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مهری به نخبگان
»افکار عمومی را می شــود 
برای مدت کوتاهی از خود 
بی خود کرد؛ اما نمی شــود 
به کلی و بــرای بلند مدت 
منحرف نمود«. رهبری در 
دیدار شرکت کنندگان در نهمین همایش ملی 
»نخبگان فردا« در مهرماه امسال، بیانات مهمی 
را درباره ثروت واقعی یک کشــور یعنی »ثروت 
عظیم نیروی انسانی« ایراد فرمود که از نظر نوع 
و شدت بیان تا کنون سابقه نداشته است. ایشان 
تنها در دو پاراگراف بیش از ده بار کلمه خیانت 
را استفاده کردند. ایشــان از جمله مسئولینی 
هســتند که »توجه به اصحاب اســتعداد« را از 
وظایف حکومت می دانند. امــا آن چیزی که از 
نظر ایشان خطر است، دلســرد کردن نخبگان 
و عناصری اســت که ایــن دلســردی را ایجاد 
می کنند. خطر دیگر، تشویق به رفتن و نیامدن 

است. این »خیانت به ناموس ملی« است. 
متاســفانه سال هاســت کــه بــه دلیــل بی 
توجهی های برخی مســئولین، ســازمان های 
حامی نیروی انسانی نخبه، با اسم عدالت مورد 
بی مهــری قــرار گرفته اند. اما »گاهــی اوقات 
تبعیض، عین عدالت اســت. این حســاب باز 
کردن برای نخبگان، عین عدل است«. دانشگاه 
صنعتی شــریف که از نظر رهبری »یک نمونه 
زنده، برجســته و عملی از به هم تنیدگی دین و 
علم« است، توانســته بخش زیادی از نخبگان 
متخصص  مورد نیــاز جامعــه را تامین نماید. 
البته طبیعی اســت وقتی امکان و توان جذب 
در کشــور نباشــد خیلی ها هم می روند. نخبه 
شــریفی موفق مورد توجه در غــرب تمایل به 
بازگشــت دارد. بهانه هم نمی گیرد. اما چه کند 
که فضای بازگشــت برای او مناســب نیست. 
احترامی که بــه او در غرب می گذارنــد با نگاه 
کینه توزانــه برخــی در داخل قابل مقایســه 
نیست. در حقیقت دانشــگاه صنعتی شریف نه 
 فقط مود توجه ویژه قــرار نگرفته، بلکه حق آن 

رعایت نشده است. 
 قسمت نگران کننده ماجرا این است که بعد از 
این فرمایش های ایشــان، انگشت اتهام برخی 
به ســمت اســتادها و توصیه نامه ها و جریان 
طبیعی مهاجــرت نخبگان از کشــور متوجه 
شده اســت.  اکثر اســتادان ما خواستگارانی 
در غرب دارنــد و خالصه پیــش از توصیه به 
رفتن می توانند بروند. پس انگیزه ای برای این 
خیانت بزرگ در ایشــان وجود ندارد و حقیقتا 
هم این تشــویق به برنگشــتن در ایشان دیده 
نمی شود. اما بسیار تصمیم های غلط در جامعه 
و در میان مســئولین و صاحبــان قدرت دیده 
می شود که به جای درک درســت از نخبگان  
و خصوصا  دانشــگاه صنعتی شــریف سعی در 
تخریب چهره آن دارند. امیدوارم بتوانیم از این 
فرمایش هایی که دلگرم کننده نخبگان بوده و 
هست، در راستای خدمت  بیشتر به کشورمان 

استفاده کنیم.
پی نوشت: نوشته های داخل گیومه نقل قول 
مستقیم از مقام معظم رهبری است. 
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چای با استادان
به جرئت می توان دانشکده فیزیک را دانشــکده ای موفق در ارتباط بین دانشجویان و 
استادان دانست. برنامه »چای و فیزیک« یکی از برنامه های تعاملی بین استاد و دانشجو 
اســت که چند ترمی است در این دانشــکده برگزار می شــود. مانند چند ترم گذشته، 
دکتر اجتهادی، مقیمی، ســیدریحانی و ابوالحســنی در این برنامه حضور دارند. برای 

شرکت در برنامه کافی است ساعت 15 تا 16:30 روزهای سه شنبه ســری به دانشکده فیزیک بزنید. عالوه بر این 
خبرخوانی فیزیک، هر یکشنبه از ساعت 13 در طبقه سوم دانشــکده دور آونگ فوکو برپا است. طبقه سوم همان 

طبقه ای است که کتابخانه باصفای عبدالسالم هم در آن قرار دارد. 

از کار خیر تا گشتن در طبیعت
گروه خیریه فردای ســبز این هفته دو برنامه تدارک دیده است. یکی از آن ها کمک 
در بسته بندی و پخش ارزاق اســت که بســته بندی ارزاق امروز از ساعت 13 تا 16 
ویژه برادران و اهدای آن ها روز چهارشــنبه بعد از نماز مغرب است. اگر می خواهید 
در این برنامه حضور داشته باشید، از طریق شماره 09198287730 اطالع دهید. 

برنامه دیگــر برنامه نیم روزه کوه در کلکچال اســت. این برنامه هم ویژه پســران اســت و حرکت روز جمعه 
8 آبان، در ســاعت 6 صبح، از در اصلی دانشگاه اســت. حضور خود را باید از طریق شماره 09125446212 

اعالم کنید. 

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 662  سه شنبه 5 آبان 1394 شریف نیوز

مرکز نــوآوری و توســعه فناوری  بهینه سازی انرژی و محیط زیست گزارش
با حمایت ســتاد بهینه ســازی انرژی و محیط زیست 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری اقدام به 
برگزاری مسابقه طراحی و ســاخت دوچرخه هیبرید 
کــرد. این مســابقات از تاریــخ 16 تا 24 مهــر ماه در 
پژوهشــکده علوم و فناوری انرژی دانشــگاه صنعتی 

شریف به پایان رسید. 
توانمندســازی دانشــجویان جهت توســعه کسب و 
کارهای گروهی دانش بنیان، حفــظ پویایی در زمینه 
فناوري هاي نوظهور، بســتر ســازی برای شکوفایی 
خالقیــت و نــوآوری در دانشــجویان و گســترش 
مهارت هاي مربوط به طراحی سامانه های تبدیل انرژی 
پاک در کشــور به منظور بهینه ســازی مصرف انرژی 
و حفظ منابع زیســتی، از جمله اهــداف اعالمی برای 

برگزاری این مسابقه بود. 
مســابقه شــامل دو مرحله اصلی طراحی و ســاخت 
بــود. مرحلــه طراحــی، شــامل طراحی سیســتم 
هیبریــد دوچرخه بــر اســاس مشــخصات مندرج 
در دفترچــه قوانین مســابقات بــود. در مرحله دوم 
یعنی ســاخت، گروه هــای منتخب فرصت داشــتند 
تا طراحــی خود را بــه صــورت عملی پیاده ســازی 

نماینــد و در صــورت کســب اســتانداردهاي الزم، 
 بــه مرحله نهایــی که همان آزمون مســابقه اســت، 

راه یابند.
فراخوان این مسابقه از اول خرداد ماه جاری آغاز و تا 30 
شهریور ماه جاری ادامه داشت و طرح های پیشنهادی 
مختلفی از اســتان های تهران، اصفهان، سیســتان و 
بلوچســتان، مازندران و خراسان رضوی ارسال شد که 
از بین آن ها ســه طرح به ترتیب از دانشگاه های خواجه 
نصیر، تهران و صنعتی بابل به عنــوان طرح های اول تا 

سوم معرفی شدند. 
به ســه گروه برتر به ترتیــب 3 و 2 و 1 میلیون تومان 
جایــزه نقدی تعلــق گرفت. بــا توجه بــه امتیازهای 
کمیته داوران 8 طرح بــه مرحله ســاخت راه یافتند 
و همچنیــن راهیابــی 2 طــرح بــه مرحله ســاخت 
مشــروط بــه داوری مجــدد شــده اســت. بادپای 
نصیر )اول(، آداد )دوم(، تووات )ســوم(، رکاب ســبز 
)چهــارم(، پلــی تکنیک )پنجــم(، بایک )ششــم(، 
آرویــن تکنولوژی )هفتــم( و ایــران هیبریــد توانا 
)هشــتم(. همچنین، گروه های »آریــو« و »دوچرخه 
ســبز تفتان«، مشــروط بــه داوری مجدد شــده اند 
و در صــورت تمایل برای شــرکت در مرحله ســاخت 
 باید طــرح خــود را حداکثر تــا تاریخ 15 آبــان ماه 

اصالح و مجددا ارسال کنند.
با شــروع مرحله ســاخت، گروه هــا فرصــت دارند 
تــا طرح هــای کتبــی نهایــی ســاخت خــود را 
تا 15 آبان مــاه جاری بــرای مرکز نوآوری و توســعه 
فنــاوری ارســال کننــد. مســابقه ســاخت و اعالم 
گروه های برتر نهایــی در بهمن ماه اجرا می شــود که 
مرکز با در اختیــار قــرار دادن دوچرخــه و باتری به 
 گروه های شــرکت کننــده در مرحله ســاخت کمک

 خواهد کرد.
آزمون مسابقه شــامل اندازه گیری حداکثر سرعت در 
سطوح مسطح و شیب دار در حالت شارژ و تخلیه خواهد 
بود. در روز نمایش، به ســه گروه برتر مسابقه جوایزی 
تعلق خواهد گرفت و از ســرمایه گذاران مختلف برای 
سرمایه گذاری در طرح های برتر دعوت به عمل خواهد 
آمد. جوایز نقدی مرحله ساخت شامل 8 و 5 و 3 میلیون 
تومان هســتند. عالوه براین مرکز نوآوری به طرح های 
برتر در فرایند توســعه و تجاری ســازی کمک خواهد 
کرد و گروه های برتر قادر به جذب ســرمایه گذار برای 
توســعه فناوری خود خواهند بود. فعاالن حوزه حمل 
و نقل، انجمن هــای تخصصی، ســازمان ها و نهادهای 
دولتی مرتبــط از حامیان مادی و معنــوی این رویداد 

ملی هستند. 

