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ثمره شریف
هرچنــد کــم نیســتند 
از جمـــــع بـــــزرگ 
و  دانش آموختـــــگان 
دانشــگاه  دانشــجویان 
صنعتــی شــریف که در 
داخل یا خارج از کشور در ســطح باالی علمی 
و فناوری مشــغول تالش اند و خدمات فراوانی 
هم به جامعه علمی جهانی و هم به ایران عرضه 
می دارند ولی تکرار و اســتمرار درخشــندگی 
از همــان اوایل دبیرســتان در باالترین مراتب 
جهانی و تــداوم و اســتقامت بــر آن در تمام 
مراحل تحصیالت دانشــگاهی و افزایش عمق 
دانش به صورت آگاهانــه و هدفمند و به دور از 
هیاهوی حاکم بر بعضــی خودخواهی ها و فتح 
قله هایی که کمتر کســی تصور آن را داشــت 
باعث شــد مریم میرزاخانی بــه گونه دیگری 

مورد توجه قرار گیرد.
مریــم میرزاخانــی بــرای اهــل ریاضیــات 
شناخته شــده بــود و نیــز بــرای برخــی 
دانشــجویان رشته های مهندســی و سایرین. 
جریان ســازی های اجتماعــی رســانه ها در 
زمینه های علمــی معموال متأثــر از کارهایی 
اســت که در رســانه قابلیت عمومی ســازی 
دارند. اکثریت قریب به اتفــاق مطالبی که در 
زمان حیات مریم در رســانه ها مخصوصا ایران 
و تا حدی جهــان بایگانی شــده بــود، بعد از 
درگذشــت او بسیار بیشــتر مورد مراجعه قرار 

گرفت. 
واکاوی جنبه های مختلف شــخصیت او از نظر 
علمی و اخالقی یکی از اتفاقات نادر رســانه ای 
درباره شــخصیت های علمی ایرانی بود. تعدد 
مصاحبه هــا و پیام ها و مراســم بزرگداشــت 
نشــان دهنده این حقیقت بود که او باید بیشتر 
از آنچــه در دوران حیاتش رخ داد مورد توجه و 

عنایت قرار می گرفت.
یکی از مهم ترین ویژگی های مریم میرزاخانی 
این بود که توجهــی به تشــویق ها و جایزه ها 
نداشت و صرفا در مســیر علمی خویش زندگی 
کرد. به نظر می رســد نــه تنها بــه خاطر این 
ویژگی، بلکه به ســبب روحیه تالش، استقامت 
و تواضع مریم، برخی اســاتید با جدیت از او نام 
می برند و اصرار دارند که می تواند در این زمینه 

برای دانشجویان الگوی مناسبی باشد.
تعدد مراســم بزرگداشــت مریــم در یک بازه 
زمانی کوتاه بعــد از درگذشــتش در داخل و 
خارج از کشــور، نشــان از مقبولیــت علمی و 
اخالقی او در ســطح بســیار وســیعی داشت. 
چنیــن اقبالی قطعــا دالیل محکمــی دارد و 
پرداختن به ایــن دالیل، از اهداف مراســمی 
بود که دانشــگاه صنعتی شــریف در آخر آبان 
ماه برگزار کرد. حضور گسترده خانواده بزرگ 
شریف در این مراســم نشــان داد که به مریم 
در ادامه مســیر علمی این جمع بــزرگ، نگاه 

ویژه ای خواهد شد.
* مدیر روابط عمومی دانشگاه شریف
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کمک به زلزله زدگان با همکاری سلف
چهارشنبه  گذشته سلف دانشجویان این امکان را فراهم کرد که دانشجویان از پول 
غذای خود به زلزله زدگان کمک کنند و چون قرار بود هم پول دانشجو و هم سوبسید 
هدیه شود، دانشــگاه هم در این کار خیر ســهیم بود. اداره امور تغذیه چهارشنبه 
اعالم کرد که 1571 دانشجو در روز چهارشنبه این کار را انجام دادند و این کمک ها 

به صورت کنسرو در روز پنجشنبه دوم آذر برای مناطق زلزله زده ارسال شد. البته بعضی معتقد بودند که بهتر 
است ارسال کمک به صورت غذا نباشــد و در حال حاضر به اندازه کافی در مناطق زلزله زده غذا وجود دارد و 
نیازها چیزهای دیگری است. با این حال این گونه فعالیت ها به منظور کمک به هموطنان مان جای تقدیر دارد.

حلقه  وصل مهربانی ها...
حاتم اســتارت آپی است که دانشــجویان شــریف راه اندازی کرد ه اند. البته شاید 
نتوان به آن گفت اســتارتاپ؛ چون هدفش درآمدزایی نیست و در واقع یک سامانه  
خیریه اســت که امکان ارتباط خیرین و ســازمان های خیریه را فراهم می آورد و به 
انجام کارهای خیر سرعت می دهد. این سامانه  هوشمند که حدود یک سال است 

راه اندازی شده، امسال در همایش »کارآفرینان خّیر، خّیرین کارآفرین« به عنوان یکی از طرح های برگزیده 
انتخاب شد و دکتر ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آن تقدیر به عمل آورد. برای آشنایی بیشتر با این 

سامانه  خیریه  شریفی به سایت این سامانه hatamm.ir مراجعه کنید.

دغدغه های یک کارآفرین
یکی از آرزوهای اکثر بنیان گذاران استارتاپ ها جذب سرمایه گذار برای رشد تصاعدی 
کسب وکارشان است. اما برای جذب سرمایه ممکن است با سواالتی از قبیل »از چه 
راه هایی می توانم تأمین ســرمایه کنم؟«، »تامین ســرمایه به کدام روش برایم بهتر 
است؟« و... مواجه شوند. در کارگاه »چگونگی ارائه به سرمایه گذار« که امروز از ساعت 

15 تا 19 برگزار خواهد شد به این قبیل سواالت پاسخ داده می شود. دغدغه دیگر یک کارآفرین دانستن نحوه 
تنظیم قرارداد و مهارت مذاکره است. 8 آذر در کارگاه آموزشی »مذاکرات سرمایه گذاری و تنظیم قرارداد« به این 
مسائل پرداخته می شود. برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در این کارگاه ها به سایت vccup.ir مراجعه کنید.

بزرگداشت پدر موشکی
فردا ساعت 12:30 از سردیس های شهدای علم و فناوری دانشگاه در مقابل دانشکده 
کامپیوتر رونمایی می شود. در ادامه مراسم پاسداشت مقام دانشمند شهید حاج حسن 
تهرانی مقدم از ساعت 14:30 تا 16:30 در سالن جابر برگزار می شود. شهید تهرانی 
مقدم ملقب به پدر موشکی، از فرماندهان سپاه در جنگ ایران و عراق و فرمانده سازمان 

جهاد خودکفایی سپاه پاسداران بود. در این برنامه سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضا سپاه پاسداران در 
مورد عملیات موشکی رمضان 96 سخن می گوید. از قسمت های دیگر این برنامه اجرای سرود گروه »نسیم قدر« 
و شعر خوانی آقای کاویانی است. خانواده شهدای غدیر، هسته ای و مدافعان حرم نیز از میهمانان این برنامه اند.
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در  شــماره 739 خبــری در مــورد کارگاه   
رمزنگاری درج شد که در این باره خانم دکتر 
اقلیدس در تماســی بــا روزنامــه اعالم کرد 
که رســانا در حالی وی را به عنوان سخنران 
جلســه اول ایــن دوره معرفی کرده اســت 
که اصال درخواســت رســانا را قبول نکرده و 
خواســتار بررســی علمی این دوره بود. وی 
تاکید کرد که محتــوای این برنامــه نه مورد 
تایید اوســت و نــه آن را رد می کنــد و به وی 

ارتباطی ندارد.
گروه کوه روزهای 8 و 9 آذر ماه برنامه صعود   
به قله دائم برف را برای پســران تدارک دیده 
اســت. جلســه توجیهی این برنامه امروز از 
ســاعت 12 تا 13 در کالس 1 شهید رضایی 
برگزار می شــود. حضور در این جلسه برای 
شرکت کنندگان الزامی است. گروه، کوله و 
کیسه خواب در اختیار شرکت کنندگان قرار 

می دهد.
انتخابات سراسری شــورای مرکزی انجمن   
اسالمی دانشگاه امروز و فردا در همکف ابن 

سینا برگزار می شود.
دومین قدم از سلســله از نشست های رهرو   
فردا ساعت 16:30 در ســالن کهربا برگزار 
خواهد شــد. دکتر محمدعلی مداح علی، 
عضو هیئت علمی دانشــکده بــرق، و دکتر 
ابوالفضــل مطهــری، عضو هیئــت علمی 
دانشکده کامپیوتر ســخنرانان این جلسه 

هستند.
دکتر محمــد دورعلی عضــو هیئت علمی   
دانشــکده مهندســی مکانیک بــه عنوان 
دانشــمند برتر برگزیــده جایــزه ملی وقف 
لوح ســپاس، تندیس و هدیه خود را شامل 
20 سکه بهار آزادی برای ساخت مدرسه در 
مناطق زلزله زده به زلزله زدگان غرب کشــور 

اهدا کرد.
دختران دارای کمربند قهوه ای و مشکی در   
رشته کاراته فقط روزهای یکشنبه و سه شنبه 
همین هفته جهت معرفی به مربی و حضور 
در تمرینــات انتخابی تیم دانشــگاه مهلت 
دارند. بدین منظور به ســالن رزمی واقع در 

ساختمان قدیم تربیت بدنی مراجعه کنید.
مراسم رونمایی از رمان »مارال« نوشته دکتر   
بیــژن فرهانیه اســتاد دانشــکده مکانیک 
برگزار شد. این رمان را انتشارات کوله پشتی 

به چاپ رسانده است.

