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مدیریتفستفودی
انــگار نه انــگار کــه ما 
دهانمان باز اســت! انگار 
نه انگار که چشم هایمان 
هنــوز می بیند! انــگار نه 
انگار که ما هــم بلدیم از 

سلول های خاکستری استفاده کنیم! 
شکر خدا شــریف مملو اســت از فرهیخته. اما 
یادمان نرود که تعداد خیلی بیشتری فرهیخته 
یا فرهیخته نما در پشت دیوارهای شریف فعالیت 
می کنند. یک دسته از این فرهیختگان این روزها 
بسیار به حصارهای دانشــگاه نزدیک اند و در پی 
یافتن لقمه ای حالل، در کش و قوســی بین عقل 
حال و رویایی محال، خود را به آشنایی با خانواده 

شریف دعوت می کنند.
شــکی نیســت که دانشــگاه عزیزمــان برای 
نزدیک شدن به استانداردهای جهانی آموزشی 
و پژوهشی راه بسیار دارد و تالش های اکنون آن، 
شایسته تقدیر بی شمار اســت، اما نسخه پیچی 
دسته مذکور که خود را پرچم دار حل مشکالت 
سیستمی می دانند و با عددهای کالن و ادعاهای 
فالن سعی در اغوای دانشــگاه و بزرگ تر کردن 
لقمه حاللشان دارند، مثل تعارف ساندویچ سرد 

در روزهای سرماخوردگی است!
»مدیریت فســت فودی« چند وقتی است که در 
کشــور رایج شــده اســت و ویژگی آن، ترکیب 
تئوری هــای خوش آب و رنگ به همــراه آماری 
جذاب از نتایج اســت که از طرف فرهیختگانی 
به عنوان چــاره مشــکالت صنعت، دانشــگاه 
و دانشــجویان بــه جامعه عرضه می شــود. هر 
چند فســت فود برای حــل مشــکل کم وقتی 
و کم حوصلگی مردم ایجاد شــد، اما آیا رویکرد 
فســت فودی برای حــل پایه ای ترین مســائل 
دانشگاه پذیرفتنی است؟ آیا خطر پیش روی ما 
ناشــی از وجود افراد کم دانشی است که سعی در 
ترویج این نوع مدیریت دارند یا نگاه ما به مسائل 
دانشــگاه آن قدر ساده انگارانه اســت که چنین 
افرادی در نزدیکی ما به خود اجــازه ابراز وجود 

می دهند؟
ای کاش دانشــگاهمان قدر بداند عطر دل انگیز 
دســتپخت آن هایی را که در جای جای شریف 
عزیزمان بی هیــچ ادعایی، ســاعت های مدام 
بهترین ها را دســت چین و قدم به قــدم نظاره 
کرده اند و ترکیبی آراسته اند و اکسیر بی نظیری 
ساخته اند از هر آنچه که هســت و این اکسیر را 
به خلوص نیت در اختیار همه خانواده دانشــگاه 
گذاشته اند تا روح حیاتی باشــد بر هر آن که در 
دلش دانشــگاه را دوســت دارد و امیدی باشد 
برای هر آنکه می خواهد گرهی از کالف کارهای 

موجود بگشاید.

سرمقاله

طبــق پژوهش هــای جدید، 
مغز انســان قادر است تا میزان 
اطالعاتی برابر با کل اطالعات 
موجــود در اینترنــت را در 

حافظه خود نگه داری ...

بهترینهارددنیادرمغزسرشما!

این هفته را می توان هفته تقدیر از استادان نامید چرا 
صفحه  3 که استادانمان افتخار آفرین شدند ...  

ماساچوست، کمبریج: گزارشی که توسط دو دانشجوی 
صفحه  5 دانشگاه ام آی تی منتشر شده ...  

براساس گزارش های موجود و آمارهای گرفته شده از 
صفحه  6 فعاالن بازار سیم کارت  ... 

روزهایخوبزنان،موفقمانندمرداناما...هفتهتقدیرازاستادان

مونا ناصری

صفحه  4 

صفحه  ؟؟ 

فیلمی متفاوت درباره یک وسترن ساز ایرانی 

وقتی کاکوی شیرازی، کابوی شیرازی می شود

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

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

تعداد اعضا تاکنون:

1044

بهمابپیوندید

بهرنگقهرمان
 فیلم بادیگارد با حضور ستاره دوست داشتنی سینمای ایران 

و یکی از هزاران ستاره عرصه دفاع در شریف اکران شد
صفحه  3 



 2

کتابخوانی با همخوان 
شــاید به دنبال بهانه ای باشــید برای کتاب خواندن یا کتابی کــه بعد از مطالعه 
از آن راضی باشــید. جلســات همخوان هر دو خواســته را برآورده می کند و این 
کتابخوانی را در فضایی دوســتانه می  آورد. در حال حاضر ســه کتاب در سه روز 
متفاوت ارائه می شوند. کتاب ها در روزهای یکشنبه از ساعت  16:30 تا 18:30 

هنر شــفاف اندیشیدن، روزهای سه شنبه از ســاعت 1۷تا1۹  ایده عالی مستدام و در روزهای چهارشنبه 
تحلیل رفتار متقابل از ساعت 1۵تا1۷ هستند. مکان برگزاری جلسات هم اتاق جلسات مجتمع خدمات 

فناوری است.

تئاتری که از فصل کالغ ها می گوید 
این هفته از شنبه 8 اسفند تا پنج شنبه 13اسفند نمایش فصل کالغ ها در آمفی تئاتر 
مرکزی برپاست. نمایشــنامه را زهرا حبیبی نوشته و خودش آن را کارگردانی کرده 
اســت. تعداد بازیگران آن به نســبت زیاد بوده و علی موحدی، آیــدا نوروزی، امیر 
عبادی، زهره عمران از جمله بازیگران آن هستند. اگر می خواهید بلیت تهیه کنید 

باید به سایت tik8.com سری بزنید و بلیت ها را با قیمت12هزار تومان بخرید. اکران نمایش ساعت 1۷  است 
و برای مدت 80 دقیقه نیز ادامه دارد. ناگفته نماند که این نمایشــنامه برداشتی آزاد از نمایشنامه شایعات اثر 

نیل سایمون است. 

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 681  سه شنبه 11 اسفند 1394 شریف نیوز

عکس خبری

هفته گذشــته، پردیس بین المللی تهران شاهد 
تغییــر در ســمت مدیریــت فرهنگــی بــود. این 
مراســم در دفتر معاونت فرهنگی دانشگاه انجام 
و طی آن آقای یاری به عنــوان مدیر امور فرهنگی 
پردیس معرفی شد. عالوه بر این از زحمات دکتر 
میرزایی نیز در این سمت تقدیر به عمل آمد. یاری 
تأکید کرد کاری را که در گذشته بنای آن گذاشته 
شده است، ادامه خواهد داد و ابراز امیدواری کرد 
بتوانند اختــالف فرهنگی پردیس و دانشــگاه را 
به کمترین حد امکان برســانند. الزم به ذکر است 
آقای یاری از فارغ التحصیالن دانشگاه و فعاالن 

دانشجویی بوده است. 

جمع صمیمانه مازنی ها
در دانشگاه همایش کم برگزار نشده اســت، اما همایش مازنی های شریف، هم از 
نظر نو و اولین بودن متفاوت اســت هم از نظر موضوع. قرار است روز یکشنبه، 16 
اسفند دانشجویان، استادان و مشاهیر مازندرانی گرد هم آیند و با هم این همایش را 
برگزار نمایند. در این همایش این خطه از کشور معرفی می شود و طبق روال مرسوم 

همایش ها سخنرانی نیز جزو برنامه هاست. بخش های ســرگرمی مثل موسیقی مازندرانی و بازی های زنده 
هم جزو برنامه ها خواهد بود. اگر شما هم مازندرانی هستید یا عالقه مند به فرهنگ و آداب و رسوم آن هستید، 
ساعت 16:30 سالن جابر انتظارتان را می کشد. به امید برگزاری برنامه های مشابه برای دیگر شهرها و مناطق. 

پیوند آب و انرژی
رویداد پیوند آب و انرژی از امروز تا پنجشنبه 13 اسفند در حال برگزاری است. در افتتاحیه 
این رویداد که امروز در سالن کهربای دانشکده برق برپاست،  دکتر چیت چیان، وزیر نیرو، 
دکتر ریچارد تیلور، رئیس انجمن بین المللی برق آبی و کارشناسان و متخصصان این 
حوزه حضور خواهند داشت. این رویداد شامل بخش مقاالت، سخنرانی های کلیدی، 

کارگاه ها، نمایشگاه، میزگردها و مسابقه است. از جمله برنامه های این چند روز، برپایی کارگاه های آموزشی در 
ارتباط با این حوزه است.  این رویداد با همکاری انجمن علمی فرهنگی دانشکده برق دانشگاه شریف )رسانا( و 

انستیتو آب و انرژی برگزار می شود و استارت برنامه های مقدماتی آن از ماه ها قبل خورده است.

پس از انتشار مطلبی  6۷۹ بازتاب درشــماره 
روزنامه شــریف دربــاره رویدادهای تلخ 
رخ داده در معاونت فرهنگی، تماس های 
مکرری از طرف دانشــجویان در رابطه با 
بازتاب مشکالت بخش فرهنگی دانشگاه 
با روزنامه برقرار شــد. از آنجا که در همان 
شماره نیز اعالم شده بود که این حق برای 
معاونت فرهنگی به عنوان مخاطب اصلی 
مطلب جهت ارســال جوابیــه محفوظ 
است، اما تا این تاریخ پاسخی از این بخش 
به روزنامه ارسال نشده است. در عوض، 
پیرو مراجعه حضوری، مطالبی از طرف 
دبیران گروه ها برای روزنامه ارسال شد که 
تعداد و حجم آن ها به اندازه ای است که 
امکان درج آن در یک شماره وجود ندارد. 
لذا در این شماره پاســخ دبیران دو گروه 
یاریگران و هنرهای تجسمی آورده شده 
اســت و درج مطلــب ســایر گروه هــا به 

شماره های بعدی موکول می شود.

کانون یاریگران
کانــون یاریگــران کــه هفته  ســختی را 
پشت سر گذاشــت، صمیمانه از بازتاب 

خبــری وقایــع ایــن هفتــه از روزنامــه 
سپاسگزار است. بنده نماینده  معاونت 
فرهنگی نیســتم، اما به اصــرار معاونت 
فرهنگــی مبنی بر پاســخگویی به متن 
نوشته شــده در روزنامــه ایــن متــن را 
می نویســم. در رابطه با متــن مندرج در 
روزنامه ذکر این نکته را ضروری می دانم 
که نماینده معاونــت فرهنگی در هنگام 
بریدن قفل و تخلیــه در محل »حضور« 
نداشتند ولی ایشــان مجوز بریدن قفل 
را دادنــد. حتــی بــا قبول عــدم حضور 
ایشان، سؤالی که مطرح است این است 
که چگونه معاونت از پیش از تخلیه انبار 
متعلق به نهاد باخبر بوده، حال آنکه نهاد 
که آن مکان در اختیار وی قرار داشــت، 
هیچ گونه آگاهی نســبت به ایــن واقعه 
نداشــته! عدم حضور نماینــده معاونت 
فرهنگی در هنگام تخلیه  وسایل باوجود 
تماس با ایشان که روز یکشنبه در حضور 
این جانــب روی داد نیــز بعدًا بــه بهانه  
مخالفت معاونت فرهنگی با تخلیه  انبار 
یاریگران رفع ورجوع شد. قضاوت در این 
مورد به خواننده گرامی واگذار می شود. 
از دفتر ریاست دانشگاه تشکر می کنیم 

که در چنین شــرایطی، بیش از سایرین 
برای یاریگران و آینده  کاری آن دلسوزی 
کردنــد و یک کانکس با مجوز رســمی با 
همکاری تأسیسات در اختیار این کانون 

قرار دادند.
در پایان با توجه به اینکه بنده دبیر شورای 
هماهنگی کانون های فرهنگی هستم و 
در جریان بسیاری از مشکالت کانون های 
فرهنگــی و هنــری قــرار دارم، ذکر این 
نکته را ضــروری می دانم که مشــکالت 
کانون ها تنها به اخبار منتشرشده محدود 
نمی شود. ازاین رو صمیمانه از مسئولین 
محترم دانشگاه تقاضا دارم بستری جهت 
بیان مشکالت از ســوی نمایندگان این 

کانون ها فراهم آورند.

