
پشتنکردهایمپشتنکردهایم
به کرونابه کرونا

نگو، نشان بده!
نگو، نشــان بده! و خیالم پرواز می کند به قبل از اسفند و من را داخل 

محسن رستمی

اتاق های بی پنجره مجتمع فناوری می اندازد. دوستانم را می بینم گرم 
صحبت. قهوه فوری را در لیوان های برچسب دارشــان هم می زنند و 
صحبت می کنند. به همان »سنت ترکیبی«؛ کادربندی هایی به شیوه 
کارآفرینــی، واژه هایی از جنــس کالس های موفقیــت و آرمان ها و 
ریزبینی هایی دانشجویی. و چشم هایم را باز می کنم و فضایی را می بینم که به یک باره خالِی 
خالی شد. و می بینم دستاوردها و کارهای شریفی ها را مرتبط با همین ویروس تاجدار؛ نه 
از جنــس دســتاوردها و کارهایــی کــه بــرای اولین بار در جهان یک کاری شــده باشــد، 
دســتاوردهایی که برای جامعه و مردم ملموس است، حتی یک اپلیکیشن که تولید محتوا 
می کنــد و آگاهــی می دهد؛ به همین ســادگی. قرار نبوده شــاخ غول را بشــکنند، فقط 

می خواستند باری از دوش هم وطن شان بردارند. سنت ترکیبی، کار خودش را بلد است.
نگو، نشان بده! و پیامک دوستی در خاطرم می آید که اگر عید، تهران هستی و بعدش هم 
حاضری دو هفته در قرنطینه باشی بیا به موکب هیأت دانشگاه و البته من که در تهران بودم 
پا به موکب نمی گذارم. دروغ چرا، ترســیدم. از اینکه من هم مبتال شــوم و برای خانواده ام 
مشــکل درست کنم. اما روزهای بعد، خبرش را در رسانه ها دیدم که بچه های شریف، الزم 

باشد آشپزی هم می کنند در صف مقدم! قرار نیست کار روی زمین بماند.
نگو، نشان بده! ولی من چه چیزی را نشان بدهم. همه چیز که آشکار است. آنقدر که قائم مقام 
وزیر هم به رئیس دانشگاه پیام می دهد و بابت فعال کردن ظرفیت های شریف برای کمک به 
رفع مشکل کرونا تشکر می کند. راستش اینها را باید دوباره به خودم نشان دهم. به خودم که 
همین چند روز پیش وقتی فهمیدم یکی از مدیران دوباره تصمیم گرفته به هر شعبده ای شده 
یک مجموعه موفق دانشجویی را از دست شان بگیرد، با خودم گفتم وقتی دانشگاهش این گونه 
باشد، باید فاتحه مملکت را خواند. امیدواری بدهم به خودم که نگاه به مدیران پرسروصدا نکنم و 
بدانم که کار اصلی را عده ای انجام می دهند که از این سروصداها به دورند و همین ها هستند که 
شریف را به جایگاه اکنونش رسانده اند. همان هایی که معتقدند دانشگاه باید بتواند پیوندهای 

محکمی با جامعه داشته باشد و تالش می کنند شریف را به یک حوزه عمومی، تبدیل کنند.
راستش بعد از چندین ماه سخت که بر ایران و خصوصا شریف گذشت، این روزها امیدوارتر 
شده ام. همدلی و تالش برای یکدیگر، زیباتر کرده زندگی را. حاال خیالم مرا می برد به خیلی 
دور در یک صحرای خشک و بی آب که گروهی را خوابی سبک و شیرین فراگرفت و وقتی بیدار 
شدند مزه تلخی های قدیم زیر زبان شان نبود؛ آنقدر که آماده بودند برای یک پیروزی بزرگ.
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رضا علیپور

»خوش خیال«ترین
بساط آموزش مجازی به صورت رسمی از ۱۰ اسفند جای خودش 
را در تقویم دانشــگاه باز کرد. بیشتر اســتادها هم خودشان را با 
شــرایط کم وبیش وفق دادند؛ حاال یکی کالس آنالین گذاشت و 
یکی هم به فرســتادن جزوه خوش خوان اکتفا کرد. البته به گفته 
معاون آموزشی دانشگاه چیزی نزدیک به ۲۰درصد اعضای هیئت 
علمی بی خیال اسفند شــدند و دل بستند به بهاری که می آید و 
کرونایی که می رود، ولی تا االن برنامه هایشان نقش بر آب شده و 
بساط همان است. »خوش خیال«ترین بی شک و تردید شایسته 

این استادان گرامی  است.

»من به فکر خودتم«ترین
هفته قبل تربیت بدنی به دانشجوهایی که این ترم واحد تربیت بدنی 
و ورزش داشــته اند ایمیل زده و گفته از این هفته فیلم و اســالید 
آموزشــی برایشان می فرســتد و کالس مجازی رفع اشکال برگزار 
می کند و از دانشجوها هم خواسته در صورت امکان وسایل ورزشی 
مناسب را تهیه و بخشی از فضای منزل را برای ورزش آماده کنند. 
البته در پایان تأکید شــده که ورزش را در درجه اول برای سالمتی 
جسمی و روحی خودتان انجام دهید. به همین خاطر عنوان »من 
به فکر خودتم«ترین را به مسئوالن مرکز تربیت بدنی تقدیم می کنیم 

که سالمتی دانشجو برایشان از هر چیزی مهم تر است.

وبینارهای شبانه درباره ابعاد مختلف پاندمی کرونا

کروناازهمهرنگ

ما رو دور ننداز
کیانوش جهانپور، ســخنگوی وزارت بهداشــت در 
صفحه توییتر شــخصی خود گفت: »و اما، دولت و 
ملــت #ایران قدردان دولتها و ملت هایی اســت که 
بویژه در این همه گیری جهانی #کرونا در کنارشان 
ایستادند و حافظه تاریخی ایرانیان البته این قسمت 

ماجرا را هم فراموش نخواهد کرد.
حمایت های #چین از ملت ایران در این روزهای ســخت، هکذا 

فراموش ناشدنی است. بیگانگان ذوق زده نشوند.«
جناب ســخنگو! در حافظه تاریخی ما تا جایی که یادمان هســت 

هــر چیزی از چین می آمد جنس بنجل بود، این ویروس شــان که 
آمد بزنم به تخته رنک یک و تاپ وان بود که مو الی درزش نمی رود و 
کارش را خوب بلد اســت. حکایت ماسک ها و وسایلی هم که برای 
ایران فرســتادند، حکایت آن اســت که یک نفر به شما چاقو بزند و 
بگوید »بیا داداش این چسب زخم«. ایضا حافظه تاریخی ما آنجا را 
هم یادش هست که دو میلیون ماسک رایگان برای چین فرستادیم و 
هفته بعدش در ایران قحطی ماسک بود. کالمی هم خطاب به سفیر 
محترم کشور فخیمه چین بگویم: »سفیر جان ما رو دور ننداز! ولی 

آخر خفاش هم شد غذا؟! این همه نعمت الهی، خفاش چرا؟!«

دو هفتــه قبل از عیــد و قبل از مــاه رمضان جان 
می دهد برای انواع و اقسام برنامه های دانشجویی 
و مسابقه و سمینار و نشست و مناظره و از این جور 
جنب وجوش های دانشــجویی ولی امسال کرونا بین این همه 
جنب و جوش بالقوه فاصله بعیدی انداخته که نهایتا قرار است 

چند وبینار و جلسه آنالین جایشان را پر کند.
معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه هم که کرونا همان اول کار 
یکی دوتا از برنامه های مهم امسالش مثل نمایشگاه محصوالت 
فرهنگــی و زیباکنار ۳ را کله کرد، تصمیم گرفته با وضع موجود 
بســازد و به فعالیــت مجازی بســنده کند؛ به همیــن خاطر با 
همکاری مدارس میان رشــته ای از دیشــب سلسله وبینارهای 
»شریف کرونا« را در دستور کار خود دارد. این وبینارها هر شب از 
ساعت نه تا ده ونیم می خواهد ابعاد علمی، پزشکی، اجتماعی، 
فلسفی و روان شناختی پاندمی کرونا را بررسی کند. مدعوین و 

موضوعات شریف کرونا در این دو هفته به شرح زیر است:
z	 ۲۳ فروردیــن، دکتــر احســان عارفیــان )ویروس شــناس از

دانشگاه تهران( و دکتر شراره اسکندریه )متخصص اپیدمی 
از دانشگاه علوم پزشکی تهران( با موضوع »ساختار و عملکرد 
ویروس SARS-CoV-2« و »اپیدمی ویروس کرونا و اهمیت 

بهداشت عمومی«
z	 ۲۴ فروردین، دکتر هادی صمدی )زیست شناس و فیلسوف

تکاملی از دانشــگاه آزاد اســالمی( با موضــوع »هم تکاملی 
انسان ها و میکروب ها«

z	 ۲۵ فروردین، دکتر عبدالرضا ناصرمقدســی )نورولوژیست از
دانشگاه علوم پزشکی تهران( با موضوع »مشخصات بالینی 

و رادیولوژی کووید۱۹«
z	 ۲۶ فروردین، دکتر سیدحســن حســینی )فیلسوف دین از

دانشگاه صنعتی شــریف( با موضوع »مســائل غیرکرونایی 
ویروس کرونا«

z	 ۲۷ فروردین، دکتر نسترن کشاورز محمدی و دکتر سیدعلی
حســینی )متخصصــان سیســتم های پیچیده از دانشــگاه 
علوم پزشــکی شهید بهشــتی( با موضوع »ارتقای سالمت، 
سیســتم های پیچیده و مدیریت کرونا« و »کرونا: راهکارها و 

هزینه ها«
z	 ۳۰ فروردین، دکتر پیمان ابهریان )نوروساینتیست از کلینیک

مغز و شناخت( با موضوع »کرونا از دیدگاه علوم شناختی«
z	 ۳۱ فروردین، دکتر حمیدرضا آیت اللهی )اســتاد فلســفه از

دانشــگاه عالمه طباطبایی( بــا موضوع »چگونــه می توان 

پیرامون بحران کرونا فلسفه ورزی کرد؟«
z	 ۱ اردیبهشــت، دکتر حمیدرضا ربیعی و دکتر علی شــریفی

زارچی )متخصصــان هوش مصنوعی از دانشــگاه صنعتی 
شــریف( با موضوع »کاربردهای هــوش مصنوعی در مقابله 

با کرونا« و »اهمیت نرم افزار ماسک در راستای مهار کرونا«
z	 ۲ اردیبهشت، دکتر مهرداد عربستانی )انسان شناس از انجمن

انسان شناســی ایران( با موضوع »تحلیلی بر گمانه زنی های 
پساکرونایی«

z	 ۳ اردیبهشــت، دکتر محمد منایی )روان پزشــک از کلینیک
آتیه( با موضوع »ابعاد روان شــناختی و روان پزشکی بیماری 

کووید۱۹«
همچنین در وبینارهای ۲۶ فروردین و ۲ اردیبهشــت قرار است 
نیمی از زمان نشست به گفت وگو بین مدعوین اختصاص یابد؛ 
۲۶ فروردین دکتر هادی صمدی، دکتر عبدالرضا ناصرمقدسی، 
دکتر سیدحســن حسینی و دکتر مهدی صادقی بحث و تبادل 
نظر دارند و ۲ اردیبهشــت نیز دکتر حمیدرضا آیت اللهی، دکتر 
حمیدرضا ربیعی، دکتر مهرداد عربستانی و دکتر پیمان ابهریان 

گفت وگو می کنند.

