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عیادت از یار مهربان
 هالل قرمز 

قلب من
مــه روز جهانــی  هشــتم 
صلیب سرخ است. ارگانی 
که یــادآور لیســت بلندی 
مثــل  مثبــت  کلمــات  از 
انسانیت، امداد، حمایت، 
صلح و آرامش است. نکته جالب این است که 
دلیل پیدایــش این ارگان کمک بــه زخمیان 

جنگ در سوئیس بوده است. 
شــاید با کمی تنگ نظری بتوان به این تناقض 
رســید که جنگ ســازنده اتفاقات خوبی مثل 
صلیب ســرخ اســت. ارگانی کــه از قربانیان 
حوادث مختلف، زنان و کودکان آسیب دیده، 
معلوالن و دیگر اقشــار کم توان جهان حمایت 
می کنــد امــا در فــرای وجودش جــواب یک 
ســوال هنوز مشــخص نیست: انســان چرا و 
چگونه به نقطه ای از تاریخ زندگی خود رســید 
 که برای کمــک به همنوع خود نیــاز به ارگان

 پیدا کرد؟
البتــه کــه ما مــردم مهربــان و نوع دوســت با 
میهن پرســتی بی حــد و مرز خــود می توانیم 
بــه راحتی یــک هفته کامل، ســوار بــر موج 
ایجادشده در کشور، به زلزله زدگان کمک کنیم 
یا زندگی یک قاتل بی گناه را نجات دهیم. اما 
موضوع به همین جا ختم نمی شــود. موضوع 
این اســت که اگر کمــی واقعی بــه روزمرگی 
مردم کشور یا جهان مان نگاه کنیم، شاهد یک 
فاجعه دست ساز هستیم. یک زلزله جاری که 
نیاز به اتفاق افتادن ندارد. یک طاعون مسری 
که به قول کامو در پســتوی خانه هایمان زنده 

است و نفس می کشد.
غــرق در منفعت طلبــی، به ویــژه منفعتی به 
اسم سرمایه، تقریبًا تمام شاخص های کتابی 
خوب بودن را از دســت داده ایم. آن قدر واضح 
و عریــان که نیازی بــه اغراق بــرای وصف آن 
نیســت. مســیری که منتهی به ایجاد صدها 
ارگان کوچک و بزرگ، هزاران کمپین حمایتی 
و میلیون ها فرم پرشــده امدادگر شد. صلیب 
ســرخ، هالل احمر یا هر اسم دیگری که بر آن 
بگذاریم بیشــتر از اینکه یک دستاورد بشری 

قلمداد شود یک غم است. 
غمــی بزرگ تر از یــک روز جهانــی در تقویم، 
غمــی که هــر روز و هر ثانیه بــا آن مواجهیم و 
انعکاسش در هر به »من چه«ای که می شنویم 
 حس می شود. نیازی به آســمانی حرف زدن

نیست. 
خیلــی صریــح و بی تعــارف ما آن قــدر درگیر 
قیمت ها و وضعیت سیاســی کشــور و رســانه 
هســتیم که یادمان رفته اگر کسی در کوچه ما 
فقیر است، ما اگر در فقرش مقصر نباشیم، در 
فقیر ماندنش مقصریم. که اگر کسی در کوچه 
ما مرد معنی اش یک شــام نیست. یک زندگی 

از بین رفته است.
من فکــر می کنم جــای خالی مهر بــه مراتب 
بیشتر از جای خالی نفت بر سر سفره هایمان 

حس می شود.
روز صلیب سرخ مبارک.   
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جام فوتسال
مســابقات فوتسال دانشــکده ای که از 8 اردیبشهت با انجام دو بازی از گروه های 
A وB شروع شده بود یکشنبه کار خود را در مرحله گروهی به پایان رساند. در این 
مسابقات 12 تیم شرکت کرده بودند که در چهار گروه سه نفره تقسیم شدند. سپس 
طی مرحله گروهی یک تیم از هر گروه حذف شــد. از بین تیم های مکانیک، برق 

و کامپیوتر تیم کامپیوتر، از بین تیم های مهندســی شــیمی، صنایع و ریاضی تیم ریاضی، از بین تیم های 
مهندسی  و علم  مواد، مدیریت  و  اقتصاد و پردیس بین الملل تیم پردیس  بین الملل و از بین تیم های عمران، 

هوافضا و فیزیک تیم فیزیک حذف شدند. مرحله حذفی امروز با دو بازی دنبال می شود.

هجرت سبز
ثبت نام سفر سبز 1۷، هفدهمین اردوی جهادی گروه فردای سبز، آغاز شد. در این 
هجرت جهادی نیز همچون گذشــته تالش می شود ضمن آشنایی دانشجویان با 
کمبودهای برخی از هموطنان در روستاهای خراسان شمالی، خدمات بهداشتی، 
عمرانی، آموزشی و فرهنگی در حد توان به مردم روستاهای دورافتاده و محروم کشور 

ارائه شود. عالقه مندان می توانند در روزهای 1۵ تا 1۹ اردیبهشت، بین ساعت های 10 الی 1۴ با حضور در 
غرفه ثبت نام اردوی جهادی واقع در همکف ساختمان ابن سینای دانشگاه، یا بعد از این تاریخ تا انتهای خرداد 
از طریق سایت گروه به آدرس FardayeSabz.Sharif.ir، ثبت نام کنند. زمان سفر 6 الی 1۵ شهریور است.
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یادداشت واحد مطالعات حقوق زنان انجمن اســامی دانشجویان یکی از باسابقه ترین و منســجم ترین واحدهای این تشکل اصیل دانشگاه است که 
مســئول آن چند وقتی است که اســتعفای خود را اعام کرد. استعفای تنها عضو خانم در شورای مرکزی انجمن و درخواست خود بچه های مهتاب محمودی

فعال آن واحد باعث شد فرصتی در اختیار آنها قرار دهیم تا جواب سؤاالت زیادی را که درباره این واحد در اذهان مطرح شده است، در قالب یک یادداشت به 
اطاع مخاطبین محترم روزنامه برسانند.

سه ســال پیش پوستری را روی یکی از 
بردهای ســاختمان ابن سینا دیدم که 
توجهم را به خود جلب کرد. پوستری با 
عنوان »زنان در مجلس«. جلسه بحث و 
گفت وگویی که قرار بود در دفتر انجمن 

اسالمی دانشجویان برگزار شود. 
چند ماهی از بازگشایی انجمن گذشته 
بــود. در آن چنــد مــاه بنا بــر دالیلی 
عالقــه ای بــه عضویــت و فعالیــت در 
انجمــن نداشــتم. امــا آن روز تصمیم 
گرفتــم در آن جلســه شــرکت کنــم. 
جلســه ای که نقطــه آغــاز فعالیتم در 
انجمن شــد. با دوســتانی آشــنا شدم 
که دغدغه هایی از جنس دغدغه های 
خودم داشــتند. کســانی که احساس 
می کردم می توانم در کنارشان فعالیت 
کنم و چیزهای زیــادی یاد بگیرم. این 
بــود که عضو واحد حقــوق و مطالعات 

زنان شدم. 
همان طــور کــه احتمــااًل می دانیــد، 
انجمن اســالمی شــش واحد مختلف 
دارد که هر یک در زمینه ای مشــخص 
فعالیــت می کننــد: واحد سیاســی، 
فرهنگی، صنفی، مطالعات، تشکیالت 
و زنــان. انجمــن از ســال ها پیش  و در 
راســتای عمل به رســالت خــود یعنی 
و  دانشــجویان  بــه  گاهی بخشــی  آ
آزادی خواهی  گســترش آرمان هــای 
و برابری طلبــی بــه فعالیــت در حوزه 
زنان پرداخته اســت. واحــد مطالعات 
و حقــوق زنــان انجمــن بــا برگــزاری 
حلقه هــای مطالعاتــی، اکــران فیلم، 
برگــزاری جلســات بحــث و گفت وگو، 
برگــزاری دوره های آموزشــی، دعوت 
از کارشناســان حوزه زنــان و برگزاری 
نشســت های گوناگون و انتشار نشریه 
به آگاهی بخشی در زمینه مسائل زنان 
می پردازد و تالش دارد از این راه گامی 
چند در راستای تحقق برابری جنسیتی 
بردارد. البتــه این فعالیت هــا همواره 
بــا چالش های بســیاری همــراه بوده 
اســت. طی مدت فعالیتم در انجمن و 
زمانی که مســئول واحــد زنان انجمن 
و ســردبیر نشــریه »فروغ« بــودم با دو 
مانع بزرگ روبه رو بودم. اولی، چنانچه 
احتمااًل دور از انتظار نیســت، معاونت 
فرهنگــی و نهاد رهبــری بودند که در 

برگزاری برخی برنامه ها سنگ اندازی 
می کردند. این سنگ اندازی ها تا جایی 
پیش رفت که با برگزاری »هر« برنامه ای 
به مناســبت »روز جهانــی زن« در ترم 
جاری )اسفند ۹6( مخالفت شد و پس 
از چند سال متاســفانه برای اولین  بار 
مراسم هشــت مارس، روز جهانی زن، 
در دانشــگاه شــریف برگزار نشــد. اما 
مانع دوم، که اتفاقًا سنگ اندازی هایش 
بــه مراتب از اولی بیشــتر بــود، درون 
انجمــن بود. مخالفت های مســئوالن 
دانشــگاه با برگزاری برخی از برنامه ها 
اگرچه ناخوشــایند اســت ولی دور از 
انتظار نیســت. اما مانع تراشی برخی 
از اعضای انجمن با فعالیت های حوزه 
زنان در دانشگاه اتفاقی بود که در ابتدا 
مایــه تعجب اعضای واحد زنان انجمن 
و در نهایت مایه دلســردی آنها از ادامه 

فعالیت در انجمن می شد. 
از ابتدای فعالیتــم در انجمن دریافتم 
برخی از اعضا به شــدت با وجود واحد 
حقوق زنــان و فعالیــت انجمن در این 
حــوزه مخالف انــد. ایــن مخالفت هــا 
تــا جایــی بود که در نشســت ســاالنه 
انجمن طرح انحالل واحد زنان مطرح 
شــد که در نهایــت با اعتراض شــدید 
دختران نــاکام ماند. البتــه این طرح 

برای تصویب، به دوســوم آرای اعضای 
مجمع ساالنه انجمن نیاز داشت و اگر 
به رای گیری گذاشته می شد، احتمااًل 
رای کافی را کسب نمی کرد. چرا که به 
گمان نگارنده تعــداد موافقان انحالل 
واحــد زنان در آن زمــان کمتر از حدی 

بود که این طرح تصویب شود. 
مخالفت ها با فعالیت واحد زنان به این 
طرح محدود نمی شــد. در دوره ای که 
عضو شــورای مرکزی انجمن و مسئول 
واحــد زنــان بودم بــا کارشــکنی های 
بســیاری از ســوی برخــی از اعضای 
انجمن روبه رو بــودم. زمانی که به  رغم 
برخی مخالفت ها مجوز انتشــار نشریه 
»فروغ« را کســب کردیم بــر خیل این 
مشــکالت افــزوده شــد: دخالــت در 
محتوای نشــریه و تالش بــرای اعمال 
سانسور و حتی تهمت های غیراخالقی 
به برخی از اعضای تحریریه نشــریه با 
هدف ممانعت از انتشار نوشته هایشان. 
ایــن روند تا جایی ادامه پیدا کرد که در 
دوره جاری مســئول واحد زنان )و تنها 
دختــر عضو شــورای مرکز شــش نفره 
انجمن( ناچار به اســتعفا شد، چرا که 
ادامه فعالیت را با وجود سنگ اندازی ها 

