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زلزله در تهران
هم زلزله خیلی ابهت دارد 
و هم تهــران خیلی بزرگ 
اســت. خیلی وقت است 
همه منتظرش هســتند. 
تهــران گســل کوچک و 
بزرگ زیاد دارد. چراغ اول را گســل ماهدشت-
جنوب کرج روشن کرد. گسلی نه چندان بزرگ 
که البته در دو سوی آن دو گسل قدرتمند شمال 

تهران و اشتهارد وجود دارند. 
بعــد از وقوع زلزله، حجم دیتــای بزرگی وجود 
دارد که به لطف وجود فضای مجازی می توان 
بــه مردم منتقل کرد، اما مــردم در آن موقعیت 
فقط یــک چیــز می خواهند بداننــد: »دقیقًا 
االن باید چــه کار کنند؟«. نکته ای که در زلزله 
مانورمانند تهران کسی به آن توجه نکرد و نتیجه 
آن شد ترافیک شدید معابر، حرکت رانندگان در 
مسیرهای امدادی و بی آرتی، شلوغی عجیب 
پمپ بنزین ها و... . این ها همه ماکت کوچکی 
است از آنچه تهران در حادثه عظیم زلزله بزرگ 
خواهد دید. در این میان رسانه ها یکه تاز میدان 
می شــوند. شــبکه خبر به طور متناوب با افراد 
مختلــف تماس برقرار می کند و نظرات آن ها را 
جویا می شود. ستاد بحران، مرکز لرزه نگاری، 
و  آتش نشــانی  هالل احمــر،  اســتانداری، 
افــراد کارشــناس ازجمله این افراد هســتند. 
هیچ مســیر ســازمان یافته و تمرین شــده ای 
مــردم  بــه  الزم  اطالعــات  انتقــال   بــرای 

وجود ندارد. 
رئیس مرکز لرزه نگاری، در مقام زلزله شــناس، 
نگران است. او در ساعات اولیه اعالم می کند: 
»باتوجه به کمی تعداد پس لرزه ها هنوز امکان 
وقوع زلزله وجود دارد و مردم هوشیار باشند«. 
نگرانی اش به حق است. اصواًل زلزله 5 ریشتری 
نه آن قدر کوچک است که آن را پیش لرزه در نظر 
بگیریم و نــه آن قدر بزرگ کــه بتوانیم مطمئن 
شویم زلزله اصلی بوده است و بعد از این رخداد 
بزرگ تــری نخواهیــم داشــت. تصمیم گیری 
دراین مورد به زمان و بررسی زلزله های قبل و بعد 
این زلزله نیاز دارد. برخی دیگر از کارشناسان 
احتمال فعال شدن گسل های منطقه را مطرح 
می کنند. این موضوع همه جا می پیچد و بازار 
شایعات داغ می شــود. بعد از آن هم مصاحبه 
مسئوالن مختلف و تکذیب پشت تکذیب. کار 
به آنجا می رسد که برخی ارگان ها در صفحات 
رسمی خود به یکدیگر کنایه می زنند. اما سؤال 
این اســت که چه تمهیداتی باید اندیشــید تا 
گوناگونی اظهارنظر مســئوالن وجود نداشته 
باشــد و چــه آموزش هایی باید داده شــود که 
مردم باتوجه به موقعیــت خود بهترین تصمیم 

را بگیرند.
امیدواریــم ایــن زلزلــه مانــور و محکی جدی 
بــرای ردم و مســئوالن باشــد تــا روی آموزش 
و برنامه ریــزی مربوط بــه زلزله فکری بســیار 

اساسی تر کنیم.

سرمقاله

ظهر چهارشنبه گذشته، در روزی که فوتبالیست ها در 
صفحه  2 کشمکش بودند که مسابقات حذفی ....  

یلدا یکی از ســنت های زیبایی بوده کــه از دیرباز بین 
صفحه  3 خانواده های ایرانی رواج داشته است ... 

از زمان انتشار الیحه بودجه سال 97 تا به امروز بحث های 
صفحه  4 فراوانی در رسانه ها و فضای مجازی ...  
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متأهل ها به صف
ثبت نام بیســت ویکمین دوره ازدواج دانشــجویی نهاد نمایندگی رهبری آغاز شد. 
افرادی که تاریخ عقدشان از اول مهر ۹5 تا 1 دی امسال است، می توانند تا ۲0 دی ماه 
برای این برنامه ثبت نام کنند. برای ثبت نام ابتدا به سایت ازدواج دانشجویی به آدرس 
ezdevaj.nahad.ir  مراجعــه و پس از تکمیل فرم موجود در آن، کپی فرم به همراه 

اصل شناسنامه و کارت ملی زوجین، عقدنامه و کارت دانشجویی را به نهاد نمایندگی رهبری دانشگاه ارائه 
نمایید. برای ثبت نام، دانشجوبودن یکی از زوجین کافی است. مزایای درنظرگرفته شده برای ثبت نام کنندگان، 
سفر زیارتی مشهد، کارت هدیه از طرف دانشگاه، وام قرض الحسنه ۳میلیون تومانی و خدمات آموزشی است.

برترین های رخ
روابط عمومی دانشــگاه مسابقه عکس برتر »شــریف رخ« را برای خانواده شریف 
برگزار کرده اســت. در این مسابقه هر فرد می توانست فقط یک عکس برای شرکت 
در مسابقه ارسال کند . در پایان حدود۷0 عکس راهی مرحله دوم شدند و در مرحله 
دوم 50 عکس برتر انتخاب شــد تا در کتابی نفیس چاپ شود. فائزه شانه ساززاده، 

نفر اول و عبدالله عیدی، نفر دوم این مسابقه و برنده جایزه 500هزار تومانی شدند. 5 جایزه ۳00هزار تومانی 
و 5 جایزه 100هزار تومانی و 5 لوح تقدیر برای نفرات ســوم تا هفدهم نیز در نظر گرفته شده است. براساس 
آمارها سوژه بیشتر عکس ها ساختمان ابن سینا بوده و دانشکده برق بیشترین شرکت کننده را داشته است.

از سدها تا جشن ها
جشــن های یلدا برگزار شد و همچنان یکی دوتایی باقی مانده است. جشن  هایی 
که همواره تقابل سختگیری مسئوالن و شل گیری دانشجویان است. به هرحال از 
این هم که بگذریم برنامه ها و مدل های جشن های مختلف درخورتوجه است. مثاًل 
جشن گروه کوه را می توان صمیمی ترین جشن دانشگاه دانست. چون برنامه های 

آن بیشتر متکی بر حاضران و براساس کشش جمع، بسیار انعطاف پذیر تنظیم شده بود. گروه های دیگر نیز 
هر سال ایده های جدیدی اجرا می کنند؛ به خصوص در بخش های مسابقه و موسیقی و کلیپ. همین تنوع 

و حواشی عجیب و غریب است که جشن های یلدا را برای دانشجویان بسیار جذاب می کند.

افتخارآفرینان عمرانی
هم زمان با هفته پژوهش و در روز پژوهش، فناوری و صنعت، طرح پژوهشــی کاربردی 
دکتر محمد ارحامی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه، در اولین 
نشست ساالنه مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور با تقدیر وزارت 
علوم همراه شد. ارائه کننده این طرح پژوهشی را که عنوانش »استانداردسازی برآورد 

انتشارآالینده های هوا در شرکت ملی نفت ایران« است، وزارت نفت ارائه کرده بود. همچنین هفتمین جشنواره 
مدیریت پروژه ایران، دوشــنبه شب برگزار شد. در این برنامه از دکتر محمدمهدی مرتهب، مدیر گروه مهندسی و 
مدیریت ساخت دانشکده مهندسی عمران، به عنوان استاد پیشکسوت کشور در رشته مدیریت پروژه تقدیر شد.

96 دی   2 شنبه    749 بـــــــــخش  خــــــــبریشماره  شریف نیوز

ظهر چهارشنبه گذشته، در روزی  که فوتبالیســت ها در کشــمکش گزارش
بودند که مسابقات حذفی را برگزار کنند یا نه، آخرین 
مسابقات بسکتبال بین دانشکده ای با قدرت در سالن 

مرحوم جباری پیگیری شد. 
ابتــدا ســاعت 1۲:15 بــازی رده بندی بیــن دو تیم 
کامپیوتر و هوافضا_م.شیمی نفت برگزار شد. در این 
بازی باوجوداینکه محمدعلــی اختردانش، کاپیتان 
باتجربه هوافضا_م.شــیمی نفت به علت شــرکت در 
آزمون جامع دکتری غایب بود، هوافضایی های نفتی 
تیم برتر بازی بودند و اکثر اوقات از کامپیوتری ها پیش 
بودند. علت اصلی آن هم بهره بردن از ترکیب بازیکنان 
سرعتی و باانگیزه و باتجربه بود. اما کامپیوتری ها فقط 
انگیزه داشتند! حتی یکی از بازیکنان کامپیوتر هم از 
تیم دانشــگاه نبود که البته این به دلیل تازه واردبودن 

آن هاســت. به هرحال دیــدار رده بنــدی درنهایت با 
نتیجه 6۲بر45 به ســود هوافضا_م.شــیمی نفت به 

پایان رسید.

کی می تونه شماره 10 رو بگیره؟
دیدار نهایی امســال بیــن تیم قدرتمند ولی خســته 
فارغ التحصیــالن و تیم قدرتمند ولی جوان و پرانرژی 
پردیــس بین الملــل برگــزار شــد. فارغ التحصیالن 
به خیال تکرار نیمه نهایی درخشــان، از ابتدا شــروع 
کردنــد بــه یارگیری و برای خســته کردن ســتاره تیم 
پردیــس، دریک منصوریان، از زیــر حلقه حریف روی 
او فشــار آوردند؛ امــا گرفتن شــماره 10 پردیس آخر 
کار نبود. دفاع جانانه برادران دوقلوی صحیح النسب 
روی گارد رأس فارغ التحصیــالن، اشــتباهات تیــم 
مقابل را بســیار افزایــش داد و درنتیجه پردیســی ها 

تمام طــول بــازی جلوتر بودنــد. البته حضــور مؤثر 
 شایان چایچی در تصاحب توپ های برگشتی را نباید 

از قلم انداخت. 
ضمنــًا همان طورکه انتظــار می رفت پردیســی های 
بســیاری برای دیدن بازی هم پردیسی هایشان)!( به 
سالن آمده بودند و بی امان آن ها را تشویق می کردند. 
درنهایت، نــه ۳امتیازی های هادی بدو و نه نفوذهای 
پراکنده شــهاب عباسپور و محســن نداف نتوانستند 
دردی از خستگی و کندی فارغ التحصیالن دوا کنند 
و درنهایت پردیسی ها با نتیجه 68بر5۷ در دیداری زیبا 
ولی کم هیجان، فارغ التحصیالن را شکســت دادند و 
جام قهرمانی را از استاد حسن نوربخش و دکتر بنازاده 

دریافت کردند.