ترین ها

گزارش

سخن 
مسئولین

در جست وجوی شعارهای انقالب
شــماره ۷۳ »میدان انقالب« بسیج 
دانشــجویی بــا تصویــری از دیوار 
بــا نقش نشــان »اللــه« پرچم ایــران و 
شــعار »اســتقالل، آزادی، جمهــوری 
اســالمی« و با تیتر اصلی »سیاســت؛ 
حق مردم؟!« منتشر شــد. سرمقاله با 
تیتر »دور زدن ممنوع« به موضوع نقش 
مــردم در حکومت اســالمی می پردازد 
و »مکث طوالنی« به مســأله رفراندوم، 
»انتقادپذیــری حکیمانــه یــا برخورد 
عجوالنــه« نادیده گرفتن اعتراض های 
مردمی را ســوژه اصلی خودش کرده و 
»شــرحی بر یک تناقض« هم حق رأی 
زنان در نظام جمهوری اســالمی ایران 
را بررســی می کند. نویســنده »رسانه و 
دموکراسی دو روی یک سکه« سعی دارد 
به این سوال پاسخ دهد که آیا دموکراسی 
را می توان از تأثیر رســانه ها ایزوله کرد یا 
نه؟ بررسی سیر تاریخی آرمان جمهوریت 
و قابلیــت جمــع آن با اســالم خواهی 
و نظــرات جریان هــای مختلــف دینی 
درباره نقــش مردم در حکومت موضوع 
دو مقالــه دیگــر میدان انقالب اســت. 
یادداشتی غم انگیز درباره ماجرای مبتال 
شــدن پدر یکی از دانشجوها به کرونا و 
یادداشــت هایی درباره کتاب »انســان 
۲۵۰ســاله« و مستند »آســوده بخواب 
کــوروش« صفحات پایانی این شــماره 

از میدان انقالب را تشکیل می دهند.

مشتاق یار غائب
شــماره ۲۰ نشــریه »مشــتاق« متعلق 
به کانــون مهدویت میثاق بــه ویژه نامه 
نیمــه شــعبان اختصاص یافته اســت. 
نویسندگان در این شماره در ابتدا در مورد 
ایــن عید بزرگ توضیحاتــی ارائه داده و 
سپس اعمال شب نیمه شعبان و فضیلت 
احیای این شب را ذکر کرده اند. در ادامه 
هم مطالبی در مورد زندگی نرگس خاتون، 
مادر امام زمان)عج(، توسل به امام زمان 
و خودشناســی و معصوم شناسی چاپ 
شده اســت. انتهای این شــماره نیز به 
معرفی کتــاب »در انتظار کدام منجی« 

اختصاص یافته است.

پیک قرنطینگی را با شادی 
پر کن

پیک شادی، ویژه نامه نوروز ۱۳۹۹ 
نشــریه »در دانشــکده« بــا تصویر 
جلــدی از کالس هــای آنالیــن در 

جوار هفت سین منتشر شد. »پروین« 
بــه بهانــه زادروز پرویــن اعتصامی به 
نکاتی از زندگی او اشاره داشت و »همه 
حق با مشــتری نیســت!« می کوشید 
در این آشــفته بازار کرونــا کمی هم به 
دولت حق بدهد. »در دانشکده«ای ها 
در ادامه این شــماره، هم اندر مصائب 
هم نشــینی با اهل منزل در این روزها 
نوشــته بودند و جنگ هایی که هرچند 
وقت یک بار ســر اینترنت رخ می دهد و 
هم از آموزش مجازی و آمار و اعدادش 
گفته انــد و رضایــت نه چنــدان زیاد از 
این روند. »در سالی که گذشت« حال 
و هــوای ورودی های ۹8 دانشــگاه را 
وصف می کــرد. در ادامــه توضیحاتی 
درباره فعالیت های کیمیا در ســال ۹8 
ارائــه و در یادداشــت هایی از خوبی ها 
و مزایــای کرونــا و دلتنگــی شــریف و 
گربه هایش برای دانشجوها گفته شده 
اســت. معرفی فیلم، ســریال، کتاب، 
پادکست، انیمیشن، اپلیکیشن و بازی 
ژاپنی هم قرار است کاری کند تا روزگار 
قرنطینگــی بلکه کمتر خســته کننده 

باشد.

یک تکان فیزیکی
»تکانه« نشریه علمی دانشکده فیزیک 
شــماره ۲۹ خود را در بهار ۹۹ منتشــر 
کرد. این نشریه ۴۰ صفحه ای پر است 
از فرمول، عدد، رقم و توضیح و توصیف 
مسائل و پدیده های فیزیکی و فقط یک 
یادداشت دانشــجویی درباره برگزاری 
روز فیزیک و گزارشــی از یک مدرســه 
تابســتانه ترکیه و معرفی یک کتاب در 
حوزه فیزیک کمی از بار علمی نشــریه 
می کاهــد. صفحه آرایی نشــریه هم با 
وجود مینیمالیستی بودن خوب از آب 
درآمده ولی خالی بودن جلد از هرگونه 
محتوای متنی غیر از مشخصات نشریه 

کمی عجیب است.

زهرا طائفی

میز 
نشریات

میز 
نشریات
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بخش خبری



دانشگاه برای ادامه ترم چه تمهیداتی در نظر گرفته است؟

بااینابهارموسرمیکنم
موضــوع تعییــن تکلیف دانشــجوها بــرای ادامه ترم و تســهیالت و تمهیداتی که دانشــگاه مدنظــر دارد، هم در دیدار عیدانه شــنبه صبح هیئت رئیســه 
بــا فعــاالن دانشــجویی پررنگ بود، هم در جلســه عصر شــنبه شــورای صنفی با مســئوالن معاونت های آموزشــی و دانشــجویی و هم در پرسش وپاســخ 
 عصــر یکشــنبه انجمــن اســالمی. صحبت هــای مســئوالن دانشــگاه را اینجــا یک کاســه برایتــان آورده ایــم تــا اگــر هنــوز اخبــار را دنبــال نکرده ایــد 

از چیزی جا نمانید.

 ترم تمام می شود، 
حتی اگر امتحان ها هم مجازی باشد

z	 دنبــال آن هســتیم که تــرم را تمــام کنیــم، چراکه
تمام نشدن آن اثرات منفی فراوانی از جمله در فراغت 

از تحصیل برخی دانشجوها دارد.
z	 بیش از 8۵درصد از دروس دانشــگاه در حال حاضر

به صــورت مجازی برگزار می شــود و دنبــال برگزاری 
مجــازی و برخط همــه درس ها هســتیم. به همین 
خاطر به استادها دوباره ایمیل زده ایم تا کالس های 

برخط شان را شروع کنند.
z	 ،دروس جبرانی نباید ترافیک زیادی داشــته باشــد

چراکه تمام دروس به صــورت مجازی ادامه خواهند 
یافت مگر دروس عملی و آزمایشگاهی.

z	 ،احتمال اینکه درســی از طرف اســتاد حذف شود
وجود ندارد.

z	 مــا قابلیــت رصد کــردن همــه کالس هــا را داریم و
می دانیم فالن ساعت با چه تعداد دانشجو چه کالسی 

برگزار می شود.
z	 استادان کالس هایی که آنالین برگزار نمی شوند نیز

در زمان کالس برای رفع اشکال باید به صورت آنالین 
حضور داشته باشند.

z	 ،چــون درس ها به صــورت آنالیــن برگزار می شــود
مهمان شدن در دانشگاه های دیگر کال منتفی است.

z	 شــیوه برگزاری آزمون های میان ترم و پایان ترم هنوز
در دست بررسی است و حتی مواردی مانند برگزاری 
امتحانــات در شــهرهای خود دانشــجویان را هم در 

نظر داریم.
z	 حتی شیوه هایی مانند اینکه ارزیابی درس به صورت

pass و fail و یا به انتخاب دانشگاه و دانشجو و استاد 
باشد نیز برای بررسی بیشتر روی میز است.

z	 ممکن اســت امتحانات به صورت حضــوری در تیر و
مرداد برگزار شوند.

z	 در حال مطالعــه روی سیســتم های امتحان آنالین

هستیم تا اگر الزم شد از آنها هم کمک بگیریم.
z	 قبل از موعد حذف اضطراری روش ارزیابی جدید به

اطالع دانشجوها خواهد رسید.

کارگاه و آزمایشگاه و ورزش را هم در خانه پاس 
کنید

z	 درباره معرفی به استاد دروس عملی هنوز نمی توانیم
نظری بدهیم و شیوه مرسومی نیست.

z	 بر اســاس درخواســت دانشــکد ه ها امکان تعویض
دروس تئوری با عملی و کارآموزی برای دانشجوهایی 
که حتما تا پایان تابستان باید فارغ التحصیل شوند، 

وجود دارد.
z	 تــالش بر این اســت که امــکان جابه جایــی دروس

ورزش بــا دروس نظــری بــرای افرادی که مشــکل 
فارغ التحصیلی دارند در نظر گرفته شــود. همچنین 
تالش می کنیم در تابســتان تا ۲۰ گروه برای دروس 
عملــی تربیــت بدنــی ارائه شــود تا مشــکلی برای 

دانشجوها پیش نیاید.

تابستان هم بیاییم دانشگاه؟
z	 ســعی می کنیم با اضافه کردن چنــد هفته به صورت

جبرانــی عالوه بــر اتمام تــرم کنونی، ترم تابســتان 
را هم داشــته باشــیم. البته اگر این شــرایط تا پایان 
تابســتان ادامه پیدا کند شرایط عوض شده و مجددا 

تصمیم گیری می شود.
z	 تالش می کنیم ترم تابســتان حذف نشود و خللی به

آن وارد نگردد.
z	 در ترم تابســتان بعضــی از دانشــکده ها واحدهای

بخصوصی همچــون کارگاه ها و آزمایشــگاه ها ارائه 
می دادنــد که علی رغم نارضایتی و کیفیت پایین این 
دروس ارائه شده، تالش بر آن است که برنامه ریزی به 
نحوی باشــد تا امسال نیز این واحدها ارائه شوند و تا 

قبل از شروع ترم پاییز پایان یابند.

