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می رسد موسم تبریک ز راه
کم کــم بهــار دارد از راه 
می رســد و همه مان چشم 
به راه تعطیالت هســتیم و 
در حال لحظه شــماری که 
زودتر برویم بــرای 15 روز 
خوش گذرانی و اســتراحت. حاال این وسط یک 
چیزهایی هســت که یک کم آن افق درخشــان 
پیش رو را بدمنظره می کنــد. مثاًل امتحان های 
میان ترمی که اســاتید عزیز لطــف می کنند و 
می گذارند این طرف سال که خب ما از دست این 

روزگار زیاد کشیده ایم، این هم روش.
اما عید برای ما فرصت خوبی اســت برای نفس 
عمیق کشــیدن، چون هوا کمی بهتــر و تمیزتر 
می شــود)امیدواریم که بشــود(. فرصت خوبی 
اســت برای عجله نداشــتن و آرام راه رفتن، به 
جبران اوقــات دیگر در طول ســال که همه اش 
در حال بدو بدو هســتیم. فرصتی اســت برای 
خواندن کتاب ها، همان هایــی که هی خریدیم 
و هی گذاشــتیم خــاک بخورند تا کی بشــود 
برویــم سراغشــان. فرصت خوبی اســت برای 
فیلم و ســریال دیدن، آن قدر که چشمانمان از 
حدقه بزند بیرون و ســوء تغذیه بگیریم و شبیه 

غارنشین ها بشویم.
اما بیشــتر از هر کاری، عید موقع تبریک گفتن 
اســت، پس ما هم تبریــک می گوییــم. اولین 
تبریکمــان به عزیزان ورودی 94 که امســال به 
جمع ما شــریفی ها پیوستند. مســلماً اگر اول 
ســال بهشــان تبریــک می گفتیم به شــدت 
ذوق می کردنــد؛ ولــی االن قطعــاً چپ چــپ 
نگاهمــان می کننــد. تبریک به دوســتانی که 
امســال فارغ التحصیل شــدند و رفتند که برای 
جامعه عنصر مفیدی باشــند)البته ان شــاء اهلل 
در حوزه رشــته خودشــان، نه اینکــه به جمع 
مسافرکشــان گرامــی بپیوندنــد(. تبریک به 
آن هایی که امســال ازدواج کردند و نگذاشتند 
آمارش بــه صفــر برســد)امیدواریم کار آن ها 
به چپ چپ نگاه کــردن به همدیگر نرســد(. و 
باالخره تبریک ویژه به لئونــاردو دی کاپریو که 
باالخره اســکار گرفت و االن به هرجای بی ربط 
 و باربطــی که می رســد بعد از ســالم می گوید:

 I Want to thank the Academy، کــه خب 
تقصیری ندارد، ذوق زده است بعد این همه سال. 
در نهایت عید نوروز را به همکاران عزیز در روزنامه 
تبریک می گوییم و به شــما خوانندگان عزیز که 
یک ســال دیگر با ما بودید، از مــا تعریف کردید، 
دلگرممان کردید، گاهی هم زدید توی ذوقمان و 
ضایعمان کردید. امیدواریم سرسفره هفت سین، 
لیست آرزوهای پارسالتان را مرور کنید و ببینید 
که به همه شان رسیده اید. بعدش که موقع دعای 
تحویل ســال، ضمن تقدیم تشــکرات، لیست 
آپدیت شده را خدمت خدا ارائه می دهید و با یک 
لبخند ملیح به ســبک مونالیزا)که البته زیادی 
ملیح بود، آن قــدر که این همه ســال جماعتی 
را ســر کار گذاشته(، از او درخواســت ترتیب اثر 
می نمایید. عیب ندارد، بنده های خودش هستیم 
دیگر. یادتان که نرفته، او هم موقع آفرینش ما به 

خودش تبریک گفته است.
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پنجمین نمایشگاه کار شریف 
برگــزار شــد. نمایشــگاه کار 
امســال نیز یکی از بزرگ ترین 
و پرمخاطب تریــن برنامه های 

دانشگاه است. البته چهار دوره قبلی  ...

میانبری برای اشتغال یابی
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مؤسسه مطالعات سیاسی اقتصادی »پرسش« امسال 
صفحه  7 هم به مانند سال های ...  

نوروز خود را با »پرسش« بگذرانیدگمشده در زمانکمک های زیاد به هیالری کلینتون

سحر بختیاری

صفحه  2 

صفحه  3 

پهلوان، حاج آقا و کارآفرین در همایش متفاوت مازنی های شریف

شما همه خنا بدون که بمونی

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

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

تعداد اعضا تاکنون:

1046

به ما بپیوندید 

خـانه تکانـی
خوب یا بد همراه هم یک دور دیگر چرخیدیم، به نظر شما چقدر 

توانستیم خانه شریفمان را تکانی دهیم؟
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لغو شد
گویا قطار لغو مجوز برنامه هایی که اجازه برگزاری آن ها داده شــده بود ادامه دارد. 
چند هفته پیش مجوز برنامه فســتیوال موسیقی لغو شد. حاال هم برگزاری جشن 
عید دانشــکده هوافضا لغو شد. قرار بود جشن روز دوشنبه 24 اسفند برگزار شود. 
اما به دلیل فاصله یک روزه آن از ایام فاطمیه، اجازه برپا شــــدن جشن داده نشد. 

این در حالی است که پیش از این مجوز برنامه صادر شده بود. اگر اندکی در پی کارهای دانشجویی و برگزاری 
برنامه های این چنینی بوده باشــید، می دانید که چقدر باید زحمت کشــید و دوید و کنسل شدن برنامه آب 

سردی خواهد بود که بر سر دانشجو نازل می شود.

فضای فرهنگی
دفتر مطالعات فرهنگی در ادامه ترم نســبتًا فعال خــود، امروز و در آخرین روزهای 
سال، کتاب ابن حقان بخاری و مرگ او در هزار توی خود اثر خورخه لوییس بورخس 
را برای سلسه جلســات کتابخوانی برگزیده است. این جلســه ساعت 12:15 در 
دفتر این گروه برپا است. عالوه بر این، برنامه ای به نسبت متفاوت در دفتر گروه برپا 

خواهد شــد. فیلم محکوم به مرگی گریخته است  اثر روبر برســون هم در ساعت 17 نمایش داده خواهد شد 
و در ادامه نقد خواهد شــد. منتظر برنامه های دیگر دفتر مطالعات باشید. برای آن هایی که نمی دانند، دفتر 

مطالعات فرهنگی در ساختمان شهید رضایی است.

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 683  سه شنبه 18 اسفند 1394 شریف نیوز

امروز آخرین روزی است که غرفه های گروه   
خیریه فردای ســبز در جای جای دانشگاه 
برپا هستند. هنوز فرصت دارید که از ساعت 
10 تــا 15 از بازارچــه خیریــه هفت ســین 

مهربانی دیدن و خرید کنید. 
مــی توانیــم ایــن مــژده را بــه کســانی که   
می خواهند در عیــد درس بخوانند بدهیم 
که کتابخانه از روز 7 تا 11 فروردین باز است. 
اما اگر می خواهید در این روز ها در دانشگاه 
حضور پیدا کنید، باید فرمی را که در سایت 
library.sharif.ir قــرار دارد جهــت ورود به 

دانشگاه پر نمایید. 
چند وقتی اســت بعضــی از ســایت های   
دانشگاه با مشــکل مواجه هستند و امکان 
دسترســی به آن هــا وجــود نــدارد. لطفًا 
فکر و چــاره ای بــرای این مشــکل بکنید. 
ناسالمتی اینجا شریف است و با این تعداد 
مهندس بد است وضعیت ســایت های آن 

این طور باشد. 
امروز کارگاه »چگونه کار مــورد عالقه خود   
را پیدا کنیم«، از ســاعت 13 تا 15 در سالن 
جباری و در خالل نمایشگاه کار برپا است. 
مدرس کارگاه دکتر نادری، مشاور مدیریت 

منابع انسانی است. 
امــروز آخرین روز مســابقات ســه روزه جام   
فوتبال دستی دانشکده میم شیمی و نفت 
است که توسط گروه کیمیا برگزار می شود. 
به این تربیت احتمــااًل در آینده لیگ هایی 
چون جنگا و بازی های ایــن چنینی نیز در 

دانشگاه خواهیم داشت. 
قباًل هــم گفتــه بودیــم کانون شــعر و ادب   
می خواهد مجموعه شعر شاعران دانشگاه 
را در قالــب یــک مجموعــه شــعر منتشــر 
کند. حاال مهلت ارســال آثار تا 20 اســفند 
تمدیــد شــده اســت. اگر شــما هــم اثری 
 دارید که می خواهید ماندگار شــود آن را به 
etab.sharif95@gmail.com ارسال کنید. 

قابل توجه کارکنان دانشگاه، مرخصی های   
استفاده نشده ســال 94 به سال 95 منتقل 
می شــوند. حاال با خیال راحت می توانید به 

کارتان ادامه دهید. 
الزم بــه ذکــر اســت جوابیــه گــروه کــوه و   
مطالعــات فرهنگی نیــز به دســت روزنامه 
رســیده اســت. به دلیل محدودیت فضا به 
شماره بعد موکول شــد. لطفًا کسی به آن ها 

چپ چپ نگاه نکند.

عکس خبری

در یک رویداد عملی کارآفرینی در کشــور و بــرای اولین بار 
این هفته، 5 تیم نوآور به صورت شــبانه روزی برای شــروع 
یــک کســب و کار فناورانه بــا محوریــت »کاربــرد اینترنت 
اشــیا در کاهش مصرف آب« در قالب چالش »ایده ســاز« 
رویــداد فراایده با هم دیگــر رقابت می کنند. ایــن تیم ها  از 
ســاعت16:30 تــا22:30 روز دوشــنبه فرصت داشــتند 
تا تیم های خود را تشــکیل دهند و از روز چهارشــنبه عصر 
تا جمعه ظهر فرصــت دارند از نمونه اولیه ســاخته شــده و 
مدل کســب و کاری خود رونمایــی کننــد. در انتهای این 
رویــداد تیم هــای برگزیده به وســیله برنامه تجاری ســازی 
دســتاوردهای دانشــجویی برای اجرای ایده های خود در 
حوزه دریاچه ارومیه حمایت می شــوند. اطالعات بیشتر را 

می توانید در سایت Hyperidea.ir مشاهده کنید. 

یاد مسابفات قدیم
در چند ســال گذشــته دانشــکده میم شــیمی و نفت مســابقات فوتســال درون 
دانشــکده ای برگزار می کرد. بگذریم که دانشــگاه تا همین پارسال لیگ فوتسال 
داشت. لیگی که علی رغم مشکالت برگزاری و پایان بردن گاهی هول هولکی، پابرجا 
و پرطرفدار بود. حتی در بازه هایی مسابقات والیبال و بسکتبال به موازات مسابقات 

فوتسال برپا بود. امسال مسابقات المپیاد دانشجویی برگزار شد اما دست کم تدبیری برای ترم جاری در نظر 
گرفته نشده است. با توجه به پتانسیل های دانشجویان دانشگاه که عملکرد خوب تیم های والیبال، فوتسال 

و بسکتبال در این چند هفته، جای خالی مسابقات داخل دانشگاهی بیشتر به چشم می آید.