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد 

مسابقه ای برای دوچرخه های هیبرید
امروز از ســاعت 15 تا 16 انیمیشن رویای   
آمریکایــی در محل دفتر جامعه اســالمی 
اکران می شود. این انیمیشن زبانی طنزآمیز 
دارد و از طریق این زبان مکانیزم سیســتم 
مالی ایاالت متحده و معادالت اقتصاد جهان 

را توضیح می دهد. 
دکتر گلشــنی، امروز از ســاعت 15 تا 17   
در دانشگاه شهید بهشــتی سخنرانی دارد. 
ورود برای عموم آزاد اســت. این جلســه، 
نخستین سخنرانی از سلسله سخنرانی های 
پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری 
است و موضوع آن »رابطه علم و دین: امکان 

علم دینی« است.  
چهارشــنبه، 6 آبان برنامه دیدار با خانواده   
شهید شــریف واقفی ویژه خواهران توسط 
کنگره شــهدای دانشــگاه برگزار می شود. 
حرکت ساعت 15 است. برای ثبت نام الزم 
است نام و نام خانوادگی خودتان را به شماره 

09322136492 اس ام اس کنید. 
هر سه شنبه واحد سیاسی انجمن اسالمی   
از ســاعت 16:30 تا 18 سلســله جلسات 
مطالعاتی اندیشــه های سیاسی اجتماعی 
مدرن را بــا محوریت متون اصلــی برگزار 
می کنــد. اگــر  می خواهید در ایــن برنامه 
شرکت کنید، به دفتر انجمن در همکف ابن 

سینا سری بزنید. 
در میان اهل علم و بعضا سیاست، پای سفیر   
نروژ هم به شــریف باز شــد. خانم نورهایم، 
بــه همراه معــاون و مشــاور اقتصــادی و 
فرهنگی اش، با مسئولین دانشگاه دیداری 
دوســتانه داشــت و در این دیــدار درباره 
ساختار و انتخابات اخیر این کشور صحبت 

شد!
امروز از ســاعت 16 عصرانه شیمی در سالن   
رازی دانشکده شیمی برپاست. موضوع این 
برنامه مقدمه ای بر بیوانفورماتیک و سخنران 
آن دکتر قرقانی، عضو هیئت علمی انستیتو 
بیوفیزیک و بیوشیمی دانشگاه تهران است. 

امروز برنامــه اردوی قم و جمکــران برگزار   
می شــود. حرکت ســاعت 18 از در نقلیه 
خواهد بود. برخالف اردوهای قبل، این اردو 
هزینه دارد و مبلغ آن 5500 است که خرج 
بیمه کردن دانشجویان و کارمندان دانشگاه 

می شود. 

سعدآباد با کانون هنرهای تجسمی
کانون هنرهای تجسمی روز پنجشنبه، 7 آبان، بازدید از مجموعه تاریخی سعدآباد ویژه 
دختران را در تقویم خود قرار داده اســت. اگر در این بازدید شرکت کنید، می توانید از 
موزه استاد فرشچیان، موزه هنرهای زیبا، نمایشگاه نقاشی قهوه خانه ای به مناسبت 
محرم و دو موزه دیگر دیدن کنید. زمان حرکت، ســاعت 9:30 از دانشگاه است. برای 

ثبت نام هم دو راه دارید، یا حضوری به دفتر کانون هنرهای تجسمی در ساختمان شهید رضایی مراجعه کنید یا 
با شماره 09355198989 تماس بگیرید. یادتان باشد که ظرفیت محدود است و هزینه ثبت نام برای شریفی ها 

6000 و برای سایرین، 12000 تومان است. ناگفته نماند که نهار و میان وعده در باغ موزه کاخ صرف می شود. 

بزرگان جهان علم در شریف
مهلت ثبت نام در همایش علوم و فناوری حسگرها  )SSST 2015( فقط تا همین امروز و از 
طریق سایت ssst2015.sharif.edu است. این همایش به همت پژوهشکده  علوم و فناوری 
نانو در 14 آبان در دانشکده  فیزیک برگزار می شود. این همایش به عنوان مهم ترین گردهمایی 
پژوهشگران در حوزه انواع حسگرها است که محققانی در رشته ها ی مهندسی برق، مکانیک، 

مواد و فیزیک را گرد هم می آورد تا آخرین پیشرفت ها و روند آینده  طراحی، ساخت و کاربردهای حسگرها را مورد بحث 
و بررسی قرار دهند. از جمله این افراد، پرفســور جیورگیو )Giorgio( ایتالیایی و ولدراسکی )Włodarski( استرالیایی 
هســتند. محورهای همایش یست حسگرها، حســگرهای نوری، شبکه های حسگری، حســگرهای گاز و... هستند.  

عکس خبری

روز یکشــنبه از ســاعت 16:30 تئاتر اژدها بر 
دوش به کارگردانــی شــارمین حمیدی زاده 
در آمفــی تئاتر مرکزی روی صحنــه رفت. این 
برنامــه را جمعیت امام علی برگــزار کرد. بلیت 
فروشی با مبلغ 4000 تومان از هفته قبل مقابل 
آیدا تــا دقایقی قبل از اکران ادامه داشــت و در 
کل تئاتر با استقبال چندانی مواجه نشد و حتی 
با حواشــی همراه بود، هــم در کیفیت و هم در 

محتوای تئاتر. 
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پیوند آب و انرژی 
بحران کمبود آب به دغدغه بسیاری از افراد تبدیل شده است و برای آن همایش های گوناگونی 
برگزار شده است. اما انجمن علمی دانشــکده برق با دید دیگری به این مسئله نگاه کرده است و 
مســئله آب را با انرژی پیوند داده اســت. یکی از بخش های رویداد »پیوند آب و انرژی« شریف، 
نگارش مقاله است که تا 23 آبان برای ارســال آن با موضوعات مدیریت هوشمند تاسیسات آب 

و انرژی، تولید هم زمان آب و نیرو، مدیریت ســبز عرضه و تقاضا و... فرصت باقی است. مقاالت 26 دی داوری می شوند. از دیگر 
بخش های رویداد،  سخنرانی های کلیدی، کارگاه های تخصصی، نمایشگاه، میزگرد و مسابقه خواهد بود. روزهای 11 تا 13 
اسفند روزهای برگزاری رویداد هستند. اگر می خواهید اطالعات بیشتری کسب کنید به enerwat.sharif.ir مراجعه نمایید. 

هوافضا در اوج
مسابقات ملی طراحی و ساخت سامانه های هوافضایی دانشگاه به ششمین دوره خود رسید. 
ثبت نام این دوره از مسابقات از 20 مهر شروع شد و تا 10 دی ادامه دارد. در این دوره از مسابقات 
دانش آموزان و دانشجویان شرکت کننده در گرایش های طراحی و ساخت گالیدر )هواسر(، 
طراحی و ساخت هاورکرافت )هواناو(، طراحی و ساخت راکت با محموله قابل بازیابی، طراحی 

و ساخت ریزهواناو، طراحی و ساخت ربات مریخ نورد، دستاوردهای پژوهشی دانش آموزان و... با یکدیگر رقابت می کنند. 
این مسابقه در روزهای 15 و 16 بهمن در قطب علمی سامانه های هوافضایی دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه برگزار 

می شود. اگر قصد ثبت نام یا کسب اطالعات بیشتر را دارید، به سایت www.ceas.sharif.ir/asdc سری بزنید. 

 به سوی همکاری های 
بین دانشگاهی

ســال تحصیلی گذشته در 
یکی از صفحــات روزنامه 
مطلبی داشــتیم بــا این 
عنوان که بــرای کم کردن 
فاصله دانشگاه های کشور 
با دانشــگاه های تراز اول جهان چه باید کرد. 
نویســنده آن مطلب یکی از دانش آموختگان 
شــریف بود که دوره دکتری اقتصاد را در یکی 
از دانشــگاه های اروپایی می گذراند. اســاس 
راهکار این شــریفی مهاجر این بــود که برای 
کم کــردن این فاصلــه باید توانمــان را روی 
چند دانشگاه متمرکز کنیم، شــاید هم یکی 
یا دو دانشگاه. تراز این دانشــگاه ها را هم باید 
با پشــتیبانی و حمایت ویژه و ارتباطات وسیع 
بین المللی باال برد. ارتباط هایی از جنس ارائه 
درس توسط اســتادهای خارجی، دوره های 
مشترک با دانشگاه های معتبر و فراهم کردن 

وسیع تر امکان فرصت های مطالعاتی. 
این روزها که هیئت هــای بین المللی زیادی 
مملــو از چهره هــای سیاســی و اقتصادی به 
تهران آمدوشــد دارنــد، زمزمه هایــی برای 
همکاری های بیشتر دانشــگاهی هم شنیده 
می شــود. حتی اشــتاین مایر وزیــر خارجه 
آلمان در دانشگاه تهران سطح کنونی ارتباط 
و تعامل دانشگاه های آلمان و ایران را مطلوب 

ندانست. 
بدون شــک هــر جمعــی را بــرای انتخاب 
دانشــگاه هایی که می توانند بــا ارتباط های 
وســیع بین المللی تراز خود و دانشــگاه های 
کشــور را بــاال ببرنــد برگزینیــم، شــریف 
مســتعدترین دانشــگاه اســت. در یک سال 
اخیر هم رفــت و آمد هیئت هــای خارجی به 
شــریف کم نبوده و رشد محسوســی داشته 
اســت. نمونه آخر آن ســفیر نروژ بــود که در 
دانشــگاه حاضر شــد و بــرای همــکاری با 
دانشــگاهی که روزی در لیســت تحریم های 
 اتحادیه اروپا قــرار گرفته بــود، اظهار تمایل 

کرد. 
از ظواهر پیداســت که مســئوالن دانشگاه هم 
غافل از اهمیت ایجاد چنین روابطی نیســتند. 
برگــزاری دوره دکتری مشــترک بــا یکی از 
دانشگاه های خوب آسیا و تالش برای همکاری 
مشابه با دانشــگاه های اروپا و آمریکای شمالی 
شــاهد این مدعاســت. البته باید منتظر ماند و 
دید که رفت و آمدهای هیئت های دانشــگاهی 
و سیاسی به دانشــگاه که با هدف امکان سنجی 
گسترش روابط انجام می شــود، به چه نتایجی 
 خواهد رســید و این نتایج تا چه حــد ماندگار 

است. 

پی نوشت: فارغ التحصیلی که در باال به او 
اشاره شد، امروز به کشور بازگشته و در صف 
درخواست هیئت علمی دانشگاه هاست. 

