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5 ناظران اصلی پروژه دانش آموزان منطقه بودند
 گفت وگو با دکتر دورعلی درباره مدرسه سازی 
در مناطق حادثه دیده کرمانشاه و بلوچستان
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»سرمایه بلوکه شده«ترین
چهارشــنبه، ۱۴ خرداد ۹۸ هم برای شــریف و هم برای ایران روز 
خاصی به شــمار می آمد، چراکه دکتر ســیروس عسگری، استاد 
دانشکده مهندسی و علم مواد باالخره بعد از چند سال که به ناحق 
در آمریکا دستگیر و دادگاهی و زندانی شده بود، به ایران بازگشت 
و در آغــوش خانواده اش آرام گرفت. از دانشــگاه هم تعدادی از 
مســئولین و استادان و دانشجوهای عســگری برای استقبالش 
به فرودگاه امــام خمینی )ره( رفته بودند. به همین خاطر عنوان 
»سرمایه بلوکه شــده«ترین را به دکتر عسگری تقدیم می کنیم و 

خوشحالیم که این سرمایه آزاد شد و به وطنش برگشت.

»حق همیشه با اکثریت نیست«ترین
شــیوه نمره دهی ترم جاری از موضوع های داغ و مهم مورد بحث 
بین دانشجوها و استادان و مسئوالن دانشگاه بود و سرانجام آخر 
هفته پیش دانشگاه اعالم کرد که این ترم هم در نمره دهی بر همان 
پاشنه مرسوم صفر تا بیست می گردد و خبری از سیستم قبول/رد 
نخواهد بود. البته در نظرسنجی های مختلفی که شورای صنفی 
به صورت مجازی انجام داد، پیشنهادش مبنی بر سیستم قبول/رد 
اختیاری با اقبال باالیی از سوی دانشجوها مواجه شد ولی آموزش 
دانشــگاه تن به دیکتاتوری اکثریت نداد و عنوان »حق همیشه با 

اکثریت نیست«ترین را به ویترین افتخاراتش اضافه کرد.

مشکالت آخر ترمی دانشجوهای خوابگاهی

دردسر مضاعف وسایل جامانده  
پرچم دار صفحه آرایی شریف

»ترنج« شانزدهم در یک پرونده مفصل 
سراغ موضوع آزادی مطبوعات رفته و 
از زوایای مختلف به آن پرداخته؛ توقیف 
جراید، روزنامه نگاری در عهد مشروطه، 
تأثیــر توقیف روی جریــان ادبی، توقیف 
رسانه ها در ایران در دو دهه اخیر، آزادی 
مطبوعات در فرانسه، دستورالعمل مبارزه 
با سانسور در فضای مطبوعاتی، بررسی 
کارکرد رسانه در سیستم سرمایه داری در 
کنار مصاحبه با محسن آرمین، نماینده 
مجلس ششــم و به همراه معرفی مستند 
»میدان جوانان)سابق(« ترنج پنجاه وسه 
صفحه ای شانزدهم را تشکیل می دهد. 
با وجــود زحمتی که برای جلد کشــیده 
شــده، جلــد خــوب از آب درنیامــده و 
شــلوغی آن در کنار سیاه وسفید بودنش 
شــوری در دل مخاطب نمی اندازد؛ تیتر 
جلد هم )ســنگ، کاغذ، قیچی(، از نظر 
گرافیکــی و از نظــر ادبی چنگــی به دل 
نمی زند. علی رغم جلد، صفحه آرایی اما 
پیشــرو و خالقانه است؛ برخالف تقریبا 
همه نشــریات شــریف که صفحــه آرا در 
واقع صفحه پرکن اســت)!(، صفحه آرای 
ترنج حقیقتا صفحه آرایی کرده و با وجود 
ایرادات جزئی که دارد، صفحه آرایی ترنج 
را چندپله جلوتر از بقیه نشریات دانشگاه 

برده است.

از هر دری سخنی
شماره سی وپنجم »الف ها«ی انجمن 
اسالمی مســتقل حاوی چهار نوشتار 
است؛ نوشتار اصلی آن که عکس جلد 
نیز متناســب با آن طراحی شده با تیتر 
»تغییــر در فــرم، انحطــاط در محتوا« 
به مســأله موســیقی پرداخته. الف ها 
به بهانه ســالروز بزرگداشــت فردوسی 
نوشتاری هم در باب زبان و هویت ایرانی 
دارد. معرفی کتاب و زندگی نامه شهید 
چمران متون دیگر الف ها هستند. جلد 
الف ها زیباست و مشخص است که برای 
صفحه آرایــی آن نیز تالش شــده ولی 
شلختگی و تراکم متون در نشریه حس 
می شــود و صفحه آرایی برای رســیدن 

به نقطه مطلوب هنوز جای کار دارد.

تا اینجا را راه آمدیم، بقیه اش را شرمنده
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه در اطالعیه خودش 
این طور اعالم کرده که برای انتخاب شیوه نمره دهی در ترم جاری 
معیارهایی مثل حفظ کیفیت آموزش، رفع نگرانی دانشجوها بابت 
تغییرات معدل کل، حفظ اعتبار نمره دانشگاه، رفع نگرانی استادان 
بابت عدم قطعیت نمرات، حفظ انگیزه دانشجوها برای یادگیری، 
ممانعت از ایجاد انگیزه برای تخلف و انجام فعالیت غیرحرفه  ای در 
امتحانات، امکان مقایســه عملکرد دانشجوها در موارد مورد نیاز، 
حفــظ انگیزه اســتادان برای ارزیابی دقیق و مســتمر )و به تبع آن 
حفظ کیفیت آموزش(، حفظ نظام نمره دهی دانشگاه و یکپارچگی 

کارنامه دانشــجوها و در نظر گرفتن احتمال تکرار آموزش مجازی 
در نیم ســال آینده )در صورت ادامه وضعیت شیوع کرونا( را در نظر 
گرفته و در جلســه شــورای مشــترک آموزش و تحصیالت تکمیلی 
دانشــگاه متشــکل از دو نماینده از هر دانشکده و با حضور معاون 
آموزشــی و تحصیالت تکمیلی و مدیران امور آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی شیوه نمره دهی مرسوم صفر تا بیست از طریق رأی گیری 
انتخاب شده است. البته امکان تبدیل نمره یک درس با نمره قبولی 
بــه P و نمره یک درس دیگر به W )با رعایت کف واحد( پس از ثبت 
قطعی نمرات در کارنامه برای دانشجوها در نظر گرفته شده است.

شــیوع کرونا در نهایت مانع آن شد که جز دو هفته 
ابتدایی ترم، دیگر دانشجوهای شهرستانی به صورت 
رســمی رنگ خوابگاه را ببینند؛ دانشجوهایی که 
روز چهار اســفند با هول و وال ساک شــان را دست گرفته بودند و 
وسایل شان را در خوابگاه باقی گذاشته بودند تا شاید کرونا زودتر 
از این حرف ها فروکش کند و دوباره زندگی شان را در خوابگاه از سر 
بگیرند. در این مدت دانشگاه تصمیمی پیرامون خوابگاه ها اعالم 
نکرد و منتظر ماند تا حرکت بعدی کرونا را ببیند و بعد استراتژی اش 
را بچینــد ولی رســیدن به آخر ترم و موضوع دفاع دانشــجوهای 
تحصیالت تکمیلی باعث شد به فکر بازگشایی محدود خوابگاه ها 
برای تابستان بیفتد. طبق اطالعیه مدیریت تحصیالت تکمیلی، 
معاونت دانشــجویی قصد دارد بازگشایی خوابگاه ها را به صورت 
بسیار محدود و با رعایت پروتکل های بهداشتی برای دانشجوهایی 
که به منظور تکمیل بخش تجربی پایان نامه های کارشناسی ارشد، 
امکان سنجی برای تدوین پیشنهاد پژوهشی و انجام رساله های 
دکتری خود نیاز به اســتفاده از آزمایشگاه های پژوهشی داشته 
باشــند، در دســتور کار قرار دهد. اولویت اســتفاده از امکانات 

خوابگاهی هم با دانشجوهای زیر است:
z	 ۲۰ دانشــجوهای تحصیالت تکمیلی که حداکثر بتوانند تا

شهریور ۹۹ از پایان نامه/رساله خود دفاع کنند.
z	 دانشجوهای دکتری که بتوانند حداکثر تا ۲۰ شهریور ۹۹ از

پیشنهاد پژوهشی خود دفاع کنند.

z	 دانشجوهای دکتری که بخواهند تا پایان شهریور در امتحان
جامع شرکت کنند. )حداکثر مدت اقامت در خوابگاه دو هفته(
طبــق این اطالعیــه حضــور در خوابگاه ها از نیمه تیــر به بعد 
خواهد بود و دانشــجوهایی که مدت زمان کمتری برای حضور 
در خوابگاه نیاز داشــته باشند، در اولویت قرار می گیرند. البته 
بعد از این اطالعیه اداره خوابگاه ها هم دست به کار شد و اعالم 
کرد بــرای نظافت، ضدعفونی، سم پاشــی اتاق هــا، تعمیرات 
اساسی مورد نیاز هر اتاق، انجام بهسازی و اسکان دانشجوهای 
درشــرف فارغ التحصیلی مطابــق با پروتکل های بهداشــتی 
و نامشــخص بودن زمــان بازگشــایی عمومــی خوابگاه ها الزم 
اســت دانشــجوهای خوابگاهی در بازه ۲۵ خرداد تا ۲۰ تیز به 
خوابگاه هایشان مراجعه کنند و وسایل شان را جمع آوری کرده 
و از خوابگاه خارج نمایند. همچنین طبق این اطالعیه امکان 

استفاده از انبار برای گذاشتن وسایل وجود ندارد.
البته بچه های خوابگاهی از این تصمیم دانشگاه حسابی گله مند 
هستند و زمزمه هایی از تحریم آن هم به گوش می رسد، چراکه 
هم در شرایط فعلی شیوع کرونا سفر بین شهری مخاطرات خاص 
خودش را دارد، هم انتقال وسایل به شهرستان برای دانشجوها 
همراه با مصائب زیادی  است و هم بازه زمانی درنظرگرفته شده 
برای این کار درســت هم زمان با امتحانات پایان ترم است و یک 
سفر چند روزه در این ایام برای خیلی از دانشجوها خان رستمی 

به شمار می رود.