به دست خود درختی می نشانم 
روز شنبه، 22 اسفند چند تن از مسئولین شــهرداری از جمله منطقه 2 و ناحیه 5 
در دانشگاه حاضر می شوند، آن هم نه به خاطر  جلسه ای رسمی. دلیل این حضور 
گرامیداشت طبیعت است. در این مراسم باالترین مقام دانشگاه، دکتر فتوحی هم 
حضور خواهند داشت. برنامه کاشت درخت برنامه هر ساله دفتر ریاست دانشگاه 

اســت و امسال آن را مدیریت پشتیبانی تدارک دیده اســت. برای آن هایی که نمی دانند، روز درختکاری 15 
اسفند است. ابتدا و طبق اطالع رسانی های اولیه قرار بود برنامه 19 اسفند و به فاصله کمتری از این مناسبت 

باشد ولی حاال از آن فاصله گرفته است. اما در نهایت در ضلع جنوبی ابنس درختی کاشته خواهد شد. 

نمایشگاه  پنجمین  کار شــریف برگــزار گزارش
شد. نمایشــگاه کار امســال نیز یکی از 
بزرگ ترین و پرمخاطب ترین برنامه های 
دانشگاه است. البته چهار دوره قبلی آن 
در زمانــی متفــاوت )آبــان و آذر( برگزار 
می شــد اما امســال به اســفند رســید. 
مراجعه کنندگان یا شریفی هستند که با 
ارائه کارت دانشــجویی وارد می شوند یا 
غیرشریفی هستند که از قبل باید ثبت نام 
می کردنــد. بــه نقــل از آقــای مهندس 
طالبی، دبیر اجرایی نمایشگاه کار، در 4 
ز  ا نفــر   1 5 0 0  ، شــته گذ ره  دو
بازدیدکنندگان نمایشــگاه، اســتخدام 
صنعت شدند که از این تعداد، 30درصد 
آن هــا شــریفی بوده انــد. البتــه آمــار 
اعالم شده فقط مربوط به استخدام است 
و کســانی که به صورت پــروژه ای جذب 
شرکت ها شــده باشند، در این آمار دیده 
نشده اند که اکثر دانشجویان اتفاقًا از این 
دسته اند. وی در خصوص انگیزه اصلی 
این نمایشــگاه ادامه داد کــه این برنامه 
یکی از چندین برنامه دانشگاه برای حفظ 
از مهاجــرت  و جلوگیــری  نخبــگان 

سرمایه های انسانی کشور است. 

مهندس طالبی مدیر اجرایی نمایشگاه 
بــه محدودیت فضا اشــاره نمــود و آمار 
غرفه ها را 60 عدد و تعداد شــرکت های 
شرکت کننده را 40 شرکت اعالم کرد. وی 
همچنین گفت که در 5 سال گذشته بیش 
از 150 شــرکت در این نمایشگاه حضور 
داشــتند که البته تکراری هــم در میان 
آن ها بوده است. این شرکت ها رزومه های 
دریافتی را طبقه بندی می کنند و بعد با 
دانشجویی که امســال فارغ التحصیل 
شده است، تماس گرفته می شود و از او 

دعوت به عمل می آید.
وی درمــورد اســتاندارد های حضور در 
نمایشگاه نیز گفت که درمورد شرکت های 

درخواست کننده تحقیق می کنیم. البته 
بیشتر شرکت ها برند هستند اما درمورد 
شــرکت های نوپــا مصاحبــه و تحقیق 
می کنیم. البته اینجــا با تعداد معدودی 
مواجه هســتیم و این مدیریــت کردن را 
برای جلوگیری از سوء اســتفاده آســان 
می کند. در کنار گفت وگو با دبیر اجرایی 
نمایشــگاه، با مســئولین چنــد غرفه از 
شــرکت کنندگان در نمایشــگاه کار نیز 
گفت وگویی صورت گرفت. مسئول گروه 
مپنا بیان نمود که نمایشــگاه دانشــگاه 
شریف هنوز به بلوغ کامل نرسیده است 
و سال گذشته مخاطب بیشتری داشت 
اما االن مخاطب خــود را ندارد و مپنا نیز 

با هدف حمایت در این نمایشگاه حضور 
دارد. وی اضافه کرد کــه بخش آموزش 
به دانشــجویان بیش از اندازه است و به 
واقعیات مورد نیاز نزدیک نیست. مسئول 
غرفه همراه اول با اشــاره به اینکه ســال 
دومی است که در این نمایشگاه حضور 
دارند، بیان کردند که سال گذشته 100 
رزومــه دریافت کردند کــه 30 نفر جذب 
شــدند و از این تعداد 20 نفر دانشجوی 
شــریف و 10 نفــر غیرشــریفی بودند. 
وی ادامــه داد که برایشــان حضــور در 
نمایشگاه جدی بوده اســت و امسال با 
غرفه آرایی و نصب بنر اهداف جدی تری 
داشــتند و در روز اول بیش از 600 رزومه 
دریافت نمودند. وی به زمان نامناســب 
برنامه اشــاره نمود و بیان کرد که ســال 
گذشته که نمایشــگاه در آبان ماه برگزار 
شد، زمان مناسبی بود و بیش از امسال 
مخاطــب داشــت و االن بچه هــا به فکر 
عید و تعطیالت هســتند. اگر در آذر بود 

دانشجو ها بیشتر حضور داشتند.
نکته تلخ تکراری و غمبار این نمایشگاه، 
برگزاری آن در سالن ورزش مرحوم جباری 
است. مردی که بســیار در برابر برگزاری 

مراسم در آن سالن مقاومت می کرد.

میانبریبرایاشتغالیابی
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مرکز مشاوره
مرکز مشاوره دانشــگاه برای هشتمین ســال متوالی مرکز نمونه کشور شد. جا 
دارد تبریــک بگوییم به عزیزانی کــه در این مرکز فعالیت دارند. اما الزم اســت 
ایــن نکته را نیــز بگویم که در ایــن درجه بندی چنــد مرکز دیگر هــم این مقام 
را کســب می کننــد و در نهایت یک مرکز به عنــوان مرکز برتر معرفی می شــود. 

بیســت و هفتمین گردهمایی رؤســای مراکز مشاوره دانشــگاه های سراسر کشور توســط دفتر مرکزی 
مشاوره و ســالمت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ دهم و یازدهم اسفند در محل دانشگاه علم 

و صنعت برپا شد.

ایام سوگواری فاطمیه
به مناسبت ایام فاطمیه کانون های مختلف مذهبی برنامه هایی را در نظر گرفته اند. 
از روز چهارشنبه تا یکشنبه 23 اسفند شــب ها از ساعت 19:30مراسم عزاداری در 
مسجد دانشگاه برپا است. سخنران برنامه حجت االســالم قاسمیان است. کانون 
قرآن و عترت  هم با پایان ایام دهه فاطمیه، برنامه ختــم قرآن را آماده کرد. برای ثبت 

نام به سایت quran.sharif.ir سری بزنید و ضمن کسب اطالعات بیشتر در سایت ثبت نام کنید. هیئت الزهرا 
هم مسابقه کتابخوانی کتاب درباره زن  را برپا کرده است. هم زمان با شب شهادت حضرت فاطمه، گروه میثاق 

اردوی قم و جمکران را در روز 22 اسفند تدارک دیده است. برای ثبت نام به misaaq.sharif.ir مراجعه کنید. 

نامه واردهشماره 683  سه شنبه 18 اسفند 1394بــــــــخش  خـــــــبری

سرنوشت بخشی از اموال 
تربیت بدنی 

احترامًا با توجه بــه اینکه مدیریت تربیت بدنی 
دانشگاه صنعتی شــریف از دیرباز قوی  ترین و 
زبانزد دانشگاه  ها بوده است، وضعیت فعلی آن 
انسان را بسیار رنجیده خاطر و مغموم می  کند، 
به طوری که نمی  توان بی  اعتنا از کنار مســائل 
تربیت گذشت. متأسفانه تربیت بدنی دانشگاه 
در حــال حاضر دچار به هم ریختگی شــدیدی 
بوده و نابسامانی زیادی درآن احساس می شود 
که علت آن مدیریت فعلی آن است. بی توجهی 
مدیریت کنونی تربیت بدنی به مسائل اساسی 
و تصمیمات عجوالنه ایشان از جمله مبادرت به 
از بین بردن ســالن های ورزشی از جمله سالن 
ژیمناستیک که یک ورزش پایه می باشد، باعث 
وارد آمدن خســارات تقریبًا زیــادی به ورزش و 
به دانشگاه شده اســت. متأسفانه چندی قبل 
بــا ورود به تربیت بدنی متوجه شــدم که موازنه 
ژیمناستیک در گوشه ای از حیاط تربیت بدنی 
درکنار دیوار به حال خود رها شــده اســت! در 
جواب ســؤاالت من گفتند که ایــن چوب جزء 
ضایعات اســت! بنــده عکس العمل ســختی 
نشان دادم و متعجب ماندم که حتی اگر ورزش 
ژیمناســتیک به عنوان یک ورزش پایه این قدر 
بی ارزش شده است، مگر این ها جزء بیت المال 
نیستند؟ این مجموعه به عنوان امانت به جناب 
مدیر تربیت بدنی ســپرده شــده اســت، ولی 
ایشــان به هیچ عنوان امانــت دار الیق و خوبی 
نبوده اند و نخواهند بود، زیرا ایشــان مســائل 
حاشیه ای دیگر را در نظر دارند. مدیریت قبلی 
سالن ژیمناستیک را به نحو شایسته ای درست 
کردند و تمام وسایل الزم ویژه دختران و پسران را 
درآن تعبیه کردند. من به عنوان یک عضو هیئت 
علمی قدیم تربیت بدنی دانشــگاه و کسی که 
ورزش را با تمام وجود حس کرده و به طور کامل 
می شناســد، به خاطر از بین رفتن ســالنی که 
بیشتر از 30 سال دانشجویان دانشگاه شریف 
در آن فعالیت داشــتند و به تازگی مجهز شــده 
بود، گریستم! وسایل موجود درسالن به شرح 
ذیل بود: پیســت زمینی، اکروجت، ترامپولین 
کوچــک و مینــی ترامپولیــن، 3 عــدد موازنه 
دختران، پارالل، خرک تمرینی، دارحلقه، خرک 
حلقه، خرک مطبق، نردبان ســوئدی و وسایل 
دیگر. این طور به نظر می رسد که وسایل مذکور 
مرتبًا جابه جا شده و در معرض آسیب قراردارند. 
سؤال این است که آیا از بین بردن تدریجی این 
وسایل خسارت به دانشگاه و بیت المال نیست 
و چنانچه این وســایل به کار دانشــگاه شریف 
نمی آیند، چرا در اختیار مراکزی که برای رشد 
نوجوانان و جوانان می توانند از آن ها استفاده 
احســن کنند، قرار نگیرند و اینجــا به ضایعات 

