
     1394 ماه  آبان     26 668          سه شنبه  دوره جدید          شماره   چهاردهم           سال 

معاون وزیر خارجه از منطقه و سوریه گفت

دست برتر ایران در میدان
جرقه بر انبار باروت

حــوادث اخیــر در بیروت و 
پاریس، دنیا را شــوکه کرده اســت. دو عملیات 
تروریستی، هریک با دســت کم سیصد کشته و 
زخمی، به فاصله حدود 24 ســاعت، در دو قاره  
مختلف و توسط یک گروه تروریستی! داعش که 
این روزها نماد توحش است، بدون ذره ای واهمه 
مسئولیت هردو اتفاق را پذیرفته و با غرور، سایر 
کشــورها را تهدید به تکرار ایــن وقایع می کند. 
اینکه چطور یک گروه تروریســتی می تواند در 
قلب اروپا هشــت عامل انتحاری داشته باشد  و 
اینکه چطور با وجود گذشت دست کم یک سال 
از تشکیل گروهی موســوم به ائتالف جهانی به 
رهبری آمریــکا برای مبارزه با ایــن گروه، هنوز 
آن ها در خاورمیانه جوالن می دهند، سؤال های 
مهمی هســتند، اما مهم تر از آن ها این ســؤال 

است: داعش چرا به وجود آمد؟
باید به پنج سال قبل برگردیم. روزهای اوج بهار 
عربی و دومینوی ســقوط دیکتاتورهای عرب. 
بخشی از مردم سوریه نیز مانند مردم بسیاری از 
کشــورهای منطقه، اجتماعاتی به منظور اعمال 
اصالحات در سیســتم حکومتی خود تشــکیل 
می دهند. اما بــا دخالت کشــورهای خارجی، 
این تجمعــات تبدیل به تقابلی مســتقیم میان 
گروه های شــبه نظامی و دولت سوریه می شود. 
چندماه پس از آغاز اعتراضات مردمی، ســوریه 
رســماً وارد جنگ داخلــی شــده و اندکی بعد 
گروهی به نام داعش با اســتفاده از خأل امنیتی 
موجود در ســوریه و بی ثباتی های سیاســی در 
عــراق،  در بخش هایــی از این دو کشــور اعالم 
موجودیــت می کند. داعشــی که ایــن روزها 
امنیت مــردم اروپا را به شــدت تهدیــد کرده، 
مولود سیاست های متناقض دولت های غربی و 
همراهان آن ها در خاورمیانه است. آنچه ماجرای 
داعش را پیچیده تر می کند، اســنادی است که 
درباره حمایــت دولت های غربــی از این گروه 
تروریســتی منتشر می شــود. انگار چاقو دسته  

خودش را بریده است.
سؤالی که این روزها ذهن بسیاری از مردم جهان 
را درگیر خود کــرده این اســت: داعش چطور 
نابود می شــود؟ دو گروه ادعای مبارزه با داعش 
دارند. اول، ائتالف جهانی بــا محوریت آمریکا و 
حضور کشورهای غربی و دوم، کشورهای ایران، 
روســیه، ســوریه و عراق که نام ائتالف بر خود 
ندارند اما با یک راهبرد مشــترک در حال مبارزه 
با تروریسم تکفیری هســتند. به نظر می رسد اما 
این اقدامــات نظامی، با وجــود اختالف نظر در 
حوزه سیاســی با چالش جــدی مواجه خواهند 
بود. آنچه برای نجات جهان از شــر تروریسم نیاز 
اســت، وجود یک ائتالف واقعاً جهانی و با حضور 
همه کشــورهای تاثیرگذار اســت. تا زمانی که 
احساس خطر جهانی از تروریسم و افراط وجود 
نداشته باشــد، تشــکیل این ائتالف غیرممکن 
اســت. حمالت اخیر بیروت و پاریس، می تواند 
این احســاس خطر جهانی را تقویت کرده و همه 
را درگیر مبارزه واقعی با داعش کند. وقایع اخیر 
می تواند اولیــن جرقه بر انبار باروتی باشــد که 

پایان داعش را رقم می زند.
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روی دیگر مرکز بهداشت و درمان 
احتماالً فقط برای مواقع بیماری و ترم یک برای معاینه به مرکز بهداشــت و درمان 
سر زده باشید. ولی از شــنبه 23 آبان تا چهارشــنبه  4آذر به مناسبت روز جهانی 
دیابت این مرکز آزمایش تست قند خون را انجام می دهد. فراموش نکنید اگر قصد 
دارید این آزمایش را انجام دهید، نباید 8  ســاعت قبل از آن چیزی خورده باشید. 

اما این تنها برنامه مرکز بهداشت و درمان نیست و روز سه شــنبه برنامه آشنایی با ساس و روش های مبارزه با 
آن را برگزار می کند. خانم طوالبی، کارشناس مرکز در سالن خواجه نصیر طبقه چهارم سلف از ساعت  15 به 

سؤاالت دانشجویان پاسخ می دهد.

رفع اشکال ورودی های هوافضا
شورای صنفی دانشــکده هوافضا چندی اســت در راســتای فعالیت های کمیته 
فوق برنامه و کمک آموزشــی اقدام به برگزاری مجموعه کالس های رفع اشــکال 
دروس پایه برای ورودی ها کرده است. سه جلسه کالس رفع اشکال برای میان ترم 
ریاضی عمومی1 در نیمه اول آبان ماه برگزار شــد و در هفته جاری نیز ســه جلسه 

کالس برای آمادگی امتحان میان ترم فیزیک1 در روزهای شــنبه و دوشنبه ســاعت 17تا18:30 به ترتیب 
در کالس الف12 و الف15 و چهارشنبه ســاعت 10تا12 در کالس الف 8 تدارک دیده شده است. کالس های 

تقویتی برای درس نقشه کشی صنعتی1 و میان ترم دوم ریاضی1 نیز از برنامه های آتی شوراست.
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شــنبه 23 آبان مــاه در محــل  پژوهشکده سیاســت گذاری علم، گزارش
فناوری و صنعت دانشگاه نشستی با هدف تبادل تجربه 
الگو های توســعه محلی در ایــران برگزار شــد. در این 
نشست  عالوه بر افراد کلیدی از 16 مؤسسه و گروه فعال 
در حوزه توســعه محلی کشور، ســه عضو هیئت علمی 

دانشــگاه صنعتی شــریف، علی ملکــی، روح اله 
حمیدی مطلق و محمد وصال و همچنین اســتاد 
بازنشسته دانشــگاه تهران، علی اکبر محرابی  نیز 
شرکت داشتند.  در ابتدای نشست علی ملکی، قائم 
مقام پژوهشــکده سیاســت گذاری گفت: یکی از 
اهداف پژوهشکده سیاست گذاری کمک به ورود 
دانشجویان و افراد آکادمیک به خط مقدم توسعه 
کشور است. یکی از این خط مقدم ها روستاست و 
امیدواریم بتوانیــم در این زمینه توفیق داشــته 
باشــیم. یکی از معضالتی که باعث شده علی رغم 

تعــداد زیاد دغدغه مندان توســعه روســتایی ایران، از 
اردوهای جهادی گرفته تا ســازمان های مردم نهاد، در 
رســیدن  به هدف خود موفقیت چندانی نداشته باشند، 
جزیره ای عمل کردن این گروه ها و بعضاً نشــانه گرفتن 
برخی از ابعاد خاص توســعه و بی توجهــی به همه ابعاد 

است. 
حمیــدی مطلق، رئیس گــروه کســب و کار و نوآوری 

اجتماعی پژوهشکده سیاســت گذاری گفت: نباید رفع 
همه معضالت کشور را از دولت مطالبه کنیم، بلکه برای 
توسعه کشور باید دست بر زانوی خودمان گذاشته و بلند 
شویم. وی با اشاره به فعالیت های توسعه ای که هر کدام 
از حضار در روســتاهای گوشــه و کنار ایران انجام داده 
بودند، گفت: فعالیت های شــما نمونه های کم نظیری از 

مدل های توســعه محلی اســت که باید آن ها را با سایر 
مردم به اشــتراک بگذاریــم تا این نهضــت مردمی که 
شما برای آبادانی ایران شــروع کرده اید، بسط و توسعه 
پیدا کند. حمیدی آمادگی گروه کســب و کار و نوآوری 
اجتماعی را برای مستند کردن این تجربیات اعالم نمود 
و اظهار امیدواری کــرد که با هم افزایــی حاصل از دور 
هم جمع شــدن و تبادل تجربه این گروه هــا بتوانیم به 

هدف توسعه متوازن محلی نیل کنیم. حمیدی از انجمن 
حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی که 
حامی این نشست بوده است تشــکر نمود و خاطرنشان 
کرد: نشســت تبادل تجربه الگوهای توسعه محلی، آغاز 
راهی است برای تبادل تجربه و کمک فعاالن این حوزه به 

توسعه مدل های بومی برای توسعه پایدار کشور.
در ادامه جلســه حضار ضمن معرفی خود و شرح 
مدل توسعه گروهشان، دیدگاه های خود را راجع 
به ادامه مسیر و استفاده از ظرفیت این جمع گفتند 
و نهایتا تصویب شد که پژوهشکده سیاست گذاری 
شــریف، دبیرخانه دائمی این نشســت ها باشد و 

جلسات به صورت ماهانه ادامه پیدا کند.
شــرکت ها و مؤسســات حاضر در جلسه: انجمن 
بوم پژوهــان؛ مؤسســه ثمــرات ارزش آفرینان؛ 
مؤسسه اندیشــه و پژوهش طرح هزاره پاسارگاد؛ 
انجمن پایشــگران محیط زیســت ایران )پاما(؛ 
باشگاه کشاورزان جوان؛ مؤسسه طرح سرزمین؛ جامعه 
نیکوکاری ابرار؛ توسعه کارآفرینی روستایی ایران)تکرا(؛ 
ســمن صراط میثاق؛ مؤسسه توســعه پایدار و محیط 
زیســت )سنســتا(؛ کاردوک؛  انجمن حامیان فرهنگ 
قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی؛ تشکل کشاورزان 
دشت گرمسار؛ مؤسســه آوای طبیعت پایدار؛ مؤسسه 

طنین طبیعت تیرگان؛ طرح توسعه شیرآباد زاهدان. 

پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری برگزار کرد

تبادل تجربه های توسعه محلی در ایران
گروه خیریه فردای ســبز از دانشــجویان   
عالقه منــد به تدریــس بــه دانش آموزان 
کم بضاعت دعوت به همکاری کرده اســت. 
اگر شــما هم عالقه به انجام این کار دارید، 
برای ثبت نام گروه بــرادران 66165826 و 
09196489399 با شماره و برای ثبت نام 
گروه خواهران با شماره 09377645161 
amoozesh.fardayesabz@ و ایمیــل

gmail.com در تماس باشید. 
آقای دکتر علی بخشــی  به عنــوان رئیس   
مرکز تحقیقات مهندســی زلزله  دانشکده 
مهندســی عمران به مدت دو سال انتخاب 
شد.  برای ایشــان آرزوی توفیق و موفقیت 

هرچه بیشتر در این سمت داریم.   
دکتر حســین محمــدی شــجاع و دکتر   
علی محمــد رنجبــر از دانشــگاه صنعتی 
شریف برگزیده چهارمین جایزه ملی عالمه 
طباطبایی شدند. در این مراسم  از 18 نفر از 
برگزیدگان، تجلیل و نشــان ملی چهارمین 
دوره جایزه عالمه طباطبایی به آنان اهدا شد.