همه ما می دانیم این روزها فضای مجازی از پرنفوذترین رسانه ها در میان مردم است و جریان های رسانه ای تاثیر  بسزایی در شکل دهی یا حتی  تغییر رفتار و نگرش مردم دارند. به خاطر ماهیت شــبکه های اجتماعی ســخن هر فرد به راحتی با پخش شــدن در شبکه به سمع و نظر سایر گزارش
حاضران در این شبکه می رسد. در وهله اول هیچ کدام از افراد موجود در شبکه تاثیرگذار اصلی نیستند اما در نگاه کالن تر هم افزایی و تاثیرات متقابل این افراد 
بر هم، یک موج رســانه ای را شکل می دهد. حال این سوال مطرح می شود که آیا حاضران و فعاالن شــبکه های اجتماعی مسئولیتی در قبال جامعه نسبت به 
سخن هایشــان دارند؟ آیا این افراد در صفحات شــخصی خود هر چیزی را به دلخواه می توانند بیان کنند و یا نسبت به جمالتشان و تاثیرات آنها باید توجه ویژه 

داشته باشند؟

در روزهــای اخیــر اخبــاری مبنــی بر منع اســتفاده 
رانندگان تاکسی های اینترنتی از اپلیکیشن مسیریاب 
ویز )waze( توســط مقامات قضائی مطرح شــد و این 
مسئله در ســطح گســترده بازخوردهای مختلفی در 
شــبکه های مجازی داشــت. با توجه به همزمانی این 
اتفاق با ارائه یک اپلیکیشــن مشابه داخلی تولیدشده 
توسط دانشــجویان دانشگاه شــریف، برخی کاربران 
از چهارشــنبه ایــن فرضیــه را مطرح کردنــد که بحث 
ممنوعیــت اپلیکیشــن یادشــده ارتباطــی بــا ارائه 
مســیریاب دال دارد. عالوه بر این موضــوع افرادی با 
پخش تصاویر دیدار بعضــی از اعضای این تیم با رهبر 
انقالب نظرات و قضاوت های شــخصی خود را درباره 
ایــن افراد بیــان کردنــد و از آنها بــا عبارت هایی نظیر 
آقازاده و یا ژن خوب یاد کردنــد؛ در حالی که آن دیدار 
به اهدای مدال تعــدادی از مــدال آوران المپیادهای 
علمی مربوط می شــد. لذا صرفا به این دو دلیل، افراد 
در فضای مجازی به تخریب اعضای این تیم پرداختند 
بدون اینکه کوچک ترین تحقیقی در خصوص شخص 
آنها و فعالیت هایشان انجام دهند. این هجمه به قدری 
در توییتر شدید و در اصطالح ترند شد که به کانال های 
پرمخاطب تلگرام نیز ســرایت کرد و اوضاع را به ظاهر 
وخیم تر نمود. البته از سوی دیگر برخی از دانشجویان 
و فارغ التحصیالن دانشگاه نیز که بعضا آشنایی با این 
افراد داشــته اند به منظور توضیح حقایق پست هایی 

ارسال کردند. 
استارتاپ مسیریاب »دال« نیز به همت یک تیم متشکل 
از دانشجویان دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه 
تشکیل شده اســت؛ تیمی که شاید هرکدام از ما یکی 
از افراد آن را بشناسیم و از نزدیک از سوابق و تجربیات 
علمی و صنعتی آ نها باخبر باشیم. شاید قدیمی ترهای 
دانشکده کامپیوتر علی یادگاری ورودی 88 دانشگاه 
را به یاد داشــته باشــند که همزمان بــا تحصیل و پس 
از فارغ التحصیلــی تجربیات متعــددی در پروژه های 
مختلف داشته است و این بار در کنار سایر اعضای تیم 

دال که از دانشــجویان دانشــکده مهندسی کامپیوتر 
هســتند شــروع به ایجــاد مســیریاب دال کرده اند. 
دانشجویانی که این افراد را می شناسند همه از مدال ها 

و افتخارات علمی و تجربیات این افراد خبر دارند. 

نخبه کشی از منزل تک تک افراد جامعه
بیــان این نوع تحلیل ها و مســائل و شــیوع آن در بین 
افراد این قــدرت را دارد کــه باور به امــکان تولید یک 
محصول توســط دانشــجویان و نخبگان داخلی را در 
اذهان عمومــی از بین ببرد. همچنیــن از دیگر اثرات 
گسترش این مطالب، سلب جسارت ارائه و پیاده سازی 
یک راهکار برای مشــکالت جامعه از جانب نخبگان و 
دانشــجویان آن جامعه اســت. واضح است جامعه ای 
که مردم آن امیدی به رفع مشــکالت توســط نخبگان 
خود نداشــته باشــند و نخبگان نیز جســارت شــروع 
فعالیت هایی از این دست را در جامعه نداشته باشند، 
به سرعت به ســمت تباهی پیش  می رود. هنوز خاطره 
روزهای تحریم شدنمان از طرف گوگل پلی را فراموش 
نکرده ایم که کافه بازار ایرانی نگذاشت خدمت رسانی 
بــه کاربــران مختل شــود. کافه بــازاری کــه هنوز هم 

فروشندگان موبایل و برخی کاربران به آن تهمت هایی 
بی پایه و اســاس وارد می کنند. فرض کنید روزی ویز و 
گوگل مپ ما را تحریم کنند. آن وقت برنامه ما چه خواهد 
بود؟ به نظر می رسد این رفتارها ریشه در بدبینی های 
عمیق بیــن گروهی از مــردم و حکومــت دارد که تر و 

خشک را با هم سوزانده است.

اما از جامعه شریف چه برمی آید؟ 
وقتی با بر و بچه های استارت آپ دال صحبت کردیم و 
از منبع و منشــأ این تهمت ها پرسیدیم، با اینکه در این 
بازی فعاًل قربانی هستند توهم توطئه نزده و این موج را 
منتسب به جایی ندانستند و آن را صرفًا یک سوءتفاهم 

بزرگ در فضای مجازی قلمداد کردند. 
حال نوبت خانواده شریف است تا از یکی از اعضایش 
حمایت کند. مشکل بزرگ این است که موجی در توییتر 
در جهت مخالفت با دال راه افتاده است. اگر در توییتر 
هســتید، روشــنگری نمایید. همچنین می توانید در 
گروه های تلگرامی نسبت به روشنگری اقدام نمایید. 
پیشــنهادهای کانــال روزنامه را در حمایــت از »دال« 

دنبال کنید. 

تهمت های ناروا به یک استارت آپ شریفی

همه از »دال« حمایت کنیم
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سقوط تخم مرغ
ماجرا به زمانی برمی گردد که ناســا آزمایش هایی برای رســاندن وســایل و امکانات به 
سیاره ها و ایستگاه های فضایی شروع کرد و به خصوص راهکارهای رساندن بدون آسیب 
اجسام شکننده را بررسی کرد. از آن زمان هرساله در دانشگاه های مختلف مسابقاتی با 
نام »نجات تخم مرغ« برگزار می شود. در این مسابقه هدف اصلی رساندن سالم و سریع 

تخم مرغ از ارتفاعی خاص به زمین است و فاکتورهای زیادی از جمله وزن سازه و توانایی در خروج تخم مرغ پس از 
سقوط در تعیین امتیاز دخیل هستند. به همین منظور دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی چهارمین دوره  مسابقات 
خود را برگزار می کند که ثبت نام آن از طریق سایت mehrazsrttu.ir صورت می گیرد و مهلت ثبت نام هم تا 9 آذر است.

فینال جذاب ظهر جباری
مســابقات والیبال به نقطه   حســاس خود رسیده اســت. روز چهارشنبه مسابقات 
نیمه نهایی برگزار شد. این مرحله بر خالف مراحل قبل با قانون برد »سه ست از پنج 
ست« به جای »دو ست از سه ست« برگزار شد. تیم عمران با برتری قاطع 3-0 بر تیم 
مکانیک غلبه کرد و تیم مهندسی شیمی و نفت با نتیجه ی 3-1 صنایع را شکست 

داد. امروز ســالن جباری میزبان رده بندی و فینال مسابقات است. ساعت 12 دو تیم صنایع و مکانیک بازی 
دارند و ساعت 13:30 دو تیم عمران و مهندسی شیمی و نفت به مصاف هم خواهند رفت. تیم های فینالیست 

از اول مسابقات نشان داده بودند که تیم های قدری هستند و می توان فینال جذابی را انتظار داشت.

سیاحت در سیاست 96بــــــــخش  خـــــــبری آذر   4 شنبه    741 شماره 

 دیدار سعد حریری 
با رهبر انقالب 

سه شــنبه گذشــته خاطره ای از طارق متری، 
وزیر فرهنگ ســابق لبنان به نقل از مهاجرانی، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت اصالحات، 
در برخی خبرگزاری ها مطرح شــد. از آنجا که 
موضوع نســبتًا داغ و بســیار خواندنی بود، آن 
را برای شــما نیز منتشــر کردیم. طــارق متری 

می گوید:
همراه ســعد حریری به تهران سفر کردیم. قرار 
مالقات با آیت الله خامنه ای بود. )این دیدار در 
آذرماه 1389 انجام شــده است( قبل از دیدار 
قرار شد، جلســه ای با ســعد حریری به عنوان 
نخست وزیر داشته باشیم. شش وزیر هم همراه 
بودیم. جلســه در محل اقامت حریری در کاخ 
سعدآباد برگزار شد. ســعد حریری گفت: باید 
مساله خلع ســالح حزب الله را به عنوان مساله 
اصلی لبنان مطرح کنیم. من ســخنی نگفتم، 

اما همه تایید کردند.
وقتی وارد دفتر آیت الله خامنه ای شدیم، ایشان 
بسیار گرم و صمیمانه سعد حریری را در آغوش 
گرفت. جوانی و هوشمندی اش را تحسین کرد. 
از مرحــوم رفیــق حریری ذکر خیــری به میان 
آورد. از لبنــان بســیار تعریف کردنــد. ناگاه از 
سعد حریری پرسیدند، آقای نخست وزیر شما 
رمان »گوژ پشــت نتردام« را خوانده اید!؟ خب 
پیداســت که نخوانده بود! ســری تکان داد که 

معلوم نبود خوانده یا نه.
آیت الله خامنه ای گفــت: در این رمان یک زن 
بســیار زیبایی تصویر شده اســت. او زیباترین 
زن پاریس است. طبیعی است که قدرتمندان 
در صدد دستیابی به این زن هستند. الت های 
پاریــس، قداره کشــان، بانفوذهــا. امــا همه 

می دانند که آن زن زیبا، اسمش چی بود!؟ 
من گفتم ازمیریلــدا! آیت الله خامنه ای با تمام 
چشــمانش خندید و گفت احسنت! شما وزیر 

فرهنگ بودید!
آیت الله خامنه ای ادامه داد: همه می دانستند 
که ازمیریلدا یک دشــنه ظریف دســته صدف 
سپید بسیار تیز و کارا به همراه دارد. هرکس به 
او سوءنظری داشته باشد، ازمیریلدا در استفاده 
از آن دشنه تردید نمی کند. آقای نخست وزیر! 
لبنان مثــل همان زن زیباســت. لبنان عروس 
خاورمیانه اســت. خیلی ها به کشــور شما نظر 
دارند. اســراییل خطری است که شما را تهدید 
می کند. مگر تا خیابان هــای بیروت نیامدند؟ 
مگر مردم را نکشــتند؟ ویران نکردند؟ ســالح 
مقاومت مثــل همان دشــنه ازمیریلداســت. 
دشــمن را نومید می کند و امکان عمــل را از او 

می گیرد.
گفت وگوهــا ادامه پیدا کرد. اما ســعد حریری 
کلمه ای درباره ســالح حزب الله سخن نگفت. 
بعد از جلســه پرســیدم نگفتی؟ گفت: دیدی 
جلســه را چگونه اداره کرد و بحث را پیش برد. 

