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 با حلوا حلوا 
دهن شیرین نمی شه

هنگامی که این متن در حال 
نگارش است، قیمت جهانی 
نفت به زیر 36 دالر رســیده 
است و و دورنمای بازار مبنی 
بر افزایش قیمت در آینده ای 
نزدیک مبهم است. این موضوع نگرانی گسترده ای 
در ســطح دولتمــردان از جهــت اداره  اقتصادی 
کشــور برانگیخته اســت. اما مبتنی بر یک سری 
آمار و واقعیات به نظر می رســد در دل این بحران 
فرصت های بسیاری نهفته است. در اخبار آمد که 
امسال اتفاق نادری افتاده است: درآمدهای مالیاتی 
از درآمد های نفتی پیشــی گرفته است. نشانه ای 
مثبت اما ناپایدار مبنی بر حرکت به سمت کاهش 
اتکای بودجه  جــاری به در آمد حاصــل از فروش 
نفت. اما پرسشــی که مطرح می شود این است که 
جایگزین ســهم درآمدهای پایدار نفت در بودجه 
چیست؟ کشورهایی که از نعمت منابع خدادادی 
محروم هستند اصلی ترین نقطه  اتکایشان جهت 
پیشــبرد برنامه های توسعه ای اســتفاده از منابع 
انسانی متخصص،  خالق و نوآور در راستای توسعه 
فناوری های نو و تجاری ســازی آن ها است و آنقدر 
بر این مسئله مصمم هستند که از تمام نقاط جهان 
افراد را با صرف بودجه هــای کالن برای تحقق این 
اهداف جــذب می کنند. امروزه در دانشــگاه های 
پیشــروی دنیا با توجه بــه این نکتــه امکانات و 
بسترهایی جهت به کارگیری هدفمند و صحیح از 
استعدادهای برتر چه در سطح اســتادان و چه در 
سطح دانشــجویان جهت تبدیل علم به فناوری 
فراهم گردیده است. به عنوان نمونه  می توان به مراکز 
رشــد  و پارک های علم و فناوری ، شتابدهنده ها،  
برنامه های توســعه و انتقال فناوری و زمینه سازی 
جهت ارتباط دانشــگاه ها با صنایع مختلف اشاره 
کرد. حال به داخل کشــور بازگردیم. خوشبختانه 
دانشگاه شریف یکی از پیشــروترین مراکز علمی 
کشور در ترویج فرهنگ نوآوری و توسعه آن است 
و برای این منظور وسایل و مسیرهای مختلفی نیز 
در نظر گرفته اســت. اما آیا کارآفرینی و نوآوری در 
میان آموزش های عمومی دانشــگاه نیز جایگاهی 
دارد؟ آیا خود اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه 
قابلیت های یک نوآور توانمند را دارند؟ و اگر جواب 
این سؤال مثبت اســت، آیا دغدغه و توانایی انتقال 
این مهارت ها، مدیریت و هدایت یک دانشجو به این 
فضاها را دارند؟ متأسفانه باید بپذیریم که هنوز هم 
روش های تدریس سنتی فضای غالب را در دانشگاه 
تشکیل می دهد. ساده انگاری است اگر فکر کنیم 
با پاورپوینت از تدریس ســنتی به تدریس مدرن 
رسیده ایم. به نظر می رسد قدم اول دانشگاه باید این 
باشد که تکلیف خود را مشخص کند که می خواهد 
نسل ســومی باشــد یا نه. اگر جواب این سؤال )به 
امید خدا( مثبت باشــد، باید ابتدا این اســتراتژی 
تدوین و شــاخص گذاری شــود و پس از آن، همه 
افراد باید این استرتژی را درک کنند و برای این امر 
آموزش ببینند. امروز چند نفر می دانند مأموریت، 
چشم انداز و اســتراتژی نیل به اهداف چشم انداز 
شریف چیستند؟ باید نوآوری، روحیه پیشرفت و 

کارآفرینی را از فوق برنامه، به داخل کالس ها برد.

سرمقاله

امــروز طــی مراجعــه ای به 
روزنامــه، باز هم شــکایتی از 
سوی دانشجویان مبنی بر عدم 
اختصاص ســالن به یک برنامه 

مطرح شد. برگزارکنندگان  ...

جا نداریم ...

هیچکس اســترس و فشــار روانی را دوســت ندارد و 
صفحه  4 تاکنون برای کنترل و کاهش ...  

ماساچوست، کمبریج: مت دیمون، بازیگر و فیلمساز 
صفحه  5 سخنران افتتاحیه برنامه ... 

»هیچ« از عجیب ترین آثار هنر تجسمی معاصر ماست. 
صفحه  7 مجسمه ای تنها متشکل از ...  

هیچ بزرگ در تهرانسخنران افتتاحیه برنامه ورودی هااسترس گویا سرآغاز فراموشی است!

محمد صالح انصاری

صفحه  2 

صفحه  3 

گزارشی از اولین برنامه جامعه اسالمی شریف با رنگ و بوی آزادی 

صندلی سرد!

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

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

تعداد اعضا تاکنون:

1031
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دانشگاه های برتر تهران 
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فصل جوجه شماری
شــنبه و یکشــنبه هفته آینده، روزهایی هســتند کــه اگر این ترم بــه هر دلیلی 
نتوانســته اید درس  ها را آن طور کــه باید بخوانید یا امتحــان میان ترم را خوب 
نداده  اید، درس با این شــرایط را از دایره درس  های این ترم خارج کنید. شاید 
برای بعضی از شــما عمل حذف تک درس دشــوار باشد. اما ســختی افتادن از 

آن بیشــتر اســت. پیشــنهاد می شــود قبل از این مهلت، امضا  های فرم حذف را جمع کنید تا به مشکل 
برنخورید. فرم در سایت و در بخش آموزش موجود اســت. یادتان نرود قبل از حذف با سال باالیی  ها هم 

مشورت داشته باشید. 

قطعی در راه سازندگی 
شنبه شب  اینترنت خوابگاه طرشت ســه قطع شد. دلیل این قطعی، بریده شدن 
کابل تلفنی بود که اینترنت را به خوابگاه می رساند. کابل را کاتری قطع کرد که در 
حال کندن زمین برای نصب فیبر نوری جدید بود. قرار است اینترنت از طریق این 
کابل  ها به خوابگاه طرشت 2، طرشت 3، شوریده و احمدی روشن انتقال پیدا کند 

تا مشکالت انتقال رادیویی رفع شود. خالصه اینکه دلیل قطعی، یک مشکل فنی بوده است. به امید این که 
با نصب این فیبرها و همچنین ارتقای تجهیزات به ســرعت واقعی که قولش را به دانشجویان داده اند برسیم. 

البته ساکنین طرشت گفتند کسی به آن ها خبر نداده بود. خب خبر بدید دیگه!

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 677  سه شنبه 1 دی 1394 شریف نیوز

اصالحیه: در شــماره گذشته خبری مبنی   
بر برگزاری کارگاه رادیو کنترل توســط گروه 
سیمرغ هوافضا درج شد که در آن به اشتباه 
این گروه به عنــوان انجمــن علمی مطرح 
شــده بود. به نظر می رســد بایــد وضعیت 

چنین گروه هایی سریع تر مشخص شود.
امروز نشســتی بــا موضــوع شــرکت  های   
دانش بنیان و نقش آن  ها در توســعه صنایع 
پایین دستی نفت با حضور اساتید دانشگاه، 
دکتر روستا آزاد، آیت الهی و بزرگمهری برگزار 
می شود. زمان برگزاری ســاعت 14:30 در 

سالن سبز دانشکده شیمی است. 
پنج شــنبه این هفته ورک شــاپ آموزشــی   
فتوشاپ و ایالستریتور از ساعت 9 برپاست. 
اگر قصد شرکت در برنامه را دارید، در سایت  
ssc.ce.sharif.ir ثبــت نام کنید. این کارگاه 
هیچ پیش نیازی ندارد و فقط همراه داشتن 

لپ تاپ الزامی است. 
انجمن علمــی دانشــجویی کاوش کارگاه   
آموزشی نرم افزار گوسین را در روز پنج شنبه 
از ساعت 8 تا 16 در جهاد دانشگاهی برگزار 
می کند. اگر اطالعات بیشــتر می خواهید 
با آدرس ایمیل، kavosh.sharif@gmail یا 
شماره 09198408520 در تماس باشید. 
امروز در سالن خوارزمی دانشکده کامپیوتر   
ســخنرانی دکتــر حمیدرضــا مطهری نژاد 
از ســاعت 13 تــا 15  برپاســت. موضــوع 
ســخنرانی هم فــرای مســابقه جپــردی: 
مســابقه ایجــاد دســتیار  های شــخصی 

ادراک گر است. 
تنها تا چهارشنبه 2 دی ماه فرصت دارید که از   
نمایشگاه نرم افزاد واقع در همکف ساختمان 
شــهید رضایی دیدن کنید. ایــن نرم افزار  ها 
در زمینه فنی مهندســی، علمی، آموزشی، 

زبان، هنر، کامپیوتر و... موجود هستند.
امروز گروه میثاق به مناســبت آغــاز امامت   
حضرت مهدی )عج( برنامه ای در آمفی تئاتر 
مرکزی از ســاعت 15 برگزار می کنــد که به 
همــراه قرعه کشــی و اهدای جایزه اســت. 

حاج آقا سرلک سخنران این برنامه است. 
رشــد  مرکــز  در  محققیــن  از  جمعــی   
فناوری های پیشــرفته دانشــگاه در واحد 
شرکت زیســت تجهیز شــریف توانسته  اند 
بــا ســاخت اولین دســتگاه اکسیژن ســاز 
خانگی با مشــکل آلودگی هوا مقابله کنند. 

 .Oxygenplus.ir  اطالعات بیشتر در

عکس خبری

پنجاهمیــن ســالگرد تأســیس دانشــگاه پــای خیلــی 
شــخصیت  ها را به دانشــگاه باز کرد. از جمله احمد مسجد 
جامعی، عضو شورای شهر تهران که جمعه هفته گذشته از 
دانشــگاه بازدید کرد. از جمله مطالب مطرح شده، مشکل 
کمبود فضای فیزیکــی و تعطیلی پروژه احــداث پارکینگ 
دانشگاه صنعتی شــریف )علی رغم قول شهرداری تهران( 
بود. همچنین طی این بازدید مقرر شــد با همکاری شورای 
شــهر تهــران و دانشــگاه از نانو بتن ســاخت پژوهشــکده 
علــوم و فناوری نانو دانشــگاه صنعتی شــریف مجســمه و 
تندیس  هایــی از چهره  هــای شــاخص دانشــگاه صنعتی 
شــریف به ویژه مرحوم دکتر محمد علی مجتهدی ساخته و 

در معرض دید عموم قرار گیرد.