کانون هنرهای تجسمی
آنچه بــر اتاق کانون هنرهای تجســمی 

گذشت:
به دلیل تصمیم معاونــت مبنی بر تغییر 
کاربری اتاق قبلی کانون جهت ساخت 
اتاق کنفرانس، بدون مشــخص شــدن 
قطعی مکان جدیــد، مدت زمان انتظار 
برای تعیین وضعیت و بدون وصول دستور 

کتبی، ملزم به تخلیه اتاق و انتقال وسایل 
به اتاق گروه نرم افزاری شدیم.

از آن تاریخ )13 دی ماه( تا امروز، تقریبًا 
تمامی فعالیت های کانون به حالت تعلیق 
درآمده است و به دلیل نداشتن اتاق، قادر 
به ثبت نام هنرجویــان جدید و پیگیری 

برنامه های مشخص شده نبوده ایم.
باگذشت بیش از یک ماه از مشخص شدن 
علی رغــم  کانــون،  جدیــد  مــکان 
نامه نگاری هــا و پیگیری هــا به منظــور 
تحویل هرچه سریع تر اتاق، قبل از شروع 
ترم تحصیلی جدید، به تازگی قسمتی از 
وســایل داخل اتاق تخلیه شده و نقاشی 

دیوارهای آن در دست اقدام است!
ایــن وقایــع در حالــی رخ داده اســت 
کــه در مدت زمــان بســیار کوتاه تــری 
اتــاق کنفرانس کامــاًل آماده شــده و به 

بهره برداری رسیده است.
همان طــور که در بخش خبری شــماره 
6۷۹ روزنامه ذکر شد، رخ دادن این وقایع 
برای دانشجویانی که در دانشگاهی مانند 
صنعتی شــریف، با جــان  و دل فعالیت 
فرهنگی می کنند، حاصلی جز ناامیدی 

و سرخوردگی در پی نخواهد داشت.

به کجا چنین شتابان )2(

واکنش گروه های فرهنگی به روزنامه شریف
مســجد دانشــگاه از آن جاهایی اســت که   
حتی روز هــای جمعه هم تعطیلــی ندارد، 
حتی سحر های جمعه. زیرا یک ساعت قبل 
از اذان صبح مراسم مناجات سحر، معمواًل 

با نوای حجت االسالم قاسمیان برپاست. 
جلسات شعرخوانی و نقد شــعر در روزهای   
سه شــنبه از ســاعت 16تا18 در ساختمان 
شــهید رضایی برپاســت. اگر تمایل دارید 
شعر خود را در این جلســات بخوانید آن را به 
 همراه نام و نام خانوادگی تان به آدرس ایمیل

 ksa.sharif@gmail.com ارسال کنید. 
ریاضــی  دانشــکده  در  چهارشــنبه  روز   
کارگاه تخصصــی اوریگامی برپاســت. اگر 
می خواهید لــذت تــا زدن کاغــذ را به طور 
تخصصی تجربــه کنید، ســاعت 1۴تا18 
موقع این کار اســت. فقــط فراموش نکنید 
برای ثبــت نام امــروز از ســاعت 11تا13 به 

همکف دانشکده ریاضی مراجعه کنید. 
امروز دکتر رجبــی دوانی به مناســبت ایام   
فاطمیــه در آمفی تئاتــر مرکزی از ســاعت 
13تــا1۵ ســخنرانی دارد. موضــوع ایــن 
ســخنرانی، »حضــرت فاطمه زهــرا)س(، 
ضروری ترین حضور اجتماعــی یک زن در 

تاریخ« است. 
دفتــر مطالعات فرهنگی ســاعت 12 امروز   
جلسه نمایشنامه خوانی روایت عاشقانه ای 
از مرگ در ماه اردیبهشت را برپا کرده است. 
این نمایشــنامه نوشــته محمد چرمشــیر 
در اتــاق دفتر مطالعات واقع در ســاختمان 

شهید رضایی بازخوانی می شود.
جلســات شــعرخوانی انجمن اسالمی هر   
هفته سه شــنبه ها ســاعت 16:30 برگزار 
می شــود. برای شرکت در جلســات به دفتر 
روابــط عمومی انجمــن اســالمی واقع در 

همکف ساختمان ابن سینا مراجعه کنید.  
امروز کانــون ارتبــاط با صنعت دانشــکده   
کامپیوتر بازدید از شریف اکســیلریتور را از 
ساعت 1۵تا1۷ برپا می کند. در این بازدید 
به ســؤاالت مختلفی از جمله فعالیت های 
اکســیلریتور و شــرایط بنیان گذاشتن یک 

استارتاپ جواب داده می شود. 
دکتر حبیــب باقــری، اســتاد دانشــکده   
شــیمی،  به عنوان رئیــس مرکــز زبان ها و 
زبان شناســی منصوب شــد. برای ایشــان 

آرزوی توفیق در این سمت داریم. 
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هفته تقدیر از استادان
این هفته را می توان هفته تقدیر از اســتادان نامید چرا که استادانمان افتخار آفرین 
شــدند. در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر حوزه  علوم بالینی و علوم پایه، پژوهشگر 
جوان، مراکز تحقیقاتی و همچنین دانشــمندان برگزیده دهــه اخیر در حوزه علوم 
پزشکی، رتبه اول مقاالت حوزه فارموکولوژی و دندان پزشکی به دکتر حمیدرضا مداح 

حسینی، استاد دانشکده مهندسی علم و مواد تعلق گرفت. در اتفاقی دیگر دو تن از استادان به عنوان دانشمندان 
جوان برجسته مهندسی معرفی شــدند. این افراد کسانی نبودند جز دکتر حسن ساالریه، عضو هیئت علمی 

دانشکده مهندسی مکانیک و دکتر محسن کاظمی نژاد، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و علم مواد. 

والیبال
تیم والیبال دانشگاه که این روزها در قالب مسابقات قهرمانی منطقه 1 دانشگاه های 
 کشور در دانشــگاه امیرکبیر به مصاف حریفان رفته است، اول امیرکبیر را با نتیجه 
 3 بر 1 مغلوب کرد، سپس خوارزمی را که از بهنام محمودی کهنه کار بهره می برد، 
3 بر 0 شکست داد. بازی سوم در رقابتی نفس گیر بازی را به تهران قدرتمند با نتیجه 

3 بر 1 واگذار کرد. دیروز هم به راحتی از سد تربیت مدرس گذشت و به عنوان تیم دوم صعود کرد. امروز والیبال 
ما ســاعت 1۷ در امیرکبیر به مصاف علم و صنعت می رود تا در صورت پیروزی هم به فینال برســد و هم راهی 

المپیاد ورزشی سال آینده شود. با حضور در امیرکبیر تیم خودمان را حمایت کنیم.

نامه واردهشماره 681  سه شنبه 11 اسفند 1394بــــــــخش  خـــــــبری

 امید به جمع شدن 
سیاست زدگی علمی 

با مشــخص شــدن حدودی ترکیب نمایندگان 
مجلس دهم، امید آن می رود که از شدت نگاه 
سیاسی به دانشــگاه و پژوهش و بارزترین نماد 
دولتــی آن، یعنی وزارت علوم کاســته شــود. 
چالش های دولت یازدهم با مجلس نهم بر ســر 
وزارت علوم با عــدم رأی اعتماد به میلی منفرد 
آغاز شــد و چهارمین گزینه پیشــنهادی دولت 
تنها چند مــاه پس از رأی اعتمــاد از کار برکنار 
شد. یکی از دست آویز های استیضاح کنندگان 
فرجی دانا، کاهش رشد علمی کشور در مدت 
کوتــاه وزارت فرجــی دانــا بود. اگرچــه کمتر 
کســی در سیاســی بودن روند استیضاح شک 
دارد، اما بســیاری از صاحب نظران در اصالت 
آنچه طی ســالیان گذشــته تحت عنوان رشد 
علمی و به عنوان مدرک موفقیت دستگاه های 
سیاســت گذاری و اجرایی مسیر علمی کشور، 
توسط مسئوالن ارائه می شده است، تشکیک 
کرده اند. عمــده دالیل ایــن صاحب نظران در 

موارد زیر خالصه می شوند:
1- مجموعــه روند های ارزشــیابی چه درمورد 
دانشــجویان چه درمورد اســتادان به گونه ای 
طراحی شده اســت که پژوهشگران کشور را به 
سوی تولید مقاله ســوق می دهد. قرار گرفتن 
در رده دانشجویان نخبه، گرفتن نمره کامل از 
واحد رساله دکتری یا پایان نامه کارشناسی ارشد 
و ارتقای مرتبه علمی اســتادان همه به صورت 

کمی و نه کیفی منوط به انتشار مقاله اند.
2- با وجود انتشــار تعداد بسیار زیادی مقاله از 
سوی پژوهشگران داخلی، آثار این پژوهش ها 
در صنعت کشــور دیده نمی شود. طی سالیان 
گذشــته، غیــر از صنایــع نظامــی، عمــاًل در 
صنایع دیگــر وارد کننده تکنولــوژی بوده ایم. 
مجموعه های خودرو سازی ما همچنان در حال 
تولید پژو ۴0۵ و پراید هســتند. در صنعت نفت 
به محض تحریم بنزین ناچار می شــویم بنزین 
پتروشیمی را بدون عبور از کاتالیست های الزم 
و با درصد باالی مواد آروماتیک وارد بازار کنیم. 
در یک کالم این همه علم تولید شــده دردی از 

صنعت ما دوا نمی کند.
3- آمار های موجود مربوط به رشد علمی است. 
یعنی تعداد مقاالت سال جاری با تعداد مقاالت 
سال گذشــته مقایسه می شود. ســال 2011 
ایران با 1۷هــزار مقاله 20درصد رشــد علمی 
داشته است و رده اول را به خود اختصاص داده 
است. ایاالت متحده با 310هزار مقاله کمتر از 
۵درصد رشد داشته است. یعنی از نظر تعدادی 
هم رشد ایاالت متحده ۵ برابر ایران بوده است. 
۴- قریب به اتفاق مقاالت منتشر شده در کشور 
با گذشــت مدت زیادی از انتشــار تعداد کمی 

ارجاع داشته اند.
امید می رود بــا تغییرات جدید در کشــور نگاه 
سیاســی از مقوله پژوهش حذف شده و با نگاه 

واقع بینانه تر اصالت این رشد بررسی شود.

