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درمرکزخدماتآزمایشگاهیچهمیگذرد؟

آزمایشگاهی    یکپارچه
گاو نر می خواهد و مرد کهن

چنــد ســال پیش تر از 1 
ایــن در شــروع دوران 
دانشجویی ما، خیلی قبل تر 
از تلگرام و حتی فیس بوک، 
ارتباط جمعــی هر ورودی از 
طریق گروه های ایمیلی یاهو یا گوگل بود. یکی از 
 داغ ترین موضوعات پیام هایــی که در این گروه ها 
رد و بدل می شد، مقایســه امکانات کالس درس، 
غذای رستوران، فضای ســبز دانشگاه و فضاهای 
عمومی مطالعــه با دانشــگاه های کشــور بود. 
پیام هایی که شاید این روزها در گروه های تلگرام 

هم دست به دست شود.

دو ســال بعد از آن خبر تأســیس کتابخانه 2 
محمد عبدالسالم دانشکده فیزیک به سرعت 
به خبر اول دانشگاه تبدیل شــد. دانشجویانی که 
دســته دســته صرفاً برای دیدن کتابخانه شبیه 
دانشــگاه های خارج دانشــکده فیزیک مراجعه 
می کردند. کار به جایی رســید که این دانشــکده 
مجبور شــد مطالعه را برای دانشــجویان ســایر 

دانشکده ها ممنوع کند. 

بــاران دو روز گذشــته مثل هفت ســال 3 
گذشــته ای که مــن در دانشــگاه حضور 
داشــته ام، پیاده راه حدفاصل ســاختمان مرکز 
معارف، ساختمان سلف و محوطه سبز ساختمان 
ابن ســینا را در آب فرو برد. طی هفت سال گذشته 
همه مسئوالن، استادان و دانشــجویان، از جمله 
نویسنده این سطور، فقط با احتیاط از جدول کنار 
پیــاده راه عبور کردند و هیچ کــس به فکر اصالح 
هندســی و جلوگیری از آب گرفتگی های بعدی 

نیفتاد. 

در همــه تصاویــری کــه در ســایت های 4 
دانشگاه های خارجی از محوطه پردیس های 
دانشــگاه موجود اســت، یا به واسطه عکس های 
رفقای ترک وطن کرده در شــبکه های اجتماعی 
می بینیم، هیچ نشانه ای از رفت و آمد اتومبیل در 
پردیس اصلی دیده نمی شــود. ولــی در ام آی تی 
ایران تقریباً پارکینگ استادان و کارمندان خالی و 
سطح دانشگاه پر از اتومبیل است. تا جایی که یک 
شیر پاک خورده ای مجبور شده است با گلدان های 
ســیمانی و پیاده راه های پالستیکی حداقل راهی 

برای رفت و آمد دانشجویان ایجاد کند.

به نظر می رسد پس از ســال ها و البته پس از 5 
طی کردن تمامی فرایند های مسالمت آمیز، 
با تجمع اعتراضی دانشجویان، قرار است تغییری 
در فرایندهــای اداری یــا مدیــران داده شــود. 
این تغییر ایــن نوید را می دهد که بــا وجود همه 
موانع مالی و عدم پاســخگویی همیشــگی مدیر 
 ایرانی، با تالش مناســب، حرکت به سمت بهبود 

ممکن است. 

برگزاری کارگاه آشــنایی با رشته، ثبت نام 6 
آزمون هــای آزمایش یا برگــزاری بازارچه 
خیریه همه کار های نه چندان دشــواری است که 
متولی خود را در دانشگاه دارد. ولی پیگیری وضع 
نامناسب تربیت بدنی، شهریه ترم پنج دانشجویان 
ارشد یا وضعیت نامناسب فضای عمومی دانشگاه از 
عهده هر کسی بر نمی آید. هفته جاری مهلت ثبت 

نام انتخابات شورای صنفی است. 

سرمقاله

23 اکتبــر، روز مــول نامیده 
می شــود زیرا 10/23 ظاهری 
شــبیه به 1023 دارد. اما مول 
چیست و اولین بار از کجا آمده 

است و چرا حتی خود آووگادرو ...

پل فیزیک و شیمی

نیــوجــرســــی، پرینســتون: در حال خواندن این 
صفحه  5 خطوط که  هستید ... 

زمــان زیــادی از معرفی نســخه  نهایــی اندروید ۶ و 
صفحه  6 آی او اس۹ نمی گذرد؛ آخرین نسخه ... 

رضا عابدینی قطعا شناخته شده ترین گرافیست پس از 
صفحه  7 انقالب است که با آثارش ... 

نگاهی به نمایشگاه رضا عابدینیجنگ تمام نشدنیجان سالم به در بردن از امتحانات

علی کیاکاظمی

صفحه  4 

صفحه  3 

صفحه  2 

استقرار کانکس های نیروی انتظامی در اطراف دانشگاه 

امنیت برقرار است

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

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

تعداد اعضا تاکنون:
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کارگاهی برای آینده
روز 21 آبان کارگاه آموزشــی آینده ای که امروز باید ببینید، از ســاعت 13 تا 18 در 
سالن جابر بن حیان برگزار می شود. مدرس کارگاه آقای مسعود زمانی است. هزینه 
ثبتنام نیز برای غیرشریفی ها 15000 تومان و برای شریفی ها 10000 تومان است. 
کارگاه از سری کارگاه های جشــنواره کسبوکار شریف اســت که در آذرماه مراسم 

اختتامیه آن برگزار میشــود. در این دوره مطالبی مانند وضعیت منابع )نیروی انســانی، منابع فیزیکی و منابع 
فکری( در آینده، الزامات بقاء و رشد بنگاه ها در محیط پرآشوب آینده، رشد نمایی فناوری و رشد خطی فکرما و 
کسب و کارهای آینده و ... مطرح می شود. برای ثبت نام به myevent.ir/vccupworkshop4 مراجعه نمایید. 

جشنواره کتابخوانی
مرکز کارآفرینی شریف، مسابقه کتابخوانی با جوایز نقدی را از 1 تا 28 آبان برگزار 
می کند. کتاب این جشنواره، کتاب »ای کاش وقتی 20 ســاله بودم می دانستم« 
است. جوایز این جشنواره برای نفرات اول تا سوم به ترتیب، 200 هزار تومان، 150 
هزار تومان و 100 هزار تومان اســت. البته به 11 نفر هم به قید قرعه جایزه به مبلغ 

50 هزار تومان تعلق میگیرد. کتاب را هم می توانید از مرکز کارآفرینی، روبه روی سلف پسران، تهیه کنید. این 
  netray.ir/eykash برنامه با همکاری سامانه نظرسنجی نترای انجام میگیرد. ســواالت در آدرس اینترنتی

قرار گرفته اند. میتوانید در سامانه نترای ثبتنام کنید و گام اول برای شرکت در مسابقه را بردارید.

بـــــــــخشخــــــــبریشماره 664  سه شنبه 12 آبان 1394 شریف نیوز

ظاهراً قرار است تعداد کانکس های انتظامی 
اطراف دانشــگاه، افزایش پیدا کنند. در این 

مورد توضیح بفرمایید.
علی رغم اینکه تاکید داشتیم علت عدم وقوع حوادث در 
حوالی خوابگاه طرشت3 وجود کانکس نیروی انتظامی 
در باالی این خوابگاه اســت و اگر برداشته شود، احساس 
نا امنی ایجاد خواهد شد، اما دوستان معتقد بودند که این 
کانکس را در سه راه طرشت خواهیم گذاشت ودر کنارش 
گشت هایمان را فعال تر خواهیم کرد که خوابگاه طرشت 
2، 3، شــوریده و به نوعی امراللهی را پوشــش بدهند و 
همین کار را هم کردند و کانکس را در ســه راه طرشــت 

مستقر کردند. 
 نتیجه این تغییر آیا مثبت بود؟

خوشبختانه ناامنی هایی که در اطراف خوابگاه طرشت 2 
بود، با حضور سرگرد روشن دل و سرگرد بیرق دار از پرسنل 
کالنتری و با وجود گشت پیاده کالنتری، امنیت خوبی در 
این منطقه حاصل شــد اما یک مورد کیف قاپی در سمت 
خوابگاه طرشت 3 داشتیم. به خاطر همین دیدیم که این 

حساســیت وجود دارد که در آن منطقه، حتما کانکس و 
نیروی مستقر داشته باشیم. شهریورماه، جلسه ای با رییس 
کالنتری و سر کالنتر گذاشــته شد و مشکالت را برایشان 
توضیح دادیم که با جابه جایی این کانکسی که انجام شده، 
با توجه به اینکه زمســتان روزها کوتاه و هــوا زود تاریک 
می شود، به مشــکل برخواهیم خورد و ایشان هم دستور 
دادند که اگر مقدماتش را فراهم کنید، مــا نیرو را تامین 

می کنیم. 
دانشگاه تقبل کرد؟

با هماهنگی و همکاری خوبی که ریاست دانشگاه و معاون 
مالی اداری دانشگاه صورت دادند، دو کانکس ثابت از طرف 
دانشگاه به عنوان ایســتگاه نیروی انتظامی تهیه شد که 
این دو کانکس ثابت، یکی جایگزیــن کانکس متحرک 
میدان تیموری و دیگری هم جانشــین کانکس متحرک 
سه راه طرشت شد. تصمیم بر این شد که پایین تر از خوابگاه 
طرشت2، سر نبش سلطان محمدی، یک کیوسک ثابت 
بگذاریم که دانشــجویان خودمان، هم از سمت خیابان 
آزادی و هم از سمت در صنایع خارج بشوند و از پارک عالمه 

طرشــتی رفت و آمد کنند و نیروهای انتظامی هم گشت 
بگذارند که هم منطقه امن شــود و هم دانشجویان ما در 
امنیت رفت و آمد کنند و کیوسک متغیری هم که قرار بود 
جابه جا شود، در جای خودش سر سه راه طرشت، مستقر 
بماند. زیرسازی های الزم را شــهرداری انجام داده و یکی 
از کانکس ها مستقر شده است و کانکس بعدی در همین 
هفته به محض آماده شدن زیرسازی ها توسط شهرداری 
مستقر خواهد شد. کانکس اول در میدان تیموری مستقر 
شده و کانکس دوم هم در ضلع جنوبی خوابگاه طرشت2، 
تقاطع سلطان محمدی قرار خواهد گرفت و نیرو خواهند 

گذاشت که انشاا.. امنیت خوبی برقرار شود.
کار نصب دوربین توسط پلیس به کجا رسید؟

قرار شــده که نیروی انتظامــی یک ســری دوربین در 
خیابان های اصلی اطراف خوابگاه ها نصب کند که توسط 
خود نیروی انتظامی مانیتور شوند که منطقه را برای افراد 

خاطی ناامن کنیم.
آن موردی کــه در ترم گذشــته در اطراف 
خوابگاه ها رفتارهای خــاص انجام می داد، 

دستگیر شد؟
بله خداراشکر. ایشان یک فرد روانی واقعاً بیمار بود. معتاد 
هم نبود، واقعا بیمار بود که دستگیر شد و شناسایی کامل 

هم توسط کالنتری صورت گرفت.
و نکته پایانی؟

نکته پایانی اینکه انصافاً نیروی انتظامی هرجایی که مشکل 
داریم، خیلی خوب برخــورد کردند. پایگاه دوم اطالعات، 
سرگرد ایزدی و ســرگرد کاظمی و لیشــنی و سرهنگ 
رضایی و جناب سرهنگ حمیدوند که آمدند از خوابگاه ها 

بازدید هم کردند. واقعاً تقدیر و تشکر می کنیم.

