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فقدان آرمان
شــاید یکــی از معضالت 
نســل ما فقــدان آرمان 
باشــد. پدران ما به دنبال 
اید ئالــی بودنــد و برای 
رسیدن به آن جوانی خود 
را فدا کردند. یکی دو نسل قبل هم جوانان ایران 
زمین برای آرمان آزادی و برچیدن نظام حاکم 
و استقرار مشــروطیت از بذل جان و مال دریغ 

نداشتند. 
اینکه هرکــدام از دو گــروه فوق تا چــه اندازه 
توفیق داشــتند، بحث این مقال نیســت، چه 
فرصتی و فراغتی و دانشــی می خواهد که بنده 
فاقد هر ســه هســتم. بگذریم. چرا ما به دنبال 
فراریم؟ چرا از هرچه هســت ناراضی هستیم؟ 
با گذری اجمالــی در فضای مجــازی با چنین 
عناوینــی روبه رو می شــویم: فقــط در ایران 
 می بینی، مملکته داریم؟ فقط یه ایرانی می تونه 

و قس علی هذا. 
سؤال من این اســت، چرا؟ چرا عده زیادی این 
روزها به ملیت خــود افتخــار نمی کنند؟ چرا 
آرمان قشر فرهیخته و تحصیلکرده ما پذیرش 
گرفتن از دانشــگاهی در خارج از کشور و سفر 

بی بازگشت است؟ 
ما را چه رســیده اســت که این گونه شــدیم؟ 
هدف من از بیــان این مطلب طرح ســؤال بود 
و امید به آنکه در فضای هم اندیشــی در بســتر 
بهترین دانشــگاه فنــی ایران کمــک کنیم تا 
تغییری ولو اندک در این اتمسفر ایجاد نماییم. 
حقیر ســخت بر این باورم که تغییــر این فضا 
تنها با عزم تــک تک افراد جامعــه امکان پذیر 
اســت، لکن از آنجا که اغلب تغییرات شگرف از 
بســتر مراکز علمی و فرهنگی به دیگر سطوح  
 جامعــه منتقــل می شــود رســالت نخبگان 

پررنگ تر است. 
اگر مــن به عنــوان فارغ التحصیل بــه این فکر 
کنم کــه ایران خانه من اســت و مــن فقط در 
این نقطــه از دنیا صاحب خانــه ام و اگر خانه ام 
مشــکلی داشــت من بایــد مشــکلش را حل 
کنم دیگر نقایص کشــورم را بــا طنز در فضای 
مجــازی نشــر نمی دهــم، دیگر بــرای چند 
لحظه خندیدن مفاخر کشــورم را به ســخره 
نمی گیــرم و مشــتی از خاک وطــن را با همه 
 مشــکالتی کــه دارد و می دانــم و می دانیــد 

عوض نمی کنم. 
اگر هم برای اندوختن دانش به دیگر بالد ســفر 
کنم که پدیده ای بســیار نیکوست، اوالً نمادی 
خواهم بــود از فرهنــگ و تمدن ســرزمینم و 
ثانیاً با دســتی پر به کشــورم باز می گردم برای 
بهتر کردن اوضــاع مملکت. روزگاری نه چندان 
دور بر این بــاور بودیم که: چو ایران نباشــد تن 
مباد، امید آنکه دیگر بار چنین شــویم، به یاری 

حق و تالش خودمان.

سرمقاله

در این شــماره تصمیم داریم 
نگاهی بیندازیم به ویژگی های 
تبلــت جدید مایکروســافت، 
ســرفیس پرو ۴. ماننــد رویه  

همه ساله  مایکروسافت، این تبلت  ...

اندر مزایای Pro داشتن

بیشــتر انســان ها بر این باورنــد که ما 5 مــزه اصلی 
صفحه  4 )شیرینی، شوری، تلخی،ترشی، تندی( را ...  

کلــرادو، بولدر: پــس از حمالت تروریســتی اخیر در 
صفحه  5 پاریس، بسیاری از بحث  ها در آمریکا...  

شــاید یکی از کارهای متمایز ژینوس تقی زاده، کار روی 
صفحه  7 تکه روزنامه های...  

سیم کشی روکارمقصر اسالم هراسیمزه   در کجاست؟

حسین شاهرخی

صفحه  6 

صفحه  3 

صفحه  ۲ 

نشست با کارآفرینان موفق شریفی در دانشکده مهندسی شیمی و نفت برگزار شد 

سلسله نشست های با کارآفرینان شریفی

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

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

تعداد اعضا تاکنون:
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به ما بپیوندید 

چراغ اول مناظره مجلسی قوی روشن شد

اسفنـــــد در آذر
بعد از مدت ها، مناظره ای قوی و با اســتقبالی خوب در دانشگاه برگزار شــد تا بوی انتخابات اســفند از همین آذرماه به مشام برسد. دو طرف، 
حرف های خود را زدند و حرف طرف مقابل را هم شنیدند. ماجرا تا پیداکردن فروشنده سیگار مارلبروی دکه کنار دانشگاه هم ادامه پیدا کرد...
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دومیندورهمسابقهمهارتسنجی
سؤال تکراری این روزهای هر دانشــجو و دانش آموز: »من در چه کاری توانایی دارم؟« 
مسابقه تخصصی مهارت سنجی »فن  آورد« سعی کرده است در پیدا کردن جواب این 
سؤال کمک کند و در نهایت کسانی را که مهارت کافی در کار دارند، به شرکت  ها معرفی 
کند. مرحله اول این رقابت ها با حضور 6 هزار شــرکت  کننده از سراسر کشور در  6 رشته  

برق)الکترونیک(، برنامه  نویسی کامپیوتر، برنامه  نویسی موبایل، داده  کاوی، گرافیک و معماری به طور غیر  حضوری 
برگزار شــد و 350 نفر به مرحله دوم راه یافتند. مرحله دوم از 1تا3 آذر در شــریف ادامه دارد و ۴ آذر اختتامیه است. 

تعطیلی دوشنبه هم جلودار این مسابقه نبود و شرکت  کنندگان، جلوتر از دانشجویان وارد دانشگاه شدند.

درگیریفیزیکییکپردیسیبایکاستاد
بر اساس شــنیده  ها در همین هفته، در یکی از امتحانات میان  ترم پردیسی  های رشته 
عمران، تقلب یک دانشجو حاشیه  ساز شد. ظاهراً استاد درس، دانشجوی مذکور را هنگام 
تقلب از روی تلفن همراه می  بیند و گوشی وی را از دست او می  کشد. وقتی دانشجو برگه 
را تحویل می  دهد و تلفن خود را طلب می  کند، با ممانعت استاد روبه  رو می  شود و در میان 

کش و قوس بازپس  گیری آن، با استاد وارد درگیری فیزیکی می  شود. گفته می  شود مدیر گروه پردیسی  های عمران 
در حال پیگیری موضوع است. مدت زیادی بود شاهد چنین رفتارهای ناهنجاری در سطح دانشگاه نبودیم و به نظر 

می  رسد باید مجدداً سیاست  های مربوط به پردیس بازبینی و با خاطیان اینچنینی برخوردی قاطع شود.
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امروز از ساعت 15 فیلم fury توسط کانون   
فیلــم انجمــن اســامی اکران می شــود. 
inglorious bas�یکشنبه این هفته نیز فیلم 
tards نمایش داده شــد. اگــر می خواهید 
فیلم را ببینید، بلیــت آن را از کنار آیدا تهیه 

کنید.
امــروز ســاعت 13 در آمفی تئاتــر مرکزی   
برنامــه »رویــای دانشــگاه در خاطــرات 
آمریکایی« با محوریت بررســی اسناد النه 
جاسوسی درباره دانشــگاه برپاست. این 
برنامه را بســیج دانشــگاه برگزار می کند و 

حسن رحیم پور نیز در آن حضور دارد.  
جمعیت امام علی بازارچــه خیریه مادرانه   
را در همکف ساختمان شــهید رضایی برپا 
کرده است. قابل توجه است که فقط امروز 
و فردا تا ساعت 18 برای بازدید از این غرفه 
مهلت دارید. پس این فرصت را از خودتان 

نگیرید. 
امــروز کارگاه آموزشــی بوم مدل کســب و   
کار در سالن شــیخ بهایی برگزار می شود. 
مــدرس کارگاه آقــای فرزیــن فردیــس از 
فارغ التحصیان شریف است. این کارگاه، 
ششــمین کارگاه جشــنواره وی سی کاپ 

است که امسال برگزار می شود.  
بــا توجــه بــه تعطیلــی دانشــگاه در روز   
دوشنبه، نشســت معارفه و آشنایی با واحد 
فرهنگ و هنر انجمن اسامی امروز برگزار 
می  شود. نشست اول از ســاعت 12 تا 13 
و نشســت دوم از ســاعت 16 تا 17 در دفتر 

انجمن برپاست. 
در جلســه هیئت نظــارت بر تشــکل های   
اســامی دانشــگاه قــرار شــد امکانــات 
الزم بــرای برگزاری مراســم روز دانشــجو 
تدارک دیده شــود. برنامه های تشکل ها و 
گروه های دانشــجویی می تواند در سه روز 
منتهی به 16 آذر اجرا شــود. باید دید این 

گروه ها چه برایمان آماده می کنند. 
باز هم بــه دلیــل تعطیلــی روز دوشــنبه،   
انتخابات شورای صنفی دانشکده ها فقط 
در روز سه شنبه برگزار می شود. رأی گیری 
هم در هــر دانشــکده به صــورت جداگانه 
انجام می گیرد. البته انتخابات خوابگاه ها 
به تعویق نیفتاد و دیشب از ساعت 17 تا 23 

برگزار شد. 

عکس خبری

دیگــر بازدیــد هیئت هــای دانشــگاهی خارج 
کشور از شــریف عادی شــده اســت و هر از چند 
گاهی شــاهد بازدیدهــای اینچنینی هســتیم. 
این بــار چند اســتاد از ده دانشــگاه برتــر ایالت 
بادن وورتمبرگ آلمان از دانشــگاه بازدید کردند. 
ایــن افــراد در زمینه علــوم کاربردی، انســانی و 
مهندســی فعالیــت می  کردند. در این نشســت 
پس از معرفی دانشــگاه و فعالیت های آموزشــی 
پژوهشی آن توســط دکتر موقر، مدیر دفتر روابط 
بین الملل دانشــگاه، اعضای هیئــت آلمانی به 
معرفی دانشــگاه های خــود و توضیحاتی درباره 
زمینه کاری خود پرداختنــد. در ادامه نیز درباره 

نحوه تعامل در آینده بحث شد. 

