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معرفی ساز و کارارزهای دیجیتال

عصری جدید درحال ظهور
دیروز شعر، امروز کامنت

پیــش خبــری  چنــد روز 
خوانــدم دربــاره دختری 
ایرانی که بــا جراحی های 
متعدد، سخت دارد تالش 
آنجلینــا  می کنــد شــبیه 
جولی شود. خبر را قباًل دیده بودم؛ چیزی که 
این بار توجهم را جلب کرد و البته دردناک بود، 
این بود که این خبر در رسانه ای انگلیسی زبان 
منتشــر شــده بود. یعنی در کشــوری دیگر، 
آن طرف دنیــا، فردی صبح که اخبــار را مرور 
می کنــد، می بیند از کشــوری به نــام ایران، 
کســی به این مرحله رسیده اســت که وقت و 
پول و ســالمتی خودش را صرف چنین هدف 
احمقانه ای کرده اســت. آدم های این طوری 
همه جــای دنیا هســتند و مادامی که ســبک 
زندگی شــان را بــرای خودشــان نگــه دارنــد 
مشکلی نیست. تا وقتی، با پخش کردن چنین 
چیزهایی به معروفیتشان کمک می کنیم. باز 
اگر موارد انگشت شماری باشند، باعث بدنامی 

کشوری نمی شوند. 
امــا وای از وقتی کــه تعــداد بســیاری از این 
کله پوک ها همه باهم به کامنت و فحش نویسی 
در شــبکه های اجتماعی روی می آورند. دیگر 
باید نگران شــد؛ چــون باور بکنید یــا نه، این 
وضع دارد عادی می شــود. دیگر دارد برایمان 
عــادی می شــود که مشــهورترین افــراد دنیا 
انواع توهین ها را از هم وطنان گرامی دریافت 
کننــد. عادی شــده اســت که بشــنویم یکی 
از زنــان یا مردان ســرزمینمان کــه مهد علم و 
فرهنگ است، در کنسرتی به پای خواننده ای 
معــروف افتاده و بــا رفتاری تحقیرآمیز اســم 
کشــورمان را این طوری ســر زبان ها انداخته 
اســت. همه این ها دارد عادی می شــود و این 
خیلــی نگران کننده اســت. اینکه چرا فضای 
مجازی مــان دارد از چنین محتوایی ســرریز 
می شــود، واقعًا جای بحــث و پژوهش جدی 
دارد. پژوهشی که به راه حل و نتیجه هم منجر 
بشود؛ چون اثرات آن مستقیمًا در زندگی ما و 
تصویری که از خودمان داریم می سازیم دیده 
می شــود. می توانیــم بنشــینیم و هیچ کاری 
نکنیــم و همچنــان در توهــم خودمــان غرق 
باشــیم که داریم در کشــوری با فرهنگ غنی 
زندگــی می کنیم؛ اما این خیــال دوام زیادی 

نخواهد داشت.
دور نیســت روزی کــه ببینیــم ایــران را دیگر 
نــه با آثــار تاریخی  و غذاهای ســنتی اش )که 
خیلی هایشان هم در یونســکو ثبت شده اند( 
می شناسند و نه با حافظ و مولوی و فردوسی. 
قدرت و گســتردگی فضای مجازی در دنیای 
امــروز واقعًا بســیار زیاد وحشــتناک اســت و 
متأســفانه این روزها کسی به خودش زحمت 
نمی دهد لیست یونسکو را چک کند. اگر کاری 
نکنیم، به زودی در همه دنیا ایران دیگر کشور 
حافظ نیست؛ کشور مشتی آدم فحاش است 
و رتبه یک جراحی بینــی. آن وقت دیگر تغییر 
این دیدگاه خیلی ســخت می شــود. نگذاریم 

دیر شود.
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گوش ها را تیز کنید
بهتر است از مسائل آموزشی آگاه باشید و حواستان جمع باشد تا کاله سرتان نرود. 
از 27آذر تا 7دی مهلت حذف تک درس است. یکی از مدل های حذف هم که خیلی 
دانشجوها با آن آشنا نیستند حذف w* است که حذف شدن توسط استاد است. نکته  
دیگری که باید به آن اشاره کنیم نقش مهم شوراهای صنفی در چیدن درس هاست. 

قبل از شروع ترم، شورای صنفی هر دانشکده لیست اولیه  زمان کالس و امتحان هر درس را منتشر می کند 
و دانشجویان می توانند درصورت تداخل به شورای صنفی اطالع دهند تا پیگیری کند. این نکته را بسیاری 
از دانشجویان نادیده می گیرند و تازه زمان انتخاب واحد متوجه تداخل ها می شوند که دیگر دیر شده است.

 نمایشگاهی از نوع پژوهشی
در دومین روز از هفته پژوهش، هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و 
فن بازار با حضور دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دکتر منصور 
غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل دائمی نمایشگاه های تهران افتتاح شد. 
در این مراسم از 64 محصول فناورانه که از نظر پیچیدگی جزء فناوری های متوسط به باال 

است، سطح آمادگی فناوری در مرحله تجاری سازی است و تی . آر.ال آن 6به باال برآورد شده، رونمایی شد. در این 
میان دو سامانه »بیوراکتور غشایی« و »پرینتر و اسکن زیستی« از دانشگاه شریف نیز در میان فناوری های منتخب 

وجود داشت. این نمایشگاه تا فردا برپاست. برای بازدید از غرفه های دانشگاه به سالن های 8 و 9 مراجعه کنید.

هنگامه  شور و ساز و آواز
اواخر آذر یکی از سرگرمی های عده ای از دانشجویان این می شود که در جشن های 
یلدای دانشکده های مختلف شرکت کنند. در مواردی مسئوالن دانشکده در کار 
دانشــجویان سنگ می اندازند و مثاًل ســر پخش کلیپ یا قطعه ای موسیقی کار را 
برای دانشــجویان سخت می کنند؛ اما درنهایت هرسال دانشجویان این جشن را 

به پا می کنند و می توان روند روبه رشــد جشــن ها را دید. تاکنون زمان بعضی جشن ها مشخص شده است؛ 
ازجمله جشن 25آذر صنایع، 28آذر کانون ادبیات و 29 آذر گروه کوه. همچنین دو جشن پرطرفدار هوافضا 

و کیمیا به ترتیب 2 و 3دی در جابر و آمفی تئاتر برگزار می شوند.

میان بر یوتیوب بدون شریف آی دی
»دیدئو« ســامانه هوشمند جست وجوی ویدئو اســت که ازطریق آن می توانید به 
سرویس های پخش ویدئو، مثل یوتیوب و آپارات دسترسی پیدا کنید. نکته  مثبت 
و درخورتوجه دیدئو این است که در شریف بدون نیاز به شریف آی دی دردسترس 
است. این استارت آپ شریفی چندماه است کار خود را آغاز کرده و شروع کرده به 

رشــد بین دانشجوها؛ ولی آرام و بی سروصدا. حاال اما به تبلیغات بزرگ تری برای معرفی اش به دانشجویان 
دست زده است، هوشمند و رازآلود. ازجمله کمپینی با نام »دیدئو چیه؟« که قرار است با جوایز نفیسی همراه 

باشد و می توانید اخبار آن را در dideoblog@ دنبال کنید.
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عکس خبری

هفتــه گذشــته پرونــده ای کار کردیم کــه یکی 
از نکاتــی کــه از دل آن بیــرون آمد، ســاعت کم 
ورزش کــردن دانشــجویان بــود. البته پســرها 
خیلی وضعیتشــان خــراب نیســت، ولی خوب 
هم نیســت. روزهای زوج، ســاعت 16 در سالن 
مرحوم جباری سال هاســت کــه کالس آمادگی 
جســمانی برگزار می شــود. کالســی که استاد 
کمائــی عزیز بر آن نظــارت و کارمند و دانشــجو 
و فارغ التحصیــل و اســتاد را دور هــم جمــع 
می کنــد. خــدا می داند چنــد کیلــو چربی در 
این ســال ها در این کالس آب شــده است. ایام 
امتحانــات بهتریــن موقع برای پیوســتن به این 

کالس هاست.

برای نوشتن از عقاید  گزارش
و احساسات برآمده کیوان شبانی

از تفکــرات درونــی در خلوت خــود، یا 
ایــده ای کــه از معاشــرت بــا دوســتی 
درهنگام صــرف فنجانی چای شــکل 
گرفته، نه نیاز است در شور ابتدای جوانی 
باشید، نه اینکه حتمًا ادبیات آکادمیک 
را خوانده باشید. این همان چیزی است 
که از معاشــرت بــا دکتر بیــژن فرهانیه 
می توانید به دســت آورید. روز دوشــنبه 
20آذرماه، ســالن ســمینار دانشــکده 
مکانیک شــاهد برگزاری آیین رونمایی 
کانون شعر و ادب دانشگاه از رمان جدید 

استادتمام دانشکده مکانیک بود.
»مارال« نام کتاب جدیدی از دکتر بیژن 
فرهانیه است. قصه، عشق میان مردی 
بســیار زشــت و بانویی نابینا و حواشی 
زندگی آن ها را روایت می کند. این کتاب 
را که انتشارات کوله پشتی چاپ کرده، 
رمانــی اســت اجتماعی بــا درون مایه 
عاشــقانه که خواندن آن خالی از لطف 
نیســت. از این نویســنده رمان »گلین 
آغا« نیز چاپ شــده اســت که هر دوی 
ایــن کتاب ها در مراســم رونمایی برای 

فروش ارائه شده بود.  عالوه بر استقبال 
دانشجویان مقاطع و رشته های مختلف 
دانشــگاه از برنامه، استادان دانشکده 
مکانیک ازجمله دکتر کاظم زاده ریاست 
دانشکده و دکتر فالح و دکتر اصغری نیز 

در برنامه حضور داشتند.
جلســه بــا توضیحــات مجــری درباره 
تحصیالت، سوابق کاری و فعالیت های 
ادبی هنری دکتر فرهانیه شــروع شــد. 
ســپس از نویســنده  رمان دعوت شد تا 
چندکالمــی را بــا حضار بــه گپ وگفت 

بنشــیند. نشســت با توضیح چگونگی 
مراحل نگارش و چاپ رمان »مارال« آغاز 
شــد و با انتقادهای نویسنده از صنعت 
چاپ و نشــر کتاب در ایران ادامه یافت. 
فرهانیه در این گفت وگو به اهمیت پخش 
سازمان یافته و گسترده کتاب ها اشاره و 
از کمبودهــا در این زمینه گالیه کرد. او 
این بخش از صحبت های خود را با اشاره 
به جمالتی از محمود دولت آبادی درباب 
آزادی نویســنده در واردکردن ســلیقه 
و عقایــد خود بــه متن به پایان رســاند. 