آن طور کــه خانم ترابی مســئول دفتر 
روابط بین الملــل دانشــگاه می گوید 
این تنها طرح دانشــگاه برای دوره های 
مشــترک و همکاری با دانشــگاه های 
خارجــی نیســت. واترلوی کانــادا و 
گرونوبل فرانســه از نامزدهای برگزاری 
دوره هــای مشــترک بعــدی اســت. 
دوره هایی که خانــم ترابی اهداف آن ها 
را ارتقــاء ســطح علمی، ارتقاء ســطح 
فعالیت های بین المللی دانشگاه،  ایجاد 
محیط پویا برای آشنایی با فرهنگ های 
مختلــف و اســتفاده از امکانــات و 

توانایی های متخصصین می شمارد.  
بر خالف این دوره مشــترک که جامعه 
هدف آن دانشجوهای دکتری دانشگاه 
هستند، دوره مشترک با دانشگاه آخن 
که در گذشته برگزار شــده بود، از ابتدا 
با گرفتن دانشــجو از خارج دانشگاه به 
بیراهه رفت و آوردی به جز درآمد مالی 
برای شریف نداشــت. دوره مشترک با 
دانشگاه ساســکس هم به دالیلی که بر 
ما پوشــیده بود در میانه راه متوقف ماند 
و تعدادی از دانشجویان مجبور شدند با 
هزینه شخصی دوره را به پایان برسانند. 
این بار اما به نظر می رســد دانشــگاه با 
برنامــه ای مدون تــر و عملیاتی تر پا به 
میدان دوره های مشــترک، آن هم در 
مقطع دکتری گذاشــته است. تا جایی 

که خانم ترابی می گوید بــا اتمام دوره 
ثبت نــام و اعــزام دانشــجوها، تجربه 
دانشــجوهایی کــه در دوره شــرکت 
کرده انــد انگیزه ای جدی بــرای دیگر 

دانشجوها خواهد بود. 
دوره مشترک دکتري، پیرو موافقت نامه 
امضاء شده میان دانشگاه و دانشگاه علم 
و فناوري هنگ کنگ برگزار می شــود. 
طبق اطالعیه مدیریت روابط بین الملل 
دانشــگاه، بر مبنای ایــن موافقت نامه 
دانشجو دو ســال از دوره دکتري خود 
را در دانشــــگاه علم و فنــاوري هنگ 
کنگ خواهد گذراند و در پایان دانشجو 
عالوه بر مدرک دکتري شریف، مدرک 
دکتــري از دانشــگاه هنــگ کنگ نیز 

دریافت مي کند. 

در این دوره دانشــجو حداقل 15 واحد 
درســــي را در دانشــــگاه شــریف و 
پس از عزیمت به هنگ کنگ، حداقل 3 
واحد را در دانشگاه علم و فناوري هنگ 
کنگ می گذراند. البته قبل از عزیمت به 
هنگ کنگ، گذراندن امتحان جامع در 

شریف الزامي است. 
در سال های سوم و چهارم، دانشجو در 
دانشگاه علم و فناوري هنگ کنگ ثبت 
نام خواهد کرد و در این دانشگاه مشغول 
تحقیــق خود بــا راهنمایي اســتادان 
راهنماي خود در هر دو دانشگاه خواهد 

شد. 
در ابتداي سال پنجم دانشجو به دانشگاه 
صنعتي شــریف بــاز خواهد گشــت و 
تحقیق ها و آزمایش ها و پایان نامه خود 

را تکمیل و از آن دفــاع خواهد کرد که 
در صورت احراز شــرایط هر دانشــگاه، 
مدارک دکتري خود را از آن دانشــگاه 

دریافت خواهد نمود. 
جلســه دفاع از پایان نامه براي دانشگاه 
علم و فنــاوري هنگ کنــگ مي تواند 
به صــورت ویدئــو کنفرانــس انجــام 
گیــرد. حداکثر تعــداد دانشــجویان 
شــرکت کننده در دوره از کل دانشگاه 
براي هر ســال تحصیلي پنج نفر است. 
زبان تحصیلی در این دانشگاه، انگلیسی 
است. دانشــجو مي تواند از بورسیه هاي 
ارائه شده توسط دانشگاه علم و فناوري 
هنــگ کنــگ و دولــت هنــگ کنگ 

استفاده نماید. 
در مدت تحصیــل در هنگ کنگ، پس 
از کســر شــــهریه، ماهانه مبلغي در 
حــدود 1300 دالر آمریکا توســــط 
دانشــگاه هنگ کنگ پرداخت خواهد 
شــد. به دانشـــجویان مجرد، خوابگاه 
داخل دانشـگاه تعلق مي گیرد که اجاره 
آن در حــدود 400 دالر اســت. دیگر 
هزینه ها نیز در حدود ماهیانه 400 دالر 
است. هزینه خوابگاه دانشـــــجویان 

متأهل نیز در حدود 800 دالر است.
دانشــجویان متقاضی بایــد حداکثر تا 
تاریخ 20 آبان 1394، نسبت به تکمیل 
فرم درخواست شــرکت در دوره توسط 
دانشجو و ارســال آن به همراه آخرین 
رزومــه خود بــه معاونــت تحصیالت 
تکمیلي دانشــکده، اقدام نمایند. بعد از 
بررسي اولیه فرم هاي ارســال شده، از 
دانشجویان حائز شــرایط، برای انجام 
مصاحبه حضــوری دعوت به عمل آمده 
و در صورت کســب موافقت از استادان 
راهنما در دو دانشگاه، نسبت به معرفي 
دانشــجو به دانشــگاه علــم و فناوري 
هنگ کنگ جهت شرکت در دوره اقدام 

خواهد شد. 

دوره دکتری مشترک با دانشگاه هنگ کنگ

دکتر شدن در دریای چین

برگزاری دوره مشترک دکتری؛ این عنوان تازه ای در شریف نیســت. پیش از این هم در دهه هشتاد دوره  مشترک دکتری با دانشگاه ساسکس انگلیس و دوره مشترک کارشناســی با دانشگاه آخن آلمان برگزار گزارش
شــده بود. تجربه هایی که چندان مفید نبودند. این روزها اما از قرار معلوم مسئوالن دانشــگاه تصمیم گرفته اند با همکاری با 

دانشگاهی با رتبه مطلوب خاطرات تجربیات نه چندان موفق گذشته را پاک کنند. 

شماره 662  سه شنبه 5 آبان 1394بــــــــخش  خـــــــبری

دانشــگاه علم و فناوري هنگ کنگ، یکي از هشت دانشگاه هنگ کنگ اســت که در رتبه بندي times higher در سال 
2015 رتبه کلي 59 در میان دانشــگاه هاي جهان و رتبه 21 مهندسي جهان را کسب کرده اســت. این دانشگاه در سال 
1991 تأسیس شده و حاال داراي شش مدرســه در دو پردیس مختلف اســت و بیش از نه هزار دانشجو دارد که 5درصد 

آن ها دانشجوي بین المللي هستند.
دولت چین در سال هاي اخیر کمک شایانی به توسعه این دانشــگاه کرده و تجهیزات و بودجه تحقیقاتي این دانشگاه در 
بسیاري از حوزه ها گسترده است. حتی بیشتر از بسیاری دانشگاه هاي معتبر آمریکاي شمالي. به طور ویژه در زمینه هاي 

experimental  دانشگاه علم و فناوری هنگ کنک را باید جزء دانشگاه های قابل اعتنا در جهان دانست. 
رشته هاي موردنظر براي برگزاري دوره مشترک شامل همه رشته هاي مهندســي موجود در مدرسه مهندسي دانشگاه 
علم و فناوري هنگ کنگ و دانشگاه صنعتي شریف است. به ویژه مهندســي عمران، مهندسي برق، مهندسي کامپیوتر، 

مهندسي شیمي و بیومولکولي، مهندسي مکانیک و مهندسي صنایع. 

حرف زیادی

مرتضی یاری
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اولین قتل تاریخ
جمجمه ای 430 هزار ســاله در غاری زیر زمینی در شــمال اســپانیا پیدا شــد. 
مطالعه بقایــای این جمجمه که به 50 تکه تقســیم شــده بود، نشــان می دهد 
که شــخص با برخــورد دو ضربه پیاپی به ســر کشــته شــده اســت. محققان 
می گوینــد این جمجمه شــاهدی بــرای یکی از اولیــن پرونده های خشــونت 

 بین فردی اســت که تا امــروز به نــدرت به عنوان یکــی از دالیل مــرگ در بین انســان های اولیــه به آن 
اشاره شده است.

نزدیک شدن به پارک ژوراسیک؟
کشف نمونه خون در فسیل پنجه نوعی دایناسور، حتی دیرین شناسان را هم شگفت زده 
کرده است. محققان انگلیسی که مدت ها پیش، از یافتن ماده ژنتیکی دایناسورها ناامید 
شده بودند، نمونه خونی در یک فسیل متعلق به 75 میلیون سال قبل پیدا کردند. آن ها 
همچنین کالژن )ماده سازنده بافت های پیوندی( و گلبول های قرمز خون را با استفاده از 

میکروسکوپ های الکترونی پیشرفته که منحصرا برای مطالعه بافت های زنده طراحی شده اند، شناسایی کرده اند. در 
این فسیل، حتی پروتئین ها و آمینواسیدهای زیستی که انتظار می رفت پس از 4 میلیون سال به کلی تخریب شوند 

نیز کشف شد. این که این بافت ها چگونه در تمام این مدت سالم مانده اند برای دانشمندان بسیار عجیب و جالب است.

اندر مضرات قهوه
قهوه، این نوشــیدنی خوش بو و خــوش طعم که 
طرفــداران آن به ویژه در صبح گاه کم نیســتند، 
طی فرایند تهیه و تولید، به بســیاری از کارگران 
و دســت اندرکاران صدمه می زند و کمتر کســی 
است که از این آســیب ها مطلع باشد.  مطالعات و 
بررسی های آزمایشگاهی نشــان داده اند که طی 
فرایند برشــته کردن دانه های قهوه، مــاده فرار 
شــیمیایی به نام »دی اســتیل« آزاد می شود که 
می تواند افراد را به نوعی برونشــیت مبتال کند. اما 
میزان دی استیل تولید شده چقدر است؟ آزمایش 
انجام شده توسط یک تیم تحقیقاتی در دو کارخانه 
متفاوت قهوه، نشــان داد که دی استیل تولیدی 
تا چهاربرابر بیــش از حد مجاز و اســتاندارد بوده 
اســت و افرادی که در معرض این ماده شیمیایی 
قرار گرفته اند، در مــدت  کمتر از چند ماه مبتال به 

بیماری های تنفسی شده اند.
همان طور که می دانید، سیستم تنفسی از دو لوله 
اصلی تشــکیل شــده که هرکدام به شاخه هایی 
منشعب می شوند و در نهایت به کیسه های هوایی 
می رســند. اگر چیــزی این شــاخه های منتهی 
به کیســه هوایی یا حتی خود کیسه های هوایی 
را مســدود یا زخم کند، کیســه های هوایی دیگر 
نمی توانند منبســط شــوند و بنابراین ظرفیت 
تنفســی یا میزان هوایی که در یــک دم به ریه ها 
وارد می شود، کاهش می یابد. این کاهش ظرفیت 
تنفســی گاهی می تواند برگشــت ناپذیر باشد و 

مشکالت بسیار جدی ایجاد کند.
دی اســتیل یک ماده شــیمیایی با ذراتی بسیار 
کوچک اســت که از موها و مخاط بینی و گلو عبور 
کــرده و وارد کوچک  تریــن و باریک ترین راه های 
عبوری هوا در دســتگاه تنفس می شــود. معاینه 
کارگران در تماس پی در پی با این ماده شیمیایی و 
دیگر کارکنان کارخانه قهوه نشان داد که کارگران 
این بخش، بیشــتر به بیماری های تنفسی مبتال 
هستند. این اولین بار نیســت که نام دی استیل در 
صنایع غذایی شنیده می شود، بلکه پیش از این نیز 
از این مــاده به عنوان ماده اصلی بــرای ایجاد طعم 
کره ای در ذرت های بوداده اســتفاده می شده است 
و ابتالی کارگران کارخانه پاپ کــورن نیز پیش از 
این در مقاله ای در سال 2002 مورد توجه قرار گرفته 
است. دی استیل در بسیاری از فرایندهای صنعت 
تغذیه تولید می شود، اما امروزه بیشتر کارخانه داران 
کارخانه های قهوه یا پاپ کورن سعی می کنند که 
از کارگرانشان توسط تهیه ماسک های تنفسی که 
مجهز به تهویه هوا هستند، حفاظت کنند یا اینکه 
این افزودنی را به کلی از مواد افزودنی حذف کنند. 
اما  بزرگ ترین گروه تجارت قهوه در آمریکا مدعی 
است که نمی توان از معاینه کارگران و تماس آن ها 
با این ماده آن هم تنها در دو کارخانه که مورد مطالعه 
قرار گرفته اند، نتیجه گرفت که دی استیل که بسیار 
فرار است، دلیل اصلی این بیماری های تنفسی باشد. 
برای تحقیقات بیشتر باید سابقه مصرف دخانیات 
در میان کارگران کارخانه هــای قهوه و همچنین 

سیستم های تهویه کامال مورد ارزیابی قرار گیرند.

