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گزارشی از سومین جشنواره جام عقیق

زیباترین نمایشگاه دانشگاه
پیش از آنکه دیر شود

شــته  گذ شــنبه  ر چها
ســاعت 11 یکی از مادران 
دانشــجویان بــه روزنامــه 
زنــگ زد. پرســیدیم با چه 
کسی می خواهید صحبت 
کنید،گفت با آقای شاهرخی که سرمقاله شماره 
قبل را نوشته است. گفتیم: »نیستند، امرتان؟ 
می توانید با ســردبیر روزنامــه صحبت کنید.« 
گوشی را گرفتم و به صحبت هایش گوش دادم. 
مــادر گفت: »این پســر اصاًل ما را آدم حســاب 

نمی کند.«
او مادر یکی از دانشجویان دکتری شریفی بود. 
پســرش در ســال دوم افسرده شــده بود و این 
افســردگی بر او ماند و به قول مادرش باعث شد 
نه ازدواج کند و نه در جایی حتی مشغول به کار 
شــود. بیشــتر وقت خود را در خانه می گذراند 
و به شدت با مادر درشــتی می کند. مادر به من 
گفت: »او به ما می گوید شــما تربیت کردن بلد 
نیستید. من با قرص ســرپا هستم. روزی برای 
خود کســی بودم، ولی این بچــه نه تنها با ما بد 
صحبــت می کند، بلکه مــا را آدم هم حســاب 
نمی کند. آیا من شایســته ایــن همه بدرفتاری 
هســتم؟« و گریه کرد. بســیار گریه کــرد و من 
بسیار حیران بودم از این همه دردی که این مادر 
می کشد که حاضر شده است با غریبه ای درباره 
پسرش درددل کند. یاد خاطره ای افتادم. سال 
سوم کارشناسی با یکی از رفقای نزدیکم بودم. 
دیدم خیلی گیج است. از او پرسیدم »چت شده؟ 
چــرا این قدر گیجی امروز؟« گفت: »امروز بابام 
بغلم کرد.« جمله اش تمام شــده بــود. من که 
منتظر موضوع عجیب تری بودم پرسیدم: »خب! 
بعدش چی شد؟« گفت: »همین.« پرسیدم مگر 
تابه حال تو را درآغوشش نگرفته بود؟ یا مگر تو او 
را تابه حال نبوسیده ای یا در آغوش نگرفته ای؟ 

گفت: »نه!«.
بسیار به فکر فرو رفتم. اگر مادری به روزنامه زنگ 
زده است، ممکن است چند مادر شریفی دیگر 
داشته باشیم که از بی احترامی فرزندانشان رنج 
می برند؟ چند روز پیش حاج آقا رستمی، نماینده 
نهــاد رهبــری درباره »دانشــگاه انسان ســاز« 
صحبت کرد. وقتی آن دو اتفاق را کنار این آرمان 
می گذارم احســاس می کنم با شــلوار راحتی و 
50کیلو اضافه وزن در خانه نشســته ام و به قله 
دماوند نگاه می کنم. اما قصه جایی ترسناک تر 
می شود که می بینی دانشجوی نام برده خروجی 
12 سال آموزش عمومی کشور است، آن هم نه 
یک خروجی عادی، بلکه محصولی بسیار موفق 
که احتمااًل در کنکور رتبه ای دورقمی آورده است 
و درس دین و زندگی را باالی 70درصد زده است. 
او در این سیستم درس خوانده است، سیستم 
آموزش وپرورشــی که همه فرزندان ایران )مثل 
خود ما( در آن بزرگ می شوند و روزی قرار است 

این کشور را اداره کنند.
مأموریتی ویژه برای همه خوانندگان دارم. لطفًا با 
پدرومادر خود )اگر در قید حیات هستند( تماس 
بگیریــد و به آن ها محبت کنیــد. همین جوری 

الکی، همین االن یهویی.
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مجوز الکترونیکی
درراســتای بهبود و تســهیل در ارائه خدمات به اعضای خانواده دانشگاه، برخی از این 
خدمات درقالب فرایندهای تحت شــبکه داخلی و ازطریق سامانه پیشخوان حراست به 
آدرس herasat.sharif.ir از تاریخ 20 اسفندماه 96 دردسترس اعضای این خانواده قرار 
خواهند گرفت. این خدمات در نسخه آزمایشی فاز اول، شامل پذیرش میهمان و مجوز 

های تردد با خودرو و تقویم دانشــگاهی اســت. در این سامانه کاربرانی که قباًل از سوی مدیریت حراست تأیید شده 
باشند می توانند در قسمت پذیرش مهمان درخواست ورود میهمانان خود را به مدیریت حراست ارسال کنند و دیگر 
نیازی به مکاتبه نیست. مشاهده وضعیت مجوز های تردد نیز برای کاربران فراهم شده است. برای اطالعات بیشتر 

یا ارائه بازخورد می توانید با تلفن داخلی 4068 تماس بگیرید.

مهربانی ات را به اشتراک بگذار
باتوجه به نزدیک شدن به ایام سال نو گروه فردای سبز در نظر دارد به 100 خانواده نیازمند 
تحت حمایت خود بسته های اقالم غذایی موردنیاز شب عید و کمک هزینه خرید لباس 
نو اهدا کند. به این منظور مبلغ 20میلیون تومان برای اهدای سبد ارزاق و گوشت قربانی 
و 20 میلیون تومان برای اهدای کمک هزینه خرید لباس نوی شب عید این 100 خانواده 

موردنیاز اســت. کل این کمک 4هزار سهم 10هزارتومانی است. برای به اشتراک گذاشتن مهربانی تان می توانید 
ازطریق شــماره کارت 60۳7997156841620 بانک ملی به نام حسین قلعه، یا کد#7799*97*788* اقدام 

کنید. پس از واریز با ارسال پیامک به شماره 0919۳014910 مهربانی خود را اطالع دهید.

کاوش در بافت های بدن
یکی از زمینه های پرطرفدار علمی دنیا مهندســی بافت اســت. مهندســی بافت 
به طورکلی تغییر یا تولید بافت های بدن برای بهبود آسیب دیدگی هاست. برای مثال 
یکی از گزینه های موردبررسی در این زمینه امکان چاپ بافت های بدن با پرینترهای 
سه بعدی اســت. آخرین شماره از مجله  دیداری شنیداری »کاوش« در سال جاری 

این رشته را بررسی می کند. »کاوش« در هر شماره درباره ی یکی از زمینه های مرتبط با مهندسی شیمی بحث 
می کند و هدف کلی اش این است که این علوم را با زبانی ساده و به طوری که برای دانشجویان کارشناسی فهم پذیر 

باشد ارائه دهد. این برنامه دوشنبه ساعت 15 در کالس 1۳ دانشکده  مهندسی شیمی ونفت برگزار می شود.

کارگاه رسانه 
امسال نیز به رسم چند سال گذشــته کارگروه رسانه هیئت الزهرا کارگاهی جهت 
تولید محتوای مذهبی برگزار می کند. این کارگاه شامل تدوین و گرافیک در بخش 
خواهــران و برادران اســت. کارگاه تدوین و گرافیک خواهران به ترتیب یکشــنبه 
20اســفند و دوشنبه 21اسفند ساعت 16:۳0 و کارگاه گرافیک و تدوین برادران 

به ترتیب یکشنبه و دوشنبه ساعت 19 برگزار می شود. هزینه ثبت نام هر کارگاه 15هزار تومان و مهلت آن تا 
قبل از شروع کارگاه است. افراد عالقه مند به فعالیت در کارگروه رسانه پس از گذراندن این کارگاه می توانند 

به عضویت کارگروه رسانه هیئت دربیایند.

96 اسفند   19 شنبه    754 بـــــــــخش  خــــــــبریشماره  شریف نیوز

پرتکرارترین تصویر چهارشــنبه و پنجشــنبه دانشگاه افرادی بودند که با تی شرت های سورمه ای یا ســبز زیتونی با طرح سه رنگ مغز در  سطح دانشگاه حرکت می کردند. باز هم در دانشکده کامپیوتر خبرهایی بود. گزارش زیر خالصه ای است از گفت وگوی ما با محمد جواد گزارش
ابوطالبی، دبیر SSC و دبیر برنامه.

 )AI Challenge( سومین دوره مسابقه هوش مصنوعی
یا دهمین دوره جاوا چلنج، چهارشــنبه و پنجشنبه به 
همت انجمن علمی دانشــکده کامپیوتــر، SSC، در 
دانشکده کامپیوتر برگزار شــد. یک تیم طراحی چند 
ماه روی طراحی یک بازی کامپیوتری وقت می گذارند. 
سپس مستندات بازی را به صورت کامل تهیه کرده و به 
اطالع عموم می رسانند. حاال نوبت تیم های عالقه مند 
به هــوش مصنوعی اســت که برنامه ای بنویســند که 

به جای انسان در بازی شرکت کند.

این مســابقه برخاســته از خود دانشــجویان انجمن 
علمــی بــوده اســت کــه در ســال های اول فقــط با 
زبان برنامه نویســی جــاوا برگزار می شــد. چند دوره 
گذشــته دو زبان برنامه نویســی دیگر یعنــی پایتون و 
ســی پالس پالس نیز به زبان ها اضافه شد. به همین 
دلیل نــام آن نیز به AI Challenge تغییر کرد. جالب 
اســت دو دوره گذشــته حتی این مســابقه به صورت 
بین المللی هم برگزار شد و تبلیغات فرامرزی داشت. 
تعدادی تیم خارجی نیز در بخش غیرحضوری امکان 
شــرکت داشــتند، اما درنهایت چون امــکان حضور 
فیزیکی در مرحله حضوری مســابقه برای این تیم ها 
فراهم نبود، امسال تمرکز تیم اجرایی روی کیفیت کار 

بود تا تبلیغات فرامرزی.

نکته جالــب آنکه تمام کارهای فنــی و اجرایی برنامه 
برعهده دانشــجویان کارشناســی خود شریف انجام 
شد و دکتر فضلی، اســتاد جوان دانشکده مسئولیت 
هماهنگی ها در الیه معاونت پژوهشی برنامه را برعهده 

داشت.

دفاع و حمله هم زمان
 Tower مســابقه امســال برگرفتــه از بــازی مشــهور
Defense طراحی شــد. هر تیم زمیــن دفاعی دارد و 

تعدادی نیرو برای حمله به زمین دشمن. چند مسیر در 
مسابقه پیش بینی شده است که هر تیم باید نیروهای 
خود را از آن مسیرها عبور داده و به انتهای زمین برساند. 
تیم مدافع باید از این پیشروی با قراردادن ادوات دفاعی 
جلوگیــری کند. البتــه تولید نیروی مهاجــم و ادوات 
دفاعی هزینه دارد که هر تیم باید از منبعی محدود آن ها 
را تأمین کند. جمع آوری اطالعات از بازی، تحلیل آن ها 
و اتخاذ تصمیم درست براساس داده ها، همه به کمک 

هوش مصنوعی انجام می شود.