حساس ترین مسابقات جهان مقدمه منظم ترین 
تیم دانشگاهی

برگزاری خوش هنگام مسابقات دانشکده ای والیبال 
و بسکتبال همیشــه باعث تقویت تیم اصلی دانشگاه 
شده است. امسال نیز دکتر بنازاده و اداره تربیت بدنی 
توانســتند به خوبی از پس برگزاری باکیفیت دو رشته 
در بخــش پســران بربیایند. این موضــوع به خصوص 
امسال از اهمیت بیشــتری برخوردار است، زیرا سال 
 مســابقات منطقــه ای و انتخابی المپیاد، تابســتان 

آینده است. 
مسابقات بین دانشکده ای شریف، همیشه حساس و 
جذاب بوده اســت و امسال عالوه بر هیجان عالی آن، 
فرصتی شد تا بسیاری از تازه واردها امکان عرض اندام 
پیدا کنند. شــاید امســال برخالف چند سال گذشته 
سرمربی بســکتبال کار بسیار ســختی برای انتخاب 
1۲ بازیکن مسابقات داشته باشد. خصوصًا که رقابت 
در پســت های باال )گارد و فورواردها( بسیار سنگین و 
پرمدعی است. رقابتی که در تیم نمونه یا بهتر بگوییم، 
خانواده بسکتبال شریف چیزی عادی و همیشه همراه 

با رفاقتی عمیق بوده است. 
تا مســابقات منطقــه ای کمتر از دو ماه وقت اســت. 
انتظــار می رود دانشــجوهای والیبال و بســکتبال در 
ایام امتحانات و بعد از آن با قدرت سر تمرینات حاضر 
شوند و اداره تربیت بدنی نیز امکانات الزم را در اختیار 
تیم ها قرار دهد تا ســال آینده با نمایندگان بیشــتری 
درمقایسه با چند دوره گذشــته در مسابقات کشوری 

حضور داشته باشیم.

»پردیس بین الملل« قهرمان بسکتبال دانشکده ای شد

بسکتبالشون بهتره
Ó	 مهلت ثبت نام در آزمون استخدام قراردادی

در دانشگاه تا ششم دی تمدید شد. آزمون 
جذب در روز ۲۲دی برگزار می شود.

Ó	 برای حــذف اضطراری تــک  درس فقط تا
ســاعت 16 فردا فرصت باقی است. سریع 
اعمال خــود را محاســبه کنیــد و تصمیم 

درست بگیرید.
Ó	 در ادامــه جشــن های یلدا امروز ســاعت

16جشــن یلدای دانشــکده شــیمی در 
همکف دانشــکده برگزار می شود. ساعت 
1۷:۳0 هوافضایی هــا در جابــر جشــن 
می گیرند و کیمیایی های مهندسی شیمی 
و نفت فردا ساعت 1۷ در آمفی تئاتر مرکزی.

Ó	 فیلــم ســینمایی دانکــرک، آخریــن اثــر
کریســتوفر نوالن، دوشنبه ساعت 16:۳0 
در آمفی تئاتــر مرکــزی اکــران می شــود. 
برای خرید بلیت به دفتر انجمن اســالمی 
دانشــجویان، واقع در همکف ســاختمان 

ابن سینا مراجعه کنید.
Ó	 کارگاه فیلم نامه نویســی با تدریس پردیس

عزیزی، فیلم ســاز و دانش آموخته سینما، 
چهارشــنبه ها از ســاعت 15تــا1۷ برگزار 
می شود. برای ثبت نام در این کارگاه به دفتر 
کانون ســینما واقع در همکف ســاختمان 
شهید رضایی مراجعه کنید. هزینه ثبت نام 

در این کارگاه ۳0هزار تومان است.
Ó	 کانون هنر در روزهای 5 و 6 دی از ســاعت

16 تا ساعت 1۹ کارگاه آموزش آبرنگ برگزار 
می کند. خانم ســمن قزوینی، دانشجوی 
مهندسی شیمی دانشگاه خودمان، مدرس 
دوره اســت. به ســه صــورت می توانید در 
ایــن کارگاه ثبت نام کنیــد: ثبت نام بدون 
وسایل کار، ثبت نام با وسایل کار اشتراکی 
و ثبت نام با وســایل کار به صورت شخصی. 
به علــت ظرفیت محــدود کارگاه، ســامانه 
ثبت نام درصــورت تکمیل ظرفیت بســته 
خواهد شد. برای کسب اطالعات بیشتر به 
  http://vac.farhangi.sharif.ir آدرس

مراجعه کنید.
Ó	 با افتتاح شاخه مرکز منطقه ای اطالع رسانی 

علوم و فناوری در دانشگاه صنعتی شریف، 
امکان اســتفاده پژوهشگران این دانشگاه 
از تمامــی مدارک و منابــع علمی که بیش 
از 4میلیــون و ۲00هزار مــدرک به صورت 
تمام متن به زبان های فارســی، انگلیسی و 

عربی است فراهم شد.



 3

دورهمی علمی فارغ التحصیالن
انجمن فارغ التحصیالن ســومین کنفرانس خود را چهارشــنبه و پنجشنبه هفته 
پیش برگزار کرد. باتوجه به اینکه دانش آموختگان دانشگاه اکثرًا افرادی تأثیرگذار 
و صاحب نظر در زمینه های تخصصی خودشــان هســتند، ایــن همایش با نیت 
گردهمایی فارغ التحصیالن جهت بررسی مسائل مختلف کشور برگزار می شود. 

در برنامه امســال، بحران آب شاید شاخص ترین موضوع بحث سخنرانان بود. همچنین وزیر نیرو در نوبت 
عصر روز چهارشنبه در همایش حضور یافت. نکته بسیار درخورتأمل دیگر، استقبال نکردن دانشجویان از 

برنامه های نیمه تخصصی با موضوعات کشوری دربرابر برنامه های پر از هیجان و طرب بود.

بریم شمال
از چنــد هفتــه پیش خبری از معاونــت فرهنگی بیرون آمد که بســیار مورد توجه 
فعــاالن فرهنگی و فوق برنامه دانشــگاه قرار گرفــت؛ اردوی زیباکنار بین دو ترم. 
دکتر حسینی، معاون فرهنگی دانشگاه می خواهد پس از امتحانات و پیش از آغاز 
نیم سال جدید، عده ای از فعاالن فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه را به گردهمایی ای 

در زیباکنار شــمال ببرد. هدف اول این برنامه قدردانی از دانشجویان و همچنین آشناشدن آن ها با یکدیگر 
است. هدف دوم، هم فکری با دانشجویان درخصوص چند موضوع فرهنگی است که عبارت اند از نشریات، 

آسیب های اجتماعی، وضعیت اداری معاونت فرهنگی، فلسفه علم و فناوری، ادبیات و قرآن.

96 دی   2 شنبه    749 شماره  بــــــــخش  خـــــــبری

در معرض امتحانیم 
امضا محفوظ هفتــه گذشــته روزنامــه 

شریف مطلبی درخصوص بیت کوین و ارزهای 
مجازی کار کرد. پیگیر شدم و دیدم که موضوع 
خیلــی جــدی اســت و افــراد طــی چندماه 
میلیونشــان میلیارد شده است! کافه بازار هم 
که به تعدادی از تیم های مســابقه ای ســی ام 

میلی بیت کوین داده است. 
جالــب بود در بخشــی از مقالــه بیت کوین به 
اســتفاتائات چهــار مرجــع تقلید هم اشــاره 
شــده بود که به جز یــک نفر بقیــه آن را حرام 
دانسته اند. البته اینترنت و دوش هم روزگاری 
حرام بود، ولی کم کم جا افتاد. ولی چه کسی 
می داند؟ شــاید مثل مشــروب برای همیشه 

حرام ماند.
وقتــی قصه میلیاردرهای 6ماهه را شــنیدم و 
نمودار روند رشد سال های گذشته بیت کوین 
را دیــدم، خیلــی وسوســه شــدم. البتــه که 
بیت کوین ارز لوکس است، ولی صدها ارز دیگر 
هســت که ممکن است رشــد کند و من االن 
می توانــم آن ها را بخرم. ایــن کلنجار روزهای 
زیادی اســت کــه به جانم افتاده اســت. ولی 
 چند مسئله باعث شــد حتی سمت آن ها هم 

نروم.
اول اینکــه نمی دانــم دقیقًا پشــت قضیه چه 
کســانی هســتند. حتی با فــرض اینکه هیچ 
آدمی در این فرایند دخالت نداشــته باشــد، 
اطمینان به مجموعــه ای از معادالت پیچیده 
و ماشــین هایی کــه آن ها را حــل کنند تا من 
بخواهــم مثاًل از بقالی خریــد کنم یا خانه ای 
بخرم، برایم ترســناک است و مرا یاد فیلم های 
تخیلی می اندازد که در آن ها روبات ها به دنیا 

مسلط شده اند.
دوم اینکه وقتی یاد روزهای سخت سال های 
۹0 و ۹1 می افتم که فکر و ذکر همه دوستانم و 
والدینشان این شده بود که دالر یا سکه بخرند 
یا بفروشــند، توی دلم خالی می شــود. یادم 
نمی رود که چه بســیار حقوق بگیران در محل 
کارشان مشغول رصد بازار ارز و خرید و فروش 
با واسطه دالر و سکه بودند و آخرش یک سری 
در این راه چقدر سود کردند و یک سری چقدر 

بدبخت شدند.
ســومین و مهم ترین دلیل این بود که همیشه 
از کسانی که یک شــبه به جایی رسیدند، بدم 
می آمد و در دلم و در تاکســی پشت سرشــان 
حرف می زدم. حــاال موقعیتی پیش آمده بود 
که شــاید من هــم بتوانم بــا کمترین زحمت 
و فقــط با یــک خرید و فــروش به موقع پولدار 
شــوم و دیگر نگــران کار آینده ام نباشــم. اما 
درنهایــت نتوانســتم بــا خــودم کنــار بیایم. 
موفقیتی که بدون زحمت به دست آید، نه تنها 
برایم جذاب نیســت، بلکه بدعادتم می کند. 
هرچنــد باید اعتــراف کنم کــه کنجکاوم این 
 حــس را تجربه کنــم، ولــی نمی خواهم با آن 

زندگی کنم.