ترینها

گزارش

میدان فلسطین
»میــدان انقــاب« ۷۵ بــا حدود 
یک هفتــه تأخیــر خــودش را بــه 
پیشخوان نشــریات شریف رساند و 
پرونده فلسطین و روز قدسش را ارائه 

داد. این شماره شانزده صفحه ای سعی 
داشــته مخاطب را از ابعــاد مختلف با 
مسأله فلسطین آشنا کند. نوشته هایی 
با موضوع گروه های مجاهد فلسطینی، 
جنبش BDS، رابطه با اعراب، جنگ 33 
روزه، فعالیت های رسانه ای و اقتصادی 
صهیونیسم در کنار چند یادداشت دیگر 
به عــالوه مصاحبه با محســن فائزی، 
تحلیلگر مســائل فلسطین، و به همراه 
یک اطالع نگاشــت با محتوای وقایعی 
که از دیروز تا امروز بر فلسطین گذشته، 
شماره جدید میدان انقالب را می سازد. 
جلد میداِن فسلطین بسیار حرفه ای و 
زیبا اســت و صفحه آرایی نیز بی نقص و 
چشم نواز است؛ البته نداشتن زیرتیتر 
در بعضی متون یک ایراد جدی اســت. 
فهرســت مطالب هم چیزی ا ست که تا 
حدی جای خالی اش حس می شــود. 
در صفحــه آخــر میــدان هم اثــری از 
ســرویس شــبه طنز »زیرگذر انقالب« 
دیده نمی شــود و نبودش کمی بر ساز 

یکنواختی نشریه نواخته است.

خمش مکانیک، تنش کرونا
»خمــش« انجمن علمــی مکانیک در 
آخرین شــماره این سال تحصیلی اش، 
آموزش کرونایی را دستاویز قرار داده و از 
زوایای مختلف به آن پرداخته؛ از سامانه 
وی کالس گرفتــه تــا درس خواندن در 
شرایط قرنطینه و... اضافه کنید به اینها 
مصاحبه با دکتر محمــد قانع و معرفی 
کتاب و چند یادداشت دیگر. جلد خمش 
در عین شلوغی، جذاب و خالقانه است 
و همان ابتــدای کار مخاطب را ترغیب 
می کند که ســری به داخل نشریه بزند، 
البته داخل نشــریه بــه زیبایی جلدش 
نیســت و برای مثــال کم تعــداد بودن 
تصاویــر متــون کامال حس می شــود. 
نداشتن زیرتیتر هم عیب جدی دیگری  
است که می توان بر خمش وارد دانست.

مهدی 
فخرآبادی

میز
نشریات

میز
نشریات
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گزارشی از جلسه بورس، تهدیدها و فرصت ها

آرزوها و قمارهای بزرگ

محمد حسین 
کریمی

استقبال مردم از بازار بورس و شور و شوق شان 
برای ســرمایه گذاری و کســب ســود از آن را 
می توان هم از صف های طوالنی دریافت کد 
بورسی فهمید و هم از جر و بحث هایی که هر 
روز در گروه هــای تلگرامی مربــوط به بورس 
شاهدش هستیم. دولت هم از رئیس جمهور گرفته تا وزیر 
اقتصاد و دارایی جوری نشان نمی دهند که از این وضعیت 
بدشــان می آید و گویی نگویی خوشــحال هم هستند که 
نقدینگی مردم وارد تاالر شیشه ای بورس می شود. همین ها 
کافی بود تا واحد سیاسی بسیج دانشجویی تصمیم بگیرد 
دکتر مروی، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف را به سامانه 

Vclass دعوت کند و کمی درباره وضعیت بورس بپرسد.

بمب ساعتی نقدینگی
دکتر مروی صحبت هایش را این طور شروع کرد: بازار بورس 
بازاری برای خریدوفروش اوراق سهام شرکت های مختلف 
است. شاید الزم باشد برای درک بهتر تغییرات بازار بورس 
نگاهی به عملکرد بانک ها در چند ســال گذســته داشته 
باشــیم. در چند سال گذشــته با افزایش نرخ سود بانکی، 
میزان ســپرده های مردم در بانک ها افزایش قابل توجهی 
پیدا کرد و سود این سپرده ها نه تنها باعث افزایش نقدینگی 
شــد، بلکه افزایش بیش از حد نقدینگی داخل بانک ها را 

هم به دنبال داشت.
مشکل نقدینگی زمانی به وجود می آید که نسبت نقدینگی 
موجود در سپرده های بانکی به کل میزان نقدینگی افزایش 
پیدا کند، یعنی حجم زیادی از پول با قابلیت نقدشوندگی 
بســیار زیاد در بانک ها وجــود دارد و به محض اینکه توهم 
ســودآوری در بــازاری خاص مثل ملک یا ســکه یا ارز بین 
مردم شــکل بگیرد، آنها سرمایه شــان را به سرعت از بانک 
خارج کرده و وارد آن بازار خاص می کنند. این اتفاق تعادل 
خریدوفــروش در آن بازار را به هم می زند و تورم و حباب در 
آن بازار شکل می دهد. در این میان بازار بورس توانسته تا 
حدی این بمب نقدینگی را مهار کرده و آن را کنترل نماید.

حسن خطر داره، حسن!
در حرف هــای برخــی تحلیل گــران اقتصــادی می توان 
هشدارهای ترســناکی را دید که پیرامون هجوم نقدینگی 
مــردم به بازار بورس به دولــت داده اند. رونق بازار بورس از 
اوایل فرودین ماه شروع شد ولی بیشتر مردم یا سرمایه داران 
خرد این بازار از اردیبهشــت شــروع به کار کردند. عده ای 
از تحلیل گــران بازار بورس معتقدند این رشــد بازار ممکن 
اســت حبابی بیش نباشد و امکان دارد قیمت ها دوباره به 

حد بهمن یا اســفند ۹۸ برگردد. اگر ایــن اتفاق رخ دهد، 
دولت با خیل عظیمی از سرمایه داران خرد مواجه می شود 
که شاهد آب شــدن سرمایه خود هســتند و حال از دولت 
جواب می خواهند؛ دولتی که چندماهی  اســت مردم را به 
حضور در بازار بورس تشویق می کند، در صورت بروز چنین 
حادثه ای باید جواب گو باشــد. پس بهتر است که دولت به 
مردم بفهماند مسئولیت این سرمایه گذاری در بازار بورس 
با خودشان اســت و آنها باید ریسک این سرمایه گذاری را 

بپذیرند و همه چیز را گل و بلبل نبینند.

آش شور مالکیت خصوصی و مدیریت دولتی
موضوع بعدی عرضه اولیه شرکت های دولتی و صندوق های 
ETF اســت. صندوق هــای ETF نوعــی از صندوق های 
ســرمایه گذاری ا ســت کــه در آن درصــد کمی از ســهام 
شــرکت های مختلف داخل صندوق جمع آوری می شــود 
تا ریســک ســرمایه گذاری برای ســرمایه گذاران کاهش 
پیــدا کند. مردم یا همان ســرمایه داران خــرد هم معموال 
ســهم های این صندوق های ســرمایه گذاری را خریداری 
می کنند اما صندوق های ETF دولتی تفاوت های اساسی 

با صندوق های ETF رایج دارد.
در صندوق های ETF شما نمی توانید بیش از ۵درصد سهام 
یک شــرکت را در سبد صندوق قرار دهید. به همین خاطر 
مدیر صندوق هــای ETF هیچ وقت نمی توانــد در تعیین 
هیئت مدیره شــرکتی که سهام دار آن است، نقشی داشته 
باشــد اما در صندوق های دولتی شــاهد هستیم که بعضا 
۴۰درصد سهام شرکت متعلق به صندوق است و این یعنی 
مدیر صندوق حق دارد ۲ نفر از ۵ نفر اعضای هیئت مدیره 
شــرکت را انتخاب کنــد. ماجرا آنجا جالب تر می شــود که 
رئیس صنــدوق را هم وزیر اقتصــاد تعیین می کند، یعنی 
شما اگر سهام صندوق های ETF دولتی را بخرید، صاحب 
سهامی هستید که نمی توانید کنترلی روی مدیریت شرکت 
مربوط به آن ســهام داشته باشــید. به عبارت دیگر دولت 
سهام شرکت های خود را می فروشد ولی عمال مدیریت آن 
شرکت ها هنوز با خود دولت است تا جوالن دهی مسئوالن 
در عرصه سیاســت پابرجــا بماند. در واقع ایــن به معنای 
مالکیــت خصوصی با مدیریت دولتی ا ســت کــه یکی از 
خطرناک ترین شیوه های خصوصی سازی به شمار می رود.

دولت فقیر و جیب مردم
دکتــر مــروی در ادامه به موضــوع کســری بودجه دولت 
پرداخت: بعضا ســؤال هایی در مورد کسری بودجه دولت 
پرسیده می شــود که جواب های ساده ای دارد. دولت اگر 

دچار کســری بودجه شود، مجبور اســت این کسری را یا 
از بانــک مرکزی و چاپ پول تأمین کنــد که باعث افزایش 
نقدینگی و به تبع آن تورم می شــود و دودش هم به چشــم 
مردم می رود، یا با استفاده از فروش اموال دولتی مشکلش 
را حل کند که این دقیقا کاری ا ست که دولت فعلی مشغول 
آن است. در این حالت کسری بودجه به صورت غیرمستقیم 
در قالب مالیات از مردم گرفته می شود که اتفاق مبارکی به 
حســاب می آید ولی در صورتی که باعث خصوصی سازی 
صحیح شود، نه اینکه صاحبان شرکت مردم باشند ولی باز 

از سوی مدیران بی انگیزه دولتی اداره شود.

شرکت های تودرتو و راه کج خصوصی سازی
مشــکالت خصوصی ســازی در عرضه اولیه سهام شستا 
هم دست کمی از صندوق های ETF دولتی ندارد. به طور 
خالصه سیســتم فروش شــرکت های تودرتــو را این طور 
می توان توضیح داد: فرض کنید شــما در ابتدا ۴ شــرکت 
دارید و نیازمند سرمایه هستید. شما می توانید ۴۰درصد 
از سهام هرکدام از ۴ شرکت را بفروشید. حال شما هم حق 
تعییــن هیئت مدیره این شــرکت ها را دارید و هم مقداری 
پول به دست آورده اید. اما اگر این پول کفاف کارهای شما 
را ندهد ولی هنوز تمایل داشــته باشــید که صندلی های 
هیئت مدیــره را هم حفــظ کنید، می توانیــد ۴۰درصد از 
ســهام شــرکت ۱ را بفروشــید و 6۰درصــد باقی مانده از 
سهام شرکت ۱ را به شــرکت ۲ بدهید. حال اگر ۴۰درصد 
از ســهام  شــرکت های ۲ و 3 و ۴ را بفروشید، در عمل شما 
صاحب 6۰درصد از ســهام شــرکت های ۲ و 3 و ۴ هستید 
و 36درصد از ســهام شرکت ۱ هم در اختیارتان است ولی 
شــما به صورت غیرمستقیم از طریق شرکت ۲ حق تعیین 
هیئت مدیره شــرکت ۱ را دارید، یعنی در عمل شما سهام 
بیشــتری فروخته اید و پول بیشتری دارید ولی با سیستم 
شرکت های تودرتو حق تعیین هیئت مدیره را همچنان در 
اختیارتان نگه داشته اید. در واقع صندلی های هیئت مدیره 
شرکت ها سکه های بازار سیاست اند و وزرای دولتی دوست 
ندارند سکه هایشان را از دست بدهند. اگر تعداد الیه های 
این شرکت ها زیادتر شود که اوضاع هم داغان تر می شود.