تعطیلییهویی
شریف نیز روز دوشنبه به دلیل برگزاری اجالس بین المللی سران کشورهای صادر کننده 
گاز و پیرو بخشنامه شورای تأمین استان تهران مبنی بر تعطیلی مدارس و دانشگاه های 
مناطق 1 تا 3 تعطیل بود. از دانشجویان خوشحال از تعویق امتحان و گزارش که بگذریم، 
برنامه هایی نیز به دلیل تعطیلی دانشگاه برگزار نشــدند و زحمت برخی از دانشجویان 

هدر شد. ضمناً از حاشیه  های روز دوشنبه، جلوگیری از ورود برخی فعاالن مجتمع خدمات فناوری بود که می  گفتند 
اسمشان برای  ورود    رد شده است، ولی در سیستم حراست موجود نبود! کالً تعطیلی بخشی از مملکت در فاصله کمتر 

از 2۴ ساعت فاصله زیادی با مدیریت جهان دارد. واقعاً اگر تهران شهری مثل ژنو بود، آن وقت باید چه می کردیم؟

جامعقیق
کانون هنرهای تجســمی جشــنواره جام عقیق را در روز های 22تا25 آذر برگزار 
می کند. در این جشنواره آثاری در رشــته های طراحی و نقاشی، نگارگری، صنایع 
دســتی، کاریکاتور، منبت و معرق، خوشنویســی و خط التین پذیرفته می شوند. 
محدودیتی هم برای شرکت در جشنواره وجود ندارد و از دانشجو تا فارغ التحصیل، 

کارمند و حتی استاد نیز می توانند در آن شرکت کنند. اگر شما هم دستی بر این هنرها دارید، می توانید تا 15 
آذر آثارتان را به دفتر این کانون در طبقه دوم ساختمان شــهید رضایی تحویل دهید. ناگفته نماند که عواید 

حاصل از نمایشگاه به جمعیت امام علی تعلق خواهد گرفت. به آثار برتر هم جوایزی نفیس داده خواهد شد. 

یکشنبه اول آذر ماه  برنامــه نشســت با گزارش
کارآفرینان موفق شریفی با حضور آقای 
مهنــدس محمد امین پهلــوان زاده در 
سالن سبز دانشکده مهندسی شیمی و 
نفت برگزار شــد. ایشــان ابتدا با حضار 
صحبت کرده و از آن ها خواستند که خود 
را به طور مختصر معرفــی کرده و هدف 
حضور خود در این نشست را بیان کنند، 
اینکه قبًا تجربه حضور در فضای کاری 
و کارآفرینی را داشــته اند یا نه. سپس به 
بیان تجربیات خود در مسیر کارآفرینی 
پرداختند که در ادامه به بیان بخشی از 

صحبت هایشان می پردازیم.
برای داشتن مسیر زندگی متفاوت باید 
متفاوت با بقیه فکر کنید. اگر می خواهید 
فضــای کاری جدیــدی را تجربه کنید و 
بعد از چندسال، کاری روتین و تکراری 
نداشته باشــید، بعد از فارغ التحصیلی 
بهتر اســت دو چیــز را فرامــوش کنید، 
در چــه دانشــگاهی چــه رشــته ای 
خوانده ایــد. همین دو مــورد می تواند 
بسیار محدودکننده باشد و انتخاب های 
شــما بــرای کار مناســب روحیاتتان را 

محــدود کند. اینکه شــما دانشــجوی 
شــریف هســتید معرف دو ویژگی مهم 
در شماســت: یکی ذهن پویا و هوشــی 
ذاتی یا اکتســابی و دیگری داشتن دید 
مهندسی و حســابگر نسبت به مسائل. 
همیــن دو ابزار می تواند بــرای متفاوت 
بودن در فضای کاری بســیار مفید واقع 
شــود. دید خود را از مرز کارهای مرتبط 
با رشــته و تخصــص فراتر ببریــد، آنگاه 
خواهید دید که چه دنیای بزرگی مقابل 
شما قرار دارد.  اگر می خواهید در فضای 

کاری به عنوان یک کارآفرین و نه کارمند 
حضور پیدا کنید؛ بهتر است کار خود را 
از شــرکت های کوچک آغاز کنید. چون 
از نزدیــک در جریان تمامی مشــکات 
به وجــود آمده در مســیر کاری شــرکت 
خواهیــد بــود و چالش هــا را از نزدیک 
لمس می کنیــد. یــک کارآفرین موفق 
این چنین بــرای راه اندازی کاری جدید 
آماده می شــود ولــی اگــر می خواهید 
زندگی کارمندی را تجربه کنید، حضور 
در شــرکت های بــزرگ و معتبــر گزینه 

مناســبی خواهد بود. آقای پهلوان زاده 
ســپس به بیان تجربیات و مسیر شغلی 
خود پرداختند. ایشــان فعالیت خود را 
از مرکز مطالعات شریف با انجام کارهای 
مطالعاتی در حوزه نفت، گاز و انرژی آغاز 
کردنــد و با انجام پروژه هــای مطالعاتی 
شــرکت های فعال در این حوزه مشغول 
شدند ولی در اواسط دولت دهم به علت 
مشکاتی کار در این حوزه دشوار شد و 
به عنوان راه حل نــام گروه خود را تغییر 
دادند تا محدوده شرکت های مخاطب را 
گسترش دهند. یعنی یک تغییر ساده و 
پیش پا افتاده مشکل بزرگی را حل کرد 
و این شــروعی بود بــرای کار در دنیایی 
بزرگ تــر از حوزه تخصصی. ایشــان در 
پایان اضافه کردند که به مســائل ساده 
و پیش پا افتــاده اهمیت دهیــد.  برای 
راه اندازی یــک کار جدید بــه یک ایده 
خارق العــاده  نیاز ندارید. کافی اســت  
بعد از حضور در فضــای کاری به دنبال 
چالش ها و مشکات باشــید. حل یک 
مشــکل می تواند هدف شــرکت شــما 
باشــد.  بعــد از پایان ســخنرانی عکس 

دسته جمعی گرفته شد.

 سلسله نشست های با کارآفرینان شریفی
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لطفًادرهاراببندید
روز پنج شنبه در دفتر انجمن اسالمی قفل نشده بود و بچه های انجمن در را نبسته 
بودند. به این خاطر روز شنبه حراست دفتر را پلمب کرد. اما این پایان ماجرا نبود و 
حراست برای پیدا کردن مهر، کل دفتر انجمن را گشته است. به طور حتم اتفاقات 
این چنینی برای وجهه انجمن چندان مناســب نیســت، آن هم در موقعیتی که 

شورای جدید قرار است کار خود را شروع کند. البته قفل نشــدن در فقط مختص این تشکل نیست و بسیاری 
دیگر از گروه های دانشجویی نسبت به این امر بی  توجهی نشان داده  اند. نکنید این کار ها را که آخر و عاقبتش 

توبیخ شدن و از آن باالتر پلمب شدن در است.  

یادیازشهدا
امروز کنگره شــهدای دانشگاه نشستی صمیمی با مادر شــهید فرهاد خادم را برپا 
کرده است که در آن کتاب جای پای فرهاد ارائه خواهد شــد. برنامه ویژه دختران 
بوده و از ساعت 16 در دفتر کنگره شــهدا، جنب بانک تجارت در ساختمان شهید 
رضایی، آغاز می شود. شهید خادم از فارغ التحصیالن شریف بوده است که در تنگه 

چزابه کشته شد. عالوه بر این روز چهارشنبه ۴ آذر نیز دیدار با خانواده شهید فرقانی تدارک دیده شده است. 
حرکت ســاعت 13 از در نقلیه خواهد بود. اگر تمایل دارید در این برنامه شــرکت کنید، هــر چه زودتر نام و 

نام خانوادگی خودتان را به شماره 09100120098 پیامک کنید. 

تکل از پشتشماره 670  سه شنبه 3 آذر 1394بــــــــخش  خـــــــبری

 چرا استقالل تهران مدعی اول قهرمانی 
لیگ امسال است؟
آبیدراوج

اوضاع برای آبی ها نسبت به  محمدصالح سلطانی

سال گذشــته بســیار تغییر کرده اســت. امیر 
قلعه نویی، مربی همیشگی استقال، پس از سه 
ســال از ایــن تیم جدا شــده و پرویــز مظلومی 
هدایت آبی هــا را بر عهــده گرفته اســت. تیم 
مظلومی هم یک تیم هجومی، جذاب، باطراوت 
و البته صدرنشین است. چه چیزی باعث شده 
اســتقالِ  یکنواخت و مال آور ســال گذشته، 

امسال این قدر خوب شود؟
اولین پاسخ ،جوان گرایی است. مظلومی بسیار 
شجاع تر از گذشته به جوان های تیمش میدان 
می دهد. او در فصل نقل و انتقاالت نیز بدون توجه 
به ستاره های اسم و رسم دار، به سراغ آینده دارها 
رفت. خریدهای جدید و جوان او این روزها در اوج 
آمادگی هستند؛ روزبه چشمی، میثم مجیدی، 
بهنــام برزای و جابــر انصاری. ایــن جوان ها در 
کنــار باتجربه هایــی مثل  ابراهیمــی، برهانی، 
عمران زاده و رحمتی یک تیم کامل و پرنشاط را 
ساخته اند. از مهم ترین مزیت های این ترکیب، 
عدم اتکای استقال به یک یا چند بازیکن خاص 
است. برای مثال در بازی اخیر این تیم با فوالد، 
مظلومی هیچ یک از ملی پوشان تیمش را به زمین 
نفرستاد و با این حال، استقال پیروز میدان شد! 
این موضوع را وقتی بگذاریم کنار اتفاقات سال 
گذشته  استقال و اتکای شدید این تیم به یکی 
دو بازیکن مانند خسرو حیدری و کرار، ارزش کار 

مظلومی بیشتر مشخص می شود. 
اســتقال ،این روزها متنوع  تر از گذشته بازی 
می کند. در یکی دوســال گذشــته تقریبًا تنها 
مسیر اســتقال برای گل زنی از جناح راست، 
سانتر و ضربه سر می گذشت. امسال اما ترکیب 
پویــای اســتقال باعث شــده آن هــا راه های 
متنوع تری بــرای گل زنــی پیدا کننــد و بازی 
زمینی، پاس های عرضی و نفوذهای عمقی هم 
به فهرست حمات استقال اضافه شده است. 
نکته  دیگــری که در اســتقال 94 جدید به نظر 
می رســد، آرامش و نظم تیمی اســت. حاال اگر 
بازیکنی مثل کرار با بی نظمی هایش درحال ایجاد 
حاشیه برای تیم باشد، به راحتی اخراج می شود. 
درســت برخاف ســال های قبل کــه بازیکنان 
حاشیه ساز، به واسطه  اطمینان از نیاز سرمربی 
به آن ها هرگز مجازات نمی شــدند. مظلومی در 
دوره جدید انگار با الگوگیری از کی روش درصدد 
تغییر این روحیه و ایجاد اقتدار در تیمش است. 
امری که در نهایت به نفع اســتقال خواهد شد. 
استقال این روزها بیشــتر از گذشته به یک تیم 

مدرن شباهت پیدا کرده است.
مجموع همه  این عوامل باعث شــده تا امسال، 
استقال در بهترین وضعیت باشد. پرویز مظلومی 
تیمی ساخته که سخت گل می خورد و راحت گل 
می زند. انتظار هواداران آبی از تیمشــان در این 
فصل، چیزی کمتر از قهرمانی نیست. آیا دست 

آبی ها پس از سه سال به جام می رسد؟

اولویت مجلس آینده و نسبت آن با  دولــت، عنــوان برنامــه ای بود که گزارش
شنبه 3۰ آبان با ده دقیقه تأخیر از ساعت 13:4۰تا16 
در ســالن جابر دانشــکده شیمی برگزار شــد. در این 
برنامه، دکتر محمد جواد حق شناس و مهرداد بذرپاش 
بــه مناظره بــا یکدیگــر پرداختند. محمــد جواد حق 
شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، مدیر 
مسئول ســابق روزنامه اعتماد ملی و مهرداد بذرپاش، 
عضــو هیئت رئیســه مجلس نهم شــورای اســامی و 

صاحب امتیاز روزنامه وطن امروز هستند. 

