
نیاز، مادر نوآوری است
یازدهمین دوره جشنواره كارآفرینی و توسعه كسب وكار 

مجید دهبیدی پور*

شــریف )VCCUP( هفتــه گذشــته بــه پایان رســید و 
برترین های خود را با رأی داوران معرفی كرد. اولین دوره 
این جشنواره ســال 86 برگزار شــد؛ زمانی كه فضای 
كارآفرینی و اســتارت آپی تا این حد در جوامع علمی و 

كشور گسترش نیافته نبود.
در طول این سال ها این جشنواره همیشه دو مأموریت اصلی را دنبال كرده: 
یكی ترویج و توســعه فرهنگ كارآفرینی، و دیگری توانمندســازی ایده ها و 
طرح های نوآورانه شركت كننده در جشنواره. از دورهای چهارم و پنجم به بعد، 
جشنواره یك مأموریت دیگر هم به مأموریت هایش اضافه كرد و آن شبكه سازی 
میان صاحبان طرح ها و ایده ها و سرمایه گذاران و فعاالن كسب وكار خصوصی 
بود؛ مأموریتی كه عالوه بر غنی سازی و توانمندسازی تیم ها، احتمال جذب 

سرمایه و توفیق آنها در تبدیل شدن به كسب وكارهای پایدار را باالتر می برد. 
امروز موارد زیادی را می توان نام برد كه زمانی از برندگان این جشنواره بوده اند 

و االن تبدیل به كسب وكارهای بزرگ و شهیر در حوزه فناوری شده اند.
امــا آنچه در این دوره از جشــنواره به وضوح به چشــم می آمــد، طرح های 
نوآورانــه ای بــود كــه لزومــا در حوزه هــای عمومی فنــاوری اطالعــات و یا 
كسب وكارهای خدمات محور و یا پلتفرمی نبودند كه به نظر می رسد زمینه ساز 
یك جریان جدید در توسعه كسب وكارهای فناورانه است. جریانی كه مفهوم 
»نیاز مادر نوآوری اســت« را درك نمــوده و در پرداختن به ایده ها و طرح ها، 
دنباله روی را كنار گذاشــته و به دنبال نیازهای عینی در بخش هایی  است كه 
در ســال های اخیر كمتر مورد توجه بوده؛ نیازهایی كه شــاید در چند سال 
اخیر، پشت ابرهای ناشی از گسترش شــدید كسب وكارهای حوزه فناوری 

اطالعات در كشور پنهان مانده بود.

كشور ما علی رغم همه محدودیت های فضای كسب وكار، كشور فرصت هاست. 
همــكاری نزدیك تر با بخش خصوصی و صاحبان كســب وكارها می تواند در 
شناســایی این نیازها و فرصت ها كمك كند؛ همچنین این همكاری موجب 
توانمندسازی و حركت صحیح تر كسب وكارهای نوپا می شود. همان گونه كه 
حوزه فناوری اطالعات در حال عمق بخشــی و توســعه و ورود به عرصه های 
جدید كســب وكاری مطابق ترندهای جهانی است )مثل هوش مصنوعی(، 
در حوزه های سخت افزاری نیز شــاهد شكل گیری كسب وكارهایی هستیم 
كه قطعا در آینده موفق و جریان ســاز خواهند شد. در سپهر فناوری كشور، 
شاهد طلوع ستارگان جدید با نور و تأللویی متفاوت خواهیم بود كه می توانند 
راهگشا و راهنمای خیل عظیمی از نخبگان در جهت ارزش آفرینی از طریق 

حل مسائل كلیدی صنعت و جامعه باشند.
*رئیس پارک علم وفناوری دانشگاه شریف

سرمقاله
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»فرهنگ پوشیدگی و پوشیدگی فرهنگی«ترین
امروز صبح اگر از در شــمالی وارد دانشگاه شده باشید، احتماال با 
دیدن سازه عظیم جلوی سالن جباری و كتابخانه مركزی با خودتان 
فكر كرده اید كه راه را اشتباه آمده اید. اشتباه نكنید؛ شما وارد شریف 
شــده اید ولی نمایشــگاه كتاب و محصوالت فرهنگی روبه رویتان 
مشغول خودنمایی ست؛ نمایشگاهی كه برای رسیدن از در شمالی 
به قسمت های جنوبی تر یا غربی تر دانشگاه راهی جز عبور از میان 
آن ندارید و حتما باید سرانه فرهنگی تان را كمی باال ببرید. به بهانه 
پوشش مسلح و مجهز این نمایشــگاه عنوان »فرهنگ پوشیدگی 

و پوشیدگی فرهنگی«ترین را به این نمایشگاه تقدیم می كنیم.

»من صالحت را بهتر می دونم«ترین
چند وقتی هســت كه برخی اقدامات معاونت آموزشی دانشكده 
كامپیوتر صدای اعتراض بچه های این دانشكده را بلند كرده است. 
اوج این اقدامات هم تصمیم هیئت رئیسه این دانشكده مبنی بر 
قطع ارتباط مستقیم شورای صنفی كامپیوتر با معاونت آموزشی 
تا زمان تصحیح رویكردها از ســوی شــورا بــود؛ اقدامی كه عمال 
رأی دانشجوها در انتخاب نمایندگان شان برای شورای صنفی را 
زیر ســوال برد. ما هم تصمیم گرفتیم عنوان »من صالحت را بهتر 
می دونم«ترین را با وجدانی آســوده به دكتــر ضرابی زاده، معاون 

آموزشی دانشكده كامپیوتر تقدیم كنیم.

تهدید دستیاران آموزشی دانشکده فیزیک به لغو کالس های این ترم در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان  

جوهر خودکار خشک شد ولی 
حقوقی پرداخت نشد

سیالب های نودوهشتی
انجمن علمی ایســتای دانشــكده 
عمران از مهندس جعفرزاده دعوت 
كــرده از ســاعت ۱۰:۳۰ تــا ۱۲ روز 
شنبه در ســالن دكتر برقعی دانشكده 
عمران دربــاره چالش ها و راه حل های 
سیالب های سال ۱۳۹8 صحبت كند.

دو متر در دو متر جنگ
تئاتر »دو متر در دو متر جنگ« یكشنبه 
از ســاعت ۱۷ در آمفی تئاتــر مركــزی 
اجرا می شــود. بــرای خریــد بلیت به 
كانال جمعیت امام علی )ع( به نشانی 

sharifias@ مراجعه كنید.

بکاپ بگیر
كتابخانــه مركــزی بــا همــكاری مركز 
فناوری اطالعات دانشــكده مهندسی 
از  »پشــتیبان گیری  ســمینار  بــرق 
اطالعات شــخصی« را روز سه شنبه از 
ســاعت ۱۵ تا ۱6 در سالن اجتماعات 
ســاختمان كتابخانــه مركــزی برگزار 
می كند. شركت در این سمینار رایگان 
 ict.ee.sharif.edu اســت ولی باید در

ثبت نام كنید.

بانک جهانی را بیشتر بشناسیم
اندیشكده حكمرانی شریف چهارشنبه 
از ســاعت ۱۵ تــا ۱۷ میزبــان فرهــاد 
نیلــی، نماینده ســابق ایــران در بانک 
جهانی است تا در سلسله نشست های 
حكمرانی در عمل، درباره چیســتی و 
عملكرد بانک جهانی صحبت كند. این 
برنامه در سالن دكتر مشایخی دانشكده 

مدیریت و اقتصاد برگزار می شود.

کلوز آپ
گــروه فلســفه علــم روز چهارشــنبه از 
ساعت ۱۵:۳۰ برنامه نقد و نمایش فیلم 
»كلوز آپ« ساخته عباس كیارستمی را 
تدارک دیده است. این برنامه در سالن 
اجتماعات گروه فلسفه علم برگزار شده 
و برای شــركت در آن بایــد با مراجعه به 
 @philsharif كانال این گروه به نشانی

ثبت نام كنید.

زیر یک خم جردن
در هفته ای كه گذشــت، دانشــگاه صنعتی شریف 
و فدراســیون كشــتی تفاهم نامه ای را به منظور ارائه 
خدمات پژوهشی برای تدوین برنامه راهبردی توسعه 
كشتی به امضا رساندند. به گزارش روابط عمومی، بر 
اساس این تفاهم نامه كه به امضای دكتر محمدرضا 
موحدی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شریف و علیرضا دبیر، 
رئیس فدراسیون كشتی رسیده، مواردی همچون تحلیل محتوای 
اسناد و برنامه های توسعه ورزش و كشتی و تدوین برنامه راهبری 

توسعه كشتی در دستور كار قرار خواهد گرفت.

كاش می شــد دانشــگاه مــا یــک تفاهم نامه هــم بــا وزارت راه و 
شهرســازی امضا می كرد تا پس از كندن و آســفالت مســیری در 
دانشــگاه، دوباره پس از مدتی نیاید دقیقا همان جا را چاله بكند، 
در زمان امتحانات تصمیم نگیرد كتابخانه ها را تعمیر كند و یا چه 
بسا ساختمان های جدید دانشكده ها هم در طول مدتی كمتر از 
یک دهه به بهره برداری برسد. حتی امیدوارم در آینده با همكاری 
وزارت بهداشت یک تفاهم نامه برای حل مسأله ساس تنظیم شود؛ 
حاال شاید این »تفاهم«نامه به نوبل پزشكی منجر نشود ولی قطعا 

جایزه »صلح« نوبل را درو می كند.

