باید همه آثار مشــابه را می دیدم«. 
این فیلم را با بازی ســیامک صفری، نگار جواهریان، 
بابک حمیدیان ، رویا نونهالــی و... می توانید در گروه 

سینمای هنر و تجربه ببینید.

اعترافات ذهن خطرناک من

رادیوهــای اینترنتی چند ســالی اســت که باب 
شــده اســت، از رادیو چهرازی که برای دیوانه ها 
 بود، تا رادیــو گیک  که برای گیک هاســت و رادیو 
حبه انگور که برای خوب کردن حال شــما ساخته 
شده است. حاال اهالی موســیقی همت کرده اند و 
مجله ای صوتــی با عنوان هفدانــگ تهیه کرده اند 
که بــا رویکــرد تحلیلی بــه رویداد ها و مســائل 
 موسیقی امروز ایران، می پردازد و به صورت ماهانه 

منتشر می شود. 
پیش شــماره این مجلــه، اول مهرماه 
هم زمان با ســال روز تولــد محمدرضا 
شجریان درآمد و به اســتاد تقدیم شد و 
شــماره اول آن ابتدای آبان ماه منتشر 

شد که حال و هوای محرمی دارد.

شــماره نخســت مجلــه صوتــی موســیقی 
هفدانگ چنــد بخــش دارد. بخش »کنســرت 
مــاه« این شــماره اپــرای عاشــورا را بررســی 
کــرده و با بهزاد عبــدی، آهنگ ســاز و هانیه قلی 
بیکیان، هم خــوان این اثر گفت و گو کرده اســت. 
اجرایــی که حاشــیه هایی برای این کنســرت به 
همــراه داشــت. بخش »چهــره مــاه« هفدانگ 
نیز بــه پاس ســال ها فعالیــت هنــری در عرصه 
 موســیقی آیینی و عزاداری به ســلیم مؤذن زاده 

پرداخته است.
این مجله صوتی با مشــارکت ســایت 
موســیقی ما، ســایت بیپ تونز، سایت 
عصر ایران و ســایت تیوال تهیه  شــده 

است.

هفدانگ

تــاالر پیشنهاد ایــن شــب ها تئاتری  صحنــه  روی 
وحدت اســت که ۳۸ ســال پیــش باعث 
استعفای کارگردانش از مدیریت مجموعه 
تئاتر شــهر شــد. علی رفیعی خاطرات و 
کابوس های جامه دار از زندگی و قتل میرزا 
تقی خان فراهانی را زمانی کــه در پاریس 
بود، نوشت و اولین بار در سال 56 آن را روی 
صحنه برد، زمانی که مدیریت تئاتر شهر را 
برعهده داشــت. رفیعــی تمرین های این 
نمایش را هم زمان با مرمت تئاتر شهر آغاز 
کرد، تا به گفته خودش اولین نمایشــی که 
در این مجموعه اجرا می کند، متنی ایرانی 
باشد. فرح دیبا به تماشای این تئاتر می رود 
و بعد از اجرا چند جمله ای بین فرح و رفیعی 
رد و بدل می شــود و فردایش دو افسر سراغ 
رفیعی می روند، هشت ساعت از او بازجویی 
می کننــد و در نهایــت از او می خواهند از 

مدیریت تئاتر شهر استعفا دهد.
رفیعی درمورد شــبی کــه فــرح دیبا به 
تماشــای تئاترش آمد و نیز گفت و گویشان 
می گوید: »قرارشــد فرح دیبا اجرای ما را 
ببیند. ما هم از او مانند دیگر تماشــاگران 
بــدون هیچ تشــریفات خاصــی میزبانی 
کردیم. او بعد از اجــرای نمایش دو جمله 

به من گفــت با این مضمون که شــما تئاتر 
ایران را با این شکل اجرا و سبک کارگردانی 
5۰ ســال به جلو بردید، اما من فکر می کنم 
شما بیشتر عصر حاضر را زیر سؤال می برید 
تا زمان امیرکبیر را. نظرتان چیست؟ و من 
هم در پاسخ به ایشــان گفتم این موضوع به 

