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قمار عاشقانه
دفتــر  مجتهــدی  دکتــر 
خودش را طوری ساخت که 
مشرف بر در ورودی باشد. 
خودش بعــد از راه اندازی 
دانشگاه هرروز صبح رأس 
ساعت مقرر ورود و خروج ها را کنترل می کرد. 
هیچ مماشاتی در کار نبود. حتی استادان هم 
از ســایه ســنگین نگاه دکتر در امــان نبودند. 
همان هایــی که حقوق 5هزارتومانی شــان  در 
ابتدای استخدام، 2 برابر حقوق استادان پایه  
در 10 دانشگاه تهران بود. این سخت گیری ها 
در روال تدریس استادان هم اثر خود را گذاشت 
و شریف با سخت گیری های استادان طراز اول و 

دانشجویان مستعدش شناخته شد. 
رؤســای بعدی روال هــای دموکراتیک تری را 
پیش گرفتند؛ اما آموزش در شــریف بر همان 
پاشنه سابق می چرخید. بهترین دانشجویان 
جذب می شدند و تحت سخت گیرانه ترین مدل 
آموزشــی قرار می گرفتند. ســال ها گذشت و 
مفاهیمــی مانند پژوهــش و کارآفرینی هم در 
کنار آمــوزش قرار گرفت. ســاختمان قدیمی 
ابن ســینا در کنار اســتادان کالسیکش حاال 
اســتادان دیگــری را هــم میزبانــی می کرد. 
اســتادانی کــه شــرکت های بزرگ داشــتند، 
اســتادانی کــه پروژه های ملــی و درآمدهای 
کالن داشــتند و در مملکــت داری دســتی بر 
آتش داشــتند. اما بودند استادانی که باوجود 
امکاِن داشتن همه این مزایا، تصمیم گرفتند 
بیشــتر به خانواده شان برســند. دوری از زن 
و فرزندشــان را پذیرفتنــد تا بــه خانواده چند 
هزارنفری شــریف برســند، تا بتوانند کسانی 
را تربیــت کنند کــه آینده مملکت را بســازند. 
عقب ماندگی کشور آن قدر در نظرشان شدید 
بــود که هیــچ بهانــه ای را قبــول نمی کردند. 
ژن ســخت گیری، تــالش و نظــم شــریفی 
بدجــوری در وجودشــان فعــال شــده بود و 
 همین نسل بودند که شریف را به جایگاه االن 

رسانده اند. 
از متأخران این نسل که تعدادشان هم روزبه روز 
کمتر می شــود مرحوم دکتــر میرعمادی بود. 
تالش فوق العاده، سخت گیری و قانونمندی و 
البته تواضعش مثال زدنی بود؛ ولی از مصاحبه 
و صحبت با رســانه ها فراری بود و این به مذاق 
امثال مــا روزنامه نگارهــا که بــه ارزش لحظه 
بیــش از تاریخ ایمان داریــم، ناخوش می آمد. 
امــا در همــان معــدود دیدارها وقتــی حجم 
تالش و دلســوزی ها را می دیدی، آن کلیشــه 
مرد ســخت گیر که نمی توان با او گفت وگو کرد 

به سرعت فرو می ریخت. 
دو اتــاق در شــمال و جنوب دانشــگاه بود که 
معمواًل چراغشان زودتر از بقیه روشن و دیرتر از 
بقیه هم خاموش می شد. روشنی اتاق شمالی، 
نــورش را از دســت داد؛ برای روشــنایی اتاق 
جنوبی دعای ســالمتی کنیم. شریف مدیون 
امثــال دکتر میرعمادی هایی اســت که جان و 
سالمتی شان را روی پیشــرفت دانشگاه قمار 

کردند. قماری عاشقانه...

سرمقاله
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سالم تر از شریف
به همت معاونت اداری و مالی از 4 تا 12 اردیبهشت پایش سالمت برای هیئت علمی 
و کارکنان و کارمندان دانشــگاه برگزار می شــود. این پایش شــامل آزمایش های 
مختلف اســت و به صورت کامــاًل رایگان برای هم دانشــگاهیان انجام می شــود. 
همچنیــن در روزهای 4 و 9 و 10 و 11 اردیبهشــت متخصص تغذیه در دانشــگاه 

حضور خواهد داشــت. اگر می خواهید در این طرح شــرکت کنید کافی اســت در سامانه اتوماسیون اداری 
به نشــانی saba.sharif.ir مشخصات خود را ثبت کنید. همچنین برای اطالعات بیشتر می توانید به کانال 
sharif_prm@ مراجعه کنید. امید است در دفعات بعد دانشجویان نیز بتوانند از این امکانات بهره مند شوند.

بازگشت هیجان به سالن قهرمانی
فوتبال دوست ها به گوش باشید. مسابقات فوتسال قهرمانی دانشکده های پسران 
سال 97 در حال آغازشدن است. این دوره از مسابقات با بازی دو دانشکده  مکانیک 
و کامپیوتر روز شنبه 8 اردیبهشت ساعت 12:15 در سالن قهرمانی کلید می خورد 
و تا 24 اردیبهشت ادامه خواهد داشت. در مرحله  نخست 12 تیم در 4 گروه پخش 

شــده اند و به نظر می رسد ســخت ترین گروه، گروه A است که سه دانشکده برق و مکانیک و کامپیوتر در آن 
حضور دارند. هر سال مسابقات فوتسال دانشکده ها یکی از رویدادهای هیجان انگیز است که تماشاگرانش جو 
پرشوری را ایجاد می کنند، به خصوص اگر پای دانشکده هایی مثل مهندسی شیمی و نفت یا صنایع وسط باشد.
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»رهش« نام آخرین اثر رضا امیرخانی اســت. کتابی که در آن به وضوح تهران و مشــکالتش را می بینیم. یکشنبه گذشته جلسه ای با حضور  گزارش
دکتر پیران در آمفی تئاتر مرکزی برگزار شد تا کمی این کتاب و حال بد تهران تحلیل شود.فراز مالجعفری

اولین سخنران جلسه دکتر پیران، استاد دانشگاه های 
تهران و شهید بهشتی بود. دکتر پیران پایه اصلی بحث 
خود را مشکالت زندگی شهری قرار داد. او به فجایعی 
که سرمایه داری در کنار پویایی خود به بار آورده است 
اشاره کرد و مردم امروز را برده پول خواند. بدترین نوع 
بردگی در تاریخ؛ چراکه از بردگی خود خشنودند. دکتر 
در ادامه مفهــوم دیالکتیک عام و خاص و هر نوعی از 
تضاد را که باعث رشــد می شود تبیین کرد. چیزی که 
باید به فرهنگ فکری ما اضافه شود و از قبل آن سنتز 

رخ دهد.
صریح بــودن صحبت هــا حاضران در ســالن را داخل 
بحــث نگه می داشــت. بی کفایتی مدیرانــی که بانی 
وضع کنونی آب هســتند و مشــکالت سیســتمی در 
کشــور از نکات درخورتوجه این  صحبت ها بود. پیران 
تعریف می کرد که چند ســال پیش در مقاله ای آینده 
کشــور را پیش بینی کرده بــود و در آن گفته بود ملت 
ایران در شرف لحظه ای شــدن هستند؛ به این معنی 
که بــا کوچک ترین تنشــی جامعــه به هــم می ریزد. 
گمانی که کم وبیش به واقعیت تبدیل شــده است. او 
که با هیجانی ناشــی از نگرانی  حرف می زد، لیستی 
از مشــکالت کنونی اجتماع شهری را به صحبت خود 
افــزود: روزمرگی، نفــوذ بیگانه، دالل هــای واردات و 
صادرات و.... پیران ســپس کمی هــم از  مهاجرت به 
شــهرها گفــت و  صحبت خــود را بــا بخش بندی این 
مهاجران در رابطه با مســکن به پایان برد. این موضوع 
که گروهی به بازار تجزیه شــده مســکن پناه می برند. 
بازاری که برای هر بودجه مالی و هر اوضاعی مســکن 
فراهم می کند. گروهی به منطقه ای دورافتاده در شهر 
رفته و کم کم زیاد می شوند و گروهی به حاشیه نشینی 
روی می آورنــد. اســتاد کــه صمیمیت شــیرینی در 
صحبت هایــش با بچه ها حس می شــد هشــدارهای 
بسیاری در رابطه با آینده داد. آینده ای که استاد آن را 

بسیار بد پیش بینی می کند.

تداعی مرگی جاری
رضا امیرخانی، نویســنده »رهــش« هم در این برنامه 
مهمان بچه های علم و دین در آمفی تئاتر دانشگاه بود.
امیرخانــی بحث خــود را با توضیحی کوتــاه راجع به 
»نشــت نشــا« و »نفحــات نفــت« آغــاز کــرد و روند 
شکل گیری اثر جدید خود را توضیح داد. کتابی که با 

فکرکردن به تهران نوشته شده 
اســت. او معترف بــود که وقفه 
پنج ســاله در چاپ به ضرر این 

اثر بوده است.
نوبت به ســؤاالت مجری برنامه 
رســید. امیرخانــی در جواب 
ســؤالی راجع بــه نــگاه زنانــه 
قسمت هایی از اثر، این نگاه را 
نیاز امروز تهران خواند. چیزی 

که با »قیدار« امیرخانی در تناقض نیست. امیرخانی 
این گونه تفســیر می کند که جوانمــردی در »قیدار« 
فراتر از جنســیت بود و است؛ ولی زنانگی و نگاه زنانه 

در تصمیم گیری های شهری بسیار کم است.
امیرخانــی »رهــش« را پادآرمان شــهر یا ویران شــهر 
می دانــد. کتابی شــبیه به 1984 که به قــول خود او 
شهری را ترسیم می کند که راه حل ندارد. شهری که از 
دست رفته است و باید زودتر به این فکر بود که الگوی 
دیگر شهرهای کشور نشود. او معتقد است شهرهایی 
مثل تهران یا حتی لس آنجلس همچون سرطان، مرگی 
جاری را تداعی می کنند و نباید به آن ها امید داشت.

او در جــواب ایــن نظــر کــه نثــر و نــگاه او شــبیه به 
جــالل آل احمد اســت گفت که 
به هیچ وجــه نه از نظــر نثر و نه از 
نظــر عقیــده خــود را نزدیک به 
جالل نمی دانــد. البته او جالل 
را بــه دو دلیل الگویی بزرگ برای 
خــود خوانــد: اول اینکه جالل 
می توانســت صبح بیدار شــود 
و دیــروز خــود را نقد کنــد و دوم 
اینکــه جالل ســر می چرخاند و 

اطراف خود را می دید. چیزی که فضای نویســندگی 
ما کم دارد.

نویسنده »رهش« توسعه را فقط در یک کلمه می داند 
و آن آدم اســت. او معتقد است شهر  از انقالب مهم تر 
است؛ چراکه انقالب برای ایجاد تمدن بوده و تمدن در 
شــهر اتفاق می افتد. پس توسعه فقط در آدم هاست و 
ازهمین رو بهترین راه توسعه پایدار به عقیده امیرخانی 

معلمی و آموزش به نسل های بعد است.
یکی از حاضران در ســالن پرسید چرا شخصیت های 
رمان به اندازه کافی پیچیده نیستند و بیشتر تیپ هایی 
را دنبال می کنند تا انســان هایی عادی. امیرخانی در 
پاسخ توضیح داد که او به عمد افراد را به شکل تیپ در 
داستان نشان داده اســت؛ چراکه یکی از نتایج اولیه 
ویرانی شهر انتشار آدم های  شبیه به هم است. نکته ای 

درخورتأمل، خصوصًا برای این روزهای جامعه ما.
امیرخانی در اواخر جلسه درباره باغ قلهک نیز صحبت 
جالبی کــرد. او گفت که ترجیــح می دهد باغ قلهک 
دســت انگلیس بماند و حفظ شــود تــا اینکه ما در آن 
برج بســازیم و روی دیوار آن شعار »مرگ بر انگلیس« 

بنویسیم.
جلسه با تشویق حضار به پایان رسید.