یلدا یکی از سنت های زیبایی بوده  گزارش
که از دیرباز بین خانواده های ایرانی فراز مالجعفری

رواج داشته است. این مراسم  بعد از مدتی دچار تحولی 
شــد و رنگ وبوی فرهنگــی نیز به خود گرفــت. امروزه 
فال گرفتن با دیوان حافــظ و قصه خوانی در کنار انار و 
هندوانه، بخش مهمی از شب چله هر ایرانی را تشکیل 
می دهند. با این تفاســیر کانون شــعروادب دانشگاه را 
می توان بهترین گزینه برای برگزاری این جشن دانست. 
جشنی که سه شنبه گذشته در آمفی تئاتر مرکزی برگزار 

شد.

کرگدن
حدود ســاعت 4:۳0 عصر مراســم آغاز شــد. در ابتدا 
مجری برنامه با خواندن شــعری صحبت خــود را آغاز 
کرد و چند کالمی، هم درباره مراسم و هم درباره کانون 
شعروادب دانشگاه توضیح داد. سپس کلیپی از اتفاقات 
و اقدامات کانون در چند ســال اخیر پخش شد. کم کم 
سالن آمفی تئاتر نیز پر شد و جشن با پخش شدن چند 

ترانه، حالت رسمی تری به خود گرفت.
مجری بار دیگر باال رفت و این بار یکی از آثار مهمان اول 
برنامه را خواند. شــعری با مضمون پاییز که همخوانی 
خوبی هم با فضای یلدا داشــت. مجری سپس از خانم 
کردبچــه دعوت کرد که بــرای جمعیت اشــعار خود را 

بخواند.
شــاعر کتــاب »آواز کرگدن« کــه نامــزد بهترین کتاب 
جشــنواره فجر نیز بوده است، با تشویق حضار، پشت 
تریبــون رفت. او کمی درباره یلدا صحبت کرد و منتظر 
ماند تا جو آروم شــود و بعد از آن شــروع کرد به خواندن 

شعرهای خود.
لیــال کردبچه در ابتدا  بار دیگر همان شــعری را خواند 
که مجری خوانده بود. ســپس شــعر نام آشــنای  خود 
را که به »کرگدن« معروف شــده اســت، برای جمعیت 
خواند. شعری با مضمون احساسات انسان معاصر که 
شاید تا حدودی با بی توجهی حضار همراه شد، وگرنه 
می توانســت ارتباط خوبی با دانشــجویان برقرار کند. 
شــاعر »کرگدن« بعد از خواندن دو کار از پشت تریبون 

پایین رفت.
در این قســمت از برنامه، دو نفر از بچه های کانون ترانه 

»غوغای ستارگان« را اجرا کردند.

درد عشقی کشیده ام کمپرس
در ادامه مجری برنامه از آقای ســعید بیابانکی دعوت 
کرد که روی سن آمده و شعر بخواند. بیابانکی با دست 
و ســوت هایی که بی جواب هم نماند باال آمد و صحبت 
خود را شروع کرد. او قبل از هر چیز به معنی کلمه یلدا 
پرداخت و توضیح داد که یلدا به معنی میالد خورشید و 
نور است. سپس با چند شوخی جذاب و شاعرانه بحث 
را ادامــه داد و دو خاطره از غلط خواندن شــعر توســط 
دانشجویان و هنرمندان تعریف کرد. نوبت به خواندن 
شعر رسید. شعری با مصرع مطلع »رفتنش کلی برایم 
دردســر تولید کرد« که به مهندس بــودن جمعیت هم 
بی ربط نبود، بســیار با تشویق همراه شد. شعری که با 

این بیت جذاب هم تمام شد:
بنده بعد از جلسه فهمیدم که در این مملکت

روز و شب باید فقط صاحب نظر تولید کرد
بیابانکی دوســه شــعر دیگر با مضامین اجتماعی نیز 
خواند. او باتوجه به جمع و جو آن، شــعرهای مناسبی 
انتخاب کرده بود و این باعث شــد کــه حضار در طول 

اجری او، همراه شعرها باشند.
ســپس مجــری از ســعید بیابانکی خواســت که برای 
جمعیت  فال حافظ بگیرد. بیابانکی باتوجه به درخواست 
به صورت بداهه مسابقه ای بین حاضران ترتیب داد. او از 
چند داوطلب دعوت کرد روی سن بیایند و برای جمعیت 
فال گرفته و بخوانند. مسابقه ای که با اشتباهات افراد در 

خواندن فال هایشان بسیار خنده دار شد.
عباراتــی مثــل »عطــاُرد« و »لب ُگزیــدن« حتی خود 
بیابانکــی را هم به خنــده انداخته بــود. در آخر دو تن 
از داوطلبــان کــه بهتر از بقیــه خوانده بودنــد، جایزه 

سلفی گرفتن با جمعیت را بردند.
بیابانکــی قبل از خداحافظی  خود نیز  تفألی به حافظ 

زد که بیت زیبایی در فال بود: 
تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار

که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند

زلف کوانتیده
سید امیر سادات موسوی که از دانشجویان ورودی 8۷ 

فیزیک دانشــگاه بوده و امروز از فعاالن رســانه است، 
مهمان دیگر کانون بود. نقطه قوت شــعرهای موسوی 
و به تبع چیزی که اشــعار او را برای شــنوندگان جذاب 
کــرده بود، تلفیق درس و ادبیــات بود. او که، هم وزن و 
عروض شعر و هم مسائل فیزیک را به خوبی می شناخت، 
شعرهایی با مفاهیم علمی سروده است که اکثرًا چاشنی 
شوخی و طنز دارد. یکی از کارهایی که موسوی خواند، 
شعری اقتباس شده از غزل معروف »محتسب و مست« 
بود که جمعیت را به وجد آورد. پس از شــعرخوانی امیر 
موسوی دو نفر دیگر از کانون شعروادبیات دانشکده روی 
سن آمدند و ترانه های »تو ای پری کجایی« و »عقرب زلف 

کجت« را بسیار زیبا اجرا کردند.

سخنرانی غیردولتی مدیر دولتی
اتفــاق جالبی در جشــن یلدای کانون افتــاد که به آن 
توجه نشد. بعد از اتمام برنامه ها مجری از دکتر حسینی 
خواست که پشت تریبون بیایند و چند کلمه ای سخنرانی 
کننــد. او امــا به جای ســخنرانی، از بچه هــای کانون 
درخواســت کرد که همگی روی ســن حاضر شوند و از 
آن ها خواست تا برگزارکنندگان اصلی جشن را تشویق 

کنند و سپس پایین آمد و نشست.
در آخر کلیپی از مصاحبه با اســتادان ادبیات دانشگاه 
پخش شد و گپ وگفت بچه ها با استاد رحیمی و استاد 

سیدان، حسن ختام جشن شب یلدای کانون بود.

گزارشی از جشن کانون شعر و ادب دانشگاه به مناسبت بلندترین شب سال

میالد خورشید

نامه وارده

اجرای موسیقی زنده در جشن یلدای کانون شعر و ادب

عکس یادگاری دست اندرکاران جشن یلدای کانون شعر و ادب
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از زمان انتشــار الیحه بودجه سال  پرونده
۹۷ تا به امروز بحث های فراوانی در نوید حسینی

رســانه ها و فضای مجازی حول سهم هر یک از نهادها 
از بودجه شــکل گرفته  اســت. به میمنت دسترســی 
عمومی به الیحه بودجــه دولت، این امکان برای همه 
اقشار جامعه فراهم شده است تا با مقایسه ردیف های 
پیشنهادی بودجه، آن را تحلیل و درباره اش گفت وگو 
کننــد. امــا آنچه بیشــتر بــرای جامعه دانشــگاهی و 
دغدغه مندان رشد و تعالی علمی کشور حائز اهمیت 
است، سهم اختصاص یافته از بودجه به امور آموزشی 

و پژوهشی است. 
براســاس الیحه ارائه شــده به مجلس، امــور آموزش و 
پژوهش، 15/4درصد از مجموع  ۳,680,4۹0 میلیارد 
ریال اعتبارات عمومی دولت را به خود اختصاص داده 
 اســت. براســاس گفته ها، بودجه دانشگاه های بزرگ 
بین 1۲تا16درصد رشد داشته  است که باتوجه به رشد 
6/1 درصدی بودجه عمومی دولت، از افزایش ســهم 
دانشــگاه ها از بودجه عمومی نشــان دارد. البته برای 
تعیین رشــد واقعی بودجه باید نرخ تورم ۹/5درصدی 
ســال ۹6 را هم لحاظ کنیم کــه در آن صورت به جای 
رشد 1۲تا16درصدی به رشد خالص ۲تا5 درصد برای 

دانشگاه های بزرگ می رسیم.