و کارشکنی ها ناممکن می دانست. 
مدیرمســئول،  اختالفــات  از  پــس 

ســردبیر و تیم تحریریه فروغ با اعضای 
شــورای مرکــزی انجمــن در نهایــت 
 ادامــه همــکاری این گروه بــا انجمن 

غیرممکن شد. 
پس از انتشــار آخرین شــماره نشــریه 
فروغ )ویژه نامه هشت مارس( تصمیم 
گرفتیم درخواســتی مبنی بــر انتقال 
امتیاز فــروغ از انجمن )صاحب امتیاز 
فعلی( به شــخص )یکی از اعضای تیم 
فروغ( به کمیته ناظر بر نشــریات ارائه 
دهیم که این درخواســت بــا مخالفت 
دبیــر انجمن روبه رو شــد. بــا توجه به 
شــرایط فعلی نیز ادامــه همکاری ما با 
انجمــن غیرممکن به نظر می رســد و 
 به ناچار بایــد از ادامه فعالیت در فروغ 

دست بکشیم.
با اســتعفای مسئول واحد زنان و رفتن 
برخی دیگر از اعضــای فعال در واحد 
از انجمــن، همچنین قطــع همکاری 
تیم تحریریه فروغ با انجمن اســالمی، 
واحــد مطالعات و حقــوق زنان اگرچه 
به لحاظ قانونی در اساســنامه انجمن 
وجود دارد، اما در عمل منحل شــده، 
چرا که دیگر عضوی در آن باقی نمانده 
و بساط فعالیت در حوزه زنان در انجمن 
اســالمی و دانشــگاه شــریف برچیده 

شده است.

خطر تعطیل شدن واحد حقوق و مطالعات زنان انجمن اسامی

آینده مبهم واحد زنان انجمن اسامی
Ó	 ایام نیمه شــعبان باعث شد بر و بچه های

الزهــرا)س( شــماره  ســیزدهم  هیــات 
نشریه شــان را بــه موضــوع »مهدویــت« 
اختصــاص دهند. جســورانه ترین مطلب 
این شــماره یادداشتی با عنوان »انتظار از 
منظر حجتیه« اســت که به عقاید یکی از 
گروه های مذهبی مخفی و البته جنجالی 
تاریخ معاصر ایران پرداخته. ورود بی تعارف 
نشــریه هیات به نقد اندیشه های انجمن 
حجتیــه، کــه انــگار در میــان گروه های 
مذهبی یک تابو محسوب می شود، اتقاق 
جالب توجهی است. سرمقاله دبیر هیات 
در این شــماره از حیات هــم خواندنی از 
آب درآمده. امین شــریفی، کــه به تازگی 
دبیر شــورای دبیران کانون های فرهنگی 
دانشگاه شده، در این سرمقاله مهم ترین 
اهداف و برنامه هایش برای این مسئولیت 

را شرح داده است. 

Ó	 شــماره 16۷ »صــدف« هفته گذشــته به
میز نشریات دانشگاه رسید. ارگان رسمی 
انجمن مستقل از شماره ای به شماره دیگر 
بیشــتر از »نشریه« بودن فاصله می گیرد و 
شــبیه بولتن ها یا در بهترین حالت برخی 
نشــریات فرم گریــز دهه هــای ۵0 و 60 
می شود. این شــماره صدف هیچ، دقیقًا 
هیــچ، تصویری نــدارد و همــه چیز آن در 
شــش باکس نامتناسب جمع آوری شده. 
مشــخص نیســت رنگ آمیــزی باکس ها 
بر چه اساســی بوده و از همــه بدتر اینکه 
مشحص نیست چرا در درشت ترین باکس 
بــاالی صفحــه اول از دو پرانتــز بــه جای 
گیومه اســتفاده شده!  »صدف« محتوای 
تــازه و جســورانه ای را به فضای نشــریات 
دانشگاه آورده، اما با این اشکاالت فاحش 
فرمی معلوم نیست تا چه میزان در انتقال 
این محتوای تازه به بدنه دانشــگاه توفیق 

پیدا کند. 

Ó	 »انجمــن علمــی مدیریــت و راهبــردی«
ســومین شــماره از نشــریه خــود بــه نام 
»دریچه« را یکشنبه منتشــر کرد. فارغ از 
اینکه عنــوان این انجمــن علمی چندان 
گویا نیســت و حوزه کاری آن را مشــخص 
نمی کند، مطالب نشریه شــان هم کمکی 
به شناخت مســیر، برنامه ها و اهداف این 
گروه نخواهد کرد و احتمااًل اولین ســوال 
در مواجهه با »دریچه« پرسش درباره هویت 

این نشریه و اهداف آن خواهد بود. 

Ó	 شــماره 1۷0 خبرنامــه انجمن اســالمی
مفصل تر از قبل و در هشت صفحه منتشر 
شــد. یادداشــت تند و تیز کیــان گلباغی 
درباره جشن »شریف زیبای من« مهم ترین 
اتفاق این شماره بود. یادداشتی که شخص 
دکتر حســینی را هدف گرفته و انتقادات 
صریحی از او و تیم معاونت فرهنگی دارد. 
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دانشگاه غرق در لحن خوش قرآن
تا به حال 32 دوره از مســابقات قرآن و عترت منطقه1 کشــور برگزار شــده است. 
وزارت علوم هر دوره آن را در یک دانشــگاه برگزار کرده تا ایستگاه سی وسوم آن به 
شــریف رسیده است. مسابقه دیروز ساعت ۹ با افتتاحیه آغاز شد و با بخش حفظ 
قرآن ادامه پیدا کرد و امروز نوبت به قرائت و ترتیل رسیده. استاد شهریار پرهیزگار 

قــاری بین المللی و حافظ قرآن نیز در برنامه دیروز حضور پیدا کرده بود. در این مســابقه در مجموع حدود 
100 پسر و 100 دختر شرکت کرده بودند و حدود ۴0 نفر از شرکت کنندگان شریفی بودند. این مسابقه در 

پایان امروز با مراسم اختتامیه و معرفی برندگان در سالن جابر به پایان خواهد رسید.

بدون کارگر مگه میشه 
بــه مناســبت گرامیداشــت روز جهانی کار و کارگر مراســمی با حضــور نیروهای 
ســخت کوش و زحمت کش خدماتی دانشــگاه جهت تقدیــری هرچند اندک از 
ایشان به همت مدیریت پشتیبانی برگزار شد. در این مراسم که با حضور مسئوالن 
دانشگاه برگزار شد مدیر پشتیبانی جناب آقای سیدعلی حسینی، حجت االسالم 

والمسلمین کرمی معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و مهندس جهان تیغ مدیر امور اداری 
ضمن سخنانی از زحمات و تالش های ارزنده نیروهای خدماتی دانشگاه تشکر و قدردانی کردند. به همین 

مناسبت و به رسم یادبود هدیه ای به مبلغ ۵0 هزار تومان به کارکنان حجمی اهدا شد.

حال خوب شماره 763  سه شنبه   18اردیبهشت 97 بــــــــخش  خـــــــبری

حاال درســت که حال مملکت خوب نیست 
ولــی وقتی بهانه برای حال خوب داشــتن 
فراهم اســت باید آن را بلند فریاد زد، شاید 
به بقیه هم ســرایت کند. این ســتون برای 

همین منظور است.

 گپ و گفت با 
 رسول یوسف زنجانی فرد 
در معاونت اداری مالی

لتحصیــل  غ ا ر فا
فیزیک دانشگاه و از 
فعاالن ســابق جهاد 
دانشــگاهی کــه در 
معلق  پــل  ســاخت 
نقشــی  ارونــدرود 

پررنگ داشــت. عمده دهــه ۷0 را در مدیریت 
ســمپاد مشــغول بود و مدیریت عالمه حلی و 
سرپرســتی پنج مرکز تهران را بر عهده گرفت. 
بعد دوباره بــه موطنش برگشــت و مدیر دفتر 
اســتعدادهای درخشــان دانشــگاه شــد. با 
تاسیس بنیاد شریف به مدیرعاملی آن برگزیده 
شد و بعد از اینکه کارها روی روال افتاد دوباره 
در بخش تحصیالت تکمیلی و چند ســال هم 
در جایگاه مدیرعاملی صندوق رفاه اســتادان 
شــریف به خدمت ادامه داد. رســول یوســف 
زنجانی فرد، حاال بعد از سال ها تالش، اندکی 
ناخوش اســت و کمــی نیازمند اســتراحت. 
در همیــن زمان دکتر نجمــی و مدیرانش او را 
به دانشــگاه دعوت کردند تــا در گپ و گفتی 
کوتــاه، تقدیــری کوچک از او کننــد و مهم تر 
اینکه بــه او بگویند شــریف قدردان کســانی 
اســت که برایش زحمت کشیده اند. ما منتظر 

دومی اش هستیم.

جنس ایرانی آبرومند
ش  ر ا گــز ســط  و
کشــتی  مســابقات 
اروپا، هــادی عامل 
کــه  شــرایطی  در 
خســته  نمی توانــد 
 / ر و ال د شــی  نبا

خداقوت پهلــوان را تکرار کند، شــروع کرده 
اســت به دادن اطالعات جانبــی مفید. اوج 
آن وقتی بــود که کشــتی گیر آلمانی در حال 
آمدن به روی تشــک بــود و هادی عامل گفت 
مایه افتخار ماست در کشوری که برندی مانند 
آدیــداس دارد، دوبنده ورزشــکارش متعلق 
به یک شــرکت ایرانی است. شــرکت مروژ، یا 
همان مجید سابق، آن قدر باکیفیت کار کرده 
و درست بازاریابی کرده است که دوبنده خیلی 
از کشتی گیرهای دنیا و لباس والیبالیست ها 
و فوتبالیست ها را خودش می سازد. خداقوت 

و دست مریزاد.

کتابخانه مرکزی دانشــگاه صنعتی شــریف. این اســم با خودش کلی کتاب علمی در حوزه مهندسی را به ذهن می آورد. بله درست است  گزارش
اما این همه ماجرا نیســت. اینجا گنجینه ای از کلی کتاب غیرمهندســی است که خیلی هایش کمیاب و نایاب اند. گزارش متفاوت روزنامه حسین شاهرخی

به این زوایای پنهان پرداخته است. 

کتب نادر
در کتابخانه کتاب هایی وجــود دارد که در حال حاضر 
امــکان تهیــه آن در بــازار نیســت. داخل پرانتــز، دعا 
می کنیم این مطلب به دســت کسانی که در سال های 
گذشته اشــتباهًا برخی از این نازنین کتاب ها را بردند 
و برنگرداندند نرســد! بخش قابل توجهی از این دسته 
کتاب ها تاریخ نشرشــان به قبل از انقالب برمی گردد. 
کتاب هایی که به دالیل مختلــف بعد از انقالب به زیور 
طبع آراســته نشدند. از این مجموعه می توان به تعداد 
زیــادی از کتاب هایی که در بنگاه نشــر و ترجمه کتاب 

چاپ شده اند اشاره کرد.