گزارشی از گپ وگفتی درباره اثر جدید رضا امیرخانی

تهران سرطان دارد
Ó	  بروبچه های هیئت الزهرا)س( ایام فرخنده

ماه شــعبان را غنیمت شــمرده و در اولین 
شــماره ســال97 »حیات« جایگاه شادی 
در هیئت مذهبی را واکاوی کرده اند. آن ها 
با سه چهار یادداشــت از زوایای مختلف به 
ایــن مقوله پرداخته اند و البتــه در کنار آن، 
گفت وگوی مفصلی با حســین شمقدری، 
کارگــردان مســتندهای جنجالــی میراث 
»آلبرتا« و »انقالب جنســی« هم کرده اند. 
گفت وگویی که اگرچه خیلی داغ نشــده، 
چندان هــم کلیشــه ای نیســت و یکی از 
خواندنی ترین مطالب این هفته  میز نشریات 

دانشگاه است. 

Ó	 میــدان انقــالب« هفته پرکاری را پشــت«
ســر گذاشــت. اواســط هفته پیش شماره 
45 نشــریه بســیج بــا تصویــری از حضور 
رئیس جمهور در میان کارگران معدن یورت 
منتشر شد تا نوعًا مکمل برنامه هفته گذشته 
بسیج درباره مشکالت این معدن باشد. نقد 
فیلم های منظم احمد سعیدی هم این بار به 
انیمیشن »فیلشاه« و فیلم سینمایی »لونه 
زنبور« پرداخته اســت. گفت وگوی میدان 
انقالبی ها با مدیر روابط عمومی پیام رسان 
سروش اما برخالف انتظار چیز دندان گیری 
نشده است. سؤاالت کلیشه ای و پاسخ های 
کلیشــه ای، از این گفت وگــو متنی خنثی 
و کم اثر ســاخته است. شــماره 46 میدان 
انقالب با طرح جلدی کنایه آمیز به استقبال 
برنامه خودروســازی زیر ذره بین رفته بود. 
بخــش زیادی از این شــماره اما بــه روایت 
حضور فعاالن رسانه ای در شبکه اجتماعی 
توییتر اختصاص داشت. روایتی خواندنی 
امــا مطول که به نظر می رســید بیش ازحد 

کش داده شده است. 

Ó	 شــماره پنجم دوهفته نامه »داد« هم هفته
گذشته به میز نشریات رسید. طراحی جلد 
»داد« شاخص ترین و جذاب ترین ویژگی اش 
است و البته استفاده مکرر نویسندگان این 
نشریه از طنزنویسی و بذله گویی، رنگ وبوی 
متفاوتی به آثارشــان بخشــیده است. تنها 
داستان دنباله دار در میان نشریات دانشگاه 
را هــم دادی ها منتشــر می کنند. قصه ای 
که حاال به قســمت چهارم رســیده است و 
دنبال کردنــش یــاد پاورقی های نشــریات 
قدیمــی را زنده می کند. توجــه اهالی داد 
بــه  ادبیــات، از اتفاقات درخــور توجه این 

نشریه است. 

Ó	 فلســفه علمی ها هفته گذشــته از دومین
شماره نشریه شان رونمایی کردند. »جرأت 
اندیشــیدن« در 50 صفحــه، تمام رنگی و 
البته رایگان در دانشگاه توزیع شد. مقاالت 
این نشریه بیشتر به معرفی برخی نظریات 
فلســفی می پردازد. مطالبی پردامنه که از 
معرفی مکتب کنفوسیوس تا منطق و فلسفه 

اسالمی را شامل می شود. 

محمد صالح سلطانی

میز نشریات

یا  تهران  مثل  شهرهایی 
حتی لس آنجلس همچون 
را  جاری  مرگی  سرطان، 

تداعی می کنند
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حال صنفی خوب نیست
کاندیداهای واحدهای مختلف شــورای صنفی مشخص شد و در مجموع 95 کاندیدا 
تأیید صالحیت شدند. در این بین دانشکده  مهندسی مکانیک با 18 کاندیدا بیشترین 
تعداد کاندیدا را دارد. اما اوضاع در بعضی واحدها اصاًل خوب نیســت؛ مثاًل دانشکده  
مهندسی شیمی و نفت با جمعیت بیش از 1000 دانشجو فقط 2 کاندیدا دارد، خوابگاه 

طرشت2 با حدود 550 دانشجو اصاًل کاندیدا ندارد و خوابگاه طرشت3 هم به حدنصاب نرسیده است. در واحدهایی 
که تعداد کاندیداها به حدنصاب نرســیده، 15 روز پس از انتخابات فراخوان ثبت نام کاندیداها اعالم می شــود و 

درصورتی که مجددًا تعداد به حدنصاب نرسد، آن واحد امسال از داشتن شورای صنفی محروم خواهد ماند.

آرزویت چیست؟
همه  ما در زمان کودکی آرزوهایی داشــتیم، بعضی داشــتن اسباب بازی و بعضی نیز 
داشــتن کامپیوتر. برنامه  »درخت آرزوها« از جمعیت امام علی)ع( برنامه ای به منظور 
برآورده کردن آرزوی کودکان مناطق محروم با تمرکز بر آرزوی کودکان مناطق زلزله زده 
کرمانشــاه اســت. در این برنامه آرزوهای جمع آوری شده  کودکان روی فرفره هایی که 

نماد کودکی اســت، نوشته شــده و بین ابن سینا و شریف پالس از درخت ها آویزان شــده است. اما آرزوهایی که 
جمع آوری شــده، کاماًل با اســباب بازی و کامپیوتر فرق دارد و آرزوهایی است که برای ما کارهایی روزانه محسوب 

می شود؛ چیزهایی مثل خوردن پلومرغ یا رفتن به مدرسه، داشتن کفش و دوچرخه و حتی داشتن شناسنامه. 

شماره 759  سه شنبه 4  اردیبهشت 97 بــــــــخش  خـــــــبری

 توصیه های بوعلی 
به کاربران فضای مجازی

در میانه قــرن 4و5 هجری  مرتضی یاری
قمــری پدیــده ای کــه امــروز فضــای مجازی 
می خوانیمش وجود نداشــته و به همین علت 
شیخ الرئیس هم برای شما کاربران محترم هیچ 
توصیــه ای ندارد. اصاًل او رئالیســت اســت و با 
مجازی چندان میانه ای ندارد. اما از توصیه های 
بوعلی معلوم اســت با آدم هایی طرف بوده که 
حســابی اهل دودوتاچهارتا بوده اند. آن قدر در 
عقل گرایی افراط کردند که استاد به ستوه آمد و 
به شــاگردان و خوانندگانش توصیه کرد که اگر 
ســخنی را معقول نیافتید الزم نیست همان جا 
روی هوا برایش ردیه بنویسید و در خطابه ای غرا 
انکارش کنید. کمی تأمل و تحمل هم بد نیست. 
پیش خودتان بگویید ممکن است این حرف هم 
درست باشــد.  از نسل دوستان شیخ که از فرط 
موشکافی عقلی و بسنده کردن به عقل خودشان 
به راحتی هر ســخنی را رد می کردنــد، قرن ها 
گذشــته اســت. پس از شــیخ هم عقل در این 
سرزمین بیشتر جایش را به نقل داد که خودش 
حکایت دیگری است. امروز اما روزگار نقل های 
بی حساب اســت. چه از نظر تعداد و چه از نظر 
صاحب داشــتن. شــیخ الرئیس اگر روزگار ما را 
می دیــد بــاز هم »فــذره فــی بقعــه االمکان« 
می گفت؟ متأســفانه بوعلی کاربر دنیای سایبر 
نبود. اما نگارنده ســه توصیه کوتاه برای وقتی 
خبــری را می شــنوید یــا می خوانیــد دارد. 
توصیه هایی برای اینکه در تب وتاب اخبار بی تاب 

نشوید یا به پیچ وتاب نیفتید.
اول. بپرسید گوینده از کجا می داند. 

این خبرهــا را در نظــر بگیریــد: در تیراندازی 
ریاض پای چپ بن سلمان تیر خورده و مخفیانه 
به مقری فوق امنیتی منتقل شــده است و از او 
مراقبت می شود؛ یا 52 سردار ارشد سپاه قدس 
امروز ساعت 17 از حمص به نجف پرواز کردند؛ 
یا در جلسه یک مقام عالی رتبه، یک امام جمعه، 
دو سردار ســپاه و یک آقازاده چنین گفته شده 
اســت. گوینده ایــن خبرها، چگونــه به چنین 
اخبار محرمانه ای دست پیدا کرده است؟ برایتان 

عجیب نیست؟
دوم. خودتان از منبع اصلی بشنوید. 

صحبت های رئیس جمهور، رئیس جمهور سابق و 
اسبق، رئیس جمهور ناکام، رئیس جمهور آمریکا، 
روحانی معروف، روشنفکر چپ گرا و هر کسی را 
که از او نقل می کنند خودتان بشنوید یا بخوانید. 
برداشــت مســتقیم خودتان را پیــش و بیش از 

تفسیرهای دیگران مهم بدانید. 
سوم. اگر حرفه ای نیستید داغ نکنید. 

اگر متخصص نیستید یا اگر دنبال کننده حرفه ای 
اخبار آن حوزه نیستید، آستانه تحریکتان را در 
برابر اخبار این حوزه حسابی افزایش دهید. برای 
نمونه اگر نمی دانید الذقیه در شمال سوریه است 
یا جنوب، یا اگر نمی دانید تفاوت فیلق الرحمن و 
داعش چیست، خیلی با خبرهای جنگ جهانی 

سوم تحریک نشوید.  

آمفی تئاتر مرکزی نه برای جشن، دعوای سیاسی یا کنسرت که برای نشست داغ علمی پر شده است. نوبلیستی نیامده، وزیر علوم یا دانشمندی  هم در کار نیست؛ بلکه مدیرعامل جایی آمده است که بخش بزرگی از اقتصاد کشور دست اوست و تصمیمات او محدود به اقتصاد نیست، بلکه گزارش
پای امنیت ملی را وسط می کشد. افتخار همه ما ایرانیان، ایران خودرو. 

