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دانشگاه و شرکت هادانشگاه و شرکت ها

ایجاد »ما«ی جدید
 موفقیت کسب وکار، آرزوی هر بنیان گذار است و رسیدن 

 علیرضا 
محمودزاده

بــه این موفقیت نیازمند در نظــر گرفتن تمامی افراد و 
ســازمان های مرتبط. به عبارت دیگر بنیان گذار دیگر 
نباید به »من« نگاه کند بلکه نیازمند »ما« است. یکی 
از فعالیت های دانشــگاه شریف برای ایجاد این »ما«، 
شــتاب دهنده شــریف بــوده. شــتاب دهنده شــریف با هــدف حمایت از 
اســتارت آپ ها در مراحل اولیــه فعالیت خود را از اواخر ســال ۹۲ در حوزه 
فناوری اطالعات آغاز کرد و ســال ۹۶ با فراهم کردن زیرساخت شتاب دهی 
مناسب، فرایند شتاب دهی را برای انواع استارت آپ ها مهیا نمود و سرانجام 
سال ۹۸ با توجه به رشد اکوسیستم استارت آپی و نیاز به خدمات تخصصی، 
کمپ استارت آپی فنی مهندسی را با هدف ارائه خدمات تخصصی در برخی 

حوزه ها مانند بیوتکنولوژی راه انداخت.

مدل انتفاع از دیگر فعالیت های پارک علم و فناوری شــریف به منظور ایجاد 
»ما«ی جدید شامل دانشگاه و شرکت هاست. رشد استارت آپ ها از یک سو و 
ایجاد ساختار مناسب خدمت نوآورانه در دانشگاه از سوی دیگر محرکت های 
این »ما«ی جدید هســتند. در این مدل، با توجه به مرحله فعالیت شــرکت 
یا اســتارت آپ،  توافقی بین دانشگاه و شــرکت به منظور مشارکت در انتفاع 
آتی شــرکت صورت می پذیرد. اولین اجرای موفق مدل انتفاع در سال ۹۹ و 
با تیم هویو انجام شــده است. تیم هویو با در نظر گرفتن یک نگرش متفاوت 
»ما«ی اســتارت آپ خود را گســترش داد و در این »ما«ی جدید دانشگاه را 
نیز ذی نفع به شــمار آورد و با همکاری سرمایه گذار خود مبلغی از کل مبلغ 
سرمایه گذاری شده بر روی استارت آپ خود را به دانشگاه اختصاص داد. در 
نتیجه این اقدام دانشگاه نیز فرصت افزایش زیرساخت های مناسب به منظور 
حمایت از فعالیت های نوآورانه را خواهد داشــت. افزایش همکاری متقابل 

بین دانشگاه و شرکت ها فرصت های بیشتری را برای هر دو طرف برای رشد 
فضای نوآورانه به وجود خواهد آورد.

ایجاد یک کسب وکار موفق بدون در نظر گرفتن یک »ما«ی درست امکان پذیر 
نیســت. دامنه »ما« شامل تمامی کسانی اســت که به نوعی در خلق آینده 
کسب وکار نقش دارند، یعنی مشتریان، نهاد های حمایتی، دولت، کارمندان 
شرکت و صد البته بنیان گذاران و خانواده هایشان .در نظر گرفتن دغدغه های 
»ما«ی کارآفرین از سوی بنیان گذار استارت آپ کمک می کند تمامی »ما« 
برای رسیدن به آینده خلق شده بنیان گذار در یک سو قرار بگیرند که نتیجه 
آن موفقیت کســب وکار خواهد بود. به عبارت بهتر ایجاد این »ما«ی جدید 
به دست کسب وکار ها و پیوستن اســتارت آپ ها به این جریان، باعث ایجاد 
فرهنــگ متعالی ای خواهد شــد که در رشــد و ارائه خدمات بهتر از ســوی 

شتاب دهنده و زیرساخت نوآوری دانشگاه نقش خواهد داشت.
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وبینار مدرسه توسعه پایدار شریف با موضوع مواجهه با فقر و فعالیت های توسعه ای در کنیا

آزمایشگاهی با دو میلیون جمعیت

به فکرشان هستیم
امســال مــاه رمضــان حال وهوای ســال های قبــل را نــدارد، نه از 
افطاری های دانشــکده ای و خوابگاهی خبری ا ست و نه از مناجات 
سحر و شب های قدر در مسجد دانشگاه. البته قرار است مناجات سحر 
به صورت مجازی برپا باشد؛ هر سحر ماه مبارک دو ساعت پیش از اذان 
صبح با نوای حجت االسالم قاسمیان. از طریق سایت، آپارات، کانال 
سروش و اسکای روم هیئت می توانید سحرتان را به مناجات بگذرانید. 
همچنین با توجه به مشــکالت معیشــتی و اقتصادی کــه کرونا به 
خانواده های ایرانی تحمیل کرده، چند پویش برای کمک به نیازمندان 
شکل گرفته است؛ »پویش کریمانه خانواده شریف« که خیریه هیئت با 

همکاری گروه های مختلف دانشجو و فارغ التحصیل و استادان شریف 
پیش می برد و قرار اســت ده هزار بســته حمایتی ارزاق خوراکی را به 
دست نیازمندان برساند. »پویش ضیافت همدلی« را هم گروه جهادی 
شــهید وزوایی با همراهی دیگر گروه های دانشجویی راه انداخته تا 
کمک حال نیازمندان منطقه نهبندان خراسان جنوبی باشد. فردای 
سبزی ها هم طبق معمول برنامه خودشان را دارند و آذوقه ماه مبارک 
۶۰۰ خانواده نیازمند را در روزهای کرونایی تأمین می کنند. انجمن 
اسالمی هم در این روزها در طرح خانه نشینان خیابانی به فکر تهیه 

غذای گرم و ارزاق برای افراد بی بضاعت و بی خانمان است.

ایــن روزهــا در تکاپــو برای 
تطبیق دادن خود با ســبک 
زندگــی جدیــدی هســتیم. 
در ایــن مدتــی که از شــروع 
قرنطینــه می گذرد،کم کم به 
اقتضائــات این نوع زندگــی عادت کردیم 
و حتــی نقاط مثبتی نیز بــرای آن یافتیم. 
مدرســه توســعه پایدار شــریف کــه بیش 
از دو ســال اســت به عنــوان یکــی از زیر 
مجموعه های پژوهشکده سیاست گذاری 
علــم و فناوری شــریف فعالیــت می کند، 
از آن دســت مجموعه هایــی ا ســت که از 
همــان روزهــای ابتدایی برای اســتفاده 
مثبت از شــرایط موجود تــالش کرده و با 
برگــزاری ۴ وبینار نــوروزی، توجه حدود 
۱۴۰ شــرکت کننده از ۲۶ شهر مختلف را 
بــه گفت وگو حول مباحــث مختلف جلب 
کرد. در ادامه این جلســات روز پنج شنبه، 
۲۸ فروردین نیز وبیناری آموزشی-ترویجی 
دربــاره »مواجهــه بــا فقــر و فعالیت های 

توسعه ای در کنیا« برگزار شد.
ارائه دهنده این وبینــار آقای محمدامین 
یوسفی، از فارغ التحصیالن شریف بود که 
در حال حاضر و با حمایت موسسه حامی 
علوم انسانی مشغول به تحصیل در رشته 
نوآوری و کارآفرینی اجتماعی در مدرســه 
اقتصاد لندن)LSE( است. چندی پیش 
او برای انجام پروژه درس طراحی نوآوری 
 )social innovation design( اجتماعی
سفری ده روزه به کنیا داشت که این وبینار 

بیان تجربیات آن سفر بود.

فقیر و استعمارزده، مناسب برای 
پژوهش های اقتصادی

کنیــا کشــوری آفریقایی در همســایگی 
سومالی است و دقیقا روی خط استوا قرار 
دارد و بــا جمعیتی حــدود ۵۰میلیون نفر 
و تولیــد ناخالص داخلی معادل یک پنجم 
ایران، کشــوری فقیر به شــمار می آید که 
تقریبــا ۲۰درصــد جمعیــت آن درآمدی 
کمتــر از ۱ دالر در روز دارنــد. منبع درآمد 
مردم کنیا کشــاورزی و گردشــگری  است 
و داشــتن اقتصــادی غیررســمی تحلیل 
وضعیت این کشور استعمارزده را پیچیده 
می کند. کشوری که دیوارهای رنگارنگ و 
پر از تبلیغات متنوعش نشــان از این دارد 
که مردم آن مخاطــب برنامه های اقتصاد 
قعر هرم هستند. اکثر پژوهشگران توسعه 
و نوبلیســت های اقتصــاد چند پــروژه در 
کنیا در کارنامه خــود دارند و این انتخاب 
از نظــر یوســفی کــه خــود از بیــن چند 
گزینــه کنیا را برای ســفر انتخــاب کرده، 
چنــد دلیــل دارد؛ اول اینکــه زبــان این 

کشور به واسطه سال ها استعمار بریتانیا، 
انگلیســی اســت و مصاحبه مســتقیم را 
بــرای پژوهشــگر ممکن می کند. مســأله 
بعدی امنیت مناســب کشــور در مقایسه 
با کشــورهای فقیر دیگر است. نکته قابل 
توجه دیگر هم این است که سال ها حضور 
پژوهشــگران و سازمان های جهانی باعث 
شــده مردم این منطقه به پژوهشــگران به 
چشــم منبع درآمد نــگاه کننــد و با روی 
 بــاز به مصاحبه بــا آنهــا و دادن اطالعات 

بپردازند.

مادر شغل ندارد و کودک تغذیه!
موضوعــی که تیم یوســفی و دوســتانش 
مســئول آن بودند، سوءتغذیه کودکان بود 
و با هدف بررسی این موضوع در بزرگ ترین 
زاغه نشین دنیا با جمعیت حدود ۲میلیون 
نفر در نزدیکی پایتخت کنیا حاضر شدند. 
در این منطقه ۸۰درصد کودکان سوءتغذیه 
دارنــد و گــروه هــدف این تیــم کودکانی 
بودنــد که مــادر آنان سرپرســت خانواده 
اســت. در این منطقه نزدیــک ۸۰درصد 
زنان، زنان سرپرســت خانواری هســتند 
که همسران شــان به دلیل مشکالت مالی 
خانــواده را رهــا کرده انــد، در نتیجــه در 
فضایی که شــغل خاصی برای این مادران 
وجود نــدارد، اکثر کودکان به ســوءتغذیه 
دچار شده و جان خود را از دست می دهند 
یا با آسیب های مغزی و جبران ناپذیر مواجه 

می شوند.

توسعه یک دانش فردی نیست
نکتــه حائز اهمیت در اجــرای این پروژه، 
تعریــف مســأله به شــکلی دقیــق و قابل 
بررســی و پرهیز از تعریــف اهداف کالن و 
غیرقابل تحلیل و بررســی اســت. تعریف 

مسأله از ســوی تیمی که قبال برای درس 
»فهــم مســأله اجتماعی برای نــوآوری و 
کارآفرینی« به منطقه سفر کرده بود، انجام 
شده است. از طرفی تالش شده که دو وجه 
فعالیت توســعه ای، یعنی وجه عملیاتی و 
وجه نظری همراه با هم و در قالب فعالیت 

تیمی افرادی پیش برود. 
مسأله دیگری که از نظر یوسفی می تواند 
درس مهمــی برای فعاالن ایــن عرصه در 
ایران باشد، گزارش دهی و ثبت فعالیت ها 
به شــکلی دقیــق و قابل اســتفاده برای 
گروه های بعدی است، زیرا در بحث توسعه 
دیگــر دانش فــردی مهم نیســت و دانش 
گروه های متعــدد در طول زمان می تواند 
برای فعاالن بعدی راه گشــا باشد. در عین 
حال باید توجه داشت که گروه هایی که به 
این منظور به مناطق فقیر اعزام می شوند، 
از یک پروتکل اخالقی دقیق پیروی کنند؛ 
مثال باید حریم خصوصی جامعه محلی را 

محترم بدانند.

آب ندارد ولی Kindle دارد
در ادامــه جلســه بــه برخــی از تناقضات 
فعالیت هــای توســعه ای در ایــن منطقه 
اشــاره شــد. گاهــی هزینــه مســئولیت 
اجتماعی بعضی شرکت های بزرگ صرف 
مســائلی شده که با نیازها و وضعیت مردم 
زاغه نشین هیچ ســنخیتی ندارد؛ به طور 
مثــال در منطقــه ای کــه آب آشــامیدنی 
وجود نــدارد، تعداد زیــادی کتاب خوان 
kindle در دســت مــردم دیده می شــود. 
از تناقضات دیگر هزینه ســفر، اســکان و 
غذای این پژوهشــگران اســت که گاه به 
قدری باالســت و شــکل تجملی دارد که 
 باعث می شود پروژه حالت فانتزی به خود 

بگیرد. 