ســالن جابر، پس از  گزارش
از محمدصالح سلطانی لبریــز  مدت هــا 

جمعیــت اســت. عــده ای روی زمین 
نشسته اند و گروهی هم ایستاده آخرین 
اثر ابراهیم حاتمی کیا را تماشا می کنند. 
با وجود هماهنگی ِ اکران در هر دو سالن 
جابر و آمفی تئاتر مرکزی توســط بسیج 
دانشجویی و قیمت نسبتًا باالیی که برای 
بلیت ها در نظر گرفته شــده )هفت هزار 
تومان برای سالن جابر و پنج هزار تومان 
برای آمفی تئاتر مرکزی(، اما حدود 600 
نفر از اکران فیلم بادیگارد در دانشــگاه 

شریف استقبال کرده اند. 
بســیاری از صحنه های فیلم، با تشویق 
حضار همراه می شــود. به نظر می رسد 
که ســوژه  خــاص و ملتهب فیلــم، اکثر 
دانشجویان را تحت تأثیر قرار داده است. 
پرداختــن به تأثیــر و اهمیــت نخبگان 
جوان در بادیــگارد باعــث ایجاد حس 
هم ذات پنــداری در میان دانشــجویان 

شریف شده است. 
تشــویق های پس از پایان فیلم، تمامی 
ندارند. به نظر می رسد اکثر تماشاچیان 
از دیــدن فیلم راضی هســتند. اما حاال 
نوبت حضور یک مهمان ویژه است. پرویز 
پرســتویی، فوق ستاره  ســینمای ایران 
مهمان دانشگاه شــریف است تا پس از 
نمایش فیلم، چند دقیقه ای با شریفی ها 

هم کالم شود.
بازیگــر نقش »حاج حیــدر« در ابتدای 
صحبت هــای خــود پــس از ســالم به 
دانشــجویان شــریف ِدانشــگاه شریف 
می گویــد: »ایــن فیلــم حاصــل رنــج 
چند ماهه  تیــم ابراهیم حاتمی کیا بوده 
اســت که با نگاه امثال شما دانشجویان 
به جــواب خود خواهد رســید. توجه به 
این نکته که در جشــنواره دیده شــد یا 
نشد، مهم نیســت چرا که جایزه دادن یا 
ندادن تنها توشــه  راهی برای ناکجا آباد 
ماست. تشویق شما مهم است که هیچ 
سفارشی نشــده است. شــما تکلیف را 
روشن می کنید که راه را درست رفته ایم 

یا نــه؛ چون شــما بهتریــن و مهم ترین 
منتقدان ما هستید.«

او در پاســخ به ســؤالی دربــاره نظرات 
منتقدان نســبت بــه بادیــگارد جواب 
جالبی می دهد: »متأســفانه این فیلم 
مورد توجه افرادی که باید، قرار نگرفت. 
مــن همچنــان بــه منتقــدان احتــرام 
می گذارم و هستند منتقدانی که از آنان 
درس گرفتیم. ولی برخی باید اموراتشان 
را به هر نحــوی بگذرانند. فیلــم را برای 

مخاطب می سازیم نه منتقد.«
پرســش و پاســخ با پرســتویی متوقف 
می شــود. مهمان دیگری قرار اســت به 
جمع اضافه شــود. جانباز سرافراز دفاع 
مقدس، آقای علی عباســپور با تشویق 
بی امان حضار روی ســن می رود و مورد 

استقبال پرستویی قرار می گیرد.
از همــان ابتــدای صحبت هــای آقای 
عباسپور، مشخص است که با جانبازی 
بانشــاط، خندان و البته خوش صحبت 
روبه رو هستیم. او در ابتدای حرف هایش 

به حضور همه  اقشــار در جبهه ها اشاره 
می کنــد و می گویــد: »در جبهــه کــه 
خیلی ها مقدســش می کنند، این گونه 
نبود که همه از یک طیف خاص باشند. 
از همه صنــوف بودند و این طور نبود که 
همه نماز شب بخوانند. هر کسی عقیده 
خاصی داشــت. ولی چون همه عقیده 
داشتند دشمن مشترکی به اسم صدام 

هست،  همه به یك سمت می رفتیم.«
عباســپور در ادامه، خاطراتی شیرین از 
دوران حضورش در جبهه روایت می کند. 

خاطراتی که شیرینی ها و طنازی هایش، 
سالن را پر از خنده می کند. 

بده بستان های ستاره  ســینما و ستاره  
دفاع، فضای قشــنگی در ســالن جابر 
ایجاد کــرده اســت. پرســتویی پس از 
خاطرات شــیرین ِ عباسپور، حرف های 
بــه  »راحــت  دارد:  تکان دهنــده ای 
خاطراتش می خندیم؛ ولی حرف هایش 
بوی درد می دهد. اگر ســفره دلش را باز 
کند، کسی تاب شنیدنش را ندارد.« در 
ادامه، با صدایی که یادآور درد نهفته در 

وجود »حاج کاظم« اســت، خاطره ای 
از یــک جانبــاز نقــل می کنــد: »مدیر 
بنیــاد شــهید در دولــت قبل بــا وجود 
وضع وحشــتناك یک جانباز و در پاسخ 
به این ســؤال که چرا او را به آلمان اعزام 
نکرده انــد، در حالی که پزشــك آلمانی 
حاضر بوده او را با یك سوم قیمت درمان 
کند، گفت یك بار آلمان رفته است، دیگر 
نمی فرســتیم! مگر سفر حج است؟ اگر 
کســی یك قدم در این راه برداشته، اگر 
یك برج هم به وی بدهند، حقش است. 
آیا شما حاضرید با دل و خواست خودتان 
روی مین بروید یا زیر خمپاره بروید؟« یاد 
یکی از دیالوگ های حاج حیدر ِ بادیگارد 
می افتم، وقتــی به بازپــرس اطالعات 
می گوید: »خــدا نکنه روزی بیاد که این 

کشتی سوراخ بشه.« 
آقــای عباســپور هم هنــوز حرف هایی 
برای گفتن دارد: »من امتیازی نگرفتم، 
خیلی از بچه ها پرونده پزشــکی ندارند. 
آنانی که شما می بینید بهره ای برده اند، 

آن چنان هم جبهه نرفته اند. من اینان را 
می شناسم. من از مردم توقعی ندارم. ما 
به خاطر آب و خاك و ناموسمان رفتیم.«

 پرستویی در پاسخ به سؤالی درباره نبود 
قهرمان در ســینمای ایــران می گوید: 
»مــا قهرمان های زیــادی در اطرافمان 
داریم، ولی به آن ها توجه نمی کنیم. من 
از شما می خواهم کتاب دا و همین طور 
بابانظر را بخوانید. شخصیت اول کتاب 
بابانظر یک قهرمان واقعی اســت. تا روز 
شهادتش 118 ترکش در بدنش داشت! 
پســر ایشــان به من می گفــت ما گاهی 
وقتی می خواســتیم با پدرمان شوخی 
کنیم، یک آهن ربا را نزدیک بدن ایشان 
می گرفتیم و جذب بدنش می شد! ما این 

همه قهرمان در اطرافمان داریم.« 
به آخر برنامه نزدیک می شــویم. آخرین 
جمالت پرســتویی هم شنیدنی است: 
»در کشــور ما انقالبــی رخ داد که پس 
از آن دگرگونی هایی ایجاد شــد. بعد از 
آن شــاهد هشت ســال جنگ تحمیلی 
و تبعاتــش یعنــی مفقــودی، اســرا، 
آزادگان، شــهدا و جانبازان بودیم و پس 
از آن تحریم ها و تورم مــردم را در منگنه 
گذاشت. طبیعی اســت که همه این ها 
به خاطر انقالبی که کردیم ایجاد شــده 
و امروز هم مسائل هسته ای، جدال ها و 
مذاکرات برای این اســت که نگذارند ما 

راحت زندگی کنیم.«
آخریــن قســمت، تقدیــر از دو قهرمان 
اســت. پرســتویی از عباســپور تقدیــر 
می کند و عباسپور به رسم یادبود هدیه ای 
تقدیم پرستویی می کند. تشویق حضار 
تمامی ندارد. پس از پایــان برنامه، بازار 
ســلفی گرفتن با پرســتویی داغ است و 
دانشجویان زیادی یک عکس سلفی با 
قهرمان ســینمای ایران در گوشی خود 

ثبت می کنند. 
شــنبه، یک روز باشــکوه و به یاد ماندنی 
برای شــریف بود. روزی از جنس هنر، با 
رنگ و بوی دفاع مقدس و حضور پررنگ 

عنصر گمشده  نسل ما: قهرمان! 

روایتی از اکران فیلم بادیگارد در دانشگاه

دو قهرمان در یک قاب
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طبــق پژوهش های  علمی
جدید، مغز انســان ابوذر تمسکی

قادر اســت تا میزان اطالعاتی برابر با کل 
اطالعات موجود در اینترنت را در حافظه 
خود نگه داری کند. پژوهشــگران کشف 
کردنــد برخــالف رایانه که اطالعــات را 
براســاس صفر و یک رمزگذاری می کند، 
یک سلول مغزی برای رمزگذاری بیت های 
خود از 26 راه گوناگون استفاده می کند. 
بنا بر محاســبه آن ها، مغــز می تواند یک 
پتابایت )ده به توان 1۵ بایت( اطالعات را 
ذخیره کند. به گفته تری سجنووسکی، 
زیست شناس مؤسســه سالک در الجوال 
کالیفرنیا، اندازه گیری هــای جدید ما از 
ظرفیت حافظه مغز پیش بینی های قبلی 
را تا 10 برابر افزایش می دهد و این در علوم 

اعصاب بسیار حیرت آور است.

رایانه های شگفت انگیز
مغز انسان می تواند این حجم بی نظیر از 
اطالعات را تنها با صرف انرژی الزم برای 
روشــن کردن یک چراغ کم نور 20 واتی 
ذخیره کند. در مقایسه رایانه ای با همین 
حافظه و قدرت پردازش به انرژی معادل 
یک نیروگاه هسته ای یک گیگاواتی نیاز 
دارد.  به طور مشــخص گروه تحقیقاتی 
این مؤسسه قصد داشتند به طور دقیق تر 
هیپوکامپ مغز را بررســی کنند، چرا که 
این ناحیه نقشــی حیاتی در یادگیری و 

حافظه کوتاه مدت ایفا می کند.

بدین منظــور آن ها یک بــرش باریک از 
هیپوکامپ مغز یک موش را در یک مایع 
مومیایی قــرار داده و ســپس با چاقوی 
الماس بســیار تیز، آن را تــا ریزترین حد 
ممکن بریدند. )اگرچــه مغز یک موش 
مشابه مغز انسان نیست، اما ویژگی های 
آناتومیک و کارکرد ســیناپس ها در بین 
تمام پستانداران مشابه است.( در مرحله 
بعد بافــت نــازک بریده شــده را در یک 
پالستیک قرار داده و زیر میکروسکوپ 
بردند تا تصایر دیجیتال از آن تهیه کنند. 
ســپس پژوهشــگران بــرای ردیابی هر 
ســلولی که می دیدند، یک ســال زمان 
صرف کردنــد و پس از ایــن همه تالش 
آن ها تمام سلول های در نمونه را ردیابی 
کــرده بودنــد. نمونه ای کــه باریکی آن 

یک بیستم عرض موی انسان بود.