تبدیل شوند؟
لطفًا شما بپرسید این وسایل کجا هستند و چه 

برنامه ای برای آن ها در نظر دارند.
باآرزویتوفیقالهی
مهینمرادی

نخستین همایش مازنی های شریف  روز یکشنبه از ساعت 16:30 الی گزارش
21:30 در سالن جابر برگزار شد. در این مراسم مهمانان 
متعددی از مسئولین استانی و معاونین وزرا و نمایندگان 
مجلــس و همچنین دانشــجویان مازنــی و غیرمازنی 
دانشگاه شریف و دیگر دانشگاه های شهر تهران حضور 
داشتند. مراسم با سخنرانی دبیر همایش، جناب آقای 
رنجکش شروع شــد و با پخش چند کلیپ و سخنرانی 
آقــای ســلیمانی و حجت االســالم نقویــان و تقدیر از 
حامیان، بخش اول به پایان رســید. پــس از پذیرایی و 
وقفه ای 30 دقیقه ای، قســمت دوم مراسم که به زبان 
مازندرانی بود و برنامه های مفرحی برای آن تدارک دیده 
شــده بود، آغاز شــد. افتتاحیه بخش دوم اجرای گروه 
موسیقی شمال به خوانندگی استاد علمباز و سرپرستی 
استاد محمدی بود که با اجرای قطعات خاطره انگیز و 
اصیل مازندرانی فضای ســالن را شورانگیز کرد. پس از 
آن برنامه صندلی داغ با حضور استاد امینی عضو هیئت 
علمی دانشکده کامپیوتر و پهلوان قاسم رضایی دارنده 
مدال طالی المپیک و مجــری برنامه مرتضی ملکیان 
برگزار شــد که با اســتقبال مهمانان مواجه شد. پس از 
معرفی کادر اصلی همایش مراسم شام به همت اسپانسر 
برنامه شــرکت لبنی کاله آمل برگزار شد که با استقبال 
مهمانــان همایــش و دوســتانی کــه تــا دیروقــت در 
دانشــکده ها باقی مانــده بودند مواجه شــد! از نکات 
برجسته همایش می توان به سخنرانی حاج آقا نقویان 
پیرامون مســائل و کمبودهای اجتماعی استان و لزوم 
توجه مسئولین به زیرساخت های فرهنگی و همچنین 
پتانسیل هایی همچون ظرفیت گردشگری اشاره کرد. 
همچنین سخنرانی جناب آقای سلیمانی که روند رشد 
شــرکت کالــه و اســتفاده از فرصت هــای بــازار جهت 
گسترش صنعت را توضیح دادند با استقبال و سؤاالت 
مهمانان مواجه شد که ایشان با حوصله به آن ها پرداخته 
و پاسخ دادند. در بخش طنز برنامه نیز سؤاالت مجری 
برنامه جناب آقای مهدوی مطلق و جواب های مهمانان 
مخصوصًا پهلوان قاسم رضایی با تشویق و خنده های 
مکرر مهمانان همراه شد. مراسم شام نیز که معمواًل جزء 
برنامه های دانشــجویی نیســت، صفی طوالنی در پی 
داشــت و مهمانان ضمــن میل غذای اصلــی به نوعی 
نمونه برداری دسرها و کاالهای جدید کاله را نیز انجام 

دادند.
همایــش مازندرانی هــای شــریف با هدف آشــنایی 
مازندرانی هــا با یکدیگر، افزایــش همدلی و همکاری 
دانشجویان هم استانی و همچنین شنیدن دغدغه های 
فرهنگی و علمی استان و آشــنایی با راه  حل های این 
معضــالت برگزار شــد که به زعــم مســئوالن برگزاری 
همایش، اکثریت اهــداف این همایش محقق شــد. 
تأسیس انجمن مازنی ها و تشکیل پایگاه اطالعاتی از 
مازندرانی ها و همچنیــن برگزاری همایش های آتی از 

برنامه های دیگر دست اندرکاران این همایش است.
دســت اندرکاران برنامه به نمایندگی از مازندرانی های 
دانشگاه شــریف از همه مهمانانی که قدم رنجه کردند 
و در این همایش حضور یافتند تشکر کرده و امیدوارند 

برنامه های تدارک دیده شده رضایت مهمانان را جلب 
کرده باشــد. خواننــدگان محترم مــی توانند چنانچه 
پیشنهاد یا انتقاد خاصی بر این همایش متفاوت مدنظر 
 sharif-mazani.ir دارند، از طریق پایگاه اینترنتــی
پیام خود را به مسئولین برگزاری همایش برسانند. اگر 
می خواهید عکس ها و اخبار بیشــتری در رابطه با این 
همایش و مجموعه به دست آورید، می توانید به کانال 

تلگرام همایش ملحق شوید.
Telegram.me/sharif_mazani

حاشیه ها
در ابتــدای مراســم مجری بــا اســتفاده از رانت   
مجری گری از پدر و مادر خود که در ســالن حضور 
داشتند تقدیر کرد که با تشویق حضار همراه شد.

آقــای ســلیمانی در حین توضیح روند پیشــرفت   
شرکت کاله از راه حل های هوشمندانه و زیرکانه ای 
که استفاده کرده  بود پرده برداشت که با تشویق و 

استقبال مهمانان همراه شد. 
اســتفاده از زبان فارســی و مازندرانــی به صورت   
مخلوط در سخنرانی مهمانان اصلی بسیار جالب 

و یادآور فضای مصاحبه در مازندران بود.
در قسمت اجرای موسیقی زنده که بالفاصله پس از   
وقفه و پذیرایی انجام شد، گروه موسیقی با طبل و 
نقاره به اجرای مراسم آئینی نوروزخوانی پرداختند 
و از میان جمعیت عبورکردند که با استقبال و ذوق 

مهمانان همراه شد.
خواندن شعری مازنی که از کمرنگ شدن رسومات   
قدیمی مازندران شکایت می کرد، با حاشیه هایی 
همراه شــد. مخصوصًا وقتی که شاعر از وجود آب 

در محصوالت لبنی شکایت می کرد!
در بخش جذاب صندلی داغ حواشی بسیار پررنگ   
بود. تعویض مجری که ظاهرًا هماهنگ شده بود، با 
حمله به مجری اصلی انجام شد که خنده حضار را 

در پی داشت.
در پاسخ به سؤال بزرگ ترین اشــتباه زندگی که از   
دکتر امینی پرسیده شــد، حضار بلند فریاد زدند 
ازدواج! این درحالی اســت که خود استاد ندیدن 
یــک برگه ســؤال شــیمی در کنکور سراســری را 

بزرگ ترین اشــتباه خود پنداشــت. پهلوان قاسم 
رضایی هم بزرگ ترین ســوتی زندگی خود را تقلب 

ناموفق در درس عربی عنوان کرد.
  در بخــش تک کلمــه نیز قاســم رضایــی پس از 
شــنیدن کلمه خدا عنــوان کرد که  همــه ما خدا 
هســتیم و ایــن جمله با اســتقبال شــدید حضار 

مواجه شد.
  با نشــان دادن عکس نیســان آبی و پرسیدن نظر 
شرکت کنندگان درمورد آن، استاد امینی از ترس 
خود هنگام رانندگی در مواجه با نیسان آبی سخن 
گفــت و پهلوان رضایــی هم عنوان کــرد که پدر او 
راننده نیســان اســت. ملکیان نیز عنوان کرد که  
نیســان با پالک معروف »ط ایــران 72« متعلق به 
شهر نور است که با تشویق نوری های سالن مواجه 

شد.
در ابتدا و انتهای بخش صندلــی داغ، مخصوصًا   
هنگام پخش مســابقه فینال المپیک که منجر به 
کسب مدال طالی قاسم رضایی شد، وی با تشویق 
شدید حضار مواجه شد که چندین بار از جای خود 
برخاست و به ابراز احساسات مهمانان پاسخ داد.

همچنین در این مراســم »کــدوی بلورین بهترین   
کارگردانــی« به فلیم »کدوها پــرواز نمی کنند« به 
گروه کارگردانی متشکل از احسان مهدی پور رزه 
کناری و رضا فیروزمندی رسید که فیروزمندی در 
سخنان خود از استاد خود الخاندرو ایناریتو و نوید 
روح پرور رئیس کمپانی »مازند پیکچرز« تشکرکرد.
دربخش »شــعر یادت نره« علی رغم تالش مجری   
همه سؤاالت با هم خوانی حضار پاسخ داده شد و 
به دلیل راهیابی همه شــرکت کنندگان در مسابقه 
به قســمت های بعدی، از همه شرکت کنندگان با 

تقدیم »کهی« تقدیر شد. 
در بخش معرفــی کادر نیز از شــرور معروف بابلی   
که کلیپ آن اخیــرًا درفضای مجازی پخش شــد 
نام برده شــد که دلیل آن هم محلــی بودن یکی از 

برگزارکنندگان مراسم با مهدی گاوزن بود.
در قســمت انتهایی و شــام مراسم شــاهد 30درصد 
اضافه مهمان بودیم که عمدتًا دانشــجویانی بودند که 

تا دیروقت در دانشگاه مانده بودند. 

پهلوان،حاجآقاوکارآفریندرهمایشمتفاوتمازنیهایشریف

شماهمهخنابدونکهبمونی
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الزم نیست حتمًا دانشجوی دکتری  علمی
 باشــید و نیازمند به چــاپ مقاله تا  میالد هنرمند

ســر و کارتــان بــه عباراتــی ماننــد ISI، Citation، و 
H-index بیفتد. همین که شــریفی هســتید، حتمًا 
این ها به گوشــتان خورده اســت. البتــه هندوانه زیر 
بغلتان نمی گذاریم، چرا که مدت هاست هر عابری که 
گــذرش به انقالب افتاده باشــد حداقل بــا ISI کاماًل 
آشناســت. به طور ویژه دانشــجویانی که قصد گرفتن 
پذیرش در خارج از کشــور یا قبولی در مقطع دکتری 
دارند، سودای چاپ مقاله در نشریه های معتبر را دارند 
و شــاید از اوایل دوره کارشناسی در این باره کنجکاو و 
عالقه مند هستند. برای همین در این شماره به توضیح 
برخی اصطالحات مربوط برای عالقه مندان ناآشنا به 
ایــن مباحــث می پردازیم. )ایــن را هــم در پرانتز از ما 
بشــنوید که چاپ مقاله یعنی شــما توانایی انجام کار 
پژوهشی در یک زمینه خاص و افزودن حداقلی بر میزان 
فعلی دانش بشر را دارید. امری که نیازمند عالقه به کار 
علمی و کنجکاوی محققانه اســت. هرچند متأسفانه 
مالک ها و معیارهای فعلی ســمت و ســوی دیگری به 

فعالیت های علمی ما داده اند.(

ISI چیست؟
 Institute for Scientific( مؤسســه اطالعات علمی
Information( که در ســال 1960 تأســیس شــده، 
مرکزی برای علم ســنجی و ارزیابی نشریه های علمی 
است. مؤسسه ISI در واقع به طور اختصاصی اطالعات 
مربوط به ارجاع مقاله ها را بایگانی می کند و این امکان 
را به پژوهشگران می دهد تا بدانند کدام مقاله ها بیشتر 
مورد ارجاع قرار گرفته انــد و همچنین چه مقاله هایی 
از یک مقاله بخصــوص مطلبی را نقل قــول کرده اند. 
بانک اطالعات ISI شامل مهم ترین نشریه های علمی 
منتشــر شــده در دنیا به منظور تبادل اطالعات میان 

پژوهشگران مختلف است.