تجدید چاپ نشده ها
دســته   دیگر کتاب هایی اســت کــه در دوره اصالحات 
چاپ شــدند و متاســفانه بعد از آن توفیق بازنشرشــان 
حاصل نشد. این دسته کتاب ها از آن نظر قابل توجه اند 
کــه بخشــی از تاریخ ســرزمین ما را بیــان می کنند که 
ورودی های جدید دانشگاه درک نکرده اند. از این دسته 
بــه دو عنوان اشــاره می کنم: کتاب »دربند اما ســبز« 
نوشته مســعود بهنود. کتاب داســتان 132 روز حبس 
اوست در زندان اوین به حکم قاضی مرتضوی. نثر فاخر 
کتــاب و نحوه روایت خاص بهنود که حتی از تلخی ایام 
حبس هم شیرینی داستان و رمان را بیرون می آورد. بد 
نیســت به یک عنوان کتاب دیگر نیز اشاره کنم که برای 
عالقه مندان داستان جذاب است و متاسفانه فقط یک  
بار توسط انتشارات نیلوفر چاپ و دیگر تجدید چاپ نشد: 
رمان »مجمع الجزایر گاالپاگوس« نوشته کورت ونه گوت.

با وضو وارد شوید
بخش دیگر کتابخانه مربوط به کتب دینی اســت. این 
بخش هم دارای کتاب های خواندنی است؛ از گناهان 
کبیره مرحوم دستغیب در دو جلد گرفته تا کتاب اجازات 
مرحوم امام. این بخش از آن جهت قابل توجه است که 
به علت تعطیل شدن برخی از انتشاراتی ها این دسته از 
کتاب ها در سال های بعد امکان باز نشرشان نبوده است. 
در ایــن میان خاطرات بزرگان انقالب من جمله مرحوم 
هاشمی و تعداد قابل توجهی خاطرات زندانیان سیاسی 

دوره رژیم پهلوی نیز به چشم می خورد.

تاالر عبرت
 بخش دیگر کتابخانه بخش کتب تاریخی اســت. این 
قسمت شاید یکی از بهترین قسمت های کتابخانه باشد. 
هرچه بخواهید می توانید بیابید، از تاریخ عمومی آفریقا 
گرفته تا تاریخ مفصل اسالم نوشته حسین عماد زاده. اما 
شاید بتوان گل سرسبد این بخش را دو مجموعه دانست. 
نخست دوره تاریخ طبری و دیگری مجموعه تاریخ ویل 
دورانــت. حال که صحبت به اینجا رســید شــاید بیان 
نکته ای خالی از لطف نباشد. در سال های اخیر به دالیل 

مختلــف بعضی از جریانات ســعی در ایجاد تقابل بین 
هویت ایرانی با هویت اسالمی داشته اند. ارجاع می دهم 
به صحبت مرحوم دکتر شایگان که می فرمودند: اسالم 
ایرانی، یا به بیان دگیر دینداری قوم ایرانی، مخصوص 
خودش اســت. یعنی ما قرائت خاصی از اسالم داریم 
که فی المثل با اســالم مردمان مصر و عراق و عربستان 
متفاوت است. درهم آمیختگی عرفان و تصوف با اسالم 
مردمان سرزمین ما شکل منحصربه فردی از دینداری را 
به وجود آورده است. در این زمینه رجوع به تاریخ طبری 
و مطالعه تاریخ ورود اسالم به ایران و کنش و واکنش هایی 
که در آن زمان روی داده است می تواند ذهن و ضمیر ما را 
تا حدود زیادی روشن کند. در همین باب خواندن کتاب 
تاریخ ایران بعد از اسالم نوشته مرحوم دکتر عبدالحسین 
زرین کوب نیز بسیار مفید است که اتفاقًا این کتاب هم 

در کتابخانه موجود است.

فارسی شکر است
بخش ادبیات کتابخانه تقریبًا دیوان اشعار تمام شاعرانی 
را که در دوره دبیرستان اسم شان به گوش ما خورده است 
دارد. از ســعدی و حافظ و موالنا تا رودکی سمرقندی و 
خاقانی شروانی و دیگر بزرگان شعر. در زمینه نقد شعر و 
تفسیر هم گنجینه قابل توجهی از جمله تفسیر مثنوی 
مرحوم محمدتقی جعفری و پروفسور رینولد نیکلسون 
موجود است. خواندن شعر و تنفس در فضای لطیف آن 
در زمانه پرآشــوب و تکنولوژی زده اندک زمانی را فراهم 
می کند تا به اصل خویش برگردیم و با موالنا همنوا شویم 

و از محبوب ازلی و ابدی سخن بگوییم.

وتر برابر است با جذر مجموع مجذور دو ضلع
 امــا بخش قابل توجهی از کتابخانــه با توجه به فضای 
دانشگاه و فضای فنی و مهندسی آن به کتب تخصصی 
اختصاص داده شده است. این قسمت شاید به روز ترین 

بخــش کتابخانه باشــد که گاه به صورت ماهانه شــارژ 
می شود و بنا بر درخواست دانشکده ها و مراکز پژوهشی 

اقدام به خرید عناوین جدید می کند.

کتب مرجع
بخش دیگر مربوط به کتب مرجع اســت. انواع و اقسام 
لغت نامه ها، کتب نفیس، دانشنامه ها و عناوین مرجع 
دیگر در این قسمت جای گرفته اند. این قسمت مناسب 
پژوهشــگرانی اســت که مشــغول کار های تحقیقاتی 
هســتند. در این بخش با توجه به هزینه ســنگینی که 
خرید کتب مرجع دارند و عمومًا برای افراد امکان خرید 
مقدور نیســت، فضایی به وجود آمده اســت تا بتوانیم 

بهره فراوان ببریم.

بخش پایان نامه
بخش دیگر بخش پایان نامه هاست. دانشجویان معمواًل 
در ســال آخر گذرشــان به این بخــش می افتد. تدابیر 
خاصی برای استفاده از این قسمت وجود دارد که حاکی 
از وضع نامناسب کپی برداری های صورت گرفته است. 
این خود خبر از میزان باالی سرقت علمی دارد و با این 
مالحظه به مســئوالن امر حق می دهیــم که مواظبت 

بیشتری داشته باشند.

سکوت و تمرکز و مطالعه
بخــش آخری که به معرفــی آن می پردازیم بخش اتاق 
مطالعــه اســت. این بخش طــی همه ایام در شــریف 
پرطرفدار است. همیشه یک کنکور، یک امتحان یا حتی 
یک تافل ســر راه یک شریفی هست که او را از چمن به 

سالن مطالعه بکشاند. 
کتابخانه مرکزی دانشگاه را نه فقط برای زبان و کنکور و 
امتحان، که گاه برای ورق زدن فصل های فراموش شده 

روح و روان تان دریابید.

در کتابخانه دانشگاه چه کسانی خفته اند

عیادت از یار مهربان
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حدود ۵0 سال پیش، به دنبال بروز  بحران های محیط زیستی و منابع محیط زیست
طبیعــی همچون تخریب الیــه ُاُزن، انقراض گونه ها و 
افزایش دما، مردم آگاه جهان آغازگر حرکتی چشمگیر 
و نوین بودند تا مسائل محیط زیستی را از مفهوم مسائل 
علمی صرف به بطن مســائل اجتماعی تزریق کنند و 
جنبشی را به نام محیط گرایی رونمایی کردند. ولی این 
رویکرد متحدکننده علوم طبیعی و اجتماعی با استقبال 
کمتری از جانب علوم اجتماعی مواجه شد. طبق گفته 
ژرژتومه، به ویژه جامعه شناسان، به خاطر توهم مستقل 
دانستن جامعه شناسی از محیط طبیعی مسائل محیط 
زیستی را سوژه اصلی خود حساب نکردند و به تقویت 
نظرات اجتماعی درباره محیط زیســت نپرداختند. به 
هــر حــال، حــدود 20 ســال بعــد از ظهــور محیــط 
زیست گرایی، جامعه شناســی متوجه مسائل محیط 
زیستی و پیوند و رابطه تخرب محیط زیست و پیامدهای 
اجتماعی آن می شود و سعی در اجتماعی کردن مسائل 
محیط زیستی می کند. با این وجود هنوز هم ما ایرانی ها 
در کشــف، پژوهش و اجتماعی کردن مســائل محیط 
زیســتی با کاستی های بسیاری روبه رو هستیم. پاسخ 
اصلی به چرایی این کمبودها هدف این نوشتار است.

مفهوم و معیارهای اجتماعی شدن یک مساله 
الزم اســت بیان شــود که منظور از اجتماعی شــدن 
مسائل محیط زیستی چیست و در چه حالتی می توان 
گفت یک مســاله اجتماعی شده اســت. آقای دانیل 
لوزک، در تعریف اجتماعی شــدن یک مســاله، چهار 

شرط برشمرده است؛ از قبیل:
 الف- دارای شرایط منفی )یعنی ادراک عمومی متوجه 
آن اشــتباه شــده و زحمتی بــرای مردم ایجــاد کند؛ 
مسائلی مانند بی سوادی، خشونت، عدم بهداشت و 

رفاه، آلودگی ها، سرطان ها(
ب- پدیده ای جدی، شــایع و گسترده )به عبارتی در 
کنار مــورد اول یعنی منفی بودن، فقط مشــکل عده 
کمــی از افراد نباشــد، بلکــه تعداد بســیاری از افراد 
را درگیر کنــد؛ مانند بیکاری اکثــر فارغ التحصیالن 

رشته های محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی(
ج- امید خوش بینانه به ارائه راه حل )مرگ پدیده منفی 
)شرط اول( و شایع )شــرط دوم( است اما یک مساله 
اجتماعی نیســت، چون کســی نمی تواند آن را تغییر 
دهد. اما چگونه مردن )خودکشی، شیوع بیماری های 
واگیردار یا حتی تصادفات( می تواند به صورت بالقوه 

یک مساله اجتماعی تلقی شود(
د- امــکان تغییر منطقی )بحث هزینه-  فایده تغییر و 

اجرای راه حل ها، منطقی باشند(
به عبارتی دیگر فرایند اجتماعی کردن مسائل محیط 
زیســتی از آنجا شروع می شود که ما با زحمتی روبه رو 
و متوجه می شــویم تعداد زیادی از افراد با این مساله 
مواجه هســتند. ســپس راه حلی خوش بینانه و تغییر 

منطقی برای آن شکل می گیرد.
گروه های موثر در کشــف، پژوهش و اجتماعی کردن 

مسائل محیط زیستی

 بــرای کشــف، پژوهــش و اجتماعی کردن مســائل 
محیــط زیســتی و منابــع طبیعــی نیاز بــه طراحی 
فرایندی چهارمرحله ای داریم که در قالب چارچوب 
مفهومــی و کاربــردی شــکل زیــر بــه گروه های آن 

می پردازم:

گروه اول - فیلسوف محیط زیست
 فلســفه محیط زیست شــاخه ای از فلســفه است که 
بــه محیط طبیعــی و جایگاه انســان در آن می پردازد 
و فرهنــگ و اخالق محیط زیســتی را پدیــد می آورد. 
اینکــه مفاهیم اصلی محیط زیســت کدام اند؟ وقتی 
از »طبیعــت« صحبت می کنیم منظورمان چیســت؟ 
چــه تفاوتی بیــن محیط زیســت، طبیعــت، منطقه 
بکــر یا جاهای دیگــر وجود دارد؟ چــه چیزهایی یک 