استقرار کانکس های نیروی انتظامی در اطراف دانشگاه

امنیت برقرار است
بعد از نگرانی هایی که بابت ناامنــی در اطراف خوابگاه های دانشــجویی به وجود آمده بود  دانشگاه دست به کار شد و جلسات مختلفی با نیروی انتظامی برگزار کرد که در حال حاضر این گفت وگو
تعامالت منجر به افزایش کانکس های نیروی انتظامی در اطراف خوابگاه های دانشــگاه شده است. برای اطالع 

بیشتر گفت وگویی را با آقای رحیمی، مسئول حفاظت فیزیکی حراست دانشگاه ترتیب داده ایم.

امــروز از ســاعت 12 سلســله جلســات   
داســتان خوانی با محوریت داســتان سه 
غریبه توماس هــاردی برپا اســت. مکان 
برگــزاری هــم دفتر مطالعات فرهنگی در 
نیم طبقه ساختمان شــهید رضایی است. 
شــرکت در همین برنامه هاســت که بعداً 

خاطره می شود. از ما گفتن بود. 
قرار است کانون کوثر، با هدف ترویج فرهنگ   
قرآنی و دینی مجدداً در زمینه آموزشــی، 
مطالعاتی، پژوهشــی و هنری بازگشــایی 
شود. اگر شما هم عالقه مندید در این کانون 
 نقشــی داشــته باشــید، اطالعات خود را 
 kosar.register@gmail.com به آدرس

بفرستید. 
شریفی ها در سمت های مختلف آموزشی،   
هنری، سیاســی، اجتماعی و ... نقش ایفا 
کرده اند. این بار یکی از اســاتید دانشکده 
مدیریت و اقتصاد ، دکتر علی کرمانشــاه، 
معاون بانک مرکزی شــده اســت. به امید 
موفقیت ایشــان و همه اعضــای خانواده 

شریف.  
دکتر شاهین فرهنگ، در روزهای یکشنبه   
7 آبان و 1 آذر ســخنرانی با موضوع ارتباط 
موثر را در دانشــگاه ارائــه می کند. یادتان 
نــرود در ایــن دو روز از ســاعت 14 تا 1۶ 
به ســالن جابر بن حیان دانشکده شیمی 
مراجعه کنید. قباًل که اســتقبال خوبی از 

این مراسم می شد.
سلسله نشست های زن انقالبی چهارشنبه   
هــر هفته برپــا اســت. اگــر عالقه مند به 
شرکت در نشست ها هستید، از ساعت 13 
تا 15 برگزار کننــدگان برنامه در کالس 2 
ساختمان شهید رضایی منتظرتان هستند.

امــروز در هفته ســینما کالســیک فیلم   
گنج هــای ســیرا مادره از ســاعت 15 در 
آمفی تئاتر مرکزی نمایش داده می شود. اگر 
می خواهید این فیلم را ببینید، باید موقع نهار 
بلیــت آن را از جلوی آیدا خریــداری کنید. 

دیروز نیز فیلم شاهین مالت اکران شد. 
مرکز مشــاوره و خدمات روان شــناختی   
کارگاه ارتقای ســالمت روان را در روز 14 
آبان برگزار می کند. ایــن کارگاه همراه با 
پذیرایی و نهار است و گواهی نیز در همین 
روز به شــرکت کننــدگان تعلــق خواهد 
گرفت. بسته آموزشی نیز در مرکز مشاوره 

توزیع می شود.

نمایشگاه تخصصی کتبدانشگاهی
طبق روال هر ساله، نمایشــگاه ســاالنه تخصصی کتاب های دانشگاهی، در مرکز 
آفرینش های فرهنگی و هنری کانــون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان واقع 
در خیابان حجاب برگزار می شــود. امســال نمایشــگاه از 23 تا 27 آبان از ساعت 
10 تا 18 برپا اســت. اگر هنوز کتاب های این ترم را تهیه نکرده اید و سال باالیی ها 

هم نتوانســته اند گره از کارتان باز کنند، این نمایشــگاه فرصت خوبی اســت که کتاب ها را با تخفیف نسبتاً 
مناسب تهیه کنید. فرصت را از دست ندهید که ســالی یکبار چنین موقعیتی پیش می آید. مراجعه به سایت 

نمایشگاه، iraap.com، نیز خالی از لطف نیست. 

راهپیمایی از مسجد تا جباری
امروز بعد از نماز ظهر و عصر راهپیمایی از مسجد دانشگاه تا سالن تربیت بدنی استاد 
جباری را شــاهد خواهید بود. راهپیمایی »فصلی نو از مبارزه« را بسیج دانشگاه به 
مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار ســتیزی در روز 12 آبان با شعار مرگ بر آمریکا 
برپا کرده است. در این برنامه ســردار فدوی، فرمانده نیرو دریایی سپاه پاسداران، و 

دکتر دکلمن هیس، فعال بین المللی و کارشناس مسائل خاورمیانه، به عنوان سخنران حضور خواهند داشت. 
از جمله برنامه های دیگر این راهپیمایی تجلیل از خانواده سردار شهید همدانی است.  سردار همدانی در 1۶ 

مهر امسال در شهر حلب سوریه حین انجام ماموریت به شهادت رسید.

عکس خبری

روز یکشــنبه، 10 آبان آمفی تئاتر مرکزی میزبان 
صادق زیبــاکالم و ابراهیم اصغرزاده بــود. در این 
برنامه این دو نفر دربــاره موضوع بازخوانی اتفاقات 
13 آبان و آینــده روابط ایران و آمریــکا به مناظره 
پرداختند. اســتقبال از این برنامه بــه قدری زیاد 
بود که برخی از حاضرین عالوه بر ایســتادن پشت 
در اصلی، روی ســن آمدند و آنجا را برای نشستن 
برگزیدنــد. مناظــره در دو بخش برگزار شــد. در 
بخــش اول روایتــی از اتفاقات پیــش و بعد از 13 
آبان نقل شد. اما قســمت جذاب تر مناظره درباره 
چشم انداز رابطه ایران و آمریکا با توجه به مذاکرات 
هســته ای و مذاکراتی که درباره سوریه بین ایران و 

آمریکا صورت گرفته است، بود. 
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ورود ممنوع!
با اینکه هوا سرد شد، اما برای برخی ورزش شــنا خالی از لطف نیست و به انجام آن 
تمایل دارند. بهترین گزینه برای شریفیها اســتخر دانشگاه است که دانشجویان را 
جذب می کند. برای این که به در بســته نخورید، در ســاعات ذکر شده به استخر 
مراجعه نکنید: شنبه ساعت 15 تا 1۹، دوشنبه1۶:30 تا 18:30، سهشنبه 15:30 

تا 18 و چهارشنبه از ســاعت 1۶:30 تا 18:30. حاال این که اغلب دانشجویان صبح ها کالس دارند و از ساعت 
15 به بعد تایم آزادشان برای کارهای این چنینی است خودش نکته ای است که الزم است مدیریت مجموعه 

ورزش های آبی شریف به آن توجه کند. 

همکاری با ایرانیان مقیم خارج کشور
دانشگاه با حمایت مالی و معنوی بنیاد ملی نخبگان از متخصصان و دانش پژوهان ایرانی 
مقیم خارج کشور، در طرح های گوناگون دعوت به همکاری می کند. این طرح ها شامل، 
استاد معین، فرصت مطالعاتی، پسا دکتری، برگزاری سخنرانی علمی، تعریف و اجرای 
پروژه های فناوری کوتاه مدت و بلندمدت و برگزاری کارگاه های تخصصی می شود. اگر 

می خواهید از جزئیات حمایت های مالی باخبر شوید، به آدرس international.bmn.ir  مراجعه کنید. فرم های 
تقاضا هم در همین لینک موجود است. اگر می خواهید بدانید زمینه همکاری با هر دانشکده یا پژوهشکده دانشگاه 

چیست، با رییس آن بخش تماس داشته باشید. اطالعات تماس با روسا را در سایت دانشگاه پیدا کنید.

آنچه دربی 81 را متمایز می کند...
دربی دوست داشتنی 

دربی 81 را همه دوســت  محمدصالح سلطانی

داشتند. حتی استقاللی هایی که تا برد فقط یک  
نفس کــم آوردنــد و پرسپولیســی هایی که 
تیمشان را برتر می دانســتند. آنچه روز جمعه 
دیدیم، یک شهرآورد کالسیک بود که احتماالً 
می تواند تا مدت ها الگوی یک مســابقه بزرگِ  

جذاب در فوتبال ایران باشد.
اولین ویژگی خاص دربــی 81 که آن را متمایز 
و دوست داشــتنی می  کند، تاکتیکی بودن آن 
اســت. در این دربی هردو تیم با برنامه و با هدف 
برد به زمیــن آمده بودند. ایــن را از همان چند 
دقیقه اول می شد فهمید. استقالل روی نفوذ از 
جناح راست و استفاده از ضعف جناح چپ رقیب 
حساب باز کرده بود و پرسپولیس تالش می کرد 
با استفاده از ســرعت بازیکنانی مثل عالیشاه و 
طارمی به گل برسد. این تاکتیک پذیریِ  هر دو 
تیم باعث شده بود تا احتیاط های مرسومِ  دربی 

از برنامه هردو تیم حذف شود. 
گل دقیقه ۹5 پرســپولیس، با آن شیوه عجیب 
و شــرایط خاصش قطعاً تبدیل به یکی از نقاط 
تاریخی دربی ها خواهد شــد. استقالل پس از 
پیشــی گرفتن از حریف، به ســرعت وارد فاز 
تدافعــی شــد و تعویض های مظلومــی کاماًل 
تیمش را در الک دفاعــی قرار داد و کار به جایی 
رســید که اســتقالل در اواخر بازی با سه دفاع 
وسط بازی می کرد. این تاکتیک)بازی تدافعی 
پس از به ثمر رســاندن گل( روش همیشــگِی 
مظلومی در دربی ها بوده اســت. تیم برانکو اما 
 قوی تر از آن بود که  در مقابل مدافعان استقالل 

تسلیم شود. 
در ورایِ  همــه  این نــکات تاکتیکــی، اتفاقی 
که به دربی 81 رنگ خاصی بخشــید، تشــویق 
هادی نــوروزی در دقیقه24 بود. تشــویقی که 
به صورت هم زمان و توســط هواداران هردو تیم 
انجام شــد. این حد از بلوغ و اخــالق را کمتر در 
ورزش ایران ســراغ داریم. اما جمعه گذشته، در 
مسابقه ای که معموالً به بی اخالقی و آسیب زایی 
مشهور است، شــاهد صحنه های بدیع و جذابی 
از اخالق گرایــی بودیــم. چند ســالی اســت 
دیگر نیازی بــه حضور داور خارجــی در دربی 
حس نمی شــود و مدتی اســت برد یا باخت هر 
تیم خســارتی به اموال عمومی وارد نمی کند. 
اتفاق خوشــایند روز جمعه هم قسمت دیگری 
از پــازل تکامل اخــالق در فوتبال ایــران بود. 
جایی که  هــواداران هــر دو تیم، یاد بــزرگان ِ 
 درگذشــته  هر دو باشــگاه را زنده کردند. روند 
»حرفه ای سازی« فوتبال ایران، که تأثیرات خود 
را در ســطح کیفی لیگ برتر نشــان داده است، 
انگار از زمیــن چمن فراتر رفته و حاال ســکو ی 
ورزشگاه ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. این 
موج حرفه ای شده چه زمانی به سطح مدیران و 
 مســئوالن این ورزش پرطرفدار می رسد؟ باید 

منتظر ماند و دید. 

