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شـوراي تيــتر

علمی

درخششربوکاپ
امیرکبیردرمسابقات
جهانیچین

قصه
سهشنبه
سمیه خطیب زاده

مس��ـا بقـا ت
ربـ��وکاپ در ایـ��ران
همیش��ه خیلی س��خت و
نفسگی��ر میان دانش��گاههای
صنعت��ی کش��ور برگزار میش��ود و
همین سطح باالی مسابقات داخلی است
که تیمها را در رقابته��ای جهانی مانند
ف��والدی آبدیده میکند .ف��والدی که در
داخل خوب صیقل داده ش��ده و در جهان
به حد الماس میدرخشد.
چنین اس��ت که تیم قدرتمند ربوکاپ
دانش��گاه صنعتی امیرکبیر در مس��ابقات
جهان��ی چین ب��ه خوبی از س��د حریفان
گذش��ته و با کس��ب مقامهای اول تا سوم
عرص��ه را بر دیگ��ران تنگ کرده اس��ت.
نوزدهمین دوره مسابقات جهانی ربوکاپ

 ۲۰۱۵چی��ن با حضور بی��ش از  ۲۰۰تیم
ازدانش��گاهها و مدارس و آموزش��گاههای
مختلف از  ۴۸کش��ور دنیا برگزار شده که
دانش��گاه صنعتی امیرکبیر با س��ه تیم در
لیگ رباتهای شبیهس��از امداد و نجات،
رباته��ای فوتبالیس��ت س��ایز کوچک و
رباته��ای انس��ان نما در این مس��ابقات
حضور داشته است.
در پای��ان تی��م رباتهای ش��بیه س��از
امداد و نجات دانش��گاه صنعتی امیرکبیر

چهل و پنجمین کنکور سراسری پس
از برگزاری آزم��ون در روزهای  ۲۱و ۲۲
خردادماه و اعالم نتایج اولیه در  ۳۰تیرماه
به نیمه راه خود رسیده است.
رون��د ثبت ن��ام ،ش��رکت در آزمون و
تع��داد افراد مج��از در آزمون سراس��ری
سال  ۹۴نشان میدهد که آمار داوطلبان
در ح��ال نزدیک ش��دن به آم��ار ظرفیت
دانشگاهها است.
ب��ه طوریکه آم��ار داوطلب��ان آزمون

سراسری سال  ۹۴نس��بت به آمار آزمون
سراس��ری س��الهای گذش��ته کاه��ش
نش��ان میده��د  .ترکی��ب جنس��یتی
ثبتنامکنن��دگان و ش��رکت کنن��دگان
در آزمون سراس��ری اما با رعایت نس��بت
برت��ری زنان به م��ردان مثل س��الهای
گذشته است.
همچنیــ��ن طبـ��ق آمــ��ار همـ��ه
ش��رکتکنندگان به غیر از  36نفر مجاز
ب��ه انتخاب رش��ته ش��ده اند .بر اس��اس

موفق ش��د ب��ا برت��ری برابر هم��ه رقبای
خ��ود مق��ام نخس��ت ای��ن رقابته��ا را
کسب کند.
همچنین در رقابتهای لیگ رباتهای
انسان نمای سایز نوجوان ،تیم این دانشگاه
موفق شد تا در دیدار رده بندی تیم آلمان
را شکس��ت داده و به مقام س��وم این لیگ
دست یابد  .این تیم در رقابتهای فنی این
مسابقات نیز توانست عنوان دوم این لیگ
را بهدست آورد.

استرسکنکور
هر سال کمتر
از پارسال

ورزش

جامعه

قان��ون مصوب
س��نجش و پذیرش
در دانش��گاههای مصوب
مــجلــ��س ،ظــرفـــیــت
دانش��ـگاهها باید به س��متی پیش
ب��رود که  ۸۵درصد ورودی دانش��گاهها
از طریق پذیرش صرفاً بر اس��اس س��وابق
تحصیلی باش��د .اکنون این می��زان تا ۷۵
درصد محقق ش��ده اس��ت .با توجه به اینکه
امس��ال تقریبا همه مجاز به انتخاب رش��ته
ش��دند و امکان ورود به دانش��گاه صرف نظر
از شرایط هر رش��ته تقریبا برای همه فراهم
ش��ده ،میت��وان گف��ت دیگر صف پش��ت
کنکور شکسته ش��ده و داوطلبان سالهای
آینده میتوانند امیدوارت��ر به حذف کنکور
باشند.

گامهای محکم
دو و میدانی برای
رسیدنبهالمپیک

فرص��ت خوبی
ب��رای جوانان ایرانی تیم
ملی دو ومیدانی بود تا بتوانند
ضمن کس��ب مدال چند س��همیه
المپی��ک ب��رای المپیک ریو به دس��ت
آورند .در پایان این مس��ابقات حسن تفتیان و
رضا قاسمی در دوی  100متر ،محمد حسین
ابارقی در دوی  200متر و لیال رجبی در پرتاب
وزنه موفق به کسب سهمیه المپیک ریو شدند.
نمایندگان کشورمان در مجموع  10مدال (4
طال 3 ،نق��ره و  3برنز) را نیز به خود اختصاص
دادن��د .در این مس��ابقات همچنین رکورد دو
سرعت کش��ور نیز دو بار توس��ط ورزشکاران
کشور جا به جا ش��د .روز شنبه رضا قاسمی با
حضور در مرحله مقدمات��ی دوی  100متر با