محیط زیست را می سازند؟ چه 
چیزهایی بخشی از یک محیط 
زیســت نیســتند؟ ارزش هــای 
ابــزاری و ذاتــی محیط طبیعی 
کدام اند؟ چگونه محیط زیست 
را ارزش  گذاری کنیــم؟ رویکرد 
اخالقــی نســبت بــه حیوانات 
و نباتــات بــه چه شــکل و با چه 
اصولی است؟ وقتی از گونه های 
در حــال انقــراض یــا در حــال 
تهدید صحبت می شــود منظور 
چیست؟ محیط زیست گرایی و 
بوم شناسی ژرف چه مفاهیمی 
دارنــد؟ چگونه بــه چالش های 
محیط زیستی همچون تخریب 
محیط زیست، انقراض گونه ها، 
آلودگی ها و گرمایش زمین پاسخ 
دهیــم؟ چگونه بــه بهترین نحو 

روابط بین طبیعت و فناوری و توسعه بشر را درک و فهم 
کنیم؟ جایگاه ما در طبیعت کجاســت؟ حق و حقوق 
نســل های آینــده را چگونه در نظر بگیریــم؟ و هزاران 
مفهوم اصلی دیگر که باید ابتدا کشف شوند و گسترش 
یابند تا درک ما را از محیط زیســت جامعیت بخشــند. 
در همین راســتا فیلســوف محیط زیست کسی است 
که وظیفه اش یافتن پاســخ برای چنین پرســش هایی 
است. او افق تازه ای از محیط زیست را دریافت، کشف، 
خلق یا بازنمایی می کند و با در نظر گرفتن بســیاری از 
نیروهای اثرگذار بر شکل دهی حیات اجتماعی- محیط 
زیستی )همچون نیروهای تاریخی آنچه مد نظر مارکس 
بودند؛ یعنی مناسبات اقتصادی و طبقاتی یا نیروهای 
تاریخــی فناوری آنچــه مد نظر هایدگــر بودند؛ یعنی 
همان مفهوم گشــتل( به درک تازه ای از محیط زیست 
می پــردازد. در اصــل نمی توان 
از فیلســوف محیــط  نبایــد  و 
زیســت انتظــار حل مســتقیم 
مسائل محیط زیستی را داشته 
باشــیم. بلکه کار او بازگشــایی 
افق تازه ای پیــش روی فرهنگ 
بخشــی نگر و کوته نگر ماســت. 
آن گاه دانشمندان، روشنفکران 
یــا سیاســتمداران در ایــن افق 

دست به کنش می زنند.
در این شماره به همین مقدار از 
موضوع بسنده می کنیم و باقی 
گروه های دخیل در »اجتماعی 
کــردن محیــط زیســت« را در 
شماره بعد معرفی خواهیم کرد. 
ولی شــما معطل ما نباشید و تا 
دو هفته آینده به وظایف محیط 

زیستی خود عمل کنید.

جایگاه محیط زیست در جامعه ایرانی

جامعه شناسی عقب تر از مهندسی
 گیاه خواری 

برای محیط زیست بهتر؟
شــاید، امــا ایــن تنها یک  محمدجواد هاشمی

فرضیه است. گیاه خواری در هیچ کدام از اسناد 
بنیادین و اصول فعلی حفاظت از محیط زیست 
مانند کاهش انتشــار کربن دی اکسید و دیگر 
بیابان زدایــی، مهــار  گازهــای گلخانــه ای، 
فرســایش خــاک، حفظ تنوع زیســتی و غیره 

نمی گنجد.
البتــه مصرف گوشــت کمتــر و تغییــر الگوی 
مصرف توصیه شده، اما به طور مطلق گیاه خوار 
شــدن به هیچ عنــوان قاعده محیط زیســتی 
نیست. ما به عنوان کســانی که توان علمی یا 
تخصصی برای رد یا تایید این فرضیه را نداریم، 
بهتر اســت که اجماع علمی را بپذیریم؛ غذای 
کم کالری تــر مصــرف کنیم، گوشــت کمتری 

بخوریم، اما مطلقًا گیاه خوار نشویم.
می گوینــد برای تولید یک کیلو گوشــت فالن 
مقدار آب مصرف شده است و بهمان مقدار گاز 
گلخانه ای تولید می شــود. بله! صحیح است، 
اما اگر میزان کالری موجود در آن یک کیلو را با 
میــزان کالری موجود در غذا های گیاهی مثاًل 
کاهو مقایسه کنیم، می بینیم که برای دستیابی 
به همان میزان کالری موجود در گوشت باید سه 
برابر آب بیشتر برای تولید کاهو مصرف کنیم.

می گویند گیاه خواران روح لطیف تری دارند 
و از خشــونت می گریزند. این حرف بیشــتر 
به یک افســانه شــبیه اســت تا حرف علمی 
و منطقــی. روبه رو شــدن با یــک گاومیش به 
همان اندازه خطر دارد که رو به رو شدن با یک 
شیر. البته باید اینجا اشاره کنم که هیتلر هم 

گیاه خوار بود!
در نــروژ خــوردن باربیکیــو، گریل و اســتیک 
مهم تریــن ســبک تغذیــه مردم اســت و حتی 
آنها بــرای صبحانه هــم بیکن شــور و جزغاله 
می خورنــد. اما تصور نمی کنم نروژ به واســطه 
افــراط در گوشــت خواری جایــی ناامن تــر از 
کامبــوج، میانمار، هند و غیره باشــد. یا حتی 
می گویند که گیاه خواری باعث سالمت بیشتر 
می شــود و گوشــت خواری باعث تضعیف آن. 
پس مردم اســکاندیناوی یا اســترالیا که البته 
گوشــت خوارترین مــردم جهان هســتند باید 
ناسالم ترین مردم دنیا هم باشند. ولی آیا واقعًا 

این طور است؟
می گویند کشــتن حیوانات برای خوردن آنها 
کار غیر انسانی است. خب به چه علت؟ تقصیر 
انسان چیست؟ انسان هم جانداری است مانند 
ســایر جانداران که حق دارد برای بقای خود از 

بقیه جانداران مصرف  کند.
اجماع علمی می گوید انســان همه چیزخوار 
اســت، اما آیا ممکن است که این طور نباشد؟ 
آری ممکن اســت، اما تا وقتی چنین گزاره ای 
اثبات نشــده اســت بیایید بپذیریم و بگذاریم 
کســانی که تخصص ایــن کار را دارند به دنبال 

کشف آن باشند. 

استفاده از ژنتیک برای تولید اتانول نسل دوم
تولید اتانول نسل دوم )2G( از نیشکر نیاز به نوعی هیدرولیز آنزیمی دارد که طی 
آن آنزیم های میکروارگانیسم ها برای شکستن و تبدیل کربوهیدرات های موجود در 
ساقه و تفاله  نیشکر به قندهای قابل تخمیر مشارکت دارند. مکانیسم های زیستی 
پشــت صحنه  کنترل و تولید آنزیم های هیدرولیتیکی به وســیله قارچ ها، توسط 

گروهی از پژوهشگران دانشگاه کمپیناس در برزیل مورد بررسی قرار گرفته است. آنت پریرا دسوزا پژوهشگر 
این مطالعه می گوید: یافته  ما می تواند در طراحی آنزیم هایی برای گنجاندن در ترکیبات کمپلکس آنزیمی 

مورد استفاده در تولید اتانول نسل دو و دیگر محصوالت کاربرد داشته باشد )زومیت(.

دشت شهریار، رکورددار فرونشست در جهان
می گویند ایران وارد مرحله ورشکستگی آبی شده است و هم اکنون در بطن فاجعه 
قرار دارد. سال هاست کارشناســان درباره این وضعیت هشدار داده اند اما گوش 
شنوایی برای آن وجود نداشته است. در این میان دشت شهریار تهران گوی سبقت 
را از سایر شهرها ربوده و در حال حاضر با 36 سانتی متر نشست در سال رکورددار 

فرونشست در جهان به شمار می رود. روزگاری شهریار با باغ های سرسبزش به نگین سبز تهران معروف بود 
اما با قطع حقابه شــهریار از سد کرج، عدم اختصاص حقابه از سد طالقان و هجوم انبوه سازان، دیگر اثری 

از آن نگین سبز به  چشم نمی خورد  )زیست بوم(.

علمــــــــــــــــــــــــــی شماره 763  سه شنبه   18اردیبهشت 97توسعه پایدار

نمی توان و نباید از فیلسوف 
محیط زیست انتظار حل 
محیط  مسائل  مستقیم 
زیستی را داشته باشیم. 
بازگشایی  او  کار  بلکه 
روی  پیش  تازه ای  افق 
و  بخشی نگر  فرهنگ 
آن گاه  ماست.  کوته نگر 
دانشمندان، روشنفکران 
این  در  سیاستمداران  یا 
افق دست به کنش می زنند
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خواجه نصیرالدین نفتی
دکتــر علیرضا فاتحی، مجری طرح پژوهشــکده بهــره وری صنعت نفت، گفت: 
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی  در نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
به طور خاص در سه حوزه اصلی یعنی اکتشاف، توسعه بهینه مخازن نفت و گاز، 
بهینه ســازی فراورش نفت، گاز و پتروشیمی و در نهایت بهره وری انرژی و محیط 

زیست، شرکت و پروژه های خود در این سه بخش را به متخصصان نفت عرضه می کند تا زمینه های انعقاد 
پروژه های بعدی در حوزه های نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی از سوی شرکت های دولتی و خصوصی فراهم 
شود. این دانشگاه دستاوردهای خود در زمینه های مربوط را در نمایشگاه نفت و گاز امسال ارائه می دهد.

جشنواره غذا ویژه دانشجویان دختر
امور دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود جشنواره غذای طیبات دانشجویی را 
ویژه خواهران در ســه بخش پیش غذا، غذای اصلی و دسر برگزار می کند. در این 
جشــنواره که به مناسبت هفته خوابگاه ها برگزار می شود، غذای بومی و محلی با 
ارزش غذایی باال، در دســترس و ارزان بودن مواد اولیه، کیفیت نهایی و مزه غذا و 

روش پخت بهداشــتی و سالم از جمله پارامترهای ارزیابی خواهد بود. جشنواره غذای طیبات دانشجویی 
امســال همراه با برگزاری جشــنی با بخش های متنوع همراه خواهد بود. در این جشنواره عالوه بر اهدای 

جوایز به سه نفر برگزیده در هر بخش، به کلیه شرکت کنندگان نیز کمک هزینه غذا اختصاص می یابد. 

بوروکراسی  کاهش  کمی آن سوتر
افزایــش مترجم: حسین رجبی اداری، 

بازخوردهای متقابل و تمرکز بر پدیده ای 
به نام نقش های دوگانــه. اینها از جمله 
مــواردی اســت کــه در »برنامــه اقدام 
دانشــگاه« دلفت به آنها اشــاره شــده 

است.
دانشــگاه دلفــت: نتایج مطالعه ســال 
201۷ کارمنــدان دانشــگاه نشــان 
می دهد آنها دچار استرس های بیشتری 
ناشی از کار هستند که نمونه های زیادی 
از رفتارهای نامطلــوب به خاطر همین 
استرس ها گزارش شده است. به همین 
خاطر کمیتــه ای به سرپرســتی رئیس 
دانشــکده علــوم کاربردی، پروفســور 
لوکاس فن ولیه، بــا هدف تدوین برنامه 
اقدام دانشگاه در این رابطه تشکیل شد 
که برخی از نتایــج مطالعه آنها در ادامه 

تشریح شده است.

