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خرده اعتراض های مردمی
خبــر کوتــاه بــود، فیلتــر 
می شود. همراه با باالرفتن 
قیمــت دالر و انتصاب جان 
بولتــون به ســمت مشــاور 
امنیت ملــی آمریــکا خبر 
دیگری هم آمد که پازل نگرانی های کالســیک 
ایرانیــان را در تعطیــالت نــوروز کامــل کنــد، 
فیلترشــدن تلگرام. عــادت کرده ایــم گرانی و 
ســایه جنگ با ندیدن حق آزادی انتخاب برای 
مردم و سیاســت داخلِی حــذف و انکار همراه 
و تکمیــل شــود. خاطرات کمی نداریــم از این 
سیاســت ها که هم ویدئوهای قاچــاق یادمان 
است و هم پرت کردن ماهواره ها از پشت بام ها. 
دیگر در مواجهه با مصائب وی پی ان و فیلترشکن 
آن چنان ضدضربه و کاربلد شده ایم که هم کاربر 
توییتــر و فیس بــوک و هم مرجــع اولمان برای 
پیداکردن ویدئو یوتیوب است، که همه فیلترند 
شکرخدا! حاال هم به اعتبار اغلب نظرسنجی ها 
ترجیحمــان به تلگرام با فیلترشــکن اســت تا 
پیام رســان داخلی که مطلوب حکومت باشد. 
این یعنی سیاست های داخلی برای همراه کردن 
مردم با خواســت های حکومت سخت اشتباه 
اســت و این طغیان و بی اعتنایی از سمت مردم 
نشــانه  کوچکی نیســت. موضوعی که در میان 
انبوه تحلیل ها از آن غفلت می شود، تالش مردم 
برای هویت یابی درمقابــل قیم مآبی نهادهایی  
است که برای مردم حق انتخاب در کوچک ترین 
مسائل را قائل نیستند، مسائلی مانند اینکه مردم 
به آزادی انتخاب در به عضویت درآمدن شبکه ای 

اجتماعی و پیام رسانی دلخواه هم قانع اند.
هویت با تمایزها متعین می شود و اگر این تفاوت 
و استقالل خواهی با آزادی انتخاب به رسمیت 
شناخته نشود، هویت ماست که مخدوش است. 
حاال دیگر ما طفیلی حکومتی هستیم که به جای 
ما تصمیم می گیرد، انتخــاب می کند و به اجرا 
می گذارد، بدون آنکه تالش مؤثری برای توضیح 

دالیل این انتخاب داشته باشد. 
باید تصویر خودمــان در آینه ی نظــام را دوباره 
مرور کنیم. انقالب اسالمی ما با شعار استقالل 
و آزادی، به جمهوری اسالمی رسید و مردمی که 
امام)ره( رهبری می کرد، رعیت دست وپاچلفتی 
نبودند کــه از پس فهــم منافع ملــی برنیایند. 
حــاال هم نیســتند، حــاال کــه انتخاب های ما 
در جزئی تریــن مســائل زندگی مان بــه امنیت 
ملی و مســائل کالن اقتصادی گره می خورد و 
کوچک ترین آزادی عملی از آن سلب می شود. 
حاال دیگر چاره ای نیست جز اینکه با فیلترشکن  
به جست وجوی هویت ازدست رفته مان باشیم و 

آزادی انتخاب را به خودمان برگردانیم.
اگــر به انتخــاب بــود و پیام رســان ها درجهت 
بهبــود کیفیــت و جلــب اعتماد مــردم تالش 
می کردند، دور نبود که انتخاب درعوض تلگرام، 
به سمت نســخه های داخلی باشــد؛ اما وقتی 
انتهای هر مســیری می شــود فیلتر و مهم تر از 
آن به رسمیت نشــناختن مردم بــرای انتخاب، 
نتیجه اش پاک کردن پیام رســان های داخلی و 

بازگشت به سنت پیامک است.
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جنگل پیمایی بهاره
گروه کوه در روز های 30 و 31 فروردین برنامه پیمایش جنگل فیلبند به الیمستان 
را که در اســتان مازندران واقع اســت، برای پســران در نظر دارد. بــا توجه به اینکه 
جنگل پیمایی درمقایسه با کوه پیمایی کمی آسان تر است، این برنامه برای تازه واردها 
بســیار مناسب اســت. گفتنی است گروه کوله و کیســه خواب به صورت امانت در 

اختیار شرکت کنندگان قرار می دهد. جلسه توجیهی این برنامه یکشنبه 26 فروردین ساعت 12 در کالس 1 
ساختمان شهید رضایی برگزار می شود و حضور در این جلسه برای شرکت کنندگان در اردو الزامی است. برای 
ثبت نام در این پیمایش به کانال تلگرامی SUTMCG@ یا وب سایت  hamnavard.sharif.ir  مراجعه کنید.

زمستان یورت
اردیبهشــت 96 بود که حادثه ی معدن یــورت ایران را عزادار کــرد؛ حادثه ای که 
خبرهای ضدونقیضی در رابطه با آن پخش شــد و هرکســی هم انگشت اتهام را به 
سمتی نشانه گرفت. مســتند »زمستان یورت« به مشــکالت کارگران این معدن 
می پردازد و قرار اســت روایتی بدون سانســور از این مکان داشــته باشــد. بسیج 

دانشجویی شریف قرار است برای اولین بار از این فیلم رونمایی کند و آن را در دانشگاه اکران کند. این فیلم 
امروز ساعت 14 در آمفی تئاتر مرکزی، اکران خواهد شد و ورود برای عموم آزاد و رایگان است. برای اطالعات 

بیشتر می توانید به basij_sharif@ مراجعه کنید.
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عکس خبری

بیشتر دانشکده ها جشن 
نوروز را در هفته های آخر سال 

96 برگزار کردند. دانشکده  
کامپیوتر که درگیر برگزاری 

 AI برنامه های بسیاری مثل
CHALLENGE بود از برگزاری 

نوروز جا مانده بود. اما بچه های 
کامپیوتر دیروز 20 فروردین تالفی 
کردند و جشن بهاره برگزار کردند. 

جشن بهاره دانشکده کامپیوتر 
در سالن جابربن حیان برگزار شد. 

این جشن با استقبال بسیاری 
روبه رو شد و کل ظرفیت سالن جابر 

پر شده بود. ازجمله برنامه های 
این جشن اجرای موسیقی سنتی 

و مسابقه و کلیپ  طنز بود.

»نهالی می کاریم که گزارش
را محمدجواد هاشمی خــاک  چنــان  ریشــه هایش 

دربرگیرد تا غباری هوس بر هوا پریدن نکند
تنه اش آب را در آغوش گیرد تا غریو سیل بنشاند

و برگ هایش هجوم دودها را به جان بخرد تا نفس شهر 
تازه بماند.«

هشــتمین برنامــه درختــکاری گــروه دوســتداران 
محیط زیســت دانشگاه به مناسبت روز درختکاری در 
روز آفتابی و بهاری جمعه 1۸اسفندماه 96 در منطقه 
عمومی تلو با اســتقبال بی نظیر دانشجویان دانشگاه 
برگزار شــد. در این برنامه جذاب و مفرح دانشجویان 
شریف حدود 200 اصله نهال را در دامنه های کوه های 

منطقه عمومی تلو غرس کردند.
این برنامه، کــه با همکاری جمعیت داوطلبان ســبز 
برگزار شــد، ابتدا بــا توزیع صبحانه و چای از ســوی 
اعضای گروه دوستداران محیط زیست دانشگاه شروع 
شد. این برنامه در ادامه با صحبت های هادی کاشانی، 
مدیر جمعیت داوطلبان ســبز، دربــاره درختکاری و 
اهمیــت آن و همچنین علت درختــکاری در منطقه 
تلو ادامه یافت و دانشجویان  اطالعاتی کلی را درباره 
چرایــی درختــکاری و اهمیــت آن در زندگــی و برای 
محیط زیســت کسب کردند. ســپس حدود 400 نفر 
از شــرکت کنندگان در این مراســم که از دانشجوهای 
دانشــگاه های صنعتی شــریف، تهــران، امیرکبیر و 
همچنیــن اعضــای جمعیــت داوطلبان ســبز بودند 
به ســمت منطقــه درختکاری راهی شــدند. در ابتدا 
افــراد باتجربه حاضر در منطقه، آموزشــی مختصری 
را درباره چگونگی کاشــت نهال به شــرکت کنندگان 
در برنامه دادند. آن ها ســپس نهال های متناســب با 
منطقه خشک بوم تلو را که عمومًا از نوع ارس، زالزالک، 

اتریپلیکس و زرشک کوهی بود، غرس کردند.

در این میان سؤاالتی مهم ذهن شرکت کنندگان فعال 
محیط زیســتی را به خود درگیر کرده بود. سؤاالتی از 
این قبیل: باتوجه به پوشــش طبیعی منطقه تلو که از 
دیرباز عمومًا مرتعی و بوته ای بوده اســت،  آیا کاشــت 
نهال و تغییر اقلیم طبیعی در این منطقه امری درست 
و علمــی و برنامه ریزی شــده بوده اســت؟ و باتوجه به 
وضعیت وخیم آب کشــور، آیا ایجــاد این نوع مناطق 

درست است یا خیر؟
کاشانی در پاسخ به این سؤال اول گفت که باتوجه به 
گسترش تهران نیاز به مرزی مشخص در اطراف این 
کالن شــهر وجود دارد که از گســترش بی رویه شهر 
جلوگیری کنــد. این مرز همان کمربند ســبز تهران 
است که ما در منطقه تلو، که قسمتی از کمربند سبز 

تهران به شمار می رود، درختکاری انجام می دهیم. 
عالوه بر این درختانی هم که در این منطقه کاشــت 
می شوند کاماًل با وضعیت و اقلیم منطقه متناسب اند. 
وی در پاســخ به سؤال دوم نیز اظهار کرد که این نوع 
درختان بســیار مقاوم انــد و آبیاری آن هــا پس از 5 
سال که درختان و ریشــه آن ها رشد کافی می کنند، 
قطع می شود و آن ها با آب باران به زندگی خود ادامه 

می دهند.
بعــد از اتمــام کاشــت نهال هــا شــرکت کنندگان بــا 
کوه پیمایــی نیم ســاعته ای به محل شــروع مراســم 
اختتامیــه رســیدند. آن ها پــس از قرائــت بیانیه روز 
درختکاری، عکس دسته جمعی گرفتند و همگی برای 

برگشت به سمت تهران آماده شدند.

قصه پیشواز عملی بهار با دستان دوستداران محیط زیست

درختکاری، آری یا خیر؟
هفته  بدون نشریه، فرصت خوبی را برای ما 
فراهم کرده اســت تا پیش از آغاز جنجال ها 
و هیاهوهای نشــریات دانشــگاه، با نگاه به 
گذشــته آن ها، منویی پیشــنهادی را برای 
ســوژه های آتی هر نشــریه ترتیــب بدهیم؛ 
سوژه هایی که به نظر می رسد برای داغ شدِن 
تنور نشــریات شریف در ســال97 مناسب 

خواهد بود. 

