
20

اینشرحبینهایت

سوادرسانهای

قابکوچک

تقویمتاریخ

صاحب امتياز: جمعيت هالل احمر
مد        ير مسئول: عبد       الرسول وصال

www.shahrvand-newspaper.ir

 نشاني: تهران ،  فلکه د       وم صاد       قيه
  ابتد       ای  بزرگراه محمد       علی جناح
 کوچه شهيد        طاهريان، شماره 24

کد       پستی:1483778617
فكس: 44956100

تلفن : 7- 44956101
تلفن روابط عمومی:44956109

چاپ: جام جم
توزیع : شرکت دنيای اقتصاد تابان

تلفن: 87762200
امور شهرستان ها: 87762201

تلفن سازمان آگهی ها: 44956200-2  
فكس:44956203

ميثاق نامه اخالق حرفه ای روزنامه شهروند 
را در سایت بخوانيد

http://shahrvand-newspaper.ir/
Misagh_Name

 telegram.me./Shahrvand_Newspaper

instagram.com/Shahrvand-Newspaper

فوکوس
  154 سال پیش، برابر با شانزدهم دســامبر 1863 میالدی، جرج سانتایانا، فیلسوف، شــاعر و رمان نویس شهیر اسپانیایی در 
مادرید به دنیا آمد. سانتیانا با اینکه تمام عمر شهروند اسپانیا بود ولی در آمریکا بزرگ شد، تحصیل کرد و آثارش به زبان انگلیسی 
بود، به همین دلیل او را عموماً یک آمریکایی محســوب می کنند. او از نزدیک به 8۹ سال عمر خود، 3۹ سال را در آمریکا سپری کرد. 
سانتایانا بیشتر برای جمالت قصارش معروف است، خصوصاً جمله: »آنان که تاریخ را به یاد نسپارند محکوم به تکرار آن هستند« و 

به همین ترتیب: »تنها مردگان پایان جنگ را دیده اند« که اغلب به اشتباه به افالطون نسبت داده می شود.

رخداد
  تصويب حكم طالق ناپلئون بناپارت امپراتور فرانســه از همســر خود 
ژوزفين در پی خودداری کليســای کاتوليک از به رسميت شناختن اين 

جدايی )1809 ميالدی(
  تأسيس باشگاه فوتبال آ.ث ميالن در ايتاليا )1899 ميالدی(

  اعالم حالت فوق العاده از ســوی هري ترومن رئيس جمهوري 
وقت آمريکا در پــی ورود ارتش چين به جنگ کره و در دفاع از 

کره شمالی )1950 ميالدی(
  تشــکيل کشــور بنگالدش در پی پيروزی ارتش آزادی بخش 

بنگالدش در جنگ استقالل با پاکستان )1971 ميالدی(

طلوع
  گبهارد فون بلوشر- فيلدمارشال پروســی، فرمانده نيروهای آلمانی 
در نبرد اليپزيگ و جنگ واترلو عليه نيروهای فرانسوی به رهبری ناپلئون 

بناپارت )1742 ميالدی(
  جين آستن- نويسنده مشهور بريتانيايی، صاحب 
آثاری چون: غــرور و تعصب، حس و حساســيت، 

منسفيلد پارک، ترغيب )1775 ميالدی(
  آرتور سی.کالرک- نويسنده، مخترع و دانشمند 

بريتانيايی، صاحب رمان علمی- تخيلی معروف 2001: اوديسه 
فضايی )1917 ميالدی(

غروب
  آلفونسو آلبوکرک- کاشــف و ژنرال مشــهور نيروی دريايی کشور 
 پرتغال، عامل گسترش سلطه پرتغال در سرزمين های مجاور اقيانوس هند 

)1515 ميالدی(
  سامرِست موآم- داستان نويس و نمايشنامه نويس انگليسی، 
از نويسندگان مشهور و پرکار قرن بيستم، صاحب آثاری چون: 

حاصل عمر، لبه تيغ، ماه و شش پشيز )1965 ميالدی(
  لی وان کليف- بازيگر آمريکايی فيلم های وسترن و اکشن، 
نقش آفرين در فيلم هايی چون: خوب بد زشت، به خاطر چند دالر 