دور کردن تاریکی در کنار دوستان
امسال به مناسبت شب یلدا دانشکده  های مختلف این جشن را برپا کردند. برخی 
از دانشکده  ها همان شب این برنامه را اجرایی کردند و برخی دیگر در روز  های بعدی 
برنامه را برگزار می کنند. از جلمه دانشــکده  هایی که امروز برنامه دارند، دانشکده 
مهندسی هوافضا است که برنامه خود را در سالن جابر تدارک دیده است و از ساعت 

16:30 تا 19 هم بچه  های اجرایی برنامه در خدمتتان هســتند. دانشــکده دیگری که امشــب برنامه دارد، 
دانشکده ریاضی اســت که برنامه خود را در همکف همین ســاختمان برگزار می کند. دانشکده شیمی هم 

دو شب بعد یلدا را برپا کرده است و روز چهارشنبه هم اکواریوم دانشکده شیمی منتظر شب  نشینان  است. 

نتایج مسابقات شنای دانشجویان و کارکنان دولت )بانوان(
مسابقات شنای دانشجویان دختر منطقه یک ورزشی دانشگاه ها به میزبانی دانشگاه 
برگزار شد. در این مسابقات تیم های دانشگاه های تهران شرکت داشتند که تیم دانشگاه 
بین 9 تیم، ششم شد. در رشــته 50 متر کرال پشت، پردیس ساداتیان مقام سوم و در 
50*4  متر آزاد تیمی، پردیس ساداتیان، نگار نوروزی، ملیکا رضا پور و میگل جزنی  مقام 

سوم را کسب نمودند. مسابقات کارکنان دولت هم در همین استخر برگزار شد که دانشگاه در میان 23 تیم پنجم 
شد. در 50 متر کرال پشت، نفیسه زین الدینی، در 50 متر قورباغه، مهتاب روغنی و در 25 متر آزاد فرانک کاظمی 

موفق به کسب مقام دوم انفرادی و در 50 متر کرال پشت آزاده روحانی موفق به کسب مقام سوم انفرادی شدند. 

امروز طی مراجعه ای به روزنامه، باز  هم شــکایتی از سوی دانشجویان گزارش
مبنی بر عدم اختصاص سالن به یک برنامه مطرح شد. 
برگزارکنندگان استارت آپ تریگر، برای برنامه زمستان 
خود بــه اداره تربیت بدنی دانشــگاه مراجعه کردند و 
درخواســت برگزاری برنامه برای 100 نفر را در ســالن 
چند منظوره آنجا داشتند که با مخالفت مدیریت تربیت 
بدنی مواجه شده اند. گفتنی است پیش از این، یک بار 
دیگر این برنامه را در همان مــکان برگزار کرده بودند.  
امــروز هــم مدعی هســتند که ســالن چنــد منظوره 
ساختمان تربیت بدنی ساعت های بسیار کمی مشغول 

است و برای برنامه شان نسبتًا مساعد. 
البته روزنامه شــریف یکی از منتقدین اصلی برگزاری 
برنامه هــای غیرورزشــی در ســالن های تربیت بدنی 
بوده و هســت، اما وقتی خود را جــای برگزارکنندگان 
برنامه های نسبتًا بزرگ بگذاریم، می بینیم که چاره ای 
نیست متأســفانه. باالخره یک روز باید بفهمیم که یک 
ســالن همایش بزرگ و یک ســالن نمایشــگاه درخور 

دانشگاه نیاز داریم. 
چند ســال قبل مرکز کارگاه های سابق به عنوان سالن 
نمایشــگاه تجهیز شــد اما عمرش شــاید به یک سال 
نرسید که جای خود را به مجتمع خدمات فناوری داد. 
امروز ســالن غرب همیــن مجتمع خدمــات فناوری، 
به عنوان دومین مجموعه در نظر گرفته شــده اســت.  
البته مجتمــع خدمات فنــاوری یک تجربــه موفق از 

رابطه مستقیم فضای مناســب کاری و بهره وری بود، 
مثل کتابخانه فیزیک و ریاضی، اما هنوز هم توجیهی 
بر عدم ســاخت یک مجموعه نمایشگاهی و همایشی 
نمی شود.  در تابستان گذشته، شاهد هزینه های بسیار 

زیاد تعمیرات بودیم. 
از تربیت بدنی تا خوابگاه ها و سرویس های بهداشتی 
دانشــکده ها و ســردر پرماجرا و پر هزینه دانشــگاه در 
خیابان آزادی. اما وقتی به توسعه نگاه کنیم، می بینیم 
که دانشــکده مکانیک، دانشکده هوافضا، ساختمان 
مرکز رشــد جدید در خیابان قاسمی و پارکینگ شمال 
دانشگاه پروژه های بزرگی هســتند که مدت هاست با 

سرعت بسیار کم در حال پیشرفت اند. 
نتیجه اش این می شود که یکی از مدیران دانشگاه در 
یک سخنرانی در جمع دانشجویان می  گوید که امروز 

گلوگاه اصلی رشد دانشگاه محدودیت فضای فیزیکی 
اســت.  قدیمی ترها کاماًل حس می کنند که دانشگاه 
به شدت شلوغ تر از قبل شــده است. نمود ساده آن را 
می توان در ســاعات 12تا13:30 هنگام ناهار و نماز 
مشــاهده کرد. لذا به نظر می رســد یــا برنامه ای برای 
توسعه فیزیکی دانشگاه وجود ندارد، یا اینکه پیگیری 
این امر ضعیف انجام می شود. اما بازگردیم به دل خون 
برگزارکنندگان برنامه های مختلف دانشــگاه. رویه ای 
که اخیرًا اتفاق افتاده، گرفتن مبلغی از دانشجویان یا 

اعضای دانشگاه به عنوان کرایه سالن است.  
همین مثــال اخیر برای برگزاری برنامه خود به ســلف 
مراجعــه کردند و با اجاره ای 4میلیــون تومانی مواجه 
شدند. مگر گروه های برگزار کننده برنامه ها منابع مالی 

خود را از کجا تأمین می کنند؟  
همگی از بودجه های دانشــگاهی استفاده می کنند. 
ایــن درحالی اســت کــه مســئولین اماکــن مختلف 
)مثل ســلف، ســالن های مختلف و...( نیــز باید تمام 
دریافتی های خود را به حساب دانشگاه واریز نمایند. 
نتیجه این ســاز و کار در نهایت اصطکاک و فرســایش 
اعصاب برگزارکننــدگان برنامه ها خواهد بود.  شــاید 
جشــن پنجاهمین ســالگرد تأسیس دانشــگاه بهانه 
خوبی برای جذب منابع باشد. اما یادمان باشد که هر 
کس اگر ریالی به دانشــگاه کمک کرد، باید قدرش را 
دانســت و با احتیاط و امانــت و کمترین ریخت و پاش 

آن را هزینه کرد.

محدودیت فیزیکی و فضایی یکی از عوامل عقب ماندگی دانشگاه

جا نداریم ...
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پژوهشگران شریفی در عرصه ملی درخشیدند
در هفدهمین جشــنواره جوان خوارزمی که اختتامیه آن در ســالن همایش های 
بین المللی دانشــگاه شــهید بهشــتی برگزار شــد، رتبه های اول و دوم در بخش 
پژوهش های کاربردی نصیب دانشمندان دانشگاه شد. مصطفی قربان حسینی 
و ســجاد رضایت با ارائه  طرح طراحی و ساخت انژکتورهای اسلینگر و بستر آزمون 

مشعل شعله مسطح رتبه نخست این بخش را کسب نمودند و سیدحسین موسوی ترشیزی با ارائه  طرح طراحی 
و ســاخت توربین هوایی جریان محیطی رتبه دوم را از آن خــود نمود. رتبه  دوم بخش پژوهش های بنیادی به 

سیدحسن حسینی از دانشگاه صنعتی شریف تعلق گرفت. 

برگزاری سالگرد 9 دی در 1 دی
سالروز 9 دی نزدیک است و به این مناسبت بسیج دانشگاه با توجه به شروع فرجه و 
نزدیک شدن به زمان امتحانات در تاریخ 1 دی برنامه  هایی را تدارک دیده است. این 
برنامه از ساعت 14 تا 17 در سالن جابر بن حیان دانشکده شیمی برپاست. سخنرانی 
دکتر زاکانی، نماینده مجلس شورای اسالمی، یکی از بخش  های برنامه است. تریبون 

آزاد هم در حضور ایشان برگزار می شود. اکران مستند پایان نخست وزیر؛ مروری بر زندگی میرحسین موسوی تا 
پایان نخست وزیری و همچنین اجرای تئاتر 9 دی از دیگر برنامه  های این برنامه مناسبتی است. آخرین حضور 

زاکانی در شریف به مناظره قبل از انتخابات سال 88 به نمایندگی از احمدی نژاد باز می گردد.

نامه واردهشماره 677  سه شنبه 1 دی 1394بــــــــخش  خـــــــبری

 آیا نامزدی یادگار امام 
فصل جدیدی خواهد بود؟ 

نامزدی حســن خمینی برای انتخابات مجلس 
خبرگان رهبری محافل سیاســی لــه و علیه او را 
تحت تأثیر قرار داده است. مخالفان این نامزدی 
تلویحــًا از اســتفاده او از موقعیــت خانوادگی 
انتقاد می کننــد و موافقان این نامــزدی را مورد 
استقبال پرشور رسانه ای قرار داده اند. از طرف 
دیگر هاشمی رفسنجانی که اگر او را معمار نظام 
جمهوری اســالمی ندانیم، دســت کم یکی از 
معماران ساختار فعلی نظام جمهوری اسالمی 
است نیز با اظهار نظر در خصوص وظایف مجلس 
خبرگان برای نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری 
و همچنیــن امکان رهبــری شــورایی در آینده 
بحث  های تــازه ای در این خصــوص در محافل 