ISI را در سال 1960 اوژن گارفیلد تأسیس کرد و بعدا 
آقای تامســون آن را خریــداری کــرد و در حال حاضر 
به عنوان مؤسســه اطالعات علمی تامســون شناخته 
می شــود. این مؤسســه قســمتی از شــرکت میلیارد 
دالری آقای تامســون اســت. این پایــگاه، اطالعات 
کتاب شــناختِی مقــاالت را همــراه با چکیــده آن ها 
و همچنیــن اطالعــات کتاب شــناختی  منابــع مورد 

استفاده شان را ارائه می کند.

شاخصIF  در نشریه های ISI چیست؟
 ISI برای ارزیابــی و اندازه گیری اهمیت و رتبه هر یک 
از نشــریه های تحت پوشش فهرست نویسی خود، سه 
شاخص دارد که کاربردی ترین آن ها ضریب تأثیرگذاری 
یا IF است. ISI هرساله این عامل را بر مبنای ارجاعات 
صورت گرفته به هر یک از نشــریه های علمی محاسبه 
می کند. برای مثال اگر در سال 94 جمعًا 40 ارجاع به 
یک نشریه صورت گرفته باشد و در آن نشریه در سال 92 
تعداد 26 مقاله و در سال 93 تعداد 24 مقاله چاپ شده 
باشد، ضریب ارجاع آن نشــریه از تقسیم 40 بر 50 به 
دست می آید. یعنی به طور متوسط هر مقاله آن نشریه 
0/۸ مرتبه مورد اســتناد مقاله های دیگــر قرار گرفته 
اســت، در نتیجه این ضریب نه برای مقاله یا نویسنده 

بلکه برای نشریه محاسبه می شود.

اچ ایندکس )H-index( چیست و نحوه محاسبه آن 
چگونه است؟

H-index، ابزاری جهــت ارزیابی کیفی پژوهش های 
علمی پژوهشــگران اســت. این شــاخص بــرای یک 
پژوهشگر عبارت است از H تا مقاله ای که او ارائه کرده 
اســت و به هر کدام حداقل H بار اســتناد شده باشد. 
برای مثال اگر 5 مقاله از کل مقاله های یک پژوهشگر، 
هر کدام حداقل 5 بار به عنوان مرجع در مقاالت دیگر 
مورد استفاده قرار گرفته باشند، شاخص H آن محقق 

برابــر 5 اســت. بنابراین H-index نتیجــه تعادل بین 
تعداد مقاله ها و استنادهاست.

دی او آی )DOI( چیست؟
 Digital Object( یا شناســه دیجیتالــی شــی DOI 
Identifier(، اســتانداردی اســت بــرای شناســایی 
و دسترســی به اســناد در محیــط دیجیتال کــه بنیاد 
بین المللــی DOI آن را ســاماندهی می کنــد. کاربرد 
عمومــی DOI نســبت دادن یــک شناســه یکتــا به 
مقاله هــای علمــی بــه منظــور دسترســی دائمی به 

مقاله های موجود در فضای اینترنت است.
هر مقاله با استفاده از DOI دارای لینک یکتایی مطابق 
زیر است که کاربر را به صفحه اینترنتی مربوط به مقاله 

dx.doi.org/DOI :می کند )redirect( هدایت
یکی از دالیل اســتفاده از DOI این است که صفحات 
اینترنتی در طول زمــان عمومًا دســتخوش تغییرات 
می شــوند. به عنــوان مثال ممکن اســت نــام دامنه 
وب ســایت میزبان یــک مقالــه تغییر کند و یــا آدرس 
اینترنتی مربوط به یک مقاله عوض شود. در این حالت 
لینک یکتای مقاله، شــما را به آدرس اینترنتی جدید 

هدایت می کند.

ارجاع و ارجاع به خود چیستند؟
ارجاع یا اســتناد )Citation( در واقع بیان این مطلب 
اســت که قســمت مشــخصی از مطالبی که در مقاله 
شــما به کار رفته، از منبع دیگری گرفته شده است. در 
ضمن اطالعات الزم برای دسترســی بــه منبع مذکور 
شامل نام نویسنده، عنوان کار، نام ناشر و زمان و محل 
نشر و شماره صفحه های منبع مورد استفاده در مراجع 
 )Self-Citation( ذکر می شــود. پس ارجاع به خــود
به ســادگی به معنای اســتناد به مقاله های قبلی خود 
پژوهشگر است که اســتفاده زیاد آن نکته ای منفی به 

شمار می رود.

مروریاجمالیبرشاخصهایپژوهشیرایج

DOIتاISIاز

علمــــــــــــــــــــــــــی شماره 683  سه شنبه 18 اسفند 1394

 ساخت سلول  خورشیدی 
به نازکی حباب صابون 

یک سلول خورشیدی را تصور کنید که به قدری 
نازک، انعطاف پذیر و ســبک است که می تواند 
تقریبًا بر هر ســطح و مــاده ای ماننــد لباس یا 
گوشی  هوشمند شــما و یا حتی بدون ترکیدن 
حباب صابون روی آن قرار بگیرد. پژوهشگران 
دانشــگاه ام آی تی اخیــرًا به فناوری ســاخت 
چنین محصولی دســت یافته اند که نازک ترین 
و سبک ترین سلول خورشــیدی تولید شده در 
جهان اســت. اگرچه ممکن اســت توسعه این 
ســلول های خورشــیدی برای تولیــد صنعتی 
ســال ها زمان ببرد، اما کارهای آزمایشــگاهی 
صــورت گرفتــه رویکــرد جدیــدی را در تهیــه 
ســلول های خورشــیدی نشــان می دهــد که 
نویددهنده تأمین انرژی نســل بعدی وســایل 
الکترونیکی قابل حمل اســت. این پژوهش به 
سرپرســتی والدیمیر بالوویچ اســتاد ام آی تی 
 Organic Electronics انجام گرفته و در نشریه
منتشر شــده اســت. به گفته بالوویچ و فریبرز 
مسیح پژوهشگر ایرانی، نکته کلیدی در رویکرد 
جدید این اســت که خود ســلول، الیه زیرین و 
پوششــی حفاظتی بــرای آن به طــور هم زمان 
در یک فرایند تولید می شــوند. تولید هم زمان 
سلول و الیه هم زمان آن باعث می شود که سلول 
در برابر گــرد و غبار و ســایر آالینده ها حفاظت 
شــود. در آزمایش های اولیه گروه پژوهشی از 
یک پلیمــر انعطاف پذیر رایج به نام پاریلن برای 
ایجــاد الیه زیرین و پوشــش حفاظتی و از ماده 
آلی دی بوتیل فتــاالت )DBP( برای تولید الیه 
اولیه جذب کننده نور استفاده کردند. برخالف 
روش های مرسوم تولید سلول های خورشیدی 
کــه نیازمند دمــای باال و مواد شــیمیایی مضر 
هســتند، کل این فرایند در یک محفظه خأل و 
در دمای اتاق، بدون استفاده از هرنوع حاللی 
انجام می شود. در این روش برای تولید هم زمان 
الیه زیرین و ســلول خورشیدی از تکنیک های 
رســوب بخار استفاده شــده که در آن ها گرما، 
فشــار و واکنش های شــیمیایی یک پوشــش 
بســیار نازک از یک ماده خاص ایجاد می کنند. 
بــه اعتقاد و ادعــای پژوهشــگران نازک ترین و 
سبک ترین سلول خورشیدی کامل با این روش 
ساخته شــده اســت، به نحوی که برای اثبات 
این ادعا آن ها یک ســلول در حیــن کار را روی 
یک حبــاب صابون قرار دادند. بــه گفته جوئل 
جین یکی از اعضای گروه پژوهشــی دانشگاه 
ام آی تی، اگر شــما کمی محکــم نفس خود را 
بیرون دهید، حتی ممکن است باد آن را با خود 
ببــرد. در حقیقت ممکن اســت این ســلول ها 
نازک تر از آنی باشــند که در عمل بــه کار آیند. 
البته با وجود این وزن کم، نســبت توان به وزن 
این ســلول ها بسیار باالســت. درحالی که یک 
سلول خورشیدی معمولی مبتنی بر سیلیکون 
توان 15 وات بر کیلوگرم دارد، سلول های جدید 
بازده 6 وات بر گرم را از خود نشــان داده اند که 

400 برابر بیشتر است.

کشف ژن سیری
دانشمندان علوم اعصاب در دانشــگاه ام آی تی در پژوهشی که روی کرم ها انجام 
دادند، موفق به کشف ژنی شــدند که در کنترل حالت های رفتاری مانند سیری و 
 vps-50  گرسنگی و خواب و بیداری نقش مهمی دارد. این ژن که پژوهشگران آن را
نام گذاری کرده اند به تنظیم نوروپپتیدها کمک می کنند. نوروپپتیدها پروتئین های 

ریزی هســتند که اطالعات را بین ســلول های عصبی منتقل می کنند. این نوع انتقال پیام، در کنترل رفتار 
حیوانات و انسان ها اهمیت دارند. کرم های فاقد vps-50 قادر به ارسال پیام سیری نیستند و به نحوی رفتار 
می کنند که گویا همچنان گرسنه اند. غیبت ژن vps-50 همچنین در افراد مبتال به اوتیسم نیز دیده شده است.

 مایع سازی الکترون ها
همانند اصطکاک که حرکت اجسام را روی سطوح کند می کند، مقاومت الکتریکی 
جریان الکترون ها در مسیر سیال را سخت می کند. اما نتایج پژوهش جدیدی نشان 
می دهد که رفتارهای عجیبی مانند مقاومت منفی بر اســاس اثرات ســیال مانند 
می توانــد دیده شــود. دو فیزیکدان نشــان داده اند که گاهی اوقــات الکترون ها 

می توانند با همکاری یکدیگر با ایجاد گردابه ها و حرکت عقب رونده جریان، مقاومت الکتریکی را پشــت سر 
بگذارند. پیش بینی مقاومت منفی تنها یکی از آثار عجیبی اســت کــه برهم کنش قوی ذرات در صفحه های 

گرافن )یک فرم دو بعدی کربن( تحت شرایط خاص از خود نشان می دهند. 

نسبت طالیی
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اولین ماراتن برنامه نویسی در حوزه گردشگری
دانشگاهشهیدبهشتی: هاکاتریپ اولین ماراتن برنامه نویسی موبایل و وب در 
حوزه  گردشگری، روزهای 19 الی21 اسفندماه 1394 در دانشگاه شهید بهشتی 
برگزار خواهد شد. هاکاتریپ با حضور 40 تیم 3 تا 5 نفره برگزار می شود. تیم ها در 
روز اول با چالش های خود آشــنا شده و به کمک مربیان به ارائه  راه حل هایی برای 

ایــن چالش ها می پردازند. مربیان حاضر در هاکاتریپ، باتوجه بــه پارامتر های ارزیابی که از قبل در اختیار 
ایشــان قرار داده شده اســت، 10 تیم را برای ارائه نهایی محصول خود در برابر داوران انتخاب می کنند. در 

نهایت تیم های اول تا سوم انتخاب و  جوایزی به آن ها اهدا می شود.