فرهانیه افزود که برخی نقدهایی که به 
نوع نگارش و طرز تفکر نویسندگان وارد 
می شود از این دست اســت و این گونه 
نقدها شاید قانع کننده و اثرگذار نباشند.
در ادامــه از آقــای ابوطالــب صفدری، 
دانشــجوی مقطع دکتری فلسفه علم 
دعوت شد تا کتاب را بررسی و نقد کند. 
وی در بخشــی از صحبت های خود به 
نزدیکی دیدگاه نویسنده و میالن کوندرا 
در کتاب معروف »بار هستی« به مبحث 
زیبایی شناســی پرداخــت. صفــدری 
که خــود همچون نویســنده و برخی از 
افراد حاضر در نشســت آذری زبان بود، 
به آشــنایی و برقــراری ارتباط بین خود 
و فضاهــا و مکان های داســتان اشــاره 
کردند و قوت عنصر فضاسازی و توصیف 

مکان ها را در رمان بررسی کرد.
در انتهــا نیــز فرصتــی برای پرســش و 
پاســخ درنظر گرفته  شد و در این بخش 
نویســنده، توضیحاتــی را درباره کتاب 
قبلی خود »گلین آغا« بیان کرد. مراسم 
با تقدیر کانون شعر و ادب از جناب دکتر 
فرهانیه و عکس یادگاری دسته جمعی 

به پایان رسید. 

مراسم رونمایی از رمان یک استاد شریفی

مارال، یک مکانیکی
Ó	 برنامه هــای از ســری  بخــش  دومیــن 

عدالت خواهــی غیرگزینشــی بــا موضوع 
»چگونــه حکومت هــای زر و زور و تزویــر 
تشکیل شد؟« با حضور ســعید زیباکالم، 
اســتاد دانشکده فلسفه دانشــگاه تهران، 
امروز ساعت 13 در آمفی تئاتر مرکزی برگزار 

می شود.
Ó	 تیم والیبــال بانوان )کارکنان( دانشــگاه با

پیروزی 2بر1 دربرابر تیم دانشگاه خوارزمی 
به فینال مسابقات قهرمانی منطقه 1 ورزشی 
دانشــگاه ها و مؤسســه های آموزش عالی 
کشــور راه یافت. فینال این مسابقات بین 
تیم دانشگاه و دانشگاه شهید بهشتی، امروز 
ساعت 12 در سالن جباری برگزار می شود. 

Ó	 جلســه توجیهی صعود به قله کرکس امروز
ســاعت 12 در کالس 1 ســاختمان شهید 
رضایی برگزار می شود. این اردو در روزهای 
130آذر و 1دی برگــزار می شــود. حضــور 
در جلســه توجیهی برای شرکت کنندگان 

اجباری است.
Ó	 ثبت نام بیست ویکمین دوره اردوی پابوس

عشق )مشــهد( از امروز به مدت 5 روز آغاز 
شد. برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر 

به سایت هیئت الزهرا مراجعه کنید.
Ó	 مسابقات بسکتبال در مرحله حذفی، فردا با

رویارویی فارغ التحصیالن با شیمی و پردیس 
بین الملل با عمران پیگیری می شود. 

Ó	 فردا ساعت 13تا14:30 برنامه ای با عنوان
»ادامه تحصیل در رشته علوم اقتصادی« با 
حضور دکتر مسعود نیلی، دکتر مدنی زاده، 
دکتــر وصــال، دکتــر ابراهیم نــژاد و دکتر 

جوشقانی در سالن جابر برگزار می شود.
Ó	 اختتامیه جشنواره هنر یکشنبه 26آذرماه

ســاعت 18:30 در آمفــی تئاتر دانشــکده 
فیزیک برگزار خواهد شد . نخستین جشنواره 
هنر شــریف در اختتامیه با اعالم نفرات برتر 
رشته های مختلف، اهدای جوایز و نمایش 

آثار برگزیده به کار خود پایان خواهد داد.
Ó	 فــردا ســاعت 17:30 دانش آموختــگان

مدیریــت و اقتصــاد در گردهمایــی پاییزه 
خود درباره دانشــگاه و فارغ التحصیالن و 
فرصت های همکاری و هم افزایی در سالن 
جابر گفت وگو می کنند. دکتر مشــایخی، 
دکتر مدنی زاده، دکتر سوزنچی و آقای پیروز 

غفرانی از حاضران جلسه هستند.
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»سی مرغ« از خاک سفید
جمعیت امداد دانشــجویی مردمی امام علی)ع( دانشــگاه شــریف، برنامه تئاتر 
»سی مرغ« را در روز دوشــنبه 27 آذر ساعت 16تا18 در سالن آمفی تئاتر مرکزی 
دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند. نمایشنامه تئاتر سیمرغ براساس منظومۀ 
منطق الطیر عطار نوشته شده است. داستانی آشنا برای همه مان و سی  مرغی که در 

پایان سفری سخت باقی می مانند و با نگریستن در آینه حق درمی یابند که سیمرغ در وجود خود آن هاست. 
از شــما دعوت می کنیم به تماشای نمایش دختران خانه ایرانی خاک سفید در تئاتر »سی مرغ« بنشینید. 

برای تهیه بلیت می توانید به سایت blito.ir مراجعه کنید.

دالور مردان شطرنجی 
تیم شطرنج دانشگاه موفق شد در مسابقات لیگ دسته 1 تهران به مقام قهرمانی برسد. 
این مسابقات به صورت دوره ای و در 7 هفته در محل هیپت شطرنج استان تهران برگزار 
شد و تیم دانشگاه با یک مساوی دربرابر دانشگاه تهران و 6 پیروزی دربرابر بقیه رقبا به 
مقام قهرمانی دست پیدا کند. فرزاد بلورچی فرد، کوشا جافریان، سعید بیرانوند، کیوان 

انصاری نو، محمد برزگری و عرفان محمدی بازیکنان تیم دانشگاه بودند. آرش روغنی مربی تیم و علی صادقی 
شورمستی سرپرست و کاپیتان تیم بودند. در رده انفرادی نیز فرزاد بلورچی به مدال طال و کوشا جافریان و کیوان 

انصاری نو و سعید بیرانوند به مدال نقره دست یافتند. این موفقیت بزرگ را به خانواده شریف تبریک می گوییم.

96 آذر   25 شنبه    747 شماره  بــــــــخش  خـــــــبری

یک سوزن به خودمان
می گویند کشیشی در دوران  محمد جواد شاکر

جوانی آرزوی اصالح جهان را داشــته اســت. 
وقتی به میان سالی می رسد سعی می کند کشور 
خود را اصالح نماید. پیرتر که می شــود به این 
می اندیشــد که حداقل شــهر خود را به  سامان 
برساند. در آخرین سال های زندگی با ناامیدی 
از تغییر جهان و کشــور و شــهر بــه فکر اصالح 
خانواده خود میفتد؛ ولی در هنگام مرگ به این 
نتیجه می رسد که ای کاش از ابتدا برای تغییر و 
اصالح خود تالش می کرد تا از آنجا سامان کار 
جهان آغاز شــود. حکایت این کشــیش شاید 
باشــد؛  مــا  فعــاالن دانشــجویی  حکایــت 
آرمان خواهی، عدالت طلبی، فسادســتیزی، 
شــفافیت و از این دســت صفت ها را همواره از 
مسئوالن و مدیران مطالبه داریم، ولی چقدر در 
فعالیت های خودمان می توانیم این ها را بیابیم؟
شــفافیت که همه مــا از آن دم می زنیــم و آن را 
راه برون رفت از خیلی مشــکالت و فسادهایش 
می دانیــم، چقــدر در فعالیت هــای خودمان 
نمود دارد؟ کــدام فعالیت دانشــجویی از نظر 
بودجــه و حمایت هــای مالی شــفافیت کامل 
دارد و دخل وخرجــش برای حداقل مخاطبان 
آن مشــخص است؟ چقدر ســایرین را درمورد 
جزئیات تصمیم گیری ها و برنامه هایمان محرم 
می دانیم؟ وقتی هنــوز فعالیت های خودمان 
شفاف نیستند، پویش شفافیت راه انداختنمان 

چه معنی ای می تواند داشته باشد؟
فغــان همه مان از قربانی شــدن آرمــان به پای 
مصلحــت به آســمان می رســد، ولــی چندبار 
در فعالیت هایمــان براســاس مصلحتــی کــه 
فقط خودمان تشــخیص داده ایــم، تصمیمی 
گرفته ایــم؟ به نــام مصلحــت چندبــار از حق 

گذشته ایم؟
فساد موجود در بین مسئوالن را فریاد می زنیم و 
قانون مداری را مطالبه می کنیم، اما آیا تاکنون به 
اسم فعالیت های دانشجویی، قوانین دانشگاه را 
دور نزده ایم؟ می خواهیم با رانت خواری مبارزه 
کنیــم و خودمان بدمــان نمی آیــد اگر بعضی 
وقت ها به علت آشنایی با فالن مسئول و کارمند 

دانشگاه، خارج از قوانین رفتار کنیم.
به نهادهای فرهنگی کشور انتقاد می کنیم که 
برنامه های اثربخشــی ندارنــد و معمواًل بودجه 
بیت المــال را هدر می دهند، ولــی از خودمان 
نمی پرســیم برنامه هایی که بــا هزینه از بودجه 
دانشــگاه و وقت دانشــجویان برگزار می شود، 
چقدر اثرگذار است و نبودنش با بودنش تفاوتی 

دارد یا نه؟
مطالبه گــری و آرمان خواهــی و روحیه نقادانه 
در بین فعاالن دانشــجویی را باید قدر دانست، 
ولی گاهی باید در کنار جوالدوزمان، ســوزنی 
هم باشــد برای خودمان تا یادمــان نرود داریم 
چــه کار می کنیم. شــاید آب پیــدا نمی کنیم، 
وگرنــه شــناگرهای ماهری هســتیم که وقتی 
دستمان برسد، روی مســئوالن فعلی را سفید 

خواهیم کرد.