اجازه حذف داریم؟
z	 حذف ترم را در ترم های قبل هم داشــتیم و برای ترم

جاری نیز شــرایط ویژه ای وجود دارد و نمی خواهیم 
سختگیری کنیم.

z	 حذف ترم بدون سنوات بسته به نظر کمیسیون موارد
خاص خواهد بود.

z	 دانشجوهای کارشناسی در حالت عادی می توانند دو
ترم را حذف کنند و حتی با صالح دید کمسیون موارد 
خاص جزء سنوات شان نیز به شمار نیاید. دنبال این 
هستیم که تا جای ممکن حذف ترم صورت نگیرد ولی 
برای حذف درس و ترم تسهیالتی قرار خواهیم داد.

z	 حذف ترم تنها در موارد خاص جزء ســنوات نخواهد
بــود و حذف اضطراری در کارنامه ثبت خواهد شــد، 
البته ممکن اســت بــرای حذف بیــش از یک درس 

راهکارهایی اندیشیده شود.

کی و کجا، وعده دفاع ما؟
z	 دانشــجوهایی کــه باید تــا ۳۱ خرداد دفــاع خود را

انجــام می دانــد، ترم ۶ ارشــد بــوده و تاکنــون باید 
بخش هایــی از کار خود را تکمیــل می کردند. با این 
وجود اگر افرادی باشــند کــه نتوانند تــا زمان مقرر 
کار خــود را به پایــان برســانند، با ارائه درخواســت 
 خــود امــکان بررســی و تمدیــد مهلــت بــرای آنها 

وجود دارد.
z	 به دنبال این هستیم که تا پایان شهریور ماه ۹۹ تمامی

دفاع ها به اتمام برسد.
z	 در مــورد پایان نامه های آزمایشــگاهی که دانشــجو

نیاز بــه حضــور در آزمایشــگاه دارد، راه هایی مانند 
انجــام تغییراتــی در موضوع و کاهش بــار عملی آن 
و یــا تمدیدهای کوتاه مدت برای زمــان نهایی ارائه و 
تمدیدهای بلندمدت پیشنهاد شده که به این موضوع 
بعد از ارائه درخواست و تأیید استاد راهنما، کمیسیون 

موارد خاص رسیدگی خواهد کرد.

کرونا با کارآموزی چه می کند؟
z	 ایــن موضــوع هنــوز نیــاز بــه بررســی دارد ولــی

پیشــنهادهایی مثل کارآموزی آنالیــن، دورکاری یا 
گذراندن درس کارآموزی مطرح است.

z	 امــکان جایگزینی درس تئوری به جای کارآموزی در
موارد خاص وجود دارد.

پول خوابگاه را چه کنیم؟
با توجه به ابالغیه ای که اخیرا به امور خوابگاه ها از سوی 
صندوق رفاه دانشجویان رسیده، سه تسهیالت زیر برای 

دانشجوها در نظر گرفته شده است:
z	 اجاره بهای خوابگاه به نسبت مدت حضور و سکونت

دانشجو در ترم جاری دوباره محاسبه می شود.
z	 سررسید تسهیالت دانشــجویی دانش آموختگان از

ابتدای اســفند ۹8 تا پایان اردیبهشت ۹۹ به مدت ۳ 
ماه تمدید می شود.

z	 مهلت ثبت نام وام های دانشــجویی کــه قبال تا پایان
فروردین مــاه ۹۹ تمدیــد شــده بود، مجــددا تا ۱۵ 

اردیبهشت ماه ۹۹ تمدید می شود.

اجازه فارغ شدن هست؟
z	 کســانی که قبل از شــروع ترم ۲۶ واحــد باقی مانده

داشته اند و با احتســاب ترم تابستان فارغ التحصیل 
می شــده اند، ایــن قــول را می دهیــم کــه بتواننــد 

فارغ التحصیل شوند.
z	 تلفن ها و ایمیل های استادان به صورت کامل در حال

کار اســت و از این طریق درخواست ها قابل پیگیری  
اســت. موضوع فراغــت از تحصیل مســتلزم حدود 
بیست مهر و امضاست و به جاهای مختلف دانشگاه 
مربوط است، البته تالش بر این است که بتوانیم برای 

انجام این کار به صورت آنالین چاره ای بیابیم.
z	 همــه درخواســت ها را به صــورت ایمیلــی و تلفنی

می توانید پیگیری کنید.

گزارش

جهش عقالنیت و علم؛ معجزه ظهور
ارتقــای عقالنیــت در جامعــه مهــدوی، 
انگاره مشــترک پژوهشــگران عصر ظهور 
است. گســترش عدالت، امنیت، اخالق، 
بالفعل شــدن اســتعدادها و نعمت های بالقــوه جامعه 
بشــری، تماما نتیجه ارتقای عقالنیت و حاکمیت یافتن 

آن در تمامی عرصه ها در جامعه بشری است.
ظهور و شــکوفایی عقل به معنای واقعی و حاکمیت آن 
در تمامــی عرصه های زندگی بشــر بزرگ تریــن ارمغان 
عصر ظهور اســت که با دســت عنایــت خداوند، زمینه 
کمال یافتگی عقالنیت بشر فراهم می گردد؛ عقالنیتی که 
همواره در پرتو نور هدایت وحی قرار می گیرد. در حکومت 
جهانی مهدوی، با تکمیل عقلی و رشد علمی که حاصل 
می گردد، صلح عادالنه جهانی تأمین می شــود. به بیان 
دیگر بهره گیری کامل از عقل، زمینه اقامه قسط و عدل 
را فراهم می سازد. )عقالنیت در دکترین مهدویت، وبگاه 

بصریت، ۴ مرداد ۱۳8۹(
مهم ترین مشخصه جامعه مهدوی عقالنی بودن جامعه 
اســت و عدالتی که در این جامعه پیدا می شــود نتیجه 
حاکمیت عقالنیت آســمانی و موید به نور الهی اســت. 

)قائمی نیا، وبگاه میزان، اردیبهشت ۹۷(
مردمــان عصر ظهــور در پرتو تکامل عقــل، به حقایق و 

معارف ارزشمندی همچون شناخت خود و خالق هستی 
می رســند و به دین معرفــت کافی پیــدا می کنند. آنان 
همچنین از رهگذر رشد عقل به ارزش هایی نظیر عبادت، 
عدالت و دوری جستن از گناه آراسته می شوند که نشان 
تعالی عقل عملی مردم آن جامعه اســت. مردمان عصر 
ظهور عالوه بر رشــد در حوزه معرفتی و ارزشــی، در بعد 
ابزاری و ساماندهی امور دنیوی به رشد مطلوبی خواهند 
رسید و اقتصاد، مدیریت، سیاست، امنیت و بهره گیری از 
طبعیت، متحول خواهند شد. )گونه شناسی آثار عقالنی 
عصر ظهور، جــواد جعفری و دیگران، فصلنامه علمی-

ترویجی در انتظار موعود، شماره ۱۹، تابستان ۹۴(
در مالقات با آیت الله جوادی آملی - که توفیق آن سال ها 
قبل دست داد - ایشان باالبردن عقالنیت جامعه در عصر 
ظهور را معجزه مهدوی می دانستند و اظهار داشتند که 
»معجزه مهم حضرت حجت )ارواحنا فداه( این است که 
ابتدا مردم را عاقل، عالم و بافرهنگ می کند. من هرگاه به 
این فکر می کنم که چگونه این کار را انجام می دهد، دچار 
حیرت می شوم. اگر مردم علم داشته باشند، تحت تأثیر 
جریانات سوء قرار نمی گیرند و اداره جامعه آسان می شود 
و جوانی می تواند شهری را اداره کند. این گونه نیست که 
حضرت میلیاردها نفر را با شمشیر اداره کند«. نکته ای 

که معظم له به آن اشاره فرمودند به صور مختلف در روایات 
مرتبط با مشخصه های جامعه پس از ظهور آمده است.

بســیاری از پژوهشــگران مهدویت، به این نکته اشــاره 
کرده اند که عقالنیت مورد نظر در عصر مهدوی، مربوط به 
مرحله کمال عقل بشری است که با ظهور شکوفا می شود 
و نســبت به سطح درک امروزه ما از عقالنیت، در سطح و 
درجات متعالی تری قرار دارد: »... جامعه مهدوی بیش 
از هــر جامعه ای یــک جامعه عقالنی اســت و عقالنیت 
بشــر در آن جامعه حاکم می شــود. منظور از عقالنیت، 
عقالنیت ناقص ابزاری که در جوامع وجود دارد نیســت 
بلکه عقالنیتی است که به رشد کامل خود رسیده و نیاز به 
آزمون و خطا ندارد.« )قائمی نیا، میزان، اردیبهشت ۹۷(
برخی از پژوهشگران، ره آوردها و حوزه های تأثیرگذاری 
شکوفاشــدن عقالنیت در عصر ظهــور را نیز به تفصیل 
مورد کنــکاش قرار داده انــد: »... تمرکز و تکامل عقول 
موجب می گردد تا ســطح عقالنیت جامعه در سه حوزه 
اخالقی، معرفتی و عقالنیت ابزاری، شــکوفا شــود... . 
براساس این تحقیق، در حوزه معرفتی، مردمان به معارفی 
همچون خودشناسی، خداشناسی و دین شناسی نائل 
می شــوند. در بعد ارزشی و اخالقی به ارزش هایی نظیر 
عبادت، عدالت و پرهیز از گناه آراسته می گردند. ره آورد 

تکامل عقل ابزاری نیز به تحول عظیم در حوزه هایی مانند 
اقتصاد، مدیریت، سیاست، امنیت و بهره گیری از طبیعت 
خواهد انجامید.« )گونه شناسی آثار عقالنی عصر ظهور، 
جواد جعفــری و دیگران، فصلنامــه علمی-ترویجی در 

انتظار موعود، شماره ۱۹، تابستان ۹۴(
این یادداشــت را با ختام مسک ســخن امیرمومنان)ع( 
در باب عقالنیــت به پایان می بریــم. حضرت در خطبه 
اول نهج البالغــه یکی از اهــداف پنج گانه بعثت انبیاء را 
شــکوفایی گنجینه های عقول بشــری )دفائن العقول( 
معرفــی می فرماینــد. همچنین در حکمــت دیگری از 
حضرت آمده اســت: »اصل االنسان لّبه، و عقله دینه، و 
مّروته حیث یجعل نفسه...« )جوهر انسان خرد اوست، 
و عقل او دین اوســت، و نیکمــردی او در نحوه گماردن 

نفس اش(.
با توجه به این جایگاه رفیع عقل در کالم امام علی)ع( و 
مشخصه های ظهور که در باال آمد، می توان نتیجه گرفت 
که: اهداف بعثت انبیاء، از جمله شکوفایی گنجینه های 
عقالنیت بشر، در عصر ظهور به کمال مطلوب می رسد، 
و اینکه منتظران واقعی آنهایی هستند که با به کارگیری 
عقالنیت در تمامی عرصه های اجتماعی، خود و جامعه 

خود را برای چنین دورانی آماده می کنند.