چند نفر از کجا؟
در این دوره از مســابقات بیش از 1000 نفر از سراسر 
کشور در بخش غیرحضوری که از نیمه بهمن آغاز شد 

شــرکت کردند. شرکت در بخش غیرحضوری برای هر 
کسی حتی غیردانشجو امکان پذیر بود. اما برای شرکت 
در مرحلــه حضوری محدودیت دانشــجوبودن )حتی 
دکتری و ارشــد( لحاظ شــد. نتیجه آنکه بیش از ۳00 
نفر به مرحله حضوری رسیدند و درقالب تیم های اکثرًا 

سه نفره، رقابت کردند. 

نتایج
در پایان این مسابقه تیم smart dummies از دانشگاه 
صنعتی نجف آباد و علوم پزشــکی ایران قهرمان شد و 
جایزه 7میلیون تومانی مسابقه را برد. بعد از آن تیم های 
»حــاج دریچه ای« و »کانت« از دانشــگاه تهران دوم و 
سوم شدند و به ترتیب 5و۳میلیون تومان جایزه بردند. 
همچنین در کنار این مســابقه سه مینی گیم دیگر نیز 
برگزار شد که در هریک از آن ها بخشی از کد، چالش و 
آزمایش شده و به برندگان آن ها نیز جوایزی اهدا شد. 

حامی این برنامه گروه کافه بازار بود.

این مسابقه های دوست داشتنی
مســابقات علمــی دانشــجویی یکــی از بهتریــن و 
متعالی ترین فعالیت هایی است که انجمن های علمی 
می توانند انجام دهند. شریف نیز در سال های گذشته 
توانســته اســت چندین مســابقه را پایه گذاری کند و 
در کشــور، در آن رشــته نامی برای دانشگاه دست وپا 
کند. جلوی همه این مســابقات می تــوان به ACM و 
AI Challenge دانشــکده کامپیوتر و SC۳ دانشکده 
مهندسی شیمی ونفت اشــاره کرد. همچنین مسابقه 
هواپیماهای بدون سرنشــین یا شناورهای هوشمند و 
خودروهای الکتریکی از مسابقات مهمی بودند که به 
 SharifCup .همت دانشگاه شــریف برگزار می شدند
رســانا نیز چنــد ســال توانســت یکــی از بزرگ ترین 
رویدادهای دانشــگاهی کشــور را در ســطح علمی و 
اجرایی استثنایی ای برگزار کند و مدتی است که جایش 
خالی است. به نظر می رســد دانشکده های دیگر نیز 
می توانند با چنین مســابقاتی که صحنه محک عملی 
آموخته های دانشــجویان اســت، فعالیت های علمی 

دانشکده را به مرحله ای جدید برسانند.

آنچه در مسابقه هوش مصنوعی گذشت

دخالت انسان ممنوع
Ó	 دانشکده مهندســی هوافضا و مهندسی

شیمی ونفت  به اســتقبال نوروز می روند. 
جشن نوروز دانشکده هوافضا امروز ساعت 
17 در ســالن آمفی تئاتر مرکزی و جشــن 
میم شــیمی ونفت فردا ساعت 16:۳0 در 

سالن سبز دانشکده برگزار می شود.

Ó	 جلســه پنجم دوره جدید حلقه »کاپیتال
مارکس« امروز ســاعت 15تــا17 در اتاق 
فرهنگ معاونت فرهنگی، وب گاه سابق، 
برگزار می شــود. این جلســات شــنبه هر 

هفته برپاست.

Ó	 کارگاه مهارت هــای مصاحبــه کاری بــا
موضوعات اصول و قواعد مصاحبه کاری، 
بایدهــا و نبایدهــای جلســه مصاحبــه، 
بررســی سناریوها و پرســش های متداول 
نوشــتن  چگونگــی  و  کاری  مصاحبــه 
رزومــه ای مؤثــر امروز ســاعت 16تا 18 با 
ارائه محمدحســن شــهرمیانی در سالن 
دکتر مشایخی دانشکده مدیریت و اقتصاد 
برگزار می شــود. برای ثبت نام به کانال @

sasomanagment مراجعه کنید.

Ó	 نمایشگاه صنایع دســتی میناکاری روی
ســفال از امــروز در همکــف ســاختمان 
شهید رضایی از ساعت 9تا19 دایر است. 

پنجشنبه آخرین روز نمایشگاه است.

Ó	 فریبــا ســلطانی، عــذرا فــالح، حســین 
رحیمی، حسین رشوند، سیروس تموک، 
فــرزاد جورابچــی، علیرضــا امیرآبادی و 
رحمت ا... رحمتی درمقام هیئت اجرایی 

شورای کارکنان دانشگاه انتخاب شدند.

Ó	 فردا اولین ساختمان چندمستأجره پارک
علم وفناوری دانشــگاه صنعتی شــریف با 
حضور دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور، واقع در ضلع غربی 
دانشــگاه، خیابــان صادقــی، پالک 29 

افتتاح می شود.

Ó	 ،16:۳0 فیلم های »پســت« فردا ساعت
»ســه بیلیبــورد« دوشــنبه ســاعت 17 و 
»شــکل آب« روز سه شنبه ســاعت 15 در 
آمفی تئاتــر مرکزی اکران می شــود. برای 
تهیه بلیت به دفتر انجمن اسالمی، واقع در 
همکف ابن سینا، یا روبه روی شریف پالس 

مراجعه کنید.
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صنعت امن تر
از تاریخ 15اسفند تا 17اسفند دانشگاه میزبان هفتمین همایش ملی مهندسی 
ایمنی و مدیریت  HSE بود. این همایش اولین بار در ســال 1۳84 برگزار شــد و از 
آن ســال هر دو سال یک بار برگزار شده اســت. HSE ازسوی مرکز طراحی فرایند 
ایمنی و کاهش ضایعات دانشکده مهندسی شیمی ونفت، دانشگاه صنعتی شریف 

و انجمن مهندســی شیمی ایران برگزار می شود و دبیر آن دکتر داوود رشتچیان است. در این دوره  همایش 
چیزی حدود 100مقاله ارسال شده بود. گفتنی است بسیاری از حوادث صنعتی که در کشور ما رخ می دهد 

به علت ضعف در این حوزه است که در این همایش بررسی می شود.

قدبلندهای پرافتخار
تیم بسکتبال دانشگاه شریف که با قدرت از سد تیم های مختلف گذشته بود باالخره 
در روز 15اســفند به دیدار سرنوشت ساز خود رسید و مقابل حریف اصلی اش قرار 
گرفت؛ یعنی دانشــگاه تهران میزبان که دو بازیکن این تیم ملی پوش ســابق و دو 
بازیکن آن ملی پوش فعلی جوانان بودند. شریف کوارتر اول را با نتیجه  ۳1بر1۳ به 

حریف واگذار کرد؛ و با این نتیجه کســی انتظارش را نداشت که بتواند حتی به تهران نزدیک شود؛ مگر 50 
تماشــاگر شریفی که در تمام بازی و حتی بعد از بازی دست از تشویق برنداشتند. درنهایت شریف با نتیجه 

80 – 74 از تهران قدرتمند شکست خورد و با افتخار در مقام دوم ایستاد.

96 اسفند   19 شنبه    754 شماره  بــــــــخش  خـــــــبری

َشرف شریف
دولت امارات متحده عربی  حسین�احتسابی

که تنها جنــگ تاریخش حمله به یمن و تهدید 
قطر بوده، از امسال یک روز قبل از روز اتحادش 
)11 آذر( را به نام روز شهید نام گذاری کرد تا یاد 
آن هایی را که رفتند تا چه شــود زنده نگه دارد. 
قطعًا کشته شدن در هر نزاعی شهادت نیست 
اما مقام شهادت صرف نظر از هر تفکری در همه 

دنیا محترم است.
اسفنِد شریف بوی این احترام را می دهد، شاید 
به واسطه عملیات های بزرگ اوایل دهه شصت 
در جبهه جنوب که شــریفی های بســیاری در 
آن ها مشارکت داشتند، شــاید به واسطه سفر 
بعضی ها به جنــوب در اردوی راهیــان نور که 
برای بعضی هجرتی می شود تحول ساز و شاید 
هم به مناســبت ورود پرســروصدای شــهدای 
گمنام عزیزی که 22 اسفند 84 مهمان مسجد 

دانشگاه ما شدند.
این حِس عزیزبودن یک جور حس کمال است 
کــه صرف نظر از هرگونه تحلیل روشــن فکرانه  
سردمزاجی، چشمان هر جاِن شیرین  پسندی 
را گــرم می کنــد. ایــن عشــق نمی میــرد، که 
عاشــق تر می کند و شــریف اثبات کرده که هم 
اهــل جان دادن اســت )با بیشــترین نســبت 
تعداد شــهید دانشجو و امتدادش با سه شهید 
بزرگ هســته ای( و هم اهل احترام گذاردن به 

این مقام عزیز.
ایــن روزها دورهمی زیبایی هــم با عنوان علم 
متعهد برگزار شــد. »اگر تعّهد دینی و انقالبی 
نباشــد، پیشــرفت علمی به تنهایی  یک کشور 
را خوشــبخت نمی کند. اگر بخواهیم کشــور، 
مّلت، جامعه  بشــری به سعادت برسد، راهش 
این اســت که آرمان های دینی و الهی را برتر از 

همه  آرمان ها قرار بدهیم.«
واقعیت آن است که شهیِد مهندِس عاشِق امروز 
همان فرهادی اســت که محو شــیرینی های 
هندســه صورت محبوبش در عالم رؤیت شده 
است. از ترمودینامیک و اســتاتیک بگیریم تا 

سطوح ریمانی و فضاهای پیمانه ای.
ایــن مهندِس عاشــق همــان فرهادی اســت 
کــه بــرای رفــاه آنچــه محبوبــش می خواهد 
یعنــی راحتــی مــردم کارآفرینــی می کنــد 
و کــوه می شــکافد و ذره می گــدازد. و چــه 
فضیلتــی باالتــر از اینکه این عالــم متعهد به 
 مقــام زیبای ایثــار و جهــاد و درنهایــِت اوج، 

به شهادت برسد.
شــهدای عزیز شــریف ، شــریف ما از شــرف 
شماســت. ِبَرند ما شمایید، رشــد ما شمایید، 
عزت ما شــمایید، کاش هر روز بیشتر نگاهتان 
کنیم، کاش هر روز بیشتر به راه شما فکر کنیم 
و به آن نیت خالصانه و احســاس پاکی که شما 
را از خــاک و تعلقات مقالــه و پذیرش و ترفیع و 
هیئت علمی به آســمان علم نافع رساند. شاید 
بشــود از آن فایده عالمانه به معرفت عاشــقانه 

شما راهی بسازیم.