با شــروع فصــل ســرما و تغییر  علمی
ناگهانی هــوا، بســیاری از افراد به سعیده بهادری

انواع بیماری های خانواده آنفوالنزا مبتال می شوند. در 
ســال های اخیر اسم واکســن آنفوالنزا بسیار به چشم 
می خورد، اما آیا برای یک چنیــن بیماری که چندین 

نوع متفاوت از ویروس آن وجود 
دارد، می توان واکســنی موثر 
تهیه کرد؟ در اینجا سعی داریم 
بــه بررســی روش تهیــه این 
واکســن ها و نــوع خــاص و 
پیچیده ای از ویروس آنفوالنزا 

بپردازیم.
در میان ویروس های آنفوالنزا، 
H3N2 ویروسی است که باید 
از آن بیشــتر از همه بترســید. 
این ویروس بیشــترین قربانی 
بســتری در بیمارســتان ها را 
دارد و حتی مواردی از مرگ هم 
در اثر ابتال به آن گزارش شــده 
اســت و اما خبر بد اینجاست: 
واکســن آنفوالنــزا در مبارزه 
با آن مشــکالت جــدی دارد و 
واکســن آنفوالنزای فصلی در 
 H3N2 سال گذشته در مقابل

بسیار ضعیف بوده است.
یک واکسن آنفوالنزای معمولی 
از ســه یا گاهی  چهــار بخش  
تشــکیل شــده که هرکدام از 
ایــن بخش ها وظیفــه خاصی 
در مبارزه و درمــان را بر عهده 

دارند. نتایج مطالعات اثربخشــی واکســن آنفوالنزای 
فصلی ارائه شــده در کنفرانس بیماری های عفونی در 
آمریکا حاکی از این بود که واکســن آنفوالنزای فصلی 
به طور متوســط تنها 38درصد در مقابل H3N2 موثر 
بوده که این اصال نتیجه خوشــایندی نیست. اما با این 
حال، توصیه ما به شما این است که در آغاز فصل سرما 
حتما از واکسن های آنفوالنزا اســتفاده کنید، زیرا هم 
38درصد از صفر بسیار بیشتر است و هم این واکسن در 
مورد باقی گونه های رایج ویروس آنفوالنزا نتیجه خوبی 
داشــته اســت. به طور مثال میزان اثربخشی آن برای 

آنفوالنزای B، 63درصد و برای 
H1N1 65 درصد بوده است.

برای ارزیابی پاسخ یک دارو یا 
روش درمان در پزشکی معموال 
باید آزمایش های بالینی انجام 
شــود، اما این آزمایش ها اغلب 
کند و پرهزینه هستند. درمورد 
واکسن آنفوالنزا هم از آنجایی 
که این واکســن به طور ساالنه 
بهینه شده و برای ویروس های 
رایج در منطقه و همان ســال 
تولید می شود، درصورت انجام 

آزمایش های بالینی، زمانی به نتایج خواهید رســید 
که فصل آنفوالنزا به پایان رســیده و ورژن واکســن 
مخصوص سال آینده باید تولید شــود. اما چیزی در 
حدود یک دهه پیش، اپیدمولوژیســت های کانادایی 
روشــی نوین برای ارزیابی اثربخشی واکسن آنفوالنزا 

در زمانی کوتاه یافتند. به طور خالصه با بررسی تعداد 
بیماران با نشــانه های شــبیه آنفوالنزا، دسته بندی 
آن ها و اینکــه آیا در مقابــل این بیماری واکســینه 
شــده اند یا خیر و همچنین قرار دادن تمام داده ها در 
یک فرمول، اثربخشــی واکسن به دســت می آید. اما 
فرایند آن قدرها هم که به نظر می رســد آسان نیست 
و اســتاندارد طالیی جدید برای مشــاهده اثربخشی 
واکســن آنفوالنزا نام گرفته است. این طرح همچنین 
به اپیدمولوژیست ها قدرت آماری محاسبه اثربخشی 
واکســن در برابر زیرگروه های خاص آنفوالنزا مانند 

H3N2 را می دهد. 
 کلید معمــای دلیل دشــواری 
شکست دادن H3N2، پروتئین 
هماگلوتینین اســت که ویروس 
آن را می ســازد و سیستم ایمنی 
بدن انسان آن را به عنوان مهاجم 
شناســایی می کند. اما پروتئین 
ویــروس آنفوالنــزا می توانــد 
جهــش پیــدا کنــد و بنابراین 
 از توجه سیســتم ایمنــی بدن 

فرار کند. 
ســال گذشــته نمونه ای از این 

جهش برای H3N2 یافت شــد. اپیدمولوژیســت ها تا 
اواخر بهار متوجه شــده بودند که گونه ای از ویروس ها 
که آن ها در اوایل فصــل برای تهیه  واکســن انتخاب 
کرده بودند با ویروسی که موجب بیماری افراد می شود 

مطابقت ندارد!
کارشناســان بهداشت عمومی 
در سازمان بهداشــت جهانی  
گونه های مختلــف ویروس را 
برای تولید واکســن آنفوالنزا، 
از ابتــدای فصل بهــار انتخاب 
می کننــد، چــون فرایند تهیه 
واکسن ها بســیار زمان بر است 
و هرساله واکســن آنفوالنزا تا 
ابتدای فصل پاییــز باید آماده 
باشــد. اما چرا فراینــد تولید 
واکســن این همه به زمان نیاز 

دارد؟
برای تکثیــر ویروس ها و تولید 
واکسن، پزشــکان از تخم مرغ 
اســتفاده می کننــد! امــا هر 
ویروســی در تخم مرغ ها رشد 
نمی کند. پس هرساله تعدادی 
از آزمایشگاه ها گونه انتخابی از 
ویروس آنفوالنزا را در کنار گونه 
دیگری که عموما در سلول های 
تخم مرغ رشد می کند، تزریق 
می کننــد، این دو ویــروس با 
یکدیگــر ترکیب شــده و مواد 
ژنتیکی شان را تلفیق یا جابه جا 
می کنند. سپس از میان این دو 
ویروس، گونه ای انتخاب می شــود که ظاهری شــبیه 
گونه دوستدار انسان و باطنی شــبیه به گونه مربوط به 
تخم مرغ ها داشته باشــد. به این ویروس، ویروس بذر 
می گویند. بذر بــه داخل تخم مرغ تزریق شــده، آنجا 
تکئیر می شود و امکان تهیه واکســن را برای محققان 

فراهم می نماید.
فرایند جهش در H3N2 را به خاطر دارید؟ این جهش 
طی تولید بذر نیز امکان پذیر است و روش های وقت گیر 
و طوالنی مدت تکثیــر ویروس ها ریســک جهش در 
ویروس ها را افزایش می دهد، اما روش های ســریع تر 
تاکنون هیــچ گاه در مقیاس هــای کارخانه ای و تولید 
انبوه امتحان نشــده اند. همچنین تکنولوژی استفاده 
از تخم مــرغ برای تکثیــر ویروس ها سال هاســت که 
مورد استفاده قرار گرفته اســت و قرار نیست یک شبه 
به کلی برچیده شــود. ضمن اینکه به تازگی تحقیقاتی 
در زمینه تولیــد بذر درون خود ســلول انجام شــده 
که آن هم مســتلزم اســتفاده از تکنولوژی تخم مرغ 
اســت! بنابراین با کشــف روش های جدید و سریع تر 
تکثیر باکتری، امیدواریم ســرعت محققان از سرعت 
جهش ویروس ها بیشــتر بوده و بتوانند واکسن هایی 
 بــرای تنــوع بیشــتری از ویروس هــای آنفوالنــزا 

تولید کنند. 

فصل سرما و بازار داغ واکسن های آنفوالنزا

واکسنی برای سرما نخوردن

علمــــــــــــــــــــــــــی شماره 662  سه شنبه 5 آبان 1394دریچه

آنفوالنزای  واکسن  یک 
معمولی از ســه یا گاهی  
چهار بخش  تشکیل شده 
که هرکدام از این بخش ها 
وظیفه خاصی در مبارزه و 

درمان را بر عهده دارند
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ماساچوست، کمبریج: دانشگاه MIT برنامه 
پایلوتی را در هفته گذشــته به اجرا درآورد که در 
آن شاغلین می توانند در مدیریت زنجیره تأمین 
)SCM( مدرک ارشــد خود رادریافت کنند. در 
این طرح، متقاضیان یک تــرم را به صورت آنالین 
می گذرانند و تــرم دیگر را به صــورت حضوری 
در دانشــگاه خواهند بــود. این مــدل ترکیبی 
 شــامل مدرک های جدیــد دانشــگاهی با نام 
MicroMaster اســت که دانشــجویان پس از 
گذراندن کالس های آنالین و یک امتحان جامع 
آن را اخذ می کننــد. میکرومســتر هیچ فرایند 
پذیرشــی ندارد و تنها براســاس عملکرد آنالین 

دانشجو خواهد بود.
هرکدام از واحدهای این برنامه جدید آموزشــی 
برای اخذ میکرومســتر 150دالر هزینه خواهد 
داشــت. اما افرادی که متقاضی مدرک نباشند 
و تنها بخواهند ایــن دوره را بگذرانند، می توانند 
رایگان شرکت کنند. دانشجویانی که می خواهند 
مدرک کامل خود را با اســتفاده از میکرومستر 
دریافــت کنند، تنها کافی اســت پــس از اخذ 
میکرومســتر، یک ترم دیگر را در دانشــگاه به 
صورت حضوری واحدهای باقیمانده را بگذرانند.