نامه وارده

محمدباقر 
غفرانی
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بخش خبری



پشتنکردهایم

ما هم ماسک تولید کردیم
تولید ماسک دیگر حسابی زیر پله ای شده و همه کارگاه های خیاطی و مساجد و... در حال تولید ماسک اند. ماسک 
تولید شریف اما یک اپلیکیشن است. کاری که این اپلیکیشن انجام می دهد مکملی ضروی برای »فاصله گیری 
اجتماعی« و »پایش و درمان مبتالیان کرونا« است؛ کاری بر اساس توصیه های سازمان بهداشت جهانی. تجربه 
چین و کره جنوبی در اســتفاده از اپلیکیشــن برای کنترل موفق شیوع کرونا محققان شریفی را بر آن داشت که 
نسخه بومی آن را توسعه دهند. کاری که موفق شده و حاال خبرهایی از پیداشدن مشتری بین المللی برای ماسک 

هم شنیده می شود. قابلیت های شاخص اپلیکیشن عبارتند از:
z	امکان دیدن نقشه  پراکندگی بیماران قطعی و مشکوک
z	نقشه رفت وآمد مبتالیان
z	مراکز درمانی
z	تشخیص احتمال ابتالی کاربر به کرونا
z	ثبت تماس های نزدیک افراد به منظور اطالع رسانی به افرادی که با بیمار کرونا تماس نزدیک داشته اند
z	و آموزش های مرتبط با شیوع کرونا به مردم

به کرونا

کدها هم بلدند تشخیص دهند
همه گیــری جهانی کرونا موضوع تشــخیص دقیق تر و 
زودتر مبتالیان به این بیماری را هم تبدیل به مســأله ای 
حیاتی بــرای مدیریت بحران و کنترل شــیوع آن کرده 
اســت. در حال حاضــر چندین روش برای تشــخیص 
مبتالیان به کرونا وجود دارد که از میان آنها، اســتفاده 
از تصویرهای سی تی اســکن قفســه ســینه هم دقت و 
سرعت بیشتری دارد و هم هزینه کمتر و به همین خاطر 

محبوب تر به شمار می آید.
تشــخیص بیماری از روی تصاویر سی تی اسکن قفسه 
ســینه در مراحــل اولیــه ابتال با چشــم انســان تقریبا 
غیرممکن است و در شرایط همه گیری بیماری و تعداد 
زیاد مبتالیان و خستگی کادر درمانی احتمال خطا نیز در 
تشخیص باال می رود. اینها را اضافه کنید به تعداد محدود 
رادیولوژیست های متخصص برای تشخیص بیماری از 
روی تصاویر سی تی اسکن قفسه سینه. در نتیجه وجود 
دستیارهای نرم افزاری می تواند کمک زیادی به فرایند 

تشخیص بیماری در مراحل اولیه داشته باشد.
گروه تحقیقاتی »آی ِمد« شامل تعدادی از دانشجوها و 
فارغ التحصیالن شــریف که تحت نظر دکتر حمیدرضا 
ربیعی، استاد هوش مصنوعی شریف فعالیت می کنند، 
از حــدود ۹ مــاه پیش بــه دنبال توســعه یک دســتیار 
نرم افزاری هوشــمند برای رادیولوژیســت ها بودند و در 
طــرح اولیه خود روی بیمــاری ذات الریه کار می کردند 
ولی بعد از شــیوع کرونا در کشــور به پیشــنهاد یکی از 
اعضای تیم مسیر کاری شان را به سوی این بیماری تغییر 

می دهند و ظرف مدت حدودا یک ماه و نیم محصول مورد 
نظر را به مرحله بهره برداری رساندند.

در مرحله اول این طرح با فرهنگســتان علوم پزشــکی 
کشور مطرح شــده و از آنجا تیم »آی ِمد« همکاری شان 
را با دکتر قناعتی، استادتمام رادیولوژی دانشگاه تهران 
شروع می کنند و در ادامه با همکاری دانشگاه های علوم 
پزشکی تهران، ایران، کرمان و اصفهان و با حمایت مرکز 
نوآوری پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته 
شریف و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موفق 
به توسعه سامانه ای هوشمند به عنوان دستیار نرم افزاری 
هوشمند متخصصین رادیولوژی در تشخیص کووید۱۹ 

می شوند.
اســتفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی در پزشکی 
قدمت چندانی ندارد و از سال ۲۰۱۴ در جهان رواج پیدا 
کرده اســت ولی زمینه محبوب و پرطرفداری به حساب 
آمده و روز به روز بیشــتر جای خودش را در دل پزشک ها 
باز می کند، چراکه ســرعت و دقــت را می تواند باال ببرد 

و در هزینه ها نیز صرفه جویی قابل توجهی ایجاد کند.
در سامانه بچه های »آی ِمد« تعدادی تصویر سی تی اسکن 
از قفسه سینه فرد گرفته شده و بعد از پردازش های اولیه 
در اختیار ســامانه قرار می گیرد تا الگوریتم های هوش 
مصنوعی وجود بیماری را تشخیص دهد. الگوریتم مورد 
استفاده در این سامانه با بررسی تصاویر سی تی اسکن 
قفسه ســینه ۲۰۰۰ نفر اعم از بیمار و غیربیمار و مبتال 
به کووید۱۹ یادگیری خودش را انجام داده و توانســته 

دقت ۹۷.۳درصــد را روی داده های بیمارســتان یاس 
در تشــخیص کرونا به ثبت برساند. این سامانه می تواند 
در کمتــر از یک دقیقه وجود بیمــاری را در ریه های فرد 

تشخیص دهد.
همچنین این ســامانه حجم ناحیه عفونی و ناهنجاری 
را در مراحــل اولیــه به صــورت کمی انــدازه می گیرد و 
می تواند معیاری از روند رشــد و پیشــرفت بیماری ارائه 
دهد. در کشور چین شرکت پینگ در ۱۵۰۰ بیمارستان 
از ســامانه ای مشابه اســتفاده کرده که دقت ۹۶درصد 
در تشــخیص بیماری داشته است. شرکتی در دانشگاه 

اســتنفورد هــم محصولی مشــابه این ســامانه را برای 
تشــخیص کرونا ارائه داده است. این ســامانه به عنوان 
دستیار نرم افزاری و هوشمند رادیولوژیست ها می تواند 
در تشخیص بیماری کووید۱۹ به کار رود. بیمارستان ها 
و مراکــز درمانی در صــورت نیاز می تواننــد از آن برای 
تشخیص بیماران کرونایی بهره ببرند و اواخر اردیبشهت 
یا اوایل خرداد هم قرار است به صورت رایگان در اختیار 
عمــوم قرار می گیرد. البته تشــخیص قطعی بیماری با 
پزشک متخصص رادیولوژیست بوده و سامانه صرفا نقش 

یک دستیار هوشمند و دقیق را بازی می کند.

دودوتا چهارتا برای تخمین و پیش بینی
شــریف از اولین دانشــگاه هایی بود که مدل ســازی 
شــیوع ویروس کرونا در ســطح جامعه را شــروع کرد؛ 
 آن هم با ســه تیــم تحقیقاتی که به طور مــوازی فعال 

شده بودند. 
بیشــتر ما احتماال مدل تیم دکتر مشــایخی و نتایج و 
تحلیل هــای آن را در رســانه ها و روزنامه های مختلف 
دیده ایم اما مدل سازی های دیگری هم بودند که تنها 
در دانشگاه نماندند، به جلســه سران قوا هم راه پیدا 
کردند و آنجا ارائه شدند. پرواضح است که کار همچنان 

ادامه دارد. هرچند برای دقت بیشتر مدل ها داده های 
بیشــتری نیاز اســت که باید در اختیار این تیم ها قرار 
بگیرد. مدل سازی تصمیم گیری را برای مسئوالن ارشد 
آسان تر و دقیق تر می کند. تصمیم سازی وظیفه ذاتی 

دانشگاه است. 
خالصه ۵۰درصد طرف ما دارد انجام می شــود، باید 
دید تکلیــف ۵۰درصد طرف دیگر چه خواهد شــد و 
تصمیم های عقالنی و مدبرانه گرفته می شــود یا همه 

امید مسئوالن به رعایت مردم است و بس.

خود دانشگاه هم مهم است
دانشگاه برای سالمت افراد و محیط دانشگاه هم دست روی دست نگذاشته و تالش کرده تا اثرات شیوع 

در دانشگاه را کم کند. لیست کوتاه و تیتروار کارها این طور است:
z	 آموزش نیروهای خدماتی دانشــگاه برای نظافت و

پذیرایی بهداشتی متناسب با شرایط شیوع
z	تهیه اقالم بهداشتی برای کارکنان خدمات
z	 تهیه بروشورهای آموزشی برای کارکنان و دانشجویان

از روزهای اول با هدف توسعه و استمرار آموزش
z	تهیه و تولید مواد ضدعفونی موردنیاز دانشگاه

z	تغییر پروتکل های نظافت و پذیرایی در دانشگاه
z	کم کردن ساعت کاری کارکنان از اسفند ماه
z	 امکان پاســخ گویی غیرحضوری درخواســت های

آموزشی دانشجویان
z	 کنترل ورودی های دانشــگاه با دستگاه تب سنج و

محدودکردن درهای ورودی

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  852

   1399 مـاه  فروردین   24 یکشنبـه 

4

پرونده



این روزها همه مان با هم مبتال هســتیم، یک ابتالی جمعی که داریم با گوشــت و پوســت و شارژ و دیتای گوشی حسش می کنیم ولی قسمت یکی از 
این ابتال خانه نشینی و دورکاری ست و قسمت بعضی هم »و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا«. اقتضای شغل بوده یا قسمت یا دعوت یا همت یا 
هرچیز دیگری که اسمش را بگذاریم، »الیستوی« درست و حسابی ای هست بین ما و آنها. حاال وسط این قائم بودن آنها و قاعد بودن ما، تعدادی بلند 
شــده اند و کاری را که از دست شــان برمی آمده و بهتر از بقیه کارها بلدش بوده اند، پی گرفته اند؛ یکی تخصصش به درد تشخیص کرونا می خورد و کاری می کند 
تشــخیص راحت تر و ســریع تر و ارزان تر شود، یکی می تواند تجهیزات پزشــکی های تک تولید کند، یکی از این ور شهر به آن ور شهر دنبال ماسک و الکل است، 
یکی دســت به کد شــده و اپ می زند تا کرونا زودتر رختش را ببندد، یکی آشــپزی می کند و غذای گرم و خوش طبعی می دهد دست آنهایی که در خط مقدم اند، 
یکــی خبــر کار می کند و به مردم آموزش می دهد، یکی بــرج تقطیر خانگی راه انداخته و الکل تولید می کند. خالصه همه هرچه دارند آورده اند وســط میدان تا 

مدافع حریم انسان باشند.