فیزیک پایه و آزمایشگاه هایش از جمله درس هایی  
است كه دســتیاران آموزشــی نقش مهمی در آن 
دارند؛ معموال استادان فیزیک ۱ و ۲ در كالس های 
تــاالری كلیات و مفاهیم را می گوینــد و جزئیات و تمرین و حل 
مسأله و روش های ریاضی و... را به كالس های حل تمرین واگذار 
می كنند، چراكه هم دستیار آموزشی كه دانشجوی تحصیالت 
تكمیلی اســت، راحت تر و بهتر حرف دانشــجوی سال اولی را 
می فهمد و می داند كه او از چه فضایی آمده و چطور باید با فضای 
جدید تطبیق داده شــود و هم كالس های حل تمرین خلوت تر 
اســت و راحت تر می شود مســأله را تشــریح كرد و به سواالت و 
ابهامات پاســخ داد. تصحیح برگه های امتحانی این دروس هم 
بر عهده دستیاران آموزشی دانشكده فیزیک است. آزمایشگاه 
فیزیک پایه هم كه به صورت كامل در اختیار دستیاران آموزشی  
است و بیشــتر اوقات اسم استاد فقط در ســامانه آموزش ثبت 
می شــود ولی حضور در جلســه كالس، راهنمایی دانشجوها، 
تصحیح گزارش ها، طراحی و تصحیح ســواالت امتحان همه با 
دستیار آموزشی درس اســت. با این وجود حقوقی كه دستیار 
آموزشی درس یا آزمایشگاه دریافت می كند، مبلغ ناچیزی ا ست 
كه آن هم معموال تأخیر در پرداختش دل دانشجو را آب می كند.
دستیاران آموزشی دانشــكده فیزیک این ترم به دلیل اعتراض 
به تأخیر زیاد در پرداخت حقوق ترم قبل شان تصمیم گرفته اند 

كالس های حل تمرین و آزمایشگاه را تشكیل ندهند تا دانشگاه 
به تعهدات مالی اش عمل كند و مطالبات معوقه شــان باالخره 
پرداخت شود. آن طور كه بچه های دانشكده فیزیک می گویند 
حقــوق دو ماه از تــرم قبل هنوز پرداخت نشــده و خبری هم از 
پرداخت نیست. استادهای این دروس هم این اعتراض و تحریم 
را حق دســتیاران آموزشــی دانســته و با آن همراهی كرده اند. 
همچنین TAهای فیزیک این مطالبه را نیز مطرح كرده اند كه 
با توجه به ایام عید دانشــگاه عالوه بر پرداخت كامل حقوق ترم 
قبل، پیش پرداختی هم بابت این ترم برایشــان در نظر بگیرد تا 

دست شان شب عید خالی نباشد.
البتــه رئیس دانشــكده فیزیک، دكتــر لنگــری در ایمیلی كه 
خطاب به دستیاران آموزشــی ارسال كرده، ضمن پذیرش این 
تأخیــر اعالم كرده كه تأخیر پیش آمده برای گروه هایی بوده كه 
در آنها دانشــجوی پردیس هم حضور داشته و پرداخت به دلیل 
مسیرهای دوگانه مالی دانشگاه و پردیس به تأخیر افتاده است.
خیلی از دانشــجوهای تحصیالت تكمیلی دانشــكده فیزیک 
روی حقوق دستیار آموزشی برای خرج زندگی شان حساب باز 
می كنند و امیدشــان به همین پرداختی اندک دانشگاه است و 
پرداخت به موقع و البته متناســب با كاری كه آنها در این دروس 
انجام می دهند، حق طبیعی آنهاســت و دانشگاه نمی تواند با 
دالیلی مثل روندهای اداری و بروكراتیک آن را موجه جلوه دهد.

شریف 
نیوز

ترین ها

گزارش

بریم بازی؛ از نوع رومیزی!
انجمــن علمــی تدبیر بــا همكاری 
آروینــو طبقــه دوم شــریف پالس را 

این هفته از شــنبه تا چهارشنبه تبدیل 
می كنند بــه كافه بردگیم بــرای انجام 
بازی هــای فكری و گروهــی. هر روز از 
ســاعت ۱۰ تا ۱6 می توانیــد به همراه 
دوســتان تان برویــد آنجــا و بــا مافیا، 
مونوپولی، ریســک، اســتوژیت و رفقا 

حسابی سر حال بیایید.

یک نمایشگاه فرهنگی
معاونت فرهنگی اجتماعی دانشــگاه 
بــرای ایــن هفتــه نمایشــگاه كتاب و 
محصــوالت فرهنگــی را تــدارک دیده 
اســت. البتــه بــرای دیــدن آن نیازی 
نیســت به خودتان زحمت بدهید و اگر 
گذرتان به شمال دانشگاه بیفتد، حتما 
با غرفه های عریــض و طویل آن مواجه 
خواهید شــد. از شــنبه تا چهارشنبه، 
ســاعت ۹ تا ۱۹ می توانیــد ُدز فرهنگ 

خون تان را باال ببرید.

کار خیر فردای سبزی ها
گروه فرهنگی خیریه فردای ســبز این 
هفته بســته بندی و توزیــع ارزاق برای 
خانواده های نیازمند تحت پوشش خود 
را در برنامه دارد. شــنبه از ساعت ۱۳ تا 
۱۷ خانم ها می توانند برای بسته بندی 
ارزاق به دفتــر این گروه مراجعه كنند و 
یک شــنبه هم آقایان از ساعت ۱۴ الی 
۱6. روزهــای دوشــنبه تا چهارشــنبه 
هم از ســاعت ۱8 تــا ۱۹:۳۰ ارزاق به 

خانواده های نیازمند اهدا می شود.

اسکاری ها را ببینید
انجمن اســالمی و كانون ســینما این 
هفته ســه تا از فیلم هــای برنده جوایز 
اســكار ۲۰۲۰ را در آمفی تئاتر مركزی 
اكران می كنند. شنبه فیلم »۱۹۱۷«، 
دوشــنبه فیلم »فــرد در مقابل فراری« 
و سه شــنبه هم فیلم »انگل« از ساعت 
۱6:۳۰ پخش می شود. برای تهیه بلیت 
می توانیــد به دفتر انجمن اســالمی یا 

روبه روی سلف مراجعه كنید.

شریف 
نیوز

سخن 
مسئولین
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VCCUP 11 به آخر کار رسید

پول تو حشره  است

جشنواره كارآفرینی و توسعه كسب وكار شریف یا همان 
VCVUP كه از ســال 86 كار خودش را شــروع كرده، 
جایی ا ست برای ارائه طرح ها و ایده ها و استارت آپ ها 
تــا هم از ســوی داوران و مخاطبان ارزیابی شــود و هم 
سرمایه گذاران خطرپذیر با افراد فعال در این حوزه آشنا 
شوند و روی طرح های مدنظرشان سرمایه گذاری كنند.

دوره یازدهم بعد از دوازده سال
دوره یازدهم VCCUP شریف از حدود شش ماه پیش و 
با شركت ۱۲۰ گروه در سه بخش ایده، طرح كسب وكار 
و استارت آپ شروع شــد و روز یكشنبه، ۲۷ بهمن در 
سالن جابر به آخر خط رسید. در كنار مركز كارآفرینی، 
شتاب دهنده، مركز رشد و پارک علم وفناوری دانشگاه 
نام های بزرگی مثل ســازمان حفاظت محیط زیست، 
مركز نــوآوری رفاتک، بانک رفاه كارگران، دیجی كاال، 
دیجی كاالنكست، شناســا، رهنما، شركت پرداخت 
الكترونیک سداد، شركت خدمات انفورماتیک، تپسل، 
رایان ونچرز، گروه سرمایه گذاری نیک اندیش كارایا، 
تگرو شــنبه مــگ، لحظه نگار و فضای كار اشــتراكی 

كارمانا در میان فهرســت حامیان این دوره از جشنواره 
به چشم می خورد. 

مهندس دهبیدی پور، رئیس پارک علم وفناوری شریف 
در صحبت هایش ضمن تشــكر از تیم اجرایی جشنواره 
 VCCUP به این موضوع اشــاره كرد كه نخستین دوره
خــرداد 86 برگزار شــده و چرا امســال دوره یازدهم آن 
نــام دارد؟! دهبیدی پور كاركرد جشــنواره را آموزش و 
توانمندسازی تیم ها، رفع آسیب ها و چالش ها در مسیر 
رشــد آنها و ایجاد فرهنــگ كارآفرینی و كســب وكار در 
دانشگاه دانست و VCCUP را با توجه به حضور پررنگ 
سرمایه گذاران جایی برای دیده شدن معرفی كرد. شاهد 
مدعای او هم تیم های شــركت كننده در دوره های قبل 
بودند كه االن تبدیل به كسب وكارهای چند ده میلیاردی 
شده اند. او توصیه ای هم به تیم برگزاری داشت: انتظار 
ســرمایه گذار شــكار فرصــت اســت و این پیــام باید به 
سرمایه گذاران و انجل ها و شتاب دهنده ها منتقل شود 
كه خروجی های این جشــنواره استارت آپ های موفق 
هســتند. همچنین از ســرمایه گذاران هم جهت دهی 
ایده ها و طرح ها را درخواست كرد: ایده ها در دانشگاه 
و اكوسیســتم كارآفرینی ته كشــیده و بــه همین خاطر 
داریم سراغ ایده های قبلی می رویم، قدرت نوآوری پایین 
آمده. موتور محرک نوآوری بیرون دانشگاه است، جایی 
كه نیاز وجود دارد و پول درمی آورد. به گفته دهبیدی پور 

بازار و صنعت و ســرمایه گذاران می توانند در شناسایی 
ایده ها و مســائل و چالش ها به دانشــگاه كمک كنند تا 
راه را اشــتباه نرویــم و صرفا از ظن خــود ایده هایمان را 
پیگیری نكنیــم. همچنین او این طور گفت كه خدمات 
منتورشیپ و راهنمایی كسب وكارها كار دانشگاه نیست 
و بخش خصوصی در این زمینه باید به كمک دانشــگاه 
بیاید و كار اصلی دانشــگاه همان تســهیلگری اســت. 
دهبیدی پور در پایان صحبت هایش هم گریزی به منطقه 
نوآوری شریف زد: محدوده ای ۲۵۰ هكتاری در اطراف 
دانشگاه با حضور۵۰۰ كسب وكار در زمینه های مختلف 
از استارت آپ و شركت تا شتاب دهنده و VC و تسهیل گر. 
او از مراكز نوآوری صنایع مختلف هم دعوت كرد در پارک 

علم وفناوری دانشگاه مستقر شوند.