 با کارهای خرد 
نمی توان فقر را از بین برد

یکی از سؤاالت مهمی که در جلسه مطرح 
شــد، به این موضوع اشــاره داشــت که با 
وجود ایــن حجم از مداخــالت که به کنیا 
لقب آزمایشگاه توسعه در دنیا داده است، 
چرا بهبــود قابل مالحظــه ای در وضعیت 
کشور مشاهده نمی شود؟ به نظر یوسفی 
در حقیقت برخی ساختارهای بین المللی 
و بزرگ باعث شده این کشورها فقیر شوند. 
این فقر به شــکلی الیه های جامعه را تغییر 
داده که نمی توان با این مداخالت کوچک 
تغییر بزرگی ایجاد کرد. بعضی شرکت های 
بزرگ به دلیــل ارزان بودن زمیــن و نبودن 
قانون کار، در ایــن منطقه ورود می کنند و 
وضعیت منطقه را کامــال تغییر می دهند، 
این درحالی ا ســت که مداخالت اکثرا در 
اندازه خرد و با هزینه باال صورت می گیرد. 
سازمان های بین المللی نیز اختیاری برای 
تغییرات بزرگ ندارند، چراکه استقالل مالی 
ندارند و نمی توانند ساختار های بین المللی 
را به چالش بکشند. پژوهشگران نیز از دید 
کالن برخوردار نیســتند و به این بســنده 
می کنند که با یک پروژه خرد مثال ۱۰۰ نفر 
را از فقر مطلق نجات دهند. از طرفی خود 
مردم کنیا به دلیل کم بودن ارتباط، استعمار 
یا فقــر طوالنی مدت نســبت بــه اقتصاد 
بین الملل و سیاست گذاری های کالن که 
باعث وضعیت شان شده، بی اطالع هستند 
و به این وضعیت خــو گرفته اند و به تعامل 
با گروه هایی کــه به این منظور به کنیا وارد 
می شوند، سرگرم اند. البته این وضعیت در 
حال تغییر است و بعضی از تحصیل کردگان 
کنیایی به این موضوعات توجه پیدا کرده 
و کمپین هایی جهت مبارزه با این وضعیت 

راه انداخته اند.

فاطمه 
یزدی زاده

گزارش

»اوج« در شــماره ۴۶ خــود کــه در 
فروردین منتشــر شــده، بر جلدش 
عنــوان »میکروفونــم خرابــه!« را 
گذاشته تا با کمک تصویرسازی جلد 
خود به ارتباطات بپردازد. در سرمقاله 

این شماره، میالد بهاری در مورد تفاوت 
واکنش دنیا نسبت به کرونا و تغییر اقلیم 
پرداخته است. همچنین در این شماره، 
دو موضوع هوافضایی مورد توجه بوده؛ 
یکــی مــرور اتفاقات مهم ســال در این 
.A3۸۰ صنعت و دیگری معرفی ایرباس
»اکسیر« نشریه دانشکده  شیمی است 
و اولین شــماره اش را با مــژده بهار آغاز 
کرده است. این شماره در ۸ صفحه آماده 
شــده و سراغ دو اســتاد دانشکده رفته 
است تا با آنها درباره کار و رشته صحبت 
کرده باشد. نداشتن تیتر مشخص یکی 
از ایرادهای فرمی این دو مصاحبه است 
که فراز و فرودی ندارند. شاید پرداختن به 
حال و هوای کرونایی زندگی در این روزها 
در این مصاحبه ها، می توانســت سبب 
ماندگاری این مطالب و ثبت زیســت ما 
در این ایام باشد. دو گزارش کوتاه درباره 
تجربه زیسته دو دانشجوی دانشگاه در 
مورد اپالی و کارآموزی هم مطالب قابل 

توجه اکسیر بود.
»رایانش« چهــارده، فروردین ۹۹ چاپ 
شــد تا عالوه بــر برگــزاری پخش های 
زنده، رایانشــی ها یک مجله را نیز برای 
مخاطبان شــان آماده کرده باشــد. در 
ایــن شــماره، تحلیلــی مختصــر روی 
گراف داده های جشن فارغ التحصیلی 
پارســال دانشکده کامپیوتر انجام شده 
که کار مبتکرانه ای اســت. پرونده ویژه 
این شــماره هــم مربوط به ســفرهای 
بچه هاست. دو پرونده دیگر این شماره 
نیــز برگــزاری رویدادهای دانشــکده 
 AI و زمســتانه  ســمینار  همچــون 
Challenge و برنامه نویســی پیشــرفته 
یا شــکل ســی اِی آن، AP اســت. این 
شماره همچنین یاد چهار دانش آموخته 
دانشــکده و همــه جان باختــگان در 
ســانحه ی هواپیما در دی ماه را گرامی 

داشته است.
»داد« در شــماره ســی ام خود به کرونا 
و قرنطینه پرداخته اســت و تیتر »نفس 
تنگ اســت و ره همچنان بسته« را برای 
جلد خود انتخاب کرده. داد این موضوع 
را با دغدغه های خود پیوند داده و به اثر 
آن بر روان و همچنین اقشار نابرخوردار 
پرداخته اســت. آنها همچنیــن در این 
پرونــده با مقاله ای طوالنی از احســان 
دالرامی فــر درباره اثر کرونــا بر اقتصاد 
ایران و جهان و ترجمه مطلبی از پیکتی 
درباره عملکرد دولت ها پرداخت شــان 
به موضــوع را تکمیل کرده اند. مطالبی 
درباره اعراب پیش از اســالم، خلقیات 
فردی ایرانی و والیت فقیه دیگر مطالب 

این شماره است.

 محمد 
مالنوری

میز 
نشریات
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بخش خبری



هفته دوم وبینارهای شــبانه »شــریف کرونا« با حضور دکتر پیمان ابهریان، نوروساینتیســت از کلینیک مغز و شناخت شروع شد. شب دوم دکتر حمیدرضا 
آیت اللهی از دانشگاه عالمه طباطبایی درباره فلسفه ورزی حول بحران کرونا صحبت کرد. دوشنبه شب دکتر حمیدرضا ربیعی و دکتر علی شریفی زارچی از 
شریف درباره کاربردهای هوش مصنوعی و اهمیت نرم افزار »ماسک« در مقابله با کرونا گفتند، دکتر مهرداد عربستانی، انسان شناس از انجمن انسان شناسی 
ایران در شــب چهارم گمانه زنی های پســاکرونایی را تحلیل کرد و شــب آخر هم نوبت به دکتر محمد منایی، روان پزشــک از کلینیک آتیه رســید تا سراغ ابعاد 

روان شناختی و روان پزشکی کووید-۱۹ برود.

ماسکی که شریفی ها ساخته اند
دکتــر حمیدرضا ربیعی صحبت هایــش را با کاربرد هوش 
مصنوعی در مقابله با بیماری ها در ســه زمینه تشخیص، 
جلوگیری از شــیوع و درمان شروع کرد: هوش مصنوعی 
یک دوســت خوب برای پزشــکان اســت، به خصوص در 
شرایطی بحرانی، زیرا هم تعداد بیماران زیاد است و هم به 
دلیل کشف نشدن درمان، مرحله تشخیص اهمیت زیادی 
دارد. تشــخیص تعداد زیاد مبتالیان انرژی و وقت زیادی 
می طلبد و راه هایی که ارزان تر و سریع تر باشند، مطلوب تر 

خواهند بود.
به گفتــه ربیعــی هــوش مصنوعی بــا پــردازش تصاویر 
سی تی اسکن قفسه سینه و تصاویر اشعه ایکس می تواند 

در تشخیص کووید-۱۹ کمک کند.
تست های تشــخیص کرونا به دو دسته رونویسی ژنتیکی 
)RT-PCR( و تصاویر سی تی اســکن قفسه سینه تقسیم 
می شود. فرایند RT_PCR به عنوان مرجع اصلی تشخیص 

کووید-۱۹ دو محدودیت اصلی دارد:
z	 محدودیت جمع آوری نمونه های صحیح، انتقال آنها

به آزمایشگاه و کیفیت و کارایی کیت های آزمایشی بر 
نتایج اولیه تست بین 3۰ تا ۶۰درصد تأثیرگذار است.

z	 در موارد اورژانســی، حساســیت پایین این تست در
بیمــاران مبتال به کووید ۱۹ ممکن اســت باعث عدم 
شناخت کافی بیماران شود و در نتیجه درمان در زمان 
مناسب انجام نشده و این بیماران عفونت را در جمعیت 

منتشر کنند.
در مقابل گرفتن تصاویر باکیفیت سی تی اســکن از قفسه 
سینه هم سریع تر اســت و هم این تصاویر ناهنجاری های 
 RT-PCR ریوی را حتــی در بیماران کووید ۱۹ بــا نتیجه
منفی نشــان می دهد و حساســیت باالتری در تشخیص 
کرونا دارد ولی تشخیص با استفاده از تصاویر سی تی اسکن 

مشکالتی نیز دارد:
z	 کمبود نیروی انســانی متخصص به نسبت جمعیت و

منطقه جغرافیایی
z	 در دسترس نبودن نیروی متخصص در همه شهرها و

در همه ساعات شبانه روز
z	زمان بر بودن تشخیص به وسیله انسان
z	عدم امکان تشخیص بیماری در مراحل اولیه بیماری
z	خستگی نیروی متخصص و خطای انسانی

با این شرایط استفاده از هوش مصنوعی ممکن است یک 
راه حل کارآمد برای تشخیص بیماری با استفاده از تصاویر 

سی تی اسکن باشد که مزایای زیر را دارد:
z	تشخیص سریع
z	دسترسی در هر مکان و هر ساعتی از شبانه روز
z	کاهش فشار کاری بیمارستانی برای متخصصان
z	افزایش دقت در تشخیص
z	 مشخص نمودن دلیل تشخیص بیماری با روش های

توصیف پذیری در شبکه های عمیق
دکتر ربیعی در ادامه نحوه کار سیســتم تشــخیص آی مد 

)AI-MED( را معرفی کرد:
z	 Masking( پیش پردازش تصاویر با یک روش نوآورانه

)Method
z	 اســتفاده از یک شــبکه ژرف توصیف پذیر نوآورانه که

به صورت ضمنی Batch Effect را نیز حذف می کند.
سیستم آی مد هم می تواند با سیستم PACS بیمارستانی 
یکپارچه شــده و هم روی کامپیوتر شــخصی نصب شود و 
هم می تواند تحت وب به صورت آنالین خدمت ارائه دهد. 
تاکنون دانشگاه علوم پزشکی یزد، دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین، شرکت مارکو پکس، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
دانشــگاه علوم پزشــکی تهران و دانشــگاه علوم پزشکی 
ایران برای استفاده از این ســرویس درخواست داده اند و 
کشورهایی همچون رومانی، ایتالیا، اندونزی، هند، غنا و... 