همکاری علمی از جنس پردیس
دانشــگاهتهران:در جریان دیدار ســعید آبادی، معــاون بین الملل پردیس کیش 
دانشــگاه تهران با فردریک گنود، مدیر منطقه ای مدرسه مدیریت و تجارت دانشگاه 
اروپایی سوئیس ، مقرر گردید دو طرف در زمینه تأسیس دوره های بین المللی مشترک 
تبادل دانشجو، برگزاری دوره های کوتاه مدت و جذب دانشجویان عالقه مند در منطقه 

همکاری کنند.  قرار است تفاهم نامه مشترک همکاری در آینده نزدیک به امضای این دو دانشگاه برسد. گفتنی است 
مدرسه مدیریت و تجارت دانشگاه اروپایی سوئیس در میان بیست مؤسسه برتر این حوزه در اروپا است و رشته های 
متنوعی در حوزه های مدیریت و ام بی ای در پردیس های خود در ژنو، بارسلونا، مونیخ و بروکسل برگزار می کند.

روی خط خارج

ماساچوست،کمبریج: براساس  کمی آن سوتر
انجــام شــده، مترجم: حسین رجبی کــه  مطالعــه ای 

91درصــد از مشــارکت های اعضای هیئــت علمی، 
مدرسان و محققان دانشگاه هاروارد در سال 2015 به 
وزیر خارجــه ســابق ایاالت متحــده خانــم هیالری 

کلینتون رسیده است.
بیــن آوریــل و دســامبر 2015، مجمــوع ۸1 عضــو 

این دانشــگاه، حــدود 131هزار 
دالر به کمپین ریاســت جمهوری 
کلینتون، ســاندرز، بــوش، روبیو، 
و کریســتی کمــک کرده انــد. 37 
نفر هــم بیشــترین مشــارکت را با 
اعطــای 2700دالر بــه کلینتــون 
داشــته اند. دونالد ترامپ که هفته 
گذشــته در نظرســنجی آیووا اول 
شد، هیچ کمکی از اعضای هاروارد 
دریافت نکرده اســت! تد کروز نیز 
که دانشکده حقوق هاروارد درس 
خوانــده، هیــچ کمکــی دریافت 

نکرده است.
بــرای جمــع آوری ایــن آمــار، از 
دیتابیس های کمک هــای فدرال 
اســتفاده شــد و آن هایی که محل 
کار خــود را هــاروارد انتخاب کرده 
بودند و به عنوان اســتاد، مدرس، 
یا پژوهشــگر معرفی شــده بودند، 

شمارش شدند. محدودیت کمک برای افراد، به میزان 
2700 دالر در انتخابات اســت. بخشی از این سرمایه 
بــرای انتخابــات عمومی ذخیــره می شــود؛ چرا که 
مشارکت کنندگان ممکن است درخواست هزینه کرد 
آن را در صورت اعالم کاندیداتوری نامزد دلخواهشان 

داشته باشند.
محققان و اساتید دانشکده کسب وکار بیشترین پول را 

در سال 2015 به مبلغ 36600 دالر پرداخت کردند؛ 
در حالــی که دانشــکده هنر و علوم بــا مجموع حدود 
26هــزار دالر در رتبه دوم قــرار دارند. همه کمک های 
دانشــکده هنر و علوم در کنار دانشکده های پزشکی، 
آموزش، سالمت عمومی، طراحی به کلینتون و ساندرز 
رســید. یکــی از اعضای هیئــت علمی کــه 650دالر 
به کمپین کلینتــون کمک کرده، می گویــد که از این 

مشــارکت همکارانــش تعجب نکــرده و »می دانیم که 
رهبران بازرگانی و شرکت های بسیار ثروتمند خصوصی 
به ســمت محافظه کاران و جمهوری خواهان متمایل 
هستند، حال آنکه می دانیم اساتید به سمت لیبرال ها 
و طرف دموکراتیک متمایل تر هستند. سال هاست که 

چنین است.«
نتایــج مطالعه فعلی در راســتای مطالعه ای اســت که 

در بهار امســال انجام شــده بود و نیز در ســال 2011 
کــه به حــزب دموکــرات کمــک شــده بــود. از میان 
دریافت کنندگان کمک هیئت علمی، کلینتون به طور 
میانگین از هر نفر 1263 دالر دریافت کرده اســت. در 
مقایســه با وی ســاندرز به طور میانگین ۸6 دالر از هر 

نفر دریافت کرد.
وقتی بــاراک اوباما اولین بار در ســال 2007 انتخاب 
شــد، بــه اعضــای هیئــت علمی 
هــاروارد بــرای مشــاوره در امــور 
سیاســت روی آورد. برخی دیگر از 
اعضای این دانشگاه در جمع آوری 
مشارکت ها برای وی نقش بسزایی 
داشــتند. هرچنــد ارتباط خاصی 
میــان هــاروارد و حــزب دموکرات 
نیســت، امــا پیش بینی می شــود 
اساتید هاروارد به عنوان مشاوران 
سیاســی کاندیداهــای این حزب 

فعالیت کنند.
هرچند برخــی اســاتید معتقدند 
آن هایی که در سیاســت به صورت 
فعاالنه شــرکت دارنــد باید نظرات 
سیاســی خود را از تدریس خود در 
کالس هــا تفکیک کننــد. »وقتی 
شــما در نقــش معلــم در کالس 
هســتید بایــد بتوانید بــه صورت 
خنثی عمــل کــرده و دیدگاه های 
سیاسی خود را وارد نکنید. اگر اساتید به مدت زیادی 
درگیــر کار با کاندیداها باشــند، باید ارتبــاط خود را با 
دانشجویانشان قطع کنند. اســاتید باید نقش خود را 
به عنوان یک شــهروند از نقش خود به عنوان اســتاد 
تفکیک کنند و آنچه را که دوست دارند اتفاق بیفتد، در 
هنگام بررســی آنچه واقعًا درحال اتفاق افتادن است، 

جدا کنند.«

درآستانهانتخاباتریاستجمهوریآمریکا

کمکهایزیاداعضایهیئتعلمیبههیالریکلینتون

کمیک برگزیده

شماره 683  سه شنبه 18 اسفند 1394کـــــــمی آن ســـــــــوتر

مقایسه ای کوتاه بر پژوهش در 
آن سوی اطلس و این سوی اطلس 
اینکــه کیفیــت پژوهش در  ماندانا توکلیان

دانشگا ه های خارج از کشــور نسبت به ایران از 
سطح باالتری برخوردار است، مسئله ناآشنایی 
نیست. این واقعیت دالیل بسیار زیادی دارد که 
جای بحث فراوان دارد. اما من در اینجا به یکی از 
دالیلی که شــاید کمتــر به آن فکر کرده باشــیم 
می پردازم. چیــزی که هر هفته به صورت منظم 
روی دیوارهــای دانشــکده دیــده می شــود، 
آگهی های مربوط به سخنرانی های علمی است. 
این ســخنرانی ها ممکن است توســط اساتید 
دانشــکده، دانشجوهای پســادکتری، اساتید 
دانشکده های دیگر که موضوع پژوهش آن ها به 
زمینه های تحقیقاتی دانشکده مربوط می شود 
یا اساتید دانشگاه های دیگر انجام شود. موضوع 
این صحبت ها هم مربوط به پروژه  در حال انجام 
یا یکی از مقاله های ســخنران است. چیزی که 
بسیار نظر مرا به خود جلب کرده، برگزاری مداوم 
این گونه جلسات و استقبال گسترده  دانشجویان 
اســت. از آن جالب تــر ایــن اســت کــه کســر 
قابل توجهی از شــرکت کننده های هر جلســه 
اساتید دانشگاه هســتند. و اما تأثیر مثبت این 
صحبت ها روی کیفیت پژوهش در آن دانشگاه 
چیست؟ اول، ذهن دانشجوها باز می شود. آن ها 
با شرکت در این جلسات در مدت کوتاهی از نحوه 
انجام پروژه و نتایج آن مطلع می شــوند و به این 
ترتیب زمینه  عالقه مندی خود را می یابند و مسیر 
تحقیقاتی آن ها تا حدی روشــن می شود. دوم، 
دیگر اســاتید بــه صــورت جزئی تــر در جریان 
پروژه های جاری همکاران خود قرار می گیرند و 
این شــروعی می شــود برای همــکاری آن ها. 
بدین ترتیب استادی که موضوعی در ذهن دارد 
بدون علم در آن زمینه پروژه تعریف نمی کند و در 
عوض، با در نظر گرفتن یک تیم اساتید راهنمایی 
که هر کــدام در یــک زمینــه تخصــص دارند، 
پروژه هــای هدفمندتری تعریــف می کنند. در 
نتیجه پویایی دنیای تحقیقاتی در دانشگاه های 
خارجی خیلی راحت به چشم می آید. اما اتفاقی 
که در دانشــگاه های ما رخ می دهد چیســت؟ 
اســاتید از تــرس فــاش شــدن موضوعــات 
تحقاتی شان تمایلی به توضیح دادن آن به بقیه 
ندارند، چرا که ممکن است از آن ها سوء استفاده 
شود. »تیم استاد راهنمایی« شکل نمی گیرد و به 
تبع آن استاد راهنما ممکن است در یک بخش از 
پروژه دانش نداشته باشد و بدین ترتیب دانشجو 
تنها می ماند و کیفیت پروژه پایین می آید. بعضًا 
دیده شــده که افــرادی کــه از خارج از کشــور 
می آیند، ســخنرانی علمی برگزار می کنند. اما 
تعداد دانشجوهای شــرکت کننده بسیار ناچیز 
است و از بین آن ها هم تعداد زیادی فقط به امید 
یافتن منفذی برای پذیرش گرفتن از دانشــگاه 
شخص سخنران شرکت می کنند. این است که 
دانشجو چشم بسته موضوع و اســتاد راهنما را 
انتخاب می کند و در بســیاری از موارد در همان 

ابتدای کار پشیمان می شود.  



نوستراداموس در مایکروسافت
یکی از ویژگی های جالب موتور جست وجوی بینگ، پیش بینی هایی است که از نتایج 
مســابقات و رویدادهای مختلف اعالم می کند. از مسابقات فوتبال گرفته تا دنیای 
موســیقی و هالیوود. قبل از اعالم نتایج و نام برندگان مراسم اسکار، مایکروسافت 
سایتی را راه انداخته بود که با آپلود عکس شما در آن، به شما می گفت که به کدام فرد 

مشهور شباهت دارید. کورتانا نیز به روزرسانی شد تا درباره مراسم اسکار اطالعات جالبی به کاربران دهد. اما 
جالب تر از همه بینگ بود که تعداد زیادی از پیش بینی هایش درست از آب درآمد. در میان نام های پیش بینی شده 

جالب ترین آن ها نام »لئوناردو دی کاپریو« بود که بینگ پیش بینی کرده بود امسال اسکار خواهد گرفت.