یک جشنواره واقعا کشوری
غزاله جنتی، دبیر اجرایی جشنواره نیز در صحبت های 
كوتاهــش به برخــی آمارهای جشــنواره اشــاره كرد: 
»دبیرخانــه جشــنواره در طــول مدت فراخــوان ۱۲۰ 
ایده طرح كسب وكار و استارت آپ را دریافت كرد كه 6۰ 
اثر طی مرحله غربالگری به مرحله داوری غیر حضوری 
راه پیدا كردند، ۱8 اثر به مرحله داوری حضوری رسیدند 
و در رویــداد اختتامیــه در مجموع 8 طرح كســب وكار 
و اســتارت آپ به رقابــت می پردازنــد.« همچنین برای 
معرفی VCcup در كل كشور، تیم برگزاری جشنواره در 

شهرهای شیراز، ســمنان، قزوین و گرگان نشست های 
كارآفرینانــه با حضــور صاحبان كســب وكارهای نوپای 

موفق برگزار كردند.

رقابت داغ استارت آپی
باالخــره بعــد از صحبت هــای اولیــه نوبت بــه رقابت 
فینالیست ها رسید. چهار داور در جای خودشان مستقر 
شدند تا بر اساس رقبا، بازار، نوآوری و نحوه حل مسأله و 
ارائه ایده و طرح به تیم ها نمره بدهند. البته تماشاگران 
حاضر در ســالن هــم از طریق پیامک می توانســتند به 
اندازه یک داور در رتبه بندی تیم ها سهم داشته باشند. 
هر تیم ۷ دقیقه فرصت ارائه و ۵ دقیقه هم فرصت پرسش 

و پاسخ داشت.
ابتــدا نوبــت اســتارت آپ ها بــود. دكتــر آرش امینی، 
اســتاد دانشكده برق روی ســن آمد و تیم نماكاو را ارائه 
داد؛ ســامانه ای برای ارزیابی كیفیــت صوت و تصویر. 
بعــد از نمــاكاو، نوبت فروگانیک بود كه حتــی ارائه تند 
و ســریع و نچسبش باعث نشــد ایده بكر و فناورانه اش 
دیــده نشــود: ســاخت فرومون های جنســی گیاهان 
جهــت كنترل مقابله بــا آفات گیاهــی از طریق اخالل 
در جفت گیــری حشــرات و جلب و شــكار حشــره نر. 
استارت آپ چارچرخ مثل استارپ آپ های مطرح ایران 
بود: سامان هوشمند خدمات خودرو و امداد اضطراری 
در محل. یک ارائه دقیق و جذاب استارت آپی كه نشان 

می داد بچه های چارچرخ مشتری و مخاطب را خیلی 
خــوب می شناســند. امید آفرینــان هم به ســاخت و 
اختصاصی ســازی چاپگر سه بعدی زیستی به منظور 
تولید بافت های زنده مشغول بودند و به نظر می رسید 

كارشان را خوب بلدند.
بعد از استارت آپ ها، طرح های كسب وكاری روی سن 
آمدند. تیم »الیاف نورتاب الیاف هوشــمند« سرش به 
تولید الیاف نورتاب، الیاف هوشمند و تولید فرش های 
نورتاب با نشان پنهان تجاری گرم بود و ارائه دهنده آن 
هم كه تنها خانم ارائه دهنده بین تیم ها بود، حین ارائه 
خواست چراغ های سالن جابر خاموش شود تا حاضران 
بتوانند نمونــه فرش تولیدی آنها را در تاریكی ببینند. 
جینكو ســامانه جامع بازی های رومیزی و محیطی را 
راه انداخته بود و ارائه دهنده آن با صدا و ارائه جذابش 
توانست حسابی مخ تماشاگران را بزند. روبه راه سرویس 
A/B Test را كه ابزاری برای ارزیابی عملكرد وب سایت و 
نرم افزار است، به كسب وكارهای اینترنتی ارائه می داد و 
هوش پرداز هم هوش مصنوعی را وارد میدان تشخیص 

سرطان با استفاده از تصاویر پزشكی كرده بود.

بیوتکنولوژی هم حرف دارد و هم خریدار
بعد از ارائه تیم ها و نمره دهی داوران و تماشاگران باالخره 
تیم هــای برتر دوره یازدهم هم مشــخص شــدند. ابتدا 
دیجی كاالنكست از سه تیم برتر حوزه هوش مصنوعی 
با جوایز یک، ســه و پنج میلیونی تقدیر كرد: پیک پیک 
)دسترســی به دامنه وســیعی از كاالهــا در نرم افزار به 
وسیله هوش مصنوعی(، روبه راه و نماكاو. سپس سازمان 
حفاظت محیط زیســت با همكاری مركــز كارآفرینی با 
جوایز چهار میلیونی از دو تیم برتر حوزه محیط زیست و 
مدیریت پسماند تقدیر كردند: فیدیكس )حذف تبلیغات 
كاغذی و تراكتی و هوشمندسازی تبلیغات با اینترنت( و 
آالطیس پلیمر )بازیافت مهندسی پالستیک ها(. دو ایده 
كســب وكاری از طرف امیرحسین علم طلب و یاسمین 
كاظمیان نیز به عنوان ایده های برتر جشنواره شناخته 
شــدند. رتبه های اول تا ســوم بخش طرح كسب وكار با 
جوایز شــش، چهار و سه میلیونی شناســا به ترتیب به 
تیم های هوش پــرداز، الیاف نورتاب، الیاف هوشــمند 
و جینكو رســید. در بخش اســتارت آپ نیــز چارچرخ و 
امیدآفرینان ســوم و دوم شــدند و جایزه های شش و نه 
میلیونی بانک رفاه را بردند و عنوان بهترین استارت آپ 
جشنواره هم به فروگانیک رســید تا جایزه ۱۲میلیونی 

شركت پرداخت الكترونیک سداد را به دست آورد.

اسم استارت آپ و کارآفرینی و کسب وکار نوپا که می آید، پیش خودمان می گوییم دوباره یک کسب وکار سنتی را لباس جدید بهش پوشانده و وب سایتی برایش باال 
آورده اند و شده است آنالین و هوشمند و قرار است بترکاند و بازار را بگیرد؛ حاال یا تاکسی اینترنتی ست یا یک فروشگاه آنالین یا یک خدمت دیگر که ظاهر زیبایش 
دل مردم را می فریبد و سهم بازار کسب وکار را یک شبه نجومی می کند. ولی تیم های برتر یازدهمین دوره جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب وکار شریف احتماال 
نقیض محکمی برای این پیش فرض ذهنی ما بودند و نشان دادند تکنولوژی واقعا قرار است حرف اول را بزند. استارت آپ را در فارسی کسب وکار نوپا تعریف کرده اند ولی بین 

فعاالنش به کسب وکاری گفته می شود که عموما در حوزه های فناوری اطالعات و تکنولوژی های جدید باشد و قابلیت مقیاس پذیری و پتانسیل رشد باالیی داشته باشد.

گزارش

تیم جینکو - رتبه اول بخش طرح کسب وکارتیم فروگانیک - رتبه اول بخش استارت آپ
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یک عید گل آلود
در عید ۹8 بخشــی از ایران را آب با خودش 
برد؛ گلستان در شمال و لرستان و خوزستان 
و ایالم در غرب و جنوب غربی گرفتار ســیل 
شدند و خانه و كاشــانه مردم زیر گل رفت. 
با وجود تعطیالت عیــد گروه های جهادی 
از همان روزها خودشــان را رساندند به این 
مناطــق و اول گل والی را از زندگــی مــردم 
بیرون كردند و بعدش هم به فكر بازســازی 
جریــان عادی زندگی آنهــا افتادند. خیریه 
حضــرت زهــراء)س( كــه زیر نظــر هیئت 
دانشــجویی الزهراء)س( و بــا همفكری و 
همكاری فارغ التحصیالن و دانشــجوهای 
شریف چندسالی هست راه افتاده، در اولین 
قدم چند گروه از افراد داوطلب را به مناطقی 
از لرســتان و خوزســتان فرســتاد تا ضمن 
برپایی آشــپزخانه به پخــت و توزیع غذای 

گرم بین مردم مناطق سیل زده بپردازند.

هرچه از دست مان برآمد
خیریه حضرت زهراء)س( از همان روزهای 
نخســت با توجــه بــه شناســایی نیازهای 
مردم منطقه اقدامات خود را شــروع كرد؛ 
اقداماتی كه محدود به روزهای بعد از سیل 

نمانــد و هنوز هم ادامه دارد. مهم ترین این 
اقدامات عبارتند از:

z	 پخــت و توزیع ۲۵هزار پــرس غذای گرم
در پلدختــر و اهواز در مدت ۱۰ روز در دو 

وعده ناهار و شام
z	 ارائه خدمات پزشــكی و درمانی و توزیع

دارو به ۱۵۰۰ نفر در دو مرحله 
z	 تمیزكــردن و  در گل روبــی  مشــاركت 

خانه های مردم منطقه
z	 ایجاد اشتغال )خرید دام برای دو خانواده

در پلدختر(
z	توزیع ۱۵۰ تخته فرش بین مردم سیل زده
z	 بازســازی خانه هــای بــرای  پیگیــری 

تخریب شده در سیل

چرا رفتیم آنجا؟
از خرم آبــاد كــه به ســمت پل دختر حركت 
كنید، در میانه های راه شهرســتانی وجود 
دارد بــه نــام معمــوالن. خیریــه حضرت 
زهــراء)س( از همــان روزهــای اول بعد از 
وقوع ســیل فعالیت خود را در روســتاهای 
اطراف این شهرستان متمركز كرد كه یكی 
از مهم تریــن آنهــا پیگیری برای بازســازی 
خانه های تخریب شــده در این منطقه بود. 

این پیگیری ها و جلسه با استانداری لرستان 
و بنیاد مســكن ســرانجام به نتیجه رسید و 
بازسازی روستای ُدمرود علیا كه با معموالن 
فاصله دو، ســه كیلومتــری دارد، به خیریه 

هیئت الزهراء )س( واگذار شد.
این منطقه به دلیل خسارت زیاد واردشده به 
روستا و نیز اسكان تعدادی از خانواده های 
محروم تحت پوشــش بهزیســتی و كمیته 
امداد امام خمینی )ره( و محرومیت بیشتر 

آنجا برای بازسازی انتخاب شد.