توزیع اندازه
کل ســلول های مغــزی یــا نورون های 
موجود در بافت نمونــه ۴۵0 مورد بود و 
از بین آن ها 28۷ مورد دارای ساختاری 
کاملی بودند که مورد توجه پژوهشگران 
قــرار داشــتند. نورون هــا شــامل ســه 
بخش اصلــی دندریت ها، آکســون ها 
و جســم ســلولی هســتند. آکسون ها 
خروجی نورون ها هستند و اطالعات را 
از طریــق انتقال دهنده های  عصبی در 
سیناپس ها به دندریت نورون های مجاور 
منتقل می کنند. نورونی که اطالعات را 

از نورون مجاور خود دریافت می کند نیز 
می تواند انتقال دهنده های عصبی خود 
را برای انتقال به نورون دیگری آزاد کند، 

هرچند این اتفاق کمتر می افتد.
کارهــای گذشــته نشــان داده انــد که 
بزرگ تریــن ســیناپس ها شــصت  برابر 
کوچک ترین آن ها هستند. تفاوت اندازه 
به خاطر اختــالف در قــدرت ارتباطی 
نورون هــای متصــل در آن ســیناپس 
است. هرچه یک شــبکه نورونی بیشتر 
به کار گرفته شــود، شــانس فعال شدن 
یک نورون وقتی نورون های مجاور به آن 
سیگنال می فرســتند، بیشتر می شود. 
قوی تر شدن شبکه های نورونی منجر به 
بزرگ تر شدن اتصال فیزیکی در سیناپس 
و افزایــش انتقال دهنده هــای عصبی 
آزاد شده می شود. هرچند دانشمندان 
هنوز به درســتی تنوع اندازه  نورون ها و 
نحوه تغییر آن ها در پاسخ به سیگنال ها 

را درنیافته اند.
پژوهشگران در حین کار روی قطعه های 
هیپوکامپ متوجه نکته جالبی شــدند. 
در حــدود 10درصد موارد یک آکســون 
در دو ســیناپس مختلف به یک دندریت 
متصل شــده بــود. این آکســون ها پیام 
یکسانی را به دندریت ها منتقل می کردند، 
اما اندازه ســیناپس ها به طور متوســط 
8درصد متفاوت بود. در اینجا این سؤال 
مطرح شــد که اگر اندازه ســیناپس ها با 
ضریب شصت با یکدیگر تفاوت می کنند 

و اندازه هر ســیناپس نیز تا 8درصد قادر 
به تغییر اســت، آنگاه مغز انســان قادر به 
تشخیص چند نوع سیناپس از نظر اندازه 
است؟ بر طبق نظریه تشخیص سیگنال 
)SD Theory( که مشــخص می کند دو 
سیگنال مختلف چگونه باید باشند تا مغز 
بین آن ها تمایز قائل شــود و با استفاده از 
این داده ها، پژوهشــگران بــه این نتیجه 
رسیدند که سلول های عصبی می توانند 
در 26 محدوده اندازه متفاوت ظاهر شوند. 
این در اصل نشان می دهد که یک سلول 
 عصبی برای صحبت با ســایر سلول های 
عصبی از چند تن صدای مختلف استفاده 
می کند. پیش از این تصور می شد که این 

تنوع خیلی محدود باشد.
به ایــن ترتیب می تــوان محاســبه کرد 
که بین هر دو ســلول  عصبی چه مقدار 
اطالعــات منتقــل می شــود. رایانه ها 
اطالعــات را بر حســب بیت هــا که دو 
مقــدار بالقــوه صفــر و یــک را دارنــد، 
ذخیــره می کننــد. امــا ایــن پیغــام 
دوتایــی ســلول های عصبــی )اینکــه 
انتقال دهنده های عصبی را آزاد بکنند 
یا خیر( می تواند منجر به تولید 26 اندازه 
مختلف از ســلول های عصبــی گردد. 
بنابراین دانشمندان از اصول اولیه نظریه 
اطالعات برای محاسبه میزان اطالعاتی 
که هر ســلول عصبی قادر به نگهداری 
اســت، اســتفاده کردند و به این نتیجه 

جالب دست یافتند.

پژوهش ها در اندازه گیری ظرفیت حافظه انسان از نتایج جالبی حکایت می کند

بهترین هارد دنیا در مغز سر شما!

علمــــــــــــــــــــــــــی شماره 681  سه شنبه 11 اسفند 1394نسبت طالیی

راه علم برای همه یکسان است، 
نابغه بودن معنایی ندارد! 

 در پژوهشــی جدید که در نشــریه روا ن شناسی 
آموزشی به چاپ رسید، نشــان داده شده است 
دانش آموزانی که درباره کوشش ها، مرارت ها و 
شکســت هایی می آموزند که دانشمندان بزرگ 
در مســیر خود با آن روبه رو شــده اند، نسبت به 
سایر دانش آموزان که تنها به دستاوردهای خود 
توجــه دارند، نمــرات بهتری کســب می کنند. 
پژوهشگران دانشگاه کلمبیا دریافتند که آشنایی 
دانش آموزان با کاستی های فکری و شخصیتی 
دانشــمندانی چون اینشــتین و ماری کوری و 
دریافتن این نکته که علم واقعًا دشــوار است، به 

ارتقای سطح تحصیلی آنان کمک می کند.
لیــن ژیائودونگ پژوهشــگر ارشــد ایــن پروژه 
می گوید: »در فرهنگ ما، همیشه گفته می شود 
که نباید بــه کودکان گفت که چقدر کار دشــوار 
است، زیرا آن ها حساس و شکننده هستند و نباید 
مرعوبشان کرد. در حالی که باید عکس این رویه 
را پیش بگیریم و به آن ها حقیقت را بگوییم. چرا 

که آن ها انعطاف پذیر هستند«.
ژیائودونگ و گروه پژوهشــی او ۴02 دانش آموز 
را از پایه نهم و دهم ۴ دبیرســتان  شــهر نیویورک 
در مناطق با درآمــد پایین انتخاب کردند و آن ها 
را به سه گروه تقســیم کردند. گروه اول یک متن 
800 کلمه ای عــادی از کتاب درســی را درباره 
موفقیت هــای بزرگ آلبــرت اینشــتین، ماری 
کوری و مایکل فارادی خواندنــد. گروه دیگر به 
جای یادگیری موفقیت های این دانشــمندان 
درباره معضالت شخصی این دانشمندان مانند 
مقابله با مسئوالن برای جلوگیری از محرومیت 
از دانشــگاه به جرم زن بودن و فرار از آلمان نازی 
به خاطر یهودی بودن مطالعه کردند. گروه سوم 
درباره کشــمکش های فکری این دانشمندان 
مانند بســیاری از آزمایش های شکست خورده 
کوری و مشکل اینشتین در قانع کردن همکاران 
خویش که گرانش واقعًا می تواند نور را خم کند و 

نحوه موفقیت آن ها مطالعه کردند. 
در پایان این آزمایش شش هفته ای دانش آموزانی 
که درباره مشکالت دانشمندان آموخته بودند، 
عملکرد بهتری نسبت به دانش آموزانی داشتند که 
تنها با موفقیت های دانشمندان آشنا شده بودند، 
چرا که موفقیت این ذهن های بزرگ را تنها به خاطر 
شــانس و اتفاق تعبیر نمی کردند. دانش آموزان 
این گروه که عملکرد پایینی داشــتند، در پایان 
آزمایش در نمره هایشان بیشــترین پیشرفت را 
داشتند. به طور شگفت انگیز گروه نخست قبل 
از شرکت در آزمایش عملکرد بهتری داشتند چرا 
که به اعتقاد پژوهشگران، دانش آموزانی که تنها 
درباره موفقیت های دانشــمندان می شــنوند، 
تصور می کنند که دانشــمندان بر خالف آن ها 
بــه طــور ذاتی بــا اســتعداد بوده اند. بــه گفته  
ژیائودونــگ، وقتــی کودکان فکــر می کنند که 
اینشتین یک نابغه و با هر فرد دیگر متفاوت بوده 
است، اعتقاد پیدا می کنند که آن ها هرگز به این 

سطح نخواهند رسید.

کشف یک ذره بنیادی جدید
پژوهشگران در پروژه DZero در آزمایشگاه فرمی آمریکا موفق شدند آخرین عضو 
گونه هایی عجیب و غریب موسوم به تتراکوارک ها را کشف کنند. DZero  یکی از دو 
آزمایش برخورد  دهنده Tevatron در آزمایشگاه فرمی بود. اگرچه Tevatron در 
سال 2011 کنار گذاشته شد، اما آزمایش ها برای تجزیه و تحلیل میلیاردها داده 

ثبت شده از برخوردها ادامه یافتند. دانشمندان در بررسی تتراکوارک در جوالی 201۵ زمانی که آثاری از یک 
ذره جدید به نام X)۵۵68( را یافتند، شگفت زده شدند. این نام گذاری به خاطر جرم ۵۵68 مگاالکترون ولتی 

این ذره بود. کشف این ذره می تواند به فهم بهتر ما از نیروی هسته ای قوی، کمک شایانی نماید.

رویکردی نوین در درمان ایدز
اگرچه بدن انسان برای مقابله با ویروس بیماری ایدز آنتی بادی تولید می کند، اما به 
دلیل دیواره محکم و نفوذناپذیر ویروس امکان دسترسی به آن برای آنتی بادی ها فراهم 
 CD4 روی دیواره سلولی، پروتئینی به نام )T lymphocytes( نیست. لمفوسیت تی
دارد که ویروس از طریق این پروتئین که مانند درگاه عمل می کند وارد سلول شده و 

 JP-III-48  با نام  CD4 آن را از بین می برد. پژوهشگران دانشگاه هاروارد و پنسیلوانیا مولکولی شبیه به پروتئین
ساختند و دانشمندان دانشگاه مونترال کشف کردند که توانایی فریب دادن ویروس ایدز را داراست و آن را مانند 

یک گل باز می کند. به همین خاطر آنتی بادی ها قادر به کشتن ویروس خواهند بود.
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نشست مدیران دانشگاه با مسئوالن baader آلمان
دانشگاه گیالن: در جلسه مشترکی که به منظور مذاکره در خصوص همکاری های 
مشترک بین دانشگاه گیالن و شرکت baader آلمان، به نمایندگی مهندس کوروش 
پورکیان، رئیس ســرمایه گذاران شــرکت فوق برگزار گردید، دو طــرف بر برقراری 
ارتباطات سودمند دو جانبه تأکید کردند. مهندس پورکیان با اشاره به پیشرفت های 

چشمگیر صنایع و دانش در ایران به معرفی تولیدات این شــرکت پرداخت و خواستار تعامل بیشتر دو طرف 
در زمینه های صنعتی شد. در این نشست ایجاد واحد آزمایشگاه مرتبط با صنایع غذایی در دانشگاه گیالن 

و همچنین ایجاد واحد R&D در زمینه تحقیقات و توسعه صنایع غذایی مورد توافق طرفین قرار گرفت.