این الگوی جدید آموزشی به اصطالح »پذیرش 
معکوس« نام دارد، زیرا دانشــجویان این فرصت 
را خواهند داشــت که عملکرد خودشان را پیش 
از درخواســت پذیرش، نشــان دهند. پروفسور 
یوسی شفی، رئیس برنامه ارشد SCM این مدل 
مبتنی بر عملکرد را در مقایســه با مدل قبلی که 
 GRE دانشجویان تنها با یک آزمون کوتاه مانند
ســنجیده می شــوند، کاراتر می داند. به عقیده 
وی مدل پذیرش مبتنی بر عملکرد، شــناخت 
بلندمدت تری را از کاندیداهای ارشــد SCM به 
دست می دهد و این فرصت برای دانشگاه هست 

که با این متقاضیان در ارتباط باشد.
رئیس دانشــگاه به افت کیفیت مدرک دانشگاه 
با اجرای چنین برنامه هایی معتقد نیســت. به 
 ،MIT نظر وی برنامه هــای آنالین آموزشــی
دسترسی به MIT را »دموکراتیزه تر« می کند، 
اما از آنجایی که بسیاری از افراد صالحیت ورود 
به MIT را دارند، دانشــگاه امیدوار است از این 
طریق به جذب این افراد بیش از گذشــته اقدام 
کند. هرچند بســیاری از متقاضیــان خارجی 
نمی تواننــد هزینه تحصیل یــک ترم حضوری 
در دانشــگاه را بپردازند، پروفسور شفی امیدوار 
اســت با ادامه این برنامه، بتواند ارتباطی را میان 
متقاضیان برتــر با شــرکت های مرتبط جهت 
تأمین هزینه هــای تحصیل برقــرار کند. این 
شرکت ها می توانند متقاضیان را استخدام کرده 
و مابقی هزینه تحصیلشــان را بپردازند. شــفی 
معتقد است این شرکت ها از این طریق می توانند 
کسب و کار خود را در کشــورهای محل زندگی 

متقاضیان گسترش دهند.

روی خط خارج

یان  دلفت:  هلند،  ُوِگلــی پژوهشــگر کمی آن سو تر
دکتری در دانشــگاه دلفت است که به 
دنبال عواملی اســت که در برنامه ریزی 
راهبــردی مؤثــر در فضای شــهری 
بیشــترین تأثیر را دارند. این عوامل به 
ســرعت در حــال تأثیرگــذاری روی 
رقابت پذیــری و نوآوری در شــهرها و 
حومه آن ها اســت. مدل polder  ایده 
حل مشــکالت بــا گفت وگو بــا همه 
گروه های دارای منفعت مشترک است. 
به عقیده وی، این رهیافــت امکان هم 

افزایی را برقرار می سازد.
وگلی توانست در 11 ســپتامبر امسال 
از رســاله دکتری خود دفــاع کند، اما 
وی تنها یک دانشــجوی دکتری عادی 
نبود! وگلی در ســال 1971 از دانشگاه 
دلفت در رشــته برنامه ریزی شهری با 
مدرک ارشــد فارغ التحصیل شد. از آن 
به بعد به مدت 40 سال مشغول به کار در 
این حوزه شد و همچنین رئیس انجمن 
مشــاوران طراحان فضای شهری اروپا 
بود. وی پس از انتشــار کتابی با نام 15 
قدم به سوی انســجام اقلیمی در سال 
2010، کــه تنهــا از روی تجربه کاری 
خود نگاشــته بود، تصمیــم گرفت که 
نظریه اش را از لحاظ علمی نیز به محک 
گذارد؛ لذا برای ادامه تحصیل در مقطع 
دکتری به دلفت بازگشت. رهیافت وی 

از منظر نوع نگاهش متمایز بود.
از  وی مــی گویــد: »در بســیاری 
موضوعــات دانشــگاهی در این حوزه 
بســیاری از ایده هــای هوشــمندانه 

تحلیل و نتیجه گیری می شوند. اما این 
کار معمــوالً بدون دقت، خام، بســیار 
تئوری و بــه دور از واقعیت اســت. من 
می خواســتم درس هایــی از تجربــه 
کاری ام را از عمــل بــه دنیــای علمی 
بیاورم تا میــان این دو حــوزه ارتباط 
برقرار نمایم. من با نــگاه به تجربه های 
کاری در اروپا متوجه شدم آنچه مفقود 
اســت، آن جنبه از تعامالت میان مردم 

اســت کــه در فراینــد تصمیم گیری 
وارد می شــود. وی مطالعــه تطبیقی 
را در 5 شــهر اروپایــی در برنامه ریزی 
راهبردی انجام داده کــه دربرگیرنده 

41 مصاحبه است.
یافته های او چه بود؟ بــه عقیده وگلی، 
چند عامــل مهــم در برنامه ریزی مؤثر 
وجود دارد. ساختار ســاده اداری، یکی 
از آن هاســت. در دو شــهر از شهرهای 

مــورد مطالعــه، مؤسســات و ادارات 
زیادی بودنــد که هرکدام بــا روال ها و 
سیاســت های متفــاوت، در اجــرای 
برنامه هایشــان ناموفق بودنــد. وگلی 
می گوید: »نقش برنامه ریز همگراکردن 
مردم و ایده هایشان اســت. این کار باید 
با درنظرگرفتن همــه عوامل، بخش ها 
و منفعت های جامعه باشــد. برای همه 
این ارگان هــا، اگر شــما خالقانه عمل 
کنیــد، راه حل های بیشــتری از آنچه 
در ابتدا به ذهن می رســد، یافت خواهد 
شد. تنها الزم است در برداشت خود در 
تصمیم گیری ها بــاز عمل کنید. ضمن 
اینکه یک نفر را مســئول برنامه پایه ای 
نکنید. اگر فرایند تعاملــی با محوریت 
خالقیت جمعی داشته باشید، آنگاه طی 
مدت تولید راهبرد خود، از پشــتیبانی 
افراد مختلــف بهره خواهید برد. شــما 
نیازمند حفظ ایــن ارتباطات تا حصول 
نتایج هســتید، چرا که برنامه ها در افق 
30 و 40 ساله نوشــته می شوند و خیلی 
از عوامل در این بازه زمانی دســتخوش 
تغییر خواهند شــد. هرچند موفقیت از 
این طریق تضمین نمی شــود، احتمال 

وقوع آن بسیار افزایش می یابد«.
مــدل polder برای افــراد خارجی، به 
ســختی قابل درک اســت. بنا بر گفته 
وگلی »ایده آن چندان بد نیست. حلقه 
زدن دور یک مشــکل به جامعه کمک 
می کند منافع خود را در آن مشــاهده 
کنند. در نتیجه مشــارکت همه در ارائه 
راهکارهای خالقانه یکــی از پیام های 

مدل است«.

ارزش مدل هلندی
حل مشکالت از طریق گفت وگو با همه گروه های دارای منفعت مشترک

کمیک برگزیده

شماره 662  سه شنبه 5 آبان 1394کـــــــمی آن ســـــــــوتر

دانشگاهیان روابط دو کشور را حفظ کردند
تهران، دانشگاه تهران: فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان، صبح روز 26 مهرماه، 
ضمن دیدار با رئیس دانشگاه تهران و بازدید از دانشگاه، در مراسمی با حضور دانشجویان و 
استادان در تاالر عالمه امینی دانشگاه ســخنرانی کرد. وزیر امور خارجه آلمان با بیان  اینکه 
شش هزار دانشجوی ایرانی در کشور آلمان تحصیل می کنند، گفت: »بیش ازشصت سال 

پیش، اولین مدرسه آلمانی در شــهر تهران راه اندازی شد که بســیاری از فارغ التحصیالن ایرانی دانشگاه های آلمان، از 
محصل های این مدرسه بوده اند و این نشانه سابقه روابط دو کشور اســت«. هم زمان با حضور وزیر امور خارجه آلمان در 
دانشگاه تهران، سه کارگاه آموزشی با حضور دانشجویان و عالقه مندان و با حضور استادانی از موسسه DAAD برگزار شد.

نخستین گردهمایی نرم افزارهای آزاد/ متن باز
اصفهان، دانشــگاه صنعتی اصفهان: هم زمان بــا روز آزادی نرم افزار )SFD ( نخســتین 
گردهمایی نرم افزارهای آزاد/ متن باز در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. این گردهمایی 
شامل برگزاری شــش کارگاه تخصصی، همایش نرم افزارهای آزاد/متن باز و نمایشگاهی 
 جانبی به منظور ترویج این نوع نرم افزارها بود. گردهمایی به همت انجمن علمی کامپیوتر و

 آی تی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. بر اساس تعریف بنیاد نرم افزارهای آزاد، هر نرم افزاری که آزادی هایی چون اجرای 
نرم افزار به هر علتی، مطالعه چگونگی کارکرد نرم افزار و تغییر آن، انتشار مجدد نرم افزار به منظور کمک به دیگران و بهبود 
بخشیدن نرم افزار و انتشار نسخه بهبود یافته برای تمام جامعه را برای کاربرانش فراهم کند، نرم افزار آزاد شناخته می شود.
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امید کردستانی، این بار در توییتر
امید کردستانی بعد از نت اسکیپ و گوگل حاال به توییتر پیوسته است. جک دورسی که 
خودش تازه به صندلی مدیرعاملی توییتر تکیه زده و از همان ابتدا حسابی گردوخاک 
کرد و 336 نفر از کارمندان را اخراج کرد، امید کردستانی را که قبل از این از سال 1999 
مدیر ارشد بخش تجاری گوگل بود، به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره توییتر انتخاب 

کرد. جالب اینکه بعد از این انتصاب ارزش سهام این شرکت 2/6 درصد افزایش یافت! کردستانی متولد سال 1343 
 MBA در تهران است. در چهارده سالگی به همراه پدرش به کالیفرنیا رفت. مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته

از دانشگاه استنفورد گرفت و سابقه درخشانی در بسیاری از شرکت های تراز اول جهان داشته است.

ساخت اولین پهپاد زیرآبی جهان
بعد از اینکه در سه دهه  گذشته پهپادهای متنوع با اهداف نظامی، علمی و تفریحی 
دنیا را برای مردم از زوایای گوناگون نمایش دادند، حاال نوبت نسخه  جدیدی از این 
  Open ROV فناوری شده که دنیای زیر آب را به تصویر بکشد. شرکت دانش بنیان
در آمریکا پهپادی مخصوص زیر آب طراحی کرده که دارای دو سیســتم رانشــی 

در قسمت عقب است و نیروی الزم برای حرکت آن در راســتای افقی را تأمین می کند و قابلیت نفوذ تا عمق 
صدمتری آب را هم دارد. از آنجا که انتشــار امواج رادیویی در زیر آب به خوبی صــورت نمی گیرد، محققان از 

کابل مخصوصی برای برقراری ارتباط سطح با این پهپاد زیرآبی استفاده می کنند.