ساخت  وساز شش ماهه
در بخشی از روستای دمرود كه در پایین دست 
رودخانــه واقع شــده، تقریبا به طــور كامل 
خانه هــای اهالــی تخریب شــده یــا قابل 
سكونت نبود و به همین دلیل بنیاد مسكن 
در باالدســت رودخانه كــه منطقه امن تری 
محســوب می شــود، به مردم زمین واگذار 
كرد و پروژه ساخت وساز نیز به خیریه سپرده 
شــد. ساكنان روستا هم بعد از وقوع سیل یا 
به خانه های اقوام و آشنایان رفته بودند و یا در 
چادرهایی كه در باالدست رودخانه برپا شده، 
زندگی می كردند كه برای شروع ساخت وساز 
این چادرهــا جمع آوری و بــه مناطق دیگر 
منتقل شد. البته به دلیل عوارض طبیعی و 
باال و پایین بودن زمین و نداشــتن اطالعات 
كافی از شرایط منطقه نهایی شدن جانمایی 
خانه ها و تعییــن محل آنها مقــداری طول 
كشــید و اجرای پروژه را به تعویق انداخت. 
در نهایــت مذاكره هــا و پیگیری هــا بــرای 
تحویــل پروژه بــه خیریه كه از اردیبهشــت 
شــروع شده بود، نهایی شــد و پروژه اواسط 
تابستان كلید خورد و طبق پیش بینی هایی 
كه می شد، بعد از حدود شش ماه به سرانجام 
رســید. پروژه همین روزها قرار اســت روبان 
افتتاحش پاره شود و مردم آن منطقه بتوانند 
در خانه های نوسازشان ساكن شوند و بعد از 
یک سال رنگ وبویی از آرامش و آسایش را در 

زندگی شان ببینند.

خیریه به کمک دولت آمد
بخشــی از بودجه این پروژه از طرف خیریه 
هیأت تأمین شــد و بخش دیگر آن نیز وامی 
بود كه دولت به مردم منطقه قرار بود پرداخت 
كند. در واقع وامی كه دولت برای ساخت وساز 
به مــردم منطقــه داده بود، از ســوی مردم 
بــه خیریه واگذار شــد تا در این پــروژه مورد 
اســتفاده قرار گیرد. اغلب ایــن وام ها برای 
مرحله ســفت كاری خانه ها صرف شــده و 
هزینه نازک كاری از سوی خیرین تأمین شده 
است. در مجموع این پروژه چیزی نزدیک به 

۲ میلیارد تومان هزینه داشت.

از صفر تا صد و آماده تحویل
خانه های ساخته شــده در این پــروژه برای 
افــرادی كه نیازمند و بی بضاعت محســوب 
می شوند، از صفر تا صد به عهده خیریه بوده؛ 
از تسطیح سطح، تجهیز كارگاه ساختمانی، 
پی كنی و سنگ چینی، دیوارچینی تا مراحل 
مربوط به نازک كاری. ۲۱ خانه در متراژهای 
غالبا 8۵، ۱۰۰ و ۱۲۰ متــری در این پروژه 
ساخته و بین اهالی این منطقه برای سكونت 
در منازل جدیدشــان فرش نیز توزیع شده 
است.نیروی انسانی مورد نیاز برای این پروژه 

از كارگران بومی خود منطقه تأمین شــده، 
البتــه نظارت و مهندســی و كنترل كارها بر 
عهده خیریه بوده است. یكی از فعاالن خیریه 
در طــول این مدت برای پیگیــری و نظارت 
بر روند كار در منطقه حضور داشــت و دیگر 
بچه های خیریه هم تقریبا هر دو هفته یک بار 
برای بررســی روند پیشرفت پروژه به منطقه 
می رفتند تا هم كارهای مالی و اجرایی مثل 
خریــد مصالح و ابزار و... را انجام دهند و هم 
روند كار را از نزدیک ببینند و موانع و مشكالت 

را رفع نمایند.

ادامه هم دارد
خیریه بعــد از افتتاح این پروژه قرار اســت 
چند طرح اشــتغال زایی را در منطقه دنبال 
كند تا بتواند مردم خــود منطقه را توانمند 
و آماده برگشــتن به جریان عــادی زندگی 
نمایــد. همچنیــن مذاكــره و پیگیــری با 
مســئوالن اســتانی و دولتی بــرای اجرای 
پروژه مشــابه در یک روســتای دیگر در آن 
منطقه هم در جریان است. البته با توجه به 
سیل سیستان وبلوچستان كارهای آغازین 
مربوط به ســاخت چند مدرسه در آنجا نیز 

شروع شده است.

به عمل کار  برآید
گزارشی از فعالیت جهادی شریفی ها در مناطق سیل زده
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ســال ۹۸ برای ایران با ســیل شروع شد و با سیل هم به ماه های آخرش رسید. سیل نوروز ۹۸ در استان های شمالی و غربی کشور روزهای تلخی 
را برای مردم ما رقم زد و زمســتان هم سیستان وبلوچســتان دوست داشتنی گرفتار سیالب شد. جدای از ســوءمدیریت ها و به  فکر نبودن ها و 
عالج واقعه قبل از وقوع نکردن ها و بحران مدیریت ها به جای مدیریت بحران در این اتفاقات، بسیج شدن گروه های مختلف مردمی برای امداد و 
کمک رسانی به مردم مناطق سیل زده در روزهایی که خانه هایشان را همراه با امید و زندگی شان آب برد، قابل تأمل و البته شایسته تقدیر و خداوقت گفتن بود.
بچه های شریف هم در این بین نتوانستند در تهران آرام بنشینند و سعی کردند ظرفیت ها و پتانسیل شان را برای کمک به مردم آسیب دیده به کار بگیرند. 
خیریه حضرت زهراء )س( از همان روزهای ابتدایی پس از سیل تمرکز اصلی اش را متوجه لرستان کرد تا بتواند باری از دوش ساکنان آنجا بردارد و کمک شان 
کند که بتوانند به جریان عادی و طبیعی زندگی برگردند. گروه جهادی شــهید وزوایی هم در ســیل اخیر جنوب شــرق کشــور آستین باال زد و چند نفری را 

برای شناســایی و تهیه محتوای رســانه ای فرســتاد تا بعدا طرح های مورد نیاز برای رفع مشکل مردم منطقه را پیگیری کنند.

گوشه دوست داشتنی ایران
همه مــان در تب وتــاب شــهادت ســردار 
ســلیمانی و بعــد از آن ســقوط هواپیمای 
و  هم وطنــان  جان باختــن  و  اوكراینــی 
هم دانشگاهی هایمان در اثر اشتباه پدافند 
هوایی و حاشــیه ها و تجمع هــای بعد از آن 
بودیم كه خبر رســید جنوب شــرق ایران را 
دارد آب می بــرد و دوری جغرافیایــی اش از 
مركز، باعث شده توجه ها هم كمتر به سویش 
جلب شــود. ســیل سیستان وبلوچســتان 
تلفات انسانی قابل توجهی نداشت ولی به 
مزارع و باغ های منطقه خسارت زیادی وارد 
آورد و خانه های مردم محلی را هم غیر قابل 
ســكونت كرد. شــرایط منطقه و ُبعد فاصله 
ســبب شــد گروه های جهادی تهران كمی 
دست به عصاتر كارها و اقدامات شان را شروع 
كنند و بیشتر از مردم درخواست كمک های 
نقدی كننــد، چراكه نیروی انســانی بدون 
مهارت های فنــی كارایی خاصــی در آنجا 
نداشــت و هزینه حمل ونقل تا جنوب شرق 
كشــور، اعــزام نیروهای جهــادی را از نظر 
منطقی ناموجه جلوه می داد. البته حضور 
گروه های جهادی محلی در مناطق سیل زده 

از همان روزهای نخست قابل توجه بود.

جهادی بدون بیل وکلنگ
گــروه جهــادی شــهید وزوایــی بســیج 
دانشــجویی تصمیــم گرفــت یــک تیــم 
جمع وجــور را بــرای شناســایی و فعالیت 
رسانه ای و بازتاب وضعیت و مشكالت مردم 
منطقه راهی سیستان وبلوچســتان كند تا 
اطالعات درســت و دقیقــی در اختیار این 
گروه و دیگر گروه های جهادی و خیریه قرار 
بگیــرد. فراخوانی در كانــال گروه جهادی 
گذاشته شــد و در نهایت پنج نفر روز غروب 
شنبه، ۱۲بهمن با اتوبوس عازم بندرعباس 
شــدند. صبح یک شــنبه گروه جمع وجور 
جهادی به بندرعباس می رسد و از آنجا با دو 
ماشین سواری و حدود سه ساعت مسافرت 
جاده ای خودش را به میناب و بعد جاسک 
می رساند. عصر یكشنبه هم گروه از جاسک 
به سمت دهستان گابریک راه می افتد تا در 
كنار گروه جهادی دانشگاه امیركبیر اسكان 

پیدا كند.

از زبان خود اهالی شنیدیم
غروب یكشــنبه گروه جهادی در دبیرستان 
شبانه روزی گابریک مســتقر می شود تا در 
روزهای بعد به روســتاهای آســیب دیده در 
آن منطقــه ســر بزند. مســئولیت اقدامات 
امدادی و كمک رســانی در آن منطقه نیز به 
نیروی دریایی ســپاه واگذار شده. از همان 
زمان اســتقرار كارهای مربوط به صحبت با 
اهالی منطقه و گروه های جهادی مســتقر 
در آنجا شروع می شود تا تصویر و اطالعات 
دقیقی از وضعیت منطقه به دست آید و بعدا 
نیز در رسانه های مختلف بازتاب داده شود. 
بنا به گفته مسئوالن محلی ۲۲ روستا در آن 
منطقه درگیر سیل شده اند كه تخریب 6 تا از 
آنها قابل توجه است. محرومیت عادی خود 
منطقه نیز در تشــدید بحران ناشی از وقوع 

سیل تأثیرگذار بوده است.