می شد مطرح کرد؟

گزارش هفته گذشته به دعوت روزنامه، سید علی میرفتاح به دانشگاه آمد. او سردبیر هفته نامه کرگدن و روزنامه اعتماد است. اهم مطالب گفته شده در 
این کارگاه دو ساعته به شرح زیر است: حسین شاهرخی

انحصار و اعتماد با هم شکست
در دنیای امــروز وضعیت رســانه ها و به 
تبع آن نشــریات کاغذی بسیار متفاوت 
از گذشــته شده است. در ســال های نه 
چندان دور اگر شما می خواستید مطلبی 
را نشــر دهید، حتما باید به یک رســانه 
رجوع می کردید و پس از گذراندن شرایط 
ممیزی به انتشار می رسیدید. امروز اما ما 
شاهدیم که با گسترش روزافزون فضای 
مجازی هر فــردی می تواند خودش یک 
رسانه باشد. افراد بسیار عادی غیر مشهور 
کانال تلگرامی درست می کنند و چند صد 
هزار نفر هم آنهــا را دنبال می کنند. این 
امر دو وجه مثبت و منفی دارد؛ از سویی 
شــما می توانید بدون مانع و در اســرع 
وقت با مخاطب ارتباط برقــرار کنید و از 
سوی دیگر در نبود سردبیر و ساختار، هر 
خبری فارغ از صحت و سقم آن می تواند 

منتشر شود.

حیف کاغذ نیست؟
شــرط اول نوشــتن آن اســت که شــما 

نســبت خود را با عالم مشــخص کنید. 
در این تعریف مشــخص می شود که ما 
در دنیــا چه کاره ایم؟ بعــد از آن به این 
سوال می رســیم که چه کســی وظیفه 
نوشــتن را بر دوش ما گذاشته است. تا 
به این ســواالت پاسخ داده نشود دست 
به نوشــتن زدن کاری اســت عبث. چه 
داســتانی در عالم وجود دارد که قبل از 
ما نگفته باشــند؟ فردوســی هزار سال 

پیش می گوید:
سخن هر چه گویم همه گفته اند

َبر باغ دانش همه ُرفته اند
این بدان معنا اســت که هزار سال پیش 
حکیم طــوس دریافته که ســخن نویی 
نمانده اســت که او بخواهد بگوید. پس 
آنچه می ماند فقط نوع و فرم بیان است. 
باید بکوشیم حرف خود را در فرم جدید و 

قابل عرضه بیان کنیم.

جان عزیزتان درست بنویسید
یکی از مشکالت اصلی روزنامه نگاری در 
حال حاضر، مسئله از بین رفتن ساختار 

زبان فارسی است؛ بحث آیین نگارش و 
صحیح نوشتن. ما برای انتقال پیام راهی 
جز زبان نداریم. متاســفانه در سال های 
اخیــر با ورود وســایل ارتباطــی جدید، 
توامان توجه ما به ساختار زبان کم شده 
است. اشتباهات فراوان امالیی، اغالط 
نگارشــی و ضعف تالیف هــا همه و همه 
ریشه در عدم توجه به ساختار زبان است. 
سعی کنید درست بنویســید و حتی در 
نوشــتن پیام های دوستانه و خصوصی، 

ساحت زبان فارسی را حفظ کنید.

مطمئن نیستی، ننویس
یکی از آیــات نورانی قــرآن کریم که فکر 
می کنــم باید به دیــوار همــه کالس ها 
بیاویزیم آیه 36 سوره اسراء است. خداوند 
می فرماید: »َواَل َتْقُف َما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلٌم 
وَلِئَك َکاَن 

ُ
ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُکلُّ أ ِإنَّ السَّ

َعْنُه َمْســُئواًل«. معنای کالم این اســت؛ 
و از آنچه به آن علــم نداری پیروی مکن، 
چون گوش و چشم و دل، همه  اینها مورد 
بازخواســت قرار خواهــد گرفت. عادت 

کنیم حرفی را کــه از صحت آن مطمئن 
نیستیم نشــر ندهیم. فضای مجازی پر 
اســت از یاوه گویی و شایعات بی اساس. 
فقط مطلبی را بگوییم که مطمئن هستیم 
صحیح اســت و عــالوه بــر آن گفتنش 

سودمند است. 

فقدان دایره لغات وسیع
برای اینکه نویسنده خوب و روزنامه نگار 
خوبی باشــید، ســعی کنید دایره لغات 
خود را افزایش دهید. این مهم به دست 
نمی آید مگر با خواندن مدام. با یکدیگر 
گروه های کتاب خوانی تشــکیل دهید 
و رمان های بــزرگ و تاثیرگذار را بخوانید 
و بعــد بــا هم بــه نقــد آن بشــنیدید. از 
نویســندگان داخلــی هم نوشــته های 
مرحوم خسرو شاهانی، کیومرث صابری 
فومنی )گل آقا( و منوچهــر احترامی را 
به شــدت توصیه می کنم بخوانید. بر اثر 
خواندن زیاد، هم دایره لغات شما افزایش 
پیدا می کند هم به فــرم دلخواه خود در 

نوشتن می رسید.

اصالتا اهــل آنتالیا  گزارش
است. در استانبول نیلوفر زمانی

درس خوانده. پس از اتمام تحصیالت 
خود در شــرکت یونیلیور مشغول به کار 
شــده و به تازگی بــرای مدیریت زنجیره 
تأمین یونیلیور ایران انتخاب شده است. 
عمر کوتســال در زنگ صنعتــی که روز 
سه شنبه در سالن آمفی تئاتر با همکاری 
انجمن علمی دانشــکده صنایع برگزار 
شــد مهمان ما بود و از تجربیات خود در 
زمینــه زنجیره تامیــن با دانشــجویان 
صحبت کرد. کوتســال از مدیران ارشد 
یونیلیور ایران اســت. یونیلور شــرکتی 
چندملیتی و بین المللی است و در زمینه  
مدیریت زنجیره تامین توانسته است در 
میان بهترین کمپانی هــای جهان قرار 
بگیرد و به رقابت بپردازد. به گفته آقای 
کوتســال توســعه پایدار از اصلی ترین 

اهداف یونیلیور است.
کوتســال پــس از معرفی ســابقه خود 
و یونیلــور، بــه معرفی زنجیــره تامین و 

اهمیت آن پرداخت. اگرچه انگلیســی 
را بــا لهجــه ای غریب صحبــت می کرد 
امــا حرف هایش بــه راحتــی قابل فهم 
بــود. در میــان صحبت هایــش برخی 
قسمت ها تاکید بیشتری داشت. ٪70 
از تصمیم های مشتریان در حین خرید 
گرفته می شــود از این رو شرکت ها باید 
بتواننــد در همان مدت کم مشــتری را 
تحت تاثیر قرار دهند تا انتخاب او باشند. 

بدین منظور باید بســته بندی مناســب 
باشــد، در طول ســال پروموشــن های 
مختلــف گذاشــته شــود؛ محصوالت 
متنــوع از برندهــای مختلــف عرضــه 
شــود. به همین خاطر است که شرکتی 
همچون یونیلیــور محصوالت متنوعی 
با برندهای گوناگــون ارائه می دهد؛ از 
لوازم بهداشــتی گرفته تــا چایی. او در 
رابطه با اهمیت مطالعه بازار نیز صحبت 

کرد. برای پیش بینی های درست و قابل 
اعتماد باید بازار هدف به خوبی بررسی 
شــود. به طور مثال یونیلیور باید بداند 
بــازار ایران در زمســتان چقدر تقاضای 
شــامپو دارد. واحدهای تولید، توزیع، 
فروش و... بر مبنای پیش بینی درست 

می توانند برنامه ریزی کنند. 
کوتســال همچنین در رابطه با وظایف 
خود صحبت نمود؛ درباره اینکه چگونه 
با افــراد مختلف ارتبــاط برقرار می کند 
تــا در صورتی کــه زنجیــره تامین دچار 
هرگونــه اختاللی شــد، آمادگــی رفع 
مشــکل را داشته باشــند. پس از اتمام 
سخنرانی، آقای کوتسال به پرسش های 
دانشــجویان پاســخ دادنــد و آنــان را 

راهنمایی نمودند.
این زنــگ صنعت هم به همــت فعاالن 
انجمــن علمی دانشــکده مهندســی 
صنایــع به خوبــی پیش رفــت. منتظر 
جلســات بعدی زنگ صنعت دانشکده 

صنایع با برنامه های جذاب تر باشید.

خالصه ای از کارگاه روزنامه نگاری 24 آبان

روزنامه نگار درونت را بیدار کن

مدیر زنجیره تأمین یونیلور در آمفی تئاتر مرکزی

مهمان ویژه انجمن علمی صنایع
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شنبه شب، تلفن همراه  پرویز شریفی، مسئول گزارش
سالن مرحوم جباری زنگ می خورد و دستور 
می رســد که فــردا صبــح )روز تعطیــل( به 
دانشــگاه بیاید. چرا؟ سه شــنبه روز بزرگی 
است و باید برای آن، ظرف چند روز سالن را 

آماده کرد.
از چند هفته قبل، روابط عمومی دانشــگاه 
مراسم بزرگداشت استاد فقید و ریاضی دان 
برجسته جهانی، خانم دکتر مریم میرزاخانی 
را اطالع رسانی کرد. سه شنبه عصر روز 30 
آبان 96، ساعت 16:30 برنامه با تالوت قرآن 
کریم با صوت زیبای محمدحسن سعیدی، 
دانشجوی کارشناســی مکانیک آغاز شد. 
سپس مجری خوش زبان برنامه خانم علومی 
یزدی پشت تریبون رفته و پس از قرائت یک 
دکلمه در وصــف پروفســور میرزاخانی، به 

مهمانان خیر مقدم گفت.
سخنران اول دکتر فتوحی، رئیس دانشگاه 
بود. وی 10 دقیقه از روی کاغذ ســخنرانی 
کرد و از میرزاخانی و منزلت علم و عالم تجلیل 
به عمل آورد و ســخنان جالبی در خصوص 
انسان سازی در دانشگاه گفت. در پایان نیز 

از پیروزی جبهه مقاومت بر داعش غافل نشد 
و این پیروزی را به عموم تبریک گفت.

نفر بعــدی دکتــر رضــا منصوری، اســتاد 
دانشــکده فیزیک بــود. وی در همان ابتدا 
گفت که قصد دارد در این فضای احساسی، 
حرف هایی جدی در خصوص علم و مســیر 
علمی کشور بگوید. وی ابتدا با مرور سابقه 
تاریخی علم در کشور صحبتش را آغاز کرد و 
علم و آزاداندیشی در دوران آل بویه را بستری 
متعالی برای رشــد علمی معرفی کرد و آن را 
در مقابل جزم اندیشی های دوره های بعد، 
خصوصًا در سلسله صفویه قرار داد. پس از 
آن به امروز بازگشت و سیستم علمی کشور را 

با لحنی آرام مورد انتقاداتی شدید قرار داد.
سخنران بعدی خانم دکتر زهرا گویا، استاد 
ریاضی دانشــگاه شهید بهشــتی بود. وی 
اســالیدهایی را آمــاده کرده بود و بیشــتر 
در خصوص شــخصیت دکتــر میرزاخانی 
صحبت کرد و تواضع و تــالش مداوم وی را 

یادآوری نمود.
بعد از خانم گویا، دکتر امیر جعفری، استاد 
ریاضی دانشــگاه صنعتی شــریف پشــت 
تریبون آمد که کاری بســیار سخت داشت. 