پرونده

یک روز دیوار می ساختیم و امروز ماسک و الکل
بچه های گروه جهادی شــهید وزوایی هم این روزها در کنار دیگر گروه های 
جهادی آستین باالزده وسط میدان هستند و مشغول کار تا به سهم خودشان 
در مقابله با کرونا کمک حال کادر بهداشتی و درمانی کشور باشند. مهم ترین 

فعالیت های این گروه عبارت است از:
	z تشــکیل تیم متخصص نرم افزاری: تیمی نرم افزاری با سرپرستی یکی

از بچه های شــریف تشکیل شده تا پشتیبان نرم افزاری خط مقدم مقابله 
با کرونا باشد:

z	اضافه نمودن بیمارستان ها و ظرفیت آنالین آن در اپلیکیشن ماسک
z	ایجاد دسترسی های مورد نیاز قرارگاه جهادگران سالمت در این اپلیکیشن
z	ساخت بات برای مدیریت محتوای رسانه ای موردنیاز گروه های جهادی
	z دوخت ماسک در خانه: گروه جهادی پارچه و کش مورد نیاز را به همراه

آموزش نحوه صحیح دوخت ماســک در اختیار داوطلبان قرار می دهد تا 

با اســتفاده از ظرفیت چرخ خیاطی های خانگی ماسک ها تولید شده و 
سپس برای استریل فرستاده شود.

	z :تهیه ۵۰۰ بســته بهداشــتی برای مناطق محروم و پرخطر تهران
به منظور کمک به توزیع عادالنه اقالم بهداشــتی در ســطح شهر، بعد از 
شناسایی نقاط پرخطر تهران در مناطق مختلف تهران با استفاده از سامانه 
ابرکلمه دانشــگاه تهران و اپلیکیشن ماسک و بررسی سطح معیشتی در 
مناطق پرخطر، محله های هدف انتخاب می شود تا بسته های بهداشتی 

در آن محالت توزیع گردد.
	z طــرح همیار ســالمت: بچه های جهادی، بــا رعایت نکات پزشــکی و

بهداشــتی آموزش می بینند و با تقســیم کار از ســوی مسئولین درمانی 
بیمارســتان ها، بــا بیمــاران دارای وضعیت غیرحاد ارتبــاط می گیرند و 

خدمات مورد نیاز را به آنها ارائه می دهند.

از مهران تا کرمانشاه و لرستان و خوزستان و این بار تهران
بچه های موکــب هیئت الزهراء )س( دانشــگاه هم که 
قبال ســابقه خدمت رســانی به زائران اربعین حسینی 
در مــرز مهران و کمک به مردم مناطــق حادثه دیده در 
زلزله کرمانشــاه و سیل لرستان و خوزستان را داشتند، 
این بــار و هم زمان با شــیوع کرونا در کشــور و بحرانی 
که بــه همراه آن جامعــه را فراگرفــت، تصمیم گرفتند 
بساط شــان را دوباره علم کنند و بــا کمک های خیرین 
 بخشی از نیازهای مردم و کادر درمانی بیمارستان ها را 

رفع نمایند.
بعد از صحبت های اولیه با قرارگاه سالمت و بررسی وضع 
بیمارستان ها مشخص شد که با توجه به فعالیت فشرده 
و فرسایشــی و کمبود نیروی انسانی در بیمارستان ها، 
کادر درمانی و بهداشتی از نظر روحی و جسمی به تدریج 
دچار مشــکل می شوند و پشــتیبانی و حمایت مادی و 
معنــوی از آنها می تواند به مقابله بهتر با شــیوع کرونا و 
ریشه کن شدن آن کمک برساند، به همین خاطر موکب 
ســالمت هیئت بــا هماهنگی قرارگاه ســالمت وظیفه 
آماده سازی و توزیع غذای گرم و میان وعده های تقویتی 
برای کادر درمانی بیمارســتان بهارلو را برعهده گرفت و 

کار خود را از روز اول فروردین آغاز کرد.
در ادامه کار و بعد از اینکه بچه های بیمارســتان بهارلو 
حســابی از دســت پخت بچه های هیئت و طعم و عطر 
غذایشان خوش شان آمد و با توجه به نیاز گسترده ای که 
در سایر بیمارستان ها هم حس می شد، دو بیمارستان 
فیروزگــر و لوالگر هــم ابراز تمایل کردند تــا از خدمات 

موکب دانشگاه بهره مند شوند و این روزها موکب روزانه 
۶۰۰ وعده غذای گرم و بیش از هزار بســته میان وعده 
تقویتی تهیه و بین کادر درمانی و بهداشــتی این ســه 

بیمارستان توزیع می کند.
هر روز حدود ۲۵ نفر از دانشــجوها و فارغ التحصیالن 
دانشــگاه و دیگر مردمی که با موکب آشــنا هستند، در 
یکی از مســاجد تهران دور هم جمع و ماســک به دهان 
و دستکش به دســت مشــغول کار می شــوند؛ خانم ها 
بســته بندی میان وعده های تقویتی را بر عهده دارند و 
آقایان هم مشــغول پخت وپزنــد. همچنین تیم هایی از 
مراکز تغذیه هر ســه بیمارســتان با توجه به حساسیت 
موضوع تغذیه و شــرایط خاص بیمارستان ها از فرایند 
طبخ و بســته بندی غذا و میان وعده هــا بازدید کرده و 

رضایت خود را اعالم کرده اند.
البتــه بچه های موکب وســایل و تجهیزاتــی مثل مواد 
ضدعفونی کننــده )۲۲۰ لیتر(، ماســک، دســتکش 
و لبــاس گان )۲۰۰۰ عــدد( هــم تهیه کــرده و در این 
بیمارستان ها توزیع می کنند. تعدادی از خادمین موکب 
نیز با هماهنگی قرارگاه ســالمت برای کمک رسانی به 
کادر درمانی و بهداشــتی برای حضور در بیمارستان ها 

ابراز تمایل کرده و در آنجا مشغول خدمت هستند.
کار قشــنگ دیگــر موکــب ســالمت هیئت هــم تهیه 
بسته های هدیه برای کادر درمانی بیمارستان ها و توزیع 
8۰۰ وعده غذای گــرم در مناطق محروم تهران در روز 

نیمه شعبان بود.

دوام می آوریم؟ چرا و چگونه؟
زیرساخت های کشــور تا چه میزان توان تحمل فشار 
را دارند؟ این ســوالی نیســت که بدون بررسی دقیق 
بتوانید به آن پاســخ بدهید. واضح است که هر تحلیل 
غلطی درباره میزان این تحمل عواقب جبران ناپذیری 
دارد و مدیران کشور برای گرفتن تصمیم های بزرگ نیاز 
به تحلیل دقیق دارند. تصمیم های مدیران در شرایط 
فراگیری بحران بر سالمت مردم تأثیرهای عمیق دارد. 
تحلیل این تصمیم ها پروژه ای است که دکتر پورزاهدی 

در این روزها انجام می دهد.

ار طــرف دیگــر تخمیــن و بهینه ســازی ظرفیــت 
بیمارســتان ها و مراکز درمانی بــرای پذیرش و درمان 
بیمــاران مبتــال به کرونــا هم مســأله مهمی اســت. 
اینکــه مراکــز درمانی چــه میــزان بیمار در چــه بازه 
زمانــی را می توانند پوشــش دهند و چطــور می توان 
بهتریــن اســتفاده را از این ظرفیت کــرد. پروژه دکتر 
کاشــانی و دکتــر محصولــی بــرای پاســخ دقیــق به 
همین سوال هاســت؛ پروژه ای که نتایج مفیدی برای 

تصمیم گیران حوزه سالمت داشته است.

درست حکم بران
پژوهشــکده سیاست گذاری دانشگاه هم حسابی این 
روزها مشغول اســت. مدیریت تبعات اقتصادی ناشی 
از کورنا محور مطالعات این روزهای پژوهشــکده است 
کــه نتایــج آن در در اختیار تصمیم گیران کشــور قرار 
می گیرد. در این پروژه تالش شــده ضمن مدل سازی 
شیوع بیماری، با در نظر گرفتن شوک های این پاندمی 
در اقتصــاد، از مــدل تعــادل عمومی داده-ســتانده 
بــر پایه جدول داخلی اســتفاده شــود. کاهش ارزش 
افزوده تولیدی هر بخش از اقتصاد تحت هفت سناریو 

مدل سازی می شــود. در نهایت این مطالعه به تحلیل 
فرآیند سیاست گذاری و تصمیم گیری در زمان بحران 
می پردازد و با آسیب شناسی آن ویژگی های حکم رانی 
مناســب در زمان بحران را برای پاسخگویی به هنگام و 
مبتنی بر شواهد علمی به بحران بیان می کند. فقدان 
ســاخت حکم رانی مناســب باعث می شــود که نتایج 
پژوهش های علمی در عمل در فرآیند سیاست گذاری 
دخالــت داده نشــوند و این کار می توانــد هزینه های 

جبران ناپذیری را بر کشور تحمیل کند.
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فراکتال ها
به صورت خیلی ساده، فراکتال ساختاری هندسی  است که 
اگر بخشــی از آن را بزرگ کنیم مجددا به خود اصل ساختار 
هندسی برســیم، یا به عبارت دیگر یک فراکتال ساختاری 
ا ســت که هر بخــش کوچک تــر آن با خودش یکی اســت. 

اصطالحا به این ویژگی خودهمانندی می گویند.

برفدانه کــخ یکی از ســاده ترین و معروف تریــن مثال های 
ساختارهای فراکتالی است.

امواج الیوت 
امــواج الیوت یکــی از قوی ترین و دقیق تریــن تئوری های 
موجود در تحلیل تکنیکال در بازار بورس و سرمایه است که 
رالف الیــوت آن را پایه گذاری کرد. رالف الیوت طی چند ده 
سال با بررسی داده های قیمت سهم های مختلف بازار بورس 
توانســت قوانین کلی و جامعی را بر چگونگی تحول قیمت 

سهام ها به دست آورد.
به طور کلی قیمت یک ســهم می تواند بــا گذر زمان در یک 
روند صعودی یا نزولی قرار بگیرد. آنچه الیوت در بررسی اش 
یافــت این بود که قیمت در هرکــدام از این روندها ۵ مرحله 
جلو می رود و ۳ مرحله اصالح می شود، به این معنی که برای 
مثال در یک روند صعودی، قیمت در ۵ مرحله صعود می کند 
و در ۳ مرحله نزول  یا اصطالحا اصالح می شــود. همچنین 
در یک روند نزولی قیمت در ۵ مرحله نزول می کند و ســپس 

در ۳ مرحله صعود.
برای درک بیشتر به شکل های زیر دقت کنید

این ساختار را موج الیوت می نامیم اما هر صعود یا هر نزولی 
نمی تواند بخشــی از یک موج الیوت باشــد. ۳ قانون بسیار 

مهم درباره امواج الیوت وجود دارد:
قانــون اول: در موج صعودی نقطه ۲ نباید به اندازه ابتدای 
خــط نقطه ۱ پایین بیاید. )در موج نزولــی ۲ نباید به اندازه 

ابتدای خط نقطه ۱ باال بیاید(
قانون دوم: در موج صعودی نقطه ۴ نباید پایین تر از نقطه ۱ 

بیاید. )در موج نزولی ۴ نباید باالتر از نقطه ۱ بیایید(
قانون سوم: خط متصل کننده ۲ به ۳ نباید کوچک تر از خط 

۱ به ۲ و یا ۴ به ۵ باشد.
ادعای الیوت این اســت که تمامی تحوالت قیمت یک سهم 
در بــازار بورس را می توان بر اســاس امواج الیوتی که در باال 

توضیح داده شد، توجیه و پیش بینی کرد.

