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دل یک دله کن
اول: چند تــرم پیش داخل 
راهرو دانشــکده دانشجوی 
مضطربــی را دیــدم کــه 
ناخن هایــش را می جوید و 
تلفنی آمار استاد راهنمایش 
را می گرفت. از ســر کنجکاوی داســتان را جویا 
شدم. اســتاد راهنمای او و هم دوره ای هایش در 
صنعت آدم سرشــناس و پرمشــغله ای است و 
ظاهراً زمانــی را برای ارائه مشــاوره ثبت نام ترم 
اعالم نکــرده بــود و بالطبع بــرای امضای فرم 
ثبت نام، آن هم در زمانی که کالســی تشــکیل 

نمی شود، در دانشگاه حضور نداشت.
دوم: اســتاد راهنمای من از یک سال و نیم قبل 
برای گذراندن دوره فرصت مطالعاتی یک ساله 
در خــارج از ایران به ســر می بــرد. االن باید از 
پروژه ام دفاع کنم، ولی از استادم خبری نیست. 
نمی دانم برای بررســی و تأیید کارم ســراغ چه 
کســی باید بروم و امضای فرم هــای مربوط را 

بگیرم.
ســوم: معاون محترم آموزشــی دانشــکده 
اطمینــان داده  بود کــه در زمــان ثبت نام در 
ســاعت هایی که از قبــل مشــخص کرده اند، 
در دفتــر خــود حضــور خواهند داشــت. اما 
دانشــجویان پس از مراجعه با درب بســته اتاق 
معاون محترم روبه رو شده بودند. پس از تماس 
مشخص شــد ایشــان زمان ثبت نام را فراموش 
کرده انــد و به جای دانشــگاه در شــرکت خود 

تشریف دارند.
موارد فوق تنها برخی از گالیه های دانشجویان 
از حضور نامناســب اســتادان در دانشگاه برای 
انجام مسئولیت هایشــان اســت. در مقابل این 
گالیه هــا، قانــون اختیاراتی را برای شــورای 
دانشــکده ها و دانشــگاه به جهت صدور مجوز 
برای فعالیت های اســتادان در نظر گرفته است. 
اســتادان می توانند برای حضــور و فعالیت در 
شــرکت ها و صنایع و حتی تدریس در دانشگاه 
آزاد اقدام کننــد. هرچند ممکن اســت برخی 
مجوزهای الزم را بگیرند و برخی خود را بی نیاز 
بدانند. در مواردی هم که استادی سمت دولتی 
خارج از دانشــگاه می گیرد، همچنان کرســی 
تدریــس خود را رهــا نمی کند که شــاید عقاًل 

حرکت درستی باشد.
واوکاوی و آسیب شناســی این موضوع و اصالح 
مقــررات و آیین نامه ها کار ســخت و زمان بری 
اســت؛ اما به عنوان راه میان بــر، آنچه می تواند 
موضوع را از بن بست خارج می کند، تدبیر شورای 
دانشکده ها و دانشــگاه برای کاهش مسئولیت 
اســتادانی اســت که تعلقاتی خارج از آموزش و 
پژوهش دارند. چه اصراری وجود دارد اســتادی 
که خود مدیرعامل یک شــرکت پرمشغله است، 
در مقام معاون دانشکده انتخاب شود؟ یا استادی 
که در دستگاه دولتی دیگری مشغول به خدمت 
است، اســتاد راهنمای دانشــجوی کارشناسی 
باشد؟ حداقل با گرفتن یا ندادن مسئولیت به این 
گروه از استادان، می توان از زیان ناشی از حضور 
نامناسب استادان به روند تحصیلی دانشجویان 

جلوگیری کرد. 

سرمقاله

بی شــک یکــی از افتخارات 
ســال های اخیــر دانشــگاه 
مرکــز  شــریف،  صنعتــی 
کارآفرینی آن اســت. اما مگر 

دانشگاه ها یا نهادهای دیگر، مرکزی  ...

یکی از مهم ترین اتفاقات سال 
تحصیلی در بدنه دانشــجویی 
دانشــگاه، انتخابات شــورای 
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تصمیم دانشگاه شریف در واکنش به قانون ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا:
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متفاوتترازترامپ
در ادامه اعتراض گسترده به قانونی که دولت آمریکا درمورد منع ورود افراد 7 کشور 
اسالمی به خاک آمریکا گذاشته است،  7۱ تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه در 
نامه ای خطاب به رئیس جمهور و دکتر ظریف خواستار برخورد قاطع  و متفاوت با این 
قانون شدند. آن ها خواستند که شهروندان آمریکایی در ۹۰ روز آینده بدون دریافت 

ویزای گردشگری و تشریفات مربوط به آن در کشور مبدأ، با اخذ ویزای  فرودگاهی در تهران برای مدت 2 هفته 
به ایران سفر کرده و خود از نزدیک میهمان نوازی ایرانیان و مسلمانان صلح جو را تجربه کنند؛ چراکه این تدبیر 

سیاست اخالق گرای ما را در عرصه بین المللی به نمایش خواهد گذاشت.

مسابقاتکارکناندانشگاههایمنطقهیککشور
رقابت های ورزشــی اولین جشــنواره ورزشــی دانشــگاه های منطقه یک کشور، 
یادواره شهدای آتشنشان پالسکو، از هفته های اخیر در ۹ رشته آغاز شده است. در 
مسابقات شنای کارکنان خانم و آقا که به میزبانی دانشگاه خوارزمی بین 7 تیم برگزار 
شد که تیم کارکنان خانم دانشگاه شریف با ۱8۰ امتیاز، رتبه سوم و تیم کارکنان آقای 

دانشگاه شــریف با ۱48 امتیاز، مقام اول را کسب کردند. تیم تنیس روی میز بانوان هم توانست از بین 7 تیم 
شرکت کننده به مقام دوم دست یابد. گفتنی است که دانشگاه شریف در رشته های فوتسال و شوت بسکتبال 

مقام نیاورد. مسابقات در بقیه رشته ها تا اوایل اسفند ادامه خواهد داشت.

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 701  سه شنبه 19 بهمن 1395 شریف نیوز

در پی قانون جدید آمریکا مبنی بر ممنوعیت   
ورود اتباع تعدادی از کشــورهای مسلمان، 
تعداد درخور توجهی از دانشگاه های کانادا 
Ap�هزینه اقدام برای اخذ پذیرش یا همان 

plication Fee را برداشتند.
نمایشــگاه مشــترک کانون هــای هنرهای   
تجســمی، عکس، موسیقی و شــعر و ادب 
به مناســبت دهــه مبــارک فجــر در تاریــخ 
2۳تا27 بهمــن مــاه در مکان ســاختمان 
شهیدرضایی برگزار می شود. عالقه مندان 
برای ارســال آثار خــود می توانند با شــماره 

۰۹۳88۱۳۹2۳7تماس بگیرند.
کارگاه تئاتــر بــا عنــوان »از ایده تا اجــرا« با   
تدریس استاد سعید زارعی در روزهای شنبه 
ساعت ۱۳تا۱۶ و چهارشنبه ساعت ۱۱تا۱4 
در مکان آمفی تئاتر مرکزی برگزار می شود. 
عالقه منــدان برای شــرکت در ایــن کارگاه 
می توانند بــه دفتر کانــون تئاتر دانشــگاه 
واقع در طبقه اول ســاختمان شهید رضایی 

مراجعه کنند.
گــروه میثــاق دانشــگاه اردوی زیارتی قم و   
جمکران را در این هفته، برای آقایان در تاریخ 
۱۹بهمن ماه و برای خواهــران در تاریخ 2۶ 
بهمن ماه برگزار می کند. برای شرکت در این 
اردو می توانید به کانال تلگرام گروه میثاق به 

آدرس @misaaqnet مراجعه بفرمایید.
سومین همایش ســاالنه مهندسی صنایع   
دانشگاه با عنوان»سیستم های اطالعاتی« 
درتاریخ 28و2۹بهمن ماه برگزارمی شــود. 
درخور ذکراســت شــرکت درایــن همایش 
برای سایردانشــگاه ها و شهرهای کشور نیز 
امکان پذیراست. عالقه مندان برای ثبت نام 
 ssa.ie.sharif.edu آدرس  بــه  می بایســت 

مراجعه کنند.
تیــم کارکنــان اســتخر قهرمــان فوتســال   
کارکنان دانشگاه شد. مدیونید اگر فکر کنید 
کارکنان فوتســال قهرمان شــنای دانشگاه 

شدند.
اردوهای اول ترم بســیاری از دانشــکده ها   
در حــال هماهنگــی و برگزاری اســت. اگر 
برگزارکننده اردو هستید ســریعًا باید جهت 
رزرو اتوبــوس اقــدام کنیــد و اگــر مخاطب 
هســتید، شــرکت کنید. در خبر است چند 
اردو بــه دلیــل استقبال نشــدن در حال لغو 
است. اگر اردو نروید توشه خاطراتتان خالی 

خواهد ماند.

عکس خبری

مراسم ختم استاد فرهیخته فقید، جناب 
آقای دکتر مصطفی سهراب پور، دیروز 

در مسجد دانشگاه برگزار شد. وی عضو 
هیئت علمی دانشکده انرژی در رشته 

مهندسی هسته ای بود که سال ۱۳84 با 
مرتبه استادتمامی پا به دانشگاه شریف 
گذاشت و در سال های ۱۳8۹تا۱۳۹۱ 

مسئولیت ریاست دانشکده انرژی را 
برعهده داشت. این مراسم با حضور 

جمعی از استادان و کارمندان دانشگاه 
و با سخنرانی حاج آقا مرتضوی، نماینده 

محترم اسبق نهاد رهبری دانشگاه 
برگزار شد.

االنکهوقتشنبود
تعمیرات بدموقــع کتابخانه مرکزی در ایام امتحانات از یادمــان نرفته بود که نوبت به 
سلف رسید. هم زمان با آغاز نیم سال تحصیلی جدید، هنگامی که دانشجویان برای 
صرف ناهار روز شنبه به سلف غذاخوری مراجعه کردند، با صحنه هایی عجیب مواجه 
شدند. اواًل آنکه درهای شرقی و غربی سلف مسدود و ورود و خروج تنها از درب جنوبی 

امکان پذیر بود که خود سبب تراکم جمعیت و شلوغی سلف شده بود. ضمن آنکه تعدادی از میزهای سلف جمع شده 
بودند و هنوز آثار مربوط به تعمیرات در اطراف سلف مشاهده می شد. همه اتفاقات در کنار سقف نیمه کاره و نور کم 
دست به دست هم داده بود تا دانشجویان متعددی مکانی غیر از سلف را برای صرف وعده ناهار خود انتخاب کنند.

پذیرشمازاد،ضدحملهبهترامپ
دانشگاه شــریف درخصوص ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا تصمیم دارد از میان 
دانش آموختــگان ایرانی که دارای پذیــرش با حمایت مالی در ســال 2۰۱7 از 2۰ 
دانشگاه برتر آمریکا براساس رتبه بندی QSیا Times هستند، پذیرش نماید. هرچند 
این ابهام وجود دارد که  تکلیف پذیرفته شدگان دانشگاه های ایلینوی، سانتاباربارا، 

آستین، پردو و سن دیه گو چیست که در میان 2۰ دانشگاه اول مهندسی آمریکا بر اساس Times هستند، ولی 
در رتبه بندی کلی آن بین 2۰ دانشگاه برتر جای ندارند. متقاضیان بایستی تا ۹۵/۱2/۱۵ مدارک خود را به گروه 

جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه ) شماره تماس: ۶۶۱۶۵۰44( ارسال نمایند.

