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گزارشی از صحبت های استاد گلشنی درباره وضعیت دانشگاه و دانشجوها

ام المسائل دانشگاه ما 
غرور است

حب الحسین یجمعنا
وقتی قرار شد این متن را 
بنویسم، تصمیمم بیشتر 
این بود کــه این بار جای 
آن عقل کل نباشــم که 
می رود آن باال می نشیند 
و از آن باال ســعی می کند همه چیــز را تحلیل 
کند و در دودوتاچهارتای خــود بگنجاند. مثل 
همه زائران اربعین باشــم که در یک سطح و با 
یک سمت و آن هم نســبت با سیدالشهدا )ع(، 
باهــم راه می رونــد و باهم خاکی می شــوند و 
باهم مریض می شــوند و باهم و باهم و باهم... . 
می خواستم این بار محلول در این چند میلیون 
نفر باشــم، بدون ذره ای خودبرتربینی که چند 
تســت کنکور و دوســه تا مهندس گفتن باعث 

ایجاد آن شده است.
معجزه اربعین منظومه ایســت از انســان هایی 
بــا تیپ هــای گوناگــون، باورهــای دینــی 
مختلــف، عقایــد سیاســی متنــوع و خالصه 
هرگونه اختالفی که درمقابل جاذبه حســینی 
به اصطــالح کــم می آوردند و محلــول درهم 
می شوند؛ از اســتاد و دانشجو و کارمند گرفته تا 
ایرانی و عراقی و اروپایی، تا مسلمان و مسیحی 
و ارمنی، تا باحجاب و بدحجاب و تا اصالح طلب 

و اصولگرا.
این موضــوع را که دقیقــاً چه چیــزی باعث 
می شود مرد کشــاورزی زن و بچه اش را بیرون 
از خانه اســکان دهد تا چند زایر که هفت پشت 
به او غریبه هســتند، راحت بتوانند خســتگی 
پیــاده به ســمت کربالرفتن را جبــران کنند، 
هنوز دانشمندان مشــخص نکرده اند. محققان 
هنوز نمی داننــد چگونه می تــوان به کودکی 
دوسه ســاله با لباس های خاکــی و بدون حتی 
یک جفت دمپایی ســاده یــاد داد چندهفته از 
صبح تا شــب از بازی بچگانه اش بزند و به زوار 
خدمت کند. از این دست ســؤاالت زیاد است. 
زیاد می توان از این ســؤاالتی بپرسیم که هنوز 
برای آن جوابی ازجنس عقــل زمینی خودمان 
نداریم. می دانیم که چیزی هست؛ اما همین که 
می خواهیم جواب دهیــم، همه چیز از ذهنمان 
می رود. درست مثل زمانی که می خواهی راهی 
شــوی و با خودت قرار می گــذاری حتماً همه 
خواســته هایت را بگیری؛ ولی وقتــی زیر قبه 
می روی، فراموش می کنی چه می خواستی که 
این همه راه آمدی! محو تماشــا می شوی، محو 

این همه... .
کربالی اربعین از آن نادیدنی هاســت که حتماً 
یک بار باید آن را دید و بعدش باید دید آیا کسی 

می تواند از آن دل ببرد؟ 363روز تا اربعین...
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بشنو از نی
حسین علیزاده یکی از آهنگ سازان معروف ایرانی است که فارغ التحصیل دانشکده  
هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. گروه موسیقی شریف این بار سراغ آلبوم موسیقی 
»نی نوا« اثر حســین علیزاده رفته است و ارکستری که اکثرش را دانشجویان شریفی 
تشکیل می دهند، این آلبوم را با نی و ویلن و ویلن سل و ویلن آلتو بازنوازی خواهند کرد. 

کانون موسیقی دانشگاه سه شنبه ساعت 17 در آمفی تئاتر مرکزی، میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود. اگر به کانال 
کانون موسیقی sharifmusicgroup@ سری بزنید، هم می توانید تیزر این کنسرت را پیدا کنید و هم نحوه  ثبت نام را 
متوجه  شوید. در حال حاضر این کنسرت فقط یک روز است؛ اما درصورت استقبال ممکن است دوباره تمدید شود.

مزایده
دانشگاه قصد دارد غرفه هایی را که در ادامه ذکر می شود، ازطریق برگزاری مزایده عمومی 
به شــرکت ها یا افراد واجد شرایط واگذار کند. بوفه خوابگاه احمدی روشن و طرشت۲، 
اتوشویی خوابگاه طرشت۳، آرایشگاه مردانه خوابگاه شهید وزوایی، فروش کیف و کفش، 
خدمات مسافرتی و سوپرمارکت در  مرکز خدمات رفاهی دانشگاه، ازجمله این غرفه ها 

هســتند. متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد شرکت در مزایده به مبلغ ۲0هزار تومان و بازدید از غرفه، تا فردا 
به دفتر مدیریت حقوقی و امور قراردادها واقع در طبقه دوم ساختمان اداری و مالی، به شماره تماس6616۴۴6۵  
مراجعه کنند. برای کسب اطالعات بیشتر درمورد این مزایده به سایت دانشگاه، قسمت اطالعیه ها مراجعه کنید.

فارغ التحصیالن فعال شریف
مدتی است که انجمن فارغ التحصیالن فعالیت های خود را به طور درخورتوجهی افزایش 
داده است؛ از گسترش فعالیت ها در حوزه  ورزشی گرفته تا ورود خوبی که به فعالیت های 
فرهنگی داشته است. از برنامه های اخیر این گروه می توان به گردهمایی عالقه مندان به 
نجوم و جلسه کتاب خوانی اشاره کرد. دوشنبه  این هفته انجمن فارغ التحصیالن نشستی 

را برگزار می کند با موضوع »فرهنگ عاشورایی و درس های عاشورا برای امروز ما« که با حضور دکتر علی مطهری، نماینده 
مجلس و عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشکده الهیات دانشگاه تهران همراه خواهد بود. برای شرکت در این سخنرانی 

تا آخر امروز مهلت ثبت نام دارید. برای آگاهی از چگونگی ثبت نام به @SharifAlumniAssociation مراجعه کنید.

آخرین انتصابات شریفی 2
در ادامه انتصابات شریفی، مدیر جدید امور بین الملل دانشگاه و معاونان پژوهش و روابط 
بین الملل برخی از دانشکده ها معرفی شدند.رئیس دانشگاه، دکتر عبدالرضا سیم چی را در 
مقام مدیر جدید امور بین الملل دانشگاه معرفی کرد. وی همچنین در برخی از دانشکده ها 
معاونان پژوهش و روابط بین الملل را که معاونتی جدید در دانشکده هاست، به مدت دو سال 

منصوب کرد. دکتر حاللی در دانشکده مواد، دکتر جمالی در دانشکده شیمی، دکتر موسوی در دانشکده م.شیمی 
و نفت، دکتر خلج در دانشکده برق، دکتر استکانچی در دانشکده عمران، دکتر کریمی پور در دانشکده فیزیک، دکتر 

پورنکی در دانشکده ریاضی، دکتر نجات پیشکناری در دانشکده مکانیک و دکتر نجفی در دانشکده صنایع.
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محمدامین ســرخی با رأی شورای مرکزی،   
دبیر انجمن اســالمی دانشجویان مستقل 
دانشــگاه شــد. قبــل از او ســجاد نراقــی 

عهده دار این مسئولیت بود.
نمایــش عمومــی و نقــد و بررســی فیلــم   
و  بــا حضــور   )۲007(  REC ســینمایی 
ســخنرانی پردیــس عزیــزی، فیلم ســاز 
و منتقــد، دوشــنبه ســاعت 1۵:۳0 در 
می شــود.  برگــزار  مرکــزی  آمفی تئاتــر 
بــرای خریــد بلیــت بــه کانــال تلگرامــی 

CinemaSUT@ مراجعه کنید.
مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی   
شــریف، دو کتــاب جدیــد را در زمینه های 
فنی مهندسی با عناوین »مکانیک سیاالت 

پیشرفته« و »آنالیز حقیقی« منتشر کرد.
جمعی از دانشجویان دانشــگاه با طراحی   
و ســاخت نرم افــزاری، ســوپرمارکت های 
آنالیــن »نخــود مارکــت« را در پیام رســان 
تلگــرام راه انــدازی کرده اند. ایــن نرم افزار 
در قالــب بــات تلگرامــی اســت و کاربران 
می توانند با انتخــاب محله خــود در آن، از 
ســوپرمارکت هایی که در ناحیه آن هاست، 

کاالی موردنیاز خود را خریداری کنند.
به منظور گسترش همکاری های علمی و فنی   
و پژوهشی، تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه 
و سازمان ملی استاندارد ایران، با حضور دکتر 
فتوحی رئیس دانشــگاه و خانــم پیروزبخت 

رئیس سازمان ملی استاندارد امضا شد.
فــروش در هــر کســب و کاری، آن بخشــی   
است که برای ســازمان درآمدزایی می کند. 
»اردوگاه فروش« رویدادی دوروزه اســت که 
در آن دانشجویان اطالعات جامعی را درباره 
واحد فروش یونیلیور، شــرکت چندملیتی 
می کننــد.  کســب  بریتانیایی هلنــدی، 
دانشجویان رشــته های مهندسی صنایع و 
مدیریت و MBA گروه هدف اصلی این برنامه 
را تشــکیل می دهند. برای کسب اطالعات 
بیشــتر و  ثبت نــام در این رویــداد، به آدرس  

www.unilever4u.com مراجعه کنید.
پس از پایان مرحله اول مســابقات قهرمانی   
والیبــال دانشــکده ها، تیم هــای عمران، 
صنایع، علم مواد،  م.شیمی و نفت، کامپیوتر 
و مکانیک بــه مرحلــه دوم گروهــی صعود 
کردند. ســه تیم اول در گروه A  و سه تیم دوم 
در گروه B  باهم رقابت می کنند. مرحله دوم 

این مسابقات از دوشنبه آغاز می شود.

هفته گذشــته پوستری پر از سبزی و میوه در ُبردهای دانشــگاه خودنمایی می کرد که دعوت نامه ای بود از گروه دوستداران محیط زیست  گزارش
برای اهالی دانشــگاه برای حضور در اولین جلسه حلقه گیاه خواران. گیاه خواری در ادبیات دانشجویی و حتی جامعه به شوخی استفاده محمد فالحی

می شــود و خیلی ها در لحظه اول، زندگی ای عاری از گوشــت و غذای گرم و پر از ســبزی و میوه ســرد را تصور می کنند. برخی هم می گویند که فقط آدم باید 
مریض باشــد که خود را این قدر از لذت خوردن گوشــت و لبنیات محروم کند. مگر می شود آدم استیک داغ و خوشــمزه با سس قارچ را نخورد؟ مگر پیتزای 
بدون گوشــت چرخ کرده را می توان از زندگی حذف کرد؟ مگر می توان در سفر به طرقبه و شــاندیز شیشلیک نخورد؟ کیک شکالتی پر از خامه هم اگر با من 
در اتاق تنها باشد، نفر سوم شیطان است! این سؤاالت از ذهن ما می گذرد، بدون آنکه پای صحبت گیاه خواران نشسته باشیم و با کیفیت و اهداف این سبک 

زندگی آشنا شویم.