هم تمایل خود را برای دریافت این سیستم ابراز کرده اند.
دکتر ربیعی در بخــش پایانی صحبت هایش به کابردهای 
هــوش مصنوعی در جلوگیری از شــیوع کرونا و درمان آن 

اشاره کرد:
z	طراحی اپلیکیشن  هایی برای کنترل فاصله
z	طراحی اپلیکیشن  هایی برای کنترل قرنطینه
z	 طراحی نرم افزارهایــی برای کنترل منابع را باتوجه به

مدل های شیوع بیماری
z	 طراحــی و تولید مچ بندهایی هوشــمند برای کنترل

قرنطینه
z	۱۹ پیدا کردن توالی ژنی و جهش های کووید
z	۱۹ مدل سازی سه بعدی کووید
z	۱۹ طراحی داروی کووید

دکتر شریفی زارچی بعد از معرفی چند مورد مشابه در سطح 
جهان به بررسی و معرفی اپلیکیشن ماسک پرداخت: یکی 
از مهم ترین سیاست های تیم طراحی ماسک این است که 
بــا دریافت حداقل اطالعات شــخصی از یک کاربر بتواند 
خدمات الزم را ارائه دهد، و اگر این اطالعات به اختیار کاربر 
بیشتر شــوند، خدمات هم کامل تر و دقیق تر خواهد بود. 
کاربر با وارد کردن عالئم بدنی خود )دمای بدن، داشتن یا 
نداشتن سرفه های خشک یا عطسه و...( به نرم افزار اجازه 

می دهد وضعیت سالمتش را دقیق تر بررسی کند.
به گفته شــریفی زارچی با اطالعاتــی که کاربر از وضعیت 
ســالمت خود اعالم می کند، احتمال ابتــالی او به کرونا 
بیان می شــود. همچنین کاربر می تواند اطالعاتی مانند 
موقعیت مکانی را به نرم افزار بدهد و یا به روزرســانی کند. 
همچنین اگر قصد بازدید از یک مکان را دارد، با وارد کردن 
آن و با بررســی احتمال ابتالی کاربر و باقی افرادی که در 
محل بازدید هســتند و اطالعات شان را در این اپلیکیشن 
وارد کرده اند، نرم افزار با استفاده از سیستم بلوتوث فاصله 
کاربر از افراد دیگر را کنترل می کند. ماسک اطالعات کلی 
مثل تعداد مبتالیان، بهبودیافتگان و فوت شدگان را هم در 

اختیار کاربر می گذارد.
شــریفی زارچی همچنین به این نکته اشاره کرد که از این 
اپلیکیشن می توان برای کنترل و منع تردد بیماران یا افراد 
مشکوک به ابتال کرونا استفاده کرد: هنگام ورود به ادارات، 
فروشــگاه ها، کارگاه ها، کارخانه ها و نــاوگان حمل ونقل 
عمومی بارکد و یا کدملی شــخص اســکن شــده و سپس 
اجازه ورود به شهروندان سالم و یا بهبودیافته داده می شود.
او در ادامه برخی از ویژگی های ماسک را این طور برشمرد:

z	سامانه فاصله گذاری هوشمند
z	سامانه دفاع هوشمند در مقابل مخاطرات زیستی
z	 شروع طراحی یک روز پس از اعالم اولین نتیجه مثبت

ابتال به کرونا
z	 و اســتادان  از  جمعــی  همــکاری  بــا  طراحــی 

دانش آموختگان شــریف و سایر دانشگاه ها و حمایت 
از طرف شرکت های برتر فناوری اطالعات

 ترس از کرونا هم 
یک پاندمی است

دکتر ابهریــان در ابتدای صحبتش 
علوم شــناختی را تعریف کرد: منظور 
از علــوم شــناختی دانــش پــردازش 
اطالعات اســت و منظور از شــناخت 

همان ادراک و آگاهی.
به گفته ابهریان درحــال حاضر دنیا با 
دو پاندمی دســت وپنجه نرم می کند؛ 
یکی کرونا و دیگری ترس از کروناست 
که به شــدت در هم تنیده هم هستند. 
اگرچــه اطالعــات مــا در مــورد کرونا 
بسیار کم است و درحال حاضر امکان 
ریشــه کن کردن آن وجود ندارد، ترس 
از کرونــا  یک موضوع تکراری ا ســت و 
اطالعات زیــادی از آن داریم و ترس از 
کرونا شــبیه ترس از بیماری های دیگر 
اســت. ترس از کرونا، پاندمی اصلی را 
تشدید می کند. مهم ترین عامل ترس 

از کرونا هم همان ترس از مرگ است.
او این طور ادامه داد که در جنگ کرونا 
با انســان باالخره انسان برنده خواهد 
بود، چراکه حتی بدون هیچ مداخله ای 
وقتی ۶۰درصــد جامعه درگیر ویروس 
شــوند، جامعــه ایمنی طبیعــی پیدا 
می کنــد و از ســوی دیگــر ۸۵درصــد 
افــردا مبتال مشــابه ســرماخوردگی با 
این بیماری درگیر می شوند. مهم ترین 
عوامل تــرس از کرونا به نظــر ابهریان 
خطاهای شناختی است: فکر می کنیم 
قطعا بیماری منجر به مرگ می شــود، 
یا با خودمــان می گوییم افراد ضعیفی 
هســتیم، یا سوگیری شــناختی تفکر 
دوقطبــی داریــم و با خــود می گوییم 
یــا مراقبت ها جــواب می دهــد و زنده  
می مانیم یا کرونا می گیریم و می میریم، 
یعنــی زنده ماندن بعد از کرونا را به طور 
کلــی حــذف می کنیم. خطــای دیگر 
شــناختی از آنجا ناشــی می شــود که 
ذهن ما به دنبال یافتن قطعیت است و 
اخبار علمی عموما از قطعیت صحبت  

نمی کنند.
به گفته ابهریان در این روزها استناد به 
منابع خبری دسته اول و معتبر به شدت 
به کنترل استرس کرونا کمک می کند. 
بهتر است با این دید سراغ اخبار برویم 
که آیا این اخبار امنیت و ســالمت خود 
و خانواده ما را افزایش می دهد یا خیر؟
البته او این ســوگیری های شناختی را 
باعث سهل انگاری در خودمراقبتی هم 
می دانست؛ مثال این طور فکر می کنیم 
که ما به کرونا مبتال نمی شــویم، چون 
به دلیل های مختلف خاص هســتیم یا 
حتی مسأله را انکار می کنیم. ابهریان در 
پایان این راهکار را مطرح کرد که سعی 
کنیم به سمت توان مندسازی شناختی 
حرکت کنیم و این توان مندسازی را بین 
مردم گســرش دهیم تا حداقل جلوی 

پاندمی ترس را دردنیا بگیریم.

 علی 
صالحی

دکتــر حمیدرضــا آیت اللهــی بحث خــود را 
یک شنبه شــب این طور آغاز کــرد: گروهی از 
افراد نظیر جامعه شناســان و روان شناســان 
مستقیما در مسائل پزشکی مربوط به کرونا دخیل نیستند 
ولــی باید با فعالیت زیــاد مکتب خود را تقویــت کرده و در 
حل این بحران یاری برســانند. در ایران به فلسفه به چشم 
رشته ای که تنها به بیان عقاید فیلسوفان گذشته می پردازد 
نگریسته می شود. این دیدگاه برای کشور فایده ای ندارد و 
آموزش نظریات گذشــته به منظور ایجاد مکاتب جدید و یا 
حداقل تحلیل شــرایط کنونی انجام می شود. آیت اللهی 
بحران های کرونا را به دســته های پدیدارشناســی، فلسفه 
دین، فلســفه اخالق، فلسفه سیاست، فلسفه علم و تحول 
وجودی تقسیم کرد. در زمینه پدیدارشناسی آیت اللهی به 
تفاوت کووید ۱۹ و کرونا اشاره کرد: کرونا یک پدیده است و 
تنها به بررسی ویروس ختم نمی شود بلکه بیانگر ناتوانی بشر 
در حل معضالتی مثل روابط اجتماعی، مشکالت اقتصادی 

و... اســت. بحث بعدی او فلسفه دین بود: در ابتدای بروز 
فاجعه مردم درگیر پدیده شده و آن را بررسی می کنند ولی 
پس از آن به طرح ســواالت الهیاتــی می پردازند؛ چرا خدا 
چنین چیزی آفریده؟ آیا خدا می توانسته جلوی این واقعه 
را بگیرد؟ معموال گروه های نزدیک به فاجعه بیشــتر درگیر 

این سواالت هستند.
به گفته او یک ســری از فجایع مثل جنگ اخالقی به شمار 
می رونــد و برخی دیگر مثل ســیل و زلزله طبیعی. در مورد 
کرونا هم مسأله طبیعی  است و هم انسانی: در متون دینی 
از مصیبت ها با علل متفاوتی مثل آزمایش، گناه و زمینه ای 
برای خودســاختگی یاد می شود. البته استدالل مشابهی 
هم برای نعمت ها وجود دارد. حال این سوال مطرح است 
کــه در حال حاضر کــدام عامل موثر بــوده؟ نتیجه چنین 
ســوال هایی در دین داری افراد به آنجا منجر می شود که یا 
افراد به مذهب با شــدت بیشــتری روی می آورند و یا ایمان 

خود را از است می دهند.

آیت اللهی در ادامه ســراغ فلســفه اخالق رفــت و این طور 
استدالل کرد که بحران کرونا دوراهی های اخالقی را بیشتر 
می کند، اگر در شــرایط عــادی دوراهی هایی مثل عدالت 
و آزادی مطرح اســت، کرونا دوراهی هایی مانند سالمت و 
اقتصاد را پیش می کشد. همچنین کرونا فلسفه سیاسی را 
هم تحت تأثیر قرار می دهد، چراکه در مواقع بحران جوامع 

برای رفع مشکل به نظام های دیکتاری روی می آورند.
در موضوع فلســفه علم بحران وقتی آشــکار می شــود که 
طب جدید دست بسته در کناری می نشیند و در عین حال 
طب های مکمل ادعای پیشــرفت می کننــد. البته بحران 
کمک می کند کــه طب های ناصحیح هم به مرور از صحنه 
خارج شوند. همچنین در هنگامه بحرانی مثل کرونا مواجهه 
با چاه وجود و فناپذیری انســان بیشــتر از زمان های دیگر 
قابل لمس اســت و از سوی دیگر محدود بودن آزادی عمل 
و منع های اعمال شــده باعث احساس نیاز به توسعه های 

جدیدی از فلسفه می شود.

فلسفه در بحران

مروری بر هفته دوم وبینارهای شبانه شریف کرونا

از فلسفه و ذهن تا هوش مصنوعی

 مبینا 
امراللهی

کیمیا 
جورابچی

گزارش

نقشه کل مبتالیان به کرونا تا 30 فروردین

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  854
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گفت وگو با مهندس 
دهبیدی پور درباره 
مدل انتفاع متقابل 
دانشگاه و شرکت ها

☻در دانشــگاه، وزارت علــوم و حتی معاونت 
علمی فناوری ریاست جمهوری از شکل گیری 
کسب وکارهای دانش بنیان حمایت می شود. 
این حمایت مأموریت دانشــگاه است یا حتما 

باید نفعی هم در آینده به دانشگاه برسد؟
بســیاری از افراد طرفدار ایده اول هســتند و می گویند 
حاکمیــت مثل آموزش و پژوهش بایــد برای فناوری هم 
هزینه کند و در قبال آن مســئولیت دارد. دانشگاه هم تا 
االن نگاهش همین بوده، یعنی موفقیت فارغ التحصیالن 
را موفقیت خودش دیده و اگر دانشجویی یک کسب وکار 
موفق و بزرگ راه بیندازد، دانشگاه این موفقیت را بخشی 
از موفقیــت خودش می بیند و حس می کند در موفقیت 

دانشجو تأثیرگذار بوده است.
نگاه دوم یک نگاه تکمیلی  است، آیا می توان مکانیزمی 
در نظر گرفت که دانشگاه در کنار مأموریتش، منفعتی هم 
کسب کند و بازگشت سرمایه ای رخ بدهد؟ دلیل این نگاه 
اعتقاد نداشتن به مأموریت نیست، بلکه علت آن است که 
دانشگاه می خواهد این فضا و اکوسیستم را توسعه دهد. 
وقتی به دانشگاه ها و مراکز علمی غرب نگاه می کنیم، 
می بینیم بخشی از موفقیت و سرمایه گذاری دانشگاه ها 
از طریق همین شرکت های دانش بنیان اتفاق می افتد.

در حــال حاضــر ما احســاس می کنیم بــه درجه ای از 
رشد و بلوغ رســیده ایم که این جریان را دوطرفه کنیم، 
یعنی دانشگاه مأموریت خودش را نسبت به حمایت از 
واحدهــای فناور انجام دهد و از طرف دیگر شــرکت ها 
برنامه ای برای توسعه علمی دانشگاه طرح ریزی کنند. 
رســیدن به این هدف ما را به نوعی مرحله بلوغ فناوری 

و آموزش می رساند.
حمایت دانشگاه از شــرکت های فناوری چه 

فایده ای دارد؟
دلیل اصلی آن ماندن جوانان در کشور است.