آقای دکتــر درمــورد هدف 
راه اندازی این مرکز و اینکه این 
مرکز زیرمجموعه چه بخشــی 

است، توضیح بفرمایید.
هــدف از راه انــدازی این مرکــز، تمرکز 
و تســهیل در دسترســی بــه خدمات 
آزمایشگاه هاي پیشرفته و استفاده بهینه  
از توان مشاوره ای افراد متخصص در زمینه 
نیازهاي توســعه علم و فنــاوري فعالیت 
آزمایشی اســت. تمرکز و ســاماندهی 
امکانات و تجهیزات پیشــرفته مورد نیاز 
رشــته های مختلــف،  تســهیل فرایند 
خدمات میان آزمایشگاهی، یکسان سازی 
فرایند خدمات آزمایشــگاهی مطابق با 
استانداردهای ملی و بین المللی، حمایت از 
آزمایشگاه های دانشگاه با کمک در تامین 
و تربیــت نیروی متخصص، گســترش، 
به روز سازی و نگهداری تجهیزات، تسهیل 
ارتباط بــا مراکز آزمایشــگاهی خارج از 
دانشگاه و استفاده بهینه و غیر انحصاری 
از تجهیزات آزمایشگاهی ارزشمند کشور 
از جمله اهــداف ایجاد این مرکز اســت. 
مرکز خدمات آزمایشگاهی، زیر مجموعه 

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه است.
خدمات این مرکــز منحصر به 

اعضای دانشگاه است یا خیر؟
خدمات مرکــز برای متقاضیــان چه در 
داخل دانشــگاه و چه در دانشــگاه های 
دیگر و مراکز پژوهشــی و صنایع کشــور 
قابل استفاده اســت. تالش این است که 
بــا بــه اشتراک گذاشــتن  ظرفیت هاي 
آزمایشگاهی دانشگاه شریف در حوزه هاي 
مختلف اعم از تجهیزات آزمایشــگاهی، 
تخصص انسانی و دانش فنی استفاده بهینه 

از این ظرفیت ها صورت بگیرد.
سایر دانشــگاه های کشور هم 

چنین مرکزی دارند؟
ایده داشتن یک آزمایشگاه مرکزی چیز 
جدیدی نیســت و بعضی از دانشگاه های 
دیگــر در این زمینــه حتی از دانشــگاه 
ما جلو تر هم هســتند. حتــی وزارتخانه 
آیین نامه ای برای تاســیس آزمایشــگاه 
مرکزی تهیه و ابالغ کرده اســت. هرچند 
به دالیلی در معاونــت پژوهش و فناوری 
تصمیم بر این شد که در دانشگاه صنعتی 
شــریف این آزمایشــگاه با نــام »مرکز 
خدمات آزمایشگاهی«  شروع به کار کند 
تا بر ارائه خدمات تاکید بیشتری باشد. با 
وجود اینکه در ورود به این عرصه از بعضی 
دانشــگاه ها عقب تر هســتیم ولی از نظر 
عملی شدن این ایده تقریبا پیشرو هستیم 
به طــوری که حتی با وجــود عدم افتتاح 
رســمی مرکز،   میز پذیرش مرکز کامال 
فعال است و اتفاق میفتد که متقاضیان در 

انتظار نوبت قرار گیرند.

در مورد خدماتی که در این مرکز 
ارائه می شود، توضیح بفرمایید.

در دانشــگاه ابزار ها و آزمایشــگاه های 
ارزشــمندی وجــود دارد کــه در امــر 
پژوهش بســیار کارآمد هســتند. ولی 
بعضی از این ابزارها نــه تنها می توانند در 
امر پژوهش های همکاران دانشگاه مفید 
باشند،  بلکه توانایی آن را دارند که خدماتی 
به دیگر متقاضیان ارائه کنند.  این خدمات 
هم می تواند به کار پژوهشگران بیاید و هم 

مراکز صنعتی و تجاری.
مرکز خدمات آزمایشگاهی در دو مسیر  
در جهت ارائــه این گونــه خدمات گام 
برمی دارد.  مســیر اول تجهیــز مرکز به 
ابزار های ارزشــمند و گران قیمتی است 
که مانند میکروسکوپ های الکترونی یا 
نیروی اتمی،  دســتگاه های آنالیز اشعه 
ایکس و یا آنالیزرهای شیمیایی  توانایی 
ارائه خدمات به متقاضیانی با زمینه های 
کاری کامــال متفــاوت از رشــته های 
مهندسی، علوم،  بیولوژی و حتی پزشکی 

را دارا هستند  و مسیر دوم تسهیل در ارائه 
خدمات توسط آزمایشگاه هایی است که 
هم اکنون در دانشــکده ها یا پژوهشکده 
های دانشگاه به فعالیت مشغول هستند. 
در حال حاضر در هر دو مسیر در حرکت 
رو به جلو هستیم. در مورد آزمایشگاه های 
مقیم در مرکــز ضمن بــه راه اندازی دو 
میکروســکوپ و واحــد آماده ســازی 
نمونه ها در تالش برای توســعه مرکز با 
جلب مشارکت دیگر نهادها هستیم که 
در این زمینــه موفقیت هایی نیز حاصل 
شده است که به بعد از نهایی شدن اطالع 

رسانی خواهد شد.
درحال حاضر چــه تعدادی از 
ازمایشگاه های دانشگاه به این 

مرکز پیوستند؟
در اســتفاده از امکانات و آزمایشگاه های 
موجود دانشــگاه،  تا کنون 1۶ آزمایشگاه 
به عنــوان آزمایشــگاه همکار بــه مرکز 
پیوســته اند و حدود همین تعداد هم در 

فرایند اتصال هستند.
آیا نــگاه درآمدزایی هم به این 

مرکز وجود دارد؟
این مرکز یک مجموعه تجاری که با هدف 
کسب درآمد تاسیس شده باشد، نیست 
بلکه نهادی دانشــگاهی اســت که برای 
ارائه خدمات درجه یک و در خور دانشگاه 
صنعتی شــریف به پژوهشگران با هدف 
اســتفاده بهینه از امکانــات و تخصص 
شــروع به کار کــرده اســت. خدمات 
ارائه شــده  برای دانشــجویان و اساتید 
دانشگاه شــریف با تخفیف 20درصدی 
همراه اســت و البته امکان اســتفاده از 
گرنت های معاونت پژوهشــی برای در 

یافت خدمات نیز وجود دارد.
نکته پایانی اگر مدنظرتان است، 

بفرمایید.
امیدواریم کــه بتوانیــم در این مجموعه 
استانداردهایی را رعایت کنیم که کیفیت 
پژوهش در دانشگاه و کشور را باال ببرد. ضمن 
اینکه  در تالش برای کســب تاییدیه های 
استانداردهای ملی و بین المللی برای مرکز 

و آزمایشگاه های همکار نیز هستیم.

درمرکز خدمات آزمایشگاهی چه می گذرد؟

آزمایشگاهی یکپارچه
مرکزی را در دانشگاه بازی کند و در حال حاضر هم فرایند اتصال آزمایشــگاه های مختلف دانشگاه به این گفت وگو »مرکز خدمات آزمایشگاهی« مرکزی تازه تأسیس در دانشگاه است که می خواهد نقشی شبیه به آزمایشگاه 
مرکز در جریان اســت. آنچه در ادامه می آید گفت وگو با دکتر اجتهادی، مدیر مرکز خدمات آزمایشــگاهی است و در آن ابعاد 

مختلف این مرکز مورد بررسی قرار گرفته است.
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مرکز به طور فیزیکی در انتهای ساختمان خدمات فناوری در شمال دانشــکده هوا فضا مستقر است. یک میز پذیرش 
در تمام ســاعات اداری به طور پیوســته پاســخگوی متقاضیان خدمات اســت. همچنین اطالعات کاملی در مورد 
خدمات مرکز،  هزینه هــا ی خدمات و راه های اســتفاده از خدمات در وبگاه مرکز بــه  آدرس c-labs.sharif.ir قرار 
دارد. همچنین پرتالی برای ثبت وپیگیری خدمات مرکز تهیه شــده اســت که امکان  ارتباط متقاضیان با مرکز و ثبت 
درخواســت توســط متقاضیان را از طریق اینترنت فراهم می کند. در این وبگاه اطالعات کاملی درمورد مشــخصات 
دســتگاه ها و الزامات نمونه ها آورده شــده اســت. به این روش حتی نیازی به مراجعه حضوری به مرکز نیز نیســت 
به طوری که هم اکنون نیز درخواست هایی از راه دور ثبت می شــوند و نمونه ها با پست یا پیک دریافت می شوند و پاسخ 

آزمایش ها هم توسط ایمیل ارسال می شود.

 راه های ارتباطی  با مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه شریف
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اخطار به بانمک ها
سازمان غذا و داروی آمریکا FDA، درمورد میزان نمکی که در غذای رستوران ها و دیگر 
صنایع غذایی به کار می رود ابراز نگرانی کرده اســت و طبق طرحی از رســتوران داران 
درخواست کرده تا با قراردادن عکس نمک پاش در کنار نام برخی غذاها در منو، مواردی 
با سدیم باال را به مصرف کنندگان اخطار دهند. این موارد غذاهایی هستند که براساس 

استاندارد، بیش از حد مورد نیاز روزانه )2300میلی گرم معادل 1قاشق چایخوری( نمک داشته باشند. این طرح 
برای کاهش ریسک ابتال به بیماری های قلبی و سکته است در حالی که برخی محققان مدعی هستند که شواهدی 

مبنی بر کاهش یافتن میزان ابتال به بیماری های قلبی درصورت کاهش میزان سدیم مصرفی وجود ندارد.

در فضا صدا هست
این تصور که صدا در فضا نمی تواند جابه جا شود زیرا مولکولی وجود ندارد که ارتعاشات 
صوتی را منتقل کند، تا حدودی درست اســت. اما محققان به تازگی متوجه شده اند 
که فضا کامال تهی نیســت )اگر چه بخش های بزرگی از آن تهی است( اما گازو غباری 
که از ستاره های بســیار قدیمی ِ از بین رفته، باقی مانده اند، یا مواد تشکیل دهندهی 

ستاره های جدیدتر، پتانســیل حمل امواج صوتی را دارند اما این ذرات آنچنان از هم فاصله دارند که امواج صوتی 
حاصله در فرکانس های بسیار پایین قرار می گیرند و در نتیجه در محدوده شنوایی انسان نیستند. پس این جمله 

که در فضا صدایی وجود ندارد درست نیست. می توان گفت  در فضا صدا هست اما انسان نمی شنود.