هفته گذشــته در همکف ساختمان شهید رضایی جشنواره ای در قالب نمایشگاهی چشم نواز از آثار هنری شریفی ها برگزار شد؛ جام عقیق،  جشــنواره ای کــه قصه نهفته در پــس ذهن هنرمندان دانشــگاه صنعتی را روایــت می کند. رفیعــه مصاحب، بنیان گذار جــام عقیق، درباره گفت وگو
می گوید. جشنواره 

هدف این جشنواره چیست و در چند بخش 
انجام می شود؟

هــدف از این جشــنواره تاحــدی ایجــاد تعامل بین 
کانون هــای هنــری و همچنیــن شناســایی و جذب 
دانشجویانی بود که کار هنری می کنند. جشنواره دو 
بخش هنرهای تجسمی و عکس دارد که به ترتیب پنج 

و سه برگزیده دارد. 
در بخش هنرهای تجسمی آثار مربوط به خط 

و نقاشی باهم داوری می شدند؟
بله. همه آثار در کنار هم بودند. چون نمی دانستیم چند 
اثر خوش نویسی و چند اثر سیاه قلم خواهیم داشت. 
داوری براســاس کیفیت کار بود. قرار بود استادانی از 
دانشگاه هنر هم حضور داشــته باشند و نظر بدهند. 
نظر اســتادان ضریب ده داشت. همچنین اگر کسی 
هنــگام نظردادن یکی از آثار خود را آپلود می کرد تا ما 
بفهمیم که هنرمند است، نظر آن شخص ضریب پنج 
می گرفت. مثاًل اگر کســی کار خوش نویســی انجام 
مــی داد و به اثر خوش نویســی رأی مــی داد، نظرش 
ضریــب پنج می گرفت، اما اگر همین شــخص به یک 
نقاشــی رأی می داد، نظرش ضریب ســه می گرفت. 
کسانی هم که کار هنری انجام نداده  بودند، نظرشان 

ضریب یک می گرفت. 
معیار شما برای شرکت دادن آثار دانشجویان 

در مسابقه چه بود؟
 مــا در فراخوان خود گفته بودیم که دانشــجویان آثار 
خــود را باید در ســایت کانون آپلود کننــد. آثار را نگاه 
می کردیم و بــه صاحب آثاری که از نظر خودمان برای 
نمایشــگاه مناسب بود، اطالع می دادیم اثر خود را به 

کانون بیاورند تا در نمایشگاه قرار گیرد. 
رأی گیری به چه صورت انجام می شد؟

هر نفر از طریق سایت می توانست به پنج کار رأی بدهد. 
فکر می کنید چه اتفاقی بیفتد، نمایشــگاه 

بهتر می شود؟

ما از نظر هزینه ها کمی مشکل داشتیم. اگر دستمان 
باز باشــد، می توانیم نمایشــگاه را بهتــر برگزار کنیم. 
همچنین درمورد کانون ها، ما در بنرمان کانون سینما 
و کانون تئاتر را نوشــتیم. البته کانون موسیقی و شعر 
و ادب هم بودند. امــا واقعًا کم لطفی کردند. ما خیلی 
پیگیــری کردیم و حتی یک گروه ســاختیم و از آن ها 
خواســتیم کــه برنامه خود را اعــالم کنند، امــا واقعًا 
همکاری نکردند و حتی جــواب منفی هم ندادند که 

در شأن یک گروه دانشجویی نبود.
نســبت جام عقیــق با جشــنواره هنری که 

برگزار شد، چه بود؟ 
هیچ نسبتی ندارد و ما واقعًا از آن برنامه ناراضی بودیم.
چون یــک بخــش داخــل البی دانشــکده 
ریاضی به هنرهای تجسمی اختصاص داده 

شده بود.
ما نبودیم و یک شــخص بود که آن برنامه را برگزار کرد. 
من با دکتر حسینی هم صحبت کردم و به ایشان گفتم 
چرا یک شــخص باید حق داشــته باشــد این برنامه را 

برگزار کند. این برنامه هیچ نتیجه ای نداشت. 
چرا شما به جشنواره هنر کمک نکردید؟ 

ما سال 94 و 95 جام عقیق را برگزار کردیم و امسال هم 
قصد داشتیم دوره سوم آن را آخر آذر طبق روند هرساله 
برگزار کنیم و کادر معاونت همگی در جریان اند. کسی 
که مسئول برنامه بود، گفت که اصاًل نمی  دانست چنین 
کانونی در دانشگاه وجود دارد و چنین برنامه ای برگزار 
می کند، اما معاونت که می دانســت. دکتر حســینی 
پارســال نبودند، اما کادر معاونت کــه بوده اند. آن ها 
درخواســت کردند ما با آن ها همــکاری کنیم، ولی ما 
گفتیم که ایــن کار را نمی کنیم چون قرار اســت جام 

عقیق را داشته باشیم. 
آثار فرستاده شــده درمقایســه با ســال های 
پیش از نظر کمی و کیفی چطور بوده است؟
تعداد شرکت کنندگان امسال خیلی بیشتر بود. تنوع 

آثار نیز امسال خیلی زیاد بود.  
اگر اثری امســال در مســابقه شــرکت کرده 
باشد، آیا ســال بعد هم می تواند در مسابقه 

شرکت کند؟
اگر برگزیده نشده باشد، بله.

جایزه مسابقه چقدر بوده است؟
نفر اول 160 هزارتومان، نفر دوم 150 هزارتومان، نفر 

سوم 140 هزارتومان و به همین ترتیب تا نفر پنجم.
اختتامیــه که به صورت ســالنی بــود، کجا 

برگزار شد؟ 
داخل ســالن شهید رضایی از ســاعت 16:۳0تا18. 
دکتر حســینی و داور عکس ها، آقای غالمی تشریف 
آوردند. همچنین دکتر رحیمی به دعوت کانون شــعر 
و ادب بــه اختتامیــه آمدنــد. ما با کانون شــعر و ادب 
همکاری داشــتیم که یک روز جلسه شعرخوانی خود 
را در همکف برگزار کرد. کانون موسیقی نیز در همکف 
نوازندگی زنده داشــت و حدود یک ســاعت چند ساز 

متنوع نواختند. 
در سومین جشنواره جام عقیق 2۳ دانشجو و ۳ کارمند 
در بخش مسابقه حضور داشــتند. همچنین 9 نفر از 
مدرسین کالس های کانون و ۳ نفر از اعضای قدیمی 
کانون آثار خود را در نمایشــگاه گذاشــته بودند که در 
بخش مسابقه شرکت داده نشــدند. درمجموع بیش 
از 100 اثر در نمایشگاه درمعرض دید بازدیدکنندگان 
قرار داده شــدند. کیفیــت برگزاری ســومین دوره از 
جشنواره هنری جام عقیق با همت کانون های هنری 
شریف، ثابت کرد این کانون ها پتانسیل و توانایی الزم 
برای برگزاری جشنواره های هنری ماندگار و همچنین 
ارتقای روحیه هنری را در دانشــگاهی صنعتی مانند 
شــریف دارد. رفیعــه مصاحــب امیدوار اســت از این 
بــه بعد برنامه های هنــری در دانشــگاه، زیر نظر این 
 کانون ها باشــد تا بیشــترین بهــره از برگــزاری آن ها 

برده شود.

گزارشی از سومین جشنواره جام عقیق

زیباترین نمایشگاه دانشگاه

 نفر اول، شبنم امامی، 
فارغ التحصیل

نفر دوم، زهرا رضایی، 
دانشجوی دکترا

 نفر سوم، کیمیا اکرمی، 
فارغ التحصیل

نفر چهارم، میترا عرب، 
دانشجوی کارشناسی

نفر پنجم، سمیرا زری، 
دانشجوی کارشناسی

نفر ششم، امین عبدالرحیمی، 
دانشجوی کارشناسی

نامه وارده
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«Reasons why 13» ســریال محبوب شــبکه Netflix آمریکا که در ایران نیز طرفداران فراوانی پیدا کرده، اقتباســی است از رمانی به  گفت وگو
همین نام. ِکِلی جنسن، شخصیت اصلی داستان، جعبه کفشی را دم در  خانه اش پیدا می کند که داخلش چند نوار کاست است. در ترجمه:�صالح�رستمی

این نوارها صدای دختر همکالسی اش هانا بیکر، که هفته پیش خودکشی کرده، ضبط شده است که می خواهد دلیل این کارش را توضیح بدهد. داستان 
سریال خیلی زود مخاطب را درگیر می کند و دغدغه های ارزشمندی دارد. مصاحبه زیر، بخشی از گفت وگو با جی آشر نویسنده رمان است:

ایده کلی این کتاب از کجا آمد؟
ایده کتاب خیلی آرام پروبال گرفت و حتی قالب آن 
قبــل از محتوایش به ذهنم آمد. ســال ها پیش، در 
موزه ای راهنمایی صوتی دریافت کردم که به هریک 
از تماشــاگران واکمنی داده می شــد که در آن نوار 
کاســتی قرار داشــت. وقتی جلوی هر شیء یا تابلو 
می ایســتادی و دکمه »پلی« را مــی زدی، یک راوی 
برای شــما درباره آن توضیح می داد. من همیشــه 
دنبــال  قالبی منحصربه فرد برای کتاب هایم بوده ام 
و این ایده راهنمای صوتی را در ذهنم نگه داشــتم. 
مدتی بعد یکــی از فامیل های نزدیکم که هم ســن 
شخصیت هانا بود سعی کرد خودکشی کند، اما خدا 
را شکر زنده ماند. در طول سال ها ما روی اتفاقات و 
احساساتی که او را به سمت گرفتن آن تصمیم سوق 
داد، بحث کردیم. اما او هرگز نمی توانســت از علتی 
خاص حرف بزند، بدون آنکه درمورد اتفاقاتی بگوید 
که قبــل از آن برایش پیش آمــده بودند. و خب این 
ایده که همه چیز روی همه چیز اثر می گذارد، همان 
چیزی که هانــا هم در کتاب می گویــد، مرا قلقلک 
داد! هردوی این ایده ها درست زمانی که دنبال ایده  
جدیدی برای کتابی نبودم، با یکدیگر تلفیق شدند. 
یک بار وقتی در جاده ای رانندگی می کردم -بهترین 
زمان برای اینکه ایده رمانی رازآلود به ذهنتان برسد- 
کل ایده به ذهنم رسید: هانا، ِکِلی، خودکشی، جعبه 
کفش پر از نوار کاست و… . در نزدیکترین پمپ بنزین 
توقــف کردم و همان جا، درحالــی که درجه بخاری 
در آخرین حدش بود، ایده هــا را داخل دفترچه ای 
ســیمی نوشتم. تا آخر آن شــب، مقدمه و فصل اول 

را نوشته بودم.
پس شخصیت هانا کاماًل واقعی است؟

نمی شــود این را گفت؛ اگرچه بخــش زیادی از آن 
مستقیم یا غیرمستقیم الهام گرفته از واقعیت است. 
مشکالتی را که هانا با آن ها درگیر است من از خیلی 
از زنــان، ازجمله همســرم شــنیده  بــودم. درواقع 
هانا انعکاســی اســت از همه دختران و زنانی که به 
شــیوه های مختلف، ازجمله کالمی مــورد آزار قرار 

می گیرند.