اختراع دستگاه اندازه گیر لیزری انرژی ذرات هسته ای
دانشــگاه یزد: برای نخستین بار در جهان دو دســتگاه »اسکنر اپتیکی دوبعدی 
باریکه الکترونی« و »اندازه گیر لیزری انرژی ذرات هسته ای« توسط دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی دانشکده فیزیک ساخته شد. دانشیار گروه اتمی و مولکولی 
دانشــگاه یزد در این زمینه گفت: با توجه به ســاختار نوین اپتیک هسته ای، این 

دانشجویان با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای بدون هیچ گونه الگو یا سامانه مشابه خارجی موفق 
شدند دو دستگاه مذکور را اختراع کنند. این اختراعات در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به ثبت رسیده 

و آماده بهره برداری هستند.

روی خط خارج

ماساچوست، کمبریج: گزارشی  کمی آن سوتر
که توسط دو دانشــجوی دانشگاه مترجم: حسین رجبی

ام آی تی منتشــر شــده، نشــان می دهد کــه هرچند 
دانشــجویان کارشناســی زن در ام آی تی به 
اندازه همکالسی های مرد موفق هستند، اما 
احساس اعتماد به نفس کمتری در مقایسه با 
مــردان دارنــد و تصــور می کننــد امتیازات 

کمتری به آن ها تعلق می گیرد.
ایــن گــزارش بــا عنــوان »وضعیــت زنان 
ام آی تــی«  در  کارشناســی  دانشــجوی 
پــس از مطالعــه مشــابهی انجام شــده که 
در ســال 1۹۹۹ با عنــوان »مطالعــه ای بر 
وضعیت زنــان عضو هیئت علمــی علوم در 
ام آی تــی«، تبعیــض بــر علیه زنــان هیئت 
علمی دانشکده های علوم را نشان می داد. 
براســاس متن گردهمایی زنان عضو هیئت 
علمی دانشــگاه ِییل، آن گــزارش ام آی تی 
باعث شــد تا دانشــگاه های دیگر کشور نیز 

ارزیابی مشابهی انجام دهند.
گزارش جدید بیان می دارد که دانشــجویان 
فارغ التحصیــل زن به صــورت آماری نمرات 
باالتری از مردان هم رده خود دارند و به سمت 
انتخاب رشــته تحصیلی حرکــت می کنند. 
شــانس زنان و مردان طی دوران تحصیل در 
ام آی تی برای اخذ تقدیرنامه یا انتشــار مقاله 
یکســان اســت. با این حال زنان احســاس 
می کنند که به انــدازه کافی به کارشــان بها 

داده نمی شود.
چین، یکی از تهیه کنندگان این گزارش امیدوار است 
که گزارش آن هــا آغاز بحــث در دیگر دانشــکده ها و 
حوزه های کاری باشد که حضور مردان در آن ها غالب 
است. داشتن گزارش مشابه از دیگر مؤسسات آموزشی 
هــم از دیگر اهــداف تهیه کننــدگان گزارش اســت. 

تیکِیال، نویسنده دیگر این گزارش امیدوار است زنان 
به دســتاوردهای خود افتخار کنند و پیش داوری های 
درونی، مانند سندروم ایمپاستر )یک پدیده روانی است 

که در آن افراد نمی توانند موفقیت هایشان را بپذیرند(، 
در سطح دانشگاه کمتر دیده شود.

چین می گوید پس از اینکه در سال دوم تحصیلی اش 
کالس مطالعــات جنســیتی را گذرانــد، تفاوت های 
رفتاری را در میان دوســتانش، مخصوصًا آن هایی که 
اعتماد به نفــس کمتری دارند، مشــاهده کــرد. برای 

اینکه وی مطمئن شــود این فقط برداشــت شخصی 
خودش اســت یا واقعیت دارد، رهیافت مبتنی بر داده 
را برای کشــف تفاوت هــای جنســیتی در ام آی تی در 
پیش گرفت. تیکیال نیز بر ارزش این رهیافت 
تأکیــد می کنــد: »رهیافت مبتنــی بر داده 
به همگان اجــازه بحث بیشــتر داده و منجر 
به تغییر سیاســت ها می شــود. گزارش زنان 
عضو هیئت علمی نیز مبتنی بر داده بود و ما 
آثار واقعی آن را روی سیاســت های ام آی تی 

مشاهده کردیم.«
چین و تیکیال گزارش خود را در نوامبر 2003 
آغاز کردند و با حمایت ریاست فعلی دانشگاه، 
خانم بارنهــارت، مدیر آموزش کارشناســی 
و تعــدادی از مســئوالن دانشــگاه ادامــه 
دادند. آن ها از تحقیقاتی که خود دانشــگاه 
انجام داده بود نیز برای دســتیابی به بیشتر 
داده های خود اســتفاده کردنــد و در نوامبر 
201۴ اولین گزارش آماری خود را با تمرکز بر 
گروه های خاص منتشــر کردند. این گروه ها 
فقط منحصر به زنان بود تا شــرکت کنندگان 
احســاس کننــد می تواننــد بــه حرف های 
یکدیگر ارجاع دهنــد و درباره تجربیات خود 
بهتر صحبــت کنند. تیکیال و چیــن ابتدا در 
نظر داشــتند گزارش خود را در پاییز 201۵ 
منتشر کنند، اما هر چه به انتهای کار نزدیک 
می شــدند بــا ســؤاالت بیشــتر، گروه های 
متفاوت و پیشــنهادهایی برای بحث بیشــتر 

روبه رو می شدند.
پیام نهایی گزارش آن ها توانمندســازی است: »زنان 
خیلی خوب عمل می کنند و باید به عملکرد خود افتخار 
کنند. ما امیدواریــم که زنان و مردانی کــه به ام آی تی 
می آیند به خاطر اینکه انســان های متفاوتی هستند، 

تجربیات متفاوتی نداشته باشند.«

زنان، موفق مانند مردان اما با اعتماد به نفس کمتر
تحقیقی در ام آی تی می گوید زنان با وجود موفقیت، در مقایسه با آقایان اعتماد به نفس کمتری دارند

کمیک برگزیده
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انتخاب استاد راهنما نوبتی نیست 
هنگامی که در دانشــگاهی 
غیــر از شــریف دانشــجوی 
کارشناسی بودم، یادم هست 
یک هفتــه ای ســرماخورده 
بــودم و کــم پیش آمــد که به 
دانشــگاه بیایم. هفته  بعد که به دانشــگاه آمدم 
متوجه شدم ظاهرًا تمامی دانشجویاِن هم ورودی 
من با یک سری از استادان برای پروژه  کارشناسی 
صحبــت کرده اند و گزینه های خــود را انتخاب 
کرده اند و اســتادان هــم از تمامی ظرفیت های 
خود اســتفاده کرده اند. اگرچــه زمان انتخاب 
اســتاد پروژه از ســوی دانشــکده هــم از قبل 

اعالم نشده بود، اما ظاهرًا من دیر رسیده بودم.
برای انتخاب استاد راهنما در مقطع کارشناسی 
ارشد در دانشگاه شــریف هم اتفاقات مشابهی 
افتاد. از همان ترم اول، هرکدام از دانشــجویان 
سعی بر این داشــتند که زودتر با استاد موردنظر 
خود صحبت کنند و نظر اســتاد را جلب نمایند. 
اگر دانشــجوی دیگری دیر می جنبید، ممکن 
بود اســتاد گزینــه اش را انتخاب کرده باشــد و 
ظرفیتش را به دانشجویی که زودتر با او صحبت 
کرده اختصاص دهد. دانشجویان هم صرفًا سعی 
می کردند انتخاب خود را بر اســاس پیش زمینه 
ذهنــی ای که از اســتاد در کالس هــای درس یا 
صحبت با دانشجویان سال باالتر داشتند، انجام 
دهند. لزومًا همه  دانشــجویان به طــور دقیق از 
پروژه ای که قرار بود انجام دهند، اطالع نداشتند 
یا عالقه نداشتند در آن مقطع اطالع داشته باشند 
و صرفًا کار کردن با استاد موردنظرشان کافی بود.
در دانشگاهی که دوره  دکتری را سپری می کنم، 
شیوه انتخاب دانشجو متفاوت بود. ابتدای سال 
تحصیلی، همه استادان دانشــکده در چندین 
جلسه ســمینار حاضر شــدند و پروژه های حال 
حاضر و آینده  خود را برای دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( تشریح کردند 
و ظرفیت های خالی خود را برای هر مقطع اعالم 
کردند. در تمامی مقاطع تحصیلی من، این اولین 
باری بود که استاد کارش را در معرض دانشجویان 
قرار می داد و این دانشــجویان بودند که از استاد 
درمورد جزئیات پروژه هایش سؤال می پرسیدند. 
اســتادان با اینکه ملزم به پرداخت حقوق ماهانه 
به دانشــجویان در ازای انجام پروژه هســتند، از 
ترفندهای متنوع هم برای ترغیب دانشــجویان 
جهت پیوستن به گروهشان استفاده می کردند. 
پس از جلسات ارائه  استادان، دانشجویان فرصت 
داشــتند تا به طور جداگانه حداقل بــا پنج  تن از 
آن ها صحبت کنند و رزومه های خود را ارائه دهند 
و مورد ســؤال قرار بگیرند. ســپس انتخاب های 
خود را به ترتیب اولویت تا تاریخ مشخصی به دفتر 
دانشکده ارائه دادند و دانشکده در جلسه  استادان 
انتخاب ها را بررســی کردند و درنهایت مشخص 
می شود هر دانشجو قرار است با کدام استاد پروژه 
را بگذراند. اگرچه این شــیوه  انتخاب خود دارای 
کاستی ها و ابهاماتی است اما در مجموع می توان 

گفت به عدالت نزدیک تر است.

معین محمدی



امسال کجا برویم؟ 
اگر خاطرتان باشــد، قباًل 
همین جــا ســایت »بزنیم 
بیــرون« را معرفــی کــرده 

بودیم. ســایتی که در آن می توانستید اطالعات 
کامل و خوبی از جاهای دیدنی کشور پیدا کنید، 
تورهای مسافرتی مناسب و امکاناتشان را بررسی 
کنید، وضعیــت جغرافیایی و آب و هــوای نقاط 
مختلف را جویا بشــوید و حتی این امکان برایتان 
وجود داشــته باشــد که برآوردی از هزینه هایتان 
داشته باشــید و وضعیت جیب خود را بسنجید! 
»بزنیم بیــرون« حاال دیگر کانال تلگــرام هم دارد 
و در کانالــش هم هر نوع اطالعاتــی را که درمورد 
ســفر بخواهید، می توانید پیدا کنید. همچنین 
تصاویر بســیار زیبایی از مکان هــای دیدنی و آثار 
تاریخی کشور را خواهید دید. این کانال از موزه ها 
و فرهنگســراها و مراکز هنری هم غافل نمی ماند 
و اگر نمایشــگاه، تئاتر یا هر برنامه هنری دیگری 
در حال برگزاری باشد، شما را بی خبر نمی گذارد. 
برنامه اکران فیلم ها در نوروز هم پای ثابت اطالعات 
کانال هاست که اینجا نیز به آن پرداخته می شود 
تا اگر امسال خیال نداشته باشید برای مسافرت 

جایی بروید، باز هم کلی انتخاب داشته باشید.
 https://telegram.me/bezanimbiroon

چالش مگنیس
عنــوان  یــک  مگنیــس 
فوق العاده اســت. شاید با 
خودتان بگویید نویسنده 

جوگیر شــده، امــا اگر شــما هــم آن را امتحان 
کنید این حرف را می پذیرید. مگنیس ســاخت 
اســتودیوی ایرانــی پاییزان اســت و حاصل کار 
تیم »راســپینا« اســت کــه مدت ها پیــش بازی 
»ارتش های فرازمینــی« را ارائه داده بودند. حاال 
مگنیس به خوبی پختگی و حرفــه ای بودن این 
گروه را نشان می دهد. اساس بازی ساده است. 
شما باید یک روبات کوچک بانمک را از میان موانع 
عبور دهید. اگر فکر می کنید کار راحتی اســت، 
اشتباه می کنید. بزرگ ترین و جالب ترین ویژگی 
مگنیس در همین گیم پلی است. کنترل حرکت 
مگنیس به طور قرینه اســت. یعنی مرکز صفحه 
گوشی، می شــود مرکز تقارن و انگشت شما هر 
جا قرار بگیرد، مگنیس به نقطه قرینه آن می رود. 
نکته خالقانه دوم در بازی این است که برخالف 
اکثر بازی ها که در آن ها کاراکتر اصلی با برخورد به 
موانع از بین می رود، اینجا مگنیس با هر برخورد 
بزرگ تر می شود تا عبور را برای شما سخت تر کند. 
از این نظر بازی بســیار سخت است و حسابی به 
درد کل کل با دوســتان می خورد. گرافیک زیبا و 
موسیقی جذاب و مناسب و رابط کاربری به شدت 

باکالس هم از ویژگی های خوب بازی است! 