این مسأله باعث نمی شــود که دانشگاه فکر 
کند اگر من بخواهم به مجموعه ای بها بدهم، 
جنبه هــای نوآورانه آن ممکن اســت کمرنگ 
شــود و جنبه هــای کســب وکاری و تجــاری 
افزایش یابــد؟ چراکه مجموعه های دیگر این 
حمایت دانشــگاه ها را می بینند و تمایل پیدا 
می کننــد زیرمجموعــه تیم هایی شــوند که 

دانشگاه ها از آنها حمایت می کند.
مراقبت  های بســیاری از این مســأله می شود. در سال 
۹7 تصمیم گیری هایــی در ایــن حوزه انجــام گرفت، 

به طور مثال:
z	گرفتن حق عضویت از شرکت ها
z	 شریک شــدن در ســود شــرکت ها براســاس میزان

سودشان
z	دریافت هزینه به ازای ارائه خدمات به شرکت ها

در واقع شــرکتی که عضو پارک علم وفناوری دانشــگاه 
اســت و از دانشــگاه خدمت می گیرد، با یک تیم که در 
شــتاب دهنده فعالیت می کند متفاوت است. ما تیم ها 

را سه دسته کردیم:
دســته اول تیم هایــی هســتند کــه در شــتاب دهنده 
شــریف مستقر می شوند. این دســته از تیم ها در مدت 
اســتقرار از تمام خدمات دانشــگاه استفاده  می کنند. 
به ازای اســتفاده از خدمــات اگر به نقطه ای رســیدند 
کــه ســرمایه گذار جــذب کننــد، »۵درصد« از ســهم 
ســرمایه گذاری را در لحظه ســرمایه گذاری در اختیار 
دانشــگاه قرار می دهند. اگر هم به این نقطه نرسیدند 
مشــکلی نیســت و بدون پرداخــت هیچ هزینــه ای از 

خدمات استفاده می کنند.

دسته دوم شرکت های مرکز رشد هستند. این شرکت ها 
بعــد از خروج از مرکز »۱درصد« درآمد ســالیانه خود را 
به مدت ســه سال به دانشگاه اهدا می کنند. شناسایی 
سود شرکت ها در کشور ما سخت است و به همین دلیل 
ما ســود را کنار می گذاریم و عددگــذاری را روی درآمد 
انجام می دهیم. تمام شــرکت هایی که بیشتر از ۲ سال 
در مرکز رشد می مانند، باید پایبند این عدد باشد البته 
شرکت های مرکز رشد که خیلی قدیمی هستند، از این 
قانون مستثنی شــده اند. درحال حاضر از ۵۶ واحدی 
که دانشگاه برای مرکز رشد اختصاص داده، 3۹ شرکت 
قراردادها را امضا کرده اند. این موضوع برای شرکت های 
مرکز رشد ساده است، زیرا این مقدار را باید موقع خروج 
پرداخت کنند. چرا این مقدار هنگام استخدام دریافت 
نمی شــود؟ چون در بدو ورود فروش شــرکت های مرکز 
رشد زیاد نیست و در ضمن دانشگاه مرکز رشد  را محلی 
برای رشــد شــرکت ها می داند و بعد از رشــد شــرکت و 

محصولش هزینه خدماتش را دریافت می کند.
شــرکت های عضو پارک علم وفناوری هم دســته ســوم 
هســتند. این شــرکت ها باید »۱درصد« از فروش خود 
را به دانشــگاه بدهند و ایــن مقدار هزینــه از بدو ورود 

دریافت می شود.
در طراحی این مدل، دانشگاه چند اصل را در نظر گرفته 
اســت. اصل اول آن است که در شروع کار ما این مسأله 
را الزامی و اجباری نمی دانیم که به صورت سختگیرانه 
اجرا شــود و شرکت ها مجبور باشند این قرارداد را امضا 
کنند. پیوســتن به این مدل در ابتدا یک امر داوطلبانه 
اســت و شــرکت های مســتقر اگر داوطلبانه با قرارداد 
موافقت کنند از آنها تقدیر می شود. اصل دوم هم اعتماد 
متقابل و سازنده بین دانشگاه و شرکت است، دانشگاه 

در جزئیات یک شرکت مستقر سرک نمی کشد.
در واقع برنامه »خدمات متقابل دانشــگاه و شرکت ها« 
یک برنامه دوسویه است. دانشگاه می گوید من محلی را 
برای توسعه و پیشرفت شرکت شما فراهم می کنم و شما 

هم محلی برای توســعه فناوری دانشگاه خواهید بود. 
این یک اصل اســت که دانشگاه نسبت به شرکت های 
مستقر اجبار ندارد، مگر آنکه یک شرکت تازه بخواهد در 
اطراف دانشگاه مستقر شود که دانشگاه در قراردادش 
شروط مورد نظرش را ذکر می کند. همچنین دانشگاه به 
شرکت اعتماد می کند و در جزئیات احضارنامه مالیاتی 

دخالت چندانی ندارد.
در حال حاضر ۶۲ قرارداد با دانشــگاه امضا شــده؛ 7 
اســتارت آپ، 3۹ شرکت مستقر مرکز رشد و ۱۶ شرکت 
مستقر در پارک علم وفناوری. البته این آماری ا ست که 
طی ۶ ماهی که برنامه به استارت آپ ها و شرکت ها ارائه 
شده، به دست آمده اســت. همچنین این ۶۲ قرارداد 
۶۰درصد تمــام قراردادهــای امضاشــده ی ممکن با 
دانشــگاه بوده است. در گذر زمان هم شرکت ها و افراد 

بیشتری به این طرح خواهند پیوست.
شرکت های مســتقر در ناحیه نوآوری شریف 

هم مخاطب این طرح می شوند؟
در مرحله اول که عمال سال ۹۸-۹۹ را کامال پوشش داد، 
تمرکز را روی کســانی قرار دادیم که در شتاب دهنده یا 
مرکز رشــد یا پارک علم و فناوری مســتقر بودند. در گام 
دوم سراغ شــرکت های ناحیه نوآوری شریف می رویم، 
زیرا دانشــگاه برای این شــرکت ها هــم در حال تأمین 

خدمات است.
آیا این ناحیه یک ناحیه جغرافیایی ا ست؟

بله، یعنــی اگر شــرکتی بخواهد از خدمات اســتفاده 
کند باید در این ناحیه باشــد. این شــرط الزم است اما 
شــرط کافی نیســت، یعنی تمــام شــرکت هایی که در 
محدوه جغرافیایی هســتند، لزوما جزء پارک محسوب 

نمی شوند.
ایــن مــدل بــرای دیگــر شــرکت ها کــه در 
شتاب دهنده، مرکز رشد، پارک علم وفناوری 
و ناحیه نوآوری شریف مستقر نیستند، قابل 

تعمیم نیست؟

در گام ســوم سراغ شــرکت های تأسیس شده به دست 
فارغ التحصیالن دانشگاه و حتی کسانی که از دانشگاه 
انصراف داده اند که شــرکت بزننــد، می رویم. در واقع 
دانشگاه فکر می کند پ چه خدماتی برای این شرکت ها 
می تواند فراهم کند و چگونه می تواند از این شــرکت ها 

حمایت نماید.
مثــال دانشــگاه MIT می گویــد فارغ التحصیالن من 
تابه حال ۲۶۰۰۰ شرکت در دنیا ایجاد کرده اند که این 
تعداد شــرکت 3.3۰۰.۰۰۰ انسان را استخدام کرده 
و گردش مالی آنها ســاالنه ۲۰۰۰ میلیارد دالر اســت، 
یعنی اگر خودمان با فارغ التحصیالن مان را یک کشور 
فرض کنیــم، اقتصاد یازدهــم دنیا خواهیــم بود. لذا 
فارغ التحصیــالن فناوری و نه صرفا آموزشــی جزیی از 
خانواده دانشــگاه هستند و این نگاه، نگاه ارزشمندی 
اســت. البته برای فارغ التحصیالن هنــوز به نقطه ای 

نرسیده ایم که نقطه اتکایی اعالم کنیم.
هزینه دریافت شــده از شــرکت ها صرف چه 

می شود؟
۵۰درصد ا این منابع صرف امور دانشگاه می شود؛ هر 
نیازی که دانشگاه داشته باشــد، آموزشی، پژوهشی، 
رفاهــی و... . ۵۰درصد هم صرف توســعه برنامه های 
فناورانــه دانشــگاه می شــود، یعنــی توســعه فضای 
شــتاب دهنده، توسعه فضای شــرکت های مرکز رشد، 
گرنت فناورانه، مدرســه اشــتغال و هرچیزی در حوزه 
نــوآوری و فنــاوری و در ارتبــاط با معاونت پژوهشــی و 
فناوری و پارک علم وفناوری. البته این منابع در اختیار 
معاونت اداری مالی است و مدیران این حوزه مصادیقش 

را تعیین می کنند.
بین پارک و معاونت پژوهشی و فناوری بر سر 
آن ۵0درصد اختالف یا رقابت پیش نمی آید؟
رقابتی در کار نیســت. ما در پارک تالش مان این است 
که این منابع صرف برنامه هایی شود که بیشتر در داخل 
دانشــگاه است؛ دانشــجوها، فضای داخل دانشگاه، 

توسعه درون زای 
زیست بوم فناوری

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  854
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گفت وگو



دانشــگاه در کنــار آموزش و پژوهــش و رفع نیازهای صنعت، حداقل دو کارکرد دیگر هم دارد؛ یکی ترویج کارآفرینی و توســعه کســب وکار و یکی هم 
اثرگذاری در جامعه و ادای دین به جامعه ای که در آن زندگی می کند. شریف هم اولین دانشگاهی بوده که سعی کرده دانشجوهایش را کارآفرین بار 
بیاورد و دست شــان را از جیب دولت درآورد و در جیب خودشــان کند. شتاب دهنده شــریف، مرکز رشد و پارک علم وفناوری و اخیرا منطقه نوآوری 
شــریف هم شکل گیری شــان با همین ایده بوده است. دانشگاه االن در این زمینه به بلوغ نسبی رسیده و زیست بوم فناوری حول آن خودش را پیدا کرده است، 
بنابراین حاال وقتش است که دانشگاه ثمره کارش را بچیند و تیم ها و شرکت های رشدیافته عصای دستش بشوند تا بتواند از فرزندان جدیدش هم حمایت کند و 
آنها را نیز به باروری و رشد برساند. رونمایی از مدل انتفاع متقابل دانشگاه و شرکت ها در شهریورماه سال گذشته در راستای همین موضوع بود. هنوز این مدل 
یک ســالش نشــده ولی گفتیم برویم سراغ مهندس دهبیدی پور، رئیس پارک علم وفناوری دانشگاه، تا ببینیم در این حدودا ۹ ماه اوضاع از چه قرار بوده است. 

مهندس دهبیدی پور در این گفت وگو از ۱۱0 میلیون و ۵00 هزار تومانی گفت که از طرف دو شرکت و یک استارت آپ به حساب دانشگاه واریز شده است.

گرنت فناوری، TTO. رویکــرد پارک مصرف این منابع 
در داخل مرزهای دانشگاه است. در داخل مرز هم قطعا 
اختالف نظر نخواهد بــود. اگر کل آن ۵۰درصد هم از 
سوی معاونت پژوهشی سیاست گذاری شود، مورد تأیید 
۱۰۰درصدی ماست. هدف این است که شرکت ها بزرگ 
شــوند و به منفعت برسند و بخشی از این را به دانشگاه 
بازگردانند تا صرف توسعه تیم های دیگر شود. مطمئن 
هم هســتیم معاونت پژوهشــی وقتی می خواهد برای 
صرف منابع اولویت گذاری کند، نیازهای شتاب دهنده، 
مدرسه اشتغال، مرکز کارآفرینی، گرنت و... را در اولویت 
قرار می دهد. ضمن اینکه هنوز در ابتدای کار هســتیم 
و بــه مرحله ای کــه اختالف ممکن اســت به وجود آید 
نرسیده ایم. همچنین مشاور هم گرفته ایم و مدل هایی 

در آورده ایم.
تا االن چقدر از ناحیه شــرکت ها به دانشگاه 

منفعت مالی رسیده است؟
ما عدد را براســاس تاریــخ ۹۹/۴/3۱ که موعد تکمیل 
اظهارنامــه مالیاتی شرکت هاســت، تخمین می زنیم تا 
عددی نزدیک به واقعیت داشته باشیم. موضوع این است 
که ما هنوز به 3۱ تیر نرسیده ایم و برخی از پرداختی های 
شرکت ها محقق نشده اســت. البته برخی شرکت ها به 
حساب دانشــگاه واریزی داشــتند. دو شرکت پارکی از 
جمله آنها بودند. عددش هنوز خیلی محدود است ولی 
اهمیت دارد، چون شــروع یک حرکت است. همچنین 
یک اســتارت آپ که در شــتاب دهنده مســتقر بود، دو 
هفته پیش واریزی داشت. تیمی دانشجویی از خدمات 
دانشگاه استفاده کرده و به مرحله سرمایه گذاری رسیده 
و سهم پنج درصدی دانشگاه را واریز کرده است، آن هم 
در این اوضاع اقتصادی و شرایط سختی که کسب وکارها 
با آن مواجه هســتند. در واقع تعهد یک تیم دانشجویی 