نظام نامه اخاقی، روحیه و فرهنگ 
کار گروهی

اعتماد یکــی از الزامــات محیط امن و 
خوشایند کاری است که در آن هر کس 
مسئولیتی دارد. دانشــگاه دلفت باید 
نظام نامه اخالقی خود را بازنگری کند. 
هر کس تعریف خــود را از اینکــه رفتار 
مطلــوب چیســت دارد، بنابرایــن باید 
درباره انتظارات افــراد از این نظام نامه 
گفت وگوی بیشتری کرد. ارائه بازخورد، 
حمایت و مشورت می تواند به پیشگیری 
از اســترس های ناشــی از محیــط کار 
کمک کند. همکاران اداری اگر نظرات 

و ایده های خود را با هم در میان بگذارند، 
می توانند درک بهتری از یکدیگر داشته 
باشــند. کارمنــدان باید جــرات اظهار 
و بیان مســتقیم مشــکالت، رفتارهای 
نامطلــوب و ناهمخوانــی بــا توافقات 
کاری یکدیگر را داشــته باشــند. بدین 
منظور دانشگاه آماده ارائه مشاوره های 
الزم اســت. در صورت بــروز رفتارهای 
نامطلوب از مدیران و کارمندان خواسته 
شده که با گفت وگو در این باره در قالب 
جلسات منظم یا یک به یک این رفتارها 

را مشخصًا بیان کنند.

رهبری
مدیران باید به گونه ای رفتار کنند که به 
عنوان یک نمونه خوب شناخته شوند. 
ایــن گروه بایــد مهارت هایی را کســب 
کنند تــا بتوانند تیم خــود را مدیریت و 
انگیــزه و اشــتیاق الزم را بــه آنها تزریق 
کنند. بخش منابع انسانی روی توسعه 

مهارت هــای رهبری، بــه خصوص در 
رابطــه بــا ایجــاد فرایندهــای دریافت 
بازخورد و تعامل بــا تنوعات فرهنگی و 
تغییرات و اســترس های محیط کاری، 
کار کننــد. عالوه بــر این مدیــران باید 
فرصت آموزش کافی به کارمندان خود 
را بدهنــد. هــر دو گــروه در نهایت الزم 
اســت خود را با توافقاتی که در جلسات 
مشــترک صــورت می گیــرد هماهنگ 

کنند.

ارتباطات
طی ایــن مطالعه کارمنــدان گفته اند 
کــه در  از تصمیماتــی  می خواهنــد 
گاه  رابطه بــا کار آنها گرفته می شــود آ
شــوند. به همیــن دلیل مدیــران باید 
سیاســت ها و تغییــرات مربــوط را بــه 
زبــان قابــل فهــم کارمندان تفســیر 
کنند و بــا آنها بــه اشــتراک بگذارند. 
این اشــتراک گذاری نه تنهــا می تواند 

به صورت گفت وگوهای غیررســمی و 
دریافت بازخوردهای دوجانبه باشــد، 
بلکــه بایــد در ارتباطــات رســمی تر 
مانند جلسات دانشــکده ای با شرکت 

کارمندان نیز مطرح شود.

آموزش و ارتقای شغلی
کارمندان باید به ارتقای توانمندی های 
شغلی خود با گذراندن دروس مرتبط کار 
توجه کنند. مدیران می توانند کمک ها و 
راهنمایی های الزم را درباره آموزش های 
مورد نیاز کارمنــدان ارائه دهند. منابع 
انســانی و مدیریت باید هفته کارمندی 
را ترتیب دهند که در آن سخنرانی های 
مرتبــط و انتظــارات از کارمندان در هر 
بخش به طور واضح بیان شود و مشاغل 
دیگری غیر از محیــط علمی پیش پای 

آنها گذاشته شود.

محیط کار
شــکایت هایی بــه کمیته مورد اشــاره 
تهویــه  و  نظافــت  دربــاره وضعیــت 
برخی اتاق هــا، از جملــه کالس های 
درســی، رســیده اســت. در این راستا 
این کمیته پیشــنهاد می کند وضعیت 
تهویــه ســاختمان ها بازنگری شــود. 
و  امنیتــی  پروتکل هــای  همچنیــن 
ایمنی در صورت لزوم در ســاختمان ها 
چک شــوند تــا در شــرایط اضطراری 
بــه ســرعت ســاختمان ها را  بتــوان 
تخلیه کــرد. ســاختمان های قدیمی 
 یــا غیرایمــن یا بایــد تخریب شــوند یا 

تغییر یابند.

نگاه دانشگاه دلفت به کارمندان

به شما توجهی ویژه خواهیم داشت

کمیک برگزیده

کـــــــمی آن ســـــــــوتر

 انجمن درست کردن همبرگر 
در دانشگاه

سه سال از سفرم به آمریکا 
می گــذرد. نزدیــک به دو 
سال پیش در همین ستون 
مطلبــی در مــورد بعضی 
تفاوت های ما و آنجا نوشتم 
و در آخــر در مورد تنوع در نحوه  زندگی  کردن   
گفتم. »راه درســت و غلطی کــه ما به آن دائم 
اشــاره می کنیم برای بعضی از آنها نه درست 
بــود نه غلط. صرفًا مســیری بود کــه یک فرد 
می توانســت طی کند. در این سفرم به فردی 
برخوردم که لیسانســش را در رشته  موسیقی 
با ماینور در بیزینس گرفته بود و بعد از چندین 
ســال کار تصمیــم گرفته بود پرســتار شــود. 
هرچنــد این اتفاق برای مــن عجیب بود ولی 
بــرای او صرفًا راهی بود که به نظرش درســت 
می آمد.«  تفاوت در زندگی هــا بعضًا مرا به یاد 
این نکته می اندازد که چقدر در یک حباب قرار 
گرفته ام. مگر قرار نبود مســیرهایمان متفاوت 
باشد؟ هر کس حرف دل خودش را بزند؟ پس 

چرا این گونه نشد؟
یک قسمت از کارهایی که در آنجا کردم رفتن و 
دیدن دانشگاه های مختلف از نزدیک بود. شاید 
این تفاوت ها همین جا آغاز می شــوند. یکی از 
کارهای مرسوم در آنجا، اقدام دانشجویان برای 
تشکیل تشکل های مختلف و برگزاری اتفاقات 
مختلف اســت.  به طنز یکی از دانشجویان به 
من گفته بود که در آنجا یک تشــکل با مضمون 
Flipping  Hamburgers   دارنــد کــه اولــش 
چندین دانشــجوی عالقه مند به درست کردن 
همبرگر با اشتراک گذاشــتن این عالیق شان 
این کار را در دانشگاه راه انداختند و طی سال 
در سرتاسر دانشگاه  همبرگر درست می کنند و 
می فروشند و این پول را در نهایت به خیریه های 

مختلف می دهند. 
در ادامه  این حرف به من گفت: »نه اینکه همه 
موافق این کار باشند یا برایشان عجیب نباشد، 
اتفاقــًا این کار بــرای تعدادی از دانشــجویان 
بی معنی اســت ولی نکته  اصلی این است که 
صرفًا گفتــن این حــرف که مطلبــی برایمان 
جالب اســت، هرچند شاید نامعمول و عجیب 
باشد و پیدا کردن افراد مناسب، می تواند باعث 
اتفاقات خوبی شــود و چرا باید جلوی اتفاقات 
خوب را بگیریم؟ اصاًل مهم نیست چه ایده ای 
باشــد. مهم این اســت کــه بتوانیم بــه نحوی 

ایده هایمان را به اشتراک بگذاریم.«
پس یحتمل گفتن و شــنیده شــدن نقشی در 
این تنوع دارد؛ اینکه کارهای جالبی را که پس 
ذهن مان قرار دارد به همدیگر بگوییم، جمعی 
هرچند کوچک تشکیل دهیم و در کنار یکدیگر 
آســتین هایمان را بــاال بزنیم. نــه اینکه اتفاق 
خاصی بیفتد. صرفًا بــه این خاطر که برایمان 
مهم است. چه پرتاب موشک باشد، چه درست 

کردن همبرگر.
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چند ماه پیش بن سلمان، شاهزاده پرسر و صدای عربستان، سفری به آمریکا داشت که هفته نامه تایم آن را به صورت مفصل پوشش داد و حتی  گفت وگو
تصویر وی را روی جلد برد. بخش هایی از عقاید سیاستمدار عربی را که اصًا ما را دوست ندارد با هم مرور می کنیم.ترجمه: سحر بختیاری

چــه مــدت بــرای ســفرهای دوره ای خــود 
برنامه ریــزی کردیــد؟ و انگیــزه شــما از این 

سفرها چه بود؟
وقتی برنامه ریزی سفر را شروع کردیم بر اساس برنامه ها 
و نقشــه هایی که برای عربستان داشتیم پیش رفتیم. و 
هر کاری برای عملی شــدن این برنامه ها در سریع ترین 
زمان خواهیم کرد. مسلم است که برای سریع تر به نتیجه 
رسیدن نیاز به شرکا و همراهان مان در سراسر دنیا خواهیم 
داشت. ایاالت متحده آمریکا از قدیمی ترین همراهان ما 
بوده و هست. متقاباًل عربستان هم قدیمی ترین کشور 
دوست ایاالت متحده در خاورمیانه محسوب می شود. 
دو کشور رابطه عمیقی خصوصًا از نظر اقتصادی دارند.
در ایــن ســفر مدتــی را بــا رئیس جمهور در 
واشــینگتن گذراندیــد. این تجربــه چطور 
بود؟ به نظر می آید رابطه نزدیکی با ترامپ و 

خانواده اش داشتید؟
بله، با خودش و خانواده اش، اعضای تیم و کابینه و تمامی 
دســتیاران و اعضای کلیدی هیــات دولت؛ که همگی 
بر اهمیت دو کشــور در رویارویی با خطرات و همچنین 

ساختن آینده ای بهتر همراه با پیشرفت تاکید دارند.
اما گویا درباره موضوع یمن اختاف نظرهایی 

وجود دارد.
صد درصد. در صحبت هایمــان با رئیس جمهوری در 
جزئیاتی اختالف نظر داشتیم، اما درباره اکثر مسائل 
دیدگاه هر دوی ما یکســان اســت و اتفاق نظر داریم؛ 
مثاًل چه با اوباما و چه با ترامپ، در این قضیه اشــتراک 
داریم که باید متوجه خطر ایران باشیم. اما راهکارهای 
دو کشور برای رویارویی با مسائل تفاوت دارد و البته آن 
هم به میزان بســیار کم. اما رسانه ها ترجیح می دهند 
روی همان میزان کم اختالفات دست بگذارند و آن را 
بزرگ جلوه بدهند و به ۹۹ درصد مســائلی که در آنها 

تفاهم وجود دارد اشاره ای نمی کنند.
موضوع ایران را پیش کشیدید. حتمًا می دانید 

کــه ترامپ به تازگــی »جان بولتــون« را برای 
ســمت مشــاور امنیت ملی خودش انتخاب 
کــرده و احتمااًل اطاع داریــد که دیدگاه های 
او در مورد مســائل مختلــف، از جمله ایران، 
بسیار به شــما نزدیک است. واکنش شما به 