توییت از نقاط بسیار دورافتاده
معجزه توییتر و اســکایپ و به طور کلی اینترنت 
این اســت که می توانید هرزمانــی که بخواهید 
با هــر نقطــه از جهان ارتبــاط برقــرار کنید و 
جــدای از جنبه هــای تفریحی ایــن ویژگی، 
برخی دانشــمندان در سرتاســر دنیا از آن برای 
بــه اشتراک گذاشــتن لحظه هــای خــود در 
آزمایش های بســیار پیچیــده یــا یافته های 
علمی شان استفاده می کنند. این هفته به معرفی 
برخی از این دانشــمندان که صفحــه توییتر یا 

اینستاگرام جذابی دارند، می پردازیم.
Commander Scott Kelly

Twitter: StationCDRKelly
فرمانــده ِکلی زمان بیشــتری را نســبت به هر 
فضانــورد آمریکایی دیگــر در فضــا گذرانده 
اســت. او در 3۹0 روز گذشته در ایستگاه فضایی 
بین المللی زندگی کرده اســت و از همه مهم تر 
در رســانه های اجتماعی و جوامع مجازی بسیار 
فعال بوده است. بسیاری از ما با گرفتن یک سلفی 
و به کار بردن فیلتر و انواع ویرایش های مختلف، 
انتظار بازخورد و تعداد الیک های زیادی داریم، 
حال آنکه چنین عکسی در مقابل پست های کلی 
از جو زمین که به طور باشکوهی در برابر سیاهی 

قیرمانند فضا می درخشد، هیچ است.
Atacama Large Milimeter Array

Twitter: almanrao
 ستاره شناســان از سرتاســر دنیــا در فــالت

Chanjnantor در صحرای آتاکاما در شــیلی 
جمع می شوند تا به مطالعه درمورد جهان هستی 
و آغاز آن بپردازند. این مکان از چندین نظر برای 
این نوع مشاهدات بسیار مناسب است. در اینجا 
تقریبا هیچگاه باران نمی بــارد )و در نتیجه هوا 
همیشــه صاف اســت( و همچنین این فالت در 
1۶700 پایی ســطح دریا قرار دارد و هیچ گونه 
آلودگی نوری ناشــی از نور المپ های متعدد در 
آن یافت نمی شود. پس می توان گفت این فالت 
مکان مناســبی برای بررســی های تلسکوپی از 
آسمان و دیگر نقاط کهکشان است. اما فید آلما، 
نگاهی اجمالی به خوِد این صحرا، ســنگ های 
عجیب مریخ مانند و روباه های فوق العاده  ساکن 

در آن انداخته است. 
Beth Healey

Twitter: Bethahealey
Healeyیک دکتر انگلیسی اســت که در حال 
حاضر در قطــب جنوب در پایگاهــی ایتالیایی/

فرانسوی که در یک فالت عظیم یخی قرار گرفته 
است، مستقر اســت. او در حال انجام تحقیقاتی 
درمورد فضاست و به مطالعه تأثیرات وضعیت های 
ســختی که فضانــوردان در فضا بــا آن مواجه 
خواهند بــود، روی بدن فضانــوردان می پردازد. 
وضعیت هایــی مانند کمبود اکســیژن و تعامل 
اجباری با تنها چهار نفر ثابت بــه مدت ماه ها در 
فضای کوچک و تیره. Isolation# شــاید یکی 
از غمگین ترین هشــتگ های موجود باشد اما در 

پست های Healey زیاد به چشم می خورد.

23 اکتبر، روز مول  علمی
نامیده می شود زیرا سعیده بهادری

10/23 ظاهری شــبیه به 1023 دارد. 
اما مول چیســت و اولین بار از کجا آمده 
اســت و چرا حتی خود آووگادرو نیز، از 

عدد آووگادرو بی خبر بود؟
تاریخ شــیمی، داســتان های بســیار 
جالبی دارد. فقط کافی است مشکالتی 
را کــه دانشــمندان 200 ســال پیش 
داشــتند  در نظر بگیریــد و تصور کنید 
کشف اساســی ترین معادالت و قوانین 
شــیمی با امکانات آن زمان چگونه بوده 

است.
در اینکه مــواد مختلفی وجــود دارند 
در گذشته هم شــکی نبود. برای مثال 
واضح بود که آب متفاوت از زغال سنگ 
اســت. اما اینکه هرکــدام از این مواد از 
چه چیزی تشــکیل شــده اند، چندان 
واضــح نبــود. از ترکیب گاز اکســیژن 
)O2( و گاز نیتــروژن )N2( گاز دیگری 
ساخته می شود )NO2( و این امر نشان 
می دهد که مواد )در این مثال، گازها( 
از ذرات ریزتری ســاخته شــده اند 
)اتم ها( اما این ذرات به آسانی دیده 
نمی شوند.  از آنجایی که انسان قادر 
به مشــاهده اتم یا مولکــول نبود، 
تمام ایده های علمی باید بر مبنای 
شواهد غیر مســتقیم بنا می شدند 
و این، درســت همان جاســت که 
آمادئو آووگادرو وارد عمل می شود! 
که البته نام واقعی او »لورنزو رومانو 

آمادئــو کارلــو آووگادرو دی کارگنا ا 
دی سرتو«  اســت که به دالیل واضحی  
تنها به نام آووگادرو شناخته شده است!

آووگادرو ایده اش را چنیــن بیان کرد: 
»اگر دو گاز در دما و فشــار ثابت وجود 
داشته باشند، اگر تعداد مول آن ها برابر 
باشد حجم یکســانی را اشغال خواهند 

کرد«.
اگر به نظر شــما این فقط یک نســخه 
از قانون گاز ایدئال اســت، درست فکر 
می کنید! اما بیایید بــا مثالی کاربردی 
و مفیــد ادامــه دهیــم. فــرض کنید 
جریان الکتریســیته ای را از درون آب 
)H2O(  عبــور می دهیم-بــه این کار 
الکترولیز می گویند. ایــن کار  می تواند 
مولکول های آب را به گاز هیدروژن و گاز 
اکسیژن بشکافد )که هرکدام را می توان 
جمع آوری کرد(. اگر این دو گاز در دما و 
فشار یکسان باشــند، گاز هیدروژن  در 
مقایسه با گاز اکســیژن دو برابر حجم 
اشــغال خواهد کرد. چرا؟ هنگامی که 

مولکول هــای آب تجزیــه می شــوند، 
میــزان هیــدروژن حاصلــه دو برابر 
میزان اکســیژن خواهد بود و هیدروژن 
به صورت اتمی باقی نخواهد ماند بلکه با 
تشــکیل پیوند با یک اتم دیگر، مولکول 
H2 را می سازد. اکســیژن هم به همین 
صورت مولکول های اکسیژن را تشکیل 

خواهد داد. 
در پایان، به راحتی می توان دریافت که 
آب از هیدروژن و اکسیژن ساخته شده 
و میزان هیدروژن آن دو برابر اکســیژن 
است. این قطعه  بســیار بزرگی از پازل 

کل عناصر است و برای 

کشــف آن ایــده ای 
مانند قانون آووگادرو مورد نیاز است.

 عدد آووگادرو
اما درمورد عــدد آووگادرو چه می  توان 
گفت؟ اهمیــت این عدد بــه چه دلیل 
اســت و چــرا خــود آووگادرو آن را 
نمی دانســت؟ پاســخ را با یک تعریف 
 آغاز می کنیم. اگــر 12 گرم از کربن-12 
داشــته باشــیم )و نــه هیــچ ایزوتوپ 
دیگری از کربــن( این میــزان به تعداد 
عدد آووگادرو اتــم کربن در خود خواهد 
داشت. می توانیم این عدد را با تقریب به 

صورت   بنویسیم. 
پس این تعداد از اتم های کربن یک مول 

نامیده می شود.

اهمیت این مطلب کجاست؟ 
عدد آووگادرو مانند نوعی پل اســت که 
میان شــیمی و فیزیک اتمی قرار گرفته 
اســت و آن هــا را مرتبط می ســازد. در 
شــیمی ویژگی های فیزیکی بر اساس 
خواص توده موادا اندازه گیری می شوند. 
ویژگی هایی مانند جرم )جرم کل(، فشار، 
حجم و دما. با ایــن حال، هنگامی که این 
ویژگی هــا را از دیدگاه 

اتمی در نظر می گیریم، 
به اتم های مجزا، تکانه و سرعت آن ها 
نگاه می کنیم. عدد آووگادرو این دو ایده را 
به هم مرتبط می کند و ما را قادر می سازد 
که سطوح اتمی را با اندازه گیری مقادیر 
سطوح ماکروسکوپی به دست آوریم که 

این اتفاق بزرگی است.
ایــن عــدد را  امــا چــرا آووگادرو 
نمی دانست؟ چون او مســتقیما با این 
ایده مواجه نشــده بود. شــیمی دان ها 
این عــدد را به افتخــار او و بــه احترام 
فعالیت هایــش در شــیمی بــه نامش 

نام گذاری کرده اند.

 تعیین مقدار 
برای عدد آووگادرو

اگر شــما یک کارتون دوازده تایی تخم 
مرغ داشته باشید می توانید بازش کنید 
و تخم مرغ ها را بشــمارید تــا بفهمید 
یک دو جیــن معادل دوازده اســت اما 
نمی توان کار مشابهی درمورد یک مول 
کربن انجام داد. اتم های کربن بســیار 
ریز هستند و با چشــم دیده نمی شوند 
و تعداد آن ها بســیار بیشــتر از میزانی 
است که بتوان آن را شمرد. پس باید راه 
دیگری برای به دست آوردن میزان عدد 
آووگادرو پیدا کنیم. راه های زیادی برای 
مشخص کردن این عدد جادویی وجود 
دارد اما در اینجا به بررســی یک روش 

ساده می پردازیم:
آزمایش با دو قطعه الکترود مســی که 
در محلول مس ســولفات قرار گرفته اند 
آغاز می شود. وقتی جریان الکتریسیته 
از میان سیستم عبور داده می شود، مس 
از یک الکترود کنده شده و روی صفحه 
دیگر رسوب می کند. این بدین معنی 
اســت که یکی از الکترود ها افزایش 
جرم و دیگری کاهش جرم خواهند 
داشــت )که میزان این افزایش و 

کاهش نیز برابر خواهد بود(.
هنگامی که اتم مس از یک الکترود 
کنده می شود، مانند یک حامل بار  
در مداری کامل )باتری، ســیم ها، 
مس، محلول( عمــل می کند. اگر 
جریان را در این مــدار اندازه گیری 
کنیم و زمان را نیز داشــته باشــیم، 
می توانیــم از تعریــف جریــان برای 
به دســت آوردن مجمــوع انتقــال بار 
استفاده کنیم )که جابه جایی یون های 

مس خواهد بود(.
پس بگذاریــد یک جمع بنــدی انجام 
دهیم: جریانی میان مس و مس سولفات 
برقرار می کنیم. یون هــای مثبت مس 
از یــک الکترود به دیگــری انتقال پیدا 
می کننــد و تغییری در جــرم به وجود 
می آورنــد )کــه می تــوان آن را اندازه 
گرفت(. می توان زمــان، جریان و مقدار 
کلی انتقال بار از یک الکترود به دیگری 
را اندازه گرفــت. از آنجایی که یون مس 
بار مثبتی معــادل با بار یــک الکترون 
دارد، تعــداد یون هــای انتقــال یافته 
را می توان به دســت آورد. با دانســتن 
اینکــه یک مــول مــس ۶3/54۶ گرم 
است، قادر به به دســت آوردن رابطه ای 
میان تغییرات در جــرم و تعداد مول ها 

خواهیم بود که عدد آووگادرو است.