یکشنبه 2 اردیبهشت، بسیج دانشجویی 
که در هفته های گذشته یکه تاز برنامه های 
آمفی تئاتر مرکزی با موضوعات مختلف 
بود، دست روی موضوع داغی گذاشت: 
صنعت خودروسازی. با آمدن مهندس 
یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو و دکتر 
غضنفری، وزیــر صنعت دولت دهم بود 

که سالن پر شد.
در ابتدا علی یارندی، دبیر انجمن علمی 
دانشکده مکانیک، محور، پشت تریبون 
رفــت و از روی متنی آتشــین خطاب به 
مدیرعامــل ایران خودرو بــا ترجیع بند 
»آقای مهندس یکه زارع« سخنرانی کرد و 
گفت: »آقای یکه زارع! مرا ببخشید، شما 
به مملکت ما خدمت نمی کنید، خیانت 
می کنیــد. خیانــت می کنیــد وقتی با 
تصمیمات اشتباهتان قطعه ساز توانمند 
ما را به خود وابسته و تضعیف می کنید. 
سال هاســت با تغییر چراغ خودروهای 
محدود خود، خودرویی جدید تولید و به 
جامعه می فرستید. البته شما حق دارید؛ 
تا وقتی همه وابســته به شــما هستند و 
در کشــور انحصار دارید، نیازی ندارید 
در تحقیق و توســعه بیــش از این انرژی 

بگذارید«.
یارندی روی نام سال و حمایت از کاالی 
ایرانی هم مانور داد و گفت: »از خودروی 
ملــی حمایت می کنیم اگــر کاماًل ملی 
باشــد، نــه آنکه به اســم ملــی صرفًا در 
ایران تولید )مونتاژ( شــود، قطعه سازان 
توانمندمان بدون مشتری بمانند و شما 
از چیــن قطعه وارد کنیــد. آیا چینی ها 
حاضرند همان طور که به صنعتگر ایرانی 

پول می دهید، با شما کار کنند؟«.
پس از یارندی یک نفر از کارگروه مطالعات 
اقتصادی بسیج دانشجویی پشت تریبون 
رفت. یکــی از بخش هــای درخورتأمل 
صحبت های او به مقایسه صنعت خودرو 
در ایران و ترکیه اختصاص داشت و نسبت 
بــاالی صادرات بــه تولید ترکیــه و قابل 
اغماض بودن صادرات خــودروی ایران 
نســبت به تولید آن؛ آن هم درحالی که 
ترکیه چند دهه پس از ایران وارد صنعت 

خودرو شد.
پس از او مهندس نجم آبادی که نماینده  
فارغ التحصیــالن دانشــگاه صنعتــی 
شــریف معرفی شــده بود پشت تریبون 
رفت و دو پیشنهاد برای واگذاری اثربخش 

صنعت خودرو به بخش خصوصی ارائه 
کرد. اول اینکه یکی از مشــکالت بزرگ 
واگذاری مملــوکات دولتی قیمت گران 
دارایی های آن ها مثل زمین اســت. وی 
پیشنهاد کرد آن ها را از معادله واگذاری 
حذف کنند یــا با مدل هایی چون اجاره 
بلندمدت، اثرات آن را به حداقل کاهش 

دهند.
دوم اینکه اعتراض نیروی انسانی شاغل 
در چنین شرکت های بزرگی از مشکالت 
دیگر واگــذاری صنایع دولتی اســت؛ 
نیروهایــی که بــه ســرمایه گذار بعدی 
تحمیل می شود و لزومًا شاید در مدیریت 
جدید مورد نیاز نباشــد. لــذا دولت باید 
در بازخریدکردن و اســتخدام مجدد بر 
اساس شایستگی افراد، بخش خصوصی 

را یاری کند.

مهمانان مسئول
ابتــدا دکتــر غضنفری، وزیر ســابق 

صنعت با حضار صحبت کرد:
من انتظار جلســه ای علمی را داشــتم، 
ولی بــا دیدن این جمعیــت و این صف 
میکروفون ها بیشتر این جلسه شبیه یک 
جلسه خبری و هیجانی است تا علمی.

 برداشــتی که از تولید داریم متأســفانه 
مربوط به 40 ســال پیش اســت. امروز 
کمتر کشوری صفر تا صد کاالی خود را 
تولید می کند. ما باید در زنجیره جهانی 
جای خود را پیدا کنیم. قطعًا در مفهوم 
جدید نباید از تمــام کاالهایی که تولید 

می شود حمایت کنیم.
 بخش زیادی از تولید را خدمات تشکیل 
می دهد که در فهم عمومی امروز آن را از 

تولید جــدا می کنیم، درحالی که مقدار 
زیادی از ارز، از همین طریق از سیستم 

خارج می شود.
دانشــگاه باید مفهوم جدید تولید را جا 
بیندازد. اما امروز دانشگاه ما فقط مقاله 
تولیــد می کند. من کمتر از 30درصد از 
پروژه های دانشجویانم را توانستم عملی 
تعریف کنم. چرا؟ چون در دانشگاه مقاله 
مهم اســت. آنچه باعث رشــد و ارتقا در 
سیستم آموزش عالی است، همین مقاله 
است. آیا این علم است که در دانشگاه ها 

تولید می شود؟
انتظــار داشــتم نگاهی سیســتمی از 
سخنرانان ابتدای جلســه بشنوم، ولی 
هیچ یک تحلیلی سیستمی ارائه ندادند. 
چه صنعتی در ایران می شناسید به این 

خودروسازی وابسته نباشد؟
پس از غضنفری، نوبت به مدیرعامل 
از  بخشــی  رســید.  ایران خــودرو 
صحبت هــای یکه زارع به شــرح زیر 

است:
خودروســازی متأســفانه همیشــه یک 
صنعت سیاست زده بوده است و بسیاری 
از مدیران آن براساس شایستگی تعیین 

نمی شوند.
 مــن بســیار دغدغــه ارتبــاط صنعت و 
دانشــگاه را داشــته ام؛ ولی متأســفانه 
همیشــه ایــن همکاری ها به شکســت 
و ســوءتفاهم منجر شــده است. ضمن 
آنکه اســتادی که کار را می گرفت، چند 
دانشــجو را به کار می گرفــت و درنهایت 
90درصد پولی که بــه پروژه اختصاص 
داده می شــد به جایی دیگــر می رفت و 
باقی آن به دانشــجویان ]می رســید[. 

نتیجــه هم می شــد یــک جــزوه که در 
کتابخانه بگذاریم و استفاده نکنیم.

یکه زارع درباره جمشــید آرین، نوآور 
پرسروصدایی که خودروی الکتریکی 
ساخته بود توضیحاتی شنیدنی داد:
برای جمشــید آرین چهار پنج جلســه 
تنظیم کــردم. گفت خودرو در شــمال 
اســت. گفتم خب آن را در اتوبان کرج-
قزوین امتحان می کنیم. گفت نمی شود. 
گفتیم خب آن را به ایران خودرو می آوریم. 
گفت شــما 20 میلیارد به من بدهید تا 
آن را بیــاورم! کاری که اصاًل توجیه پذیر 
نبود. ســپس با ســازمان محیط زیست 
وارد مذاکره شد که آنجا حرکت اشتباهی 
کرد که خانم ابتکار از وی شکایت کرد و 
برای وی حکم گرفــت. االن آقای آرین 
خارج از کشور است. هنوز هم می گویم 
که حاضریــم از تولیدکننــده خودروی 
الکتریکــی صددرصد حمایت کنیم، به 
شــرط آنکه طرحی توجیه پذیر از لحاظ 

تجاری داشته باشد.
یکه زارع نظــرش درباره همــکاری با 

فرانسوی ها را نیز چنین بیان کرد: 
موافقم که اشــتباه کردیم. ما قرار بود در 
سیاست خارجی خود با ایجاد وابستگی 
اســتراتژیک بــرای رنو و پــژو، آن ها را به 
رقابت بیندازیم. اما نتیجه برعکس شد! 
آخرش ســایپا و ایران خودرو افتادند به 
جان هم که چه کســی کــدام خودروی 

فرانسوی را تولید کند.
پس از پایان نشست، خبرنگار روزنامه 

از مدیرعامل ایران خودرو پرسید: 
فرصــت   80 دهــه  در  ایران خــودرو 
سرمایه گذاری روی خودروی الکتریکی 
را از دســت داد. درحالی کــه آن زمــان 
خودروی الکتریکی علم آینده بود، امروز 
دیگر ما از دنیا فرسنگ ها عقب هستیم. 
امــروز تصمیم ایران خــودرو برای آینده 
چیست؟ آیا برنامه خاصی برای خودروی 

الکتریکی یا فناوری های دیگر دارید؟
یکه زارع پاسخ داد: 

آمادگــی حمایت از طرحــی اقتصادی 
بــرای تولیــد خــودروی الکتریکــی در 
مقیاس انبوه را داریم، اما برنامه مدونی 
فعاًل نداریم. ولــی در فناوری های نوین 
روی اینترنت اشــیا و فناوری اطالعات 
تمرکز کرده ایم و اتفاقــًا با کافه بازار وارد 

همکاری هایی شده ایم.

گزارشی از نشست مدیرعامل ایران خودرو با دانشجویان

هر ایرانی یک پیکان برقی

حرف زیادی
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ی  ز شبیه ســا علمی
ابررایانه ای از عالم، سینا هوشنگی

توانست فهم جدیدی از تأثیر سیاهچاله ها 
را بر توزیع ماده تاریک، چگونگی تشکیل 
و توزیــع عناصــر ســنگین در کیهــان و 
سرچشمه  میدان های مغناطیسی ارائه 

کند.
اخترفیزیک دانان دانشگاه های ام  آی تی، 
هاروارد، مرکز مطالعات نظری هایدلبرگ، 
انســتیتو اخترفیزیــک و نجــوم ماکس 
پالنک و مرکز محاســبات اخترفیزیکی 
نیویــورک بــا برنامه نویســی و توســعه 
شبیه ســازی جدیــدی از عالــم بــه نام  
 Illustris The Next Generation
)بــه اختصــار IllustrisTNG( کــه در 
نوع خــود گســترده ترین و کامل-ترین 
شبیه سازی انجام شــده تا به امروز بود، 
توانســتند به مطالعه و فهم بیشــتری از 
تشکیل و تحول کهکشــان ها بپردازند. 
براســاس قوانین شناخته شده فیزیک، 
شبیه ســازی نشــان داد کــه کیهــان از 
مهبانگ چگونه متحول شده است. اولین 
نتایج پروژه IllustrisTNG در سه مقاله 
 Monthly Notices of جداگانه در مجله
 the Royal Astronomical Society
چاپ شده اســت. این پروژه در پاسخ به 
بنیادی ترین ســؤاالت کیهان شناســی 
کمــک خواهد کــرد. شــبکه  کیهانی از 
 IllustrisTNG گاز و مــاده تاریــک کــه
پیش بینی کــرده بود، کهکشــان هایی 
بسیار شبیه کهکشان های دنیای واقعی 
از نظر شکل و اندازه تولید می کند. برای 
اولین بــار شبیه ســازی های دینامیک 
سیاالت توانست الگوهای خوشه بندی 
کهکشان ها در فضا را به صورت مستقیم 

محاسبه کند. مقایسه داده های رصدی 
اخیر نشــان داد IllustrisTNG از دقت 
بســیاری برخوردار است. عالوه بر این، 
IllustrisTNG چگونگــی تحــول این 
شــبکه  کیهانــی در زمــان بخصوص در 
رابطه با ماده تاریک را پیش بینی می کند. 
پروفسور اشــپرینگل از هایدلبرگ بیان 
می کند: »این بسیار هیجان انگیز است 
که می توانیم اثر ابرسیاهچاله واقع در مرکز 
کهکشان را بر توزیع ماده در بزرگ مقیاس 
پیش بینــی کنیــم. ایــن پیش بینی در 
تحلیل اندازه گیری های کیهانی پیش رو 