غیــر از نحس بودن عــدد ســیزده، نکته 
درخورتوجه دیگری هم برای انتخاب 13 

دلیل وجود دارد؟ 
ابتدا نام شــخصیت اصلــی قصه آنا بیکــر بود؛ اما 
من رمان های زیادی را با موضوع خودکشــی دیدم 
کــه کاراکترهایــی با نــام آنا داشــتند و فکــر کردم 
اســم آنا را عوض و کلیشــه زدایی کنم. وقتی زمان 
آن رســید که تعییــن کنم او چند قصــه می خواهد 
تعریــف کنــد، برایــم مشــخص بــود کــه دالیل او 
1۳تاســت. درواقــع وقتــی ایــن کتاب را به ناشــر 
 فروختم اسمش این بود: »دالیل هانا: اتوبیوگرافی 

هانا بیکر«.
را شــروع کردیــد،  هانــا  وقتــی قصــه  
می دانســتید کاراکتــر اصلی چه کســی 

خواهد بود؟
وقتی شروع به نوشتن کردم دالیل هانا را می دانستم؛ 
اما هیچ کدامشــان شــامل کاراکتر مناســبی نبود 
که بتواند »چشــم و گوش« خواننده در طول رمان 
باشد. در سفری جاده ای با دوستم رابین، در بارشی 
فکری به شــخصیت ِکِلی رسیدیم... و همچنین به 
نحوه برخورد او با نوارهای کاست؛ و خب قصه  ِکِلی 

زمانی آغاز می شد که به نظر من نقطه مناسبی برای 
شروع رمان بود.

سعی داشتید پیام مســتقیمی را در این 
کتاب به مخاطب بگویید؟

بسیاری از نویسندگان به این سؤال »نه« می گویند، 
یا حداقل می گویند کتاب باید خودش حرف بزند. 
من این را درک می کنم و چون خیلی از خوانندگان 
این موضوع را می فهمند، دلیلی نمی بینم از پاسخ 

مثبت به این سؤال خجالت بکشم.
درواقــع بــا اینکــه هانــا قبــول دارد مســئولیت 
خودکشــی اش بــر دوش خودش اســت، این مهم 
است که ما چگونه با دیگران رفتار می کنیم. ولو اینکه 
به نظر برسد شــایعات درباره شخص تأثیری روی او 
ندارند، غیرممکن است بفهمیم چه چیزهای دیگری 
در زندگی آن شخص در جریان است و چطور ممکن 
است این شایعات به دردهای آن شخص اضافه کند. 
مردم روی زندگی های دیگران تأثیر می گذارند و این 
انکارناپذیر است. یک بار از دختری جمله جالبی را 
شنیدم. او گفت این رمان  باعث شده است بخواهد 
»شگفت انگیز« باشــد. و چقدر خوب که این رمان 

چنین تأثیری داشته است.

درباره سریال محبوب این روزها، «13 دلیل برای اینکه...»

چه کسی هانا را کشت؟
مرگ دیگه کسب وکار من نیست! 

همان طــور کــه خودتــان بهتر  سحربختیاری

می دانید، این روزها ســر جناب عزرائیل حسابی 
شــلوغ اســت. چیزی که نمی دانید این اســت که 
ایشان از این وضعیت بدجور شاکی اند. به طوری که 
امروز آمدند و یقه ما را گرفتند با خودشان ببرند تا 
حرف هایشان را بشنویم. وقتی کلی قسم خوردیم 
که همین جا هم می توانیم حرف هایشان را منعکس 

کنیم، بی خیال ما شدند: 

دقیقًا از چی عصبانی هستید؟
اصاًل وقت سرخاروندن ندارم. تا کار یه شهر تموم می شه، 
باید برم سراغ شــهر بعدی. سابقًا این طور نبود. اتفاقی 

افتاده که همه این قدر به مرگ عالقه مند شده ن؟
جسارت نباشه، کسی به حضور شما عالقه 

نداره.
مطمئنی؟ آخه من زیاد می شــنوم می گید مرگ بر این 

و اون.
اون قضیــه ش فــرق داره. راســتی حاال که 

حرفش شد، چرا یه کم سمت اونا نمی رین؟
اونا این قدر مجهزن که من دستم به جایی بند نیست. 

باید صبر کنم خودشون از راه طبیعی بیان پیشم.
پس چرا همه ش میاین سراغ ما؟

 من کی اومدم سراغ شما؟ شما منو ول نمی کنین!
 پیش اومده دیگه. آخه همیشه می گن شما 
حــق دارین، یعنی می گن مــرگ حقه، بقیه 

چیزا وسیله است.
مــن خــودم این قدر بــه خودم حــق نمی دم که شــما 
می دیــن. بعدم خب وســایل خطرناکتــون رو یه مدت 

بذارین کنار.
نمی شــه. وســایل روزمره زندگــی ان؛ مثل 
ماشــین، موتور، قطار و هواپیما. یه ذره فقط 

امنیتشون کمه.
خب چرا امنیتش رو باال نمی برید؟

نمی شه. تحریمیم.
خب تحریمو بردارین.

تحریم رو برجام داره برمی داره. حاال به نظر 
شما باید چی کار کرد؟

بگید ببینم مسئولیت این وضع با کیه؟
اگه بگیم قول می دین برین سراغشون؟

آره برم باهاشون صحبت کنم. 
من به شما قول می دم این گروه آخری رو که 
ببرید، بعدش سرتون خلوت می شه. حرف 

آخری برای ما دارین؟
اگه ازتــون عوارض خروج از دنیــا می گرفتم، تا االن با 

درآمد همین یه سال تو کانادا ویال خریده بودم.

گـــــــــــفت  وگـــــــــــو 96 اسفند   19 شنبه    754 شماره  بگو مگو

ببخشید شما ...

چشم ها را می شوید تا جوری دیگر ببینیم
بیشــتر چهره اش را می شناسیم و کمتر کســی او را به نام صدا می کند. حسین کرد زنگنه  مهدی�جعفری
کسی است که از آبان 72 وارد دانشگاه شریف شد و غرفه دار بود، آن زمان که غرفه داربودن 

ُمد نبود. خودش می گوید احتمااًل اولین غرفه دار عینک سازی دانشگاهی کشور است. 

چرا عینک سازی را انتخاب کردید؟
من به کارم عشــق می ورزم و در این چند سال که در شریف بودم واقعًا از 
کارم لذت بردم و حتی در کار بقیه غرفه ها هم دخالت نکردم. علت ماندنم 

در این شغل هم عالقه زیاد من به این کار بود.
در چه قسمت هایی از شریف غرفه داشته اید؟

من کارم را از یک زیرپله چهارپنج متری در ساختمان ابن سینا شروع کردم 
و بعد از آن شــهید رضایی و ســپس زیرزمین اداره فوق برنامه دانشگاه و 
بعد تعاونی دانشگاه که جای فعلی شریف پالس است و درنهایت االن در 
طبقه سوم ساختمان امور تغذیه غرفه دارم. این پنج غرفه را با حضور پنج 

رئیس مختلف دانشگاه تجربه کرده ام.
چه مزیتی برای دانشجویان وجود دارد که از شما خرید کنند؟

مــا اینجا برای هیچ یــک از آن ها تفاوتی قائل نمی شــویم و قیمت های 
مناســبی داریم تا کمتر ازنظر اقتصادی به آن ها فشار بیاید. برای مثال 
عینک و فریم و عدســی آن محصوالتی وارداتی اند و باوجوداینکه اخیرًا 

قیمت دالر باال رفته است، ولی ما قیمت هایمان را ثابت نگه داشته ایم.
چه چیزی باعث شــده این مدت طوالنی در دانشــگاه غرفه 

داشته باشید؟
در ایــن مدت افــراد زیادی آمده انــد و رفته اند و ماندگار نشــده اند. من 

همواره سعی در کسب رضایت دانشگاه و دانشجویان داشته ام و به لطف 
مسئوالن دانشگاه ماندگار شده ام. البته قطعًا بدون عیب و ایراد نبوده ام، 
ولی همواره به کمک استادان و دانشجویان سعی کرده ام ایرادات خود 

را برطرف کنم.
تا حاال شده است کسی که قصد مهاجرت به خارج از کشور 

دارد موقع رفتن از شما عینک بگیرد و با خود ببرد؟
بله اتفاقًا همیــن چند روز قبل خانمی از آمریکا نزد من آمدند و عینکی 

برای مادر خود که در آمریکا بود سفارش دادند و برایش بردند.
چه تفاوتی بین دانشجوهای قدیم و جدید می بینید؟

دانشــجوهای دوره هــای قبــل عالوه بــر درس بــه مســائل دیگــر نیز 
می پرداختند و مطالعات غیردرســی هم داشــتند؛ ولی امروزه غالبًا در 
فکر درس هستند و این عامل باعث می شود مدام به خروج از کشور برای 
ادامه تحصیل فکر کنند. اما با توجه به اینکه این افراد نخبگان جامعه اند، 
حضور آن ها در جامعه می تواند باعث رشد و پیشرفت جامعه شود و رفتن 

آن ها به ضرر کشور است.
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کانوا، سرنخ طراحی
آدمیزاد اســت؛ یکهو مجبور می شــوید پوســتری طراحی کنید. فوتوشاپ را باز 
می کنید اما یادتان می آید هیچی بلد نیســتید! اینجاست که کانوا به کار می آید. 
سرویسی کاربردی با محیطی جذاب و تحت وب برای آن هایی که حتی به الفبای 
طراحی هم مسلط نیستند. کافی است با حساب گوگل خود وارد شوید، یک نوع 

طرح مثل پوستر، کارت پستال یا... را انتخاب کنید و پس از مشخص کردن تم کلی کار، موارد مختلف را مثل 
کالژ بــه آن اضافه کنید. کانوا همچنین گنجینه خوبی از وکتورها، آیکون ها و تصویرهای پس زمینه دارد که 
www.canva.com  !به کارتان خواهد آمد. فقط یادتان باشد با زبان فارسی چندان مهربان نیست

تماس ها را به خاطر بسپارید
هرآدمی در زندگی اش به نقطه ای می رســد که با خودش می گوید: »ای کاش فالن 
لحظه را ثبت کرده بودم«. حاال ممکن اســت با دوســت خود پای تلفن شرط بسته 
باشید و یادش رفته باشد و حاال هم قبول نکند، یا اینکه تماس مهمی با شما گرفته 
شده و اطالعات فراوان و مهمی در آن به شما گفته شده و شما هیچ قسمتی از آن ها 

را یادتان نیست. در این مواقع اگر تماس مذکور ضبط شده بود، تنها کاری که الزم بود انجام دهید، بازپخش 
آن بود. اپلیکیشن Automatic Call Recorder – ACR به درد همین وضعیت خواهد خورد. کافی است پس 
Automatic Call Recorder – ACR از نصب آن را فعال کنید تا به صورت خودکار مکالماتتان را ضبط کند. 