شســتا بعضا با ۴ الیه می تواند هیئت مدیره شــرکت های 
دیگر را تعیین کند. در واقع اگر دولت به جای عرضه سهام 
صندوق های ETF و نگه داشــتن صندلی های مدیریتی، 
سهام شرکت های زیرمجموعه را به صورت مستقل در بازار 
عرضه کند، هم باعث انتقال بهتر و درســت تر شرکت ها به 
بخش خصوصی شده و هم کسری بودجه خود را به نحوی 

تأمین می کند که تورم سرسام آور به دنبال نداشته باشد.

گزارش

 کی هستم؟ ضد او
می گویند شاهانی بوده اند با مشورت 
کردن های عجیب؛ با کسی مشورت 
می کرده انــد تا رأیی خــالف نظر او 
برگزینند، مشــاوری که انگار جهان 
را از دید دشــمنی با او نــگاه می کرده. 
شاه هم که در تشخیص صالح خودش 
ناتــوان بوده، خالف نظر مشــاور عمل 

می کرده تا فایده را بیشینه کند.
چه تعداد از ما یکی از همین مشــاورها 
در ذهــن داریم؟ زمان تردید ســروقت 
این مشــاور ذهنی می رویــم، بیدارش 
می کنیــم و از او می خواهیــم فکر کند 
کــدام گزینه پیــش رو به نفــع رقیب و 
دشمن اســت؟ کدام کار کمترین نفع 
و بیشــترین ضرر را به آن دیگری که در 
دل از او بیزاریم می رســاند، همین کار 
بهترین کار است. فایده اش هم که کمتر 
باشد، خاطر آسوده و دل خنک که دارد.
اصال خودمان را چطور تعریف می کنیم؟ 
که هســتیم؟ بی شک نمی توان چیزی 
را بــدون فــرض دیگری تعریــف کرد و 
شناخت اما اگر همه تعریف من از خودم 
ضد دیگری بودن باشد چه؟ آن وقت من 
چه هســتم؟ به قول منطقی های قدیم 
من با آن دیگری که دوست ندارمش یک 
نسبت تضایف داریم. تصور یکی بدون 
دیگری ممکن نیســت امــا اگر دیگری 
نباشد چه؟ آن وقت من هم نخواهم بود.
ی  ی هــا ضع گیر مو ز  ا ر  چقــد
سیاســی اجتماعی از دل همیــن در 
برابر دیگری بودن بیرون آمده اســت؟ 
اعتراضــات آمریــکا را بایــد محکــوم 
کنم، چراکــه آن را نفعی می دانم که به 
جمهوری اســالمی می رســد. در برابر 
فســاد و ناکارآمــدی چشــم می بندم، 
چراکه گفتنــش را به نفع اپوزیســیون 
خارج نشــین می دانم. از اشتباه جناح 
سیاسی دوست چیزی نمی گویم تا رقبا 
بهره مند نشوند. از رفتار اشتباه دانشجو 
نمی گویم تا استادها خوش به حال شان 
نشود. اشــتباه همکار هیئت علمی را 
نادیــده می گیرم تا روی دانشــجو زیاد 

نشود.
من آنچه هستم که دیگری نخواهد. حاال 
هــر چیزی که بود مهم نیســت. لقمان 
اگر ادب را از بی ادبان آموخت، احتماال 
منظورش به  ســادگی عکس رفتار آنها 
رفتــار کردن نبــوده. شــاید بی ادبی را 
فهمیده، زمان عمل رفتارش را سنجیده 
و اگــر آن را بی ادبانــه یافتــه، کنارش 
گذاشته. اگر از سر ناچاری خودمان را 
در برابر دیگری تعریف کرده ایم، تالش 
کنیــم ماننــد او عمل نکنیــم. مانند او 
عیب خودمان را انکار نکنیم و به دیگری 
تهمت نزنیم، مانند او جلوی سخن گفتن 
دیگــری را نگیریــم، ماننــد او حقی را 
کتمان نکنیم که شاید دیگری بهره ای 

ببرد. اگر ضد اوییم، مانند او نباشیم.

مرتضی یاری

حرف
زیادی
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در مرکز فرهنگ خانواده و ازدواج نهاد چه می گذرد؟

عشق شوری  در نهاد ما  نهاد
نهاد رهبری دانشگاه مرکزی دارد به اسم مرکز فرهنگ خانواده و ازدواج که دستش به کار خیر می رود. چند وقت پیش یک توییت ابهام هایی درباره فعالیت این مرکز 
به وجود آورد. به خاطر همین رفتیم سراغ حاج آقا اسکندری، مسئول مرکز تا روند کاری آنجا دست مان بیاید. خاصه صحبت ها را همین جا می توانید بخوانید اما تأکید 
نهاد روی دو نکته برای ما جذاب بود؛ یکی این که نهاد می گوید روش های سنتی پاسخگوی نیاز امروز نیست و به همین خاطر خودش دنبال یک روش تازه تر رفته. 
دومی هم اینکه تا در وادی ازدواج نیفتید و خواستگاری نروید، نه کارتان پیش می رود نه چیزی یاد می گیرید. کارگاه و آموزش تنها کافی نیست و باید به وادی اقدام قدم بگذارید.

یا عاشق ها می آیند یا آنهایی که فکر می کنند 
وقتش رسیده

بچه هایی که برای امر خیر به نهاد مراجعه می کنند، دو 
دسته هستند؛ یک دسته آنهایی اند که طرف مقابل شان 
را دیده اند و یک دل نه، صد دل عاشق شده اند و دنبال 
واسطه ای می گردند تا پا پیش بگذارد. مراجعه کننده ها 
از هر صنف و گرایشــی هم هســتند. هــم می خواهند 
طرف مقابل شان را بیشتر بشناسند و در این راه از نهاد 
کمک می خواهند و هم چون خودشــان نمی خواهند 
مستقیم اقدام کنند، از نهاد می خواهند که حرف شان 
را به گوش گزینه مدنظر و خانواده اش برســاند. دسته 
دوم هم آنهایی هستند که قصد ازدواج دارند ولی کیس 
مناســب را هنوز پیــدا نکرده اند و پایشــان را به نهاد باز 
می کنند تا شــاید بخت شان باز شود و یار زندگی شان را 
پیــدا کنند و در این راه نهاد افرادی را که فکر می کند به 
دردشــان می خورند، به آنها معرفــی می کند. در هر دو 
دسته هم پسرها حضور دارند و هم دخترها. البته پیش 
می آید که خانواده ها نیز برای ازدواج فرزندان شان سراغ 

نهاد می آیند.
بیشتر بچه هایی که به نهاد می آیند، از طریق آشنایان و 
دوستان شان مرکز را شناخته اند، یعنی نفر قبلی که آمده 
و جواب گرفته، به دوســت و رفیقش می گوید که اینجا 

هست و می توانی بروی و جواب بگیری.

اول به خانواده زنگ می زنیم
برخی از افراد دســته اول )عاشق پیشــه ها( حتی اسم 
طرف مقابل شان را هم نمی دانند و فقط او را در کالس 
و دانشــکده و دانشگاه دیده اند. مرکز فرهنگ ازدواج و 
خانواده با دسترسی هایی که دارد، اطالعات الزم را پیدا 

می کند و فرایند شروع می شود.
از طرف مرکز فرهنگ خانــواده و ازدواج با منزل دختر 
تماس گرفته شــده و بعــد از طرح موضــوع، ویژگی ها 
و شــاخصه های پســر گفته می شــود. در اینجا برخی 
خانواده ها اســتقبال می کنند و برخی تمایلی نشــان 
نمی دهنــد و حتــی از نهاد می خواهند کــه دیگر برای 
این موضوع تماس نگیرد. اگر خانواده دختر استقبال 
کند، کارشناس مرکز خانواده پسر را هم در جریان قرار 
می دهد و در صورت موافقت، مقدمات آشــنایی پسر و 
دختر را در حضور کارشناس یا خانواده ها فراهم می کند. 
البته قبل از جلســات آشــنایی آموزش هایــی را هم به 
بچه ها می دهند که در این جلســات چگونه رفتار کنند 
و چه حرف هایی بزنند و دنبال چه باشند. بعد از جلسه 
آشنایی هم همه چیز به بازخورد پسر و دختر و خانواده ها 
بستگی دارد. جلسات آشنایی عموما در ساختمان نهاد 
برگزار می شود، مگر اینکه خانواده ها بخواهند جلسه در 

خانه آنها برگزار شود.

امان از مشکل پسندی شریفی ها
افرادی که قصد ازدواج دارند ولی همســان خودشــان 
را هنوز پیدا نکرده اند و راه شــان به ساختمان نهاد کج 
شده، به گفته حاج آقا معموال مالک های خاصی دارند؛ 
مثال یکی که می خواهد اپالی کند و دنبال فرد دیگری 
ا ست که او هم به همان کشور یا شهر یا دانشگاه مقصد 
خودش اپالی کرده باشــد. همچنین حاج آقا این طور 
می گوید که مالک اول بیشــتر شریفی ها باهوش بودن 
طرف مقابل اســت، البته منظورشان از هوش داشتن 
درک صحیــح و قبول کــردن و احترام گذاشــتن بــه 
ارزش های طرف مقابل اســت. مســائل خانوادگی در 
درجــه دوم اهمیت قــرار دارد و معموال بچه ها دوســت 
دارند با خانواده ای وصلت کنند که از قشر تحصیل کرده 

و فرهیخته یا شناخته شده باشد، یعنی سطح تحصیالت 
و موقعیت اجتماعی خانواده طرف مقابل برایشان مهم 

است. مالک سوم هم زیبایی ا ست.
در کل بیشتر افرادی که برای پیدا کردن گزینه مناسب 
به نهــاد مراجعه می کنند، چارچوب های خاصی دارند 
و خودشان نتوانسته اند آدم مناسب در این چارچوب را 
پیدا کنند و امیدوارند نهاد بتواند کمک حال شان باشد.

بچه برو درستو بخون
بیشــتر مراجعه کننده ها ارشــد یا دکترا هســتند ولی 
بچه هــای کارشناســی کــه می آیند، در تصمیم شــان 
جدی تر و ســمج ترند. به گفته حاج آقا دانشجوی پسر 
۲۱ ســاله ای هست که چند روز یک بار تماس می گیرد 
و دنبــال مورد مناســب می گــردد و می خواهــد ثابت 
کنــد که توانایی ازدواج و تشــکیل خانواده دارد. البته 
کارشــناس مرکز این موارد را معمــوال رد می کند، مگر 
اینکه توانایی شخص برای تشــکیل خانواده و زندگی 

مشترک ثابت شود.