دوشــنبه 1۵ آبــان گروه دوســتداران محیط زیســت 
دانشــگاه، میزبــان عالقه مندان آشــنایی با ســبک 
زندگــی گیاه خواری بود. ســخنران اول ایــن رویداد، 
خانم هلیا نوید از انجمن »بشــقاب ســبز« بود. او پس 
از معرفی انجمــن خود به عنوان انجمنــی مردم نهاد، 
به فعالیت های حقیقی و مجازی آن، ازجمله برگزاری 
سمپوزیوم صلح و سبک زندگی در سال گذشته اشاره 
کرد. از مهم ترین اهداف انجمن »بشقاب سبز« مقابله 
با بحران محیط زیســت و بحران آب در ایــران خوانده 
شــد. دراین مــورد آمارهایی ارائه شــد که نقــل آن ها 
می تواند روشــنگر باشــد. آن طور که مؤسس انجمن 
»بشقاب سبز« اشــاره کرد، سهم صنعت دام پروری در 
تولید گازهای گلخانه ای 18درصد و بیشــتر از ســهم 
1۳درصدی صنعت حمل ونقل در جهان است. طبق 
گفته خانم نوید، سبک زندگی گیاه خوارانه در مقابله با 
بحران های جنگل زدایی و خشک ســالی نقش مهمی 
دارد و مهم تر از آن به سالمتی انسان ها کمک شایانی 
می کند. او همچنین به ابتکار انجمن »بشــقاب سبز« 
در راه انــدازی کمپین دوشــنبه ها و چهارشــنبه های 
بدون گوشت اشاره کرد. رئیس انجمن »بشقاب سبز« 
به نقل از گزارشــی از سازمان بهداشــت جهانی، سه 
آســیب را در جهان در نتیجه مصرف گوشت برشمرد: 
اولی باکتری های مقاوم شده دربرابر آنتی بیوتیک ها، 
دومی بیماری های مزمن و سومی هم گرمایش جهانی. 
علت مقاوم شدن باکتری ها به آنتی بیوتیک ها مصرف 
بیش از حد این آنتی بیوتیک ها در غذای دام هاســت. 
علت آن هم این است که دام پروری، صنعتی است که 
فقط به بهره وری و کمیت بیشــتر فکر می کند و دام ها 
را در کمترین فضاهای ممکن با ازدحام بســیار و بعضًا 
نمور و کم نور نگهداری می کنــد. بنابراین برای آنکه از 
بیمارشدن دام ها در این وضعیت نامناسب جلوگیری 
کنــد، مقادیر زیــادی آنتی بیوتیک به بــدن آن ها وارد 
می کند که ایــن داروها در چرخه مصرف گوشــت، یا 

حتی ازطریق کود دامی وارد بدن انسان ها می شوند. 
همچنیــن وی از مؤسســه تعیین معیارهای ســالمت 
دانشگاه واشنگتن نقل کرد که عامل ۳میلیون مرگ را 
در سال ۲01۵ در جهان، مصرف محصوالت گوشتی 

فرآوری شده بوده است.
 بعد از خانم نوید، آقای مسعودبیگی سخنرانی کوتاهی 
را ارائه کرد. او به گیاه خواری به عنوان سبکی از زندگی 
اشــاره کــرد و آن را از دیدگاه باالتری بــا عنوان »صلح 
درونی« خواند. مســعودبیگی اذعان کرد که انســان 
الزم است به مرحله صلح درونی رسیده باشد تا بتواند 
ســبک زندگی گیاه خواری را آغاز کند. او همچنین دو 
شخصیت را برای رســیدن به صلح درونی معرفی کرد. 
اولین شــخصیت کارل گوســتاو یونگ، روان پزشک و 

فیلســوف بزرگ سوئیسی بود و شــخصیت دوم خانم 
دبی فورد. مسعود بیگی به حضار برای رسیدن به صلح 
درونی، رجوع به افکار و نوشته های یونگ و دبی فورد و 

کتاب او »نیمه تاریک وجود« را پیشنهاد کرد.
بعــد از بیگی، آقــای معیــن قهرمان نــژاد از فعاالن و 
نویسندگان حوزه گیاه خواری سخنرانی کرد. سخنرانی 
قهرمان نژاد حول موضوع »رژیم کامل خام گیاه خواری 
بدون نمک« بود. او برخی بیماری هایی را برشمرد که 
در انسان ها بروز می کند اما مشابه آن در حیوانات آزاد 
مشاهده نمی شود و این گونه نتیجه گیری کرد که علت 
بروز بیماری در حیوانات محصورشــده توسط انسان 
نیز تغییر رژیم غذایی آن هاست و از این زاویه به اهمیت 

تغذیه در سالمتی موجودات و انسان اشاره کرد.

گزارش رویداد آشنایی با گیاه خواری در دانشگاه

دوستان خاص زمین
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جایی برای پیرها نیست
شورای صنفی دانشجویان کشور در راستای قانون بودجه  96 بیانیه ای داده است و در آن 
به سنجه  جدید دولت برای بودجه دهی به نهادهای آموزشی اعتراض کرده است. در قانون 
بودجه 96 به جای اینکه مبنای تخصیص بودجه، تعداد دانشجو باشد، تعداد دانشجو در 
سنوات مجاز تحصیلی است و در حوزه آموزش عمومی هم در بسیاری از برنامه ها سنجه 

دانش آموزان در گروه سنی ذی ربط مبناست. در قسمتی از بیانیه شورای صنفی آمده است: »هر دوی این سنجه ها، 
نشانگر روند کاالیی شدن هرچه بیشتر آموزش عمومی و عالی است. در ایران که بنا بر سرشماری های عمومی بیش از 10 
میلیون نفر از جمیعت بی سواد و بیش از 18 میلیون نفر کم سواد هستند، چنین رویه هایی بسیار آسیب زا خواهد بود«.

رایانش
احتمااًل ورودی های ســال 9۲ و 9۳ دانشکده کامپیوتر باید نشریه »رایانش« را به 
خاطر داشته باشند؛ نشریه ای که صاحب امتیاز آن گروه علمی دانشکده کامپیوتر 
ssc است و اســفند 9۲ تأسیس شد. »رایانش«  در دو ســال گذشته چاپ نشده و 
فعالیتش قطع شده بود. جدیدًا بچه های ssc دوباره دست به کار شدند و قرار است 

»رایانش« مجددًا منتشر شود. اولین شماره آن نیز همین امروز چاپ می شود و دردسترس عالقه مندان قرار 
می گیرد. مطالب این نشــریه مانند بسیاری دیگر از نشریات دانشــکده ای، از حوزه علمی گرفته تا ادبی و 

فرهنگی و دانشجویی را پوشش می دهد. امیدواریم بازگشایندگان زود خسته نشوند و از پا ننشیند.

96بــــــــخش  خـــــــبری آبان   20 شنبه    738 شماره 

استاد راهنما چیست؟ 
روز اولی که وارد دانشــگاه شدم، گفتند استاد 
راهنمای شما فالنی است. وقتی این را گفتند، 
کســی در آن اطراف نبود که بگوید این اســتاد 
گرامی وظیفه اش چیست. رفتم نزد او و در اولین 
برخورد، سالم و خوشامدگویی ای از سر تکلیف 
نثــارم کرد و برگه ای را برایــم امضا فرمود. دیگر 
با او تماســی نداشــتم، تا اینکه اول ترم جدید 
می شد و او می بایســتی برگه انتخاب واحدم را 
امضا می کرد. رابطــه من با او به همین بازکردن 
مجــوز ای دی یو و گاهــی اوقات امضــای برگه 

انتخاب واحد خالصه می شد.
این ماجرا برای دوره لیســانس است. در ارشد 
اوضاع بدتر اســت. در مقطع ارشــد مهم ترین 
وظیفه استاد راهنما، دادن مشاوره به دانشجو 
برای انتخاب زمینــه و موضوع دقیق پایان نامه 
است؛ اما خیلی از استادان یک سری موضوع 
آماده دارند و بدون توجه به عالیق و ویژگی های 
شخصیتی دانشجو، مسئله ای را به او معرفی و 
در برخی مــوارد تحمیل می کنند. موضوعاتی 
که بیشتر مقاله خیز هستند، تا کاربردی و استاد 
محترم بیشتر به فکر آخر کار برای خودش است 
که نامش نفر اول مقاله ثبت می شــود. مشکل 
دیگر تعــداد زیــادی از اســتادان دانشــگاه و 
به خصوص استاد راهنما این است که چندشغله 
هستند و در دانشگاه حضور الزم را ندارند؛ یعنی 
استاد برای درآمد بیشتر، وقت خود را با مشاوره 
به فالن شــرکت و تدریس در دانشگاه های آزاد 
پر کرده است و نمی تواند در خدمت دانشجوی 

ارشد باشد. 
یادمــان نرود بعد از تعیین موضــوع پایان نامه، 
نوبــت به تعریــف دقیق مســئله می رســد. در 
ایــن دوره باید مســئله طوری تعیین شــود که 
هماهنگ با امکانات دانشــگاه، دارای نوآوری 
و همچنین متناســب بــا مهلت پروژه باشــد. 
به همــه این مشــکالت اضافه کنید ایــن را که 
اســتاد به ازای هر دانشــجو مبلغــی را دریافت 
می کند که این مبلغ چندین برابر بودجه ایست 
که دانشــجو اجازه دارد برای پــروژه اش خرج 
کند. پس زحمت را دانشــجو کشــیده است؛ 
امــا نه تنهــا اجــری را دریافــت نکــرده، بلکه 
معمواًل پول زیادی هم خرج کرده اســت. البته 
شــنیده ام که این وضعیت بهتر شــده اســت؛ 
نه به واســطه افزایــش اعتبار برای دانشــجو، 
بلکــه بــا درنظرگرفتــن تخفیف هــای جدیــد 
 برای اســتادان در اســتفاده از برخی خدمات 

آزمایشگاهی.
خیلــی از ما در زندگی آموزشــی خــود مرتکب 
اشتباه شــده ایم که به نظر من اســتاد راهنما 
می توانســت با مشــورت خوبی جلــوی آن ها 
را بگیرد. راســتی، چــرا در پایان هر نیم ســال 
اســتادان دروس ارزیابــی می شــوند، امــا در 
پایان مقطع، از ارزیابی اســتادان راهنما غافل 

می شویم؟
ص.م / فارغ التحصیل ارشد شریف

برغــم چهارشــنبه های خلــوت  گزارش
دانشــگاه و موضوع اربعین، هفته فراز مالجعفری

جمعیــت  علــم،  و  فلســفه  نشســت  در  گذشــته 
درخورمالحظــه ای پای حرف های اســتاد گلشــنی 
نشســتند. حرف هایی که انعکاس درددل بسیاری از 

اعضای دانشگاه در سطوح مختلف بود. 
نشست با صحبت راجع به فلســفه وجودی علم و سیر 
تحوالت آن در طول تاریخ شروع شد؛ از آغاز علم با هدف 
فهمیدن طبیعت در یونان باســتان تا مکتب عشــری 
و پیامدهای منفی قرآنی دانســتن مطلق مســائل در 
آن. این مســیر منتهی به وضعیت کنونی علم و دانش 
در کشور و دانشگاه ما می شــود که به نظر استاد اصاًل 
خوب نیســت. به گفته اســتاد گلشــنی در چند دهه 
اخیر، اخالق، احترام، هویــت ملی و رغبت به خدمت 
از میان دانشگاهیان به خصوص دانشــگاه ما از میان 
رفته اســت. اگر از تمام دانش آموزان کشــور بپرســیم 
دلیل درس خواندنشــان چیســت، اکثر آن ها درس را 
راهکار خروج از کشور می دانند. معیار سنجش معلم و 
دانش آموز نمره و کمیت بوده و کسی به نوع نگاه و تفکر 
افراد اهمیت  نمی دهد. نباید فقط به آموزش علمی در 
افراد محدود شد، فرد در خأل انسانی کار نخواهد کرد و 

با جامعه تعامل خواهد داشت.
 به باور دکتر گلشــنی همین می شــود که ما در شروع 
انقالب از کره جنوبی جلوتر بودیــم و االن عقب تریم. 
تمــام افراد در تمامی ســطوح، خود را برتــر از دیگران 
می بینند و طــوری رفتــار می کنند که انــگار در همه 
 زمینه هــا تخصص دارنــد و با این جــو وضعیت هرروز 

بدتر می شود. 