یکــی از مهم تریــن  ل گزارش ســا ت  قــا تفا ا
تحصیلی در بدنه دانشجویی دانشگاه، 
انتخابات شورای صنفی است. شورای 
از  متشــکل  مجموعــه ای  صنفــی 
نمایندگان دانشجویان جهت پیگیری 
مسائل دانشجویی در حوزه های مختلف 
و ایجــاد هماهنگــی بیــن مســئولین 
دانشگاه و دانشــجویان در امور صنفی 
اســت. یکی دیگر از دالیل اهمیت این 
شورا، همگانی بودن انتخابات آن است، 
در حالــی کــه بســیاری از گروه هــای 
انتخابــات  اســاس  بــر  دانشــگاه 
درون گروهی )اعضای فعال یا شــورای 
عمومی( تشکیل می شوند. لذا می توان 
منتخبین ایــن انتخابات را نماینده کل 
بدنه دانشــجویی جهــت پیگیری امور 

دانست.
انتخابات شورای صنفی به خودی خود 
مهم اســت، اما ایــن دوره از انتخابات 
از حساســیت ویژه ای برخوردار اســت 
که دلیل اصلــی آن را می توان عملکرد 
شورای فعلی )سال تحصیلی ۹4�۹۵( 
دانست، شــورایی که در ســال گذشته 

در عین رســیدگی و پیگیری بسیاری از 
مســائل صنفی، حواشــی زیادی برای 
خود شــورا و دانشــگاه ایجاد کــرد. از 
جمله آن حواشی می توان به تحصن ها 
و تجمع های داخل و خارج از دانشگاه 
و همچنین تعــدد بیانیه های اکثرًا تند و 
تنش زای شورا اشاره کرد. عملکردی که 
به عقیده بسیاری از فعاالن دانشجویی و 
به خصوص استادان، به جایگاه و تصویر 

شورا آسیب زده است.
اما چیــزی که بیش از هــر چیز موجب 

نگرانی است، فهرست نامزدهای تأیید 
صالحیت شــده برای انتخابات است. 
فهرســتی که نســخه نهایــی آن پس از 
جلسه طوالنی شورای اجرای انتخابات 
)شــورای فعلی( و معاونت دانشجویی 
تا ساعت 2۰:۳۰ شــب گذشته منتشر 
شــد. در این میان دانشکده مهندسی 
کامپیوتر بــا ۱2 نفــر بیشــترین نامزد 
انتخابات را دارد. در این فهرســت هیچ 
اسمی از دانشــکده های عمران، برق، 
مکانیک، شیمی و انرژی دیده نمی شود 

که تقریبًا نصــف جمعیت دانشــگاه را 
تشــکیل می دهند. این در حالی است 
که شــورای مرکزی متشــکل اســت از 
نماینده تمام دانشــکده ها و واحدهای 
خوابگاهــی )بــر اســاس جمعیت( که 
وظیفــه انتخاب دبیر شــورا و مســئول 
کمیته هــای مختلــف را دارد. همیــن 
مســئله در دوره های قبل باعث حضور 
تــک نمایندگان بدون رقیــب در برخی 
دانشــکده ها شــد که جلســه انتخاب 
مسئوالن شورا را به حاشیه انداخت. به 
هر ســو واکاوی دلیل این عدم استقبال 
دانشجویان مســئله مهمی است که در 
این متن نمی گنجد، ولی به طور خالصه 
می توان به عدم آگاهی از نقش شــورا، 
عوض شدن تصویر شورا در ذهن عموم، 
انفعال معاونان دانشجویی دانشکده ها 
و از همه مهم تر عدم مســئولیت پذیری 
دانشــجویی  بدنــه  وتــی  بی تفا  و 

اشاره کرد.
توصیه می شــود اخبار انتخابــات را از 
کانال های تلگــرام مربوط به آن دنبال و 
نامزدهای انتخابــات را با دقت انتخاب 

کنید.

هفتهآینده،انتخاباتشورایصنفیبرگزارمیشود

انتخاباتحساس

خانم
16%

آقا
84%

کارشناسی
82%

کارشناسی ارشد
17%

دکترا
1%

وضعیت آماری نامزدهای تایید صالحیت شده
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سالمسینما،پدیدهشریفیوب
یکی از محصوالت شتاب دهنده شریف دارد عملکردی خیره کننده در وب از خود 
به جا می گذارد. »سالم سینما« به نشــانی salamcinama.ir سایتی است که به 
مسائل مختلف سینمایی می پردازد و این روزها در جشنواره فیلم فجر، عملکردی 
درخشان از لحاظ مراجعه به سایت داشته است، به طوری که پیش از جشنواره رتبه 

آن در ایران کمی باالتر از ۱۰۰۰ بوده اســت و امروز باالتر از نقد فارســی و... در رتبه ۶۹۵ قرار دارد. گفتنی 
است این پیشرفت مرهون زحمات شبانه روزی تیم جوان و منسجم سالم سینماست که هر روز تا ساعت 2۳ 
در مرکز محاسبات دانشگاه و تا بامداد روزهای جشنواره در سینماهای مختلف تهران، حضوری فعال دارند.

تدبیردیرهنگام
  دانشــگاه، بــا تدبیــر دکتــر فتوحــی،  مجددًا بازگشــایی شــد و اعضــای انجمن 
فارغ التحصیــالن از این پس می توانند بدون محدودیت وارد دانشــگاه شــوند. در 
مهرماه امســال به علت چاپ عکس ســرکرده گروهک منافقین در ویژه نامه جشن 
فارغ التحصیــالن دوره  هفتم دانشــگاه جنجال های گســترده ای به وجــود آمد و 

نهایتًا انجمن فارغ التحصیالن پلمب شــد. انجمن فارغ التحصیالن از ســال 8۹ و به مناسبت چهلمین سال 
فارغ التحصیلی هر دوره جشنی را برگزار می کند و عکس و مشخصات تمام فارغ التحصیالن آن دوره را در ویژه نامه 

جشن منتشر می کند که از قضا سرکرده گروهک منافقین نیز یکی از فارغ التحصیالن آن دوره بوده است.

حرف زیادیشماره 701  سه شنبه 19 بهمن 1395بــــــــخش  خـــــــبری

شدیکیمثلهمه
مرتضی یاری »سگ در نمک زار«، مثالی 
که از کودکی برای استحاله 
شــنیدیم و خواندیم همین 
بود که اگر سگی در نمک زار 
مــرد و ســال ها در  آن دفن 
شــد، کم کــم از ســگ بودن درمی آیــد، نمک 
را  دیگــر خاصیت هــای ســگ  و   می شــود 

ندارد. 
را  فرضــی  در کشــوری  ورزشــی محبــوب 
در نظــر بگیریــد کــه پــر اســت از حاشــیه. 
مربیانش به جای حــرف زدن از تاکتیک ها و 
برنامه هایشان تنها به داوری ها معترض اند. 
همــه دم از فســاد در ورزش می زننــد و در 
عین حــال بــرای همدیگــر احتــرام صنفی 
قائل انــد. حــرف از حرفه ای گــری می زنند 
و مــروج تعصــب و عــرق غیرحرفــه ای بــه 
تیم خودشــان هســتند. از اســتانداردهای 
همــه تیم هــای کره شــان دفــاع می کننــد 
 و بــه هیــچ کــدام حتــی در تیم خودشــان 

نیستند.  قائل 
حاال یک مربی از کشور دیگری در همان کره 
به کشورشان دعوت می شود. همه از اخالق 
حرفه ای اش می گویند و از اینکه حرفه ای ها 
حاشــیه ندارند، حرف نمی زنند، منظم اند، 
قانــون را رعایــت می کنند و خالصــه خیلی 

خوب اند و با ما فرق دارند. 
ایــن ورزش  شــما دنبال کننــده حرفــه ای 
نیســتید و پس از چند ســال از اخبار ورزش 
گاه می شــوید. باز هــم فضا پر  محبوب مــا آ
اســت از حاشــیه. هنــوز صحبت از فســاد و 
دســت های پشت پرده اســت و البته تاکنون 
هیچ کــس بــه هیــچ اتهامــی قانونــًا متهم 
و محاکمــه نشــده اســت. همــه چیــز مثل 
ســابق اســت به جــز یکــی. مربی بــاکالس 
و حرفــه ای ســال های پیــش حــاال خودش 
 وسط گود اســت و حســابی از خجالت همه 

درمی آید. 
همه در این روزهای جوانی پریم از نشــاط و 
انرژی. کاســتی ها و کژی ها را می کاویم و از 
رفتارهای نادرست داد سخن سر می دهیم. 
اما انگار از این همه شــور و نشــاط و انرژی 
که ســال باالیی تر از ما هم داشــته اند، دیگر 
خبری نیســت. دانشــجوهای دیروز شــاید 
هنوز هم دور هم یا در پست هایشــان همان 
حرف هــای دوست داشــتنی و زیبای دیروز 
را بزنند؛ اما عملشــان بیشــتر شــبیه همان 
 افراد و چیزهایی اســت کــه از آن ها ناراحت 

بودند. 
محیط و سیستم توان زیادی دارد تا ما را هم 
مثل همان سگ مثال های کودکی بخشی از 
نمک زار کند. ســگ کودکی مان اما تنها پس 
از مردن شکل نمک شــد. ما هم تا از زندگی 
خالی نشــویم، نمک نمی شــویم. تا آن شور 
و نشــاط زندگی را در خودمان نکشــته ایم از 

نمک شدن در امانیم.

بی شک یکی از افتخارات سال های  اخیر دانشگاه صنعتی شریف، مرکز گزارش
کارآفرینی آن است. اما مگر دانشگاه ها یا نهادهای دیگر، 
مرکــزی با ایــن موضــوع ندارند؟ شــاید دلیــل اصلی 
ممتازبودن مرکز کارآفرینی شریف در مقایسه با مراکز دیگر 
نهادهای دولتی، حضور مدیری متفاوت بود. مهندس 
مجید دهبیدی پور، دانش آموخته سال 84 کارشناسی 
ارشد هوافضای شریف که به مدت 8 سال مسئولیت مرکز 
کارآفرینی و مراکز رشــد دانشــگاه را بر عهده داشــت و 
توانست در این مدت به دلیل حسن خلق، میل به پیشرفت 
و تمرکز روی این کار، مرکزی دولتی را چنان اداره کند که 
فاصله زیادی با رخوت و تشــریفات کم ثمر مراکز دولتی 
مشابه داشته باشد. شــاید بهترین روش برای آشنایی با 
طرز تفکــر و نگرش این مدیر جــوان، مروری مختصر بر 

کارنامه مراکز تحت مدیریت وی باشد.
مرکــز کارآفرینی شــریف از زمــان تأســیس )۱۳7۹(، 
فعالیت هــای مختلفی را به  صورت تحقیقاتی، توســعه 
ســرمایه  های انســانی، برگزاری کارگاه های آموزشی و 
برنامه های ترویجی متنوع در دانشــگاه صنعتی شریف 
در حوزه کارآفرینی انجام داده است. این مرکز در راستای 
نیل به اهداف مورد نظر، عمده فعالیت های خود را در دو 
گروه »فرهنگ ســازی و ترویج« و »ارتقاء توانمندی  ها و 

قابلیت  های کارآفرینانه« متمرکز کرده است. 