می تواند بسیار مهم باشد«.
فهــم  همچنیــن   I l lustr isTNG
پژوهشگران از تشــکیل سلسله مراتبی 
ساختارهای کهکشــان ها را بهبود داد. 
نظریه پــردازان بیان می کننــد که ابتدا 
باید کهکشان های کوچک تشکیل شود 

و ســپس از طریــق نیــروی گرانش بین 
خودشان باهم ادغام شده به ساختارهای 
بزرگ تری تبدیل شــوند. برخورد متعدد 
کهکشــان ها با یکدیگر باعث گسستن 
آن هــا و پراکندگــی ستاره شــان روی 
مدارهای بزرگ تر به دور کهکشــان  های 
بزرگ تری می شود که تازه تشکیل شده اند 
و این به تابــش نور ضعیف پس زمینه ای 
ستاره ها منجر می شود. طبق پیش بینی 
نظریه، مشــاهده این هاله های کم رنگ 
ستاره ای به علت درخشندگی کم بسیار 
دشوار است؛ ولی IllustrisTNG نشان 
داد کــه منجمان دقیقــًا باید چه چیزی 
را در داده های خود جســت وجو کنند. 
بنابراین این شبیه سازی می تواند تست 
مهمــی برای مدل های نظری تشــکیل 

سلسله مراتبی کهکشان ها باشد.
در مطالعه دیگر دیالن نلسون پژوهشگر 

مؤسســه اخترفیزیــک ماکــس پالنک 
توانست به کمک این شبیه سازی ها اثر 
سیاهچاله ها بر کهکشــان ها را مطالعه 
کند. کهکشان هایی که در حال تشکیل 
ستاره هســتند، نور درخشان آبی رنگی 
ناشــی از ســتاره های جوان خود تابش 
می کنند، تا زمانی که تشــکیل ستاره ها 
پایان می یابد و کهکشــان از ستاره های 
پیر و سرخ پر می شود. تنها موجودی که 
می تواند باعث توقف تشــکیل ستاره ها 
در کهکشــان های بیضوی شکل شوند، 
ابرســیاهچاله واقع در مرکز کهکشــان 
اســت. کهکشــان های بــا ســیاهچاله 
ســنگین تر زودتــر از کهکشــان های با 
ســیاهچاله  ســبک تر ســرد می شوند، 
یعنی تولید ستاره در آن ها زودتر متوقف 
می شــود؛ ولی دانشــمندان بــرای این 
موضوع شاهد رصدی نداشتند، تا اینکه 
شبیه سازی به آن ها کمک کرد در داده ها 

دنبال چه چیزی بگردند. 
IllustrisTNG گسترده ترین شبیه سازی 
در دینامیک ســاختارهای کیهانی تا به 
امروز بوده  اســت. برای محاسبه اجرای 
یکی از دو شبیه سازی اصلی، در فاصله 
زمانی دو ماه بیــش از 24 هزار پردازنده 
برای تشــکیل میلیون ها کهکشــان در 
ناحیــه ای بــه فاصله یک میلیارد ســال 
نوری از هر جهت استفاده شد. پروفسور 
اشــپرینگل توضیــح می دهــد: »ایــن 
شبیه ســازی های جدید بیــش از 500 
ترابایت داده برای ما فراهم آورد. تحلیل 
و بررســی این حجم از داده برای سال ها 
ما را مشــغول می  کند و احتمااًل در فهم 
فرایندهای اخترفیزیکی دیگر به ما کمک 
news.mit.edu : منبع خواهد کرد«.  

شبیه سازی عالم – تأثیر سیاهچاله ها بر ساختارهای کیهانی

دقیق ترین شبیه سازی از عالم تا به امروز
سیاست )نـ(گذاری علمی

در چهار شماره قبل، سعی  نعمت ا... فرهادی

شد در مطلبی سیاست های کالن علمی که در 
بنیاد ملی ایاالت متحده به تصویب رسید، به طور 
خالصه معرفی شود. این سیاست ها شامل ده 
شاخه بزرگ علم به همراه سؤال های مشخص در 
هــر شــاخه می شــود. ایــن ده شــاخه کــه از 
کیهان شناسی تا رباتیک و علوم زیستی را در بر 
می گیــرد، روش تخصیــص بودجه های کالن 
مؤسسه ها، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، بنگاه های 
علمی و... را مشخص می کند. این بنیاد یکی از 
چند بنیادی است که وظیفه تخصیص بودجه را 
به عهده دارد. با توجه به توان درخورتوجه ایاالت 
متحــده در پیش بردن علم و مهندســی، ایجاد 
فناوری و تولید ثروت از آن، می توان دریافت که 
توسعه یافتگی نتیجه برنامه ریزی و آینده نگری 
در سطح کالن، مدیریت سرمایه و مصرف بهینه 
آن اســت. به همیــن دلیل بررســی و پیگیری 
عملکرد نهادهایی که وظیفه سیاست گذاری را 
در کشور برعهده دارد، می تواند گامی مفید در 

جهت توسعه علمی باشد.
شــورای عالی انقالب فرهنگی، معاونت علمی 
فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم و وزارت 
بهداشت از مهم ترین نهادهای سیاست گذارند. 
به نظر می آید تنها کار عمده سیاست گذاری در 
سطح کالن در کشور در سال 90 زیر نظر ستادی 
متشــکل از ترکیبــی از نهادهای بــاال به عالوه 
نماینده رهبری به انجام رســید و سندی به نام 
نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسید. این 
سند پس از تصویب باید به دستگاه های اجرایی 
کشــور ابالغ شــود تا به اجرا درآید. نقشه جامع 
علمی در پنج فصل مجزا تدوین شــده  اســت. 
فصل اول به مبانی و ارزش های بنیادین، فصل 
دوم به وضع مطلوب علم و فناوری، فصل ســوم 
به اولویت ها، فصل چهارم به راهبردها و اقدامات 
کالن و فصــل پنجم به چهارچوب نهادی علم و 

فناوری می پردازد.
در بخش سوم نقشــه جامع اولویت های کشور 
در شــاخه های علمی مختلف بیان می شــود. 
این بخش شامل اهداف اولویت بندی و رویکرد 
پشــتیبانی و بیان اولویت هاست. اولویت های 
علمی در ســه درجه آورده شــده  است. در تمام 
درجات نــام گرایش های مختلــف، علوم پایه، 
مهندســی و علــوم انســانی در کنار هــم آمده  
اســت که تعداد کل آن ها درمجمــوع به حدود 
200تا300 گرایش مختلف علمی می رسد که 
محققان در هر کدام برای پاسخ به تعداد فراوانی 

سؤال بشری فعالیت می کنند.
فلسفه سیاست گذاری این است که به کارهای 
اجرایی جهت کلی بدهــد و با مطالعه آن بتوان 
ســؤاالت اساسی برای ســرمایه گذاری کالن را 
دریافت کند، وگرنه نام بــردن و بیان آرمان های 
مختلف برای برنامه ریزی کافی نیســت. به نظر 
می رســد فرق اساسی میان سیاست گذاری در 
ایــران و ایاالت متحده، دقیقًا فقدان سیاســت 
علمی در اینجا و برنامه ریزی دقیق در آنجاست.

تشخیص آلزایمر به وسیله تست خون
تاکنون هیچ درمانی برای بیماری آلزایمر شناخته نشده است. آلزایمر از مد ت ها قبل 
از اینکه عالئم آن مثل ازدست رفتن حافظه ظاهر شود، به وجود می آید. دانشمندان 
با طراحی آزمایش خونی موفق شدند اولین نشانه های بیماری را خیلی قبل تر از بروز 
آن شناسایی کنند. یکی از نشانه های این بیماری انباشته شدن پالک آمیلوید-بتا در 

مغز بیمار است. محققان دانشگاه بخوم آلمان با اندازه گیری مقدار نسبی فرم آسیب زننده این پالک در خون، 
می توانند شروع بیماری را از 15تا20 سال قبل پیش بینی کنند. این کشف برای پیشگیری و تولید داروی مؤثر 
بر آلزایمر بسیار امیدوارکننده است. نتایج این پژوهش در مجله پزشکی مولکولی EMBO  چاپ شده است.

اخبار دروغ سریع تر پخش می شود
پژوهشگران پخش اخبار مختلف راست و دروغ در توییتر را از سال 2006 تا 2017 
بررســی کردند. این بررســی روی 126هزار خبر انجام گرفته است که از سوی 3 
میلیون کاربر بیشتر از 4/5 میلیون بار توییت شده و صحیح و ناصحیح بودنشان 
از طریق 6 منبع مستقل تأیید شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد اخبار 

دروغ در جامعه، در تمام شاخه های علمی، سیاسی، ورزشی و... سریع تر و بیشتر و عمیق تر از اخبار راست 
پخش می شود. تحلیل این نتیجه می گوید که اخبار دروغ به علت خالقانه تربودن دارای تأثیر روحی و عاطفی 

به شدت بیشتری روی مردم است و این تأثیر تمایل به پخش کردن خبر را افزایش می دهد.

علمــــــــــــــــــــــــــی شماره 759  سه شنبه 4  اردیبهشت 97از کوارک تا کیهان

تصویری از شدت امواج شوک در گاز کیهانی )آبی( حول ساختارهای ماده تاریک )نارنجی و سفید(. به دست آمده از شبیه سازی. 

بزرگ ترین شبیه ســازی انجام شــده و ساختار بزرگ مقیاس کیهانی به دست آمده از شبیه ســازی. روشنایی تصویر بیانگر چگالی 
جرمی و رنگ نشان دهنده دمای میانگین گاز ماده باریونی است. تصویر نشان داده شده گستره ای حدود 1/2 میلیارد سال نوری 

از چپ به راست را نشان می دهد.
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همکاری با دانشگاه پلی تکنیک کابل
علم و صنعت: به دنبال مذاکراتی که طی یک سال گذشته بین دو دانشگاه انجام 
شده بود، برای توســعه همکاری های علمی و فناوری بین دو دانشگاه تفاهم نامه 
همکاری تنظیم و مبادله شد. حوزه های خاصی نظیر راه آهن نیز برای همکاری ها در 
نظر گرفته شده است. در این نشست سرپرست دانشگاه علم و صنعت ایران آمادگی 

این دانشگاه را برای ارائه دوره های الکترونیکی دانشگاه برای داوطلبان افغانستانی، همکاری و ایفای نقش 
دانشگاه های طرفین و همچنین آمادگی برای تربیت و ارتقای استادان دانشگاه های افغانستان اعالم کرد. 
قبل از برگزاری نشست هم اندیشی، مالقاتی در سطح عالی با حضور دو وزیر از ایران و افغانستان برگزار شد.

بلوچی ها در فلورانس پیتزا خواهند خورد
دانشگاه سیستان و بلوچستان: قرارداد همکاری علمی و فرهنگی بین دانشگاه 
فلورانس ایتالیا و دانشــگاه سیستان و بلوچســتان به امضا رسید. این تفاهم نامه 
زمینه های تحقیقاتــی زیر را در بر می گیرد: فیتوشــیمی، گیاهان دارویی، منابع 
ژنتیکی، ترکیبات طبیعی، تجزیه شیمیایی گیاهان، ترکیبات آلی فرار و سیستماتیک 

گیاهی. در این همکاری مقرر شده است ضمن تبادل استادان، دانشجویان و کارشناسان، برگزاری کالس ها، 
کنفرانس ها و پروژه های تحقیقاتی به صورت مشــترک برگزار شــود. همچنین بر اســاس بخش هایی از این 

تفاهم نامه برای مشارکت دانشجویان تحصیالت تکمیلی، شرایط ویژه ای مدنظر قرار گرفته است.