بودجه دانشگاه شریف
در این میان بودجه دانشــگاه شریف برای سال آینده 
۳,۳۳5,11۲  میلیون ریال با احتساب بودجه عمومی، 
درآمد اختصاصی و نیز تملک دارایی های ســرمایه ای 
برآورد شده  اســت. مقابل ستون اختصاصی در ردیف 
بودجه دانشگاه مبلغ 1,۳۹0,000 میلیون ریال درج 
شده  است که این بخش از محل درآمدهای اختصاصی 
دانشگاه تأمین می شود. درآمدهای اختصاصی شامل 
قراردادهای صنعتی، شهریه دوره های شبانه و پردیس، 
جریمه سنوات و دیگر موارد این چنینی است که خود 
دانشگاه تأمین می کند و دست دانشگاه برای چگونگی 
هزینه کردن آن بازتر اســت. نسبت بودجه اختصاصی 
دانشــگاه به بودجه عمومی آن 0/81 است که هرچه 
این مقدار بزرگ تر باشد، از وابستگی کمتر دانشگاه به 
بودجه دولتی نشان دارد. اما آنچه در مفهوم »سهم من« 
می گنجد، بودجه عمومی دانشــگاه است که از طرف 
دولت اختصاص می یابد. این مقدار برابر 1,۷10,81۲  
میلیون ریال است که معادل 0/046درصد از کل منابع 
عمومی دولت و 0/۳درصد از بودجه امور آموزشــی و 
پژوهشی است. توجه کنید که در تمام اعداد یادشده، 
بودجه پارک علم وفناوری دانشگاه لحاظ نشده  است.
در پایان برای اینکه به خواسته رئیس جمهور عمل کرده 

کنکاش در بودجه دانشگاه های سطح اول در الیحه بودجه 97 دولت 

سهم من از سفره دولت 

پرونــــــــــــــــــــــــده 96 دی   2 شنبه    749 شماره 
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شکل 1 -  تعداد دانشجویان دانشگاه ها )واحد: نفر(

شکل 2 - بودجه دانشگاه های برتر کشور )واحد: میلیون ریال(
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بــرآورد  1397
مصوب  1396
مصوب  1395

همان طورکه در شکل 2 مالحظه می کنید، در میان مراکز وابسته به وزارت علوم، دانشگاه تهران با 2,978,374 میلیون 
ریال بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده  است و دانشگاه شریف جایگاه نهم را دارد. نکته جالب توجه این است که 
بودجه دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و جامعة المصطفی حتی از بودجه دانشگاه 
تهران هم بیشتر است. البته شاید این مقایسه منصفانه نباشد، چراکه تعداد دانشجویان، استادان و کارکنان این مراکز 
باهم یکسان نیست. به همین علت مقدار سرانه بودجه اختصاص یافته به ازای هر دانشجو در شکل 3 آورده شده  است.

شکل 3 - سرانه بودجه مراکز آموزش عالی  )واحد: میلیون ریال(
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ســرانه بودجه دانشــگاه شــریف برابر با 142میلیون ریال به ازای هر دانشجو و کمتر از نصف ســرانه بودجه دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی )288 میلیون ریال( است. اطالعات این نمودار هم مؤید توجه بیشتر دولت به دانشگاه های 
علوم پزشکی است. درمورد دانشگاه تربیت مدرس به علت اینکه این دانشگاه تنها در مقطع تحصیالت تکمیلی دانشجو 
می پذیرد و نسبت دانشجو به استاد کمتر از سایر دانشگاه هاست، سرانه آن به طور معناداری بیشتر از بقیه است. اما در 
میان دانشگاه های سطح اول علوم ریاضی و مهندسی، وضعیت شریف بد نیست و پس از صنعتی اصفهان در جایگاه 
دوم و بهتری از علم وصنعت و امیرکبیر و تهران قرار دارد. دانشگاه تهران اگرچه بیشترین بودجه را در شکل 1 داشت، 

سرانه آن 87میلیون ریال است که چندان درخورتوجه نیست.
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در جدول یک نرخ افزایش بودجه پیشــنهادی برای ســال 97 نسبت به مقدار مصوب 96 و نیز افزایش مصوب 96 
نســبت به مصوب 95 را مالحظه می کنید. به غیر از دانشگاه جامع امام حسین که نرخ رشد نجومی 165درصدی 
و 127درصدی را در ســال گذشته و امسال تجربه کرده  است، رشد مابقی دانشگاه ها تقریبًا همان عددی است که 
پیش تر گفته شــد. نرخ رشد امسال با رشــد سال گذشــته تفاوت معناداری ندارد؛ بودجه مصوب دانشگاه شریف 
در ســال گذشــته 14/4 و امســال 14/2 درصد رشد داشته  است. در این شــکل باز هم توجه ویژه به دانشگاه های 

علوم پزشکی مشهود است.
جدول یک - نرخ افزایش بودجه

 96 نام دانشگاه
نسبت به 95

97 نسبت به 
96

165126.9جامع امام حسین
22.522.2علوم پزشکی تهران

25.622   علوم پزشکی شهید بهشتی
15.321صنعتی مالک اشتر

15.616.8صنعتی امیرکبیر
15.816.5تربیت مدرس

19.715.9فردوسی مشهد
14.515.9شیراز

14.915.7صنعتی اصفهان

 96 نام دانشگاه
نسبت به 95

97 نسبت به 
96

16.915.3اصفهان
14.514.8علم و صنعت ایران

20.714.7شهید بهشتی
14.414.2صنعتی شریف

16.914تبریز
21.511.7صنعتی نوشیروانی بابل
7.311.1جامعة المصطفی العالمیة

20.38.8شاهد
6.7-2.4تهران

باشیم و نورافکن ها را روی ردیف بودجه انداخته باشیم، 
این ســؤال را مطرح می کنیم و پاســخ آن را به معاونت 
اداری و مالی دانشگاه وامی گذاریم که چگونه عملکرد 
سال ۹5 دانشگاه 5درصد بیشتر از بودجه مصوب بوده 

 است، اما بودجه عمرانی صفردرصد محقق شده است.
مأخذ: الیحه بودجه سال 97، الیحه بودجه سال 96، قانون 
بودجه سال 96 و قانون بودجه سال 95، برگرفته از سایت 
سازمان برنامه و بودجه کشور

در جدول دو، 4درصد تحقق بودجه مراکز آموزشــی مختلف براســاس مقدار مصوب سال 95 و عملکرد درج شده در 
الیحه بودجه 97 آورده شــده  اســت. درصد تحقق بودجه در این سال برای تعداد بسیاری از دانشگاه ها یکسان و برابر 
98درصد بوده  اســت که احتمااًل حاکی از مقدار مورد نظر سازمان برنامه وبودجه برای تحقق بودجه دانشگاه هاست. 
تبعیض حتی در تحقق بودجه دانشگاه های علوم پزشکی هم وجود دارد. دانشگاه علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی 
شــهید بهشتی، 8درصد بیشــتر از مقدار مصوب، از دولت بودجه دریافت کرده اند؛ درحالی که سنت دولت ها بر این 
است که به علت مشکالت پیش بینی نشده و کسری بودجه، ردیف بودجه مصوب نهادها را تعدیل می نمایند. بااینکه 
بودجه تحقق یافته دانشــگاه تهران حتی 7درصد کمتر از مقدار عرف تحقق بودجه در ســال 95 بوده، مقدار عملکرد 
دانشگاه شریف 5درصد بیشتر از مقدار مصوب سال 95 بوده است که احتمااًل از توان باالی چانه زنی معاونت اداری و 
مالی دانشگاهمان نزد سازمان برنامه وبودجه نشان دارد. البته دکتر نجمی، معاونت اداری و مالی دانشگاه در مصاحبه 

با شماره 714 روزنامه شریف گفتند که بودجه عمرانی دانشگاه در سال 95 صفر درصد تحقق یافته است.
جدول 2 - درصد تحقق بودجه سال 95

108.4دانشگاه علوم پزشکی تهران
108.4دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

105.۳داشگاه صنعتی شریف
10۳.6دانشگاه تبریز

۹8.4دانشگاه شاهد
۹۷.۷دانشگاه تربیت مدرس

۹۷.۷دانشگاه اصفهان
۹۷.۷دانشگاه صنعتی اصفهان
۹۷.6دانشگاه فردوسی مشهد

۹۷.6دانشگاه شیراز
۹۷.6دانشگاه شهید بهشتی

۹۷.6دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۹۷.6دانشگاه علم و صنعت ایران

۹۷.6دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۹0.8دانشگاه تهران

81.1دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۷4.4جامعة المصطفی العالمیة

5۹دانشگاه جامع امام حسین
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غربــی آن را لرزاند. در پی این حادثه، اضطرابی جامعه را فرا گرفت و طبق معمول پرونده چهارشنبه شب ساعت 23:27 زلزله ای به قدرت 5/2 ریشتر، تهران و استان های 
بازار شــایعات نیز داغ شــد. البته در میان دانشــجوها طبق معمول امتی بودند که زلزله را ســوژه 

شوخی هایشان کردند، یا با موسیقی و بزن و برقص به استقبال یکی از طوالنی ترین شب های تاریخ 
تهران رفتند. برایتان گزارشــی کوتاه از اتفاقات مربوط به شــب زلزله و همچنین دو زاویه دید فنی و 

معرفتی به این اتفاق آوردیم. 

توجه شما را به گزارش دو شاهد عینی از واکنش اهالی 
دانشگاه در همان شب زلزله جلب می کنیم.

خوابگاه طرشت 3
چهارشنبه شب ساعت 11:۳0 خوابگاه لرزید. بچه ها 
بی درنــگ از اتاق ها خارج و به ســمت حیاط خوابگاه 
روانه شدند، به صورتی که کمترزمانی چنین جمعیتی 

در حیاط خوابگاه دیده می شدند.
اندکی بعد ســرما بر بچه ها چیره شــد و تعدادی برای 
آوردن لباس به اتاق ها برگشتند و حتی در گوشه  حیاط 
آتشی درســت کردند. پس از گذشــت حدود 15تا۲0 
دقیقه شاهد گروه بندی دانشجویان در کف حیاط روی 
قالی های اتاق ها که همراه خود آورده بودند بودیم. بعضًا 
موسیقی گوش می دادند یا ورق بازی می کردند یا حتی 

همان زمان تالش برای خوابیدن را آغاز کردند.
حراست خوابگاه از دانشجویان خواست تا درصورتی که 
سرما آزاردهنده است، به سوله ورزشی رجوع کنند؛ اما 
به علت مســقف بودن این سوله، عده  کثیری در حیاط 
ماندنــد که البته دم صبح با کاهش دما اکثرًا تغییر نظر 

دادند و سوله بسیار شلوغ تر از شب قبل شد.