در خدمت یا خیانت اپل؟
چند روز پیش بیل گیتس در مصاحبه ای با فایننشال تایمز درمورد جدال بین اپل 
و FBI چیزهایی گفت که به نظر در حمایت از FBI بود. در این مصاحبه به خواننده 
چنین القا می شد که بیل گیتس تنها کسی است که حامی FBI است و در مقابل 
تمامی کمپانی های بزرگ که به حمایت از اپل سخن گفته اند، قرار گرفته است. پس 

از اندکی زمان، بیل گیتس در رابطه با شــیوه نشر این خبر ابراز ناامیدی کرد. وی گفت: »من به هیچ عنوان 
چنین منظوری نداشتم و حامی FBI نیستم. فقط معتقدم که برخی تدابیر امنیتی وجود دارند که نباید دولت 
از وجود آن ها بی خبر باشد.« اگر اصل ماجرا را می خواهید بدانید، صفحه ۵ دو شماره قبل روزنامه را بخوانید.

اسمارت بمب
هیچ می دانســتید بیماری به نــام »نوموفوبیا« وجود دارد که معنی آن می شــود 
»ترس دور بودن از تلفن همراه«؟ تقریبًا حدود 66درصد مردم قبل از خواب حتمًا 
گوشی شــان را چک می کنند و ۷2درصد از مردم جهان نمی توانند بیش از 1۵0 
سانتی متر از موبایل خود فاصله داشته باشند! از طرفی دانشمندان تلفن همراه 

را یکی از کثیف ترین ســطوح اطراف محل زیست انســان می دانند. پس باید تلفن همراه را تمیز کرد. اما از 
آنجایی که راهکارهای عادی مشکلی را حل نمی کنند، بنابراین اســتفاده از اشعه ماوراء بنفش بهترین راه 

است. دستگاه سنیتایزر وسیله ای است که این کار را برای شما انجام می دهد.
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براســاس گزارش هــای موجود و  اف یک
آمارهای گرفته شده از فعاالن بازار سحر بختیاری

سیم کارت، مردم کشورمان در ماه های اخیر استقبال 
خوبی از نسل چهارم شبکه موبایل یا همان G4 کرده اند 
 G3 و به نظر می رسد بیشتر کاربران در حال مهاجرت از

به G4 هستند.
چنــد ماهی از ارائه ســیم کارت های G4 کــه با عنوان 
USIM  وارد بازار شدند می گذرد و حال فعاالن بازار از 
افزایش اســتقبال مردم از سیم کارت های نسل ۴ خبر 
می دهند. نســل چهارم خدمــات ارتباطی که به گفته 
کارشناسان مختلف به دلیل کم بودن دستگاه هایی که 
آن را پشتیبانی کنند، پیش از این کمتر مورد استفاده 
کاربــران اینترنت موبایل قرار داشــت، اکنــون به نظر 
می رسد وارد فاز جدیدی شده است. اما درباره امکان 
دسترسی به نسل ۴ در حال حاضر هر سه اپراتور تلفن 
همراه کشور در شهرهای مختلف به ارائه این خدمات 
پرداخته انــد و مشــترکان در ایــن شــهرها می توانند 
در صورت دسترســی به دستگاه پشــتیبانی کننده از 

اینترنت نسل چهار استفاده کنند.
پیش از این وزیر ارتباطات اظهــار امیدواری کرده بود 
که تا پایان سال آینده تمام شهرهای بزرگ کشور دارای 
اینترنت G4 شــوند. محمود واعظــی در عین حال از 
 G3 دسترسی شهروندان ۴60 شهر کشور به اینترنت

و 160 شهر به اینترنت G4 خبر داده بود.
اپراتور دوم نیــز از ابتدای اســفندماه امــکان ارتقای 
غیرحضوری ســیم کارت معمولی به سیم کارت نسل 
چهــار را از طریــق شــماره گیری کدهای دســتوری 
فراهم کرده اســت. بدین ترتیب مشترکان ایرانسل که 
قصد تعویض سیم کارت خود به ســیم کارت یوسیم را 
دارند، می توانند بدون نیاز به مراجعه به مراکز خدمات 
ایرانســل، کد دســتوری #1*2*10*۵۵۵* را از خط 
ایرانسل خود شماره گیری کرده و با تکمیل اطالعات 

درخواستی، ســیم کارت جدید را در نشانی مورد نظر 
تحویل بگیرند. ایرانســل پیش از ایــن امکان تعویض 
ســیم کارت از طریق تماس با شماره ۷033 از خطوط 
ایرانسل و یا شــماره 0۹3۷۷033000 از شماره های 
غیرایرانسلی را نیز فراهم کرده بود. بنا بر اعالم اپراتور 
دوم، در حال حاضر بیش از 1۷0 شــهر، تحت پوشش 
خدمات G/LTE4 ایرانسل قرار دارند. نقشه و فهرست 
مناطق تحت پوشش خدمات باندپهن همراه ایرانسل 

در وب سایت این اپراتور ارائه شده است.
اما اپراتور سوم که تا چندی پیش به عنوان ارائه کننده 
انحصــاری نســل ســه در کشــور فعالیــت داشــت، 
ســیم کارت های خود را به گونــه ای طراحی کرده که 
به طور هم زمــان امکان اتصال به نســل چهــار را هم 
دارند. بدیــن ترتیب مشــترکان رایتــل در صورت در 
اختیار داشــتن دستگاه های پشــتیبانی کننده نسل 
 G4 چهار و در صورتی که در نقاط تحت پوشش شبکه
رایتل باشــند، می توانند بدون تغییر سیم کارت و تنها 
از طریق ایجاد تغییرات الزم در تنظیمات دستگاه خود 
به استفاده از خدمات نســل چهار ارتباطی بپردازند. 
درحال حاضر اپراتور ســوم در بیش از 20 شهر کشور 

پوشش G4 دارد.
درباره اینکه اینترنت نســل چهار موبایــل چه تفاوتی 
با نســل ســه دارد، می توان پیش از هر چیز به سرعت 
دانلود و آپلود و دسترســی به اینترنت در این دو نســل 
اشاره کرد. با اســتفاده از خدمات  G4 امکان استفاده 
از برنامه های کاربردی و محصوالت مبتنی بر اینترنت با 
سهولت و کیفیت بهتری فراهم خواهد شد؛ به گونه ای 
که با بهره منــدی از پهنای باند چندیــن برابر اینترنت 
نسل های دیگر، چند کاربر می توانند به طور هم زمان 
از حســاب اینترنت یک خط اســتفاده کنند. در واقع 
G4 چهارمین نســل شــبکه  تلفن همراه اســت که در 
نقاط تحت پوشــش امکان تبادل داده با سرعت های 

باال را می دهد.
این نسل که در سال های اخیر در دنیا جایگزین نسل 
ســوم شــده، مهیا کننده  ســرعت و پهنای باند بسیار 
باال برای دسترســی به اینترنت و انتقال دیتاســت که 
عالوه بر گوشــی تلفن همراه می توان با اســتفاده از 
مودم های نسل ۴ ســرعت آن را در لپ تاپ های دارای 
مودم وایرلس USB، گوشی های هوشمند و غیره نیز 
مورد اســتفاده قرار داد. این خدمات که در بازار با نام 
LTE یا Long Term Evolution شناخته می شود، از 
فناوری های استاندارد GSM است و برای دسترسی 
به اینترنت پرســرعت قابل حمل اســتفاده می شود. 
به عبارت دیگر افزایش پهنای باند و ســرعت انتقال از 
طریق تلفیق خطوط رادیویی و بهبود هســته شبکه، 
مزیت G4 و LTE نسبت به نسل سوم محسوب می شود 
و بدین ترتیب LTE نســبت به نســل های قبلی دامنه 
وســیع تری را پیش روی ســازندگان اپلیکیشــن های 
اســمارت فون و تجهیزات بی ســیم قــرار می دهد. از 
نظر ســرعت نیز اکنون ســرعت دانلود در شبکه نسل 
دو رقمــی بین 10 تا 130 کیلوبیت اســت که این رقم 
در شــبکه نسل ســه به یک تا پنج مگابیت بر ثانیه و در 
شبکه نســل چهار به حدود 10 تا ۴0 مگابیت بر ثانیه 
می رســد. ســرعت آپلود نیز در شبکه نســل دو رقمی 
مابین 8 تا 130 کیلوبیت بر ثانیه، در نســل ســه بین 
200 تا ۵00 کیلوبیت بر ثانیه و در نســل چهار رقمی 
بین 1 تــا 1۵ مگابیت بر ثانیه خواهد بــود. البته برای 
بهره مندی از خدمات نسل چهار الزم است مقدماتی 
هم فراهم شــود که از جمله این مقدمات اســتفاده از 
گوشی هایی است که قابلیت پشتیبانی از خدمات این 
نسل را داشــته یا به اصطالح  G4 را پوشش می دهند. 
همچنین الزم است سیم کارت شما نیز به سیم کارت 

نسل چهار تبدیل شود.
منبع: گجت نیوز

وضعیت اینترنت موبایل در ایران بهتر می شود

روزهای خوب

کانال
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همــه مــا وقت هایی در زندگی مان هســت که 
حال و احوال روحی مان خوب نیســت، شاید 
به خاطر از دســت دادن عزیزانمان، شکست 
در رابطــه، شکســت های فردی یــا بیماری. 
مســلمًا در اینجا هم مانند هر مشکل دیگری 
کــه برایمان پیش می آید، بایــد به اهل فن آن 
رجوع کنیــم. یکی از راه های بســیار مفیدی 
کــه ایــن اهل فن معمــواًل معرفــی می کنند، 
جلسات روان درمانی است. جلساتی هفتگی 
یا دوهفتگی که شــما نــزد روان درمانگر خود 
می روید و مشــکلتان را بــا گفت و گو به صورت 
درمــان فردی یــا گروه درمانی بــه تدریج حل 

می کنید. 
کتــاب مامــان و معنــی 
زندگی، دســتاورد تجربه  
شــخصی و حرفه ای یک 
اســت.  روان درمانگــر 
کتاب متشــکل از چند داستان کوتاه است که 
دکتر ارویــن یالوم، روانپزشــک و روان درمانگر 
معروف از تجربه های روان درمانی خود با افراد 
یــا گروه های مختلف، رابطــه ای که با بیماران 
خود برقرار کرده و تأثیری که در زندگی خودش 
گذاشته، نوشــته است.  هر کدام از داستان ها 
قهرمانی دارد و یک ســر داستان همیشه خود 
یالوم اســت.  نکته خوب ماجرا، مترجم کتاب، 
ســپیده حبیب اســت که خود از روانپزشکان 
معــروف ایران اســت. ســپیده حبیب پیش تر 
کتاب های دیگــری از همین نویســنده را نیز 
به فارســی ترجمه کرده اســت. مامان و معنی 
زندگی را می توانید حتــی اگر در حال و هوای 
خوب روحی هم هستید، بخوانید و لذت ببرید.