حتی خود آووگادرو از عدد آووگادرو چیزی نمی دانست!

پل فیزیک و شیمی
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قهرمانی ربات های شبیه ساز امداد و نجات
دانشگاه امیرکبیر: تیم دانشــگاه امیرکبیر با پیروزی برابر همه رقبای خود، با اقتدار 
کامل برای چندمین بار قهرمان نوزدهمین دوره مسابقات جهانی ربوکاپ 2015 در کشور 
چین شود. این مسابقات با حضور تیم هایی از کشورهای مصر، ترکیه، چین، ژاپن و ایران 
برگزار شد که تیم ربات های شبیه ساز امداد و نجات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به عنوان 

یکی از پرافتخارترین تیم های ایران و جهان در این دوره از بازی ها نیز حضور داشــت. در ســه روز ابتدایی مسابقات، 
مرحله مقدماتی این لیگ و در روز پایانی رقابت نهایی آن برگزار شد که تیم S. O. S دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق 
شد با پشت سر گذاشــتن همه رقبای خود در این دوره از مســابقات، با اقتدار به عنوان قهرمانی این مسابقات برسد.

امضای تفاهم نامه با دانشگاه هوافضای مسکو
دانشگاه شیراز: هم زمــان با حضور هیئت دانشگاه شــیراز در نخستین اجالس 
روسای دانشگاه های برتر ایران و روسیه، تفاهم نامه همکاری های علمی پژوهشی 
بین دانشــگاه شیراز و دانشــگاه هوا فضای مســکو منعقد شــد. خانم دکتر زهره 
عظیمی فر، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشــگاه شــیراز گفت: بر اساس 

این تفاهم نامه تبادل استاد و دانشجو و گســترش اجرای طرح های علمی پژوهشی مشترک بین دو دانشگاه 
تقویت می شــود. در دو ســال گذشــته بیش از 10 تفاهم نامه علمی بین دانشــگاه شــیراز و دانشگاه های 

کشورهای مختلف مانند آلمان، فرانسه، ترکیه، ایتالیا، رومانی، کویت و عراق امضا شده است.

دستور پخت های تخم مرغی
نیویورک، ایثــاکا: هیچ صبحــی لذیذتر از 
یک صبح تخم مرغی نیســت! تخــم مرغ باید 
جــزء جدایی ناپذیر صبحانه باشــد. چه شــما 
دوســت داشــته باشــید زرده آن را به صورت 
درســته ببینید، یا در میان سفیدی آن پخش 
باشد و اندکی هم از ســرخ کردن زیاد، طالیی 
شده باشد، همیشه جای مناســبی برای تخم 
مرغ در صبحانــه وجود خواهد داشــت. اما اگر 
می خواهید تخم مرغ را در دانشگاه میل کنید، 

می توانید:
الف( به بوفه مراجعه کنید؛

ب( ماهی تابه بخرید و خودتان درست کنید.
اما بــه مایکروفــر هم ســالم کنید کــه همه 
تصوراتتــان را از تخم مــرغ تغییــر می دهد. 
بســیاری از مــردم نمی دانند کــه می توانند 
ترکیبات مختلفی از تخم مــرغ را در مایکروفر 

درست کنند.
نیمــرو: یــک صبحانــه کالســیک. نســخه 
مایکروفری نیمرو همان کارکرد را دارد. تنها به 
یک بشقاب )یا حتی ماگ( مخصوص مایکروفر، 
چند عدد تخم مرغ، چند قاشــق شیر و نمک و 
فلفل برای طعم دادن نیاز دارید. مواد مذکور را 
مخلوط کنید و همه را به مدت چند دقیقه درون 
مایکروفر به میزان دلخواه خود بپزید. شــخصا 
دوســت دارم تخم مرغ هایم حالــت خامه ای 
داشته باشد و کامل سفت نشــود. گاهی اوقات 
مایکروفر خروجی بهتری از پخت سنتی نیمرو 

تولید می کند.

نیمرو دوست ندارید؟ دوست دارید زرده آن باال 
باشد؟ مایکروفر به این نیاز شما جواب می دهد. 
نیاز به بشــقاب و روغن دارید. بشقاب را با کمی 
روغن چرب کنید، تخم مرغ را روی آن بشکنید و 
سوراخ کوچکی روی زرده ایجاد کنید تا از انفجار 
زرده پیشــگیری کنید!  اما از طرفی نباید زرده 
روی ســفیده پخش شــود برای همین با دقت 
این عملیات را انجام دهید. برای من حدود یک 

دقیقه طول می کشد تا نیمرو حاضر شود.
املت بــدون شــک بهتریــن دســتور پخت 
مایکروفــری تخم مرغــی من اســت. به نظرم 
مایکروفر بــرای این کار عالی اســت. می توانید 
تخم مرغ را بپزیــد در حالی که پنیــر روی آن 
آب می شــود. مانند دســتور قبلی، بشقاب را با 
روغن چرب کنید و تخم مرغ را روی آن بریزید. 
حدود 30 ثانیه مایکروفر را روشن کنید تا تخم 
مرغ ها نیم پز شــوند. ســپس پنیر رنده شده یا 
دیگر مخلفاتی را که دوســت دارید، مثل انواع 
سبزیجات، روی آن یا در کنارش بریزید. سپس 
بشــقاب را درون مایکروفر برگردانید تا به مدت 
یک دقیقه بپــزد و پنیــر کاماًل  آب شــود. اگر 
مخلفات را جدا کرده بودید، می توانید با استفاده 

از چنگال، با هم ترکیبشان کنید. نوش جان! 

روی خط خارج

نیــوجـرسـی،  کمی آن سو تر
پرینســتون: در ترجمه: حسین رجبی

حال خواندن این خطوط که هســتید، 
ممکن است دانشــجویانی باشند که از 
االن درگیر میان ترم ها شــده باشــند. 
آن هــا بــه حــل معــادالت امتحانی 
پرداخته اند، درباره تئوری های مختلف 
بحــث کرده اند، بــا میان تــرم درگیر 
شــده اند و باالخــره زنــده مانده اند تا 
داستانشــان را بازگو نمایند. اما »زنده 
مانــدن« از یــک امتحــان بــه چــه 

معناست؟
حــدود یک هفتــه قبل حــال یکی از 
دوستانم را پرســیدم که پاسخ داد زیاد 
خوب نیســت: »برای امتحان اقتصادم 
خیلی استرس دارم«. اما او این کالس 
را خیلی دوست داشــت پس چرا باید 
اســترس داشــته باشــد؟ او توضیح 
می دهــد: »مهم نیســت چقــدر این 
کالس را دوست داشته باشم، مهم این 

است که چه نمره ای از آن می گیرم«.
پاســخ وی به نظر نادرســت می آمد. 
وقتی مــا با امتحان مواجه می شــویم، 
حتــی اگر بــه موضــوع آن عالقه مند 

باشــیم، اســترس ما بر لذت مــا غلبه 
خواهد کرد. دوســت من بــرای اینکه 
منظورش را واضح تر بیان کند توضیح 
داد که شــغل مورد نظرش در آینده به 
نمرات باال وابسته است. من نگرانی ا ش 
را درک می کنم: مــا در دنیایی زندگی 
می کنیم کــه برای معیارهــای عینی 
ارزش قائل اســت. اما من مخالف روش 
مواجهه پرینستون با امتحانات هستم.

همه شرکت کنندگان در درس »علوم 
کامپیوتر عمومی« شــاهد خوشحالی 
بســیاری بودند وقتی هفته گذشــته 
اعــالم شــد هیــچ تکلیفــی در زمان 
امتحانــات میــان تــرم داده نخواهد 
شــد. اما کار به اینجا ختم نشد! استاد 
درس در ایمیلی بــه همه اطالع داد که 
کالس نیز ندارند. ایــن خبر برای همه 
دانشجویانی که فکرشان مشغول انواع 
میان ترم ها و تمرین هــا و پروژه ها بود، 
یک موهبت بود. امــا نمی دانم آیا این 
تصمیم، اثر آموزشی خود را نیز داشته 

باشد.
تجربیــات آموزشــی در هر شــکل از 
پیوســتگی در کســب بخش هــای 

مختلف مواد آموزشــی بهــره می برد. 
مثــاًل موضوعــات مختلــف در علوم 
کامپیوتــر، همگی مکمــل یکدیگرند. 
شکســتگی در میان این پیوســتگی 
ممکن اســت کیفیت تجربه آموزشی 

را دچار خدشه کند. 
درمــورد کالس مذکور، اســتاد درس 
کالسش را به خاطر امتحان تغییر داد، 
نــه برعکس و ایــن تنها نمونــه از این 
دست نیســت. طی هفته گذشته بارها 
شنیدم که دانشجویان سر کالس های 
خود به خاطر امتحان حاضر نمی شوند 
 و نمره خــوب را به یادگیــری ترجیح 

می دهند.
نمی دانم تاکنون فکــر کرده اید که هر 
کالس درس چقدر هزینه دارد، اما من 
این کار را انجــام داده ام. با اینکه هزینه 
دقیق هر کالس بــا دیگری تفاوت دارد 
اما بدون شــک رقم باالیی است. وقتی 
امتحانات با فراینــد اصلی یادگیری در 
تداخل است آیا زمان آن نیست که روند 
امتحانــات را بازنگری کنیم؟ مســئله 
اصلی اینجاســت که تعریف امتحانات 
را مشخص کنیم. »امتحان« به صورتی 

که در حال حاضر اســتفاده می شــود، 
ترس را در صدها دانشــجو برمی انگیزد 
که به ســرعت نمرات خــود را با آینده 
شغلی شان پیوند می دهند. اما آیا نباید 
امتحان را به عنوان یــک فرصت برای 
دانشجو برای ارزیابی خودش و نیز مواد 
آموزشــی قلمداد کرد؟ امتحان باید به 
شــکل یک فرصت یادگیری باشد، باید 
در فرایند آموزش دخیل باشــد به جای 
اینکه آموزش فدای امتحان شــود. اگر 
امتحانات این گونه نباشــند، پس چرا 
اصوالً باید باشــند؟ برای اینکــه به ما 

بگویند چقدر می دانیم؟ 
فکر می کنم همه دانشجویان به اندازه 
کافی مورد ارزیابی قــرار گرفته اند که 
به اینجا رســیده اند و اینکه ما به اندازه 
کافــی از ارزیابی خودمــان آگاهیم و 
نیــازی به یک عــدد یا نامه بــرای آن 

نداریم.
به صــورت ایدئــال، امتحانــات باید 
به صورت یکپارچــه در فرایند آموزش 
قرار گیرند در آن صورت نیازی نخواهد 
بود یــک هفته آموزشــی را وقف زنده 

ماندن برای امتحانات کنیم.

جان سالم به در بردن از امتحانات میان ترم

کمیک برگزیده
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کشف ابرماده ای جدید برای مخابره نور
ممکن است به زودی شاهد از بین رفتن مشکل داغ شدن لپ تاپ ها، گوشی های هوشمند 
و تبلت ها باشیم. الکترون ها اطالعات را درون یک مدار با خود حمل کرده و بخشی از انرژی 
خود را به عنوان گرما از دست می دهند. اما ممکن است با جایگزین کردن فوتون ها این مشکل 
حل شده و هدر رفت انرژی نیز نداشته باشیم. فوتون ها می توانند با گرفتن جای الکترون ها در 

مدارهای الکتریکی از هدررفت انرژی به صورت گرما جلوگیری کرده و انتقال داده را نیز سرعت ببخشند. در راه جایگزینی 
این فناوری مشکالت بسیاری وجود دارد که یکی از آن ها با ســاخت ابر ماده ای جدید از میان برداشته شده است. در ماده  
جدید کشف شده مقدار شکست صفر بوده و به این معنا است که نور به راحتی و با سرعت باال می تواند در آن حرکت کند. 