وقوع سیل قابل پیش بینی بود
خــداداد كه یكــی از اهالی منطقه اســت، 
وانت خودش را در اختیار گروه جهادی قرار 
می دهد تا بتوانند در روستاهای اطراف تردد 
كنند؛ سدیج، ككی، گرندو، كروچ، لیره ای و 
چند روستای دیگر كه هركدام حدود شصت، 
هفتاد خانوار جمعیت دارد و بچه های گروه 
جهادی در این سه چهار روز قرار است سری 
به آنها بزنند. با توجه به شــیب منطقه بعد از 
گذشــت حــدود ۲۰ روز، آب كامال فروكش 
كرده بود. دهیار گابریک می گوید احتمال 
وقوع ســیل را می داده اند و هشدارها را هم 
به مسئوالن باالتر داده بودند ولی اقدامات 
الزم برای پیشگیری انجام نشده و آنها صرفا 
توانســته اند مانع تلفات جانی شوند و جان 

مردم را از خطر سیل نجات دهند.

زندگی در چادر و بالتکلیفی
در بیشــتر مناطق سیل قســمتی از خانه را 
تخریــب كرده یا پــی آن را با خود بــرده بود و 
دیوارهای خانه ها هم عمدتا ترک خورده بودند. 
بیشــتر اهالی خودشان دســت به كار شده 
بودند و گروه جهادی دانشــگاه امیركبیر هم 
چند دستگاه بلوک زنی و میكسر همراه آورده 
بود تا مصالح مورد نیاز برای بازســازی منازل 
را تأمیــن كند. البته تخریب خانه ها و ترس از 

ســیل و بارندگی های بعدی باعث شــده بود 
اهالی برخی روستاها كه در حاشیه رودخانه 
اســكان داشتند، خانه و كاشانه را رها كنند و 
در چادرهای هالل احمر زندگی را بگذارنند. 
خیلی از اهالی نمی دانســتند قرار است در 
همان محل قبلی باقی بمانند یا روستایشان 
جابه جا می شــود و همیــن بالتكلیفی مانع 
برگشــتن ســریع تر جریان زندگی به حالت 
طبیعی می شد. مسئوالن محلی قول احداث 
سیل بند در حاشیه رودخانه را می دادند ولی 
اهالی كه قبال هم چندبار این جور سیالب ها 
را تجربه كرده بودند، اعتمادی به این حرف ها 
و سیل بندها نداشتند، چراكه سیل بندهای 
خاكــی در این مواقع هیچ فایــده ای ندارد و 

به راحتی شسته می شود.

سیل قایق هایمان را هم با خود برد
بیشتر اهالی روستاهای آن منطقه شغل شان 
ماهیگیری و صیادی است. البته برخی شان 
هم به كشت صیفی جات و خرما و دام داری 
مشــغولند ولــی این نــوع مشــاغل حدود 
۱۰ تا درصد اســت. بیشــتر اهالی از طریق 
جاده ای كه چندان وضعیت مناســبی برای 
حمل ونقل ندارد، خودشان را به دریای عمان 
می رســانند، در آنجا قایق شــان را از اسكله 
برمی دارند و مشغول صید ماهی می شوند. 
اهالی می گویند ســیل قایق هایشــان را با 
خودش برده و اســكله را هــم تخریب كرده 

و دیگر وسیله ای برای امرار معاش ندارند.

آب برای استحمام نیست
در روزهــای بعد از وقوع ســیل آب شــرب 
منطقه از طریق چند تانكر تأمین می شــود 
ولــی آب برای اســتحمام و دیگــر كارها در 
دســترس نیســت. پمپ آبی كــه از طریق 
چاه آب روستاها را تأمین می كند، با كمک 
گروه هــای جهــادی تعمیــر شــده و فقط 
گل والی مانده داخل لوله ها و شكســتگی 
برخی قسمت های لوله های آب رسانی باید 

برطرف شــود تا حداقل دسترســی اهالی 
منطقه به آب به وضعیت مطلوب برسد.

سدی که قرار است مشکالت را حل کند
طبق گفته های مسئوالن محلی با چند اقدام 
مشــكالت این منطقه می تواند رفع شــود تا 
دیگر در مقابل این نوع بارندگی ها و سیالب ها 
آسیب پذیر نباشــد. اولین آنها احداث سدی 
روی رودخانــه گابریک اســت كــه می تواند 
جریان آب را كنترل كنــد. البته احداث این 
سد حداقل دو روســتا را زیر آب می برد و الزم 
است كه آنها جابه جا شوند كه این جابه جایی 
نیازمند هماهنگی و همــكاری فرمانداری، 
بنیاد مســكن، ســازمان آب و منابع طبیعی 
اســت. برای جابه جایی این دو روســتا چند 
نقطه در نظر گرفته شده كه باید زودتر نهایی 
شــود تا مردم آنها نیز از بالتكلیفی دربیایند. 
سایر روستاها طبق برآورد كارشناسان نیازی 
بــه جابه جایی و نقل مــكان ندارند ولی خود 
اهالی از وضعیت فعلی ناراضی اند و مقرر شده 
اگر همه شان برای جابه جایی هم نظر شوند و 
استشهاد محلی جمع كنند، برای نقل مكان 
آنها نیز فكری شود. اقدامات مورد نیاز دیگر، 
احداث سیل بندهای اصولی از جنس بتن در 

حاشــیه رودخانه و الی روبی رودخانه است. 
طبق گفته هــای كارشــناس آب منطقه ای 
بیشتر این مســائل از قبل هم مشخص بوده 
ولی كمبود بودجه مانع اجرای آنها شده است.

بازتاب رسانه ای در کنار مطالبه گری
قرار بچه هــای گروه جهادی این اســت كه 
در كنار بازتاب رسانه ای مسائل و مشكالت 
منطقه پیگیری های الزم از مسئوالنی مثل 
دكتر اردكانیان، وزیر نیرو، برای اجرای هرچه 
زودتر اقدامات مــورد نیاز در منطقه صورت 
گیرد تا بعــد از این اقدامات و خارج شــدن 
مــردم از بالتكلیفی پروژه هــا و برنامه هایی 
برای محرومیت زدایــی در این منطقه كلید 
بخورد. البته قبل از این سفر و حضور میدانی 
نیز كارهایی مثــل ارتباط با گروه های فعال 
در منطقه و ارسال كمک نقدی برای تأمین 
اقــالم، ارتباط با آموزش وپــرورش چابهار و 
برآورد تعداد واحدهای آموزشی آسیب دیده 
در ســیل و پیگیــری از آموزش وپــرورش و 
جمع آوری كمــک نقــدی از طریق فضای 
مجازی و در مســیر راهپیمایی ۲۲ بهمن و 
صرف آنها برای بازســازی جاسک از سوی 
گروه جهادی شهید وزوایی انجام شده بود.

گزارش
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هالولنز 2؛ کامپیوتری کامل روی سر شما 

رویاها را لمس کن!
هالولنز ۲ نسخه جدید هدست واقعیت افزوده 
مایكروسافت است كه تمام نواقص نسخه قبلی 
خود را برطرف كرده و حاال بهترین تجربه واقعیت 
افزوده را ارائه می دهد. برای شناخت بهتر این 
هدست باید سراغ تاریخچه ساخت این محصول 

برویم تا بفهمیم این هدست بی نظیر از كجا می آید.

همه چیز از بازی شروع شد
شروع ایده این محصول به ۱۱ سال پیش و حسگر كینكت 
ایكس باكس برمی گردد. كینكت مجموعه ای از سنسورها 
بود كه رفتار حركتی فــرد در دیدش را آنالیز می كرد و آنها 
را به دستگاه می داد. مایكروسافت بعد از آن ایده ساخت 
محصولی را در ســر می پروراند كه همان خصوصیات را در 
قالب هدستی روی سر ارائه بدهد. آن زمان مایكروسافت 
روی این پروژه اســم رمز بارابو را گذاشته بود. ساخت این 
محصول حدودا ۵ سال زمان برد و باالخره در سال ۲۰۱6 
مایكروســافت از آن با اسم هالولنز رونمایی كرد. آن موقع 
هالولنز یک هدســت 6۰۰ گرمی با یک نمایشــگر بود كه 
چند دوربین تشخیص عمق و یک سیستم نمایش تصاویر 
هالوگرافیک داشت. وقتی آن را روی سرتان می گذاشتید، 
می توانســتید خیلی چیزها را از یک صفحه وب معلق در 
هوا تا یک موتورسیكلت سه بعدی ببینید؛ آن هم در حالی 
كه تمام دنیای واقعی اطرف تان همچنان در دیدرس بود. 
حتی ممكن بود تصویر یک تكنسین را ببینید كه به صورت 
زنده داشــت روی صفحه نحوه درست كردن یک المپ را 
برایتان با رسم شكل نشان می داد. این محصول آن موقع 
برای اســتفاده عموم نبود و االن هم مســلما نیست ولی 
مایكروسافت تالش می كرد نشان بدهد كه با آن می توان 

چه میزان از كارهای روزمره را آسان تر انجام داد.

یک هدست ۳۰۰۰دالری بدون کاربرد
وقتی بــرای اولین بــار هالولنــز معرفی شــد، فقط برای 
توســعه دهنده ها در دســترس بود، چون مایكروســافت 
می خواست قبل از عرضه عمومی آن تعداد قابل قبولی از 
اپلیكیشن ها برایش ساخته شود وگرنه خرید یک هدست 
۳۰۰۰دالری واقعیت افزوده بدون داشــتن تعداد زیادی 
اپلیكیشــن مفید، اصال توجیه اقتصادی نــدارد. كمبود 
اپلیكیشــن از ابتدا یكی از مشكالت مشهود این هدست 
بود كه همچنان پابرجا اســت ولی مایكروسافت كماكان 
در تالش است تعداد این اپلیكیشن ها را بیشتر كند. یک 
سال بعد از معرفی نسخه اصلی باالخره این هدست برای 
مشــتریان عادی هم در دسترس قرار گرفت ولی برچسب 
قیمــت ۳۰۰۰دالری اش آن را به كاالیی فوق گران تبدیل 
می كرد. اولین نســخه از هالونز را نمی توان یک موفقیت 
چــه از لحاظ اقتصادی و چــه از لحاظ ایجــاد یک نمونه 
موفق برای الگوبرداری دیگر تولیدكنندگان قلمداد كرد.