فرهنگسازیوترویج
برگــزاری ســمینارهای ترویجی )مســیر آینــده من، 
نشســت با کارآفرین موفق شــریفی، رونــد، مناظره، 
بفکرشــو(، چاپ و انتشــار کتاب هــای روز کارآفرینی 
)ای کاش وقتــی 2۰ســاله بودم می دانســتم، نوپای 
خود را به دنیا بیاور و... (، ماهنامه رشــد و کارآفرینی، 
ســفیر کارآفرینی، حمایت از رویدادها )جشنواره ها و 
مسابقات نوآورانه( ایده پردازی و مرتبط با کارآفرینی، 
تدوین کتب تخصصی مرتبط در حوزه کارآفرینی، طرح 
راهنمای کارآفرینی حلقه مطالعاتی همخوان، باشگاه 
کارآفرینی، چاپ مجموعه کتاب های »سی کارآفرین« 
به صورت سالیانه )چاپ 8 جلد تاکنون و مستندسازی 

تجربیات 24۰ نفر از فارغ التحصیالن دانشگاه(.

ارتقاءتوانمندیهاوقابلیتهایکارآفرینانه
برگــزاری دوره هــای آموزشــی، برگــزاری جلســات 
آموزشــی »هم آمــوزی« در موضوعات مختلف توســط 
خود دانشــجویان، برگــزاری هشــت دوره جشــنواره 
کارآفرینی و توسعه کسب وکار شریف، سامانه مشاوره های 
کارآفرینی به دانشــجویان، مدرســه اشــتغال شریف، 
طراحی، راه اندازی و حمایت از هسته های دانشجویی 
دانش بنیــان، بازدیدهای علمی از صنایــع، راه اندازی 

کتابخانه تخصصی کارآفرینی.

ستاک
برنامه ای برخاسته از مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی 
شــریف اســت که بــرای پــرورش ایده هــای خالقانه 
دانشجویان و نخبگان دانشگاه صنعتی شریف درحال 

فعالیت است. فعالیت های ستاک شامل دریافت و بررسی 
ایده ها، پذیرش تیم های واجد شرایط در شتاب دهنده 
شریف و انجام ســایر فرایندهای اجرایی شتاب دهنده 
اســت. از دیگر فعالیت های ســتاک می توان از رویداد 
اســتارتاپ تریگر نام بــرد که بــا هدف پــرورش روحیه 
کارآفرینی در جوانــان و ارائه آموزش های اولیه الزم برای 
ورود بــه این حــوزه، در محیط های آزمایشــی و رقابتی 
شش روزه ای برگزار می شد. برگزاری کارگاه ها، سمینارها 
و نشســت های هفتگی نیــز از جمله خدمات ســتاک 
برای کمک به برداشــتن گام هایی آگاهانه در راه اندازی 

استارتاپ هاست.

شتابدهندهشریف
شــتاب دهنده شــریف نیز ســازمانی بــدون انتفاع با 
هدف شــتاب دهی به استارتاپ های شــریفی است، 
یعنی تیم هایی کــه حداقل ۵۰درصــد بنیان گذاران 
آن از دانشــجویان یا فارغ التحصیالن شــریف باشند. 
شــتاب دهنده شــریف با تأمین نیازهــای اولیه مالی، 
خدمات مشاوره ای، کارگاه های آموزشی، فضای کاری 
و نیز دسترسی به جامعه کارآفرینان، خدمات خود را به 
اســتارتاپ ها ارائه می کند. فرایند شــتاب دهی تیم ها 
بین 2تا۶ ماه و مســیر ورود به شــتاب دهنده از طریق 

ستاک است.

مرکزرشددانشگاهصنعتیشریف
مرکز رشد از سال ۱۳82 با ارائه خدمات حمایت عمومی 
و تخصصی، از ایجاد و توســعه حرفه های جدید توسط 
کارآفرینان در قالب واحدهای نوپای فعال صاحب ایده 
در حوزه های فناوری های پیشرفته و اهداف اقتصادی 
مبتنی بر دانش و فناوری پشتیبانی می کند تا برای حضور 
مؤثر و مستقل در صحنه توســعه اقتصادی و فناورانه در 
سطوح ملی و فراملی آماده شوند. ساختمان هاي مستقل 
و مجزاي مرکز )۶ ساختمان با زیربناي مفید 27۰۰ متر 
مربع( و مجاورت آن با دانشــگاه فرصتي مغتنم اســت 
براي شرکت ها و هسته هاي یادشــده جهت استفاده از 

امکانات و قابلیت هاي دانشــگاهي و اجــراي پروژه ها و 
کســب تجربیات مدیریتي و اجرایي واقعي و حقیقي. از 
مهم تریــن مأموریت ها و وظیفه های ایــن مرکز کمك به 
پوشش ریسك کســب وکارهاي دانش بنیان، حمایت از 
تجاري ســازي دســتاوردهاي فناورانه واحدها، ارزیابي 
عملکرد واحدهاي فناور درراستاي بهبود فعالیت واحدها 
و آموزش و مشــاوره هاي عمومــي و تخصصي مفاهیم 
کسب وکار دانش بنیان است. صندوق توسعه صادرات و 
فناوری شریف با هدف حمایت و تجاری سازی طرح های 
پژوهشی نوآورانه و اختراع های نخبگان خدمات تأمین 
مالی و هدایت و مشــاوره طرح ها و شــرکت ها تا رسیدن 
به سوددهی و شروع دوران بلوغ سازمان را ارائه می کند. 
این خدمات با اعطای وام و تسهیالت به اشخاص حقیقی 
و حقوقی برای اجرای طرح های پژوهشــی و کاربردی و 
تأمین سرمایه ریسک پذیر و مشــارکت و سرمایه گذاری 
در طرح های نوآور و صــدور ضمانت نامه های مورد نیاز 
متقاضیان اجرای طرح پژوهشــی و فناوری جهت ارائه 
به سایر مؤسســات، کمک و حمایت از ایجاد، گسترش 
و ترویــج نهادهای مؤثر در رشــد و توســعه صــادرات با 
تأکید بر هم افزایی بین آن ها در راســتای تحقق »تولید 
براي صــادرات« و همچنین در بخش خصوصی صورت 
می گیرد.  آنچه در این مقاله مشــاهده می شــود، بنای 
منسجم و جامعی است که در مرکز کارآفرینی شکل گرفته 
است. سیستمی متشــکل از کارمندانی خوش اخالق 
و پویــا، تعدد و تنوع رویدادها، دانشــجویانی بادغدغه و 
شــاداب و مدیرانی جوان که خود محصــول همین جو 
جذاب در روزهای نه چنــدان دور بوده اند. شــاید مرکز 
کارآفرینی نمونه مناسبی باشد برای واحدهای مختلف 
دانشگاه تا با استفاده از تجربیات آن بتوانیم به دانشگاهی 

پرنشاط تر و در عین حال خروجی محور نایل شویم.
در پایــان بــرای آقای مهنــدس طالبی که خــود فردی 
جوان و پرتالش هستند، در مدیریت و حفظ و ارتقاء این 
مرکــز آرزوی موفقیت می کنیم و همچنیــن از مهندس 
دهبیدی پور بابت خدمت خالصانه شان تشکر می کنیم 

و منتظر خبرهای خوب بعدی از ایشان می نشینیم.

دورانخدمتیکیازمدیرانموفقدانشگاهبهپایانرسید

مهندسرفت
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اگــر عالقه منــد به  علمی
مطالعــه کتاب های ابوذر تمسکی

علمی عمومی باشید، احتمااًل نام کتاب 
»جهان هولوگرافیک« اثر مایکل تالبوت 
به گوشــتان خــورده اســت. کتابی که 
داریوش مهرجویی، فیلم ساز نام آشنای 
ایرانــی آن را ترجمه کرد و در این اوضاع 
نشر به چاپ های متعددی رسید و بسیار 
پرفروش شــد. تالبوت در ایــن کتاب با 
اســتفاده از مقدمه ای علمی ســعی در 
اثبات هولوگرافیک بودن عملکرد مغز و 
تسری آن به کل جهان دارد؛ با این حال 
آمیختن نظریه های علمی مانند نظریه 
کوانتومــی دیویــد بوهــم و نظریه مغز 
هولونومیکــی کارل پریبــرام بــا برخی 
ادعاهای خرافی و افسانه پردازی ها، این 
اثر را در رده کتاب های شــبه علمی قرار 
می دهد. این موضوع به نحوی است که 
دکتر محمدرضا صابــری توکلی از آن با 
عنوان »جهان هپروتی و هالوساالری« 
یــاد می کند. فارغ از بحــث این کتاب، 
هولوگرافیک بــودن جهــان فرضیه ای 
اســت که از نظر علمی درخور بررســی 
است و لذا این شماره از صفحه علمی را 

به آن اختصاص دادیم.
گروهی از دانشــمندان از کشــورهای 
ایتالیــا، انگلســتان و کانادا نخســتین 
مدرک مشــاهده پذیر را مبنــی بر اینکه 
جهان ما هولوگرام وســیع و پیچیده ای 
اســت، بــه دســت آورده انــد. درواقع 
فیزیک دانان نظری و اخترفیزیک دانان، 
بی نظمی هــای تابش زمینــه کیهانی 
)پس تاب انفجار بزرگ( را بررسی کرده و 
با استفاده از نظریه تورم کیهانی تبیینی 
برای ایــن بی نظمی ها ارائه کرده اند که 
شــاهدی بر ادعای هولوگرافیک بودن 
جهان محسوب می شود. در این پژوهش 
چندملیتی که در نشریه »فیزیکال  ریویو 
 لتر« به چاپ رســیده اســت، دانشگاه 
ساوثمپتون انگلستان، دانشگاه واترلو 
و مؤسسه پریمیتر کانادا و دانشگاه های 

لچه و سالنتو ایتالیا مشارکت داشتند. 
درخــور توجه اســت که نویســنده اول 
این مقالــه بــا عنــوان »از داده پالنک 
تــا زمانه پالنــک: آزمون هــای تجربی 
 ، » فــی لوگرا هو ســی  ن شنا کیها
اخترفیزیک دان جــوان ایرانی، نیایش 
افشردی، اســتاد دانشــکده فیزیک و 
نجوم دانشگده واترلو و مؤسسه فیزیک 
نظری پریمیتر کاناداســت. طبق ایده 
جهــان هولوگرافیک که نخســتین بار 
در ســال ۱۹۹۰ پیشــنهاد شــد، تمام 

اطالعات جهان که شــامل واقعیت سه 
بعــدی ما )به همــراه زمان( می شــود، 
محدود به مرزهای یک ســطح دوبعدی 
است. پروفســور کاستاس اسکندریس 
از دانشــگاه ســاوثمپتون در این  مورد 
این گونه توضیح می دهد: »تصور کنید 
هر چیزی که در سه بعد می بینید، حس 
می کنید و می شنوید )و همچنین ادراک 
ما از زمان( در واقع از میدانی مســطح و 
دو بعدی سرچشــمه گرفته باشــد. این 
ایــده مشــابه هولوگرام هــای معمولی 
است که در آن ها تصویری سه بعدی در 
سطحی دو بعدی رمزگذاری شده است، 
همانند آنچــه در کارت هــای اعتباری 
رخ می دهد؛ امــا در اینجــا کل جهان 

رمزگذاری شده است«. 