بیشتر بدانید 96 اسفند   19 شنبه    754 شماره  اف یـــــــــــــــــــــــک

USB type C
این کلمه را این روزها بارها و بارها در دستگاه های 
مختلف مشــاهده می کنیم. یواس بی نوع سی 
آخرین نسل استاندارد اتصاالت یواس بی است 
کــه کاربردهــای فراوانی پیدا کرده اســت. این 
نوع اتصال، پشت ورو ندارد و از هردو طرف قابل 
استفاده اســت، تا 10گیگابیت در ثانیه سرعت 
انتقال اطالعات دارد و همچنین امکان اتصال 
مبدل های فراوانی را فراهم کرده است، ازجمله 
 type-C به type-C، VGA بــه HDMI مبــدل
و حتی LAN به نوع ســی. عالوه بــر این موارد 
کابل های هردو سر یواس بی سی هم برای اتصال 
دستگاه های با این قابلیت وجود دارد که امکان 
انتقال اطالعات و شــارژ با سرعت باورنکردنی را 
فراهم می کند. این نوع اتصال که اخیرًا به همراه 
گوشی های جدید نامش را میان زبان ها انداخته، 
در بسیاری از لپ تاپ های نسل جدید و ابزارهای 
دیگر نیز یافت می شود و این طور به نظر می رسد 
که به زودی تبدیل به استانداردی فراگیر در حیطه 
اتصاالت خواهد شد. درخور ذکر است اگر قصد 
خرید دستگاه جدیدی را دارید شاید بهتر باشد 
کمی به فکر آینده باشــید و دنبال دســتگاهی 

باشید که از یواس بی سی پشتیبانی کند.

 
سرت رو باال بگیر

 ،HUD HUD را احتمــاال شــنیده اید.  نــام 
مخفــف عبــارت Head-Up Display اســت؛ 
همــان صفحه نمایش هــای تخیلــی کــه در 
جت های جنگنده و برخی اتومبیل های جدید 
می بینیم. ویژگی این نوع صفحه نمایش به زبان 
ساده، شــفاف بودن آن است. همین موضوع، 
کاربردهای ذکرشده برای آن را به خوبی توجیه 
می کنــد. چه خلبــان جتی جنگنده باشــید و 
چه راننده ای پشــت فرمان خــودرو، لحظه ای 
حواس پرتی از شیشه جلو می تواند به مرگ شما 
یــا دیگران منجر شــود. ازطرفــی نگاه کردن به 
برخی اطالعات ازجمله اطالعات مســیریابی 
و سرعت شمار به هنگام رانندگی یا مثاًل رادار به 
هنگام خلبانی، اجتناب ناپذیر اســت. اما برای 
من و شــمایی که پولمــان از پارو بــاال نمی رود 
 Hudly ،بگیریم HUD تــا خودرویی مجهز بــه
راه حــل جدیدی را ابداع کرده. همان طور که از 
اسمش مشخص است، این استارت آپ بنا دارد 
HUD را به تمام اتومبیل ها بیاورد. کافی اســت 
تلفن همراه خود را به آن متصل کنید تا تمام آنچه 
مجبور بودید به علت آن حواســتان را از شیشــه 
جلو پرت کنید، دقیقًا بین شما و واقعیت بیرونی 
ظاهر شــود. هادلی فقط 200 دالر قیمت دارد 
و عالوه بر امکان پخش مستقیم صفحه نمایش 
گوشــی شــما، نرم افزار ویژه خودش را نیز برای 

ساده کردن کار به هنگام رانندگی دارد.

سال گذشته میالدی را می توان سال تقریبًا خوبی برای صنعت تلفن های همراه به شمار آورد. به جز چند مورد خاص، برگ برنده اکثر شرکت ها  اف یک
در پرچم داران 2017شان، طراحی جدید محصوالتشان بود که غالبًا از فرم بدون حاشیه استفاده کرده بودند. هرچند سیر صعودی قیمت محمدحسین�هوائی

موبایل در این سال و همچنین تفاوت نه چندان چشمگیر سخت افزار این نسل با نسل قبل، ممکن است شما را از خرید پرچم داران این سال منصرف کرده باشد؛ 
اما شاید 2018 وقت تغییر باشد!

قبــل از هرچیــز الزم اســت بدانید، اگر پــول را علف 
خــرس نمی دانید و البتــه از نیمــی از امکانات تلفن 
همــراه فعلی تــان هم ســردرنمی آورید، الزم نیســت 
هزینه گزافی را صرف خرید یک گوشــی معرفی شده 
در 2018 بکنید. می توانید از پرچم داران ســال قبل 
که به محــض معرفی پرچم دار جدید ارزان می شــوند 
یا حتی تلفن های میان رده امســال اســتفاده کنید. 
صنعت گوشــی های همراه به نقطه اطمینانی رسیده 
که صرف نظر از برند، حتی بین گوشی های میان رده 
هم تجربه کاربری قابل قبولی خواهید داشت. اما برای 
خرید یک گوشــی در این ســال ابتدا باید ببینیم چه 
زمانی، منتظر چه گوشــی هایی باشیم. در دو ماه اول 
امسال)که تقریبًا گذشت( تلفن های میان رده متعددی 
در CES و MWC معرفی شــدند. اما در ماه های بعد، 
ترافیــک پرچم داران باالســت. در ماه هــای مارس و 
آوریل، سامسونگ)سری اس(، ال جی)سری جی(، 
هواوی)سری پی( و موتوروال پرچم داران خود را معرفی 
خواهند کرد. در ســه مــاه بعد باید منتظــر پرچم دار 
وان پالس و البته یک گوشــی از اپل باشیم تا سه ماهه 
بعدی ســال را با پرچم داران اپل، سامسونگ)ســری 
نوت( و موتوروال بگذرانیم. سه ماهه انتهایی 2018 هم 
با معرفی گوگل پیکسل جدید، پرچم دار ال جی)سری 
وی(، پرچم دار هواوی)سری میت( و یک به روزرسانی 

از وان پالس به اتمام می رسد.

طرز تهیه
Ó	 .بدانید برای چه چیزی بیش از بقیه اهمیت قائلید

ابعاد صفحه نمایش؟ کیفیت دوربین؟ عمر باتری؟ 
ببینید چه چیزی بیشــترین اهمیت را برای شما 
دارد. این گونه انتخاب هایتان را محدود می کنید.

Ó	 میان رده هــا را فراموش نکنید! شــما می توانید با
کسری از قیمت یکی از گوشی گران قیمت، گوشی 
فوق العاده ای بخرید که تقریبًا تمام کارایی گوشی 

گران قیمت را داشته باشد.
Ó	 منتظر فروش هــای فوق العاده باشــید. از فروش

ویژه عید نوروز تا فروش شــب یلدا می توانید روی 
تخفیف ها حساب کنید.

Ó	 تلفن های ســال گذشــته. همان طور که در ابتدا
هم گفتیم. این روزها اختالف بین دو نســل تلفن 
آن قدرها هم چشمگیر نیست. تلفن های نسل قبل 

را در میان گزینه ها داشته باشید.

اندرویدی ها بخوانند
دنبــال اندرویــد پایین تر از نســخه 7)نوقا( نباشــید. 
پرچم داران امســال بــا اندروید نســل 8)ُاریو( عرضه 
می شوند، ولی اگر از گوشــی های سال قبل استفاده 
کنید، اندروید نوقا را دراختیار خواهید داشت؛ هرچند 

اکثر شرکت ها تا اواسط امسال، به روزرسانی به اندروید 
ُاریو را بــرای پرچم داران 2017 منتشــر می کنند. هر 
نسخه ای از 7 پایین تر، سبب افت کارایی و ازدست دادن 

امکانات جدید می شود.

بزرگ یا کوچک؟
یکی از ســؤاالت جدی هنگام خرید گوشــی، ســایز 
صفحه نمایش است. با اینکه به احتمال زیاد خودتان 
جواب خودتــان را می دانید، اما صرفــًا جهت اطالع 
نکاتــی را اشــاره می کنیم. اگر دنبــال صفحه نمایش 
بســیار کوچــک هســتید، انتخاب ها بســیار محدود 
اســت، شاید باید منتظر iPhone SE بمانید. اما برای 
ابعاد دیگر، انتخاب هــای فراوانی وجود دارد. فقط به 
یاد داشته باشــید برای صفحات بزرگ تر از 4/7اینچ، 
فقط از صفحات نمایش با رزولوشن تمام اچ دی به باال 

استفاده کنید. 

دوربین
اگر از عکاســی سررشــته ای ندارید، فقط این نکات را 

درنظر بگیرید:
Ó	 مگاپیکسل بیشــتر به هیچ وجه به معنای کیفیت

بهتر دوربین نیست.
Ó	 اگــر گوشــی دو دوربین پشــت دارد، احتمااًل از

افکت بوکــه، لنز تله فوتــو، لنز واید، یا سنســور 
مونوکروم)بــرای ثبــت جزئیــات بیشــتر( بهره 

می برد.
Ó	 و )OIS(به وجــود تثبیت کننده اپتیــکال تصویر

گستره دینامیک باال)HDR( دقت کنید.

نمره امتیازی
برخی خصوصیات ضروری نیســتند، ولی وجودشان 

مایه مباهات است؛ مانند
Ó	 حســگر اثرانگشــت. ممکــن اســت امســال در

پرچم داران نام آشنا، شاهد حسگر اثرانگشت زیر 
صفحه نمایش هم باشیم؛

Ó	؛MicroSD وجود درگاه
Ó	 بــه باال IP67 مقاومــت دربرابــر آب. اســتاندارد

مناسب است؛
Ó	شارژ سریع و شارژر بی سیم؛
Ó	 اســپیکر اســتودیو یا صدای بهبودیافته ازطریق

هدفون؛
Ó	برای اندرویدی ها؛ USB-C درگاه
Ó	جک ۳/5 میلی متری هدفون؛
Ó	 باتــری قابــل تعویض. هرچنــد این مــورد تقریبًا

منقرض شده است!
نکات باال تنها برخی از نکاتی هستند که به هنگام خرید 
گوشی در سال 2018 باید به آن ها توجه کنید. البته باید 
بدانید در گام اول این شما هستید که باید مشخص کنید 
چه انتظاری از تلفن همراه خود دارید. ازآنجاکه بوی این 
می آید امسال، سال گوشی های ارزانی نخواهد بود، پس 
بدانید پولتان را خرج چه چیزی می کنید. برای مثال، 
اگر از قلم گوشی استفاده ای ندارید، خرج کردن مقدار 
درخورتوجهی پول برای خرید گوشی ای مثل گلکسی 
نوت 8، اشــتباهی فاحش اســت. پس قبــل از خرید، 
درمورد خودتان و اســتفاده تان از گوشی فکر کنید و با 

چند نفر درمورد انتخاب هایتان مشورت کنید.
 www.cnet.com :منبع

چگونه گوشی جدیدی در سال 2018 بخریم؟ 

2018 چه بخریم؟

ماس ماسک



همتایابی علمی ایران و آلمان
دانشگاه علم و صنعت: معاون بین الملل دانشگاه در افتتاحیه اولین روز علم ایران و آلمان 
از راه اندازی سامانه همتایابی علمی میان پژوهشگران و استادان ایرانی و آلمانی خبر داد 
و گفت: »راه اندازی این سامانه جهت تنظیم تقویم رخدادهای علمی میان دو کشور و 
اجرای برنامه های تبادل پژوهشگران بین دانشگاه های عالقه مند به همکاری مشترک، 

تنظیم برنامه حمایت مالی برای انجام پژوهش هایی در ســطح عالی و ممتاز بین دو کشــور و همچنین راه اندازی 
دوره های مشترک تحصیالت تکمیلی با هدف پیشبرد همکاری های پژوهشی میان دو کشور صورت خواهد گرفت. 
برگزاری این مراسم درپی توافق وزارت علوم کشورمان و وزارت فدرال آموزش وتحقیقات آلمان صورت گرفته است.