اف یـــــــــــــــــــــــــک

در کنفرانس جدید مایکروسافت چه محصوالتی معرفی شدند؟

شگفت انگیزها
در   2015 اکتبــر  کنفرانــس  نیویورک برای مایکروســافت یک اف یک
رویداد بسیار مهم محسوب می شد که این شرکت هم 
توانســت به خوبی از پس انتظارات برآیــد و با معرفی 
محصوالت جدید و بی نقصش، هــم طرفداران خود را 
هیجان زده کند و هم منتقدان و رقبا را به چالش بکشد. 

نگاهی می اندازیم به آنچه در این کنفرانس گذشت: 

Microsoft Band
مایکروســافت که در دســتبند  Band 1 نوآوری های 
جدیدی را وارد دنیای دســتگاه های پوشــیدنی کرده 
بود، باید در نســخه دوم تحوالت زیادی ایجاد می کرد؛ 
به ویژه اینکه در نســخه اول کاربران و کارشناســان از 
کیفیــت پایین بدنه آن گله داشــتند و آمــار خرابی و 
آسیب دیدگی این دستگاه باال بود. برخی از کاربران هم 
شکایاتی مبنی بر آســیب دیدگی یا حساسیت پوستی 
به جنس آن داشــتند. در نســخه جدیــد جنس بدنه 
تغییر کرده و طراحی آن هم کمانی شکل شده و صفحه 
نمایش هم از حالت تخت خارج شــده تــا حس بهتر و 

راحت تری در دست داشته باشد.
 OLED مجهز به یک صفحه نمایش خمیده Band 2
با محافظت گوریال گلس 3 اســت تــا در برابر ضربه ها 
مقاومت بیشتری نشان دهد و مانند نسخه قبل صفحه 
نمایش آن خــش نیفتد. »کورتانا« هــم طبق معمول 
حی و حاضر اســت و آمــاده اجرای درخواســت های 

شماســت. این دســتبند برای کاربران گوشــی های 
اندرویدی و اپل هم قابل استفاده است و با گوشی های 

آن ها قابلیت ارتباط دارد.

هالولنز
بدون شک بزرگ ترین ســورپرایزهای مایکروسافت 
سرفیس بوک و هالولنز هستند. هالولنز به معنی واقعی 
کلمه برگ برنده مایکروسافت اســت؛ دستگاهی که 
اولین بار هنــگام رونمایی همه را شــگفت زده کرد و 
زبان همه را بند آورد و ترکیبی اســت عالی از چندین 
دســتگاه دیگر مایکروســافت مانند کینکت. بخشی 
از کنفرانــس که برای بینندگان بســیار جــذاب بود، 
بخشــی بود که فردی با پوشــیدن عینک مخصوص 
در فضــای اتاق ماننــدی که شبیه ســازی شــده بود 
به بازی پرداخــت. تصور کنید در اتاقتان نشســته اید 
که ناگهان ربات های بزرگی دیوار اتاق شــما را خراب 
می کنند و بــه داخل هجــوم می آورند و شــما باید با 
آن ها بجنگید! این همان واقعیت مجازی لذت بخشــی 
است که هالولنز مایکروســافت با خودش آورده است. 
 درمــورد هالولنز در یک مطلب دیگــر مفصل صحبت 

می کنیم.

مایکروسافت سرفیس بوک
محصــول خیره کننده دیگــر مایکروســافت لپ تاپ 
ســرفیس بود که به نام surface book شــناخته 
می شود. این لپ تاپ قدرتمند طبق گفته مایکروسافت 
دو برابر ســریع تر از آخرین نسخه مک بوک اپل است و 

همراه ویندوز 10 نسخه پرو عرضه می شود.
را  surface book آن قــدر تحســین همــگان 
برانگیخت که در میــان معرفی در کنفرانس، حاضرین 

آن را ایستاده تشویق کردند.
این لــپ تاپ خــاص و قدرتمنــد مجهز بــه آخرین 
 Core i نســل از پردازنده های سری اســکای لیک
اینتل اســت که در صفحه نمایش قرار گرفته است و 

همچنین برای انجام کارهای گرافیکی سنگین مانند 
بازی و نرم افزارهای معماری یا انیمیشن ســازی، یک 
کارت گرافیک شخصی سازی شده توسط تیم ایکس 
باکس در کیبــورد آن قرار دارد که با تــوان گرافیکی 
5 گیگابایــت GDDR5 می تواند خیلــی از کارهای 
گرافیکی هر فــرد را انجام دهد. مایکروســافت برای 
این لــپ تاپ یک صفحــه نمایــش 13/5اینجی با 6 
میلیون رنگ و صفحــه تاچ قرار داده اســت که با قلم 
سرفیس همراه اســت و می تواند در یادداشت برداری 
شما را یاری کند. از ویژگی های بارز دیگر این لپ تاپ 
قابلیت جداســازی صفحه نمایش این دستگاه از آن 
اســت که قاعدتا باعث قطع GPU دستگاه می شود 
و می توان برای استفاده هم زمان به عنوان تبلت آن را 
برعکس به کیبورد وصل کرد. همچنین این دســتگاه 
به 16 گیگ رم مجهز اســت که با همراهی 1 ترابایت 
حافظه SSD قــدرت بی همتایی بــرای این لپ تاپ 

رقم می زند.
مایکروســافت با وینــدوز 10 دروازه جدیدی به روی 
خود و کاربران باز کرده اســت و همراه ســخت افزارها 
و دســتگاه های جدید ویندوزی قصد تســخیر بازار را 
دارد و می خواهد ثابت کنــد همچنان دود از کنده بلند 

می شود.

منبع:
http://blog.aminkhs.com/index.php/2015/10/07/
all-about-microsoft-conference-oct6-fa 

Lightroom
مشــــتاقان عکاســـی 
 بشـــــــتابند کــــــه

برنامـــــــه    Adobe
را   Lightroom
که یــک نرم افــزار قوی 

و کامل بــرای ویرایــش عکس اســت برای 
اندرویــد ارائــه کــرد. Lightroom تمام 
ابزارهای موردنیاز بــرای ویرایش ابتدایی را 
در اختیار عکاس قرار می دهد و می توان با آن 
پرتودهی، هایالیت ها، ســایه ها و ویژگی های 
دیگر تصاویر را دســتکاری کرد. البته برنامه 
به اندازه نســخه کامپیوتری آن کامل نیست، 
اما جالب اســت بدانید اندروید 5/0 یا همان 
اللی پــاپ قــادر اســت تصاویــر RAW را 
پردازش و ثبــت کند، قابلیتی کــه در آیفون 
یــا ویندوزفون ها وجــود ندارد و بــه همین 
دلیل عکاســان حرفه ای دلیل بسیار محکمی 
برای انتخاب یک گوشــی اندرویدی خواهند 

داشت.
lightroom موبایل برای سیستم عامل های 
جلی بیــن، کیت کــت و اللی پــاپ قابــل 
اســتفاده خواهد بــود. Adobe اعالم کرده 
 کــه بــه زودی ورژن تبلتی آن را نیز منتشــر 

خواهد کرد.

Hatch
Pou کم بــود، این بازی 
جدیــد هم اضافه شــد؛ 
Hatch نــام یــک بازی 
 Pou درست شبیه بازی
است برای آیفون و آیپد. 

در اینجا هم شــما یک حیــوان خانگی دارید، 
البته روی تلفن همراهتان، کــه دقیقا مثل پو 
باید سر موقع به او غذا بدهید، حمام ببریدش، 
با او بازی کنید و ســرگرمش کنید. البته انصافا 
گرافیِک این بازی قشنگ تر و رنگارنگ تر از پو 
اســت. در مقابل کارهایی که انجام می دهید 
ســکه هم دریافت می کنید کــه می توانید با 
استفاده از آن  ســکه ها آیتم های جدید بخرید. 
حاال اگر آمادگی پذیرفتن مسئولیت بزرگ)!( 
مراقبت از Hatch را دارید و مشکلی ندارید که 
یکی مدام به جانتان نــق بزند و روی اعصابتان 
بــرود و حوصله تان از این ســر نمــی رود که 
دائم روی گوشــی تان نوتیف بیاید که حیوان 
خانگی تان باید غذا بخورد یــا خوابش می آید 
یا هوس بازیگوشــی به ســرش زده، این بازی 
را روی گوشــی تان نصــب کنید. خــدا را چه 
دیدید، شــاید یک جورهایی به درد آینده تان 

هم بخورد. 

نرم افزار

بازی
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آی تی نگار

انیمیشــن محبوب داستان اســباب بازی دارد 18 ســاله می شود. 
همه مان مثل اندی دیگر بزرگ شــده ایم. بزرگ تر از اینکه بخواهیم 
ســراغ اســباب بازی برویم. بعضی ها اما هیچ وقت بزرگ نمی شوند. 
فقط قد می کشند. این آدم ها خودشــان در کودکی می مانند و هرگز 
فراموشــش نمی کنند. کارشــان هم می شــود به یادآوردن کودکی 

به بقیه. مثل والت دیزنی و مثل کســی کــه به او لقب »والــت دیزنی معاصر« را 
داده اند: جان لســتر. جان الن لستر در 12 ژانویه ســال 1957در آمریکا به دنیا 
آمد . او یک انیماتور، کارگردان و تهیه کننده آمریکایی برنده جایزه اسکار است. 
بهترین انیمیشــن های شــرکت های والت دیزنی و پیکســار مدیون خالقیت و 
خوش فکری او هســتند. با ظهور لستر و پیکســار، انیمیشن سازی به خصوص با 

کامپیوتر یک تکان اساســی خورد. ضمنا انیمیشن های پیکسار این 
نکته را هم به خوبی ثابت کردند که می توان انیمیشنی ساخت که هم 
از نظر هنری برجسته و ارزشمند باشــد و هم بتواند فروش باال داشته 
باشد. با پیکســار بود که انیمیشــن به معنی واقعی کلمه یک صنعت 
پردرآمد شد. فیلم های لســتر، نه تنها برنده اسکار بوده اند، بلکه سود 
سرشاری را نیز نصیب پیکســار و دیزنی کرده اند. اما خود جان لستر می گوید که 
آنچه واقعا به او انگیزه می دهد این است که بتواند فیلم هایی بسازد که با مخاطب 
ارتباط برقرار کنند . او می گوید : »این موضوع صد در صد هدف اصلی من اســت. 
این فیلم ها از داســتان های زندگی ما ریشــه می گیرند، از قلب ما سرچشــمه 

می گیرند«.