حق شناس
دکتر حــق شــناس در ابتدای ســخنان خــود ضمن 

بررســی رونــد تاریخــی شــکل گیری 
مجلس شورای اسامی، گفت: مجلس 
یکــی از مرتفع تریــن، اســتوارترین و 
پراهمیت ترین نهادهای شناخته شده 
در ساختار جمهوری اسامی به حساب 
می آیــد. حق شــناس درمــورد تعامل 
بیــن دولــت و مجلــس کنونــی گفت: 
مجلس زمانــی آغاز بــه کار کــرد که با 
توجــه بــه رویکردهایی کــه در مجلس 
و دســتگاه های نظارتی وجود داشــت 
شــاهد حضور 95 درصدی نمایندگان 
محافظــه کار در این مجلس هســتیم.
کارشــکنی ها قبل از انتخابــات باعث 
شــد که شــاهد حضور انگشت شــمار 

اصاح طلبان در این مجلس باشــیم. این مســئله در 
انتخابات ریاســت جمهــوری 92 هم وجود داشــت و 
به دلیــل اختافاتی که بیــن اصولگرایان بــود، هیچ 
کاندیدایی در ایــن طیف انتخاب نشــد. البته قبل از 
انتخابات، چهره های شاخص اصاح طلبی نیز به دلیل 
کارشکنی ها در عرصه رقابت حضور پیدا نکردند و حتی 
شخصیت میانه ای مانند آقای هاشمی امکان عبور از 

فیلتر شورای نگهبان را نیز پیدا نکرد. 
وی ادامه داد: متأسفانه با رأی آوردن روحانی به دلیل 
شــوکی که به جریان اصولگرا وارد شــده بــود،  انتظار 
می رفت مجلس پیام مردم در انتخابات 92 را درک کند 
ولی سر ناسازگاری با دولت را پیش گرفته و در بسیاری 

از موارد بــا دولت مخالفت کردند. این عملکرد مجلس 
در حالی بــود که مشــکاتی در دولت قبــل به وجود 
آمده بود و فضای هشــت ســاله ناشــی از ناکارآمدی و 
بی قانونی در کشور ایجاد شده بود. در این میان شاهد 
موضع گیری های خوبی از سوی مجلس در آن هشت  
سال نبودیم که می توان از این ناکارآمدی ها به این  گفته 
آقای روحانی اشاره کرد که  باید دو سال آواربرداری ها 

را اصاح کنیم.
وی تأکید کرد: مجلس نباید مجیزگوی دولت باشــد. 
اتفاقًا عیب مجلس این است که به جای عمل به وظایف 
نمایندگی به سمتی حرکت کند که به دور از وظایف آن 
باشد و به نوعی در راستای مسیری که بر خاف وظایف 

آن هم هست حرکت کند. 

وی پیش بینی خود از ترکیب مجلس آینده را این گونه 
بیان کرد: آینده مجلس سه قطبی خواهد بود که یک 
قطــب آن اصاح طلب، قطــب دیگــر محافظه کاران 
معتدل و بخش ســوم بــه عنــوان طیــف رادیکالی از 
اصولگرا از گروه های پایداری، مؤتلفه فعلی و رهپویان 

وجود خواهند داشت.

بذرپاش
بذرپــاش صحبت های خــود را در مورد میــزان تحقق 
اهداف برنامه های 5 ساله شروع و گفت: 75 درصد از 
این برنامه های 5 ساله که در مجلس تصویب شده اند، 
به مرحله ظهور نمی رسد و همه دولت ها این مشکل را 

دارند. به نظر من بهتر اســت برنامه توســعه پنج ساله، 
چهار ساله شود تا دولت در ابتدای کار خود، چارچوب 
و برنامه  توســعه را ارائه داده و بعد از تعامل و تصویب در 
مجلس، بتوان بعد از چهار ســال عملکــرد دولت ها را 

بررسی کرد.
 وی ادامه داد: متأسفانه هر دولتی که بر سر کار می آید 
به دنبال مقصر اســت و پس از اتمام دوره خود هم ادعا 
دارد کــه پایه ریزی در دولت های قبل نگذاشــت که او 

کار کند.
بذرپاش گفت:  مجلس نباید خصم الدوله و وکیل الدوله 
باشــد. برخی نمی خواهند هیچ گونه صدای مخالفی 
در مجلس به گوش برســد. باید بگوییم که اگر صدای 
مخالف در این نهاد نباشد دیگر آن را نمی توان مجلس 
نامید و برخــی از افراد توقــع دارند که 
نماینــدگان وکیل الدوله باشــند. اینکه 
رئیس  جمهوری با آرای بیشتر نسبت به 
کاندید خود بر سر کار آمده است، دلیل 
نمی شود که نمایندگان مجلس با او هم 

سو باشند.
وی در مورد بررســی برجــام درمجلس 
گفت: نمی شــود هر چه که باب میل ما 
نبود بگوییم سیاسی کاری بوده است. 
کمیســیون برجــام در مجلس بــا آرای 
نمایندگان مردم تشکیل شد. وقتی که 
نظرات این کمیســیون تأیید می شــود 
از ما تشــکر می کننــد ولــی زمانی که 
موضوع هسته ای را از مسئولین پیگیری 

می کنیم همین افراد ناراحت می شوند.
بذرپاش در بخشــی از صحبت های خود گفت: وزرای 
دولت پرداختن یارانــه 45 هزار تومانی به مردم که پول 
خودشان است را مصیبت عظما می دانند؛ در صورتی 
که نمی دانند در روســتاهای محروم همین مقدار پول 
چه میزان بــه زندگی ها کمک می کند. من نســبت به 
عملکردهای دولت قبل انتقاد داشــتم که در سال 89 
به دلیل همین انتقادات استعفا داده و از دولت خارج 
شدم. ما اگر می خواستیم به روش مطرح شده برخی 
در سال 88 عمل کنیم و یا همان نسخه ای که در مورد 
سوریه پیچیدند، عملیات صورت دهیم، اکنون داعش 

در تهران حضور داشت.

اســتقبال بســیار خوبی از این مراســم صورت گرفته بود و مناظره در فضایی غیر   
احساسی برگزار شد. 

حق شناس که آغازکننده مناظره بود، در ابتدای صحبت های خود به بذرپاش گفت:   
شما اول بفرمایید آخه شما صاحب خانه هستید. 

حق شناس در بخشی از صحبت های خود گفت مردم به خاطر چشم و ابروی روحانی   
به او رأی ندادند، اگر این طور بودند، قالیباف از روحانی خوشتیپ تر بود. بذرپاش هم 

گفت: واقعاً فکر می کنید قالیباف خوشتیپ تره؟  
در بخشی از مناظره بحث درمورد قاچاق شدت گرفته بود و  حق شناس به بذرپاش   
گفت: »شــما دم همین دکه کنار دانشــگاه شــریف تشــریف ببرید، ببینید که 
مارلبرو اش را کی می دهد«. بذرپاش هم گفت: »واال من سیگار نمی کشم، به شما 

هم نمی آید اهل این کارها باشید«. 
تعدادی از دانشجویان سؤاالت شفاهی خود را مطرح کردند که باعث شد برنامه نیم   

ساعت بیشتر از زمان اعالمی پایان برنامه ادامه یابد.  
بذرپــاش به حق شــناس گفت: بــه برکت دولت شــما یک پــای مــا در دادگاه و   
یــک پایمان در وطــن امروز اســت.  ما تنهــا به خاطر یــک تیتر علیه آل ســعود 
دوبار بــه دادگاه رفته و به دلیــل مقاله های انتقادی نســبت به رئیــس جمهو در 
وزارت ارشــاد شــش پرونده داریم. ما انتظار داشــتیم که شــما این برخوردها را 
محکــوم می کردید. حق شــناس گفت: من همین جــا در مقابل صدهــا خبرنگار 
 محکــوم می کنم! که ســالن یــک صــدا گفتنــد »صدهــا« و با خنــده حضار 

همراه شد.

چراغ اول مناظره مجلسی قوی روشن شد

حاشیه



 ۴

بیشتر انســان ها بر  علمی
این باورنــد که ما 5 علیرضا خوش زبان

شــوری،  )شــیرینی،   اصلــی  مــزه 
تلخی،ترشی، تندی( را این گونه حس 
می کنیم کــه مولکول های نماینده این 
مزه ها پس از تشخیص در زبان از طریق 
سیگنال هایی به مغز فرستاده می شوند 
و مغز به ما می گوید که چه چیزی را مزه 

کرده ایم.
بــا  دانشــمندان  پژوهــش  ایــن  در 
دستکاری هایی در مغز موش توانستند 
حس موش نســبت بــه مزه هــا را تغییر 

دهند.
»حس چشــایی، تمامًا در مغز است.« 
این گفته دکتر زوکر سرپرســت گروهی 
تحقیقاتی در زمینه علوم اعصاب است 
که مقاله خــود را اخیرًا در نشــریه نیچر 
چاپ کرده اند. »گیرنده های مســئول 
تشخیص مزه ها در سطح زبان هستند، 
اما این مغز است که معنی خاصی به هر 

یک از محرک ها می دهد.« 
هدف اصلی گروه پژوهشی دکتر زوکر، 
درک این مطلب اســت کــه چگونه مغز 
محرک ها را بــه نحوی تبدیــل می کند 
که ما آن را حس می کنیم. بیشتر از 1۰ 
سال پیش دکتر زوکر و همکارانش ثابت 
کردند کــه ناحیه هایی در زبــان وجود 
دارند که مســئول تشــخیص مزه های 
اصلی هستند و ســیگنال هایی خاص 
را بــه مغز می فرســتند. بــه تازگی دکتر 
زوکــر و همکارانــش نشــان داده اند که 
ســلول هایی منحصر به فــرد کــه جــدا 
از یکدیگــر در الیــه کورتکــس مغز قرار 
گرفته اند، مســئولیت تشخیص هر مزه 

را دارا هســتند و آن ها یک نقشــه از این 
سلول ها را نیز تهیه کرده اند.