انگار چیزی روی سرتان نیست
حاال به سراغ خود هالولنز ۲ می رویم. بزرگ ترین پیشرفت 

نســخه دوم هالولنز كیفیت ساخت آن است. نسخه اولیه 
تقســیم وزن خوبی نداشــت و بیشــتر وزن روی قســمت 
جلویی ســر بود كه باعث خم شــدن هدست می شد. این 
بار مایكروسافت این مشــكل را تا حدود زیادی حل كرده 
و تقســیم وزن بســیار خوبی در آن به وجود آورده اســت. 
مایكروســافت برای طراحی حالت كلی هدست سر 6۰۰ 
انسان را اسكن و طرح كلی ای آماده كرده كه تا حد امكان 
برای همه راحت باشــد. مایكروسافت حتی پا را از این هم 
فراتر گذاشته و از صد نفر خواسته با استفاده طوالنی مدت 
از این هدســت ایرادات آن را پیدا كنند تا در نسخه نهایی 
طوری باشــد كه افراد كمتر حس كنند چیزی روی ســر و 
صورت شان اســت. نتیجه، هدستی  است كه در استفاده 
طوالنی مدت كمتر شــما را خسته می كند و روی سر شما 
راحت تــر قرار می گیــرد. عمر باتری هالولنز مثل نســخه 
قبلی آن حدود سه ساعت و نیم است ولی آنها در تالشند 
بدون تغییر در ساختار كلی آن عمر این باتری را به یک روز 
كامل برســانند. یكی از دالیل قیمــت باالی این محصول 
مواد باكیفیت استفاده شــده در آن است. قسمت جلویی 
هدست از فیبر كربن ساخته شده كه باعث باالرفتن دوام 

آن و پایین آمدن وزنش می شود.
بیشــترین تغییر در صفحه نمایش جلویی اســت. شــما 
می توانید هر وقت از هدست استفاده نمی كنید، به جای 
درآوردن كلی آن، قسمت مانیتور را به سمت باال خم  كنید 
تــا جلوی تان را كامل ببینید و هر وقت خواســتید مجددا 
به ســرعت به كارتان برگردید. این ویژگــی صفحه نمایش 
كمی هم حالت فانتزی و جذاب به هدســت داده اســت. 
مایكروســافت این ویژگی را با اســم »همه جا هولوگرام ها 
هستند« معرفی كرد. در نسخه اول میدان دید هالوگرافیک 
فرد خیلــی بزرگ نبود، اگر كمی چشــمان تان را به كناره 
متمایل می كردید، دیگر خبــری از هالوگرام ها نبود ولی 

در نسخه دوم میدان دید بسیار وسیع تر شده و این ویژگی 
چشــمان شما را راحت تر می كند و مجبور نیستید فقط به 

وسط هدست نگاه كنید.

واقعیت افزوده مثل یک رویا
هالولنز ۲ در ارائه تصاویر باكیفیت تر هم بســیار بهتر عمل 
می كند. نسخه اول رزولوشــنی در حدود p ۷۲۰ برای هر 
 k ۲ چشــم ارائه می داد اما در نســخه دوم ایــن كیفیت به
افزایش یافته است. ژست های حركتی در هالولنز ۲ نه تنها 
بهتر شده بلكه حالت های جدید نیز در خود دارد. حاال شما 
می توانید راحت تر كاشی های ویندوز را فعال كنید. حتی 
می توانید به سمت یک جسم سه بعدی مجازی بروید و آن 
را برداریــد، اندازه اش را تغییر دهید یا هر بالی دیگری كه 
دوست داشتید سرش بیاورید. دوربین تعقیب حركت چشم 
حاال بهتر عمل می كند. حاال می توانید راحت تر یک مقاله 
را در هوا مطالعه كنید و هر وقت به پایین صفحه رســیدید، 

هدست خودش برایتان ادامه مطلب را نمایش می دهد.
مایكروسافت حتی به فكر كسانی كه این هدست را ندارند 
هم بوده و برنامه ای بر پایه پردازش ابری طراحی كرده كه به 
شما هالوگرام های هدست یک فرد دیگر را نشان می دهد. 
مثال دوســت شما با هدســتش در حال دیدن یک تصویر 
خاص است. اگر شما به این برنامه متصل شوید، می توانید 
به صورت زنده چیزی را كه او روی هدستش می بیند، روی 
گوشــی خود ببینید. این ویژگی برای اســتفاده عمومی 
هدست بسیار مفید است، چون شما می توانید به كسانی 
كه هدست را ندارند، چیزی را كه در فكرتان هست به راحتی 
نشــان دهید. هماهنگی كامل این هدست با پلتفرم آژور 
كه ایــن روزها محبوبیت باالیی بین صاحبان كســب وكار 
دارد، باعث می شود این هدست برای استفاده در صنایع 

و كسب وكارها بی نظیر باشد.

بختیاری

گزارش

ماژول رمی که هیچ کس 
لیاقتش را ندارد

ایــن روزهــا نورپــردازی  RGBتبدیل 
بــه عضــوی جدایی ناپذیــر از قطعات 
كامپیوتری شده است. جدیدا این مدل 
از نورپــردازی به قدری پرطرفدار شــده 
كه شركت های تولیدكننده سخت افزار 
با همدیگر رقابت ســختی بــرای تولید 

قطعات جذاب تر دارند.
شــركت G.Skill یكی از شــركت های 
پیشــرو در زمینه تولید ماژول رم است و 
به شدت به زیبایی آنها اهمیت می دهد. 
برترین مــاژول رم این شــركت كه با نام 
Royal شناخته می شود، به قدری زیبا 
ساخته شده كه چه بســا بعضی آن را با 
یک قطعه جواهر اشتباه بگیرند. هیت 
سینک های این رم ها صیقلی است و زود 
اثر انگشت رویشان باقی می ماند، برای 
همین G.Skill یک دستمال مخصوص 
برای تمیزكردن شان درون جعبه خاص 
این محصول قرار داده. در بخش باالیی 
حافظه یک بخش پالســتیكی شــفاف 
با طراحی كریستالی دیده می شود كه 
باعث می شود در زمان نورپردازی جلوه 
بصری فوق العاده ای ایجاد كند. وقتی 
این رم را روشــن می كنیــم، تازه متوجه 
می شــویم كه طراحی كریســتالی این 
محصول چه تغییر بزرگی در نورپردازی 
RGB ایجــاد می كنــد. اگــر كمــی 
خیال پرداز باشید، حس می كنید دارید 

به آسمان شب نگاه می كنید.
بــرای راحتــی كاربــران G.Skill ایــن 
رم هــا را در تمامی حجم ها و ســرعت ها 
عرضه كرده اما بــا قیمت باالیی كه این 
روزها سخت افزار كامپیوتر دارد، خرید 
چنین جنســی بــرای خیلی هــا عمال 
غیرممكن اســت. اگــر بخواهیم كمی 
از مشــخصات فنی این رم بگوییم، باید 
به سرعت نوشتن ۴۵ گیگابایت و سرعت 
خواندن ۴۰ گیگابایتی آن اشاره كرد كه 
بی نظیر است و این رم را برای بازی های 
كامپیوتــری و پردازش هــای ســنگین 
ایده آل می كند. با توجه به پشتیبانی این 
رم از پروفایل XMP دیگر محدودیتی در 

سرعت هم برایش باقی نمی ماند.
با همه این ویژگی های بارز برای كنترل 
این نورپردازی زیبا باید یک نرم افزار قوی 
 G.Skill هم داشــته باشــید. اینجا هم
كــم كاری نكــرده و برنامــه مخصوص 
خودش را ارائه داده كه كنترل كاملی به 
شما بر روی رم مورد عالقه تان می دهد. 
وقتی پشت جعبه را نگاه می كنید متوجه 
می شوید كه این محصول تماما ساخت 
تایوان اســت. دقــت كرده اید كه اغلب 
تولیدكننده های بزرگ سخت افزارهای 
گیمینگ و زیبا همگی تایوانی هستند؛ 
و همیــن   Asus، MSI، Gigabyte
G.Skill و كلی شركت ریز و درشت دیگر.

اخبار 
تکنولوژی

باتخفیف خرید کنید
هانی یک افزونه برای مرورگر اینترنت شماست كه كمک 
می كند هنگام خرید از ســایت های خارجی مثل آمازون 
مقداری پول پس انداز كنید. وقتی می خواهید از سایتی 
مثل آمازون خرید كنید، در هنگام پرداخت سایت به شما 
می گوید اگــر می خواهید می توانیــد از كدهای تخفیف 
اســتفاده كنید اما پیدا كردن این كدهــا در اینترنت كار 
ســختی اســت و معموال ۳۰درصد آنها كار می كند. برای 
همین ســازنده این افزونه، آن را طوری طراحی كرده كه 
هنگام خریــد در صورت وجود كد تخفیف آن را به شــما 
نشــان می دهد و شما می توانید خیلی سریع كد تخفیف 

را وارد كنید و خرید خود را تمام كنید.

ســازنده این افزوده رایان هادسون است كه ایده ساخت 
آن وقتی به ذهنش خطور كرده كه در حال سفارش دادن 
پیتزا بــرای بچه هایش بوده اســت. او هنگام خرید قصد 
داشته به دنبال كد تخفیف بگردد اما بچه های گرسنه غر 
می زده اند و به او اجازه نمی داده اند. همان موقع به فكرش 
می رسد كه خیلی خوب بود اگر برنامه ای وجود داشت كه 
به صــورت خودكار یافتن كد تخفیف را انجام دهد و هانی 

از اینجا متولد شد.
در این برنامه یک ویژگی به نام طالی هانی وجود دارد كه 
به شــما امكان می دهد با جمع كردن شان آنها را به گیف 
كارت تبدیل كنید. وقتی سكه هایتان حداقل هزارتا شد، 

یک گیف كارت ۱۰ دالری به شما داده می شود.
این افزونه ادعا می كند كه هر فرد به طور متوســط در ماه 
۳۵دالر تخفیف می گیرد كه مبلغ نسبتا باالیی است. این 
افزونه را به راحتی می توانید برای كروم، فایرفاكس، اپرا و 

سافاری نصب كنید.