ÓÓ میدان انقالب: نشــریه رســمی بسیج که
مدت هاســت رنگ انتشــار به خود ندیده، 
می تواند در سال جدید به سراغ موضوعاتی 
برود که جایشان در فضای نشریات دانشگاه 
به شدت خالی است. فیلترینگ تلگرام شاید 
برای »میدان انقالب« ســوژه خوبی باشد. 
ارتباط گسترده بروبچه های بسیج با مدیران 
پیام رسان های داخلی می تواند زمینه ساز 
گفت وگــوی این نشــریه با مســئوالن این 
اپلیکیشن ها باشد. از طرف دیگر، احتمااًل 
دست بسیجی ها بیش از بقیه به مسئوالن 
وزارت ارتباطات خواهد رسید و خوب است 
این مسئله مهم فضای مجازی را از مقامات 

هم پیگیری کنند.

ÓÓ خبرنامه: قیمــت دالر به مرز 6 هزار تومان
رسیده اســت. اتفاقی که در ایام انتخابات 
از پیامدهای انتخاب رقیب حسن روحانی 
قلمداد می شد و امسال، در فاصله کمتر از 
یک ســال از انتخاب مجدد او محقق شده 
است. بچه های انجمن که احتمااًل 11 ماه 
پیش به روحانی رأی دادند، حاال می توانند 
به سراغ دالیل این اتفاق عجیب بروند و علل 
جهش دالر را با نگاهی علمی و مطالبه گرانه 

و کارشناسانه بررسی کنند. 

ÓÓ ،صدف و عطش: سند راهبردی دانشگاه
دو روز پیش رســمًا منتشــر شــد. انجمن 
مســتقل و تا حدودی جامعه اسالمی تنها 
تشکل هایی بودند که درباره تدوین و انتشار 
این سند حساس بودند و تالش می کردند در 
شکل گیری اش سهیم باشند. حاال که این 
متن مهم در اختیار همه دانشجویان شریف 
اســت، این دو نشــریه می توانند با بررسی 
تحلیلی  آن و دعوت از فعاالن دانشجویی، 
نقشی مهم را در ارزیابی این سند ایفا کنند. 

ÓÓ فروغ: قوانین پوشش در کشور ما همیشه
یکــی از موضوعات بحث برانگیــز در میان 
اهالی اندیشــه بوده اســت. این روزها هم 
این بحث، داغ تر از همیشــه اســت و جای 
بررســی بی طرفانــه و تحلیلــی منصفانــه 
در این موضــوع، خالی اســت. فروغی ها 
می تواننــد پیش قدم باشــند و مناظره ای 
دنباله دار را میان موافقان و مخالفان قوانین 
پوشش ترتیب بدهند، تا این بحث به دور از 
جنجال های سیاسی و در فضایی منطقی 

تشریح و تحلیل شود. 
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بی آزمون
بیشــتر عادت کرده بودیم اخبار بدی را در رابطه بــا کردیت بخوانیم؛ از بی وفایی 
دانشــجویان در حق دوستانشــان گرفته تا حرکات محیرالعقول دانشــکده های 
مختلف. اما این بار خبر دیگری در این رابطه منتشر شده است. ظرفیت کردیت در 
دانشگاه های سطح یک کشور از 20درصد تعداد کارشناسی به 40درصد افزایش 

یافته است. پیش تر اعمال این 20درصد به این صورت بوده است که 10درصد آن از دانشگاه شریف و 10درصد 
آن از دیگر دانشــگاه ها جذب می شدند. در رابطه با چگونگی تقسیم بندی ظرفیت جدید برای شریفی ها و 
غیرشریفی ها هنوز اطالع دقیقی نداریم، ولی دانشگاه فراخوان جدیدی برای درخواست کردیت نزده است.

اسباب کشی ناجوانمردانه 
قبل از تعطیلی خوابگاه ها به مناسبت نوروز برگه ای به هر اتاق داده می شود. ساکنان 
اتاق ها طبق این برگه، برای سم پاشی اتاق ها ملزم به جمع آوری تمام وسایل خود و 
قراردادن آن ها در گونی می شوند و درصورت انجام ندادن آن هر نفر 20هزار تومان 
جریمه می شود. اما این سم پاشی نه تنها باعث ازبین رفتن ساس ها نشد، بلکه بوی 

بد آن آزار دانشــجویان را به دنبال داشــت. درضمن وسایل جمع آوری نشــده از اتاق )برای مثال موکت هایی 
که برای پوشــاندن گوشه ها استفاده شده بود( ناپدید شد و وقتی دانشــجویان علت را از مسئوالن خوابگاه 
پرسیدند، آن ها گفتند چون مکانی برای پنهان شدن ساس هاست جمع شده است. مگر قرار بر جریمه نبود؟

شماره 756  سه شنبه 21 فروردین 97 بــــــــخش  خـــــــبری

شورای صنفی به چه کار می آید؟
ایــن ســؤال پیــدا و پنهان  مرتضی یاری

دانشــجویان بســیاری است، ســؤالی که شاید 
چندان هم بر زبان نیاید و در میان انبوه سؤاالت 
دانشجو از دانشــگاه و زندگی و جهان گم شود. 

واقعًا تشکل صنفی به چه کار زندگی ما می آید؟
به آســانی می توان گفت شــورای صنفی کاری 
از پیــش نمی برد. آســان تر می توان نقشــش را 
در زندگی دانشــجویی، چه تحصیل و چه رفاه، 
منکر شــد. نادیده گرفتنش آسان است و حتی 
کم طرفدار هم نیست. بسیارند دانشجوهایی که 
تأثیری برای فعالیت های تشکل های صنفی بر 

کیفیت زندگی دانشجویی نمی بینند. 
نتیجه ندیدن این تأثیر البته نداشــتن اشــتیاق 
برای مشارکت در این تشکل ها، یا حتی شرکت 
در انتخاباتشــان است. اســتقبال کم و زیر حد 
نصــاب در خیلی از دانشــکده ها در ســال های 
گذشته نشان می دهد ســهم امیدنداشتن ها و 
بی تأثیرپنداشتن ها در باور عمومی بیشتر از نظر 
مقابلش هم است. اما چرا دانشجوها یا خیلی از 

دانشجوها این طور فکر می کنند؟
دلیلش شاید فقدان تعریف درست و مشخصی 
از تشکل های صنفی در سازمان ها و افراد جامعه 
اســت. هم در ســاختارهای ســازمانی و هم در 
برنامه ریزی ها تشــکل های صنفی برای تثبیت 
جایگاهشان جای کار زیادی دارند. تشکل های 
کارگری یا تشــکل هایی مانند نظام پزشــکی و 
مهندســی هم پس از دهه ها تالش توانســتند 

جایگاهی حداقلی بیابند. 
تثبیت جایگاه تشکل های صنفی در دانشگاه که 
با جمعیت سیال دانشجویی مواجه است سخت تر 
می نماید؛ اما دانش آموخته دانشگاه کجا بناست 
مشق فعالیت صنفی کند. در کجا باید راه پیچیده 
قوانین صنفی و آیین نامه ها و دستورالعمل ها و 
بهبود شــرایط اعضای صنف را تمرین کند؟ اگر 
گروه های دانشــجویی و تشــکل های سیاسی 
تمرینی برای آینده سیاسی اجتماعی دانشجو 
یا پرداختن به عالیق غیرحرفه ای است، بخش 
بزرگی از مشارکت مدنی آن هم در اداره جامعه را 

باید در تشکل های صنفی جست. 
تشــکل های صنفی را در طبقه موجودات مدرن 
می دانیم. اما راســتش را بخواهید این تشکل ها 
در ایــن ســرزمین چنــدان غریب هم نیســت. 
روزگاری پیــش از حرکــت شــتابان و بی قاعده 
زمامداران ایرانی به سوی دروازه های تمدن مدرن 
تشــکل های صنفی جــدی ای در ایــران بود که 
قدرت سیاست گذاری و چانه زنی کمی نداشت. 
پدیــده ای کــه مانند بســیاری از ســاختارهای 
اجتماعی ایران در میانه شــتاب تحوالت از میان 
رفــت؛ درحالی که جایگزین مــدرن آن به دالیل 
بســیار اجتماعــی و سیاســی در میان مــردم و 
زمامداران پذیرفته نشد. پذیرفته شدن این ساختار 
در جامعه تنها و تنها به تالش خود ما بستگی دارد. 
مشــارکت مردم در اداره جامعه تنهــا با بازکردن 
جا برای مشــارکت از ســوی زمامــداران حاصل 

نمی شود. شرط اول آن مشارکت خود ماست. 

مجتمــع خدمات فنــاوری دو فاز  دارد. یک فــاز که راهروهای آن پر گزارش
از افراد با سنین مختلف است و یک فاز که فقط میوه ها 
و شــیرینی های مرتب و خوشمزه. در فاز اول که همه 
هســتند، افراد به بگومگو مشــغولند، دیــداری تازه 
می کنند و صحبت های چندنفره بسیاری در حاشیه 
آن شــکل می دهند و در فاز دیگر، خبری نیســت که 
نیســت. دیــدار عیدانــه هیئت رئیســه دانشــگاه با 
استادان، کارکنان و دانشجویان شریف روز چهارشنبه 

برگزار شد.
چهارشنبه گذشته که تهران هنوز در خواب تعطیالت 
بود، هیئت رئیســه دانشــگاه برای دید و بازدید عید 
در مجتمع خدمات فناوری پذیرای اهالی دانشــگاه 
بود. ســاعت 9 تا 11 اعضای هیئت علمی دانشگاه 
و همچنیــن کارکنــان واحدهای مختلــف به فاز دوم 
مجتمــع آمدند و بــا میزبــان دیدار و احوال پرســی 
کردند. جلوی در دکتــر فتوحی، دکتر نجمی و دکتر 
حسینی به مهمانان خوشامدگویی می کردند و دکتر 
رشتچیان، دکتر وثوقی وحدت و دکتر موحدی وسط 
مهمانان بودند و با گروه های مختلف دیدار می کردند. 
حاج آقا رســتمی و ســاکنان نهاد رهبــری هم بعد از 
جلسه ای که در نهاد داشتند، با کمی تأخیر به جمع 
صمیمــی و پرانرژی مجتمع خدمات در ســانس اول 

پیوستند.