سیاسی له و علیه موضعش به  راه انداخت. 
صرف نظر از خــوش آمدن یا بدآمدن و ســلیقه 
سیاسی ورود حسن خمینی به عنوان کاندیدای 
خبــرگان فصلــی تــازه در تغییــر حاکمیت در 
جمهوری اسالمی اســت. در حال حاضر اغلب 
روحانیون نسل اول انقالب به سنی رسیده اند که 
به نظر می رسد در آینده چند ساله باید حاکمیت 
را به نسل های بعدی واگذار نمایند، از جمله مرگ 
آیت الله مهدوی کنی پدر معنوی جناح سیاسی 
موسوم به راســت و خانه نشــینی و کهولت سن 
بسیاری از روحانیون نسل اول نشان دهنده تغییر 
نسلی قریب الوقوع در کادر رهبری و پست های 
کلیدی در جمهوری اســالمی است. حاال اینکه 
نســل بعدی به خصــوص روحانیــون حاکم در 
پست های حساس جمهوری اسالمی از بین کدام 
طبقات اجتماعی و با توجه به چه شــاخص های 
سیاسی برگزیده شوند، بسیار حائز اهمیت است. 
انتخاب کاندیداهایی مثل حسن خمینی شاخص 
سیاســی انتخاب را به ســمت نســل دوم و سوم 
خانوادگی روحانیون خواهد برد و شاید با توجه به 
خأل نبود زمینه برای رشد نسل های تازه روحانیت 
فعال و شــناخته شــده برای مردم برای تصدی 
پســت های کلیدی شــاید یکی از شاخص  های 
اجتناب ناپذیر باشــد، اما با توجه به زحمات زیاد 
و تربیت سختی که نســل اول در جریان مبارزات 
و زندان های قبل از انقــالب و کار اجرایی پس از 
انقالب داشتند، شــاید نداشتن این تجربه برای 
نسل بعد روحانیونی که مثاًل عضویت در شورای 
نگهبان و خبرگان رهبــری را بر عهده می گیرند، 
دشواری هایی را پیش روی کشــور قرار دهد. در 
خصوص نظــارت بر دســتگاه ها و نهادهای زیر 
نظر رهبری توسط مجلس خبرگان هم باید گفت 
اگرچه ممکن است افراد مختلف از جمله نگارنده 
مواضع متفاوتی با آقای هاشــمی داشته باشند 
اما به هرحال با توجه به گســتردگی بسیار زیاد و 
حجم باالی مالی نهادهای نظامی و اقتصادی و 
سیاسی مرتبط با رهبری و  بی تجربگی احتمالی 
کادر آینده رهبــری در امور اجرایی به نظر تغییر 
وظایف مجلس خبرگان بــه نظارت بر نهادهای 
تحت نظر رهبری با ســازوکاری قانونی چندان 

دور از فایده نیست. 

»جامعه اسالمی« تشکلی نوپا در  دانشگاه است. تشکلی که در سال گزارش
تحصیلی گذشته و با برگزاری یک انتخابات پرحاشیه 
اعالم موجودیت کرد و در ترم جاری  و با تأسیس دفتر 
آن در همکف ســاختمان ابن سینا رسمًا فعالیت های 
خود را آغاز نمود. »قســم به نــام آزادی« اولین برنامه 
رســمی این تشــکل بود کــه بعدازظهر یکشــنبه و از 
ساعت 15 تا 17 در ســالن جابر برگزار شد. باتوجه به 
مدعویــن برنامه و کیفیــت بحث های مطرح شــده، 
»قســم بــه نــام آزادی« را مــی تــوان اولین کرســی 
آزاداندیشیِ  واقعی در دانشــگاه طی سال تحصیلی 
جاری دانست. اولین نکته درباره این برنامه، تبلیغات 
بســیار زیاد برای آن بود. اختصــاص چند بنر و نصب 
پوستر در بســیاری از نقاط دانشگاه نشان می داد که 
جامعه اســالمی برای برگــزاری اولیــن برنامه خود، 

هیجان زیادی دارد! 
اســتقبال از این برنامه در حد ســی الی چهل نفر بود. 
برای این موضوع می تــوان دالیل زیادی مثل نزدیکی 
امتحانــات تــرم را درنظر گرفــت اما به نظر می رســد 
مهم تریــن دلیــل این اســتقبال اندک، بــه روحیات و 
سالیق دانشجویان دانشگاه بازگردد. عموم برنامه های 
»اندیشه محور« در دانشگاه، صرف نظر از اینکه کدام 
تشکل آن را برگزار کند، با استقبال اندک و سرد مواجه 

می شوند. این اتفاق، بسیار جای تأمل دارد.
در ابتدای مراسم، متن ارسالی از سعید شریعتی )یکی 
از مدعوین برنامه( مبنی بر عدم حضور ایشان به دلیل 
کسالت توسط مجری برنامه قرائت شد و پس از آن دبیر 
جامعه اسالمی پشــت تریبون رفت تا گزارشی درباره 

وضعیت این تشکل جوان به حضار ارائه کند. 
»شهرآیینی« در ابتدای سخنانش تعداد اعضای جامعه 
اســالمی را »بیــش از 400 نفر« اعالم کــرد که آماری 
سؤال برانگیز و عجیب است. چراکه سطح فعالیت های 
این تشکل درکنار میزان مشارکت در انتخابات آن ها به 
هیچ وجه نمی تواند مؤید این مقدار عضو باشــد! او در 
ادامه گالیه های شــدیدی از مدیریت دانشــگاه بابت 

عدم تخصیص امکانات به این تشکل و تأخیر در اعطای 
دفتر به آن داشت. او در کنار این موضوعات، به مسائلی 
مثل حمایت های اندکِ  معاونت فرهنگی از نشــریات 
دانشجویی هم پرداخت که حقیقتًا حرف دل بسیاری 

از فعاالن رسانه ای دانشگاه است.
پس از ســخنان دبیر جامعه، دکتر تقــی آزاد ارمکی به 
ســخنرانی پرداخت. دکتر آزاد ارمکی، جامعه شناس 
57 ســاله اهل کاشــان و عضو هیئت علمی دانشکده 
علــوم اجتماعی دانشــگاه تهران اســت کــه تألیفات 
متعــددی در حوزه هــای گوناگون جامعه شناســی، 
علی الخصوص جامعه شناسی فرهنگی داشته است. 
وی در ابتدا گریزی به طرح پوســتر برنامــه زد و به این 
بهانه نقدی بر نمادهای شهری تهران داشت و به نوعی 
طرح متفاوت و معنادارِ  پوســتر را برای حضار واکاوی 
کرد. ایشــان در ادامه به نقش موثر طبقه متوســط در 
میزان آزادی موجود در کشــور اشــاره کرد و در نهایت 
تاکید داشت که »حاکمیت باید تکلیف خود را با طبقه 
متوسط روشن کند.« آزاد ارمکی از اینکه محافظه کار 

نامیده شود، ابایی نداشــت و گفت »آنچه برای من در 
اولویت اســت، نظم و ثبات در جامعه اســت و معتقدم 
آزادی و دموکراســی و مفاهیمی از این دســت، پس از 
اســتقرار جامعه پدید می آیند.« او همچنین انتقادی 
جدی به جناح های سیاسی موجود در کشور داشت و 
هردوجناح را به رادیکالیزه کردن فضای سیاسی کشور 
متهم کرد. او در ادامه یــک دغدغه جدی را نیز مطرح 
کرد: »جای معارف دینــی و قرآن در متن زندگی مردم 

خالی است.«
دیگر مدعو این برنامه، دکتر ابراهیم فیاض بود. فیاضِ  
52ساله و کازرونی نیز از جامعه شناسان مشهور به شمار 
می رود. حضور گسترده رســانه  ایِ  او در کنار تألیفات 
متعدد و نظرات متفاوتش باعث شــده تــا بیش از یک 
چهره  آکادمیک معمولی شــناخته شده باشد. فیاض 
در طی سخنانش انتقاداتی جدی نسبت به حوزه های 
علمیه داشــت و معتقد بود که حوزه علمیه نتوانســته 
کمکی به انقالب کند. او همچنین نقدهای تند و تیزی 
نسبت به فلسفه مالصدرا و حکمت صدرایی داشت و آن 
را به ضرر جامعه ایرانی می دانست. این سخنان فیاض 
با پاســخ حاج آقا محمد نژاد) مســئول نهاد نمایندگی 
رهبری دانشگاه( که در سالن حاضر بودند همراه شد 
و باعث شد دقایقی گفت وگوی دونفره میان حاج آقا و 

آقای فیاض شکل بگیرد. 
پس از ســخنرانیِ  دو مهمان و در حالی که بخشــی از 
همان تعداد اندک حضار نیــز در خواب عصرگاهی به 
سر می بردند)!( بخش پرسش و پاسخ آغاز شد. بیشتر 
ســؤاالت حول نظرات دکتر فیاض در خصوص فلسفه 
صدرایــی بود که لحــن تند و خــاص دکتــر فیاض در 

پاسخ گویی جالب توجه بود.  
نفسِ  برگزاری این برنامه کــه فضایی آزاد و صمیمانه 
داشــت، قابل تقدیر اســت امــا به نظر می رســد اگر 
بتوان بــا ایجاد جذابیــت بیشــتر در برنامه ها، طیف 
گســترده تری را برای اندیشــیدن به ســالن کشاند؛ 
اتفاقــات بهتــری در حــوزه  اندیشــه ورزی در میان 

دانشجوان خواهد افتاد.

گزارشی از اولین برنامه جامعه اسالمی شریف با رنگ و بوی آزادی

صندلی سرد!
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هیچکس اســترس و فشار روانی را  علمی
دوست ندارد و تاکنون برای کنترل علیرضا خوش زبان

و کاهش آن پژوهش های زیادی صورت گرفته اســت. 
در پژوهشی تازه فراگیری مهارت های کسب آرامش و 
کم کردن احساس استرس مخصوصًا زمانی که افزایش 

سن رخ می دهد، مورد بررسی قرار گرفته است.
پژوهشــگران در آمریــکا پــی برده اند که اســترس در 
افراد مســن منجر به کاهش خفیف شناختی  می شود 
که ممکــن اســت در ادامه بــه آلزایمــر بینجامد. این 
پژوهش بیانگر این نیست که استرس به تنهایی باعث 
آلزایمر می شــود، بلکــه می گوید افزایش اســترس با 
 )aMCI( خطر مشکالت شــناختی حافظه ای خفیف
نسبت مســتقیم دارد. شدت کم اما قابل توجه کاهش 
فعالیت های شناختی )فکر کردن، یادآوری، استدالل( 
در مغز ممکن اســت باعث بروز آلزایمر در مغز شــود. 
بــه گفته ریچارد لیپتــون متخصص مغــز و اعصاب در 
دانشــکده پزشــکی آلبــرت اینیشــتن در نیویورک: 

"خوشبختانه استرس که یک عامل خطر 
در اختالل هــای شــناختی اســت، قابل 
اصالح است و به این ترتیب به عنوان هدف 
بالقــوه ما برای درمان قرار گرفته اســت." 
گاهی از این مشــکل شــناختی    با عنوان 
حافظه منزوی یاد می کنند. هرســاله 10 
تا 15 درصــد افراد مبتال به این مشــکل، 
مبتال به آلزایمر می شــوند. پژوهشگران از 
507 نفر از کســانی که در پژوهشی بدین 
منظور در موسســه اینیشتن شرکت کرده 
 بودند، داده های مورد نیــاز را جمع آوری 
کردنــد. این افراد همگی باالی 70 ســال 
داشــتند. این مطالعه در سال 2005 و از 
زمانی شروع شــد که هیچ کدام از شرکت 
کنندگان مشکل شــناختی نداشتند. در 
طول زمان اســترس همه  این افراد با یک 
 Perceived مخفف PSS( روش  ابداعــی
Stress Scale( اندازه گیری می شــد و به 
این ترتیب دانشــمندان قــادر بودند تا در 

طــول زندگی افراد مــورد آزمایش از اســترس آن ها از 
شرایط و زندگی آینده شان آگاهی یابند.