افزونه کاربردی
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کرونا به ایران رسید
کرونا پس از حدود یک ماه باالخره پایش را به 
ایران باز کرد؛ آن هم در شــهر قم و متأسفانه 
با جان باختن دو نفر از هم وطنان مان. شیوع 
ایــن ویــروس تــرس و واهمــه ای بیــن مردم 
انداخته و شــریفی ها هم از این موضوع دور 

نمانده اند.

حج میرزاعلیان 

 بــا اینكه دو نفرمبتال به كرونا مــردن میگن كرونا تحت 
كنترلــه. منو یاد خوابگاه انداخت، وقتی كه داشــتم با 
یكی كه ساس به فناشــون داده بود صحبت می كردم. 
می گفت: »وقتی فقط یک ســاس در اتاق ببینی به این 
معنیه كه هزاران ســاس توی اتاق دارید.« حاال اوضاع 

تحت كنترله، حال ما خوب است. و شیر آب هم واز!

 Nimool

بیاید همگی با هم شنبه حذف ترم كرده و ۴ ماه در خانه 
بنشینیم بلكه این ویروس باد آورده را باد ببرد

 AliBT

تنها امیدم اینه كه ژنوم ما ایرانیا به كرونا ویروس مقاوم باشه

جبران علیرضا جبران 

دوستان، این استمپ های مهر انتخابات چون همه ی 
مردم میان بهشون انگشت میزنند ممكنه منبع انتقال 

ویروس خطرناک كرونا باشه.

 Bahar

دارم فک میكنــم بعد كرونا خدا چیو واســه ایرانیا كنار 
گذاشته:(( برنامش واسه غول مرحله آخر چیه:((

 SamanMovahedirad

دیروز قرنطینه ۱۴ روز ایرانی های بازگشته از چین بدون 
یک مــورد مثبت تمام شــد و امروز از وزارت بهداشــت 
خبر رســید كه در قم دو مورد تایید شده اولیه از ابتال به 

كرونا داریم.
خالصه كه #كرونا از #قم وارد ایران شد.

چهل روز بعد
هفته قبل چهلم جان باختگان حادثه سقوط 
هواپیمای اوکراینی بود؛ ۱۷۶ مسافر که ۱۶ 
نفرشان هم از دوستان و هم دانشگاهی های 
ما بودند. روح شان شاد و یادشان گرامی باد.

سنِگ پا 

»حافظــه« هم چیز عجیبیه. بدین صــورت كه چهل روز 
می گذره ولی یادت نمیره. یادت نمیره كه مثل روحی چنان 
نگون بخت شدی كه دیگه هیچ حادثه ای آشفته ت نمیكنه.

 Fatemeh Amini

چهــل روز گذشــت ... پدرومادر یكــی از همین بچه ها 
می گفت موقعی كه می خواستن بچه مو دفن كنن حتی 
نذاشتن ببینمش. نذاشتن ببینم اصال دارن چی رو خاک 
می كنن. نذاشتن خودمون قبرشو تعیین كنیم. خودشون 

انتخاب كردن، ارزش قبر رو هم با دیه ش صاف كردن.

 Mohammad Mollanoori

نمی دونم بابت چنین نگاهی باید شرمنده باشم یا نه، اما 
تــو این چهل روز هربار به اون بچه ها فكر می كنم دقیقا 
این فكر تو ذهنم میاد كه اگر خون اون بچه ها نبود، شاید 

رقابت بزرگواران را پایانی نبود.

 Zeynab Zare

و خب هیچكس هنوز نتونســته حال #مادر_شــریف 
داغدار رو بفهمه...

چه مادری كه پاره ی جگرش تو هواپیما بود؛ چه مادری كه 
دسته گلش رو سی ساله گم كرده؛ چه مادری كه بچه ش 
ســر َجوونی رفت تا االن یه عده بشینن سر چهار تا رای، 
شرافت خودشون رو زیر پا بذارن و همدیگه رو پاره پاره كنن!

حاج خلیل و شرکا 

یادمون نمیره كیا بودید ...
یادمون نمیره چیكار كردن باهاتون ... 

یادمون نمیره چه روزای غم انگیزی رو برامون ساختن ...
چهل روز گذشت ... 

#دانشكده_كامپیوتر 
#چهلم_هواپیمای_اوكراینی #سقوط_هواپیمای_

اوكراینی

چالش انتخاب واحد و پذیرش
هم زمانی ترمیم با چالش هــای بزرگش برای 
دانشــجویان ناکام در ثبت نام با اعالم نتایج 
اپالی روزهای غم و شادی را در دانشگاه بین 
افراد مختلــف توزیع می کند. ممکن اســت 
َرند آخر باشــی بــرای ترم ۸ و هیــچ واحدی 
گیرت نیامده باشــد ولی پذیرش از دانشگاه 
موردعالقه ات گرفته باشی؛ در نتیجه هنوز 
درســت تمام نشــده که بتوانی بروی، چون 

آموزش به تو واحدهایت را نمی دهد. 

 antagonist

تا كسی روح خود را به ابلیس نفروخته باشد، در انتخاب 
واحد و ترمیم به جایی نخواهد رسید.

هل 

ولی من چیزی كه فهمیدم از اپالی این بوده كه استادا 
واقعا شریف و فارغ التحصیل شریف رو قبول دارن. پس 

بیاین هی الكی نزنیم تو سر خودمون و دانشگاه.

 Ali Madani

یكی از بچه ها ۲ هفته پیش تصمیم به اپالی گرفت
۲ روز پیش تافل داد

شنبه میره واسه كارهای ویزا!
#شاخ

 Moeid

در حالــی كه فكر به موضوع اپالی آزاردهندســت، این 
موضــوع كه ترم 8 ایم باعث میشــه همــه ی مخلوقات 
خدای متعــال بخوان در مورد اینكــه در آینده چی كار 

كنم بهتره نظر بدن!

مینا اصغرزاده 

واال ما شورای صنفی نداریم وگرنه الطاف م. آموزشی مون 
گــوش فلک رو كر میكرد. شــما فكر كن اســتاد درس 
موافق، تی ای و تكنســین آزمایشگاه موافق! رفتیم به 
م.آموزشی میگیم ساعت آز رو نیم ساعت بنداز اونور كه 
تداخلش رفع شه ما ۳۰ نفر آدم بتونیم این آز رو برداریم 

كه تابستون كارآموزی بریم. گفت هرگز.

از هر دری سخنی

 Awat  )ئاوات(

# مادر_شــریف_من رو راه نــدادن بــرای 
بزرگداشــت فرزنــد كشــته شــده اش توی 
هواپیما چون اســمش تو لیســت حراست 

نبود.

 Pooya Mosaddegh

به این فكر می كنم كه صد سال بعد تو كتاب 
تاریخ مدارس چی می نویسن. آبان ۹8 میاد 

توش؟ سقوط هواپیما؟
احتماال اینا وقایع بزرگی نیســتن تو تاریخ. 
نهایــت نصــف خط. یــه گوشــه از یه فصل 

كوچیک.
بــه ایــن فكــر می كنم كه پشــت هــر خط 
رد  روش  از  ســاده  كــه  تاریــخ  كتــاب 
و  بــوده  دل  خــون  چقــد   می شــدیم 

نمی فهمیدیم...

 Dr.ghodraty

آمار كرونا ویروس در ایران 
قبل از ۲۲ بهمن: ۰ نفر 

صبح ۲ اسفند: ۲ نفر مبتال 
بعدازظهر ۲ اسفند: ۲نفر فوتی

۳ اسفند:...68۳۰ نفر مبتال 

شریف انتخاب چهارمم بود 
مــن از اول بــا درس خونــدن حــال نمی كــردم اما به 
خاطر پدرم ســعی می كــردم معدلمو بــاالی ۱۹ نگه 
دارم. همیشــه دوست داشتم كار كنم و نهایتا سیزده، 
چهارده ســاله  بودم كه توی حوزه طال و جواهر مشــغول كار شدم. 
كنكور رو دادم و زمان انتخاب رشته رسید. دلم می خواست بتونم برق 
بخونم اما رتبه م اجازه نمی داد تا اینكه كاردانی الكتریک دانشگاه 
صنعت هوانوردی قبول شــدم. خیلی دانشــگاه خوبی بود، چون 
داخل محوطه پر هواپیما بود و هر چیزی رو كه تئوری می خوندیم، 
می تونســتیم با چشم ببینیم. درسمو می خوندم اما تو ذهنم كارای 

بهتری رو برای خودم می دیدم.
از سال ۹۱ وارد مجموعه های مختلف شدم؛ مثال از طریق همكاری 
با شركتی كه كار تجهیز شبكه انجام می داد، وارد شركت های مختلف 
دیگه ای توی ایران شدم؛ شركت ماموت، دخانیات و... كسب تجربه 
و كار توی این شركت ها از درس خوندن برام جذاب تر بود. از یه سالی 

به بعد به خودم گفتم: »خب دیگه دوراتو زدی؛ یه جا آروم بگیر.«
دنبــال یه كاری بودم كــه فرهنگی و پاره وقت باشــه، چون صبح ها 
دانشگاه بودم. جنبه مالی اش برام مهم نبود، چون زیاد پول درآورده 
بودم. این شــد كه سر از روزنامه جام جم درآوردم اما دیدم ساختاری 
كــه داره با چیزی كه توی ذهنم بوده كامــال متفاوته. فكر می كردم 
جای آرومیه و می تونم به همه كارای دیگه م برســم اما خب مثال یهو 
ساعت ۲ شب زنگ می زدن و كار داشتن... تو ذهنم دنبال این بودم 
كه آدم اثرگذاری باشــم اما دیدم اینجا عمال كارمندم و ســال ها بعد 
می خوام بشم یه مدیر میان رده. تصمیم گرفتم از روزنامه بیام بیرون 
و رفتم فرودگاه امام. یه مهندســی اونجا بود كه آدم جوون گرایی بود 

و به جوون ها میدون می داد. یه تیم پنج نفره درست كردیم و تصمیم 
گرفتیم تغییراتی تو فرودگاه ایجاد كنیم. اولین كاری كه كردیم این 
بود كه عیب های فرودگاه رو در بیاریم. نتیجه این شــد كه طی مدت 
كوتاهی همه با ما دشمن شدن ولی خب اثرگذاری مون رو داشتیم.