این انتخاب چه بود؟
ما با آمریکا رابطه خوبی داریم، بنابراین هر کســی که 
توسط ایاالت متحده به ما معرفی شود قطعًا خواهیم 
پذیرفت. باور ما این اســت که خواسته های دو کشور 
هم راســتا هســتند و قطعــًا از ایــن انتخــاب حمایت 

خواهیم کرد.
در مورد یمن، آمار سازمان ملل حاکی از این 
اســت که 1۰ هزار شــهروند در جریان این 
حمات کشته شده اند و هر روز عده زیادی 
از فعاالن حقوق بشر به این موضوع اعتراض 
و از اقدامــات شــما انتقاد می کننــد. به این 

انتقادات چه پاسخی می دهید؟
اول باید این را بگویم که در هر اقدام نظامی ای احتمال 
اشتباه وجود دارد. هیچ جنگی تا به حال رخ نداده که در 
آن تمام اقدامات انجام شده در جریان حمالت فکرشده و 

درست باشد. گاهی تصمیمات شتاب زده گرفته می شود 
و گاهی استراتژی های غلطی به کار گرفته می شود. به هر 
حال مهم ترین اصل این است که این اشتباهات عمدی 
نباشند و در مورد یمن قطعًا این تلفات در اثر اشتباهات 
عمدی نبوده اســت. ضمن اینکه گروه های تروریستی 
هنــوز در یمن فعال هســتند و بار بخش زیــادی از این 

جنایات بر دوش آنهاست.
عایق و تمایات عربســتان سعودی چقدر 

با عایق اسرائیل اشتراک دارد؟
مــا قبل از هر چیز دشــمنان مشــترکی داریــم. از نظر 
اقتصادی هم پتانسیل های زیادی برای کار مشترک در 
هر دو کشور وجود دارد. البته قطعًا برای برقراری هر گونه 
رابطه ای بین دو کشور اول باید مشکالت بین اسرائیل و 
فلسطین حل شود. هر دوی آنها این حق را دارند که در 

کشور خود در کنار یکدیگر با آرامش زندگی کنند.
برنامه توســعه ای که برای عربســتان در نظر 
دارید شامل چه اقدامات عملی ای می شود؟

تغییرات بنیادینی بایــد در برخی زمینه ها رخ دهد؛ از 
جمله سیستم آموزشی و شرایط کاری تعریف شده فعلی. 
البته سیســتم آموزشــی ما در حال حاضر هم جایگاه 
خوبی دارد. در رده بندی های معتبر بعد از فرانســه در 
جایــگاه ۴1 قــرار داریم. البته قصــد نداریم در همین 
نقطه توقف کنیم. هدف این اســت که حرکت مان رو به 
جلو باشد و در سال های آینده به 10 کشور برتر برسیم. 
در مورد شرایط اجتماعی کلی، می خواهیم عربستان 
جزو کشورهایی باشد که بهترین استانداردهای زندگی 
را دارد، چه برای مردم خود عربستان و چه برای مهاجران 
خارجی. باید بهترین منابع فراهم شود و بخش مهمی 
از این منابع، منابع انسانی خواهند بود؛ یعنی نخبگان 
و اســتعدادها. همگی در کنار هم تالش خواهیم کرد. 
به همین خاطر فراهم کردن زمینه های شــغلی فراوان 
قطعًا از اولویت هاست، چون کار و تالش مهم ترین بخش 

این برنامه است.

گوشه ای از گفت وگوی تایم با بن سلمان

عربستان روی اتوپایلوت آقازاده
 حرف ناحساب 

جواب دارد
ســوالی  یکــی  وقتــی  سحر بختیاری

می پرســد قطعًا دنبال جواب است، نه؟ ما 
هــم در همین بــاب فکر کردیم بد نیســت 
جــواب بعضی از ســواالت مطرح شــده را 
بدهیــم. شــاید ســوال کننده فلســفه ای 
مشــابه ابوریحان بیرونی داشــته باشــد و 
اعتقادش بر این باشــد که »بدانم و بمیرم 
بهتر است یا ندانم و بمیرم؟« البته این طور 
که به نظر می آید سیســتم فکری خیلی ها 

»ندانم و نمیرم« است.

اگر مردم ندارنــد بخورند، چرا چاق 
هستند؟

این ســوال خیلی زشــته. این قــدر راحت به 
احساســات ما لطمه نزنید. ما چاق نیســتیم. 

فقط یه ذره پر هستیم.
پر از چی؟

زیاده. وارد جزئیات نمی شــیم. اما همین قدر 
بدونیــد که تجمــع برخی احساســات خاص 
در انســان و مطرح نکــردن اونهــا، یا مطرح 
کردن و شــنیده نشــدن اونها، موجب تلنبار 
 شدن شــان در اعضای داخلی و باد کردن آدم

می شود.
چــه اشــکالی دارد کــه مــردم کمتر 

بخورند؟
اتفاقًا پیشــنهاد بسیاری از کارشناسان حوزه 
تغذیه که برنامه شــان جمعه ها پخش می شود 
این بود که غذاهایی مثل اشــکنه بخوریم. یا 
فقط روزی یک وعده غذا بخوریم. اما این کارا 

هم جواب نداده.
اصــاًل از همــون بچگی مــون همه اســتعداد 
چاقی داشتیم. محیط هم پرورشش داد. فقط 

نمی دونیم کی به ترکیدن برسه.
چرا دختر خوشــگل ها را به ما نشان 

نمی دهید؟
البته خوشگلی از دید هر کس تعریف متفاوتی 
داره؛ اما بــه طور کلی همه دخترا خوشــگل 
هســتند. مشــکل اینه که معمــواًل اگه دختر 
خوشــگلی توسط برخی مشاهده بشه، سر از 

ون درمیاره و غیره.
کــه دختــران  دارد  اشــکالی  چــه 
 صبح ها به دانشــگاه بروند و پسران 

عصرها؟
در کل مشــکلی نداره، ولی از اونجایی که ما تا 
قبل از دانشــگاه هم »جنــس مخالف ندیده« 
هســتیم، اگه همین طور پیش بریم، به زودی 
دیگــه نمی تونیــم تشــخیص بدیم کــی چیه. 
مگه اینکه یه واحد درســی به آموزش و پرورش 
یا یه رشــته به رشــته های دانشــگاه ها اضافه 
بشــه بــا مضمون »جنــس مخالف شناســی« 
تا حداقــل بتونیم اگــه دیدیم شــون، واکنش 
مناسبی نشــون بدیم؛ مثاًل به موقع فرار کنیم 
یا اینکه همون جا وایســیم و تکــون نخوریم تا 
 زمانــی که جنــس مخالف مورد نظــر از محل 

دور شه.
چرا امسال بارش ها بسیار کم بود؟

طبــق اطالعاتــی که قبــاًل به دســت اومده، 
گناهــان زیاد مردمه که باال میره و آســمون رو 
می گیره و وقتــی ابرا می خــوان ببارن بارون  
می خوره به اونــا و کمونه می کنه یه ور دیگه و 
به زمین نمی رســه. دعا هم البته می کنن، که 
اونا هم از اینور پشت گناهان گیر افتادن و رد 
نمی شــن. خالصه یه وضعیه. شــما تا اطالع 

ثانوی یقه مردمو بگیرین.
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ببخشید شما ...

کتابدار مهربان
سال 55 وارد بازار کار شد، اما وقتی سال 71 صاحب کارخانه به آمریکا رفت سر از شریف درآورد. بهروز جعفری از قدیمی های خوش اخاق 

و خوش صحبت دانشگاه است که سال ها در دفتر انتشارات علمی و کتابخانه معارف اسامی دانشگاه به خانواده شریف خدمت کرد.

کارتــان و محیطش را دوســت 
داشتید؟

محیط بسیار خوبی بود. این کتابخانه هفت هزار جلد 
کتاب عمومی داشــت که پس از مدتــی در زمانی که 
حاج آقا موحدنژاد رئیس مرکــز معارف بودند، بخش 
نرم افزاری آن نیز راه اندازی شــد. کتابخانه به شکلی 
بود که اگر شــخصی برای هر مطلبی به دنبال کتاب 
می گشــت دست خالی برنمی گشــت. در سال 8۷ با 

32 سال سابقه بازنشسته شدم.
و بعد از آن هم دوباره به دانشگاه برگشتید.

 با طــرح ادغــام کتابخانه هــا در کتابخانــه مرکزی، 
به پیشــنهاد دکتر اســدی گرمــارودی و تعــدادی از 
دانشــجوها، به دانشــگاه برگشــتم و تا دو سال قبل 
مشــغول به کار بــودم. حدود دو ســال قبــل بود که 
دیوان محاســبات بخشــنامه ای مبنی بر کار نکردن 
بازنشستگان به دانشــگاه ابالغ کرد و این شد که من 
از دانشــگاه رفتم، اما شــدیدًا دلم پیش دانشــجوها 

بود؛ از بس که محیط دانشگاه و 
دانشــجوها را دوست داشتم و به 
اینجا عشــق می ورزیدم. تا اینکه 
حدود یک ماه قبل آقای مهدیقلی 
رئیس کتابخانه حالم را پرسیدند 
و گفتــم زمانــی که به دانشــگاه 
می آمدم حالم بهتر بود. ایشان از 
من دعوت کردند هفته ای دو روز به 
صورت پاره وقت به کتابخانه بیایم 

و افتخار ارائه خدمت به دانشجوها را داشته باشم. من 
عقیده دارم دانشــگاه دری اســت از درهای بهشت و 
دانشــجوها هم موجوداتی بهشتی هستند. شما هم 
به ارزش دانشگاه بعد از فارغ التحصیلی پی می برید.

در هفته کتابخوانی هســتیم. در مورد این 
هفته برایمان بگویید.

با یــک مقایســه حرفــم را می گویم. قبــل از انقالب 
کتاب خوب کم بود ولی شــوق مطالعه زیــاد بود. اما 

اآلن با وجودی کــه کتاب های 
خــوب بســیاری داریم ســرانه 
مطالعه مان بســیار کم اســت. 
حتی دانشجویان هم اکثرًا فقط 
کتاب های تخصصی می خوانند 
و حتی تاریخ معاصر کشورشان 
را نمی دانند و این فاجعه است. 
میزان اطالعات عمومی بسیار 
ضعیف اســت و متاســفانه این 
کم اطالعی بســیار شایع است. معیارها تغییر کرده و 

معیار ارزش افراد مادیات شده...
حرفــی مانده که بخواهید بــرای مخاطبان 

روزنامه بگویید؟
متاســفانه به خاطر بیماری قلبی و ســرطان در حال 
حاضر نتوانســتم مطالب را به خوبی بگویم. بنابراین 
از مخاطبان عزیز روزنامه می خواهم برای سالمتی ام 

دعا کنند.

مهدی جعفری

بگو مگو
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بهشت کتابخوان ها
همان طور که هرروزه تعامالت اجتماعی گسترده تر می شود نیاز به وجود نظم در این 
تعامالت افزایش می یابد و شبکه های اجتماعی با اهداف خاص شکل می گیرند. یکی 
از این شبکه های اجتماعی که اتفاقًا مختص کتابخوان ها یا به اصطالح خوره های 
کتاب اســت Goodreads  نام دارد.  در این شــبکه شما می توانید کتاب هایی را که 

خوانده اید با دوستان تان به اشتراک بگذارید، از نظرات یکدیگر بهره مند شوید و اگر دنبال کتابی می گردید، 
آن را در کتابخانه دوســتان تان پیدا کنید. پیشتر برای ورود به سایت نیاز به قندشکن )!!( داشتید اما به تازگی 
دسترسی به این سرویس برای همگان میسر شده است و می توانید از تجربه ای جدید در کتابخوانی لذت ببرید.