برنامه نویس خوش فکر می خواهیم
دانشــگاه سیستان و بلوچســتان: افتتاحیه اولین کمپ مقدماتی برنامه نویسی 
فول اســتک. ضرورت برگزاری این رویداد، تربیت نیروی توسعه دهنده وب برای 
رشد استارت آپ ها و شــرکت ها بیان شده است. در این طرح فقط برنامه نویسی 
آموزش داده نمی شود، بلکه آموزش های نرم مانند خودشناسی و همچنین مدل 

فکرکردن، کارکردن با داده و اطالعات، تحلیل خالقانه و نظایر آن از الزامات این دوره است. یکی از مهم ترین 
ویژگی های این دوره آموزش شــیوه استفاده از منابع و چگونگی دسترسی به آن است. قبل از شروع دوره 

از همه شرکت کنندگان برای  شناخت فردی و استعدادیابی مصاحبه شده است.

�6

کالیفرنیا، دانشگاه  کمی آنسو تر
لیــا ترجمه:�حسین�رجبی جو  : برکلــی

ســینای دانشجوی ارشــد سال سومی 
اســت که در دو رشــته انرژی و منابع، و 
سیاســت گذاری عمومــی تحصیــل 
می کند. او تاکنون در موقعیت  های کاری 
مختلفی قرار داشــته اســت، از دستیار 
پژوهشی در آزمایشــگاه ملی دانشگاه 
برکلی تا پژوهشگر ارشد یکی از استادان 
گروه انرژی و منابع. کار برای او، به صورت 
انتقــال از پروژه ای به پروژه دیگر و اتمام 
آن تعریف شــده اســت. این مدل کاری 
برای ســینای به معنی نداشتن امنیت 
مالی است، چراکه در هر ترم باید به دنبال 
ســرمایه گذار برای پروژه هایش بگردد و 
این کاری پر از تنش است. تأمین سرمایه 
هزینــه  فقــط  ارشــد  دانشــجویان 
پژوهش های آن ها را پوشش نمی دهد، 
بلکه هزینه های زندگی و بخشی از هزینه 
تحصیلی آن هــا را نیز تأمین می کند. از 
نظــر دانشــگاه برکلــی ترک تحصیــل 
دانشجوی ارشــد تنها به علل مشکالت 

مالی بسیار به ندرت اتفاق می افتد.

با این اوضاع پیشنهاد اخیر دونالد ترامپ 
درباره بودجه های پژوهشــی، بسیاری 
از پژوهشــگران دانشگاه را درباره آینده 
فعالیت هــای خود نگران کرده اســت. 
بودجــه دولتی فقــط نیمــی از بودجه 
4/4میلیــارددالری دانشــگاه برکلی را 
تأمین می کند. کاهش بودجه مؤسساتی 
مانند مؤسســه ملی ســالمت، ناسا، و 
وزارت انرژی، تأثیر بسیاری بر پروژه های 
دانشگاه خواهد گذاشت. صرفًا بودجه 
وزارت دفاع افزایش می یابد، که 9درصد 
بودجه های دانشگاه را شامل می شود. 
بســیاری از اســتادان نگران انــد ایــن 
کاهــش بودجه بــه وضعیــت کنونی و 
آینــده تحقیقات دانشــگاه لطمه زده و 
موقعیت هــای پژوهشــی کمتری برای 
دانشــجویان ایجاد خواهد شد. چراکه 
اســتادان به نپذیرفتن دانشــجویان به 
علت عــدم توانایی در تأمین مالی آن ها 

ناچار خواهند بود.
هرچند بودجه پیشنهادی ترامپ به منزله 
مصوبه قانونی نیســت، ســرآغاز فرایند 
بلندمدتی است که احتمااًل بیش از یک 

سال نیز به طول می انجامد. در گذشته 
نیز کنگره با تصویب بندهای قانونی در 
طول سال توانســت تا حد قابل قبولی 
بودجــه ســاالنه را تأمین کنــد. توجیه 
ترامپ بــرای این کاهش بودجه این بود 
که دولت باید یاد بگیرد کمتر خرج کند 
تا به مردم پاسخگوتر باشد. اما هم زمان 
ترامپ قول داده است روی زیرساخت ها 
و امــور دفاعی ســرمایه گذاری کرده، و 
مالیات ها را کاهش دهد. برای رسیدن 
بــه این اهــداف، دولت بایــد از مخارج 
عمومــی بکاهد. ترامپ قــول داده بود 
تمام بودجه دانشگاه برکلی را قطع کند، 
هرچند تاکنون این تصمیم عملی نشده 
است. مسئوالن دانشگاه درحال رایزنی 
با نمایندگان کنگــره برای تغییر بودجه 

پیشنهادی ترامپ هستند.
با این حــال کاهش 18درصدی بودجه 
مؤسسه ملی ســالمت که تأمین کننده 
65درصد بودجه پژوهشــی دانشــگاه 
اســت، ضربه بزرگــی به دانشــگاه زد. 
بدین ترتیب تا سال 2020 عماًل بودجه 
این بخش صفر می شــود، چراکه منابع 

دیگــر تأمیــن بودجه ناچیزنــد. رئیس 
دانشکده سیاست گذاری عمومی معتقد 
است ســرمایه گذاری روی دانشجویان 
ارشــد برای آینده کشــور و نوآوری های 
جهانی حیاتی است. موضوعاتی مانند 
انرژی هــای نــو و ســلول های بنیادی 
مواردی اند که درصــورت نبود حمایت 
دولتــی، نقش آمریــکا را در رهبری این 
عرصه ها در جهــان کمرنگ تر می کند، 
همچنــان کــه طی ســه دهه گذشــته 
این اتفــاق افتاده اســت. این موضواع 
به عــالوه باعث کندی رشــد اقتصادی 
می شــود، چراکه 70درصــد از ۳744 
مؤســس کســب وکارهای نوین در سال 
2014 برکلی، فارغ التحصیالن ارشــد 
دانشــگاه بوده اند. این تعداد ســاالنه 
۳17میلیارد دالر درآمد داشــته و بیش 
از 540هزار نفر را در زمینه های مختلف 
به کار مشغول کرده اند. سرمایه گذاری 
پایدار در دانشــگاه ها و آزمایشگاه های 
ملی روشــی مطمئن برای ایجاد شغل 
و صنایــع جدید اســت و می تواند دیگر 
ارکان اقتصادی جامعه را تغذیه می کند.

چه بر سر بودجه های تحقیقاتی در دولت ترامپ آمده است؟

نکند بودجه دانشگاه به صفر برسد
 قسمت اول: 

استاد سرش شلوغ است
و  مــن  شــخصی  تجربــه  احسان�حقی

اطرافیانم این است که استاد راهنما مهم ترین 
عامل موفقیت در تحصیالت تکمیلی اســت، 
مهم تر از موضوع تز و دانشگاه. به طورخالصه 
یعنــی اینکه با اســتاد خــوب می تــوان پروژه 
متوســطی را به جای خوبی رساند، ولی اگر با 
استاد نشــود یا نتوانیم کار کنیم بهترین پروژه 
در بهترین دانشــگاه ها هم بــه جایی نخواهد 
رسید. بازهم با توجه به تجربه خودم و اطرافیانم 
می گویم راهنمایی )supervision( در ایران و 
خــارج چه فرقی با یکدیگــر دارد. ازآنجایی که 
معتقدم این موضوع خیلی مهم است هردفعه 

یکی از جنبه های آن را بیان می کنم.
 قاعدتــًا جمله هایــی شــبیه این هــا را فراوان 
شنیده ایم: »سه هفته س دنبال استادم هستم، 
اما پیداش نمی کنم«، »دیروز 2 ســاعت دم در 
اتاق استاد بودم وقت نداشت با من حرف بزنه« 

و »10 تا ایمیل زدم جواب نمی ده«.
به طورکلی اســتاد دانشگاه در خارج از کشور 
یک شــغل دارد و آن هم اســتادی دانشــگاه 
اســت. یعنی هر اســتادی، تمام وقتش را در 
دانشــگاه می گذرانــد؛ چه مشــغول آمادگی 
برای تدریس درس هایش باشــد )مثاًل استاد 
مــن وقتــی بعدازظهــر کالس دارد، گاهــی 
وقت ها تمام صبح را درحال مطالعه اســت تا 
با آمادگی ســر کالس حاضر شــود(، یا اینکه 
مشغول راهنمایی و مشاوره به دانشجوهایش 
اســت. طبیعتًا وقتی اســتادی تمام وقتش را 
معطوف بــه  مســائل دانشــگاهی کند، بدین 
معنی اســت که راحت می توان پیدایش کرد، 
راحت از او وقــت راهنمایی و صحبت گرفت. 
ضمــن اینکــه ایمیل ها را هم همیشــه راحت 
و ســریع جــواب می دهــد. حاال ایــن وقتی 
که خــودش می گذارد، جدا از این اســت که 
ارتبــاط میان دانشــجوهای ارشــد یا دکتری 
ورودی جدید را با دانشجوهای پسادکتری، یا 
دانشــجوهای دکتری سال های باالتر را باهم 
برقرار می کند تا باهم کار کنند. به طور خالصه 
هر وقت با استاد کار داشته باشید دردسترس 
اســت. درمورد مســائل علمی و مدل سازی و 
مواردی از ایــن قبیل هم قطعــًا یا خودش یا 
یکی از دانشجویان یا پســادکتری قدیمی به 

شما کمک می کنند.
مســئله اختصاص وقت از جانب استاد خیلی 
مهم اســت! چون وقتی استاد وقت می گذارد 
یک سری از مشکالت در آینده پیش نمی آید؛ 
ازقبیل بی ســروته بودن پروژه، ســردرگم بودن 
دانشــجو، طول کشــیدن غیرمنطقی مقاطع 
تحصیالت تکمیلی، و از این دســت مشکالت 
کــه در ایران هم کم نیســتند. بســیاری از این 
مشــکالت از همین اختصاص نــدادن وقت از 
جانب استاد ناشی می شــود که قصد دارم در 

آینده درباره آن ها بیشتر بنویسم. 