امروز از ساعت 16 عصرانه شیمی برپاست.   
مهمان این برنامه آقای دکتر علی مرسلی، 
عضو هیئت علمی دانشــگاه تربیت مدرس 
اســت که درباره هیدروژن به عنوان منبع 
انرژی ســبز ســخنرانی خواهد کــرد. اگر 
می خواهید در این برنامه شــرکت کنید، به 
سالن رازی دانشکده شیمی مراجعه کنید. 

 inside out امروز کانون سینما انیمیشن  
را در آمفی تئاتر مرکزی اکران می کند. اگر 
شما هم عالقه به دیدن این انیمیشن جدید 
دارید، می توانید بلیت را از مقابل آیدا تهیه 
کنید. اکران انیمیشن ســاعت 15 شروع 

می شود. 
دانشکده مهندســی انرژی تقریباً هر هفته   
برنامه هایــی را تحت عنــوان زنگ انرژی 
برگــزار می کنــد. روز برگــزاری برنامه، 
دوشنبه ها ساعت 15 و مکان آن آمفی تئاتر 
دانشکده مهندســی انرژی است. موضوع 
برنامه ایــن هفته هم بیوفتونیــک بود که 
دکتــر عزیز اهلل شــفیع خانی دربــاره آن 

صحبت کرد. 
اندیشکده مهاجر حلقه روشنفکران ایرانی   
و غرب را در روزهای یکشــنبه از ســاعت 
15 تا17برگــزار می کند. ایــن حلقه ها در 
صحن مســجد و در مدرسه شــهید باهنر 

برگزار می شوند. 

چای با استاد 
چند شــماره قبل از برنامه چای و فیزیک دانشــکده فیزیک خبری داشتیم. این 
برنامه بقیه دانشــکده ها را هم به خود جذب کرده و حاال دانشــکده کامپیوتر هم 
در روزهای چهارشنبه از ســاعت 16:30  برنامه چای با اســتادان دارد. برگزاری 
برنامه های این چنینی نشان از استقبال دانشجویان و استادان در برخی دانشکده ها 

برای تعامل بیشتر بین این دو گروه دارد. همچنین چهارشنبه هر هفته از ساعت  17 به مدت نیم ساعت یکی 
از سخنرانی های سایت تد در سالن خوارزمی پخش می شود. اگر ســرعت اینترنت و محدودیت حجم امکان 

دیدن این ویدئو ها را ازتان گرفته، فرصت را از دست ندهید. 

کارگاه کار تیمی 
هفتمین جشنواره سراسری کارآفرینی و توسعه کسب وکار شریف برای شرکت کنندگان 
در جشنواره کارگاه هایی برگزار می کند. امسال امکان استفاده از این کارگاه ها برای بقیه 
هم فراهم شده اســت و با پرداخت مبلغ این کارگاه ها که تا کنون حدود 15 هزار تومان 
بوده ، می توانند شرکت نمایند. پنج شنبه 28 آبان هم کارگاه آموزش تیم سازی با تدریس 

آقای شمشیرگیر برپاست. در کارگاه موضوعاتی مانند بهترین ترکیب برای تشکیل یک کار تیمی، چگونگی تبدیل 
یک کار مثبت به منفی، تفاوت زنان و مردان در کار تیمی و... ، مطرح می شوند. کار تیمی پرچالشی هم در طول کارگاه 

.   /pohskrowpuccv5myevent .ir انتظار شرکت کنندگان را می کشد. ثبت نام در 

عکس خبری

نخستین همایش علوم و فناوری حسگرها به همت 
پژوهشکده علوم و فناوری نانو در دانشکده فیزیک 
برگزار شد. ارائه کنندگان در دو نوبت صبح و عصر 
پوســترهای خود را به نمایش گذاشته و به بحث و 
گفت وگو با شــرکت کنندگان و داوران پرداختند. 
پس از بررسی پوسترهای ارائه شده توسط داوران، 
به ارائه کنندگان سه پوســتر برتر جوایز و لوح های 
تقدیر اهدا شــد.  پایان برنامه یک گفت وگوی آزاد 
)Panel discussion( با حضور پنج نفر از استادان 
و فعاالن تجاری حوزه  حسگری برگزار شد و در آن 
وضعیت کنونی این حوزه، نیازها، لوازم، روند رشد و 

آینده  آن بررسی شد.
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این متن را مهندس شیخ االاسالم، مدیر ساختمان و تأسیسات دانشگاه 
در توضیح مصاحبه هفته گذشــته روزنامه با دکتر قلی پور برای روزنامه 

ارسال کرده است. 
در مصاحبه آن روزنامه با مدیر محترم تربیت بدنی که در صفحه دوم شــماره 667 
مورخ 94/8/23 درج گردیده، یکی از ســؤال های خبرنگار چنیــن بوده: »مطرح 
می شــود که تصمیمات غیرکارشناسانه و مخرب و آســیب به تأسیسات ورزشی 

سالن استاد جباری صورت گرفته است«. 
خواهشمند است توضیح زیر برای آگاهی خوانندگان محترم روزنامه چاپ شود: 

اقدامات زیر در ســالن ورزشی اســتاد جباری توســط مدیریت امور ساختمان و 
تأسیسات با هماهنگی مدیریت محترم تربیت بدنی انجام شده است: 

بازسازی کامل ساختمانی و تأسیســاتی رختکن ها و سرویس های بهداشتی و   .1
دفاتر سالن در زیر پله های مخصوص تماشاچیان.

نوسازی کامل سیستم گرمایشی سالن شامل لوله کشی تأسیساتی دور تا دور سالن   .2
و تعویض 20 دستگاه یونیت هیتر که تماماً خارج از رده و غیرقابل استفاد بودند. 

رنگ آمیزی سالن با رنگ های مناسب محیط ورزشی.   .3
تعویض سقف به دلیل پوسیدگی نورگیرهای قبلی.   .4

آب بندی سقف شیروانی.   .5
تعویض کانــال آب رو، بین ســالن ورزش و تاالر درس که در طول ســال های   .6

گذشته مشکل نشت آب داشته است. 
تعمیر پنجره هــای ضلع جنوبی ســاختمان و رنگ آمیزی درهــا و پنجره ها؛   .7

تعویض در ورودی داخل سالن.
تعویض شیرآالت و روشویی های کلیه سرویس های بهداشتی و حمام ها.  .8

کارهای تعمیرات اساســی ســاختمان ها و تأسیسات دانشــگاه و خوابگاه ها   -
که توســط مجموعه مدیریت امور ســاختمان و تأسیســات انجام می شود، 
کارشناسی شــده و مبتنی بر اصول فنی اســت و درمورد هر یک از پروژه های 
عمرانی یا تعمیرات اساسی و بازسازی ســاختمان ها و تأسیسات در دانشگاه یا 

خوابگاه ها آماده ارائه اطالعات صحیح هستیم. 
منظور از  آسیب به تأسیسات ورزشی را متوجه نشدیم.   -

بازسازی با نظر کارشناسی

فعالیت های انجمن اسالمی 
انجمن اسالمی برنامه هایی با موضوعات مختلف دارد که در طول هفته برگزار می شوند. 
روزهای شنبه از ساعت16:30  سلسله جلسات بررســی جنبش های زنان در تاریخ،  
نشست و بحث با رویکرد تاریخی و با محوریت کتاب زنان در روزگارشان: تاریخ فمینیسم 
در غرب یکی از این برنامه هاســت. براي شرکت در جلسات خبرخوانی هم یکشنبه ها 

از ســاعت 16:30  می توانید به دفتر انجمن مراجعه کنید. دوشــنبه ها جلسات خوانش شــعر از ساعت 16:30  
برپاست. سه شنبه ها روز برگزاری سلسله جلسات اندیشه های سیاسی اجتماعی مدرن است. ساعت برگزاری هم 

16:30تا18 است ناگفته نماند که مکان برگزاری این جلسات دفتر انجمن در همکف ساختمان ابن سیناست. 

سفری برای همکاران دانشگاه
دانشگاه با همکاری شرکت خدمات مسافرتی آهوان، برنامه سفر به گرمسار را برای 
همکاران خانم فعلی و بازنشسته برگزار می کند. حرکت ساعت 7 روز پنج شنبه 28 
آبان و با اتوبوس خواهد بود. هزینه این برنامه یک روزه 81 هزار تومان اســت. عالوه 
بر این تور ویژه مشهد نیز برای همکاران تدارک دیده شده است. هزینه ها براساس 

نوع قطار و هتل متغیر است. برای هماهنگی این امور با شــماره داخلی 4935 تماس بگیرید. ناگفته نماند که 
منظور از همکاران، اعضای هیئت علمی، کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و بازنشستگان است. اگر به این 

سفر رفتید، سفر به تان خوش بگذرد و انشاءاهلل که دارای کیفیتی درخور باشد. 