ثبت زمان  10:14ضمن جابجایی رکورد ملی
(پیش از آن با  10:15در دستان تفتیان بود)،
حدنصاب المپیک را کسب کرد تا در نخستین
گام خیال جامعه دوومیدانی را با کسب اولین
سهمیه آسوده کند .قاسمی در مرحله فینال با
ثبت زمان  10:14نایب قهرمان شد.
در همین م��اده (دوی  100متر) حس��ن
تفتیان که در مرحله مقدماتی با زمان 10:54
راهی فینال ش��ده بود و به حدنصاب المپیک

نرس��یده بود ،در مرحله فینال ب��ا ثبت زمان
 10:10بار دیگر گوی سبقت را از رضا قاسمی
ربود تا دونده اصفهانی کشورمان نتواند زمان
زیادی رکورد ملی را در دستان خود نگه دارد.
به این ترتیب تفتیان نیز ضمن کس��ب عنوان
قهرمانی رکورد ورودی المپیک ریو را کس��ب
ک��رد .در این م��اده دونده قزاقس��تانی نیز در
رقابت امروز با ثبت زمان  10:35عنوان سوم را
به خود اختصاص داد.
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رستوران
بین راهی

این م��و س��ر دراز دارد.
س��عی دارم بدون این که پاره
شود نم نم از داخل غذا ،با کمترین
حال��ت جلب توجه ،بیرون بکش��مش.
نمیشود ،گیر کرده.نه دلم می آید قورتش
بده��م نه میتوانم قضیه را علن��ی کنم.بعد از ده
ِ
ترافیک ج��اده چالوس  ،من در س��ومین
س��اعت
قاش��ق زرشک پلو ،در یک رس��توران بین راهی به
بلندتری��ن تار موی جهان رس��یدم که لیاقت ثبت
شدن توی کتاب رکوردهای گینس را دارد.شوهرم
میپرسد":چرانمیخوری؟"
آخ��ر این غذا هیچ چیزش کم نیس��ت که بهانهای
بیاورم.زرشکاعالیسرخشدهباکمیشکر،زعفران
دم کش��یده و کمی خالل پسته نرم،ران مرغ سرخ
شده در روغن حیوانی ،برنج ری کرده دودی و یک
جفت شکم خیلی گرسنه.
ِ
دیال��وگ چ��را نمیخوری هن��وز بی ج��واب مانده
بود.نبای��د بو ببرد ک��ه توقف من وس��ط این ماراتن
گرس��نگی چه دلیل��ی دارد چون اج��ازه نمیدهد
به خط پایان برس��م و خودش هم از ادامه مس��ابقه
انصراف میدهد.بر خالف بچگیهایش من خوب آب
بندی ش��دم و نه تنها با مو ،بلکه با بقیه اکتش��افاتی
که ممکن اس��ت توی بش��قاب منتظرم باش��د هم
مشکلی ندارم.
جواب میده��م« :یه کم دندونم تیر میکش��ه،تو
بخور».دو تا راه دارم.یا باید جلوی چش��مش ،مو را
از دهانم بیرون بکش��م یا قورتش بدهم تا ش��وهرم
استفراغ نکند.من خیلی زن فداکاری نیستم اما راه
دوم را انتخاب میکنم که در رس��توران بین راهی
دردسر کمتری دارد .میزها چرب و چسبنده نیست
 .قاش��ق و چنگالها بدون لک و پیس هستند.حتی
زمین رستوران هم انگار ُکنترات تمیزی برداشته.
پس این م��و توی ده��ان من چ��ه میکند؟ میل
ناخوشایند کتک کاری با سرآشپز جای خون توی
رگهایم جریان پیدا میکند.
با ماشه یک تفنگ پر بازی کردن خیلی راحتتر از
دانسته قورت دادن یک تار موی بلند است.شوهرم
غذای��ش را تمام ک��رده و مودبانه م��را بازجویی
میکند«:مزه اش را دوست نداشتی؟»تار مو توی
معده ام با اس��ید ترکیب میشود ،تفنگم را غالف
میکنم و به خود آزاریم لبخند میزنم و با اش��اره
به دندانم میگویم«:این دوب��اره درد گرفته» و با
خودم فکر میکنم دفعه دیگر که مویی دیدم باال
میآورم یا نه! به نظر من آدمها دو دسته اند.دسته
اول آنهایی که بددل هستند .دست پخت هر کس
را نمیخورند و به بشقابش��ان همیشه مشکوکند.
ترشی و ماست را همزمان نمیخورند و معدهشان
را به مضرب شور در ش��یرین عادت نداده اند.این
دس��ته با دیدن دندان مصنوعی هم چندشش��ان
میشود.دس��ته دوم اما بی توقع ترین ذائقه دنیا
مخصوص خودش��ان اس��ت که س��اندویچهای
ِ
گوشت بوفه مدرسه ی بیست سال پیش
ژامبون
را گاز میزدن��د .خمیر باگت و خیار ش��ور را روی
زبانش��ان تفکیک نمیکردند و صرفا فقط به عطر
ِ
گوشت خش��ک درجه سه رضایت
سیر کالباس
میدادند و بی منت ساندویچ را برای دوستانشان
هم به اش��تراک میگذاش��تند .موق��ع خوردن
خوش��مزه ترین پارادوکس دنیا یعنی ِ
پفک بعد از
بستنی،تویراهبازگشتازمدرسه ُچرتتهرانولو
شده در زیر آفتاب بی غیرت آذرماه را می پراندند
و با فوق لیس��انس دلقک بازی که هر کدامش��ان
سیکل نگرفته مدرکش را داشتند ،مجلسیترین
لطیفهها را تعریف میکردند و بر اس��اس فرکانس
خندهها برای خودش��ان الیک جمع میکردند و
تهمانده تن سالمشان را به دست چای و نباتِ لب
سوز می سپردند.این دسته کله پاچه را هم چشم
بسته میخورند اما به رستورانهای بین راهی دیگر
اعتمادنمیکنند...