خالق و فناور در این سطح برای ما خیلی مهم است.
پیش بینی ما برای امسال ۲ میلیارد تومان بوده. اینکه 
چه درصدی از این مبلغ تا آخر تیرماه محقق شود، برای 
من در درجه دوم اهمیت قرار دارد. درجه اول استقبال 
شرکت هاســت که ۶۴درصدشان از این طرح استقبال 
کردند و به آن پیوستند. آرمســترانگ وقتی قدم اول را 
روی ماه گذاشــت، گفت این قــدم اول و گامی کوچک 
برای حرکت های بزرگ بشر است. فکر می کنم این گام 
کوچک که شرکت ها امسال برداشتند، مقدمه ای برای 

قدم های بزرگ بعدی ا ست.
آیا آسیب شناســی شــده که چرا بخشــی از 
شــرکت ها این طــرح را نپذیرفتند و حاضر به 

امضای قرارداد نشدند؟
بله، به تفکیک بررســی شده اســت. بعضی ها ۱درصد 
را زیــاد می بینند. می گویند شــرکتی هســتیم که کال 
۵درصد ســود می کنیم و یک درصد یعنی ۲۰درصد از 
سود ما. حرف شان هم منطقی  است. عده ای روی عدد 
مشکل دارند. عده ای روی مدل بحث دارند و می گویند 
چــرا از فروش درصد برمی دارید و بهتر اســت از ســود 
درصدی را بگیرید. عده ای پیشــنهاد اصالحی دارند. 
می گوینــد به جای اینکه درصــدی از درآمد و فروش را 
پرداخت کنیم، خدمتی به دانشــگاه ارائه بدهیم. مثال 
یک درصد من می شــود ۵۰ میلیون، به جای اینکه پول 
نقــد بدهــم، محصول مورد نیــاز دانشــگاه را که تولید 
می کنم، به دانشــگاه بدهم. شرکتی داریم که می گوید 
من ۱۰۰ میلیون را گرنت فناورانه و SEED MONEY به 
شرکت های دیگر بدهم. اتفاقا این نظرات نشان می دهد 
که مــدل ما بعضی جاهــا باید انعطاف نشــان بدهد تا 

مشارکت حداکثری اتفاق بیفتد.

امکانش هســت مبلغ دقیــق واریزی تا امروز 
را بگویید؟

۱۱۰ میلیون و پانصد هزار تومان واریز شده؛ دو شرکت 
مستقر در پارک علم وفناوری و یک استارت آپ. 

یکــی شــرکت پرتــو انــرژی ایرانیــان و یکــی هــم 
احتمــاال  کــه  )تــوان(  نــور  تحقیقاتــی  موسســه 
ضد عفونی کننده هایشان را در دانشگاه دیده اید، چون 
بخش زیادی از نیازهای دانشگاه را تأمین می کند. این 
شرکت عالوه بر مبلغ پرداختی تعداد ۵۰۰ عدد محلول و 
اسپری ضدعفونی کننده 7۰درصد الکل هم به دانشگاه 
داده. از جمله شرکت های دارویی ا ست و روی ژل رویال 
هــم کار می کنند. اســتارت آپ هویو هم می توانســت 
مشــمول این قانون نباشد، چون از قبل مستقر بودند و 
می توانستد نپذیرند ولی صادقانه عمل کردند و گفتند 
که ۱ میلیارد و۶۵۰ میلیون تومان ارزش گذاری شده اند 
و ۵درصــد آن، یعنی ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به 
حساب دانشگاه واریز کردند. این مبلغ بزرگ ترین درصد 
واریزی برای این مجموعه است و همین انگیزه ما را برای 

اطالع رسانی بیشتر افزایش داد.
درباره شرکت ها آخر تیر عدد دقیقش معلوم می شود تا 
حسابرسی شــود. در این شرایط اقتصادی پارک اجاره 
دوماه را بخشــیده و اجاره اسفند را هم آخر خرداد قرار 
اســت دریافت کنیم. تســهیالت و تخفیف هم در نظر 
گرفته ایم، بــه خاطر همین قدم کوچک شــرکت ها در 
این شرایط ارزشمند است. امیدوار هستم درصد باالیی 
تا ســه ماه بعد تحقق پیدا کند. البته شرایط کسب وکار 
و تأثیر شــیوع کرونا روی کســب وکار را هم می دانیم و با 
توجه به اصولی که داریم نمی خواهیم اجبار و ســختی 

برای شرکت ها پیش بیاید.
طرح از چه زمانی کلید خورد؟

پارسال این موقع طرح را نهایی و مصوب کردیم و شرایط 
اجرایی را درآوردیم، ســپس از طرح رونمایی شــد و به 
شرکت ها اعالم کردیم. من با تک تک شرکت های پارکی 
جلسه گذاشتم و صحبت کردم. به همه گفتم فرض کنید 
۲ میلیارد تومن محقق شود. این عدد در بودجه دانشگاه 
هیچ است و دانشگاه هیچ نیازی به این ۲ میلیارد ندارد. 
نکته مهم این اســت که ما در زیســت بوم نوآوری به این 
نیاز داریم. به این فرهنگ نیاز داریم که وقتی من آمدم از 
زیرساخت زیست بوم استفاده کردم و رشد کردم، شرایط 
رشد را برای تعداد بیشتری فراهم کنم. دانشگاه تقریبا 
به حالت پایدار و ثابت رسیده است، یعنی ما نمی توانیم 
ظرفیت مرکز رشد را از ۵۰ به ۵۰۰ افزایش دهیم، چون 
فضا و امکاناتش را نداریم. ظرفیت تیم های مســتقر در 
شــتاب دهنده را نمی توانیم از ۲۰ به ۲۰۰ ارتقا دهیم. 
اگر این اکوسیستم بخواهد رشد کند، حتما باید از منابع 

خودش صرف توســعه خودش کنیم. این موضوع االن 
دارد محقق می شود و این جریان کم کم شکل می گیرد 

و گسترش پیدا می کند.
بعد از رونمایی از طرح، ۲۱ ســاعت جلسه حضوری با 
مدیرعامل شــرکت ها داشتیم و ۲7 جلســه با تیم های 
شتاب دهنده و شرکت های مرکز رشد، چراکه این مسأله 
بیشتر از آنکه اقتصادی و فناوری و مالی باشد، فرهنگی 

و اجتماعی  است و از این منظر اتفاق بزرگی  است.
دانشــگاه چطور نظــارت می کند کــه در این 
طرح وجه فناورانه تحت الشعاع وجه بازاری 

و کسب وکاری شرکت ها قرار نگیرد؟
اوال پذیرش هر شــرکت در پارک تابع ضوابطی  اســت و 
کمیته پذیرش پارک وقتی درخواست شرکت را بررسی 
می کند، سیاســت های انتفاعی در این بررسی نقشی 
نــدارد. کمیته های پذیــرش در شــتاب دهنده و مرکز 
رشــد و پارک قابلیت های فنی و نیروی انســانی و توان 
تجاری ســازی تیم را ارزیابی می کنند و هیچ تخفیف و 
تعلیقــی در این معیارها و ارزش هــا رخ نمی دهد و این 
معیارها و ارزش ها و ضوابط سر جای خودشان هستند 

و به دقت بررسی می شوند.
فــرض کنیــم ایــن عــدد از ۲ میلیــارد به ۲0 
میلیــارد رســید، آن هــم ۲0 میلیــاردی که 
دست خود دانشگاه اســت و به راحتی به آن 
دسترســی دارد. آن وقت نگرانــی ندارید که 
بحث های تجاری و مالی پررنگ تر از بحث های 
فناورانه و نوآوری شــود؟ یا مثال اگر مدیریت 
پارک عوض شد، ممکن نیست سیاست های 
پذیرش در شــتاب دهنده و مرکز رشد و پارک 

تغییر کند؟
این اصل را فراموش نکنید که مخاطب شــتاب دهنده 
و مرکز رشــد و پارک مشخص اســت؛ تیم هایی که کار و 
فعالیت شــان مبتنی بر فناوری ا ست و کسب وکارشان 
در حــوزه فناوری ا ســت. بنابراین پارک قرار نیســت از 
سیاست های اصلی و ریشه ای خودش عدول کند و برای 
کسب منفعت بیشتر سراغ شرکت هایی برود که تجاری تر 
و بازاری تر هستند و آنها را عضو پارک کند. در این صورت 
مفهوم پارک دچار تغییر و تحول می شــود. پارک جایی  
است که از شرکت های فناوری محور حمایت کند تا رشد 
کنند و بزرگ شــوند. اگر فناوری،  محور و اصل فعالیت 
یک شرکت نیســت، اصال مخاطب پارک قرار نمی گیرد 
که بخواهد درخواست دهد و ارزیابی شود و به عضویت 
پارک درآید. اینها از جمله اصول اساســی پارک است و 
این عدد ۲ هزار میلیارد تومان هم بشــود، در مخاطبان 
پارک تأثیــری ندارد، چــون مخاطبان آن شــرکت ها و 
تیم های فناور هستند و در ضوابط و معیارهای پذیرش 

هم بی تأثیر اســت، چون از قبل تعیین شده و تغییری 
قرار نیست داشته باشد و همان چیزهایی  است که قبل 

از رونمایی از مدل انتفاع هم برقرار بوده.
همچنیــن این را هــم در نظر بگیرید که ایــن کار اثرات 
ضدبرندش بسیار پررنگ است، یعنی اگر پارک شرکتی 
را با هدف انتفاع مالی بیشتر پذیرش کند، ضربه بزرگی 
به برند و حیثیت پارک می خورد و هیچ وقت مجموعه به 
این سمت نمی رود. موضوع صیانت از برند و دستاوردها 
کلیدی ا ست و در همه تصمیم گیری ها موثر خواهد بود. 
البته اگر یک تیم فناور با قابلیت فنی و نیروی انســانی 
مناســب به مدل انتفاع اعتقادی نداشــته باشد و آن را 
نپذیــرد، باید فکری برای آن کرد و نمی توان به راحتی از 
عضویت آن گذشت. به خاطر همین در سال های اول ما 
مبنا را بر این گذاشتیم که طرح به صورت داوطلبانه اجرا 
شود تا زمانی که این طرح به فرهنگ و رویه مرسوم تبدیل 
شود. البته االن تیم ها و شرکت هایی که می خواهند وارد 

مجموعه شوند، باید این شرایط را بپذیرند.
این را هم ذکر کنم که در اساس نامه پارک این مسئولیت 
و ایــن موضوع اصال نیامده اســت و طرحــی اضافه بر 
اساس نامه اســت، یعنی در اساس نامه نیامده که پارک 
باید از شرکت های مستقر در آن انتفاع کسب کند. این 
یک طرح ابتکاری ا ســت که فقط در پارک علم وفناوری 
شریف هم اجرا می شود و جای دیگری هنوز به سمتش 
نرفته است و باید چندسال بگذرد تا بتوان آن را بررسی 

و سنجش کرد که موفق بوده یا ناموفق.
درمــورد اســتارت آپ ها ایــن نگرانــی وجود 
دارد که این مدل از نظر سرمایه گذار مطلوب 
نیست و نگاه منفی به آن دارد، چون درصدی 
از هزینــه ســرمایه گذاری اش صرف توســعه 
کسب وکار نمی شود و برای کنار رفتن شریک 
قبلی که دانشگاه است خرج می شود. برای 

این مشکل فکری کرده اید؟
هنــگام طراحی این مدل به این موضــوع فکر کردیم و 
حتی با چند VC هم درباره اش صحبت کردیم و نظرشان 
را پرســیدیم که ترجیح می دهید دانشگاه به عنوان یک 
نهاد دولتی ســهام دار باقی بمانــد یا درصدش را بگیرد 
و کنار برود. ســرمایه گذارها مدل دوم را بیشتر ترجیح 
می دهنــد که تســویه کنند و شــریک دولتی نداشــته 
باشند. همچنین فرض کنید شتاب دهنده ما یک مرکز 
خصوصی بود، آن وقت یا باید ســهام به شــتاب دهنده 
تعلق بگیرد یا با آن تســویه شــود. شــتاب دهنده های 
خصوصــی در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۵درصد ســهام 
برمی دارنــد. از طرف دیگر دانشــگاه هــم تمایل دارد 
سهام دار نباشــد، چون یک نهاد دولتی  است و کارش 