میزی برای تمام فصول
همیشه تحقیقات نشان داده اند نشستن به مدت طوالنی پشت میزکار برای سالمتی 
افراد مضر است و میزهای کار پیشرفته کم کم در ادارات پیشرو در زمینه  فناوری جای 
خود را پیدا می کنند. میز کارAltwork Station   به تازگی معرفی شده. قابلیت هایی 
که این میز کار در اختیار شما قرار می دهد در نوع خود کم نظیر است. این میز تنظیمات 

شخصی سازی زیادی را در اختیار کاربر قرار می دهد تا در صورتی که او مایل به کار کردن در شرایط مختلف باشد 
به راحتی بتواند میز را طبق سلیقه  خود تنظیم کند. به لطف مهندسی عالی این میز کار، کاربر چه در حالت نشسته، 

درازکش یا حتی ایستاده می تواند به راحتی با سیستم خود کار کند. 

افیـــــــــــــــــــــــــک

مقایسه اندروید 6 و آی او اس9

جنگ تمام نشدنی
زمان زیــادی از معرفی نســخه   اف یک

نهایــی اندرویــد ۶ و آی او اس۹ سحر بختیاری
محبوب تریــن  از  نســخه  آخریــن  نمی گــذرد؛ 
سیســتم عامل های مــورد اســتفاده در تبلت هــا و 
گوشی های هوشــمند که حاال انتخاب یکی از آن ها به 
عنوان سیســتم عامل ســخت تر نیز شــده اســت. 
 می خواهیم ایــن دو سیســتم عامل قدرتمند را با هم

 مقایسه کنیم.

از نظر ظاهر
نه اندروید ۶ و نه آی او اس۹  هیچ کدام نســبت به نسل 
قبلی خــود تغییر ظاهری زیادی نداشــته اند. طراحی 
متریال گوگل همچنان رنگارنگ بوده و توجه کاربران 
را بیشــتر به خود جلب خواهد کرد اما آی او اس  به طور 
 کلی مرتب تر و زیباتر است. در بهترین حالت اندروید ۶

دارای ظاهری آراســته و منظم با خطوط کالســیک 
اســت. در طرف مقابل و با چشــم انتقادی، آیکون ها 
در این سیســتم عامــل کارتونی به نظــر می آید و در 
بخش های مختلف رنگ سفید بیشتر از حد معمول به 
چشم می خورد. به طور مشابه ممکن است در نگاه اول 
آی او اس بسیار زیبا به نظر برسد، اما بعد ظاهری قدیمی 
و تکراری به خــود می گیرد. با این حــال انتخاب بین 
ظاهر این دو سیستم عامل بســیار دشوار است و شاید 
با اجرای اپلیکیشن یکسان روی هر دوی آن ها بتوانید 
انتخاب راحت تری داشــته باشــید. جایی که برتری 
آی او اس  کامال به چشــم می خورد، در تبلت هاســت، 
مثال ویژگی هایــی مانند چند وظیفــه ای خودنمایی 
می کننــد. در نقطه  مقابــل رابط کاربــری اندروید در 
تبلت ها بسیار کشیده و نامفهوم به نظر می رسد و شاید 
 یکی از دالیل عدم معرفی تبلت نکســوس همین مورد 

بوده است.

بزرگ ترین وجوه تمایز از نظر کارکرد
پس از گذشــت ســال های متمادی همچنان اندروید 
با اختالف، بهترین سیســتم عامل برای عالقه مندان 
به سفارشی ســازی و تغییــر در ظاهر اســت. هر چند 
آی او اس نیز بــه تازگی اجازه  اضافه کــردن ویجت در 
بخش اعالنات را به اپلیکیشــن ها می دهــد اما اگر نیاز 
به یک تقویــم در صفحه هوم خود داریــد باید اندروید 

را انتخاب کنید. در اندروید می توانید النچری متفاوت 
نصب و اجرا کــرده و ظاهر کل سیســتم عامل را تغییر 
دهید، طوری که اصال به هیچ عنوان ظاهری مانند قبل 
نداشــته باشــد، این قابلیت از بزرگ ترین ویژگی های 

اندروید است.
مورد دیگــر اپلیکیشــن های پیش فرض اســت. اگر 
عالقه ای بــه اپلیکیشــن پیش فــرض ماننــد دایالر 
یا پیام رســان اندروید نداشــته باشــید می توانید از 
اپلیکیشنی دیگر به راحتی اســتفاده کنید. اما اپل این 
اجــازه را به کاربــر نمی دهد هر چند کــه این موضوع 
برای بسیاری مشکل محسوب نمی شــود، با این حال 
توســعه دهندگان اندرویدی دسترســی بیشــتری 
به اعماق سیســتم عامل اندروید دارند کــه می تواند 
باعث بهبــود تجربه  کاربــر نیز شــود. در نقطه مقابل 
اپل امنیــت باالی سیســتم عامل خود را بــه رخ رقبا 
 Siri می کشــد. برای مثال هیچ یــک از اطالعاتی که
دریافت می کند به دیتابیس اپل ارســال نمی شــود و 
داخل خود گوشــی ذخیره می شــود. هر چند ممکن 
اســت این عامل باعث افت دقت عملکرد Siri شــود 
 اما می تواند عاملی بــرای اعتماد بیشــتر به آی او اس 

باشد.
مشــکل دیگر پیوســتگی در دریافت به روزرسانی ها 
اســت. اگر گوشــی غیر از نکســوس داشــته باشید 

ممکن اســت مدت ها برای دریافت آخرین نســخه از 
سیســتم عامل اندرویــد منتظــر بمانیــد. در نقطه 
مقابــل به روزرســانی های آی او اس بــه راحتی حتی 
در آیفون های قدیمــی نیز قابل دریافت هســتند. اما 
اگر در دنیــای اندرویــد بخواهید چنیــن تجربه ای 
 داشــته باشــید باید یک گوشــی از بین نکسوس ها 

انتخاب کنید.
از طرف دیگــر اســتفاده از آیفــون یا آیپــد در کنار 
دســتگاهی که توســط اپل ســاخته نشــده بسیار 
ســخت اســت. اما سیاســت گوگل طوری است که 
کــوچ کــردن از اندرویــد به سیســتم عامــل کروم 
یا حتــی آی او اس بســیار آســان تر اســت. در واقع 
برای گــوگل این موضــوع که از ســرویس های آن در 
 گوشــی های اپل نیز اســتفاده کنیــد، رضایت بخش

 است.

اپلیکیشن های پیش فرض و اکوسیستم
اپــل و گوگل هــر دو بــا گذر زمــان ســعی در بهبود 
اپلیکیشــن های پیش فرض خود داشته اند. تمامی این 
اپلیکیشن ها به طور منظم بهبودهای کوچکی دریافت 
می کنند که در این مقاله فرصــت کافی برای پرداختن 
به تمامی آن ها وجود نــدارد اما چنــد ویژگی متمایز 
کننده  شــاخص در بین اپلیکیشــن های پیش فرض 
اندروید و اپلیکیشــتن های پیش فرض آی او اس وجود 
دارد.گوگل ابزار فوتوز خــود را دگرگون کرده و در حال 
 حاضر به نظر می رســد عملکــرد بهتــری در قیاس با

 iCloud photo library اپــل دارد. بــا ایــن حال 
اپلیکیشــن عکس گوگل برای هر دو سیســتم عامل 
ارائه شــده اســت و این مورد باعث می شــود تا وجود 
این ســرویس دلیلی برای انتخاب گوشــی اندرویدی 
 بــه جــای گوشــی دارای سیســتم عامــل آی او اس

 نباشد.
همان طور که قبال اشاره کردیم، اســتفاده از آی او اس 
زمانی آســان تر می شــود کــه ابزارهای اپــل را برای 
کارهای مختلف خود انتخاب کرده باشــید. هیچ یک از 
اپلیکیشن های پیش فرض اپل به جز سرویس موسیقی 
این شــرکت، برای اندروید ارائه نخواهند شد. در حالت 
کلی رفتن بــه ســمت آی او اس و OS X آســان تر از 

کوچ کردن از آن است.
تنوع اپلیکیشــن ها در هر دو سیســتم عامل بســیار 
زیاد است و غالب اپلیکیشن های پراســتفاده برای هر 
دو سیســتم عامل به صورت هم زمان ارائه می شــوند. 
اما اپلیکیشــن های کوچک ابتدا برای آی او اس عرضه 
می شوند چرا که نیازی به کدنویسی برای طیف وسیعی 
از گوشی های هوشــمند در آی او اس وجود ندارد و تنها 
آیفون ها و آیپدها هســتند که از این سیستم عامل بهره 

می برند.
در هر بررسی، این نکته کلی همواره به چشم می خورد 
که هر چقدر کــه اپل سیســتم خودش را بســته نگه 
می دارد، در مقابل گوگل)و مایکروسافت( خدمات خود 
را طوری ارائه می دهند که در دســتگاه های اپل هم به 
سادگی قابل اســتفاده باشند و این شــاید بزرگ ترین 

تفاوت بین رویکردهای این شرکت ها باشد.
منبع: زومیت

Boomerang
اینســتاگرام بــه تازگــی 
اقدام به ســاخت و انتشــار 
اپلیکیشــن هایی همسو با 

شبکه  اجتماعی خود و مرتبط با عکس و ویدئو کرده 
Hyperlapseاست؛ به طوری که ابتدا اپلیکیشن

را در رابطه با ساخت ویدئوهای بدون لرزش و سپس 
Layout را برای ساخت تصاویر با قاب های متفاوت 
برای گوشی های موبایل منتشر کرد. هم اکنون نیز 
چند روزی است که این تیم اپلیکیشن سوم خود را 
با نام Boomerang منتشر کرده است؛ برنامه ای 
که وظیفه  ســاخت ویدئوهای کوتاه و تکرار شونده 
را بر عهده دارد و قادر اســت یک ویدئوی کوتاه چند 
ثانیه ای، یا ده تصویر ثبت شده پشــت سر هم را به 
ویدئویی تکرار شونده تبدیل کند. البته نکته  مهمی 
که در ایــن بین وجود دارد این اســت که ویدئوها یا 
تصاویر، بعــد از اتمام اولین پخــش، مانند تصاویر 
Gif از نو پخش نخواهند شد؛ بلکه بالفاصله پس از 
اتمام پخش اول، به صورت معکوس )reverse( و 
از انتها به ابتدا شــروع به پخش می کند و به همین 
ترتیب نیز ویدئویی تکرار شونده را به وجود می آورد. 
امکان اســتفاده از هر دو دوربین پشت و جلو نیز در 
نظر گرفته شده است تا بتوانید به صورت سلفی نیز 

ویدئوهای بومرنگی و جذاب به وجود بیاورید.