او قرار بود ریاضیات توسعه داده شده توسط 
دکتــر میرزاخانی را برای حضــار ارائه دهد. 
البته در ابتدا متوجه نشد که پخش اسالیدها 
دچار مشکل شده است ولی وقتی موضوع 
حل شــد، مطالبش را به صــورت تصویری 
ارائــه داد و به کارهای بزرگی اشــاره کرد که 
میرزاخانی در فضای هندسه غیر اقلیدسی 
انجام داده بود. پس از آنکه غلظت علمی فضا 
زیاد شــد، نوبت به مراسم اهدای دانشنامه 
کارشناسی ریاضی مریم میرزاخانی در رشته 
ریاضی رسید تا مقامات دانشگاه آن را به پدر 
و مادر پروفســور اهدا نمایند. دکتر فتوحی 
)رئیس دانشــگاه(، دکتر ســتاری )معاون 
علمی رئیس جمهــور(، دکتر ســهراب پور 
)رئیس اسبق دانشــگاه(، دکتر رشتچیان 
)معاون آموزشی دانشگاه(، دکتر حسینی 
)معــاون فرهنگــی دانشــگاه(، خانم دکتر 
ایرجی زاد )استاد شهیر فیزیک دانشگاه( و 
خانم دکتر فیروزآبادی )مشاور سابق رئیس 
دانشــگاه( روی ســکو آمدند و دانشــنامه 
کارشناسی میرزاخانی را به همراه تابلویی از 
شــعری در وصف وی، به پدر و مادر وی اهدا 
کردنــد. از نکات جالب ایــن بخش، پخش 

کارنامه کارشناســی وی از نمایشــگرهای 
سالن بود که به ویژه برای دانشجویان بسیار 

جذاب به نظر می رسید.
پس از این قسمت پرده های سن بسته شد تا 
پنل مربوط به معرفی بنیاد میرزاخانی معرفی 
شود. اعضای پنل را مهندس میرزاخانی )پدر 
اســتاد مریم میرزاخانی(، دکتر مشایخی، 
دکتر آســرائی و خانم حائری زاده تشــکیل 
دادند و بنیاد را معرفی کردند. در این قسمت 
ابتــدا میرزاخانی پــدر از روی متن، اهداف 
بنیاد را معرفی کرد. پس از وی دکتر مشایخی 
مثل همیشه با استدالل های سیستمی خود 
از این حرکــت حمایت کرد و دیگران را نیز به 
حمایت از این بنیاد فراخواند. ســپس دکتر 

آســرایی به ذکر خاطــره در خصوص خانم 
میرزاخانــی و یادبودهــای خارج از کشــور 
پرداخت و در نهایت خانم حائری زاده، مدیر 
وقت مدرســه فرزانگان، از منظــر تربیتی و 
شخصیتی به خانم میرزاخانی و جایگاه این 

بنیاد پرداخت.
در پایان نیز گروه موسیقی به رهبری علیرضا 
قربانــی که کمتر از شــش ماه پیــش نیز در 
بزرگداشت آزادسازی خرمشــهر به شریف 
آمده بود، مجددًا روی سن رفت و مجلس را 
با موسیقی زیبای خود به فیض رساند. پس 
از آن حضار جهت پذیرایی با تدارک مجموعه 
شریف پالس وارد البی تاالرها شدند و مراسم 

پس از 4 ساعت به پایان رسید.

خالصه ای از مراسم بزرگداشت استاد مریم میرزاخانی

عصر سه شنبه به احترام مقام علم

در حاشیه

مراســم بزرگداشت مقام دکتر مریم میرزاخانی به نحوی بسیار شــکیل و آبرومند برگزار شد. ولی قطعًا بدون حاشیه نبود که در این قسمت به رسم همیشه که حاشیه ای بر رویدادها کار می کنیم، چند اشتباه را یادآور 
می شویم.

دکتر گویا در بخشــی از صحبت هایش گفت که پدر مریم اصرار دارند او   
را اسوه نکنیم، بلکه الگو بدانیم! که خب الگو و اسوه یک معنی دارند و 

احتمااًل منظور از اسوه، اسطوره بوده.
را  میرزاخانــی  پروفســور  ریاضیــات  بــود  قــرار  دکتــر جعفــری   
به زبانی ســاده بــرای حضار توضیــح دهد کــه در جملــه اول خود 

گفــت هندســه ریمانــی و تقریبــًا نصــف جمعیــت از مــدار خارج 
شــدند! ضمن آنکه تــا چنــد دقیقه در حــال ارائــه بود کــه ناگهان 
متوجه شــد هیچ یــک از اســالیدهایش پخش نشــده اســت. لذا با 
 اصالح سیســتم دوبــاره مطالــب را ارائــه داد و مخاطــب را به خود 

جذب کرد.

دکتر آســرایی در پایــان صحبت هایــش در پنل معرفــی بنیاد مریم   
میرزاخانی، بــه ابجــد نــام میرزاخانی پرداخــت و گفت که شــاید 
خیلی ها خوششــان نیاید ولــی ابجد نام او می شــود 1209 که اگر 
در اینترنــت عبــارت 1209 َانــگل نامبر را جســتجو کنیــد متوجه 
می شــوید که وی بخشــی از شــخصیتش را از کجا گرفته اســت. ما 

سخنرانی متفاوت دکتر فتوحی

جمله برگزیده: ما در دانشگاه به علوم پایه و محض، به ریاضیات، به فیزیک، به علوم انسانی و بیش از همه به خود انسان بها می دهیم و قطعا در پرداختن به آ نها محاسبه  سود و زیان نخواهیم کرد
در ابتدای مراســمی که در روز سه شــنبه 30 آبان ماه به مناسبت بزرگداشــت مریم میرزاخانی در سالن جباری برگزار شــد، دکتر فتوحی، ریاست دانشــگاه نکات جالب توجهی را ذکر کرد که برخی از نکات مهم این 

سخنرانی در ادامه آمده است: 

» آنچه مریــم میرزاخانی به مــا آموخت، در درجه اول شکســتن تابوی   
توقف، رکود و کندی حرکت زنان به ســوی قله های پیشرفت بود که در 
یک حاشیه  نادرست از سنت ما جای گرفته است و شاید برخی دوست 

دارند آن  را حفظ کنند.«
» او نشــان داد در مورد خصایص ذاتی انسان و در سرشت آفرینش زن و   
مرد تفاوتی وجود ندارد و همان طور که قرآن می فرماید: »إّنی ال اضیع 
عمل عامل منکم من ذکر او انثی«. برای خداوند تفکیک جنسیتی در 

مرتبه   علم و عمل انسانی مطرح نیست.«
»علم در ســنت دینی و ملی ما همواره مقدس بــوده. این تقدس ذاتی   
اســت و ارتباطی با جریانات تاریخی و سیاســی ندارد. علــم از طریق 
نشان  دادن حقیقت، انسان را به راه درست رهنمون می کند و از طریق 
آشــکار کردن آثار صنع الهی، خضوع و تســلیم به بار مــی آورد. از این 
جهت شاید مفهوم علم، نزدیک ترین مفهوم به دین باشد و بیراه نیست 
اگر علم و دین را دو رود جاری از یک سرچشــمه بدانیم که در نهایت هم 

به یک دریا که همان دریای معرفت بشری است، سرازیر می شود.«
»ما امروز میراث دار فرهنگ و تمدن هستیم و مریم میرزاخانی بار دیگر   
شکوه دوران درخشــان فارابی و خواجه نصیر و خوارزمی را که می رفت 
به دست فراموشی سپرده شود، یاد آور شده اســت و به ما برای رسیدن 

به همان مجد و شکوه، امید و اعتماد به نفس داده است.«

»تردیدی نیســت یکــی از مهم تریــن عوامل شــرافت و قــدر و منزلت   
دانشگاه مان، نخبگانی هســتند که در رأس آنها مریم میرزاخانی قرار 
دارد و به همین دلیل یکی از برنامه ها و راهبردهای دانشــگاه صنعتی 
شــریف جذب، پــرورش و به کارگیــری همیــن نخبگان در دانشــگاه 
است. ما نخبگان را می شناســیم. می دانیم نخبگی صرفا به گذراندن 
چند درس و گرفتن نمره نیســت. می دانیم نخبگی به معدل نیســت. 
می دانیم نخبگی به مهارت صرف در مقاله نویســی نیســت. البته این 
را می دانیم که حرکت در مرزهای دانش و تولید علم راســتین و اصیل، 
زمینه  رشد و توسعه را نیز فراهم می کند اما این را هم می دانیم که نخبه 
کسی است که علم در وجودش می جوشــد و سرازیر می شود و این علم 

را با هیچ گونه خط کشی نمی توان اندازه گیری کرد.«
» دانشــگاه شــریف خودش را نســبت به مشــکالت جامعه مســئول   
می داند. دنبال اســتقالل نسبی مالی و علم نافع اســت اما هیچ کدام 
از ایــن ارزش هــا موجــب نمی شــود روی نخبگانش قیمــت بگذارد. 
هیچ کدام مانع ســرمایه گذاری روی مریم میرزاخانی ها نخواهد شد. 
ما در دانشــگاه به علوم پایه و محض، به ریاضیات، بــه فیزیک، به علوم 
انسانی و بیش از همه به خود انسان بها می دهیم و قطعا در پرداختن به 

آنها محاسبه  سود و زیان نخواهیم کرد.«
»در دامان مان هزاران مریــم میرزاخانی داریم. اگر آ نها را نشناســیم و   

پرورش ندهیم، کوتاهــی کرده ایم. در پایان همان طــور که مطلع اید، 
امروز برای همه مــردم ایران و منطقــه و آزادگان جهان نیــز روز خوب و 
مهمی اســت. اینک در حالی در این مکان مقدس از مریم میرزاخانی 
تجلیل می کنیم که آخرین بقایا و ســیطره ســال ها جنایت و خشونت 
شجره خبیثه داعش و افراطی گرایی فروریخته است و کشور عزیزمان 
و منطقه و جهان خــود را مدیون رشــادت ها و مجاهدت های خالصانه 
و ایثارگرانــه جوانمردانی می داند که جــان عزیز خود را بــرای آرامش 
و امنیت مــا قربانی کردند. یــاد همه اســتوارهای مقاوم، شــهیدان و 
ایثارگران و ســرداران دفاع مقدس را گرامی داشته و سپاس و درود خود 

را به محضر همه آنها تقدیم می دارم.«
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جمله برگزیده: ما نسبت به هر استعدادی که کشف نمی کنیم یا می کشیم، در پیشگاه خداوند مسئولیم

در آن بخش از برنامه که پنل معرفی بنیاد میرزاخانی برگزار شد، پس از قرائت اهداف بنیاد و صحبت های دکتر مشایخی و آسرایی، نوبت به مهندس میرزاخانی، 
پدر دکتر مریم میرزاخانی رسید که بسیار جالب توجه بود. وی برای شروع صحبتش به قرآن کریم متوسل شد و آیاتی از سوره تکویر را قرائت کرد تا به آیات شریفه 