این متن را شورای صنفی دانشگاه در پاسخ 
به مطلب شــماره قبل به روزنامه فرستاده 
است که به علت محدودیت فضا بخش هایی 

از آن را در ادامه می خوانید. 
بزرگ تریــن موفقیــت هر  کیوان اسدلو *

مدیریتــی که بــر رأس امــور  تربیــت بدنی هر 
دانشگاهی قرار می گیرد، افزایش زیرساخت های 
ورزشی و افزایش ســرانه ورزش دانشجویان است. 
برای رسیدن به این مهم مدیریت بر منابع انسانی و 
مالی و توجه به خواســته و ســلیقه دانشــجویان 
به عنوان اصلی ترین مخاطبیــن و مراجعین اداره 
تربیت بدنی اجتناب ناپذیر اســت. متأسفانه مدیر 
محترم تربیت بدنی در همــان آغاز دوره مدیریتی 
خود با اعمال نظرات شخصی که مطابقتی با نظرات 
کارشناسان همان اداره نداشت، سبب بروز مشکل 
شد. مشکالتی چون تعطیلی لیگ فوتسال دانشگاه 
شریف که به تنهایی 150 دانشجو را به طور مستقیم 
درگیر ورزش کرده بود؛ در صورتی که قول ایشــان 
مبنی بر عدم تعطیلی لیگ بود. متأسفانه قول دیگر 
ایشــان مبنی بر در جریان قــرار دادن نمایندگان 
ورزشــکاران در تدوین برنامه های ورزشــی سال 
تحصیلــی جدید نیز نقــش برآب شــد.  برخورد 
غیرمســئوالنه مدیــر تربیت بدنی بــا مراجعات 
پی در پی اعضای انجمن های ورزشی خوابگاه ها به 
لغو مسابقات خوابگاهی در برخی رشته ها و بدون 
امکانات ماندن سالن های ورزشی خوابگاه ها برای 6 
ماه منجر شــد و نهایتاً ماحصل روحیه  خودرأیی، 
تعلیق انجمن های ورزشی شد. بی تفاوتی در قبال 
تأمین نیاز های خوابگاه ها به جایی رســید که این 

وظیفه بر دوش مدیریت دانشجویی گذاشته شد.
اولویت بنــدی نادرســت نیازهای تأسیســاتی 
زیر ساخت های ورزشــی توأم با عدم آگاهی الزم از 
اعتباری که در اختیار بود، سبب شد که نیاز اساسی 
چون تعویض کفپوش سالن جباری که می توانست 
رضایتمندی دانشــجویان را در پی داشــته باشد، 
جای خود را به رنگ آمیــزی دیوار ها و یک ونیم ماه 
داربست دهد.  لیگ فوتسال خواسته دانشجویان 
بود، مســابقات دانشــکده ای والیبال و بسکتبال 
و ...  خواسته دانشــجویان بود، برگزاری تمرینات 
تیم ها که تعطیل شــد و ورزش در سالن هایی که 
برای تعمیرات جزئی ماه ها بســته شــد، خواسته 
دانشجویان بود، توجه به مسابقات دانشکده ای سه 
ماهه اول سال و حمایت از آنان خواسته دانشجویان 
بود، تعمیر و بهبود تهویه ســونا و جکوزی و سالن 
بدنسازی که اکسیژن نداشت، خواسته دانشجویان 

بود، نه تعطیلی 5 ماهه آن! 
همه مسابقات ورزشی که در ســه ماهه اول سال 
برگزار شدند به جز مسابقات فوتسال همبستگی 
استاد و دانشجو، از مصوبات مدیریت قبلی بودند و 
با اکراه و بی میلی مدیریت تربیت بدنی و بدون بالن 
تبلیغاتی و مراسم افتتاحیه و جشن قهرمانی برگزار 
شــدند. حال آنکه بالن تبلیغاتی باال رفت و یک ماه 
زودتر شروع به ثبت نام شد و نهایتاً در کالس های 
تربیــت بدنی بــرای مســابقات و تماشــاگران 

لیست گیری شد. 
*  نایب دبیر و مسئول ورزش شورای صنفی

سوریه قلب مقاومت، یادبود شهدای  مدافع حرم و بررسی تحوالت اخیر گزارش
ســوریه، عنوان برنامه ای بود که روز گذشــته از ساعت 
13:10 دقیقه با حضور دکتر حســین امیرعبداللهیان، 
معاون عربی آفریقایــی وزارت خارجه برگزار شــد. این 
برنامه به همت کنگره شهدا)نیستان( و بسیج دانشجویی 
برگزار شــد. بعد از تالوت قرآن، گروه رزم نوازان دانشگاه 
هوایی شــهید ســتاری، به اجرای ســرود ملی و سه اثر 
موسیقایی دیگر پرداختند و در قســمت بعدی، کلیپ 
طوالنی مدتی با عنوان نبرد با شــیطان پخش شد. بعد از 
بیست دقیقه، در حالی که امیرعبداللهیان مدتی در سالن 
حضور داشــت، پخش کلیــپ متوقف شــد و در ادامه 

امیرعبداللهیان به سخنرانی پرداخت.
معاون وزیر امــور خارجــه در بخشــی از صحبت های 
خود گفــت: در ارتباط با تحــوالت غرب آســیا به ویژه 
 مســائل مربوط به بیداری اســالمی، با تمــام وجود در 
رفت و آمدهایمان به منطقه این موضوع را درک می کنیم 
و بیداری اســالمی یک واقعیتی اســت کــه در منطقه 

جریان پیدا کرده که به برکت جمهوری اســالمی است. 
وی افزود: آنچه که باعث شــد طرف های مقابل ما با یک 
مهندسی معکوس به دنبال تغییر بیداری اسالمی باشند، 
نشئت گرفته از نفوذ کشور ما در کشورهای منطقه است. 
من وقتی با تعدادی از دانشــجویان مصری که از فعاالن 
اصلی تحــرکات در میدان تحریر قاهــره بودند صحبت 
کردم، می گفتند ما وقتی در سلف سرویس دانشگاه با هم 
صحبت می کردیم، آن چیزی که انگیزه شد برای مبارزه 
و حضور، این بود که در ارتباط نقش جوانان در جمهوری 
اسالمی ایران سؤاالتی برای ما ایجاد شده بود و الگوگیری 
کردیم. می گفتند مذاکرات هســته ای ایــران را دنبال 
می کردیم و برای ما جالب بود که چه اتفاقی در ایران افتاده 
است که شش قدرت بزرگ دنیا در برابر ایران می نشینند 
و هر دفعه می گفتند که ما به نتیجه نرسیدیم و شمارش 
معکوس برای حمله به ایران آغاز می شــد، اما بعد از چند 

وقت همان کشورها دوباره به میز مذاکره برمی گشتند.
عبداللهیان گفت: مــا بدون تردید در همه کشــورهای 
منطقه دارای نفوذ هســتیم اما این به معنای مداخله ما 

در کشورهای منطقه نیســت. در دیدار اخیری که با وزیر 
خارجه انگلســتان داشــتم، آقای هاموند به من گفت، 
بحرینی ها به مــا می گویند که ایران به بحرین اســلحه 
فرستاده است. گفتم چه اســحله ای؟ گفت با یک قایق 
چهار فروند کالشینکف در حال فرستادن به بحرین بودند 
که متوقف شده است. به هاموند گفتم که ما قصد دخالت 
نداریم ولی اگر می خواستیم مداخله کنیم، این توهین به 
ایران است که با چهار کالشینکف بخواهیم مداخله کنیم. 
ما اگر می خواســتیم مداخله کنیم، در شــأن جمهوری 

اسالمی ایران مداخله می کردیم.
عبداللهیان درمورد مســئله ســوریه گفت: در سوریه 
گروه های معارض به صــورت آهن ربا عمل می کنند. هر 
گروه مسلح مخالفی، به ســرعت جذب یکی از گروه های 
تروریســتی می شــود. اگر برخی کشــورهای منطقه 
خودشان را از بازی گروه های معارض معتدل خارج کنند 
و فقط اجازه ندهند که تروریســت ها وارد سوریه شوند، 
ارتش و دولت سوریه قدرت نابودی تروریست های داخل 
سوریه را دارد. ایشــان درمورد نشســت وین نیز گفت: 
ارزیابی ما از نشســت وین 1 و 2 ارزیابی مثبتی است اما 
هنوز به مرحله ای نرســیدیم که همگان یک حرف واحد 
بزنند. اگر کمک های مستشــاری ایران، مردم و رهبری 
ســوریه نبودند، در همان ســال های اول و دوم سوریه 
در حال سقوط بود و همه می دانند که در میدان، جمهوری 
اسالمی ایران نقش برتر را دارد و بدون ایران هیچ اتفاقی 
در ســوریه نخواهد افتاد. مطمئن باشید اجازه نخواهیم 
داد که مذاکرات به سمتی برود که کشورهایی که تا دیروز 
زیرساخت های کشور سوریه و مردم سوریه را به نابودی 
کشــیدند، اهداف خود را در میز مذاکره دنبال و کســب 

کنند. 
امیرعبداللهیان در پایان سخنرانی خود، با اهدای هدایایی 
به تقدیر از خانواده شهید مدافع حرم، سید جاوید موسوی 
پرداخت. برخالف اعالم قبلی و پوســترهای پخش شده 
برای این برنامه، ســردار قاآنی، جانشین فرماندهی سپاه 
قدس که به عنــوان مهمان دیگر این برنامه اعالم شــده 
بود، در برنامه حضور نداشــتند و مجری بدون توضیحی 
درمورد علت تغییــر برنامه، پخش ادامــه کلیپ نبرد با 

شیطان را به عنوان بخش پایانی برنامه اعالم کرد. 

معاون وزیر خارجه از منطقه و سوریه گفت

دست برتر ایران در میدان
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کشف عدد پی در اتم هیدروژن
برای نخســتین بار دانشــمندان به رابطه ای کالســیک پی بردند که عدد پی را از 
مکانیک کوانتومی نتیجه  دهد. کارل هگن فیزیکدان ذرات در حین تدریس نظریه 
واریاسیون در مکانیک کوانتومی متوجه روندی در انرژی اتم هیدروژن با استفاده 
از این تقریب شد. او پس از مشورت با همکار خود، فریدمن متوجه شد که این روند 

مطابق فرمول والیس است که برای محاسبه عدد پی به کار می رود. کوین نادسون برای سایت forbe نوشت: 
»اینکه عدد پی در مکانیک کوانتومی اتم هیدروژن پنهان شــده بود بسیار شگفت آور است«. همچنین طبق 

گفته فریدمن: »طبیعت 80 سال این راز در خود پنهان نگه داشت. خوشحالم که ما آن را آشکار کردیم«.

دی اکتیو کن تا شاد باشی
زمان زیادی از فراگیر شدن شــبکه های اجتماعی اینترنتی مانند توییتر و فیسبوک 
در میان انســان ها نمی گذرد. یکی از مهم ترین جنبه های ناشناخته این شبکه ها، اثر 
بلندمدت آن بر مغز انسان هاســت. در تحقیقی که در مؤسسه پژوهشی شادی انجام 
شد، به این نتیجه رسیدند که ترک کردن شبکه های اجتماعی باعث شادتر شدن افراد 

می شود. در این پژوهش هزاران داوطلب دانمارکی که نیمی از آن ها از این شبکه ها استفاده می کردند و نیم دیگر 
خیر، مورد بررســی قرار گرفتند. پس از گذشــت یک هفته 88درصد افرادی که از این شبکه ها استفاده نکردند، 

اظهار داشتند که شادتر هستند. علت این نتیجه این بود که بیشتر وقت خود را با دوستان و خانواده می گذراندند.