پردیس اصلی دانشگاه
دانشــگاه در همــان ســاعات ابتدایــی در اقدامــی 
درخورتوجه، درهای دانشــگاه را بــه روی افراد باز کرد. 
ساعت 1:۳0 خبرنگار روزنامه به آنجا رسید. نگهبانان 
فقــط اســم افــراد را می نوشــتند و آن ها را به ســمت 
مســجد راهنمایی می کردند. ابتدا دانشجوها به اتاق 
هیئــت الزهرا مراجعــه کردند. پس از مدتی مســئول 
مســجد درهای شبســتان اصلی را باز کرد و قســمتی 
برای خانم ها و قســمتی برای آقایان در همان همکف 

در نظر گرفته شــد. عده ای هم بــرای در امان ماندن از 
لوسترهای مســجد، چند تکه فرش بیرون آوردند و در 

حیاط خوابیدند. 
حدود 60 آقا و 40 خانم از دانشــجوها به مســجد پناه 
آوردند که تعــداد درخورتوجهی از پســران از خوابگاه 
حیدرتــاش بودنــد. البته هیچ امکانــات خاصی برای 
این اتفاق پیش بینی نشــده بود. صرفًا سرپناهی برای 
مراجعان وجود داشت. نکته مثبت این بود که دانشگاه 
خیلی ســریع به این اتفاق واکنش نشــان داد و افراد را 
پذیرفــت، ولی درس بــزرگ این زلزله فقــدان آمادگی 

دانشگاه بود، مثل بقیه جاهای کشور.

به خیر گذشت ولی...
فرض کنیم خــدای نکرده زلزله ای بــزرگ اتفاق افتد. 
در آن صــورت دانشــگاه چــه امکانــات فیزیکی برای 
خدمت رسانی پیش بینی کرده است؟ آیا دستورالعملی 

برای مواجهه بــا بحران داریم؟ نکته دیگــر این بود که 
دانشگاه اجازه ورود دانشجوها به پردیس اصلی دانشگاه 
را اصاًل رسانه ای نکرد و حتی به گفته خبرنگار روزنامه، 

عالقه ای نیز به اطالع رسانی این موضوع نداشت.
نکته بسیار مهم دیگر، فقدان آموزش الزم برای مواجهه با 
بحران است. از دانشجویان، کارمندان و اعضای محترم 
هیئت علمی انتظار می رود آموزش های حداقلی الزم 
برای رویارویی با بحران را دیده باشــند. در شــب زلزله 
حتی کسی به دانشــجویان تذکر نداد که خود مسجد 
نیز خطرهای بالقوه زیادی دارد. خالصه آنکه این زلزله 
درس هــای زیادی برای جامعه و به تبع آن دانشــگاه ما 
داشت و به نظر می رسد اولین گام تدوین دستورالعملی 
منظم و دقیق بــرای مقابله با وضعیت بحرانی باشــد. 
دســتورالعملی کــه هم مشــخص کند هرکســی چه 
مسئولیتی دارد و هم اینکه چه امکاناتی باید در اختیار 

آسیب دیدگان قرار گیرد.

گزارش شب زلزله از زبان دو شاهد عینی

درهای دانشگاه باز است

گزارشی از زلزله و آلودگی  هوای آخر هفته تهران و البرز

زیر آسمان دودی، روی زمین لرزان

یادداشت فنی

پرونــــــــــــــــــــــده

اگر مرده بودم 
حسین شاهرخی تهــران که زلزله آمد، خواب 

بودم. روز شلوغی را پشت سر گذاشته بودم و شب 
زودتر خوابیدم. اول صدای افتادن چیزی آمد، 
اعتنــا نکردم، بعد اس ام اس آمــد، باز هم توجه 
نکردم، تا آخر با زنگ تلفن از خواب بیدار شدم. 
پدرم مضطرب پشت خط بود. زلزله آمده است! 
فکر کردم اگر زلزله کمی جانانه تر می آمد، شاید 
دیگر از خواب بیدار نمی شدم. شاید همین االن 
که درحال تایپ این مطلب برای روزنامه شــنبه 

هستم، زلزله دیگری بیاید و کارم تمام شود. 
مرگ از مقوالتی اســت که حضــورش را از فرط 
نزدیکــی حــس نمی کنیم. نــه روضه خوانم نه 
اهل منبــر، فقط می خواهم چنــد کلمه ای به 
دور از تعارف و رودربایســتی با تو مخاطب عزیز 
صحبت کنم. خداوند در قرآن، سوره جمعه، آیه 
8 می فرماید: »بگو آن مرگی که از آن می  گریزید، 
قطعًا به ســروقت  شــما می  آید. آنگاه به ســوی 
دانای نهان و آشــکار بازگردانیده خواهید شد 
و به آنچــه ]در روی زمین[ می کردید، آگاهتان 
خواهد کرد«. سرنوشت محتوم هر جنبنده ای 
چشیدن طعم مرگ است و دیدار رب العالمین. 
زلزله هم که نیاید، دیر یا زود بنده و شما به پایان 

خط می رسیم. 
بیاییــد فکر کنیــم اگــر در زلزله رفتــه بودیم، 
خودمان از اعمالمان راضی بودیم؟ من شــروع 
کردم به محاسبه اعمالم در روز چهارشنبه. اگر 
می دانستم قرار است شب بمیرم، شاید خیلی 
از کار ها را نمی کردم. شــاید خیلی از حرف ها 
را نمی زدم. فرصت اندک اســت و زمان جبران 
مافات اندک تر. دو بیت شعر در دیوان منسوب به 
موالعلی )ع( آمده است که حقیقتًا انذاردهنده 
است. ترجمه آن بدین شرح است: »ای آنکه به 
دنیا مشــغول شده ای و آرزو های دور و دراز تو را 
فریب داده اند، مرگ به ناگاه و بی خبر می آید و 

قبر صندوق اعمال توست«. 
اتفاقات و حوادث ارضی و ســمائی، همه برای 
آن اســت که من غافل از همه جای بی خبر را از 
خواب غفلت بیدار کند. بــه روزی فکر می کنم 
کــه دیگر برای من روزی دیگــر در  پی ندارد و از 
من جز خاطره ای در اذهان باقی نخواهد ماند. 
به روزی می اندیشم که در پیشگاه خدواند کریم 
حاضر خواهم شد و اعمالم مالزم من خواهد بود. 
چه زیبا سروده ای بود که بر در و دیوار مغازه های 
قدیم می آویختند: »آنچنان زی که گر از حادثه بر 
باد روی/ حسن معنی نگذارد که تو از یاد روی«. 
امیدوارم که همه ما به گونه ای زیست کنیم که در 
پیشگاه خدا و خلقش روسپید باشیم. ان شاالله.

96 دی   2 شنبه    749 شماره 

پیش بینی وقوع شوک اصلی زلزله بعد از یک پیش لرزه

شش درصد
حسین صادقی * یکی از هدف های  علم زلزله شناسی 
امکان دستیابی به دانش پیش  بینی 
و  هشدار وقوع زلزله ای بزرگ است. 
به صورت نظری، ناپایداری پوسته 
زمین ســاعت ها قبــل از زلزله های 
بزرگ قابل تعریف است، اما هنوز گذر از مرحله نظری به 
واقعیــت زمیــن بــا چالش های جــدی روبه رو اســت. 
زلزله شناســان پیش نشــانگرهای متعددی را بررســی 
کرده انــد. از این میــان پیش لــرزه درخوراعتمادترین 
هشــداردهنده )نه پیش بینی کننــده( نزدیک به وقوع 
زلزله هــای  بــزرگ  اســت. ایــن اعتماد حاصــل وقایع 
پیش لرزه ای قبل از زلزله های مخربی همچون پیش لرزه 
4/4ریشتری  زلزله  ۲1 آبان 1۳۹6 سر پل ذهاب  با بزرگی 

۷/۳ است  که 4۳ دقیقه  قبل از شوک اصلی رخ داد. 
با وجود ایــن، احتمال اینکه زلزلــه ای پیش لرزه زلزله  
بزرگی  در ۳ روز بعد از آن باشد،  6درصد است. به عبارتی 
۹6درصد زلزله ها پیش لرزه نیســتند)1(. بیشــترین و 

دقیق ترین مطالعات فعالیت لرزه ای خاص یک گسل، 
در ناحیه گسل سان آندریاس درکالیفرنیا انجام می شود.  
زلزله ۲004 پارفیلد با بزرگی 6، هیچ گونه شــاهدی از 
وقوع پیش لرزه نشان نداده است)۲(. بنابراین ممکن 
است پیش لرزه ها فقط  قبل از  زلزله های مخرب بزرگ تر 
از 6 رخ دهند. اما ســؤال اینجاست که چگونه می توان 
پیش لرزه را از شوک اصلی زلزله تمیز داد.  اغلب به دنبال  
زلزله های بزرگ تر از متوســط، توالــی ای از زلزله ها رخ 
می دهنــد که به آن پس لرزه می گوییم. وقایع گذشــته 
نشــان داده اند که کانون پس لرزه های شوک اصلی در 
گستره سطح گسل تا فاصله های زیاد می توانند تشکیل 
شــوند، درحالی که در پیش لرزه ها، کانون در مکانی از 
گسل است که  بسیار نزدیک مکان شوک اصلی است. 
بنابراین انتظار داریم که  مکان کانون توالی پس لرزه های 
هر پیش لرزه نزدیک به هم باشند. در نگاشت لرزه ای هر 
زلزله از این توالی، دو موج )طولی P و به دنبال آن عرضی 
S( ثبت می شــود که اختالف زمان رســید این  دو موج 

نشان دهنده مکان کانون است.  در توالی پس لرزه های 
هر پیش لرزه تفاوت زمان بین این دو موج تقریبًا یکسان و 
به این معنی است که آن ها از یک نقطه در گسل آمده اند. 
خصوصیت دیگر این توالی، شــباهت بســیار شــکل 