خودمان را از دست ندهیم
بخش دیگــری از صحبت های 
جع بــه  را گلشــنی  دکتــر 
ازدســت دادن نیروهــا و افــراد 
کشــور بود. او با زدن مثال های 
بــا  پرشــمار تفاوت هــای مــا 
کشــورهای دیگر را تبیین کرد؛ 
مثال هایی از ســفرش به چین 
و میهن دوســتی درشرق دور تا 

هندی که دیگر جهان سوم نیست تا وضعیت جذب در 
کشورهای اروپایی و آمریکا. وی در این بخش گفت: »ما 
در کشور خودمان افراد را با بحث های بی دلیل راجع به 
داشتن مقاله یا موضوعات مادی رد کرده و ناخودآگاه 
آن ها را به ســمت خروج از کشــور هدایــت می کنیم. 
ارزش گذاری براســاس تعــداد مقــاالت و ISI، توطئه 
دشمن است. این درحالی است که در کشورهای غربی 
همین افــراد را بــه بهترین وجه 
حمایــت کــرده و از توانایی های 

آنان استفاده می کنند«.
به گفته دکتر گلشــنی از ســوی 
دیگر در چند ســال اخیر هویت 
ملی از میــان رفته اســت. دیگر 
کســی میل  خدمت به کشــور را 
نــدارد و عرق میهنــی هم وجود 
ندارد که بتوان بــر آن تکیه کرد. 
این وضعیت باعث شــده اســت 
افراد حتی در شرایط برابر، تمایل 

بیشتری به خروج از کشور داشــته باشند. دانشی که 
می تواند در خود کشور استفاده شود، به آن طرف مرزها 
رفته، به تولید تکنولوژی منجر شده و همان تکنولوژی 
با هزینــه زیادی به کشــور وارد می شــود. درحالی که 
می توانیــم همین هزینه را در جهــت حمایت از همان 

دانش اولیه بکنیم.
گلشــنی در بخش دیگری از نشســت بــه موضوعات 
دانشگاه نیز پرداخت. وجود پردیس ها و هتک حرمت 
استادان و دانشگاهی مثل شریف، وجود بی اخالقی 
در محیــط دانشــگاه خصوصًا در چند ســال اخیر و از 
همــه مهم تر غرور بیجــای افراد  از نــکات اصلی بحث 
بود. به باور او هر اســتاد جوان و حتی هر دانشــجویی 
خود را دانــای کل می پندارد و این خود از دالیل اصلی  

بی احترامی های  کنونی است.
بخش دیگری از نشست به پرسش و پاسخ بین حاضران 
و اســتاد اختصاص داشــت که جواب ها تقریبًا  همان 
ســخنان قبل بودند. نشست حدود ســاعت 1۵:۳0 

تمام شد. 

گزارشی از صحبت های استاد گلشنی درباره وضعیت دانشگاه و دانشجوها

ام المسائل دانشگاه ما غرور است

حل المسائل؟

با نگاهی به سمت ها و سبقه استاد، انتظار ارائه راه حل هایی نیز  می رفت؛ اما در 
طول نشست صحبتی راجع به راهکارهایی برای  اصالح مشکالت  نشد. مسلمًا 
در چنیــن اوضاعی نگاه همه به ارگان های تأثیرگذار و تصمیم های آن هاســت. 
ارگان هایی که استاد از اعضای قدیمی و مهم بعضی از آن ها مانند شورای عالی 
انقالب فرهنگی، فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی و  پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی است که ریاست آخری را نیز برعهده دارند. وجود دغدغه حل 
مشــکالت مذکور خوب و الزم است، ولی کافی نیست. اصالح مسائلی از قبیل 
بی اخالقی، بی حرمتی، خروج افراد توانمند از کشور، جذب ضعیف دانشگاه ها 
و معیارهای ارزش گذاری افراد، باید روزی از نقطه ای شروع شود و علی االصول 

باید از باال صورت گیرد.
البته این نگاه که همه برای اصالح، چشــم انتظار دیگران اند، بسیار غلط است 
و شاید خود یکی از مشکالت عمده کنونی باشد. اگر انتظارهای بی دلیل برای 
رسیدن کمک از جایی نامشــخص را کنار گذاشته و تمام مدت وضعیت را با این 
کلیشه که »مسئولین باید کاری کنند« توجیه نکنیم، شاید بتوانیم آینده خوبی 
را برای دانشــگاه و کشور ترســیم کنیم. بخشــی از همین انتظارنداشتن های 
بی دلیل نیز در صحبت های اســتاد و ســؤال و جواب ها انعکاس داده شد. امید 
می رود با گفته شــدن حرف هایی این چنینی و درنتیجه اعمالی مطابق با آن ها 

وضعیت کنونی بهبود یابد. 

نباید فقط بــه آموزش 
علمی در افــراد محدود 
شد، فرد در خأل انسانی 
کار نخواهد کرد و با جامعه 

تعامل خواهد داشت

نامه وارده
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اســم مرکــز، مرکــز محاســبات بــود. چرا 
محاسبات بود و چرا عوض شد؟

چند سری عوض شد. مرکز محاسبات برمبنای کارکرد 
قدیــم این مرکز بــود. در زمان قدیم اصاًل بحث شــبکه 
مطرح نبود. پردازش رایانه ای یا رایانش، اصل موضوع 
خدمت رســانی مرکز بــود. بــرای همین بــه آن، مرکز 
محاسبات می گفتند. بعد شد مرکز محاسبات و خدمات 
ماشینی. اسمش تا پارسال فناوری اطالعات و خدمات 
ماشینی بود که ما امســال در شورای فناوری اطالعات 
تصویب کردیم که خدمات ماشینی موضوعیتی ندارد و 

اسم اینجا شد مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات.
اخیــرًا اینترنت دانشــگاه دچــار قطعی یا 
افت ســرعت می شود. قضیه این قطعی ها 

چیست؟
ما خودمان ارائه دهنــده اینترنت نیســتیم. درواقع در 
کشور هیچ کسی نیســت به جز زیرســاخت و IPM، ما 
اینترنتمان را از این عزیزان می گیریم. بنابراین هروقت 
شبکه دیتای زیرساخت تحت تأثیر قرار بگیرد، ما و تمام 
 .IPM کشور تحت تأثیر قرار می گیریم. به همین شکل
یک بحث هم بحث ارتباطات بیرون دانشــگاه ماســت 
که یا توسط مخابرات تأمین شــده یا از مسیرهای دیگر 
می تواند تحت الشعاع قرار بگیرد. البته در برخی موارد 
هم مشکالت شبکه، داخلی است. از خرابی تجهیزات 
تا مســائلی که حاشــیه اش زیاد اســت، ولی اسمش را 
رخداد می گذاریم. در دو یا سه هفته گذشته چند رخداد 
داشــتیم که نه فقــط اینترنت بلکه سرویس رســانی در 
شبکه دانشــگاه را تحت الشعاع قرار داده بودند. برخی 
ســخت افزاری بود که تا جای ممکن حل شــد و برخی 
دیگر نیز متأســفانه از عوامل انسانی نشئت می گرفت 
که ســعی کردیم تا جایی که می شــد اقدامات مقتضی 

را انجام دهیم.
شــریف آی دی از چه زمانی بــه وجود آمد و 

دلیلش چه بود؟
من خودم اینجا 7 ســال دانشــجو بودم. تا ســال 88 یا 
اوایــل 89. آن موقع چنین موضوعی نبــود. خودم هم 
یک ســال پیش که برگشــتم ایران با این پدیده مواجه 
شــدم، اما درمورد شــریف آی دی، دوتــا موضوع با هم 
قاطی می شود. یکی بحث احراز هویت و مشخص شدن 
دسترسی هاست. این در همه جای دنیا موجود است. به 
هرحال باید بدانیم شما چه کسی هستید که می خواهید 
از اینترنت ما استفاده کنید. حتی جاهایی که اینترنت 
رایــگان هم ارائــه می دهنــد، اکانت مهمــان دارند که 

ظرفیــت و کارکردش بســیار محدودتــر از اکانت های 
دیگر است. درواقع این ها تبعات قانونی دارد. البته من 
تاریخچه دقیقــش را نمی دانم، اما داســتانی که من با 
دوسه تا نقل قول شنیدم، کلیتش این بود که یک سری 
مسائل امنیتی در سطح کشور یا حتی فراتر از آن پیش 
آمد که متأســفانه مراجع قانونی ریشه مشــکل را تا دم 
در دانشــگاه یا یکی از ســاختمان ها دنبال کردند، اما 
نفهمیدند چه کسی در آن ساختمان حادثه آفرینی کرده 
است. مبحث دومی که احتمااًل بیشتر مورد نارضایتی 
مردم است، محدودیت های شــریف آی دی است. اواًل 
این ربطی به شــریف آی دی ندارد. محدودیت ها صرفًا 
از طریق شریف آی دی اعمال می شــوند. این قسمت 
به  علت محدودیت منابع ایجاد شد. باالخره ما در ایران 
زندگی می کنیم و هزینه اینترنت و بودجه دانشــگاه در 
این زمینه مشــخص است. تازه شــریف به نسبت دیگر 
دانشــگاه ها خیلی ســخاوتمندانه برخورد کــرده و در 
طول این یک ســال گذشــته هم بودجه مصرفی اش را 
افزایش چشمگیری داده که من از وسعت نظر مدیریت 
دانشگاه و ســایر عزیزان در شــورای فناوری اطالعات 
تشــکر می کنم. ولی به هرحال ظرفیت را ۵برابر همین 
وضعیت موجود هم بکنیم، باز ظرفیت محدود اســت. 
اینترنت دانشــگاه تقریبًا 8۲0مگابیت برثانیه اســت. 
اگر فرض کنیم 16هــزار نفر کاربر اینترنت در شــریف 
داریم، به هرنفر حدود ۵1کیلوبیت برثانیه می رسد. اگر 
هیچ کنترلی روی مصرف مردم نداشــته باشیم، سرانه 
به هیچ کسی هیچ چیزی نمی رسد. مضاف براینکه اگر 
فردی بخواهد سوءاســتفاده بکند، امکان دارد از کسر 
بزرگی از پهنای باند دانشــگاه اســتفاده بکند و به بقیه 
عزیزان همان ۵0کیلوبیت هم نرسد! بنابراین ما مجبور 
بودیم محدودیت هایی تعریف کنیم که به همه برســد. 
همین هم شــد که با افزایش ظرفیت، محدودیت های 

ما هم کم شد که ان شاءالله در آینده بهتر هم می شود.
پروژه ای مطرح شد که شــریف آی دی را از 
حالت VPN دربیاورند و البته یک پوشــش 
سراسری وای فای داشته باشیم. آن پروژه 

متوقف شد؟
متوقف نشــد. در این پروژه متأسفانه چالش های فنی 
شدید داشــتیم که به همین علت تا امروز محقق نشده 
اســت. یکی از مشــکالت عمده ما این اســت که کاربر 
با یک ســازوکار احراز هویت فعلی وصل می شود، ولی 
هنگامی که قطــع می کند، قطع نمی شــود؛ بنابراین 
باتوجه به اینکه امکان اتصال تنها ســه دستگاه توسط 