دانشــگاه دلفت: آیا می خواهید  کمی آن سوتر
کارآفرین باشید؟ روزنامه »دلتا« با مترجم: حسین رجبی

ســه دانشــجویی که به تازگی درس تبدیل فناوری به 
کسب وکار را گذرانده اند درباره آموخته هایشان صحبت 
کرده اســت. ارائه نهایــی دانشــجویان درس در برابر 

هیئت تخصصی داوران انجام شد.
درس »تبدیل فناوری به کسب وکار« در مرکز کارآفرینی 
دانشــگاه دلفت ارائه شــد که در آن دانشــجویان یاد 
گرفتنــد چگونه فنــاوری جدید را به بــازار تجاری وارد 
کنند. دانشجویان از رشــته های مختلف بودند و برای 
نمونه مطالعاتی خود، باید فناوری جدیدی را، عمدتًا از 
میان فناوری های جدید دانشگاه، انتخاب می کردند. 
به نظر دپ هارتمن، مدیر درســی ایــن واحد، ویژگی 
میان رشــته ای گروه ها یکی از نقاط قــوت این برنامه 
درســی بود. گروه ها ســپس درباره کاربردهای عملی 
فناوری انتخابی شــان مطالعه کردند؛ اینکه آیا بازاری 
برای آن وجود دارد و اگر هســت، دقیقًا چگونه باید به 
سمت آن حرکت کرد. سؤال اصلی درس این بود: چه 
راهبردی بیشترین احتمال تولید کسب وکار برای این 
فنــاوری را دارد؟ هارتمن می گوید: »مهم ترین چیزی 
که دانشجویان یاد می گیرند این است که هر ایده فقط 
زمانی خوب است که کسانی باشند که بخواهند آن را 

داشته باشند«.
درنهایت دانشــجویان بایــد گزارش نهایی خــود را به 
همراه تحلیل و پیشنهادهای خود می نوشتند و ارائه ای 
10دقیقه ای آماده می کردند. ارائه های نهایی 7 گروه 
برتــر در برابر هیئــت تخصصی داوران ارائه شــد. این 
ارائه ها موضوعات مختلفــی را از الگوریتم های جدید 
پیچیده تــا نانوحباب ها با کاربردهای شست وشــوی 

صورت دربر می گرفت.
دانشجویان مصاحبه شونده که این درس را گذرانده اند 
در یافته هــای خود از ایــن درس، به چنــد نکته برای 

کارآفرینان اشاره کرده اند:

1. منعطف و با ذهنیت باز باشــید: در مقام دانشــجو، 
ما انتظار داشــتیم همه چیز طبق برنامــه پیش برود، 
اما به تدریج اوضاع آن طوری کــه فکر می کردیم پیش 
نمی رفــت. مهم اســت که وقتــی کارها طبــق برنامه 
پیش نمی رود بتوانید از مســیری که آمده اید بازگردید 
و ســعی کنید از شکســت هایتان نهایــت یادگیری را 

داشته باشید.
2. روی مطالعه بازار وقت بگذارید: می توانیم بهترین 
فناوری روز را تولید کنیم؛ امــا اگر هیچ کس حاضر به 
خرید یا استفاده از آن نباشد، این کار بی معنی است. 
این درس دانشــجویان را تشــویق کرد بــه تحقیق در 
میان مردم واقعی بیرون دانشــگاه، تا نیازهای آن ها را 

بسنجند و نه نیازهای جامعه دانشگاهی.
3. همه کاربردهای فناوری را در نظر بگیرید: پلیمری 
که می توانــد مقادیر فراوانی آب در خــودش نگه دارد 
نمونه ای از فناوری هایی است که کاربردهای متعدد و 

بسیار گوناگونی دارند. از این پلیمر می توان در ساخت 
پوشــک بزرگ ســاالن و همچنین پــرورش گل و گیاه 
اســتفاده کرد. بسیار ارزشمند اســت که فناوری شما 
کاربردهای گوناگونی داشته باشد که راه آن برای ورود 

به بازار هموارتر شود.
4. محرک خود را بیابید: شما باید محرک و انگیزه الزم 
را برای تبدیل ایده خود داشته باشــید. کارآفرینی در 
ذات خود چالش برانگیز است؛ بنابراین نباید چون کار 
دیگری بلد نیستید به این کار بپردازید. البته باید در هر 
کاری که می کنید عالقه داشته باشید؛ اما این موضوع 

در کارآفرینی به مراتب مهم تر است.
البته موارد چهارگانه فوق را بارها در دانشگاه خودمان 
از زبان مدرســان ایرانی در کالس هــای مختلف مرکز 
کارآفرینی یا گروه های دیگر شــنیده ایم؛ ولی همین 
مقایســه محتوای »کمی آن ســوتر« با خودمان جالب 

توجه است.

چند نکته برای کارآفرینان در حاشیه درس تبدیل فناوری به کسب وکار

حرف یکی است، راه متفاوت است

کمیک برگزیده

کـــــــمی آن ســـــــــوتر

استاد راهنما )قسمت سوم(
 مطمئنی 

اولین کسی هستی که... ؟
در مطلــب قبلــی درمــورد  احسان حقی

نوآوری در تز کارشناســی ارشد نوشتم. حاال به 
مقطع دکتری می پردازیم. درمورد مقطع دکتری 
کاماًل مسئله فرق می کند. در مقطع دکتری توقع 
این اســت که تــز کامــاًل نوآورانه باشــد. کاماًل 
نوآورانــه، یعنی در جایگاه دانشــجوی دکتری 
مسئله ای را به شیوه کاماًل جدید و ابداعی حل 
می کنید. این مسئله برای استادان خیلی حیاتی 
محســوب می شــود )احتمااًل حیاتی تــر از نان 
شــب!(.  اســتاد خود من تقریبًا 200 بار از من 
پرســید: »قطعــًا مطمئنــی ایــن کاری کــه 
می خواهیــم انجــام بدهیم قباًل انجام نشــده 
است؟«. به این ترتیب، من که با هر کلیدواژهای 
که به ذهنم می رســید نگاه کرده بودم و به طور 
قطعی مطمئن بودم کسی روی این موضوع کار 
نکرده است، باز شک می کردم که نکند تکراری 
باشد. در همین اواخر و قبل از دفاع پروپوزال، به 
درجه ای رسیده بودم که اگر کسی اسم مقاله ای 
را می گفت می توانستم بگویم چرا با کار من فرق 
دارد و چگونــه کار من کاماًل نوآورانه محســوب 
می شــود. من هم که آدمی وسواســی هستم، 
ناگهــان به خودم می آمدم و می دیدم تا 2 نصف 
شــب در حال بررســی کارهای فالن استادم تا 
خدای نکــرده زبانــم الل، ایــن موضوعی را که 

مدنظر ماست تا حاال انجام نداده باشد!
در جلســه دفاع پروپوزال و جلســه دفــاع تز هم 
ســؤال پایه ثابت اســتادان ممتحن این اســت 
کــه ســهم )contribution( شــما در این زمینه 
تحقیقاتی چیست. بخشــی از تز/پروپوزال که 
بــه contribution  اختصــاص دارد باید خیلی 
واضح نوشته شود. اگر جایی مبهم باشد یا دچار 
کلی گویی شده باشد، حتمًا مورد پرسش استادان 
ممتحــن خواهــد بــود. در این مورد اســتادان 
 Contribution .ممتحن بســیار ســخت گیرند
نه فقط، برای مثال، روی آزمایش کردن ماده ای 
جدید، بلکه روی راه حل های جدید تأکید دارند 
)در یکی از جلســات دفاع، از دانشجو پرسیدند 
آزمایش مــاده جدید چه contribution خاصی 
محسوب می شــود. این کار را یک تکنسین هم 
انجام می داد(. اما تجربه من در جلســات دفاع 
دکتری در دانشگاه های مختلف در ایران این بود 
که موضوعات خیلی به هم شبیه بودند، یا تا حد 
زیادی هم پوشانی داشتند. شما تا به حال جلسه 
دفاع دکتری نرفتید که با خود فکر کنید االن این 

با کار فرد دیگر چه تفاوتی داشت؟
تفــاوت در کجاســت؟ آیــا موضوعاتــی که در 
ایران می شــود کار کرد محدود است؟ آیا ما از 
کار بقیه دانشگاه ها و دانشکده ها بی خبریم؟ 
آیــا همــکاری بیــن اســتادان دانشــگاه ها و 
دانشــکده های مختلف کم اســت؟ آیــا مرور 
ادبیات ناقص انجام می شــود؟ یا اصاًل تعریف 
ما از دکتری با کشــورهای دیگــر تفاوت دارد؟ 

احتمااًل مخلوطی از همه این موارد...
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بحث این هفته روزنامه با توجه به رویدادهای داخل دانشگاه، بحث خودرو است و خودروسازان داخلی. آنچه در ادامه می خوانید قسمتی  از مصاحبه مدیرعامل ایران خودرو در سال 94 است. خودتان می توانید آن را با زمان حال مقایسه کنید.گفت وگو

قبول دارید که کاًل در صنعت خودروســازی 
کشور، سیاست نقش زیادی دارد؟

بلــه، بدبختــی صنعت خودرو زمانی شــروع شــد که 
سیاست وارد این حوزه شد.

دالیــل این اتفاقات را چه می دانید؟ آیا چون 
خــودرو یک صنعــت درآمدزا اســت درگیر 

سیاست شده؟
صنعت خودرو صنعت درآمدزایی است و گردش مالی 
قابل توجهی دارد؛ اما اگر این صنعت به صورت شفاف 
کار کنــد، حتمًا جاذبه ای برای ایــن اتفاقات نخواهد 
داشت. شــاید یکی از عواملی که باعث ورود سیاست 
به صنعت خودرو شده، ورود افرادی به این بخش است 

که از جنس صنعت خودرو نبوده اند.
و عواملی که باعث شده کسانی که از جنس 
صنعت خودرو نیســتند به ایــن حوزه وارد 

شوند عوامل سیاسی بوده است؟
بله، عامل سیاســی بوده اســت. به  اعتقاد من اگر در 
صنعت خــودرو افرادی از جنس صنعت وارد شــوند، 
نمی گذارند این صنعت آلوده به سیاســت شود. اینجا 
کار صنعتی انجام می شــود و کار سیاسی نمی کنیم؛ 
اما به هرحال اتفاق افتاده اســت و افراد غیرخودرویی 
وارد ایــن صنعت شــده اند. وقتــی مــردم از کیفیت 
ناراحت هســتند از یک جایی نشــئت گرفته. شــاید 
یکی از عوامــل، همیــن ورود غیرخودرویی ها به این 

صنعت باشد.
به عنوان نمونه فرض کنید پدر من نقاش باشــد و من 
مدیرعامل ایران خودرو بشــوم. وقتی به این شــرکت 
مــی روم، به جای آنکــه به تولید توجــه کنم، می گویم 
چرا رنگ ســاختمان ها پریده است و دستور می دهم 
همه دیوارهــا را رنگ کنند. درد صنعــت خودرو چیز 
دیگری است. سیاست هم به این شکل است و خودرو 

را سیاست زده می کند.
در سال های گذشته اتفاقاتی در بازار خودرو 

بــه  نام »کمپیــن تحریم خــودروی صفر« به 
وجود آمد. نظر شــما دربــاره این حرکت چه 

بود؟
به صورت کلــی من اعتقادی به کمپیــن  ندارم؛ بلکه 
می گویــم یک عده به کیفیت و قیمت خودرو اعتراض 
داشتند و کســی نمی تواند به آن ها ایراد بگیرد. البته 
آن ها هم نمی توانند به کســانی که خودرو می خرند، 

ایراد بگیرند.
آیــا شــما کمپیــن را به عنوان یــک موضوع 

سازمان دهی شده احساس نمی کردید؟
نــه. ولــی وقتــی ایــن اتفــاق افتــاد، بــه  ســمت 
سازمان دهی شــده حرکت کرد و از دســت کسانی که 

آن را شروع کرده بودند، خارج شد.
این سازمان دهی از جانب چه افرادی صورت 

گرفت؟ آیا در داخل کشور بودند؟
وقتــی یــک چنیــن کمپین هایی شــروع می شــود، 
کســانی ماننــد واردکنندگان خــودرو از زمین خوردن 
خودروســازهای داخلــی خوشــحال می شــوند؛ اما 
نمی دانند که همین آوار سر آن ها هم خراب خواهد شد.
در زمان کمپین از خودروهای چینی هم صحبت شد و 

حتی مطالبی منتشر شد که واردکنندگان خودروهای 
چینی هم در کمپین نقش داشتند.