کودکی که بزرگ نمی شود
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فیلم در نیــای تو ســاعت چند اســت؟ که 
روی پــرده آمد، در کنار همــه خوبی هایش 
موسیقی خاصی داشــت که دل از خیلی ها 
بــرد و شــاید یکــی از تاثیرگذارتریــن 
موســیقی های فیلم ســال های اخیر باشد. 
هرچنــد کریســتف رضاعی ســازنده این 
موســیقی می گوید: »گمانــم بخش مهمي 
از این اتفــاق به خاطر تعادل ظریفي اســت 
کــه میــان تصویر، دیالــوگ، موســیقي و 
بازي ها شــکل گرفته اســت. تمــام اجزاي 
این فیلــم به یک نقطه  درســت رســیده و 
همیــن باعث مي شــود تا همه چیــز در آن 
 به صورت برجســته اي 

دیده شود«.
حاال اما آلبوم موســیقی 
در نیــای تــو ســاعت 
منتشــر  اســت؟  چند 
شده است. موســیقی این فیلم بر اساس چند 
ملودی بین المللــی که اشــعار گیلکی روی 
آن آمده بود، ساخته شده اســت. اما در آلبوم 
منتشرشده عالوه بر موســیقی ای که در فیلم 
شــنیده شــد، چند قطعه  که در فیلم شنیده 
نشــده اســت نیز هســت. همچنین قطعاِت 
موســیقی که بر اســاس تصاویر کوتاه شــده 
بودند، به صــورت کامل در ایــن آلبوم آمده 
اســت. این اثر از ســوی شرکتی اســت به نام 
»میــم« که خــود رضاعی مدیرش اســت. او 
مجوز این شرکت را پنج ســال پیش گرفت و 
حاال با انتشار در نیای تو ســاعت چند است؟ 
 این نشــر به صورت رســمی فعالیــت خود را

 آغاز می کند.

در دنیای تو ساعت چند است؟

این روزها نمایشــگاهی از آثار سارا قنبری در 
گالری آران روی دیوار است. در این نمایشگاه 
دوازده اثر دو لته  ای به نمایش گذاشــته شده 
اســت که هر یــک از آن ها یک زمــان حال و 
یک زمان گذشته را به تصویر می  کشد. عنوان 
»باقی مانده روز« نیز برای نماشــگاه به گفته 
خــود هنرمند به نوعــی گذر زمان را نشــان 
می دهد؛ بخشی از روز گذشته است اما بخشی 
نیز باقی مانده اســت و همه چیز تمام نشــده 
اســت. قنبری می گوید: »به هر حال زندگی 
ادامــه دارد چــه موقعیتی یا افرادی باشــند 
یا نباشــند یا حتی ما زنده باشــیم یا نباشیم 

زندگی ادامه دارد. در این 
گذشت زمان موضوعاتی 
جدایی،  مهاجرت،  مثل 
بلوغ، مرگ و مانند این ها 
مورد نظر مــن بود که در 
کارها نمود پیدا کرده اند«.

قنبری بــرای خلق ایــن آثار ابتــدا فضایی را 
عکاسی کرده و ســپس از آن چاپ تینر تهیه 
کرده اســت. در مرحله بعد بــا اکریلیک روی 
این چاپ را نقاشی کرده و پس از آن با توجه به 
فرمی که برای آن فضا درنظر داشته، گیاهی را 
انتخاب کرده، روی آن نقاشی کرده و بالفاصله 
از آن عکس گرفته اســت. در واقــع از بین این 
دو لته، کار اصلی آنی اســت که گل خشــک 
شــده روی آن اســت و کار دوم چاپــی از آن 
چاپ تینر اولیه اســت. این نمایشــگاه تا 11 
آبان در گالری آران به نشــانی کریم خان زند، 
 خیابان خردمند شمالی، کوچه دی، پالک 12 

برپاست.

باقی مانده روز

فیلم با صحنه ای کارگری شروع می شود. 
کارگران کشتی سازی در هوای غبارآلود 
آبادان در انتظارند تا ببینند نامشــان در 
میان آن هایی کــه باید تعدیل شــوند، 
هست یا نه. نام ها را با قرعه کشی انتخاب 

می کنند. این وظیفه ســخت مثل همیشه برعهده 
حسین کارگر 60ساله اســت. او بارها مجبور شده 
است به دســتور مدیران کارخانه تعدیل نیرو کند 
و تعدادی از کارگــران را از کار بیکار کنــد. این بار 
اما تصمیم می گیرد خــود را نیز در کنــار 9 کارگر 
دیگری که باید اخراج شــوند، بازنشست کند، بدون 
حقوق و مزایا. با این حال یکی از کارگرانی که اسمش 

خوانده می شود، با او درگیر می شود. چند 
هفته به عید نوروز مانده است و حسین و 
خانواده اش درگیر اتفاقاتی می شوند که 
هیچ وقت تصورش را هم نمی کردند. تاج 
محل اولین فیلم بلند دانش آقباشــاوی 
است که بر اساس داســتان بیچارگان ویکتور هوگو 
ساخته شده است. آقباشــاوی در این فیلم از پدر و 
خاله اش در نقش های حسین و همسر حسین بازی 
می گیرد. او می گوید کاراکتر حسین گرته بردازی از 
شخصیت پدری اســت که دل در گرو حقیقت دارد 
و همچنان بــه آرمان هایش پایبند اســت. بلیت را 

می توانید از سینما تیکت بخرید.

تاج محل

ده فرمان، ســه گانه  آبی و ســفید و قرمــز، فیلم 
کوتاهی درباره کشتن، فیلم کوتاهی درباره عشق. 
کریستوف کیشلوفســکی را با این فیلم های بلند و 
کوتاهش می شناســیم. اما برای او هر فیلم پیش از 
آنکه بدل به فیلم نامه شــود، یک قصه بوده اســت. 
یعنــی او پیش از نوشــتن فیلم نامه ابتــدا متن را 
به صورت داســتان روی کاغذ مــی آورد، آن هم نه 
در یک نســخه که در نســخه های متعدد. درواقع 
می توان گفــت کیشلوفســکی از داســتان های 

خودش در ســینما اقتبــاس می کرده 
اســت. این داســتان ها را هانا کرال که 
خودش نویســنده و روزنامه نــگار و از 
دوستان نزدیک کیشلوفسکی بوده، پس 
از مرگ این ســینماگر جمــع آوری و با 

ادغام نســخه های متعدد در شــکل کنونی چاپ 
کرده است. 

اتفاق و دو داســتان دیگر، قصه هایی هســتند که 
کیشلوفســکی برمبنای آن هــا فیلم های آرامش 
)1976(، آماتور )1979( و شانس کور )1987( را 
ساخته است. این مجموعه داستان با ترجمه عظیم 

جابری از سوی نشر چشمه منتشر شده است.
نکته ای که درمورد این داســتان ها وجود دارد این 
است که در این متن ها قســمت های زیادی وجود 
دارد که در فیلــم آن ها یا نیســت یا به 
شــکل دیگری درآمده اســت. بنابراین 
دیدن دوبــاره فیلم ها پــس از خواندن 
داستان هایشان می تواند تجربه ای دیگر 

باشد.

اتفاق و دو داستان دیگر

تعزیه، بخشــی از هنر  مذهبی ایران است که پیشنهاد
در طول تاریخش بیشتر، از جانب کسانی به 
آن توجــه شــده اســت کــه اعتقــادات 
مذهبی شان بر توانایی هنری شان چربیده 
اســت. بهروز غریب پور، کارگــردان تئاتر 
عروســکی، اما قرن ها پــس از تولد تعزیه، 
ِدیِن هنــر را به مذهب ادا کرده اســت تا به 
گفته خودش گامی در جهت معاصر کردن 

تعزیه برداشته باشد. 
اپرای عاشورا، تئاتری اســت که در آن 72 
عروسک در 72 دقیقه تالش دارند تا با بازی 
و آواز و موسیقی، عاشورا را برایمان مجسم 
کنند. اشعاری که عروسک ها می خوانند از 
محتشم کاشاني و چند قصیده سرای قاجار 
اســت که با تلفیق آن ها یــک تعزیه جدید 
ایجاد شده است. بیشــتر داستان، در کربال 
می گذرد، ولــی صحنه هایی هــم مربوط 
به بارگاه هــای یزید و ابن زیاد و خانه شــمر 
وجود دارد. موســیقی، آوازهــا، دکلمه ها و 
نواها نیز همچون دیگر اپراهای عروســکی 
غریب پور، کار بهزاد عبدی است. عبدی پس 
از آنکه متن تعزیه اپرای عاشورا را می گیرد، 
موسیقی آن را بنا بر پیشنهادهای غریب پور 
می نویسد. ضبط موسیقی با حضور ارکستر 

ســمفونیک کی یــف به رهبــری والدمیر 
سیرینکو و گروه ُکر ناســیونال اوکراین در 
اســتودیو رادیو اوکراین انجام می شــود. 
محمد معتمــدی در نقش ُحــر، مصطفی 
محمودی در نقش محتشــم کاشانی، رضا 
صادقی در نقش ِشمر، علی خدایی در نقش 
امام حســین )ع( و مهــدی امامی در نقش 
ابوالفضــل العباس )ع( آواگــری می کنند. 
فرشــاد فوالدوند در نقش عمربن ســعد، 
بهار موحد در نقش های همســر شــمر و 
همخوان جبرئیل و نســیم ادبــی به عنوان 
خطبه خــوان حضرت زینــب )س( از دیگر 
آواگران این اپرا هستند. ساخت عروسک ها 
و عروســک گردانی نیز همچون همیشه با 

گروه »آران« است.
بهــروز غریب پــور، نویســنده، طــراح 
و کارگــردان این اثر درباره اپرای عاشــورا 
می گویــد: »تعزیه خوان هــا و اهالی تئاتر 
مذهبی ما از دوران صفویه تا امروز کوشش 
کردند از امکانــات مختلــف بهره برداری 
کنند تا تعزیه، هم جوابگوی خواســته های 
اعتقادی مردم باشــد و هــم جذابیت های 
تصویری و تاثیرگــذار را افزایــش دهد... 
معتقدم تعزیه اپرای شــرقی است و پس از 
اجرای دو اپرا که هر دو برگرفته از موسیقی 

و ساختار موســیقایی غربی بودند، تالش 
کردم تعزیه را از شــکل ثابت خود درآورم 
و با حفظ امتیــازات تعزیه و هــم ملهم از 
تجربیات اپــرای غربی، اپرای عروســکی 
عاشــورا را به اجرا درآورم«. او درباره امتیاز 
اســتفاده از عروســک به جای بازیگر نیز 
می گویــد: »در نمایش عروســکی امکان 
نشــان دادن اســطوره و قهرمان ها بدون 
تصوری از پیشینیه شــخص بازیگر و تاثیر 

مثبت و منفــی آن وجــود دارد و می توان 
بــدون این تصــورات، پرســوناژی را روی 

صحنه نشان داد«. 
اپرای عاشورا برای اولین بار در دی ماه سال 
1387 روی صحنــه رفــت و از آن زمان هر 
ســال در این روزها اجرا شــده است، به جز 
یک ســال که دلیل آن هم ســفر گروه برای 
اجرا در کشــوری دیگر بوده اســت. این اپرا 
در کشورهای فرانسه، ایتالیا و لهستان روی 

صحنه رفته و اســتقبال فراوانی از آن شده 
است. اپرای عاشورا تا هشتم آبان ماه هر شب 
ساعت 19 در تاالر فردوســی بنیاد رودکی 
اجرا می شود. بلیت این اجرا 25 هزار تومان 

است و می توانید آن را از سایت تیوال بخرید.
گفتنی اســت پس از اپراهای عاشورا اپرای 
عروســکی حافظ، مولوی و لیلی و مجنون 
غریب پور نیز در همین ســالن روی صحنه 

می رود.