نگاه تماشاگر بستگی دارد«. 
حاال بعد از نزدیک به چهل ســال بار دیگر 
خاطرات و کابوس ها اجرا می شود. داستان 
نمایش آن چنان که از عنوان آن پیداســت، 
روایت رویدادهــای زندگی و قتــل میرزا 
تقی خان فراهانی از زبان جامه دار اوســت. 
رفیعــی می گوید این نمایــش درباره یک 
کرم و یک سیب است؛ سرنوشت امیرکبیر 
که وارد یک نظام شــده، شــبیه سرنوشت 
کرمی است که وارد ســیب می شود. یا باید 
خودش سالم بماند یا آن سیب سالم بماند و 

نمی توانند هر دو  سالم بمانند. 
نمایــش از زاویه دید یک جامــه دار روایت 
می شود  که دالک قائم مقام فراهانی و شاهد 
قتل او بوده و بعد جامه دار امیرکبیر هم شده 
و تنها شــاهد قتل اوســت. اما راز این قتل 
ســال ها مکتوم می ماند و گفته می شود که 
او به بیماری قولنج مرده است و جامه دار که 
تنها رازدار این قتل است، سال هاست دچار 

کابوس مداوم است. نمایش درواقع به نوعی 
رودررویی جامه دار، نماد مردم خوش باور و 
پر امید، اما ضعیف با دولت مردی اســت که 
می خواهد از یک ســو نظام فاسد سلطنتی 
را اصاح کند و از ســوی دیگــر، تکیه گاه 
خود را در میان مردم از دســت ندهد. تمام 
مکان نمایش هم یک حمام اســت و حتی 
تاج گــذاری ناصرالدین شــاه در این حمام 
انجام می شود. از جذابیت های این نمایش 

قطعاً دکور آن بــا ۴5۰۰ لیتر آب در صحنه 
اســت که خود رفیعی آن را طراحی کرده 

است.
رفیعی درباره تاریخ و تئاتــر می گوید: »ما 
می خواهیم تاریخ گذشــته را مقابل انسان 
امروز قــرار دهیــم، آن را از خــود کنیم و 
برای پاسخ به پرســش هایی که در جامعه  
امروزمــان مطرح اســت، از آن اســتفاده 

کنیم«.

این نمایش بازیگران پرتعــدادی دارد که 
ســیامک صفری، مهدی ســلطانی، مریم 
ســعادت، مصطفی ساســانی و نســرین 
درخشــان زاده از جملــه آن ها هســتند. 
آهنگســازی کار هــم بــر عهــده فردین 
خلعتبری اســت. خاطــرات و کابوس ها تا 
پایان آذر روی صحنه است و بلیت فروشی 
 tik8.com ســایت  طریــق  از  فقــط 

امکان پذیر است.

بازاجرای تئاتری انتقادی، بعد از 3۸ سال

خاطرات و کابوس های ایران
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عکس ارسالی از وجود 
حشره)!( کامال سرخ شده در 
مرغ و قارچ یکی از شب های 

اخیر خوابگاه.
درست است که حشرات منبع 

پروتئینی هستند، خیلی ها 
هم معتقدند زندگی بشر به 
این خوراکی ها ختم خواهد 

شد، ولی ما به همان مرغ ساده 
راضی بودیم!

میان ترمی مثل چغندر

درســت اســت که دوران 
نرم نرمــک  میان ترم هــا 
می رســد، ولی یکهو حال 
آدم را می گیــرد. میان ترم 
اصوالً چیز بســیار خوبی 
است و در پس آن فواید بســیار زیادی نهفته 
اســت. درســت مثل چغندر می ماند. چغندر 

مثل پنی سیلین مفید است اما قیافه ندارد. 
اندر فواید میان تــرم تقویت فرهنگ چانه زنی 
اســت. اصــوالً در قیمت گــذاری اجنــاس، 
فروشــنده مبلغــی اضافــی را روی جنــس 
می گذارد و بعد هنگام فروش همان را تخفیف 
می دهد. اســتادان هم مشــابه همین کار را 
می کنند، مثــًا از ده فصــل درس، نه فصل و 
نیم را می گویند بیایید امتحان بدهید که بعد 
در روند چانه زنی، یا تاریخــش عقب بیفتد یا 
مباحث کمتر شــود. با اعام زمــان میان ترم 
ســر کاس همه بهت زده می مانند، ســکوت 
حکمفرما می شــود و... بله ناجی! او تا به حال 
خفته بود، یک نفر از آن ته ها بیدار می شود. به 