اولین همایش کارآفرینی در دانشــگاه کلید خورد. موضوع اصلی این دوره بررســی و معرفی الزامات دانشگاه کارآفرین با هدف توسعه و ترویج  گزارش
فرهنگ کارآفریني در میان دانشــجویان و استادان، توانمندسازي دانشــجویان و ارتقاي مهارت ها و قابلیت هاي کارآفرینانه آن ها بود. در این فراز مالجعفری

گزارش گزیده دو سخنرانی اصلی افتتاحیه همایش را می خوانیم.

آقای رئیس
دکتر فتوحی رئیس دانشگاه در سخنرانی 
خود ضمن خوشــامدگویی به جمعیت 
شــروع کرد به صحبت درمورد گذشته و 
حال. او توضیح داد که می توان با بازنگری 
در اقدامــات گذشــته و نــگاه بــه آینده 
تصمیمــات راهبردی و صحیحی گرفت 
و از علوم نوین برای رفع نیازهای اساسی 
کشــور اســتفاده کرد؛ فتوحــی اضافه 
کرد که ارتقای ســطح علمــی از اهداف 
مهم کشور بوده که نیاز به آزاداندیشی و 
پرسشگری دارد و نتیجه آن حل مسائل 

کشور است.

درباره دانشگاه
به نظــر دکتــر فتوحــی دانشــگاه باید 
سرآمدی و استقالل نسبی داشته باشد 
و درآمدی به جز بودجه به آن تزریق شود. 
همچنین در همین راســتا به توانمندی 
دانشجویان و استادان و ارتباط با صنعت 

نیاز است و تحقق اهداف نیز بزرگ نیاز به 
آموزش و پژوهش در کنار هم دارد.

او هدف دانشگاه را تا سال 1400 آموزش 
بنیادی اعم از علوم مهندسی و مدیریت 
و البته علوم بین رشته ای دانسته و افزود 
که باید ارتقای پژوهش کاربردی و با تمرکز 

روی نیاز های اصلی کشور باشد.
دیگــری  بخــش  در  فتوحــی  دکتــر 
از صحبت هــای خــود بــه مــواردی که 
دانشجویان را در این مسیر  کمک خواهند 
کــرد پرداخــت و تأکیــد کرد که ســعی 
دانشگاه نیز درجهت تقویت آنان است. 
مواردی از قبیل شتاب دهنده ها، روابط، 
بهبود فرایند ثبت اختراع و مالکیت فکری 
و مرکــز نــوآوری در منطقــه 22 از نمونه 

تالش های دانشگاه در این مسیر است. 
در بخش نهایی دکتــر فتوحی تعدادی 
از کارهای دانشــگاه در موارد ذکرشده را 
برشمرد. مواردی مثل ارتقای توانمندی 
کارآفرینــی، تولــد کارآفرینــی، ایجــاد 
کسب وکار، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم 
بــر شــرکت های دانش بنیــان و... . او با 
اشــاره به مشکل کمبود فضای فیزیکی 
در دانشگاه، راجع به پارک علم و فناوری 
و منطقه 22 نیز صحبت کرد. ســخنان 
فتوحــی با ذکر این نکتــه که باید بخش 

خصوصی نیز درگیر شود تمام شد.

ما زیست بوم نداریم
با تشــویق گرم حاضران، دکتر ستاری، 
معاون علمی رئیس جمهور کالم خود را 
آغاز کرد. او در ابتدا چندجمله ای راجع به 
تعداد دانشجویان در طول تاریخ انقالب 
توضیح داد. اینکه چرا ما با چیزی بالغ بر 
چهار میلیون دانشجو، رشدی در ساختار 

نمی بینیم، سؤال مهم صحبت های دکتر 
بود. باتوجه به آمار، تعداد دانشــجوهای 
ایرانی در آمریکا کمتر شــده است؛ ولی 
به طورکلــی از ابتــدای انقالب شــاهد 
رشد چشــمگیر تعداد دانشجو هستیم. 
این در حالی اســت که دانشگاه دولتی 
به طور مســتقیم و دانشــگاه آزاد به طور 
غیرمســتقیم از دولت تغذیه می شوند. 
او مشکل را رشدنکردن آمارهای دارایی 
و ارزش افــزوده دانســت و اظهار کر که 
دلیل آن، تنها یک چیز اســت: نداشتن 

زیست بوم.
دکتر ستاری در تفسیر موضوع گفت که 
تمام افراد فکر می کنند کلید همه چیز پول 
است. این درحالی است که دانشگاه های 

بزرگ دنیــا نیازی بــه دولــت ندارند. او 
خاطر نشــان کــرد که بودجه کشــور در 
بخش آمــوزش 42هزار میلیارد اســت 
و بــا درنظرگرفتن بودجه غیرمســتقیم 
سیستم آموزشی، مثل بودجه  بهداشت، 
می فهمیم که کشــور هزینه زیادی برای 
آمــوزش می کند، ولی نتیجــه به همان 
اندازه نیست. دلیل این اثربخش نبودن 
بــه عقیــده دکتــر ســتاری، نبــود پول 
نیست؛ بلکه منابع انسانی و زیست بوم 
کمبود ماســت. بــه گفتــه او مگر هدف 
درس خوانــدن جز ایجــاد ارزش افزوده 
است؟ ســتاری گفت استخدام، نوآوری 
افراد را ازبین می برد و بودجه بی زحمت، 

نکته منفی اقتصاد کشور است.
در بخشــی دیگر از صحبت هــای دکتر 
ســتاری که راجع بــه دانشــجویان بود، 
گفته شد که هر دانشجو باید مثل بمبی 
در اقتصاد کشور باشــد. به گفته او باید 
دانشجو با اقتصاد کشور درگیر شود تا علم 
او جدی گرفته شود. دانشگاه هایی مثل 
شریف بســتر مهیا برای این اتفاقات اند 
و بایــد ایــن  روند ادامه داشــته باشــد. 
استارت  آپ ها و سیستم هایی که دانشجو 
را از مصرف کننده به تولیدکننده تبدیل 
می کننــد، مهم ترین اتفــاق اقتصادی 
هســتند. دانشــجو باید اقتصاد، بازار و 
مسائلی از این دست را به خوبی بشناسد 
و پول را کلید مشــکالت نداند. ســتاری 
گفت کــه اســتارت آپ های خدماتی در 
آینده نزدیک بزرگ ترین شرکت های کشور 
می شوند. دکتر ستاری از اصطالح جالبی 
بــرای ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
اســتفاده مــی کنــد: »عاقبت به خیرتر 
است«. او معتقد است راندمان کارهایی 

که خود، خود را حمایت می کنند  باالتر 
است و دخالت دولت نتیجه ای جز چند 
کتاب ندارد. درواقــع این به معنی قطع 
منابع مالی دولت نیست، بلکه باید از آن 
برای علوم پایه ای و جهت گیری استفاده 
شود. به نظر دکتر، سبد درآمد جدایی باید 
برای دانشــگاه قائل شد که البته شریف 
در ایــن موضوع موفق اســت. او مثالی 
نیز راجع به شــباهت های بین دانشگاه 
و معــدن زد و دانشــگاه را به عنوان منبع 
نیروی انســانی و ذهنی و شــرکت های 
دانش بنیان اطراف دانشگاه را کارخانه 
فراوری این نیروی انســانی معرفی کرد 
که هرچه به هم نزدیک تر باشند بهره وری 
بیشتری خواهند داشت. ستاری در پایان 
ایــن بخش گفت که ما تــا چه حد باید به 

منابع ذهنی خود ببالیم.
انتهای سخرانی راجع به نیازهای کنونی 
کشــور بود. به گفته او ســرمایه گذاری، 
مشــکل اصلی نیست و اگر سرمایه گذار 
بازده خوب کارهای دانشجویی را ببیند، 
جذب می شــود. پس نیاز ما اکوسیستم 
است و لذا رشته های جدیدی نیاز داریم. 
ســتاری تاکید کرد این درحالی است که 
مــا در کشــور مدیرهای زیر سی ســال و 
شرکت هایی داریم که قیمت گذاری آن ها 
مشــکل است. این راه باید طی شود و ما 
توانایی آن را به یقین داریم و نیازی هم به 
پول دولت نیست. دکتر ستاری با ژنتیک 
ایرانی ها هم شــوخی کــرد و گفت که ما 
توان باالیی در دورزدن قانون داریم و باید 
از این ویژگی 5هزارســاله خود استفاده 
کنیم. دکتر در آخر هم جمله ای راجع به 
کار های بزرگ و تغیرات میلیاردی گفت: 

»من مطمئنم ما می توانیم«.

خالصه سخنرانی های افتتاحیه اولین کنفرانس کارآفرینی

هر دانشجو یک بمب است

می
مو

ط ع
واب

ز ر
ها  ا

س 
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نامه وارده
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وقتی خواستیم این پرونده را جلو ببریم با خود گفتیم خیلی بعید است این پدیده نوظهور از چشم شریفی ها دور مانده باشد. منظورمان خریدوفروش 
بیت کوین نیست، که البته االن حتمًا شریفی هایی کف دانشگاه هستند که وارد خریدوفروش ارزهای دیجیتال شده اند؛ ولی ما دنبال مسئله فنی تری 
بودیم. خیلی زود فهمیدیم حدســمان درســت بوده و با تحقیقی ســاده به آزمایشگاه بالک چین شریف به سرپرســتی دکتر محمدعلی مداح علی 

رسیدیم. دکتر مداح علی استاد دانشکده برق است و اخیرًا از آمریکا بازگشته است. پای صحبت های او می نشینیم.