مشاهده عاطفه حیوانی 
راهی به سوی تکامل اجتماعی

برای تحقیق بیشــتر درباره میزان تشــابه میان 
انسان ها و شــامپانزه ها، پژوهشــگران دانشگاه 
کیوتوی ژاپن مشاهده کرده اند که یک شامپانزه 
مادر در حیات وحــش از کودک ناتوانش مراقبت 
می کند. با توجه به این شــرایط کــه این کودک 
توانایی راه رفتن نداشته اســت، این شامپانزه به 
همراه دخترش از این کــودک ناتوان به مدت دو 

سال مراقبت کرده است. 
قبل از ایــن مشــاهده، دانشــمندان مطمئن 
نبودند که شامپانزه ها به هنگام داشتن کودکان 
ناتوان، آن ها را به حال خــود در حیات وحش رها 
نکنند)چرا که در بســیاری از حیوانات این رفتار 
دیده می شــود(، اما مشــاهده های جدید نشان 
می دهند که شامپانزه ها مانند انسان ها به یکدیگر 
کمک می کنند تا از اعضای آســیب پذیر مراقبت 

کنند.
این بــرای اولین بار اســت که چنیــن رفتاری 
مشاهده می شــود و این مشــاهده سرنخ هایی 
درمورد اینکه انسان چگونه به گونه ای اجتماعی 

تکامل پیدا کرده است، می دهد. 
میچیو ناکامورا یکی از محققان دانشگاه کیوتو در 
روزنامه ژاپن تایمز می گوید: »یکی از ویژگی های 
جامعه انســانی مراقبــت از افــراد ضعیف تر و 
آسیب پذیر است و این بســیار جالب است که در 
شامپانزه ها، به عنوان نزدیک ترین گونه به انسان 

مدرن، چنین رفتاری می بینیم«. 
نتیجه این مشاهده در نشــریه پریمات ها به طور 
کامل چاپ شده اســت. در این نشریه گفته شده 
اســت که این کودک مبتال به وضعیتی مشــابه 
سندروم داون بوده و استخوان های نخاع او آسیب 
دیده بود. ایــن کودک نمی توانســت به تنهایی 
بلند شود و به این علت که پا هایی ضعیف داشت 
نمی توانســت مانند تمامی کودکان شامپانزه به 

پشت مادرش برود.
این کودک در یک محل تحقیقاتی که 60 شامپانزه 
در آن زندگــی می کردند، در تانزانیــا به دنیا آمد. 
پژوهشگران ذکر کرده اند پس از تولد این نوزاد هیچ 
یک از شامپانزه ها نســبت به این کودک دشمنی 
نکرده و مادرش فقط به خویشــاوندان و بیش از 
همه به دختر بزرگش اجــازه مراقبت از کودک را 
داده اســت. این کودک پس از 24 ماه ناپدید شد و 
حدس و گمان ها بر این باور اســت که این کودک 
مرده اســت. به دو نحوه می توان مرگ کودک را 
توجیه کــرد. یک اینکــه در حیــات وحش اگر 
موجودی ضعیف باشد و نتواند راه برود یا غذا جمع 
کند به مرگ محکوم اســت. در حالت دوم اینکه 
هیچ وقت مشاهده نشــد این کودک غذای جامد 
بخورد در صورتی که در آن سن کودکان شامپانزه 

شروع به خوردن میوه و برگ درختان می کنند. 
در هر صورت این مشاهده که شامپانزه از کودک 
ناتوان خود مراقبت می کند بسیار حیرت آور است 
و این پیام را می رســاند کــه نزدیک ترین گونه به 
انسان هم مهربان است و شاید هنوز، برای انسان 

امیدی باشد.

یی  نیســم ها گا ر ا علمی
ســلول های علیرضا خوش زبان مانند 

ســرطانی یا علف های هرز به سرعت  در 
قلمروهــای جدید پراکنده می شــوند، 
چراکه به این ترتیب قابلیت اســتفاده از 
منابع تازه و جدید را به دست می آورند. 
هرچند اخیــراً نظریه پردازان نشــان 
داده اند که در برخی موارد در تکثیر این 
گونه ها اشغال کردن های فضایی آن ها 
ممکن است آرام شــده یا به طور کامل 
متوقف شــوند و این به طور مستقیم به 
درجه همکاری ارگانیســم های مهاجم 
بستگی دارد. نتایج این مطالعه توانایی 
کمک کــردن به محققــان در مبارزه با 
چنین ارگانیســم هایی  )چه سلول های 

سرطانی و چه آفات کشاورزی( را دارد.
گونه هایــی که به ســرعت و بــه طور 
گسترده در یک محیط جدید یا در یک 
گونه میزبان پخش می شوند، از شرایط 
بهتــری )غذای بیشــتر، زیســتگاهی 
جدید، کاهش رقابت میان خودشــان( 
برخوردار می شــوند. این روند بارها در 
طبیعت دیده شــده بود. به طور مثال، 
وزغ های نیشکر در اســترالیا که باعث 
ریشه کن شــدن سوسکی شــدند که 
آفت این محصول زراعی بود. مشاهدات 
و نتایج نظریه نشــان می دهــد  که این 
پخش شــدن ســریع تنها مربــوط به 
ارگانیسم هایی اســت که به صورت غیر 

همکار هســتند یعنی اینکــه آن ها به 
مقدار زیــاد و مســتقل از یکدیگر عمل 

می کنند.
از طــرف دیگــر، همــکاری پدیده ای 
شــایع میان گونه هاســت. سلول های 
ســرطانی به رشــد یکدیگــر کمک 
می کنند، یا گرگ ها به صورت گروهی 
به شــکار می پردازند. همــکاری باعث 
رقابتــی  نیروهــای  به وجود آمــدن 
می شــود. این موجــودات یک حداقل 
جمعیــت، الزم دارند تا زنــده بمانند، 
امــا منابــع محــدود اســت و آن ها 
نمی توانند زیاد بشوند. پس رفتارهای 
اشغال کننده )اشغال کردن یک محیط 
یا یک میزبان( پیچیده است و به دلیل 
این پیچیدگی هنوز بــه صورت کامل 

مورد بررسی قرار نگرفته اند.
اخیــرا کیریــل کورولِف از دانشــگاه 
بوستون، ارگانیســم هایی که همکاری 
میان خودشــان نشــان می دهند را به 
دو شــیوه محاســبات کاماًل ریاضی و 
شبیه سازی های رایانه ای مورد بررسی 
قرار داده اســت. در رویکــرد ریاضیاتی 
کورولف، به رقابت گذاشــتن یک جفت 
ارگانیســم با دو ســرعت پخش شدن 
مختلف بررســی شــده اســت. بدین 
منظور از یک مدل اســتاندارد ریاضی 
کــه چگونگــی چگالــی جمعیتــی و 
مکانــی را پیش بینی می کــرد، در یک 

محیط زیســت یــک بعــدی و متغیر 
با زمان اســتفاده شــد. این مدل دارای 
یک پارامتر هم بود کــه حداقل میزان 
چگالی جمعیتی الزم برای زنده ماندن 
نام داشــت که میزانی از همکاری است 
و برای دو گونه در رقابت گذاشــته شده 

ثابت بود.
با همکاری صفر و شروع با جمعیت های 
برابــر، آن گونه ای که ســریع تر پخش 
می شد همان طور که انتظار می رفت در 
محیط غالب شــد. اما بــا درجه زیادی 
از همکاری، گونه ای کــه آرام تر پخش 
می شــد در نهایت میزان بیشــتری را 
پوشــش می داد و گونه ای که سریع تر 
پخش می شد میرایی بیشتری داشت و 

هربار الیه نازک تری را اشغال می کرد.
در رویکــرد دوم، کورولف یــک برنامه 
شبیه ســازی شــده را اجرا کرد. در این 
برنامه فرض شد، یک گونه اجازه چندین 
جهش را داشــته باشــد تا ژن هایش را 
از طریق جمعیــت و رقابت مســتقیم 
با یکدیگــر، ســریع تر پخش کنــد. با 
درجه های کمتری از همکاری ســرعت 
پخش شــدن با گذر زمــان )از طریق 
رقابت های داروینی( زیاد شــد تا اینکه 
به بیشترین میزان جمعیت مجاز رسید. 
اما با درجه های زیاد همکاری، ســرعت 
پخش بــا گذر زمــان به صفــر نزدیک 
شــد؛ یعنی اینکه تمامی جمعیت دیگر 

پخش نشــدند. کورولف اضافه می کند 
که تکامــل می تواند بقــای آرام ترین را 

برگزیند.
این توانایی که ســرعت پخش را بتوان 
کم یا متوقف کرد، می تواند مفید باشد. 
به عنوان مثال اگر پژوهشــگران بتوانند  
یک گونــه میانجــی  را به ســلول های 
تومور اضافه کننــد که حداقل جمعیت 
الزم برای بقای تومــور را افزایش دهند 
)افزایــش بیشــتر همــکاری( باعث 
می شــوند کــه مکانیســم ها تکاملی و 
انتخاب طبیعی باعث توقف رشد تومور 
شــوند. این روش شــاید بهتر از گزینه 
شیمی درمانی باشــد که باعث مقاومت 
بدن نســبت به دارو می شود. همچنین 
پژوهشــی تازه نشــان می دهــد که با 
باال رفتن دمــا میزان همــکاری میان 
ارگانیسم ها بیشتر می شود. در کمپین 
جدیدی در مقابله با حشــره  شــب پره، 
با زیاد کردن حداقــل جمعیت برای بقا 
و ریشــه کن کردن آن ها از فرمون های 
مصنوعی اســتفاده کردند تا از رسیدن 
شــب پره های نر به شــب پره های ماده 

جلوگیری کند.
نتایــج کورولــف حیــرت آور و مهــم 
است و باعث می شــود که از این به بعد 
زیست شناســان و محیط شناسان، در 
پژوهش های خود به روند اشغال کردن 

گونه ها توجه ویژه ای به خرج دهند.

همکاری میان گونه ها، خوب یا بد؟

علمــــــــــــــــــــــــــی شماره 668  سه شنبه 26 آبان 1394دریچه

اشغال کننده های غیر همکار: در سال 1930 وزغ های نیشکر به عنوان عامل ریشه کن کننده سوسک هایی که آفت نیشکر بودند معرفی شدند. از آن موقع تا حاال این 
گونه هزاران کیلومتر مربع از استرالیای شمالی را اشغال کرده است.
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جشنواره خیریه فروش غذا
دانشگاه شهید چمران: با حضور هیئت رئیســه، اعضای هیئت علمی، کارکنان و 
دانشجویان دانشگاه شــهید چمران اهواز، دومین جشنواره فروش غذا برای کمک به 
بیماران صعب العالج در این دانشگاه برگزار شــد.  تمامی درآمدهای حاصل از فروش 
غذا در این جشنواره که شنبه 23 آبان ماه در سرســرای دانشکده علوم برگزار شد، به 

بیماران صعب العالج اختصاص داده می شود. در این جشنواره تالش شد عالوه بر ترویج فرهنگ کمک به بیماران 
و افراد نیازمند، غذاهای سالم و سنتی ایرانی به فروش برسد. گفتنی اســت این جشنواره که به همت امور بانوان 

دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، مورد استقبال دانشجویان از تمامی دانشکده های این دانشگاه قرار گرفت.