بنگاه داری نیست.
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من سه چهار ماه پیش ایران بودم. آن زمان فقط کرونا در 
چین شیوع پیدا کرده بود. زمانی که به اینجا بازگشتم، 
در فرودگاه ملبورن بلندگوها برای پرواز ما و پروازی که 
بعد از ما نشســت، به چندین زبان اعالم کردند که اگر 
احساس سرماخوردگی دارید، یا اگر حال تان بد است، 
مخصوصا اگر در چند وقت گذشــته در چین بوده اید حتما اطالع دهید. آن 
زمان فقط پنج مورد در استرالیا تأیید شده بود. کمی که گذشت و اوضاع چین 
وخیم شد، اســترالیا اجازه نشستن پروازهای چین را نداد و فقط آنهایی که 
ویزای اقامتی داشتند یا شهروند استرالیا محسوب می شدند، می توانستند 
از چیــن به اینجــا بیایند، البته به شــرطی که ابتدا قرنطینه شــوند. وقتی 
تعداد موارد تأییدشــده به حدود ۱۰ نفر رســید، دانشگاه ما که تقریبا نصف 
دانشجوهایش چینی هستند، اعالم کرد که دانشگاه یک هفته دیرتر باز شده 
و هفته اول کالس ها به صورت آنالین برگزار می شود. همچنین اطالع دادند 
که نگران افت کیفیت آموزش نباشــید و ما از سال گذشته میالدی آمادگی 
برگزاری کالس های آنالین را داشته ایم. علت اصلی این تصمیم هم به خاطر 

دانشجوهای چینی بود.
بعد از یک هفته آموزش آنالین به دانشگاه رفتیم. تعداد موارد آن زمان حدود 
صد نفر شــده بود که دولت اقداماتــش را آغاز کرد؛ همــه گردهمایی های 
پانصدنفر به باال لغو شدند که رویدادهای دانشگاه هم در نتیجه آن لغو شد. 
دانشگاه هم تصمیم های دولت را مرتب به دانشجوها اطالع رسانی می کرد 
و حتی اطالع رسانی دانشگاه زودتر از رسانه های رسمی صورت می گرفت. 

به صورت حضوری برقرار آن روز کالس ها همچنان 
دانشگاه اطالع داد کالس ها بود ولی به شب که رسیدیم، 

تــا اطالع ثانوی به صــورت آنالین برقرار خواهد بود. یکــی دو روز بعد دولت 
تجمع هــای بیــش از ده نفر را هم ممنــوع اعالم کرد و اطــالع داد افراد در 
محل های عمومی باید فاصله یک متر و نیمی از همدیگر داشته باشند. بعد 
از چندی دانشــگاه کل ترم را آنالین کرد و حتی گفت امتحانات نیز به شکل 

آنالین برگزار می شود.
دانشــگاه برای راحتی دانشــجوها و با توجه به اینکه در مناطق جغرافیایی 
مختلفی هســتند، اعالم کرد کالس ها باید ضبط شده و روی سایت هم در 
دسترس باشد. برای کالس هایی که نیاز به فعالیت گروهی دارد، دانشجوها 
به دو دســته افراد داخل اســترالیا و افراد خارج اســترالیا تقسیم شده اند و 
برنامه شان جدا پیش می رود. برای برگزاری کالس های آنالین هم از ابزارهای 
عادی مثل ZOOM اســتفاده می شــود. نکته جالب برای من سرعت عمل 
دانشگاه در تصمیم گیری و اقدام بود که ظرف یکی دو روز آموزش را از شیوه 
حضــوری به آنالین تغییر دادند و اختالل خاصی هم تا حاال وجود نداشــته 
است. در مورد کالس های آزمایشگاهی و کارگاهی هم قرار شده فعال کارشان 
پیش برود و در دو هفته آخر ترم فعالیت های عملی شــان به صورت حضوری 

و فشرده در دانشگاه به اتمام برسد.
آن زمان که تجمع های باالی پانصد نفر ممنوع اعالم شد، همچنان مدرسه ها 
باز بودند و بحث زیادی هم در کشور سر آن شکل گرفت و حتی نخست وزیر 
در برنامه تلویزیونی اعالم کرد طبق توصیه های پزشــکان نیازی به تعطیلی 

مدارس نیست ولی بعد از ۱۰ روز مدارس هم کارشان به تعطیلی کشیده شد 
و هنوز هم تعطیل هســتند. مدتی که از شیوع بیماری گذشت، تجمع های 
باالی ســه نفره هم لغو شــدند و رفت وآمدهای غیرضروری هم ممنوع اعالم 
شــد و مصادیق رفت وآمدهای غیرضروری را هم دولت اطالع رســانی کرد. 
بعدش به لغــو تجمع های باالی دونفره رســیدیم و دولــت به صورت جدی 
حــرف از جریمه در صورت تجمع یا عدم رعایــت فاصله یک ونیم متری زد و 
اجرایش هم کرد. جریمه ها ســنگین است، فکر کنم جریمه ای که برای یک 
راننده بریده شــد، حدود ۱۶۰۰ دالر باشد. در زمینه کسب وکارها نیز دولت 
فقط به مشاغل ضروری اجازه داد به فعالیت شان ادامه دهند: مثل خدمات 
بهداشــتی و پزشــکی، لوازم خانگی، ســرویس های پیک، بانک ها، و چند 
مورد موسسه های ضروری. رســتوران ها در درجه اول تعطیل شدند، حتی 
رســتوران های زنجیره ای معروف مثــل mac Donald و KFC. البته بخش 
بیرون بر رســتوران ها فعال است ولی داخل شان نمی شود رفت و غذا خورد. 

استخر و باشگاه های ورزشی و... هم خیلی زود تعطیل شدند.
البته گویا دولت بودجه قابل توجهی به حمایت از کسب وکارهای تعطیل شده 
اختصاص داده است. اگر اشتباه نکنم نخست وزیر گفت صد و سی میلیارد 
دالر بودجه برای صرفا برای کسب وکارها در نظر گرفته است؛ یک بخش برای 
ادامه فعالیت و حیات کسب وکارهای آسیب دیده، یک بخش برای جلوگیری 
از اخراج کارمندان کسب وکارهای تعطیل شده تا بتوانند حقوق کارکنان شان 
را در این ایام تأمین کنند، یک بخش هم برای بورس و بازار سرمایه و... . تعداد 
قابل توجهی از شرکت ها هم به دورکاری روی آورده اند. مورد جالب دیگر هم 

کشور به کشور با کرونا )۲(
کرونا در سرزمین کانگروها

روایت دانشجوهای ایرانی از شیوع کرونا در کشورهای مختلف

علیرضا خوش قلب

شفاف و صادق با مردم

وضع زندگی اینجا خیلی عجیب شــده. روزنامه لوزان 
تیتر زده بود »شــهر اشــباح«. خیلی خــوب وضعیت 
االن مان را توصیف می کند. کســی در خیابان نیست، 
همه در خانه هایشان هستند، بیشتر شغل ها به صورت 
دورکاری انجام می شــود. تقاضا برای نان و دســتمال 
توالت خیلی زیاد شــده؛ مثال چندبار اول صبح رفتیم یکی از فروشگاه های 
بزرگ و واقعا نان پیدا نکردیم. نکته جالب از نظر من این اســت که دانشــگاه 
ســعی می کند همه چیز را برای دانشجوهایش روشن کند، چون دانشگاه ما 
طیف وسیعی از دانشجویان دارد و خیلی بین المللی به حساب می آید و همین 
مسأله در معرض خطر قرارش می دهد، زیرا ترم که شروع می شود افراد زیادی 
از کشــورهای مختلف می آیند و برنامه های متنوعی هم برای تفریح و گذران 

وقت دارند که االن امکانش وجود ندارد.
از طرف دیگر دانشجوهایی که پروژه آزمایشگاهی دارند، کارشان نیمه تمام 
مانده. دانشگاه هم برای هر دپارتمان یک فرد را اختصاص داده تا دانشجوها به 
او ایمیل بزنند و کارشان را شرح دهند تا به تشخیص او بتوانند مدت محدودی 
برای ادامه تحقیق و آزمایش شــان به دانشگاه بیایند. دانشگاه عمال تعطیل 
است و سعی کرده همه چیزش را آنالین کند. قبلش هم مهلتی به افراد داده 
شــد تا بیایند وسایل شان را از دانشــگاه برای ادامه کار بردارند. نکته مهم از 
نظر من شفافیت دانشگاه با دانشجوها بود. چندوقت پیش رئیس دپارتمان، 
مســئول آموزش دانشگاه و رئیس دانشگاه از طریق ویدئوکنفرانس با بچه ها 
مستقیما صحبت کردند. سوئیس کشور خاصی  است، چون چهار زبان رسمی 
و ســه فرهنگ کامال مســتقل دارد؛ فرهنگ فرانســوی و آلمانی و ایتالیایی. 
اطالع رســانی مناسب به همه این افراد کار سختی است ولی دولت خوب از 
پسش برمی آید. دولت فدرال سایتی دارد که در ماجرای کرونا به دردش خورد 
و سایت جامع و کاملی  است. در تمام سوئیس بنرهای یک شکل نصب شده 
و موارد بهداشتی را آموزش می دهد؛ مثال دست هایتان را بشویید، فاصله دو 
متر را رعایت کنید. مجموعه  ای از قوانین تقریبا یکسان بین استان ها پخش 
شده که در نبود دولت مرکزی و وجود دولت فدرال مهم است. مثال چندوقت 
پیش در استانی که با ایتالیا مرز مشترک دارد و مردمش ایتالیایی زبان هستند، 
قانونی وضع شــد کــه آدم های باالی ۶۵ ســال از بیرون آمــدن از خانه منع 
شدند. دولت فدرال این تصمیم را غیرقانونی خواند، چون به نظرش خالف 

چندروز بعد تبصره ای قانون اساســی بــود ولی 
می داد متناسب با وضعیت زدند که به این اســتان اجازه 

بیمارانش تصمیم هایی بگیرد. اطالع رسانی های دقیق و منظم و شفاف 
نکته جالب دیگر اســت؛ آمار روزانه کرونا به صورت گراف های تعاملی در 
رسانه ها منتشــر می شود، افراد مســئول هر روز کنفرانس خبری دارند و 
اطالعــات دقیقی به شــما می دهند. یک کار جالب دولت این اســت که 
مطالعه هایــی انجــام داده تا بفهمد چنددرصد آدم ها در بازه های ســنی 
مختلف از این اطالع رسانی های عمومی آگاهی پیدا می کنند و چند درصد 
به آنها توجه دارند و رعایت می کنند. خوبی آمارهایش هم دقت و اعتبارش 
اســت؛ مثال همه می دانند که آمار کرونا در ســوئیس همه بیماران داخل 
مرزهای آن را پوشش نمی دهد، زیرا خود دولت اعالم کرده که اگر در یک 
محدوده ریســک سنی و سالمتی نباشید، از شما تست گرفته نمی شود و 
اگر عالئم را دارید، باید در خانه بمانید. دلیلش هم محدودیت تخت های 
بیمارستانی ســت، آن طور که من می دانم در کل ســوئیس با جمعیت ۸ 
میلیونی هشتصد و خرده ای تخت با امکانات پزشکی زیاد وجود دارد که به 

نظر من کم است. مسأله شان هم کمبود بودجه نیست بلکه افراد آموزش دیده 
و متخصص برای اســتفاده از این دســتگاه ها ندارند. به خاطر همین سعی 
کرده اند مردم را جوری توجیه کنند که با همین سیســتم درمان و بهداشــت 

بحران را مدیریت و اصطالحا منحنی شیوع کرونا را تخت کنند.
از ســوی دیگر رســانه ها و دولت هم بســتگی خوبی دارند. رادیو و تلویزیون 
متناســب با خانه نشــینی مردم برنامه هایی را تهیه و پخش می کند و ســعی 
می کنند ســرگرمی برای مردم فراهم کنند و برخی ســرویس ها را هم رایگان 
کرده اند. مردم اینجا خیلی اهل ورزش هســتند، بیرون می روند، می دوند، 
دوچرخه ســواری می کنند و این در خانه ماندن یک تنش درونی برای شــان 
به وجود آورده است، در حالی که من این تنش را حس نمی کنم. مردم اینجا 
حس زندانی بودن دارند. رفتار مردم از یک فرهنگ تا فرهنگ دیگر فرق دارد، 
به طور کلی قسمت فرانسوی زبان و ایتالیایی زبان، نسبت به بخش آلمانی زبان 
نسبتا گرم تر هستند ولی در کل سرویس هایی راه افتاده که افراد جوان تر برای 
افراد مسن تر خرید کنند. به نظرم سیاست های کلی در ایران و سوئیس تفاوتی 
ندارد ولی اینجا هماهنگی بیشتری بین بخش های مختلف می بینید و کمتر 
گیج می شــوید، همچنین روی اطالع رســانی تأکید زیادی می شود. مردم و 