مســتقیمًا برویــم ســر اصــل مطلــب. 
بیت کوین بخریم یا نه؟

درحقیقت من بهترین آدم برای جواب دادن به این 
سؤال نیستم، چون دراین زمینه عالقه بنده بیشتر 
علمی و مباحث زیرســاختی بوده است. ولی خب 
تغییرات قیمت کریپتوکارنسی1 )ارز رمزنگاری شده( 
زیاد اســت، باالوپایین زیاد دارد و ممکن اســت به 
همان نســبتی که باال می رود، یک مرتبه پایین هم 
بیاید کــه این اتفاق هم افتاده اســت. مثاًل یک بار 
قیمت بیت کوین به 1100دالر رسید و بعد افت کرد و 

 open source به  400دالر رسید. از طرفی این ارزها
و درحال توســعه هســتند. ممکن اســت خطایی 
در سیســتم رخ دهد و مقداری از پول بلوکه شــود، 
اتفاقی کــه چندوقت پیش افتــاد و این روی ارزش 
آن تأثیر می گذارد. ضمن اینکه کریپتوکارنســی ها 

درمعرض خطر هک شدن قرار دارند. 
پس یعنی ممکن اســت ورود به این بازار 
ارز همراه با خطر بسیاری باشد. وضعیت 
زیرساخت های قانونی و حقوقی برای این 

نوع از ارزها چگونه است؟ 
باید این ها را دسته بندی کنیم. کریپتوکارنسی هایی  
مثل بیت کوین و اتر2،  فلســفه به وجود آمدنشــان 
این اســت کــه قدرت از حــوزه نهادهــای مرکزی 
خارج شود و یک سیســتم مالی کاماًل توزیع شده 
و بــدون قــدرت مرکزی به وجــود آورنــد. این نوع 
کریپتوکارنسی ها درحال حاضر به شکلی هستند 
کــه  اگر پولتــان را از دســت بدهیــد، تقریبًا دیگر 

غیرممکن اســت آن را به دست بیاورید و هیچ کس 
در این زمینه پاسخگو نیست و اصاًل مرکز مسئولی 
وجــود ندارد کــه پولتان را به شــما بازگرداند. ولی 
می توان زیرســاخت و تکنولوژی به کاررفته در این 
نــوع ارزهــا )بالک چیــن3( را  به علت مزایایشــان 
به کار برد تا کریپتوکارنســی هایی باتوجه به قوانین 
حقوقی هر کشور به وجود آید. به طور مثال روسیه 
درحال توســعه رمز ارز روپل اســت. در این حالت 
نه تنها می توانید پولتان را بازگردانید، حتی جلوی 

پول شویی نیز گرفته می شود.  

همان طور که اشــاره کردیــد، بیت کوین 
براســاس زیرســاختی به نام بالک چین 
به وجود آمده اســت. آیا این زیرســاخت 
می توانــد در جنبه هایــی غیــر از بحث 

کریپتوکارنسی ها به کار بیاید؟
مهم تریــن چیزی کــه با به وجودآمــدن بیت کوین 
معرفی شــد، یــک ســاختار داده یا پایــگاه داده 
توزیع شــده و  غیرمتمرکزی به نام بالک چین بود. 
همان طور کــه می دانید مهم تریــن کاری که یک 
مؤسســه مالی مانند بانک باید انجــام دهد، ثبت 
مطمئن نقــل و انتقاالت مالی اســت. بالک چین 
واســطه هایی مثل بانک را حذف کــرد و ثبت این 
نقــل و انتقــاالت را به صــورت غیرمتمرکــز انجام 
داد. خصوصیــات ایــن نــوع پایــگاه داده باعث 
شــده اســت که نه تنهــا  بســتری مطمئــن برای 
کریپتوکارنســی ها مانند بیت کوین باشد، بلکه در 
صنایع دیگر نیز اســتفاده شــود، از صنایع مالی، 

 supply روابــط بین بانک ها، افراد و بیمه ها تا مثاًل
 local و حتــی management، shared market
market.  به طــور مثال با همین نــوع پایگاه داده 
می توان تولیدکننده های انرژی های نو در بازاری 
محلــی را مســتقیمًا و بــدون هیچ واســطه ای به 

خریداران این بازار وصل کرد.
آزمایشــگاه بالک چین شریف تا االن چه 
کارهایی کــرده، چه کارهایی قرار اســت 
انجــام دهــد و به طــور کلــی مأموریتش 

چیست؟
تقریبًا یک ســال و چند ماهی اســت کــه از آمریکا 
برگشــته ام و ایــن اواخــر بحــث بالک چیــن در 
آنجــا خیلــی مطرح شــده بــود. به همیــن علت 
در بــدو ورود بــه ایران  بــا چند دانشــجو صحبت 
کــردم و تیمی را تشــکیل دادیم. در ایــن زمینه از 
مطالعه کردن شــروع کردیــم؛ از مطالعات پایه ای 
روی سیســتم های توزیع شــده تا بالک چین های 
مختلف، کریپتوکارنســی های مختلــف و بعد هم 
اقــدام بــه پیاده ســازی اپلیکیشــن ها و دموهای 
مختلــف روی بســترهای مختلــف بالک چیــن. 
بالک چین ها دو دسته اند: بعضی هایشان به صورت 
عمومی هســتند، مثــل بالک چیــن بیت کوین؛ 
بعضی هــا به صــورت نیمه خصوصــی، مثــاًل بین 
بانک ها شــما می توانید بالک چینی کنترل شده 
داشته باشید. برای هر دو نوع این ها پلت فرم های 
برنامه نویســی وجــود دارد؛ مثاًل اتریــوم4 که به ما 
اجازه برنامه نویسی می دهد و می توانیم یک سری 
اپلیکیشــن روی آن بنویســیم. بچه های ما در این 
مدت، در هردوی این ها مســلط شده اند و درحال 
حاضر دموهایــی را در زمینه خریدوفروش بورس، 
رأی گیری مطمئن و نقل وانتقال بین بانک ها توسعه 
داده اند. همچنین روی بازاری محلی برای فروش 
انــرژی کار کرده ایــم. این ها جاذبه زیــادی برای 
صنعــت دارد و به همین علت مراجعــات زیادی از 
صنایع مختلف داشته ایم و با آن ها درحال مذاکره 
و انجام پروژه هایی برایشان هستیم. گروه 12نفری 
ما متشکل از دانشجویان رشته های کامپیوتر و برق 
اســت و درحال حاضر در مجتمع خدمات فناوری 
دانشگاه مستقر هستیم. همچنین برای اطالعات 
بیشــتر از فعالیت های آزمایشــگاه ما می توانید به 

سایت Blockchain.ee.sharif.ir مراجعه کنید.

پانوشت:
1. Crypto Curremcy
2.  ether
3.  Block chain
4.  ethereum

در شریف چه می گذرد؟

معرفی ساز و کارارزهای دیجیتال

عصری جدید درحال ظهور
نمی دانم االن که این یادداشــت را می خوانید قیمت بیت کوین یا اتریوم چقدر است. اما در  زمان نوشــتن این یادداشت قیمت بیت کوین نسبت به سال گذشته همین موقع، 20 برابر و پرونده
قیمت اتریوم 6 برابر شــده اســت. اگر در گیرودار مسائل اقتصادی نیســتید باز هم بیت کوین به شما ربط پیدا 
می کند. مثاًل جالب است بدانید که بیت کوین  درحال حاضر به اندازه شهری کوچک با 35هزار خانه برق مصرف 
می کند. پیش بینی می شــود اگر با تکنولوژی موجود پیش برود تا 2020 بیت کوین به اندازه شــهر بزرگی مثل 

نیویورک برق مصرف کند که این زنگ خطری مهم برای دوستداران محیط زیست است.  

شــاید هم از آن دســته افرادی هستید که روح کارآفرینی در شما باشد و به دنبال سرمایه گذار باشید تا ایده های 
نابتــان را پیــاده کنید و دنیا را متحول ســازید. بیت کوین برای شــما هم کم لطفی نکــرده و چالش های مهمی 
پیش رویتان گذاشته است. بیایید باهم روراست باشیم. درحال حاضر اکثر استارت آپ های موفق داخلی به نوعی 
نقش واســطه دارند، از واسطه بین راننده و مســافر گرفته تا گشنه و آشپز. فلسفه وجودی »بالک چین«، پایگاه 
داده ای که بیت کوین در بســتر آن به وجود آمده، براســاس حذف واسطه ها است. اگر هنوز راه فراری برای ایده 
نابتان می بینید، با این توجیه که ایده شــمًا اصاًل از جنس واســطه نیست، پس حذف نخواهد شد. باید بدانید 

پرونــــــــــــــــــــــــده 96 آذر   25 شنبه    747 شماره 

بیت کوین در آیینه اسالم
هــر پدیده ای که بــه جامعه ایران پا می گــذارد، حتی 
اگر مســائل حقوقی و فنی را پاس نکرده باشد، حتمًا 
از چشــم فقهای مــا دور نمی مانــد. بیت کوین هم از 
این موضوع مستثنی نیســت و در استفتائات مردم 
دیــن دار از مراجعشــان، به این موضــوع نیز داغ داغ 
پرداخته شده است. نظر برخی از مراجع را دراین باب 

مرور می کنیم:

مقام معظم رهبری 
حضرت آیت الله العظمی 

 خامنه ای 
)حفظه الله تعالی(:

دفتر معظم له در این زمینه 
اظهارنظری نکرده اند و نفیًا 
و اثباتًا نظری نداده اند؛ بدین معنا که نه حکم به حرمت 

می دهند و نه اجازه فعالیت را می دهند. لذا از آنجا که 
بیت کوین، شبهه تحریمیه دارد، ورود به این معامله برای 
مقلدین معظم له حرام بوده و نباید وارد شوند یا می توانند 
با رعایت االعلم فاالعلم به مجتهد جامع الشرایط دیگری 

رجوع نمایند.

حضرت آیت الله العظمی 
 سیستانی 

)حفظه الله تعالی(:
معظم له، فعالیت مذکور را 
اجازه نمی دهند. درنتیجه 
برای مقلدین معظم له ورود 

به این گونه معامالت حرام است.

حضرت آیت الله العظمی 
 شبیری زنجانی

)حفظه الله تعالی(:
 اگر اعتبار دریافتی، 

درمقابل کار حالل داده 
شود و خالف قانون نباشد، 

اشکال شرعی ندارد.

حضرت آیت الله العظمی 
 مکارم شیرازی

)حفظه الله تعالی(:
باتوجه به ابهامات زیادی که 

بیت کوین دارد، معامله آن 
اشکال دارد.