همکاری علوم تحقیقات و شریف
دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات: پژوهشگران واحد علوم تحقیقات 
و دانشگاه شــریف، در بررسی تأثیر نانوذرات در کنار پلیمر حســاس به دما، در راستای 
دستیابی به افزایش بازده برداشت نفت از مخازن نفتی و همچنین طراحی و ساخت انواع 
محیط متخلخل با خصوصیات قابل کنترل به منظور بررسی عملکرد سیاالت تزریقی در 

مخزن به نتایج موفقیت آمیز و جدید دست یافتند که حاصل آن منتج به ثبت 4 اختراع در ایران شده است.  همچنین 
مراحل ثبت 2 طرح US Patent در آمریکا در حال ســپری است. معصوم شعبان، دانشجوی دکتری فناوری نانوی 

شریف، سعید گل شکوه و رضا خرمیان دانشجویان نفت واحد علوم و تحقیقات، مجریان این طرح هستند.

نگاهبانان پست مدرن دانش

کالیفرنیا، اســتنفورد: 30 ســال آینده را 
تصور کنید که گوگل شــرکت غالب اینترنتی 
اســت و ســرویس های دیجیتال جدیــد ارائه 
می دهد. ایــن کار با ســازماندهی بهتر دانش، 
بــه وســیله نســخه های پیشــرفته تر موتور 
جســت وجو و ویژگی های ایمیل هوشمندش، 
یا از طریق ســرویس  های نوظهور بهداشــت و 
درمان و نیز زیرســاخت مخابراتــی آن ممکن 
خواهد شد. عالوه بر این و در این آینده فرضی، 
گوگل بزرگ ترین مجموعــه داده را از روزمره 
زندگی بشــریت خواهد داشــت، بیش از همه 
 آنچــه در طــول تاریخ بشــریت جمــع آوری 

شده است.
امروزه گــوگل می تواند به موقعیت و ســرعت 
همه رانندگانی که از گوگل مــپ برای ناوبری 
اســتفاده می کنند، پی ببرد تا وضعیت ترافیک 
و مســیریابی های جدید را اطالع دهد. بینش 
علمــی را تصور کنیــد که براســاس مطالعه و 
تحلیل حرکــت روزانه میلیاردهــا نفر در ده ها 
هزار شهر طی 30 ســال داده آماری، به دست 
می آید. مهم تــر از این، حجــم اطالعات به این 
عظمت این پتانســیل را دارد که جوامع بشری 
را بتوان با استفاده از آن سازمان دهی و مدیریت 
کرد. سؤال اصلی اینجاست که توسط کدام راه 
و روش، این دانش به اشــتراک گذاشــته شده 
و بــرای ارتقای جامعه به کار گرفته می  شــود؟ 
گــوگل دلیلی بــرای اشــتراک داده هایی که 
سال  های سال انباشــته کرده نمی بیند و آنچه 
را که به اشتراک می گذارد، از روی خیرخواهی 
است. اما بیشــتر دانش کسب شــده از آن را به 
جهت حفظ مزیت رقابتــی اش محفوظ خواهد 

داشت.
در چنین آینده ای اقتصاددانان و دانشــمندان 
علوم اجتماعی که برای گــوگل کار می کنند، 
برتری بسیاری نسبت به دیگر هم رده های خود 
خواهند داشت. برخالف گذشــته که آمارهای 
دولتی در دسترس مراکز دانشگاهی و مؤسسات 
تحقیقاتــی بودند، در چنین آینــده ای، قدرت 
فهم جوامع بشــری تنها در دستان شرکت های 
خصوصــی خواهد بــود. بــا نگاهی کوتــاه به 
اســتادان علوم کامپیوتر اســتنفورد، با افرادی 
روبه  روایم که اسمی به دانشگاه مرتبط هستند 
اما در حقیقت تحقیقات خود را در شرکت های 

فناوری به پیش می برند.
قرن هــا قبــل، کلیســاها - محــل تولــد 
دانشــگاه های امروزی - با کنتــرل ابزارهای 
انتقال دانــش، نگاهبانان دانــش بودند و تأثیر 
بسیاری روی سیاست های کشــورها داشتند. 
در عصر پســت مدرن فناوری، نسل جدیدی از 
نگاهبانــان، دولت ها و دانشــگاه ها را به چالش 
خواهند کشید: آن ها حّق پیش بینی آینده را از 

آِن خود می دانند.

روی خط خارج

ُرد آیلند، پراویدنس: در ســطح  کمی آن سوتر
دانشجویان حسین رجبی دانشگاه های کشــور 

بیشــتری با تهدید ســالمت روانی وارد دانشــگاه ها 
می شوند. اطمینان از رشــد متوازن امکانات درمانی با 
رشد تعداد دانشــجویان از چالش های پیش روی نظام 
ســالمت دانشــگاهی اســت. اداره خدمات مشاوره و 
روان شناسی دانشگاه براون )CAPS( 12 کارمند دارد 
که 8 نفر از آن ها مشاور و درمانگر هستند. سال گذشته 
این اداره 18/9درصد دانشــجویان دانشگاه را پذیرش 
کرد که شامل دانشجویان تحصیالت تکمیلی و پزشکی 
نیز می شــد. تعداد مراجعات دانشــجویان کارشناسی 
بیشــتر بود و از هر پنج دانشــجوی کارشناســی، یک 
دانشجو مراجعه کرد، اما دانشــگاه ها برای پذیرش این 
تعــداد مراجعه کننــده آمادگی ندارند کــه نتیجه آن 

وخامت حال درصد قابل توجهی از دانشجویان است.
آلیس نمی توانســت نفــس بکشــد. او تجربه حمالت 
وحشــت زدگی را پیش از این داشــت اما نه مانند این 
دفعه. بــا اینکه از دوران دبیرســتان با افســردگی اش 
مبارزه می کرد، امــا این حمالت که از ابتدای امســال 
شروع شــده بود، برایش تازگی داشــت. وی در اوایل 
ســپتامبر به CAPS مراجعه کرد تا وقــت مالقاتی با 
مشاوران آن بگیرد اما تا اواسط اکتبر نوبتش فرانرسید. 
تا اینکه وی بدترین حملــه اش را تجربه کرد. برای یک 
لحظه بــه خودش خیلی فشــار آورد کــه از جایش در 
میان آمفی تئاتر بلند نشــود، چرا که نمی خواســت در 
مرکز توجه قرار گیرد اما فشار عصبی وارده بیش از حّد 
تحملش بود و شــروع به نفس نفس زدن کرد. از جایش 
بلند شد، در حالی که فریاد می کشید و گریه می کرد از 

سالن خارج شد. مشخص بود که مردم نمی خواستند به 
او زل بزنند اما همه اطرافیانش از این حالت او گیج شده 
بودند. »قبل از اینکه حالم بهتر شود، بدتر شد. احساس 
می کنم اگر پیش از این با کسی درباره مشکلم صحبت 

می کردم، این اتفاق نمی افتاد.«
به طور معمول زنان بیشــتر از مردان به مراکز مشاوره 
 CAPS مراجعه می کنند. در براون، 29/7درصد زنان به
مراجعه کرده اند که این تعداد برای مردان 21/9درصد 
بوده اســت. در ســطح جامعه این تفکر رایج است که 
کمک خواستن، امری زنانه است. مردان از سنین کم یاد 
می گیرند که در برابر سختی ها مقاوم باشند، احساسات 

خود را غیر از عصبانیتشان نشان ندهند و مشکالتشان را 
برای خودشان نگه دارند چون قرار نیست برای دیگران 
دردسرساز باشند. بیشتر مردان از اینکه هنگام مراجعه 
به CAPS دیده و قضاوت شــوند، هراس دارند. با اینکه 
نرخ افســردگی در زنان از مردان بیشــتر است اما نرخ 
خودکشــی در مردان چهار برابر بیش از زنان است که 
شــاید به علت همین ترس از مراجعه به مراکز مشاوره 

باشد که به جای مراجعه، به خوددرمانی می پردازند.
با افزایش مســائل مربوط به سالمت روانی در دانشگاه، 
دانشجویان بیشــتری خواهان تغییر سیاست های این 
بخش در دانشــگاه شــده اند به طوری که این موضوع 
به عنوان رتبه دوم مهم ترین اولویت های دانشــجویان 
محســوب می شــود. به همین دلیل بود کــه انجمن 
دانشــجویی برنامه های کوتاه مدتی را بــرای افزایش 
آگاهی دانشــجویان تدارک دید که شــامل آشــنایی 

ایشان با CAPS و سالمت روانی بود.

توجه به خدمات مشاوره و روانشناسی در دانشگاه

تحت فشار عصبی

کمیک برگزیده

شماره 668  سه شنبه 26 آبان 1394کـــــــمی آن ســـــــــوتر

تعداد مراجعین به CAPS طی سال

ین
جع

 مرا
داد

تع

مالقات های روان پزشکی مالقات های روان درمانی تماس های اورژانسی شب و آخر هفته
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گوشی صاحبش را نجات داد
چند شب پیش در شــهر پاریس، حمله ای تروریســتی رخ داد که تعداد زیادی کشته بر 
جای گذاشــت و وقایع تلخی را رقم زد. اما یک اتفاق جالب هم افتاد و یک نفر در این میان 
به لطف گوشی گلکسی S6 سامسونگش، زنده ماند. ظاهراً در انفجاری انتحاری که باعث 
پخش شدن ترکش  به اطراف محل انفجار شد، یکی از این ترکش ها، به گوشی  این شخص 

برخورد کرده و همین موضوع مانع از ورود آن به بدنش شده اســت. البته صفحه گوشی در اثر اصابت گلوله کامال خرد 
شده و خود گوشی دیگر کار نمی کند، اما صاحب خوش شانس آن از اینکه زنده است بسیار خوشحال است و از این بابت 

خود را مدیون گوشی  و شرکت سازنده آن می داند.

خودروی پرینت شده
پرینترهای سه بعدی نماینده نســل آینده تکنولوژی بشر هســتند و هر روز ایده ها و 
  Local Motors گجت های جدیدی به وسیله آن ها به وجود می آیند. به تازگی شرکت
خودرویی را به نمایش درآورده که یک ویژگی بسیار خاص و جالب دارد: تک تک قطعات 
آن به وسیله  پرینتر سه بعدی ساخته شده است. این اتومبیل که LM3D Swim نام 

دارد با قیمت 53000 هزار دالر پیش فروش می شود و اولین مدل های آن هم در سال 2017 در اختیار عالقه مندان 
قرار خواهد گرفت. شرکت سازنده درباره  جزئیات نحوه ساخت قطعات و قدرت این خودرو اطالعات بیشتری نداده، 

اما به این موضوع اشاره کرده که محصولی امن، باهوش و محکم را تولید خواهد کرد.

اف یـــــــــــــــــــــــــک

مسیری که فناوری بلوتوث در این سال ها طی کرده، چگونه بوده است؟

این بلوتوث سر دراز دارد
می خواهیم در ایــن مطلب، خیلی  اف یک

کوتــاه تغییرات و پیشــرفت های سحر بختیاری
بلوتوث را با هم بررسی کنیم. با ما باشید. 