ایــن دانشــمندان از اپتوژنتیــک که به 
آن ها اجــازه می دهــد مســتقیمًا یک 
نــورون خاص را بــا یک پرتو لیــزر فعال 
کنند،اســتفاده کردنــد. آن هــا ایــن 
آزمایش هــا را روی مــوش انجــام داده 
و می دانســتند که اگر ســلول  هایی که 
مربوط به حــس مزه ها در مغز اســت را 
فعال کنند، موش بدون خوردن چیزی، 
حس مربوطه را احساس خواهد کرد. در 
این آزمایش مزه شیرینی و تلخی را مورد 
آزمایش قرار دادند، چــرا که این مزه ها 

بیشتر قابل تشخیص است.
»ما می خواستیم بدانیم که اگر نقاطی 
مشخص در مغز مسئول ایجاد احساس 
مزه های شیرینی و تلخی هستند، پس 
می توان با مهار کردن آن ها این احساس 
را در موش از بین برد، حتی اگر به موش 
ماده ای بســیار شیرین یا تلخ بدهیم که 
بخورد. اگر این نقاط را فعال کنیم آن ها 
حتی با خوردن آب خالی هم احســاس 

شیرینی  یا تلخی خواهند داشت.«
این دقیقًا چیزی اســت که دانشمندان 
مشــاهده کرده اند. وقتی دانشمندان 
با تزریق مــاده ای ســلول های عصبی 
شــیرینی را مهار کردند، موش ها دیگر 
قادر به تشــخیص مزه  شیرینی نبودند، 
اما آن ها قادر به تشخیص تلخی بودند. 
پس از شستن دارو دوباره احساس آن ها 
به شیرینی بازگشــت. سپس مجددًا به 
موش ها مولکول هایی تزریق کردند که 
سلول های عصبی تلخی را مهار کند، در 
این آزمایش هم موش قادر به تشخیص 

طعم تلخی بود.
همچنین دانشــمندان آزمایشی انجام 
دادند که موش بدون مزه کردن چیزی، 
شــیرینی یــا تلخــی را حتــی در حین 
نوشــیدن آب احســاس کنــد. وقتــی 
دانشمندان سلول های عصبی شیرینی 
را فعال کردند، با مشــاهده  رفتار هایی 
ماننــد ســریع تر و بیشــتر لیــس زدن 
متوجه شــدند که  موش طعم شیرینی 
را احســاس می کنــد. همین طور برای 

مزه تلخی، موش دیگــر زبانش را به آب 
نزدیک نکرد. این نتایج نشــان داد که با 
کنترل کــردن ناحیه هایی که مربوط به 
حس کردن مزه ها در مغز است،می توان 
بــه طــور مســتقیم بر رفتــار حیــوان و 

احساسات آن   کنترل داشت.
این پژوهشگران با استفاده از روش های 
اپتوژنتیــک روی حیواناتــی کــه مــزه 
شیرینی یا تلخی را تجربه نکرده  بودند، 
نشــان دادند که فعال شدن هر کدام از 
این بخش ها در مغز، یک رفتار مشخص 
را نشــان می دهند.»ایــن آزمایش هــا 
نشــان دادند که تشــخیص مزه در مغز 
سیســتمی کامــًا منظم اســت و هیچ 
ارتباطی به تجربه و یادگیری ندارد. اما 
در سیســتم بویایی این گونه نیست و بو 
هیچ معنــای ذاتی و طبیعی نــدارد و با 
تجربه و یادگیری کامل می شــود. برای 
مثال یک بو برای شما جذاب است، اما 

من از آن متنفرم.«
در آخریــن آزمایش، موش هــا آموزش 
دیدنــد مزه ای کــه حس می کننــد را با 
انجام رفتار های خاصی نشــان دهند. 
این موش ها چندین بار در معرض مواد 
تلخ و شیرین قرار داده شدند و در همان 
زمان بــا اســتفاده از لیزر ســلول های 
عصبی بخش های مرتبط با شــیرینی و 
تلخی در مغز آن ها فعال شــدند. نتیجه 
ایــن بود کــه اگــر ســلول های عصبی 
شــیرینی فعال می شــدند، مستقل از 
اینکه چیزی کــه موش ها مزه می کنند 
تلخ یا شیرین اســت، رفتارهای مرتبط 
با شیرینی را انجام می دادند. به عبارت 

دیگر، مزه ها تمامی در مغز هستند.

رنگ آمیزی مغز با فناوری اپتوژنتیک برای تشخیص جایگاه مزه ها

مزه   در کجاست؟

علمــــــــــــــــــــــــــی شماره 670  سه شنبه 3 آذر 1394دریچه

فیزیکدانایرانی
درجستوجویمنشأدستوارگی

بیشتر سلول های ضروری برای زندگی دستوار 
یا کایرال هســتند. به عنوان مثــال پروتئین ها 
همیشه دارای دســتوارگی چپ گردان و قندها 
همیشه دارای دستوارگی راست گردان هستند. 
اینکه منشأ دســتوارگی چیست هنوز مشخص 
نیســت. فرشــید جعفرپــور و همکارانش در 
دانشگاه ایلینوی اربانا چمپین پیشنهاد داده اند 
که این عدم تقارن ممکن اســت ناشی از عواقب 
تغییر و تحوالت نویزی باشــد که باعث تشکیل 

این بیومولکول ها شده است.
براساس نظریه های کنونی دستوارگی می تواند 
از چند راه به دست آمده باشد. برای مثال جهت 
چرخش زمین و تابش نور های قطبیده می تواند 
باعث عــدم تعادلی هر چند کوچک شــود که 
در نهایت منجر به این شــده  است که یک گونه 
غالب تر از گونه دیگر باشد، اما تحقیقات جدید 
جعفرپــور به ایــن نظریه شــک و تردیدهایی 
وارد کرده اســت. در این پژوهــش از توضیحی 
ساده تر استفاده شده اســت. آن ها یک واکنش 
همانند سازی که دو گونه دستواره تولید می کرد 
را تحلیل کردند و پس از محاســبه اینکه نسبت 
آن ها چگونه در حضور نوسانات غلظتی ) که در 
واقع یک حالتی از نویز اســت( تغییر می کند، 
نشان دادند که نوسانات غلظتی باعث می شود 
که واکنش های تولید گونه های دستوار به طرز 
غیر قابل کنترلی به ســمت تولیــد یک گونه 

دستوار پیش برود.

تولیدحنجرهمصنوعیبراینخستینبار
دانشمندان توانستند برای اولین بار یک حنجره مصنوعی بسازند. برای ساختن این 
حنجره در آزمایشگاه نخست  از سلول های حنجره انسان استفاده شد. آزمایش ها 
نشــان دادند این بافت عاوه بــر ارتعاش صدا، قابلیت ایجاد صــدای طبیعی را نیز 
داراســت. پیشــرفت در رشــد این بافت می تواند روزی در درمان افــرادی که دچار 

آسیب های جدی در حنجره شده اند کمک کند. در روش های قدیمی، با منتقل کردن کل حنجره توانایی تولید 
صدا را ایجاد می کردند، اما این روش دارای مزیت های بهتری است. برای مثال در این روش حنجره به میزان دلخواه 

رشد می یابد و بیمار چه کودک باشد، چه بزرگسال و چه مرد باشد و چه زن، می تواند از این روش استفاده کند.

ساعتزیستیبدنکوکاست
در بیشــتر ارگانیسم های زنده، مکانیسم های بیو شــیمیایی، سوخت و ساز بدن و 
الگو های خواب را با شب و روز هماهنگ می کند. این ساعت های شبانه روزی باید 
بسیار قوی و سالم باشند تا بتوانند 24 ساعته تحت نوسانات دمایی و نوری کار کنند. 
این ساعت ها همچنین باید برای انطباق با شرایط مختلف در فصول سال مثل تغییر 

شرایط نور، تغییرپذیر نیز باشند، اما چگونه  این دو ویژگی که در ظاهر با یکدیگر تضاد دارند، هم زمان در یک 
سیستم گنجانده شده است؟ پژوهشگران دانشگاه توکیو ژاپن پیشنهاد کرده اند که همان مکانیسم هایی که 

باعث می شوند این ساعت ها قوی بمانند، هم زمان موجب ویژگی تغییرپذیری آنان نیز می شوند.

اپتوژنتیک )Optogenetics( به معنی توانایی تحریک سلول های عصبی 
خاص در مغز با استفاده از یک باریکه از نور است. اپتوژنتیک همان طور که از 
اسمش پیداست استفاده هم زمان از اپتیک و ژنتیک برای تشخیص عملکرد 
 ســلول های خاص در بافت های زنده اســت. برای اپتوژنتیک نیاز است به
1( وســایل مهندســی که بتوانند به طور دقیق ســلول های خاص را هدف 
قرار دهند.2( تکنولوژی انتقال نور و 3(روش های کنترل اپتیکی با قابلیت 
بازخوانی ســریع اطاعات )مانند ارگان های فلورســنت یا شــاخص های 
ژنتیکی کدگذاری شــده، ثبت الکتریکی، سیگنال fMRI یا آنالیز کمیتی 
رفتارها(. این فناوری را مهم ترین پیشــرفت چند دهه اخیر در رشــته علوم 

اعصاب می دانند.

ناحیه تشخیص مزه تلخی )قرمز( و شیرینی )سبز( در مغز موش مشخص شده است.
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راهاندازیوبسایتانرژی
دانشگاه فردوسی مشهد: وب سایت انرژی دانشگاه با عنوان بهینه سازی مصرف 
آب و انرژی دانشــگاه فردوســی مشــهد و به منظور اباغ مصوبات کمیته انرژی و 
همکاری واحدهای دانشــگاه ایجاد و راه انــدازی گردید. هدف از این وب ســایت 
فرهنگ سازی، ارتباط متقابل و سریع بهره برداران و دستگاه نظارت، انتقال سریع تر 

دستورالعمل های اداری و فنی و رویکردهای دانشگاه، انتقال دغدغه ها و نیازهای دانشگاه در حوزه انرژی  و 
در نهایت استفاده از توان علمی و تجربی مخاطبان خصوصًا استادان و دانشجویان بوده است. متوسط دمای 

شهر مشهد و دمای پردیس دانشگاه در این سایت نمایش داده شده است.