ازدواج های بین دانشگاهی
اگر فعالیت مرکــز فرهنگ خانــواده و ازدواج به داخل 

دانشــگاه محدود شــود، گزینه ها محدود و انتخاب ها 
سخت است. به خاطر همین االن مسئوالن نهاد شش 
دانشــگاه شــریف، تهران، شهید بهشــتی، امیرکبیر، 
شهید رجایی و الزهرا به صورت هفتگی با حضور مسئول 
ازدواج دنشجویی نهاد کل جلسه برگزار می کنند تا هم 
هم فکری و انتقال تجربه داشته باشند و هم گزینه های 

مناسب از دانشگاه های مختلف را به هم برسانند.
ستاد ازدواج دانشجویی نهاد یک نهاد رسمی و قانونی 
ا ســت. در نهاد کل هم اخیرا و بعد از مطالبه رهبری در 
این موضوع یک مدیریت برای ازدواج دانشــجویی ذیل 

معاونت فرهنگی سیاسی تشکیل شده است.

الیمکن الفرار من العشق
حاج آقا اســکندری همیشه منتظر بچه ها نمی ماند که 
پایشان را داخل نهاد بگذارند و خودش هم در تعامل با 
دانشجوها و استادان از وضعیت زندگی شان می پرسد 
و اگر گزینه ای روی میز داشــته باشــد، با رعایت شئون 
محرمانگی اطالعات پیشنهاد می دهد. از افرادی هم که 
از طریق نهاد ازدواج کرده اند می خواهد که در پیشبرد 
فرهنگ ازدواج به مرکز کمک کنند. البته جایی که قرار 
اســت مرکز به صورت فعاالنه پا پیش بگذارد و گزینه به 

افراد معرفی کند، از قبل به آنها و خانواده شــان اطالع 
می دهــد و اگــر مخالفت کننــد، پرونده شــان در مرکز 

مختومه می شود.

فرم های خوشبختی
افرادی که بــه مرکز فرهنگ خانــواده و ازدواج مراجعه 
می کننــد، در صورت تمایل یک فــرم مخصوص و البته 
محرمانه از مشخصات شان تکمیل می کنند تا از طریق 
آن همســان مناسب شان پیدا شود. مشخصات فردی، 
مشخصات والدین و اعضای خانواده، اعتقادات سیاسی 
و مذهبی و انتظارات مدنظر از همســر آینده، از جمله 
اطالعاتی ا ســت که در این فرم ها نوشته می شود. این 

فرم ها محرمانه بوده و در مرکز نگهداری می شود.
گشــتن بین فرم هــا و برقــراری ارتباط بین شــان فعال 
به صورت ذهنی و دســتی ا ســت. در هفته چندین بار 
فرم ها مرور می شــود تا گزینه های همسان پیدا شوند؛ 
مثال شــهر محل زندگی یکی از مالک هاســت یا سطح 
اجتماعی و اقتصادی خانواده، وضعیت اپالی، وضعیت 
ظاهــری و جســمی، عقیده های سیاســی و مذهبی. 
از برنامه هــای بعــدی مرکز توســعه نرم افزاری  اســت 
کــه از طریق آن برقــراری ارتباط بیــن فرم ها به صورت 

سیستماتیک صورت گیرد.

آن مورد توییتری بعید است پیش نهاد آمده باشد
حاج آقا اسکندری احتمال ارتباط آن توییت معروف به 
نهــاد را خیلی کم می داند؛ اوال چون به ادعای خودش 
هنگام مراجعه به نهاد سنش کم و اوایل کارشناسی بوده 
و معموال این موارد رد می شوند. ثانیا هیچ فرمی از او در 
نهاد پیدا نشــده، درحالی که خودش ادعا کرده فرم پر 
کرده است و ثالثا وقتی پسری مراجعه می کند، نهاد اول 
مسأله را با خانواده دختر مطرح می کند و بعد اطالعات 
را در صــورت موافقت خانواده دختر به پســر می دهد و 
قبل از تماس با خانواده دختر نهاد اطالعات خاصی از 
او ندارد. البته احتمال و امکان سوءاســتفاده از فرایند 

مرکز را حاج آقا به طور کلی رد نمی کند.

باید وارد گود شوی تا یاد بگیری
حاج آقا می گوید بچه ها معموال مهارت الزم را برای ازدواج 
ندارند و به همین خاطر آموزش هایی هم در نهاد به آنها 
داده می شــود: »با بررســی پرونده های مختلف به این 
نتیجه رســیدیم که اگر شــناخت کافی از پســر و دختر 
نداشــته باشــیم، موفقیت معرفی ها با چالــش روبه رو 
می شود. همین شناخت در واقع راستی آزمایی تمایل 
و ادعای پســر برای ازدواج هم هســت.« مرکز فرهنگ 
خانواده و ازدواج نهاد به همین خاطر در حال حاضر از 
۴ روان شناس بهره می برد تا شناخت افراد مراجعه کننده 

و آموزش به آنها را از این طریق هم پی بگیرد.
ایــن مرکــز کارگاه های آموزشــی زیادی هــم با حضور 
استادان مجرب و سرشناس برگزار کرده ولی نتیجه گیری 
این بوده که بچه ها باید وارد میدان شوند و در فرایندهای 
مربوط به ازدواج خودشــان را بشناســند و مهارت های 
الزم را فرابگیرنــد. در جامعــه بیرون دانشــگاه مســأله 
ازدواج راحت تر از محیط دانشگاه است ولی دانشجوها 
سخت گیرتر هســتند، به همین خاطر نیاز به آموزش و 
مشــاوره دارند تا حساســیت های بی موردشان تعدیل 
پیدا کند. فرایند سنتی بیرون دانشگاه نیاز دانشجوها 
را پاسخ نمی دهد و چنین سیستمی می تواند به آنها در 
امــر ازدواج کمک کند. البته بعــد از ازدواج هم مرکز با 
بچه ها ارتباط دارد و وضعیت و مشکالت و مسائل شان 

را پیگیری می کند.

گزارش

z	 یکی از ازدواج ها بعد از چندماه رفت وآمد، در خرید ازدواج به خاطر برداشــتی که یکی از طرفین از رفتار
طرف مقابل دارد، به هم می خورد.

z	 دانشــجوی ایرانــی بود که تنها یک ماه از اســترالیا به ایران ســفر و با مراجعه به مرکــز تمایل خود را برای
ازدواج با دختری شریف اظهار کرد و در مدت کوتاهی با معرفی مرکز، به همسرش رسید و پس از چندی 

همسرش را به استرالیا برد.
z	 دانشجوی پسر سختگیر شریفی در حالی که امیدی برای یافتن همسر موردنظر خود نداشت، با معرفی

نهاد به شخص مورد نظرش در دانشگاه شهید بهشتی رسید.
z	 دانشجوی دکترای دختری بوده که عاشق یک پسر می شود و نهاد هم واسطه برای سر گرفتن وصلت ولی

در نهایت خانواده پسر مخالفت می کنند.
z	 حاج آقا عقیده دارد که برخی بچه ها ادعایشــان زیاد است و فکر می کنند نباید جواب منفی بشنوند ولی

وقتی از دختر یا خانواده اش جواب نه می گیرند، تازه به خودشان می آیند و معقول تر فکر می کنند.
z	 برخالف تصور عموم، مرکز فرهنگ خانواده و ازدواج نهاد فقط محل رجوع بچه های مذهبی نیست و افراد

مختلفی از طریق آن به یار زندگی شان رسیده اند.
z	 حاج آقا تأکید داشت این را هم بگوییم که تجربه و بررسی اش نشان می دهد از غیر مسیر ازدواج بعید است

به اهداف و خواسته هایی که در ذهن دارید برسید! حاال خود دانید!

جاماندههایشنیدنی
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گفت وگو با دکتر دورعلی درباره مدرسه سازی در مناطق حادثه دیده کرمانشاه و بلوچستان

ناظران اصلی پروژه دانش آموزان منطقه بودند

چه شــد که تصمیــم گرفتید بعد از ســاخت 
مدرســه در مناطق زلزله زده کرمانشــاه، در 
سیستان وبلوچســتان هم اقدام به ساخت 

مدرسه کنید؟
من در صحبت هایم در مسجد در مراسم یادبود عزیزان 
جان باخته در حادثه ســقوط هواپیمــای اوکراینی هم 
گفتم کــه بعد از آن حادثه خیلی دلم می خواســت که 
برای زنده نگه داشــتن یاد عزیزان ازدســت رفته کاری 
کنم. بعد از ساخت مدرسه شریف در روانسر در استان 
کرمانشــاه به همکاران دانشــگاهی اعالم کرده بودم 
که مدرسه شــریف ۲ را در استان سیستان وبلوچستان 
می ســازیم. حادثه ســقوط هواپیما مقارن شد با سیل 
مهیب سیستان وبلوچستان. از قبل هم اطالع داشتیم 
که در بســیاری از روستاهای آن دیار فرزندان عزیز این 
مــرز و بوم در چادر و کپر و فضای باز درس می خوانند. 
تقــارن این حوادث انگیزه هایم را بــرای انجام این کار 
بیشــتر کرد و تصمیم گرفتم مدرسه را به یادبود عزیزان 

جان باخته در حادثه سقوط هواپیما بنا کنم.
درمــورد پــروژه کرمانشــاه کمــی توضیــح 
می دهیــد؟ ابعاد پروژه چگونه ســت؟ محل 
احداث آن کجاســت؟ هزینه احــداث پروژه 
چقــدر بــوده؟ اجــرای آن چــه مــدت طول 

کشیده است؟
مدرسه شریف در حومه شهر روانسر در استان کرمانشاه 
و در نزدیکی روستای صالح آباد و در کنار جاده روانسر - 
کامیاران ساخته شده است. این مدرسه 6 کالس دارد 
و مســاحت آن حدود 6۵۰ متر مربع اســت که شــامل 
کالس هــای درس، آزمایشــگاه، نمازخانه، کتابخانه، 
اتاق معلمان و ســایر امکانات رفاهی می شود و در نوع 
خودش بســیار زیبا ساخته شده. مدرسه در یک زمین 
۲۰۰۰ متری که از ســوی یکی از اهالی، حاج حســن 
انتظــاری اهدا شــد بنا شــده اســت. ما بعــد از زلزله 
کرمانشاه شــروع به جمع آوری اعانات کردیم و پس از 
چندین بار انتخــاب زمین در مناطق مختلف و دخالت 
نهادها و خیرین و داوطلبان، ســرانجام زمین موردنظر 
در خرداد ۹۷ پیشنهاد شد. یک هفته بعد روی آن زمین 
عملیــات عمرانی را آغاز کردیم و در مهرماه ۹۸ تحویل 
آموزش وپرورش روانسر دادیم و هم اکنون مورد استفاده 

دانش آموزان آن منطقه است.
هزینــه این پــروژه با توجه بــه صرفه جویی هایی که در 

اجــرای آن انجام دادیــم، ۱.۲ میلیارد تومان شــد که 
شــامل هزینه ساخت ساختمان و دیوارکشی و ساخت 
سرویس های بهداشتی می شود. اگر قرار بود این کار را 
به پیمانکاران مورد تأیید آموزش وپرورش بدهیم، پروژه 