تقریبا یک سال تو فرودگاه بودم. بعدش دوباره برگشتم سراغ بازار و 
همون كار طال و جواهر. با دو ســه تــا از بچه ها كارگاه راه انداختیم؛ 
از كارگاه طراحی شروع كردیم و بعد كم كم گسترشش دادیم، چون 
كمال گــرا بودم، تصمیم گرفتم برم یه مدركی هم بگیرم. فضای بازار 
مثل دانشگاه نیست كه هر سوالی داشتی از استاد بپرسی و جوابتو 
بگیری. من توی بازار برای چندتا سوال مجبور بودم یا برم شاگردی 
یكی رو بكنم تا یه ســال بعد جواب بگیرم یا اینكه پول بدم براش كه 
نهایتا برای یک صفحه پشــت ورو ســوال مجبور شدم ۲ میلیون پول 
بدم. خالصه احساس نیاز كردم كه برم دانشگاه، چون استادا بدون 
هزینــه ای بهت اطالعــات می دن و این بچه ها هســتن كه مقاومت 
می كنن. رفتم كنكور ثبت نام كــردم و آروم آروم درس می خوندم. به 
بقیه كارام می رسیدم و در كنارش درسم می خوندم. به خانواده  هم 

نگفته بودم كه كنكور دادم.
روزی كه رتبه ام اومد، شیرینی گرفتم بردم خونه. همه فكر می كردن 
شیرینی ازدواجمه. باور نمی كردن كنكور دادم. توی انتخاب رشته 
ســه تا انتخاب اولم همون دانشــگاه قبلی بود. بعدش شریف بود. 
اون سال دركمال ناباوری اون دانشگاه ورودی نگرفت و من انتخاب 
چهارم یعنی هوافضای شریف قبول شدم. بازم نمی دونستم ثبت نام 
كنم یا نه. گفتم حاال می رم اگه نخواســتم انصراف می دم ولی خب 

موندگار شدم.

مریم 
اشتهاردی

مردمان شریف
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اضطراب در چهره 
قهرمان کشتی جهان

داشتم خبر تفاهم نامه فدراسیون كشتی 
ایران با دانشگاه شــریف را می خواندم 
كه آقای بابایی گفت: »مهمان خارجی 
دارید دكتر«. هول شدم و سریع كلماتی 
مثــل expect و except و... را كه با هم 
قاطی می كــردم، مرور كردم كه مهمان 
آمــد داخل و دیدم روس اســت! رئیس 
فدراسیون كشتی روسیه بود. مضطرب 
بود. گفتم: »میخاییل مشكل چیه؟« جا 
خورد: »تو هم فارسی حرف می زنی؟« 
گفتم: »مرد حســابی! من ایرانی ام، تو 
روسی. من باید تعجب كنم!« بعد نگاهی 
به تلفن همراهم انداختم و دیدم هوای 
مســكو منهای هزار درجه است و نگو با 
وی پی ان آمده ام سر كار و لوكیشنم امروز 

روسیه است.
یک فرم تعیین موضوع پایان نامه دانشگاه 
را بــه مــن داد: چشــم انداز پنج ســاله 
فدراسیون كشتی ایران، استاد راهنما: 
دكتر مجتهدی، اســتاد همــكار، دكتر 
علیرضا دبیر، دارنده مدال طالی كشتی 
آزاد المپیک سیدنی! فكر نمی كردم در 
فاصله كمتر از نیم ساعت از خواندن خبر 
تفاهم نامه دانشگاه با فدراسیون كشتی 
ایــران، میخاییل مامیاشــویلی، رئیس 
فدراسیون كشتی روسیه و دارنده مدال 
طــالی المپیک 88 ســئول فرم تعیین 
موضوع پایان نامه دانشــكده مدیریت و 
اقتصاد را روی میز من بگذارد! شــاید از 
سرعت سازمان اطالعات روسیه تعجب 
كرده باشید ولی من از سرعت تیم دكتر 
آراستی تعجب كردم كه یک دانشجوی 
دكترا هم بــرای این كار تعیین كرده بود 

در این نیم ساعت!
میخاییــل از من پرســید كه بــه نظرت 
ایرانی هــا می خواهند چه كنند؟ گفتم 
من وطن فروش نیستم. گفت: »هركس 
قیمتی دارد«. گفتم: »من ندارم. ما كلی 
شــهید دادیم، انتخابات داریم و فالن« 
گفــت: »تلگرامت رو قطــع می كنما«. 
قانع شــدم و بــرای او پیش بینی كردم 
كه احتماال چشــم اندازی كه دانشگاه 
صنعتی شریف برای فدراسیون كشتی 
ایــران ترســیم خواهد كرد شــامل چه 

چیزهایی است:
-  فدراســیون كشــتی ایران تا پنج سال 
آینــده ســرآمد در آمــوزش، پژوهش و 
اثربخشــی اجتماعی در جهان، به ویژه 

ایران خواهد شد.
- ۱۰درصد از كشــتی گیران ایران را در 
المپیک ۲۰۲۴ كشتی گیران بین المللی 

تشكیل خواهند داد.
- فدراسیون كشتی ایران از لحاظ مالی 
از بودجه عمومی كشور مستقل شده و 
مازاد آن را به دانشگاه شریف هم كمک 

خواهد كرد و...
حرفــم را قطع كــرد و پس از تشــكر، با 
چهره ای راضی از اینكه خطری كشتی 
روسیه را تهدید نخواهد كرد، مرا به یک 
نوشیدنی دعوت كرد كه من نپذیرفتم تا 

حاشیه هایم بیشتر از این نشود.

دست از همه ُشستم و ِنشستم به كران /  چون بی تو گذشت، بگذرد بی دگران بر یاد تو، بی تو، این جهاِن گذران /  بگذاشتم، ای ماه و تو از بی خبران 
)رشیدالدین وطواط، قرن ششم، رباعیات( 

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به تصمیم، به فكر و تأمل قبل از آن، به طرح و نقشه ای 
كه برای بعد از آن در سر كشیده ایم. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به آنهایی كه دیروز 
توی صف ایستادند و لیست شان را كامل پر كردند، به آنهایی كه ۳۰ اسم برای نوشتن پیدا 
نكردند، به آنهایی كه رأی شــان سفید ســفید بود و به آنهایی كه ترجیح دادند شناسنامه 

را از گنجه گوشــه اتاق بیرون نیاورند. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به امید كه اگر 
نباشد، جانی در بدنی نمی ماند و اگر زیاده كند، ناامیدی بعدش سخت تر و شدیدتر است. 
اصال این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به ناامیدی كه به موقع و به اندازه اش می تواند 

بیشتر از خود امید به دردمان بخورد. 

۸52****۰۹۱2: بــا درود. یكی از دخترام ریاضی محض 
شــریف میخونه صــداش میكنم میگه وقت نــداره به من 

جواب بده!
  درود! واال دخترای شــریف این جوری ان کال. 
مــن هم هرکدوم رو صدا می کنم می گه وقت نداره به من 

جواب بده.
۳۷۷****۰۹۳۶: بعد از چند هفته ندیدن استادم، باالخره 

با بی میلی به دیدنش رفتم و گفت: بیا مقاله بدهیم!

و من چطــور می توانســتم نگویم كه چقدر دوســت دارم 
بیشتر ببینمش!

  ببیــن اگه از من می پرســی، االن هم شــیوه 
چشــمش فریب جنگ داره و داری غلط می کنی و صلح 

می انگاری ولی باز خودت می دونی.
۰۹۷****۰۹۳۷: سالم

لطفا راجع به اینكه قانونًا دانشجوی دكتری تمام وقته
ولی توی همون قانون فكری برای درآمدش نشده

یه مطلب كار كنید
بدیهی اســت كه مبالــغ ناچیــز ta و... توانایی پوشــش 
زندگــی رو نداره، از طرفی اجــازه كار )كه غیر قانونیه( در 

بهترین حالت موجب ضعف تحقیق میشه 
با تشكر

  اساســا در ایــن مملکــت مشــکل کارایی که 
سرمون درمی آرن نیســت؛ بلکه اینه که بعدش پولمون 

رو نمی دن نامردا!

تقدیم می شود به ...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

مطب 
دکتر انوچ

زمستان امسال، این لوله 
آب گرم پناه گربه ها بود. از 

این لوله ها کمتر نباشیم.

عکس و 
مکث

	z اســتاد شریف ما جلسه اول ترم گفت چون درس مان عقب است، باید بیشتر از وقت
عادی كالس شما را نگه دارم و درس بدهم.

	z .استاد شریف ما ابتدای جلسه اول ترم گفت زودتر درس را شروع كنیم كه وقت »ذیق« است
بچه ها گفتند: »این همه وقت تا آخر ترم مانده است، كجا وقت مان كم است؟« و استاد گفت: 

»مگر ذیق از ذی قیمت نمی آید، به معنی گران بها؟«

	z اســتاد شریف ما با توهین و بد درس دادن مجبورمان كرد برویم از ریاست دانشكده
بخواهیم نظرسنجی زودهنگام برگزار كنند. نتیجه نظرسنجی برای استاد مربوطه خوب 

نشد، پس معاونت آموزشی شریف ما گفت مشكل از دانشجوهاست!

	z ۹۰ استاد شریف ما یادش رفت امتحان پایان ترم دارد. بعد از اینكه به او زنگ زدند، با
دقیقه تأخیر به جلســه امتحان رســید، در حالی كه برگه را چاپ نكرده بود و سواالت 
را می خواند كه دانشجوها بنویسند. بدون اینكه عذرخواهی كند، گفت؛ »شنیدم به 
معاون آموزشــی اعتراض كردید؟« و كل مدت امتحان با گفتن جمالتی مثل »نمودار 
نمی زنم«، »كســانی كه اعتراض كردند، بعد امتحــان بمانند وگرنه كل كالس را مثل 

آنها می دانم«، »نمره بد توی كارنامه تان ثبت می كنم« و ... دانشجوها را تهدید كرد.

استاد 
شریف 
ما ...

پیچک

)20(

صفحه آخر

شرح 
هجران
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