مکالمه استاد و قهرمان توجه کنید:
دانشجوی ته کاسی: اســتااااااد! نه! اون موقع 

ما سه تا امتحان داریم.
اســتاد: تو مگه دانشــجوی منی؟ تا حاال سر 

کاس ندیده بودمت؟
دانشجو: استاد من همیشــه اینجا بودم، تمام 
لحظه هایی که شــما درس می دادید، تمرین 
می دادیــد و می گفتیــد ادامه اش بــر عهده 
دانشجو، من همیشه اینجا بودم، همین پشت 

خوابیده بودم.
اما استادها متأسفانه بعد از چندین سال تجربه 
دیگر درگیر احساســات نمي شوند. همه چیز 
به قهرمان کاس بســتگی دارد که تســلیم 
نشــود. توصیه می کنم کًا با این آدم ها واحد 
بردارید، این دانشجویان در کاس نعمت اند و 
حتی گلی هستند از گل های بهشت. هر چند 
ســال یک بار شــاهد ظهور پدیده ای در میان 
چانه زنان هستیم. بعضی از این پدیده ها گاهی 
می توانند حتی میان تــرم را به کلی لغو کنند. 
اگر شــما هم می خواهید بــه چنین مرتبه ای 
برســید، باید بدانید که کار هر کس نیســت 
خرمن کوفتن. باید اول از همه تغذیه مناسب 
داشته باشید. ورزش و عدم استعمال دخانیات 
موجب افزایش قدرت در متقاعدسازی استاد 
می شــود. اگر هم حال این کارهــا را ندارید، 
بچه های ما پشــت آزمایشــگاه شیمی قرص 
می ســازند. دو نوع قرص داریــم؛ یکی اینکه 
مصــرف می کنید تــا بیست و چهار ســاعته 
قیافه تان مثل گربه شــرک شــود و هر دلی را 
آب کند. صددرصــد تضمینــی و در صورت 
کاهش نیافتن مباحث میان ترم به نصف، قابل 
ارجاع و بازگشت وجه پرداختی است. شماره 
تمــاس هم بیســت ونه دو تا شــش. دومی را 
هم نمی شود بگویم، ناسامتی نشریه عمومی 

است. :دی

این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به روزنامه. تقدیم می کنیم به همه دست اندرکارانش، همه خوانندگانش، 
همه دلسوزانش و همه چوب  الی  چرخ گذارندگانش! تقدیم می کنیم به همین چرخ از چوب نایستاده که چرخید 
و چرخید و چرخید تا به 666امین کیلومتر راهش رســید. تقدیم می کنیم به همه این ۱۴ ســال ســرپا ایستادن 
روزنامه. تقدیم می کنیم به روزهای سیاه و سفید بودنش. تقدیم می کنیم به همه کسانی که در این ۱۴ سال آمدند 
و رفتند و بخشی از خودشان را با شمایل حروف و کلمه بین ورق های روزنامه جا گذاشتند. تقدیم می کنیم به این 
تاریخ داغ و زنده و مکتوب شریف. تقدیم می کنیم به خود خود رسانه، تقدیم می کنیم به خبرنگار، تقدیم می کنیم 

به آزادی بیان و تقدیم می کنیم به تک تک این ششصد و شصت و شش حرف این تقدیم.

تقدیم می شود به ...

صفحـــــــهآخـــــــــر

ببخشید شــمای این هفته 
از دانشــجو های  با یکی  را 
قدیمی شریف آغاز می کنیم 
ماجرا های  علــت  بــه  که 
به  حاضر  فارغ التحصیلــی 

گفتن نام خود نشد.
سال ورودتون به دانشگاه کی بود؟

... ۸۸
اوایــل ورود به دانشــگاه شــرایط و جو 

دانشگاه چطور بود؟
وارد دانشــگاه کــه شــدیم رفتیم اردوی مشــهد 
ورودی ها. به جرئت می گویم جــزء بهترین روزهای 
دانشــگاهم بود. همه پر از امید به آینده، شــور شوق 
و انرژی. ترم که شــروع شــد فهمیــدم دیدگاهم به 
دانشگاه یک چیز آرمانی بیشتر نبوده. شریف برام یه 