بیش از دو برابر این مبلغ تمام می شد.
هزینه پروژه مدرســه کرمانشاه چطور تأمین 
شــد؟ خودتــان فکــر می کردید شــریفی ها 

این قدر به این پروژه کمک کنند؟
هسته اولیه هزینه مدرسه از اختصاص جایزه تعلق گرفته 
به من از طرف بنیاد البرز شکل گرفت. بعد از فراخوان 
همیاری به همکاران دانشــگاهی، به طور باورنکردنی 
همکاران به این حرکت خیر پیوســتند، به طوری که در 
عرض یک هفته مبلــغ 3۰۰ میلیون تومان جمع آوری 
شد. هم زمان انجمن فارغ التحصیالن نیز در گروه های 
ارتباطی خودش برای این پروژه درخواســت همیاری 
از فارغ التحصیالن کرد. از بیرون دانشگاه هم تعدادی 
از خیریــن بــه کمک این پــروژه آمدنــد. در مجموع تا 
پایــان پــروژه حــدود ۱.۴ میلیــارد تومان جمع شــد 
کــه حــدود 3۰درصــد آن را خیرین خارج دانشــگاه، 
حدود 3درصــد را فارغ التحصیالن دانشــگاه و حدود 
6۷درصد را همکاران دانشگاهی تأمین کردند. حدود 
۲۰۰میلیــون تومان از پروژه روانســر باقی مانده که به 

پروژه سیستان وبلوچستان اختصاص پیدا می کند.
محل ساخت مدرسه را  چطور انتخاب کردید؟ 
از کاربری آن مطمئن هستید که مدرسه باقی 

خواهد ماند؟
منطقه ای که در آن مدرســه را ساخته ایم، فاقد مدرسه 
بود. حین ساخت مدرسه هر روز بچه هایی که از مدرسه 
داخل شهر به روستا باز می گشتند، دسته دسته پیش ما 
می آمدند و از زمان اتمام کار می پرسیدند. اینها در واقع 
ناظران اصلی و واقعــی پروژه بودند. واقف هم زمین را 
برای ساخت مدرسه داده بود و خودش در تمام مراحل 
باالی ســر کار بود. در ادامه هــم پیگیری های زیادی 
برای راه اندازی و تجهیز مدرســه کرد و االن هم به طور 
دائم به دنبال رفع نیازهای آن اســت. ما قصد ساخت 
مدرسه داشتیم و مدرسه ای ساختیم با کاربری مدرسه 
و نه هتل. االن هم شــاگردان و معلمان در آن مســتقر 
هســتند. منطقه ای هم که در آن مدرسه ساخته شده 
نزدیک حاشــیه شهر اســت و در حال گسترش، یعنی 

اینکه شاگردانش بیشتر هم می شود.

درمورد پروژه سیستان وبلوچستان هم کمی 
توضیح می دهید؟ ابعاد پروژه چگونه ست؟ 
محل احــداث آن کجاســت؟ هزینه احداث 
پروژه چقدر برآورد می شــود؟ اجرای آن چه 

مدت طول می کشد؟
مدرسه بلوچستان در روستای بلنگی در ۷۵کیلومتری 
چابهار به ســمت شمال شرق قرار است ساخته شود؛ 
یکــی از دورترین نقاط نســبت به تهــران و نزدیک مرز 
پاکستان. مدرسه فعلی این روستا به 6 روستای بلنگی، 
پنجشــنبه بازار، کورکــج، عبدل بــازار، نورمحمدبازار 
و علی هیبتان بــازار ســرویس می دهد. این روســتاها 
بین یک تا دو کیلومتر با بلنگی فاصله دارند. مدرســه 
محقر فعلی که در جریان سیل آسیب دیده، دو کالس 
و یک اتــاق کوچــک دارد که به طور گردشــی صبح و 
بعدازظهــر نزدیــک ۲۰۰ دانش آمــوز ابتدایــی و ۲۵ 
کودک پیش دبستانی در آن درس می خوانند که تقریبا 
نیمی پســر و نیمی دختر هستند. مدرسه ۷ معلم و ۲ 
مدیر برای شیفت های صبح و بعدازظهر دارد. در کنار 
مدرسه دو کانکس قرار دارد که کالس ها در آنها تشکیل 
می شــود و محوطه بر بیابان است. با صحبت هایی که 
با مقامات محلی داشتیم و طبق توافق مان با سازمان 
نوســازی مدارس منطقه، ابتدا قرار شد یک مدرسه 6 
کالسه 3۱۱ متری در آنجا بنا کنیم. در ادامه مذاکرات 
و برای پوشش نیازهای آتی اهالی و تقویت بخش های 
دیگر مدرســه نهایتا مقرر شد مساحت مدرسه به ۴۹۵ 
متر و ۹ اتاق تبدیل شــود. هزینــه تقریبی این پروژه با 
روشــی که ما اجرا می کنیم حــدود ۹۰۰ میلیون تا ۱ 
میلیارد تومان خواهد بود و امیدواریم تا پایان تابستان 
آن را تمــام کــرده و تحویــل بدهیم تا بتواند در ســال 
تحصیلی آینده مورد استفاده قرار بگیرد. زمینی حدود 
۱۸۰۰ متر از طرف یکی از اهالی به پروژه هدیه شــده 
که محل مناسبی از نظر آبگیری در آینده دارد. ما هم 
پروژه را چند پله باالتر از زمین اجرا می کنیم. در حال 
حاضر شناژ کامل شده و ستون ها باال رفته اند و بخش 
از کرســی چینی ها را هم انجام داده ایم. ان شاءالله به 
زودی ســتون ها به زیر سقف می رســند. در این مدت 
ســعی کردیم اغلب مصالــح مورد نیــاز را تأمین کرده 
و در محــل پروژه دپــو کنیم. فعال آرماتور، بخشــی از 
ســیمان، آجر نما و برخی دیگر از اقــالم را خریداری 
کرده ایم. یکــی از چالش های مهم این پــروژه تأمین 

مصالح آن اســت، زیرا نزدیک تریــن محل که بتوان از 
 آن مصالح ســاختمانی تأمین کرد ســاعت ها از پروژه 

فاصله دارد.
تاکنون کمک های دانشگاهیان به این پروژه 

چطور بوده است؟
همراهی همــکاران و تعدادی از دانشــجویان با پروژه 
بســیار عالی بوده. ما حدود ۲۰۰میلیون از پروژه قبل 
صرفه جویی داشــتیم و برخی کمک های جمع شــده 
برای مناطق ســیل زده که نزدیک ۴۰میلیون بود نیز از 
طــرف معاونت مالی به این پروژه داده شــد. همکاران 
هم تا حال نزدیک ۲۵۰میلیون به پروژه کمک کرده اند. 
خیرین بیــرون هم نزدیک ۲۰۰میلیــون داده اند و در 
مجمــوع بیش از ســه چهارم هزینه های احداث تأمین 

شده است.
منطقــه احداث مدرســه ها را چطور انتخاب 
می کنید؟ بــا گروه های جهادی ارتباط دارید 

یا خودتان تحقیق می کنید؟
هر دو کار با هم انجام می شــود. بــه همکاران جهادی 
می گوییم تحقیق کنند و وقتی موارد پیدا شــدند روی 

آن تصمیم گیری می کنیم.
پیگیری ســاخت مدرســه را خودتــان انجام 
می دهید؟ کارگــر و مصالح و... چطور تأمین 

می شود؟
پایگاه جهادی امام رضا که یک گروه جهادی  اســت و 
در بســیاری از مناطق آسیب دیده از بالیای طبیعی به 
عمران روستاها و تأمین مســکن و محل های آموزشی 
می پردازد، همکار ما در پروژه بلوچستان است. عوامل 
فعــال در این مجموعــه از فارغ التحصیالن برجســته 
دانشــگاه هســتند که خود را وقف کمک به هم وطنان 
کرده انــد. این پایگاه عوامل اجرایــی را به کار گرفته و 
مخــارج را گزارش می کند و مانند خود من هیچ ســود 
و کارمزدی دریافــت نمی کنند. برای همین می توانیم 
هزینه ها را بسیار کاهش دهیم. تهیه بخشی از مصالح 
و تجهیزات را من به عهده می گیرم و عمده آن از سوی 
خود همکاران پایگاه تأمین می شود و هزینه های آن را 
پرداخــت می کنم. به طور مرتب هم با دوســتان تماس 
دارم و در موقــع لزوم هم ســر می زنم. خدا را شــکر در 
آن منطقه مشــکل کرونا نداشتیم. در طی ماه رمضان 
هم شــب ها بعد از افطار تا سحر کار کردیم. ان شاءالله 

بتوانیم مدرسه را برای اول مهر به روستا بدهیم.

بعد از حادثه تلخ زلزله کرمانشــاه در ســال ۹۶، دکتر دورعلی، استاد محبوب و کاربلد دانشکده مکانیک آستین باال زد تا به اسم شریف مدرسه ای در مناطق 
زلزله زده احداث کند؛ مدرســه ای که االن دانش آموز دارد و تخته اش هر روز گچی می شــود و زنگ تفریح هایش گوش فلک را کر می کند. دورعلی در مراســم 
یادبود جان باختگان حادثه ســقوط هواپیمای اوکراینی هم از ســاخت مدرسه شریف ۲ در مناطق سیل زده بلوچستان حرف زد و خیلی هم سریع وارد میدان 

عمل شد تا بتواند مدرسه را به مهر ۱۳۹۹ برساند. در گفت وگوی کوتاه مان با دورعلی درباره کم وکیف این دو مدرسه حرف زده ایم.