بلوتوث B 1.0 -1.0 و 1.1
اولین نســخه  اســتاندارد بلوتوث، همراه با مشکالت 
فــراوان معرفی شــده و ارتبــاط وســایل مختلف، با 
سازگاری مطلوبی دنبال نمی شد. نسخه 1.1 بسیاری 
از مشــکالت موجود را حــل کرد و ارتباط بی ســیم با 
کانال های رمزگذاری نشده را ممکن کرد. عالوه بر این 
 RSSI نمایش قدرت ســیگنال دریافتی یا به اختصار

نیز به بلوتوث اضافه شد.

بلوتوث 1.2
تغییــرات مهم این نســخه شــامل افزایش ســرعت 
اکتشــاف و برقــراری ارتبــاط بین وســایل مجهز به 
بلوتوث، اســتفاده از باندهای فرکانسی مختلف برای 
مقابله با تداخل ســیگنال، افزایش عملیاتی ســرعت 
ارتباط تا 721 کیلوبیت بر ثانیه نســبت به نسخه 1.1 و 
در نهایت بهبود استریم صدا با ارسال مجدد بسته های 

داده ای که درست منتقل نشده اند، است.

EDR بلوتوث 2.0 و
بلوتوث 2 در ســال 2004 معرفی شــد. ویژگی مهم 
 Enhanced Data یــا EDR این نســخه معرفی
Rate به معنی ســرعت انتقال داده بهینه شده است.  
EDR جزء مشــخصه های اصلی بلوتوث 2.0 نیست 
بلکه به عنوان یک قابلیت اضافی در نظر گرفته شــده 
و لذا ممکن اســت تجهیــزات مجهز بــه بلوتوث 2.0، 
 EDR پشــتیبانی نکننــد. ســرعت نامی EDR از
معادل 3 مگابیت بر ثانیه اســت اما در آزمایش واقعی، 
ســرعت آن چیزی در حد 2.1 مگابیت بر ثانیه اســت.  
EDR از ترکیــب دو روش مدوالســیون SFSK و 
PSK بهــره می گیرد.  EDR توان مصرفــی را نیز به 
کمک کاهش ســیکل کاری کاهش می دهد. بلوتوث 
2.0 تغییرات زیادی نسبت به نسخه 1.2 ندارد و حتی 
برخی سازندگان، محصوالت مجهز به نسخه قبلی را با 
ذکر پشــتیبانی از بلوتوث 2.0 معرفی می کنند، البته 

بدون سرعت بیشتر.

EDR  بلوتوث 2.1 و
در این نسخه که سال 2007 مشــخصه های آن اعالم 
شــده، امنیت ارتباط بیشتر شده اســت. جفت شدن 
محصــوالت دارای بلوتوث با امنیت بیشــتری صورت 
  Extended inquiry response می گیــرد 
یا به صورت مخفــف EIR قبل از برقــراری ارتباط با 
بررســی موارد امنیتی بیشــتر و فیلتر کردن کامل تر، 

امنیت ارتباط را بهبود می بخشد.

HS بلوتوث 3.0 و
این نسخه در ســال 2009 معرفی شد. سرعت تئوری 

بلوتــوث 3.0 به همراه HS به 24 مگابیــت بر ثانیه )3 
مگابایت بر ثانیه( می رســد ولیکن انتقال داده توسط 
بلوتوث صــورت نمی گیــرد، بلکه از لینــک ارتباطی 
802.11 استفاده می شــود. HS هم مثل EDR یک 
قابلیت اضافی اســت و اگر لوگوی HS روی محصولی 
درج نشده باشد، سرعت لینک بلوتوث به مراتب کمتر 
خواهد بــود. زمانی که ارســال داده با ســرعت کمی 
صورت می گیرد، صرفاً بلوتوث فعال اســت و زمانی که 
بســته های بزرگ داده ارسال می شــود، 802.11 که 
معموالً در وای-فای اســتفاده می شود، وارد عمل شده 

و انتقال داده با سرعت بسیار باالتری صورت می گیرد.

BLE بلوتوث 4.0 و بلوتوث کم مصرف یا
در ســال 2010 مشــخصه های بلوتوث 4.0 که با نام 
بلوتوث اسمارت )هوشمند( شــناخته می شود، اعالم 
شد و البته ســه حالت بلوتوث کالســیک )قدیمی(، 
بلوتــوث بســیار ســریع )High Speed( و بلوتوث 
کم مصــرف )Blutooth Low Energy( به عنوان 
سه پروتکل ارتباطی تعریف شــد. بلوتوث بسیار سریع 
مبتنی بر وای-فای اســت و بلوتوث کالســیک مثل 
نســخه های قدیمی تر بلوتوث است و حالت کم مصرف 

مشابه Wibree سابق است.
بلوتوث 4.0 شــامل تغییراتــی مثل کاربرد ســاده تر 
BLE، افزایش امنیــت و رمزگذاری AES اســت. 
بلوتوث کم مصرف بــا نام بلوتوث اســمارت هم به کار 

می رود.
از  کم مصــرف  بلوتــوث  مخفــف  یــا    BLE
زیرمجموعه های بســیار مهــم بلوتوث 4.0 اســت، 
پروتکلی برای برقراری ســریع لینک ارتباطی ســاده 
و البتــه کم مصرف. بلوتــوث کم مصــرف از نظر توان 
مصرفــی، بهینه تر از بلوتوث 1.0 تا بلوتوث 3.0 اســت 
و در محصوالتی مثل اینترنت اشــیاء )وسایل منزل و 
وسایل پوشــیدنی( کاربرد دارد. BLE در سال 2011 
با تغییر نام به راه خود ادامــه داد. در واقع به جای ذکر 
 Bluetooth Smart لوگوی ،BLE پشــتیبانی از
 Bluetooth بــرای محصوالت و لوگــوی Ready
Smart برای حسگرها مورد استفاده قرار گرفت. البته 

هنوز هم پشــتیبانی از BLE در جدول مشــخصات 
محصوالت مختلف دیده می شود.

در تصویر محصوالتی با بلوتوث کم مصرف در ســمت 
راســت دیده می شــود، دســته دیگــر محصوالتی با 
بلوتوث معمولی در ســمت چپ است. وسایل مجهز به 
بلوتوث ممکن اســت از بلوتوث کم مصرف پشتیبانی 
کنند و در این صــورت به هر دو نوع متصل می شــوند 
و اصطالحــاً می گوییم که بلوتــوث کم مصرف دوگانه 
دارند. بلوتوث کم مصرف به دو شکل پیاده سازی شده، 
یک حالته که در حقیقت شــامل همین پروتکل بدون 
پروتکل های دیگر اســت و حالت دوگانــه که بلوتوث 
کم مصــرف را در کنار بلوتوث کالســیک در قالب یک 
کنترلر بلوتوث پشتیبانی می کند. حالت دوگانه از نظر 
هزینه تراشــه چندان تفاوتی با حالت یگانه ندارد و به 
همین علت کمپانی های بزرگی مثل کوآلکام، تگزاس 

اینسترومنت و برودکام از آن استقبال کرده اند.

بلوتوث 4.1
این نسخه در سال 2013 معرفی شــد که در حقیقت 
یک به روزرســانی نرم افزاری برای سخت افزار بلوتوث 
4.0 اســت و نیازی به ســخت افزار جدید وجود ندارد. 
ویژگی های این نسخه اضافه شدن چند قابلیت جدید 
 LTE و بهبود کاربری اســت. پشــتیبانی هم زمان از
و ۸۰۲.۱۱n PAL و بهبــود معمــاری صوتــی برای 
پشــتیبانی از مکالمه با پوشــش باند عریض از جمله 

قابلیت های بلوتوث 4.1 است.

بلوتوث 4.2
این نسخه در سال 2014 معرفی شــده و در آن برخی 
ویژگی های اساســی برای اینترنت اشــیا اضافه شده 
است. شاید مهم ترین مورد پشــتیبانی از IPv6 برای 
آدرس دهی محصوالت در شبکه بسیار عظیم اینترنت 
اشــیاء باشــد چرا که بنابر تخمین های اولیه، در سال 
2020 بیش از 28میلیارد محصول پوشیدنی و وسایل 
منزل و محیط کار، بــه اینترنت متصل هســتند و به 
 IPv4 ها بیش از چیزی اســت کهIP این ترتیب تعداد

توانایی ارائه آن را دارد.

Quiz of Kings
بازی های ســبک رقابتی 
معمایی)Trivia(  مدتی 
است که بســیار محبوب 
شــده  و نظــر میلیون ها 
کاربر را از سرتاســر دنیا به 

خود جلب کرده اند. با وجود محبوبیت فراوان این 
بازی ها در بین کاربران ایرانی، یک مشکل همواره 
وجود داشت و آن این بود که ســؤاالت موجود در 
این بازی ها چندان مناسب با جامعه ایران نبود. حاال 
یک تیم از دانشجویان دانشــگاه امیرکبیر در یک 
استارتاپ این بازی را مخصوص ایرانی ها طراحی 
کرده اند. طیف ســؤاالت گوناگون و بسیار وسیع 
است و شامل 30هزار سؤال مختلف در 15 موضوع 
کلی از جمله سرگرمی، ورزش، سینما، اطالعات 
عمومی، مذهبی، تاریخ، علمی، فوتبال و... می شود. 
در بــازی Quiz Of Kings ، مهم تریــن تأکید 
ســازندگان روی موضوعات و تنوع سؤاالت بوده 
 اســت. Quiz of  Kings یک بازی آنالین دو نفره 
و رایگان در محیطی به شــدت رقابتی است و شما 
هم زمان می توانید با چندین نفر به رقابت بپردازید، 
برای دوســتانتان دعوت نامه بفرستید و آن ها را به 
مبارزه دعوت کنید و در صورت باخت از آن ها انتقام 
بگیرید! همچنین می توانید با یک حریف تصادفی 

از بین سایر کاربران به مسابقه بپردازید.

Background Eraser
تــا همیــن چند ســال 
پیــش انجــام کارهــای 
فوق العاده ساده  گرافیکی 
نیز توســط گوشــی های 
موبایــل غیرممکــن بود 

و برای اهداف گرافیکی خود بــه یک کامپیوتر و 
یک نســخه از نرم افزار قدرتمند فوتوشــاپ نیاز 
داشتید. این روزها اما بســیار با گذشته متفاوت 
است؛ به طوری که همین حاال نیز بسیاری از امور 
قابل انجام در کامپیوتر، در گوشــی های موبایل 
 Background Eraser .نیز امکان پذیر شده اند
یکی از اپلیکیشن های محبوب و شناخته شده در 
گوشی های موبایل است که به کمک آن می توانید 
اشیا و ســوژه های مورد نظر در عکس ها را بریده 
و در تصاویر دیگری قرار دهیــد. نحوه  کارکردن 
با Background Eraser به این صورت اســت 
که ابتدا باید تصویــری که قصد اســتفاده از آن 
به عنوان زمینه  جدید را دارید در برنامه فراخوانی 
کنید. بعد از این مرحله، نوبت به وارد کردن عکس 
دوم می رســد که بعد از باز کردن آن، با اســتفاده 
از ابزارهای موجود سوژه یا شــخص مورد نظر را 
دوربری کرده تا به طــور خودکار تمام بخش های 
دیگر آن به جز ســوژه  انتخاب شــده حذف شود. 
سپس می توانید با تغییر اندازه و جا به جایی بخش 

باقی مانده، بهترین موقعیت را انتخاب کنید.