یک عده دوست نداشتند اقتصاد کشور به سمت رونق 
برود، یکی از بخش هایی که می توانست اهداف آن ها 
را محقق کنــد، کاهش حجم تولید خودرو در کشــور 
بود که این موضوعات به  طور حتم سازمان دهی شده 

اتفاق افتاد.
به نظر شما آن مردمی که به کیفیت و قیمت 
خــودرو اعتراض داشــتند، حــرف منطقی 

می زدند یا نه؟
از نظر من هر خواسته مردم که این گونه فراگیر می شود 
منطقی اســت. مــا هــم می دانیم کیفیــت خودروها 
مطلوب نیســت. حاال چرا مطلوب نیســت؟ به همان 
علت که گفتم. به جای آنکه در چندین ســال گذشته 
توجه مدیر صنایع خودرو به کیفیت و توسعه محصول 

باشد، به روابط سیاسی معطوف شده بود.
درمورد قیمت چطور؟

باالخره قیمت هم خواسته مردم است؛ اما باید به این 
نکته توجه کنیم که هرچه یک کاال ارزان تر باشد مردم 

خوششان می آید.
اقدامــات اخیرتــان بــرای ارتقــای کیفیت 

محصوالت چه چیزهایی بوده است؟
مــا اصاًل صبــر نمی کنیم که کمپینی ایجاد شــود. ما 
به عنــوان یک کمپانــی باید محصولــی را تولید کنیم 
که خصوصیــات مختلفی ازجمله مشــخصات فنی، 
کیفیت، قیمت و خدمات مناسب داشته باشد. از همان 
روزی که وارد این شرکت شدم، برنامه مناسبی را برای 
ارتقای کیفیــت محصوالت انجــام دادم؛ به نحوی که 
اعتقاد دارم ماشــین های فعلی ایران خودرو از لحاظ 
کیفی نسبت به سال های 91 و 92 حداقل 40درصد 
بهتر شــده اســت. در 11ماهه امســال هــم در حوزه 
خدمات پس از فروش به اندازه 5 سال گذشته ما برای 
dande6.com :منبع مردم خودرو تعویض کرده ایم. 

مروری بر مصاحبه سال 94 مدیرعامل ایران خودرو در ایام رکود بازار خودرو

صنعت سیاست زده
خودروســازها چنــد نفر  حسین شاهرخی

بیشتر نیستند که دو نفرشان از بقیه بزرگترند. 
بزرگترینشان که به شــریف آمد و شنیدید و 
خواندید. اما دومی را که به شریف نیامد گیر 
آوردیم و با او مصاحبه ای آموزنده ترتیب دادیم.

خودروی ملی سوار شیم
ســالم آقــای مهنــدس، همون طور 
کــه می دونید امســال ســال حمایت 
از تولیــد داخلی اســت. اگــه امکان 
داره چند تا ســؤال درمــورد صنعت 

خودروسازی بکنم.
ســالم، منم ســال نــو رو تبریک می گــم و در 

خدمتتون هستم. 
البته آقای مهندس، یک ماه از ســال 
نــو گذشــته، ولی خــب ان شــاءالله 
همیشــه عید باشــه. می خواســتم 
بدونم چرا ما تو خودروسازی این قدر 

درجا می زنیم؟
شما از اول با ســیاه نمایی شروع کردین، کجا 

درجا می زنیم؟ این همه تحول پس چیه؟
دقیقًا منظورتون کدوم تحوله جناب 
مهنــدس؟ ما کــه فقط همــون پراید 

سابق رو می بینیم.
ببینید شــما دارید کم لطفــی می کنید، کافیه 
سری به سایت ما بزنید تا ببینید چند تا محصول 

جدید عرضه شده.
آخــه آقــای مهندس، همــش همون 
پرایده، نهایتًا ســپرش یا گوشه چراغ 
راهنماش عوض شــده. بــه نظرم اینا 

تغییرات جزئیه.
تغییرات جزئی؟ نفرمایید آقا... اون قدر تغییر 
دادیم که همین چند وقت پیش خود کمپانی 

کیا اومده بود پراید خودش رو از ما بخره.
خب حاال از پراید که بگذریم دیگه چه 

تولیدی داریم؟
اگر چشــماتون رو باز کنید کلی ماشین چینی 
باکیفیــت در حــد بین المللی در بــازار عرضه 

کردیم.
امــا تــا اونجا کــه مــن می دونــم این 
ماشــین ها تو خود چیــن هم طرفدار 

نداره. 
اشتباه به عرضتون رسوندن.

آقای مهندس، از بحث تولید بگذریم. 
چرا تعرفه خودروهای خارجی این قدر 

گرونه؟
چرا قیمت بنزین رو که ارزونه نمی گید؟

نمی شــه بنزیــن رو به قیمــت حوزه 
خلیــج فــارس بفروشــید، درعوض 
ماشــین های خارجی رو هم به همون 

قیمت بخریم؟
دیگه دارین حرفای رســانه های معاند رو تکرار 

می کنید.
چرا مسئوالن هرجا تو بحث کم میارن 

به آدم برچسب می زنن؟
چون برچسب زدن یکی از الزامات ایزو 9001 

هست.
خب کمی جدی تــر صحبت کنیم... 
چرا کــره جنوبی که ســاخت خودرو 
اونجا تقریبًا هم زمان با ما شروع شده، 
این قدر پیشــرفت کــرده و ما متوقف 

شدیم؟
به خاطر اینکه ما در شرایط خاص جغرافیایی و 
تحت تحریم ها قرار داشــتیم و از همه مهم تر ما 

در شرایط حساس کنونی قرار داریم.
آقای مهندس، ممنون از شما. واقعًا تا 

حاال این جور قانع نشده بودم.

گــــــــــــفت وگـــــــــــو شماره 759  سه شنبه 4  اردیبهشت 97 بگو مگو

ببخشید شما ...

نصرتی اینجا، نصرتی آنجا، نصرتی همه جا
امیر نصرتی متولد ۶۶ و ورودی ســال ۸۸ دانشــگاه اســت. البته او در شریف درس  مهدی جعفری

نخواند، آرایشگری کرد. آرایشگر بانوان نه! حاشیه درست نکنید...

چه زمانی به دانشگاه آمدید؟
ه  بــگا ا خو بــه   8 8 ل  ســا
احمدی روشــن رفتم و آرایشــگری می کردم. بعد از 2 
سال، به دانشگاه آمدم و جزء گروه ضربت قرار گرفتم.

گروه ضربت دقیقًا کارشان چیست؟ امنیتی 
است؟

)خنده( نه، بیشــتر برای نقل و انتقاالت دانشــکده ها 
کمک می کنیم، وقت هایی که لوازم ســنگینی نیاز به 
جابه جایــی دارند. بعد از آن بــه کارهایی مثل نظافت 
می رســیدیم. بعد گفتند که مســجد نیــرو الزم دارد و 

آمدیم اینجا.
اینجا وظایفتان شامل چه چیزهایی می شود؟
نظارت کلی به وضعیت سرویس ها، حیاط و کالس ها.

ساعت کاری تان چطور است؟
از 8 صبــح تــا 4 بعدازظهر. اما در مــاه رمضان و محرم 

که پیک کاری محسوب می شود، بیشتر هم هستیم.
از وضعیــت کاری تان در اینجا بــه طور کلی 

راضی هستید؟

بــا همــکاران و دانشــجویان و 
بچه هــای فعــال در اینجا مثل 
هیئــت، رابطه خوبــی داریم. 
کاًل هــم کارکردن بــرای خانه 
خدا حــس خوبی دارد. ضمن 
اینکــه اینجا محیــط فرهنگی 
اســت و به همین دلیــل جو و 
فضــای اینجا و بــودن در کنار 
قشر فرهنگی دوست داشتنی 
اســت؛ امــا گاهــی رفتارهای 

خیلی سردی با ما می شود. مثاًل در دوره مدیریت آقای 
انصاری خیلی اذیت شدیم. مثاًل در فصل سرما وقتی 
درخواست بخاری کردیم، گفتند: »مگه اینجا هتله؟«

کار آرایشگری را همچنان ادامه می دهید؟
بله. شب ها می روم خوابگاه و تا حدود ساعت 9 یا 10، 

کار آرایشگری انجام می دهم.
اگر به عقب برگردید باز هم کار در شــریف را 

انتخاب می کنید؟

اگر شرایط طور دیگری باشد و موقعیت کاری دیگری 
داشته باشم، خیر. یعنی آن موقعیت را به آمدن به اینجا 

ترجیح می دهم.
اگــر چیــزی اینجــا جــا بمانــد، چــه کارش 

می کنید؟
اگر مدارک شناسایی همراهش 
باشد، صاحبش را پیدا می کنیم 
و پسشــان می دهیم. اگر نشد، 
یادداشت می زنیم تا خود شخص 
بیاید. اگر یک مدتی گذشــت و 
کسی دنبالش نیامد، به »فردای 

سبز« تحویلشان می دهیم.
خاطــره خاصی دارید که برای 

خوانندگان تعریف کنید؟
یک مدت هــر روز که می آمدیم 
می دیدیم شیر آب ها دزدیده شده اند. با دوربین کنترل 
کردیــم و طرف را شناســایی کردیم. امــا در صحبت 
با مســئوالن، دلمان برایش ســوخت و گفتیم شــاید 
نیاز دارد. خودش را پیــدا کردیم و با خودش صحبت 
کردیم و گفت که متأســفانه یک فرزند دارای مشــکل 
عقب ماندگی دارد. این شــد که به جای اینکه گزارش 
بدهیم، به گروه »فردای ســبز« معرفی شــان کردیم تا 

کمکشان کنند.
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اینترنت همه  فن حریف
این دلیل که کســر بزرگی از دانشــجویان برای اپالی و تحصیل راحت تر در خارج 
از کشور به شــریف می آیند بر کسی پوشیده نیســت. در این میان عده ای موفق 
می شــوند و عده ای نه. اما در میانه  راه رســیدن به موفقیت، دانشــجویان به تهیه  
رزومه و سی وی برای دانشگاه موردنظرشان نیاز دارند و اندک اند کسانی که نحوه  

نگارش صحیح آن ها را می دانند. حال وب سایتی وجود دارد که به شما کمک می کند با توجه به هدف و مرکز 
موردنظرتان، رزومه یا سی وی خود را به صورت حرفه ای تهیه کنید. استفاده از خدمات این سایت نیز کاماًل 
https://www.resumecoach.com رایگان است. 