خاصیت فراکتالی امواج الیوت
در واقع تحول قیمت یک سهم در بازار بورس بسیار پیچیده تر 
از آن اســت کــه در بخش باال توضیح داده شــد. برای مثال 
تصویر زیر را از تحول روزانه قیمت سهم خلنت در بازار بورس 

ایران نگاه کنید:

همان طور که مشاهده می کنید تحول قیمت این سهم بسیار 
پیچیده تر از حالت ساده ای ا ست که الیوت در نظر گرفته بود 
اما خاصیت اعجاب آوری که این امواج دارند، این اســت که 
هر کدام از بخش های ریزتر این موج می تواند خود یک موج 
الیوتی باشــد. برای مثال در یک مــوج الیوت صعودی خط 
متصل کننــده ۲ به ۳ را در نظر بگیریــد. در این خط قیمت 
در حال افزایش اســت، بنابراین خود این خط می تواند یک 
موج صعودی الیوتی باشد. یعنی خود می تواند در ۵ مرحله 
ریزتر صعود کرده باشد. )البته اجباری بر این قضیه نیست، 
می تواند از ۵ مرحله ریزتر تشکیل شده باشد و یا با همان یک 

مرحله ساده صعود کند(
همچنیــن بعد از خط ۲ به ۳، موج می خواهد موج ۳ به ۴ را 
طی کند که یک موج نزولی اســت. این موج می تواند خود 
یک موج اصالحی باشــد، به این معنا که خود می تواند از ۳ 
بخش a,b,c تشکیل شده باشد. حال تصور کنید که تک تک 
خطوط یک مــوج الیوت هر کدام بتواننــد یک موج الیوت 
دیگر باشند و هر کدام از موج های الیوت ریزتر بتوانند خود 
موج الیوت باشــند و... در این صورت یک موج الیوت بزرگ 
می تواند ساختارهای بسیار پیچیده و پرجزییاتی را بسازد و 
تولید کند. )البته تمام موج های ریز و درشت باید در ۳ قانون 

اساسی الیوت صدق کنند(

حضور اعجاب آور ساختارهای فراکتالی در بازار بورس و نقش آنها در تعیین قیمت نفت

حسابوکتابفراکتالیدربازارسرمایه
شیوع بیماری کرونا و جنگ نفتی میان روسیه و عربستان منجر به ریزش شاخص های بورسی و قیمت نفت در سرتاسر جهان شده که می تواند موج جدید 
و بی ســابقه ای از رکود در سراســر جهان را پدید آورد. از آنجا که نفت یکی از مهم ترین کاالهایی ا ســت که روزانه در سراسر جهان مبادله می شود، قیمت آن 
تأثیر بسیار زیادی بر سیاست های کالن کشورها و آینده جهان دارد. در این متن قصد دارم کاربرد فراکتال ها در بازار بورس و سرمایه را توضیح دهم و نشان 

دهم که چگونه می توان به وسیله آن آینده قیمت نفت و جهان را پیش بینی کرد.  یزدان 
بابازاده

گزارش

برفدانه کخ

موج الیوت در یک روند صعودی

موج الیوت در یک روند نزولی

نمودار قیمت بر حســب زمان ســهم خلنــت در بازار 
بورس ایران

خاصیت فراکتالی امواج الیوت

تحلیل قیمت نفت و آینده جهان
برای اینکه با روش توضیح داده شده در بخش قبل بتوانیم قیمت نفت را پیش بینی کنیم، ابتدا الزم است 
نگاهی به قیمت نفت بر حســب زمان داشته باشــیم. در اینجا قیمت روزانه نفت را از ۴ سال پیش تا روز 
۳ فروردین با کمک امواج الیوت تحلیل کرده ایم. برای اینکه شــکل خیلی پیچیده و گیج کننده نشود، 
فقط موج الیوت اصلی و بزرگ با فونت بزرگ و مشکی مشخص شده است. در بعضی از بخش های موج، 

ریزموج ها را نیز با رنگ قرمز و فونت کوچک مشخص کرده ایم.

 b و a همان طور که مشاهده می کنید موج اصلی ناقص است؛ ۵ مرحله صعود کرده اما فقط دو مرحله
را اصالح کرده و در حال حاضر در حال طی کردن مرحله b به c اســت. خود موج b به c طبق خاصیت 

فراکتالی می تواند یک موج الیوتی ۵ مرحله ای باشد.
نگاهی باجزییات بیشتر داشته باشم به بخش b به c موج:

همان طور که مشــاهده می کنید، حدس مان درست بود. بخش b به c نمودار خود در حال طی کردن ۵ 
موج است که تا کنون ۳ موج را طی کرده که در شکل با رنگ قرمز و فونت کوچک در انتهای سمت راست 
نمودار مشخص شده اند. بنابراین برای اتمام کامل موج نیاز است که موج از محل شکل گیری نقطه ۳، 
مرحله ۴ )اصالح( رو به باال را طی کند و سپس مرحله ۵ که ریزشی  است به دنبال آن بیاید. در نتیجه توقع 
داریم قیمت نفت در روزهای پس از ثبت نمودارهای باال کمی زیاد شود و سپس مجددا ریزش کند. در 
حالی که اگر می خواستیم بدون استفاده از این ابزار و بر اساس تخمین مان از جو روانی موجود در بازار 
تحلیل کنیم، صرفا می توانستیم پیش بینی کنیم که قیمت نفت تا زمانی که بحران ها تمام شوند سقوط 
می کند. در عمل نیز همین اتفاق افتاده و قیمت نفت پس از کمی افزایش مجددا کاهش یافته تا موج 
کامل شود و پس از آن موج جدید شروع شده است. نمودار آخر در تاریخ ۲۱ فروردین ثبت شده است. 
بنابراین توانستیم با استفاده از تحلیل الیوت پیش بینی درستی از روند حرکتی قیمت نفت داشته باشیم.

قیمت روزانه نفت بر حسب زمان )ثبت شده در 3 فروردین( که موج اصلی در آن مشخص شده

نگاه دقیق تر به قیمت روزانه نفت بر حسب زمان در روز 3 فروردین

نمودار قیمت روزانه نفت بر حسب زمان در تاریخ ۲۱ فروردین

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  852
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نگین 
خسروانی نژاد

گفت وگو با حسنا میرهادی، فری استایلر شریفی

بزرگتریندستاوردمداوریمسابقاتآقایانبود
صفحه اینستاگرام او از تصاویر و فیلم های روپایی زدن در پارک پر بود. البته فقط روپایی نمی زند، المپیاد ریاضی هم درس می دهد، فوتسال هم بازی می کند 
و در شریف هم ریاضی می خواند. شاید اجرایش را در برنامه »عصر جدید« دیده باشید. رابطه اش با رسانه ها خوب است. در یکی از مصاحبه هایش خواندم که 
قبال واکنش های منفی زیادی از پسرها گرفته بود ولی حاال اوضاع خیلی بهتر شده و حتی تشویقش هم می کنند؛ مانند همه کارهای این روزهایمان، از کنج 

قرنطینه گپ دوستانه آن الینی با حسنا میرهادی زدیم.

بــه تیــم ملــی فوتســال دعوت شــده ای، بــا 
فیفا همــکاری داشــته  ای و در چنــد رویداد 
فری استایل داور بوده ای. به نظرت بزرگ ترین 
دستاوردی که تا حاال درزمینه ورزش داشته ای 

چه بوده؟
بزرگ ترین دســتاوردی کــه داشــته ام آن روزی بود که 
مســابقه اصلی آقایان را در ایران قضاوت کردم؛ اینکه 
یک دختر توانست مســابقه ای را قضاوت کند که همه 
شرکت کنندگان و داوران آن مرد هستند. البته نمی گویم 
اتفاق خیلی بزرگی بود ولی انگار یک تناقض اســت که 
در یک  رشــته مردانه و بین آن همه مرد، من کارشــان را 
قضــاوت می کــردم. آن روز واکنش هــای خوب زیادی 
نسبت به کارم دریافت کردم و خیلی خوشحالم که این 

اتفاقات برایم افتاد.
دیگــر بــه چــه می خواهی برســی کــه هنوز 

نرسیده ای؟
هدف های من برای آینده، هدف های مادی و به دست 
آوردن مقام نیســت. اینکه فکر کنم می خواهم در فالن 
مسابقه شــرکت کنم و اول بشــوم، خیلی مادی است. 
بزرگ ترین هدف هــا آن چیزهایی هســتند که معنوی 
باشــند و مــن هم در ذهنم بیشــتر دنبــال هدف هایی 
معنوی هســتم. دنبال این نیستم که خودنمایی کنم و 
آدم عجیب وغریب و بزرگی به نظر بیایم. فقط می خواهم 
دخترها وقتی مرا می  بینند، بفهمند که می توانند کاری 
را که می خواهنــد انجام بدهند. حتی آقایان هم وقتی 
می بینند که یک دختر با این همه محدودیتی که دارد، 

به دنبال خواسته هایش می رود، انگیزه می گیرند.
دنبال کردن ورزش حرفه ای کار سختی است و 
زمان و انرژی خیلی زیادی می برد. برای اینکه 
ورزش را به صورت حرفه ای دنبال کنی، از چه 
چیزهایی گذشــتی؟ در عوض، چه چیزهایی 

به دست آوردی؟
آن اوایل یک مــدت از اینکه خیلی خــوش بگذرانم، با 
دوستانم بیرون بروم، وقتم را الکی پرت بگذرانم و خیلی 
زیاد استراحت کنم، گذشتم ولی بعد از چند وقت، دیگر 
ورزش کردن تفریح من شد. آن قدر با ورزش انس گرفتم 
که االن احســاس می کنم از چیزی نمی گذرم و به همه 
خوشی ها و تفریحاتم می رســم. من کامال شاد زندگی 

می کنم و همه چیز من ورزش است.
بــا این حال، خیلــی چیزها به دســت آوردم. همین که 
توانستم یک الگو باشم تا دخترها اعتمادبه نفس بگیرند، 
چیزی اســت که من از ورزش به دست آوردم. به عالوه 
این را به دســت آوردم که می دانم این همه سال وقتم را 
بــه بطالت نگذرانده ام. چون خیلی بدم می آید از اینکه 

زندگی عبث و بیهوده ای داشته باشم.
مــردم از تــو آن لحظاتــی را می بیننــد کــه با 
اعتمادبه نفس کارت را انجام می دهی و موفق 
می شــوی. کمی از پشــت صحنه این اتفاقات 
بگو. وقت هایی که استرس داری و به خودت 

شک می کنی چگونه ادامه می دهی؟
اینکــه می گویید قبل از اجرای بــا اعتمادبه نفس کلی 
اســترس وجود دارد، درســت اســت. واقعا قبل از کار 
استرس وجود دارد. زمان اجرا بیشتر هم می شود. شما 
هرچقدر هم که تالش کرده باشــید، باالخره یک لحظه 
ممکن اســت مثال توپ در برود و بیفتد. البته شــاید با 
تمرین درست بشــود ولی باالخره امکانش وجود دارد 
و خیلی ســخت اســت. اگر این استرسی را که به وجود 
می آید، تحمل کنید و ســعی کنید بــه آن عادت کنید، 
قوی ترتان می کند. برای من هم همین طور بوده است، 
در همه اجراهایم استرس داشته ام ولی همیشه در این 

مدت سعی کرده ام از استرسم استفاده کنم برای اینکه 
آدم قوی تری بشوم؛ یعنی استرس به نفعم بوده است.