هر فرد موجود اســت، بعد از ســه بار افتادن این اتفاق، 
حتــی نمی توانید وصــل شــوید و باید با میــز خدمت 
تماس بگیرید تا مشــکل را حل کند. این ایرادی اســت 
که اصــاًل قابل قبول نیســت. ما درحال تالش بیشــتر 
برای رفع این مشکل هســتیم. راه حل ساده اش خرید 
تجهیــزات گران قیمــت بــرای دانشــگاه اســت که در 
مقیاس چندمیلیارد تومان برای دانشــگاه هزینه بردار 
اســت و ارزش افــزوده قابل توجهی هم نــدارد. قطعًا 
یکپارچه شدن، موضوع اصلی نیست. ما سعی می کنیم 
ســازوکار ورود را یکپارچــه بکنیم که ان شــاءالله تا آخر 

امسال به نتیجه برسیم.
یوتیوب تا اوایل امســال باز بود و بعد بسته 

شد. این تصمیم دانشگاه بود؟
ما هیچ گونه اعمــال فیلترینگی در دانشــگاه نداریم و 
اصاًل ابزارش را هم نداریم. کل اینترنت ایران از دو مرجع 
می آید. زیرســاخت که به کل کشور خدمات می دهد و 
IPM که به مراکز آموزشی سرویس می دهد. تا چندوقت 
پیش IPM به هردلیلی تصمیم گرفته بود یوتیوب برای 

مؤسسات آموزشــی باز باشد. ولی به صورت کلی اواخر 
پارسال یا اوایل امسال بود که دسترسی به یوتیوب روی 
اینترنت IPM بسته شد. حاال اینکه چه تصمیمی گرفته 

شده، بنده اطالعی ندارم. 
یک سری سرویس در اترنت دانشگاه داریم، 
مثل شــریف FTP یا اخیــرًا دیدئو که بدون 
شریف آی دی می توان استفاده کرد. دورنگاه 

شما برای استفاده از این فضا چیست؟
ما دوســت داریم که حداکثر خدمات ممکــن را در الیه 
شبکه داخلی دانشگاه انجام دهیم. چیزی که راحت تر 
و دم دســت تر است، این اســت که ســرویس هایی که 
مستقر در دانشگاه و باالخص مرکز فناوری اطالعات و 
مرکز داده هستند، دسترسی شان به روی دانشگاهیان 
باز باشد که هست. سرویس های دیگر یا باید نسخه ای 
از سرور و اطالعاتشان را اینجا بگذارند، یا از طرق دیگر 
دسترســی را باز کنند. کاری که مســائلی فنی دارد که 
تاکنون محقق نشده ولی در دست بررسی داریم. برای 
افزودن به این ســرویس ها مرکز هم خودش از تعدادی 

بررسی وضعیت اینترنت دانشگاه

َلنگ چندگیگ اضافی ام

سری به فیس بوک زدیم و چند 
سؤال زیر را با دانش آموختگان 

شریفی خارج از کشور 
درخصوص اینترنت 

دانشگاهشان مطرح کردیم:
1. سرعت اینترنت معمواًل برای 

شما چقدر است؟
۲. آیا محدودیت دانلود دارید؟

۳. چه محدودیتی در دسترسی 
به سایت های مختلف دارید؟
۴. آیا حساب کاربری ویژه ای 

دارید یا هر کس بخواهد می تواند 
از اینترنت دانشگاه استفاده کند؟

۵. آیا اینترنت در دانشگاه شما 
نقطه کور دارد؟

ملیکا
دانشگاه ایالتی آریزونا

1. ۴0 مگابیت بر ثانیه اگه اشتباه 
نکنم.
۲. نه.

۳. نداریم یا من بش برنخوردم.
۴. یه ساله حساب کاربری داریم، 

قباًل همگانی بود.
۵. تو ساختمونا نه، ولی توی 

همون فضای دانشگاه، زیاد که 
از ساختمونا دور باشیم اینترنت 

نداریم.

رامین
دانشگاه ٌاهایو

1. سرعت دقیقش رو نمی دونم. 
۲. محدودیت حجمی نداریم. 

۳. محدودیتی تجربه نکردم. 
۴. حساب کاربری داریم، ولی 

 guest internet گزینه ای به اسم
هم هست برای دیگران. 

۵. تو محدوده دانشگاه نقطه 
کور ندیدم تا حاال. مثل هرجای 

دیگه ای سیستم های اینا هم 
شاید مختل بشه؛ یک بار برای 
تعمیرات این اتفاق افتاد که از 
قبل اطالع دادن. یک بار هم 

غیرمنتظره اتفاق افتاد که بعدش 
عذرخواهی کردن.

 KTH احسان/ دانشگاه
سوئد

1. 100 مگابیت در ثانیه
۲ و ۳. محدودیتی حجمی/ 

دسترسی نداریم. 
۴. حساب کاربری داریم، ولی 

یک سری کامپیوتر جاهای 
مختلف هم هست برای مهمان.

۵. نقطه کوری هم مشاهده 
نشده.

پدرام
دانشگاه مینسوتا

 Download ~180 Mbps, .1
Upload ~300 Mbps

۲. محدودیت حجمی نداریم.
۳. تا جایی که اطالع دارم 

محدودیتی نیست.
۴. برای دانشجوها یه نتوورک 

جدا هست که باید اکانت 
دانشجویی داشته باشی و برای 

مهمانان هم یه نتوورک مهمان که 
صرفًا یه اگریمنت ترم داره که باید 

اکسپت کنی.
۵. بله، معمواًل خیلی دور از 

ساختمونا یا طبقات زیرزمین 
نقاط کور هستند.

امیر
 دانشگاه ایالتی 

کارولینای شمالی
1. ۳0 مگابیت بر ثانیه 

۲و ۳ و ۵. نه
۴. بله، ولی امکان وصل شدن 

به عنوان Guest هم داره.

خارج اوضاع چطوره؟
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اگر تابه حال فرصت دیدن مرکز محاسبات قدیم را  پرونده
که اکنون با نام مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات محمد حسین هوائی

شناخته می شود نداشته اید، حقیقتًا چیزهای زیادی را برای دیدن 
از دست داده اید. 

مــوزه ای ُنقلــی کــه در فضــای البــی مرکــز به چشــم می خــورد و 
البتــه اتاق هایــی تمامًا شیشــه ای کــه در هرکــدام عده ای پشــت 

کامپیوترهایشان سخت مشغول اند.
بیت به بیــت اینترنتــی کــه مصــرف می کنیــد، از زیــر همین جــا 

می گذرد؛ هرچند آرامشــش اجــازه باورکردن را به شــما نمی دهد. 
درخصــوص آخرین وضعیت اینترنت دانشــگاه با دکتــر قره یاضی، 
معــاون مرکز فنــاوری اطالعات و ارتباطات دانشــگاه بــه گفت وگو 

نشستیم.

96 آبان   20 شنبه    738 شماره  پرونــــــــــــــــــــــــده

از این استارت آپ ها حمایت می کند. ما تفاهم نامه ای 
با مرکز کارآفرینــی داریم که ســرویس هایی که مرتبط 
با خدمــات مرکز باشــد، بتوانند در ســطح دانشــگاه 
ازطریق مرکز ســرویس دهند. درواقــع وقتی آن طرف 
دوره شان تمام می شود، ما به صورت یک دوره حمایتی 
یک ساله یا شش ماهه که قابل تمدید هم است، به آن ها 
خدمت رســانی می کنیم که تشویق شوند. دیدئو هم از 

دل همین ها درآمد.
دورنــگاه مرکز محاســبات به چــه خدمات 
جدیدی است؟ آیا خدمات ابری و پردازش 

ابری جزء اهداف مرکز است؟
االن هدف مرکز تثبیت خدمات پایه ای اســت که اکنون 
ارائه می دهیم. اواًل بستر زیرساخت شبکه مان که خیلی 
کارها در این چندسال اخیر شده، ولی هنوز مقداری کار 
داریم. شاید مهم ترینش تجهیزات حیاتی اصلی شبکه 
دانشگاه باشــد که تأمین اعتبار شــده و در فرایند خرید 
اســت و بعد از آن به روزرســانی تجهیزات بعضی مراکز و 
دانشکده هاست. یکی هم بحث اینترنت است که درحال 
پیگیری اســت و قراردادش منعقد شــده که پهنای باند 
را افزایش دهیم. بعد از آن خدماتی اســت که خود مرکز 
می دهد، مثل ایمیل که االن سرویس به نسبت پایداری 
اســت. خدمات مرکز داده هم ثبات خوبــی دارد. مرکز، 
خدمات دیگری را هم ارائه می دهد، مثل خدمات HPC که 
خیلی خدمات شایسته ای درسطح کشور است، ولی خب 
اینجا دانشگاه شریف است. نیاز کاربران ما خیلی بیشتر 
است و این HPC همین االن تمام وقت درحال استفاده 
است. اخیرًا با تأمین اعتباری که شده، قرار است ظرفیت 
پردازشی افزایش یابد، ولی این موضوع انتها ندارد. همین 
االن هم اگر همه از این سرویس مطلع باشند، صف انتظار 
چندبرابر می شود. خدمات ماشین مجازی مان هم اخیرًا با 
سرمایه گذاری ای که انجام شد، جدید و به روزرسانی شد. 
بعد از آن در سطح همین خدمات ماشین های مجازی وارد 

خدمات ابری می شویم. 
آیــا آمــاری وجــود دارد که ترافیــک فعلی 

دانشگاه صرف چه چیزهایی می شود؟
در لحظــه خیر. ما امکان مشــاهده ترافیــک عزیزان را 
داریم، ولی این کار را به هیچ وجــه درحال حاضر انجام 
نمی دهیم مگــر درمواردی که الزم باشــد. مثل همین 
مواردی که منجر به قطعی شــبکه شد. آن هم به دنبال 
این نیســتیم که ببینیم چه کســی، کجا رفــت. امکان 
چنین تحلیل هایی هست، ولی مسائل حریم خصوصی 
کاربران مطرح می شود و بنابراین ما درحال حاضر وارد 

این مسئله نشده ایم.
ممکن است دانشجویان در برقراری اتصال 
دچار مشکل شوند. اگر نتوانستند مشکل 

را حل کنند، چه راه حلی دارند؟
شــما هر مشــکلی دارید، به مــا مراجعه کنیــد. ما هم 
سامانه تیکتینگ و هم میزخدمت داریم و بچه های فنی 
استقبال می کنند. در سامانه تیکتینگ می توانید برای 
مســائلتان تیکت بگذارید. همچنین می توانید به میز 
noc. ،خدمت تلفن بزنید. آدرس وب ســایت تیکتینگ
sharif.edu است. حتی حضوری هم می توانید بیایید. 
خیلی موارد بوده که اصاًل مشکل فرد ربطی به ما نداشته 
است، مثاًل بلد نبودند گوشی شان را تنظیم کنند یا حتی 
مشــکلی داشــتند که می گفتند: »من گوشیم کرش 
می کنه!«. ولی به هرحال ما تا جایی که توانستیم و وقت 

و سوادمان اجازه می داد، بررسی کردیم. 
دانشــگاه های دیگر مثــل امیرکبیر یا مثاًل 
تهران یا شهیدبهشــتی با اینکه جمعیت 
بیشتری دارند، وضعیت اینترنت متفاوتی 