دانشگاهمصممبهگسترشآموزشهایمجازی
دانشگاه خواجه نصیر: امسال دهمین سال تأسیس مرکز آموزش های الکترونیکی 
این دانشگاه اســت. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوســی از سال 84 مجوز 
برگزاری آموزش های آزاد و مجازی در دو رشته آی تی و صنایع را دریافت کرد و طی چند 
سال گذشته نیز دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش می کند. هم اکنون تمرکز 

اصلی اش در جذب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد است. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مجوز 
پذیرش در تمامی رشــته های کارشناسی ارشد را از وزارت علوم دریافت کرده است. سعی شده تا تمامی استادان 
آموزش های الکترونیکی از خود دانشگاه باشند تا کاس های مجازی نیز هیچ فرقی با دوره های روزانه نداشته باشند.

روی خط خارج

کلــرادو، بولــدر: پــس از حمات  کمی آن سو تر
تروریستی اخیر در پاریس، بسیاری حسین رجبی

از بحث  هــا در آمریــکا حــول کلیشــه  های جانبدارانه 
مســلمانان دور می زد. 13 نوامبر 2۰15 روز غم انگیزی 
بود، حمــات پاریس همه جهــان را در شــوک فرو برد. 
بســیاری از رســانه  ها ایــن حمــات را بــا هیجــان در 
خروجی  های خود مخابره کردند. من پوشش خبری این 
واقعه را بــه طور زنده از ســی ان ان می دیدم. هنوز مدت 
زیادی نگذشته بود که سی ان ان شرح این واقعه را به آمریکا 
برگرداند با بیان خطراتی که آمریکاییان را تهدید می کند، 
در حالی که مردم در پاریس در حال دادن تلفات بودند. آیا 
پخش اخبار غیرجانبدارانه از یک رسانه خبری، انتظار 

زیادی است؟
واقعیت تلخ این است که بسیاری از سازمان  های خبری 
در آمریکا پوشــش عمیق رســانه ای خود را برای شرح 
کامل یک ماجرا نمی دهند. سی ان ان در حمات پاریس 
ماوقع را بیان کرد اما بسیاری از گزارش  هایش در جهت 
برچســب زدن به افراد بود. سعی رسانه  های آمریکا این 
است که شــرایط را سیاه و سفید کنند تا فهم آن آسان تر 
شود. درست است که حمات تروریستی مشخصًا سیاه 
و ســفید اســت: آدم  های بد در مقابل آدم  های خوب. 

مشکل هنگامی اســت که این رسانه  ها شرح طوالنی و 
مسئله ســاز خود را روی مسلمانان متمرکز می کنند که 
باعث نظرات و صحبت  های منفی بســیاری می شود. 
حرف آخر اخبار رسانه  های آمریکایی این است: مسلمان 
مساوی تروریست است. نتیجه اینکه عموم مردم تصور 
می کنند که جامعه مسلمانان مسئولیت ریشه کن کردن 
تروریست  هایی را دارند که هیچ چیز درباره آن نمی دانند. 
مسلمانان جهان 1/6میلیارد نفرند و با همین نرخ رشد، 
تا ســال 2۰5۰ تعداد مســلمانان به مسیحیان خواهد 
رسید. واضح است که نمی توان جامعه اسامی را مسئول 
هر گروه تروریســتی، مسلمان و غیرمسلمان، دانست. 
پس انتشــار این حجم اسام هراســی تقصیر کیست؟ 
مطمئنًا رسانه  های آمریکایی در این زمینه نقش دارند. 
غیر از نمونه حمات پاریس، رســانه  ها ذهن مخاطبان 
خــود را برای تفکر به گونــه ای دیگر درباره مســلمانان 
جهت دهــی می کنند. روش دیگرشــان این اســت که 
مخاطب را بی تفاوت کنند. بســیاری از بینندگان خبر 
غربی نسبت به آنچه در خاورمیانه رخ می دهد بی تفاوت 
هستند. به این دلیل عمده که این اخبار در رسانه  های 
غربی پررنگ نیست. آیا اصا انعکاسی دارد؟ بله، اما نه 
دقیقًا مانند اخبار فوری که از پاریس مشــاهده کردیم. 

وقتی خبری از حمات داعش در لبنان و نیجریه پخش 
نمی شود، این ذهنیت به بیننده غربی منتقل می شود 
که داعــش تنها برای حمله به دنیای غرب ایجاد شــده 
است. در حالی که حمات داعش در خاورمیانه بسیار 
متداول شــده اما چون از این رسانه  ها پخش نمی شود، 

نادیده گرفته می شود.
در واقع این مسلمانان هستند که بزرگ ترین هدف داعش 
محسوب می شوند و بســیاری از مسلمانان انزجار خود 
را از این گروه اعام کرده اند که این مورد هم در پوشــش 
رســانه  ها قرار نگرفته است. به سختی می توان جامعه را 
مقصر این رفتار کلیشــه ای در قبال مسلمانان دانست، 
وقتی رســانه ها روی موضوعات خاصی تمرکز دارند و از 
کنار موضوعات دیگر عبور می کنند. من آمریکا را به خاطر 
اینکه سریع تر از دیگران یک رویداد را پوشش نمی دهد 
مامت نمی کنم. مــن آمریکا را به خاطر صحبت نکردن 
برخاف نگــرش منفی اش نســبت به اســام مامت 
می کنم. داعش هویتی جدا از هویت مســلمانان دارد. 
همــان طور که تروریســت  هایی کــه در آمریکا عملیات 
انجام می دهند و مسیحی هم هستند، نماینده جامعه 
مســیحیان نیستند، چرا باید برای مســلمانان این طور 

نباشد؟

رسانه  های آمریکایی، مقصر اسالم هراسی

کمیک برگزیده
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 روز یادبود کشتگان در کانادا
هفته پیش بود که از خانه 
خارج شــدم و به دانشگاه 
رسیدم. در محوطه اصلی 
دانشــگاه، تعداد زیادی از 
دانشــجوها و نظامیــان و 
کانادایی های مختلف را دیدم که با صف آرایی 
خیلی منظمی جمع شــده اند. همه ســاکت 
بودند و هــر از گاهــی صدای شــلیک گلوله 
شنیده می شد. پس از دقایقی مکث و مشاهده 
رد شــدم و به کار خودم پرداختــم. اما دیدم 
که تقریبــاً اکثر مــردم روی لباس هایشــان 
گل شــقایق وصل کرده اند و این افراد شامل 
پیرمرد 80 ســاله، اســتاد دانشــگاه، کودک 
10 ســاله و حتی افراد غیرکانادایی شــامل 
شرق آســیایی ها، سیاه پوســت های آفریقا و 
حتــی ایرانی ها )!( بودنــد. در نهایت فهمیدم 
که 11 نوامبر در کانادا و یک ســری کشــور 
 )Remembrance Day( دیگر روز یادبود
کشــتگان جنگ های جهانی اول و دوم است. 
اطالعات بیشتر در این زمینه را از یک پیرمرد 
کانادایی به دســت آوردم که بــا افتخار برای 
ما )بــه عنــوان تازه واردین به کانــادا( از این 
روز تعریــف می کرد. فهمیدم کــه چقدر این 
روز برای همــه افراد اهمیــت و احترام دارد و 
همه به صورت متحد مراســم این روز را به جا 
می آورند. راستش خیلی خوشــم آمد و البته 
مرا به فکر فرو برد. ناگفتــه نماند که یاد هفته 
دفاع مقدس خودمان افتادم. البته باید متذکر 
بشوم که بیشــتر از همه به یاد طرز فکر خودم 
تا زمانی که ایران بودم، افتــادم. در اینجا من 
چند مورد مقایسه ای که به ذهن خودم رسید 
را می آورم. مثاًل من یادم هست که می گفتیم 
جای شهدا و مراســم مربوط به شهدا و جنگ 
در دانشــگاه نیســت، اما این ها دقیقاً مراسم 
شــهر مونترال را در قلب دانشــگاه مک گیل 

کانادا برگزار کردند.
کانادایی ها  این قدر بــرای این روز و این هفته 
احترام قائل هســتند که حتی مهاجران را هم 
به احترام به کشتگانشــان تشــویق می کنند 
و از این روز بــرای غریبه ها بــا افتخار تعریف 
می کنند، امــا ما حتی نمی دانیــم هفته دفاع 
مقدس کی هست و حتی از دیدن برنامه های 
تلویزیون در آن هفته، از رفتن بر مزار شــهدا، 
از ابراز احترام به بازماندگان جنگ خودداری 
می کنیم. نمی دانم چه بر سر ما آمده که دیگر 

هیچ چیز برایمان مهم نیست. 
شــهدای ما مربوط بــه حدود 30 ســال پیش 
هســتند و حتــی بســیاری از رزمنده هــای 
جنگــی هنــوز زنده اند. کشــتگان بی شــک 
محتــرم کانادایی ها به 70 تا 100 ســال پیش 
برمی گردند. اما کدامیک بیشــتر در ذهن افراد 
معاصر باقی مانده اند. به نظر شــما مشــکل از 
کجاست؟ کجای کار اشــتباه است که این همه 

تفاوت به وجود آمده است؟

ماندانا توکلیان



تهدیدداعشتوسطگروههکر
گروه هکر معروفی به نام  Anonymous  بعد از حمات اخیر فرانسه، در بیانیه ای 
ویدئویی با داعش اعان جنگ ســایبری کرده اســت. انونیموس تهدید کرده که 
سایت ها و پایگاه های اینترنتی متعلق به داعش را هک خواهد کرد و هدف از این 
کار خود را »تعقیب اعضای این گروه تروریســتی و پایان دادن به اقدامات آن ها« 

عنوان کرده است. این گروه گفته که بیش از 39هزار کاربر اینترنتی طرفدار داعش را که دارای حساب توییتر 
هستند، شناسایی کرده و به راحتی می تواند آن ها را هک کند و اسامی را هم در فضای مجازی منتشر کند. 

تا این لحظه هم حدود 5۰۰۰ اکانت توییتر داعش را مسدود کرده است.

چسبهمهکاره
گجت این هفته کمی متفاوت است.  »باندیک« در نگاه اول یک چسب معمولی مثل 
بقیه چسب ها به نظر می آید. اما کارهایی که با آن می توانید برای وسایل شکسته تان 
انجام بدهید خیلی متنوع است. مهم ترین ویژگی باندیک )Bondic( این است که 
برای خشک شدن باید به آن اشعه فرابنفش تابانده شود )در قسمت انتهایی چسب 

یک تابشگر فرابنفش وجود دارد( و تا زمانی که این کار را نکنید، حالت مایع و کامًا نرم خود را حتی در مجاورت 
هوا حفظ می کند. به این صورت شما فرصت دارید تا بدون عجله و با دقت محل مورد نظر را پیدا و ترمیم کنید. 