وقت هایی که شکست خوردی چطور؟ تجربه 
مصدوم شــدن هــم داری؟ بعــد از آن چگونه 

دوباره بلند شدی؟
اینکه شما از جایتان بلند شوید، واقعا خیلی کار سختی 
است. وقتی حس می کنید همه چیز نابود شده و دیگر 
هیچ چیزی برای از دســت دادن ندارید، خیلی سخت 
اســت که بلند شــوید. آن زمانی کــه می خواهید بلند 
شــوید خیلی دوبه شک هســتید و یک نیرویی به شما 
می گوید: »ولش کن. نمی خواهد بلند شوی. استراحت 
کن. حاال بلند شــوی که چه بشــود؟ اگر بلند شــوی و 
دوباره شکســت بخوری چه؟« دوران مصدومیتم برای 
من خیلی ســخت بود ولی عشق و عالقه ای که داشتم 
مرا به سمت چیزی که دوست داشتم کشید و باعث شد 
دوباره برگردم. برگشــتن خیلی کار سختی است. ولی 
اگر از درون شما عالقه ای بجوشد و به این فکر کنید که 
قرار است رؤیاهایتان را دنبال کنید و به سمت عالیق تان 
بروید، برمی گردید. چون نشستن که کاری ندارد، همه 
می توانند بنشینند و استراحت کنند و به هیچ چیزی فکر 
نکنند. ولی ما قرار اســت یک آدم خاص روی کره زمین 
باشیم، یکی که با بقیه فرق دارد. پس باید یک ذره بیشتر 
از زمان مان استفاده کنیم. من آن زمان به این فکر کردم 
که حاال که این همه زمان بیکاری دارم، پس بروم سراغ 

یک کار درست وحسابی.
چیزی که در عصر امروز خیلی مهم اســت، این اســت 
کــه آدم های خــالق و آدم هایــی که از ذهن شــان کار 
می کشــند، خیلی با بقیه تفاوت دارند. شــما روی هر 
کاری وقــت بگذاریــد و یک ذره دربــاره اش فکر کنید، 
قطعــا زندگی تان تغییر می کند. وقتی  مصدوم شــدم و 
فوتبال و فوتســال را از دســت دادم، کمــی فکر کردم و 
یــک خالقیت خیلی کوچک زدم. از فوتبال و فوتســال 
به حرکت های نمایشــی آمــدم، کاری که در ایران هیچ 
خانمی انجام نمی داد. خیلی خوب است که آدم دوباره 
بلند شــود ولی خیلی بهتر اســت که قبل از این دوباره 
بلندشدن فکر کرده باشید. این باعث می شود در همان 
ابتدا که تازه بلند شده اید و کلی خالقیت جدید دارید، 
واکنش های خوبی هم بگیریــد و به کارتان خیلی بهتر 
ادامه بدهید. برای همین فکر می کنم مصدومیت نقطه 

عطف زندگی من بود.
تــو در حــال حاضر۲۰ هــزار فالوئــر داری، با 

مجله ها مصاحبه می کنی، در برنامه تلویزیونی 
شــرکت کــرده ای، آدم ها دربــاره ات صحبت 
می کنند و با این تفاسیر »معروف« به حساب 
می آیی. چه شد که تصمیم گرفتی دیده شوی؟ 
آیا ربطی به »نمایشی بودن« ذات فری استایل 
دارد؟ اگر کار دیگری هم می کردی، دوســت 
داشــتی مردم تو را ببینند؟ آیا ربطی به اینکه 
دختر هســتی دارد؟ اگر پســر بــودی هم در 

»عصر جدید« شرکت می کردی؟
راستش من خیلی این فکر را نداشتم که بخواهم دیده 
بشــوم و خودم را به نمایش بگذارم. تنها کاری که کردم 
این بود که در مسابقه شرکت کردم. آن هم برای این بود 
کــه آدم ها ببینند من یک آدم معمولی مثل خودشــان 
هســتم و فقط یک ذره سعی کرده ام استعدادهایم و آن 
چیزهایی که دوست دارم را پیدا کنم و دنبالشان رفته ام. 

این کار را همه می توانند بکنند.
اصال دوست ندارم مردم فکر کنند فقط کسی که خانواده 
پولدار و موقعیت دار دارد و برایش سکوی پرش درست 
می کنند، می تواند به جایی برســد. من خودم در پارک، 
فقط با یک توپ و یک جفت کفش تمرین کردم. نه پولی 
خرج فری استایل کردم، نه خانواده ام برایم سکوی پرش 
بودند و نه پارتی داشتم که بخواهد مرا به تلویزیون ببرد. 
فقط دوســت دارم بگویم من که یک آدم عادی هستم، 

دارم تالش می کنم، پس شما هم می توانید.
اگر پسر بودم و شــرایط خاصی داشتم که می توانستم 
این را نشان بدهم، قطعا شرکت می کردم ولی در غیر این 
صورت، هیچ وقت شرکت نمی کردم برای اینکه معروف 

بشوم و خودم را نشان بدهم.
گفتی می خواهی برای مردم الگو باشی. چرا 
مردم باید الگو داشــته باشند؟ یک نویسنده 
اســترالیایی می گوید: »فقط آدم های ضعیف 
نیــاز دارند دیگــران را الگوی خودشــان قرار 
بدهند.« نظــرت درباره این حرف چیســت؟ 

آدم ها نیاز به الگو دارند یا نه؟
به نظرم آدم ها نیاز به کسی دارند که برایشان الهام بخش 
باشــد. قرار نیست من الگو باشــم و همه مثل من رفتار 
کنند و بگویند: »ما هم برویم مثل حسنا فری  استایل کار 
کنیم و ریاضی محض شریف بخوانیم«، نه قرار است من 
الهام بخش باشــم، یعنی بگویند: این یک آدم معمولی 
است و توانسته در رشــته خودش موفق بشود. من هم 
همان آدم معمولی هســتم، پس می توانم در آن رشــته 

یا در آن درســی که دوست دارم، موفق بشوم. خیلی ها 
به من گفتند که برایشــان الگو بوده ام ولی آنها که لزوما 
فری اســتایل کار نمی کنند، منظورشــان این است که 
برایشــان الهام بخش بوده ام. آنها می بینند من که یک 
دختر معمولی هستم، دارم سعی و تالش می کنم، پس 
آنها هم اگر سعی و تالش کنند، به هدفشان می رسند.

الگوی خودت در زندگی چه کسی است؟
الگوی من در زندگی، مادرم اســت. او همه سختی ها را 
تحمل کرده و واقعا به خیلی جاها رسیده است ولی افراد 
زیاد دیگری هم برایــم الهام بخش بوده اند. از خیلی ها 

در زمینه های مختلف الهام گرفته ام.
حدودا شــش ماه اســت که در شــریف درس 
می خوانــی. نظــرت درباره بچه های شــریف 

چیست؟ بین آنها اذیت نمی شوی؟
بله، شــریف سختی های خودش را دارد ولی به نظر من 
بیشتر فشارهایی که در زندگی به آدم می آید، لذت بخش 
هم می تواند باشند. خیلی سخت است که بخواهید دو تا 
چیز حرفه ای را دنبال کنید. اینجا از من درس حرفه ای 
می خواهند و من می خواهــم ورزش حرفه ای را دنبال 

کنم که کال یک فضای دیگری دارد.
درباره جو بچه ها مشکلی که هست، این است که اینجا 
بعضی چیزها را خیلی بزرگ نمایی می کنند. من کمی 
سر این مشکل  دارم. ولی واقعا بچه های خوبی هستند 
و خیلی پیگیر درس هســتند، [با خنده] به نظر می آید 

خیلی زیاد درس را دوست دارند.
ریاضی رشــته ای اســت که اگر نســبت به آن 
هیجان نداشته باشی، می تواند خیلی خشک 
و بی معنــی به نظــر بیاید. تو هــم حتما به آن 
عالقه داشته ای که تا اینجا دنبالش کرده ای. 
پیشــنهادت بــه آدم هایــی که به چنــد چیز 
مختلف هم زمــان عالقه دارند چیســت؟ به 
نظرت باید یکی را انتخاب کنند یا بهتر است 

که مثل تو هر دو را ادامه بدهند؟
می تواننــد هــر دو را دنبــال کنند، به شــرطی که یکی 
را ضعیف تر دنبــال کنند و یکــی را قوی تر. چون قطعا 
نمی شــود هر دو را با هم قوی و خــوب دنبال کرد. من 
خودم در زندگی ام، در هر دوره ای، بین درسم و ورزشم، 
یکی قوی تر بوده است و یکی ضعیف تر. باید بدانید که 
از زندگی تان دقیقا چه می خواهید و آن را انتخاب کنید.
شانســی که مــن آوردم، این بود که توانســتم در ســن 
پاییــن، چیزهایی را که در آن اســتعداد دارم پیدا کنم. 
آدم باید استعدادهایش را پیدا کند و به دنبال آنها برود. 
البتــه عالقه هم تأثیر زیادی دارد. من واقعا در فوتبال و 
ریاضی اســتعداد داشتم و وقتی  سراغشان رفتم، برایم 
خیلی راحت بود که هر دو را هم زمان دنبال کنم. به نظر 
من هر آدمی باید در ســن پایین استعدادیابی شود که 
متأسفانه چنین چیزی در اینجا وجود ندارد. من چون 
دوست داشــتم همیشه از استعدادهایم استفاده کنم، 

هر دو را با هم جلو بردم.
اگــر کســی بخواهــد هــر دو را جلو ببــرد، بایــد وقت 
بگــذارد. همین طور الکــی نمی شــود و باید یک وقت 
درست وحســابی برایشان بگذارد. مخصوصا اینکه آدم 
هرچقدر بزرگ تر می شود، نیاز به فکر کردن درباره آینده 
دارد و نمی توانــد مثل بچگی هایــش بدون فکر زندگی 
کند. شــما باید بدانید که بعــدا می خواهید چه  کنید و 
چگونه پول دربیاورید. من همیشــه دوســت داشتم در 
پول درآوردن مستقل باشم، درس بخوانم و ورزش کنم. 
جلو بردن این ســه با هم خیلی کار ســختی است. ولی 
اگر بدانید که از زندگی چه می خواهید، می شــود این 
کار را کرد. پس باید حتما استعدادهایتان را پیدا کنید.