می توان این ایده را مانند تماشای فیلمی 
سه بعدی در ســینما تصور کرد، هرچند 
مثال کاملی از ویژگی های هولوگرافیک 
نیســت. ما تصاویر را به نحوی مشاهده 
می کنیم که گویا تصاویر، طول و عرض و 
از همه مهم تر عمق دارند؛ درحالی که در 
واقع از صفحه نمایش دو بعدی مسطحی 
منشــأ گرفته اند. تفاوت در اینجاســت 
که در جهان ســه بعدی می توانیم اشیاء 
را لمس کنیم و این بازتــاب از نقطه نظر 
ما واقعــی اســت. در دهه هــای اخیر، 
پیشرفت های حاصل شده در تلسکوپ 
و تجهیزات بصری دانشــمندان را قادر 
کرده است تا حجم عظیمی از داده های 
پنهــان در ریزموج هــای باقی مانــده از 
نخســتین لحظــه آفرینــش کیهــان را 

آشکارســازی کنند. با اســتفاده از این 
اطالعات، پژوهشــگران توانستند بین 
نظریه میدان کوانتومی و شــبکه هایی 
از ویژگی های این داده ها مقایســه های 
پیچیده ای انجام دهنــد. آن ها با انجام 
این مقایســه ها دریافتند کــه برخی از 
ساده ترین نظریه های میدان کوانتومی 
می توانند تقریبــًا تمام مشــاهده های 
کیهان شناســی جهان اولیــه را توضیح 

دهند.
بــه گفتــه اســکندریس »هولوگرافــی 
جهــش بــزرگ و روبه جلویــی در نحوه 
تفکر ما درباره ساختار و آفرینش جهان 
است. نظریه نسبیت عام انشتین تقریبًا 
هرچیزی را در مقیــاس بزرگ در جهان 
به خوبی توضیح می دهد؛ اما زمانی که 
منشأ و سازوکار آن را در سطح کوانتومی 
بررســی می کنیم، بــا مشــکل مواجه 
می شویم. دانشمندان چند دهه است 
کــه روی متحدکردن نظریــه کوانتومی 
با گرانش کار می کننــد و برخی اعتقاد 
دارند که مفهــوم جهــان هولوگرافیک 
می توانــد این دو نظریه را آشــتی دهد. 
امیدوارم پژوهش ما بتوانــد ما را به این 

هدف نزدیک کند«.
دانشــمندان این پژوهــش امیدوارند، 
مطالعه آن ها راه را برای فهم بیشــتر ما 
از جهان اولیه و نحوه ظهور فضا و زمان 

هموار کند. 

جهانهولوگرافیک،توهمیاواقعیت؟

کنکاشدرلحظاتاولیهپیدایشکیهان
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بدرودباسوختهایفسیلی
تا2030

دانشــمندان در حــال تــدارک نقشــه ای برای 
جایگزینــی همجوشــی هســته ای به جــای 
سوخت های فســیلی تا ســال 2۰۳۰ هستند. 
سنگ بنای این فناوری تکرار واکنش همجوشی 
هســته ای خواهد بود، همان واکنشی که سبب 
انرژی شــدید خورشــید می شــود. در هســته 
خورشید، دو اتم سبک هیدروژن در دمای بسیار 
زیاد عنصر هلیوم را تشکیل می دهند. همجوشی 
هســته ای، واکنشــی کاماًل برعکس شــکافت 
هســته ای اســت که هم  اکنــون در راکتورهای 
هسته ای از آن استفاده می شــود. این فرایند از 
منبع سوختی نسبتًا بی نهایت و با انتشار ناچیز 

کربن، انرژی پاک سرشاری را تولید می کند. 
اگرچه این کار تاکنون در حدی رخ داده است که 
بتوان از آن استفاده کرد، دانشمندان کانادایی 
امیدوارند مهار و توســعه فناوری همجوشــی به 
شکلی باشد که تا ســال 2۰۳۰ نمونه ای اولیه از 
طرح اجرایی همجوشی هســته ای ارائه کنند. 
این دانشــمندان برای انجام پژوهش های خود 
به ســرمایه گذاری دولت در راستای این دیدگاه 
نیــاز دارند. طبق نقشــه راه  طرح »همجوشــی 
2۰۳۰« که دانشگاه آلبرتا، دانشگاه ساسکچوان 
و چندیــن شــرکت آن را ارائــه کرده انــد، تحقق 
همجوشــی هســته ای در واقعیــت نیازمند ۹۶ 
میلیون دالر ســرمایه است، رقمی که در مقایسه 
با هزینه عملیات اجرایی جایگزینی ســوخت و 
گاز، کم اســت. برنامه ریزی شده است تا بودجه 
پیش بینی شده برای سرمایه گذاری، بین چندین 
گروه پژوهشی مختلف و ســازمان هایی تقسیم 
شود که در راستای این هدف فعالیت می کنند. 
بر طبق این گزارش زمانــی که نمونه اولیه آماده 
شود، شــرکت های خصوصی نقش مهمی را در 
تجاری ســازی این فناوری ایفا خواهند کرد. به 
گفته مایــکل دالژ، مدیر بخش فناوری شــرکت 
جنرال فیوژن »به عقیده ما این فناوری روشــی 
است که در محاســبه هزینه فایده دارای فوایدی 
ذاتی برای اجرایی شدن است. زمانی که نمونه ای 
از آن را تهیــه و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه 
کنیم، مطمئنیم که می توانیم با ســایرین رقابت 
کنیم«.  تحقق این فناوری به جهت مزیت هایی 
که دارد بیش از حد خوب به نظر می رسد؛ چراکه 
منبع آن یکی از فراوان ترین عناصر روی زمین با 
قیمتی بسیار کم اســت که به محیط زیست نیز 
آسیبی نمی زند، معضل پسماندهای هسته ای 
را ندارد، در هنگام وقوع حوادث احتمالی، راکتور 
همجوشــی از کنترل خــارج نمی شــود و بازده 
بیشتری از شــکافت هســته ای دارد. در زمانی 
که عوارض وابستگی ما به سوخت های فسیلی 
کم کم بر چهره ســیاره مان نمایان می شود، الزم 
است تا به طور جدی درباره جایگزین های پایدار 
بیندیشیم و سرمایه گذاری مناسب را انجام دهیم. 
هنوز راه زیادی برای فراگیرشدن این فناوری باقی 
مانده است و تجاری ســازی آن نیاز به پژوهش و 

سرمایه گذاری زیادی خواهد داشت.

پردهبرداریازنوعجدیدیازتغییرفازکوانتومی
تغییرات ماده از جامد بــه مایع و گاز را تغییر فاز می نامنــد. جالب ترین نوع تغییر 
فاز مربوط به تغییرات فاز کوانتومی اســت. این نوع تغییر فاز به جهت ویژگی های 
عجیب مکانیک کوانتومی به شیوه های نادری منجر به تغییرات غیرعادی می شود 
و ازاین رو عجیب ترین تغییرات محسوب می شود. این تغییر منحصربه فرد در یک 

نقطه بحرانی کوانتومی کشسان یا QCP رخ می دهد. در این نقطه گذار فاز به جای انرژی گرمایی از نوسانات 
کوانتومی خود اتم ها حاصل می شود. تغییرات فاز کوانتومی نمونه هایی اولیه برای تولید فازهای کوانتومی 

جدید ماده است. در این راستا، همواره سعی شده است تغییرات فاز کوانتومی جدید شناسایی شود. 

کشفبافتنرمدردایناسور195میلیونساله
وقتی دانشمندان استخوان ها و اشیا سخت را از زیر خاک بیرون می کشند، گاهی 
اوقات تکه هایی از مواد آلی نیز به آنها متصل هستند، اما اخیرا از فسیل باقی مانده 
از یک دایناسور پروتئینی کشف شد که قدمت آن تا  ۱۹۵ میلیون سال پیش تخمین 
زده می شود. این زمان از کشفی که در ســال 2۰۰۹ انجام شد و قطعاتی از کالژن 

)فراوان ترین پروتئین موجود در بدن جانوارن( در استخوان ران نوعی دایناسور بیرون آمد حدود ۱۰۰ میلیون 
سال قدیمی تر است. اهمیت این کشف در توانمندسازی دانشمندان برای مطالعه زیست شناسی دایناسورها 

و مهم تر از آن پی بردن به چگونگی این ماندگاری طوالنی در بدن این موجودات است.

علمــــــــــــــــــــــــــی نسبت طالیی

طرحوارهایاززمانبندیجهانهولوگرافیک.زمانازچپبهراســتپیشمیرود.درســمتچپ،فازهولوگرافینمایاناســتو
تصویربهایندلیلکهدرآنجافضاوزمانهنوزبهخوبیتعریفنشدهاند،تارنشاندادهشدهاست.درپایاناینفاز)کهبابیضیسیاه
نشــاندادهشده(،جهانواردفازهندسیمیشودکهبامعادلهانشتینتوصیفمیشود.تابشزمینهکیهانیدرحدود۳۷۵۰۰۰

سالبعدمنتشرشدهاند.الگوهایحکشدهدراینتابشهااطالعاتدربارهجهاناولیهراباخودحملمیکند.
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راهاندازیاولینالبراتوارکسبوکارکشور
دانشــگاهتهــران: تفاهم نامــه راه انــدازی اولین البراتوار کســب و کار کشــور 
)Business Laboratory( هم زمــان با مراســم رونمایی از محصــوالت و فن بازار 
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در ۱7 بهمن ۱۳۹۵ مبادله خواهد شد. در این 
مراسم، ضمن رونمایی از ۱۰ محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری 

دانشگاه تهران، تفاهم نامه راه اندازی اولین البراتوار کسب وکار کشور، بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 
و دانشــکده مدیریت دانشگاه تهران امضا و مبادله خواهد شد. عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر  به 

سایت ut�stp.ir مراجعه کنند.

فراخوانپیشنهادطرحهایپژوهشیمشتركباهند
دانشگاهفردوسیمشهد: دبیرخانه کمیته ملی هماهنگی همکاری های علمی 
ایران و هند، مســتقر در دانشگاه فردوسی مشهد، برای ارسال پیشنهاد طرح های 
پژوهشی مشــترك بین محققان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های 
آموزشی دو کشور فراخوان داده است. اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و پارك های 

علم و فناوری و نیز مؤسســه های آموزشــی تحت پوشــش وزارت علوم می توانند اطالعــات مربوط به طرح 
پیشــنهادی را مطابق با شــیوه ای که در وب گاه دبیرخانه ملی ایران به نشــانی iriin.um.ac.ir آمده است، 

حداکثر تا ۱۵ ماه May میالدی، مصادف با 2۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ به دبیرخانه کمیته   ارسال کنند.

، ســت چو سا ما کمی آن سوتر
کمبریــج:در پــی مترجم: حسین رجبی

وضــع قانــون ضــد مهاجرت از ســوی 
رئیس جمهور آمریکا برای 7 کشــور، دو 
دانشجوی کارشناسی MIT نتوانستند به 
دانشگاه بازگردند. این دو دانشجو »نیکی 
مسافر رحمتی« از ایران و »فادی عطیه« 
از ســوریه هســتند که برخالف داشتن 
ویزای معتبر اجــازه پــرواز نیافتند. این 
ممنوعیت برای ۹۰ روز است و شامل همه 
شهروندان کشورهای ایران، عراق، لیبی، 
سومالی، سودان، سوریه و یمن می شود.