جمع بندی
فعــاًل به نظــر می رســد باتوجه بــه گنگ بــودن ماجرای 
ارزهای دیجیتــال، مراجع عظام مثل بســیاری از موارد 
مشابه در مجوزدادن به معامله ارزهای دیجیتال احتیاط 
می کنند. البته بعید نیســت که با جاافتادن این موضوع 
و کاهش یافتن خطرات احتمالی آن، اجازه شــرعی این 

فعالیت نیز صادر شود.
منبع: سایت رسمی احکام جامع )سراج(
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انتظار نداریم شــریفی هایی را که فقط اعتمادشــان به چشــمان خودشان است، بشــود به همین راحتی درخصوص پدیده نوظهور عجیبی 
مثــل بالک چین قانع کرد. بیایید با مثالی ســاده چگونگی کارکرد بیت کوین را توضیــح دهیم. این مثال دقیقًا نحوه کار بیت کوین را توضیح 
نمی دهد، اما به فهم ســازوکار آن کمک می کند. فرض کنید یک بیت کوین دارید و می خواهید خرجش کنید. مثاًل درازای کاالیی بیت کوین 
خودتان را به مریم می دهید. اما ازآنجایی که بیت کوین وجود فیزیکی ندارد، باید روی کاغذی بنویســید: »اینجانب مقدار 1 بیت کوین را به 

مریم داده ام« و در آخر مهرش کنید. 

مریــم از کجا بفهمد که شــما راســت 
گفتیــد و اصــاًل بیت کوین بــه مقدار 

کافی دارید؟ 
وقتی وارد سیســتم بیت کوین می شــوید 
به شــما شناســه ای خصوصی یــا همان 
PRIVATE KEY و شناســه ای عمومــی 
یا همان PUBLIC KEY داده می شــود. 
این دوشناســه باهم رابطه ریاضی خاصی 
دارنــد. شناســه عمومــی مانند شــماره 
حســاب شماست و نشــان می دهد چقدر 
موجــودی دارید، یــا چــه تراکنش هایی 
را انجــام داده ایــد و شناســه  خصوصــی 
مانند مهر شماســت که با اســتفاده از آن 
می توانید ادعایتــان را امضا کنید. اگر آن 
را گم کنید مســئولیتش برعهده خودتان 
است، یا اگر کسی شناسه خصوصی شما 
را بفهمد می توانــد جیبتان را خالی کند. 
شناســه عمومی شما را همه افرادی که در 
بالک چین هستند می توانند ببیند. خب 
برگردیم به مثال، مهر شــما درواقع همان 
شناســه خصوصی شماســت، اما چیزی 
که درمعرض عمــوم و مریم به عنوان امضا 
قرار می گیــرد حاصل تابعی خاص از ادعا 
و کلیــد خصوصی شماســت. الگوریتمی 
وجود دارد که ادعای امضاشــده و شناسه 
عمومی را در آن قرار می دهند و در خروجی 
الگوریتم به شما گفته می شود که این امضا 
واقعًا از شناسه ای خصوصی مربوط به این 
شناسه  عمومی تولید شده است یا نه. پس 
مریم هروقت به شــما شک کرد، می تواند 
از ایــن الگوریتم اســتفاده کند تا خیالش 

راحت شود.

خب تا اینجــا قبول، هم شــما راضی هم مریم 
راضــی. اما بیت کویــن به ما وعده داده اســت 
که نه تنها شــما دو نفر بلکــه همه مردم دنیا اگر 
بخواهنــد بتواننــد تراکنش شــما را ببینند که 
درست است یا نه. مجددًا فرض کنید تاالرهای 
بزرگی در سراســر کره زمین ســاخته شــده اند 
که به هم متصل انــد و در هرکدام تعداد فراوانی 
صنــدوق خالی و قفل بدون کلیــد و کلیدهای 

به هم ریخته وجود دارد. 
سیســتم بدین صــورت کار می کنــد کــه مردم 
تراکنش هایشان را درون صندوق قرار می دهند 

و از ســقف آویــزان می کنند. فقط ســه شــرط 
وجود دارد: 

	Ó اول. صنــدوق بایــد کاماًل پــر و بعد آویزان
شود. 

	Ó دوم. بعــد از اینکه صندوق را آویزان کردند
قفلی بازشده رویش می گذارند و تا وقتی که 
کلید این قفل پیدا نشود کسی اجازه ندارد 

صندوق دیگری آویزان کند. 
	Ó ســوم. هر وقت کلیــد این قفل پیدا شــد

صندوق بعدی که می خواهد آویزان شود، 
دقیقــًا به انتهــای قفل صنــدوق قبلی که 
کلیدش پیدا شده اســت آویزان می شود. 
همیــن رونــد ادامــه دارد تا زنجیــره ای از 

صندوق ها در تاالر شکل بگیرد.

اصاًل چــه لزومی به قفــل و صندوق و 
تاالر بود؟

همان طور که مریم به راحتی توانست بفهمد 
شما راست می گویید، هر کس دیگری نیز 
می تواند با چک کردن امضای شما بفهمد 
که تراکنشتان راست است یا کالهبرداری. 
اما به جای اینکه همه کاربران شــروع کنند 
به چک کردن تمامی تراکنش ها، سیســتم 
یک سری کارمند اســتخدام می کند به نام 
ماینر  که وظیفه شان چک کردن تراکنش ها 
باشــد. به نظر می آید همه چیــز گل و بلبل 

شد. اما...
از کجا بتوانیم به ماینرها اعتماد کنیم؟ 
فرض کنیــد صندوقی پر شــد، قفل بازی 
رویــش قرار گرفت و به صندوق تأییدشــده 
قبلی آویزان شد. ماینر صندوق را باز می کند 
و شروع می کند به چک کردن تراکنش های 
داخل صندوق. بعد از چک کردن تراکنش ها 
وقت آن رســیده  اعالم کند همه محتویات 
این صندوق درست است یا نه. اما سیستم 
بــه این راحتی ها حرفش را قبول نمی کند. 
ماینر باید قبــل از اعالم حرفش کلید قفل 
ایــن صندوق را پیدا کند و هیچ راهی ندارد 
جز امتحان کردن کلیدهــای مختلف. اگر 
کلید را پیدا کرد، حرفش اعالم می شــود و 
کلیــد را روی قفل می گذارد و می رود. حاال 
این صندوق به زنجیره اضافه شــده است و 
هرکس بخواهد می تواند درش را باز کند و 
محتویاتش را ببیند. سیســتم هم به عنوان 

پاداش، مقداری بیت کوین به ماینر می دهد 
)به اصطالح بیت کوین ماین کرده اســت(. 
پــس حاال می تــوان به ماینــر اعتماد کرد. 
چون سیستم طوری طراحی شده است که 
ســودی که پیداکردن کلید درست به ماینر 
می دهد )دریافت بیت کوین( بسیار بیشتر 
از این اســت کــه ماینر بخواهــد اطالعات 
دروغیــن وارد صندوق ها کند. حاال شــاید 
واضح تر باشــد چرا اســم این ساختار داده 
بالک چین اســت. چون صندوق ها به هم 
متصل هستند و اگر ماینری بخواهد کلید 
اشتباهی روی صندوقی بگذارد، باید قفل 
تمامی صندوق هــای قبلی را نیز که به این 
صندوق متصل اند عوض کند. پس درواقع 
زنجیره هرچقدر طوالنی تر شود، پیداکردن 

کلید درست سخت تر و انرژی برتر است.

به ایــن نوع ذخیره ســازی داده ها بالک چین، 
به ارزی که در این سســیتم اســتفاده می شود 
بیت کویــن و بــه ایــن نــوع نحــوه کار ماینرها  
proof of work  می گوینــد. همچنیــن در 
بالک چین واقعی برخالف این مثال فرضی که 
اگر تاالرها منفجر شــوند همه اطالعات از بین 
می روند، هزاران کپی از اطالعات بالک چین در 
کامپیوتر کاربران ذخیره شده است. پس امکان 
ازبین رفتن تمامی اطالعات تقریبًا صفر است.

حرف آخر 
همه مــا در موقعیت های مختلــف زندگی قرار 
گرفته ایــم که  به چیزی یا کســی یا سیســتمی 
اعتمــاد کرده ایم. بعضی ها از این اعتمادکردن 
ضربه خورده اند و بعضی ها هم نه. سالیان سال 
اســت که بین عالمان این بحــث وجود دارد که 
به چه چیزی اعتماد کنیم و به چه چیزی نکنیم 
و حتــی بحــث بر ســر اینکه اعتماد چیســت. 
حاال انســان سیســتمی را طراحی کــرده که با 
منطق و ریاضی  می توان نشــان داد سیستمی 
قابل اعتماد است. سیســتمی قابل اعتماد که 
می تواند گسترش یابد و همه ابعاد زندگی انسان 
را درنوردد. شاید ترسناک باشد، اما از این منظر 

به قضیه نگاه کنید:
 در برهه ای از تاریخ بشــر زندگــی می کنیم که 
به زودی شاهد تحولی بزرگ در زندگی انسان ها 

خواهیم بود.

توضیحی مختصر از چگونگی کارکرد بیت کوین در بستر بالک چین 

به من بگو چرا باید به بیت کوین اعتماد کنم؟ 

پرونــــــــــــــــــــــده

حتی فیس بوک هم از نظر بالک چین، نوعی واسطه است که باید حذف شود و کنترلش به دست ماشین ها بیفتد! 
جدای از این بحث ترسناک که به زودی قدرت ماشین ها از انسان ها بیشتر خواهد شد، کمی هم خبر خوب برای 
شما کارآفرینان داریم. سیلی از سرمایه گذاری ها روی ایده های مبتنی بر بالک چین جاری شده است. برای مثال 
در مرداد امسال رکورد سرمایه گذاری روی ایده ای مبتنی بر بالک چین با مبلغ 200میلیون دالر شکسته شد )برای 
مطلع شدن از نحوه سرمایه گذاری در این نوع ایده ها  عبارت  ICO را در گوگل جست وجو کنید(. از نظر رؤیاپردازان، 
بالک چین در آینده ای نه چندان دور سراسر جهان را تسخیر خواهد کرد. ازنظر واقع بین ها ، بالک چین  می تواند 
جوابی برای تعداد محدودی از مسائل باشد. صرف نظر از اینکه چه کسی درست می گوید، بالک چین در زندگی 
شــما وجود خواهد داشــت. چه آن را مســتقیمًا ببینید و چه در پس زمینه زندگی روزمره تان در جریان باشد، باید 
بدانید که چگونه کار خواهد کرد و اگر کار نکند، چه اتفاقی خواهد افتاد.  حرف آخر اینکه شــاید آینده متعلق به 
فناوری های بیرون آمده از دل بالک چین باشد، اما درحال حاضر بزرگ ترین کاربرد بالک چین، بیت کوین است. 