ذره بین روزنامه
نکات بامزه و حاشیه ای فراوانی در این دیدار به چشم 
می خورد و ریزبینان می توانستند سوژه های جذابی 
را شــکار کننــد. آن طور که بــه نظر می رســید، دکتر 
رشــتچیان برای اجتناب از روبوســی از جلوی در به 
میــان جمعیت رفته بود. دکتر موحدی هم از اعضای 
پرمشتری هیئت رئیسه بود. دلیل اصلی آن هم قدرت 
تعیین کننده آن در حمایت و پیشبرد امور پژوهشی در 

میان استادان است. دکتر وثوقی وحدت هم باوجود 
اینکه هنوز از آسیب های حادثه آسانسور رنج می برد، 
مثل همیشــه پرانــرژی و خــوش رو در میان جمعیت 
حاضر بــود. خود رئیس البته بیشــترین مشــتری را 
داشــت. دکتر فتوحــی در این دیدار فقــط یک بار از 
گعده و گفت وگو و شــنیدن درخواســت های مختلف 
فرصت اســتراحت پیدا کرد که آن هم ســهم سردبیر 

روزنامه شد.
مهمانــان دیگری که آمدنشــان بســیار مــورد توجه 
قــرار گرفت، مهندس بیاتی، دکتــر نقدآبادی و دکتر 
ســهراب پور بودند. همچنین جای خیلی از استادان 
خالــی بود، مثاًل حضور دکتر گلشــنی می توانســت 
جذاب باشــد. اســتادانی نیــز که وجهه سیاســی و 
مســئولیت کشــوری داشــتند به این دیدار نرسیده 

بودند. اما بانشاط ترین مهمان در آن میان قطعًا دکتر 
هرمزی نژاد، مدیر امور پژوهشی دانشگاه بود که همه 
را برای عکس دســته جمعی مدیریت می کرد. ضمن 
آنکه حضور چندســاعته تمام اعضای هیئت رئیسه و 
همچنین اکثر مدیران دانشــگاه درخورتوجه و نشانه 

احترام آن ها به مهمانان بود.

آن هایی که دیده نشدند
معاونت پژوهشــی کــه به نوعــی میزبان ایــن دیدار 
محسوب می شــد در اطراف راهرو پیشخوان هایی را 
جهت پاسخگویی به مهمان درباره برنامه های متنوع 
معاونت پژوهشــی تدارک دیده بود که استقبال از آن 

چشمگیر نبود.

حاال برعکس
ســاعت 11:30 زمان دیدار هیئت رئیســه دانشگاه 
با دانشــجویان بود. کدام دانشــجو؟ دانشــجویانی 
که هنوز نیامده بودند و دانشــگاه بســیار خلوت بود. 
ولــی نکته درخورتوجــه این بود کــه چمن های کنار 
مجتمع خدمــات و جکوز شــلوغ تر از ضیافت رئیس 
بود و این طور به نظر می رســید که انگار کسی نه تنها 
سؤالی ندارد، بلکه حتی میلی به احوال پرسی و دید و 
بازدید هم ندارد. نگران کننده تر از همه این ها آن بود 
که در یک برنامه دانشجویی مقدار بسیار زیادی میوه 
و شــیرینی بالاســتفاده مانده بود، به طوری که حتی 

چتربازان هم مطلب را کار نکردند.
تنهــا مشــتریان درخورتوجــه دیدار دانشــجویی، 
تعــدادی از دانشــجویان هوافضــا بودند کــه برای 
پیگیــری وضعیت هم دانشــکده ای خود بــه دیدار 
رئیس، دکتر افشین و مهندس سیه بازی آمده بودند؛ 
دانشــجویی که اخیــرًا به علت پاییــن آوردن تابلوی 
استاد خبرســاز دانشکده شــان از کمیته انضباطی 

حکم گرفته بود. 

دیدار عیدانه هیئت رئیسه دانشگاه با اهالی دانشگاه

سالم رئیس

حرف زیادی
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ما تیــم جوانی در  دانشگاه شریفیم گفت وگو
کــه بعــد از اســتارت آپ هایی که راه 
انداخته ایم، حاال به ایده فوق العاده ای 

رسیده ایم...

دستگاهی که اختراع کرده اید 
چــه می کنــد و چــه کاربردی 

دارد؟
با فنــاوری اولتراســونیک دســتگاهی 
ســاخته ایم کــه صــدا را در یــک باریکه 
جهت دار می فرستد. مثل لیزر، ولی برای 
صوت. یعنی دستگاه به سمت هرکسی 
که باشد، فقط اوست که صدا را به خوبی 
می شنود؛ و این برای او یک تجربه عجیب 

و جذاب است.
این دســتگاه کاربردهای متنوعی دارد. 
به دلیل های تــک بودن بــرای تبلیغات 
خالقانه در محیط های نمایشــگاهی و 
فروشگاهی به کار می آید. به لحاظ ایجاد 
فضای هدفمند صوتــی در اماکنی مثل 
بیمارستان ها، کافه ها، موزه ها و گالری ها 
کاربــرد دارد. کاربردهای شــخصی هم 
برای این دســتگاه متصور اســت. فرض 
کنید درحالی که همه خواب هســتند، 
می خواهید نیمه شب در تلویزیون خانه 
فوتبال ببینید. پیش از ایــن باید صدا را 
کم می کردید، ولی به کمک این فناوری 
می توانید با صدای معقولی، بدون ایجاد 
مزاحمت بــرای اهالی منــزل فوتبال یا 

فیلم ببینید.
تــا به اینجــا نمونه هــای موفقــی از این 
دستگاه تولید کرده ایم و در مرحله جذب 

سرمایه برای تجاری سازی هستیم.
چطــور این ایــده بــه ذهنتان 

رسید؟
در ســال 93 در پــروژه بــاغ مــوزه دفاع 
مقدس تهران، کارفرما برای ارائه  راهنما و 
توضیحات صوتی کنار هریک از تابلوهای 
نقاشــی موزه، نیاز به صدای موضعی را 

مطرح کرد و ایده شکل گرفت.
مکانیزم این دســتگاه چگونه 
اســت و چالش هــای علمــی 

پیش رو چه بود؟ 
ایده داشتن صدای جهت دار و هدفمند 
ایده ای جالب و تاحدی بدیهی اســت؛ 
اما در این میان مشــکالت اساسی فنی 
وجــود دارد که تحقق آن را تا بــه امروز به 
تأخیر انداخته است. اصلی ترین مشکل 
پدیده پراش موج است، که اگر بخواهیم 
باریکه ای به قطر d از موجی با طول موج 

λ داشته باشیم، نسبت /dλ شدت پراش را 
تعیین می کند. اگر این نسبت عدد بزرگی 
باشد، شدت پراش باال بوده و امکان ایجاد 
باریکه ای بلنــد وجود نــدارد. به عبارت 
دیگر، با توجه به طــول موج بلند صوت، 
امکان اینکــه موج صوتــی در باریکه ای 
با قطر چندده ســانتی متر قرار بگیرد، از 
نظر تئــوری وجود نــدارد. همان طور که 
از شــکل این رابطه مشخص است، برای 
جهت دارکردن باریکه دو راه داریم؛ یا آنکه 
قطر باریکه صوتی را به چند ده متر افزایش 
دهیم-کــه عمــاًل غیرکاربــردی خواهد 
شد- یا آنکه فرکانس موج را افزایش دهیم 

تا طول موج آن کاهش بیابد.
فرکانس موج مورد نیاز بیــش از چندده 
کیلوهرتز است. بله، این یعنی فراصوت، 
که شنیده نمی شود؛ اما به علت رفتارهای 
غیرخطی انتشار موج اولتراسونیک در هوا 
)ناشی از اثرات غیرخطی ترمودینامیکی( 
عبور آن در محیط ایجاد اختالل می کند، 
مثل مــوج دریا وقتــی که می شــکند و 
موج هــای نامنظم دیگر پشــت آن باقی 
می ماند. ما این اثــرات را مدل کرده ایم و 
با محاسبات معکوس، می فهمیم که چه 
موجی انتشار دهیم که آشوب پشت موج 
بشود همان صوتی که به دنبال انتشار  و 
شنیدن آنیم. درواقع منبع انتشار صوت 
دستگاه ما نیست، بلکه نقطه هوایی است 

که موج فراصوت در آن منتشر می شود.

پس روی کاغذ این کار شــدنی است؛ اما 
در اجرا تنگناهای عجیبــی وجود دارد. 
پردازشــگر دستگاه بایســتی با فرکانس 
96 کیلوهرتز )یعنی 96 هزار بار در ثانیه( 
ســیگنال ورودی را بخوانــد، بالفاصلــه 
محاسبات مفصلی انجام دهد و خروجی 
را برای فرســتنده آماده کند. این فرایند 
با توجه به حجم و ســرعت محاسبات در 
پروسســورهای متداول بســیار دشــوار 
اســت. ما بــرای تولیــد این دســتگاه از 
پروسسورهای FPGA استفاده کردیم. 
یعنی برنامه نویسی سخت افزار؛ ابزاری 
بســیار قدرتمند و پرتوان. دشواری این 

روند بــرای اهالی فن آشناســت. فرایند 
تحقیــق و توســعه ما بــرای بهبــود این 

محصول ادامه دارد.
چــه مراحلی را طی کردید تا به 

تولید و اختراع رسیدید؟
بــرای ایده ایــن کار از یک تــز دکتری در 
دانشــگاه MIT الهــام گرفتیم و مســیر 
توســعه فنی را پیش بردیم تا به محصول 
برسیم. چندین مرحله نمونه های ناموفق 
تولید کردیم و شکست خوردیم. با رسیدن 
به اولیــن نمونه صوت جهــت دار، برغم 
کیفیت پاییــن صوتی و شــدت کم، تیم 
فنی را گســترش دادیم و به شکل موازی 
کار تجاری سازی را آغاز کردیم. رفته رفته 
کار از نظر فنی پیشرفت کرد و امروز به یک 
محصول فوق العاده و قابل ارائه رسیده ایم. 

اختراعــات مربوطــه را در ایــران به ثبت 
رسانده ایم و در عین حال یک طرح تجاری 

پخته برای جذب سرمایه داریم.
آیا دانشــگاه در این راه به شما 

کمکی کرد؟ 
تیم فعلی پیش از این، اســتارت آپ های 
موفق دیگری را راه اندازی کرده و در قالب 
دو شرکت مجزا در مرکز رشد فناوری های 
پیشرفته دانشــگاه مســتقر بوده است. 
از این نظــر تجربیات پیشــین و حمایت 
دانشگاه مؤثر بوده است. فرایند تحقیقات و 
توسعه فنی محصول با حمایت دکتر احمد 
امجدی، عضو هیئت علمی دانشــکده 
فیزیک و اســتفاده از فضــا و امکانات دو 
آزمایشــگاه از این دانشکده )آزمایشگاه 
آکوستیک و آزمایشگاه فیزیک پزشکی( 
تسهیل شده است. کمک دکتر امجدی 
و امکانات این دو آزمایشگاه در این مسیر 
بســیار ســازنده بوده اســت. هم اکنون 
مذاکراتی جاریست که احتمااًل به زودی 
منجــر به اســتقرار ایــن اســتارت آپ در 

اکسلریتور شریف خواهد شد.
نقشه راه شما چیست؟ چقدر 
ســرمایه گذاری نیــاز دارید تا 
بتوانید تولیــد تجاری و تبلیغ 

را انجام دهید؟
در حال حاضر در مرحله جذب ســرمایه 
برای توسعه و تجاری ســازی قرار داریم. 
در ایــن مرحلــه چیــزی در حــدود یک 
میلیارد تومان ســرمایه نیــاز داریم که از 
طریق چند سرمایه گذار جذب خواهیم 
کرد. دوره بازگشت سرمایه را زیر دو سال 
تخمین زده ایم. در دو سال آینده فروش از 
طریق هدف گرفتن کانون های تبلیغاتی، 
نمایشگاه ها، فروشگاه ها، اماکنی مثل 
موزه ها و گالری ها و سازمان ها در دستور 
کار است. در فاز بعدی با توسعه تکنولوژی 
و کاهش هزینه، این محصول را به شکل 
قابل ارائه برای همگان در خواهیم آورد و 
امیدواریم در خانه ها، محل کار و در زندگی 
روزمــره افــراد عالقه مند بــه تکنولوژی 

دیده شود.