براساس آماری که دانشگاه از دانشجویان 
کارشناســی و ارشــد اعالم کرده است، 
در حــال حاضر ۳8 ایرانی، ۵ ســوری، ۱ 
 MIT عراقی، 2 سودانی و ۱ سومالیایی در
در حال تحصیــل هســتند. مادامی که 
قانون مزبور برقرار است، این دانشجویان 
امــکان خروج از آمریــکا را بدون پذیرش 

ریسک بازنگشتن، نخواهند داشت.
در 2۹ ژانویــه دادگاه فــدرال منطقــه 
ماساچوست دســتور موقتی صادر کرد 
که آن دســته از شــهروندان 7 کشور که 
ویزای معتبر یا کارت سبز دارند می توانند 
از طریق فرودگاه لوگان وارد آمریکا شوند. 
هرچنــد این دســتور به خانــم رحمتی 
کمکــی نکــرد؛ چراکــه بنابــر گفته وی 
براســاس این دســتور به کســانی که در 
ترانزیت مانــده بودند، اجــازه ورود داده 
شده است. مسئوالن دانشگاه در تالش 
هستند تا پیش از اتمام مهلت این دستور 
]۵ فوریــه پایان مهلت این دســتور بود[ 
همه دانشجویان را به دانشگاه برگردانند. 

ارتباط با ســناتور ماساچوست، گمرک و 
مدیریت مرزی آمریکا و نیز امنیت داخلی 
آمریکا درباره وضعیت دانشجویان از جمله 
اقدامات دانشگاه در این رابطه بوده است. 
ســناتور ماساچوســت در مجلس سنا با 
نشان دادن تصویر رحمتی به نمایندگان 
گفت: »این شــخصی اســت که دونالد 

ترامپ سعی دارد از کشور بیرون کند«.

تجمعصدهانفریدردانشگاه
صدها نفر از دانشجویان MIT در تجمعی 
علیه قانون ترامپ اعتراض خود را اعالم 
کردند. این تجمــع پیش زمینه تجمعی 
بزرگ تــر بود کــه در میدان کوپلی شــهر 
بوستون برگزار شــد. مسئوالن دانشگاه 
هم بــرای نشــان دادن حمایت خــود از 
ارزش هــای MIT در این تجمع شــرکت 
کردنــد. همچنیــن در ایمیلــی از تمام 
اعضای هیئت علمی خواسته شده بود 
در این تجمع حضور یابند. حدود ظهر بود 
که شرکت کنندگان این تجمع از طریق پل 

هاروارد دانشگاه به سمت میدان کوپلی 
حرکــت کردند. هزاران معتــرض از همه 
جای بوســتون آمده بودند و شعار »تنفر 
نیست، ترس نیســت، مهاجران خوش 

آمدید!« سر می دادند.

اقداماتمسئوالندانشگاه
رافائل ریــف رئیس دانشــگاه این قانون 
را »نقض آشــکار عمیق ترین ارزش های 
آمریکایی« می داند کــه برخالف اصول 
عدالــت، تســاوی، آزادی، ســخاوت و 
شجاعت است. او می گوید: »مسیر این 
بی عدالتی کجا پایــان خواهد یافت اگر 
ما آن را بپذیریم؟ فردا کدام گروه مشمول 
تعلیق خواهد بود؟ هرچند ممکن است 
ما نتوانیم در همه زمینه ها اثرگذار باشیم، 
اما مطمئن باشــید که هر جــا و هر زمان 
که الزم بوده اســت بیشترین اثرگذاری را 
داشــته ایم«. بیش از 4۰درصد اعضای 
هیئت علمی و دانشجویان ارشد دانشگاه 
و ۱۰درصد دانشــجویان کارشناســی، 

غیرآمریکایی هســتند و از ۱۳4 کشــور 
مختلف به این دانشگاه آمده اند. در پاسخ 
به وضع قانون ضدمهاجرت، دانشــگاه 
صندوقی را قرار داده است برای حمایت 
از دانشجویان و هیئت علمی و کارمندانی 
که از این قانون متضرر شده اند. با وجودی 
که ادامه روند این قانون بسیار نامشخص 
است، وضعیت پذیرش دانشگاه تغییری 

نکرده است.

واکنشدانشجویان
دانشجویان در تجمع اعتراضی به قانون 
ضدمهاجــرت ترامپ نظــرات مختلفی 
داشتند: »ما باید اعتراض خود را به همراه 
مسئوالن و دانشجویان انجام دهیم تا به 
دولت نشــان دهیم که MIT این قانون را 

نخواهد پذیرفت.«
»ایــن نوع تجمع هــا فایــده ای نخواهد 
داشت؛ چراکه ترامپ از جلب توجه لذت 

می برد، حتی اگر منفی باشد.«
»بــه نظر من ایــن قانون بســیار ضعیف 
طراحی و نوشــته شده اســت. اما هدف 
اصلــی آن صحیح اســت. فکر نمی کنم 
تفــاوت زیادی بــا آنچه اوبامــا انجام داد 

داشته باشد.«
»درک می کنم که ترامپ و حمایت کنندگان 
این قانون فکر می کنند این قانون به نفع 
جامعه اســت؛ اما به نظر من امنیت ما را 
تأمین نخواهد کرد. در حقیقت می ترسم 
که این ممنوعیت گروه های رادیکال مانند 
داعــش را فعال تر کند و آن هــا نیروهای 
جدیدی را به بهانه اینکه آمریکا با اســالم 

وارد جنگ شده است، جذب کند.«

واکنشهایMITبهقانونضدمهاجرتترامپ

دودانشجویMITمحرومازبازگشتبهدانشگاه

کمیک برگزیده
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دلجوییازممنوعالورودها
فرمان اجرایــی اخیر دونالد  معین محمدی
ر  رئیس جمهــو مــپ  ترا
ایاالت متحــده در منع ورود 
اتباع هفت  کشــور ازجمله 
ایران، در جامعه دانشگاهی 
خیلی سروصدا کرده است. از نخستین واکنش ها 
می توان به جمع آوری امضــای الکترونیکی در 
مخالفت با این فرمان اشاره کرد. تا زمان نگارش 
این مقاله، باالی 2۰ هزار نفر استاد دانشگاه که 
در بین آن ها ۵۱ برنده جایزه نوبل نیز حضور دارند، 
این بیانیــه را امضا کرده اند. در پاســخ هم، برای 
نمونه می توان به تهدید دونالد ترامپ مبنی بر قطع 
کمک های مالی فدرال به دانشگاه برکلی اشاره 
کرد. تهدیــدی کــه در ابتدا برای من نمایشــی 
اینترنتی به نظر می رسید، اما پس از صحبتی که 
یکی از دوســتانم با مســئول بخــش بین الملل 
دانشگاه خودمان )Buffalo( داشت و برای من 
نقل کرد، متوجه شــدم که واقعًا در دانشــگاه ها 
درمورد قطع کمک های مالــی فدرال در صورت 
مخالفت شــدید با فرمان رئیس جمهور نگرانی 
وجود دارد. بااین حال ریاست دانشگاه ما با انتشار 
بیانیه ای بدون اشــاره مستقیم به  فرمان اجرایی 
اخیر، همچنان از بازبودن درهای دانشگاه برای 
دانشجویان همه کشــورها و قومیت ها خبر داد. 
همچنیــن با ارســال پیام هایی به دانشــجویان 
مشمول این فرمان که عمدتًا هم ایرانی بودند، از 
آن ها دلجویی شــد.  در بین دانشجویان اما این 
بازخورد شــدیدتر بود. با اینکه دانشــجویان در 
دانشگاه های آمریکا عمدتًا کار سیاسی نمی کنند 
و محل کار سیاسی در احزاب تعریف  شده است، 
آن ها به این اتفاق واکنش نشان دادند. البته شاید 
بتوان گفت نیت های این مخالفت ها که در قالب 
گردهمایی هایی خودش را نشــان داد، متفاوت 
بود. عده ای صرفًا به دالیل سیاسی و برای مخالفت 
با رئیس جمهور غیرمطلوبشــان و عده ای برای 
همراهــی بــا مهاجــران اعتــراض می کردند. 
همچنیــن در بیــن معترضــان، هــم مهاجران 
مشمول این فرمان وجود داشت و هم مهاجران 
سایر کشــورها. در دانشگاه ما پس از اینکه چند 
انجمن دانشجویی ازجمله انجمن دانشجویان 
مســلمان، انجمن دانشــجویان سیاه پوست و 
انجمن دانشجویان حقوق در محیط های مجازی 
ازجملــه فیس بــوک و توییتر فراخــوان دادند، 
تجمعی شکل گرفت. نکته جالب هم این بود که 
عده ای از طرفداران رئیس جمهور هم در مخالفت 
با این تجمع در گوشــه دیگری تجمــع کردند. 
گاهی فاصلــه دو گــروه رودرروی هم به یک متر 
می رسید؛ اما خبری از برخورد فیزیکی و فحاشی 
نبود و هر گروه صرفًا شــعارهای خودش را بیان 
می کــرد. همچنیــن عــده ای از دو گــروه از 
تجمع هایشان جدا شــده بودند و با هم مباحثه 
می کردند. بالفاصله از شبکه های خبری محلی 
برای پوشش این تجمع در دانشگاه حاضر شدند 

و فیلم و مصاحبه تهیه کردند.

روی خط خارج



بایدهاونبایدها
توصیه هایی درباره اســتانداردهای مصاحبه از دید فریدون حاجی پور، کارشناس 
رسانه: تنش،بیتنش: شروع مصاحبه نباید طوری باشد که احساس تنش در فضای 
مصاحبه پیش آید. هر کجا نتوانســتید به پرسش ثانویه برسید یا پاسخ او را به خوبی 
درک نکردید، از جمله  »لطفًا بیشتر توضیح دهید«، استفاده کنید. مصاحبه شونده 

را عصبانی نکنید؛ اگرچه استفاده ماهرانه از این روش )عصبانی کردن( گاهی الزم است. توجهبهجزئیات: 
نکاتی در حین انجام مصاحبه هستند که به ظاهر نکات کم اهمیتی هستند؛ اما مهم هستند. کلیدهرمصاحبه

»چرا«است: سعی کنید از این کلمه در هر جا که نتوانستید پرسش ثانویه را طرح کنید، استفاده کنید.