دولت هم در رعایت دســتورالعمل ها بسیار حساس هستند، یعنی خیلی از 
افراد ممکن اســت از دستورالعمل ها خوش شــان نیاید ولی به اجبار شرایط 
به آن تن داده اند؛ مثال اســتاد ما می گفت در شرایط عادی بعید بود استادها 
حاضر شــوند به شــکل آنالین تدریس کنند ولی حاال همه به این شیوه روی 
آورده اند و دارند به بعد از کرونا فکر می کنند که این شــیوه را دوباره استفاده 
کنند و توسعه اش بدهند یا نه؟ در کل سیستم یک کشور بسیار وسیع است و 
لختی باالیی هم دارد ولی وقتی مسأله ای پیش می آید که به پاسخ سریع نیاز 
دارد، دولــت و مردم اینجا درنگ نمی کنند و کار درســت را به هر اجباری هم 
که باشــد، انجام می دهند. چیزی که شاید در فرهنگ شرقی ما کمتر بتوان 
نمونه اش را پیدا کرد؛ مثــال دولت در ایران صرفا توصیه کرد که مردم در عید 
مســافرت نروند و منع قانونی برایش قرار نداد و خیلی نرم برخورد کرد. حاال 
فرهنگ و اجتماع ایران و ســوئیس تفاوت های زیادی دارد ولی در کل از نظر 
من سوئیس پاسخ های مناســبی به بحران کرونا داد، حتی اگر این پاسخ ها 
برای همه افراد خوشــایند نبود و به اجبار به آن تن دادند. سوئیس اقتصادی 
قوی دارد و مبنای بیشتر رفتارهایشان اقتصادی ست و االن اقتصادشان دارد 
با کله زمین می خورد ولی چون تنها راه ممکن برایشــان همین بود، به آن تن 

دادند و تبعات اقتصادی اش را هم پذیرفتند.

آرش گل محمدی

استرالیا

سوئیس
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اولــش فقــط خبری بــود در خروجی خبرگزاری ها کــه گریبان مردم مشــرق زمین را گرفته، تصاویرش را که می دیدیم مو بر تن مان ســیخ می شــد و 
یــاد فیلم هــای آخرالزمانی می افتادیم ولی می گفتیم کســی که خفــاش می خورد، پای تب ولرزش هم می نشــیند و این مرض قرن بیســت ویکمی 
فرســنگ ها با ما انســان های خوش غذا فاصله دارد. حاال هر چه بود و نبود، یک ماهی بیشــتر این خیال خوش ســر کارمان نگذاشــت و اســفند که 
آمــد، کرونــا یکی بعــد از دیگری کاری را کرد که اســکندر و چنگیز نتوانســتند به این ســرعت و کیفیت از پســش برآیند. برای اینکه کمــی ملموس تر وضعیت 
کشــورهای درگیــر بــا کرونا را حس کنیــم و فقط به گزارش خبرنگارهای صداوســیما بســنده نکرده باشــیم، رفتیم ســراغ دانشــجوهایی که می شــناختیم و 
ازشــان خواســتیم از زندگــی مردم در شــرایط همه گیری بیماری، اقدامــات دولت برای کنترل شــیوع، فرهنگ رفتــاری مردم و حال وهــوای جامعه کرونازده 
 برایمــان بگوینــد. در شــماره قبــل بچه هــا از ایتالیــا، آلمان، فرانســه و هلنــد برایمان نوشــتند و در این شــماره هــم میزبــان روایت هایی از آمریکا، ســوئیس 

و استرالیا هستیم.

پرونده

این است که اگر در سازمان یک نفر ابتالیش به کرونا تأیید شود، کل سازمان 
باید تعطیل شود و همه اعضا باید به خانه بروند و مجموعه اقدامات بهداشتی 

و... درباره آن سازمان صورت می گیرد.
فروشــگاه های بزرگ و زنجیره ای اقدامات جالبی برای مقابله با شیوع کرونا 
انجام داده اند؛ در هر لحظه تعداد افراد داخل فروشگاه محدود است و باید 
تعدادی بیرون بیایند تا تعدادی دیگر وارد شــوند، دلیلش هم حفظ فاصله 
اجتماعی بین افراد است. پشت صندوق ها که معموال صف تشکیل می شود، 
برچسب زده شده تا فاصله بین افراد حفظ شود و مردم هم رعایت می کنند. 
روندهای داخل فروشگاه هم به گونه ای تغییر پیدا کرده که الزم نباشد افراد 
بــا هم ارتباط فیزیکی داشــته باشــند؛ مثال امضاها حذف شــده، پول نقد 
دریافت نمی کنند و پرداخت فقط با کارت امکان پذیر است. حتی از بیست 
روز پیش بــرای پیک ها هم تماس و ارتباط فیزیکی حذف شــد. اگر چیزی 
از بیرون ســفارش دهید، پیک یا پست وســیله را جلوی در خانه می گذارد و 
زنگ می زند و از در فاصله می گیرد و زمانی که مطمئن شــد، شــما وسیله را 

برداشته اید می رود.
من رسانه های اینجا را تا حد خوبی دنبال می کنم ولی از کمبود وسایل پزشکی 
چیزی نشنیده ام و خودم هم احساس نکرده ام. البته وسایل بهداشتی اوایل 
شــیوع کرونا کمیاب شد؛ مثال دو سه روز دســتمال توالت در هیچ مغازه ای 
پیدا نمی شد. حتی یک رستوران برای جذب مشتری آن روزهای اول نوشته 
بود که با ســفارش غذا یک دســتمال توالت هم به شما می دهد. بعد از این 
ماجرای نایاب شدن دســتمال توالت چیزهای دیگری هم به این سرنوشت 

کردند قرار اســت اتفاقی دچار شدند و مردم حس 
و مایع ضدعفونی کننده. یک بیفتد؛ چیزهایی مثل صابون 

هفته ای که گذشــت، شرایط به حالت عادی برگشت و دیگر کمبودی حس 
نمی شد. البته خودشان شرایط را کنترل می کردند؛ مثال در فروشگاه های 
بزرگ مأمور گذاشته بودند که اجازه ندهد کسی بیشتر از یک دستمال توالت 
بردارد یا قانون گذاشتند که شیر را بیشتر از دو عدد نمی توانید بخرید، یعنی 
محدودیت هایــی وضع کردند که به کمبود دوباره دچار نشــوند. من بعضی 
وســایل خانگی هم می خواســتم تهیه کنم که در فروشــگاه های آنالین در 

دسترس نبود. حدســم این است که به دلیل خرید مردم نبوده و احتماال به 
خاطر وارداتی بودن این وسایل از چین است.

خیلی از مکان ها تعطیل شده اند؛ مثال وقتی برای سیم کارتم مشکلی پیش 
آمد، با پشتیبانی تماس گرفتم ولی روی پیام خودکار فت و گفت که به خاطر 
کرونا خدمات ما تعطیل اســت و شــما می توانید ایمیل بزنید یا درخواست 
آنالیــن ثبــت کنید یا به فالن جــا بروید. در ســایت هم که می روید نوشــته 
پشتیبانی به دلیل کرونا تعطیل است و زمان زیادی طول می کشد تا به شما 
پاسخ دهیم. من ایمیلی به جایی زده بودم و فکر می کنم یک ماه و نیم طول 

کشید تا پاسخ بدهند.
من خیلی تلویزیون نمی بینم ولی خبرهای زیادی درباره کرونا وجود دارد و 
پخش می شــود؛ مثال آن اوایل که تعداد موارد تأییدشده در استرالیا ناگهان 
افزایــش پیدا کرد و دولت به مردم گفــت در خانه بمانند، هر روز یا هر دو روز 
نخســت وزیر به تلویزیون می آمد و نشست خبری با خبرنگاران داشت و هم 
گــزارش وضعیت می داد و هم تصمیم ها و اقدامات جدید را بیان می کرد اما 
االن کمتر شده است. البته مشاجره و بحث هایی هم بین خبرنگاران و دولت 
درباره تصمیم ها و سیاست گذاری ها پیش می آمد. در شبکه های اجتماهی 
هم تبلیغ و اطالع رســانی خوب و زیادی از ســوی دولت صورت می گرفت؛ 
مثال اکانت توییتر دولت اســترالیا توصیه های بهداشــتی و ایمنی را توییت 
می کرد و دست به دست می چرخید و زیاد دیده می شد یا حتی استوری های 
اینســتاگرام همین طور بودنــد. در محل های عمومی هــم از تلویزیون ها و 

ال سی دی ها برای اطالع رسانی استفاده می شود.

زورآزمایی ترامپ با کرونا

آمریــکا االن بیشــترین تعــداد 
مبتالیان را دارد. مردم اگر رعایت 
نکنند، بعید اســت وضعیت بهتر 
شود. من و کسانی که می شناسم 
بیشتر از یک ماه است در قرنطینه 
هستیم اما مثل همه جای دنیا اینجا هم افرادی هستند 
که مســائل بهداشــتی را زیاد جدی نمی گیرند و با جان 

خودشان و بقیه بازی می کنند.
کرونا زندگی نسل جوان ساکن در آمریکا را به شدت تحت 
تأثیر قرار داده اســت. دانشــجوهایی که در حال حاضر 
دانشجو هســتند، فعال برایشان اتفاقی نیفتاده و کسی 
نیامده فاند تحصیلی شان را قطع کند. اما کسی مثل من 
که تازه ارشدش را گرفته و می خواهد دکترایش را شروع 
کند، به دلیل وضعیت بد اقتصادی، برایش سخت است 
که فاند بگیرد، یعنی موقعیت های دکترا در دانشگاه ها کم 
شــده و خیلی از پذیرش ها هم بدون فاند است. خالصه 
برای کسانی که می خواهند در این شرایط دانشجو شوند 
و پذیرش بگیرند، وضعیت جالب نیست. در واقع دانشگاه 
فعال باید مراقب دانشجویان فعلی اش باشد تا اینکه به فکر 
پذیرش دانشجوهای جدید باشد و تعهد چهار، پنج ساله 

به آنها بدهد. 
من برای قرنطینه از منطقه شهری خارج شدم و به خانه  ای 
در منطقه ای جنگلی آمده ام ولی آن طور که از دوستانم 
شــنیده ام در فیالدلفیا رســتوران ها تعطیل شده، مردم 
می توانند بروند بیرون از خانــه و ورزش کنند یا کارهای 
ضروری شان را انجام دهند. از سوی دیگر فروشگاه های 
آنالین خیلی فعال شده اند و به دنبال استخدام کارمند 
هستند، چون همه مردم به خرید آنالین روی آورده اند و 

ترجیح می دهند از خانه خارج نشوند.
دولت هزار و دویست دالر به مردم آمریکا و دانشجوهایی 
که حداقل پنج سال در آمریکا بوده اند پرداخت می کند 

که من شــاملش نمی شــوم. یک وام بالعوض 
است که به شهروندان آمریکایی و دانشجوهای با 

سابقه بیش از پنج سال حضور در آمریکا تعلق می گیرد.
البته در آمریکا یک دولت فدرال داریم و ایالت ها هم برای 
خودشان می توانند تصمیم بگیرند و قانون وضع کنند و 
فرمانداران هر ایالت اختیارهایی مجزای از دولت فدرال 
دارند و دولت نمی تواند حرفش را به زور و اجبار به ایالت ها 
تحمیل کند و فرمانداران طبق قانون اساسی می توانند 
تصمیم دولت را نپذیرند و مستقال عمل کنند؛ مثال یک 
ایالت استفاده از ماســک را برای همه افراد در فضاهای 
عمومی اجباری کرده ولی در ایالت دیگر این طور نیست. 