موج های ثبت شده، جدای از بزرگی آن ها است)۳(.  
بنابراین با مطالعه نگاشــت لرزه ای پس لرزه های زلزله، 
می توان به امکان تشــخیص پیش لرزه  از شــوک اصلی 
دست یافت. با وجود این، باتوجه به اینکه اغلب پیش لرزه ها 
در فاصله یک ساعت قبل از شوک اصلی رخ می دهند این 
مطالعه  صرفًا هشدار است، نه پیش بینی؛ چراکه عماًل 
فرصت تصمیم گیری و برنامه ریزی  بسیار کوتاه است. اما 
برای کشوری مانند ایران که بسیاری از سازه ها  ایمنی الزم 
دربرابر زلزله های بزرگ را ندارند، وقوع زلزله ای متوســط 
می تواند فرض بر پیش لرزه باشــد، تا زمانی  که مطالعه 

توالی پس لرزه های آن زلزله به انجام برسد.
*گروه زمین شناسی و مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی 
دانشگاه فردوسی مشهد

مراجع:
1- https://www.usgs.gov
2- Nature, DOI: 10.1038/nature04067
3- Science, DOI: 10.1126/science.1197341

گروهی از دانشجویان شب زلزله در اتاق هیئت الزهرا در ضلع شمالی مسجد اسکان گزیدند.
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دو هفته گذشــته دانشــگاه صنعتی ما شــاهد رویداد بزرگی کاماًل غیرصنعتی و کاماًل  گزارش
هنری بود. اولین جشــنواره هنر شــریف که به همت معاونت فرهنگی، ولی با کادری هاتف محقق

کاماًل دانشــجویی از تابســتان امســال کلید خورده بود، باالخره در آذرماه، آثار ارسال شــده را به نمایش 
گذاشــت و یکشنبه هفته گذشــته برندگان قســمت های مختلف را معرفی کرد. البته که ریزه کاری های 
بســیاری در این جشــنواره رعایت نشــده بود، ولی نیمه پر لیوان آن قدر جذاب بود که پیش بینی ما این 
اســت که ســال دیگر باید در دومین دوره آن منتظر آثار باکیفیت تر و بیشــتر، جوایز بهتر و شــور خیلی 

شدیدتری باشیم.

فیلم کوتاه
می تــوان گفــت که ایــن بخــش نوظهورتریــن پدیده 
جشــنواره و چیزی بود که شریف تجربه اش را نداشت. 
البته باتوجه به اینکه اولین دوره جشــنواره بود، در این 
بخش هــم مثل دیگر بخش ها تعداد شــرکت کنندگان 
خیلی زیاد نبود و 5 فیلم در آن شــرکت کرده بودند. در 
این میان یکــی از فیلم ها هم به تصمیم کارگردانش که 
از برگزارکنندگان جشــنواره است، در رقابت وارد نشد. 
منظور فیلم »شــکار« از بابک امانی است که به جرئت 
می توان گفت از نظــر فنی، مانند فیلم برداری و تدوین 

قوی تر از فیلم های دیگر بود. 4 فیلم دیگر این جشنواره 
را به طور مختصر توضیح می دهیــم: فیلم »خاموش« 
کــه کارگردانــش پرهــام محقــق، دانش آموز اســت و 
تقریبًا تمام عوامل دیگر فیلم شــریفی هســتند؛ فیلم 
»رفت... نفهمید« از ســجاد عشقعلی زاده که بسیاری 
معتقد بودند نام فیلم به تماشــاگران اشــاره دارد)!(؛ 
فیلم »#الکچــری« به کارگردانی مــارال اکبری که به 
اشــرافی گری نمایی مردم اشــاره می کند و در آخر هم 

فیلم »چرخ«. 
ایرادی که به سیستم رأی گیری این بخش وارد بود، این 
بود که بلیــت رایگان بود و به نظر می رســید که یکی از 
کارگردان ها سعی داشت به طور سیستماتیک و با آوردن 
تعداد زیادی از دوستانش در اکران روز شنبه تعداد آرای 
خود را باال ببــرد. البته از طرف دیگر بلیت رایگان برای 
جشــنواره نکته  مثبت محسوب می شــد، چون کمک 
کرد که این بخش کمترشناخته شده بیشتر دیده شود. 
درنهایــت فیلم »خامــوش« براســاس رأی مخاطبان، 
برنده  این بخش شد. طبق آمار اعالم شده، در مجموع 
دو ســانس حدود 1۲0 نفر شــرکت کردند که استقبال 

خوبی برای این بخش محسوب می شود.

 تئاتر
تئاتــر در دو ســانس متفــاوت برگــزار شــد و بلیت آن 
نیــز ۲هزارتومان بــود. در ایــن برنامه ســه تئاتر باهم 
رقابت کردند. ســه تئاتــری که موضوع هرســه به طور 
مستقیم یا غیرمســتقیم به مرگ مربوط می شد. تئاتر 
اول مونولــوگ کمدی پــرواز به نویســندگی عبدالرضا 
رشــیدی و کارگردانــی محمدرضــا محرابــی، خاطره  

سقوط هواپیمایی از زبان یکی از مسافرانش بود. تئاتر 
بعدی »مرگ در می زند«، به نویســندگی وودی آلن و به 
کارگردانی ایلیا گیاهچی بود که داستان چانه زدن مردی 
است با مرگ بر ســر زمان مردنش، وقتی که مرگ به در 
خانه اش آمده است. در آخر هم مونولوگ »هسته  سیب« 
به نویســندگی و کارگردانی علی آشــنا بود که داستان 
عشــق عجیب مردی تنها را روایت می کرد. به طور کلی 
تئاترها از کیفیــت خوبی برخوردار بودند و اســتقبال 
خوبی هم از آن ها صورت گرفت. درنهایت تئاتر »هسته  
سیب« توانست جایزه  بهترین تئاتر را نصیب خود کند.

 موسیقی
موسیقی در دو بخش برگزار شد: بخش انفرادی )سولو( 
و بخــش گروهی. در بخش انفرادی که شــنبه ســاعت 
18:۳0 در همکف شهید رضایی برگزار شد، 4 نوازنده  

پیانو، یک ویلن و یــک دوئت گیتار-ویلن رقابت کردند. 
انتخاب برنده هم با مخاطبان حاضر و ازطریق رأی گیری 
بود. برنــده  این بخش کــه در اختتامیه هــم اجرا کرد، 
کوشان غلمان نوازنده  گیتار بود. تمام شرکت کنندگان 
این بخش یا آهنگ هایی با آهنگ سازی خود نواختند، 
یــا تنظیم هایی جدید از آهنگ های ساخته شــده ارائه 
کردند. در بخش گروهی 4 گروه شــرکت کردند: گروه 
»هامون« که موسیقی سنتی می نواخت، گروه »کوبار« 
 quawx که در سبک راک می نواخت و می خواند، گروه
که کاور آهنگ های خارجی را می خواند و درنهایت هم 
ارکســتر کالسیک شــریف که 1۳ عضو داشت و با آرای 
مخاطبان برنده  این بخش شــد. ازجمله حواشــی این 
برنامه این بود که با حدودًا 1/5ســاعت تأخیر آغاز شد 
و این موضوع باعث شد که تعداد بسیاری از افرادی که 
بلیت گرفته بودند، نتوانند در برنامه شرکت کنند و برغم 

به فروش  رفتن کل بلیت ها، نصف سالن خالی بود.

هنرهای تجسمی
این بخش با همکاری دانشگاه هنر و با شرکت تعدادی از 
آثار آن ها همراه بود. آثار این بخش در همکف دانشکده  
ریاضی به نمایش درآمدند و عالقه مندان می توانستند 
از نزدیک از آثار دیدن کنند. برندگان این بخش را جمعی 
از داوران انتخــاب کردند که درنهایت ســپیده احمدی 

منفرد که دو نقاشی با طرح های مفهومی و کمی عجیب 
ارائه داده بود، برنده  شــد. در این نمایشگاه می شد آثار 
متفاوتی از نقاشــی و نقاشی خط و طرح های خالقانه و 
جدید یافت. بخش جــذاب دیگر آن هم جایی بود که از 
دانشجویان دعوت شــد در ساعتی مشخص به همکف 
ریاضی بیایند و زمانی که نوازنده ای به صورت فی البداهه 
پیانــو می  نواخت، حس خود را نقاشــی کنند. در میان 
نقاشی های فی البداهه می شد همه چیز یافت. از اثرات 
فاخر گرفته تا نقاشــی هایی که چیزی جز خط خطی از 
آن ها نمی شد دریافت. این برنامه حرکت ساده اما زیبایی 

بود که تعداد بسیاری از افراد را مشغول خود کرد.

عکاسی
در بخش عکاسی حدود 400 اثر شرکت کرده بودند که 
از بین آن ها 40 اثر به انتخاب داوران در همکف شهید 
رضایی برای عموم به نمایش گذاشته شدند. درنهایت 
هم از بیــن این 40 اثر با تصمیم داوران، عباس نخلبند 
جایزه  این بخش را به خانه برد. عکاسی شامل بخشی 
ویــژه هم بود کــه در ایــن بخش حمیدرضا شــادمانی 
موفق شد مقام برتر را کسب کند. این بخش در رابطه با 
عکس برداری از زندگی شــریفی ها بود که می توانست 
شــامل زندگی خوابگاهی، زندگی اســتادان و فضای 

دانشگاه باشد.

گزارشی از جشنواره هنر شریف

شریف به روایتی غیرصنعتی

گــــــــــــــــــــــــزارش 96 دی   2 شنبه    749 شماره 

مقام سوم بخش عکس، اثر پرهام مرادیمقام دوم بخش عکس، اثر سحر عسکریبرنده مقام اول بخش عکس، اثر عباس نخلبند

از راســت: بابک امانی )مســئول بخش فیلم کوتاه جشــنواره(، حســینی، سجاد عشــقعلی زاده )کارگردان فیلم 
دوم»رفت...نفهمید«(، دوست سجاد عشقعلی زاده، پرهام محقق )کارگردان فیلم اول »خاموش«(

از راست: علیرضا سعیدی نژاد )مسئول بخش تئاتر جشنواره(، حسینی، گیتا قلی پور )بازیگر تئاتر دوم، »مرگ در 
می زند(، نوید احتیاطی، سپهر فرحت )بازیگر تئاتر برگزیده، »هسته  سیب«(
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هــــــــــزار قلــــــــــم

ابتــکار فرهنگی گــروه برای کمــی #تلنگــر در این 
روزهایی که نفس کشیدن سخت شده

حوالی دانشگاه، ۲۷ و ۲8 آذر ۹6 .