بازگشتاسطوره
راجر فدرر امسال مجددًا موفق شد قهرمانی تنیس اوپن استرالیا را به دست بیاورد. 
در یکی از جذاب ترین و هیجان انگیزترین بازی هــای تاریخ تنیس، رافائل نادال و 
راجر فدرر در فینال اولین گرند اسلم سال 2۰۱7 به مصاف هم رفتند. این بازی در 
شهر ملبورن برگزار شــد و فدرر در بازی نفس گیری که بیش از 2۱۰ دقیقه به طول 

انجامید، موفق به شکست دادن رقیب قدیمی خود، نادال شد و برای بار هجدهم قهرمان گرند اسلم شد. فدرر 
بعد از پیروزی در این مســابقه با Time مصاحبه ای انجام داد کــه خواندنش جذاب خواهد بود. از این لینک 
http://time.com/4659015/roger�federer�interview�tennis  :می توانید مصاحبه را پیدا کنید

 6

شماره 701  سه شنبه 19 بهمن 1395

جنــابعیاری،شــماآپارتمانرا
یکیازچندفیلمیمیدانیدکه
بسیاردوستشــاندارید.اّولین
بارکیاینفیلمرادیدید؟آنرادر
سینماورویپردهبزرگدیدیدیا

رویصفحهتلویزیون؟
ما در اهــواز به نــدرت فیلم های خوب 
را روی پرده می دیدیــم. وقتی در اهواز 
می پیچید که فیلم خوبی آمده، منظور 
فیلم هایــی مثل »فرار از زنــدان« و »بن 
هور «و از این دســت بود کــه به هر حال 
متفاوت از فیلم های چیچــو فرانکویی 
و النــدو بوزانکایی بودند. البته در محله 
خزعلیه که دور از دسترس ما و محله ای 
یکدست عرب نشین بود، سینمایی بود 
که شــاهکارهای تاریخ ســینما را نشان 
می داد، ســینما مهتاب. مــن برخی از 
شاهکارهای سینما، از جمله »دلیجان« 
فورد را در همین ســینما دیــدم. با این 
امکانات محدود، طبیعتًا من »آپارتمان« 
را در آن دوره در اهواز روی پرده ندیدم، 
بلکه ســال ها بعــد، بعــد از انقالب، در 
دوره ای که ویدئوکلوپ ها قانونی شــده 
بودند و فیلم کرایه می دادند، با کیفیت 
بد روی نوار بتاماکس دیدم. کیفیت فیلم 
خیلی بد بود؛ اّمــا گرما و جذابیت فیلم 
به قدری بــود که آن را جبــران می کرد. 
من فیلم هــای دیگر بیلــی وایلدر مثل 
»ســابرینا« را در اهواز در ســینما دیده 
بودم. به هر حــال آپارتمــان را با همان 
کیفیــت بــد چند بــار دیدم و گذشــت 

تــا وارد بــه اصطــالح عصــر دیجیتال 
شــدیم و توانســتم فیلــم را بــا کیفیت 
خــوب ببینــم. فیلمــی با ریتم ســالم، 
بــدون کوچک تریــن تفاخــری، بدون 
کوچک تریــن ادعایــی مبنی بــر اینکه 
مفهومی فراتر از داستانش را می خواهد 
به تماشــاگر منتقل کند. این از نظر من 
یک آرمــان بود بــرای نوع فیلم ســازی 
خودم حتی که به جز گفتن داستان هیچ 
هنری نداشته باشم، داستان را بدون کم 
و کاست بگویم و تماشاگر را متقاعد کنم 
که داســتان را بدون کم وکاست دیده و 
حاال این داســتان اگر بــاری با خودش 
داشته باشد، این بار بدون هیچ تردیدی 
از خالل نســوج ناخــودآگاه تأثیرش را 
روی روح و روان و دانش تماشاگر خواهد 

گذاشت.
گفتیدحســنبزرگ»آپارتمان«
ایناســتکهداستانشراخیلی

خوبتعریفمیکند…
بله، بدون مزاحمت …

اّماشــماهرچندبــهعنوانیک
کارگردانســینمابهفیلمهانگاه
میکنید،مســلمًاتنهابهخاطر
تواناییهــایقصهگویــیآنهــا
نیســتکهازفیلمیخوشــتان
میآیــد،بلکــهازنظــرحســیو
فکریهمبافیلمارتباطیبرقرار
میکنیــد…مثــاًلازبازیهــاو

بازیگرهاخوشتانمیآید...
بله، اّمــا اجــازه بدهید پیــش از اینکه 

راجع بــه بازیگرها صحبت کنیمـ  از این 
نظر نکات مهمی دربــاره فیلم آپارتمان 
می توان گفت. شــرلی مک لین و جک 
لمون انسان های نازنینی هستند برای 
خودشان و حتی فرد مک مورایـ  درباره 
یک نکته مهم توضیح بدهم. من ترجیح 
می دهم وقتی فیلمــی را می بینم، چه 
موقع تماشای فیلم و چه بعد از آن راجع 
به آن فکر نکنم. ترجیح می دهم که فیلم 
بــدون اینکه من را تحت فشــار روحی و 
روانی بابت تفکر خودش قرار بدهد، من 
ببینمش و بعد از ســال ها متوجه بشوم 
که فرهنگــم به خاطر دیــدن آن فیلم یا 
خوانــدن آن کتاب بیشــتر شــده، نیم 

سانتی متر به قّدم اضافه شده است.
ســال ها پیش در یک برنامه تلویزیونی، 
برنامــه آقای عالمی، جملــه ای را گفته 
بودم که حــاال می خواهم تکــرار کنم. 
بحث فیلم »بیلی باد «پیتر یوســتینف 
بــود. حرف مــن این بــود کــه وقتی ما 
می خواهیم بچه مان را بخوابانیم، من به 
عنوان پدر یا مادر نباید منت بگذارم سر 
بچه ام که شرایطی را فراهم کرده ام تا تو 
خواب خوبی داشته باشی. می دانیم که 
برای خواب راحت اتاق باید نیمه تاریک 
باشد، سروصدای اضافی نباشد، دمای 
اتاق مناسب باشــد، تشک نرم باشد… 
حاال صبح بچه بیدار می شود و می بیند 
چقدر سر حال است. خوب است که بچه 
دالیلش را نفهمد که چرا شــب ها خوب 
می خوابد. فیلم هم همین طور اســت. 

من وقتــی فیلم را می بینــم نباید دچار 
یک نوع تبختر بشوم از انبوهِی مفاهیم 
و معرفتــی که به من القا می شــود. و در 
سینما برگردم نگاهی به دوستم بیاندازم 
به این معنــا که »گرفتی؟« به ســادگی 
فیلم  »آپارتمان« یا »داســتان توکیو« را 
ببینیم و به آســانی هم نفهمیــم چرا از 
این ها خوشــمان آمــد. تأثیراتش را در 
درازمّدت روی ما داشته باشد، بی آنکه 

شناسایی شده باشند.
شمادرواقعداریدمیگوییدکه
اگــرزیادبرویمتویاینپرســش
کهچرافیلــمرویماتأثیرخوبی
گذاشتهوباچهســازوکاری،این
تأثیرخــوبازبینمــیرود.اّما
حاالفــارغازتعریفجایگاهوکار
منتقــد،منبهتجربهشــخصی
دریافتهامکــهپرداختنبهاینکه
و فیلــمســازوکارشچیســت
چگونهتأثیرشرامیگذارد،لّذت
دیدنفیلــمرابیشــترمیکند.
شــماهــمبهعنــوانفیلمســاز
حتمــًادر»آپارتمــان«جاهایــی
هستکهتحســینمیکنیدکه
بیلیوایلدرچهخــوبکارشرا
کردهیافالنجــایفیلمنامهچه
شــگردهوشــمندانهایبــهکار
بــردهاســت…میتوانیــمکمی

دراینبارهصحبتکنیم.
مــن می گویــم فیلم نبایــد مــرا وادار به 
فکرکــردن بکند. فرق نبــوغ و غیرنبوغ 
همین جاست. من می گویم فیلم آرمانی 
من فیلمی اســت که بــدون اینکه مرا از 
نظر ذهنی خســته بکند بابت استخراج 
مفاهیــم، اّول بــا فیلم ارتبــاط عاطفی 
برقرار کنم و اگر فیلم پشتوانه نیرومندی 
داشــته باشــد به من هم منتقل خواهد 
شد. اّما شــما کارتان دشوار است. شما 
مثل کسی هســتید که ناچار است برود 
و شکم را پاره کند و گوشت و استخوان و 
خون و چیزهای اعصاب خردکن را ببیند.
خبشماهمبهعنوانکارگردان

همینطورهستید…
بله، ولــی وقتی می خواهــم فیلم نگاه 
کنم ترجیح می دهم جراحی نکنم آن را. 
وقتی جراحی نمی کنم با لّذت می بینم. 
اّمــا برای مقاصــد خاص، مثــاًل همین 
جلسه، چون حرفه ام فیلم سازی است، 
باید بدانم که چه چیزی باعث جذابیت 

آپارتمان شده است.
ادامهاینگفتوگورادرشماره۷۰۳
)سهشنبهآینده(خواهیدخواند.

دیدنچهفیلمیلذتبخشاست؟

همیشهپاییککارگرداندرمیاناست
لعنتیهایبیآبرو

ما خودمان را کشــتیم تا میان اخبار یک 
نفر را پیدا کنیم که مسئولیت را بر عهده 
بگیرد و عذرخواهی کند یا استعفا دهد؛ 
اما نبود . تا اینکه یک نفر خودش آمد برای 
مصاحبه. اما نمی گذارد اسمش را بگوییم. 

مقصربودن را هم قبول ندارد:

  می خواســتیم بپرســیم کــه...       قباًل 
اخطار داده بودنــد.   در چه مورد؟ در مورد 
این اتفــاق. االن هم هیچ کس مقصر نیســت. 
ما همه قربانی هســتیم.   داریــد از زیر بار 
مســئولیت شــانه خالی می کنید؟ نه. من 
شــما را هم قانع می کنم. عوامــل و نهادهای 
فراوانی در این اتفاق درگیر بودند.   موافقیم. 
فکر می کنید چه نهادهایــی عامل اصلی 
بودند؟ مثاًل فرهنگستان زبان و ادب.   چرا؟ 
به خاطر اینکه این همه ســال فکــر نکردند که 
اسمش را عوض کنند. پالســکو هم شد اسم؟ 
این چه اســم بیگانه ای اســت؟ مگر نه اینکه 
با فرهنگ ایرانی اســالمی ما در تضاد اســت؟ 
قطعاً اگر پالسکو نام مناســب تری داشت، این 
اتفاق برایــش نمی افتــاد.   دیگر چه؟ چیز 
دیگری که ما اصــاًل به آن توجــه نکردیم این 
اســت که آن همه لباس آنجا چه کار می کرد؟ 
ُخب حتماً همان ها کلی ســاختمان را سنگین 
کرده بودند.   دیگر چــه دلیلی به نظرتان 
می آید؟ دالیل زیاد است، اما شما مقصر اصلی 
را فرامــوش کرده اید؛ آتش. ایــن عنصر مضر و 
به دردنخور از همان ابتــدای خلقت خودش را 
به آن سه تای دیگر چســباند و شد جزء عناصر 
چهارگانه. ســاختمان آتش گرفــت و به هیچ 
صراطی هم مســتقیم نبود. تجهیزاتمان را که 
به هیچ گرفت. حتی فکر نکرد کــه نباید روی 
»انشــااهلل چیزی نمی شــود« گفتن هایمان را 
زمین بیندازد.   بدحجابــی یادتان رفت. 
از آن که ســالیان سال اســت داریم خون دل 
می خوریــم.   ما فکر می کنیم بدانیم مقصر 
اصلی چه کسی اســت. از کجا فهمیدید؟   
خودشان پیشــمان اعتراف کردند. واقعاً؟ 
خب چه کســانی بودنــد؟   فرزندان آتش 
نشان ها. یکی شــان اعتراف کرد که به در 
خیره مانده و دارد بــه روزی فکر می کند 
که از پدرش اسباب بازی خواسته بود. یکی 
دیگر هم اعتراف کرد که بــه پدرش گفته 
دلش پیتزا می خواهــد. دیگری هم گفت 
از پدرش پرســیده که عید قرار است برای 
مسافرت کجا بروند. ]سکوت[.   همه شان 
گفتند که اگر می دانستند هیچ وقت این ها 
را نمی گفتند. گفتند بــه در خیره مانده اند 
و دارند فکر می کنند کاش خدا یک جوری 
به شــان تقلب می رســاند و می دانستند 
قرار اســت چه بشــود. اگر شــده تمام 
اسباب بازی هایشان را جلوی در می چیدند 
تا نگذارند بابا از آن در لعنتی بیرون برود و 

چشمانشان را برای همیشه منتظر بگذارد.