پس بهترین جایی که می توان فهمید بالک چین چگونه کار می کند جایی نیست جز بیت کوین.

96 آذر   25 شنبه    747 شماره 

 در بالک چین واقعی
 هزاران کپی از اطالعات

 بالک چین در کامپیوتر کاربران
 ذخیره شده است.

 پس امکان ازبین رفتن تمامی
اطالعات تقریبًا صفر است



 6

دانشگاه ما برخالف همه بزرگی نام و شهرتش، فیزیک کوچکی دارد. هنگامی که به زمان انتخاب مکانی برای برگزاری رویدادی می رسیم، معمواًل ابتدا به  گزارش
جابر، ســپس به آمفی تئاتر مرکزی و در آخر اگر خیلی اطالعات خوبی درمورد دانشــگاه داشــته باشــیم، به ســالن انجمن فارغ التحصیالن می اندیشیم. پیمان ملک محمدی

به همین علت تصمیم گرفتیم اطالعاتی را درباره سالن هایی که در دانشگاه برای برگزاری برنامه امکان استفاده دارد، در اختیارتان بگذاریم.

همان طورکه در جدول مشاهده می   کنید، 
سالن های دانشگاه را می توان به سه دسته 
کلی تقســیم بندی کرد: کالس هــا و اتاق 
جلسات و سالن های همایش. کالس های 
بزرگ در دانشکده های مختلف وجود دارد و 
ظرفیتشان معمواًل حدود 60تا80نفر است. 
همه ایــن کالس ها به پروژکتــور مجهزند و 
بعضی هایشــان ماننــد کالس دانشــکده 

هوافضا به سیستم صوتی نیز مجهزند. 

کارگاه آموزشی باکالس
اتاق جلسات مانند سالن معاونت فرهنگی 
در ســاختمان شــهید رضایی معمواًل برای 
برگــزاری جلســات و هم آموزی اســتفاده 
می شود؛ چراکه صندلی ها دور میزی چیده 
شــده اند و برای ســاختار جلسات مناسب 
اســت. اگر در یکی از هم آموزی های مرکز 
کارآفرینــی شــرکت کرده باشــید، حتمًا با 
ســالن های  a,b,c,d ســاختمان خدمــات 
فناوری آشنا هستید. البته به این سالن ها، 
ســالن کنفرانــس هم گفته می شــود. این 
ســالن ها بــرای کالس هــا یــا کارگاه های 
آموزشی تعاملی با تعداد شرکت کننده های 

کم بهترین گزینه اند.

دست و جیغ و هورا
ســالن های همایش دانشــگاه کــه معمواًل 
در بین دانشــجویان بیشــتر شناخته شده 
اســت، معمواًل بــرای رویدادهــای بزرگ تر 
ازقبیل جشن ها، اجرای موسیقی، اجرای 
تئاتــر، همایش ها و کنفرانس ها اســتفاده 
می شوند. سالن مرحوم جباری نیز معمواًل 
برای نمایشــگاه های بزرگ یــا رویداد های 
خیلی بزرگ استفاده می شــود. برای مثال 
هر سال نمایشگاه کار یا جشن هایی مانند 
»شــریفی سالم« در ســالن مرحوم جباری 
برگزار می شود. البته همه سالن ها ظرفیت 
زیادی ندارند؛ مثاًل گنجایش سالن  گلستانه 
دانشکده مواد، 40 نفر است. این سالن ها 
فقط به پروژکتور مجهزند و سیســتم صوتی 
ندارند، اما ســالن های بزرگ تر به سیســتم 
صوتــی نیز مجهز هســتند.  هنگامی که به 
فکر انتخاب مکان مناســبی برای برگزاری 
رویدادهــای خــود هســتید، بایــد عوامل 
مختلفی ازجمله قیمت )درصورت وجود(، 
شرایط صحنه، امکانات تأسیساتی، موقعیت 
سالن، گنجایش سالن و... را بررسی کنید. 

باید پر بشه
مشخص شدن سطح کیفی و کمی جمعیت 
مخاطب اولین قدم در برگزاری برنامه است. 
برای برگزاری سمینارها و جلسات کوچک به 
فکر سالن جابر یا آمفی تئاتر مرکزی نباشید، 
چون به احتمال زیاد پر نمی شــود. در این 
شرایط وقتی ســالنی 200نفره تا نصف پر 
شــود، از نظــر روانی تأثیر منفی بیشــتری 
نســبت به حالتی دارد که کالسی کاماًل پر 
شود؛ هرچند تعداد افراد حالت اول بیشتر 
باشــد. بــرای این گونه جلســات می توان 

از کالس هــا یا اتاق جلســات ســاختمان 
خدمات فناوری اســتفاده کرد. برای مثال 
دانشکده ای که تعداد ورودی های آن حدود 
30 نفر است، نباید جشــن های خود را در 
ســالن جابر برگزار کند، مگر اینکه بخواهد 
دانشجویان دانشکده های دیگر نیز حضور 
یابند؛ چون خواه ناخواه زمانی که جشنی 
را در سالن جابر یا آمفی تئاتر مرکزی برگزار 
می کنیم، درحال دعوت تمام دانشــگاه به 
جشــن هســتیم و باید آمادگی استقبال و 
تدارک برنامه برای افراد بســیاری را داشته 
باشیم. دانشکده های پرجمعیت می توانند 
جشــن خود را در سالن های دیگر دانشگاه 
مثل ســالن رازی و کیمیا واقع در دانشکده 
شیمی یا ســالن انجمن فارغ التحصیالن 
که گنجایش 100 نفر را دارد، برگزار کنند. 

نور، صدا، حرکت
امکانات و موقعیت سالن ها مسئله دیگری 
اســت که بهتر اســت آن را قبــل از انتخاب 
سالن درنظر بگیرید. اکثر سالن های بزرگ، 

سیستم صوتی و پروژکتور دارند؛ اما داشتن 
این سیســتم ها دلیلی بر خوب بودن آن ها 
نیســت. به همین علت قبل از برگزاری هر 
رویدادی هم پروژکتور و هم سیستم صوتی 
سالن ها باید چک شوند. لیست تجهیزات 
ســالن ها و کالس ها در جدول آمده است. 
برای اجراهای موســیقی و تئاتر بهتر است 
ســراغ ســالن جابــر نروید؛ چــون به علت 
شکل صحنه، دیدن افراد روی صحنه برای 
کسانی که روی صندلی های جلو نشسته اند 
مشکل خواهد بود. همچنین آمفی  تئاتر به 
نورپردازی موضعی مجهز است  و این ویژگی 
می تواند برای اجراهای هنری به خصوص 
تئاتر و موسیقی بسیار تأثیرگذار باشد. برای 
مراسم هایی مانند رویدادهای سیاسی که 
مهمانی از خارج دانشگاه دعوت می شود، 
باید به ظاهر سالن نیز دقت بسیاری شود. 
از نظــر ظاهری معمواًل آمفی تئاتر مرکزی و 
سالن جابر انتخاب دانشجویان است و اکثر 
رویدادهای سیاسی در این سالن ها برگزار 
می شــود. همچنین اگر قصــد پذیرایی از 

مهمانان را دارید، باید فضای جلوی سالن را 
از قبل بررسی کنید. برای مثال فضای جلوی 
سالن جابر بزرگ تر از آمفی تئاتر مرکزی است 
و ســالن هایی مانند سالن ســبز دانشکده 
مهندسی شیمی و نفت تقریبًا فضایی برای 

پذیرایی ندارند. 

خیلی دوره، نریم؛ همین جاست، بریم
موقعیت مکانی ســالن ها نیــز از عواملی 
اســت کــه معمــواًل دانشــجوها در نظــر 
نمی گیرند. هنگام انتخاب مکان مناســب 
برای مراســم های دانشکده ای بهتر است 
درصــورت امــکان از ســالن های داخــل 
خــود دانشــکده اســتفاده شــود، چون 
معمواًل رغبت دانشــجویان برای شــرکت 
در این رویدادها بیشــتر اســت. همچنین 
ســالن های طبقــات باالتــر مانند ســالن 
خواجه نصیــر معمــواًل افراد کمتــری را به 
خــود جذب می کننــد. فقــط برنامه های 
خیلــی رســمی، بــاکالس، تخصصــی و 
کم جمعیت را در خواجه نصیر برگزار کنید.

اندازه جیبت بیا جلو
اکثر سالن های دانشــگاه برای گروه های 
دانشــجویی یا رایــگان هســتند یا قیمت  
آن ها به صورت توافقی تعیین می شــود که 
جا را برای چانه زنی باز می کند. سالن هایی 
مانند ســالن های مرکز خدمات فناوری و 
سالن جباری قیمت های مشخصی دارند 
که در جدول ذکر شده اند. می توانید برای 
هماهنگی با ســالن ها و توافق سر قیمت، 
با مســئوالن آن ها که شــماره تلفنشان در 
جدول آمده اســت تماس بگیرید.  درخور 
ذکر است که سالن های بزرگی مانند جابر 
و آمفی تئاتــر مرکــزی را معمــواًل باید از دو 
هفته قبل رزرو کــرد؛ مخصوصًا زمانی که 
تراکم جشن ها و برنامه های مختلف بسیار 
اســت. برای مثال حوالی شــب یلدا، عید 
نوروز، روز دانشجو و... که اکثر دانشکده ها 
به فکر برگزاری جشن هستند، این گزارش 
روزنامــه را ورق بزنیــد و به فکــر رزرو مکان 

موردنظرتان باشید. 

توصیه
برخی برنامه ها هســتند که بعد از ســاعت 
اداری برگــزار می شــوند و در تعــدادی از 
سالن ها الزم است مسئول سالن نیز همراه 
دانشجویان حضور داشــته باشد. هرچند 
هیچ اجباری نیســت، ولی در این موارد در 
حد توان، هوای مســئول ســالن را داشته 

باشید که کمی خستگی از تنش در برود. 