مردمان 
شریف

عکس از اینستاگرام حسنا میرهادی
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هزار قلم



شیوه نامه فاصله گذاری اجتماعی 
در دانشگاه صنعتی شریف

قوانین ناهار و شام 
پساکرونا

۲۹ اسفند وزیر علوم از بنده خواست که 
شیوه نامه »فاصله گذاری اجتماعی« را 
برای دانشگاه شریف بومی سازی کنم. 
چون طــرح مفصل اســت، امروز فقط 

دستورالعمل ناهار را مرور می کنیم:
۱. ســاعت ناهار: چون ســلف خیلی 
شلوغ می شد، تصمیم گرفتیم هر گروه 
از دانشــجوها در یــک ســاعت بیایند 
و ناهــار بخورنــد؛ آنهایــی که شــماره 
دانشجویی شــان بــه رقــم »۰« ختــم 
می شود از ســاعت ۱۰ تا ۱۱، رقم »۱« 
از ۱۱ تــا ۱۲ و همین جور تا رقم »۹« که 
بین ساعات ۱۹ تا ۲۰ اجازه دارند ناهار 

خود را بخورند.
۲. ساعت شام: بچه های خوابگاه که 
شــام دارند، برای آنکه در محل دریافت 
شــام بــا زیرپــوش و شــلوارک و چادر 
ُگل ُگلی تجمع نکننــد، باید مثل ناهار 
طبــق زمان بندی غــذا دریافت کنند. 
برای آنکه کارکنان ســلف دوباره کاری 
نکننــد، تصمیم گرفتیم شــام را هم از 
همان ســاعت ۱۰ صبح شروع کنیم به 
توزیــع ولی برعکس، یعنــی آنهایی که 
شماره دانشجویی شان با رقم »۹« تمام 
می شــود بین ۱۰ تا ۱۱ شــام خواهند 

خورد و الی آخر.
۳. ناهــار اســتادان به اتاقشــان برده 
می شود. بنده پیشنهاد دادم که سلف 
آنها در اختیار کارکنان یا دانشجویان قرار 
گیرد که با مخالفت شدید عده قلیلی از 
اســتادان در گروه Sharifprofs روبرو 
شد. لذا قرار شد خاک بخورد ولی کس 

دیگری در آن ناهار نخورد.
۴. کارکنان مثل گذشــته باید از ساعت 
۱۲ تا ۱۳:۳۰ در همان سلف خودشان 
غذای خود را میل کنند، زیرا نمی شود 

که کار اداری را تعطیل کرد!
۵. ســلف های آزاد: شــریف پالس تــا 
اطالع ثانوی اجازه ســرو غــذا ندارد و 
فقط می تواند با همان قیمت قبلی آب 
معدنی و نوشــابه به دانشجویان بدهد. 
البته مرکــز بازی آن فعــال خواهد بود 
به شــرط آنکه هر کسی دســته بازی و 
صندلی شخصی خود را به همراه داشته 
باشد. آقای یاســینی چانه زنی کرد که 
اجازه گرم کردن غذای بچه ها را در ازای 
مبلغ اندکی داشته باشد ولی با پیگیری 
شورای صنفی قرار شد شریف پالس این 

امکان را رایگان ایجاد کند!
طــرح  تدویــن  در  نهــاد  نماینــده 
فاصله گــذاری یــک نگرانــی داشــت 
برای دانشــجویان متدینی که شــماره 
دانشجویی آنها با رقم »۳« یا »۶« تمام 
می شــود و نمی توانند به نماز اول وقت 
برســند. لذا خواهش کردند این دسته 
بتوانند هر وقت خواستند ناهار یا شام 
بخورند. با این تبصره موافقت شد ولی 
فقط برای دانشجویانی که سابقه نماز در 

سال تحصیلی ۹8-۹۹ داشتند.

فردا که ازین دیر فنا درگذریم / با هفت هزار سالگان سر به  سریم ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم / وین یک دم عمر را غنیمت شمریم 
)حکیم عمر خیام نیشابوری، قرن پنجم، رباعیات(

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به آسمانی که از باریدن سیر نمی شود، به ابر و باران و مه 
و فلکی که وسوسه بیرون رفتن و شکستن قرنطینه را به جا ن مان انداخته اند و البد قاه قاه به 
حال وروز و ترسی که کنج خانه نگه مان داشته می خندند. این شماره از روزنامه تقدیم می شود 

به بهار که امسال هم آمد، بی توجه به جهانی که شکل دیروزش نیست، به زمینی که هم بهار 
سرزنده اش کرده و هم آدم هایی که کمی دست از سرش برداشته اند. این شماره از روزنامه 

تقدیم می شود به بهاری که خواهد آمد تا آسمان را بغل گیرد، شاید که گریه اش بند آید.

تقدیم می شود به ... مطب 
دکتر انوچ

ای نامه که می روی به سویش...
معاونــت محترم آموزشــی دانشــگاه 

شریف
موضوع: کالس های آنالین

با سالم و احترام
ضمــن عــرض تبریــک به مناســبت 
فرارسیدن فصل بهار و نظر به تعطیلی کالس های حضوری 
آموزشــی و استفاده از ســامانه آموزش آنالین و مجازی به 
اســتحضار می رســاند این نوع از آموزش دارای مشکالت 
فراوانی اســت که خواهشــمند اســت با تصمیم مقتضی 
اقدام به رفع مشکالت و تسهیل شرایط فرمایید. مختصرا 

به پاره ای از مشکالت اشاره می شود:
۱. حرمت ها از بین رفته واقعا؛ دانشجو با پوشش نامتعارف 
پای سیستم می نشــیند. دیده شده با شــلوارک یا رکابی 
لــش کرده و تخمه می خورد و در اینســتاگرام می چرخد و 
با دوســتانش ویدئوکال می کند. برای حفظ حرمت استاد 
و کالس بهتر است ســامانه حراست آنالین هم راه اندازی 
شده و بعد از آپلود یک عکس قدی با پوشش مناسب محیط 
آکادمیک )برای خانم ها مانتو و شلوار بلند و گشاد رنگ تیره 
با مقنعه بلند تا روی شکم به صورتی که فقط گردی صورت 
مشخص باشد با جوراب تیره، و برای آقایان پیراهن و شلوار 
پارچه ای و مدل موی فرق از بغل و جوراب سفید، مدادسیاه 

نرم و پاک کن( اجازه ورود به کالس داده شود.

۲. چه معنا دارد دانشــجو در خانه اش دراز بکشد و استاد 
بنشیند پشت سیستم و درس توضیح بدهد و حتی نتواند 
یــک گچ کوچک برای جلب نظر او به درس پرتاب بنماید؟ 
نتیجتا خواهشمند است دکمه buzz در محیط چت فعال 
گردد )پیشنهاد می شود در موس یا کیبورد دانشجو شوک 
الکتریکی خفیفی هم اعمال گردد(. همچنین در صورت 
امــکان با برگــزاری وبینار »کالس های مجــازی، بایدها و 
نبایدها« برای خانواده اســاتید، ایشــان با مفهوم کالس 
آموزش مجازی بیشتر آشنا شــوند تا کمتر شاهد شنیدن 
»صدای جاروبرقی در پس زمینه صدای اســاتید« و »پاشو 
برو نون بخر« و »بابا خر شو می خوام سوارت بشم« باشیم.
۳. از آنجــا کــه محیــط آموزشــی در بیشترشــدن عمــق 
یادگیری تأثیر بســزایی دارد، به منظور شبیه سازی هرچه 
بیشتر محیط منزل به کالس درس جهت باال رفتن سطح 
یادگیری خواهشــمند اســت از خانواده ها خواسته شود 
نهایت همکاری را با نهاد دانشــگاه داشــته و با تعبیه میخ 
در صندلی یا تخت ها، بستن پنجره ها، پایین آوردن سطح 
اکســیژن منزل، پخش بوی دهان ناشتا برای کالس های 
صبح و عطر کباب بی کیفیــت و پیاز تند برای کالس های 
عصر در فواصل زمانی رندوم، کم کردن بخاری در مناطق 
سردسیر به جهت سگ لرز یا خاموش کردن کولر در مناطق 
گرمسیری در راستای آب پز کردن دانشجو به عمق دادن به 

مفاهیم در ذهن فرزندان خود کمک کنند.
۴. در ادامــه مادران می توانند بــا پولی کردن چای و قهوه 
در منزل یا یخچال، خاطرات وندینگ ماشین ها را در ذهن 
دانشجویان تداعی کرده و با کاهش کیفیت و کمیت غذا و 
با ریختن روغن به صورت گالنی و اضافه کردن لپه به جای 
گوشــت در قیمه یا ســرخ کردن خمیر به جــای مرغ برای 
جوجه چینی یادآور غذاهای لذیذ و خوشمزه سلف شوند.

۵. ضمنا اســتاد تربیت بدنی حال نداشت و گفت این بند 
را از قول او بنویسم. وی ضمن ابراز ناراحتی بابت تعطیلی 
دانشــگاه ها و تشــکر به خاطر فراهم آوردن زیرســاخت ها 
جهت تشــکیل کالس هــای ورزش۱و۲ و بــا قدردانی از 
شــرکت دیجی کاال برای همکاری اذعان داشــت: »از این 
تشت قرمز کوچیکا واسه درس شنا سفارش دادیم خوبه ها، 
باعث باالرفتن قدرت تخیل شده، واسه کرال پشت و سینه 
جوابه. می گیم سرشــونو بکنن تو تشــت، بقیه اشو فرضی 
دست و پا بزنن ولی واسه دایو یه کم کم عمقه! به نظرم بگید 
استخر بادی بخرن. در انتها یادتان باشد ورزش را در درجه 
اول برای سالمتی روحی و جسمی خودتان انجام دهید.«
هرچند که مشــکالت این کالس ها به همیــن چند مورد 
خالصــه نمی شــود امــا خواهشــمندم پیگیری شــود و 
با تشکر تصمیمات الزم اتخاذ گردد. 
جمعی از اساتید دانشگاه

وصله پینه

بی تِب تنِد پیراهنت
شک نکن؛ من که هیچ ...

آسمان هم؛ زمین می خورد!

عکس و 
مکث
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