در طــول تحقیــق و مطالعه در طی حدود 3.5 ســال 
 71 نفــر از 507 نفــر از شــرکت کننــدگان مبتــال به 
مشکل شناختی شــدند. دانشــمندان به این نتیجه 
رســیدند که هر چه اســترس بیشتر باشــد، احتمال 
ابتال به این مریضی بیشــتر خواهد شــد. بــه ازای هر 
5درصد افزایش در مقیــاس PSS، 30درصد احتمال 
افزایش به مشــکل های شــناختی بیشــتر می شــود 
و شــرکت کنندگانی که در قســمت افراد پر اســترس 
طبقه بندی شده  بودند، احتمال بیمار شدنشان 2.5 
برابر افرادی بود که در دسته  افراد کم استرس قرار گرفته 
بودند. این پژوهشــگران نتایج خودشــان را در نشریه 
  Alzheimer’s disease & associated disorders
چاپ کردند. تحقیقات بعدی مورد نیاز است تا طبیعت 
ارتباط میان اســترس و آلزایمر را در گستره وسیع تری 
بشناســیم. همان طور که می دانیم به هرحال همه در 

طول عمرشان اســترس را تجربه می کنند و از آنجا که 
ارتباط میان استرس و اختالل شــناختی اثبات شده 
است، با تالش های متمرکز می توان کاهش استرس در 
زمان پیری را نوید داد. شاید بتوان راه های بهتری برای 
کم کردن احتمال وقوع این حادثه و رهیافت های نوینی 
در درمان آلزایمر پیدا کرد. استرس بازتابی از سطح آزار 
روزانه  ماست، اما می توان با امید به راه حل های جدید 
استرس را با اســترس آگاهانه عوض کرد. برای انجام 
این امر می توان از روش های درمانی رفتار شناختی و 
دارو های کاهش استرس استفاده کرد. این میانجی ها 
ممکن است که این مشکل شناختی را به تأخیر بیندازد 

و یا به طور کامل از آن پیشگیری کند.

آلزایمر
بیماری آلزایمر یک بیماری برگشــت ناپذیر و پیشرو در 
مغز اســت که به آرامی، حافظــه، مهارت های فکری و 
حتی در موارد شدید توانایی انجام ساده ترین کارها را 

از افراد می گیرد.
این بیماری ششــمین بیمــاری در آمریکا 
اســت که منجر به مرگ می شــود. آلزایمر 
برای افراد مسن ســومین بیماری کشنده 
پس از حمله قلبی و ســرطان و شایع ترین 
عامل زوال عقل در این افراد است. زوال به 
معنی از دست دادن فعالیت های شناختی 
)فکر کردن، یادآوری، استدالل( و رفتاری 
اســت. در این بیماری شــکل مغز عوض 
می شــود و با افزایش شدت بیماری شکل 
مغز دست خوش تغییر زیادتری می گردد. 
از اولین نشانه های آلزایمر، کاهش حافظه 

است. 

منبع:
http://www.sciencealert.com/
stress-could-increase-the-risk-of-
cognitive-impairment-preceding-
alzheimer-s-study-finds

استرس گویا سرآغاز فراموشی است!
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درمان چاقی با روغن ماهی 
 روغن ماهی در تقویت سیســتم ماهیچه های 
قلب و توانمند سازی و حتی درمان اسکیزوفرنی 
کارایی دارد. پژوهشــی تازه در دانشگاه کیوتو 
ژاپن می گوید که این روغــن می تواند حتی در 

الغری افراد نیز مؤثر باشد.
پژوهشــگران دانشــگاه کیوتو متوجه شــدند 
موش هایی که بــا غذا های چرب و روغن ماهی 
تغذیه می شدند نســبت به موش هایی که تنها 
غذا های چــرب می خوردند، به میزان بســیار 
قابل توجهی کاهش وزن یافته اند. پیشنهاد ها 
حاکی از این اســت که روغن ماهی سلول های 
ذخیره چربی را به سلول های سوزاننده چربی 
تبدیل می کند. اگر این مکانیســم در انسان ها 
هم اتفــاق بیفتد، می توانــد باعث کاهش وزن 
شود، به خصوص در سنین پیری که سلول های 
ســوزاننده چربی منابع کمتــری برای فعالیت 

دارند.
باید دانست که تمامی چربی در بدن به عنوان 
چربی انبار شــده نیســت. ســلول های سفید 
چربی، چربی را ذخیره می کنند و ســلول های 
قهوه ای چربــی را برای پایدار کردن دمای بدن 
می ســوزانند. ســلول های قهوه ای بیشــتر در 
زمان جوانی انسان زنده اند و در زمان پیری کم 
می شوند. دانشمندان همچنین دسته سومی 
از ســلول های چربی را پیــدا کرده اند که مانند 
سلول های قهوه ای عمل می کنند. این سلول ها 
در زمان پیری شروع به کم شدن می کنند و برای 
بدن سوزاندن چربی را بسیار سخت می کنند. 

اینجاست که روغن ماهی اهمیت می یابد.
بــه گفتــه تــرو کاوادا از دانشــگاه کیوتــو: از 
آزمایش هــای قبلی دیده بودیــم که این روغن 
باعث تجمع کمتر چربی می شــود. در آزمایش 
جدید کاوادا مشاهده شده است که سلول های 

نوع سوم افزایش قابل توجهی داشته است.
بــرای این آزمایش پژوهشــگران بــه گروهی از 
موش   ها غذای چرب و بــه گروهی دیگر غذای 
چرب همــراه با روغن ماهی دادنــد. نتایج این 
آزمایش نشــان می دهد که گروهی از موش ها 
که غذای همراه با روغن ماهی دریافت کرده اند 
5 تا 10درصد وزنشان کاهش یافته است و 15 

تا 25درصد چربی کمتری دریافت کرده اند.
اما، چــرا ایــن اتفــاق می افتد؟ پژوهشــگران 
می گویند که روغن ماهی گیرنده های گوارش 
را فعال می کند، یعنی باعث می شــود سیستم 
سمپاتیک عصبی آن ها را تحریک کند تا سلول 
ذخیره چربی را به سلول های سوزاننده  چربی 
تبدیل کند. بــه عبارت دیگر روغن ماهی باعث 
می شود که سلول های ســفید چربی به دسته 
سوم چربی ها تبدیل شوند. این بافت می تواند 
بــرای بدن تولید انــرژی کند. این خبر بســیار 
خوبی است، اما هنوز زود است که این یافته ها 
بتواند برای انســان نیز کاربرد داشــته باشــد، 
هرچند پژوهشــگران بســیاری معتقدند که با 
مطالعات بیشــتر یک درمان مؤثــر برای چاقی 

مبتنی بر این روش خواهند یافت.

دانشمندان در پی منشأ خاصیت مغناطیسی زمین
ژئوفیزیکدانان هنوز نمی توانند به طور کامل توضیح دهند که زمین چگونه میدان 
مغناطیســی خود را پس از گذشــت میلیارد ها ســال، حفظ کرده است. اکنون دو 
دانشمند، دو روش مختلف برای حل این معمای زمین شناسی پیشنهاد کرده اند. هر 
کدام از روش ها بر مبنای کریستال شدن مواد معدنی در خارج از زمین گداخته )یکی 

از دورانی که هسته زمین سپری کرده است( است. کریستال شدن این مواد با چرخیدن در هسته زمین باعث 
تولید میدان مغناطیسی شده، اما تفاوت اینجاست که کدام مواد معدنی شروع به کریستال شدن کرده اند. 

سیلیکون دی اکسید انتخاب زمین شناس ژاپنی و منیزیم اکسید انتخاب زمین شناس آمریکایی است.

 استشمام هوای کانادا در چین
یک استارت آپ کانادایی با فروش هوای کوه های راکی شاهد سیل خرید محصولش 
در تنها 4 روز بعد از عرضه محصولش بوده  اســت. فروختن این هوا از سال 2013، 
 ebay موقعی که یک زوج کانادایی یک کیسه پر از هوا را به قیمت 99 سنت در سایت
فروختند، آغاز شــده است. کیســه دوم آن ها به قیمت 160 دالر فروخته شد. هوا 

منبعی بوده که همیشــه در اختیار انسان بوده  است و پرداختن پول برای آن موجب تعجب است، اما در پکن 
که آلوده ترین روز های خود را می گذراند، این بسته های اسپری 22.95 دالر به فروش می رسند. خریداران 

دو انتخاب دارند، یک بسته 98 درصد اکسیژن و یا یک بسته هوای پاک. 
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آسیب شناسی ازدواج و فضای مجازی  
دانشگاه کردستان: همایشی با عنوان »ازدواج  و فضای مجازی« با حضور اساتید 
فلســفه، جامعه شناسی و روانشناسی در دانشگاه کردســتان برگزار شد. مدیر مرکز 
مشاوره دانشگاه کردستان در این مراسم گفت: با آماری که به دست آورده ایم، فضای 
مجازی آسیب های خاص خود را دارد و آرواره های دنیای مجازی به گونه ای شخصیت 

انســان ها را له می کند که خودش خبر ندارد. دکتر حاجی میرزایی استاد فلسفه نیز گفت: اصطالحات زیادی 
برای فضای سایبر آورده اند که زندگی دوم افراد یکی از این اصطالحات است. در فضای مجازی همه شخصیت 
و هویت خود را ارائه می کنند و به دلیل ارتباط های ماشینی، ارتباط رودررو از انسان ها گرفته شده است. یکی از 

عوامل تشدید استرس و اضطراب همین فضای مجازی است که ما در آن با موجی از اطالعات روبه رو هستیم.

کسب عنوان غرفه برتر در نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهش فناوری و فن بازار

دانشگاه فردوسی مشهد: آیین اختتامیه شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهــش، فناوری و فن بــازار در روز پنجشــنبه 26 آذر در محل دائمی نمایشــگاه 
بین المللــی تهران برگزار شــد و دانشــگاه فردوســی مشــهد در بیــن 300 غرفه 

نمایشــگاهی پس از دانشــگاه تهران به عنوان غرفه برتر معرفی شــد. عرضه جدیدترین دستاوردهای علوم 
مهندسی و هایتک، ارائه تکنولوژی های جدید در حوزه های کشاورزی، ژنتیک و رباتیک و عرضه فناوری های 
جدید در عرصه ســوخت های بیوتکنولوژی، استفاده از منابع طبیعی در صنعت و استفاده از انرژی های نو، 

بخشی از فعالیت غرفه دانشگاه فردوسی مشهد در نمایشگاه بود.