راهنمای انتخاب سالن مناسب برای برگزاری رویدادی در دانشگاه

کجا چی برگزار کنیم؟
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ویدئو مسئول و شماره تماسظرفیتاسم سالنسالن در کدام طبقهمکان
پخش میکروفوندوربینپروژکتور

نورپردازیصوت

آقای گل محمدی)4207(حدود80کالسطبقه دوم-3 کالس با ظرفیت کمدانشکده عمران

دانشکده شیمی

رازی 1نیم طبقه 2 و 3

آقای معصومی)5348(45تا60
رازی 2نیم طبقه 2 و 3
کیمیا 1نیم طبقه 2 و 3
کیمیا 2نیم طبقه 2 و 3

آقای پرنیان120سالن سبزطبقه اولدانشکده م.شیمی
آقای کرامت)5627(50 تا 60کالسطبقه دوم و سوم-2 عدد کالس دارنددانشکده ریاضی
مسئول دفتر90کالسطبقه دوم -کالس درسدانشکده هوافضا
خانم یعقوبی)4503(200آمفی تئاترمنفی یک دانشکده فیزیک

آقای نسودی)5237(40گلستانهنیم طبقه دومدانشکده علم و مواد
مسئول دفتر70سمعی بصریطبقه چهارمدانشکده صنایع

طبقه اول)4 سالن(دانشکده مکانیک

80سمینار

خانم حمیدی)5501(
40موالنا

40سمعی بصری 1
30سمعی بصری 2

دانشکده انرژی
آقای اسدی)6120(153آمفی تئاترمنفی یک 

آقای اسدی)6120(21سمینار 1همکف
آقای اسدی)6120(56سمینار 2همکف

خانم حدادی)5861(80سالن استاد مشایخیمنفی یک دانشکده مدیریت
دانشکده)6600(80سالن خوارزمیطبقه چهارمدانشکده کامپیوتر

خانم تهرانی)5902(168کهرباهمکف ساختمان جدیددانشکده برق

روابط عمومی
300جابر بن حیانهمکف دانشکده شیمی

آقای کیانبخت)4050( 60 تا 70شیخ بهاییطبقه سوم سلف
100خواجه نصیر الدین طوسیطبقه چهارم سلف

آقای پرمون)5097(70 تا 120تاالرهاهمکف مجموعه تاالرهاتاالرها

مجتمع خدمات فناوری

13سالن aهمکف مجتمع

آقای عزیزی)6201(
13سالن bهمکف مجتمع

30سالن cطبقه اول مجتمع
10سالن dهمکف مجتمع

مهندس خیردوست)6166(1700سالن جباریداخل دانشگاهتربیت بدنی

معاونت فرهنگی
21سالن کنفرانساول معاونت فرهنگی

آقای طیبی)5819-4419(
215آمفی تئاتر مرکزیهمکف

خانم باقری)4490( داخلی100117آمفی تئاترمنفی یک انجمن فارغ التحصیالن
آقای سیفی)5117(70اتاق جلسهسومکتابخانه

جهاد دانشگاهی
آقای باقری 50سالن کنفرانس تابشهمکف جهاد دانشگاهی

66075242داخلی)332( 146سالن همایش ستایشهمکف جهاد دانشگاهی
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هــــــــــزار قلــــــــــم

چی به ســر بشــر اومده که یــه آدم به خــودش اجازه 
می ده درمورد مهم ترین مســئله  زندگی عده  زیادی از 

آدمای بی گناه اظهار و اعمال نظر بکنه؟
دنیا تــا کی می خواد فقــط درحد مخالفــت کالمی و 

بیانیه صادرکردن جلوی این اظهارات دربیاد؟
#قدس_پایتخت_همیشگی_فلسطین_

خواهدماند_چه_ترامپ_بخواهد_چه_نخواهد
96.09.16

پیش رویم
چهره تلخ زمستان جوانی

پشت سر 
آشوب تابستان عشقی ناگهانی

سینه ام 
منزلگه اندوه و درد و بدگمانی

کاش چون پاییز بودم
#فروغ_فرخزاد

 صلح رؤیاست
 صلح خوابی اســت که خــارج از خواب متولد شــده 

است  
#تحیا_فلسطین 

 #محمود_درویش
#قدس #القدس #القدس_عاصمتنا    

parsaa_jalikiakazemi nima_brave mohade3.trm.

Erfan Mojib

برای اولین بار رفتم خونه  یکی از دوستامون، از پنجره  
پذیرایی بیرون رو نگاه کردم، تاب و سرســره و استخر 
و درخت های سربه فلک کشــیده و کیوسک نگهبانی 
و... رو دیــدم و گفتم چه خوب کــه دم خونه تون پارک 
داریــد. میزبــان مقادیری ســرخ و زرد شــد و گفت: 

»پارک نیست، حیاط پشتی مونه«.
#اختالف_طبقاتی

امیرعلی صفا

نمی گم کارهای االن روحانی درسته، ولی سال های 
سال سیاســت مدارانی کارهایی که همه کارشناسان 
می گفتند اشتباه اقتصادی اســت رو به دلیل ترس از 
واکنش های مقطعی مردم ادامه دادند. وقتشه فرای 
مواضع سیاســی، مقابل واکنش های مقطعی، همه 

حامی کار اصولی باشیم.

آرمان امیری

بخشــی از دالیل ابراز پشــیمانی گســترده از رأی به 
#روحانی را مــن در وجــه نهادینه شــده تنزه طلبی 
ایرانی می بینم. خوشــبختانه این وجه به صورت کلی 
چنان غالب نیست که اکثریت جامعه در پای صندوق 
رأی کم کاری کنــد؛ اما اگر مــورد غفلت قــرار گیرد، 
می توانــد موجی از یأس و ســرخوردگی سیاســی به 

همراه آورد.. 

رشنالیست

رأی دادن  به جــز  کاری  بــه  شــعورمون  مــا  واال 
نمی رســه! شــماها که کــوه دانــش و جســارتید، 

انقالب کنید.

Nafisemorshedzade

یک معیــار برای خــودم تصویب کردم کــه به کمکش 
خودخواهی ام را اندازه بگیــرم: آدم وقتی خودخواه 
است خبرهای کمی هست که خوشحالش کند، ولی 
دیگر خواه ها از خیلی چیزها خوشــحال می شــوند: 
دختر همســایه روبه رویی رتبه اش خوب شده، فالنی 

کار پیدا کرده، دخترعمه عروس شده...

 : 1000qalam

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

سفري که هیچ کس فکر نمي کرد این قد خوب بشه
جنگل راش، سنگده

ســوژه این هفته »هزارقلم«، نامه دست نویس  هزار قلم
دکتر حســینی، معاون فرهنگی دانشــگاه به محمد حسین مخصوصی

امیرمحمــد واعظی، دبیر جامعه اســالمی دانشــجویان اســت. 
مضمون نامه درخصوص اهمیت احترام به جایگاه آزادی و آرامش 
در کنارهم اســت که ناظر به برنامه اکران چند هفته پیش مستند 
»انقالب جنسی« اســت. در آن برنامه سازنده اثر که از طرفداران 
ازدواج موقت اســت، در بخشــی از صحبت هایــش به جمعیت رو 
می کند و می گوید که از همین جا می توان حل بحران جنسی را با 
نکاح موقت شــروع کرد.  این صحبت جنجالی به خیلی از حضار 
برخورد و به زعم بسیاری از شریفی ها در شأن دانشگاه نبود. در این 
میان می توان به انفعال نسبی مجری برنامه هم اشاره کرد که البته 
با پاســخ مهمان دیگر برنامه کمی جو، معتدل تر شــد. حاال دکتر 

حســینی ضمن رعایت کامل ادب و نه از نــگاه باال به پایین، بلکه 
مثل مدیری ارشد که به مدیران پایین دست، ولی باکیفیت و مدبر 
خــود تذکراتی می دهد، نکاتی را برای بهبــود کار مجموعه تحت 
مدیریت واعظی به او هدیه می کند. دکتر حسینی در دوران معاونت 
خود کمی معادالت نامه نگاری را به هم زده اســت و ســعی کرده با 
خط خودش بنویسد و از چارچوب خشک »بی نازنین« و »بی میترا« 
و »بی لتوس« عبور کند. به همین علت و با توصیه خود دکتر، ما هم 

عین نامه دست نویس را در اینجا آوردیم.
چنانچــه نمی توانیــد بخش هایــی از آن را بخوانیــد، مشــکل 
خودتــان اســت! خط دکتر بد نیســت، بلکــه شــما از درک متن 
محرومید! به هرحال متن تایپ شــده آن در کانال روزنامه به آدرس 

sharifdaily@ آورده شده است.

نامه معاون فرهنگی به دبیر جامعه اسالمی دانشجویان

آزادی خوب است ولی در سایه احترام

در نامه دکتر حســینی، دو نکته تأکید شــده اســت: آزادی و 
آرامش. متأســفانه در نگاه عده ای، آزادی مساوی با شکستن 
حریم ها و بی نزاکتی در کالم اســت که دکتر نیز به آن اشــاره 
داشــتند. بدون شــک اگر آزادی این گونه تعریف شــود، آنچه 
از جامعه حذف می شــود، آرامش اســت و اگر آرامش نباشد، 
آزادی معنایی نخواهد داشت، چراکه این دو مالزم یکدیگرند.
سمیه/ ارشد فلسفه علم   

اینها بازماندگان همون انجمن اســالمی مستقلی نیستن که 

میرفت عکس های خصوصی استادها رو پیدا میکرد تو نشریه 
محمود/ فیزیک اش منتشر میکرد؟ 

باعرض ســالم. با نظر و درخواست آقاي دکترحسیني کاماًل 
موافقم زیرا ادب برترین ســرمایه انســان، به طــور کلي و فرد 
متدیــن، به طور خاص اســت ورفتار مؤدبانــه موجب اعتالي 
شــخصیت افراد و احســاس امنیت، صمیمیت و همدلي در 

 اجتماع مي شود.  
فرناز/ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران  

صدای مخاطبان

96 آذر   25 شنبه    747 شماره 



صفحـــــــه آخـــــــــر

360...0936: یه ســالمي هــم بکنیم خدمت طراح 
امتحان شــیمي1 که ثابت کرد مي شه از ریاضي1 هم 

درسي سخت تر باشه.
  بابــا تازه اول راهید. به مرور ســطح دروس 
به حدی باال می ره و ســطح شما به حدی پایین می ره 

که از این سخت ترها زیاد می بینید.