مؤسســان ایــن اســتارت آپ پیــش از ایــن 
استارت آپ های دیگری را راه اندازی کرده اند.

رضا منتظری نمین مؤسس و مدیرعامل شرکت 
نواندیشان شهرفرنگ است که در زمینه اپتیک 

و الکترونیک فعال است.

آریا معتمدی نژاد و نیما جعفری مؤسس شرکت 
طراحی مهندســی صوت شــریف هستند که 
در زمینه آکوستیک فعالیت می کنند. آدرس 

http://impedance.ir :سایت اینترنتی

آشنایی با اختراعی ناب از تیمی دانشجویی؛ لیزر صدا

فقط برای تو می خوانم

ده شاخه برنامه بلندمدت 
پژوهشی بنیاد علوم آمریکا

بنیاد ملــی علــوم آمریکا،  نعمت ا... فرهادی

NSF، سازمانی دولتی در ایاالت متحده آمریکا 
اســت که با ســابقه ای حدود 70 سال، وظیفه 
توسعه قوانین و سیاست گذاری علمی را در این 
کشــور به عهــده دارد. با نگاهی به پیشــتازی 
ایاالت متحــده در علم و مهندســی در جهان 
امــروز، می توان نقــش تأثیرگذار ایــن بنیاد را 
دریافــت. این بنیاد با مشــخص کردن ده ایده 
بزرگ، که پیش بینی می شــود مبنای کشف و 
نوآوری در آینده باشــد، برنامه های بلندمدت 
پژوهشی تعریف کرده  است که با سرمایه گذاری 
صنعت، بنیادهای خصوصــی، آژانس ها و... 
مرزهــای پژوهشــی ایــاالت متحــده را پیش 

خواهند برد. این ایده ها به این قرار است:
1. پنجره هایی رو به جهان: دوران اخترفیزیک 
چندپیامه ای؛ پاسخ به پرسش هایی نظیر منشأ 
آغاز جهان، شناخت انرژی تاریک و... ازطریق 
دریافت امواج گرانشــی، الکترومغناطیسی، 

پرتوهای کیهانی و ذرات نوترینو.
2. کار در مرز انســان-فناوری: اســتفاده از 
پژوهش های بین رشــته ای در علم و مهندسی 
جهت دســتیابی به فناوری جدیــد ترکیبی از 
یادگیری ماشین، علم روباتیک و... و ترویج آن 

در فضای کار.
3. درک قوانیــن حیات: پیش بینی فنوتیپ؛ 
پیش بینــی ویژگی های هر جانــدار )فنوتیپ( 
براساس اطالعات ژنتیک و محیط با استفاده 
از داده ها، تحلیل، مدل ســازی و تکنیک های 

انفورماتیک.
4. ناوبری در شــمالگان جدید: ایجاد شبکه 
رصــدی یکپارچه برای جمــع آوری اطالعات 
درباره تحوالت زیستی و آب وهوایی شمالگان 
مسئله ای موردنیاز برای جلوگیری از واردشدن 

آسیب های جدی به زمین است.
5. جهش کوانتومی: رهبری انقالب کوانتومی 
آینده؛ کار روی سیستم های کوانتومی پیچیده 
و اســتفاده از آن هــا در آفرینــش فناوری های 

جدید مانند حسگرها، رایانه ها و.... 
6. مهار داده ها برای علم و مهندســی قرن 
21: جســت وجو برای ابتــکاری جدید دارای 
قــدرت جمــع آوری و تحلیل داده هــای بزرگ 

دریافتی در حوزه های مختلف علمی.
7. زیرساخت پژوهشی میان مقیاس: بنیاد 
علوم ســرمایه گذاری پروژه های بزرگ با هزینه 
هنگفــت و پروژه های کوچک بــا هزینه ناچیز 
را انجام می دهد، امــا آزمایش ها و پروژه هایی 
بالقــوه موجودند که بیــن این دو دســته قرار 
می گیرند و این شکاف باعث ازدست رفتن این 
فرصت ها می شود. ایجاد منبع سرمایه گذاری 
برای انجام چنین پروژه هایی از سیاســت های 

جدید بنیاد است.
8. پــرورش پژوهــش همگــرا: بســیاری از 
مشــکالت و مســائل جهــان امــروز بــا پیوند 
شــاخه های مختلف علــوم و مهندســی حل 
خواهد شــد. شناســایی حوزه های مختلف و 
ایجاد همگرایی گامی مهم رو به جلو در دنیای 

آینده است.
9. برنامــه NFS 2050: صنــدوق بنیــادی 
یکپارچه؛ ایجاد دفترها یا بخش های یکپارچه 

برای شناسایی ایده های مهم قرن آینده.
10. برنامــه INCLUDES: ارتقــای علــم و 
مهندســی ازطریــق تنوع؛ بنیــاد در نظر دارد 
آموزش علم و فنــاوری را با ایجاد پروژه هایی با 
مشارکت بین المللی و متحدکردن پژوهشگران 

دنیا متحول نماید.

کشف کهکشانی بدون ماده تاریک
محققان با اســتفاده از تصاویر تلسکوپ فضایی هابل برای اولین بار کهکشانی کشف کردند که تقریبًا هیچ ماده  تاریکی 
در آن یافت نمی شــود. طبق نظریه های موجود، در همه کهکشــان ها ماده تاریک وجــود دارد و وجود این ماده مجهول 
برای تشکیل کهکشان ها الزامی است. با پیداشدن این کهکشان بدون ماده تاریک تمام این نظریه ها به چالش کشیده 
می شود. اخترشناسان با اندازه گیری سرعت ستاره ها و خوشه های مقید به این کهکشان توانستند جرم آن را اندازه بگیرند 
که معادل جرم ســتاره هایش است و میزان ماده تاریک موجود در آن بسیار اندک و 400 مرتبه از مقدار مورد انتظار کمتر 
است. البته محققان برای این کمبود ماده تاریک توضیحاتی ارائه می کنند، ازجمله اینکه حرکت این کهکشان به سمت 
کهکشــان مجاور باعث کمبود ماده تاریک در آن شــده است که البته با تمام ویژگی های مشاهده شده آن سازگار نیست. 
محققان در حال بررسی و پیداکردن کهکشان های مشابه هستند تا بتوانند برای این مورد بی سابقه توضیحاتی را ارائه کنند.

علمــــــــــــــــــــــــــی شماره 756  سه شنبه 21 فروردین 97از کوارک تا کیهان
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بسیار شفاف تر از گذشته
profile. سامانه »رخ نما« در دانشگاه تهران راه اندازی شد. این سامانه )به آدرس
ut.ac.ir ( تصویر جامع فعالیت های علمی دانشگاه تهران را به صورت سازمان یافته 
و اغلــب به صورت نمودار نمایش می دهد. در این ســامانه برای هریک از اعضای 
هیئت علمی دانشــگاه صفحه ای شــخصی در نظر گرفته شــده اســت که در آن 

اطالعات علمی و پژوهشی آن ها به صورت ساخت یافته نمایش داده می شود. برخی از امکانات این سامانه 
عبارت اند از استخراج پروفایل استادان از سامانه پژوهشی به طور خودکار و نمایش آن در وب سایت، استخراج 
دروس ارائه شــده استادان از ســامانه جامع آموزش به طور خودکار و نیز استخراج اطالعات پایان نامه ها از 

سامانه کتابخانه مرکزی به طور خودکار.

تحلیلگران شبکه های اجتماعی خوشحال شوند
SoNebuntu نام توزیعی از سیستم عامل لینوکس است که میرسامان تاجبخش، 
دانشجوی دکتری دانشگاه ارومیه در رشته فناوری اطالعات و هیئت علمی همکار 
دانشــگاه صنعتی ارومیه، ایجاد کرده است. با توجه به رشد روزافزون شبکه های 
اجتماعی و تولید ابزارهای تحلیل، نبود سیستمی جامع که دربرگیرنده ابزارهای 

پرکاربرد و مطرح برای تحلیل های شبکه های اجتماعی باشد، به چشم می آمد. در همین راستا با گردآوری 
ابزارهای مرتبط، اولین توزیع مبتنی بر لینوکس که شــامل ابزار الزم برای تحلیلگران شبکه های اجتماعی 
باشد تهیه شده است. در این توزیع دو دسته کلی ابزار مطرح جا داده شده  است: ابزارهای مربوط به تحلیل 

شبکه های اجتماعی و ابزارهای مربوط به جمع آوری داده از شبکه های اجتماعی.

 ،THE به گزارش گاردین و ســایت کمی آن سوتر
بیش از 50 آکادمی پیشرو در حوزه ترجمه: صالح رستمی

هوش مصنوعی، ازجمله آکادمی های دانشــگاه های 
کمبریج، کورنل و دانشــگاه برکلــی کالیفرنیا نامه ای را 
به منظور بایکوت مؤسســه علوم و فنون پیشــرفته کره 
جنوبی )KAIST( و شــریک آن یعنــی کارخانه تولید 
سیســتم های دفاعی هانوا امضا کردنــد. محققان این 
 KAIST مؤسسات می گویند با دانشگاه و کسانی که از
بازدید می کنند همــکاری نخواهند کــرد؛ چراکه این 
مؤسســه در دنیــای رقابــت نظامــی به دنبال توســعه 

سالح های خودکار است.
در بخشــی از این نامه گفته شده اســت: »در زمانی که 
سازمان ملل متحد در حال تالش است تا از تهدیدی که 
سالح های خودکار برای امنیت بین الملل ایجاد می کنند 
جلوگیری کند، شرم آور است که مؤسسه معتبری مانند 
KAIST قصد دارد با توسعه چنین سالح هایی به مسابقه 
ساخت اسلحه شــتاب دهد. ما به شکل عمومی اعالم 
می کنیم که هرگونه همکاری با هر قسمتی از دانشگاه 
 KAIST را بایکوت می کنیم، تا زمانی که رئیس KAIST
به ما اطمینــان بدهد -چیزی که ما به دنبال آن بوده ایم 
و هنــوز دریافــت نکرده ایــم- که این مرکز ســالح های 
خودکاری را که کنترل انسانی درخورتوجهی روی آن ها 