گفتوگو

مدرسه شریف یک در روانسر کرمانشاه

پروژه ساخت مدرسه شریف دو در بلنگی سیستان و بلوچستان
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پرونده



اگر آن زلزله بــزرگ تهران که همه 
درباره آن صحبت می کنند، اتفاق 
بیفتــد، تأثیر آن بــر روی محدوده 
دانشــگاه شــریف، خیابان آزادی 
و محلــه طرشــت بــه چــه صورت 

خواهد بود؟
طرشــت یک مقداری بافت روستایی دارد. 
آن بخش مســائل محله های ســنتی تهران 
را خواهد داشــت. اطراف دانشگاه شریف، 
تأسیســات صنعتی، کارگاه ها و محل های 
فروش بزرگ اســت که این محل ها بسته به 
اینکه چطور ساخته شده باشند نوع آسیب 
پذیری شــان تفاوت خواهد داشــت. خود 
دانشگاه شــریف تا آنجا که می دانم از زمان 
تأسیس، ساختمان دارد تا ساختمان هایی 
کــه در یکی دو ســال اخیر ســاخته شــده 
اســت. بنابراین یک تنوعی در آنجا اســت. 
از نظر شــدت رخداد، بســتگی دارد که چه 
زلزله ای اتفاق بیفتد، اما آنجا با آبرفت های 
ضخیم الیه مواجه هستیم و اگر زلزله شدیدی 
داشته باشیم، احتماال یک پدیده تشدید در 
آنجــا خواهیم داشــت که آســیپ پذیری را 
بیشــتر می کند. یک مســیر انتقــال بنزین 
نیــز از خیابــان آزادی، از جلوی دانشــگاه 
شــریف داریم کــه امیدوارم در حیــن زلزله 
آســیب نبیند اما اگر آسیبی ببیند می تواند 
مشــکالتی درست کند. تأسیســاتی که در 
دانشگاه اســت، متنوع است. یک قسمت 
از این تأسیسات ابزار دقیق هستند و حتی 
ممکن است شدت کم زلزله هم به آنها آسیب 
بزند. پیشــنهاد من این است که یک پایش 
سراسری از ســوی خود بچه های دانشگاه 
انجام شــود. من در کالس مدیریت بحرانم 
در دانشــگاه شهید بهشــتی، از سال ۹6 از 
این روش اســتفاده می کنم. دانشــجویان 
همه رشته ها، با تنوعی که در دانشگاه شهید 
بهشتی  است، این درس را برمی دارند و سر 
کالس من هســتند. یکی از قســمت های 
جالب برای من و دانشــجوها این اســت که 
به عنوان پروژه می گویم که ساختمان های 
دانشگاه و دانشــکده های خودتان را رصد 
کنید، ساختمان های دیگر مثل کتابخانه، 
ساختمان مرکزی، ورزشــگاه دانشگاه و... 
. هدف من این اســت که اشــکاالت مهمی 
را کــه حتی بــا چشــم های غیرمتخصص 
ساختمان نیز می تواند تشخیص داده شود، 
ببینند؛ مثال اینکه دِر راه های اضطراری باز 
اســت یا خیر؟ بچه ها پروژه هــای خوبی را 
انجام داده اند. یکی از دانشجوها پروژه اش 
دانشکده ادبیات شهید بهشتی بود که رئیس 
دانشکده خیلی اســتقبال کرد و جلسه ای 
ترتیب داد و برخــی اصالحات فوری و مهم 
آنجا انجام شــد. خیلی از در هــا را به دلیل 
نداشتن نگهبانی جوش داده و بسته بودند، 
چون می گفتنــد: کادر نگهبانی نداریم. با 
همیــن پروژه ها که بچه ها بــه رایگان انجام 
دادند، اصالحاتی در بعضی از دانشکده ها 
صــورت گرفــت و من پیشــنهاد می کنم در 
دانشگاه شــریف نیز دانشجویان این کارها 
را انجام بدهند. حتی می توانند برای انجام 

کارهای بزرگ تر با دانشــجوهای دانشکده 
عمران همکاری کنند. در شــهید بهشــتی 
نیز این کار را کردند و گزارش مدیریت بحران 
برای دانشــگاه تهیــه کرده بودنــد. هر ترم 
تقریبا این کار را برای دانشکده های مختلف 
دانشــگاه شهید بهشــتی انجام می دهیم. 

امیدوارم این کار در شریف نیز انجام شود.
وقتی به رسانه های خارجی رجوع 
می کنیم و نظر متخصصان خارجی 
-مثا متخصصان زلزله شناس در 
کالیفرنیــا- را درمــورد زلزله جویا 
می شــویم، آ نها می گویند بدترین 
بدفهمــی دربــاره زلزله، تــرس از 
مرگ در زلزله اســت. این موضوع 
چقدر برای ما که در تهران زندگی 
می کنیم صادق اســت؟ با توجه به 
بافــت تهران و ســاختمان تهران، 
آیا مــا می توانیم از مــرگ در زلزله 

نترسیم؟
ببینید دو مسأله هســت؛ یعنی اگر ما از دو 
سمت طیف صحبت کنیم، یک سمتش این 
اســت که درباره زلزله صحبت نکنیم، چون 
مردم می ترســند و وحشــت زده می شوند. 
سمت دیگر این است که دائما راجع به این 
موضــوع صحبت کنیم که اگــر زلزله تهران 
بیاید، کشــته ها میلیونی خواهد بود و همه 
از بین می روند و... به نظر من هر دو ســمت 
نامناسب است. اینکه بگوییم درباره موضوع 
صحبت نکنیم، چون مردم می ترسند، زلزله 
ممکن اســت مردم را غافلگیر کند و آسیب 
بزنــد و گرفتاری درســت کند، پــس حتما 
بایــد صحبت کنیم. ضمــن اینکه ترس نیز 
شــرط عقل است. از آن سمت نیز اگر دائما 
دراماتیک به مســأله نگاه کنیــم و نوع ارائه 
مطلب طوری باشــد که تقریبا این موضوع 
را جا بیندازد که اگر اتفاق بیفتد دیگر چنان 
حادثــه ای داریم که چــاره نــدارد و دانش 
و دانشــمند عمال بــه درد نمی خــورد، این 
نیز ضمــن اینکه موجب زدگــی و ناراحتی 
مخاطــب می شــود، در درازمــدت حالــت 
انفعال درست می کند و فرد می گوید باالتر 

از سیاهی که رنگی نیست. 
من صحبت مناسب را مثبت می دانم، مثبت 
در جهــت اینکه همیشــه از خطــر موجود 

صحبت کنیم و اینکه می توانیم ریسک را کم 
کنیم. حتی اگر ریسک به بزرگی شهری مثل 
تهران باشــد. من آغازکردن گفت وگو درباره 
ریســک و راه های کم کردن ریســک را یک 
شــانس می دانم، نه یک آسیب. فکر غلطی 
به خصوص میان جامعه آکادمیک وجود دارد 
که صفر تا صد قضیــه را یک جایی در آورده 
و همه فکر ها انجام شــده اســت. این تفکر 
غلط است. اینکه زلزله چقدر آسیب می زند 
و چقدر مهیب خواهد بود و چقدر تلفات در 
تهــران ایجاد خواهد کند؛ بــه نظر من آغاز 
یک گفت وگو و پرســش جدی است که باید 
شروع به تحقیق درباره اش کنیم. اگر چنین 
کاری را نکنیــم و تصور کنیــم که همه چیز 
دانسته شده و گمان کنیم هر نوع صحبتی 
درباره زلزله باعث ترس و واهمه می شــود، 
فکــر می کنم که راه هرگونه اصالح وضعیت 
را بر خودمان بسته ایم و این درست نیست. 
برخی از تصاویــری که به خصوص 
همــکاران شــما از تهــران فردای 
زلزلــه می دهند، مثا پروفســور 
عکاشه یا آقای ناطق الهی، تصاویر 
بســیار آخرالزمانی اســت. اینکه 
نیاز به کوره های آدم سوزی داریم، 
چهارونیم میلیون کشــته داریم، 
باید تهــران را مثــل چرنوبیل بتن 
بگیریــم. حتــی یــک مســتندی 
ساخته شــده بود به اسم »تهران 

چند درجه ریشــتر« که تصاویر آن 
هم بســیار آخرالزمانی است. اول 
اینکه شــما چقــدر با ایــن تصویر 
موافــق هســتید؟ دوم اینکــه آیا 
مطالعه درســتی انجام شده که ما 
به این اعداد رسیده باشیم یا اینکه 

باید مطالعات را شروع کنیم؟
بله! مطالعاتی برای تهران انجام شده است 
و خود دانشــمندان ایرانی انجــام داده اند و 
شیوه های مختلفی نیز برای چنین مطالعاتی 
در نظر گرفته اند. بیشتر مطالعات از جنس 
مطالعات علمی و مهندسی، به مفهوم عدد 
و رقم بوده است. متأسفانه مطالعات در مورد 
زلزله تهران، از جنبه انسانی و علوم انسانی 
کمتر شده است. شاید یک مقدار از مواردی 
که آن تصاویر آخرالزمانی را درست می کند، 
کمبودی در بخشی از مطالعات است. چرا؟ 
چــون اگر علوم انســانی ما وارد شــود و کار 
جزئیــات را انجام دهــد، مثل کار تخصصی 
روان شناســی فاجعه یا کار جامعه شناســی 
فردای ســناریو زلزله تهــران و اگر این کارها 
به صــورت کارهــای مفصل مثــل کارهای 
علمی و مهندســی وارد شــود، بــه نظر من 
یک مقدار آن تصاویری که شما می گویید، از 
آخرالزمانی بودن به ســمت ملموس تر بودن 
می رود. حتی در آن قسمت علمی مهندسی، 
همچنان باید بیشتر کار شود. در کشور های 
پیشرفته مثل ژاپن و آمریکا، حجم کار علمی 
زیاد نیز اســت. کار علمی باید مــا را به یک 
 )Knowledge or Insight( بصیرت یا دانش
برســاند. آن دانش چه زمانی خود را نشــان 
می دهد؟ زمانی که حجم زیادی از کارهای 
تحقیقاتی انجام شده باشد و افراد متنوعی در 
آن صحبت کرده باشند. شما در هر موضوعی 
در آمریکا ببینید سالی چند تز دکتری نوشته 
می شــود. نمی خواهم به تز دکتری اصالت 
بدهم اما تز دکتری نماد کار تحقیقاتی است 
که دو، سه ســال بر آن وقت گذاشته شده و 
داوری شده است. به نظر من، آن چیزی که 
جلو بودن کشورهای پیشــرفته را نسبت به 
کشوری مثل ما نشان می دهد، حجم باالی 
کاری اســت که آ نها انجام داده اند. خالصه 
بگویم، دو قســمت اســت. یک آن قسمتی 
که مربوط به علوم انسانی است که به اندازه 

علوم و مهندســی ما وارد نشده است؛ مثل 
مدیریت، جامعه شناســی، روان شناســی و 
تاریخ و باستان شناســی فاجعــه که هنوز به 
آن شــکلی که آنها دارند، نداریم. قســمت 
دوم کمبود این کارهایی که به نظر خودمان 
خوب انجام داده ایم. من با افرادی که شــما 
گفتیــد، صحبت می کنم و نقــد و بحث نیز 
داریم. خدمت دکتر عکاشــه رسیده بودم و 
پرسش من این بود که استاد این طور که شما 
مطرح می کنید، درد از یک حدی که باالتر 
بزند، بی دردی می شــود. مــردم می گویند 
اصال رهایش کنیم. دکتر عکاشه دریافتش 
این اســت اگر در کشــوری مثل کشور ما، 
اکســتریم ســناریوها را مطرح نکنیم، مثل 
این است که هیچ چیزی را مطرح نکرده ایم. 
مــن خودم چنین نظری ندارم. به نظرم اگر 
حرف هــای مختلف و متفاوت زده شــود و 
از منظرهــای مختلــف بــرآوردی از فاجعه 
ارائه شــود، قضیه فرق خواهد کرد، چرا که 
برآوردی که استادان مختلف در رشته های 
مختلــف از فاجعــه ارائــه می دهنــد، یک 
زلزله شــناس نمی تواند آن بــرآورد را انجام 
دهد. اگر چندصدایی از بین برود آن تصاویر 