دارند.
درمورد تهران که این گونه نیست. پهنای باند کل دانشگاه 
تهران حدود دوبرابر پهنای باند ماست که آن هم حقیقی 
نیست؛ ولی اگر حتی فرض کنیم حقیقی است، جمعیت 
دانشــگاه تهران خیلی بیشــتر از دوبرابر شریف است. 
سرانه شــان کمتر از سرانه ماســت. امیرکبیر را راستش 
اطالع ندارم. یک سری از مشــکالتی که درمورد کندی 
اینترنت داریم، به عدوات شبکه و یک سری مسائل فنی 
برمی گردد، ولی آخرش به همان محاسبه ای برمی گردد 
که برایتان کردم. این محاسبه براساس تحلیل های آماری 
شکل می گیرد. مثاًل گاهی جایی است که شما می گویید 
کاربرهای من اصاًل اینترنت اســتفاده نمی کنند و اصاًل 
به آن ها سرویس نامحدود می دهم. ولی اینجا دانشگاه 
شــریف اســت و همه خب اســتفاده می کنند. عزیزان 
دانشــکده کامپیوتر هم کــه خودمان بودیــم، خوب تر 
اســتفاده می کنند. اگر خدای ناکرده حفره ای باشــد، 
راه دررویی باشــد که بتوانند بدون این محدودیت ها به 
اینترنت دسترســی داشته باشــند، بالفاصله بازی ۵0 
گیگابایتی ای را برای دانلود می گذارند! البته اشــکالی 
ندارد. باالخره خود من هم تا یک ســال پیش دانشــجو 
بودم، ولی خب باالخره شما محدودیت خودت را هم دور 
زده باشی، دانشگاه دیگر راه دررو ندارد. کل پهنای باند 
دانشگاه مشــخص است. شما هرچقدر اضافه بگیرید، 
دارید از حق یک نفر دیگر می زنید. شاید اصالح فرهنگ 

مصرفمان خیلی بیشــتر به این مســئله کمــک کند تا 
سرمایه گذاری های کالن چندمیلیاردی.

االن گروهــی دارد پــروژه ای به نام »مخزن 
سفر« را جلو می برد که مصرف اینترنت را تا 
حد خوبی کاهش می دهد. اگر خود دانشگاه 

این کار را انجام می داد، تا حدی بهتر نبود؟
چندتا مســئله وجــود دارد. ما خودمان توانســته ایم تا 
حدی از فعالیت ســفر در این مرکز حمایــت کنیم، اما 
نگرانی هایی داریم. اول از همه بحث کپی رایت مطرح 
اســت. درســت اســت که ما در ایران قانون کپی رایت 
نداریــم، امــا هم بحــث اخالقی اش مطرح اســت هم 
چالش هایی که می تواند به وجود بیاورد. ممکن اســت 
فرداروزی کنــار فیلم های خارجی، چنــد فیلم ایرانی 
هم مطرح شــود و آنجا کپی رایت می تواند وجود داشته 
باشد. بعد از آن بحث محتوای چندرسانه ای آن است که 
فیلترینگ و سانســور آن مطرح است. البته من فرصت 
نکرده ام ببینم، اما باالخره عزیزان می گویند همه محتوا 
از کانال های درســت فیلتر شده و ما هم قبول می کنیم 
و تا این لحظه هم گزارشــی در این موضوع نداشته ایم. 
بنابراین ما این خطر را حس کردیم و به هیچ وجه به عنوان 
دانشگاه وارد این موضوع نمی شــویم. مضاف براینکه 
اصاًل جایگاه دانشــگاه این نیســت. درســت است که 
حقیقت فعلی دانشــگاه ما این اســت که دانشجویان 
برای اهداف تفریحی خود از اینترنت استفاده می کنند 
و اشــکالی هم ندارد. باالخــره تاجایی که ظرفیت های 
دانشــگاه اجازه می دهد، اســتفاده بکننــد. اما اینکه 
به عنوان دانشگاه وارد بازار مباحث تفریحی بشویم، اصاًل 

در جایگاه و شأن دانشگاه نیست.
وب ســایت های متصــل به دانشــگاه مثل 
دانشــکده ها بی نظــم بــه نظر می رســند. 
درست است که وب ســایت دانشکده ها یا 
صفحات شخصی افراد به عهده خودشان 
است، ولی مرکز محاسبات اینجا خدماتی 

به دانشکده ها می دهد؟
یکــی از چالش هایی کــه در اینجا داریم این اســت که 
بودجه خیلی از خدماتی که در سطح دانشگاه می دهیم، 
از دانشگاه نمی آید، از آن دانشکده می آید؛ مثاًل همین 
بحث تجهیزات شبکه که بودجه سوییچ های ساختمان 
یا نقاط دسترسی را خود دانشکده باید بدهد. از نظر ما 
شایسته تر این بود که بودجه ای کلی برای این مسائل در 
دانشگاه درنظر گرفته می شد. منتهی قطعًا مباحث فنی 
و حقوقی هم پشــت قضیه وجود دارد. همین بحث در 

موضوع سامانه های اطالعاتی هم مطرح است. پورتال 
دانشگاه واسطی اســت بین دانشگاه و بقیه جاها. این 
هم مثل همان موضوع، تولیــت واحدی ندارد. درحال 
حاضر درحال تدوین یک RFP هستیم، ولی پروژه دست 
روابط عمومی دانشگاه است و ما به عنوان ناظر حضور 
داریم. زیرمجموعه های دیگر دانشگاه نیز همان گونه که 
االن هم می توانند، امکان استفاده از تم پورتال اصلی را 
خواهند داشت. البته االن اجباری ندارند. این قدر قالب 
قدیمی است که کسی نمی تواند ایراد بگیرد که چرا از آن 

استفاده نکردید، چون ارزش افزوده ای ندارد. 
خیلی از نقاط دسترســی ســطح دانشگاه 
مثل دانشــکده ها رمــز دارنــد. قضیه این 

رمزها چیست؟
درحال حاضر ما تا فرد انتهایی، خدمت رســانی داریم، 
ولی دسترسی در خیلی از ساختمان ها تا دم در است. 
درواقع در دانشکده مدیریت و دانشکده برق و تا حدی 
هم دانشــکده کامپیوتر ما دسترسی ای به سوییچ های 
درون دانشــکده نداریم و دســت خود مســئول آی تی 
دانشــکده اســت. بنابراین هرکس اســمش را چیزی 
می گذارد. در شورای فناوری اطالعات هم مباحثی برای 
متمرکزکردن این مسئله طرح شده که اگر مباحث فنی 
هم محقق شود، قطعًا تأکید خواهیم کرد که همه جا در 

قالبی یکپارچه خدمت رسانی کنند. 
به عنوان صحبت پایانی نکته ای دارید؟

واقعًا عزیزان ما در این مرکز خیلی زحمت می کشــند. 
البته همه در دانشــگاه زحمت کش اند، اما شاید یکی 
از زحمت کش ترین ها این مرکز باشد. هستند عزیزانی 
کــه حــدود 1۲ ســاعت هــرروز اینجــا کار می کنند و 
خدمت رســانی ما عماًل ۲۴ ساعته اســت. اگر اینترنت 
دانشگاه نیمه شــب هم قطع شــود، باید فردی بیاید و 
درســتش کند. اما باوجــود زحمات زیــادی که بچه ها 
می کشند، کم وکاســتی هایی هم هست و ممکن است 
مواردی هم از دســت ما دررفته باشد. خواهش من این 
است که همه با ما تعامل داشته باشند. ما هم می دانیم 
در خیلی نقاط کم وکاستی هست و تا جای امکان برای 
رفعش تالش می کنیــم. خیلی از این ها به ما وابســته 
نیست و به دیگر نهادها و ارتباط آن ها با ما وابسته است. 
همه کسانی که مشکلی دارند، بیایند و با ما صحبت کنند 
که مطلع شویم و با تعامل مسئله را حل کنیم. ان شاءالله 
که دانشگاهی داشته باشــیم که بتواند در حوزه آی تی 
همان طور که جایگاهش است و شایسته آن هم است، 

زبانزد خاص وعام شود.

با تمام این تفاسیر، سؤالی که پیش می آید این است که آیا وضعیت اینترنت دانشگاه مساعد است؟ 
احتمااًل پاســخ اکثر شما منفی  اســت. قطعی های چندوقت اخیر و سرعت به نســبت کم و ترافیک 
ماهیانه بخورونمیر، بعید است جایی برای نگاه مثبت باقی بگذارد. آن هم در این روزهایی که هرکس 
با اینترنت دیتای موبایلش درصورت اتصال به شــبکه نسل چهارم، با سرعتی بیش از ۳ برابر سرعت 

دانشگاه به اینترنت متصل می شود. 
اگر پای حرف دل بســیاری از اســتادان بنشــینید، آن ها نیز دل خوشــی از ســرعت و مسائل دیگر 
ندارند. اما کافی  اســت اندکی فاصله بگیریم و از دور به ماجرا نگاه کنیم. با نگاهی کالن به وضعیت 
کشــور و شبکه اینترنت در آن، به سادگی می توان فهمید که از نظر پهنای باند، جایگاه خوبی در دنیا 
نداریم؛ چنان که برغم گزارش هرســاله دولــت مبنی بر افزایش پهنای باند، کمــاکان در هیچ یک از 

رده بندی ها مشاهده نمی شویم. 
بدیهی اســت که باتوجه به ســازوکار زیرســاخت های شــبکه و محدودیــت ارائه اینترنت توســط دو 
ارائه دهنده اصلی، شریف هم بخشی از همین نظام معیوب است. به عبارتی مشکالت وارد بر اینترنت 
دانشگاه، اگرچه تا حدودی و به مرور زمان امکان بهبودی دارند، ریشه ای عمیق تر از دانشگاه دارند. 
به هرترتیب با سیل افزایش مشترکان اینترنت و خدمات متنوع بر بستر آن و البته سیاست های دولت 
مبنی بر افزایش پهنای باند کشــور و ضریب نفوذ اینترنت، می توان امیدوار بود روزبه روز شاهد بهبود 

وضعیت اینترنت، هرچند با شیب مالیم باشیم.

منیره
دانشگاه تنسی

1.  کاًل سرعت دانلودمون کمه، یه قسمت پنجاه 
دقیقه ای سریال یه ده دقیقه ای می شه.

۲و۳. محدودیت حجمی که نداریم، محدودیت 
دسترسی هم من چیزی تجربه نکردم تابه حال.
۴ .اکانت داریم، ولی یه گست هم داریم، همه 

می تونن استفاده کنن. فقط یه ایمیل می خواد 
وارد کنی وقتی به عنوان گست باشی که اونم من 

ایمیل الکی  هم امتحان کردم مشکلی نبوده، کار 
می کرده.

۵. ما یه کم از ساختمون دور بشیم، نت نمی گیره 
دیگه.

احسان
دانشگاه واترلوی کانادا

1. سرعتش خوبه واسه کار روزمره. ویدئوی 
یوتیوب راحت load می شه. اندازه نگرفتم ولی.

۲. نه.
۳. نداریم حداقل تو سایتایی که کار ما بشون 

میفته :دی.
۴. یک یوزر و پسورد داریم که جالبه تو یک شبکه 

دانشگاه های انتاریو کار می کنه. یه جور اکانت 
کلیه. مثاًل من رفتم دانشگاه کویینز که کاًل یه شهر 

دیگه است با یوزر پس واترلو وصل شد. ولی خب 
guest access هم داره.

۵. بیرون ساختمون ها احتمالش هست وصل 
نشه، ولی داخل ساختمون ها همه جا وصله.