به رقص آ
ای عروس زیبای پاییز
ای دلربای هر عاشق

در برابر تو رنگ ها رنگ می بازند
و عاشقان دل می سپارند

و از زیبایی ات مدهوش می شوند
به رقص آ

ای عروس زیبای پاییز
خیابان گردی / 17  آذر 96

ashkan31194 sharif_gsَچندِلر، یک رئالی

Babaz

rahimi.photo
عکس ایران رو گذاشتن کپشن زدن: »نلرز مشتی«. 
البد انتظار دارن ایران جواب بده: »چشم داش، غالم 

ادبتم، به خاطر تو این دفعه رو گذشت می کنم«. 

من جای هم وطنان شمالی بودم، وایمیسادم سر  جاده، 
هر ماشــین پالک تهرانی می دیدم با ســنگ و چوب 
میفتادم به جونشــون. ملت گندش رو درآوردن دیگه.

اشک ها و لبخندها
تو مترو دعوا شد، اون یکی گفت: »می زنم می کشمت 
دیــه ت رو میدمــا«. ایــن وری گفــت: »زر نــزن، پول 
داشتی با مترو نمیومدی«. مترو رفت رو  هوا از خنده. 

به قول آقا سیاوش
بزن بیرون بدوِن عقل و منطق
یه کم دیوونگی خوبه همیشه 

رئیس دانشــگاه، میهمــان برنامه هزار قلم هفته گذشــته آقای دکتر فتوحی، 
»متــن حاشــیه« در شــبکه ۳ بــود. موضــوع برنامــه 
غیرکاربردی بودن پایان نامه و حاشیه های آن، ازجمله 
ســرقت مقاله یــا خریدوفروش آن بــود. میهمان دیگر 
برنامه آقای دکتر شریعتی نیاسر، معاون محترم آموزشی 
وزارت علوم بود. فارغ از اینکه تناسبی میان زمانی که 
مجری صحبت می کرد با صحبت های میهمانان نبود، 
نکات زیــر در صحبت های دکتر فتوحــی درخورتوجه 

است:
Ó	 دانشگاه شــریف به عنوان دانشگاهی صنعتی در

سال های گذشته تالش کرده است تا پژوهش های 
خود را به ســمت حل مســائل روز صنعت هدایت 
کند. درهمین راستا قریب به 50درصد از استادان 

ما به نوعی با صنعت درحال همکاری هستند.
Ó	 یکی از مشکالت اصلی ما رشد غیرمنطقی آموزش

عالی در کشور اســت. تعداد دانشجو در کشور ما 
6درصد کل جمعیت کشــور اســت که این رقم در 
بسیاری از کشــور ها چیزی در حدود ۳تا4درصد 

است.
Ó	 سعی ما بر این بوده است که بتوانیم اکوسیستمی

ایجــاد کنیــم تــا در آن توانمندی هــای مختلف 
دانشجو گسترش پیدا کند. مرکز کارآفرینی، مرکز 
رشــد، همه و همه ســعی در حل مشــکالت حال 

حاضر کشور دارند.
Ó	 درراستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود

مدت هاست که به دیگر دانشگاه  ها در شکل گیری 
زیست بوم کارآفرینی کمک می کنیم. 

Ó	 ما در دانشــگاه شــریف با ایجاد زیرســاخت های
مختلف توانسته ایم تا حد بسیار زیادی اخالق کار 
دانشــی را حفظ نماییم. وجود اســتادان هوشیار 
و زمــان زیادی کــه صــرف بررســی پایان نامه ها 

می شــود و هیئت ممتحن که بــا دقت نظر فراوان 
پایان نامه ها را مورد تدقیــق قرار می دهند، باعث 
شده است تا خروجی کار تا حد بسیار زیادی قابل 
 قبول باشــد و از ســرقت و تقلب علمی جلوگیری 

شود.

Ó	 ی ه ها نشــگا ا د علمــی  ضعیــت  و یــد  نبا
برتــر کشــور را بــا کل دانشــگاه ها یکســان در 
پایان نامــه  ۹5درصــد  آمــار  گرفــت.  نظــر 
دانشــگاه شــریف بــه  به هیچ عنــوان   تقلبــی 

برنمی گردد.

گزیده ای از سخنان رئیس دانشگاه در صداوسیما

پیشرو هستیم

ارتباط با صنعت در دانشگاه ما شاید از خیلی از جاها 
بهتر باشه، ولی کماکان افتضاحه. حداقلش اینه که 
من دانشجو هیچی احســاس نمی کنم و به جز چند 
اســتاد که دارن با صنایع دفاعی خوب کار می کنن، 
علی/ 91 ارشد هوافضا بقیه نظاره گر هستن. 

مــا کــه پایان نامــه کاربــردی نداشــتیم. فقــط 
موضوعات قشــنگ و مقاله خیــز. یکی دوتا مقاله 
از ایــن ور و اون ور پیدا می کنیم و براســاس اونا یه 
پایان نامــه جدیــد می دیم. البته کپــی مطلق من 
ندیدم تو بچه ها، ولی نوآوری کم بود. تو رشــته ما 

 که مشــکل آزمایشــگاه هم خیلی جدیه. 
زهرا/ ارشد م.شیمی  

شــریف الحق در کارآفرینی و ارزش  آفرینی در کشور 
امیرحسین/ مواد پیشروست.  

من ایــن برنامه را کامــل دیدم. مجــری خیلی زیاد 
وســط حرف مهمانان می پرید. البته دوسه گزارش 
مســتندمانند جالب و تأســف آور از خیابان انقالب و 
تقلب علمی نشــان داده شــد که خیلی عجیب بود.
مریم/ 92 دکتری  

صدای مخاطبان

96 دی   2 شنبه    749 شماره 
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نخستین کامپیوتر سنتر ایران زمین
نخســتین  ریامهــر،  آ صنعتــی  علیرضا زمانی
دانشگاهی بود که صاحب کامپیوتر 
سنتر شــد. ســال 1۳44 که هنوز 
دانشــگاه افتتــاح نشــده بــود و 
ســاختمان های اولیــه دانشــگاه 
ســاخته و آماده می شــدند، بــرای پذیرش نخســتین 
دانشــجویان ورودی 45، دکتر خالصی زاده پیشــنهاد 
راه اندازی کامپیوترســنتر یا همان مرکز محاسبات را به 
دکتر مجتهدی ارائه کرد. مرکز محاسبات، مقوله جدیدی 
بود که  نظیر آن در دانشگاه های آن زمان ایران نبود. اصاًل 
کامپیوتــری به آن معنا نبود که مرکــز کامپیوتری وجود 
داشــته باشد. در میان سازمان ها و مراکز و وزارتخانه ها و 
تقریبًا همه جای ایراِن آن زمان هم از کامپیوتر خبری نبود 

و تنها وزارت نفت چند کامپیوتر داشت. 

دکتر مجتهدی با آمدن کامپیوتر به دانشگاه خیلی موافق 
نبود و فکر می کرد اگر پای کامپیوتر به دانشگاه باز شود، 
ریاضی دانشجویان را تحت تأثیر خود قرار داده و ضعیف 
خواهد کرد. او با این احوال به تأسیس چنین مرکزی رأی 
داد. نخستین کامپیوتری که به دانشگاه آمد، اجاره ای 
بود و از شــرکت IBM وارد شد. مدلش نیز 11۳0 بود که 
نزدیک هــزار دالری اجاره اش بود. دکتــر خالصی زاده 
و همکارانــش خیلــی زود مرکــز را راه انــدازی کردند و 
عالوه بر راه انداختن کارهای دانشگاه و دانشجویان، کار 
سازمان های دیگر را برعهده گرفتند و کامپیوتر دانشگاه 

توانست پول اجاره خود را دربیاورد. 
این کامپیوتر و این مرکز خیلی زود توانست جای خود را 
پیدا کند. آن روزها کنکور دانشگاه ها این طور سراسری 
نبود و هر دانشــگاهی آزمونی جداگانه بــرای خود برپا 

می کرد و جواب ها به صورت دســتی تصحیح و اســامی 
قبولی اعالم می شد. مرکز محاسباتی ها اولین بار تصمیم 
گرفتند جواب کنکور 4۷ دانشــگاه را  با همین کامپیوتر 
اعالم کنند. همین باعث شــد بخش اعالم نتایج طرح 
کنکور سراســری 4۹ که اول بار از ســوی وزارت علوم آن 
زمان مطرح شــد، برعهده دانشــگاه و مرکز محاسبات 
قرار داده شــود. البته ابتدا نظر بر آن بــود که این کار به 
خارجی ها و شــرکت های خارجی داده شود؛ اما به علل 
امنیتی و باتوجه به ســابقه دانشــگاه، از رئیس دانشگاه 
وقت، دکتر امین، خواســتند این کار را بر عهده بگیرد. 
به این ترتیب نخستین کنکور سراسری این سرزمین در 
سال 4۹ برپا شد و مرکز محاسباتی ها در عرض ۲روز نتایج 
آن را  استخراج و اعالم کردند و با این سرعت عمل و دقت 
  IBM نتایج، تعجب همگان را برانگیختند. حتی شرکت
هم که قبل از آن این کار را ناممکن انگاشته بود، نامه ای 

برای رئیس مرکز محاسبات فرستاد و از او تشکر کرد.