بعد از اینکه چسب خشک شود، این کار بسیار سخت می شود. 
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نرم افزار

شماره 670  سه شنبه 3 آذر 1394

در این شماره تصمیم داریم نگاهی  اف یک
بیندازیم به ویژگی های تبلت جدید سحر بختیاری

مایکروســافت، ســرفیس پرو 4. مانند رویه  همه ساله  
مایکروســافت، این تبلــت در ماه های انتهایی ســال 
معرفی شد. مایکروسافت نسخه  جدید سرفیس پرو را با 
تغییراتی نه چندان چشمگیر و با قیمتی باالتر نسبت به 
نســل قبلی روانه بازار کرده اســت. مهم ترین تغییرات 
سرفیس پرو 4 نسبت به ســرفیس پرو 3 نمایشگری با 
ابعــاد اندکی بزرگ تــر، پردازنده  جدیدتر، اســکنر اثر 
انگشــت و چند تغییر جزئی دیگر است. از مشخصات 
تبلت ســرفیس پرو 4، می توان به نسل ششم پردازنده   
دو هسته ای  Core i5 با فرکانس کاری 2/4 گیگاهرتز، 

رم 4 گیگابایت و دوربین 8 مگاپیکسل اشاره کرد.

طراحی
ســرفیس پرو 4 از همان 
زبان طراحی مشابه سایر 
تبلت های سری سرفیس 
 . می کنــد ه  د ســتفا ا
اســتفاده از آلیاژ منیزیم 
و دقت بــاال در تولید این 
محصــول باعــث شــده 
اســت تا ســرفیس پرو 4 
بتواند نگاه های زیادی را 
به خود جلب کند و حس 
کاالیی لوکس را به کاربر 
انتقال دهد. سرفیس پرو 
4 شباهت  زیادی به نسل 
قبل خــود دارد و در نگاه 
اول تمایز آن با نسل سوم 
سرفیس پرو دشوار است. 
مایکروسافت موفق شده 
اســت در نســل جدیــد 
تبلت خود بدون افزایش 
ابعاد کلــی دســتگاه با 
کاهش حاشیه ها، اندازه 

نمایشــگر را ۰/3 اینــچ افزایــش دهــد و همچنین از 
ضخامت تبلت ۰/6 میلی متر بکاهد. این مسئله باعث 
شده تا تبلت مایکروسافت به سبک ترین و باریک ترین 
تبلت از سری ســرفیس پرو تبدیل شود. اسپیکر های 
استریو ســرفیس نیز در طرفین نمایشگر در شیار های 
باریکی تعبیه شده اند تا عاوه بر صدای رسا، به زیبایی 
دستگاه لطمه ای وارد نشود. شبکه های خروجی  هوا 
نیز  به طور گسترده در طرفین و باالی سرفیس پرو 4 قرار 
داده  شده اند تا هیچ گونه مشکلی از بابت خنک سازی 

متوجه آن نشود.

کیبورد، تاچ پد و قلم
تبلت های ســرفیس پرو از نسل سوم به بعد از پایه های 
قابل تنظیــم بهره می برنــد. می توانید ایــن پایه را در 
هر جهتــی تنظیم کنید و محدودیتــی در تعیین زاویه 
نخواهید داشت. مایکروسافت تمام تاش خود را کرده 

است تا با طراحی پایه ای کاربردی، تجربه ای مشابه با 
لپ تاپ ها به کاربــران القا کند. اما یکی از مشــکات 
اصلی ســرفیس پرو 4 کاربری دشوار هنگام قرار دادن 
تبلت روی پاهاســت و کار کردن با تبلت در این حالت 
هر چند امکان پذیر اســت، اما چندان راحت و استوار 
نیست و عمومًا مجبور خواهید شد تا تبلت را روی یک 

سطح صاف مثل میز قرار دهید.
کیبورد ســرفیس پرو 4 تغییرات زیادی را به خود دیده 
 است. بزرگ ترین تغییر اعمالی کاهش اندازه کلید های 
کیبورد نســبت به نســل قبل اســت. به همین واسطه 
فاصله بین کلید ها بیشتر شده تا از احتمال فشار دادن 
کلید اشتباهی کاسته شود. بدین وسیله مایکروسافت 
تاش کرده تا تجربه  تایپ با کیبورد سرفیس پرو 4 را به 
لپ تاپ ها نزدیک تر کند. اما باید در نظر داشته باشید 
که اگر در طول روز میزان زیادی تایپ می کنید و کیبورد 

دستگاه اولویت اصلی شما است، سرفیس پرو 4 گزینه  
ایدئالی برای شــما نخواهد بود. علی رغم تاش های 
زیــاد مایکروســافت هنوز هــم تایپ کردن بــا کیبورد 
 لپ تاپ هــا به خصوص بــرای افراد حرفــه ای راحت تر 

است.

صفحه نمایشگر
علی رغــم اینکه نمایشــگر ســرفیس پرو 4 نســبت به 
ســرفیس پرو 3 با ۰/3 اینــچ افزایش بــه 12/3 اینچ 
رســیده، ولی در نگاه اول تفاوت زیــادی میان این دو 
نمایشگر دیده نمی شــود. اما تمام ماجرا به همین جا 
ختم نمی شــود و مایکروســافت از نظر فنی نمایشگر 
سرفیس پرو 4 را نسبت به نســل قبلی خود ارتقا داده 
تا تجربه  بهتری را در اختیــار کاربران قرار دهد؛ گرچه 
هنوز هم برخی از کارشناســان معتقدند نیازی به این 

ارتقا نبوده  است.

اولین تغییر در نمایشــگر ســرفیس پرو 4 بــه افزایش 
رزولوشــن ایــن تبلــت تــا 2736 در 1824 پیکســل 
بازمی گردد که شــاید نســبت به رزولوشــن 216۰ در 
144۰ پیکسلی سرفیس پرو 3 پیشرفت قابل توجهی 
نداشــته باشــد؛ ولی نکته  مهم این اســت که صفحه 
 نمایش سرفیس پرو 4، دو میلیون پیکسل بیشتر دارد 
و تراکم پیکســلی آن به 267 پیکســل بر اینچ رسیده 
 است. البته تشخیص این اختافات با چشم غیرمسلح 
میسر نیست؛ ولی ردموندی های معتقدند این بهبود 
الزم بوده و رزولوشــن در نظر گرفته شــده بــا توجه به 
کاربری سرفیس پرو 4 به عنوان لپ تاپ و فاصله   چشم تا 
صفحه نمایش دستگاه، بهترین انتخاب موجود است.

جمع بندی
ســرفیس پرو 4 مایکروســافت بــا حفظ نقــاط قوت 
پیشــین  ی  نســل ها
و بهبــود آن هــا تــا حد 
ممکــن، مجــددًا خــود 
را به عنــوان اصلی ترین 
نشــینی  جا ینــه   گز
فــی  معر پ هــا  لپ تا
کــرده اســت. بدنــه  ای 
با کیفیــت و زیبا که نگاه 
هر بیننــده ای را به خود 
کــرد؛  جلــب خواهــد 
ســخت افزاری قدرتمند 
کــه شــما را در اجــرای 
اکثــر نرم افزار هــا به جز 
حرفــه ای  نمونه هــای 
به خوبــی یــاری خواهد 
ی  یشــگر نما  ، د کــر
فوق العاده که جای هیچ 
بحثی را باقــی نخواهد 
گذاشــت؛ قلمی دقیق 
و کاربــردی کــه بــرای 
طراحان و افرادی که به 
طور گسترده به یادداشت برداری می پردازند، ایدئال 
است و در نهایت تجهیز به نسخه  کامل ویندوز 1۰ که 
باعث می شــود تا بتوانید از تعداد باالی نرم افزار های 
این پلتفرم بهره ببرید. همه  این عوامل باعث شده اند 
تا ســرفیس پرو همچنان محصولی بی رقیب و یکه تاز 
در بــازار تبلت های هیبریدی باشــد. اما بــا تمام این 
اوصاف مشخص نیست که با وجود رقیب قدرتمند اما 
گران قیمتی چون ســرفیس بوک، دستگاه هیبریدی 
جدید مایکروســافت چقدر بتواند در بازار موفق عمل 
کند. بــه نظر می رســد بســیاری از عاقه منــدان به 
لپ تاپ های ویندوزی و ســرفیس ها به جای سرفیس 
پرو به سراغ سرفیس بوک بروند که به جای آنکه تبلتی 
باشــد که قرار اســت جای لپ تاپ را بگیــرد، لپ تاپ 
کاملی اســت که می تــوان از آن به عنــوان یک تبلت 

13/3 اینچی هم استفاده کرد.
منبع مطلب اصلی: زومیت

بررسی تبلت جدید مایکروسافت

اندر مزایای Pro داشتن
دراپباکس

برایویندوزفون
همان طــور کــه قبــًا هم 
گفتیــم، کم کــم داریم به 

ســمتی می رویم کــه دیگــر پلتفرمی کــه با نام 
ویندوزفون می شناختیم وجود خارجی نخواهد 
داشــت. از حاال به بعد پلتفرم مایکروسافت برای 
کامپیوترهای رومیزی و همراه و همچنین تبلت ها 
و تلفن های هوشــمند با نــام یکپارچــه ویندوز 
شناخته می شوند. شاید بتوان مهم ترین نکته این 
ادغام و یکپارچگی را در توسعه اپلیکیشن ها برای 
این پلتفرم دانست. از حاال به بعد اپلیکیشن های 
ویندوز چــه در کامپیوترهای رومیزی و تبلت ها و 
چه در تلفن های هوشمند به صورت یونیورسال 
عرضه می شــوند. بدین معنی که می توانید یک 
برنامــه را روی تمام دســتگاه های وینــدوز خود 
نصب کنید و نیازی نیســت برای هر کدام نسخه 
مخصوصــی دانلود کنیــد. با ایــن یکپارچگی 
اوضاع برای کاربران تلفن های هوشمند ویندوزی 
روزبه روز بهتر خواهد شــد. یکی از خألهای این 
سیستم عامل نداشــتن اپلیکیشن رسمی برای 
استفاده از فضای ابری دراپ باکس بود که باالخره 
برطرف شد و دراپ باکس اپلیکیشن رسمی خود 
را برای کاربران ویندوز فون منتشر کرد. اگرچه قبل 
از این اپلیکیشن های غیر رسمی برای استفاده از 
دراپ باکس روی ویندوز فون وجود داشت اما ارائه 
یک اپلیکیشن رسمی خبر خوبی برای کاربران 

این پلتفرم به شمار می رود. 