جمع بندی



آداب نقد
شماره شنبه گذشــته روزنامه )736( با موضوع 
اصلی تقابــل دو دیدگاه طرفــداران علم دربرابر 
طرفــداران کارآفرینــی و فضــای اســتارت آپی 
منتشر شد. برخالف انتظار ما که فکر می کردیم 
ایــن پرونــده پــر از متــن و عــاری از گرافیــک، 
شــریفی ها  داشــت،  نخواهــد  خواننــده ای 

خیلــی خــوب آن را خواندنــد و ایــن موضــوع 
نشــان داد کــه مطالبــی کــه حــوزه اندیشــه را 
 هدف قــرار می دهنــد، طرفداران گســترده ای 

دارند.
عصــر شــنبه یعنــی روز انتشــار پرونــده، دکتر 
ســپهری، اســتاد دانشــکده مدیریت و اقتصاد 

متنــی را در انتقــاد مطلــب چاپ شــده بــرای 
روزنامــه ارســال کردند کــه ضمن نقــد پرونده، 
نگاه ســومی را کــه در آن شــماره مغفــول مانده 
بــود وارد بحــث و بــه تکمیــل پرونــده کمــک 
گذشــته  دوشــنبه  روز  همچنیــن  کردنــد. 
ایمیلی دیگر به دســت ما رســید کــه از موضوع 

 به نحــوی دیگر انتقــاد و زاویــه دیــد جدیدی را 
وارد گفت وگو کرد.

اگر از محتوای غنای دو بازخورد پرونده بگذریم، 
خواندن ایــن دو نقد ســاختارمند بســیار برای 
اصــالح فرهنگ نقــد و مباحثه علمــی آموزنده 

است.
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اواخر شــب شــنبه از در دانشــگاه  بازخورد
خارج می شــدم که چشمم به تیتر حسین مهری*

روزنامه خورد: »علم یا اســتارت آپ؟«. »هیچ کدام« از 
ذهنم گذشت. روزنامه را برداشــتم و در بی آرتی ناقص 
مطالعــه اش کردم. در منزل کامــل خواندمش. پس از 
مطالعه پرونده مذکور احساس کردم دوگانه ای ترسیم 
شده مابین ساحت قدسی علم و پژوهش و ساحت عرفی 
استارت آپ و کارآفرینی. بحث این است که دانشگاه چه 
مقدار به گسترش علم پایبند بماند و چه مقدار به دنبال 
حل مشــکالت اقتصادی کشــور برود. در اینجا به این 
دوگانه نمی پردازم، بلکه نقطه بحث من بر این است که 
آیــا فضــای اســتارت آپی و کارآفرینــی بــه دنبال حل 
مشکالت اقتصادی کشور است؟ آیا گسترش این فضا 
به صــورت کنونــی به حل مشــکالت می انجامــد؟ آیا 
آن گونه که در این پرونده ادعا شــده است »کارآفرینی 

برخاسته از دانشگاه، از مصادیق علم نافع است«؟
به نظر من پاســخ همه این سؤاالت خیر است. در ادامه 

سعی می شود این پاسخ توجیه شود.
دانشــگاه ایرانی از ابتدا تاکنون در انجام مأموریتهای 
خود موفق نبوده اســت. نه در تئــوری و تولید علم و نه 
در عرصــه عمل و حل مشــکالت جامعــه موفق نبوده 
است. مشــکل اصلی در نظام آموزشی ما آموزش علوم 
مســتقل از روش شناســی و به دور از مســئله محوری 
است. هیچ وقت به مســئله پرداخته نشده است و علم 
هم گمراه شده است. مسئله چیست؟ برای رشته های 
فنی، مشکالت صنعت کشــور. تأکید سال های اخیر 
بر رابطه صنعت و دانشــگاه در همین راستاست. اینکه 
رابطه صنعت و دانشــگاه به خوبی محقق نشده است و 
درکل، نهــاد علم چندان در جهت حل مســائل جامعه 
پیش نرفته است، مورد اتفاق همه است. بنابراین همه ما 
از عملکرد دانشگاه ناراضی هستیم و فکر می کنیم باید 
تغییراتی عمده اتفاق بیفتد. اما چه تغییراتی و راه حل 
چیست؟ به نظر من گسترش کارآفرینی و استارت آپ 

راه حلی انحرافی است.

عرصه های اصلی اقتصاد کشور به خارجی ها 
واگذار شده است

باید بــا مســئله مواجه شــد و نبایــد از آن فــرار کرد یا 
صورت مســئله را پاک کــرد. اگر مشــکل در صنعت یا 
تولید و اشــتغال داریم، باید به دنبال راه حل بود. اما آیا 
فضای استارت آپی و کارآفرینی که چند سالی است در 
کشور رواج داده شده است، به حل این مسائل پرداخته 
اســت؟ آیا اســتارت آپ های ما اصاًل به حل مشکالت 
در صنعت نفــت، برق، خودروســازی و... پرداخته اند 
یا به رســاندن راحت تر کاال، غذا و میوه به مشــتری در 
خانه ها یا جابه جایی مسافر و بار. نتیجه چه شده است؟ 
عرصه های اصلی اقتصاد کشور را به خارجی ها واگذار 
می کنیم و به سرعت درحال بستن قراردادهای خارجی 
در حــوزه بهره بــرداری از میدان هــای نفتــی، ایجاد 
نیروگاه برق، ســاخت خودرو و... هستیم. از آن طرف 
اســتارت آپ های ما رونق دارند و به همت دانشجویان 
نخبه شریفی و امیرکبیری نان و غذا را به در خانه مردم 

می رسانند. ادعا می شود که این دانشجوی نخبه چون 
در این فضا از توانایی هایش اســتفاده شــده اســت، 
امیدوار می شود و از کشور خارج نمی شود! دانشجوی 
ارشد مهندسی مکانیک وقتی در فرایند غذارسانی به 
در منزل مشــارکت می کند، رضایت خاطر بیشتری از 
خود کسب می کند یا وقتی مثاًل در فرایند بهینه سازی 

موتور خودرو مؤثر است؟

با کارآفرینی یک شبه ره صدساله را برو
اما چرا این گونه شده اســت؟ چرا بخش عمده فضای 
اســتارت آپی و کارآفرینی، در حوزه خدمات و اینترنت 
متمرکز شده است؟ دغدغه به جای استاد محترمی که 

در پرونده با او به عنوان »طرفدار 
فضای کارآفرینی و استارت آپی« 
مصاحبه شده بود که »ای کاش 
مــا در دانشــگاه شــریف در این 
ســالها ۵ تا استارت آپ حاصل از 
ماهواره شریف و 100 نفر داشتیم 
که توان صادرات ماهواره کوچک 
را بــه برخــی از بازارهــای هدف 
داشــتند« در همین راستاست.  
در این مورد جواب های مختلفی 
وجود دارد. یکی از این جواب ها 
این اســت که شعار اول جذب در 
اکوسیستم که احتمااًل به گوش 
همه ما آشناســت، این اســت: 
»تا کــی می خواهی به کارمندی 
بــا وقت زیــاد و درآمد کــم ادامه 
بدهی؟ بــا کارآفرینی یک شــبه 
ره صد ســاله را برو و به درآمد باال 
بــرس«. خــب در فضــای فعلی 

اقتصادی کشــور این محقق نمی شــود، جز در فضای 
خدمات و بیشــتر خدمات خاص اینترنتی که بسیاری 
از هزینه های تولید را ندارد و کنترل پذیری کمتر اجازه 
رشد تا ســطحی را فراهم می کند و بعد از آن عدم وجود 
قوانین متناسب، امکان فرار مالیاتی را فراهم می کند. 
از طرفــی ادبیــات کارآفرینی با قرائت خــاص بر مراکز 
دولتی غلبه یافته اســت و حمایت های زیــادی از این 
اســتارت آپ ها صورت می گیــرد. درواقــع در اقتصاد 
رانتی ما بسیاری از فعالیت ها به اسم تولید یا کارآفرینی، 
درواقع تبدیل شــده اند به محملی بــرای برخورداری 
از رانت هــای دولتــی و نفتــی. در این شــرایط و با آن 
شعار، طبیعتًا کســی به دنبال تولید صنعتی نمی رود؛ 
درحالی کــه بخــش مهمــی از 
اقتصاددانــان معتقدنــد: »راه 
توســعه نمی گذرد مگر از تولید 
صنعتی مدرن«. بنابراین تأکید 
صرف بــر آن مســیر، مســیری 

انحرافی است. 

 مشتری معمواًل 
خارجی ها هستند

ز  ا یکــی  سیســتم  کو ا ر  د
راه حل هــای مهم تحقق شــعار 
درآمد سریع، فروش استارت آپ 
درحال رشــد به قیمت باالست. 
متأســفانه در مــوارد متعــدد، 
خریــداران خارجــی هســتند. 
اکثر شــرکت هایی کــه به عنوان 
نماد و الگــو در این زمینه مطرح 
شده اند، سهامدار خارجی دارند 
و در عمل درصدی از سود حاصل 

از آن به خارج از کشور منتقل می شود. نکته کلیدی در 
اینجا نقش شــرکت خارجی در رشد استارت آپ است 
که هیــچ گاه به مخاطبــان فضای کارآفرینــی درمورد 
آن گفته نمی شــود؛ بلکــه این گونه وانمود می شــود: 
»عده ای جــوان از صفر شــروع کرده اند و مثــاًل امروز 
شــده اند دیجی کاال یا اســنپ. ایده هم همان آمازون 
یا اوبر اســت. پس کار سختی نیســت«. درحالی که به 
پشت پرده این شرکت ها و حمایت های دریافتی آن ها 
اشــاره ای نمی شــود. اتفاق جالبی که در اینجا افتاده 
اســت، این اســت که شــرکت های خارجی خدماتی، 
به علت محدودیت های قانونی ســال ها قادر به ورود به 
بازار ایران نبودند؛ اما با این روش درواقع با دورزدن آن 
محدودیت ها با ظاهر کارآفرینی موفق به تســخیر بازار 

مصرفی و خدماتی ایران می شوند.                
در پرونده روزنامه شــریف آمده اســت: »بعید می دانم 
کســی در شــرایط فعلی که با بحــران بیــکاری مواجه 
هستیم، به کلی با اصل کارآفرینی و استارت آپ مخالف 
باشــد«. در اینجا کارآفرینی به معنی مطلق گرفته شده 
اســت؛ اما کارآفرینی مصطلح که ترجمه ای نادرست از 
Entrepreneurship است به معنی آفرینش کار نیست 
که با تقویت آن مشکل بیکاری حل شود. کارآفرین یک 
تکه از پازل تولید و توســعه اســت که باید در جای خود 
دیده شــود. اگر بقیه اجزای پازل در جای خود نباشند، 
این تکه به درد نمی خــورد. کارآفرینی مفهومی خنثی 
نیســت و تأکید بر عامل کارآفرین ویژگی مکتب اقتصاد 
اتریشی اســت. نباید این مفهوم را معادل جمع اجزای 
آن )کار+آفریــن( گرفــت. همین طور اثبــات اینکه این 
دست از اســتارت آپ ها به کاهش بیکاری می انجامند، 
آسان نیست. درواقع بخشی سنتی خدمات مشخصی 
را ارائه می داده کــه بخش مدرن ارائه خدمات جایگزین 
آن می شود. مثاًل درمورد اسنپ حجم جابه جایی مسافر 
در شهر ثابت اســت. این حجم ثابت با فرض اشتغال بر 
واحد جابه جایی ثابت، اشتغال ثابتی را موجب می شود. 
حتــی می توان نشــان داد فناوری های مورد اســتفاده 
در این خدمات، در کنار خلق اشــتغال جدید به نابودی 
اشــتغال های دیگر می انجامد. مثاًل درمورد دیجی کاال 
اشتغال از تعداد بیشتر مغازه داران خرده با درآمد متوسط، 
به تعداد کمتر موتورسوار توزیع کننده با درآمد کم منتقل 

می شود و سود اضافه به سهام داران شرکت می رسد.
در هر صورت تغییر از کســب وکارهای سنتی به مدرن 
اجتناب ناپذیر اســت. این تغییر باعث تسهیل در ارائه 
خدمات می شــود؛ اما چگونگی طی فرایند تغییر مهم 
است. فرایند مبتنی بر کارآفرینی و استارت آپ کنونی 
دارای مشکالت متعددی ازجمله انحراف استعدادها 
و سرمایه های انسانی، هزینه های تبلیغاتی )در قالب 
رویداد کارآفرینی و امثال آن( بسیار و رانت های گسترده 
اختصاص داده شــده به این فضا و خروج سود ناشی از 

این فعالیت ها به واسطه سهام داران خارجی است.