روی خط خارج

ماساچوســت، کمبریــج: مــت  کمی آن سوتر
دیمون، بازیگر و فیلمساز سخنران حسین رجبی

افتتاحیــه برنامه ورودی های ســال 2016 دانشــگاه 
ام آی تی خواهد بود.

در ماه ژوئن سال آینده و در صد و سی و هفتمین مراسم 
ورودی ها، مت دیمــون اولیــن مجری/بازیگر پس از 
17 ســال خواهد بود که بــه عنوان ســخنران کلیدی 
ســخنرانی خواهد کرد و پس از ششــمین سال است 
 کــه یک فرد بدون ســابقه علمی در این مراســم برنامه 

خواهد داشت.
دیمــون در ایــن بــاره می گوید: »مــن از ایــن دعوت 
هیجان زده شــدم. من احســاس نزدیکی به ام آی تی 
دارم چــون در ایــن منطقه بزرگ شــده ام. بــرای من 
بســیار باعــث افتخار اســت که بــه عنوان ســخنران 
مراســم ورودی هــای ســال جدیــد در دانشــگاهی 
برگزیده شــده ام که نمی توانســتم به آن وارد شــوم«. 
دیمــون در دانشــگاه هــاروارد درس خوانــده کــه در 
آنجــا اولیــن پیش نویــس فیلمنامــه ای را نوشــت 
 Good Will Hunting  کــه بعدهــا فیلــم 
نــام گرفت.  ایــن بازیگر اهــل کمبریج، به 
عنوان بازیگر اصلی این فیلم بود و نقش 
یک نابغه خودآموخته  را بازی می کرد که 
دربان ام آی تی بود و نبوغ وی پس از حل 
یکی از مسائل مشکل جبر و نظریه گراف 

کشف شد.
 The Martian دیمــون اخیــرًا در فیلــم
بازی کرده که اکتبر گذشــته اکران شد و 
537میلیون دالر فروش رفته اســت. در 
این فیلم وی نقش مارک واتنی، فضانورد 
ناســا را بازی می کند که پــس از اینکه در 
یک مأموریت ناسا روی مریخ جا می ماند، 
مجبــور بــه زنــده مانــدن در این ســیاره 

می شود.
دیمون تاکنون نامزد دریافت شــش جایزه 
 Good Will گلدن گلــوب شــده اســت. 
Hunting برنده بهترین فیلمنامه اسکار شد 
و دیمون نامزد بهترین بازیگــر نقش اول بود. 

در ســال 2006 دیمون مأموریت انســان دوستانه ای 
را آغاز کــرد؛ بنیان گذاری بنیــاد H2O آفریقا که برای 
جمع آوری پول با هدف تأمین آب شرب سالم در آفریقا 
 WaterPartners فعالیت می کند. این بنیاد ســپس با
ادغام شد تا Water.org را تأســیس کند که به افرادی 
کــه در جوامــع در حــال توســعه جهت دســتیابی به 
 آب ســالم و بهداشــت عمومــی فعالیــت می کننــد، 
وام می دهد.  دیمون همراه با جــورج کلونی،  برد پیت 
 Not on Our و افراد دیگر، ســازمان کمک بین المللی
Watch را تأســیس کرده اند تا توجه جهانی را به مسئله 

نقض حقوق بشر معطوف  سازند.
مسئول برگزاری مراسم ورودی های 2016 می گوید: 
»آقای دیمون اشتیاقشــان را برای هنــر با تالش برای 
بهترکــردن جهــان آمیختــه اســت، درســت همانند 
دانشجویان ما که اشتیاقشــان برای علم و فناوری را با 
بهترکردن جهان آمیخته اند. من اطمینان دارم این پیام 
الهام بخش دانشجویان ما خواهد بود تا با چالش های 
بزرگ دنیــای ما مانند آب، ســالمت و آمــوزش روبه رو 
شوند.« مســئول ورودی های 2016 طی بیانیه ای در 
همین رابطه گفته که »دیمون برای دانشجویان ام آی تی 
الهام  بخش اســت. او به ما یاد داده که انسانیت مرزی 
نمی شناسد. جهان نیازمند رهبرانی است که مشتاق 
به ارتقای وضع جوامع از طریق عمل خالصانه  باشند.«
سخنرانان مراسم قبلی ورودی ها، مگان اسمیت، مدیر 
ارشد فناوری آمریکا؛ الن کالمن، مدیر عامل DuPont؛ 
دریو هیوستون، مؤسس دراپ باکس و مؤسس آکادمی 
 خان، سلمان خان؛ همگی از فارغ التحصیالن ام آی تی 

بوده اند.

مت دیمون، سخنران افتتاحیه برنامه ورودی های سال 2016

کمیک برگزیده
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آرم دانشگاه همه جا هست 
 شــاید در همیــن شــریف 
خودمــان دانشــجویانی را 
دیده باشید که سویی شرتی 
پوشیده اند که روی آن اسم 
دانشــگاهی در فرنگ یا آرم 
آن نقش بســته اســت. آن دانشــجو احتمااًل یا 
مقطعــی را در خارج از کشــور تحصیل کرده و یا 
دوستی داشــته که آنجا تحصیل می کرده و این 
سویی شــرت را به عنوان ســوغات برایش آورده 

است. 
در مقاله  قبلــی راجع به اهتمام دانشــگاه برای 
ساخت یک برند مستقل و متمایز کمی صحبت 
شد. یکی از نکات دیگری که در این زمینه هنگام 
ورود به دانشگاه بسیار به چشم می خورد همین 
برند سازی دانشگاه توســط مدیران دانشگاه با 
رنگ ها، نشــانه ها و شعارهاســت. هر دانشگاه 
رنگ مخصوص به خود دارد. دقیقًا هنگام ورود به 
دانشگاه به وضوح به کارگیری متناوب این رنگ در 
جاهای مختلف دیده می شود. انگار که دانشگاه 
مثل یک باشــگاه ورزشی باشــد و دانشجویان، 
ماننــد ورزشــکاراِن دارای تعصب به رنــگ و آرم 
دانشگاه. معمواًل اسم دانشگاه یا نشانه ای از آن 
به صورت یک نماد هنری درآمده و در مکان های 
مختلف استفاده می شود. همچنین یک شعار یا 
چند شعار مناسب انتخاب  شده و دانشگاه با این 
شعارها شناخته می شــود. محصوالتی بارنگ، 
نماد و شعار دانشگاه در فروشگاه دانشگاه عرضه 
می شــوند. در این فروشــگاه انواع البسه اعم از 
پیراهن، شلوار، لباس گرم و... ، انواع نوشت افزار، 
لیوان و... منقش به آرم، اسم یا نمادی از دانشگاه 
باکیفیــت مناســب و قیمت قابل قبــول عرضه 
می شوند و دانشجویان هم چون تحت تأثیر فضای 
حاکم بر دانشگاه قرارگرفته اند و تعصب خاصی 
در آن ها شکل گرفته، مبادرت به خرید می کنند. 
عــالوه بر ایــن، بــرای دانشــگاه ها مخصوصًا 
دانشــگاه های خارج از کشــور که اســتقالل 
مالی و کسب درآمد از مهم ترین پارامترهاست، 
اســتفاده بهینــه از یــک چنیــن ظرفیتــی در 
دانشــگاه چه به عنوان خوراک مناســب برای 
تولید این محصوالت و چه به عنوان بازار مصرف 
گســترده می تواند به درآمدزایی دانشــگاه هم 
کمک کند. البته پیش از این، در دوره ای یکی 
از نهادهای دانشــگاه اقدام به تولید تی شرت 
و پولیــور با آرم دانشــگاه نمــود، اما بــه دلیل 
محدودیت در ســایزبندی، تن خــور نامأنوس، 
تبلیغات ضعیف و قیمت باال، تقریبًا شکســت 
خــورد. می توان بــا اطمینــان گفــت تولید و 
عرضه محصوالتی با طراحی هنری چشم نواز، 
کیفیت قابل قبول به همراه قیمت دانشجویی با 
استقبال گرم دانشجویان در ایران همراه خواهد 
بود. فــرض کنید به طور مثال یک دانشــجوی 
شــریفی پیراهنی آبی رنگ با نماد ســاختمان 
ابن ســینا یا نام »شریف« بپوشــد و دانشجوی 
دانشــگاه یزد هم پیراهنی با رنگ دیگر و طرح 

بادگیر روی آن و... .

معین محمدی



جست وجوی خشونت
گوگل از طریق داده های خود راجع به بیشــترین مواردی که جست وجو شده اند، 
تصویری در خصوص محبوب ترین جست وجوهای سال 2015 ترسیم کرده است. 
محبوب ترین جست وجوهای سال 2015 عبارت اند از حمالت تروریستی پاریس، 
اســکار و جام جهانی کریکت. این موارد به عنوان بزرگ ترین لحظات سال 2015 

هستند. در این داده ها انواع رویداد های سال 2015 وجود دارند که محتوای آن ها غالبًا سیاسی یا اجتماعی 
است، مانند بحران مهاجران، توافق هسته ای ایران، فروپاشی اقتصاد یونان و رسوایی آالیندگی فولکس واگن. 

گروه تروریستی داعش هم جزء مواردی است که بیشترین جست وجو را به خودش اختصاص داده است. 

دو باتری و یک گوشی
اپل به تازگــی از یک کیس باتری دار مخصــوص آیفون 6 و آیفــون 6 اس رونمایی 

کرده است.
اپل درواقع با این کیس به نوعی قصد رفع مشکل عمر باتری در آیفون های خود را 
داشته است.اما با اینکه این قاب توسط اپل طراحی شده و برند این کمپانی را یدک 

می کشد ، طراحی نامناسب آن انتقادات شدیدی را از لحظه معرفی این کیس به سمت اپل روانه ساخته است.
حتی کار به جایی رســیده که کمپانی ایسوس از فرصت اســتفاده کرده و با انتشار یک تصویر اپل را به خاطر 

طراحی و ارائه چنین محصولی به سخره گرفته است !
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نرم افزار
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شاید خبر نداشته باشید؛ راستش  اف یک
خودمان هم مطمئن نیستیم که این سحر بختیاری

خبر صحت دارد یا نه، اما گفته می شود شب یلدا اینترنت 
کشــور تا نزدیک صبح قطع خواهد بود. به نظر که ایده 
خوبی است! بلکه اینطوری یک شب از تلگرام و فیس بوک 
و... فاصله بگیریم و به معنی واقعی کلمه دور هم باشیم. 
ما هم فکر کردیم حاال که داریم به اســتقبال شــب یلدا 

می رویــم، بهتــر اســت نرم افزارهــا و 
پیشــنهاداتی با رنگ و بوی یلدا داشــته 
باشــیم. بنابرایــن بهتر اســت دســت 
بجنبانیــد و تــا اینترنتتان قطع نشــده 
ســریع تر این پیشــنهادات یلدایی ما را 

دانلود و امتحان کنید.