صفحـــــــه آخـــــــــر

822...0911: تکلیف ما که ۷/5 صبح کارت نشون 
می دیم، ولی خانم نگهبان در طرشت اصاًل سرش را 

هم باال نمیاره چیه؟�😒�
  خــب می خــوای یه در دیگــه رو امتحان 

کن، شاید سرش رو باال آورد.
مســئول های  کــه  حــاال  ســالم.   :0912...657
دانشــگاه رابطــه خوبی بــا شــهرداری دارن که اونا 

اسپانســر سردیس و ســردر می شــن، می شه برای 
آرامش و ســالمتی دانشجوها از شــهرداری بخوان 
یک پــل عابر دم احمدی روشــن بزننــد؟ من خودم 
بارهــا شــاهد به خطرافتــادن جــان بچه هــا بودم. 
 لطفــا اطالع رســانی و پیگیــری کنیــد. مــادر یک 

شریفی.
  بابــا دانشــگاه با همــراه اول هــم رابطه 

خوبی داره، ولی باز هم ما تو تنهایی اولیم.
764...0937: ســرمقاله شماره ۷48 خیلی خوب 
بــود. جای متن هــای این چنینی در روزنامه بســی 

خالی بود. ممنون
  واقعًا چی شــدیم ما؟ ســلیقه ها داره به 
کدوم ور مــی ره؟ چرا باید از یک متــن به درد بخور 

خوشتون بیاد؟

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه
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وصله پینه

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

از جنبش صد زلزله از هم 
نگسستیم

اما به طرشت آمده بر خاک 
نشستیم...

وای از آذر؟
جمشید فهمیدی باالخره 
زلزله اومــد اینجــا؟ یادته 
هی به ما فخر می فروختی 
که شــما تا حاال زلزله رو از 
نزدیک ندیدیــن؟ البته ما 
هم از نزدیک ندیدیمش. نمی دونم جمشــید، 
شــاید تو هــم اون موقع چیــزی زده بودی که 
تونســته بودی از نزدیک ببینیش. وقتی خونه 
لرزیــد همه خونــواده دورهم نشســته بودیم، 
داشــتیم بــا گوشــی هامون ور می رفتیــم که 
دیدیم ظرفای شیشه ای دارن واسه خودشون 
می لرزونــن. فهمیدیم خبریه. همه به ســبک 
دونده هــای دوی 110متــر با مانع ســمت در 
دویدیم و تو پله ها کورس گذاشــتیم که برسیم 
پایین. متأسفانه درحین پایین اومدن، انگشت 
اکبرآقا زیر دست وپا له شد. سر همسایه پایینی 
که تازه اومدن هم رفت تو دیوار، مجبور شد بره 
بخیه بزنه. اون وسط بدن راضیه خانم هم دچار 
کوفتگی موضعی شــد. البته که همه این ها از 

رفتن زیر آوار احتمالی بهتر بود.
بعد که رفتیم پایین دیدیم همه هستن. به قول 
صداوسیما در فردای روز انتخابات: »همه آمده 
بودند، همــه«. با این تفاوت که اینجا برخالف 
اونجا یه سری ها تحریم کرده بودن که اونا حتمًا 
از جونشون سیر شده بودن. کاریشون نداریم. 
بابــا داشــت می گفــت: »اینــا همــش کار 
آمریکاســت. اســم پدیــده اش هارپــه. چند 
روز پیــش تو تلگــرام خوندم راجــع بهش. اینا 
می خــوان پایتخــت رو بزنن که بعــدش بیان 
ایران رو بگیرن. زلزله کرمانشاه هم قلق گیری 
سالحشــون بــود«. بابا می گفــت: »اینا قطعًا 
شــمال رو کاری ندارن. مرض کــه ندارن. اگه 
شــمال زلزله بیاد خراب شــه، بعد که ایران رو 
بگیــرن آخر هفته هــا می خوان بــرن کجا؟«. 
حرفش منطقی بود. ما هم سوار ماشین شدیم 
و رفتیم ســمت شــمال. تو بزرگراه که افتادیم، 
ترافیک سنگینی بود. انگار خیلی ها با استدالل 
بابــا عزم رفتــن کرده بــودن. رادیــو می گفت 
باالخره تونستیم شاخص رو به 180 برسونیم. 
بعد از چند ســاعت موندن تو ترافیک بی خیال 

شدیم و برگشتیم خونه.
گفتم شــاخص، جات خالی جمشــید، امروز 
بعدازظهــر با دوتــا دیگه از بچه هــا رفته بودیم 
پارک دانشــجو. نه که اونجا کار خاصی داشته 
باشــیم، یا کسی با ما کاری داشته باشه. اونجا 
از آلودگی چشــم، چشــم رو نمی دید. پرنده و 
ســگ هم هیچ کــدوم پر نمــی زدن. حتی اون 
پیرمرده که می گفت من تا آخر عمر دانشجوام 
و هــر روز اونجا بــود هم نیومده بــود. نگرانش 
شــدم جمشــید. بنده خــدا همــون موقع ها 
 هم می گفت من آســم دارم. بیایــن خونه بهم 

کمک کنین.
این از وضعیت ما، تو خودت چه می کنی؟ واسه 
کریسمس سبزه و ماهی قرمز خریدی یا هنوز 

زوده؟ بچه ها رو هم از طرف من ببوس حتمًا.

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به تکرار که گاهی مسائل را تبدیل به عادت می کند و عادت که گاهی از ارزش 
مســائل می کاهد. به آینده که معمواًل پیش بینی ناپذیر اســت و به تجربه که می خواهد راه چاره ای بر این مسئله 

باشد. به آگاهی که مسئولیت می آورد و به مسئولیت که روزی از آن سؤال می شود. 
این شماره تقدیم می شود به همه کسانی که به قوانین حاکم بر طبیعت اهمیت می دهند و برای مدیریت پیش از 
تکرار بحران های خاص تالش می کنند؛ خواه پیش بینی خرابی ســاختمان غیراســتاندارد پالسکو باشد، خواه 

پیش بینی آلودگی های تکراری هرساله هوا و خواه پیش بینی زلزله عظیم تهران.
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واژ و ژاژاستاد شریف ما

کارمند شریف ما که در کافه کار می کرد، آمد و به همکارش در سوپرمارکت 
گفت: »کافی میکس نفروشــین، میان می خــرن، آب جوش هم که توی 
کتابخونه و جاهای دیگه هســت. کافی شــاپ داره ورشکست می شه«. 
فروشــنده گفت: »نه آخه بعضی ها می خرن، می برن خوابگاه استفاده 
می کنن« و باهم به این نتیجه رسیدند که باید کاری برای آب جوش ها کرد.
دانشجوی شریف ما اصرار داشت که رنگ بچه گربه ها ترکیب یا میانگین 
رنگ والدین آن هاست؛ بدان معنا که اگر گربه ای سفید و گربه ای مشکی  

بچه دار شوند، رنگ بچه یا خال خال سیاه و سفید است یا خاکستری!
دانشــجوی شــریف ما بعد از اینکه یکی از تی ای هــا ضریب تبدیل هر 
گالــن به واحد متریک را برابر ۳میلی لیتر به ازای هر گالن نوشــت، وقتی 
از او پرســیدم: »واقعًا هر گالن ۳سی ســی؟«، با اطمینان هرچه تمام تر 
گفت: »آرررههه«. وقتی از او پرســیدم: »یعنی هر گالن حدود 1قاشــق 
غذاخوریه؟«، با اطمینانی حتی بیشتر مجددًا تأیید کرد و همچنین افزود: 
»واقعًا فکر می کنی صادرات نفت ما که می گن ۲-۳ میلیون بشکه است، 
مگه چقدره؟«. ناگهان یکی از بچه ها از خود تی ای پرســید و کاشــف به 

عمل آمد که منظور بزرگوار 10 به توان منفی۳ بوده است!
دانشجوی شریف ما ته یکی از راهروهای دانشکده ایستاده بود. وقتی 
او را دیدیم، گفتیم: »بیا بریم ناهار« که دوست عزیز ما پاسخ داد: »نه من 

همین االن دستشویی بودم، سیرم!«.

زلزله: earthquake. از شوخی هایی که خدا به علت صمیمیت بیش 
از حــد با ایران دارد. لرزش و جنبش زمین. برخالف این تصور که اکثر 
زلزله ها توسط حرکت صفحات تکتونیکی زمین ایجاد می شود، عامل 
اصلی وقوع زلزله رواج بی اخالقی  است که مهم ترین آن ها قدرناشناسی 
مردم دربرابر مســئوالن زحمت کش و اقدامات بی مزد و مواجب آن ها، 
کم توجهی خواهرم به حجابت و برادرم به نگاهت و رواج پدیده دیر»سین«کردن پیام ها است. 
در کشــورهایی دورافتاده مانند ژاپن که دارای حاکمانی بی تدبیر و دروغ گو است، به علت 
فقدان اعتماد متقابل بین مردم و مســئوالن، پس از وقوع زلزله در دل مردم رعب و وحشت 
ایجاد می شود، ولی در کشورهای توسعه یافته مانند ایران، مردم به علت آرامش خاطری که 
دارند تنها پس از زلزله »اســتوری « هایی با محتوای »من و گسل جون فعال شده، یهویی«، 
»من آن وقتی فرو ریختم که سیاه چشمان تو را دیدم« و »از زلزله و عشق خبر کس ندهد /
آن لحظه خبر شوی که ویران شده ای« می گذارند. مهم ترین کاری که باید پس از وقوع زلزله 
انجام داد، هجوم به پمپ بنزین و فروشگاه های مواد غذایی و دررفتن سریع از خانه و محل و 
شهر است و توصیه هایی درخصوص حفظ آرامش را جدی نگیرید، می خواهند خلوت باشد، 
خودشان همه چیز را بگیرند و سریع تر فرار کنند. ریشتر مقیاس اندازه گیری زلزله است و هر 
شریفی در جامعه وظیفه دارد در بحث های راجع به زلزله بگوید ریشتر مقیاسی نمایی است 
و یک درجه اضافه شدن به آن انرژی آزادشده را تقریبًا 10 به توان 1/5 یا ۳1/6برابر می کند.
خب بیش از این منتظرتان نمی گذاریم و ادامه ستون را در خدمت آقای میرباقری هستیم 

برای آموزش صحیح نماز آیات...

عمادالدین کریمیان