ْنٍب ُقِتَلْت« رسید. پس از آنکه صلواتی از جمع گرفت، به تفسیر این آیه پرداخت.
َ

يِّ ذ
َ
ا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت« و »ِبأ

َ
» َوِإذ

وی گفت: »این دو آیه از ســوره تکویر به پدیده زنده به 
گور کردن دختران در عصــر عرب جاهلی می پردازد و 
می پرســد که آنها به کدامین گناه کشــته شدند؟ مگر 
نه اینکه قرآن برای تمام اعصار و مکان هاســت؟ امروز 
که دیگر دختری زنده به گور نمی شــود بلکه دختران 
بســیار هم نزد جامعه و خانواده عزیزند. پس مصداق 
امروزی این آیه چیســت؟ به اعتقاد آیت الله طالقانی 
مصداق امروزی این آیه استعدادهایی است که یا کشف 
نمی کنیم و می میرند و یا استعدادهایی که می کشیم. 
اینکه بسیار بدتر اســت. زنده به گور کردن روح از زنده 
به گور کدن جســم بسیار بدتر اســت. ما نسبت به هر 
استعدادی که کشف نمی کنیم یا می کشیم، در پیشگاه 

خداوند مسئولیم.«
میرزاخانی بحثش را اینگونــه ادامه داد: »امثال مریم 
زیادند. حتی بسیار بهتر از مریم. مریم را بزرگ نکنید. 
شــما غلو می کنید. او دختر من است. من با او برخورد 
داشــتم و زندگی کــردم. او یکی بود مثــل خیلی های 
دیگــر در این جمع و در این مملکــت. او صرفًا تالش و 
ممارست داشت و به موفقیت هایی رسید. از او اسطوره 
نسازید. اسطوره ها دســت نیافتنی هستند. نگذاریم 
مریم دست نیافتنی شــود. بگذریم الگویی باشد برای 
هزاران مریمی که هنوز کشف و شکوفا نشده اند. فقط 

که ریاضی نیست، شیمی هســت، فیزیک، پزشکی و 
...«. وقتی صحبت های وی به این نقطه رسید جمعیت 
وی را با تمام وجود تشویق کرد که مهندس میرزاخانی 
با ادب و فروتنی گفت که برای تشویق این صحبت ها را 

نمی کند، بلکه توجه حضار را می طلبد.
سپس استفن هاوکینگ را مثال زد که در شرایطی که 
94 درصد معلولیت دارد و حتی احساساتش را با یک 

دســتگاه منتقل می کنــد و زبان خــاص برایش ابداع 
کرده انــد، علم را جلــو می برد و این ممکــن نبود مگر 
آنکه در این حد به وی توجه می شــد. وی با تمسک به 
همین مثال اهمیت توجه به استعدادها را مطرح نمود 
و از همه خواهش کرد تا آبروی خود را وســط گذاشته 
و به اهداف بنیاد که همانا شناســایی و حمایت مادی 
و معنــوی از اســتعدادهای جوان اســت، جامه عمل 

بپوشانند.
میرزاخانی در پایان صحبت هایش به مسئولین دولت 
رسید. با توجه به حضور دکتر ســتاری و ذکر نام وی از 
جانب دکتر آسرایی به عنوان یک شریفی داخل دولت، 
در خصــوص وی اینطــور گفت: »آقای دکتر ســتاری 
امروز عزیزند، فــردا وزیرند، پس فردا نخســت وزیرند، 
چهــار روز بعدش بیکارند! ما پیش از آنکه ایشــان را به 
عنوان مقام کشــوری بشناســیم، به شخصیت ایشان 
احترام می گذاریــم.« همچنین به اعالم حمایت دکتر 
نجفی اشاره کرد و از وی نیز نه به عنوان شهردار تهران 
و شــخصیتی مورد احترام برای کمک بــه این فعالیت 
دعوت کــرد. وی در پایان گفت که ایــن کار نمی تواند 
بدون کمک دولت به سرانجام برسد ولی خواهش کرد 
که فرش قرمزی برای این موضوع پهن نشود و افراد نه 

با سمت دولتی که به صورت شخصی وارد گود شوند.

در جست وجوی نخبگان جوان 
این مرز و بوم

یکی از قسمت های جالب برنامه روز سه شنبه، 
معرفی بنیاد مریم میرزاخانی بــود. این بنیاد با 
هدف شناسایی استعدادهای جوان در سراسر 
کشور و حمایت مادی معنوی ایشان پایه گذاری 
شد. دکتر مشایخی در خصوص این طرح گفت: 
»این کار، کار بزرگی است. چشم انداز ما این است 
که در سطح کشور گسترش یابد و استعدادهای 
جوان را کشــف و حمایت کند. این استعدادها 
لزومًا مربوط به مهندســی یا علوم پایه نیســتند 
و ممکن اســت در رشــته های متعدد دیگر مثل 
فلسفه و علوم انســانی و... وجود داشته باشند. 
مهم این اســت که همه در این کار بزرگ و حجیم 
مشارکت کنند و بتوانیم استعدادهای خدادادی 
این کشور را که مغزهای نخبگی هستند پیدا کرده 
و به تولید انبوه برسانیم تا به امید خدا از این سیر 
پیوسته ای که از گذشته داشته ایم کنده شویم و 
دوران شکوهمند ایران را یک بار دیگر رقم بزنیم.«

 میرزاخانی پدر: مریم را اسطوره نکنید

 هم این عبارت را جســت وجو کردیــم که دیدیم به یــک خرافه غربی 
تعلق دارد!

در قســمتی که قرار بود گروه علیرضــا قربانی روی ســن بیاید، آنقدر   
دیر کردند کــه مجری خوش زبــان برنامه دائم مشــغول شــعرخوانی 
 بود تــا ریتــم برنامــه حفــظ شــود و مجلــس را به شــب شــعر تبدیل 

کرده بود.
نور ســالن هیچ گونه قابلیت تنظیمی نداشت در حالی که می توانست   

نقشی اساسی در هدایت توجه مخاطب ایفا کند.

کلیپ های تهیه شــده در این برنامه از کیفیت بســیار باالیی در تدوین   
و جلوه های نمایشــی برخوردار بودند. پویانمایی هــای زیبا به انتقال 
محتوای خوب تهیه شده بســیار کمک کرد. ضمن آنکه سوژه هایی که 
در کلیپ های متعدد برنامه حضور داشــتند قابل توجــه بود. از رجال 
سیاسی تا هنرمند و کارآفرین و نوبلیست های مختلف در این کلیپ ها 

صحبت کردند.
ویژه نامــه ای بــه صــورت کتابچه بــرای دکتــر میرزاخانی تهیه شــده   
بود کــه در آن تقریبًا هــر چیز برای شــناختن اولیــه میرزاخانی وجود 

داشــت. هــم دســتاوردهای علمــی وی بــه همراه شــرح آنهــا و هم 
بازتاب رســانه ای فقدان وی و مجموعــه قابل توجهــی از عکس های 
 مربــوط بــه دوران مختلــف زندگــی او در ایــن کتابچــه جمــع آوری

 شده بود.
ســخنرانی نکردن مقامات یکی از مهم ترین نقاط قوت این برنامه بود.   
هر کس که پشــت میکروفون رفت فارغ از تشــریفات توانست صحبت 
کند و ایــن باعث شــد حرف های حســابی زیــادی در این مراســم به 

مخاطبان عرضه شود.

دکتر منصوری: میرزاخانی در شریف استاد نمی شد

جمله برگزیده: ما به ناچار برای بزرگداشت او اینجا جمع شده ایم. چون دیگران چنان به بزرگی او پرداختند که دیگر نمی توانستیم آن را کتمان کنیم.
یکی از سخنران ها دکتر رضا منصوری، عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک بود. محور صحبت های وی جایگاه علم در تاریخ ایران از آل بویه تا امروز بود و در ضمن آن انتقادات خود را از رویه فعلی کشور در زمینه علم 

اعالم کرد. منصوری صحبت های خود را این گونه آغاز کرد: 

»از خانــواده میرزاخانی کســب اجــازه می کنم تا در این مراســم عاطفی 
حرف هایی غیرعاطفی بزنم. میرزاخانی در ایران متولد شد، در ایران آموزش 
خوب دید، در آمریکا ریاضیدانی برجســته شــد، در آمریکا زندگی کرد اما 

ایرانی ماند و هرگز به ایران و اجداد ایرانی اش پشت نکرد.«
وی به اهمیت تاریخ و ریشــه اشــاره کرد. از شــوکت ایران در ازمنه گذشته 
صحبت کرد و وضعیت امروز را پس از یک حضیض تاریخی در دوره قاجار، 
وضعیتی مطلوب از لحاظ ایفای نقش در منطقه و تا حدی جهان اعالم کرد. 
اما پایداری اثربخش در جهان را وابسته به بهره مندی از علم پایدار دانست. 
وی اوج دوران شــکوفایی علم در ایران را مربوط به دوره حکومت آل بویه و 
شکل گیری کرســی های آزاداندیشی به معنای واقعی دانست که از دل آن 
فارابی، خوارزمی، ابن سینا و... بیرون آمدند. آل بویه نشان داد که ایرانیان 
عالوه بر نخبگی در کشورداری، در علم نیز نخبه پرور هستند. روندی که با 
آغاز حکومت اقتدارگرا و جزم اندیش صفوی متوقف شد. روندی که از دوره 

سلجوقی آغاز شده بود.
ســپس به وضعیت امروز رســید و جامعه ایــران را در یک گــذار به مدرنیته 
دانست. وی اشــاره کرد که در جمهوری اســالمی به دنبال احیای دوران 

طالیی علمی خود هســتیم اما نمی دانیم کدام دوران؛ آل بویه یا صفوی؟ 
از کرسی های آزاداندیشی سخن می گوییم در حالی که کاری کرده ایم که 
آزاداندیشی از پجامعه رخت بربندد. در ایجاد نهادهای علم بی نظیر بوده ایم 

اما به ساز و کار آن بی توجه مانده ایم.
ســپس ادامه داد: »ما نخبگی علمی را در قید اخــالق می دانیم. ما مریم 
میرزاخانــی را در قید هنجارهای ظاهری او می دانیــم. او اگر در ایران بود 
قطعًا در استخدام دانشگاهی دچار مشکل می شــد. نه می توانستیم او را 
ریاضی دان تربیت کنیم و نه می توانستیم او را به کار گیریم. ما به ناچار برای 
بزرگداشت او اینجا جمع شده ایم. چون دیگران چنان به بزرگی او پرداختند 

که دیگر نمی توانستیم آن را کتمان کنیم.«
منصوری این گونه ادامه داد که ما اسباب متعبد کردن را فراهم آورده ایم ولی 
اسباب شکوفایی را فراهم نکردیم در حالی که دیگران این کار را می کنند. 
برای میرزاخانی هم چنین کردند و او بزرگ شــد در حالی که ما امثال مریم 
میرزاخانــی را بزرگ نمی خواهیم. مــا او را در قید ظواهری می خواهیم که 
یک قرائت خاص از مذهب می خواهد. همان گونــه که صفویه مالصدرا را 

بزرگ نمی خواستند. 

وی در پایان صحبت هایش بخش دفاعی و بخش خصوصی را از این انتقادات 
بری دانســت و گفت که این دو نهاد تنها بخش هایی هستند که می توانند 
همگام با دانشــگاه، محیطی آرام برای شکوفایی اســتعدادهای کشور به 
وجود آورند. وی معتقد اســت که این دو بخش چــون نتیجه می خواهند، 
می توانند از موانع ذهنی موجود و مغلطه های مزاحم شکوفایی و پیشرفت 
عبور کنند. هر چند بخش خصوصی تا به امروز درکی ابتدایی از حمایت از 

علم داشته است و به ساختمان سازی محدود شده است.