 پشت درهای شریف
همه فکر می کنند ما شریفی ها ً سرمان را مثل کبک در کتاب فرو کرده ایم و از هنر هیچ 
نمی دانیم؛ ولی بارها خالف آن را دیده ایم.  »تیوال« اپلیکشنی است که به شما این 
امکان را می دهد که بتوانید از جدیدترین رویدادهای فرهنگی و هنری آگاه شوید. 
به کمک این برنامه می توانید با کنســرت ها، تئاترها، فیلم های روی پرده سینما، 

نمایشگاه های عکس و نقاشی و همین طور برنامه های گردشگری آشنا شوید، زمان برگزاری آن ها را پیدا کنید 
و درصورت عالقه بلیت آن ها را تهیه کنید. محیط کاربری آن بســیار جذاب طراحی شده است و چک کردن 

روزانه آن زمانی را از شما نخواهد گرفت. تیوال تمام آن چیزی است که برای بعد غیرشریفی تان الزم دارید!

  )Blockchain( بالک چیـــــــــن اف یک
از دو کلمه Block  )بالک( و Chain محمدامین برقعی

)زنجیره( ایجاد شــده اســت. این فناوری درحقیقت 
زنجیــره ای از بالک هاســت. به طورکلــی بالک چین 
سیستم ثبت اطالعات و گزارش توزیع شده و به صورت 

غیرمتمرکز است.
بیت کوین اولین کاربرد این فناوری بود و از بالک چین 
برای ذخیــره اطالعات دارایی کاربــران بهره برد. اگر 
بالک چین سیستم عامل باشد، بیت کوین نرم افزاری 

روی این سیستم عامل است.
در هــر بالک هــر اطالعاتــی می تواند ثبت شــود، از 
سوابق تحصیلی فرد تا نمایش اطالعات حساب برای 
دارایی ها، مانند بیت کویــن. در بالک چین اطالعات 
در بالک ها قــرار می گیرند و باهم به صورت زنجیره ای 
مرتبط می شوند. هر کدام از این بالک ها چیزی به نام 
»هش« دارند. یک هش، رشته ای از کاراکترهاست که با 
توابع خاصی ساخته می شود. در هر بالک، هش بالک 

قبلی نیز وجود دارد.
هش در هر بالک چین با تابع ریاضی خاصی به دست 
می آید که توســعه دهندگان آن را مشــخص می کنند. 
کوچک ترین تغییــر در اطالعات هر بالک، هش آن را 

به طور کلی تغییر می دهد.
اگــر کســی محتــوای بالکــی را تغییــر دهــد و هش 

بالک های بعدی را به روزرسانی کند، چه می شود؟
ایــن امــکان وجــود دارد، اما شــما توزیــع را در نظر 
نگرفته اید! داده های بالک چین در کامپیوتر یا ســرور 
خاصی ذخیره نمی شــود. هر کامپیوتر یا سیســتمی 
که به شــبکه متصل شود، نســخه ای از بالک چین را 

دریافت می کند.
بگذارید با مثالی بیشتر توضیح بدهم.

من در جمعی 100 نفــری، برگه ای از اطالعات را باال 
می گیــرم و همه با تلفن همراهشــان از آن برگه عکس 
می گیرنــد. حاال اگــر من آن اطالعــات را نابود کنم یا 
تغییــری در آن دهــم، دیگر برای آن جمــع پذیرفتنی 
نیســت؛ زیرا آن ها یک کپی از نســخه اصلی را دارند، 

مگر اینکه من موبایل همه را بگیرم و آن را حذف کنم.
حاال ایــن جمع می توانــد به صورت عمومــی و باالی 
چندین میلیون نفر باشــد کــه در بیت کوین و اتریوم و 
سایر ارزهای بالک چینی شاهد آن هستیم، یا به صورت 
خصوصی برای جامعه ای مخصوص باشد. بالک چین 

شرکت ها نمونه  بالک چین خصوصی است.
همان طور که گفتیم وقتی شما به بالک چینی متصل 
می شــوید، نســخه ای از کل بالک چیــن را دریافــت 
می کنید. هیچ گونه تغییری در بالک چین امکان پذیر 
نیســت، مگــر اینکه بیــش از 50درصــد از داده های 

رایانه های متصل به شبکه تغییر کند.
درحقیقت فناوری بالک چین به خودی خود فناوری 
بنیــادی نیســت؛ بلکــه مجموعــه ای از فرایندهــای 
هش گذاری و رمزنگاری، توزیع جمعی و... اســت که 

باعث ایجاد ایده  بالک چین شده اند.
بالک چیــن را به عنــوان بایگانی، کــه اطالعات روی 
آن ثبت می شــود در نظر بگیرید. شــاید بالک چین با 
چیزهایی که با آن بیشــتر آشنا هستید، خیلی تفاوت 

نداشته باشد، همانند ویکی پدیا.
با اســتفاده از بالک چیــن، افراد بســیاری می توانند 
گزارش هــای مختلفی را به یک نوع بایگانی اطالعات 
وارد کنند و همچنین کاربران می توانند چگونگی ثبت 
و به روزرسانی اطالعات را کنترل کنند. به همین ترتیب، 
مقــاالت ویکی پدیا هم محصول یک ناشــر نیســتند. 
بنابرایــن در ویکی پدیــا هم فقط یک فــرد اطالعات را 

کنترل نمی کند.
بااین حال، با بررســی های عمیق تــر، تفاوت هایی که 
باعث می شود فناوری بالک چین منحصربه فرد باشد، 
روشــن تر می شــود. درحالی که هر دو در شــبکه های 
توزیع شــده )اینترنت( اجرا می شــوند، ویکی پدیا در 
شبکه جهانی وب، با استفاده از یک مدل کالینت سرور 

طراحی شده است.
در ویکی پدیا، هر کاربر با مجوزهایی که از سوی سیستم 
در حساب کاربری اش تعیین می شود، قادر است همه یا 
برخی از ورودی های ویکی پدیا را که در سروری متمرکز 

ذخیره شده  است، تغییر دهد.
هــر زمان که کاربــری به صفحه ویکی پدیا دسترســی 
پیدا کند، نســخه به روزشــده دیتابیس )مسترکپی( را 
دریافت می کند. اما تفاوت اصلی این است که کنترل 
پایگاه داده همچنان با مدیران ویکی پدیا باقی می ماند 
و کنترل دسترسی ها و مجوزها از سوی مقامی مرکزی 
حفظ می شــود. به نوعی مدیران ویکی پدیا می توانند 
مقالــه ای را هر زمان که بخواهنــد حذف کنند؛ اما در 
بالک چین، کاربران شبکه مالک اطالعات پایگاه داده 

هستند و اطالعات روی بالک چین پاک نمی شود.
اســتحکام دیجیتالی ویکی پدیا شبیه به امنیت پایگاه 
داده هــای متمرکــز دولت ها، بانک ها یا شــرکت های 
بیمه امروزی است. کنترل پایگاه های داده متمرکز در 
دست صاحبان آن ها است. مدیران سایت می توانند به 
تمام موارد موردنیاز در سایت خود، دسترسی و بر آن ها 

کنترل کامل داشته باشند.
پایگاه داده توزیع شــده با فناوری بالک چین، اساسًا 
پشــتوانه دیجیتالی کامــاًل متفاوتی ایجــاد می کند. 
دیتابیس یــا Master Copy  ویکی پدیا را کاربران روی 
یک یا چند سرور خاص ویرایش می کنند و همه کاربران 
نسخه جدید را مشاهده می کنند. درمورد بالک چین، 
هر نود )node(  در شبکه گزارش مستقلی ثبت می کند 
و هر رکورد مســتقل با رکوردهای دیگر به مجموعه ای 

گزارش های رسمی تبدیل می شود.
به صورت خالصه می توانیم بگوییم بالک چین نوعی 
دیتابیس یا پایگاه داده است که روی یک یا چند سرور 
خاص قــرار ندارد؛ بلکه روی تمام کامپیوترهایی که به 

شبکه متصل می شوند، توزیع شده است.
بالک چین درحقیقــت دفترکلی برای ثبــت رکوردها 
و گزارش ها اســت و به علت نوع رمزنــگاری و ثبت آن 
در همه کامپیوترهای شــبکه، گزارش های ثبت شده 

هک شدنی یا حذف شدنی نیست.
بیت کویــن اولین کاربــرد این فناوری بــود؛ اما از این 
سیستم انقالبی برای هر سیستمی که به ثبت گزارش 

نیاز داشته باشد می توان بهره برد.

بالک چین، سوژه این روزهای دنیای فناوری اطالعات، به زبان ساده 

انقالبی به نام بالک چین

اف یـــــــــــــــــــــــک

همیشه سوژه باش
چندبار شــده اســت دوربین را به دست فردی 
داده اید تا از شــما فیلم بگیرد؟ و چندبار از این 
دفعات از نتیجه کار راضــی بوده اید؟ واقعیت 
این اســت کــه معمــواًل نتیجــه راضی کننده 
نیســت و مضاف بر آن، همیشــه بــا خودمان 
فیلم بردار نداریم. پس باید چه کنیم؟ اگر اهل 
فیلم بــرداری یا حتی عکس بــرداری حرفه ای 
 )Stabilizer( باشید، با اصطالح تثبیت کننده
آشــنایی دارید. تثبیت کننده ها )مقصود نوع 
مکانیکی آن هاســت( نوعی وســیله مکانیکی 
هســتند که دوربین روی آن ها ســوار می شود 
و آن ها با محورهایــی در ابعاد مختلف، لرزش 
تصویر را به حداقل می رسانند. بله، فیلم های 
بدون لرزشی که از صحنه های پرتنش می بینید، 
غالبًا نتیجه مهارت یا آرامش فیلم بردار نیست! 
حــاال اســتارت آپ »تــارو«، تثبیت کننده ای 
ساخته اســت که عالوه بر وظیفه لرزش گیری 
تصویــر، همیشــه شــما را در کادر نگه خواهد 
داشــت، حتی در بیشترین ســرعت ها. کافی 
اســت دســت بند مخصوص آن را به دســتتان 
ببندید تا با حسگر مادون قرمزش، شما را پیدا 
و ردیابی کند. حال می توانید تارو و دوربینتان 
را جایی رها کنید و مطمئن باشــید هیچ گاه از 
کادرش فرار نخواهید کرد. تارو امکان استفاده 
به همراه تلفن همراه یا دوربین های DSLR را 
دارد؛ پــس چه حرفه ای هســتید و چه آماتور، 

ممکن است به کارتان بیاید!