نباشد، تولید نخواهد کرد«.
توبی والش استاد و محقق هوش مصنوعی در دانشگاه 
نیوســاوت ولز و هماهنگ کننده این بایکوت می گوید: 
»کارهای فوق العاده بســیاری وجود دارد که می توان با 
هوش مصنوعی انجام داد و جان انسان ها را نجات داد؛ 
کارهایی که شامل حوزه نظامی هم می شود. اما اینکه 
بیاییم اعالم کنیم هدفمان تولید ســالح های خودکار 
است و شریکی مانند مؤسسه هانوا داشته باشیم، نگرانی 
بزرگــی را ایجاد می کنــد. KAIST دانشــگاه معتبری 
است که با مؤسســه ای کار می کند که ازلحاظ اخالقی 

مشکوک است و می خواهد به نقض قوانین بین المللی 
ادامه دهد«. هانوا یکی از بزرگ ترین کارخانه های تولید 
اسلحه در کره جنوبی است و سالح های کشتار جمعی 
می سازد. سالح هایی که تحت نظر 120 کشور، در قالب 
قراردادی بین المللی ممنوع شــده است. کره جنوبی 
به همراه ایاالت متحده، روســیه و چیــن از امضای این 

قرارداد سرباز زده اند.
هفتــه آینده در جلســه ی ســازمان ملل متحــد در ژنو 
مســئله بایکوت با موضوع ســالح های خودکار مطرح 
می شود، درحالی که بیش  از 20 کشور از قبل خواستار 
ممنوعیت تمامی روبات های قاتل شده اند. استفاده از 
هوش مصنوعی در ارتش ها موجب نگرانی شده است: 
آیا موقعیتی مانند فیلم »ترمیناتــور« رخ نخواهد داد؟ 
همچنین سؤاالتی درباره  دقت این سالح ها و توانمندی 
آن ها در تشخیص دوست و دشمن، مطرح شده است. 

دکتر والش می گوید وقتی روزنامه تایمز کره، دانشــگاه 
KAIST را »در حــال پیوســتن به رقابــت جهانی برای 
توســعه ســالح های خودکار« دانســت و فورًا با نوشتن 
نامه ای سؤاالتی را درباره  این موضوع از دانشگاه پرسید 

و هیچ جوابی دریافت نکرد، بسیار نگران شده است.
رئیس دانشگاه KAIST، سانگ-چول شین، می گوید 
از شــنیدن خبر بایکوت بســیار ناراحت شــده است: 
»می خواهم به صراحت بگویــم KAIST هیچ قصدی 
برای اینکه وارد توســعه سیســتم های کشنده خودکار 
و روبات های قاتل بشــود، نــدارد«. او همچنین اضافه 
کرده است: » ما، در جایگاه مؤسسه ای آکادمیک، برای 
حقوق بشر و ضوابط انسانی ارزش بسیاری قائلیم. بار 
دیگر می خواهم بــا صراحت بگویم کــه KAIST هیچ 
فعالیت تحقیقاتی، مانند سالح های خودکاری که انسان 
روی آن ها کنترل درخورتوجهــی ندارد و تحقیقاتی که 
ارزش های انســانی را خدشــه دار کند، انجام نخواهد 

داد«.
این در حالی است که شــرکت »سیستم های دودام« از 
قبل در حال تولید روبات جنگــی تمام خودکاری به نام 
»روبات جنگجو« است. برِج ثابت گردانی که قادر است 
اهداف را از فاصله 3 کلیومتری تشــخیص دهد و هدف 
گیرد. امارات متحده عربی و قطر مشتریان این سالح اند 
و این سالح در مرز نظامی با کره شمالی تست شده است. 
اما کارخانه تولیدکننده در ســال 2015 به بی بی ســی 
گفت این ســالح ها دارای محدودیت هایی هستند که 
برای انجام حمالت کشنده، به دخالت انسان نیاز دارد.

KAIST مرکز تحقیقاتی خود را برای همگرایی بیشــتر 
سالح های دفاعی با هوش مصنوعی در فوریه بازگشایی 
کرد کــه بنابر گفتــه رئیس دانشــگاه، ایــن مرکز بنای 
اســتواری برای تولید فناوری های دفاعی کشــور کره 
خواهد بــود. تمرکز اصلی این مرکز روی سیســتم های 
فرماندهــی و تصمیم گیــری بر پایه هــوش مصنوعی، 
الگوریتم هــای ترکیبی ناوبری برای وســایل زیر دریای 
بدون سرنشــین در مقیاس بســیار بزرگ، سیستم های 
آموزشی هواپیمایی هوشمند برپایه هوش مصنوعی، و 

فناوری رهگیری و تشخیص هوشمند اشیا است.
این رویکرد جدید ممکن اســت اوضاع را در شبه جزیره 
کره وخیم تر کند؛ چراکه ســاخت این ســالح ها در هر 
جایی که رخ دهد واکنش کره شــمالی را در پی خواهد 
داشــت و این موضــوع هم بخشــی از نگرانــی جامعه 

بین الملل است.

می خوای روبات قاتل بسازی؟ دارم برات
 بیش از 50 دانشگاه و مؤسسه علمی در حوزه تحقیقات مربوط به روبات و هوش مصنوعی 

مؤسسه KAIST را به بایکوت تهدید کردند

کـــــــمی آن ســـــــــوتر

تحقیق در تحصیالت تکمیلی
  نوآوری در تحقیق 
چه حد الزم است؟

یکــی از مســائلی که موقع  احسان حقی

انتخــاب پــروژه به طــور دائــم از زبــان بچه ها 
 innovation« می شنیدیم این بود که استاد گفته
کار شما کجاست؟« و آن قدر که مشخص کردن 
این innovation یا نوآوری از ما وقت گرفت، خود 
تز نگرفت. نکته کار اینجا بود که بعد از این همه 
پیدا کردن نوآوری، اولین سؤال استادان ممتحن 
در جلسه دفاع این بود که »خب حاال نوآوری این 
کار کجا بود؟ ایــن کار که تا حاال 100 بار انجام 

شده!«.
تجربه من در تحصیالت تکمیلی در کانادا نشان 
می دهد بحث نوآوری در تز کارشناســی ارشــد 
تقریبًا به طورکلی مطرح نیست. معنی این مطرح 
نبودن این است که دانشجوی کارشناسی ارشد، 
نه لزومًا مســئله ای را برای اولین بار مطرح کرده 
و نه روش حــل جدیدی را اختــراع می کند. تز 
کارشناسی ارشــد معمواًل به صورت استفاده از 
روش های توسعه داده شده برای حل مسئله ای 
مطرح شده تعریف می شــود. نکته مهم در این 
رابطه این اســت که خروجی ایــن کارها کاماًل 
قابلیــت چــاپ به صــورت مقالــه را دارد؛ ولی 
به عنوان نوآوری مشــخصی مطرح نمی شــود. 
مثاًل یکی از دانشجوهای کارشناسی ارشد گروه 
ما در تز ارشدش در حال تحلیل مسئله ای است 
که یکی از ُپست داک های گروهمان حل کرده و 
با روشــی که یکی از پست داک های قبلی گروه 
توسعه داده است )استثنا هم البته و قطعًا وجود 
دارد. من کلیت قضیه را مد نظر داشتم(. یعنی 
نه مسئله از خودش است، نه روش حلش و همه 

هم خیلی خوشحال اند.
نکته ای مهم درمورد تز کارشناســی ارشــد که 
می دانم دوســت دارید بشــنوید این اســت که 
داوری تــز اینجا اصاًل به جدیت ایران نیســت. 
درحالی که در ایران جلسه ای بعضًا چندساعته با 
حضور 3-4 استاد برگزار می شود، اینجا برگزاری 
جلسه دفاع کارشناســی ارشد اختیاری است. 
یعنی اگر دانشــجویی به برگزاری جلسه تمایل 
نداشته باشد، فقط تز خود را به reader ها )استاد 
خواننده تــز( داده و نظرات احتمالــی آن ها را 
مدنظر قرار می دهد، بدون اینکه استادان به طور 

مستقیم در جلسه از او سؤال بپرسند. 
یکی از دانشجوهای گروه ما که سال پیش فارغ 
التحصیل شد، جلسه دفاع کارشناسی ارشدش 
را با حضور یک استاد برگزار کرد. تازه آن جلسه ای 
بود که در ادامه مباحث دیگری در آن مطرح شد، 
یعنی گفتند آقا ما که داریم جلسه برگزار می کنیم 
بگذاریم این بنده خدا هم این وســط دفاعی از 
تزش بکند! حاال نکته این اســت که از همین تز 
-که احتمااًل فکر کردیــد خیلی دورهمی بوده 
است- دو مقاله با ایمپکت خوب -یکی نزدیک 4، 
دیگری را مطمئن نیستم- و 2 مقاله کنفرانسی 

برای کنفرانس های معتبر حاصل شد.
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اغراق نیست اگر بگوییم که عشق و عالقه بسیاری از ما به فیلم و سینما، از دوبله های فوق العاده ای شروع شده است که روی آن ها  شنیده ایم.  یکی از بزرگان این عرصه بهرام زند، استاد دوبله و مدیر دوبالژ بود که اخیرًا از میان ما رفت و خاطراتمان از صدای هنرپیشگانی مثل رابرت دنیرو، گفت وگو
ژان رنو، بروس ویلیس، شان کانری و مل گیبسون و همچنین شخصیت های محبوب تلویزیونی همچون »ناوارو« و »شرلوک هلمز« را با خود برد. متن زیر گزیده ای 

از مصاحبه های مختلف او است.