* فارغ التحصیل مهندسی برق شریف و 
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبایی

درباره پرونده »علم یا استارت آپ؟«

ترجمه  ناقص کارآفرینی

بازخـــــــــــــــــــــــورد

که  کارآفرینــی مصطلــح 
از  نادرســت  ترجمــه ای 
 Entrepreneurship
اســت به معنــی آفرینــش 
کار نیســت که با تقویت آن 
مشکل بیکاری حل شود. 
کارآفریــن یک تکــه از پازل 
تولید و توسعه است که باید 
در جــای خود دیده شــود. 
اگر بقیه اجــزای پــازل در 
جای خود نباشند، این تکه 

به درد نمی خورد
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هزار قلم سیزدهم آگوست مراسمی در یادبود مرحوم پروفسور میرزاخانی در دانشگاه هاروارد 
برگزار شد و دکتر کامران وفا، عضو هیئت علمی علوم طبیعی دانشگاه هاروارد در وصف مترجم: حامد زلفی

شخصیت او سخنرانی کرد. ترجمه این سخنرانی را برای شما آورده ایم.

به سختی می توان باور کرد مریم میرزاخانی که در عمر 
کوتاهش تأثیری جهانی داشــت، حدود یک ماه است 
که از دنیا رفته است. درگذشت نابهنگام او نه تنها باعث 
اندوه دوســتان و آشــنایان و میلیون ها انسانی شد که 
دســتاوردهای علمی او را تحســین می کردنــد، بلکه 
جهان ریاضیات نیز از کارهایی که او می توانست انجام 

دهد محروم شد.
غم و اندوه فقدان او در مراسم های بزرگداشتش منعکس 
اســت. به نظر من چنین مراســم یادبــودی در هاروارد 
شایســته کســی اســت که نقش مؤثری در پیشــرفت 
ریاضیات داشت. برای اولین بار نام مریم را از ریاضی دان 
ایرانی، پروفســور شهشهانی شنیدم که در سال 1999 
از هاروارد بازدیــد می کرد. او درمورد وضعیت ریاضیات 
در ایران و اینکه تعدادی استعداد برجسته در آن ظاهر 
شده است، با من سخن گفت. شهشهانی به طور خاص 
به نام مریم اشــاره کرد و گفت: »انتظار دارم او در آینده 
کاری عظیم انجام دهد«. ایــن درحالی بود که او فقط 

دانشجوی مقطع کارشناسی در ایران بود.
اعتقاد راسخ دکتر شهشــهانی به توانایی های مریم به 
یادم ماند تا اینکه روزی همکار ریاضی دانم، جو هریس 
که در کمیته پذیرش دانشجو در دانشکده ریاضیات بود، 
با من تماس گرفت. او به من گفت مریم میرزاخانی برای 
گرفتن پذیرش در هاروارد اقدام کرده اســت. برمبنای 
آنچه پروفسور شهشهانی گفته بود قویًا توصیه کردم که 
برای هاروارد پذیرفته شود. قبل از اینکه مریم درسش را 
شــروع کند، او را برای اولین بار در سمیناری در هاروارد 
دیدم. ســمینار، درمورد تقارن آینه ای بود و من مسئول 
برگــزاری آن بودم. از اینکه او در این ســمینار شــرکت 
می کرد، غافلگیر شــدم. چون ایــن مبحث موضوعی 
خاص اســت که در آن ریاضی و فیزیــک تالقی دارند. 
وقتی که درســش را آغاز کرد، گهگاهی او را در محوطه 

دانشگاه و در جمع های دانشجویان ایرانی می دیدم.
او کار درجــه اولــی را وقتی کــه دانشــجو بــود، انجام 
داد. اثبــات حدس ویتن که مربوط به نظریه ریســمان 
می شــد، توجه من را جلب کرد. ما بــا یکدیگر درمورد 
تکنیک های او بحث کردیم که می توانست برای اثبات 
حدس هایی مشابه در نظریه ریسمان کمک کند. آنچه 

از این گفت وگو به یاد دارم، این اســت که او در بیان کار 
درخشانش بســیار متواضع بود. او به گونه ای صحبت 

می کرد که آنچه انجام داده، کار ساده ای بوده است.

همه چیز ریاضی نبود
بااینکــه میرزاخانی افتخارات فراوانی را در دانشــکده 
ریاضیات هاروارد به عنوان ریاضیدانی درخشان کسب 
کــرد، عالقه مندی های دیگری نیز داشــت. کمک به 
دانشــجویان معلول برای رفتن به کالس و پشــتیبانی 
از آن ها، ازجمله اقدامات داوطلبانه ای اســت که از او 
به یاد دارم. یک روز دیدم دانشــجویی نابینا را به آرامی 
به کالســش هدایت کرد و سپس با ســرعت و عجله به 
کالس خود رفت. به ندرت می توان انســانی را یافت که 
عملکردش در تمام جنبه های زندگی این چنین ایدئال 
باشــد. کارهای زیبایــش در ریاضیات میراثی اســت 

جاودان و حقایق ریاضی برای همیشه خواهند ماند.
دســتاوردهای او فراتر از ریاضیات نیــز تأثیرگذار بوده 
است و شاید در مرحله دوم در جهان ریاضی اثر گذاشته 
است. سه سال پیش درست در چنین روزی مدال فیلدز 
که ارزشمندترین نشــان در ریاضیات است، به او اعطا 
شد. میرزاخانی به خاطر شــخصیت باحیایش، حتی 
والدینش را از این موضوع باخبر نساخت و آن ها از طریق 
رسانه ها از این موضوع باخبر شدند. او به آن ها گفته بود 

که کار بزرگی انجام  نشده است!
اینکه مریم مدال فیلدز برد، دســتاوردی منحصربه فرد 
اســت، نه فقط برای اینکــه او اولین زنی بــود که به آن 
دست یافت، بلکه ازآن جهت که او ایرانی است و این تصور 

که زنان ایرانی تحصیل نمی کنند، درهم شکسته شد. 

عالقه ما به ریاضی چیز جدیدی نیست
مریــم بــا حمایــت کادر مدرســه اش در المپیادهــای 
بین المللی ریاضیات شرکت کرد و دو مدال طال برنده شد 
که در یکی از آن ها نمره کامل دریافت کرد. او تحصیالتش 
را تا مقطع کارشناســی در دانشــکده ریاضی دانشگاه 

صنعتی شریف قبل از آمدن به هاروارد دنبال کرد.
به عنوان دانشــمند و ریاضی دان ترجیحًا نباید درگیر 
مسائل سیاسی روز شویم؛ اما به سختی می توان درمورد 

نتایج ممنوعیت ورود ذهن های درخشانی مانند مریم 
به این کشــور و محدودکردن توانایی آن ها برای کمک 
به جهــان ریاضیات، براســاس مبنای غلــط تعصب و 
دشمنی علیه گروهی از مردم نیندیشید. چه تعدادی 
از دانشمندان و ریاضی دانان از این مرکز علمی محروم 

می شوند اگر این سیاست بیمار ادامه پیدا کند؟
عالقه مندی به ریاضیات برای ایرانیان جدید نیســت. 
درواقع ریاضی دانان برجســته  فراوانــی در زمان های 
قدیــم در ایــران ظهــور پیداکرده انــد. خوارزمــی که 
همکاری او در ریاضیات تا امــروز نیز با کلمه جبر که از 
نام کتابش برگرفته شده است به چشم می خورد و خیام 
که برای حل هندسی معادالت درجه سه مشهور است، 

دو نمونه برجسته هستند.
بااین حال در زمان های اخیر به علل گوناگون این سنت 
تا آن سطح ادامه پیدا نکرده است. مریم و هم نسلی های 
ریاضــی دان او در ایــران نشــان می دهند که بــار دیگر 
محققان ایرانی می توانند در ســطوح عالی علم سهیم 
باشند. من معتقدم فرصت دادن و فراهم کردن محیطی 
حمایت کننده، این امکان را به مردان و زنان در هرکجای 
جهان که باشــند، می دهد که کارهای درجه یک انجام 
دهند. علم و دنبال کردن آن ماجراجویی بدون مرز و بدون 
محدودیت زمانی و مستقل از جنسیت است. احساس 
می کنم که یکی از مهم ترین عوامل توسعه علم این است 
که با تمام همکارانمان در سراسر جهان با پیش زمینه های 
مختلف در تماس باشیم. در این صورت مستقل از اینکه 
این ایده ها از کجا ناشی می شوند، با ایده هایی درخشان 

مواجه می شویم و مریم نمونه ای خوب است.
 فرهنگی شــکوفا و گشــوده به روی تمامی انسان های 
عالقه مند، به پیشرفت ریاضیات و علم منجر می شود. 

معتقدم اســتعداد و پشــتکار او مهم تریــن علت برای 
موفقیت او بود. او نشــان داد که چطور باید روشــمند 
ادامــه داد و در مواجهــه با ســختی ها تســلیم نشــد. 
عوامــل دیگر در موفقیــت او معلمان و اســتادانش در 
ایران و آمریکا بودند که نقشــی کلیــدی ایفا کردند. در 
ایران ازجمله پروفســور تابش، پروفســور محمودیان و 
پروفسور شهشهانی و در هاروارد همکارانم در دانشکده 
ریاضی هســتند و به طور خاص استاد راهنمای مقطع 
دکتری اش پروفســور مک مولن که نقشی اساسی در 
پیشرفت او به عنوان ریاضی دان داشت. نقش همکاران 
و حمایت دوســتان نباید دســت کم گرفته شود. نمونه 
برجسته آن، رؤیا بهشتی است که دوست همیشگی و 
همکار او از روزهای اول دبیرستان بوده و البته پشتیبانی 

خانواده اش نیز بسیار مهم بوده است.
شاید قراردادن کارهای او در آن چنان مرتبه متعالی ای 
که فقط بتوان آن ها را به عنوان میراثی دسترس ناپذیر 
تحسین کرد، اشتباهی بزرگ باشد و بعید می دانم که او 
چنین چیزی را خواسته باشد. به جای آن، معتقدم که او 
از ما خواسته است که دستاوردش را کاماًل دردسترس 
برای هرکسی، صرف نظر از جنسیت و مکانش در جهان 
ببینیم. کسانی که مشتاق اند، باید با کار سخت به این 

رتبه باالی علمی برسند.
ســاختن پژوهشــگاهی بین المللی بــرای ریاضیات و 
دانش های بنیادی در ایران می تواند روشی باشد تا به 
میراث او افتخار کنیم. او راه را باز کرد و اکنون بر ماست 
که آن را برای نســل هایی کــه می آیند، همــوار کنیم. 
صرف نظــر از آنچه برای بزرگداشــت او انجــام دادیم، 

کارهایش در ریاضیات برای همیشه می درخشد.
روحش شاد.