1- پس زمینه متحرک شب یلدا
همانطــور کــه در روزهــای قبــل و بعد 
از کریســمس، عیــد نوروز و مناســبات 
دیگر، عوض کردن حال و هوای گوشــی 
و ربط دادن آن به مناســبت مورد نظر به 
جزئی از کارهای محبوب در بین کاربران 
تبدیل شــده اســت، کاربران ایرانی نیز 

می توانند با استفاده از اپلیکیشــن و الیو والپیپر »پس 
زمینه متحرک شب یلدا« یک تصویر سنتی و صمیمی را 
برای زمینه  گوشی خود تنظیم کنند تا هر هنگام که برای 
چک کردن پیام ها یا دیگر امور به گوشــی خود مراجعه 
کردند، با تماشای این تصویر زمینه خود را بیشتر در حال 
و هوای این شب دوست داشتنی قرار دهند. استفاده از 
این برنامه نیز بسیار ساده بوده و تنها کافی است بعد از 
نصب آن، به بخش Wallpapers گوشی رفته و با انتخاب 

Live Wallpapers این تصویر زمینه را انتخاب کنید.

2- شب یلدا )+میوه آرایی(
یکی از رسوم جذاب و رایج بین خانواده ها در شب یلدا 
تزیین میوه هاســت که انصافًا امتحان کردنش خیلی 
کیف می دهد! فکر کار و درس و اپالی و این چیزها را از 
ســرتان بریزید بیرون و بنشینید با هندوانه و میوه های 
دیگر شــکل های جالب درست کنید. تزیینات معمواًل 

به دو صورت ترکیبــی و خلق کردنی اســت. در بخش 
خلق کردنی که احتمااًل همه  شما نیز نمونه هایی از آن 
را مشــاهده کرده اید، یک هندوانه یا آناناس را طوری 
برش می دهند که در انتها، نتیجه  به دست آمده بیشتر 
شبیه به یک نقاشی هنرمندانه خواهد بود تا یک میوه  
خوردنی. مورد دوم هم که یک جورهایی روش ترکیبی 
است با ترکیب میوه های مختلف به وجود می آید؛ به این 

صورت که بــا ترکیب آجیل ها و میوه های مختلف، یک 
شکل نمایشــی جالب به وجود می آورند که می توانید 
نمونه ی آن ها را در اســکرین شــات ها مشاهده کنید. 
»شــب یلدا )+ میوه آرایی(« برنامه ای در همین زمینه 
اســت که به کمک آن می توانید با ده ها روش مختلف 
برای تزیین میوه ها به صورت تفکیک شــده آشــنایی 
پیدا کنید. هندوانه، آناناس، ســیب و... تنها بخشــی 
از میوه هایی هســتند که برای هر کدام چندین روش 
مختلف معرفی شــده اســت تا ســبکی را که بیشــتر 

می پسندید، مورد استفاده قرار دهید.

3- »یلدا مبارک )میوه آرایی ،فال حافظ و...(«
اپلیکیشــن »یلدا مبــارک )میــوه آرایی ،فــال حافظ 
و...(« یک برنامه ی بســیار جالب یلدایی دیگر اســت 
که آموزش های میوه آرایی خــود را به صورت ویدیویی 
در اختیار شــما قرار خواهد داد و توسط آن می توانید 

به کلیپ های گویا و با کیفیتــی از نحوه  تزیین میوه ها 
دسترسی داشــته باشــید. تزیین های موجود در این 
برنامــه دارای تنوع و روش های بســیار باالیی اســت و 
می توانیــد به کمــک آن، عکس های مشــابهی که در 
گوشــه و کنــار دنیای مجــازی مشــاهده می کنید را، 
مانند تزییــن هنداونه به شــکل حیوانــات، خودتان 
هم بــه مرحلــه  انجــام برســانید. بخــش پیامک ها و 
پیشــوازهای مخصوص یلــدا نیز برای 
شما در نظر گرفته شده است تا بتوانید 
از پیام ها برای ارسال پیامک های متنی 
و از پیشــوازها نیز برای خوش آمدگویی 
یلدایی به تماس گیرندگان خود استفاده 
کنید. محبوبیت باالیی که شــبکه های 
پیام رسان در بین کاربران کسب کرده اند 
و اشــتراک گذاری عکس هــا را به یکی 
از محبوب ترین مــوارد در این برنامه ها 
تبدیــل کرده اند، باعث شــده اســت تا 
بخش تصاویر نیز در ایــن برنامه در نظر 
گرفته شود تا در صورت تمایل، تصاویر 
زیبــا از تزیینات میوه های شــب یلدا را 
برای دوستان خود ارسال کنید تا ببینند 
و دلشان غنج برود. آخرین پیش نیاز شب یلدا یعنی فال 
حافظ نیز در برنامه گنجانده شده است تا با اپلیکیشنی 
همه  فن حریف در رابطه با شب یلدا روبه رو باشیم. برای 
حافظ خوانی یا فال حافظ گرفتــن برنامه های زیادی 
وجود دارد که با یک جست وجوی ساده پیدا می شوند.

4- تلگرام را دریابید
کانال های خیلــی خوش ذوقی در تلگرام هســتند که 
پیشنهادات جذاب و هیجان انگیزی برای یلدا دارند. مثل 
دیدن یک فیلم قدیمی متناسب با این حال و هوا یا طرز 
تهیه چای مخصوص یلدا. سایت cheee.ir سایت خیلی 
خوبی اســت که واجب اســت ببینیدش؛ هم خودش و 
هم کانال تلگــرام آن. از آنجایی که این شــماره آخرین 
شماره روزنامه در این ترم است، امیدواریم یلدایی شاد و 
بی اینترنت)!( و با خانواده داشته باشید و امتحاناتتان را 

هم به سالمت پشت سر بگذارید. تا ترم بعد.

شب یلدا اینترنت قطع می شود؛ بلکه بیشتر دور هم باشیم

با طعم یلدا
 Safe In Cloud
در گذشته مردم معموال یک 
ایمیل داشتند و بس. این 
روزها اما به لطف تعداد زیاد 

شبکه های اجتماعی این قدر تعداد اکانت ها زیاد 
شده که آدم بینشــان گم می شود. این اکانت ها 
و ایمیل ها همه پــس ورد الزم دارند که اگر برای 
به خاطر سپردنشــان فکری نکنید، دیر یا زود به 
 Password Manager دردسر می افتید. نرم افزار
SafeInCloud یــک راه خــوب بــرای حل این 
مشــکل پیش پایتان می گــذارد. ذخیره کردن 
اطالعات رمز عبورهایتان در یک فضای امن به 
صورت آنالین و در انتها یک رمز عبور برای ورود به 
این برنامه تعیین می کنید. این طوری می توانید با 
به خاطر داشتن فقط یک رمز، به تمام اطالعات 
خودتان دسترســی داشته باشــید. برنامه همه 
پسوردهای شما را به صورت آنالین در سرورهای 
خود نگهداری می کند؛ طوری که حتی با حذف 
اپلیکیشن یا دزدیده شدن گوشی، اطالعاتتان 
همچنان در دسترس شما باقی خواهند ماند و 
کافی است از سیستمی دیگر به اکانت خود وارد 
شوید تا رمزهای عبور ذخیره شــده را مشاهده 
کنیــد. این برنامــه از تمام پلتفرم هــای موبایل 
پشتیبانی می کند و ضمنًا امکان بک آپ گیری 

فایل های داخلی هم وجود دارد. 

حکیم باشی
بــه نقــل از تیــم ســازنده  
برنامه  دیجی دارو، یکی از 
ویژگی هــای ممتاز دیجی 

دارو، دارا بــودن جامع تریــن بانــک اطالعاتی 
شامل 60 هزار دارو بر اســاس 52 گروه دارویی  
با توضیحات داروهــا به زبان فارســی به همراه 
امکاناتی نظیر گیاهان دارویی، گروه های دارویی 
و... است. جست وجوی سریع داروها بر اساس 
گروه های دارویی  شرکت ســازنده، شرکت وارد 
کننده و اطالعــات تخصصــی دارو نظیر موارد 
مصرف، نحوه  مصرف، مکانیســم اثر،  گیاهان 
دارویی و... از دیگر مواردی هســتند که در این 
برنامــه می توانید از آن ها مطلع شــوید. دیجی 
دارو را می توان به جرئت جامع ترین اپلیکیشــن 
بانک اطالعات دارویی و مراکز پزشکی در ایران 
دانست. اگر جست وجویی در گوگل و مارکت های 
ایرانی کنیــد با چندین اپلیکیشــن مختلف در 
زمینه  دارو مواجه خواهید شد که بعضی از آن ها 
نیز از عملکرد بســیار خوبی برخوردارند. با این 
حال دیجــی دارو به قدری روی بخش های خود 
تمرکز داشته اســت که نتیجه  خروجی آن یعنی 
اپلیکیشن دیجی دارو، یک نمونه  بی مثال را در 
این زمینه به وجود آورده اســت؛ به طوری که با 
نصب آن دیگر هیچ نیازی به اپلیکیشن های دیگر 

در این زمینه نخواهید داشت.

آی تی نگار

احتمــااًل در جریان هســتید کــه فیلم جدیدی از ســری 
  the force awakensبه نام Star Wars  محبوب و کالسیک
به تازگی به نمایش درآمده اســت. واکنش ها و برنامه های 
جالب زیادی در دنیای آی تی نسبت به این فیلم رخ داده 
که یکی از آن ها اقدام بامزه »مارک زاکربرگ« است. او که 
به تازگی پدر شده، تصویری از دخترش مکس را در فضای مجازی منتشر کرد؛ 
عکسی که باعث شد دیگر والدین هم جوگیر شوند و آن ها هم راه او را ادامه داده و 
حرکتی جالب را رقم بزنند. در این تصویر مکس شبیه به یک ِجدای کوچک لباس 
پوشیده و از هم اکنون شمشیر درخشانش را به نمایش گذاشته است. پیشنهاد 

می کنیم حتمًا بروید به این لینک و بقیه عکس های بامزه کودکان را ببینید:

 www.zoomit.ir/articles/playtime/26946-daughter-max-star-
wars-fan-mark-zuckerberg 
 اقــدام جالــب دیگــر کاری اســت کــه گــوگل انجــام داده. اگــر بــه آدرس
  www.google.com/starwars  ســر بزنیــد صفحه ای باز می شــود که در آن 
باید اول انتخاب کنید که می خواهید جزء نیروهای تاریک باشید یا طرف خیر. 