سعی شده روندهای کاری هم به صورت آنالین 
انجام شــود تا مردم نیازی به خروج از منازل شان 

نداشته باشند.
اینجا دروغ گفتن زیاد ساده نیست و اعداد و ارقامی که به 
مردم گزارش می دهند واقعی ا ست، زیرا آن قدری آزادی 
بیان وجود دارد که سازمان های خصوصی و مستقل بروند 
و درباره صحت گزارش ها تحقیق کنند. از طرف دیگر آمار 

واقعی باعث می شود مردم بیشتر رعایت کنند.
رســانه ها در آمریکا به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم 
می شوند؛ بعضی از آنها مثل Fox News طرفدار ترامپ 
هســتند و بعضی شــان مخالف او. CNN رسانه ای قوی 

به شــمار می رود و اطالعات و اخبار را به خوبی پوشــش 
می دهد و پیگری می کند. اطالع رســانی ها و ارائه آمار و 
ارقام بیماری و توصیه به رعایت مسائل بهداشتی براساس 

دستور پزشکان و متخصصان خوب صورت می گیرد.
آمریکا از نظر فرهنگی کشــور متکثر و متنوعی ا ســت و 
فرهنــگ مردم در رفتارشــان تأثیر دارد. عــده معدودی 
هســتند که مســائل بهداشــتی را جــدی نمی گیرند و 
رعایت نمی کننــد یا کارهای نادرســت انجام می دهند 
ولی عموم مردم رفتارشــان خوب اســت و به حل بحران 
کمک می کنند. مردم به صورت کلی اخبار و اطالعیه ها 
و توصیه هــا و اقدامات بهداشــتی را پیگیری می کنند و 
حواس شــان جمع است؛ مثال فاصله اجتماعی را سعی 

می کنند به خوبی رعایت کنند.
درمورد وســایل بهداشــتی و امکانات پزشکی اینجا هم 
مثل همه دنیا به مشــکالتی برخورده ولی من به عنوان 
یک شــهروند عادی می توانم ماســک و دســتکش و... 
پیدا کنــم. البته یک مدت مردم ترس برشــان می دارد و 
ناگهانی قفســه ها و فروشــگاه ها را خالی می کنند ولی 

دوباره پر می شود.
کار جالبــی که برخی رســانه ها انجــام داده اند، اجرای 
برنامه هایشــان مثــل Night Show از خانــه اســت که 
باعث می شــود مخاطبان برنامه هم به جدی و حساس 
بودن ماجرا پی ببرند. این ماجرا متأسفانه در ایران دیده 
نمی شــود و برنامه های تلویزیونی به شــکل سابق ادامه 

دارند.
مردم سعی می کنند از نظر روحی به یکدیگر کمک کنند. 
از نظر مالی نیز برخی افراد ثروتمند کمک هایی برای رفع 
بحران انجام داده اند ولی اینجا بار اصلی روی دوش دولت 
اســت و مردم دولت را مسئول مقابله با بحران می دانند و 
فقط رعایت توصیه های بهداشــتی و دستورالعمل ها را 

وظیفه خودشان می دانند و بقیه کارها با دولت است.

معین تقوایی

آمریکا
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شیوه نامه فاصله گذاری 
اجتماعی در دانشگاه صنعتی 

شریف
قوانین انتخابات انجمن ها 

و کانون ها
یکــی از اتفاقــات مهــم دانشــگاه در 
بهار، انتخابات گروه های دانشــجویی 
است. با اینکه این موضوع برای بیشتر 
دانشجویان دانشگاه بی اهمیت است، 
برای شمار کمی از دانشجویان که فعال 
هســتند، دعوایی ناموســی به حساب 
می آید. امســال به بهانه کرونا تعدادی 
از مســئوالن فعلی گروه ها در یک البی 
ســنگین بــا معاونــت فرهنگــی قصد 
داشتند دوره مسئولیت خود را یک سال 
تمدید کنند که ناگهان معاون فرهنگی 
در توییتــر از قــول شــورای فرهنگــی 
اعالم کــرد که انتخابات امســال طبق 
شــیوه نامه فاصله گــذاری اجتماعی، 
فصل انتخابــات، برگزار خواهد شــد. 
برخی بچه هــا فکر کردند اکانت معاون 
فرهنگی جعلی )فیک( است ولی دو نفر 
از دانشجویان دکترای وی آن را ریتوییت 

کردند و قضیه جدی شد. 
۱. انتخابــات گروه هــای دانشــجویی 
به صــورت مجــازی از طریــق نشــانی 
dining.sharif.edu برگــزار خواهــد 
شد، چون سامانه dining بدون استفاده 
مانــده بــود، پیشــنهاد دادم ســامانه 
جدیدی راه اندازی نکنیم. احراز هویت 
دانشــجویان در آن راحت است و کافی 
اســت رأی دهندگان در فهرســت غذا، 

نامزد مورد نظر خود را انتخاب کنند.
۲. زمان ثبت نام نامزدهــای انتخابات 
از ۶ تا ۸ اردیبهشــت اســت کــه تا ۱۰ 
اردیبهشت تمدید خواهد شد! به شرایط 
احراز صالحیت گذشته یک مورد جدید 
نیز اضافه شده اســت. متقاضیان باید 
حداقل در بیش از 7۰درصد کالس های 
آنالین خود شرکت کرده باشند. چنانچه 
اســتادان یک دانشــجو کالس شان را 
تشکیل نداده باشــند یا دانشجویی با 
حساب کاربری جعلی در کالس حضور 
یافته باشــد، تمام مســئولیت بر گردن 

خود دانشجوست.
3. با توجه به سابقه دروغ گویی، تهمت و 
افترا در انتخابات گروه ها، زمان تبلیغات 
از فردای عید سعید فطر تا روز انتخابات 
خواهــد بود تــا نامزدهــا بتوانند بدون 
دغدغــه ابطال روزه با کســانی که روزه 

نمی گیرند به رقابت بپردازند.
۴. انتخابات اولین شنبه پس از عید فطر 
خواهد بــود و یک هفتــه ادامه خواهد 
داشت تا از تجمع آنالین پیشگیری شود.
۵. هــر دانشــجو می توانــد فقــط در 
انتخابــات انجمــن علمی دانشــکده 
خــودش و در یــک کانــون فرهنگــی 
شرکت کند. دانشــجویانی که در چند 
کانون فرهنگی یــا انجمن های علمی 
غیردانشکده ای فعال هســتند باید از 
طریق حساب کاربری رسمی توییتر آن 
کانون ها دنبال شوند تا امکان رأی دادن 

برای آن کانون برای ایشان فعال شود.

گر نیست قیامت از چه رو گشته عیان /  ماه از طرفی و آفتاب از طرفی؟ برداشت سپیده دم حجاب از طرفی /  بگرفت نگار من نقاب از طرفی 
)شاطر عباس صبوحی، شاعر دوره قاجار، رباعیات(

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به مســئولیت، به تعهد، به همه آنهایی که گذشته 
خودشــان را یادشان نمی رود و پس ذهن شان همیشه آدم ها و گروه هایی که دست شان را 
گرفته اند، حضور پررنگی دارند. این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به چند دانشجویی 
که دور هم جمع می شوند تا چیزهایی را که بلدند، بیاورند روی میز و دست شان را در جیب 

خودشان کنند، به شتابی که در مسیر کسب وکار می گیرند، به رشدی که به تدریج حسش 
می کنند و به بلوغی که سرانجام بهش می رسند. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به همه 
کسب وکارهای فناورانه ای که اطراف شریف پرسه می زنند و حواس شان به دانشگاهی که 
در آن متولد شده اند، جمع جمع است و می خواهند عصای دستی برای توسعه آن باشند.

688****0۹۱۱: کرونا رسیده به کالیفرنیا، هنوز یه عده 
تو علم انحصارطلبن! الله اکبر!!

  ببین زیاد وقتت رو نمی گیرم. ها؟!
3۴۷****0۹۱۹: کرونــا کمه، هی هم بارون میاد. شــما 

بگید چیکار کنیم با این دل تنگ؟؟

  به راســتی بدزمانه ای ست... دل ها تنگ اند و 
نای ها فراخ...

6۴0****0۹۱۲: خــب خداروشــکر جامعــه علمــی به 
خبر اختراع دســتگاه ویروس یاب واکنش نشــون دادن، 
هرچند خود جامعه دانشــگاهی هم از این گاف ها میدن 

و متاسفانه واکنشــی رو در بر نداره.  مثل این خبر که یک 
استاد دانشگاه رتبه ۶ محققان دنیا را کسب نموده است!
  بــه قــول یکــی از اســتادان عزیز، این دوســتان 
»جامعه علمی« فقط بلــدن از مدیریت مملکت انتقاد کنن! 
وگرنه یه سیستم دانشگاه برای مدیریت دستشونه که خب...

تقدیم می شود به ...
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جریان نفوذ در صداوسیما را 
بشناسید!

عکس و 
مکث

وصله پینه

کرونا؛ جنگ بی نهایت
واقعا دنیای عجیبی است، تا قبل کرونا 
دغدغه ها در ایــن حد بود که چقدر به 
جوک های بی مزه شوهرخاله بخندیم یا 
چطور با تورم ۴۰درصدی سروکله بزنیم، 
حتی بعضــی از آدم های معمولی هم 
دلخوش بودند که سیزده به در چهارشنبه است و دوروز بعدش 

تعطیل، ولی در نهایت همگی یک زرشک تحویل گرفتیم.
در این روزهای کرونایی دولت یک تنه خیلی به مردم کمک 
کرد؛ وام یک میلیــون تومانی با بهره ۱۲درصدی را به وام 
یک میلیونی با بهره ۴درصد تبدیل کرد که قشــنگ مردم 
را از خاک بلند کند. صداوســیمای عزیز که خبرنگارانش 
عین خفت گیرهای طرشــت منتظر مردم می ماندند که از 
آنها بپرسند چرا بیرون آمده اند و چرا به مسافرت می روند. 
خیلی مشــتاقم که »فردای کرونا« آن مصاحبه هایی را که 

پخش نشده اند ببینم.
اخبــار را اگــر یک روزی قســمت تان شــد تماشــا کنید، 

همه چیز در این کشــور گل و بلبل اســت و کرونا به لطف 
تالش های مسئوالن مهار شده است، اما وای به حال بقیه 
نقاط زمین و امان از جبر جغرافیایی، کرونا مثل غول مرحله 
آخر در حال جوالن است. البته عالوه بر جغرافیا، پست و 
مقام هم در میزان شدت کرونا تأثیرگذار بوده و دیده شده 
که در بعضی از مسئوالن کرونا صرفا با یک الیو و دوسه روز 

استراحت درمان می شود.
از اینجا ســالمی هم عرض می کنیم به بلنــدای تاریخ به 
محتکران گران قدری که میلیون ها ماســک و دستکش و 
الکل طبی را احتکار کردند و بعضی هایشان اینقدر در نقش 
فرو رفتند که حتی در گرانی هم اجناس شان را نفروختند 

و زرشک طالیی نصیب شان شد.
علی برکت  الله، هر روز داروی درمان قطعی کرونا به دست 
دانشمندان خوش ذوق داخلی کشف می شود. البته پیدا 
کــردن درمان کرونا بــه تالش های دانشــمندان خالصه 
نمی شود، از روغن بنفشه، سیر و لیمو گرفته تا این آخری 

روم به دیوار! ادرار شتر برای درمان کرونا کشف شده اند. در 
بعضی از پکیج های سالمت حتی ما خودکفایی را رد کردیم 
و به مرحله صادرات به مردم مســتضعف آمریکا رسیدیم، 
این صادرات در حال شــکل گرفتن بود که چون ســفارت 
ســوئیس در حال انجام یک حرکتی مرتبط با زرشک بود، 

به نتیجه نرسید.
اندکی هم از دانشــگاه بگوییم. هر چند خیلی وقت است 
که جناب دانشــگاه را ندیده ایم و طبق شــنیده ها خیلی 
زیبا شــده ولی جانشــینش، کالس های مجازی یا همان 
مهنــدس  vclassاز ابتدای کرونا برای کالس های نظری 
با ما همراه بوده اســت. اینکه در ادامه چه اتفاق هایی رخ 
می دهد، اینکه سرنوشت ما چگونه می شود، اینکه ترکیب 
ماه رمضان و کرونا چه از آب درمی آید و اینکه دانشگاه ها از 
کی باز می شوند؛ سواالتی است که پاسخ آنها را فعال کسی 
نمی داند، پس تا شنبه ای که اوضاع به روال عادی برخواهد 

گشت، علی الحساب مراقب خود باشید.

رضا علیپور

صفحه آخر

شرح 
هجران
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