دبیرستان فوق العاده سخت گیرتر بود.
در کل وضعیت تحصیلی ات چطور بود؟

کًا من هیــچ وقت آدم چنــدان درس خوانی نبودم، 

با ورود به دانشــگاهم توی ذوقم خورد. بعد فهمیدم 
که سه راه بیشــتر ندارم: یا اپای ، یا معدل و کردیت 
 یا کنکور برای کارشناســی ارشــد. از آنجایی هم که 
همیشــه آدم تک امتحانی بودم، تصمیم گرفتم طول 
دوران کارشناســی زندگی کنم و به کارهام برســم و 

مسیر کنکور را امتحان کردم.
چی شد که هنوز فارغ التحصیل نشدید؟

سال چهارم که شد تصمیم گرفتم ۹ ترمه کنم و ترم ۹ 
رو برای کنکور مرخصی بگیرم. بهمن ماه که برگشتم، 
تعداد واحدهــام زیاد بود و با اســتاد پروژ ه ام صحبت 
کردم که پروژه را تابستون انجام بدم. با حساب اینکه 
6 واحد معرفی به اســتاد را هم می گیرم. از آن طرف 6 
واحد را ندادند و از طرف دیگه هم پروژه ناتمام ماند و 
فراغت موکول شد به بهمن ۹۳. ارشد که رفت رو هوا 
انرژی و انگیزه من هم برای تمــام کردن پروژه از بین 
رفت. بهمن ماه اســتاد پروژه ام را قبــول نکرد و این 

پروسه برای سال ۹۴ هم تکرار شد.
االن که دانشگاه میای چه حسی داری؟

شــاعر می گه همه رفتن کســی دور و برم نیســت! 
آشنایی نمی بینم اگر هم ببینم از ترس پرس و جو که 
چه کار می کنی و تعریف قصه حسین کرد شبستری 
خودم را قایــم می کنم. حس پیرمردهــا را دارم توی 

مجلس جوان ها.
از اینکه شــریف را انتخاب کردی راضی 

هستی؟
نه، شــریف فقــط بــه درد آن هایی می خــورد که 

می خواهند بروند.
برنامه ات برای آینده چیه؟

ارشد اگر بخوانم هم مســلماً مهندسی نمی خوانم. به 
احتمال زیاد بروم دنبال یک کار آزاد.

توصیه  برای دانشــجو های جدید الورود 
داری؟

تکلیفشان را از همون اول مشــخص کنند. اگر دنبال 
علم صرف یا اپای نیســتند، از االن وارد یک کسب و 
کار بشوند. ۳۰-۴۰ واحد پاس کردن توی یک سال نه 

آدم و نه زندگی آدم را عوض نمی کند.

093۵.۲6۵3: آقــا قضیــه کــم بــودن ظرفیت 
روترهای مرکــزی برای ایــن حجم از دانشــجوها 
از لحــاظ فنی احتماالً روشــنه ) اگه نباشــه که پس 
مشــکل بزرگ تری داریم!( پس چرا لطف نمی کنن 
ظرفیت رو افزایــش بدن تا مــا مجبور نباشــیم تو 
کتابخونــه هــم از اینترنــت گوشــی مون)که آنتن 
درست حســابی هم نمی ده( اســتفاده کنیم؟ البته 

 همه اینا مشــروط به اینکه شــریف آیدی عزیز وصل 
بشه!

   آره، عماًل بین ساعت 9 صبح تا 6 عصر 
نت نیست تو اون محدوده!

0910.0434: واقعاً فضاي کتابخانه کوچک اســت. 
مسئوالن فکري کنند.

   اینکه دو تا پیامک مربوط به کتابخانه 

داریم نشون از شروع میان ترم ها داره.
اســتخر  برنامــه  لطفــاً  ســام   :0939.4613
رو یــه پیگیــري کنیــد، چــه وضعشــه؟ کًا 
 بعــداز ظهرهــا کــه کاس نداریــم دانشــجو راه 

نمي دن!
   خدا آقای مصلی نژاد رو حفظ کنه که 

همین رو برای دانشگاه ساختن.

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

1۲

13

1۵

 ۸

همه رفتن کسی دور و برم نیست!
سحر زمانی
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