نرم افزار

نرم افزار

شماره 668  سه شنبه 26 آبان 1394
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تقریبا یک ســال پیش بود که قطعــه ای در 
فضای مجازی منتشــر شــد با نام ماه و ماهی 
از خواننــده ای کــه او را نمی شــناختیم. اما 
شعر عاشــقانه و حال و هوای خاص موسیقی 
این قطعــه، آن را جــزء محبوب ترین ها کرد. 
حجت اشــرف زاده حاال قطعه هایش را کامل 
کرده و آلبومی منتشــر کرده اســت با عنوان 
مــاه و ماهــی. آلبومی کــه شــاید همچنان 
بهتریــن قطعــه اش همــان مــاه و ماهــی 
 باشــد، اما باز هــم فضایش خــاص خودش

 است.
حجت اشــرف زاده اما تنهــا خوانندگی ماه و 
ماهی را برعهــده ندارد 
و در کنــار امیــر و آرش 
بیات برخــی قطعات را 
است.  کرده  آهنگسازی 
ایــن آلبوم متشــکل از 
هشت قطعه اســت، یک قطعه بی کالم است 
و اشــعار بقیه قطعه هــا از ترانه هــای علیرضا 
بدیع شــامل ماه و ماهی، مادر، کوچه باغ های 
نیشــابور، پاییز، دلتنگ، عشــق آمد و  یاد یار 

انتخاب شده است.
اشــرف زاده کــه انتشــار قطعه مــاه و ماهی 
و اســتقبال مخاطبــان از آن را اتفاق بســیار 
ارزشــمندی در حــوزه فعالیت هــای هنری 
خود می خوانــد، درخصــوص آلبــوم ماه و 
ماهــی می گویــد: »تمــام تالش مــا برای 
تولید آلبــوم جدید بر این اســاس بــوده که 
ضمــن تمرکــز و بهره گیــری از ارزش های 
را  مدرنــی  فضــای  ایرانــی   موســیقی 

تجربه کنیم«.

ماه و ماهی

یکی از چهره هــای پر بحث این ســال های 
ادبیــات ترجمــه در ایران، بی شــک پیمان 
خاکسار است. مترجمی جوان و خوش قریحه 
که با انتخاب هــای عالی در این چند ســال 
مجموعــه ای از بهتریــن و خواندنی تریــن 
نمونه های ادبیات معاصر را به فارسی  زبان ها 
معرفی کرده اســت. یکــی از ایــن کتاب ها 
رمان جســورانه و خواندنی جزء از کل نوشته 
استیو تولتز، نویسنده اســترالیایی است که 
در اولین تجربه رمان نویسی اش یک شاهکار 
خلق کرده اســت. یــک رمان حجیــم که به 
هیچ وجه تعداد زیاد صفحاتــش آزاردهنده 

نیســت و هــر صفحــه 
جمله،  یــک  حداقــل 
توصیف  یــا  دیالــوگ 
عالی و میخکوب کننده 
دارد. داســتان پــدر و 

پســری مالیخولیایی و پارانوئیــد که زندگی 
مخاطره  آمیز و پر فراز و نشــیبی دارند. پیمان 
خاکســار درباره کتاب می گوید: »جزء از کل 
کتابی است که هیچ وصفی، حتی حرف های 
نویســنده اش، نمی تواند حق مطلــب را ادا 
کند. خواندن جــزء از کل تجربــه ای غریب 
و منحصــر به فرد اســت. در هــر صفحه اش 
جمله ای وجود دارد کــه می توانید آن را نقل 
قول کنید. کاوشی اســت ژرف در اعماق روح 
انسان و ماهیت تمدن. ســفر در دنیایی است 
که نمونه اش را کمتر دیده اید. رمانی عمیق و 
پرماجرا و فلسفی که ماه ها اسیرتان می کند. 
به نظــرم تمام تعاریفــی که از کتاب شــده 

نابسنده اند«. 

جزء از کل

پردیس ســینمایی کــوروش جمعه این 
هفتــه انیمیشــن پشــت و رو را نمایش 
می دهد. پشت و رو ) Inside out( داستان 
دختری را روایت می کنــد که به دلیل کار 
پدرش مجبور شــده از دوســتان خود در 

زندگی آرامی که در حومه شــهر داشــته است، دل 
بکند و به سانفرانسیسکوی بزرگ و شلوغ بیاید. حاال 
احساس های شادی، عصبانیت، نفرت، ترس و غم او 
هریک در قالب انسان های کوچکی داخل سر او سعی 
دارند تا او را کنترل کنند. پشت و رو، محصول 2015 
را پیت داکتر و رونالد دل کارمن مشترکاً کارگردانی 
کرده اند. پیــت داکتر 37ســاله در این انیمیشــن 
عالوه بر کارگردانی و نویســندگی، به جای احساس 

عصبانیت پدر نیز صحبــت می کند. او در 
کارنامه خود کارگردانی، نویســندگی و 
دوبلوری انیمیشن های معروفی همچون 
آپ، کارخانه هیوالسازی، وال ای، داستان 
اسباب بازی و شگفت انگیزها را دارد. داکتر 
که با توجه به سنش یکی از پرجایزه ترین انیماتورهای 
سینماســت، عالوه بر موفقیت در جشــنواره های 
مختلف سینمایی و کسب جوایز زیادی چون بفتا، آنی 
و گلدن گلوب و نامزدی اســکار، در سال 2010 برای 
انیمیشن آپ برنده جایزه اســکار بهترین انیمیشن 
سینمایی ســال شــد. خالصه که اگر انیمیشن باز 
هســتید و از کارهای قبلی داکتر هم خوشتان آمده، 

پشت و رو را از دست ندهید.

پشت و رو

در آخرین شب های آبان ماه، چهار نمایشنامه خوانی 
در پردیس سینمایی چهارســو برگزار می شود. این 
برنامه که ابتدا قــرار بود تحت عنوان »پنج شــب، 
پنج نمایشــنامه نویس« و در تاالر شــمس برگزار 
شــود، به علت مشکالتی خوشــبختانه عقب افتاد 
و به تماشــاخانه باران و پردیس چهارســو منتقل 
شد. خوشــبختانه از این جهت که هم می توانیم در 
این هفته این برنامه هــا را به شــما معرفی کنیم و 

هم اینکه اگر خواســتید این پیشنهاد را 
اجرایی کنیــد، مجبور نیســتید تا تاالر 
شــمس در آن ســِر شــهر بروید. به هر 
تقدیر یکی از این کارها که به کارگردانی 
محمد رحمانیان بود اجرا شــده اســت، 

ولی می توانید چهار اجرای دیگــر را بروید و ببنید. 
چهارشنبه 27 آبان خدای کشتار به سبک ایرانی به 
نویسندگی و کارگردانی فرهاد آئیش اجرا می شود. 
آئیش داســتان نمایشــنامه معروف خدای کشتار 
نوشته یاســمینا رضا را که خود اصالتاً ایرانی است و 
نمایشــنامه اش هم بارها روی صحنه رفته است، در 
حال و هوایی ایرانی نوشــته اســت.  جمعه 29 آبان 
ماه دو نمایشــنامه خوانی تهران زیر بال فرشتگان، 
به نویســندگی و کارگردانی نادر برهانی 
مرند و همچنین مردی کــه زنش را گم 
کرد، اثر حمیــد امجد اجرا می شــوند. 
نمایشنامه خوانی ســه خواهر، اثر محمد 

چرم شیر نیز شنبه 30 آبان اجرا می شود.

نمایشنامه خوانی چهارسو

سال گذشته در چنین  روزهایــی بــود کــه پیشنهاد
نگارنده به جلســه تحریریه 8 صبح روزنامه 
شریف نرسید، چون خیابان انقالب به علت 
تشییع جنازه خواننده جوان پاپ بند آمده 
بود. میزان محبوبیت مرتضی پاشــایی در 
میان توده مردم تعجب بسیاری از کسانی را 
کــه اوضــاع جامعــه را رصــد می کنند، 
برانگیخت. تحلیل های زیــادی از جوانب 
مختلف موضوع را بررســی کردند. یک ماه 
بعد از مرگ پاشایی نشســتی در دانشگاه 
تهران برگزار شــد که ســخنان یوســف 
ابــاذری، اســتاد جامعه شناســی، در این 
نشســت انعکاس ویژه ای یافت، هم به علت 
ادبیــات و لحنش و هم به علــت آنچه بیان 

کرد.
اباذری در بخشــی از ســخنان تندش و در 
پاسخ به دانشــجویی که موسیقی پاشایی 
را موسیقی نسل خود خواند، گفت: »نسل 
و پســل و این ها را بگــذار کنــار... افرادی 
کم سن  و ســال تر از شــما دارند موتزارت 
گــوش می دهنــد، دارند بتهــوون گوش 
می دهند«. اباذری موسیقی پاپ را مبتذل 
می خواند و آن را در مقابل موســیقی فاخر 
کالســیک قرار می  دهد. اما اگر از این بحث 

کلی بگذریم که آیا می توان برای موسیقی، 
فاخر و غیرفاخــر قائل شــد، موضوع این 
است که بســیاری از ما اساســاً نمی توانیم 
با موسیقی کالســیک ارتباط برقرار کنیم. 
به نظر اکثر ما این موســیقی خشک است و 
گوش دادن به آن برایمان خســته کننده. 
هدف از آوردن خاطره جاماندن از جلســه 
تحریریه و یادآوری ســالروز مرگ پاشایی 
و ســخنان اباذری، بــه جز پرکــردن این 
ســطور، معرفی کتابی بود برای آشنایی با 
 موسیقی کالسیک، تاریخ و موسیقی دانان 

بزرگ آن!
باخ، بتهون و باقی بروبچه ها با عنوان فرعی 
تاریخ موســیقی آن طور که باید تدریس 
شود، کتابی اســت با زبانی طنز که تاریخ 
موســیقی کالسیک را به شــیوه ای که در 
هیچ جای دیگر نمی یابیــم، بیان می کند. 
کتابی درمورد موسیقی فاخر که خود اصاًل 
فاخر نوشته نشده است تا شاید ما را با این 
نوع موسیقی آشــتی دهد. مثاًل اگر بدانیم 
موتســارت همه پول هایــش را در بیلیارد 
و قمار می باختــه و یک بار هم از اســقف 
اردنگی خــورده، یا اینکه چایکوفســکی 
تا 21ســالگی حتی نمی دانســته بتهوون 
چند سمفونی دارد، شاید حسمان نسبت 

به ایــن آدم  ها فــرق کنــد، آدم هایی که 
همیشــه از باال بــه ما نــگاه می  کرده اند و 
موسیقی شان تنها در ســالن های مجلل و 
برای تماشــاگرانی با لباس های فاخر اجرا 

می شده است. 
دیوید دبلیو باربر، روزنامه نگار، نویســنده 
و موزیســین کانادایی در باخ، بتهون و باقی 
بروبچه ها، تنها در 130 صفحه زندگی کل 
موســیقی دانان معروف را برایمان تعریف 
می کند. جــدای از محتوای عجیب وغریب 
کتــاب، پاورقی هــای آن هــم ازجملــه 
جذابیت های آن اســت. خود باربر در این 
رابطه می گوید: »برخی دوستان خیرخواه 
بنــده گفته اند که ایــن پاورقــی تمرکز و 
توجه خواننــده را از بین می برد. اگر شــما 
هم این مشــکل را داریــد می توانید آن ها 
را کاًل فراموش کنید، اما هشــدار بدهم به 
این ترتیب بهترین قســمت های کتاب را 
از دســت خواهید داد« و در پاورقی همین 
جمله می نویســد: »یــا برعکــس، فقط 
پاورقی هــا را بخوانید و متــن اصلی را کنار 

بگذارید، هرطور که دلتان می خواهد«.
باخ، بتهون و باقــی بروبچه ها با ترجمه پیام 
روشن از سوی انتشارات ماهور منتشر شده 

است.