عرضه محدود هالولنز
مایکروسافت باالخره هالولنز معروفش را به طور محدود و فقط برای توسعه دهندگان 
ارائه می کند. هالولنز، گجت شگفت انگیز و پدیده این روزهای دنیای تکنولوژی، 
اولین دستگاهی اســت که برای کار کردن به هیچ وسیله دیگری نیازمند نیست و 
همه چیز درون این کامپیوتر هالوگرافیکی انجام خواهد شد. هالولنز به زبان ساده 

زندگی عادی و واقعی را با المان های غیر واقعی و باکیفیتی باال ادغام می کند. موارد استفاده آن هم روز به روز 
بیشتر می شــود. از فعالیت های فضایی ناسا گرفته تا موارد ســاده روزمره مثل بازی و ارتباطات اجتماعی، 

استفاده در مدارس برای آموزش و ادارات و شرکت ها. 
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اف یـــــــــــــــــــــــــک بازی

نرم افزار

شماره 683  سه شنبه 18 اسفند 1394

»سم لیک« را می شناسید؟ او یکی  اف یک
از بازی ســازان خوش نــام زمــان سحر بختیاری

حاضر و از آن نویسنده های تمام عیار است. کارش را با 
خلق شخصیت »مکس پین« آغاز کرد که حسابی هم 
گل کاشــت و معروف شد. سپس پنج سال از عمرش را 
برای نوشتن داستانی پیچیده، عمیق، درگیرکننده و 
روان شناسانه به نام آلن ویک  صرف کرد که سرانجام در 
ســال 2010 به بازار آمد. آلن ویک، اوج استعدادهای 
لیک در داســتان نویســی و خلق فضاهــای ماورایی و 
پیچیده را نشان می دهد. حاال لیک یک بازی جدید به 
 نام »شکست کوانتومی« )Quantum Break( ساخته 

که از هر نظر شاهکار است.
ماجرای کوانتوم بریک در شــمال شــرقی آمریکا و در 
دانشــگاه ریورپــورت )Riverport( رخ خواهــد داد، 
جایی که ســه دانشــمند علم کوانتوم به نام های جک 
جویس، بــث ویلدر و پاول ســیرین در شــرکتی به نام 
مونــارک )Monarch( مشــغول به تحقیــق و مطالعه 
درمورد جابه جایی در زمان هستند. در این بین ناگهان 
با اتفاقــی عجیب همه چیــز تغییر می کنــد و این امر 
موجب شکســت زمان می شــود. حادثه ای که باعث 
به وجود آمدن جهان جدیدی شــده است، جهانی که 
در آن زمان آهسته می شود، متوقف می شود و یا حتی 
سرعت می گیرد.حال سه شخصیت ماجرا که در معرض 
ایــن حادثه قرار گرفته انــد، هر کدام بــه نحوی دارای 
قدرت ها و قابلیت هایی فرا انسانی هستند و می توانند 
زمان را کنترل کنند. به طور مثال جک می تواند زمان 
را متوقف کند یا پاول که بیشــتر از آن دو در معرض این 
اتفــاق قرار گرفــت و رییس اصلی شــرکت مونارک نیز 
هست، می تواند آینده را ببیند. او این مشکل را زیر سر 
جک و بث می داند و حال این دو تحت تعقیب نیروهای 

مونارک قرار گرفته اند.
یکی از نکات مثبت داستانی این بازی ایجاد موقعیت 
برای کنترل هر سه شخصیت است و قادر خواهید بود 
هر شــخصیت را به همراه نیرو و توان منحصر به فردش 
کنترل کنید. این موضوع وقتی جذاب تر می شــود که 
می دانیم سم لیک نویسنده داستان بازی است، پس 
خود را برای داســتانی درگیر کننده و پرپیچ وخم آماده 
کنید. در طول بازی هم نقش شخصیت ِخیر را کنترل 
می کنید و هم در نقش شــخصیت َشر  بازی می کنید. 
کوانتوم بریــک ترکیبــی از بهترین  نــکات آلن ویک و 
مکس پین است؛ داســتان های منحصر به فرد در کنار 
گیم پلی درگیر کننده و بازی بــا زمان همه چیز را برای 
یک اثر عالی مهیــا خواهند کرد. امــا در عین حال در 
کوانتوم بریک این بار نه اســلحه های بی شــمار مکس 
پین وجود دارد و نه چراغ قــوه آلن ویک، بلکه»زمان« 

قدرت اصلی شماست.
یــک کار متفــاوت دیگــر در کوانتوم بریک نســبت به 
بازی های قبلی اش، قرار دادن سریال های کوتاه پس 
از پایان هر بخش از بازی است. انتخاب های قرار گرفته 
شــده در مسیرتان بســته به پیشــروی داستان توسط 
دو شــخصیت قبلی تغییر خواهد کــرد. اما بازهم این 
پایان ماجرا نیست، پس از تصمیماتی که با پاول اتخاذ 
می کنید، سریالی که به نمایش درمی آید بازهم بسته 
به انتخاب سرنوشت بازی تغییر کرده و بر اساس همان 
تصمیمات برایتان بــه نمایش درمی آید. پس این گونه 
نیست که هربار یک چیز را ببینید، بلکه طبق راه و روش 

شما آن هم تغییر می کند.
یکی از نکاتی کــه در آلن ویک و مکــس پین ما را غرق 
خودشــان می کردند، اتمســفر و جو گیرای این دو اثر 
بــود. کوانتوم بریک از این نظــر همانند دو بازی قبلی 

دارای اتمسفری گیراســت، اما چیزی که آن را با دیگر 
بازی هــای ایــن اســتودیو متمایز می کنــد، گرافیک 
چشم نواز آن است. اگر گرافیک آلن ویک و مکس پین 
در زمان خود با تمام تکنیک ها و ریزه کاری هایشان در 
سطح خوب و قابل قبولی ارائه شدند، کوانتوم بریک را 
باید در ستون عالی ها قرار داد. به لطف پشتوانه مالی 
قدرتمندی مانند مایکروسافت، این استودیو توانست 
افرادی قدرتمند در زمینه گرافیک و انیمیشــن جذب 
کنــد. تکنولوژی های فراوانی برای ســاخت این بازی 
به کار گرفته شده است و جزئیات اجسام بسیار دقیق و 
با حوصله طراحی شده اند. از ذرات آتش و آب گرفته تا 
خرده شیشه ها و میله گردهای به کار رفته در پل. وقتی 
در بین آن ها راه می روید دو نکته توجه شما را به شدت 
جلب می کند. یکی پویایــی و داینامیک بودن ذره ها و 
اجسام اســت. مثاًل تیری تازه شلیک شده و نارنجکی 
منفجر شــده در حالت ســکون قرار دارنــد و وقتی از 
کنار آن ها رد می شــوید لباس و پوســت بدن و صورت 
شخصیت بازی تحت تأثیرش قرار می گیرند و همچون 
منبعی نور کاماًل بر روی او اثر می گذارند. نکته دوم که 
در ذره ذره این اجســام گنجانده شــده  است، فیزیک 
آن هاست. هر جسم و هر ماده ای فیزیک منحصر به فرد 
خود را دارد. اگــر از میان یک توده اجســام که در هوا 
معلق مانده اند، حرکت کنید شــخصیت بازی آن ها را 
با دســت کنار می زند و اجســام با برخورد به بدن او به 
اطرافش هدایت می شوند. این تکنولوژی به نام »ماده 
 )Digital Molecular Matter( »مولکولی دیجیتال
خوانده می شــود و باعث می شود هر جســم در بازی 
ماهیت خود را داشته باشــد و آن بسته به نوع و قدرت 

ضربه ای که به آن وارد می شود تأثیرپذیر باشد.
منبع:زومجی

QuantumBreakبررسیبازی

گمشدهدرزمان
360 درجه 

از آنجایی که این شــماره 
آخرین شــماره روزنامه در 
این ســال اســت، باز هم 

اینجا بازی معرفــی می کنیم تا در عیــد بروید و 
حالش را ببرید. این بــازی 360 درجه نام دارد. 
گیم پلی آن ساده و در عین حال بسیار اعتیادآور 
است. یک صفحه داریم و یک گلوله که در صفحه 
حرکــت می کند و کنتــرل آن با شماســت. تنها 
کاری کــه باید بکنید این اســت کــه با چرخش 
صفحه در جهت ســاعتگرد یا خالف آن، گلوله 
را به الماس هایی که در صفحه ظاهر می شوند، 
برســانید و در عین حــال آن را از موانع تیزی که 
در صفحه ظاهر می شــوند و جایشان هم مداوم 
عوض می شود، دور نگه دارید. بازی 360 درجه 
به عنوان یکی از بهترین بازی های رایگان آرکید 
شناخته شده که بیش از یک میلیون نفر آن را در 
اولین ماه انتشــارش دانلود کرده اند. این بازی 
تنها یک بازی آرکید رایگان نیســت. بازی 360 
درجه دقت، عکس العمل و زمان واکنش شما را به 
معرض آزمایش گذاشته و شما را طوری به چالش 
می کشد که باید هم زمان چند کار انجام دهید. 
در تازه ترین نسخه این بازی، چند تغییر در بازی 
ایجاد شده تا آن را چالش انگیز تر و جذاب تر کند.

مطالعه راحت تر
ی  و ر متــن  لعــه   مطا
پس زمینه  روشن مخصوصًا 
در هنگام تاریکی همیشه 

ســخت اســت و باعث اذیت چشــم ها خواهد 
شد. به همین دلیل اپلیکیشــن های مختلفی 
حالــت NightMode را بــه ویژگی هــای خــود 
اضافــه کردند؛ امــا اپلیکیشــن های مهم تری 
همچون تلگرام، اینســتاگرام، فیس بوک، کروم 
و... توجه خاصی بــه این درخواســت کاربران 
ندارند و از همین رو، کاربران ناچار به استفاده از 
نسخه  عادی اپلیکیشن ها هستند. اپلیکیشن 
CF.lumen اما یک بار برای همیشه این مشکل 
را برای هر اپلیکیشنی حل کرد. البته باید تأکید 
کنیم که این اپلیکیشن و روش عملیاتی آن تنها 
برای مطالعه  متن ها مناســب است )مانند چت 
در تلگــرام یا خواندن مطالب یک وب ســایت( و 
در صورتی که قصد اســتفاده و تماشای عکسی 
را داشته باشــید،CF.lumen  ناامیدتان خواهد 
  CF.lumenکــرد. دلیــل آن هم این اســت کــه
دارای چند فیلتر مختلف اســت که مانند دیگر 
اپلیکیشن های تنظیمات صفحه، نور قرمز یا آبی 
صفحه را دستکاری می کند. اما در بین فیلترها، 
فیلتری با نام Invert وجود دارد که به کلی رنگ 
هر چه در صفحه نمایش قابل مشــاهده است را 

برعکس می کند. 
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پیشنــــــــــــــــــــهاد

آلبوم دخت پری وار با صدای علیرضا قربانی 
و آهنگســازی مهیــار علیــزاده، پیشــنهاد 
موســیقیایی این هفته ما به شماســت. این 
آلبوم دومین کار مشــترک  قربانی و علیزاده 
پس از حریق خزان اســت که در سال 1391 
بــه بازار آمد. مهیار علیزاده درباره این تجربه 
جدیدش می گوید: »دخت پری وار روی یک 
لبه باریک قدم برمی دارد. همان لبه باریکی 
که مجموعه حریق خزان از آن رد شده است. 
ردپایش هم هنوز آنجا هست؛ ولی اثر جدید 
ما جا پای آن نمی گذارد، بلکه با خطرپذیری 
بیشــتر گاهی بــه مخاطب نزدیــک و گاهی 
از او دورتــر می شــود«. 
همین چند خــط برای 
آن هایــی که بــه دنبال 
کارهای نو در موســیقی 
ســنتی ایران هســتند، 
کافی  اســت تا دخت پری وار را دوست داشته 

باشند. 
ســه قطعه در آلبــوم دخت پــری وار بی کالم 
اســت. در قطعات باکالم از اشــعار کالسیک 
ســعدی و عراقی و عطار نیشابوری استفاده 
شده است تا اشعار نوتری از فریدون مشیری، 
قیصر امین پور، هوشنگ ابتهاج، محمدعلی 
اســالمی ندوشــن و محمدعلی بهمنی. فرم 
غالب قطعات ارکســترال است. نکته آخر هم 
اینکه یکی از قطعات »پرده نشــین« نام دارد 

که تیتراژ سریالی با همین نام است.
دخت پری وار را می توانید به صورت سی دی 
بخریــد یا اینکه آن را به قیمت هر قطعه 799 

تومان از سایت بیپ تونز دانلود کنید.