کــــــــمی آن ســــــــــوترروی خط خارج 96 اسفند   19 شنبه    754 شماره 

 سهم بودجه دولتی 
در سرانه بودجه پژوهشی دانشگاه

سرمایه های دولتی
2/9میلیارد دالر

مجموع هزینه های پژوهشی
6 میلیارد دالر

از 2/9میلیارد دالر، سهم مؤسسه 
 ملی سالمت و بنیاد ملی علوم

2/32 میلیارد دالر است.
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دو واحـــــــد تاریـــــــخ

گوشه ای از مهم ترین و جالب ترین اخبار دانشگاه در هفته سوم اسفند سال 80 تا 82 را از روزنامه با شما مرور می کنیم. از خبرها و سوگیری های مهم دکتر مقداری در آن ایام تا متارکه عاطفی سایپا  دو واحد تاریخ
و شریف، همه در آن ایام اتفاق افتاد.  قسمت های ایتالیک مربوط به متن روزنامه هستند.محمدجواد�شاکر

شماره 51، 17 اسفند 1380
پیامدهای جشنواره نیلوفر آبی در شریف

جشــنواره ای که با نام »نیلوفر آبی« از ســوی مرکز کارآفرینی در 
اسفند 1۳80 در دانشگاه برگزار شده، حواشی خاصی به دنبال 
داشــته که حتی در شــورای فرهنگی دانشــگاه نیز بررسی شده 
اســت. شــکل و محتوای غرفه هایی که در فضای باز دانشــگاه با 
هدف تمرین کارآفرینی و کسب وکار برای دانشجویان دایر شده، 
اعتراض برخی از اقشار دانشــگاهی را درپی داشته که به همین 
علت در شــورای فرهنگی دانشــگاه این مســئله با حضور رئیس 
مرکز کارآفرینی نقد شده اســت. مهندس میرزایی )مدیرکل امور 
فرهنگی و فوق برنامه(: »بیشــتر اشــکاالت راجع به شکل اجرای 
برنامــه و اینکه چقدر درراســتای هدفش یعنــی کارآفرینی بود، 
مطرح شد. اســتنباط جمع این بود که در اجرا، جشــنواره یک حالت تفریحی و نوعی شوخی به خود گرفته 

بود، به خصوص در حالت غرفه بندی.«

کرمان به روایت باستانی
به مناسبت برگزاری اردوی کرمان از سوی گروه رسانای دانشکده برق و به دعوت بچه های این گروه، دکتر باستانی 
پاریزی استاد پرآوازه تاریخ در آمفی تئاتر دانشکده فیزیک درباره تاریخ کرمان سخنرانی کرده است. این برنامه با 
استقبال درخورتوجه دانشجویان همراه بوده است که البته اکثر آن ها قرار نبوده در اردو شرکت کنند. در ابتدای 
سخنرانی وی، دانشجویان حاضر همه به عادت کالس های درســی، ردیف های اول را خالی گذاشته بودند. او 
صحبتش را با یک شوخی شروع کرد. او گفت: »ما پاریزی ها به خیلی ها به طعنه می گوییم که شما یک قالی وسط 

اتاق می اندازید و خودتان دورتادور روی زمین می نشینید، شما هم چرا همه عقب نشسته اید؟«

دانشگاه آمادگی پذیرش دانشجو در این رشته را نداشت
در مصاحبه ای با دکتر اردالن، اســتاد دانشکده فیزیک دررابطه با اضافه شــدن رشته دکترای پیوسته فیزیک به 

مقطع کارشناسی دانشگاه شریف و چند دانشگاه دیگر از سال 79، مشکالت این رشته بررسی شده است. 
همین عنوان دکتری فیزیک باعث شــد تا عده ای از دانش آموزان رتبه های عالی کنکور این رشــته ها را انتخاب 
کنند و در این رشته پذیرفته شوند. به طوری که باالترین رتبه کنکور که در این رشته پذیرفته شد رتبه ای در حدود 
70 بود... در ســال 80 نه تنها خبری از دانشجویان هشتادی دکتری پیوسته فیزیک نبود، بلکه بیش از نیمی از 

دانشجویان هفتاد ونهی هم انصراف داده بودند.

شماره 110، 17 اسفند 1381
مرکز همیاری اشتغال وام می دهد

مرکــز همیاری اشــتغال با همــکاری ریاســت دانشــگاه، جهاد 
دانشــگاهی و ســازمان همیــاری اشــتغال فارغ التحصیــالن 
راه اندازی شــده و با هــدف ایجاد آمادگی شــغلی و تســهیل در 
امر اشتغال مناســب فارغ التحصیالن دانشــگاه ها ازطریق ارائه 
مشــاوره، اطالع رســانی، آموزش و ایجاد ارتباط بیــن دارندگان 
 فرصت های شغلی و فارغ التحصیالن تحت نظارت جهاد دانشگاه 

فعالیت می کند.
تالش این مرکز در وهله اول معرفی افراد جویای کار به مراکز صنعتی 
نیســت، بلکه هدف اصلی آن ایجاد انگیــزه در فارغ التحصیالن و 
دانشجویان برای خوداشــتغالی است و سعی می کند در این راستا 
حمایت های مــادی و معنوی از این افــراد به عمل آورد... حداکثر تســهیالت مالی درنظرگرفته شــده برای هر 
فرصت شغلی مبلغ 1/5میلیون تومان است. به این ترتیب که اگر 5 نفر فارغ التحصیل برای تأسیس یک شرکت 
یا مؤسســه اقدام کنند به هریک از آنان 1/5میلیون تومان و درمجمــوع 7/5میلیون تومان به آنان به صورت وام 

اعطا خواهد شد.

معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده مکانیک، دلیل برداشتن گرایش خودرو را اعالم کرد
قراردادمان با سایپا تمام شد

طبق قراردادی 5ساله میان شرکت سایپا و دانشکده مکانیک در مقطع کارشناسی ارشد این دانشکده گنجانده 
گرایش خودرو شده است که همه دانشجویان ورودی این گرایش بورسیه شرکت سایپا نیز بودند. همچنین طبق 
این قرارداد ساختمان خوردو )ساختمان فعلی پژوهشکده محیط زیست و فناوری نانو( با تخصیص بودجه ازطرف 
شرکت سایپا برای دانشگاه ساخته شده بود. به علت اتمام این قرارداد از سال 82 این گرایش از میان گرایش های 

ارشد مهندسی مکانیک حذف شد. 
دکتر مظفری رئیس دانشکده مکانیک، درمورد امکان تمدید قرارداد با سایپا گفت: »تاکنون در این مورد صحبتی 
نشده، ولی اگر آن ها مایل باشــند و هزینه موردنیاز برای این کار را تأمین کنند ما حاضریم قراردادمان را درمورد 

پذیرش دانشجو در این رشته تمدید کنیم.«

شماره 111، 20 اسفند 1380
آ.ت.ت جایگزین طرح معدل 14 شد

بنابه مصوبه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه قرار بود طرح 
احراز حداقل معدل 14 در دوره کارشناسی برای ورود به دوره کارشناسی 
ارشد شریف، درصورت تصویب در وزارت علوم به مرحله اجرا درآید که پس 
از مطرح شــدن در وزارت خانه رد شــده و طرح آ.ت.ت جایگزین آن شده 
است. در طرح جدید عالوه بر آزمون سازمان سنجش، دانشکده ها سوابق 
تحصیلی دانشجویان را در دوره کارشناسی برای گزینش دانشجو در مقطع 
کارشناسی ارشد بررسی می کنند. البته نسبت آزمون کارشناسی ارشد به 
سوابق تحصیلی دوره کارشناسی 70به۳0 است. دکتر مقداری، معاون 
آموزشی دانشگاه در دفاع از طرح حداقل معدل 14، اعالم شرط معدل 14 
را سیاست دانشگاه دانست و بیان کرد که واردشدن به تحصیالت تکمیلی 
مختص دانشجویانی است که در دوره کارشناسی نشان داده اند اهل تحقیق اند. دکتر مقداری: ما معتقدیم که کارنامه باید 

منعکس کننده توانایی های دانشجو باشد، زیرا آینده شغلی تا حدی به این ارزش یابی ها بستگی دارد.

زائران کوی دوست برگزیده شدند
مراسم قرعه کشی عمره دانشجویی با حضور تعدادی از ثبت نام کنندگان و از سوی کانون قرآن و عترت در سالن جابر 
دانشگاه برگزار شد. سهمیه دانشگاه برای این برنامه 100 نفر بوده که 10درصد آن سهمیه هیئت علمی و کارمندان 
درنظر گرفته شــده، اما در سال 81 با منظورکردن ســهمیه جداگانه برای هیئت علمی و کارمندان، هر 100 نفر از 

میان دانشجویان انتخاب شدند.
سرانجام در ساعت 17:15 قرعه کشی به صورت کامپیوتری انجام شد و از میان 565 نفر، تعداد 65 نفر از برادران و 
۳5 نفر از خواهران به عنوان زائران اصلی و به همین تعداد از برادران و خواهران به عنوان زائران ذخیره معرفی شدند.

کاردانی به جای کارشناسی
دانشجویان مقطع کارشناسی که معدل کمتر از 12 دارند، بنابر مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزرات فرهنگ 
و آموزش عالی نمی توانند مدرک لیسانس را دریافت کنند. این دانشجویان می توانند درصورت نبود مانع از نظر 
طــول دوره تحصیل، حداکثر تا 20 واحد درس را از واحدهایی که در آن ها نمره کمتر از 12 گرفته اند، مجددًا در 
دو نیم سال تحصیلی اخذ کنند تا بتوانند میانگین کل نمرات خود را افزایش دهند. درغیراین صورت می توانند 

با اخذ مدرک کاردانی فارغ التحصیل شوند.

شماره 175 و 176، 19 و 23 اسفند 1382
دکتر مقداری در جلسه پرسش و پاسخ: من همچنان مدافع طرح های آموزشی دانشگاه هستم

با دعوت شورای صنفی دانشگاه جلسه پرسش و پاسخ درباره مسائل 
آموزشی با حضور دکتر مقداری، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی، 
دکتــر مهدوی، مدیــرکل امور آموزشــی و دکتر طباطبایــی مدیرکل 
تحصیالت تکمیلی در آمفی تئاتر دانشــکده فیزیک برگزار شــد. در 
این جلسه دکتر مقداری ضمن اشاره به طرح ثبت نام اینترنی با قبول 
ضعف های موجود در طرح آزمایشی، پیش بینی کرد دانشگاه در ترم 
پاییز آینــده بتواند این طرح را در تمام دانشــکده ها اجرا نماید. دکتر 
طباطبایی نیز طرح بررسی سوابق تحصیلی در دوره کارشناسی برای 
ورود به مقطع کارشناسی ارشد را به نفع دانشجویان شریف و درراستای 
بهبود کیفیت ورودی های دانشگاه دانست. دکتر مقداری با اشاره به 
بحث درآمدزایی در آموزش عالی و طرح های پذیرش دانشجوی شبانه و دانشجویان طرح آخن، بیان کرد که درصورت 
نبود تدبیر مناسب برای بودجه، دانشگاه نمی تواند استادان خوب خود را حفظ کند و این طرح ها می توانند مشکالت 
بودجه دانشــگاه را تاحدی رفع نمایند. دکتر مقداری گفت: »دانشــگاه ما از ابتدا شدیدًا مخالف خصوصی سازی 
دانشگاه ها و ازطرفی نگران سطح آموزشی خود بوده... دکتر مقداری درمورد وضعیت پذیرش استعدادهای درخشان 
نیز با اشاره به مطرح شــدن ورود بدون آزمون استعدادهای درخشان به آموزش عالی از سوی دانشگاه شریف، این 

طرح را به نوعی تنها ابزار رقابتی دانشگاه برابر دانشگاه های خارج از کشور برای جذب دانشجوهای ممتاز دانست.