نیز کم می شوند.
شــما در مصاحبه هایتــان از لزوم 
تهیه تجهیزات لرزه نگاری بیشتر 
برای تهران حرف زدید. اگر از دید 
علمــی به قضیــه بگذریــم، نباید 
به یک مســئول مدیریــت بحران 
حق داد کــه تهیه ایــن تجیهزات 
نباید برایش اولویت باشــد؟ وقتی 
این قــدر عدم قطعیت باالســت و 
هنوز زلزلــه ای در دنیا پیش بینی 

نشده است؟
دیدگاه من این است که در حد امکان بدون 
سوگیری آنچه را که واقعیت است تبدیل به 
یک گفت وگوی عمومی کنیم. اصال دوست 
ندارم تک صدا باشد، دوست دارم گفت وگو 
باشد و ای کاش مسئوالنی که چنین فکری 
می کنند، وارد گفت وگو شوند و ما را به عنوان 
مخاطب صدا کنند و بیاییم روی همین الیو 
اینســتاگرام گفتگو کنیم. سؤالی که مطرح 
کردید، سؤال بجایی است اما ما درد و حرف 
خودمان را داریم. بخشــی از پــروژه ما این 
است که این دیدگاه ها را تغییر دهیم. ما در 
یک کشور در حال توسعه هستیم و به عنوان 
نخبــگان جامعــه در حــال توســعه وظیفه 
خودمــان می دانیم که دیدگاه و نوع نگرش 
حاکمیــت را تا حد امکان عــوض کنیم. در 
پاســخ به ســؤال باید بگویم ایــن حرف من 
بخشی از برنامه کاهش ریسک تهران است 
اما فقط این نیست. بخش دیگرش این است 
که شما باید امکان بهره برداری از داده ها و 
دستگاه های موجود را ارتقا دهید. شرایط را 
بهتر کنید. باید به اســتاندارد امروز برسید، 
یعنی حتی فوری تر از این که بروید دستگاه 
جدید بگذارید. در واقع داده های امروز است 
و فرمت داده های امروز باید به استاندارد بین 
المللی روز برسد تا قابل تبادل برخط و آنی 

از طریق بین المللی باشد.

گفت وگو با دکتر مهدی زارع پیرامون زلزله تهران

زلزله و دیگر هیچ
ایران کشور لرزه خیزی است. هر بار که در جایی از کشور زلزله بزرگی می آید، بحث زلزله احتمالی در تهران نیز داغ می شود اما حاال این تنور استرس و 
نگرانی با زلزله اواخر آذر ۹۶ در مارد و زلزله اردیبهشت ۹۹ در دماوند داغ تر از همیشه شده. دوشنبه، ۱۲ خرداد در اینستاگرام روزنامه با دکتر مهدی 
زارع، استاد پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله یک گفت وگوی زنده داشتیم. گفت وگوی زیر خاصه ای 

است از صحبت های دکتر زارع پیرامون زلزله. ما از او پرسیدیم زلزله برای دانشگاه شریف چقدر خطر دارد و نگاه ما به زلزله چقدر درست است؟

 صالح 
رستمی گفتوگو

دکتر مهدی زارع، استاد پژوهشکده زلزله شناسی
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یک بررسی آماری در توزیع اسامی در یک جامعه

توهم انتخاب مستقل و آگاهانه

در این متن می خواهم این تلنگر را بزنم که شــاید این آگاهی و انتخاب 
توهمی بیش نباشــد و توزیع اســامی افراد از یک الگوی کامال تعینی و 
قــوی پیروی کند. تمرکز من در این مســأله روی توزیع فراوانی اســامی 
در یــک جامعــه دلخواه اســت؛ به این معنا کــه برای مثــال در یک بازه 
زمانی مشــخص )مثال یک نســل( چــه تعــداد از نوزادان به یک اســم 
مشــخص نام گذاری شــده اند. برای این منظور بــا مراجعه به داده های 
گزارش شــده از ســوی ســازمان ثبــت احــوال توانســتم داده مربوط 
 بــه فراوانی اســم های نــوزادان پســر و دختــر در ســال های مختلف را 

به دست آورم.
ابتدا نگاهی داشته باشیم به نمودار خام این داده ها:

محــور عمودی در نمــودار باال تعداد تکرار یک اســم و نمودار افقی رتبه 
آن اسم در بین اســامی پرتکرار را نشان می دهد. نمودار باال از داده ۵۰ 
اســم برتر دختران در سال ۱3۹6 تهیه شــده است. برای مثال رتبه اول 
در ســال ۱3۹6 برای اســم فاطمه با تعداد 36۵3۹ نفر  ثبت شــده، در 
نتیجه یک نقطه با مختصه افقی ۱ و مختصه عمودی 36۵3۹ در نمودار 

دیده می شود.
در نگاه اول در نمودار باال الگوی مشخصی نمی توان مشاهده کرد اما اگر 
از هر دو داده باال )تعداد و رتبه( لگاریتم بگیریم به نمودار زیر می رسیم:

همان طور که مشاهده می کنید یک رابطه خطی بسیار تمیز و دقیق بین 
لگاریتم فراوانی و لگاریتم رتبه در اسامی دختران سال ۱3۹6 وجود دارد. 
این رابطه حکایت از آن دارد که بین تعداد افراد دارنده یک اسم و رتبه آن 

اسم یک رابطه توانی برقرار است.
اما آیا این رابطه فقط محدود به دختران یا محدود به سال ۱3۹6 است؟

به نمودارهای زیر توجه کنید:

همان طــور که مشــاهده می کنید ایــن الگو در هــردو جنس و حتی 
در ســال ۱3۸۰ نیز معتبر و درســت به نظر می رســد. شــگفت انگیز 
اســت که چنین رابطه دقیقی بر تابع توزیع اســامی یک جامعه وجود 
داشــته باشد؛ مسأله ای که در نگاه اول کامال بدون قاعده و تصادفی 

به چشم می آید.
رابطه باال از این نظر نیز جالب اســت که با توجه به معادله به دست آمده 
می توان تعداد نســبتا دقیق افــرادی را که در یک جامعه دارای اســم 
خاصــی هســتند، پیش بینی کــرد؛ مســأله ای که تصمیم مســتقل و 
منحصربه فرد والدین یک نوزاد برای انتخاب اســم فرزندشــان را کمی 
زیر ســؤال می برد. امــا چطور چنین الگویی در چنین مســأله عجیبی 

شکل گرفته است؟

محبوبیت، محبوبیت می آورد
می توان توانی بودن تابع توزیع اسامی را با استداللی مناسب اثبات کرد، 
اما این اثبات از حوصله این بحث خارج اســت و در اینجا ســعی می کنم 
اســتدالل را به صورت کیفی تا حد امکان بســط دهم. مسأله را می توان 
با ضرب المثل معروف »هر که بامش بیش، برفش بیشــتر« شــروع کرد. 

والدین چطور اسم فرزندشان را انتخاب می کنند؟
هنــگام نام گذاری در ذهن پدر و مادر مجموعه ای از اســامی وجود دارد 
که قرار اســت از بین آنها اسم فرزند انتخاب شود. این اسامی برگرفته از 
نام هایی  است که پدر و مادر در زندگی خود با آنها مواجه شده اند؛ اسمی 
که هرگز آن را نشــنیده اند، امکان حضور در مجموعه اسامی ذهن آنها را 

ندارد، مگر در حاالت بسیار نادر.
اگر در یک جامعه یک اســم به هر دلیلی در یک زمان پرطرفدار باشــد، 
افراد آن جامعه دفعات بیشــتری با آن اســم مواجه می شوند و در فضای 
ذهنی شــان این اسم برجسته تر می شود و در نتیجه »احتمال« انتخاب 
این اســم از ســوی آنها نیز افزایش پیدا می کند. پس اســامی پرطرفدار 
بیشــتر انتخاب می شــوند و محبوبیت شان بیشــتر هم می شود. دلیل 
ابتدایی محبوبیت یک اسم می تواند ارادت خاص یک جامعه به نام یک 
الگو یا قهرمان ملی مذهبی باشــد امــا مکانیزمی که این تابع توزیع را به 
ســمت تابع توزیع توانی میل می دهد، همان مکانیزمی ا ست که در باال 

توضیح داده شد.
اگر بــه نمودار ســال ۱3۸۰ و ۱3۹6 دقــت کنید، می بینید که شــیب 
خط در ســال ۱3۸۰ نســبت به ســال ۱3۹6 بــه میــزان قابل توجهی 
بیشتر است. شــاید دلیل این اتفاق این باشــد که در سال ۱3۸۰ هنوز 
شــبکه های مجــازی و اینترنت مانند ایــن روزها گســترش پیدا نکرده 
بود و روابط افــراد محدود به جوامع محلی و نزدیکان خود بوده اســت. 
 در نتیجــه اثر تکــرار یک اســم در ذهن افراد شــدیدتر از ســال ۱3۹6 

به نظر می رسد.
شاید شنیده باشید که ۸۰درصد ثروت جهان در دست ۲۰درصد پولدار 
جامعه است. در بین اســامی هم در سال ۱3۹6، اسامی فاطمه، زهرا، 
حلما، زینب و یسنا حدود 3۰درصد جمعیت نوزادان دختر سال را تشکیل 
داده اند. این شــباهت از آنجاســت که در مسأله درآمد و دارایی افراد نیز 
افرادی که دارایی بیشــتری دارند، توانایی شان برای افزایش دارایی هم 

بیشتر خواهد بود.

به اسامی افرادی که در اطراف تان هستند توجه کنید؛ احتماال هرکدام شان داستانی کاما مجزا و جالب دارند. بعضی از پدرها و مادرها اسم فرزند خود 
را از داستان های اساطیری انتخاب می کنند )سهراب، رستم و...(، برخی دیگر از اسامی ائمه )ع( و الگو های مذهبی )فاطمه، علی، محمد و...(، برخی 
براســاس روز یا ماه تولد فرزندشــان )مهرداد و تیرداد و...( و برخی هم از اسامی ترکیبی.  همه سناریوهای محتمل مانند سناریوهای توصیف شده در 
باال نشانگر این هستند که اسم اشخاص به نظر یک تابع تصادفی از تجربیات، سایق و دیگر خصوصیات شخصی والدین و یا عوامل محیطی ا ست و طبیعتا نباید الگوی 

مشخصی در آن وجود داشته باشد. در واقع به نظر می رسد پدر و مادر کاما آگاهانه و براساس ترجیحات خود اسم فرزندشان را انتخاب می کنند.