 

آیدین آغداشــلو را نه فقط با نقاشی هایش که 
بــا مقاالت متعــددش در روزنامه ها و مجله ها 
می شناســیم. مقاله هایی از ســینما و تئاتر تا 
باستان شناسی و هنرهای ایرانی و اسالمی تا 

خوشنویسی و گرافیک و نهایتًا شعر. 
جمعه ای که گذشت، مجموعه هشت جلدی 
مقاله هــا و گفت و گو های آیدین آغداشــلو در 
مــوزه هنرهــای معاصر تهران رونمایی شــد. 
ایــن مجموعه شــامل بازنشــر هفــت جلد از 
کتاب های منتشــر شــده در ســال های قبل 
به همــراه یک کتاب جدید شــامل مجموعه 
مقاالت و نوشتارهای مطبوعاتی منتشر شده 

آغداشلو از سال 13۸۸ 
تا 1393 است. 

ایــن مجموعــه مقاله ها 
نوشــته هایی  شــاید 
پراکنــده در موضوعات 

مختلف باشــد، اما در واقع می تواند گونه ای 
بازشناســی فرهنگ و هنر گذشــته و معاصر 
ایران و جهان باشــد. بنابرایــن می توانید هر 
از گاهــی یک جلد از ایــن مجموعه را بخرید 

و بخوانید.
و  نقــاش  آغداشــلو متولــد 1319  آیدیــن 
در  ســال ها  کشــور،  برجســته  گرافیســت 
و  هنــری  فرهنگــی،  مختلــف  حوزه هــای 
مطبوعاتی فعالیت کرده است. تک چهره ها: 
مجموعه نقاشــی ها، از خوشی و حسرت ها: 
برگزیــده مقاله هــا، آقــا لطفعلــی صورتگــر 
شــیرازی و زمینــی و آســمانی: نگاهــی به 
خوشنویســی ایرانی از آغاز تا امروز، از جمله 

کتاب های آغداشلو هستند.

مجموعه مقاالت آغداشلو

فیلــم آمیــن خواهیــم گفــت ســاخته  
سامان ســالور بعد از پنج سال توانسته 
است مجوز بگیرد و در گروه سینماهای 
»هنر وتجربــه« اکران شــود. این فیلم 
چهارمین ســاخته سامان سالور است. 

آمیــن خواهیم گفــت در ایســتگاه دورافتاده ای 
بین اســتان های لرستان و خوزستان به نام »تنگ 
هفــت« فیلم بــرداری شــده اســت. در خالصــه 
داســتان ایــن فیلــم می خوانیم: پــس از خرابی 
و تعمیــر نشــدن پل ایســتگاه هفت، حســن که 
مســئول وســیله ای ابتدایی اســت کــه می تواند 
مســافران و کاالهــا را از روی رودخانه عبور دهد و 

»گرگر« نام دارد، قدرت پیدا می کند. او 
شب  ها در کوپه هایی از قطار سوخته ای 
اقامــت می کنــد و اصغر فرشــته که در 
قطــار محلــی دست فروشــی می کند، 
نزدیک تریــن دوســت او اســت. اصغر 
بعضی شــب  ها به شــهر برنمی گردد و نزد حســن 
می ماند. اما این موضوع موجب اختالف حســن 
با پیرمرد کم حرف و خشن راهبانی بنام قادر قمی 
می شود که خود را صاحب قطار سوخته می داند. 
انتقــال افراد مختلفی که قصد عبــور از رودخانه 
را دارنــد، در زندگــی معمولــی و تکراری حســن 

مسائلی را ایجاد می کند.

آمین خواهیم گفت

مالی سویینی نمایشنامه ای ایرلندی نوشته براین 
فری یل است. این نمایشــنامه داستان زنی نابینا 
را روایــت می کند که در پــی تالش ها و اصرارهای 
همســرش، چشــمانش را عمل می کند و قدم در 
دنیــای بینایان می گــذارد. مالی در ابتدا بســیار 
هیجان زده اســت، اما پس از مدتی دچار بیماری 
می شــود. مغزش اطالعات اشــیاء دیده شــده را 
مخابــره نمی کنــد و او با وجود دیــد دقیق، کاماًل 
کور اســت. مالی پس از این اتفاق کاماًل افســرده 

و بیمــار می شــود. او که چهل ســال در 
دنیــای نابینایــی زندگی کــرده بود، از 
اینکــه از این دنیــا مهاجرت کند واهمه 
داشــت و حــاال به خوبــی درك می کند 
تمــام دنیــای زیبــای نابینایــی را کــه 

مختص به خود بوده، از دســت داده اســت. مالی 
سویینی را مرتضی میرمنتظمی روی صحنه سالن 
ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر برده است. 
از میرمنتظمــی پیش از ایــن نمایش هایی چون 
ابرهــا، زن مرد و فرکانــس را دیده ایم. او همچنین 
سال گذشــته نمایش پی دو را در تاالر حافظ اجرا 
کرد کــه پرفروش تریــن نمایش ســال 93 در این 
تاالر شــد. میرمنتظمی مالی ســویینی را با گروه 
تئاتر »مشــق« کار کرده اســت. این نمایش تا 2۸ 
اسفندماه اجرا می شــود. برای رفتن به 
تماشاخانه ایرانشهر در پارک هنرمندان 
بهتریــن راه ایــن اســت که با متــرو به 
ایســتگاه طالقانی بروید. از آنجا تا پارک 

هنرمندان پنج دقیقه پیاده روی است.

مالی سویینی

مطالعــات  مؤسســه  اقتصــادی پیشنهاد سیاســی 
»پرسش« امسال هم به مانند سال های پیش 
بــرای دی وی دی هــای درس گفتارهایش 
فروش ویژه گذاشته است. دی وی دی های 
صوتی و تصویری از کالس های باارزشی که 
در طــول ســال های گذشــته بــا تدریــس 
اســتادانی بنام در این مؤسسه برگزار شده 
اســت. درس گفتارهایی از مراد فرهادپور، 
مصطفــی ملکیــان، صالح نجفــی، مازیار 
اســالمی، محمد مالجو، عادل مشایخی، 
محمــد رضایــی راد، نغمه ثمینــی، کمال 
اطهاری، مسعود نیلی، محمود سریع القلم 
و فرهــاد نیلــی که قطعــا از متفــاوت ترین 
مجموعه های  علوم انســانی در این ســال 
هاســت. هرچند بیشــتر ایــن کالس ها با 
موضوعات تاریخ اندیشــه، فلسفه، فلسفه 
سیاسی، هنر، فلسفه هنر، اقتصاد و اقتصاد 
سیاسی، تخصصی علوم انسانی به حساب 
می آیند و شاید با عالقه های شما همخوانی 
نداشته باشد، پیشنهاد ما این است که درس 
گفتارهای سینما و ادبیات این مؤسسه را از 
دســت ندهیــد. مخصوصــًا اینکه حــاال با 
تخفیف  ١٥ تا ٣٥درصدی نوروزی می توانید 
آن ها را از ســایت مؤسسه پرسش خریداری 

کنید.

سینما- تفکر
درس گفتارهای سینمایی مؤسسه پرسش 
مربوط به کالس های مازیار اسالمی است. 
شــاید بتوان مازیار اســالمی را مبدع دیدی 
جدید به ســینما در ایران دانست. دیدی که 
در ایران چندان مورد توجه نبوده و نیســت؛ 
تلفیــق دقــت فلســفی، دقــت روانکاوانه و 
نیــز دقت تکنیکــی بــرای بررســی آرا و آثار 

مهم ترین کارگردانان تاریخ سینمای جهان. 
در مجموعــه »ســینما-تفکر 2« این چهار 
دوره را خواهید داشــت: کابوس های فروید 
در سینما، ســینمای دیوید لینچ، سینمای 
مارتین اسکورســیزی و ســینمای ژان لوک 
گدار. مثاًل اســالمی در دوره »کابوس های 
فرویــد در ســینما« نقش و کارکــرد مفاهیم 
روان کاوانــه در ســینما را همــراه بــا چرایی 

اســتفاده از این مفاهیم و نشــانه های آن در 
فیلم های مختلف تشــریح می کند. گفتنی 
اســت که برخــی از ایــن دوره هــا را به طور 

جداگانه نیز می توانید خریداری کنید.
هنر و اندیشه

پیشنهاد دیگر ما به شــما دو مجموعه »هنر 
و اندیشه« اســت از درس گفتارهای »هزار و 
یک شب« نغمه ثمینی و »شکسپیر« محمد 

رضایی راد. درس گفتارهای رضایی راد شامل 
سه دوره »تحلیل آثار شکسپیر«، »شکسپیر، 
زبــان و سیاســت« و »شکســپیر، عشــق و 
سیاست« هستند. دو دوره درس گفتار نغمه 
ثمینی نیز شامل »داســتان و سلطه: هزار و 
یک شــب و خوانش اخالقی« و »داســتان و 
سلطه: هزار و یک شب و خوانش جنسیتی« 
است. برای مثال نغمه ثمینی در درس گفتار 
»داستان و سلطه: هزار و یک شب و خوانش 
جنسیتی« که سری اول از کورس سه دوره ای 
او درباره هزار و یک شب است، ضمن بررسی 
تاریخ نگارش این کتاب به بررسی سویه های 
جنســیتی این اثر می پردازد. زنــان و نقش 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاســی 
آن ها در داســتان های ایــن مجموعه محل 

توجه ثمینی در این درس گفتار است. 
یا اینکه محمــد رضایــی راد در درس گفتار 
»شکسپیر، عشق و سیاســت« با خوانشی 
از ســه درام رومئو و ژولیت، اتللــو و آنتونی و 
کلئوپاتراه بستر تاریخی، اجتماعی و سیاسی 
اندیشه های شکسپیر در بطن تاریخ بریتانیا 
را بررســی می کند و خوانشــی سیاســی از 
درام های دوره ژاکوبی  و  تغییرات مفهومی و 
تکنیکی این دوره با دوره الیزابتی را که برای 
فهم چهارچــوب درام شکســپیری الزامی 

است، ارائه می دهد.