بعد بنا به انتخاب شــما تمام سرویس های گوگل با همان 
جزئیات مربوط به آن نیرو تغییــر می کند، نورهای لیزری 
در پس زمینه اضافه می شــوند و همچنین یک بازی که ما 
بیشــتر از این توضیحی درباره اش نمی دهیم تا خودتان 

بروید و امتحانش کنید.
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خالق تریــن  از  یکــی  مودیانــو  پاتریــک 
نویســندگان زنده فرانسه اســت. مودیانو در 
1945 بــه دنیا آمده اســت، امــا در آثارش از 
فرانسه تحت اشــغال نازی ها روایت می کند. 
او تقریبــًا تمــام جایزه هــای ادبی فرانســه را 
بــرای داســتان هایش بــرده اســت، ازجمله 
جایزه ادبــی گنکور برای خیابان بوتیک های 

خاموش. 
خیابان بوتیک های خاموش، معروف ترین اثر 
پاتریک مودیانو است. داستانی از جست وجوی 
حقیقــت و هویــت کاراگاهی کــه حافظه اش 
را از دســت داده اســت. شــخصیت اصلــی 
خــــیابان بوتیک هــای 
خامـــــوش هماننـــــد 
همـــه شـــخصیت های 
ضدقهرمان داستان های 
از  مودیانـــو، ســــهمی 
گذشــته دارد که به بویی از امروز آغشته است. 
او در این جســت وجو با افراد بسیاری مالقات 
می کنــد تا با عکســی یا نام فردی یــا کتابی، 
سرنخ هایی درباره گذشــته فراموش شده اش 

به دست آورد. 
رمان 47 فصل دارد که بعضی از این فصل ها 
تنهــا دربرگیرنــده یک خط آدرس هســتند، 
آدرســی در پاریــس. گفتنــی اســت در این 
داســتان هــم مانند ســایر کارهــای مودیانو 
پاریس و محله ها و کافه هایش حضور پررنگی 
دارنــد.  خیابان بوتیک های خاموش از نشــر 
افراز و با ترجمه ساســان تبسمی در دسترس 
اســت. کتاب 248 صفحه دارد و قیمتش هم 

16هزار تومان است.

خیابان بوتیک های خاموش

علی قمصری، آهنگســاز و نوازنده تار ســوم 
و چهــارم دی ماه در تاالر رودکــی اجرا دارد. 
این کنســرت با نام »بی زمانی« شامل اجرای 
قطعاتــی از آثــار بی کالم قمصری اســت که 
قمصری آن ها به همراه کامران منتظری برای 
نوازندگی ســازهای تنبک و کاخن و سیاوش 
روشــن برای نوازندگــی عود اجــرا می کند. 
خودش هم مثل همیشــه با ســاز اصلی اش 

یعنی تار روی صحنه می آید.
گفتنــی اســت بخشــی از ایــن مجموعــه 
اردیبهشت ماه سال گذشته و در مراسم معرفی 
و انتشــار آلبوم سخنی نیست در تاالر وحدت 

اجــرا شــد. همچنیــن 
این کنســرت پیش تر در 
ســالن بزرگ کنسرواتوار 
و  مسکو  چایکوفســکی 
فســتیوال رز صلــح در 

گرجســتان و نیز در شــهرهای مختلف ایران 
از جملــه شــیراز، مشــهد، تربــت حیدریه، 

کرمانشاه، بروجرد و رشت اجرا شده است.
قمصــری متولــد 1362 اســت و تاکنون آثار 
مشــترکی بــا خواننــدگان مطرحــی چــون 
همایون شجریان، محمد معتمدی و علیرضا 
قربانی داشته است. نقش خیال، سرو روان، 
آب نــان آواز، چــه آتش ها، شــور پریشــانی، 
مــوازی،  خطــوط  در  تنیــده  سرمســتی، 
برف خوانی، ســخنی نیســت و عبور از آثار او 

هستند.
قیمت بلیت کنسرت بی زمانی 30 و 50هزار 
تومان است که می توانید آن  را از سایت ایران 

کنسرت خریداری کنید.

بی زمانی

امســال بعد از مدت ها، فیلمــی از ایران 
در جشــنواره معتبر فیلم کن جایزه برد: 
ناهید، اولین فیلم سینمایی آیدا پناهنده. 
ناهید با بازی ســاره بیــات، پژمان بازغی 
و نویــد محمد زاده در شصت وششــمین 

دور از ایــن جشــنواره بین المللی، توانســت جایزه 
آینده درخشــان بخش نوعی نگاه را از آن خود کند.  
آیــدا پناهنــده را پیش تــر با مســتندها و فیلم های 
تلویزیونی اش می شناختیم؛ اما او با ناهید در ساخت 
فیلم سینمایی هم موفق ظاهر شد. این فیلم روایتی 
از داســتان زندگی مادری مجرد به نام ناهید اســت. 
ناهید از شــوهر سابقش، به عنوان بخشی از شرایط 
طالق، اجازه دارد پسرش را نزد خود نگه دارد، اما به 

این شرط که ازدواج نکند. اما او تایپیست 
اســت و به ســختی زندگی می گذراند. در 
این اوضاع با مرد دیگری آشــنا می شــود 
و بــرای اینکه بتواند پســرش را همچنان 
نگــه دارد، به صیغه یــا ازدواج موقت روی 
مــی آورد.  گفتنــی اســت ناهید به جــز جایزه کن، 
جایزه ویژه هیئت داوران سی و ششــمین جشنواره 
بین المللی و تخصصی فیلم برداری برادران ماناکی 
در کشور مقدونیه، جایزه راجر ایبرت در بخش رقابتی 
کارگردانان نو در پنجاه و یکمین جشنواره بین المللی 
فیلم شــیکاگوی آمریــکا و نیز جایــزه بهترین فیلم 
سینمایی انجمن منتقدین فیلم فرانسه در جشنواره 

بین المللی فیلم مستقل بوردو را کسب کرده است.

ناهید

بعضی از سریال های تلویزیونی، تیتراژهایی دارند 
که اگر خود ســریال را هم نمی بینیــم، تیتراژش را 
حفظ هستیم. سریال هایی که علیرضا قربانی برای 
آن ها خوانده اســت، از جمله این دســت تیتراژها 
هســتند. قربانی حاال  تیتراژهایــی را که خوانده، 
در آلبومی منتشــر کرده اســت.  این اثــر با عنوان 
من عاشــق چشمت شدم، شــامل هشت قطعه به 
آهنگ سازی فردین خلعتبری و با اشعاری از افشین 

یدالهــی و فردین خلعتبری و فردوســی 
است. آلبوم شامل قطعات معروفی مثل 
»ای باران« و تیتراژ سریال های مدار صفر 
درجه، شــب دهم و راستش را بگو است. 
اســم این مجموعه هم برگرفته از مصرع 

»من عاشق چشمت شدم/ نه عقل بود و نه دلی« از 
شــعر مدار صفر درجه گرفته شده است. پنج قطعه 
من عاشق چشمت شــدم از اجرای زنده ارکسترال 
توسط ارکســتر مجلســی ایرانیان به رهبری بردیا 
کیارس ضبط شــده است. آهنگ ســازی آلبوم در 
موسیقی کالسیک غربی است و در بعضی قطعات، 
از سازهای ایرانی هم استفاده شده است، هرچند 
چندان پررنگ نیســتند. این آلبــوم را می توانید با 
قیمــت 12هزار تومــان از فروشــگاه ها 
بخریــد، یــا بــا قیمت 8هــزار تومــان از 
بیپ تونز دانلود کنید. اگر تمایل داشــته 
باشید، هر قطعه را نیز می توانید با قیمت 

1000 تومان از بیپ تونز دانلود کنید.

من عاشق چشمت شدم

»هیــچ« از عجیب تریــن آثــار هنر  . پیشنهاد ســت ما صــر  معا تجســمی 
مجســمه ای تنها متشــکل از ســه حرف کــه هرچند 
می شــود »هیچ«، ولی برای هنرمند و مخاطب خیلی 

چیزها برای گفتن دارد. 
تناولی می گویند اولین بار در سال 1343 در سکوت و 
خاموشی، »هیچ« به سراغش آمد. هرچند نزدیک پنج 
دهه از خلق اولین »هیچ« می گذرد، به نظر می رسد که 
ایده هیچ ها در ذهن و دست تناولی تمام نشدنی است 
و او هربار بــا فرم ها، مواد و رنگ هــای متفاوت »هیچ« 

دیگری خلق می کند.
خــود او از »هیچ« بــه عنــوان واکنشــی اعتراضی به 
محیط اطرافش یاد کرده اســت: »دانشــگاهی که به 
روش های تدریس آن اعتقادی نداشــتم، هنرمندانی 
که پدیده های جدید هنر غرب را در بوق و کرنا می کردند 
و اشــراف زادگانی کــه کاالهــای دســت دوم غربی را 
می خریدند، در من نوعــی واکنش اعتراض آمیز ایجاد 
کردند و هیچ، صدای این اعتراض بود«. تناولی در جای 
دیگری نیز می گوید اگر شباهت اعجاب آور میان هیچ 
و انســان وجود نداشت، هرگز آن را نمی ساخت. او آرزو 

دارد همه ایرانی ها یك »هیچ« داشته باشند.
اما تا به حال »هیچ« بزرگ تناولی در ایران نبوده است. 
امــا دو روز پیش این مجســمه که پیش تر در بوســتون 
و لنــدن به نمایش درآمــده بود، برای نخســتین بار در 
مجموعه آرت سنتر ایران در معرض دید دوستدارانش 

قرار گرفت.

خالصه که اگر شما هم از عشاق »هیچ« تناولی هستید 
و این مجســمه برایتان خیلی چیزها برای گفتن دارد، 

این فرصت را از دست ندهید.
ضمن اینکــه هم زمــان با رونمایــی از این مجســمه، 
نمایشــگاهی از آثار هنرمندان پیشکســوت با عنوان 
نمایشــگاه »پیشکســوتان هنرهــای تجســمی« نیز 
در مجموعــه آرت ســنتر ایــران برپا شــده اســت. در 
این نمایشــگاه آثــار کمتردیده شــده ای از بزرگ ترین 

هنرمندان هنرهای تجســمی به نمایش گذاشته شده 
است.