به گفته مدیرکل امور فرهنگی و فوق برنامه در سال جاری
70 میلیون تومان در حوزه فعالیت های دانشجویی هزینه شد

در آخرین روزهای سال 1۳82، مهندس میرزایی، مدیر کل امور فرهنگی و فوق برنامه و مهندس سیه بازی، معاونت مدیریت 
امور فرهنگی و فوق برنامه گزارشی از هزینه های مالی گروه های دانشجویی ارائه کرده اند که در نوع خود جالب است. کل 
هزینه های فوق برنامه در آن ســال با هزینه اعالم شده از سوی معاونت فرهنگی فعلی برای برگزاری برنامه زیباکنار برابری 
می کند. به گفته مهندس میرزایی در سال1۳82، 64میلیون تومان اعتبار برای فوق برنامه در نظر گرفته شده که درمجموع 
55میلیون تومان آن محقق شــده است، ولی باتوجه به ردیف بودجه های گرفته شده از وزارت علوم درمجموع بیش از 70 
میلیون تومان در امور فوق برنامه هزینه شده است. مهندس سیه بازی افزود: »درکل، گروه های دانشجویی ما امسال وضعیت 
خوبی داشتند و همین که در دو هفته آخر سال 16 نشریه تقاضای انتشار می کنند نشان از جدیت آن ها در کارهایشان دارد.«

بررسی روزنامه های هفته سوم اسفند 80 تا 82

قرار بود با مصاحبه وارد ارشد شویم
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صفحـــــــه آخـــــــــر

640...0910: روزنامه، تو که ادعای انتقادپذیری و 
آزادیت گوش فلــک رو دریده چرا حرفای اون جوون 
رو در همایش علم متعهد بایکوت کردی؟ اســم این 

کارت »...بازی« نیست؟
  واقعــًا چــرا هیچ کس بــه حرف های اون 
جــوون گــوش نمــی ده؟ چــرا این قــدر نیروهــای 
الی  چــوب  چــرا  می کنیــد؟  اذیــت  را  انقــالب 
چــرخ آن هــا می کنیــد؟ چــرا تریبــون ندارنــد و 

 صدایشــان شنیده نمی شــود؟ روزنامه اصالح کن 
خودت رو!

577...0937: از بس گروه محیط زیســت هرسال 
واســه درخت کاری آورد ســد لتیان که دیگه امسال 

گودال واسه کاشتن کم اومد.
  وقتی به جای مردان سیاست می نشانی 
درخت، قبلش باید به جای استادان بدنمره گودال 

می کندید. چون تقریبًا در یک اندازه اند.

 228...0936: شــنیدم بســیج داره زور می زنــه 
فســتیوال موســیقیو کنســل کنه. چه جــوری قبل 
از اینکه معلوم بشــه چی می خــوان اجرا کنن دارن 
کنســلش می کنن؟ شاید اومدن ملوانان خلبانان رو 

اجرا کردن. 
  شما که هرچی شنیدی نباید بگی. نباید 
داد بزنی، به روزنامــه بگی، نامه بزنی، زیرآب بزنی. 

اول مطمئن شو بعد.

اس ام اس
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روز مادر، روز زن، روز مادرشوهر، روز مادرزن، روز زن بابا مبارک باشد که اگر نبودند زنان در عالم امکان، یحتمل نه خبری ساخته می شد و 
نه خبری پراکنده می شد. لذا چند خبر مربوط به زنان را باهم مرور می کنیم:

گزارش فدراسیون جهانی از آغاز فعالیت زنان 
ایرانی در وزنه برداری

فدراسیون جهانی وزنه برداری پس از حضور نایب رئیس 
خود در ایران گزارشی را درمورد زنان وزنه بردار ایرانی 
کار کرده و بســی شگفت زده شــده است. باید عرض 
کنم خدمت این دوســتان که تمام زنان این سرزمین 
وزنه بردارند. شما مادری را تصور کنید که چگونه فرزند 
خود را که جلوی تلویزیون پالس شده و تخمه می شکند 
و درحال تماشــای حســاس ترین قسمت فیلم است، 
یک ضرب و گاهی دوضــرب از جا بلند کرده زیرش را 
جاروبرقی می کشد و پس از کسب سه چراغ سفید سر 

جایش می اندازد.
بایــد نایب رئیــس را در ایــن ایام دم عیدی، یک ســر 
می بردنــد مراکز خریــد که ببینند چطــور زنی ایرانی 
می تواند 95 کیسه خرید را طوری در دست بگیرد که 
هم زمان بدون هیچ لغزشــی ذرت مکزیکی اش را هم 
بخورد و یک دانه هم زمین نیفتد که هیچ، تازه به نوزاد 

شش ماهه اش هم شیر بدهد و چانه اش را هم بزند.
اصاًل صاف و پوســت کنده و بدون حاشیه می توانند به 
حضرات فدراسیون جهانی بگویند که زنان این سرزمین 
از ریزودرشتشان، کمترین حرکتشان در سال، تکاندن 
عظمتی است به نام »خانه«. حاال زنان بالد دیگر مدام 
بروند 250 گرم، 250 گرم وزنه هایشــان را ســنگین  تر 

کنند. اگر زن اند تشریف بیاورند ایران خانه تکانی!

محققان دانشگاه «کلرادو»: گرفتن دست همسر 
هنگام درد، افراد را آرام می کند

چرا این قدر هزینه می کننــد برای تحقیقاتی که برای 
ما مردان ایرانی مثل روز روشن است؟ وقتی به عنوان 
مرد ایرانی رفته اید خرید و دســت همســر محترمتان 
در دستانتان باشد آرامشی همراه با خوشخبتی درون 
شــما غلیان می کنــد، ولی وای به روزی که دســتش 
را از دســت شــما جدا کند. آنگاه شــما نشسته اید در 
گوشــه ای از مرکز خرید و دوروبرتان پر شــده است از 

کیســه های خریــد رنگ ووارنگ و مــدام پیامک های 
واصلــه تن وبدنتــان را می لرزاند و خبر از ته کشــیدن 
موجودی کارتتان می دهد. آیا این درد در این موقعیت 
جز با دردســت گرفتن دســت همســر و تــالش برای 
بازپس گرفتــن کارت بانکی از دســت دیگرش التیام 

خواهد یافت؟

 تولید نانوجوراب های ضدقارچ و ضدبو با نشان 
«سیب سبز سالمت»

در دید اول شــاید این خبر چنــدان مربوط به بحث ما 
نباشــد، ولی حقیقتًا خبر خوشــی است برای تمامی 
زنان که به زودی زود با روانه شدن این جوراب ها به بازار 
دیگر همان یک بار در سال خرید جوراب برای روز مرد 
را هم می توانند، به ده سال یک بار خرید، تقلیل دهند. 
جوراب ضدقارچ و ضدبو احتمااًل سالیان سال هم عمر 
کند. این طور که بویش می آید دیگر قرار نیست بویش 

بیاید! به امید زیرپوش های نانو.

تشریف بیاورید خانه تکانی

شاید در نگاه اول فکر کنید 
این تابلو اثر بروبچه های محک 

باشد، ولی سخت در اشتباهید. 
این حاصل رنگ قلم موی 
رایگانی است که دردست 

دانشجویان دانشگاهی 
صنعتی قرار گرفته است. 

#زود_قضاوت_نکنیم.

 )عکس از حاشیه نمایشگاه 
جام عقیق(

 از هر 
دری، وری هفته 

خــب به لطــف یــزدان و 
بچه هــا در هفتــه ای که 
گذشــت برنــدگان دربی 
و اســکار معلوم شــدند. 
برنــده دربی کــه همواره 
شــما تماشاچیان محترم هستید که با حمایت 
خــود از تیم محبوبتان در ســرماوگرما به مثابه 
یار دوازدهم برای آن هــا عمل می کنید. برنده 
اســکار هم کــه برای ما همیشــه آقــای اصغر 
فرهادی هســتند )با حفظ ســمت برای خانم 
ترانه علیدوســتی( که این جایــزه هم همواره 

به ما »مردم خوب سرزمین« تقدیم می شود. 
در هفته گذشــته، برحسب اتفاق، روز جهانی 
زنــان و روز زن دو روز متوالی از هفته را به خود 
اختصــاص داده بودنــد. ایــن هم صدایی ما و 
ملــل دیگر را به فــال نیک گرفتــه و آرزومندیم 
اوضــاع جوری بشــود کــه روز زن هــر روز در 
همه ی ســکوها و جعبه تقسیم برق های جهان 
جشــن گرفته شــود، ما کــه بخیل نیســتیم. 
باشــد که باز هم دیجــی کاال به مناســبت روز 
مــادر بــرای شــرت های ورزشــی مردانه خود 
 تخفیــف ویژه بــه ما کاربــران خــود بدهد، ما 

دوست داریم.
در هفته پیش رو آخرین چهارشنبه، پنجشنبه 
و جمعه ی سال را خواهیم داشت که گویا فقط 
مــورد اول مهم اســت. صرفــا می توانیم برای 
خودتان و خودمان آرزوی سالمتی بکنیم، اگر 
سالمتی کامل هم نشد حداقل جوری صدمه 
ببینیم که موقع سال تحویل بتوانیم هفت سین 
را از یکدیگر تشخیص بدهیم. اگر هم خودتان 
اهل صدا هســتید یــا نیاز به مواد داشــتید به 
دفتر روزنامه مراجعه کنید. برای ورودی ها هم 

تخفیف ویژه ای داریم.
درنهایت هم می دانیم که حواســتان هست که 
ایــن هفته، هفتــه ی آخر اســت و هفته ی بعد 
وقت های اضافه ســال 96 به حساب می آید، 
لذا هرگز راضی نمی شــوید که هفته ی بعد هم 
به دانشگاه بیایید. از نظر ما این هفته هم هیچ 
الزامی به تشکیل شــدن نداشــت، ولی نظر ما 
اهمیت خاصــی ندارد، با هم کالســی هایتان 

هماهنگ کنید. 
از  آنجایی کــه ایــن هماهنگ کردن هــا خیلی 
اوقــات نتیجــه خوبــی در شــریف نداشــته 
است، حتمًا ســعی کنید فحش های درخور و 
شایســته ای برای افرادی کــه زیر آبی می روند 
بگذاریــد و آن را با صدای بلند در کالس اعالم 
کنید، شاید اثر داشــته باشد. هرچند اگر قرار 
بود فحش ها اثرگذار باشــند االن نباید چیزی 
از جســم و مال و ناموس داور بازی استقالل و 

العین باقی می ماند!

این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به ماشــین که هر روز بیشــتر در زندگی ما نفوذ می کند. یک روز چراغ سبز و 
قرمز را مدیریت می کند، یک روز فرش تولید می کند  و یک روز جــای کاربر با کامپیوتر بازی می کند. اما هر چقدر 
هم پیچیده باشد، نه روح فرش دســتباف را دارد، نه خیال را به زیبایی بچه های هنرهای تجسمی به چشم انسان 
می نوازد. این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به عشق که هوش مصنوعی و ماشــین آن را نمی فهمد ولی نیاز به 
محافظت دارد وگرنه مادری را پای تلفن می کشــد تا ســعی کند با گریه اش، بی روحی فرزندانش را از زندگی اش 

بشوید. این شماره تقدیم می شود به عشق اول، مادر.
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