بیکار ننشستیم
پس از آنکه حادثه غمناک زلزله کرمانشاه چندی پیش کشور را عزادار کرد، خانواده  گزارش

شــریف بیکار ننشست و هر گروهی مشغول به کاری شــد که در رأس آنها جمعی از پیمان ملک محمدی
دانشــجویان شــریفی از طرف گروه فردای ســبز و هیئت الزهرا )س( با جمع آوری کمک های نقدی و 
غیرنقدی و همچنین خدمت رســانی در اردوی جهادی مناطق زلزله زده به یــاری مردم مصیبت زده 

کرمانشاه شتافتند. گفتنی است که بسیج و گروه جهادی شهید وزوایی نیز عالوه بر جمع آوری برخی 
کمک ها، به شناسایی بخشــی از مناطق زلزله زده و گزارش به مقامات مسئول پرداختند. البته اینها 
صرفًا امدادرسانی های گروهی بود و در کنار اینها کارهای فردی زیادی انجام شد که به طور مثال می توان 

به هدیه 20سکه ای دکتر دورعلی به بازسازی مدرسه اشاره کرد.
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»در روز اول و  دوم پس از زلزله مردم با کمبود برخی اقالم مانند چادر، بخاری نفتی، پتو و... مواجه بودند. پس از آن کم کم با رسیدن موج کمک های گسترده مردمی و همچنین کمک های ارتش، سپاه و هالل احمر، 
وضعیت هر روز بهتر از قبل شد تا اینکه نیازهای فوری امدادی یعنی نیازهای اصلی مردم برای زنده ماندن، تقریبا در همه جا رفع شد. برخی از خانه  ها آسیب زیادی ندیده یا فقط دیوارهای آن ترک کوچکی برداشته 
اســت، اما مردم بر اثر نگرانی از فروریختن ساختمان به دلیل آسیب وارده، یا نگرانی از زلزله های بعدی، نمی توانند در آن ساکن شوند. ممکن است در روزها و هفته های آینده به دلیل فروکش کردن موج کمک های 
مردمی، ساکنان مناطق زلزله زده دچار مشکالتی شوند، که حل این موضوع نیاز به ادامه توجه مردم نیکوکارمان، و همت مضاعف مسئوالن کشور دارد. در حال حاضر به نظر می رسد مهم ترین نیاز مردم در مناطق 
زلزله زده، ســرعت در بازسازی خانه های آســیب دیده و  همچنین اندیشیدن راهکاری برای اسکان سریع مردم در ســرمای فصل زمستان )از قبیل تهیه کانکس( اســت.« آنچه خواندید شرحی از وضعیت مناطق 
زلزله   زده کرمانشــاه از طرف شــاهدان عینی بود. هفته پیش با مسئوالن فردای سبز و هیئت در مورد جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی دانشجویان، اســاتید و کارمندان دانشگاه و اردوی جهادی این گروه و 

هیئت الزهرا صحبت کردیم.

چند نفر در این برنامه شرکت داشتند؟
تعداد اعضای حاضر در برنامه خدمت رســانی به زلزله زدگان کرمانشاه، از 
طرف خیریه حضرت زهرا )س( و فردای سبز در مرحله اول حدود 55 نفر و 
در مرحله دوم حدود 15 نفر بوده است. جمع امدادرسان حاضر در منطقه، 
عالوه بر شریفی  ها، شامل دوستان و  اقوام شریفی  ها و افراد داوطلب دیگر 
نیز بوده و در کل حدود نیمی از جمع، شــریفی بودنــد. تعداد حاضران از 
طرف خیریه حضرت زهرا )س( بیشتر بود. البته اعضای هیأت الزهرا )س( 
و  فردای ســبز اشــتراک زیادی هم دارند. در کل برنامه کامال مشترک بود و 

این موضوع مایه هم افزایی شده بود.

جابه جایی کمک های جمع آوری شده به چه صورت بود؟ 
یک گروه چهارشــنبه شــب )25 آبان( عازم بود که به دلیل زیاد بودن بار و 
طول کشــیدن بارگیری، بامداد پنج شنبه حرکت کرد. این گروه متشکل از 
یک اتوبوس پر از نیروی انســانی برای پخت غذا و توزیع اقالم و یک تریلی 
حامل بار بود که حدود 4 خودرو ســواری هم به آنها ملحق شــدند. پس از 
آن ســه خودروی وانت مزدا و نیسان حامل کمک های غیرنقدی هم در روز 

پنج شنبه و جمعه راهی شدند.
بامداد یک شــنبه )29 آبان( یک اتوبوس برای بازگرداندن گروه اول و  بردن 
گروه تازه نفس راهی منطقه زلزله زده شــد که با توجه به کم بودن مسافران 

آن، در حد 4 وانت بار پر از اقالم اهدایی نیز  به منطقه حمل کرد.

 در چه منطقه ای استقرار یافتید و خدمت رسانی 
به چه شکل انجام می شد؟

پس از بررسی نقاط مختلف، یکی از روستاهای شهرستان ثالث بخش ازگله 
برای استقرار گروه پخت و پز و توزیع انتخاب شد. علت انتخاب این منطقه 
نزدیکی به روستاهای تخریب شده و دسترســی کمتر ساکنان به امکانات 

بود. ساکنان این منطقه عموما اهل سنت و اهل حق هستند.
روزانه حدود 2000 غذا پخت می شد، و در 6 روستا توزیع می شد. البته در 

مجموع از 15 روستا بازدید شد و کمک های مختلفی به طور موردی صورت 
گرفت، اما کمک های مســتمر روزانه به 6 روستا انجام می شد و تأمین یک 
وعده غذای گرم این 6 روستا را انجام می دادیم. تعداد حاضران در مواقعی 
از کار به 60 نفر رسید، اما برخی در میانه کار، برگشتند و یکشنبه آخر شب 
هم حدود 40 نفر برگشــتند و گروه جدید حدودا 15 نفره کار پخت و توزیع 

غذا را تا آخر هفته ادامه خواهد داد.

 پول های جمع آوری شده خرج چه فعالیت هایی شده است؟ 
آیا کمک ها را ادامه خواهید داد؟

در دومین روز پس از زلزله تعداد 28000 بطری آب معدنی و 3000 کنسرو 
خریداری شد و یکی از دوســتان در روستاهای اطراف سرپل ذهاب توزیع 
کرد. با توجه به اینکه کمک های جمع آوری شده صرفا برای خرید مواد اولیه 
و ضروری صرف شــده، پس از آن به دلیل وجود امکانات و مایحتاج اولیه، 
خرید اضافی انجام نگرفته است، اما برنامه بعدی خیریه مشارکت در ساخت 
و ساز یک یا چند واحد مســکونی برای نیازمندان این منطقه با استفاده از 
کمک های نقدی موجود شــما عزیزان و یا کمک هــای آتی خواهد بود که 

اطالع رسانی خواهد شد.
به نظر می رســد نیازهای اولیــه منطقه با موج اول کمک  ها پوشــش داده 
شده است و انتقال بیشتر امکانات مردمی بدون برنامه ریزی باعث اسراف 
بیشتر خواهد شد و می بایســت از این پس امکانات به صورت تدریجی و با 
هماهنگی منتقل گردد. بر اســاس برنامه اولیه، تیم حاضر در منطقه تا روز 
یکشــنبه در محل استقرار فعلی حضور خواهند داشــت.  با توجه به نیاز به 
غذای گرم مخصوصا پس از روزهای اولیه و تعطیل، درخواســت مسئوالن 
محلی و استانی، حضور بلندمدت تر این گروه در محل و تهیه و توزیع غذای 
گرم اســت، بنابراین حتی مواد اولیه پخت و پز روزهای آتی توســط همین 

مسئوالن تامین خواهد شد.
 پیشنهاد می شود فعال از ارسال کمک های غیرنقدی به مناطق زلزله زده تا 

اعالم رسمی سازمان های متولی مربوطه خودداری نمایید.

گزارش بخشی از امدادرسانی جامعه شریف به زلزله زدگان

حضور فعال در منطقه

انـــرژی و محیط زیـــست

صف استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه برای کارت کشیدن 
و کمک به زلزله زدگان

تصویری غم انگیز از روســتای میدان نمک ســفلی در کرمانشــاه که 
بخشی از کمک های فردای سبز به آن روستا اختصاص یافت.

چرا ما همیشه در مقابل زلزله غافلگیر می شویم

با توجه به علل وقوع زلزله هیچ گونه راهی برای جلوگیری 
از وقوع آن وجود ندارد و تنها راهکار کاهش خطرات زلزله 
کنار آمدن با این پدیده طبیعی اســت، کاری که ســایر 
کشور های پیشرفته واقع در کمربندهای لرزه خیز انجام 
داده اند. در زلزله اخیر مســئوالن وزارت کشــور و ستاد 
بحران در پاسخ به انتقادهای مردم از شیوه کمک رسانی 
عنوان کردند که غافلگیر شــده اند. علت غافلگیری را 

می توان در دو بخش زیر بررسی نمود:
 الــف( آیا انتظار وقــوع چنین زلزلــه ای در این نقطه از 
کشور وجود نداشت؟ اگرچه با دانش کنونی بشر امکان 
پیش بینی اینکه در شامگاه 21 آبان ماه زمین لرزه ای با 
قدرت 7/3 ریشــتر در منطقه سرپل زهاب اتفاق بیفتد 
وجود نداشــت و هیچ کشــوری به این حد از تکنولوژی 
نرسیده اســت، این مطلب به این معنا نیست که وقوع 
زلزله ای با این درجه در این منطقه غیر قابل انتظار بوده 

است. با توجه به شرایط زمین شناسی و سابقه لرزه خیزی 
وقوع زمین لرزه ای در حدود زلزلــه اتفاق افتاده در این 
منطقه کامال محتمل بوده و در گزارش های لرزه خیزی 
همه پروژه های بزرگی که در این منطقه انجام شده هم 

عنوان شده است.
ب( ممکــن اســت بگوییــم انتظار ایــن همــه خرابی را 
نداشتیم. زمین لرزه ای با بزرگی 7/3 ریشتر که شعاع تاثیر 
آن بیشــتر از 500 کیلومتر بوده و در 15 استان احساس 
شده اســت مســلما همراه با خرابی زیاد خواهد بود. بر 
اساس موقعیت و بزرگی زلزله در عرض چند دقیقه می توان 
نقشه های هم شدت زلزله را بر اساس روابط تجربی تعیین 
نمود؛ کاری که معموال مراکز جهانی لرزه شناسی همراه 
با گزارش موقعیت زلزله انجام می دهند. با روی هم اندازی 
این نقشه  ها بر روی نقشــه مناطق مسکونی به سادگی 
می توانســتیم در همان دقایق ابتدایــی محدوده تحت 

تاثیر زلزله را تخمین بزنیم و برای امدادرسانی برنامه ریزی 
نماییم. در مناطق کوهستانی زمین لرزه با رانش و لغزش 
زمین و بسته شدن جاده ها همراه است بنابراین همه این 
موارد قبل از اینکه انتظار دریافت اخبار از منابع محلی و از 
دست دادن بازه زمانی حساس عملیات نجات را داشته 