گــــــــــــفت وگـــــــــــو بگو مگو

ازشــماچهپنهان،اولشخواستیممصاحبهایداشتهباشیمکهبهیکیازاتفاقاتروزمربوطباشد. امابعددیدیممصاحبهشمارهقبلدربارهترامپبودهاستواصاًلاینروزهااتفاقاتهمهتلخهستندگفتوگو
والبتــهدردیگرصفحاتروزنامهبهآنهاپرداختهایم.برایهمینایــنمصاحبهخوبراانتخابکردیمکهدربارهفیلم
خوبدیدناســت؛بههمینسادگی.اینمصاحبهروبرتصافاریاناســتباکیانوشعیاریدربارهلذتفیلمدیدنبا
محوریتفیلم»آپارتمان«،بهمناســبتتولدجکلمون)8فوریه(.حرفآخرهــماینکهاگرآپارتمانراندیدهایدبروید

ببینیدواگردیدهاید،برویددوبارهببینید.
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سعید کمالی دهقان، نویســنده و روزنامه نگار 
گاردین، از آن دســته روزنامه نگارانی اســت که 
همــواره نگاهــی حرفه ای به مســائل هنری و 
ادبی داشته و نوشته هایش در مطبوعات داخل 
و خــارِج ایران همــواره الگوی مناســبی برای 
عالقه مندان به حرفه روزنامه نگاری بوده است. 
کمالی دهقان در ســال 2۰۱۰ روزنامه نگار برتر 
بریتانیا از سوی انجمن مطبوعات خارجی لقب 
گرفت. کمتر از یک ماه اســت که او کتابی را در 
ایران منتشر کرده که توجه مخاطبان کتاب را به 
خود جلب نموده است.  کتاب »دوازده به عالوه 
یک« مجموعه ای از مصاحبه های کمالی دهقان 
اســت بــا نویســندگان و 
کارگردانــان مطــرح دنیا 
مانند ماریو بارگاس یوسا 
و دیویــد لینــچ. خــود او 
درباره کتابش می گوید: 
»این کتاب مجموعه گفت وگوهایی  اســت که 
اغلــب آن ها را در نخســتین ســال های بعد از 
بیست ســالگی ام انجــام دادم. دوازده چهــره 
خارجــی و یک چهــره ایرانــی؛ دوازده ادیب و 
یــک کارگــردان. تعــدادی از ایــن گفت وگوها 
حضوری انجام شده )مثل مصاحبه با دکتروف 
در نیویــورک و اشــمیت در پاریس( و چندتایی 
تلفنی. آثار بیشــتر چهره ها به فارســی ترجمه 
شده و دو تن برنده جایزه نوبل ادبیات اند. بخش 
پایانی کتاب هم شامل گفت وگویی با نویسنده 
نام آشــنای ایرانی اسماعیل فصیح است که در 
زندگی به ندرت پای مصاحبه نشسته و برای من 
هم جایــگاه ویژه ای دارد. »ثریــا در اغما«ی او 

اولین رمانی بود که در زندگی خواندم«.

دوازده به عالوه  یک

علــوم انســانی و هنــر و ادبیــات از موضوعات 
جذابی هســتند که همه بدان عالقه مندند، از 
دانشــجویان رشته فلسفه گرفته تا دانشجویان 
مهندســی مکانیک. ســرعت پیشرفت و تغییر 
در ایــن موضوعات نیز ماننــد تکنولوژی و علم 
درخور توجه اســت. وب سایت ترجمان، یکی 
از حرفه ای تریــن ســایت ها و به عبــارت بهتــر 
مجــالت الکترونیکی اســت کــه در این حوزه 
فعالیت می کند. کار اصلی وب سایت ترجمان 
همان طور که از اسمش پیداست، ترجمه است. 
این وب ســایت که تبدیل به نهــادی فرهنگی 
شــده اســت و طرفداران فراوانــی دارد، روزانه 

مقــاالت متعــددی را در 
موضوعات، ادبیات، هنر، 
فلســفه، اقتصاد و علوم 
انســانی ترجمه و منتشر 
می کند. همچنین در ماه 

گذشته، این نهاد مجله ای از برترین مقاالتی را 
که منتشر کرده، چاپ کرده است. تا سال های 
پیــش از ایــن، چــاپ ترجمه مقــاالت بلند در 
نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی، امری 
رایــج بود؛ ولی امروزه بــه هر دلیل، ترجمه این 
مقاالت کنار گذاشــته شده اســت. با این حال 
مهم آن اســت که از اهمیت این مقاالت کاسته 
نشده و خواننده فارسی زبان محتاج دسترسی 
به این منابع است. از این رو ترجمان مقاالتی را 
در دستور کار خود قرار داده است که نوشته های 
کلیدی و مؤثر نویسندگان اصلی در رشته های 
گوناگون علوم انسانی محسوب می شود. درواقع 
هدف اصلی این مؤسســه اینترنتی، آشــنایی 
مخاطب با افکار مختلف سرتاسر جهان است.

وب سایت ترجمان

در ایــن روزهــا کــه »فروشــنده« اصغر 
فرهــادی در جریــان قانونــی که دولت 
ترامپ اجرا کرده، دوباره خبرســاز شده 
اســت، فیلمــی در ســینماهای ایــران 
روی پرده اســت کــه از لحــاظ قوت به 

پــای فیلم های فرهادی می رســد، فیلمی با قوت 
بیــان در داســتان. »وارونگی« از بهنــام بهزادی 
بهتریــن فیلمی اســت که می شــود در خــارج از 
جشــنواره فجر، در ســینما دید. فیلمــی با بازی 
علــی مصفــا و ســحر دولتشــاهی. »وارونگی« به 
زندگی دختــری می پردازد که می خواهد خودش 
درباره زندگی اش تصمیــم بگیرد و این موضوع او 
را در مقابــل خواهــر و برادر و مــرد زندگی اش قرار 
می دهــد. بهزادی بدون ادعــا آنچنان این قصه به 

ظاهر ســاکن و آرام را بــا التهابی درونی 
پیش می برد که نمی توان لحظه ای فیلم 
را رها کرد و به همین دلیل هم نقاط اوج 
و فرود دراماتیک آن به شــکل حســی و 
عمیق مخاطب را با خود درگیر می کند. 
پیرنگ و ســاختار داستاِن »وارونگی« آن قدر قوی 
اســت که ما را دچار وارونگی می کند، وارونگی  ای 
کــه حدس ادامه داســتان در آن بســیار مشــکل 
اســت. این فیلم در جشنواره کن 2۰۱۶ در بخش 
نوعی نگاه پذیرفته شد. »وارونگی« می تواند برای 
مــا مخاطبــان ایرانی که همواره درگیــر انواعی از 
وارونگی ها، از وارونگی هوا گرفته تا وارونگی های 
سیاســی و اجتماعی هســتیم، فیلمی مناسب و 

قابل تأمل و سرگرم کننده باشد.

وارونگی

اگر با آثار مهران مهرنیا آشنا باشید، درمی یابید که 
او در بازســازی آثار سنتی موسیقی ایران، پیشرو 
است. او  نواختن ساز های تار و سه تار را در  محضر 
اســتاد محمدرضا لطفی آموخته است. مهران نیا 
همچنیــن در زمینــه موســیقی پژوهی فعالیــت 
مطبوعاتی داشته اســت. آلبوم »نغمه همرازان« 
مجموعه ای است از بازسازی و بازخوانی قطعات 
موســیقی ســنتی ایرانی که مهرنیا تنظیمشــان 

کرده و ساالر عقیلی خوانندگی آن ها را 
انجام داده است. ساالر عقیلی و مهران 
مهرنیا، هــر دو در زمینه بازســازی آثار 
قدیمی موســیقی سنتی، فعالیت های 
مؤثری داشته اند و حاال در این آلبوم، با 

مشارکت یکدیگر دست به آفرینش قطعات فاخری 
زده انــد. در این آلبــوم خبــری از نوآفرینی های 
آلبوم های ســنتی امروزی نیســت؛ بلکه اصالت 
و ســبک موســیقی های ســنتی آثار اســتادانی 
ماننــد طالع، تاج اصفهانی، اســماعیل مهرتاش 
و عبدالله دوامی را دارد که با بازســازی اســتادانه 
مهران مهرنیا رنگ وبویی امروزی گرفته و با صدای 
ساالر عقیلی جاودانه شده است. دو قطعه از این 
آلبــوم تک نوازی تار و بی کالم اســت و 
بقیه قطعات تصنیف هایی اســت که در 
گذشته خوانده شده است. قطعه »ای 
دل بشتاب« و تصنیف »نغمه همرازان« 

از زیباترین قطعات این آلبوم است.

نغمه همرازان

اگر از فضای شلوغ و پر  از آلودگی تهران خسته پیشنهاد
شده اید و دوست دارید به جایی بکر و به دور 
از سروصدا و آلودگی های صوتی بروید، باغ 
پرندگان تهــران می تواند گزینه  مناســبی 
باشــد. باغ پرنــدگان تهران کــه در جنگل 
لویزان تهران واقع شده است، مکانی است 
بکر و زیبا که می تواند حدود نصف روز  شما 
را پر کند. بــاغ پرندگان تهــران در نزدیکی 
شــهرک امید واقع شــده و از اتوبان شهید 
بابایی دردسترس است. همچنین از طریق 
ایســتگاه مترو گلبــرگ و از طریــق میدان 
رسالت با سوارشدن تاکسی می توانید بدان 

دسترسی پیدا کنید.
در این مجموعه زیبا حــدود ۳۰۰۰  قطعه 
از حــدود ۱7۰ گونه پرنده یافت می شــود 
و زیســتگاه های متفاوتی بســته به شرایط 
زندگی طبیعــی پرندگان برای آن ها در نظر 
گرفته شده است. برخی از این پرندگان در 

ایران یا حتی آسیا نایاب هستند.
حال بیایید گشتی در این باغ زیبا بزنیم. در  
ابتدای ورود به بــاغ می توانید غذای پرنده 
تهیــه کنید تا بســته به نوع پرنــده به آن ها 
غــذا دهید. حتمــًا غذادادن بــه پرنده ای 
از گونه  ای خــاص حیرت انگیز اســت. در 
ابتدای شــروع گــردش در باغ بــا پرندگان 
شــکاری مواجــه می شــوید. از جغدهای 

بســیار کوچک که شــاید اندازه گنجشک 
باشــند گرفته تا کرکس هایی که از انســان 
بزرگ ترنــد. همچنین گونــه منحصربه فرد 
عقاب طالیی با بال هــای دومتری اش در 

این بخش می تواند جذاب باشد. 
بخش دیگری که توجه شما را جلب خواهد 
کرد، قســمت  سرپوشــیده ای است به نام 
پرندگان گرمسیری. وقتی پایتان را به این 
سالن سرپوشیده بگذارید، به یاد انیمیشن 
Rio  خواهید افتــاد و پرندگانی را خواهید 
یافــت کــه در نقاطــی گرمســیری مانند 
جنگل آمازون و آمریــکای جنوبی زندگی 
می کنند. انــواع طوطی هــا و اردک ها در 
این قسمت دیدنی خواهد بود. همچنین 
نواهای مختلفی که پرندگان در این سالن 
تولیــد می کنند، همــراه با صدای آبشــار 
مصنوعی داخل سالن آرامش خاصی را به 
شما خواهد بخشید. »توکان نوک موزی« 
با منقــار زردش پرنــده منحصربه فرد این 
قسمت اســت که آرام در گوشه ای به شما 
نگاه می کند. در این بخش شما می توانید 
با طوطــی نــادری نیــز عکس یــادگاری 

بگیرید!
وقتی از دل این ســالن گــرم بیرون بیایید، 
به پرنــدگان برکه ای خواهید رســید که در 
برکه مصنوعــی و زیبای داخــل باغ پخش 
شــده اند. ده ها فالمینگــو و اردک و قو در 

این قســمت زندگی می کنند. وجود قوی 
مشکی که فقط در استرالیا یافت می شود، 
از ویژگی های این باغ است. از بخش های 
کبوتر هــا و طاووس ها که بگذریم بخشــی 
در  انتهــای این باغ وجــود دارد که درواقع 
درمانگاه پرندگان است. پرندگان مریض را 

در آنجا نگه  می دارند و شما حتی می توانید 
دکتر آن ها را هــم ببینید. همچنین تابلوی 
»پرندگان بیمار در حال استراحت اند، لطفًا 
از سروصدا بپرهیزید« به شما می گوید که 

در این قسمت کمتر سروصدا کنید.
در این بــاغ انواع رســتوران و کافــه و بوفه 

برای خرید غــذا و خوراکی وجود دارد . اگر 
در وســط این بــاغ زیبا، روشــن فکری تان 
گل کــرد می توانیــد بــه کافــه  کتــاب باغ 
نیــز ســری بزنیــد، تــا فنجانی کتــاب با 
 طعم های مختلف ازجمله پرنده شناســی

 بنوشید.