کجا برویم؟
حتمًا بسیار برای شــما پیش آمده است که قصد رفتن به گردش یا تفریح در یک 
نقطه از شــهر را داشــته باشــید ولی بافت تفریحی و تجاری آن را نشناسید یا در 
نقطه ای ناآشــنا در شهری دیگر باشــید و هیچ ایده ای نداشته باشید که به کجا 
بروید. در همین خصوص اپلیکیشنی وجود دارد به نام Forsquare که به راحتی 

شما را برای یافتن محل مورد نظرتان راهنمایی می کند. عالوه بر آن می توانید از سطح قیمت ها و نظرات 
دیگر کاربران در مورد آن محل باخبر شوید و راه های بیشتری برای انتخاب را در پیش روی خودتان می بینید. 

فقط اگر نتوانستید به آن وارد شوید، نادیده بگیرید که ما آن را به شما معرفی کرده ایم.

ایــن روزها همــه جــا صحبت از  اف یک
تلگرام و فناوری باک چین و پول محمدامین برقعی

مجازی آن است، بحث هایی که هم به طور علمی و 
جــدی در مورد آن صحبت می شــود و هم در میان 
صحبت های عامه مردم وجود دارد. در ادامه مقاله  
قبل در مورد »فناوری باک چین«، در این مقاله در 
 TON و باک چیــن Gram مــورد ارز دیجیتالــی

صحبت خواهیم کرد.

وب ســایت تک کرانــچ با انتشــار مقاله ای به بررســی 
جزئیــات پول رمزنگاری شــده  موســوم بــه Gram  و 
پلتفــرم بالک چیــن TON  پرداختــه اســت و مــا بر 
اســاس اطالعات ارائه شده در این ســایت به بررسی 

موضوعات مان پرداخته ایم.
 Telegram شبکه  مبتنی بر بالک چین این پیام رسان
Open Network  نام دارد که به اختصار TON  خوانده 
می شــود. پلتفــرم جدید تلگــرام که TON  نــام دارد 
سرویسی نظیر اتریوم است که می توان سرویس های 
توزیع شده را مبتنی بر آن تولید کرد و مورد استفاده قرار 
داد. تلگرام در اولین عرضه گرام در محافل خصوصی 
توانست ســرمایه ای 8۵0 میلیون دالری جذب کند و 
تاکنون میزان سرمایه جذب شده به عدد 1/۷ میلیارد 
دالر رسیده  است. ورای عرضه  اولیه  سکه، این پروسه با 
توجه به اهمیتی که پیام رسان تلگرام دارد بسیار حائز 
اهمیت است، زیرا تلگرام در مقایسه با سایر فرایند های 
جذب ســرمایه از طریق عرضه اولیه ســکه )ICO ( که 
توسط انواع استارت آپ ها انجام شده جذاب تر است.
تلگرام به  عنوان یک ســرویس و اپلیکیشن پیام رسان 
شــناخته می شــود. بر اســاس اطالعات ارائه شــده 
توســط تلگرام، این نوع سرویس  در بیش از 60 درصد 
ســرویس هایی کــه از طریــق ایکو به جذب ســرمایه 
پرداخته اند قابل مشــاهده اســت. تلگرام البته اعالم 
کرده تنها هدف این کمپانی از جذب سرمایه به روش 

ایکو به دست آوردن سرمایه و پول نیست.
تلگرام در پی آن اســت تا با راه انــدازی ارز دیجیتالی 
و همچنیــن پلتفــرم آنالین خــود پایه هــای اینترنت 
توزیع شــده را بنیان بگذارد و از ایــن طریق پلتفرمی 
قدرتمند ایجاد کند که میزبانی برای اپلیکیشــن های 
توزیع یافته در کنار قراردادهای هوشــمند و همچنین 
وب ســایت ها و انواع سرویس هایی است که نمی توان 
آنها را به روش های مرسوم محدود کرد. پلتفرم تلگرام 

از چهار ماژول اساسی تشکیل شده است:
Ó	 یک حافظه  توزیع شده شبیه به فضای ذخیره سازی

که برای دراپ کوین و فایل کوین توسعه یافته است.
Ó	 برای افزایش امنیت  TOR یک ســرویس شبیه به

برقراری ارتباط با شبکه  بالک چین
Ó	 سرویس های توزیع شده به همراه اپلیکیشن های

مربوط در کنار قراردادهای هوشمند و ایجاد تجربه  
وب گردی در اینترنت توزیع شده

Ó	 پرداخت هــا برای مبالغ بســیار کوچــک در کنار
امــکان انجام ارســال پول به  صورت مســتقیم یا 

.Peer-to-Peer

قرار گرفتن ماژول های اشاره شــده در کنار هم باعث 
ایجاد یک پلتفــرم مبتنی بر بالک چین می شــود که 
امکان توســعه  ســرویس ها و اپلیکیشــن های مبتنی 
بــر بالک چین را برای تلگــرام فراهم خواهد آورد. این 
پلتفرم می تواند تلگرام را از یک اپلیکیشــن پیام رسان 
صرف تبدیل به پلتفرم توزیع محتوای توزیع شده  کند. 
با استفاده از این پلتفرم توزیع یافته کاربران می توانند 
در ازای پرداخــت مبلــغ بســیار اندکی کــه از طریق 
میکروپرداخت  انجام می شود محتوای مورد نظر خود 
را خریداری و مطالعه کنند. امکان تبدیل شدن پلتفرم 

تلگرام به یک هاب پرداخت جامع نیز وجود دارد.
شبکه  TON  را باید به  عنوان پشتوانه  این سرویس در نظر 
گرفت؛ البته سایر سرویس های پیام رسان و شبکه های 

اجتماعی نیز می توانند به این شبکه  بپیوندند.
تلگــرام نقش ســرویس مبتنی بر شــبکه  TON  خود 
را شــبیه عملکرد گوگل پلی اســتور و اپل استور برای 
اپلیکیشــن هایی می خواند که از ساختار توزیع یافته 

برخوردار نیستند.
بر اساس اطالعات ارائه شده، تلگرام در نظر دارد تنها 
۴۴ درصد از سکه های اولیه  خود را برای عرضه و معامله 
توســط کاربران عرضه کند و بیش از پنج میلیارد سکه 
دیجیتالی رمزنگاری شده  گرم را تولید و وارد شبکه  خود 
کند. عالمت این سکه  دیجیتالی یک الماس آبی رنگ 
خواهد بود. بنا بر جزئیات اعالم شــده در مســتندات 
تلگرام، این کمپانی در نظر دارد 10 درصد از سکه ها را 
برای توسعه  هرچه بیشتر پلتفرم، از جمله ایجاد انگیزه 
برای تیم توسعه، در نظر بگیرد. همچنین چهار درصد 
از این ســکه ها به  عنوان پاداش برای تیم توسعه کنار 
گذاشته می شود. تنها ۴۴ درصد از سکه های مورد نظر 
عرضه خواهد شد و قابل معامله خواهد بود. ۴2 درصد 
از مجموع پنج میلیارد ســکه  گرم تلگرام نیز در مرحله  
اول عرضه حفظ خواهند شد تا این کمپانی بتواند در 

آینده تعادلی در بازار سکه های خود برقرار کند.
تلگرام هنوز راه درازی تا پیاده ســازی پلتفرم TON  و 
همچنین عرضه  ســکه  دیجیتالی دارد. در مستندات 
متعلق به تلگرام می توان نقشــه  راه این سرویس برای 
عرضــه  پلتفــرم TON  را در کنار زمان آغــاز معامله با 

سکه های گرم در شبکه  تلگرام مشاهده کرد.
Ó	 فصل اول 2018: راه اندازی شناسه های کاربری

امن
Ó	  فصــل دوم 2018: آغاز به کار آزمایشــی نســخه

TON اولیه  پلتفرم
Ó	 فصل ســوم 2018: آزمایش و تست فاکتورهای

TON امنیتی پلتفرم
Ó	 فصل چهارم 2018: پیاده ســازی نسخه  پایدارتر

TON
Ó	 فصــل چهــارم 2018: راه انــدازی کیــف پــول

الکترونیکی تلگرام
Ó	 فصــل اول 201۹: راه انــدازی زنجیــره  اقتصاد

مبتنی بر پلتفرم TON  در داخل تلگرام
Ó	 فصل دوم 201۹: راه اندازی راهکارهای حافظه

.TON و سرویس های مبتنی بر
تلگرام در نظر دارد ســال 2021 نــام پلتفرم خود را از 
TON  بــه ON تغییر دهــد. با نگاهی بــه برنامه های 
آینده  تلگرام برای پلتفرم خود، می توان به  جرات گفت 
این کمپانی و ســرویس پیام رســان در پی درآمدزایی 
نیســت و در نظر دارد پلتفرمی بســیار گسترده و گویا 
ایجاد کند که نتیجه  آن رقابت با پلتفرم های مبتنی بر 
بالک چین نظیر اتریوم اســت. در واقع تلگرام در نظر 
دارد به  جــای تمرکز روی درآمدزایــی از طریق عرضه  
اولیه  سکه دیجیتالی خود، پلتفرمی بسیار کامل ایجاد 
کند که راه را برای توســعه  ارزهــای دیجیتالی جدید، 
سرویس های جدید نظیر تلگرام و سایر سرویس ها در 

چرخه  اقتصادی TON  ممکن می کند.

همه چیز در مورد ارز دیجیتالی تلگرام

آینده این پیام رسان گرامی

اف یـــــــــــــــــــــــک

کدام کیفیت را دانلود کنیم
DVDSCR یا DVD-Screener

این ریلیز ویژگی هایی شــبیه Screener  دارد، 
امــا نکته این اســت که در دو ســه ســال اخیر 
نسخه های پیش نمایش به صورت DVD  )ولی 
یــک DVD  بدون اضافات و پشــت صحنه ها و 
غیره( ارائه می شوند. در این نوع نیز اکثرًا پیغام 
Ticker  یا همان هشداردهنده کپی رایت وجود 
  Xvid یا  SVCD هــا اکثرًا به DVDSCR .دارد
و DivX  تبدیل می شــوند و سپس روی شبکه 

قرار می گیرند .

DVD-Rip
یــک کپی از نســخه DVD  نهایی اســت که به 
بازار ارائه شده است. این ریلیز معمواًل با اندکی 
فاصلــه از پایــان اکــران فیلم در ســینماها در 
اینترنت پخش می شود. اکثر DVD-Rip ها به 

DivX  یا Xvid  تبدیل و ارائه می شوند. 

VHS-Rip
یــا فیلم هــای  معمــواًل فیلم هــای ورزشــی 
اسکیت ســواری روی نــوار VHS وارد بــازار 
می شــوند. این ریلیز نســخه دیجیتالی همان 

نوارهای VHS است.