فعالیت خــود را در عرصه  دوبلــه از کی آغاز 
کردیــد و چه شــد که بــه دوبلــه گرایش پیدا 

کردید؟
 قبل از ســال 1350 این کار را شــروع کردم.  گویندگی 
را دوســت داشتم. در زمان مدرسه هم موقعی که درس 
جواب می دادم، همه ساکت می شدند و صدای مرا گوش 
می دادند. از همان دوره نوجوانی حس  کردم در زمینه  

گویندگی حرفی برای گفتن دارم.
چطور وارد این حرفه شدید؟

من به انجمن گویندگان رفتم و آن ها گفتند ورود تو به این 
عرصه خیلی طول می کشد. از طریق یکی از دوستانمان 
در تلویزیون به آقای مانی معرفی شدم و در آنجا کار آموزی 
را شــروع کردم و برای یک سال فقط طرز کار گوینده ها 
را نگاه کــردم. البته امروز این طور نیســت. داوطلبان 
می آیند، دیالوگ جلویشان  گذاشته می شود و جمله را 
می گویند. درصورتی که آن موقع رســم بود که باید کار 

گوینده ها را می دیدیم و گوش می کردیم.
این بهتر نیست که االن سخت نمی گیرند؟

به هیچ وجه. اواًل اینکه سرعت کار خیلی زیاد شده است 
و این ســرعت موجب ازبین رفتن کیفیت شــده است و 
درکل ورود بــه حرفه  دوبله فرق کرده اســت. االن دیگر 
آن پروسه اســتاد و شاگردی اتفاق نمی افتد. کسی که 
تازه کار خود را شروع می کند، اگر ببیند که ورود به این 
حرفه مقداری مشکل است و باید بایستد و صبر کند، راه 
خالف را پیش می گیرد؛ مثل انجمن گویندگان جوان.
یعنــی کار آن هــا را به عنوان دوبلــه حرفه ای 

قبول ندارید؟
من معتقدم این انجمن که اســم جوان را هم روی خود 
گذاشــته ، به حرفــه  دوبله دســت درازی کرده اســت. 
درصورتی که باید در کنار گویندگان قدیمی می ایستادند 
و یــاد می گرفتند که جملــه را چگونه بایــد گفت. کار 
دوبله، مانند دانشــگاه نیســت که درس داده شود. ما 
حتــی کالس داشــتیم و خیلی روی ایــن قضیه بحث 
کردیــم که مثاًل مباحث مربوط به ایــن کار برنامه ریزی 
و فهرســت بندی شــود؛ ولی هیچ کــدام جوابگو نبود. 
هرکسی می خواهد وارد این عرصه شود، ابتدا باید نحوه 
کار گویندگان را ببینــد و کلمه کلمه در کنار گویندگان 

قدیمی این حرفه را یاد بگیرد.
اقدامی برای تأمین آینده گویندگان هم انجام 

شده است؟
مقوله دســتمزد گویندگان و مدیران دوبالژ با هنرپیشه 
و کارگــردان خیلی فرق می کند. ابتدا کارها منحصر به 
تلویزیون بود و این ســازمان نیز اجازه پخش هر سریال 
و هر فیلمی را نداشت، چون خیلی از این آثار با شرایط 
جمهوری اســالمی همخوانی نداشت. محدودشدن 
کارها موجب شــد که درآمد بیشــتر گویندگان محدود 
بــه فعالیت هــای تلویزیونــی شــود. بعدًا  با صدا ســر 
صحنه شــدن فیلم های ایرانی، گویندگان از دوبله این 
آثار نیز محروم شــدند. ضمنًا کار ما بازنشســتگی هم 
ندارد. یعنی اگر من فردا صدایم را از دســت دهم، تمام 
شده ام؛ انگار حضور نداشــته  و نبوده ایم. یعنی دوبله 
کار پرریسکی اســت و مثل حباب روی آب است که هر 
لحظه ممکن اســت بترکد و انگار وجود نداشته است. 
کســی که زندگی اش را فقط روی گویندگی می گذارد، 
ریســک بزرگی کرده است و خیلی از کسانی  که در این 

کار هستند این ریسک را کرده اند.
چطور با چنین وضعیتی کنار می آیید؟

با وجودی که داشتن دوبله به عنوان تنها شغل، عاقالنه 

نیست، ولی این کار زمانی واقعًا موفق است که به عنوان 
شــغل اول محسوب شود و با تمام عشق انجام شود. من 
این ریسک را کردم و دوبله را به عنوان کار اول و آخر خودم 
دانسته ام. با این اطالع که هر روزی که مریض شوم یا صدا 
نداشته باشم، دیگر از دست رفته و تمام شده هستم و این 
کار غیر از عشق چیزی نبوده است.  برای همین است که 
می گویم کسانی که تشکیالت انجمن گویندگان جوان را 
ساخته اند، به این کار تجاوز کرده اند و حق کسانی را که با 
این ریسک به اینجا رسیده اند، ضایع و اذیتشان می کنند.

در این شرایط دوبله چه وضعیتی دارد؟
ســرعت بسیار زیاد شده است. کســی که تازه وارد این 
حرفه می شــود حتی ممکن اســت مدیر دوبالژی هم 
بکنــد. یعنی این قدر ایــن کار را بــی ارزش و بی مقدار 
می بینند. درصورتی که اگر قرار است این کار را درست 
انجام دهند خیلی کار مهم و مشکلی است؛ چراکه یک 
مرحله تکنیکی و یک مرحله دراماتیک دارد. تکنیک آن 
اســت که شما بتوانید »لیپ سینک« بگویید و جلوتر یا 
عقب تر نباشید. درصورتی که این کار با حس توأم شود و 
مثال بتوانید با خنده هنرپیشه، بخندید حالت دراماتیک 
کار درمی آید و تبدیل به یک کار تکنیکی هنری می شود؛  
کــه االن به نظر من خیلی از کارها فقط حالت تکنیکی 

دارد و خالی از جنبه های هنری دراماتیک است.
پــس دوبلــوری را می شــود بازیگــری صدا 

دانست.
حتمــًا همین طــور اســت. هنگامــی کــه مــن فیلم 
»میهن پرســت« مل گیبســون را دوبلــه و خودم جای 
گیبســون حرف مــی زدم، بعــد از صحنه ای که پســر 
گیبسون از دست می رفت، گوینده ای که به جای پسر او 
صحبت می کرد، بیرون رفت و گریه کرد. من خوشحالم 
که ما هنگام دوبله بدون آنکه تصویری از ما پخش شود، 
طوری صحبت می کنیم که افراد اینطور تحت تأثیر قرار 
بگیرند و گریه کنند. یا هنگام دوبله  فیلم »حس ششم« در 

صحنه ای خانم رادپور و شیرزاد که جای مادر و پسر حرف 
می زدند، طاقت نیاوردند و یک دفعه زدند زیر گریه و من 
آمدم بیرون و نیم ساعت این دو را رها کردم و گذاشتم که 
تخلیه روحی شــوند. اگر به این صورت کار انجام شود، 
خیلی ارزشمند است. ولی مدیر دوبالژهایی هستند که 
در روز دو فیلم سینمایی کار می کنند و به خود می بالند 
که آن قدر فرز هستیم که در روز دو فیلم کار می کنیم. من 
اصاًل به این جور کارکردن عقیده ندارم. البته به کندبودن 
هم معتقد نیســتم. کار ما مثل فوتبال است، دروازه بان 
دویست توپ را می گیرد، ولی اصاًل دیده نمی شود؛ ولی 
اگر یک گل بخورد، دیده می شــود . ما هم اگر کار های 
خوبی انجام دهیم، دیده نمی شود؛ ولی درمورد یک کار 

بی کیفیت صحبت می شود.
کاری بــوده کــه دوســت نداشــته اید انجام 

بدهید؟
بله. سر فیلم »دارودسته نیویورکی ها« مدیر دوبالژ به من 
خیلی اصرار کرد که گویندگی نقش قصاب این فیلم را 
بگویم. با ناراحتی رفتم و با ناراحتی گفتم و زجر کشیدم. 
در صورتی که هنرپیشــه آن کاندیدای اسکار بود. ولی 
واقعــا از نقش بدم آمد و ثانیه شــماری می کردم که کار 

تمام شود، چون نتوانستم با نقش ارتباط برقرار کنم.
چه صداهایی را در دوبله کم داریم؟

صداهایی را که از دست داده ایم. مثل صدای خدابیامرز 
»مقبلی«. صداهای مردان جوان متمایز نیز کم شــده 
اســت. چون االن صداهای جوان خیلی محدود شده 
اســت. صداهای کارتونی خانم ها را بسیار زیاد داریم. 
صداهایی در ردیف زهره شکوفنده، مینو غزنوی، مریم 
شیرزاد که نقش های اصلی را می گویند هم کم داریم و 
این تنوع باید با گویندگان خوب بیشتر شود. چون تنها، 
صدای خوب مالک نیست. درضمن در زمینه صداهای 
خانم های مســن بســیار کمبود داریم و آنچه از دست 

داده ایم دیگر جایگزین نشده است.

درباره بهرام زند، پیشکسوت بزرگ عرصه دوبله

صدایی که نماند
در دفتر روزنامه نشســته بودیم از بیکاری 
عکس های دیدار هیئت رئیسه با استادان 
را بــه امیــد پیــدا کردن ســوژه بــاال پایین 
می کردیــم تا اینکه قیمت دالر پرید وســط 
و نشســتیم به دنیــای اقتصــاد خواندن و 
تولیــد محتــوای ارزی. یک کانــال تحلیل 
شریف بر بازار ارز زدیم و پاسخگوی سؤاالت 

مخاطبان شدیم.

بوق اشغال
الو روزنامه؟ سحر بختیاری

بفرمایید.
چرا دالر هی می ره باال؟

دالر باال نمی ره، پول ما داره میاد پایین.
خب چرا میاد پایین؟

شاید از ارتفاع می ترسه.
االن بخندیم یخدون؟

نه به نظرم باید گریه کنیم.
به نظر من باید بریم دالر بخریم.

نه فایده نداره. بچسبین به کار و زندگی تون.
زندگی کدوم بود؟

همــون که تو رادیو می گن صبح بلند می شــی 
به روی خورشید و آســمان آبی لبخند می زنی 
نون پنیر و چایی شیرین می خوری میای بیرون 

می ری سر کار برای کسب روزی حالل.
خب وایسا دونه دونه. شکر و پنیر که 
گرون شده، آسمون هم آبی نفتی مایل 
به خاکســتریه، کارمون هم تو تلگرام 

بود که داره می ره هوا.
کاش نره. سین نکرده هنوز.

من می گــم کارم رفت هــوا، تو نگران 
اونی که سین نکرده؟

عاشقی نکشیدی گشنگی یادت بره.
برعکسه. خوب نیستی تو انگار.

نه امروز داروهامو نخوردم. برم بخرم.
با کدوم پول؟

حقوق این ماهم.
اون صبــح بود. االن شــده حقوق دو 

ماه. دیر شد دیگه.
می رم یه سر می زنم حاال. بذار اول ببینم تلگرامو 

شاید سین کرده باشه.
سین نمی کنه بابا.

چرا وایسم سین می کنه باالخره.
تا کی؟

بعضیا زود، بعضیا یه عمر طول می دن. ولی همه 
باالخره سین می کنن.

خب حاال چی کار کنیم؟
به نظرم بریم رادیو کار کنیم.

چرا اونجا؟
حالشــون خوبه. شــاید مــا هم بریــم حالمون 

خوب شه.
با این چیزا خوب نمی شه.

چی پس؟
کاًل نمی شه.

چه کنیم پس؟
قطع کن.

شما زنگ زده بودی که.
تلفن رو نگفتم.

آهان.
.
.
.

هرگونه برداشت از این متن آزاد است.

گفـــــــــــت وگـــــــــــو شماره 756  سه شنبه 21 فروردین 97 بگو مگو
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ارزش کوچ کردن از تلگرام را دارد؟ این سؤالی است که درنهایت شما باید پاسخ بدهید. اما بگذارید حاال که تبش باال گرفته است، نگاهی هم  گزارش
به برخی از آن ها بیندازیم، بلکه این بار دلمان هوس چیز دیگری کرد. اصواًل در بررسی کارافزارها یا اپلیکیشن های پیام رسان به موارد خاصی محمد حسین هوائی

توجه می شود که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم؛ اما بدیهی است که اصل اساسی در انتخاب هر پیام رسان، گروه مخاطب شماست. یعنی اگر مخاطبان شما، 
بدترین پیام رسان را هم انتخاب کنند و شما بهترین را، مجبورید در آن بهترین پیام رسان انتخابی تان، با خودتان گفت وگو کنید!