باشیم قابل پیش بینی است.
در عملیات نجات 2 تا 3 ســاعت ابتدایی که به ســاعت 
طالیی معروف است اهمیت زیادی دارد. بعد از گذشت 
ایــن زمان امید بــه زنده ماندن افــراد زیــر آوار به دلیل 
خونریزی، کمبود اکسیژن، غلبه ترس و وحشت و غیره 
بســیار کم است. متاســفانه در بســیاری از موارد چند 
ســاعت طالیی با سردرگمی سپری می شود تا متولیان 
امر، اطالعــات تکمیلی را دریافت کننــد. در حالی که 
فردی که ســکاندار مدیریت بحران در کشــور یا در یک 
استان اســت باید بر اساس مشــخصات زلزله و شرایط 

منطقه ایده ای از وســعت خرابی داشــته باشد و بر این 
اساس دســتورات الزم را برای عملیات نجات بدهد. در 
این بخش نیز غافلگیری توجیه ندارد به ویژه در خصوص 
این زلزله که کارشناسان، خرابی بسیار بیشتری از آنچه 

اتفاق افتاد انتظار داشتند.
 نهایتــا اینکه از زلزلــه باید درس بگیریم. کشــور ایران 
لرزه خیز است و صرف نظر از حکومت جمهوری اسالمی 
یا ســایر حکومت های پیشــین، این دولت یا آن دولت، 
میلیون ها سال است که این سرزمین متاثر از زلزله بوده و 
خواهد بود. این مشیت الهی نیست که مردمان کشوری 
مثل ژاپن که هیچ دین مشخصی ندارند در زلزله آسیب 
نبینند و ما مسلمانان اینقدر مصیبت و محنت بکشیم. 
شک نکنید خیلی زود زلزله دیگری با بزرگی کم و بیش 
مشابه گوشه دیگری از کشورمان را خواهد لرزاند؛ پس 

تا دیر نشده باید آماده شویم.

ناصر حافظی مقدس
استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
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احتمــاال نــام محســن دهنــوی را  هزار قلم
شنیده اید. دکترای نانوبیوتکنولوژی محمد حسین مخصوصی

شریف که برای دوره پسادکتری و تحقیقات مشترک در 
حوزه درمان سرطان در دانشگاه هارواد راهی آمریکا شد. 
نام او زمانی بر ســر زبان ها افتاد کــه از ورود او به ایاالت 
متحده در فرودگاه بوستون جلوگیری شد و رسانه ها از این 
ماجرا بیشتر با عنوان اشتباه ممانعت از ورود پزشک ایرانی 
به آمریکا یاد کردند.  هفته گذشته دکتر دهنوی مهمان 
برنامه حاال خورشید شــبکه سه بود. برنامه صبحگاهی 
شبکه ســه با مجری گری رضا رشیدپور و پرویز نشاط که 
اتفاقًا بســیار پربیننده و حاشیه ســاز نیز هست. یکی از 
سواالت رشیدپور این بود که خیلی از نخبگان می گویند 
در ایران نمی شــود کار کــرد و درباره ایــن موضوع نظر 

دهنوی را هم پرســید. دهنوی در جــواب گفت با اینکه 
دانشگاه های ما همچون دانشگاه شریف از نظر امکانات 
و تجهیزات از دانشــگاه های آمریکا ضعیف تر است اما 
دانشــجوهای مــا هم باهوش تر هســتند و هــم انگیزه 
بیشتری دارند. دهنوی معتقد است با اتکا به همین دو 
رکن می توان تا حدی این کمبود امکانات را پوشش داد. 
او اشــاره کرد مثال همین کارهایی که ما در دانشــگاه 
شریف انجام دادیم باعث تعجب استادان خارج کشور 
شــد. دهنوی گفت برای مثال همین اســتاد دانشگاه 
هارواد که قرار بود با او کار کنم با تعجب پرســید شــما 
واقعا اینهــا را در ایران انجام داده ایــد؟ وی اضافه کرد 
دانشگاه های خوب ما چون شریف از لحاظ تراز دانشجو 
و تراز آموزش در دنیا باالســت و فارغ التحصیالن ما هر 

دانشــگاه خارجی رفته اند موفق بوده اند. در مجموع 
او با قبول وجود مشــکالت معتقد اســت باید نخبگان 

تالش کنند و می شود دستاوردهای بزرگی برای کشور 
به دست آورد.

صحبت های دکتر محسن دهنوی در برنامه حاال خورشید

واقعا در ایران این کار را کردید؟
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بعد از یک ماه پرفشار باالخره به اتمام رسید:
اســتندآپ  مراســم  صبــح   8:30 ســاعت  فــردا 
بیوتکنولــوژی بنده بــا شــعار »بهترین دفــاع حمله 
اســت« برگزار میشــه. می دونم هر جانداری رو بزنی 
اون وقت صبح نمی ره دفاع ولی خب دوســتان گفته 
بودن اطالع رســانی کن، منم می کنم. خالصه کسی 
اومد خوشــحال می شــم، کســی هم نیومد فقط یه 
پذیرایی مختصری رو از دست می ده که اونم می دونم 

قطعا بعدا تالفیش رو درمیارید :دی
بي تو تهران چیست آیا از بلندي دیده اي؟
آسماني تیره، برجي کج، دماوندي کثیف

من شــک ندارم اگه زمانــی حجاب بخــواد اختیاری 
بشــه عده ای میگــن وای اینکار یعنی ورشکســتگی 
تولیدی های مقنعــه و مانتو و شــال و متعاقبا بیکاری 

عده زیادی از جوونا،لطفا نون مردمو آجر نکنید

کاش اجرایی شــدن قانون #کاتســا هم مثل قانونای 
خودمون بود. #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری 

که اجرایی شد، دستگاه ها یکی یکی مستثنی شدن!

تباه ترین قیامتم

بیاید یه لحظه به این سناریو فکر کنیم که اگر روز قبل 
از امتحان شب نداشــت چی می شد! خب حاال بیاید 

خدا رو شکر کنیم که دنیا هنوز خوشگلیاشو داره:(

هر کجا ســوز زمســتان اســت و تــاراج خــزان/ روح 
تابستان و عطر نوبهاران را چه شد؟ 

لشگر توران به قلب ســرزمین ما رسید/ رستم و گودرز 
کو اسفندیاران را چه شد؟

زیر سم لشگر ضحاک پشت من شکست/ کاوه لشگر 
شکن کو؟ شهسواران را چه شد؟

کنکوری که سراسری نبود.....
علیرضا زمانی ورود و ورودی هــای ســال های اول 
دانشــگاه، بــا امــروز تفاوت هــای 
اساســی داشــتند. آن زمان هــا از 
کنکــور سراســری خبــری نبــود و 
جوانان عاشــق تحصیــل مملکت 
مجبور نبودند، جملگی در یک روز و یک ســاعت و با یک 
کیــک و ســاندیس، بــرای انتخاب دانشــگاه و رشــته 
تحصیل شان، به رقابت بپردازند. هر دانشگاه برای خود 
امتحــان جداگانــه ای داشــت و امتحــان ورودی های 
متعددی قبل از هر سال تحصیلی از سوی دانشگاه های 
مختلف برگزار می شــد. البته چند ســال بعد بــا افتتاح 
نخســتین دانشــگاه صنعتی کشــور، همین دانشگاه 
صنعتی آریامهری هــای قدیم و شــریفی های امروز، به 
همــت اســاتیدی چون دکتــر خالصــی زاده، بــا اعالم 
آمادگــی بــرای اســتخراج نتیجه کنکــور سراســری با 

کامپیوترهــای منحصر به فرد دانشــگاه، که کســی جز 
شــریفی ها جرأت قبــول کردنش را نداشــتند، ســبب 
گردیدند تا نخستین کنکور سراســری این سرزمین برپا 
گــردد، کنکوری که آن ابتدا از کیک و ســاندیس وســط 
جلســه اش خبری نبود!.... کنکوری کــه در هفته های 
آتی بیشــتر از آن و دکتر خالصی زاده و مرکز محاســبات 

خواهم نوشت.
استارت ساخت دانشــگاه از آبان 1344 آغاز شد و  ظرف 
یک ســال برای پذیــرش دانشــجو آماده شــد. با پخش 
آگهی هایی در سراســر کشــور و در روزنامه ها، دانشگاه 
اعالم پذیرش خود را رسما اعالم نمود و درخواست های 
زیادی از سراســر کشــور در این خصوص دریافت گردید 
و بعد برگــزاری کنکوری، تعــداد 417 نفر بــرای ورود به 
دانشگاه انتخاب شدند. با اینکه ریاست و تولیت دانشگاه 
با خود محمدرضا شــاه بود و به نام او صنعتی آریامهر نام 

گرفته بــود، اما نیمه خصوصــی بود و دانشــجویان برای 
تحصیل باید مبلــغ دو هزار تومــان آن روز بابت شــهریه 
ثابــت و غیرثابــت پرداخــت می کردنــد. این شــهریه، 
شــهریه چندان کمی نبود. البته دانشــجویانی که توان 
پرداختش را نداشــتند، می توانســتند وام دریافت کنند 
و بعد از تحصیل، پرداخت نمایند.  انتخاب رشــته هم در 
آن ابتدا معنا نداشت. همه دانشــجوها سال اول موظف 
بودند دروس عمومــی مثل ریاضی و فیزیک و شــیمی را 
بردارند. سال اول که امتحان ها ثلثی و سه بار در سال بود 
و از سال های بعد ترمی شــد. بعد از دریافت نمره قبولی 
دروس عمومی، دانشجوها اجازه داشتند از سال دوم و بر 
اساس نمرات و عالقه شان، که در طول سال اول تحصیل 
و از آشنایی با اساتید و تحقیق به دست آمده بود، انتخاب 
رشــته نمایند؛ انتخاب رشــته ای که خیلی بــا احواالت 
دانشجوها سازگار بود و القائات جامعه و آینده کاری کمتر 
در آنها تاثیر داشت. رشته هایی که در مکانیک و فیزیک و 

ریاضی و شیمی و متالوژی و برق تعریف می شدند. 

دلشون خوشه بابا. البته من منکر کارهایی که میشه 
نیستم ولی اینا خیلی استثناییه و عمومیت نداره.

مجتبی/ 91 برق

من بــا نظر آقای دهنوی صددرصــد موافقم درعمل 

هوش و غیرت ایرانی در عرصه های مختلف از دیرباز 
تا زمان حاضر اثبات شــده و جــا دارد همان گونه که 
رزمندگان غیور ما مجاهدانه و قدرتمندانه در مبارزه 
با لشکر کفر شعار جاودانه حضرت امام خمینی )ره( 
یعنی »ما می توانیم« را اثبات کردند و به رخ جهانیان 

کشیدند، سربازان دانشــمند متعهد نیز با اخالص و 
تکیه به قــدرت و امدادهای الیزال الهــی موانع را از 
پیش پا برداشــته و موجب درخشش دوباره ایران در 
عرصه های علم و فناوری و تجدید عهد با آرمان های 
مجاهــدان فی ســبیل اللــه و اثبات دوبــاره »ما می 

توانیم« شوند.
فرناز/ استاد دانشگاه تهران

رضا رشیدپورم خوب برنامه پر می کنه ها. 
مهدی/ 87 م.شیمی

صدای مخاطبان



صفحـــــــه آخـــــــــر

653...0935: سالم، برای مراسم بزرگداشت خانم 
میرزاخانی، اگه عکس با حجابشون استفاده می شد، 

بهتر و متناسب تر با شأن استادی مثل ایشون نبود؟!
   سالم. بله ولی متأســفانه خود خانم 
میرزاخانی متناســب تر با شــأن استادی مثل 

ایشون نبود!