هــــــــــزار قلــــــــــم

emad_kr

هشــدار:  تماشــای این عکــس بــرای افــراد زیر 
۱۸سال ممنوع است!

توضیــح: عکس مربــوط بــه صفحه تشــکر یک 
پایان نامه است.

روشــنایی بخش تاریکی جهان هســتی؟ بــه مرحوم 
مغفــور توماس ادیســون می گفتن روشــنایی بخش 
خانه هــا خجالــت می کشــید، سرشــو می نداخــت 

پایین! جهان هســتی آخه؟ آیا می دانستی که حتی 
خورشید و ستارگان هم روشنایی بخش جهان هستی 
نیستند؟ آیا تو مســلمون هســتی و می دانستی الله 
نور الســماوات و االرض؟ مکتب عشــق شما؟ شمس 

تبریزی استاد راهنمات بوده؟
واقعًا یــه پایان نامه انقدر ارزش داشــت؟ این حجم از 

]خودشیرینی[ قابلیت ثبت در گینس داره  :((

ali_reza_ebrahimi_

علی بصیرت

میلداْم

نادانســته های ما نقشــی بس بزرگ تر از دانسته های 
ما دارند. شــما توجه کنید اگر از اتفاق ســهمناکی که 

براتون افتاده قبلش خبر داشتید، بازم اون قدر بد بود؟

مامانم اومده می گه: »چرا فــالن کارو کردی؟ چقدر 
کوَته فکری آخــه؟«. خــودش یکم فکر کــرد گفت: 

»ناموسًا از تو کتاب نخوندم«.

 : 1000qalam

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily
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صفحـــــــه آخـــــــــر

455...0937: ما نسبت به ســردبیر اعتراض داریم. 
مطالب روزنامه باب دل ما نیست!

   خدایا هیچ روزنامه ای را بدون پیامک 
قرار مده... گر تو بهتر می زنی، بستان بزن عزیز من!

389...0912: »هوافضا اصلش بــر پایه دروغه، اصن 

مگه تو فضا هوا هست؟« سخنان َمندی.
   اینا واسه دانشکده شون یه ساختمون 

هوا کردن که تا فضا می ره. اسمش از اینجا اومده.
577...0937: یه خبر توی کانال روزنامه بود که از یه 
خانمی زورگیری کردن و فشارش افتاده و بعد درمانگاه 

هم به خاطر اینکه پزشــک مرد بوده معاینش نکرده! 
سنگ ها را بسته و سگ ها را گشاده اند.

   آقا من بیام به معلــم ادبیاتتون کتبًا 
تعهد بدم که شما درست رو خوندی، بی خیال پنل 

پیامک ما می شی؟

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه
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آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

وقتی می خوای با کمترین 
مصرف انرژی توسط خودت، 

گوشی خورشیدیت رو در یک 
محیط معنوی شارژ و استفاده 

کنی این اتفاق می افته.

دکتری یا مهندسی؟ 
 این هفته ایمیل هایمان را 
باز کردیــم و دیدیم ایمیلی 
از طــرف دانشــگاه و آقای 
محســنی برایمــان آمــده 
اســت. گفتیــم بــاز البد یا 
درمورد افزایش هزینه های ســنوات اســت، یا 
کم کردن  ترم های مجاز دانشجویان کارشناسی 
و ارشــد. ولــی ایــن نبــود. ایمیلــی از طرف 
دکتــر نایبی بــود درمــورد اپالی کــردن برای 
دکتری در دانشــگاه های خارجــی. ما هم که 
چمدان هایمان را داشتیم می بستیم که برویم، 
با خواندن ایــن ایمیل بالفاصلــه چمدان ها را 

نبستیم و ویزاهایمان را پس فرستادیم. 
 بخشــی از بندهای این نامه را بررسی می کنیم 

تا ببینیم دنیا دست کیست.
در متن آمــده: »دکتری خوانــدن به خصوص 
برای زنان مهلک و بیمارکننده اســت«. ضمن 
اعــالم موافقت کامل بــا این جملــه معتقدیم 
کاًل درس خواندن مهلک و بیمارکننده اســت. 
نویســنده متن )اون متن نه، ایــن متن!( بارها 
در حیــن خواندن کتاب هــا و جزوه های دوران 
تحصیلش، عالوه بر خواب آلودگی دچار انواع 
بیماری هــای روحی و جســمی نیز می شــد و 
تــا وقتی خوانــدن را رهــا نمی کرد، شــفا پیدا 
نمی کرد. ایــن موضوع به خصــوص برای زنان 
خیلی شدیدتر است و برای سالمتی خودشان 
بهتر اســت هرچه ســریع تر از دکتری خواندن 

انصراف دهند. 
در بخشــی دیگر آمده: »خروجی دوره دکتری 
یک تــز و چنــد مقالــه در ژورنال هــای علمی 
مهندســی اســت. مقاالتی که در طی چندین 
سال شــاید یکی ده بار بیشــتر خوانده نشوند 
و هیچ بعید نیســت که تعــداد خوانندگانی که 
مقاله شما را از ابتدا تا انتها یک بار می خوانند، 
کمتر از انگشــتان یک دست باشــد«. سردبیر 
روزنامه ضمن موافقت شــدید با این بند به شما 
خوانندگان عزیز توصیه می کند بیایید در همین 
دفتر روزنامه مشغول به کار شوید و اینجا مقاله 
بنویسید. مقاالت شما در طول یک هفته بیشتر 
از هزاران بار خوانده می شود که بسیار بیشتر از 
انگشتان یک دســت و حتی در حد پاهای یک 

هزارپاست.
در آخر متــن هــم می خوانیم: »با ایــن وجود 
هرســاله برای موقعیت های دکتــری در خارج 
از ایــران، هزاران هزار درخواســت فرســتاده 
می شود. بســیاری از اســتادان دانشگاه های 
غرب از خیل نامه های ارسالی از سوی ایرانیان 
و فرم های پرشــده برای یک موقعیت تحصیلی 
دکتری توسط آن ها گالیه دارند و آن را به تمسخر 
و مضحکه در جمع های خودمانی شان مطرح 
می کنند«. خوشــحالیم که به لطف نامه دکتر 
نایبی با یکی از تفریحات استادان دانشگاه های 
غرب آشنا شــدیم. تا االن فکر می کردیم فقط 
اســتادان ما هســتند کــه دانشــگاه امکانات 
تفریحی برایشان فراهم کرده و می توانند از آن 

لذت ببرند.

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به کتاب. به مطالعه که اگر به ســرانه  آن در ایران نگاهی بیندازیم به رقم های 
عجیب و غریبی برمی خوریم. به کتاب هایــی که روی کمدهایمان خودنمایی می کنند، درحالی که سالتاســال 
ورقی نمی خورند. بــه بخش کتاب های غیردرســی کتابخانه مرکزی کــه کتاب های بســیاری دارد، درحالی که 
خاک می خورد. به تجربه  چندین و چندساله  آدم ها که تو با خواندن نوشته هایشان به یک باره به آن دسترسی پیدا 
می کنی. به »اقرا باسم ربک الذی خلق« که به عالم ترین انســان روی زمین در اولین آیه  تنزیلی می گوید بخوان. 

در آخر تقدیم می شود به روز ملی کتاب و کتاب خوانی.

تقدیم می شود به ...

واژ و ژاژاستاد شریف ما

نشــریه شریف ما در گزارشــی در یک بند نوشــته بود: »نکته ای که در 
همین ابتدای کار جلب توجه می کرد، مســلط بودن استاد به مکالمه و 
لحن شیوا، رسا و دل نشین ایشان بود که توجه خاصه ی تمام دانشجویان 
را نیز به همراه داشت. البته که از تسلط زبانی ایشان بر ضرب المثل ها و 

قواعد رفتاری اجتماعی نمی توان چشم پوشی کرد«. همین!
استاد شریف ما جلسه اول کالس، کفش هایش را لنگه به لنگه پوشیده 
بود. جلسه بعد که آمد سرکالس گفت: »من عمدًا لنگه به لنگه پوشیده 

بودم ببینم حواستون هست یا نه«.
دانشجوی شــریف ما شــب دفاع ارشدش داشــت گوگل ترنسلیت را 

اصالح می کرد.  
اســتاد شــریف مــا به فشــار می گفــت »پرســچر« و به دمــا می گفت 
»تمپرســچر«. وسط اعداد هم آلت و شــیفت می گرفت و آن ها را قاطی 
می گفت. مثاًل یک بار گفت »پرســچر این مخزن هســت تو )۲( پوینت 

هفت«!
دانشــجوی شریف ما در راستای تحقیقات گســترده اش اخیرًا کشف 
کرده اســت پالتینی که در بدن می گذارند از جنس پالتین نیست و این 

مهم را به همه دوستانش در پیام هایی جداگانه اطالع داد.
دانشجوی شریف ما برای زمینه سازی ارتباط مؤثر با یکی از دخترها، 
خواست از او جزوه بگیرد؛ اما متاسفانه دانشجوی دختر، درلحظه عکس 

جزوه را برایش فرستاد و وی در نطفه خفه شد. خیلی بد شد.

دقت: precision. حالتی که مــردان موقع تماشــای چیزها اعم از 
فوتبال و به خصوص غیره به خود می گیرند. باریک شدن. یونانیان باستان 
برخالف سایر موارد برای دقت دو الهه به نام های طارمیوس و برهانیوس 
داشــتند؛ یافته های باستان شناســان درباره علت این دوگانگی نشــان 
می دهد: »حتمــاً خیریتی توش بوده«. ژرف اندیشــی. نوعــی از عرفان 
که باعث می شــود g را در آز فیزیک 43/121 گزارش کنی. حالتی که خــدا موقع آفریدن تو 
داشت! متضاد آن بی دقت اســت و برخالف گفته رایج و غلط مصطلح که بی دقت عاشق شدن 
را مهم ترین بی دقتــی می نامد، مهم ترین کارهــای بی دقت، بی دقت وعــده دادن، بی دقت 
وزیر انتخاب کــردن، بی دقت حکومت کردن و بی دقت جنگ درســت کــردن و آدم ها را به 
جان هم انداختن است؛ یا به قولی دیگر »مجنون برای دنیا بی ضررتر است تا جانی«. صفت آن 
دقیق است و دقیق ترین پدید ه های کشف شده تاکنون، آمارهای تولیدشده توسط مسئوالن، 

کتاب های تاریخ مدرسه و کیفیت اجرای فصل سوم قانون اساسی هستند.
در تذکره االمیدیا آمده است: »روزی مریداِن پف ترم در محضر شیخ منصور بن غالم آل واحد 
و عشرون که جدیداً به شیخی نائل آمده بود، رســیدند و او را پندی دقیق طلب کردند. گفت: 
»معموالً در این دوران چند باری عاشــق می شــوید.« مریدان گفتند: »خب؟« گفت: »پس 
بی دقت عاشق نشــوید.« دوباره گفتند: »خب؟« گفت: »من ماکارونی خوب می پختم.« دگر 
بار گفتند: »خب؟« گفت: »اما املت را ویژه درســت می کردم.«. بــاز گفتند: »خب؟« گفت: 
»وزارت علوم، وزارت اصلی در مجموعه علمی کشــور است.« مریدان باز همان گفتند و جواد 
خیابانی از دور گفت: »احســنت!« چندان او گفت و چندان مریدان تکرار  کردند و درنهایت از 

این حجم دقت، دق کردند«.
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