پروژکتوری به کوچکی یک ساعت
ساعت هوشمند دارای پروژکتور گجتی بسیار 
کاربردی اســت که تا امــروز نمونه هایی از آن را 
  LumiWatch دیده ایم. اگرچه ساعت هوشمند
نیــز چنیــن گجتــی محســوب می شــود، اما 
اصلی ترین تفــاوت آن امکان فعــل و انفعال با 
محتوای پخش شــده توســط پروژکتور ساعت 
هوشمند است. تاکنون چندین مرتبه  ایده هایی 
درباره تبدیل قسمتی از بدن مخصوصًا دست به 
یک نمایشگر لمسی مطرح شده بود، اما هرگز 
نتوانســتیم در عمل یک گجت دارای نمایشگر 
تعاملی ببینیــم. در نهایت به لطف تالش های 
دانشمندان یک دانشــگاه واقع در پنسیلوانیا 
چنین محصولی خلق شــد. محققان دانشگاه 
کارنگی ملون موفق شــدند بــرای اولین مرتبه 
یک ساعت هوشــمند منحصربه فرد ارائه کنند 
که قادر اســت دســت کاربــر را تبدیــل به یک 
صفحه نمایش لمســی کند. ســاعت هوشمند 
LumiWatch  صفحه ای دارای قابلیت تعامل 
و فعل و انفعال با آن روی ســاعد یا کف دســت 
کاربر نمایش می دهد و فرد می تواند با کشیدن 
انگشت و لمس برخی نقاط صفحه با آن ارتباط 
برقرار کند. این نمونه اولیه به خوبی نشــان داد 
چگونه می توان با یک نمایشگر قرارگرفته بر روی 

بخشی از بدن ارتباط برقرار کرد.
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ماس ماسک



صفحـــــــه آخـــــــــر

6۰7...۰9۰2: ســالم.من پرونده دوچرخه سواری 
بانــوان رونخوندم.ولــی بعنوان مخالــف این قضیه 
خواستم علت مخالفتم رو بگم.باورکنیدحرکاتی که 
برای رکاب زدن و دوچرخه سواری الزمه،واقعاباعث 
اذیت شــدن نگاه هــا بخصوص برای مردهامیشــه.
نوروخدا کمی هــم به فکر پسرهاباشــیداونم تواین 
شــرایط کــه اســباب ازدواج جوونافراهــم نیــس.

خواهش میکنم ازتون.
  حاال وجدانا راه می رن اذیت نمی شی؟

7۰3...۰936: تنهــا کاربــرد روزنامتــون اینــه من 
باهاش شیشه های پنجره و آیینه اتاقم تمیز می کنم 
دمتون گرم جنسش اینســریش بهتره همینو ادامه 
بدین مرسی .)اس ام اس را سندکرده گوشی را کنار 

گذاشته و به تمیز کردن ادامه می دهد(

  باتوجــه بــه اینکه جنــس روزنامه عوض 
نشده به نظرم اتفاقًا جنس این سریت بدتر بوده!

922...۰91۰: آقا! شریف کالب پیامک داده به ما. 
از کجا آوردن شــماره مونو؟ نکنه آموزش شماره مونو 

داده بهشون؟
  آره منــم هنوز برام ســواله کــه روحانی 

شماره من رو از کی گرفته بود. 

اس ام اس

عکس و مکث

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

26

24

24
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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  

در هفته های آینده منتظر 
شریف ماینس و شریف دیویژن 

خواهیم بود!

 وقتی مالقاتی مهم 
در پیش است

شب. داخلی. یک رستوران 
مجلل

آخــه  شــریفی:  پســر 
این جوری که زشــته. شما 

شام سفارش ندین.
دختر هنری: من ِوج ام!

شریفی )جاخورده، سعی می کند مسلط نشان 
دهد(: حاال بعــدًا در این باره صحبت می کنیم.

هنری: ولی به  زودی شاید بشکونمش.
شریفی )هول شــده(: به  نظر من که آدم ها رو 

نباید با این چیزها قضاوت کرد.
هنری: با چه چیزهایی؟

شــریفی: همین وج بودن دیگه. درست تلفظ 
کردم؟ البته من با یه تلفظ دیگه شــنیده بودم. 
نجابــت به چیزهــای دیگه ربــط داره. من فکر 
می کنم یکی می تونه دختر خیلی خوبی باشــه 

ولی اصاًل وج هم نباشه ولی یکی دیگه...
هنــری: درباره   چــی صحبت می کنــی؟ من 

منظورم وجترین بود. من گیاه خوارم!
شــریفی )دوزاری اش می افتــد(: آهان. بله. 

)خنده  کمرنگ( وجترین. 
هنری: مگه فکر دیگه ای کردی؟

شریفی: نه. معلومه نه. وجترین. بلد بودم. 
هنری: گفتی شریف درس می خونی؟
شریفی )مغرور(: بله. مهندسی برق.

هنری )تعجب(: برق. باید خیلی سخت باشه.
شریفی: ســخت که بله ولی برای بیشتر آدم ها 

سخته، واسه  من که سخت نیست.
هنری: کار اینا نمی کنی؟

شریفی: واال شریف درس خوندن خودش یه کار 
محسوب می شه )خنده(.

هنری: مگه پولم می دن واسه درس خوندن؟
شریفی: شما رشته تون چی بود؟

هنری: نگارگری.
شریفی )گیج(: نگارگری. بله. رشته  جذابی باید 

باشه. همون نقاشی ایناست دیگه؟
هنــری )انگار بهش برخــورده(: تخصصی تر 
از نقاشــیه. بیشــتر نقاشــی ایرانــی. تذهیب. 

خیالی نگاری و...
شریفی: بله. متوجهم. مثاًل برق هم الکترونیک 

داره، مخابرات داره، قدرت داره...
هنری: ولی رشته  سختیه.

شریفی: برق؟ بله خانم. واقعًا سخته. مخصوصًا 
توی شریف.

هنری: نگارگری رو گفتم.
شــریفی: بله. ما هم توی دانشگاه مون صنایع 
داریم. اونا هم همیشه فکر می کنن رشته شون 
خیلی سخته در حالی که...)حرفش را می خورد( 

می گم شما نظرتون درباره  عشق چیه؟
هنری:  عشق عینک سبزیه که کاه رو یونجه به 

 نظر میاره.
شریفی )به  وجدآمده(: واو. از خودتونه؟

هنری: نه. مارک تواین.
شریفی: مارک تواین. بله... ولی جالبه که شما 

وج  هستیدها...

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به آن کتابی که سال هاست در گوشــه کتابخانه مرکزی خاک می خورد؛ 
به آن کتابی که از کتابخانه قرض گرفته شــد و هیچ وقت برنگشــت. این شــماره تقدیم می شــود به بن کتاب؛ 
که شــاید به طور مصنوعی هم که شــده رابطه تیره و تار ما دانشــجوها را بــا کتاب بهتر کــرد و محرکی بود برای 
خواندن، یــا حداقل خریدن. این شــماره تقدیم می شــود به ازدحام. تقدیم می شــود به ازدحــام برای دیدن 
خواندنی ها. تقدیم می شــود به تجربه ای که چه به نفع کتاب باشــد و چه نباشــد همیشــه تازه اســت؛ تقدیم 

می شود به نمایشگاه کتاب تهران.

تقدیم می شود به ...

امین محمدی
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 دانشگاه صنعتی شریف
   مدیرمسئول: محسن رستمی    سردبیر: محمد صالح انصاری

   تحریریه: رضا کاردررستمی، حسین رجبی، امین محمدی، محمد صالح سلطانی، مرتضی 
محمودی، عماد الدین کریمیان، محمدجواد هاشمی، سحر بختیاری، محمد جوانمرد، صالح 
رستمی، نوید حسینی، محمدجواد شاکر، سید حسین علوی، هاتف محقق، محمد حسین 

هوائی، آرمان پورزین العابدین، حسین شاهرخی و اسماعیل قاسمی، سپهر حجازی
   مدیر فنی و هنری: ســامان موحدی راد       سرویس عکس:  علی ســینا اسالمی    صفحه آرا: 

سیدسبحان علی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: مریم پورعسکری     
   مدیر اجرایی: صابر حشمتیان       مدیر داخلی: سیمین آبادی

واژ و ژاژاستاد شریف ما

استاد شریف ما ناخواسته دانشجویی را تا ساعت یک بامداد در دانشگاه 
نگه داشــت، چرا که تا آن ســاعت مشــغول گــپ زدن با همــکار پروژه آن 
دانشــجوی بیچاره بوده است. حداقل خبر می دادی تا آن طفلکی چرتی 

بزند.
اســتاد شــریف ما هر چیزی را که نــزد او ببرید به راحتــی امضا می کند 
بــدون اینکــه توجــه کنــد چه چیزی اســت یــا چــه کســی آن را برایش 
 می برد. تاکنون خود من ســه بار امضای ایشــان را برای فــرم کارآموزی ام 

گرفته ام.
استاد شریف ما اعتراض می کند که چرا دانشجویان مهندسی شیمی در 
تمامی نهادهای دانشگاه حضور دارند. بزرگوار در تمام برنامه های شریف 

زیبای من شرکت کرد و آشنا دید.
دانشجوی شریف ما با گرفتن اولین نمره خوبش از امتحانات 1۴ نفر آشنا 
و غریبه را به صرف شیک شــکالت مهمان کرد. دوست عزیز، با آمدن نمره 

بعدی در دفتر روزنامه منتظرت هستیم.
دانشــجوی شــریف ما سراســیمه و به صــورت رندم به میــان جمعی از 
دانشــجویان آمد و شــروع به آلمانی صحبت کردن کرد. قســمت جذاب 
آنجاســت که دانشجوی شریف دیگری از دور پاسخ ایشان را به همان زبان 

فصیح آلمانی داد و مشکلش را حل کرد.
دانشجوی شــریف ما بر دیوار آرزوها آرزوی شــش همسر و هشت فرزند 

را کرده بود. 

فیلتر: elephant sh*t. وســیله ای که امنیــت را تامین، ازدواج را 
تسهیل، التهاب بازار ارز را تسکین، قیمت کاالهای اساسی را تعدیل، 
بنیان خانواده را تحکیم، حتی شنبه ها را تعطیل و خالصه گل و بلبل 
را در مملکت تکثیر می کند. صافی الکترونیک. وجه تســمیه: چون 
پس از اینکه این اتفاق برایتان می افتد یک احساس ضدحال اساسی 

به شما دست می دهد آن را فیلتر )feel-ter( می نامند.
ترکیبات:

فیلترشــکن: حالتی که طوطیان پیام رســان هندی پس از مهاجرت به سرزمین پارس 
پیدا می کنند.

فیلترپــالس: نام دیگر زندگــی در ایران. فیلتراســیون: قومی که فیل را در تراس شــان 
نگهداری می کردند.

اولترافیلتراسیون: نام فیلترشکنی که قوم فیلتراسیون استفاده می کردند.
#نو_فیلتر: من دوربین دارم و می توانم طوری از سوژه ها عکس بگیرم که بدون دستکاری، 

آنها را در اینستاگرام بگذارم.
در تذکره االمیدیــا آمده اســت روزی مریدان همیشــه برخط از بیم انســداد تل گرام نزد 
رئیس الوعدا شــدند و نالیدند که این تک لعب باقی را ز ما نستان که درست است ما آنجا 
کمی بی ادبیم ولی حرف حق را می زنیم. شیخ بگفت: بیمناک نگردید که انگشت جواد 
کوچیکه تکمه مسدودیت را لمس کردیدن نخواهد. و الحق که این تنها نوبت بود که وفای 
عهد پیشه کرد و هرگز انگشت مذکور تکمه آلود نگشت؛ فقط چندی بعد سطوح عالی تر 

چنان جواد را زیرپایی گرفتند که با صورت به روی تکمه افتاد.

عمادالدین کریمیان