Arrow 
Launcher

این روزها مایکروســافت 
پــروژه لطــف   بــه 

  Garage Team و با انتشــار اپلیکیشن هایی 
مخصوص به این پلتفــرم در بازه هــای زمانی 
منظم، حســابی در دل کاربران اندرویدی جا باز 
کرده اســت.Arrow Launcher یکی دیگر 
از اپلیکیشن های ساخته شــده توسط این تیم 
است که یک النچر بسیار عالی و زیبا را در اختیار 
کاربران اندرویدی قرار می دهد که البته با انتشار 
این برنامه، تعریف جدیــدی نیز از النچرها را در 
پلتفرم اندروید به وجود آورد؛ چراکه پیش از این، 
النچر های اندرویدی همگی از یک قانون خاص، 
یعنی یک صفحــه  خانگی و یــک گزینه برای 
دسترسی به لیست برنامه ها پیروی می کردند، 
در حالی که Arrow Launcher بخش های 
بســیار کاربردی و جدیدی را به این ابزار اضافه 
 Arrow Launcher کرده اســت. درواقع در
صفحه  خانگــی با صفحه  برنامه ها یکی شــده و 
عالوه بر آن، بخش هــای دیگری نیز به آن اضافه 
شــده اســت؛ به طوری که با اجرای این النچر، 
چند صفحه  مختلف در اختیار خواهید داشــت 
که هر کــدام، مربوط بــه یک ابــزار کاربردی 

خواهند بود. 

نرم افزار

نرم افزار
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پیشنــــــــــــــــــــهاد

حســین علیزاده موســیقی آذری را دوست 
دارد، این را می توان از بازخوانی اش از »ساری 
گلین« که از قطعه هــای معروف محلی آذری 
اســت، فهمید. او می گوید: »من سال ها پیش 
موســیقی آذربایجان را نزد اســتاد ســلیمی 
کار کرده ام و به این موســیقی تســلط دارم«. 
علیزاده ســال ها پیش قطعاتــی را در آلبومی 
با نام ســرود های آذربایجان با صدای نصراهلل 

ناصح پور منتشر کرده بود. 
اما این آهنگساز سال گذشــته در اجراهایی با 
گروه هم آوایان باز هم به ســراغ قطعات آذری 
رفت، این بار بــه خوانندگی محمد معتمدی و 
پوریا اخواص  هم خوانی 
و راحلــه برزگری. همان 
زمــان می خواســت از 
آذری  خواننــده ای 
اســتفاده کنــد؛ اما کار 
را به معتمدی ســپرد که می گفــت مثل یک 
بازیگر خوب سینماست و می تواند نقش های 
متفاوت را به خوبی ایفا کرده و با انواع سلیقه ها 
خودش را تطبیق دهــد و توانایی صدایش هم 
باالست. این قطعات با اســتقبال فراوانی هم 
روبه رو شد، نه فقط درمیان آذری زبان ها که از 
سوی فارسی زبان ها؛ تاحدی که بسیاری نیمه 
آذری کنســرت او را بهتر از نیمه فارســی اش 

خواندند. 
حاال حســین علیزاده این قطعات را به همراه 
دیگر قطعه هــای آذری اش در مجموعه ای با 
نام عشقیم گل شــامل یک سی دی تصویری 
از آن کنسرت و یک آلبوم صوتی منتشر کرده 

است. 

عشقیم گل

اگر مــن نفرت انگیز 1 و 2 را دیده باشــید، قطعا 
شــما هم مثل همــه به جای شــخصیت های 
اصلی داســتان، عاشــق »مینیون ها« شده اید، 
موجــودات کوچک زردرنگ دوست داشــتنی 
با صدا و لهجــه و اداهایی بامزه. مینیون ها نه تنها 
محبوب ترین شخصیت های این دو کارتون بودند 
و باعث فروش باالی آن شدند، که می توان گفت 
از محبوب ترین شخصیت های خلق شده سینما 
هســتند. حاال آن ها برای خودشان انیمیشینی 
با عنوان مینیون ها دارند که سرگذشتشــان را 
پیش از داســتان من نفرت انگیز روایت می کند. 
در این انیمیشــن کــه محصول 2015 اســت 

می بینیم که مینیون ها از 
ابتدای خلقتشان همواره 
خالفکارترین  به دنبــال 
موجــود روی زمین برای 
رهبری شــان بوده اند، اما 

همه تالش هایشان با شکست مواجه شده است. 
آن ها که حاال رئیسی ندارند تا درخدمتش باشند 
و خالف کنند، افسرده شــده اند و برای رهایی از 
این وضع سه تا از آن ها تصمیم می گیرند به دنبال 
خالفکارترین آدم در خالف آباد بروند. سینما تک 
کورش این انیمیشن را 13 آبان پخش می کند. 
اگر شما هم مثل این بنده به کارتون عالقه دارید، 
بروید این انیمیشن را در سینما ببینید و بخندید. 
ضمنا بدانید فیلم را همراه با تعداد زیادی بچه در 
سینما خواهید دید که با صدای بلند می خندند 
و لذا کیف تماشــای فیلم مضاعف می شود. بعد 
از فیلم هم بچه ها می آیند روی ســن و با آهنگ 
دامبولی بپربپــر می کنند کــه در این لحظات 

می توانید سالن را ترک کنید!

مینیون ها

درباره عاشــورا، رمان زیاد نوشــته شده 
که هر کدام بخشــی از این واقعه بزرگ را 
انتخاب و روایت کرده اند. جالب اینجاست 
که مخاطب معموال پایان داســتان را هم 
به روشــنی می داند اما باز هم پای روایت 

می نشیند. در این میان شاید انتشارات نیستان نقش 
پررنگ تری در روایت های محرمی داشــته باشــد 
مخصوصا زمانی که سید مهدی شجاعی سرحال بود 
و هنوز ســردردهایش به او اجازه کار می دادند. حاال 
نامیرا از همان انتشارات اســت با نویسندگی صادق 
کرمیار. کرمیار را بیشتر در حوزه ادبیات دفاع مقدس 
می شناســند. این کتاب اولین بار در ســال 1388 

منتشر شد و نویسنده در سال بعد به خاطر 
همین کتاب در جایزه ادبی جالل، شایسته 
تشویق قرار گرفت. نامیرا رمانی است که 
وقایع کوفه را به خوبی ترســیم می کند و 
خواننده را در شرایط ان زمان قرار می دهد 
تا بیندیشــد که تصمیم گیری در آن شرایط چقدر 
سخت است و چگونه باید عمل کرد که بعدا پشیمان 
نشد. این کتاب شــخصیت محور است و در دل خود 
رمانس و عشــق را هم زمان دارد و می تواند مخاطب 
را به خوبی بــا خود همراه نماید. کتــاب دارای 33۶ 
صفحه است که نسخه الکترونیکی آن  را می توانید به 

قیمت 3000 تومن از فیدیبو بخرید. 

نامیرا

این شــب ها در تماشــاخانه ســنگلج نمایشــی 
روی صحنه اســت با نــام بیضایی. نمایشــی که به 
گفته کارگردانش محمد مســاوات نه با شخصیت 
حقوقــی بهرام بیضایــی که با شــخصیت حقیقی 
او ارتباط دارد. این اثر نمایشــی به شــیوه ای مدرن 
داستان های اسطوره ای ایرانی را به تصویر می کشد، 
به این ترتیب که در ســه مجلس داستان »رستم و 
سهراب«، »سیاوش و ســودابه« و »ضحاک« را به 
شــیوه ای نو اما بر پایه نمایش های آیینی و ســنتی 

روایت می کند. بیضایــی زبان آهنگین و 
فرم نمایشی خود را از آثار بهرام بیضایی از 
جمله نمایش مجلس سهراب کشی او وام 
گرفته است. مساوات درباره  دلیل نگارش 
نمایش نامه ای با ایــن موضوع می گوید: 

»شــاید یک دلیل آن از لجاجتی نشــئت بگیرد که 
این اسم را انتخاب کردم. احساس می کنم بیضایی 
جزء معدود هنرمندان این مملکت اســت که همه  
بار نمایِش رو به احتضار »ایرانی« برای سالیان دراز، 
روی دوشش بوده اســت«. مساوات خود را به شدت 
مدیون قلم و نگاه بیضایی و همچنین دستاوردهایی  
می داند کــه بیضایی به واســطه  پژوهش های چند 
ساله اش درخصوص اســطوره های ایرانی و تئاتر و... 
به یادگار گذاشته اســت.  نمایش بیضایی تا 30 آبان 
در تماشاخانه سنگلج به نشانی پایین تر 
از میدان حســن آباد، ضلع جنوبی پارک 
شهر، خیابان بهشــت روی صحنه است. 
قیمت بلیت 15 هزار تومان و یکشنبه ها 

هم نصف قیمت است.

بیضایی

رضا عابدینــی قطعا شناخته شــده ترین گرافیســت 
پس از انقالب اســت که با آثارش اثری جدی بر نســل 
گرافیســت های پس از خود گذاشته است. عابدینی که 
سال ها به موضوع تایپوگرافی پرداخته است، این روزها 
نمایشــگاهی از 8۹ اثرش با عنــوان »طراحیخط« در 
گالری آب انبار برپا کرده اســت. او که ســال های اخیر 
را با تدریس در دانشــگاه های مختلــف دنیا، برگزاری 
ورک شاب و کســب تجربه های کاری مختلف در زمینه 
گرافیک گذرانده، حــاال با این نمایشــگاه از آثارش به 
تهران آمده است. آثاری که در مرز میان طراحی و خط 
قرار دارد و از دلبستگی طوالنی و عمیق او به این هر دو 

خبر می دهد.
لفظ گراف در اصل از گرافو یونان باستان و التین گرافیا 
مشتق شــده اســت و هم زمان بر دو معنا داللت دارد: 
طرح کردن و نوشــتن و ثبت کردن! در دوران جدید اما 
این معانی دچار کج فهمی یا فراموشــی شده اند و همه 
تالش این نمایشگاه بر آن است که بخش فراموش شده 
خط را به هر دو معنی مورد توجــه قرار دهد، خط هایی 

که هرچند خوانا نباشند.
رضا عابدینی خود در مقدمه  کتاب نمایشگاهش نوشته 
است: »سعی نکنید که این نوشته ها را بخوانید! آن ها را 
ببینید. این ها نوشته هایی برای خوانده نشدن هستند«. 
او در ادامه برای رساندن بیشتر منظورش، با کنایه ای به 
مخاطبانش پیشنهاد داده است که اگر اصرار به خواندن 
نوشــته هایی دارند، بروند این کتاب ها را بخوانند: خط 

سوم، درباره شخصیت، ســخنان و اندیشه های شمس 
تبریزی | ناصرالدین صاحب الزمانی، محمد حســین | 
تهران |عطایی | 1373، چنین گفت زرتشت | آشوری، 
داریــوش | تهــران | آگاه | 1370، کتــاب عهد جدید 
| انجیل مقدس | بیل سوســائیتی دارالســلطنه لندن 

 .1۹32|
عابدینی نوشته است: »چرا ما تصور می کنیم هر نوشته 

به خودی خود و بدون در نظر گرفتــن محتوایش باید 
ارزش خواندن داشــته باشــد؟«. به گفته او وقتی یک 
فیگور طراحی می شود، تشــخیص اینکه این طراحی 
خوبی اســت یا نه، کار چندان دشواری نیست؛ اما وقتی 
کلمه ای طراحی می شــود، معیار بــرای خوبی یا بدی 
چیســت؟ عابدینی تاکید دارد که دست خط آدمیزاد، 
همچون لهجه و آهنگ صدایش به هنگام سخن گفتن، 

بخشــی از روح نویســنده را در خود دارد و در عالم ما 
هیچ چیز میسر نیست مگر از طریق فرم.