 یزدان 
بابازاده گزارش

نمودار ۱: فراوانی اسامی برحسب رتبه در سال ۱۳۹۶ )دختران(

نمودار ۳: لگاریتم فراوانی اسم برحسب لگاریتم رتبه اسم در سال ۹۶ )پسران(

نمودار ۴: لگاریتم فراوانی اسم برحسب لگاریتم رتبه اسم در سال ۹5 )دختران(

نمودار 5: لگاریتم فراوانی اسم برحسب لگاریتم رتبه اسم در سال ۹5 )پسران(

نمودار ۶: لگاریتم فراوانی اسم برحسب لگاریتم رتبه اسم در سال 80 )دختران(

نمودار ۷: لگاریتم فراوانی اسم برحسب لگاریتم رتبه اسم در سال 80 )پسران(

نمودار ۲: لگاریتم فراوانی اسم برحسب لگاریتم رتبه اسم در سال ۹۶ )دختران(
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علمی



 وایسا دنیا! 
من می خوام پیاده شم

بزنــم بــه تختــه؛ بزنــم بــه تخته، 
رنگ وروت وا شــده؟! خیر، بزنم به 

تخته این مدت تا دل تان بخواهد جهان 
پر بــود از اتفاق هایــی عجیب وغریب. 
خــود  یه هــای  ما در  یک چیــزی 
آپوکالیپــس. ایــاالت متحــده آمریکا 
بــه دلیــل کشته شــدن جــورج فلوید 
و تبعیض نســبت بــه سیاه پوســتان، 
دچار اعتراضات و تظاهرات گســترده 
خیابانی شــد. از حداقــل خوبی های 
این اعتراضات این است که ما به صورت 
LIVE از تمام شــبکه های تله ویزیونی 
ایران می توانیم تمام اعتراضات را تماشا 
کنیم. خوبی دیگرش هم این است که 
متوجه می شویم در ایران اصال هیییچ 

تبعیض نژادی ای نداریم.
بــرای اولین بــار در تاریــخ دو فضانورد 
بــا یــک شــرکت خصوصــی بــه نــام 
»اســپیس ایکس« بــه فضا فرســتاده 
شــدند. ایالن ماســک با سودی که در 
دوران کرونا با فروش ماسک های خود 
داشــت توانســت کمک هزینه ارسال 
یک زوج را به فضــا فراهم کند. اگر نام 
اســپیس ایکس برایتان جالب است در 
 Space لپ تاپ خود دو بــار دکمه های
و X را هم زمان فشــار بدهیــد، نتیجه 
جالبی را مشاهده می کنید، اگر افاقه 
نکرد لطفــا Alt+F۴ را بزنید که ارزش 
امتحان کــردن را دارد. عــده ای نگران 
بودند که شرکت های خصوصی زمین 
را که بلعیده اند، فضــا را هم از آن خود 
می کنند در آینــده. خب بکنند، اصال 
چــه بهتر؛ همــه »جمع کننــد برن از 
زمین«، شما یک زمین بدون آقازاده را 

تصور کن؛ ماه، چه بشود.
جنجالی تریــن خبــر ایــن روزها بحث 
قانون ازدواج اجباری ۲۸ساله هاست. 
بحثی اســت کــه چندروز اســت ترند 
شده و تن و بدن جوانان این مرزوبوم را 
به لرزه درآورده اســت. طبق این قانون 
همان طــور کــه اجتماع بــدون مجوز 
ممنوع بوده، تنهایی پس از ۲۸سالگی 
هم ممنوع می شــود. از آنجــا که ما در 
کشــورمان هییییــچ مشــکلی نداریم 
گفتند چــه کنیم چه نکنیــم )صدای 
بشــکن(، یه طــرح خالقانــه؛ ازدواج 
اجبــاری. البته امیــدوارم عزیزان این 
مســأله را هم گوشــه ذهن شان داشته 
باشند که ایالن ماســک هرچه داشت 
و نداشــت، هزینــه آن زوج فضانورد و 
ماجراهای آ»سانسور«ی خودش کرد، 

دیگر پولی برای زوج های دیگر ندارد.
در آخرین خبر هم قرار شــد امتحانات 
دانشگاه شریف به صورت مجازی برگزار 
شــود. امیــدوارم اســتادها پروتکل ها 
را مقــداری رعایــت کننــد و به خاطــر 
خفن تریــن  امتحــان  مجازی بــودن 
حالت های بازجویی و فشارهای روانی 

را به دانشجویان وارد نکنند.
راســتی ایالن ماسک، ســفینه ات جا 

دارد؟!

عاشق دیدم در انتظار معشوق /  معشوق در انتظار عاشق عجب است! میلت به من ای یار موافق عجب است /  مهرت به من ای نگار صادق عجب است 
)همام تبریزی، قرن هفتم، رباعیات(

رضا علیپور
این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به امتحان، آن هم از نوع مجازی، به لحظه ای که 
اســتاد میکروفون و دوربینت را وصل می کند و می شود از آن نگاه ها که حواست نیست، 
به ســؤال های امتحانی که مصداق خشــت اســت که پر توان زد، ولــی وقتش کفافش را 
نمی دهد. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به همه ابتکارات و ایده های استادان برای 

به راه آوردن دانشجوها که نگاه شان موقع امتحان فقط روی برگه خودشان باشد و به همه 
درخواست های کمک بامزدی که موقع امتحان این ور و آن ور پخش می شود. این شماره 
از روزنامه تقدیم می شــود به همان دو نمره ای که می شود این ترم P و W کرد و به همه آن 

نمره هایی که دوست داشتیم P و F بشود ولی سرجایشان ماندند.

تقدیممیشودبه...

۹۲۶****0۹۱۲: ددالیــن ها خیلی زیاده. خواســتم غری 
زده باشم محضر مبارك تون.

  تجربــه نشــون داده شــماها دنبــال بهانه اید. 
ددالین هــا انــدک هم بود شــما یه غــری می زدید محضر 

مبارک مون.
۱۱8****0۹۱۹: آقــا یــه دونه از این کنفرانــس طور های 

مجازی بزارید با بچه ها روزنامه حرف بزنیم

شاید فرجی شد!
  بــه نظرم کنفرانس مجازی بــا بچه های روزنامه 
فقط وقت رو به همون فرجی چیزی می زنه. ولی به هرحال 
از بچه هــای روزنامه همین قدر بهت بگــم که اگر بفهمن 

نوشتی »بزارید« )به جای »بذارید«( خون به پا می کنن.
۱۳5****0۹۱۲: ســالم. می گم امســال دانشــگاه واسه ما 
جشن فارغ التحصیلی نمی گیره اصال؟! حتی حداقل آنالین؟

  ســام. من اینکه مســئوالن دانشــگاه واســه 
خودشــون دورهمی یه مراســم بگیرن که اینکــه دارن از 
شر ۹5ای ها خاص می شــن رو جشن بگیرن محتمل تر 
می دونم. بعد واقعا جشــنی که تو وی کاس باشه مراسم 
عزاست. شما فکر کن مثا رئیس دانشگاه رو سر صبحی 
بــا صدای خواب آلود و صورت نشســته بیارن جلو وب کم 

سخنرانی کنه. خیلی صحنه ناسالمیه خداوکیلی. 

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

وصلهپینه

سرقفلی)۲(
- واقعــا کــه خیلــی مــورد 
اکازیونی هستی،گفتی چی 

خوندی؟ دانشگاه شریف؟
+ عارضــم که اون ســالی که مــن انتخاب 
رشته کردم، واسه اینکه سربازی نرم هرچی 
کدرشته به دســتم اومد رو زدم و شانس ما 
اون ســال اشــتباه تایپی پیش اومده بود 
تو دفترچه انتخاب رشــته، منم اینو قبول 
شدم، چون در تعهد سازمان سنجش هم 
بود، ناچاری قبولم کردن. واسه همین هم 
من تنها ورودی تنها ســال ارائه این رشته 
بودم و رندوملی ســر کالس همه رشته ها 

می نشستم و یاد می گرفتم.
- باشــه باشه بســه! بی خیال این. راستی 
تو اصــال از امکانــات فارغ التحصیلی ات 

استفاده می کنی؟
+ هممم... آره خب یکی دوبار استخر رفتم 
با کارتش، یه بار حوالی آزادی بودم باهاش 

ورود به دانشگاه داشــتم، از الف صفرش 
اســتفاده کــردم، یه بــارم کلید نداشــتم 
انداختــم الی در زبونه قفل رو باز کردم... 

ولی فکر کنم منقضی شده.
- مهم نیســت... من فقط می تونم واست 

دامنه اتو آب کنم!
+ )یه جیغ خفه کشــیدم( با دامن من چی 
کار داری؟ من عصمت و عفتم برام مهم تر 

از این حرفاست.
- ســایت داری بــا دامنــه شــریف؟ ازش 

استفاده کردی؟
+ نه!

- خب من همونو می تونم برات بفروشم.
+ عه،خب مظنه اش چنده؟

!۵۰۰ -
+ )ذوق کــردم ولی نبایــد زود وا می دادم، 
بادی به غبغب انداختم، از گوشــه چشم 
نگاه کــردم و لــم دادم( ببیــن داداچ من 

خودم بچه کف بازارم، نمی تونی سرم کاله 
بذاری!۵۰۰ کمه!۱۲۰۰!

- )عینک دسته طالیی ظریفشو زد و بدون 
نگاه کردن بهم مشــغول تایپ شــد( ببین 
مجیــز جون این ســقفش بــود، بقیه اش 
بســتگی به خودت و سوابقت داره، گفتی 

اسمت چی بود؟
نیم ساعت بعد تو صفحه ۱۲۴ گوگل یه خبر 
دوخطی درباره پدربزرگم که به عنوان عضو 
علی البدل دهیاری روستای قورچ آباد علیا 
توی افتتاح الین جدید تولید یونجه روستا 

شرکت کرده بود پیدا شد.
- مجیزکــم، مقالــه ای چیــزی داری؟ که 
اسمتو اگه انگلیسی سرچ کردن الاقل یه 

چیزی بیاره؟
+ واال رشته من چون خیلی خاصه، ژورنال 
خیلــی معتبــری نداشــت که مــن بتونم 

براشون چیزی بفرستم.

- )شروع کرد توی ماشین حساب تندتند 
یه چیزایــی زدن( ببین مجیزم این صفحه 
تو نیاز به یه ســئوی خوب داره، این یک و 
پونصد. اگر بتونیم واست یه مقاله هم تو یه 
مجله خوب بدیم کــه یه کم رنکت بیاد باال 
عالی می شه، اینم پنج تومن. اسمتم یه کم 
مشکل داره، هم طوالنیه هم فینگیلیشش 
چندآوایی نوشته می شه، اینم یه کم می زنه 
تو سر مال، اینم هشتصد. نهایت اگه هفت 
هشت تومن هزینه کنی می تونی دامنه اتو 
تا حتی ده تومن هم بفروشی. خودم اصال 
یه شــرکت هواپیمایی ســراغ دارم دنبال 

همچین دامنه ایه.
+ هزینه کنم؟ اصال می دونی واسه چقد...

)گریه امان نداد(
نهایت داداچی بهروز سرقفلی دامنه رو ازم 
۵۰ تومن خرید، چون دلش برام ســوخت 
که هرموقع اوضاع بهتر شد برام آبش کنه.

وصلهپینه

 وقتی به زور 
چادر سرش می کنی!
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