گزارشیازباغپرندگانتهران

باغیبامیوهپرنده
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صفحـــــــه آخـــــــــر

فکــر کنیــد می خواهیــد طرحی 
مهندســی را در یکــی از اداره های 
کشــور عزیزمان بــه تأییــد و برای 

پیشرفت مملکت به اجرا برسانید.
هفتــهاول:طــرح را می برید تا در 
دبیرخانه ثبت کنید. سامانه جدید اتوماسیون درحال 

پیاده سازی است و تا هفته بعد درست نمی شود.
هفتهدوم:باالخره در سامانه ثبت می شوید و دو هفته 

دیگر باید پیگیر شوید.
هفتهچهارم:مدیر مربوط ســفر تشــریف داشته اند و 

هنوز کارتابل را ندیده اند.
هفتــهپنجم:مدیــر دیده انــد و به کارشــناس ارجاع 

داده اند.
هفتهششم:کارشــناس نظر مثبت داده اند و به مدیر 

بازگردانده اند.
هفتههفتم:شــوهر عمه مدیر فوت کرده است )خدا 
بیامــرزدش( و مدیــر رفته انــد شهرســتان و تــا هفتم 

نمی آیند.
هفتههشــتم:شــایعه برکناری وزیر مربوط شــنیده 
شــده و در فضای مجازی پیچیده شــده اســت و مدیر 

دست و دلش به امضا نمی رود.
هفتهنهم:وزیر مربوط اســتعفا داده می شــود و مدیر 

نمی داند که آیا ماندگار اســت یا نه و امضــا نمی کند تا 
وزیر جدید بیاید.

هفتهدهم:سرپرست وزارتخانه را می چرخاند و هنوز 
مدیر نمی داند که در آینده باقی خواهد ماند یا نه.

هفتهیازدهم:وزیر جدید رأی اعتماد می گیرد و مدیر 
منتظر است تا با روحیات وزیر جدید آشنا شود.

هفتهدوازدهم:دالر نوســان قیمت پیدا می کند و دیگر 
طرح توجیه اقتصادی ندارد و نیاز به طرحی جدید است.

هفتهســیزدهم:طرح جدید با نظر مثبت کارشناس 
مجددًا می آید توی کارتابل مدیر.

هفتــهچهاردهم:چهلم همان شــوهر عمــه مرحوم 
است و مدیر باز می رود شهرستان، سر قبر.

هفتهپانزدهم:یکی از ســران مملکت فوت می کند و 
مدیر در مراسم های مربوط به آن حضور می یابد.

هفتهشانزدهم:ساختمان پالســکو آتش می گیرد و 
مدیر برای همدردی می رود با آوار عکس بگیرد.

هفتههفدم:ترامپ ورود اتباع 7 کشور را ممنوع می کند 
و زن و بچه مدیر در فرودگاه نیویــورک مانده اند و او نگران 

است. قطعًا در این حال نمی تواند کارتابلش را ببیند.
هفتــههجدهــم:کمــاکان مدیــر در شــبکه های 
اجتماعی مشــغول فعالیت برای لغو حکم ترامپ است 

و گویا موفق می شود.

هفتهنوزدهــم:مدیر خودش هم یک ســر می رود ینگه 
دنیا که اهل و عیال را بیاورد و دوهفته ای طول می کشد.

هفتهبیســتویکم:آخر ســال اســت و بودجه ها ته 
کشیده اســت و فعاًل نمی توان برای طرح کاری کرد تا 

سال بعد.
سالبعد،هفتهبیستوششم:مدیران در حال دید 

و بازدید هستند و اصاًل حاال چه وقت کار است.
هفتهبیستوهفتم:بودجه های ســال جدید هنوز 
اختصاص نیافته اســت و تا یک ماه دیگر ممکن اســت 

مشخص نشود.
هفتهسیویکم:انتخابات نزدیک است و معلوم نیست 
دولت بعد اصاًل همین باشد یا نباشد که وزیر همین باشد 

یا نباشد که تازه مدیرش همین که هست بماند یا نماند.
هفتهسیودوم:مدیر نیست و معلوم نیست چرا. 

هفتهسیوسوم:مدیر نیست و معلوم نیست چرا. 
هفتهسیوچهارم:مدیر نیست و معلوم نیست چرا. 

هفتهســیوپنجم:تیتر اصلی روزنامه ها فساد مالی 
و اختالس جناب مدیر اســت که هم اکنون در سواحل 

هاوایی حمام گرم می گیرد.
هفتهسیوششم:انتخابات برگزار می شود.

متأسفانه طرح ِسقط شده است و دیگر امیدی نیست. 
خدا صبرتان دهد!

2590...930: خانم کاظمی، ترم اولی عزیز: ماریجوانا 
ماده مخدر نیست.

 باشه، حاال نمی خواد چشم و گوش بچه 
رو باز کنی!

0140...912: سالم. واقعاً عجیبه که تا حاال یه گزارش 
از این پارکینگ ازدســت رفته تهیه نکردین. مصاحبه 

با نجمی رو خوندم. چرا هیچ ســؤالی نکردین؟ مسئله 
امنیتیه؟ پارکینگ یه دانشگاه مهم نیست؟

 سیاســت روزنامه ســخت ترکردن 
شرایط استفاده از خودرو شخصی برای جلوگیری 
از آلودگی هواست که نساختن پارکینگ یکی از 

مصادیق آن است.

7576...921: دلمون خوش بود روزنامه شــریف راه 
افتاد که صدای دانشجوها شــنیده بشه، ولی ظاهراً یه 
تریبون جدید برا مســئوال آماده شــد. خدا قوت بابت 

مصاحبه غرورآفرینتون با میرعمادی!
 بله، متأسفانه کیفیت همه بخش ها به 

خوبی بخش اس ام اس نیست!

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

11

11

8

 8

درحدزایمان
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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  

حامد تأملی

اولی:حاجیکجابخوابیم؟
دومی:پسرییادختر؟
اولی:چهفرقیمیکنه؟

دومی:خباگردخترباشیمیری
استراحتگاه،اگرپسرباشیمسجد.

اولی:توچیفکرمیکنی؟
دومی:برومسجد...

عمریدرپلهها
 آورده انــد کــه شــیخ از تز 
خویــش دفــاع کردندی و 
کار بدانجــا رســید کــه از 
تحویــل نســخه نهایی آن 
به کتابخانــه مرکزی چاره 
نبــود. پس شــیخ، رقعه نبشــت بــه کتابخانه 
مرکزی که »یحمل تزنــا الدوکتوریه مریدا من 
المریــدّی الیکــم. فقبلــواه و اصــدروا مجوزا 
للفراغتی من التحصیــل )ترجمه: تز دکتری 
من را یکی از مریدان من برای شــما می آورد. 
پس آن را قبول کنید و مجوز فراغت از تحصیل 

من را صادر کنید(«. 
پس رقعه فرستاد َمَع َاَحِد الُمریدین. پس مرید 
بدانجا رســید و حال بگفت و نامــه بداد. نامه 
گرفتنــد و برخواندند و گریســتند. پس مرید 
ســبب پرســید، یکی از حضار بگفت: »چاره 
نیست جز اینکه شیخ بدینجا آید، النَّ ِاسَتلَزَم 
امضائــه فی هــذه الُفُرم )جمع مکســر معرب 
»فرم« اســت!(« پس مرید را حال بگشت و نزد 
شــیخ رفت و حال به او گفت. شیخ بگفت: »ال 
بأس، نذهب هنا غدا )ترجمه: مشکلی نیست، 
فــردا بدانجا خواهیم رفــت(« و گفت: »مرد را 
در شــریف دو امتحان باشــد، رفتــن به طبقه 
چهــارم کتابخانه و ابتال به نیاز به دســت به آب 

در دانشکده صنایع«. 
پس چون صبح بشد، شیخ برخاست، وصیت 
بنوشــت و توشــه برگرفت. ســبب پرسیدند، 
گفــت: »مرکــزی را آسانســوری اســت که از 
زمان اجداد ما یادگار اســت و در آن بســیاری 
کشــته و اســیر گشــته اند. ما بدانجا خواهیم 
رفــت، اگــر آسانســور بــه کار باشــد، وصیت 
به کار آیــد و اگر به کار نباشــد، توشــه«. پس 
مریــدان نعره ها برزدنــد و جامه هــا دریدند. 
و شــیخ راه مرکــزی پیــش گرفــت و چــون 
بدانجا رسید، آسانســور خاموش یافت. فبدأ 
 بالتسلق الساللم )ترجمه: شروع کرد از پله ها 

باال رفتن(.
توشــه اش در راه تمام گشــت و گناهش تمام 
بریخــت از ریاضتــی کــه در این راه کشــید. 
قامتــش چون موی نحیف و خمیده گشــت تا 
بدانجا رســید. پس تمام دفاتر خاموش یافت. 
سبب پرســید، گفتند ساعت اداری تمام شد. 
شــیخ مریدان را پرســید: »حال چیســت؟« 
گفتند: »یا شــیخ، ساعت ۵ است!« پس شیخ 
گریســت و به مریدان گفت: »چنین اســت«. 
گفتنــد: »چه چنین اســت؟« گفت: »همین 
این چنین اســت«. پس مریدان نعره ها بزدند 
و یکایــک از باال خویــش به پاییــن افکندند تا 
بدانجا کــه همه هالک گشــتند از مهابت این 

عبارت شیخ!
تمت

)این عین اخبار شیخ است از کتب متفرقه که 
از دیرباز مانده و ما عیــن آن نقل کنیم، فلهذا 
هر مغایرت من االمالء و االنشاء کان ِمن جاِنِب 

ِشیُخنا و ما را قصور نیست.(

محمدرضا رضایی

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به آتش نشــان ها، به آن ها که ثابت کردند، هنوز کسانی هستند که جان و 
مال مردم برایشان مهم اســت. تقدیم می کنیم به آیت الله هاشــمی که برخالف خیلی ها مردم را فراموش نکرد. 
تقدیم می کنیم به مهندس دهبیدی پور به خاطر هشــت ســال تالش در ســمت رئیس مراکز رشــد و کارآفرینی. 
تقدیم می کنیم به همه آزادی خواهان، چه آن ها که 4۰ ســال پیش پای خواسته شان با تمام وجود ایستادند، چه 
آن ها که این روزها بــرای آزادی و عدالت هزینه می دهنــد. و در انتها تقدیم می کنیم بــه روزهای خوش که مدتی 

است با مردم ایران سرسنگینی می کنند.
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