فروشویژهدرسگفتارهایمؤسسهپرسش

نوروزخودرابا»پرسش«بگذرانید
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صفحـــــــه آخـــــــــر

خانم هــا  بــرای  خانه تکانــی 
به گونــه ای  اســت که اگر بهشــان 
بگویی دوســت داری دمــاغ نقلی 
نوک بــاال بــا پره هــای جمع و جور 
داشته باشــی یا خانه تکانی کنی؛ 
بدون شــک خانه تکانی را انتخــاب می کنند! یــا اگر از 
ایشان بپرســی که حاضری کبدت را داشته باشی ولی 
خانه تکانی نکنی، در جواب به ســرعت چاقو را در شکم 
خود فرو می  کند و کبد را در آورده می گذارد توی دستت، 
ولی وادارت می کند تــا با او خانه تکانــی کنی. خالصه 
خانه تکانی برای ایشــان مســئله مرگ و زندگی اســت. 
جالب اینجاســت که برای مســئله خانه تکانی خانم ها 
مفاهیم خاص خودشــان را دارنــد. یعنی جملــه ای را 
می گویند که ظاهرًا یک بحران در حد ســونامی را نشان 
می دهد ولی در باطن و حقیقت مســئله کاماًل متفاوت 
است)البته از دید آقایان(. در اینجا سعی داریم به برخی 

از این گزاره ها اشاره کنیم:
»ای وای به هیچ کاریم نرسیدم« یعنی: از 145 متر کف 
خانه، 21۸ متر دیوارها، 145 متر سقف، 6 عدد در و 15 
عدد پنجره قفط دستگیره یکی از درها را درست و درمان 

تمیز نکرده اند.
»سال تحویل شد و ما هنوز خونه تکونی نکردیم« یعنی: 
االن که این دیالوگ را می شــنوید تازه دو روز از شب یلدا 
گذشته است و دقیقًا اگر سال کبیسه باشد، ۸۸ روز و اگر 
کبیسه نباشد، ۸7 روز و چند ساعت و چند دقیقه و چند 

ثانیه تا سال تحویل باقی مانده است.
»آخرش همــه کارها رو خــودم کردم« یعنی: شــما که 
به عنوان مرد یا پســر خانواده از 30 روز آخر ســال خود 
 همه روزها را کمــک کرده اید ولی چــرا 90 دقیقه بازی 
رئال-بارســا را دیده ایــد و یکــی دو شــب هم پــای نود 
نشسته اید و بالطبع در این زمان ها نتوانسته اید از پنجره 

خانه به بیرون آویزان شده و پنجره ها را پاک کنید.
»دیگــه باید امســال کارگر بگیــرم برای خونــه« یعنی: 
لندهور با توام که هیچ وقت کمک نمی کنی. امسال باید 

مثل تراکتور برایم کار کنی و محال است که کارگر بگیرم.
»زور دســتم نمی رســه این لکــه رو پاک کنــم« یعنی: 
شــما با لکه ای مواجه هســتید که با 101 ماده شوینده 
شــیمیایی، آنتی باکتریال، رادیواکتیو که خانم تســت 
کرده اند، پاک نشده است و در نهایت از شما می خواهند 
که با زوربازوی خودتان آن قدر آن را بسابید تا پاک شود، 

هر چند پوست و گوشــت دســتتان برود تا به استخوان 
برســد. در آخر هم اگر اندازه 3 نانومتر لکــه باقی مانده 

بود، بگویند: »برو همون فوتبالت رو ببین«.
»کاش می شــد اون پنجره آخــری رو هم تمیــز کنیم« 
یعنی: جان شــما انــدازه ارزن هم ارزش نــدارد. چرا؟ 
چون منزل شــما در طبقه هجدهم یک برج قــرار دارد و 
برای اینکه به پنجره آخری برسید، باید سه متر روی لبه 
پنجره راه بروید و بدنتان را آنقــدر کش و قوس بدهید که 
بین مهره 5 و 6 ستون فقراتتان 3 میلی متر فاصله بیفتد 
تا دســتمال خیس را به گوشــه منتها الیه بــاالی پنجره 
برسانید که همین دیروز تمیز کرده بودید و صبح کفتری 
از خدا بی خبر به صــورت هنرمندانه ای با غلبه بر جاذبه 
زمین رویش برون روی کرده است. از این گزاره ها بسیار 
است، ولی وقت خانه تکانی ستون ما هم هست. در آخر 
خسته نباشــید می گویم به همه مردان سلحشوری که 
متواضعانه در خدمت مادر یا عیــال خود در خانه تکانی 
مشــارکت می کننــد و خدا قــوت می گویم به مــادران و 
همســرانی که ریزبینانه و مجدانه از اینکه خانه توســط 

مردان به زباله دانی تبدیل گردد، جلوگیری می کنند.
پیشاپیش نوروزتان مبارک.

6095...0919: ســالم در خوابــگاه طرشــت3 بــا 
جمعیت700 نفر فقط 4 لباسشــویی هســت، تکرار 

می کنم، فقط 4 ماشین لباسشویی.
   یعنــی هــر 175 نفر یک ماشــین 
لباسشــویی. هر هفته 168 ساعت است پس هر 
دانشــجو در هفته می تواند 0/96 ساعت تنهایی 

استفاده کند. بسه دیگه. واال!
0812-0919: واســه عید ویژه نامه چاپ نمی کنید؟ 

ما دو هفته بی  روزنامه چی کار کنیم؟
   بــرای تمیز کــردن شیشــه ها از 

روزنامه های کثیر االنتشار استفاده کنید.
5077-0912: روزنامــه ای کــه جهــت جلــب 

رضایــت ... چاپ می شــه، چاپ دو خــط در رابطه با 
 فوتســال دهــه فجــر کارکنــان خیلــی اهمیتی 

نداره.
   به نظر شــما جای خالی چیســت؟ 
معاونت فرهنگی، ریاست، دانشجوها، استادان، 

بسیج، انجمن، گربه های جکوز و... .

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

19

21

21

 8

ه
ّ
خانه تکانی با اعمال شاق
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 رابطه این عکس 
با تیتر متن چیست؟
1.عدوقریبایننمایشگاه

استوعدوبعیدآنآقاییاست
کهازنمایشگاهدرانتهایعکس

بازدیدمیکند.
2.داعشدرشریفنمایشگاه

زده!
3.سوتیسردبیربوده.

4.قطعًاسوتیسردبیربوده!
5.گزینه3و4.

واقعًا چرا؟ 
واقعًا جای خجالت و بسی 
آبروریزی دارد. این شماره 
از روزنامــه تنها بــه جهت 
مچ گیری چاپ شده است 
و هدف دیگری ندارد. من 
از شــما می پرسم؟ االن باید دانشــگاه باشید 
کــه روزنامه بخوانید؟ شــما االن باید در منزل 
زیر لحاف گــرم همــراه با موســیقی مالیمی 
 چیزی در حال استراحت و خستگی در کردن 

باشید. 
هنــوز هــم دیر نشــده اســت، مثل همیشــه 
باید تغییــر را از خودتان شــروع کنیــد.  مثاًل 
ســعی کنید از فردا دیگــر نیایید، یــا حداقل 
شــنبه را نیایید، اگر این هم راه نداشــت دیگر 
دوشــنبه را بی خیــال شــوید. به هرچه شــما 
بگویید ســوگند کــه یکشــنبه دیگــر تعطیل 
اســت و طبق قانون بین التعطیلین دوشــنبه 
تا چهارشــنبه مسلمًا تعطیل اســت. اگر آن را 
هم آمدید، ســعی کنید حداقــل بچه هایتان 
را این طــور بــار نیاوریــد. همیــن کارهــا را 
 می کنیــد کــه مملکت فــرار مغزها می شــود 

دیگر.
مگــر نمی دانیــد کــه بین التعطیلیــن آبروی 
ماست؟ چرا؟ دلیل آن هم کاماًل علمی است. 
آمــار مطالعه در ایــران دو دقیقه اســت. پس 
اگر حدود 90درصــد آن در بین التعطیلین ها 
صــورت بگیرد که به احتمــال زیاد همین طور 
است، )چون ایرانی ها در تایم کاری و درسی به 
هیچ عنوان تن به ذلت نداده و در هر شرایطی 
می خوابند و کاًل مکتوبات را بی خیال هستند(،  
اگر به هر نحــوی این تعطیالت مــازاد حذف 
شــود، آمار مطالعه احتمااًل می شــود بیســت 
ثانیه کــه طبق محاســبات من فقــط فرصت 
می کننــد نیــت کنند کتــاب بخواننــد. دیگر 
خود دانیــد، اگر می خواهیــد کتاب خوانی را 
فرهنگ سازی کنید، به بین التعطیلین هایمان 
کاری نداشــته باشــید. جالب اســت بدانید 
که از  هر بیســت ایرانی که متولد می شــوند، 
فقط یکی و نصفی از آن هــا آن قدر بچه مثبت 
هستند که تا چهارشنبه ســوری هم دانشگاه 
می آینــد. اگر شــما هــم یکــی از همین یکی 
و نصفی هــا هســتید، لطفــًا بروید چــاره ای 
بیندیشــید. چند ســال بعد شــما می شــوید 
اســتاد بچه های ما و مرخصی آخر سال نداده 
 کوییز هم می گذارید. آن وقت خر بیار و باقالی 

بار کن. 
من روی ســخنم با آن هایی که ایــن روزنامه را 
نمی خوانند نیست. من خیالم از آن ها راحت 
است. کسی که اسفند را از هجدهم پیچانده، 
قطعــًا چهاردهــم فروردین هم ایــن طرف ها 
پیدایش نمی شود. من نگران شمایم که هنوز 
هم بی خیال نمی شوید و مجدانه در پی جویش 

دانشید. 
ســالی سرشــار از آرامش و لبخند برایتان آرزو 
می کنم. ما کــه از االن پیچاندیم رفت، شــما 

خود دانید.

یاسمن رضایی

این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به پایان.
تقدیم می کنیم به هفته آخر که 2۸ اسفندش اگر در ثریا هم باشد، اســاتیدی از شریف آن را برگزار می کنند و بعضًا 
امتحانشان را هم می گیرند. تقدیم می کنیم به پیک شادی که فکر تمام شدنش در پایان دبستان خیالی بیش نبود 
و در بیست و اندی سالگی هم مانده که غروب سیزده به درمان را غم انگیز کند. تقدیم می کنیم به بهار، به شکوفه، به 
سبزه و ماهی قرمز تحریمی. تقدیم می کنیم به عیدی و عیددیدنی، به روبوسی های دوتایی و سه تایی. الباقی  اش 

هم دودستی تقدیم به همه آن ها که بذر امیدند و از همین رو این بهار را کنار آنان که باید باشند نیستند.

تقدیم می شود به ...

حامد تأّملی

 دانشگاه صنعتی شریف
زیر نظر شورای سردبیری

   تحریریه: رضا کاردررستمی، حسین رجبی، مریم پورعسکری، امین محمدی، غزل عسکری
یاسمن رضایی، محمد صالح سلطانی، داریوش شاهین راد، مرتضی محمودی، عماد الدین 
کریمیان، ابوذر تمسکی،  سحر بختیاری، محمد جوانمرد، صالح انصاری و با تشکر از 
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