باخ، بتهون و باقی بر و بچه ها

آشتی با موسیقی کالسیک
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خوابگاه طرشت3
و توزیع صبحانه  مهرماه.

به قول یکی از بچه ها صبحانه 
هم شده مثل حقوق کارمندان. 
طی ماه کار می کنند و آخر ماه 

حقوق می گیرند. ما هم یک 
ماه گرسنگی می کشیم و آخر 
ماه یکهو این بسته  صبحانه را 
می گذارند جلویمان. احساس 
سهراب را بعد از رسیدن نوش 

دارو دارم. 

قتل دوبله سوبله

امروز تمامی دانشگاه های 
جهــان بــه ایــن نتیجه 
رســیده اند که دانشــجو 
نباید بیــکار بماند، چون 
اگر دانشــجو بیکار شود یا 
اعتــراض می کند، یا دچار شکســت عاطفی 
می شــود. در کل یا دیگــران از راه به درش 
می کنند، یا خــودش از راه به در می شــود. 
دلیل این امــر هم طی یک ســری مطالعات 

آماری از زندان ها به دست آمده است.
)مجرم مــورد مصاحبــه؛ جرم: قتــل دوبله 

سوبله، محل تحصیل : نورث وسترن(
من: انگیزه شما از سری قتل های زنجیره ای 

که مرتکب آن شده اید چه بوده؟
مجرم: انگیزه خاصی نداشــتم، بعد از ظهر 
بود، تمرین هایم را هم نوشــته بودم، امتحانم 
را هم خوانــده بودم، غذای دانشــگاه هم که 
خوشمزه است، اســتاد ها هم که مهربان اند. 
روزی سه نوبت دلشــان تنگ می شود زنگ 
می زنند حالم را می پرســند. تازه غذا هم هر 
روز فسنجان می دهند. خوب من االن از شما 
می پرســم، خودتان باشــید اعصابتان به هم 

نمی ریزد؟ 
من: دانشــگاهتان دانشجو وســط ترم هم 
قبول می کند زنگ بزنــم بچه هایمان بیابند؟ 

: دی
مجرم: خالصه حوصله مان سر رفت، دو سه 
باری رفتیم هفت تیر بــازی. اتفاقاً خیلی هم 
ابزار خوبی برای ایجاد شور و جشن در کالس 
اســت، تــا در مــی آوری ...همههههههه .....

دستا باالاااااا....عقبیا.....دستا شله. فقط یکی 
دوباری تیر از اسلحه در رفت، بچه ها یادشان 
رفته بــود گلوله را خالــی کننــد، وگرنه ما 
هدفمان ایجاد خنده و شــادی برای خلق اهلل 

بود.
من: چه کســی را عامــل اصلی تمــام این 

جنایات می دانید؟
مجرم: نه کار دوســت ناباب است، نه تقصیر 
دولت است، نه آب و هوا. بیکار بودیم یه کاری 
کردیم حاال! شــما هم هی بزرگش کنید. فقط 
روزنامه شریف باهام مصاحبه نکرده بود. دو تا 
آدم کشتم دیگه، از کپ زدن تمرین ها که بدتر 

نیست. تازه تقلب هم  نمی کنم.
و آنجا بود که مریدان دگرگون گشتند و جامه 

بدریدند و دو دست دریغ بر سر بکوفتند.
خالصه نتیجــه ای که حاصل می شــود این 
است که دانشجو را نباید بیکار بگذارید وگرنه 
برای شــادی هر کاری می کند چون بســیار 
شادی طلب اســت. از راهکارهای پیشنهادی 
امتحانات رگباری اســت کــه آن قدر جواب 
می دهد که دانشــجو وقــت نمی کند مویش 
را هم کوتاه کنــد، به همین دلیل بســیاری 
از آقایــان در پایــان دوره امتحانات مدل دم 

اسبی می بندند، الکی مثاًل مده.

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به همه قربانیان تروریســم در جهان. تقدیم می کنیــم به آدم هایی که 
رفتند الی خبرهای اینترنتی. تقدیم می کنیم به کشته های هر روزه یمن، عراق، سوریه و غزه. تقدیم می کنیم به 
دنیای امروزمان که این قدر دارد تند می چرخد که دیگر فرصتی برای پوشــش خبری کشته شدن روزانه و مرتب 
انسان ها در خاورمیانه را ندارد. تقدیم می کنیم به همه آن هایی که تا همین دو سه روز پیش، بمب را حق عرب های 
نژادپرست می دانستند و پریروز همین جور دوربین و تلگرام به دست، سفارت فرانسه را شمع باران کردند. البته و 
صد البته تقدیم می کنیم به تک تک کشته شــدگان حادثه پاریس، همان جور که اول هم گفتیم. فرقی ندارد برای 

ما یا دیگران، برای سفیدپوست ها یا رنگین پوست ها، برای خاورمیانه ای ها یا اروپایی ها.

تقدیم می شود به ... 

صفحـــــــه آخـــــــــر

برای ببخشید شــمای این هفته 
ســراغ یکی از دانشجو هایی که در 
مقطع کارشناســی، دو دانشــگاه 
و دو رشــته متفاوت را تجربه کرده 
رفتیم. دید بســیار خوشبینانه ای 
به دانشــگاه فعلی اش دارد و این در نوع خودش ســوژه 
فوق العاده ای برای گفت وگو است. خانم شرون هاکوپیان 
ورودی کارشناســی مهندســی شــیمی 91 دانشگاه 
امیرکبیر بودند که ترم زمســتانه 92 به رشــته شیمی 

دانشگاه صنعتی شریف تغییر رشته و البته دانشگاه داد.

چرا شیمی؟ چرا شریف؟
اول تصمیم گرفتم به جای مهندســی شــیمی بروم 
شــیمی. دلیلش هم این بود که اصــاًل هیچ ارتباطی 
با رشته مهندســی نمی توانســتم برقرار کنم. حس 
بی هدف بودن داشــتم. نیت کردم تغییر رشته بدهم 

به شــیمی. فهمیدم دانشــگاه امیر کبیــر در مقطع 
کارشناسی رشــته شــیمی ندارد! پس فهمیدم که 
باید تغییر دانشــگاه هم بدهم. برای این کار هم باید 
درخواســت می دادم به یکی از دانشــگاه هایی که در 
انتخاب رشته کنکور، شــیمی را انتخاب کرده بودم و 

در آنجا هم قبول شده بودم. 
از توصیفاتی که راجع به شــریف درباره بســته بودن 
فضا و یک بعدی بودن بچه هایش  شنیده بودم خیلی 
می ترسیدم  و به همین دلیل شــریف انتخاب دومم 
بود. اما بعد از ورودم به شــریف نظرم عوض شــد. با 
تمام فشاری که از لحاظ درسی در شریف وجود دارد 

حداقل نسبت به امیرکبیر خیلی خوشحال ترند. 
همــان هفته اولی که اینجا منتقل شــدم دوســتان 
دانشــگاه امیرکبیرم از تغییراتی کــه در روحیه ام به 
وجود آمــده بــود می گفتند و می گفتند که شــادتر 

شده ام. 

اولش خواســتم به عنوان مهمان بروم دانشگاه تهران 
که اصاًل اجازه ورود ندادند. اما در شریف استقبالی که 
شــد خیلی خوب بود. با کلی دردسر از طرف دانشگاه 
مبدأ )امیر کبیر( از همان روز اول به عنوان انتقال دائم 
وارد شریف شدم. با وجود اینکه اینجا آدم های زیادی 
را  نمی شناختم اما از همان روز اول کلی به من خوش 

می گذشت.
از تفاوت های شریف و امیرکبیر بگو

اینجــا واقعــاً درس می دهنــد. امــا آنجا بیشــتر 
مسئولیت ها گردن خود دانشــجو بود. آنجا امتحان 
فقط پایان ترم بــود و کل ترم عماًل درســی خوانده 
نمی شــد. نمره های خیلی خوبی هــم می گرفتم، اما 

شریف اصاًل این شکلی نیست.
برنامه ات برای آینده چیست؟

برنامه خاصــی ندارم. کارشناســی ارشــدم را ادامه 
می دهم. شاید هم وارد رشته موسیقی شدم.

0937.4919: روي بعضــي از اطالعیه هایــي که روي 
 بوردها نصب شدن، دوستاني با خودکار مطالبي نوشتن... .

 آیا واقعا کار خوبي اســت؟ اگه این اطالعیه ها مربوط به 
فعالیت هاي خودشون بود، خوششون میومد؟

   واقعا که، با این نوناشون!
0935.3728: یکي نیست بگه براي تنظیم )دانش 
خانواده( که هــم کالس نداره و هم اســتاد توقعات 

ناخوشایندي از دانشجو ها داره، یه نظرسنجي بذارن 
شــبیه درس هاي دیگه، هم براي اســتاد و هم براي 
روش آموزش. بعید مي دونم کســي پاس کردن این 

درس تاثیري روي تنظیم آینده اش داشته باشه.
   تنظیم موتور یاد بدن مفیدتره!

0937.8812: پیشنهاد مي کنم باتوجه به استقبال 
دوستان و اضافه شــدن خانوم ها به جمع عزیزاني که 

قسمت سمت چپ ورودي دانشکده کامپیوتر سیگار 
مي کشند، بخش سمت راست رو هم افتتاح کنید!

   من کی ام؟ اینجا کجاست؟
0918.2075: اســتاد عزیزي که تمام جواني ات رو 
گذاشتي پاي مقاله و ISI، حاال سر پیري یادت افتاده 

کار عملي کني! نمي شه پدر من، نمي شه!
   ایشاال برسه دست مخاطبش!

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه
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امیرکبیری دیروز و شریفی امروز
سحر زمانی
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