نگاهی به اپرای عروسکی عاشورا

72 دقیقه عاشورا



گرفتاریم، الغریم، خسته ایم. اما با 
همیم،  تنها نیستیم.

همین اول ترمی گفتیم یک »مسابقه 
درسی« برگزار کنیم. هم جایزه باشد 

هم درس خواندن. در این مسابقه 
شما دو هفته فرصت دارید تا از 

»عجیب ترین چکنویس«هایتان 
عکس بگیرید و بفرستید به آدرس 

ایمیل روزنامه. بعد ما پس از شور 
و داوری، اثر برگزیده را همین جا 

با ذکر نام صاحب اثر به نمایش 
می گذاریم. جایزه هم یک کیلوگرم 

کاغذ کاهی مخصوص چکنویس.
پ.ن. چک نویس ها لزوما نباید 
دو بعدی باشد و از هر خالقیتی 

استقبال می شود. در ضمن، اصل 
 چکنویس را تا اعالم فرد برنده 

حفظ کنید.
daily@sharif.ir

اول ماشین یا پارکینگ
می دانستید که قبل از اینکه 
پیچ اختراع شــود، یک نفر 
پیچ گوشتی را اختراع کرده 
بود. البته احتماال کارهای 
دیگری بــا آن می کرد که 
هنوز نمی دانیم چه بوده، اما احتمال می دهیم 
که برای درآوردن چشم حســود از آن استفاده 
می شــده اســت. بعد از مطالعه چنــد کتاب 
تاریخی من دقیقا فهمیدم مشکل از کجاست... 
پارکینگ! جالب اســت بدانید که پارکینگ هم 
قبل از خود ماشــین اختراع شده. خود مخترع 

اتومبیل چند شب پیش به خوابم آمد و گفت:
»یک روز زیر درخت ســیب خانه مان نشسته 
بودم کــه ناگهان ســیبی از آن بر ســرم خورد 
و مــن همان جا طرح اتومبیل بــه ذهنم خطور 
کرد. یکی از مشــکالت نســل ما ایــن بود که 
جوانان ســرگرمی نداشــتند، همــه هم برای 
خودشــان پارکینگ داشــتند. من با ساخت 
ماشین هم زمان هم مشــکل وفور پارکینگ را 
حل کردم و هم ایجاد ســرگرمی کردم. در پی 
ســاخت اتومبیل چیزهای جدیــدی هم زمان 
متولد شــد: دعوا بر ســر جای پارک، افزایش 
جامعه ورزشــکاران قفل فرمان کار، ابداعاتی 
برای نگه داشــتن جای پارک جلــوی خانه با 
تهدید سوراخ کردن یک الســتیک، دو و حتی 

در مواردی چهار چرخ«.
من هم به او گفتم: 

»اگر پیغامی داری بگو، اگر هم نداری برو بگذار 
بخوابم فردا کوییز دارم«.

مخترع گفت: »حــاال که این طوریســت یک 
چیزی می گویم حال همه تان جا بیاید... کوییز 

را من اختراع کردم :(((((((«
خالصه اینکه دانشــگاه ما خیلی باحال اســت. 
چنین تمرکزی را در فعالیت ها و دسترسی هیچ 
جا پیدا نمی کنید. بله، ما پارکینگ را به دانشگاه 
آوردیم، هم تنوع ماشــین ها چشــم بیننده را 
می نوازد و هم جای اضافــه نمی ماند که بچه ها 

کارهای دیگر بکنند.
فقط این میان یک مشــکل وجــود دارد، محل 
عبور عابر و خودرو در بســیاری از مســیرهای 
دانشگاه مشــترک اســت، یا طرف را باید زیر 
بگیریــم یا بوق بزنیــم که اولی بیشــتر جواب 
می دهد. الکــی مثال اینجا همه دلشــان پیش 

درس است. چند راهکار دارم: 
برای حفظ ســرعت مطمئنه سرعت گیر نصب 

کنیم؛
نیروی امداد و نجات سر گذر بگذاریم؛ 

دانشجویان را بفرستیم خانه هایشان اصال. مگر 
دانشجو سر کالس می رود؟

ماشــین های زیادی بزرگ را بیندازیم بیرون. با 
توجه به سایز هم که شده این وسط فقط آمبوالنس 
اضافیست. این یکی را رد کنید برود همه مشکالت 
حل می شود. من همه این قصه ها را گفتم که فقط 
بگویم آمبوالنس را آن طرف تر پــارک کنید، راه 

دانشکده ما به سمت سلف را بسته :|

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به همه دانشجوهای ارشــد و دکتری. تقدیم می کنیم به همه آن هایی 
که آجرهای قرمز شریف را به ســاختمان های زیبای دانشگاه های آمریکای شــمالی ترجیح دادند و همین جا 
ماندند. تقدیم می کنیم به همه ســختی هایی که می کشــند و همه تالش هایی که می کنند. تقدیم می کنیم به 
کار کردنشان کنار درس خواندن و به همه فاندهای نداشته شــان. تقدیم می کنیم به خستگی های گاه گاهشان 
و تاسف های گاه و بیگاهشان. تقدیم می کنیم به امیدشــان برای بهتر شدن دانشگاه، بهتر شدن دانشگاهی ها و 

بهتر شدن ایران.

تقدیم می شود به ... 

صفحـــــــه آخـــــــــر

ببخشــید شــمای این هفته را 
کامال اورژانسی شروع می کنیم. امیدوارم تا به حال 
گذرتان به درمانگاه نیفتاده باشد یا خدای ناکرده با 

آمبوالنس جابه جا نشده باشید. 
اگر چه آن هایی که به عنــوان همراه مریض تجربه 
آمبوالنس سواری را دارند، از لذایذش کلی تعریف 
می کننــد. گفت وگــوی مختصر و جذابــی با مرد 
همیشــه خوش اخالق و خنــدان درمانگاه جناب 

آقای مقیمی داشتیم که می خوانیم:
ایشان در شروع صحبت از سابقه 25 ساله   دو راننده 
 آمبوالنس درمانــگاه گفتند که یــک روز در میان

 مســئولیت آمبوالنس را به عهده دارند و با تماس 
دانشــجوها بدون فوت وقت و تاخیــر و به صورت 
رایگان دانشــجوی مصدوم یــا بیمار را بنــا به نیاز 
 بــه درمانــگاه دانشــگاه یــا بیمارســتان منتقل 

می کنند.
از خاطــرات 30 ســال خدمت خــودش و دیگر 

راننده هــا پرســیدیم و برایمان این طــوری نقل 
کرد: یــک زمانــی در خوابگاه طرشــت3 در یک 
اتاق 3 در 4 بــه عنوان بهداری همــراه آمبوالنس 
مستقر شــده بودیم. بچه ها هم که حوصله شان سر 
می رفت و شوخی شــان می گرفت، نصف شــب در 
اتاق را می زدند که ما را ببرید بیرون گردش یا مثال 

می پرسیدند: »نفت دارید؟«
مقیمی از شیطنت دانشــجوها هم دل پری داشت. 
گفت که زمان امتحانــات اوج زمان تمارض کردن 
بچه هاســت. مثال برای یک ســرماخوردگی ساده 
زنگ می زند بــه آمبوالنــس، یا بــرای پیچاندن 
امتحان ها مایع ظرفشــویی می خورد که حالش بد 
شــود و گواهی بگیرد. آخه برادر یا خواهر من واقعا 
مایع ظرفشــویی؟ جناب مقیمی تعریف می کرد: 
یک بار اعــالم کردند که عزیزان شــما اگر گواهی 
می خواهید مســتقیم به خودم بگویید، نه خودتان 
را توی درد ســر بیندازید، نه ما را. از فردای آن روز 

بود که سیل دانشــجوها سرازیر شــدند به سمت 
درمانــگاه. از موارد دیگر تمارض بــرای امتحانات 
هم پرســیدیم که برای جلوگیــری از بد آموزی از 

ذکرشان معذوریم.
در آخــر خواســتش این بود کــه از ایــن تریبون 
به بچه ها اعالم بشــود که بــرای آمپــول زدن یا 
ســرماخوردگی آمبوالنس را خبر نکنید، شاید در 
آن فاصله برای کسی مشکل حادی به وجود بیاید. 
آقای مقیمی می گفت که بازنشســت شدیم، ولی 
این را نتوانســتیم جا بیندازیم که هر وقت مریض 
حاضر شــد با آمبوالنس تماس بگیرید. مخصوصا 
خانم ها که آماده شدنشــان حتی وقتی آمبوالنس 
منتظرشــان اســت هم کلی طول می کشد. حتی 
باالی نیم ساعت هم دیده شده. نکته  آخر هم اینکه 
به تابلوی توقف ممنوع توجه ویژه ای بشــود. وجود 
موانع و ماشین هایی حسابی مســیر آمبوالنس را 

مختل می کند.

۰935.1775: ســالم، مي خواســتم بگم متن حامد 
تاملي خیلي زیبا بود، حس خوبي داشت، باهاش اشک 

ریختم...
۰916.۰9۰5: سالم لطفا بچاپید. حاج محمود سعیدي 
تولد 26 ســالگیت رو تبریک مي گیــم. از طرف حاج 

مهدي و حاج محمد.

   سالم. تقبل ا... حاج آقا.
۰91۸.74۸5: ســالم. پردیســي ام. از شهرستان و 
با کنکور به اینجا آمــدم و با هزینه هاي بســیار باالي 
دانشــگاه و نبــود خوابــگاه و ســختي هاي متعدد و 
زحمت هــاي بي وقفــه خانــواده درس مي خوانــم. 

دانشگاه هاي بزرگ دنیا پولي هم هستند. درک کنید.

   سالم. کی چی کار کرده؟
۰936.3۸۰4: مندي ارجمندي تولدت مبارک! البته 

با تاخیر... از طرف اتاق 419 به جز ملکي.
   من جای ملکی بــودم همین االن یه 
پیامک می زدم، تهش می نوشــتم به جز ایکس و 

ایگرگ و زد!
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