دستورکار
همان طور که گفته شــد، بنا داریم فاکتورهای مشــخصی را درمورد هر پیام رسان 
بررســی کنیم. در وهله اول و قبــل از همه چیز ذکر این نکته الزم اســت که موارد 
تحلیلی در این متن، نظر شخصی نویسنده پس از کار با هریک از نرم افزارهاست. 
بــا توجه بــه حوصله محــدود شــما و کم بودن فضــا، از خیر بررســی تلگــرام هم 
می گذریم، شــما خودتان از طرف ما قضاوت کنیــد. از آنجایی که عدد دقیقی از 
تعداد کاربران هریک از این ســرویس ها دردسترس نیســت، تعداد دانلود هریک 
از فروشــگاه گــوگل )Play Store( را برای موارد خارجی و تعــداد دانلود از بازار را 
 بــرای موارد ایرانی مالک قــرار می دهیم. بقیه فاکتورهای بررسی شــده در ادامه 

آمده است: 
ÓÓزیبایی و سادگی رابط کاربری
ÓÓ و نسخه های mac ،امکان استفاده در ابزارهای مختلف مانند نسخه وب، ویندوز

iOS اندروید و
ÓÓامکان تبادل مالی
ÓÓفضای ابری برای ذخیره سازی اطالعات جهت دسترسی دائم به آن
ÓÓ)ابزار اطالع رسانی)کانال
ÓÓ سرویس مبتنی بر مکان

 سروش
مگر می شــود از پیام رســان های ایرانی حرف زد و سروش را جا 
انداخت؟ ســروش، محبوب ترین پیام رســان ایرانی اســت که 
این روزها ســروصدای بســیاری هم به پا کرده. از جذاب ترین 
امکانات سروش می توان به اینترنت رایگان در استفاده از آن اشاره کرد که خوراک 
دانشجویان چترباز شریفی است. رابط کاربری کارافزار، چیز عجیب و فهم ناپذیری 
ندارد. یادگیری آن بسیار سریع و آسان است و در مدت کوتاهی جذب آن می شوید. 
ســروش، عالوه بر پیام رسان، شــبکه ای اجتماعی نیز به شــمار می رود. معرفی 
داغ ترین کانال ها، ســرویس هایی چون آب وهوا و اوقات شــرعی و البته امکاناتی 
چون پســندیدن مطالب کانال از ســوی کاربر، باوجود ســادگی بــه جذابیت آن 
می افزاید. گفتنی است بسیاری از مراجع، افراد، سازمان ها و برنامه های تلویزیونی 

و رادیویی در این شبکه کانال دارند.

پلتفرم های 
موجود

امکان تبادل 
مالی

فضای 
سرویس کانالابری

مبتنی بر مکان
 Android, iOS, Win,

Mac OS, Linux
دارددارددارددارد

 بله
بله، نام پیام رســان بعدی »بله« اســت. بله سرویسی است که 
اگرچــه جدیدًا بر ســر زبان ها افتاده، مدتی اســت که درحال 
توسعه است. تمرکز پیام رســان بله از همان ابتدا روی تبادالت 
مالــی بود اســت و تا االن نیز گســتره خوبــی از خدمات مالــی را به کاربــر ارائه 
می دهد. به طورکلی امکان ارائه خدمات مالی از امکاناتی است که موجب مزیت 
ســرویس های ایرانی به خارجی اســت. فضای داخلی پیام رسان بله، دلچسب و 
ســاده اســت و از همان ابتدا تمرکزش روی امکانات مالی را در گوش کاربر فریاد 
می زند. همچنین معرفی کانال های منتخب و وجود بازوهای کاربردی از مزایای 

این پیام رسان است. 

پلتفرم های 
موجود

امکان تبادل 
مالی

فضای 
سرویس کانالابری

مبتنی بر مکان
 Android, iOS,
 Win, Mac OS,

Linux, web
نداردداردندارددارد

 ویسپی
ویسپی هم مانند بسیاری از دیگر موجودات ایرانی این روزها، از 
اسم فارسی بهره ای نبرده است. در اولین گام، حجم عجیب این 
کارافزار به نسبت رقبا، جلب توجه می کند. ویسپی حدودًا 3برابر 
هریک از پیام رســان های معرفی شــده حجم دارد! پس از ورود به نرم افزار اگرچه 
ممکن است جذب رابط کاربری آن نشوید، چندان هم برای کشف آن نیازی به تقال 
ندارید. رابط کاربری یک دســت و یک رنگ، ظاهر ویسپی را اندکی خسته کننده 
جلوه می دهد. قرائن نشان می دهد ســازنده قصد ساخت شبکه ای اجتماعی را 
درکنار این پیام رســان داشته، اما طراحی اش چندان کمکی به این هدف نکرده و 
بدین ترتیب بعید است با این قســمت کارافزار ارتباط برقرار کنید؛ هرچند ممکن 
است جالب به نظر بیاید. ویســپی نیز همانند دیگر پیام رسان های نام برده شده، 
امکان برقراری تماس را برای شما مهیا می کند، اما خبری از تبادالت مالی نیست.

پلتفرم های 
موجود

امکان تبادل 
مالی

فضای 
سرویس کانالابری

مبتنی بر مکان
Android, iOSداردداردنداردندارد

iGap 
این کارافزار از معدود »آی فالن« هایی است که مطلقًا ربطی به 
اپل ندارد. ظاهر کارافزار، ســاده تر از آن است که شما را به خود 
جذب کند! پس از ســاخت حســاب کاربری، صفحه ای کاماًل 
خالی تحویــل می گیرید که تا مدتی بــه دنبال عالئم حیــات در آن خواهید بود. 
البته منوی بازشونده آن شباهت بسیاری به تلگرام و به طورکلی دیگر نرم افزارهای 
اندروید دارد. به بیان دیگر، خیلی سریع راهتان را پیدا می کنید، هرچند نه چندان 
دلچسب. از امکانات جالب توجه آی گپ نیز می توان به امکان جست وجوی افراد 
نزدیک در نقشه اشــاره کرد؛ اگرچه چیز جدیدی نیســت و ممکن است در موارد 
خارجی نیز دیده و به فیلترشــدن آن ها منجر شده  باشــد، ولی هنوز ممکن است 
برای عده ای جذاب باشــد. البته تجربه شــخصی نویسنده نشــان داد در لحظه 

آنالین شدن، تا مرزهای تهران بزرگ، هیچ جنس مخالفی ویسپی ندارد!

 پلتفرم های 
موجود

امکان تبادل 
مالی

فضای 
سرویس کانالابری

مبتنی بر مکان
 Android, iOS,

Win, Mac OS, Web
داردداردداردندارد

 گپ
این کارافزار به شکل خارق العاده ای هیچ ارتباطی با باالیی ندارد! 
در یــک کالم رابط کاربری پیچیده، ولی دوست داشــتنی  دارد. 
فضای بنفش رنگ رابــط کاربری در کنار اســتفاده از رنگ های 
گوناگون اگرچه در ابتدا ممکن است گیج کننده به نظر برسد، با کمی باالوپایین کردن 
از آن لذت می برید. گپ، مثالی از ترکیب مفهوم پیام رسان، فضای مجازی و سرویس 
سرگرمی است که به خوبی درکنار یکدیگر قرار گرفته اند. از امکانات نه چندان آشنا ولی 
جالب آن می توان به حالت »کار« اشاره کرد که تنها مکالماتی که بی صدا نیستند به 
نمایش درمی آیند؛ امکانی که شاید چندان خالقانه نباشد اما قطعًا کاربردی است.

پلتفرم های 
موجود

امکان تبادل 
مالی

فضای 
سرویس کانالابری

مبتنی بر مکان
 Android, iOS,

Web
ندارددارددارددارد

 نگاهی اجمالی به مهم ترین خصوصیات شناخته شده ترین رقبای ایرانی تلگرام

یک پیام و هزار پیام رسان
Encoding، در جست وجوی 

زبانی مشترک
بگذارید مثال ســاده ای را بررسی کنیم. همه 
می دانیم رایانه ها روش مشــخصی برای فهم 
اعداد دارنــد، به طوری که آن هــا را به صورت 
دودویــی ذخیره می کنند؛ امــا درمورد دیگر 
انواع داده چطور؟ ســاده ترین نوع داده پس 
از اعــداد، کاراکترها هســتند کــه باید برای 
نظــام دودویی تبیین شــوند. فرض کنید من 
بــرای هریــک از حــروف الفبای انگلیســی، 
عــددی متناظر بــا ترتیب قرارگیــری آن از 1 
تا 26 انتخاب کرده باشــم؛ درحالی که شــما 
از اعــداد 29 تــا 54 اســتفاده کرده اید و 1 تا 
2۸ را متناظر با حــروف الفبای عربی در نظر 
گرفته ایــد. حال اگــر من پیامی بــا محتوای 
D را برای شــما بفرستم، شــما آن را 4، یعنی 
ث می بینیــد! رایانــه من و رایانه شــما، از دو 
الگوریتم متفاوت بــرای فهم کردن کاراکترها 
استفاده می کند که به هرکدام یک رمزگذاری 
)Encoding( می گوینــد. بدین ترتیــب لزوم 
وجود رمزگذاری عمومی و استانداردی میان 
سیســتم های رایانه ای احســاس می شود که 
درک مشــترکی میان کاربران به وجود بیاورد. 
 ASCII اولیــن اســتاندارد از این دســت کد
بــود کــه در قالــب 7 بیــت، 12۸ کاراکتــر را 
در خــود جــای داده بود. البته کــه این 12۸ 
کاراکتــر به هیچ وجه کافــی نبودند؛ ازاین رو و 
با پیشــرفت پردازنده های رایانه ها، این روزها 
 ۸-UTF اســتانداردهای پیچیده تــری چون
استفاده می شــوند که کاراکترهای بیشتری 
ازجملــه الفبــای زبان های دیگــر را در خود 

تعریف می کنند.