MathTricks
از آنجایــی کــه همه مان 
عاشق ریاضی هستیم)!( 
و همیشــه هــم در حــال 

ســروکله زدن با آن به سر می بریم فکر کردیم بد 
نیست یک اپلیکیشن جالب مربوط به ریاضی 
معرفــی کنیــم.Math Tricks   یــک نرم افزار 
اندرویدی است که اقدام به جمع آوری و تدریس 
این ترفندها کرده است و می توانید با استفاده 
از آن، چندین ترفنــد کاربردی را یاد بگیرید که 
حل کــردن معــادالت را گاهی تــا چندین برابر 
ســریع تر می کند. بخش زیادی از آموزش های 
آن به شکل تصویری توضیح داده شده است و 
کامًا گویاست. اگر این روزها درگیر کنکور ارشد 
و کاس های آمادگی برای این آزمون باشــید، 
حتمًا بــه این اپلیکیشــن نیاز پیــدا می کنید. 
Math Tricks  در واقع مجموعه ای از فرمول ها 
و بسط ها و ترفندها را جمع آوری کرده و می تواند 
عاوه بر حل ســریع مسائل، در آزمون ها هم به 
کمک  شما بیاید. برای دانلود می توانید از لینک  

زیر استفاده کنید:
http://myket.ir/App/example.math�
arithmetics
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پیشنــــــــــــــــــــهاد

ایــن هفتــه تهیــه عصرانــه ای خوشــمزه را 
مخصوصــًا بــرای آن هایی که مثــل نگارنده 
عاشق بادمجان هستند، پیشنهاد می کنیم. 
عصرانــه ای کــه در زمــان کوتاهــی آمــاده 
می شود، وســایلش دم دست و قیافه اش هم 

خوب است.  
مــواد الزم بــرای ســه چهــار نفر: ســه عدد 
بادمجــان، یک قوطــی کنســرو ماهی تن، 
یــک پیاز کوچک رنده شــده، دو حبه ســیر 
رنده شده، دو قاشق غذاخوری روغن زیتون،  
چنــد پر ریحــان تازه یــا اســفناج کوچک یا 
جعفری تازه،   دو عدد گوجه فرنگی متوسط 
خردشــده و یــک عدد 
رنده شــده،  یــک گلوله 
پنیــر موتــزارال یــا اگــر 
خیلی الکچری اســت، 
پنیر خامه ای )!( و نمک 

و فلفل و ادویه مورد عاقه.
بادمجان هــا را حلقه حلقه و ســرخ می کنیم. 
پیــاز و ســیر را هم تفــت می دهیــم. نمک و 
فلفــل و ادویــه می زنیــم و گوجه فرنگی رنده 
شــده را اضافه می کنیم و آن قدر هم می زنیم 
تــا  آب گوجه خشــک شــود.  ماهی تــن را با 
چنگال له می کنیــم.  می گذاریم مواد خنک 
شــوند. حاال در یک بشــقاب، اول یک حلقه 
بادمجــان را می گذاریم و بعــد کمی از ماهی 
له شــده، یک حلقه گوجه فرنگی و یک حلقه 
نــازک از پنیــر و روی آن کمی پیاز و ســیرداغ 
می ریزیــم. آخرین الیه باید یــک حلقه دیگر 
 بادمجــان باشــد و بعــد هــم کمــی ســبزی 

تازه.

ساندویچ بادمجان

پرحاشــیه ترین  احتمــااًل  ابروکمــان  آلبــوم 
آلبوم موســیقی در ایــران اســت. آلبومی به 
آهنگســازی احســان ذبیحی فر و خوانندگی 
محمــد معتمــدی کــه اختاف بیــن این دو 
چندین ســال مانع انتشارش شده بود و حاال 
هم که منتشــر شده، خواننده می گوید بدون 
اجــازه او این کار صورت گرفته و انتشــار این 
اثــر غیرقانونی اســت. این گونه اســت که در 
شــبکه های اجتماعی شــاهد ردوبدل شدن 
پیغــام و پســغام های معتمــدی و ذبیحی فــر 
و بحــث و گاهی ناســزاگویی طرفدارانشــان 
هســتیم. طرفدارانی که همیشه کاسه داغ تر 

از آش هســتند. اینکــه 
حــق با کیســت و قانون 
حــق  چقــدر  اساســًا 
خواننده را درمورد اثر در 
نظر می گیرد، به شنیدن 

و لــذت بردن از این اثر ربطــی ندارد، هرچند 
طرفداران پروپاقرص معتمدی در اعتراض به 
این ماجرا خرید این اثر را بایکوت کرده اند و آن 
را دانلود می کنند. به هر ترتیب ابروکمان آلبوم 
خوبی اســت و حــال و هوای موســیقی های 
قدیمی تــر ســنتی را دارد. همچنین با اینکه 
معتمدی می گوید روی ساخته های ذبیحی فر 
فقــط »اتود« زده، کار از نظر شــنونده در حد 
حرفــه ای اســت.  هفــت قطعــه ابروکمان در 
دستگاه ســه گاه ساخته شده است و پشنگ 
کامکار هم یکی از نوازندگان این آلبوم است. 
ابروکمان را می توانید با قیمت 12هزار تومان 
از فروشــگاه ها بخرید یا با قیمت 9 هزار تومان 

از بیپ تونز دانلود کنید.

ابروکمان

کمتــر هنرمنــدی پیدا می شــود که هم 
شاعر باشد، هم نویسنده، هم فیلم ساز و 
هم مستندساز. اگر هم پیدا شود، معمواًل 
آثــارش در یکی از این حوزه ها شــاخص 
است. اما شاید محمدرضا اصانی از این 

جهت استثنا باشــد. او از شاعران جسور و تأثیرگذار 
مــوج نوی ایــران در دهه 4۰ به حســاب می آید که 
شاعرانگی اش را بعدًا در مستندها و فیلم هایش وارد 

کرد تا در سینما نیز اصطاحًا آوانگارد باشد.
حاال مؤسســه فضا، 14 شنبه را به نمایش و نقد 14 
فیلم از آثار شــاخص محمدرضا اصانی اختصاص 
داده اســت. این فیلم ها شامل جام حسنلو، چیغ، 

َبد َبده، چنین کنند حکایت، شطرنج باد، 
کودک و استثمار، خاطرات یک 75 ساله، 
هگمتانــه،  دســت های  منطق الطیــر، 
تاریخانه، آتش ســبز، جامع فهرج، تهران 
هنر مفهومی و جام حسنلو 2، از 23 آبان 
تا 17 بهمن ماه، شــنبه هر هفته ســاعت 18 در این 
مؤسسه اکران می  شوند. منتقدان هم کسانی چون 
محمد منصور فامکی، احمد الستی، ناصر فکوهی، 
احمدرضا معتمدی، حمیدرضا اردالن، صالح نجفی 
و اردوان تراکمــه خواهند بــود. محمدرضا اصانی 
متولد ســال 1322 در رشت و فارغ التحصیل هنر و 

نقاشی از دانشکده هنرهای تزئینی است.

نمایش آثار اصالنی

حمــات داعــش بــه پاریس بــر همه چیــز تأثیر 
گذاشــت، حتی بر اوضاع نشر کتاب! بنا به اعام 
ناشــر کتاب پاریس یک جشــن است، فروش این 
کتاب پس از حمله پاریس به شــدت افزایش یافته 
است. این اثر با نام کامل پاریس یک جشن است، 
یــک ضیافــت متحرک شــامل خاطرات ارنســت 
همینگــوی از زندگی در پایتخت فرانســه در دهه 
192۰ اســت. همینگــوی در این کتاب نوشــته 
است: »اگر خوش شانس بوده باشید و در جوانی 

در پاریس زندگی کرده باشید، در باقی 
عمرتــان هرجا که می رویــد، پاریس با 
شــما باقی می ماند، چــون پاریس یک 

ضیافت متحرک است«.
حاال و بعد از ســال ها، فروش این کتاب 

آن چنان افزایش یافته که نامش در صدر فهرســت 
پرفروش ترین های فرانسه قرار گرفته است. براساس 
اعام »فولیو« ناشــر فرانســوی، سفارش های این 
کتاب از 1۰تــا15 جلد به 5۰۰ جلد افزایش یافته 
است. مدیر این انتشــارات گفته است که 2۰هزار 
جلــد دیگر از کتاب همینگوی را زیــر چاپ برده و 

قصد دارد برای چاپ بعدی اقدام کند.
خاصــه اگــر می خواهیــد بدانیــد داعــش چرا 
پاریــس را بــرای بمب گذاری و ایجاد وحشــت در 
غرب انتخاب کــرد، احتمااًل این کتاب 
به شــما کمک کند. این اثر به فارسی با 
ترجمه خوب فرهــاد غبرایی و با عنوان 
 پاریــس جشــن بی کران در دســترس 

است.

پاریس جشن بی کران

شــاید یکی از کارهای  س پیشنهاد ینــو ژ یــز  متما
روزنامه هــای  تکــه  تقــی زاده، کار روی 
قدیمی باشد. او سال ها پیش نمایشگاهی 
را در ایران و بســیاری از کشورهای دیگر 
برپا کرد با نام »گمشــدگان« که ایده کلی 
»گمشــده«  گهی هــای  آ پایــه  بــر  آن 

روزنامه های قدیمی بود. 
نمایشگاه گمشدگان تقی زاده دهه هفتاد 
برگزار شد و نسل های متولد دهه 7۰ و 8۰ 
آن را ندیدند و این گونه بود که وقتی صابر 
ابر امسال نمایشگاهی با عنوان »از مردم 
اســتمداد می کنم« برگزار کــرد که به کل 
تقلیدی از »گمشــدگان« بود، متوجه این 
موضوع نشــدند و اســتقبال از نمایشگاه 
در حــدی بــود کــه صابــر ابــر را در نگاه 
مخاطبانش هنرمند هنرهای تجسمی هم 
بشود! او که عاوه بر بازیگری که با انتشار 
عکس هایش در اینســتاگرام، عکاس هم 
شــده اســت و با چاپ همــان عکس ها و 
متن نوشــته های زیر آن، نویسنده هم به 
حساب می آید. این گفته ژینوس تقی زاده 
که »ایــن اتفاق برای من آن قدر ســخیف 
اســت که حاضر نیســتم درمورد آن هیچ 
مصاحبه ای انجام دهم« هم بر مخاطبان 

این نمایشگاه اثری نگذاشت.