مامان و معنی زندگی

این روزها غزال وکیلی نمایشگاهی در نگارخانه 
شــلمان دارد بــا نــام »رویاهــای بی هنگام«. 
نمایشــگاهی از آثــار آبســتره یــا  انتزاعی این 
هنرمند کــه اگر به این نوع آثار عالقه داشــته 

باشید، برایتان جذاب خواهد بود. 
وکیلــی درباره عالقــه اش به اســتفاده از هنر 
آبستره می گوید: »هر انســانی از دریچه نگاه 
خودش به زندگی می نگرد و به گمان من سبك 
آبســتره فرصت مناســبی برای اندیشیدن به 
متفاوت دیدن هــا فراهم می کند«. او می گوید 
بهترین نقاشــی های آبســتره را می تــوان در 
طبیعت یافت؛ ســطح کف آلــود امواج دریا که 

بــه ســاحل می رســند، 
ســنگ های  خطــوط 
ســرگردان، ابرهــای آزاد 
و ســپید، کهکشان های 
درخشان و دست نیافتنی 

و دست آخر، رقص آب و رنگ در چرخش قلم. 
در ایــن نمایشــگاه نیــز آب به عنــوان یکی از 
عناصر اصلی آثار او ارائه شــده است؛ چراکه به 
گفته وکیلی آب همواره برایش عنصری جذاب 
و الهام بخش بوده و الگوی اصلی نقاشی های 
او از آب، جــاری بودنش و غیرقابل پیش بینی 
بودن آن سرچشمه می گیرد.  این نمایشگاه به 
غیر از روزهای یکشــنبه تا 1۷ اسفند از ساعت 

16تا20 برای بازدید عموم دایر است.
 آدرس: میردامــاد، نرســیده بــه شــریعتی، 
رودبارغربی )جنوبی(، کوچه کاووسی، پالک 
2۷. بهترین راه برای رسیدن به گالری هم این 
است که ســوار مترو شوید و ایستگاه شریعتی 

پیاده شوید.

رویاهای بی هنگام

ایــن هفتــه پیشــنهاد فیلم ســینمایی 
 خارجــی مــا بــه شــما فیلــم اتــاق یــا 
The Room اســت. فیلمی به کارگردانی 
لنی آبراهامسن از بهترین فیلم های ژانر 
وحشت سال 201۵ که جوایز بسیاری را 

در جشــنواره های امسال کسب کرد.  زنی 1۹ساله 
ربوده می شــود و بارها مــورد آزار قرار می گیرد. وی 
را به عنوان اســیر در یک اتاق نگه می دارند. بعد از 
2 ســال اسارت، پســر بچه ای به دنیا می آورد به نام 
جــک. پدر بچه به زن اجازه می دهــد تا بچه را نگه 
دارد و بزرگ کند. وقتی که جک ۵ســاله می شــود، 
زن به این نتیجه می رسد که با حضور جک می تواند 
نقشــه فراری طرح کند. طبق این نقشه، مادر باید 

در اتــاق بماند و پســر به نحوی فرار کند. 
ایــن اتفــاق می افتد. پســر پیش پلیس 
مــی رود و حقایق را بازگو می کند. در آخر 
پلیس آن ها را نجات می دهد. مادر و پسر 
همدیگــر را در آغــوش می گیرند و گریه 

می کنند. در نهایت آزاد می شوند.
اکثــر فیلم هــا در این لحظــه به پایان می رســند. 
یــک پایان خوش بینانه و خــوب. ولی این فیلم که 
اقتباســی از رمان اما دونو است، این گونه به پایان 
نمی رسد و درواقع بیشتر تمرکز فیلم روی اتفاقات 
بعد از آدم ربایی و برگشتن به زندگی عادی است.

فیلم اتاق را می توانید جمعه عصر در سینما قلهک 
ببینید.

اتاق

شهرام ناظری در سال های گذشته بیشتر کنسرت 
برگزار کرده اســت تا اینکه آلبوم موســیقی منتشر 
کند. کنســرت هایی نه فقط در شــهرهای مختلف 
ایران، بلکه در خارج از کشــور. اما ناظری امسال و 
بعد از مدت ها آلبوم هم منتشر کرد. آلبوم موسیقی 
رقصانه به آهنگســازی حســین پرنیا و آواز شــهرام 

ناظری از سوی انتشارات سروش روانه بازار شد. 
 رقصانــه در حــال و هوای ســال های اخیر ناظری 

اســت؛ مولوی. این آلبوم مجموعه ای از 
آثار، از تصنیف تا چهارمضراب و آواز است 
که در فضای موسیقی سنتی ایرانی و به 
مناســبت تولد موالنا جالل الدین و روی 
اشعار این شاعر نامی ساخته شده است. 

در ایــن مجموعه نگرشــی روایتی بر اشــعار موالنا 
همراه با فضایی رقص و ســماع گونه، چه بر قطعات 
آوازی و چــه بر تصنیف ها حاکم اســت. همچنین 
فضای دســتگاهی رقصانه فضایی مرکب است که 
از همایون آغاز می شــود و ســیری روایتی در دیگر 
دســتگاه ها همچون چهارگاه، بیــات اصفهان و… 
پیــش می گیرد. در این آلبوم اعضای گروه همایون  
پرنیا شــامل حسین پرنیا با سنتور، ارسالن کامکار 
بــا ویلــون و بربط، شــهرام اعتمــادی با 
تــار، کامبیز گنجه ای با ضــرب زورخانه 
و تنبــک، داوود ورزیــده بــا نی، حســن 
هدایی نیــا بــا قیچــک آلتو و... شــهرام 

ناظری را همراهی می کنند.

رقصانه

پدرهای ما با فیلم های  وسترن بزرگ شده اند و پیشنهاد
هنوز هم حتی اگر اهل فیلم نباشند، وقتی 
تلویزیون فیلم وسترن می گذارد میخکوب 
می شــوند. فیلم هایی که شــاید بــرای ما 
جذابیتی نداشته باشند، ولی زمانی فانتزی 
نســل پیش از ما بوده اند. ایــن فانتزی اما 
برای بعضی ها مثل نگهدار جمالی خیلی 
قوی تر از خیال پردازی بوده است. آن قدر 
قوی که بخواهد خودش وسترن بسازد، آن 
هم نــه در آمریکا بلکه در ایــران. این جمله 
حتمًا شما را به تعجب وامی دارد. وسترن در 
ایران؟ مگر شدنی است؟ بله، شده است. 
نگهــدار جمالی چنــد ده وســترن ایرانی 
ساخته اســت. وســترن هایی که به اندازه 

ایده ساختشان، عجیب اند.
نگهدار جمالی یک عشــق وسترن است. 
مردی که ســواد خواندن و نوشــتن ندارد و 
هرچه از کارگری و دست فروشی درمی آورد، 
به جای اینکه خــرج زن و بچه و زندگی اش 
کند، خرج فیلم هایش می کند. فیلم هایی 
که نویسنده، کارگردان، تصویر بردار، ادیتور 
و خالصه همه عواملش کســی نیست جز 
نگهدار جمالی. بازیگرانش هم از همکاران 
دســت فروش افغانســتانی اش هستند تا 
آهنگــر محله شــان. محلــه ای در مناطق 

قدیمی و حاشیه ای شیراز. 

کامران حیدری، مستندســاز شــیرازی، 
نگهدار جمالی را سوژه فیلم مستند خود 
من نگهــدار جمالی، وســترن می ســازم 
قرار داده اســت. نگهدار جمالی در طول 
این فیلــم، آخرین وســترنش را در مقابل 
دوربین کامران حیدری می سازد. عنوان 
فیلم هم از اینجا آمده اســت که جان فورد 
کارگــردان شــهیر آمریکایــی در همایش 
انجمن کارگردان های آمریکا با یک جمله 
کوتاه خــود را معرفی می کند: »جان فورد 
هستم، وسترن می سازم«. نگهدار جمالی 
نیز با اعتماد به نفســی قوی و بدون اینکه 
هیچ سســتی در کالمش باشد، به همین 
شــیوه خــودش را معرفــی می کند: »من 
نگهدار جمالی هستم، وسترن می سازم«. 
حیدری آشــنایی خود با نگهــدار جمالی 
و کارهــای او را چنیــن تعریــف می کند: 
»همیشه مستندسازها دنبال سوژه خوب 
برای کار خــود می گردند. در فکر ســوژه 
بودم که یکی از دوســتانم نگهدار جمالی 
را بــه مــن معرفی کــرد. همیــن موضوع 
سبب شــد تا من کارهای نگهدار را ببینم. 
امــا پــس از دیــدن فیلم ها متوجه شــدم 
که او چــه خوب این فیلم ها را می ســازد و 
آن طور که شــنیده بودم، خنــده دار نبود 
و شما می توانســتید جذابیت و مهارت را 
در فیلم های این مرد بــه وضوح ببینید«.  

حیدری بعد از آشــنایی با نگهدار جمالی 
دو ســال با او دوســتی و زندگــی می کند. 
فیلم در سال 88 ساخته شده و تدوین آن 
اواخر 8۹ صورت گرفته و باالخره در سال 

۹0 آماده نمایش شده است.
کامــران حیدری خود نیز عشــق وســترن 
است و با این فیلم خواســته ادای دینی به 
این ژانر فیلم داشته باشــد. او می نویسد: 
»من در شــهری بزرگ شــدم که فیلم های 
ســینمایی وسترن را در ســینمای روباز آن 
به نام ســینما مهرگان که متعلق به شرکت 
نفت شهر گچساران بود، نمایش می دادند. 
فیلم هایــی که شــرکت نفــت در دهه 60 و 
۷0 میــالدی آن ها را خریــداری کرده بود 
و قبل از اینکه به شــهرهای بزرگ ایران راه 
پیدا کند، ابتدا در ســینماهای شــهرهای 
نفت خیــز ایران نمایش داده می شــد. من 
زمانی این فیلم ها را دیدم کــه در انبار این 
ســینما روی هم تلنبار شــده بود و با همت 
آپاراتچی این ســینما روزهای پنجشــنبه 
هــر هفته این فیلم ها مرمــت و بعد نمایش 
داده  می شد. به مرور زمان تحت تأثیر دیدن 
این فیلم ها همیشــه آرزو داشتم یک فیلم 
وســترن بســازم. فیلم ســینمایی وسترن 
نســاختم، ولی خوشــحالم که یــک فیلم 
 مســتند درمورد یــک وسترن ســاز ایرانی 

ساختم«.