»اصرار بــه درک مفهــوم یــک نوشــته، خواننده را 
از دیدن کلمات محــروم می کند«. ایــن درواقع همه 
حرف عابدینی اســت. به بــاور او مقدار دانشــی که ما 
از طریــق خوانــدن و درک اطالعــات یــک نوشــته 
به دســت می آوریم، به هیچ وجه باارزش تر از اطالعات 
تصویــری مــا از همــان نوشــته نیســت؛ چراکه ما 
نمی نویســیم، بلکه یاد گرفته هایمــان را برای دیگران 
بازنویســی می کنیم: »همه حرف های مهــم در عالم 
قبال نوشته شــده اســت. انصافا چند متن می شناسید 
 که ارزش خوانا نوشــته شــدن داشــته باشــند، که 

خوانده شوند؟«
رضــا عابدینــی، زاده 134۶ تهــران و فارغ التحصیل 
رشــته طراحی گرافیک از هنرستان هنرهای تجسمی 
پسران تهران و رشته هنر از دانشــگاه هنر تهران است. 
او فعالیت حرفه ای خــود را از ســال 13۶8 آغاز کرده 
و تاکنون چندین جایــزه بین المللی را بــرای آثارش 
دریافت کرده اســت. عابدینــی اولین طــراح ایرانی 
 اســت که نامش در کتاب تاریخ طراحــی گرافیک مگز 

ثبت شده است.
برای دیدن آثــار عابدینــی می توانید هــر روز به جز 
شــنبه ها تا 5 آذر، به گالری آب انبار بــه آدرس خیابان 
انقــالب، دروازه دولــت، خیابــان خاقانــی، کوچــه 

روشن منش، شماره 2 از ساعت 3 تا ۹ شب بروید.

نوشته هایی برای خوانده نشدن
نگاهی به نمایشگاه »طراحیخط« رضا عابدینی
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وضعیت پارک در یکی از 
کوچه های اطراف و نزدیک 

دانشگاه توسط دانشجویان، 
به دلیل نبودن پارکینگ 

مناسب.

جزوه :(

جزوه نیز همچون بسیاری 
از ابداعات بشــری از همان 
آغاز آفرینش وجود داشته 
است. نخستین جزوه ای که 
از انســان های اولیه کشف 
شده است جزوه نحوه جدا نمودن گوشت راسته 
از ســتون فقرات ماموت گــوش دراز قهوه ای 
خرمایی است که گویا مبحث تست خیزی نیز 
بوده، چرا که چندین ســنگواره پیدا شده است 
که در آن چند جوان اولیه در حال گرفتن جزوه  

از دختر خوش خط کالسشان هستند. 
تاریخ بشــری از لحاظ جزوه به سه دوره زمانی 

تقسیم می شود:
سنگلوســی: عده ای از دانشــمندان که بنده 
طی مطالعاتی به شخصه در شماره های آینده 
بیکاری شان را اثبات خواهم کرد، گرفتن جزوه 
را بعد از طاعون مهم ترین عامل مرگ و میر در 
این دوره می دانند. در این دوره جزوه ها را روی 
سنگ می نوشتند و اگر آخر ترم پسر بنده خدا 
می رفت از دخترک جــزوه بگیرد، دختر هم از 
روی نجابت با توک جزوه آرام می زد بر ســرش 
که برو پی کارت، من قصد ادامه تحصیل دارم. 
یک مشــکل دیگر هم که وجود داشت این بود 
که در ازدواج های جزوه ای معموال دختر برای 
خودش هرکولی بود، به هر حال روی ســنگ 
حک کردن جزوه کار هر کســی نیســت، لذا 
ظهور  نسل شوهر های توســری خور دقیقا به 

دوره سنگلوسی بازمی گردد. 
پاپیولوســی: در این دوره ورق های پاپیروس 
ظهور کــرد. ایــن ورق ها از لحاظ شــیکی در 
حد پاپکوی خودمان بودند و اعیانی به شــمار 

می رفتند و کال دوره لوس بازی بود.
چاپلوســی: این دوران معاصر ماست که روی 
کاغذ جزوه نوشته می شــود و پسرها می برند 
کپی بگیرند. چاپلوسی هم می تواند به جنس 
جزوه اشاره داشته باشــد که چاپی است و هم 
به نحوه گرفتن جزوه که کار هر کس نیســت. 
روند دادن جزوه طی قرون بسیار ساده تر و کم 

خطرتر می شود:
- دختر )کارشناســی( : ســالم، می دونستم 
جــزوه می خواید روتــون نمی شــد. خودم از 

همش براتون کپی گرفتم:-(
- پسر: شما؟

...
من ارشدم دخترم ارشد!

دو دقیقه سکوت.
این روند ممکن اســت طی چند سال آینده به 
کلی تغییر کند، چند روز پیش اخبار نشان داد 
که در بالد کفر یک دختر رفته از یک پســری 
جزوه قرض گرفته که این نشــان از یک فاجعه 
در بنیاد خانواده دارد. در هر صورت مدل های 
نوشــتن جزوه و نحوه  گرفتن آن سال به سال 
تغییر می کند، اما هدف همان اســت و سنتی 

است الیتغیر. ;(

این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به همه خوابگاهی ها. تقدیم می کنیم به آن ها که در همه این سال ها با ترس و لرز، 
چه دم غروب و چه سر صبح به خوابگاه رفتند و آمدند. تقدیم می کنیم به شریفی هایی که لپ تاپ و عینک و ساعت و سایر 
مایتعلقشان را در خفت گیری از دست دادند. تقدیم می کنیم به آن شریفی که دو سال پیش با ندادن لپ تاپش،خط خطی 
شد. تقدیم می کنیم به آن شریفی دیگری که برای دزدیدن لپ تاپش، به اندازه یک کوچه کامل روبه روی در خوابگاه با 
موتور روی زمین کشیدنش. تکه آخرش را هم تقدیم می کنیم به مسئوالن دانشگاه و نیروی انتظامی که چند روز پیش 

این مسیر را چهار کانکسه کردند تا شاید دردی از این جماعت دوا کند. شاید که آینده از آن ما!

تقدیم می شود به ...

صفحـــــــهآخـــــــــر

در ببخشــید شــمای ایــن هفته 
گفت وگویــی داشــتیم بــا آقای 
امیرحســین توکلی ورودی ســال 
13۹0 دانشــکده مکانیــک که با 
همکاری عده ای از دوستانش یادنامه 
دانشکده  مکانیک را تهیه کرده است. آقای توکلی به مدت 
دو سال عضو انجمن علمی دانشکده بوده و در فعالیت های 
فرهنگی دانشکده نیز مشارکت داشــته است اما تجربه 

یادنامه، اولین تجربه چاپی اش بوده است.
به گفته توکلی ایده اولیه یادنامــه از آنجایی آمد که مادر 
یکی از دانشجوها که در ترکیه تحصیل می کرده از وجود 
چنین طرحی در دانشگاه صحبت به میان آورده و چنین 
شــده که بچه ها پیگیر پیاده کردن چنیــن طرحی در 

دانشکده مکانیک شدند.
مطالب این یادنامه طی ۶ ماه جمع آوری و چاپ شده که 

گویا خالی از زحمت و دشواری هم نبوده است.
از هزینه های یادنامه که پرسیدم توکلی اشاره کرد که کل 
هزینه  ها ی چاپ و تکثیر و حمل و نقل این یادنامه از جیب 

خود دانشجویان تامین شده و درآمدهای جانبی  اش هم 
صرف امور خیریــه خواهد شــد. او می گوید برای عملی 
شدن و اجرای این طرح حدود 200 نفر از خود دانشکده  
مکانیک و سایر دانشــکده ها و حتی از بیرون دانشگاه با 
ما همــکاری کردند. توکلی افــزود: در شــروع به همه  
ورودی های ۹0 مکانیک ایمیل زدیــم و در نهایت فقط 
57 نفر از بچه ها بــرای هزینه و تهیــه مطالب همکاری 
کردند که مطالب مرتبط با آن ها به ترتیب تاریخ تولدشان 
و با نظر 5 نفر از اطرافیانشــان در یادنامه آورده شــده و 
همچنین سه نفر از استادان محبوب و مردمی دانشکده 
نیز در ایــن یادنامه حضــور دارند  و در آخــر کتاب هم 
عکس های دسته جمعی مان ثبت شده است. از مشکالتی 
که در مسیر تهیه یادنامه به وجود آمد پرسیدیم که توکلی 
این طور پاسخ داد: اســتقبال بچه ها از طرح اولیه بسیار 
خوب بود اما پای هزینه ها که وســط اومــد 20-30 نفر 
کنار کشــیدند و ســر ویرایش کردن هم ما به مشکالت 
عدیده ای برخوردیم که تک و توک آثارش هم در یادنامه 
موجود است. اما مسئله اصلی که وجود داشت این بود که 

این ایده در تابســتان فارغ التحصیلی به ذهنمان رسیده 
بود و نصف بیشتر بچه ها آن زمان مشغول دفاع از تزشان 
بودند و بنابر این جمع کردن مطالب بســیار سخت بود و 
 حتی یکی دو بار هم ما را تا مرز منصرف شدن از کل طرح 
پیش برد.  توکلی در آخر گفت که ایده یادنامه قرار است 
که سنتی در دانشکده برای ورودی های بعدی باشد و هر 
کس مشــتاق اجرای دوباره آن  بــرای هم ورودی هایش 

است ما آماده کمک کردن به شان هستیم.

۰919.1۸76: ســالم، خسته  نباشــین. چراآقای 
تأملی دیگه تو بخش یک وجب روغن نمی نویسند؟

   ســالم. اصاًل همین میدون دادن به 
جوونا بارزترین خصلت نیکوی ایشونه.

۰937.2566: بــا ســرمقاله آقــاي انصــاري و 
عجایب مدیریت آقــا جوانمرد خیلــي حال کردم. 
دم جفتشــون گرم. این کاغذبازي هاي اداري کمر 

ماروشیکست...
   ادارات شــریف عجیبــن. آدمو به 

»تراش داری؟« پرسیدن می ندازن.
۰91۰.145۰: مــن دانشــجوي ســنوات تمــام 
کارشناســي هســتم. خوابگاه مجردي کــه ندادن 
بماند، خوابــگاه متاهلي هم ندادن بــا اینکه تعداد 
زیادي از واحدهاش خالي مونــده. هیچ وامي تعلق 

نمي گیره بــه ســنواتي ها. در حالي کــه تنها دلیل 
سنواتي شدنم ننوشتن یک ســوال از امتحان میان 
ترم ریاضي یک )شهشــهاني( بود! هیچ راه جبراني 

توي این خراب شده نیست!
   چــی بگیــم واال؟ مســئوالن که 
می خونند روزنامه رو، ان شــاءاهلل با دقت الزم و 

کافی مطالعه کنند.

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

16

17

16
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یک ایده جالب: یادنامه دانشکده ای
سحر زمانی

شماره 664  سه شنبه 12 آبان 1394 وصله پینه

ببخشید شما

یاسمن رضایی

daily@sharif.ir         ۶۶1۶۶00۶ :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  1۰۰۰66166۰۰6 و ۰2166166۰۰6  
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