کدام را دانلود کنیم؟
TELESYNC – TS: ایــن نــوع ریلیز از لحاظ 
کیفیت تصویر تقریبًا شــبیه CAM است؛ ولی 
صدای آن از منبعی خارجی ضبط شده است. 
البته در بیشتر موارد عمل ضبط در سالن خالی 
ســینما یا از پنجره اتاقک آپاراتچی ســینما و با 
دوربین های حرفه ای تر انجام می شود. دوربین 
هم روی سه پایه ثابت شــده است تا لرزشی در 
کار نباشد؛ درنتیجه کیفیت تصویر اندکی بهبود 
می یابــد. دقت کنید که خیلــی از لینک هایی 
که در نام آن ها TS دیده می شــود، در حقیقت 
CAM هســتند و تنها عنوانشــان عوض شده 
است؛ پس درصورت وجود Sample برای فیلم، 

قبل از دانلود کامل حتمًا نمونه را چک کنید.
TELECINE – TC: دســتگاه تله سین از روی 
نوار Positive  فیلم )همان نوار آپارات در سینما( 
نســخه ای دیجیتالی ایجــاد می کند. از لحاظ 
تئوری کیفیت صدا و تصویر این گونه فیلم ها باید 
خوب باشد، ولی بسته به نوع دستگاه تله سین و 
مهارت فردی که با دستگاه کار می کند، عمومًا 
کیفیت ها نوسان دارد. در این نوع ریلیز، نسبت 
طول به عرض )Aspect Ratio(  کاماًل صحیح 

است و فیلم کشیده شده یا بریده شده نیست.
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شیرین کاری



صفحـــــــه آخـــــــــر

۸34...0921: تو گزارش آسانسور نوشته بودید که 
آسانسور کتابخونه مرکزی فعاله. دروغ نگفتید، ولی 

بدون تأییدیه استاندارد فعاله.
  عزیــزم، خــودروی ملی هم اســتاندارد 

داره! این استانداردا واسه کسی موندنی نیست.
0۶1...0935: یکــی از دالیلی کــه مردم هیچ وقت 
به اهدافشــان دســت پیدا نمی کنند این اســت که 
آن ها اهدافشــان را توصیــف نمی کنند یا هیچ وقت 
به طورجدی آن ها را باورکردنی و دست یافتنی تلقی 
نمی کنند. افراد برنده می توانند به شــما بگویند که 

مسیرشان کجا خواهد بود، در مسیرشان برای انجام 
چــه کاری برنامه ریزی کرده اند و چه کســی در این 

ماجراجویی با آن ها شریک خواهد شد.
  امــروز همــان فردایی اســت کــه دیروز 

منتظرش بودی. فامیل دور.
194...0939: سالم. گشت ارشاد یا گشت ارعاب. 
خیلی زشــته روزنامه نگار باشــی و بــدون اینکه کل 
یک ماجرا را بدونی درباره اش مطلب بنویســی. دوم 
اینکه هروقت تونســتید قوانین راهنمایی و رانندگی 
در سراســر دنیا بــدون اعمال جریمه های ســنگین 

و پلیــس رعایــت کنیــد، اون وقت می توانیــد بگید 
یــک امر دیگه تــو جامعه با فرهنگ ســازی همه گیر 
می شه. البته فرهنگ ســازی هم مؤثر هست، وقتی 
فیلم می ســازن مستخدم خونه چادریه و نقش اول و 
خوب فیلم مانتو کوتاه می پوشه، وقتی سلبریتی ها 
بی حجابن، نباید هم به کسی در رابطه با نوع پوشش 

کار داشته باشند.
  اگــر شــما از فیلمــای صداوســیما الگو 
می گیری البد بعد از ازدواج هم می خوای رو کاناپه 

بخوابی!
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وصله پینه

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

در شریف سه نوع استاد پیدا 
می شود. از راست: ارتباط با 

سنت، ارتباط با صنعت، معمواًل 
غایب.

وقتی فضارفتن آسونه
روز. خارجــی. جایی در 

کره  ماه
یک هوافضای شــریف و 
یک دانشجوی هنر روی 

سنگی نشسته اند.
هنری: ببین چه باحاله. روی هوا می مونه.

شریفی: بهش می گن بی وزنی.
هنــری: یعنی چی بی وزنــی؟ یعنی االن من و 

تو وزن نداریم؟
شریفی )چشم غره(: این دیگه در حد فیزیک 

دبیرستانه. واقعًا چطوری کنکور دادی؟
هنری: این طوری )تــف می کند و آب دهانش 

روی هوا می ماند. می خندد.(
شریفی: بی شعور. 

هنری: هه هــه. اینم رو هوا موند. پســر اینجا 
چقدر چنیمه.

شریفی: چنیم؟ یعنی چی چنیم؟
هنری )چشــم غره(: این دیگه در حد ترم یک 

دانشگاه هنره. واقعًا نشنیدی؟
شریفی: نه. من کارهای مهم تری توی زندگی 

داشتم. 
هنــری )بــا تمســخر(: آره خب. مثــاًل درس 
خوندی که بیشتر تست بزنی و بری شریف. که 

البته اونم هوافضا قبول شدی.
شریفی: چیه مگه هوافضا؟

هنــری: آخریــن مهندســی ایه که شــریف پر 
می شه. نه؟

شریفی: نه. آخریش مواده.
هنری: مواد؟ آخ آخ. توی این هوای چنیم، بد 

می چسبه. سیگار داری؟
)شریفی چپ چپ نگاهش می کند.(

هنری: توی اینجا چطوری سیگار بکشیم حاال؟ 
دودها به جای بیــرون نره تو؟ )نالــه( توی این 

بی وزنی، فضا آخه جا بود ما رو آوردی؟
شریفی: االن داری اذیت می شی مگه؟

هنری: بابا شــما هم خلید. چهار ســال درس 
می خونید که تهش برید فضا. ما تو دانشگاهمون 
بعد هر کالس تقریبــًا می ریم. تازه ما می تونیم 

ارتفاع  های بیشتری رو هم تجربه کنیم.
شریفی: چطور؟

هنری )با خنده(: با بی وزنی! تازه بی وزنی یکی 
از آپشن هاشــه. من حتی غواصــی هم کردم. 
حتی یه بارم ُمردم! )به فکر فرو می رود( راستی 

اینجا کسی بمیره کجا چالش می کنن؟
شــریفی )او هم به فکر می رود(: اینجا اصاًل 

کسی نیست که بخواد بمیره.
هنری: پس ما چرا اینجاییم؟

شریفی به فکر فرو می رود.

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به خودرو که در هر جایی از دنیا تعریف خاص خــودش را دارد.  در جایی 
بدون دخالت انســان شــما را از نقطه A به نقطه Z می رســاند؛ ولی در جایی دیگر با دخالت کامل انسان و اوراد 
مختلف نهایتًا از A به F برسید. تقدیم می شــود به پیشــرفت که در جایی کره جنوبی و ژاپن را از ویرانه به یکی از 
قطب های اقتصــاد و فناوری دنیا تبدیــل می کند و در جایی دیگر بــه خودروی ملی، تولید خارج! این شــماره 
تقدیم می شود به آرزو که در ترکیه و هند و چین برای رســیدن به آن می جنگند و در جایی برای رسیدن به آن 50 

سال فقط دعا می کنند.

تقدیم می شود به ...

امین محمدی
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واژ و ژاژاستاد شریف ما

اســتاد شــریف ما ســر کالس درس معارف تعریف کرد که هنگام خروج 
دخترش از خانه به او نگاه می کند ببیند تحریک می شود یا نه. حس می کنم 

نیاز است از غذایی که به دانشجویان داده می شود به ایشان نیز بخورانند.
استاد شریف ما از شروع ترم تاکنون در کل 6 جلسه از کالسش را تشکیل 
داده اســت. این درس 3واحدی که در 9 هفته  آموزشی از شروع ترم تا حاال 
باید با حداقل 14 جلســه تشــکیل می شــد بدین منوال پیــش می رود. از 

این گونه استادان کم نیستند.
استاد شریف ما اعتراض می کند که »چرا دانشجویان با من پروژه برنمی دارند«. 
خب باید گفت استاد عزیز، دانشجویان به تحرکات علمی و اخالق شما بسیار 

توجه  می کنند، ببینید ایراد از کدام قسمت است. شاید هم هردو.
استاد شریف ما بســیار به نظرات و زندگی شــخصی دانشجویان اهمیت 
می دهد؛ به طوری که وقتی امتحان نیم ترمش را شنبه 8 اردیبهشت ساعت 
7/5 صبح گذاشت و با اعتراض کنکوری ها مواجه شد گفت: »جمعه کنکور 

می دهید، فردایش هم امتحان، خیلی راحت«.
استاد شریف ما n ترم متوالی است که درس را به صورت روخوانی از کتاب 
ارائه می کند. ما دانشجویان را اصاًل در نظر نگیرید؛ اما خودتان از این همه 

تکرار خسته نشدید؟ حداقل کتاب را عوض کنید.
استاد شریف ما بیشتر از اینکه در کالس مطالب مرتبط با درس را بیان کند 
درمورد اتفاقاتی که در شــغل دیگرش رخ می دهد غر می زند. برای این کار 

هم حقوق در نظر گرفته می شود؟

گشــت: khanoomam. بخش دوم نام آژانس هــای هواپیمایی. 
چرخیدن، کــه می تواند به دو حالت انجام شــود. اول، بی هدف که 
گل گشــت یا ]...[ )به دســتور مقامات از لغت نامه ها حذف شد( نام 
دارد، دوم، باهدف که گشــت ارشاد نام دارد و برای نمودن راه راست 
به مردم اســت. راه های رسیدن به این هدف به تعداد هنجارشکن ها 
به عالوه کف گرگی و کله و زیرزانو اســت. به کسی که گشت راه اندازی می کند، گشت آور 
یا ]...[ )بر اساس ماده 21 قانون جرائم رایانه ای مجرمانه این واژه حذف شد( می گویند. 
دگرگون شدن؛ فراینِد هل دادن، فحش دادن، خرکش کردن، کتک زدن، دستگیرکردن، 
ون کش کردن و تعهدگرفتن که باعث انقالبی روحی و تلطیف انســان  می شود و امنیت را 
به دامان جامعه بازمی گرداند. کم ترین وظیفه آحاد جامعه در مقابل زحمت کشــاِن این 
فرایند، داشتن بدنی نرم و ملس است تا نیروی قانون سوم نیوتون، آسیبی به آن ها نرساند.
گشت ریشه ای عمیق در تاریخ ایران دارد و اولین بار پادشاهی از سلسله کیانی مأمورانی 
را با اســب بر این کار گماشــت که بعدها باعث شد برای تجلیل از این اقدام ارزشمند او را 
گشت اسب )گشتاسب( لقب دهند. در همین راستا، چنان که از بیت »هفت شهر عشق 
را عطار گشــت/ ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم« برمی آید، عطار از بزرگ ترین راه اندازان 

گشت بوده و توانسته است در هفت شهر به صورت یکپارچه گشت برقرار سازد.
ترکیب ها: مجلسی که تمام نمایندگانش علی مطهری باشد، »مجلْس تمام گشت« نامیده 
می شود. به کسی که با گشت مخالف باشد، برگشت می گویند. دگرگونی در یک یا چند 
ویژگی موروثی طی زمان در جمعیت های افراد را َفرگشت می نامند و به اتفاقی که پس از 

تعجب زیاد رخ می دهد، ِفرگشت اطالق می شود.
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