مجید مالنوروزی مدیــر موزه هنرهــای معاصر تهران 
درمورد این نمایشــگاه گفته اســت: »این یک فرصت 
مغتنم اســت کــه آثار اســتادان مطرح و پیشکســوت 
هنرهای تجســمی را می بینیم. در ایــن یک دهه اخیر 
پیشکســوتان هنرهای معاصــر ایران تاثیــر خوبی در 
منطقه از خود به جای گذاشــته اند. پیش از این چنین 

نمایشــگاه هایی کمتر برگزار شــده بود و ایــن یکی از 
مزیت های مجموعه آرت سنتر است که با ارتباطاتی که 
با هنرمندان و مجموعه داران دارد و آثاری را به نمایش 

می گذارد که کمتر دیده شده است«.
گفتنی اســت مجموعه آرت ســنتر، از این هفته برای 
عالقه مندانی که می خواهند از نمایشگاه پیشکسوتان 
هنرهای تجسمی دیدن کنند، اتومبیلی در میدان های 
ولی عصــر و ونــک و تجریــش تــدارک دیده اســت تا 
دوستداران را درقالب »آرت  ورک« به نمایشگاه برساند. 
دیگر چه می خواهید؟ سرویس هم دراختیارتان هست!
در این نمایشــگاه آثــاری از هنرمندانی چــون فریده 
الشــایی ، احمد اســفندیاری ، محمــد احصایی ، ژازه 
تباتبایی ، محمدعلی ترقی جاه ، فرامرز پیالرام ، حسین 
زنده رودی ، حسین کاظمی ، اردشیر محصص، بهمن 
محصص ، آیدین آغداشــلو ، هانیبــال الخاص،  صادق 
تبریــزی ، پرویز تناولــی ، جعفر روح بخــش ، علی اکبر 
صادقی،  پرویز کالنتری  و سیراک ملکونیان به نمایش 

درآمده است.
این نمایشــگاه از 27 آذر ماه تا 18 دی ماه در مجموعه 
آرت سنتر2 واقع در باغ انجمن خوشنویسان برپاست. 
گفتنی است باغ انجمن خوشنویسان درواقع عمارت 
محمدعلی خــان عالءالســلطنه، نخســت وزیر ایران 
در دوره قاجــار اســت و خــود عمــارت و حیاطش هم 
دیدنی اســت. آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، انتهای 
خیابان ســلیمی شــمالی، شــماره 147، باغ انجمن 

خوشنویسان.

رونمایی از هیچ تناولی به همراه نمایشگاه پیشکسوتان

هیچ بزرگ در تهران
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صفحـــــــه آخـــــــــر

گفت وگــوی ایــن هفتــه را در 
خدمــت خانم صفــری، چهره  
مهربان و دوست داشتنی سلف 
دختــران بودیــم. طبــق گفته 
ایشان از ســاعت 11 تا 2 برای 
دانشــجویان غذا می کشــند و قبل و بعد این زمان 
کارهای خدماتی و نظافتی را به صورت چرخشی با 
همکاران انجام می دهند و شــب  ها هم در خوابگاه 

به توزیع غذای دانشجویان می پردازند.
ایشان حدود 10 سال است که در دانشگاه مشغول 
فعالیت هســتند و روابط کارکنان سلف با یکدیگر را 
نیز خوب توصیف کردند و البتــه گفتند که در موارد 
اختالف نیز با مدیریت و کمک سرپرســت کارکنان 

خانم امین این مشکالت حل می گردد.
از تغییرات این سال های سلف پرسیدم که گفتند: 
تغییرات بســیاری به وجــود آمــده، مثاًل بــا تغییر 
رئیس پیمانکار آقای شهاب حســینی سالن سلف 
عوض شــد و رســیدگی به حرف های ما هم بیشتر 

شد و ایشان حتی به مشــکالت زندگی کارکنان هم 
رسیدگی می کنند.

وقتی پرسیدم که پیش آمده که دانشجویی رایگان 
غذا بگیرد، گفتند: بله پیش آمــده و حتی گاهی ما 
غذای خودمان را به دانشــجو دادیم تا گرسنه نماند 
و بعضی ها هم که دیرتر از ســاعت مقرر می آیند، ما 
تا جایی که ممکن اســت نمی گذاریم دست خالی 

برگردند.
از مرتب بودن دانشــجویان دختــر و رعایت نکردن 
نظــم پســرها در ســلف هم نــکات جالبــی مطرح 

کردند.
در ادامه صحبت ها گفتند:ما خودمان هم از همین 
غذای ســلف می خوریم و کیفیت غذاهــا هم واقعًا 
بهتر شده.امســال کنار غذا ســوپ و نوشیدنی هم 
سرو می شود که نشان از توجه به دانشجویان است.

در آخر هم گفتند که بچه هــا می توانند نظرات خود 
را در صندوق نظــرات بیندازند. البته مــا در جریان 

نظرات قرار نگرفتیم.

5406...0930: ســالم.به نظرم با توجــه به وضعیت 
رشته ووشو در کشور اگر دانشــگاه مربی )مثال استاد 
اوجاقی ( برای این رشــته در نظر بگیره عالی میشه. 

ممنون.
   طی تماس های جداگانه با روزنامه آقای 
والســکو برای هفته ای یک جلسه والیبال و آقای 
هادی ساعی هم برای تکواندو اعالم آمادگی کردند.

2760...0920: ســالم!در ســتون وصله پینه، شــعر 
حافظ غلط داشت: »شــرب مدام« نه "شراب مدام". 
بیشــتر دقــت کنیــد! حافظ خــط قرمز ماســت... 

مخصوصا نزدیکای شب یلدا!
   وقتی روزنامه میگه شراب مدام، شما 
که هیچ، حضرت حافظ هم باید بگن شراب مدام. 

لطفًا دیوان ها رو اصالح بفرمایید.

4069...093۸: ســالم. خسته نباشــید. ما چند نفر 
ووشــو کاریم اما دانشــگاه مربی نداره لطفا به گوش 
تربیت بدنی برســونید )این پیام با 4 شــماره مختلف 

ارسال شده است برای روزنامه!(
   آقا اینا وشــوو کارن. بسکتبالیست و 
فوتسالیست نیستن که تجمع کنن. میزنن! حرف 

گوش کنید تو رو خدا!

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

۸

۸

۸
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بفرمایید ناهار، بفرمایید شام
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ببخشید شما 

daily@sharif.ir         66166006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

سحر زمانی

سید این پول رو کی گذاشته؟
نمی دونم سید. برش نداری 

فقط، باید یک سال دنبال 
صاحبش بگردی.

نه بابا گم نکرده که. فکر کنم یه 
مهر از مسجد گم کرده، اینو 

گذاشته جاش.

آفرین. من که مسیر زندگیم 
عوض شد. تو رو نمی دونم.

 دانش می جوییم 
ً
مثال

دانشــجو بالطبع موجودی 
دانش جــو و دانش طلــب و 
دانش محور است. از آنجایی 
که دانش  جوییــدن الحق 
کاری طاقت فرساســت، به 
همین ســبب در عصر حاضر بیشتر دانش ما را 
می جوید تا ما دانش را. می گویند اگر به همین 
منوال پیش برود، چند سال آینده ممکن است 
مدرک کارشناسی ارشد خودش بیاید دم خانه 

بگوید، تو رو خدا بیا منو بگیر.
 القصــه دانشــجو موجودی اســت پــر از فکر و 
حرف، اما اگر به ســؤاالت دانشــجو پاسخ داده 
نشــود، در این صورت افســرده می شود، ناباب 
می شــود، گاهی هم انگل جامعــه و هفت قرآن 
به میــان، معتــاد.  در مــوارد معــدودی هم که 
دانشــجو حواســش پرت اســت، ممکن است 
نابغه شــود. البته از زمان ابوریحان بیرونی تا به 
امروز هنوز کســی دیگر حواســش پرت نشــده 
اســت، بیرونی هم که بنده خدا، همان طور که 
از نامش پیداست، کاًل از قضیه پرت بوده است، 
لذا اســتادانش او را بیرونــی خطاب می کردند، 
وگرنه حتمًا بــا معدل باالیی که داشــت، راحت 

می توانست از هارواردی جایی پذیرش بگیرد.
در کل دانشجو موجودی ساده زیست، کم  خور، 
اجتماعــی و سؤال گراســت. فقط یک جــا زیاد 
حقیقت گرا نیســت، آن هم زمان درس خواندن 
اســت. در این زمان به شــدت دچار خســتگی، 
بی حالی و در مواردی مرگ می شود. لذا به توصیه 
پزشــکان، دانشــجویان بهتر اســت برای حفظ 
سالمتی شان درس نخوانند. این که می بینید ما 
درس نمی خوانیم، تقصیر ما نیست، دکتر فرموده.

حال ببینیم که دانشجو در جست وجوی چه چیزی 
است و چه سؤاالتی در ذهنش وجود دارد. به چند 
مورد از دغدغه های ذهنی دانشجویان می پردازیم، 

باشد که کلیدی باشد بر حل معضالت جوانان:
دانشجو در کنفرانس علمی: ببخشید پذیرایی 

ساعت چنده؟
دانشــجو در محفل شــاعران: اگه پول نداشته 

باشم، کلیه قبول می کنی دیگه شعر نگی؟
دانشجو و رنک کالس: تو هنوز زنده ای؟ 

دانشــجو در فــراق یار ســفر کرده: ســالم یار 
جایگزین!  شما جزوه جلسه پیش رو دارید؟

دانشجو سر کالس: خررررررررپفففففففف... .
دانشجو سر امتحان: ببخشید می شه یکی به من 
ماشین حساب بده؟ این جلویی و بغلیم منو گیج 
کردن، عددهاشون فرق داره باید میانگین بگیرم.
دانشــجو در هوای آلوده-ســاعت شــش و نیم 
صبح-گرگ و میش: خدایا من داشتم می رفتم 

یا می اومدم؟
دانشجو- شباهنگام که میگیرند در شاخ تالجن 
سایه ها رنگ سیاهی: خدایا من داشتم میرفتم 

یا میومدم؟
دانشجو هنگام فارغ التحصیلی: ا ا ا ... دیدی 

چه زود گذشت.
دانشــجو فــردای فارغ التحصیلــی: ولیعصر، 

تجریش، دو نفر.

یاسمن رضایی

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به ذرات معلق کمتــر از دو و نیم میکرون هوای تهــران. تقدیم می کنیم به 
گروه های حساس و سالمندان و کودکان و دبســتانی ها و راهنمایی ها و دبیرستانی ها. تقدیم می کنیم به شهاب 
حسینی، به دانشــجوها که آب شــش دارند. تقدیم می کنیم به ایســتگاه پایش کیفیت هوای دانشگاه صنعتی 
شریف. خیلی ویژه تر تقدیم می کنیم به خود خود شریف که با همین ایستگاه پایش کیفیت هوایش توانست رتبه 
دوم آلوده ترین ایستگاه استان تهران را کســب کند. تتمه اش را هم تقدیم می کنیم به همه ذرات معلق بزرگ تر از 

دو ونیم میکرون که البته شریفی ها هم درش مستترند.

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
زیر نظر شورای سردبیری
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