091...0912: همه مشــکالت محیط زیستي داخل 
دانشگاه و خارج دانشگاه حل شدن به حمدالله. فقط 
دون ریزي براي پرنده هاي اون ســر شهر مونده بود که 
گــروه محیط زیســت زحمت اون رو هم کشــید. خدا 

خیرشون بده.
  این قدر چشمتون تنگه که تحمل یه دون 

هم واسه پرنده ها ندارید؟
001...0912: اژه اي بد پیچوند. چرا ما رو ابله فرض 
مي کنــن؟ خوبه من بــرم ق.ق. ریاضــي چرت وپرت 

درس بدم؟
  اقــاًل حتــی یــه عذرخواهی هــم نکرد یه 

تخفیف بدیم بهش!

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

17

19

20
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وصله پینه

daily@sharif.ir         66166006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

شاید بتوانیم به هر دری بزنیم 
تا درنهایت رشد و ارشد را 

ازلحاظ معنایی به هم نزدیک 
کنیم، اما در انتهای وجودمان 

از خود می پرسیم چه شد که 
حتی حکاک سردیس هم به 

این نکته دقت نکرده که بهتر 
است کارشناسی ارشد باشد نه 
کارشناسی رشد. درهرصورت 

به یک ویراستار سردیس 
نیازمندیم.

میان ترم، بلبل و دیگران
ی  مرکــز نــه  بخا کتا ر  د
صــدای  کــه  نشســته ام 
مجیــد...«  »مجیــد... 
از پشــت دیــوار به گوشــم 
این  می رســد. نمی دانــم 
دفعه چه کسی سعی می کند استوری بگذارد. 
)ســردبیر: »بابا عزیزم این ســوژه دیگه بیات 

شده. برو سراغ یه چیز جدیدتر...«(
در ســالن مطالعــه دانشــکده نشســته ام و 
مشغول جمع نمراتم در درسی لعنتی هستم. 
طبق معمــول نمره حضور و غیــاب را به علت 
خواب مانــدن در صبح  های شــنبه از دســت 
داده ام. بــه این فکر می کنــم که چگونه آن 7 
نفر ردیف اول کالس، یک جلســه هم صبح ها 
خواب نمی مانند. احتمااًل آن ها به جوک هایی 
که درمورد صبح شنبه است هم نمی خندند، 
چون می گویند: »آدم ها در جوک ها نقص های 
خــود را می بیننــد و به همین علت اســت که 
می خندند«. داشــتم می گفتــم آن یک نمره 
اضافی کــه همیــن االن پریده اســت. نمره 
تمرین را اگر به همین روند ادامه دهم شــاید 
درصد خوبی اش را بگیرم. چیزی که می ماند 
نمره میان ترم اســت. با بویی که برگه ام موقع 
تحویــل به مراقب می داد بایــد برای پایان ترم 
ســنگ تمام بگذارم. آخ که هروقت این بازه از 

سال می رسد مشغول این محاسباتم.
در همیــن حال و احوال صدای ســوت بلبلی 
از دوردست می  آید. آهی از حسرت می کشم 
کــه چرا هیچ وقت این ســوت را یــاد نگرفتم؛ 
درواقــع چــه با یک انگشــت، چــه دو تا و چه 
کل دو دســت در دهان. حتی اگر از عضالت 
پــا هم کمــک می گرفتم از من صدای ســوت 
درنمی آمد. صدای ســوت با تشویق جمعیتی 
هم همراه می شــود. بعدًا فهمیدم گویا کسی 
که این ســوت را زده ســخنگوی قــوه قضاییه 
است. خوشحال می شوم که مسئوالن مملکتم 
همه فن حریف هستند و از هر انگشتشان یک 
هنــر تراوش می کند. تازه ایــن هنر که نیازی 
 به انگشــت هم نداشــت، انگشــت دارهایش 

را ندیده اید!
از فکــر و خیال بیــرون می آیم و تلگــرام را باز 
می کنــم. رفیقم پیام داده اســت: »ببین، به 
نظرت با این افزایش عوارض خروج از کشــور 
ممکنه دلبــر بی خیال اپالی بشــه همین جا 
بمونه، بعد من برم خواســتگاریش عروســی 
کنیم؟«، بــا چند اموجــی از این ها که طرف 
قلب هایــی به جــای چشــم دارد بــه نشــانه 
ذوق مرگی البــد. در کمــال بی ذوقی پیامش 
را ســین می کنــم و برایــش از آن گیف هایی 
را که فرستادنشــان در گروه هــای خانوادگی 
معادل خودکشــی است می فرســتم و تلگرام 
را می بنــدم. از ایــن رفیقــم در شــماره های 
بعدی بیشــتر می گویم. علی الحساب به قول 
 این مجری ها مواظب خوبی هایتان باشــید، 

تا بعد. 

 این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به هوا. به شــاخص آلودگی که این روزها حسابش از دســتمان رفته  است 
و به هشــدارهای گاه گاهش عادت کرده ایم. به ریه هایمان که بــه نفس نفس افتاده اند و بــه نفس هایمان که کم 
آورده اند. به هشــتگ ها و کمپین های آســمان پاکی که بعد از مدتی به فراموشی ســپرده نمی شوند. به مدیریت 
فرهنگی که عالوه بر مدیــر فرهنگی، جامعه  فرهنگی نیــز می طلبد. به تنفس زیرا که »هر نفســی که فرو می رود 
ممد حیات اســت و چون برمی آید مفرح ذات«.  این شماره تقدیم می شــود به هوای امروز که »بستگی داره کی 

کجاست؟ کی تو دل کیه؟ شاید ابریه شاید نیست«.
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واژ و ژاژاستاد شریف ما

اســتاد شــریف ما برای اسپانســرینگ یکی از برنامه های دانشــکده، زیر نامه 
یکی از شــرکت های بنام صنعت غذایی را امضا نکرد؛ چراکه می گفت کسر شأن 
ماست! بعد همین استاد شریف، سال پیش یک افطاری دانشکده ای برگزار کرد. 
خودش ماشــین را برداشت و با یکی از بچه ها رفت کرج که چند قالب پنیر از یکی 
از شــرکت ها بگیرد! درخورذکر نیســت که برنامه با گل ریزان دست کم پنج شش 

شرکت برگزار شد.
دانشجویان شریف ما سر کالس یکی از تی ای ها که برای حضور و غیاب می گفت 
بچه هــا اسمشــان را روی برگه بنویســند، روی برگه حضور و غیاب اســم »کمال 
کامیابی نیا«، »سوشا مکانی«، »محسن بنگر« و حتی »فیلیپه ِدسوزا« را با شماره 
دانشجویی نوشته بودند. قسمت جالب ماجرا این بود که تی ای مذکور هم خیلی 
جدی داشــت از روی لیست حضور و غیاب می کرد. حتی یک »کریم« هم نوشته 
بودند که بنده خدا هرچه ســعی کرد آن را بخواند متوجه نشــد که آخر سر کاشف 

به عمل آمد »کریم آب َمنُگل« بوده است!
تی ای شریف ما که نام خانوادگی اش »مشتاق« بود، آخر یکی از جلسات کالس 
آمده بود که خودش را معرفی کند. گفت: »ســالم. من مشتاقم« و چنین بود که 

دانشجویان شریف ما یک صدا فریاد زدند: »به چی؟«.
دانشجوی شریف ما یک درس را افتاده بود. ترم بعد نه تنها آن درس، بلکه درس 
بعدی اش را هم برداشت. به عبارتی می توان گفت، ایشان حتی پس نیازی را هم 

رعایت نکرد. بزرگوار همیشه معتقد بود بهترین دفاع حمله است!
دانشــجوی شــریف ما روپوش آزمایشــگاه یکــی از دوســتانش را از طبقه دوم 
ســاختمان پرت کرد پایین. روپوش به قدری کثیف شده بود که قرار شد خودش 
روپوش را بشوید. فردا بزرگوار را درحال شستن روپوش در حوض جلوی دانشکده 

دیدیم که پس از شستن، آن را به یکی از درختان آویخت تا خشک شود.

بودجــه: budget. پولــی کــه برای مــا نیســت. مجموعه 
عوارضــی که مــردم می پردازند تا پس از اخذ هزینه باالســری 
کسر کوچکی اش به خودشان برگردد و کسر بزرگ ترش صرف 
»خواستیم، اما نشد«، »ضرورتی ندارد«، برگزاری همایش ها، 
تأمین منابع اختالس، برقراری گشت های مختلف و کاًل تامین 
خواسته های مســئوالن و تحمیل سلیقه های آنان بر مردم می شود. معمواًل مقدار 
بودجــه هرجا دارای رابطه ای عکس با میزان اهمیتی اســت کــه آنجا دارد، زیرا ما 
دوست داریم هرکسی که برایش اهمیت قائلیم روی پای خودش بایستد. یونانیان 
باستان الهه بودجه را نهاد سیاست گذاری و توسعه فرهنگ یونانیوس مسیحیوس 

می نامیدند.
ریشه اختالف در تقسیم بودجه به هزاره های پیشین برمی گردد. در منابع تاریخی 
آمده است که کورش همیشه به نهاد زیردست یکی از پسرانش بودجه کمتری می داد 
و همیشه به پسر دیگرش، بردیا، توجه بیشتری نشان می داد. او هم که همیشه غر 
می زد: »این چه بودجه ایه؟ خیلی کــم بودجه ایه!«، بین درباریان به »کمبوجیه« 
معروف شد. به همین دلیل و به علت اینکه در آن زمان هنوز اختالس اختراع نشده 
بود، کمبوجیه تصمیم گرفت بردیا را به قتل برساند تا بودجه او را نیز تصاحب کند.
منقلــب: hearted. مجموعه میدان های مغناطیســی چند مــرد را »انقالب« و 
چیــزی که در این میدان تشدیدشــده قــرار می گیرد، »منقلــب« می گویند؛ این 
میدان مغناطیسی هنگام تماشای فوتبال قوی تر می شود و حتی می تواند منقلب 
را منقبض و منقرض کند. انگیخته. حالتی که در اثر حضور غیرضروری زنان در سر 
کار، ورزشگاه، جامعه و کاًل خارج از خانه رخ می دهد. بهترین راه های پیشنهادی 
برای ایجادنشــدن این حالت، بازیگری ســینما، حضور در آشپزخانه و کار با مایع 

ظرف شویی است.

عمادالدین کریمیان