از ایــن صحبت هــا کــه بگذریــم، ژینوس 
تقی زاده این روزها در گالری ُا نمایشگاهی 
دارد با عنوان »سیم کشی روکار«. کارهای 
به نمایــش درآمده در این مجموعه نقشــه 
ذهنی هنرمنــد در ســال های 88 تا 94 را 
بــه نمایش می گــذارد. کارهایی که برخی 
از آن هــا بخشــی از یــک مجموعه انــد و 
برخی صرفــًا گزاره  هایی بــرای درک کلی 
آثار دیگر به شــمار می روند. »ســیم کشی 
روکار« مجموعــه ای از طراحی روی اوراق 
کتاب های قدیمی و روزنامه  هــا و ویدئوها 
و مجســمه و چیدمــان صوتــی اســت که 
هرچنــد از لحــاظ ظاهری کامــًا بی ربط 
 هســتند، ارتباطی معنایــی و ذهنی با هم 

دارند. 
در   135۰ متولــد  تقــی زاده  ژینــوس 
تهــران اســت. او در هنرســتان گرافیک 
خوانــده، ســپس بــه مــوازات همکاری 
با گروه هــای تئاتــری و تئاتر عروســکی 
در ادبیــات نمایشــی در فرهنگســرای 
نیاوران تحصیل کرده است. او همچنین 
ز  ا ی  ز مجسمه ســا لتحصیــل  غ ا ر فا
دانشــکده  هنرهای زیبای تهران اســت. 
عضویــت در هیئــت انتخــاب چهارمین 
دوساالنه مجسمه سازی تهران، عضویت 
انجمــن  مدیــره  هیئــت  لبــدل  علی ا

مجسمه ســازان ایــران، مدیــر داخلی و 
عضــو شــورای تحریریه مجله مجســمه، 
عضو تحریریه مجله اینترنتی تهران  اونیو 
و نوشتن مقاله و نقد هنری برای نشریات 
هنــری از جملــه فعالیت هــای هنــری 

تقی زاده محسوب می شوند.
تقــی زاده بیــش از 2۰ ســال اســت که در 
حوزه هایی چــون ویدئو، چیدمــان و اجرا 
فعالیت  مســتمر داشــته و نمایشگاه های 
متعــددی در ایران و خارج از ایــران برگزار 
کرده است. او به طور کلی چنانکه از سابقه 
و کارنامه  تحصیلی و حرفه ای اش نیز نمایان 
اســت، دغدغه اش کمتر محدود شدن به 
یک مدیای مشخص است و بیشتر دوست 

دارد اندیشه هایش را به گونه ای بیان کند.
به هر حال چه از مخاطبان نمایشگاه صابر 
ابر بودیــد، چــه نبودید اگر به این دســت 
کارها عاقه دارید به تماشای آثار تقی زاده 
در نمایشــگاه جدیــدش بروید تــا تفاوت 
بین کارهــای اصیل و تقلیدهای ناشــیانه 

را دریابید.
آثــار اخیر ژینوس تقــی زاده را می توانید از 
جمعه 29 آبان  تا 11 آذر، به غیر از شنبه ها، 
از ســاعت 16تــا21 در گالــری ُا به آدرس 
تهران،  خیابان ویــا )نجات الهی(، کوچه 

خسرو،  پاک 46 ببینید. 

نمایش آثار جدید ژینوس تقی زاده در گالری ُا 

سیم کشی روکار
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صفحـــــــه آخـــــــــر

برای گفت وگوی ایــن هفته مان با 
چشمانی باز به ســراغ آقای زنگنه 
رفتیــم. مــرد خــوش اخاقی که 
از ســال 72 در دانشــگاه شــریف 
مشــغول فعالیت و عینک ســازی 
هســتند. ایشــان اولین غرفه دار واحد عینک ســازی 
در دانشــگاه شــریف و پیشــگام راه انــدازی غرفــه 
در دانشــگاه های دیگــر بودنــد. تنهــا در دانشــگاه 
عینک سازی می کنند و به حرفه شــان تعصب و عاقه 

خاصی نشان می دهند.
اولین غرفه ایشــان یــک واحد 6 متری در ســاختمان 
ابن سینا بوده و بعد به ساختمان شهید رضایی منتقل 

شدند و در حال حاضر هم در تعاونی هستند.
از رابطه شــان بــا بقیه کــه پرســیدم این طــور گفتند: 
»همیشــه به کارم عاقه داشــتم و تا به حــال یک مورد 
هم شکایت از کارم به دســت من نرسیده و کارم را بدون 
هیچ درگیری انجام دادم. اکثرًا اســتادان و دانشجوها 
و کارمندها را می شناســم و ازین 23 سال هیچ خاطره  
بدی در ذهنم نیســت جز رفتــن همکارهای قدیمی از 

دانشگاه.

در این بازه زمانــی فعالیتم 5 تا رئیس دانشــگاه آمدند 
و رفتند و شــاید 7 یا 8 دوره دانشــجو عوض شــده، اما 
هنوز هم دانشــجوهای قدیمی می آیند اینجا و عینک  

سفارش می دهند«.
وی ادامــه داد: »نســل ها خیلی عوض شــدند، مثًا 
اون اوایل کارم تعداد دانشــجوهای دختــر خیلی کم 
بــود و جو هم بــه این شــکل باز نبــود که دختر و پســر 
با هــم غــذا بخورند و بحــث کننــد. فضای بســته ای 
بود. اما تفکر دانشــجوها هم تغییر کرده و راســتش را 
بخواهید من احســاس می کنم که آن موقع بهتر بود و 
بچه ها به غیر از درس به مســائل صنفی و فعالیت های 
 جانبی هم توجــه نشــان می دادند. آن موقــع خیلی 

دلچسب تر بود«.
از مواردی هم گفتند که دست دانشجویی تنگ بوده و 

ایشان برایشان عینک مجانی زدند.
یادی هم کردند از آقایان دکتر فرزانه، دکتر شــادروان، 
دکتر مفید، آقای ســرهنگ آزاد و خانم دکتر یغمایی و 

اخاق نیکشان.
در آخــر هــم گفتنــد: »امیــدوارم بتوانــم رضایــت 
دانشــجوها را جلــب کنــم. اگر هــم انتقــادی دارند 

مستقیم به خودم بگویند تا اصاحش کنم و تا آنجایی 
هم کــه در توانم باشــد و دانشــگاه به من نیاز داشــته 
باشد در خدمت دانشــگاه هســتم. امیدوارم که درک 

متقابلی از هم پیدا  کرده باشیم«.

091۲.4134: آقا این صندوقایی که کنار استند های 
روزنامه   اســت، نمی شــه هیــچ جوری تــوش پول 
انداخت! می خواســتم بدونم چجوری باید حســاب 

کنیم با این اوصاف؟
 این همه صنــدوق پیشــنهادات و 

انتقادات بدون اســتفاده داریم همه جا، این 4 تا 
صندوق ما هم روش!

093۸.1۸76: چــار نفر آدم پایه هم پیدا نمی شــن 
سلف رو تحریم کنیم واســه زیاد کردن قیمت ها. چه 

زندگی شد؟

 بحث غذاست... شوخی که نیست!
0915.43۲0: آســد مرتضــی خیلــی مخلصیم ما. 

التماس دعا. از طرف بر و بچ.
 آقا مرتضی تون خسته نباشه این طور 

که شما گفتید.

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

14

15

16

 8
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سحر زمانی

خبر رسیده که در روزهای 
گذشته نزدیک در انرژی، 
ماشینی هنگام رانندگی 

پرخطر در خیابان یک طرفه، 
با ماشین یکی از استادان 

تصادف می کند. متأسفانه 
اولش کار به جر و بحث هم 

می کشد اما مأموران نیروی 
انتظامی در یک حرکت ضربتی 

فرد را دستگیر و به سزای 
اعمالش می رسانند.

حاال اینکه ما داریم نقش »در 
شهر« را ایفا می کنیم، دلیلش 
این است که یک هشدار جمع 

و جور بابت رانندگی های 
عجیب)!( برخی از ساکنان 

اطراف دانشگاه بدهیم.

دانشگاهحریف
 در داستان های اساطیری 
آمده اســت که روزگاری از 
زمان های دور در سرزمینی 
نــی  ما مرد ی  نه ا فســا ا
می زیســتندی که بســیار 
سرخوش و بیکار بودندی، همه شان هم مدرک 
پــی اچ دی داشــتندی. امــا در این ســرزمین 
دانشــگاهی بود که نام آن را دانشــگاه حریف 
گذاشــته بودند. البتــه اول می خواســتند نام 
آن را شــریف بگذارند که چون شرکت شکات 
دســته دار زودتــر اقدام کــرده بــود، از آن پس 
شکات دسته دارها شدند شریف و دانشگاه شد 
حریف. خاصه در این دانشگاه به تدریس علوم 

و فنون مهندسی پرداخته می شد. 
در بخشی از افســانه آمده است که روزی لیلی 
داشــته از ســر کاس عملیــات واحــد بیرون 
می رفته که ناگهان مجنون که داشته می دویده 
تا به آزمایشگاه سیاالت برســد، به وی برخورد 
کرده و جزوه هایش ریخته. لیلی به مجنون نگاه 
می کند، مجنون به لیلــی... و لیلی می گوید: 
چشــمت رو بــاز کــن مگه کــوری؟ بــه همین 
دلیل مردم آن ســرزمین هنوز داستان عشقی 

نشنیده اند. 
دانشــگاه حریف یکــی از معتبرترین مکاتب 
علم و ادب در زمان خود بوده اســت  و شیوه 
معماری دانشجو پســندی هم داشــته. مثًا 
در تاالرهای جمعی به جای اینکه صندلی ها 
مثل عصر کنونــی به صورت پلــه ای از باال به 
پاییــن رو به اســتاد چیــده شــوند، برعکس 
و از پاییــن به بــاال چیده می شــدند. معمواًل 
هــم دانشــجوهای خفــن می رفتنــد درون 
گــود و گوگولی های درس خــوان ردیف اول 
می نشســتند. اســتاد هم فقط ردیــف اول را 
می توانست بببیند. بعد از جنگ جهانی دوم 
به دلیل نامشــخصی شیوه چینش صندلی ها 
برعکس شد که بنده احتمال می دهم کار این 
نفوذی های خارجی باشــد. آمدند یواشکی 
نقشه هایمان را سروته کردند ما هم همه چیز 

را  برعکس ساختیم.
از همــه این هــا گذشــته ، دانشــجویان یک 
امکانی داشــتند به نــام تلگــرام.  همه در آن 
اد می گشــتندی و جــواب تمرین ها را شــیر 
می کردندی. شــیر هــم طی مطالعــات بنده 
لغتی کامًا پارســی بوده است که در اثر نفوذ 
فرهنگــی االن افتــاده در زبــان خارجی ها. 
اوایل روش کــپ زدن جزوه دقیقًا به طور صید 
بوده اســت، یعنی بــا قاب برگــه تمرین را از 
کیــف طــرف صیــد می نمودند. بعــد کم کم 
این واژه به صورت ســیر تلفظ شــد، چرا که با 
پیشــرفت بشــر به جای دزدیدن جزوه، ابتدا 
هوش و حــواس طــرف را زده و بعــد با کمی 
ســیر در اطــراف، تمریــن را از او می گرفتند 
و در آخرالزمــان نیــز کــه دوران شــکات و 
شــیرینی اســت، همراه با اســتیکر شکات 
قلبــی تمرین ها نیز الصاق می گردد، که به آن 

می گویند شیر. 
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