زیرنویس به خط هیروگلیف
چه کســی وجــود دارد که اهــل فیلم دیدن، 
باالخص با زیرنویس فارســی باشد و دست کم 
یک بار با زیرنویســی به شــکل عالمت سؤال و 
حروف نامفهوم مواجه نشــده باشد؟ معمواًل 
در این وضعیت پس از فحش و نفرین مترجم، 
دوباره گوگل را بارگذاری می کنیم تا زیرنویس 
جدید پیدا کنیــم؛ اما باید بدانید که حل این 
مشــکل نه تنها ممکن اســت، بلکه بسیار راه 
ســاده ای نیــز دارد. در گام اول می بایســت 
زیرنویس را هم زمان با مرورگر وب و همچنین 
نوت پد )بله نوت پد!( باز کنید. ســپس اگر در 
مرورگــر نیز به همان شــکل بــود از تنظیمات 
مرورگــر، گزینــه مربوط به انکودینــگ را پیدا 
کنیــد و آن را روی Unicode قــرار دهید )اگر 
کار نکــرد گزینه هــای Arabic را هم امتحان 
کنیــد(. بعــد از این مرحله متــن زیرنویس به 
زبان انســانی نمایــش داده می شــود. آن را 
کپــی کرده و با متن درون نوت پد، جایگزین و 
فایل را ذخیره کنید. به هنگام ذخیره ســازی 
پیغــام خطایــی دریافت می کنیــد که مربوط 
بــه ناهمخوانــی متــن موجود بــا انکودینگ 
پیش فــرض فایل اســت. آن را کنســل کنید 
و با بازشــدن پنجــره ذخیره ســازی، در کنار 
کادر اســم فایل، انکودینگ آن را از ANSI به 
Unicode تغییر داده و آن را ذخیره یا حتی با 
فایل اولیه جایگزین کنید. تبریک می گوییم. 

زیرنویس شما آماده است!

تعداد دانلود

تعداد دانلود

تعداد دانلود

امتیاز میانگین

امتیاز میانگین

امتیاز میانگین

+1 میلیون نفر

+ 200هزار نفر

+ 200هزار نفر

3/9

3/6

4/1

امتیاز میانگینتعداد دانلود

1 /4+100هزار نفر

امتیاز میانگینتعداد دانلود

4/0+100هزار نفر

بیشتر بدانید

شیرین کاری



صفحـــــــه آخـــــــــر

001...0912: حسین آقا والدت فرزندتان را تبریک 
می گوییم. می دانیم اســمش علی است، ولی لطفًا 
او را علی بن الحســین صدا نکنید، چون ما خودمون 

می فهمیم.
  حســین آقــا، راســت می گوینــد! با این 

بازی ها کسی شما را »بوعلی« صدا نخواهد زد.

311...0939: گفتیــد دکتــر مالئــک مثل صادق 
زیباکالمــه، همــون روز زیباکالمو محکــوم کردن. 
می خواســتید زیــرآب مالئکــو بزنید یا چشــمتون 

شوره؟
  هیچ کــدوم. خواســتیم یــک چشــمه 
رو  اطالعاتــی  دســتگاه های  بــا  ارتباطاتمونــو  از 

 کنیــم کــه بعضی هــا فکر نکنــن فقط خودشــون 
بلدن!

194...0939: مورد داشــتیم 37درصد نمرات ترم 
قبلش نمودار بوده، عالی...

  دروغگو، دروغگو، شصت وسه درصدت 
کو؟

اس ام اس

عکس و مکث

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

23

25

23
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وصله پینه

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

وظیفه این درخت اینه که 
فضایی رو که دانشکده ریاضی 

توی اون ناحیه حاکم کرده 
تعدیل کنه. )از امروز حاال صف 

ببندید سلفی بگیرید بذارید 
اینستا.(

وقتی اپالی به خطر می افتد
روز. خارجی. جلوی آیدا

ه  به  همــرا یفی  شــر و  د
از دوســتان دوران  یکــی 
در  کــه  دبیرستانشــان 
س  ر د هنــر  ه  نشــگا ا د

می خواند کنار حوضچه نشسته اند.
شریفی 1: چه داستانی شد بابا. 

شریفی 2: به خدا. گیر افتادیم جان تو.
هنری )به ســیگارش پک می زنــد(: حبابه. 

می ترکه.
شریفی 1 )به او خیره می شود(: نگفتم اینجا 
سیگار نکش؟ ببیننت کارت دانشجویی من رو 

پس نمی دن.
هنری: بگیرن. فک کردی کارت دانشجویی ت 

رو بگیرن دیگه بهت مدرک نمی دن؟
 CIA شــریفی 2: بابا ورود به اینجــا از ورود به

هم سخت تره. کارت نداشته باشی داستانه.
شــریفی 1: توی اون دانشــگاه خراب شده ی 

شما به سیگار گیر نمی دن؟
هنــری: اونجــا بــه هیچــی گیــر نمــی دن 

)گوشی اش را درمی آورد(.
شریفی 2: این طوری بمونه اپالی مالیده.

شــریفی 1: کاش ده  ترمه نمی کردیم حداقل 
زودتر درمی رفتیم. کلی فرقش بود.

هنری )درحالی که با گوشــی اش به کســی 
ویدئومسیج می  فرستد و دانشگاه را نشان 
می دهد(: باورت نمی شــه. اینجا همه شــبیه 
کتابن. اکثرن عینکی  هستن. قیافه ها ضایع. 

دخترهاشونو فقط باید بیای ببینی...
شریفی 2: خدا کنه یه جا توی آمریکا پذیرش 

بده. اروپا بخوایم بریم که بدبختیم.
شریفی 1: ارز دانشجویی می  گیریم بابا.

شریفی2 : چه طوریه شرایطش؟
شــریفی 1: هان؟ نمی دونم. شنیدم فقط. از 

سعید می پرسیم حاال. 
هنری: شــما که تا چند وقت دیگــه می رید و 
خــالص. دالر درمیارید دالر خرج می کنید. ما 
چی بگیم قراره ریال دربیاریم دالر خرج کنیم؟

شریفی 2: اینم حرفیه.
هنری: بابا بی خیال شــید دیگه. جان تو االن 
این قیمت دالر روی ماها بیشتر تأثیر می ذاره.

شریفی 1: بلیت تئاتر گرون می شه مثاًل؟
هنری: نمی فهمی دیگه. وقتی دالر گرون شه 
اولین جایی که نابود می شه فرهنگه. بالفاصله 
شونه های نحیف فرهنگ می شکنه. چون آدم 
گشــنه دیگه حاضر نیست بلیت بخره بره تئاتر 
ببینه. )درحال بازی با گوشــی اش است که از 

جا می پرد(: آهان. همینه 6000.
شریفی 1 و 2 )مضطرب(: شد 6000؟

هنری: چی؟ آهان... )می خندد( نه بابا. توی 
این بــازی بیست-چهل وهشــت رکــورد زدم! 

شد 6000!

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به بهار، همان که عطر آمدنش از حوالی اسفند در خانه و خیابان ها می پیچد 
و جلوه های جدیدی به دامــن طبیعت می پراکند. جلوه هایــی از جنس هوای مطبوع دم صبح و عاشــقانه های 
شــیرین اردیبهشــتی اش. به تصمیم ها و آرزوهای جدیدی کــه برای دوران جدید زندگی نوشــته می شــود. به 
تصمیم هایی کــه جامه عمل می پوشــد و وعده و وعید دم انتخابات نمی شــود تــا ملتــی را گریبان گیر تغییرات 
ســاعتی کند. این شــماره تقدیم می شــود به همانی که همه خیرها از او امید می رود، به امید آنکه رنگ »احسن 

الحالی« به زندگی فردی و اجتماعی مان بپاشد.
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واژ و ژاژاستاد شریف ما

اســتاد شــریف ما تأکیــد عجیبی روی حضــور و غیــاب در کالس هفت ونیم 
صبحش دارد، ولی در اولین شــنبه بعد عید نوروز خــودش بدون اطالع قبلی 

سر کالس نیامد.
استاد شــریف ما هنگامی که دانشــجو برای اعتراض به نمره اش به دفتر وی 
مراجعه کرد نام دانشجو را پرسید و هنگامی که دانشجوی بیچاره نامش را گفت 
واکنش اســتاد این گونه بود که »این چه اسمیه تو داری؟ از دفتر من برو بیرون، 

تو نمی تونی اعتراض کنی«.
استاد شریف ما سالیان ســال است )حدودًا 26 سال( که در یک روز و ساعت 
مشخص و در یک کالس مشخص فقط و فقط یک درس را ارائه کرده است. این 
وضع به گونه ای است که تمام دانشجویان ورودی به دانشکده مواد در این زمان 

و مکان مقدس خواه ناخواه این درس را می گذرانند.
اســتاد شــریف ما  به حدی خجالتی است که در جلســه دیدار هیئت رئیسه با 
دانشــجویان در تمامی مدت به دور از جمعیت در گوشــه ای ایستاده بود. مگر 
نباید در دانشــگاه قبل از هر چیزی نحوه برخورد اجتماعی هم به دانشجویان 

آموخته شود؟
استاد شریف ما  به دانشجویانی که درخواست پروژه از او می کنند صرفًا جواب 
رد می دهد، به این دلیل که »شــما خــودت رو اثبات نکرده ای« و هیچ کس هم 

هیچ وقت نفهمید اثبات به چه معناست.
استاد شریف ما شخصی را بی سواد می داند که تعداد سمینارهای بین المللی و 
مقاالت مورد استناد ایشان قابل توجه است، درحالی که از آخرین حرکت علمی 

خودش مدت ها می گذرد.

حباب: نام یکی از آلبوم های موسیقی از محسن یگانه. پرده ای 
بسیار نازک از جنس آب و صابون و کروی شکل که در اثر برخورد 
با اجســام ســخت پاره می شــود. علت و توجیه گران شدن هر 
چیزی. نقش »کار خودشــونه« در صنف رانندگان تاکسی را در 
بین مسئوالن اقتصادی بازی می کند. از مهم ترین ویژگی های 
حباب موقتی بودن آن اســت. اما خوشحال نشوید، طبیعتًا این ویژگی در جاهایی 
از دنیــا کــه به علــم و روح اعتقــاد دارنــد، برقرار اســت و در جاهایی کــه فناوری 
هســته ای تخیلی اهمیت بســیاری دارد، کاربردی ندارد. در تشکیل و بزرگ شدن 
حباب عالوه بر فراهم کردن کف و صابون و داشتن اقتصادی مستعد، دالیل روانی 
نیــز مهم هســتند. مثاًل »تئوری احمــق بزرگ تر« که می گوید تــا زمانی که احمق 
بزرگ تری وجود دارد که با وجود حباب، صف می بندد و با قیمت بیشــتری از شما 
می خرد، حباب بزرگ تر شده و باعث می شود حباب خود از پرده ای نازک به جسمی 

سخت تبدیل شود.
در تذکره االمیدیا آمده اســت روزی مریدان فراخ که از ازدیاد بهای ارز به تنگ آمده 
بودند، نزد شیخ الشــیوخ، جمال اهل تدبیر شدند و از او چاره جستند. شیخ که در 
حال یه قل دوقل با دو یار همیشــگی اش، »جدیداقبال« و »اندرزگویی« بود، سر فرا 
آورد و لبخندی نمکین زد و فرمود: »خیالتان راحت!« و آمده است که زان پس هیچ 
مریدی دیگر نگران ارز نشد، چنان که صدبرابرشدن آن را نیز به وقعشان نمی نهادند. 

و این از افضل کرامات ایشان بود.
نقطــه حباب: اصطالحی ترمودینامیکــی، نقطه ای که اولین حبــاب گاز در مایع 

تشکیل می شود. سال 1979.

عمادالدین کریمیان