این فیلم در هفدهمین جشنواره بین المللی 
بوسان کره جنوبی، چهل ودومین جشنواره 
بین المللی فیلم روتردام هلند، جشــنواره 

بین المللی فیلم گوتنبرگ سوئد، جشنواره 
فیلم کروواســی، لندن، شیکاگو و در بیش 

از ده شهر آمریکا به نمایش درآمده است.

وقتی کاکوی شیرازی، کابوی شیرازی می شود
فیلمی متفاوت درباره یک وسترن ساز ایرانی
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صفحـــــــه آخـــــــــر

با سالم
می خواســتم  خالصــه  خیلــی 
موفقیتــت را در انتخابــات اخیــر 
تبریک بگویــم ولی وقتی بیشــتر 
فکر کــردم به ایــن نتیجه رســیدم 
که هیچ هم تبریــک گفتن نــدارد. اصاًل نه تنهــا نباید 
تبریک بگویــم، بلکه باید به شــدت هــم محکوم کنم. 
آیا این انصاف و مروت اســت؟ بچه مدرســه ای هم این 
را می دانــد که وقتی توی مدرســه برای خــودش لقمه 
و ســاندویچ می آورد، به بغل دســتی اش تعارف کند و 
حتی خودش لقمــه ای بکنــد و به او بدهد. شــما حیا 
نکردید؟ آخر مگــر بــازی صندلی و موســیقی بود که 
وقتی موســیقی قطــع شــد، همه تان نشســتید روی 
صندلی و جایی برای ما باقــی نماند؟ فکرش را نکردید 
که اگــر تهران یک نماینــده، تکرار می کنــم، فقط یک 
نماینده از اصولگراها نداشته باشد، باید چه کند؟ حق 
مردم تهران ولو یک نفر اصولگرا نیست؟ مثل بچه های 
لوس و ننر تک خوری می کنید؟ بروم توی مجلس روی 

صندلی ات آدامس بچســبانم تا منزل که رفتی عیالت 
لیچار بارت کند؟

از ابتــدای کار هــم فهرســتی رأی دادن کار درســتی 
نبود. مگر فهرست خرید اســت که باید همه شان تیک 
بخورنــد تا بتوانــی بروی منــزل؟ حاال فهرســتی رأی 
دادی، حداقل همه فهرست را از سر تا ته نمی نوشتی. 
ترســیدی کاغذ تعرفه حرام شــود؟ چطور نترســیدی 

جوهر خودکار اسراف شود؟
حاال یک بنده خدایی که از بــس تصویرش را ندیده ام، 
حتی قیافه اش هم یادم نیست، یک حرفی زد و گفت: 
»بــه تمامی افراد هــر دو فهرســت، تکــرار می کنم، به 
تمامی افراد هر دو فهرست«، دلیل نمی شود که سریع 
بدویــد و به همه شــان رأی بدهید که. من کــه می دانم 
اگر نمی گفــت »تکرار می کنــم«، نصف ایــن هم رأی 

نمی آوردید.
طرف می رود صف نانوایی می بیند 10 نفر ایستاده اند، 
بعد از نان شــبش می گذرد. حــاال رفته ایــد توی صف 
انتخابات سه ساعت ایســتاده اید که به هر دو فهرست 

رأی دهیــد؟ آخر مگــر می شــود این طــوری؟ حاضر 
نیســتی چهار قــدم راه را پیاده بــروی که بــا خودروی 
تک سرنشــینت هوا را آلوده نکنی؛ بعد بلند شــده ای 
برای من رفته ای ساعت ها توی صف ایستاده ای که چه 

شود؟ که به هر دو تا فهرست رأی بدهی؟
فهرســت ما کاغذش خوب نبود؟ رنگش بد بود؟ گوشه 

دستت را خراش می داد؟ واقعًا چرا؟
اصاًل برو توی مجلس ببینم چه کار می خواهی بکنی؟ 
ببینم بلدی قندان پرت کنی؟ فحش بدهی؟ آخر توی 
اصالح طلــب سوســول، نــای داد زدن داری که مدام 
بگویی »دو دو«؟ راستی حواســت باشد صندلی من را 
خوب مواظبش باش که تا ۴ سال دیگر می آیم و این بار 
موسیقی تمام نشده، می نشینم و دیگر صبر نمی کنم 

که کسی تکرار کند یا نکند.
عجالتًا قرار ما ساعت 6 دم در پایینی مجلس. هر کسی 
را هم که از فهرستتان دوست داشــتی بردار و بیا. اصاًل 
تمامی افراد هــر دو فهرســت را بیاور، تکــرار می کنم، 

تمامی افراد هر دو فهرست را.

2270...0910:  روزنامه تون خیلــي افتضاحه. من از 
سرمقاله نمي تونم جلوتر برم. یه فکري بکنین.

   کاش همه مثل شــما این قدر صریح 
بودنــد و راحت نقدشــون رو می گفتــن.  ولی 

علی الحساب شما از انتها بخون بیا اول.
...09 : از گزارش بســیار دقیق، درســت و مفیدتان 

درمورد مرکز محاسبات تشــکر مي کنم. از طرف یک 
کارمند مرکز محاسبات.

   دلگرمی ما رضایت شماست و بالعکس!
0812...0919 : عکس هاي اینستاگرام ستون دریچه 

واضح نیستند، مخصوصاً آخري.
   باشه ولی شــما همه اش داری انتقاد 

می کنی ها. دفعه بعد فقط باید تعریف کنی!
9645...0911 : بــوي اصولگرایــي از پرونده دیوان 

محاسبات میاد!
#انصاف #تريبون %8#

   هشتگ؟ شــیب؟ بام؟ خیلی معناگرا 
بود پیامک.

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

16

17

20

 8

تکرار می کنم؛  اصالح طلب بی جنبه تهرانی
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یک وجب روغن

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

دانشگاهصنعتیشریف
زیر نظر شورای سردبیری

   تحریریه: رضا کاردررستمی، حسین رجبی، مریم پورعسکری، امین محمدی، غزل عسکری
یاسمن رضایی، محمد صالح سلطانی، داریوش شاهین راد، ابوذر تمسکی، سعیده بهادری، 

سحر بختیاری، محمد جوانمرد، صالح انصاری و با تشکر از حسین احتسابی
   مدیر فنی و هنری: سامان موحدی       سرویس عکس: ســینا حسن زاده، علی سینا اسالمی

   صفحه آرا: سیدسبحان علی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: زهرا تجویدی     
   مدیر اجرایی: صابر حشمتیان       مدیر داخلی: صدیقه مکاری        مشاور طرح: علی سامعی

به نظر شما این موجود هنگام 
ورود به دانشگاه با چه جمله ای 

روبه رو شده است؟
1. کارت دانشجویی لطفًا!
2. ورود حیوانات ممنوع!

3. پایین لباست کوتاهه 
)مانتوت کوتاهه(.

4. برو از در آزادی بیا! ورود 
نداریم.

گاوزن 
شناخت و تحلیل رفتارهای 
بــزرگان همیشــه موجــب 
تعالی است. اما آن طور که 
جنــاب لقمان هــم توصیه 
کرده اند، شناخت بی ادبان 
هم ضروری اســت. هم اینک توجه شــما را به 
مصاحبه یکــی از اراذل و اوبــاش منطقه جلب 

می کنم.
نام و نام خانوادگی: میم. ح )سانسور شد(.

شهرت: گاوزن.
تخصص: هر نوع تیزی از قبیل چاقو، شمشیر، 

قمه و... + انواع مواد اعم از اعال و بنجل.
- سالم، ممکن است خودتان را معرفی کنید؟

- کیــه که مــن رو نشناســه! بگم مســعود بیاد 
حالیت کنه؟

- نه نه، بنده خودم از طرفداراتونم. این طور که 
پیداست در حرفه خودتان تبحر خاصی دارید و 
آوازه تان به گوش همه رسیده است. چطور شد 
که این مسیر را برای زندگی تان انتخاب کردید؟

- من از بچگی هام یه پســر خوب و مثبت بودم، 
آن قدر که تو مدرســه بهم می گفتــن گوگولی. 
کم کم که بزرگ تر شدم و رفتم دانشگاه، فهمیدم 
همه چیز مثل قبل گل و بلبل هم نیســت. تازه 
موقع انتخاب واحد بود که فهمیدم چقدر دنیا 
کثیف و خشــنه. نزنــی می زنن؛ کــد درس رو 
می گم. خالصه اولین تهدید و ارعابی که کردم، 
سِر برداشتن درس پلیمر بود. تیزی گذاشتم زیر 
گلوی یکی که رند هشت بود و درس رو برداشته 
بود، اونم تو ترمیــم در آن واحد درس رو  حذف 

کرد تا من بردارم. 
- می دانیــد کــه مصاحبه تان قرار اســت برای 
شــریفی ها منتشر شــود. خوانندگان را پندی 

بدهید.
- درســته که ما اومدیم تو این راه و شــاخ شدیم 
واســه خودمون، ولی شما همون درس بخونید 
سنگین ترید. با اون روحیات لطیفتون. هرچقدر 
هم سبیل بگذارید لو می رید. من که به شریفیا 

کار نمی دم. جای دیگه برید دنبال کارآموزی.
- من هم برای انتخاب  واحد همیشــه مشــکل 

دارم. می توانم روی کمک شما حساب کنم؟
- مسعوووود...؟

- نه نه مزاح کردم. یک ســؤال دیگــر هم دارم. 
بــه نظرتــان چطــور باید عمــل کنیم کــه این 
خشــونت ها کمتر دیده شــود و جوانان مفسد 

فی االرض نشوند؟
-اواًل که مفســد فی االرض خودتی. دومًا اینکه 
مفسد فی االرض بودن خیلی هم کالس داره. 
سومًا اینکه از بچگی حواستون به شرایط بچه ها 
باشه، توی دوران جوانی هم حمایتشون کنید، 

مراقب سیگار هم باشید.
- چه جالــب. نظرتان راجع بــه ادامه تحصیل 

چیست؟
-  ادامــه تحصیلی کــه آخرش فرد کار داشــته 
باشه خوبه. البته جدیدًا خیلی خوب شده. من 
هر وقت زنگ می زنم تاکســی تلفنی که آژانس 

بگیرم، می گم لطفًا یه راننده دکتر بفرستید.

یاسمن رضایی

این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به فیلم و سینما و سینماگری و باندبازی و جوایز سیاسی؛ نمونه اش همین 
اســکار. تقدیم می کنیم به دی کاپریو که باالخره اســکار را که یک جایزه سیاسی اســت، در دست گرفت و بهترین 
بازیگر مرد جهان شــد. تقدیم می کنیم به از گور بازگشــته. تقدیم می کنیم به همه فیلم هایی که ســاخته شدند و 
به حقشــان رســیدند. تقدیم می کنیم به آن ها که ساخته شدند و به حقشــان نرســیدند. تقدیم می کنیم به پرویز 
پرستویی. تقدیم می کنیم به بادیگارد. تقدیم می کنیم به سرعت عمل و دست انداز. تقدیم می کنیم به اکران نوروز 

و تعداد سالن و روز های نمایش. تتمه اش هم تقدیم به کارگردان از دست رفته مان، مرحوم فرج الله سلحشور.

تقدیم می شود به ...

حامد تأّملی