640...0910: لطفــاً بــه ســردبیر روزنامــه اعتماد 
بفرمایید که همــراه خودش »کرگــدن پاچه مال« 
نیاورد و اینجا دانشــگاه اســت. تذکر متوجه شما هم 

هست.
   می دونم فکرشو هم نمی کردی چاپ 
کنیم پیامکت رو! برو واسه دوســتات از میزان 

انتقادپذیری روزنامــه و کرگدن های پاچه مالش 
بگو.

667...0935: مــا خواســتار چاپ گــزارش میالد 
هستیم!

   کدوم میالد؟ ما یه میــالد داریم که 
گزارش نمی نویسه.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

10

12

14

 8
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محمدحسین قاسمی

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

علت این پر آبی چیست؟
1.تعدیل در هوای آشپزخانه با 

شرجی کردن هوا
2.ذخیره آب برای مواقع 

اضطراری
3.ایجاد فضایی فرح بخش 
و مطبوع برای دانشجو در 

خوابگاه
4.پرورش ماهی
5.بارش فراوان!

)آشپزخانه خوابگاه احمدی 
روشن تا چندین روز نظافت نشده 

بود و وضعیتی بسیار بد داشت. 
البته خود دانشجویان هم رعایت 

کنند بد نیست. آفرین... خودتون 
دارید زندگی می کنید اونجا. 

مدیریت بحران کنید!(

انتخاب واحد در روسیه 
قرعه کشــی جــام جهانی 
2018 قرار است جمعه این 
هفته برگزار شــود. برای ما 
که هر چهار سال یکبار این 
مراسم را از طریق رسانه ملی 
به صــورت کامل و بدون کم و کاســت می بینیم 
همواره حاشــیه هایی وجود دارد که نبودشــان 
بهتر از بودنشان است. مثال مجری این مراسم ها 
همــواره فردی اســت که تصــورش از مراســم 
قرعه کشی تصور غلطی  است. یعنی پوشش آن 
فرد به گونه ای اســت که مردمی که می خواهند 
قرعه کشــی جام را تماشــا کنند ممکن اســت 
حواسشان پرت شود و به جای تماشای گوی های 
قرعه کشی به محتوای دیگری نگاه کنند. همین 
می شود که مجبور می شویم برای آگاه کردن آن 
مجری و اصالح تصورات وی به صفحه فیسبوک 

و اینستاگرامش پناه ببریم.
 ســوال من این اســت که مشــکل مجری هایی 
هماننــد بهمن هاشــمی یا مرتضی حســینی 
چیســت که آنهــا بــرای ایــن مراســم انتخاب 
شوند؟ تصور کنید ســامانه 3090 جهانی شود 
و طرفداران تیم هــای ملی مختلــف هم کلوب 
هواداری داشــته باشــند و با فرســتادن عدد 1 
بتوانند از تیمشان حمایت کنند. طرفداران تیم 
ملی ایتالیا هم می توانستند عدد 2 را به سامانه 
بفرستند تا بلکه به فدراسیون شان کمکی بشود 
و بتوانند فردی مثل کی روش را بیاورند تا همچون 

ما موفق به حضور در جام جهانی شوند. 
تیــم ایــران بــا 200 حالــت متفــاوت می تواند 
بــا تیم هــای مختلف هم گروه شــود. شــباهت 
قرعه کشی جام جهانی با فرایند انتخاب واحد این 
است: همانطور که واحدهای شما با حالت های 
مختلفی می تواند جایگذاری شود و هرکدامشان 
سرنوشــت متفاوتی را در آخر ترم برای شــما رقم 
بزند، قرعه هایــی که برای ایران پیــش بیاید نیز 
اینگونه  هستند. دامنه  حالت هایی که هم گروه 
شدن با برزیل، اسپانیا و صربستان را رقم می زند 
تا روسیه، پرو و مراکش. قرعه اول مثل این است 
که هر روز هفته ساعت هفت و نیم کالس حضور 
غیابی داشته باشید، آن هم با استادهایی که از هر 
انگشتشــان یک بدی می بارد.  تفاوتش هم با آن 
سیستم این است که در قرعه کشی جام  جهانی 
تیم ها را بر اساس قدرتشان سیدبندی می کنند تا 
تیم های قوی در یک گروه نیفتند، ولی در سیستم 
انتخاب واحد رندها رندوم هستند و توازن قدرتی 
در کار نیست. از همینجا به اداره آموزش پیشنهاد 
می کنیم سیستم سیدبندی را برای دانشجوها هم 
در نظر بگیرند تا جوری نشود که ما هر کالسی که 
با یک استاد نمره  بده بر می داریم آخر ترم جوری 
شود که آن استاد از فرط ناتوانی در کم کردن نمره 
دانشجوها مجبور به نمودار منفی زدن شود. برای 
مجری گری مراسم انتخاب واحد هم می توان از 
نمونه های وطنی مجری های مراسم قرعه کشی 
جام جهانی استفاده کرد تا بدین ترتیب به سلیقه 
ملی مخاطبان هم احترام گذاشــته باشیم و هم 

پتانسیل های داخلی هرز نروند.

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به حرفی که زمین نماند. به مدافع حرم و فرمانده غیورش؛ حاج قاسم. به 
مظلومیت که گاهی حد و حصری ندارد. به »مردم دشمن چیزی هســتند که نمی دانند«. به دینی که پیامبرش 
وصیت می کند: »ال تبدأوهم قبــل ان یبدأوکم« ولی مردمی که نمی دانند چه خیال ها و دشــمنی ها که در ســر 

نمی پرورند. 
این شماره تقدیم می شــود به دین که حد و مرز مکانی نمی شناســد و امت تعریف می کند. به چشم فتنه ای به نام 

»داعش« که باید کور می شد. و به راستی که »و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیال«.

تقدیم می شود به ...

واژ و ژاژاستاد شریف ما

استاد شریف ما هر جلسه از یکی از بچه ها که فامیلی اش »حجازی« 
بود، می پرسید: »با ناصر حجازی نسبتی داری؟« و دانشجو هرجلسه 
می گفت: »نه« تا اینکه جلسه قبل در ادامه این روند تکراری، پس از 
سؤال استاد و صرفًا جهت امتحان، دانشجو گفت: »بله!« و اینگونه بود 
که استاد با یکی از اقوام ناصر حجازی آشنا شد! استاد به ذخیره سازی 

َکش، حتی برای یک هفته نیز اعتقادی نداشت.
استاد شــریف ما پس از دیدن دبیر صنفی دانشکده او را صدا زد و تا 
طبقه 4 او را به حرف گرفت. به در دفتر ریاست دانشکده که رسیدند، 
منشی رئیس دانشکده گفت: »آقای دکتر! آقای دکتر کاِرتون دارن« 
ناگهان استاد برآشفت و سر دبیر صنفی فریاد زد که: »چرا منو عالف 

می کنی؟ مگه نمی بینی کار دارم؟ برو بعدًا بیا!«
گروه دانشــجویی شــریف ما دفترش را مثل استخر، سانس بندی 
کرده. بــه گونه ای که برخــی روزها مختص بانــوان و برخی مختص 

آقایان است! 
دانشــجوی شــریف ما در هر وعده غذایی، شــاخصی را محاسبه 
می کند که به صورت مقدار غذا، تقسیم بر قیمت آن است. آورده اند 
که ِوی چنان اولویتی برای سیرشــدن قائل شــده بود که هر وقت به 
رستوران می رفتند به جای ســؤال »چی می خوری؟« می پرسیدند: 

»چندتا؟«

بحران: crisis. وضعیتی که کشــورهای غربی دچار آن هستند. تالطم. 
نام کوچک خاورمیانــه. تغییر حالت ناگهانی بیمار کــه منجر به بهبودی یا 
مرگ وی می شــود و با توجه به اینکه مرگ حق اســت و بیمارستان وسیله، 
شــما فقط همان یا مرگ را در نظر بگیرید. به عملی کــه در ایجاد مدیریت 
بحران می کند، مدیریت بحران می گویند و دارای سه بخش پیش از بحران، 
حین بحران و پس از بحران اســت. پیش از بحران شــامل تشکیل ســازمان یا کمیته مربوطه و 
تشــکیل جلســات منظم به منظور تقویت اعضا با خوراکی های مقوی از جمله موز است. حین 
بحران شــامل اعالم کردن در کنترل بودن اوضاع و حفظ روحیه مردم با جلوگیری از تهیه اخبار 
واقعی و ناامیدکننده است. و پس از بحران شامل ابراز هم دردی، راه اندازی تورهای مفرح بازدید 
از مناطق بحرانی، تهیه لیست آرزوها برای اقدامات و اعالم بازگشت اوضاع به حالت عادی است. 
نویسنده ای گفته است: »تو رفته ای و بحران نوشــیدن چای بی تو در این خانه مهم ترین بحران 
خاورمیانه است و این احمق ها هنوز سر نفت می جنگند« که مشخص است نویسنده خود بحران 
بلوغش باال زده بوده و خیلی از تعداد آدم هایی که در خاورمیانه کشــته می شوند، خبری نداشته 
است. از مهم ترین عوامل تشــدید بحران می توان به عدم پخش مســتند راجع به خصوصیات 
نهنگ های متولد آبان، کمبود سلبریتی در اینســتاگرام برای مدیریت اوضاع و مودب بودن در 
مقابل کســانی که بنیان های لق قضیه را بنا می نهند، اشــاره کرد. در شــرح التدبیر آمده است: 
»روزی شهر آبستن بحرانی شده بود. مسئول خدوم مربوطه را پرسیدند از اندیشه اش برای رفع 
بحران. پاسخ بداد: »هیچ«. پرسیدند: »چگونه؟« پاسخ داد: »چون هیچ سالحی مثل بی تفاوتی 

کشنده نیست«.«.

عمادالدین کریمیان

 دانشگاه صنعتی شریف
   مدیرمسئول: محسن رستمی    سردبیر: محمد صالح انصاری

   تحریریه: رضا کاردررستمی، حسین رجبی، امین محمدی، محمد صالح سلطانی، مرتضی 
بختیاری، محمد جوانمرد، صالح  ابوذر تمسکی، سحر  محمودی، عماد الدین کریمیان، 
 رستمی، نوید حسینی، محمد فالحی، سید حسین علوی، هاتف محقق، محمد حسین هوائی،

آرمان پورزین العابدین، حسین شاهرخی و اسماعیل قاسمی
   مدیر فنی و هنری: ســامان موحدی       ســرویس عکس:  علی ســینا اســالمی    صفحه آرا: 

سیدسبحان علی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: مریم پورعسکری     
   مدیر اجرایی: صابر حشمتیان       مدیر داخلی: سیمین آبادی