بيشتر، فرار از نيويورک )1989 ميالدی(

   این عکس که از سوی دانشگاه اکستر انگلستان بازنشر شده یک الک پشت غول پیکر را در قید و بند زباله های دریایی نشان می دهد. ساالنه بسیاری از موجودات در حال انقراض به سبب تالقی با زباله های رها شده در طبیعت جان خود را 
 Ocean Spirits / در خشکی و دریا از دست می دهند. عکس: کیت چارلز

حرفروز

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

نماز شــب، موجب رضايت پروردگار، دوســتی 
فرشتگان، سنت پيامبران، ريشــه ايمان، مايه 
ناراحتی شيطان، مايه اجابت دعا، قبولی اعمال و 

حضرت محمد)ص(برکت در روزی است.

مونس جان
شمع رويت ختم زيبايی بس است

عالمی پروانه سودايی بس است
چشم بر روی تو دارم از جهان

گر سوی من چشم بگشايی بس است
گرچه رويت کس سر مويی نديد

گر سر موييم بنمايی بس است
من نمی دارم ز تو درمان طمع

درد بر دردم گر افزايی بس است
تا قيامت ذره ای اندوه تو

مونس جانم به تنهايی بس است
گر توانايی ندارم در رهت

زاد راهم ناتوانايی بس است
گر ز عشقت عافيت می پرسدم

عافيت چکنم که رسوايی بس است
دوش عشقش تاختن آورد و گفت

از توام ای رند هرجايی بس است
در قلندر چند قرايی کنی

نقد جان در باز قرايی بس است
هست زنار نفاقت چار کرد

گر مسلمانی ز ترسايی بس است
ختم کن اسرار گفتن ای فريد

چون بسی گفتی ز گويايی بس است
عطار

اوقات شرعي:   اذان صبح: 05:37:38 | طلوع آفتاب:  07:07:36| اذان ظهر: 12:00:07| غروب آفتاب: 16:52:37   | اذان مغرب: 17:12:54 شنبه 25 آذر 1396  | 27 ربيع االول 1439 |  16 دسامبر 2017 |  سال پنجم  |  شماره 1295

 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

محمدرضانیکنژاد
آموزگار 

»...نکته خيلی مهم و حايز اهميت، آزمايشــگاه ها و 
چگونگی تجهيزات آن بود. يــک نمونه از آن مربوط به 
ميزی می شد که در آن آزمايشــگاه به من داده بودند. 
اين ميز کشوی کوچکی داشت. از روی کنجکاوی آن 
را بيرون کشيدم و با کمال تعجب، چشمم به يک دسته 
چک افتاد. دسته چک را برداشتم و متوجه شدم تمام 
برگه های آن امضا شده است! فورا آن را نزد پروفسوری 
که رئيس آزمايشگاه ها و اســتاد راهنمای خودم بود، 
بردم. چک را به او دادم و گفتم: ببخشــيد اســتاد، که 
بی خبر مزاحم شدم. موضوع بسيار مهمی اتفاق افتاده 
است. ظاهرا اين دسته چک مربوط به پژوهشگر قبلی 
بوده و در کشوی ميز من جا مانده است و اضافه کردم؛ 
مواظب باشيد، چون تمام برگ های آن امضا شده است، 
يک وقت گم نشود. پروفسور با لبخند تعجب آوری به 
من گفت: اين دســته چک را دانشگاه برای شما، مانند 
تمام پژوهشگران ديگر دانشگاه، آماده کرده است تا اگر 
در هنگام آزمايش ها به تجهيزاتی نياز داشــتيد، بدون 
معطلی به کمپانی سازنده تجهيزات اطالع بدهيد. آن 
تجهيزات را، برای شــما می آورند و راه می اندازند و بعد 
فاکتوری به شــما می دهند. شما هم مبلغ فاکتورشده 
را روی چک می نويسيد و تحويل کمپانی می دهيد. به 
اين ترتيب آزمايش های شما با سرعت بيشتری پيش 
می روند. توضيح پروفسور مرا شگفت زده کرد و از ايشان 
پرسيدم: بسيار خوب، ولی اين جا اشکالی وجود دارد و 
آن امضای چک های سفيد است؛ اگر کسی از اين چک 
سوءاستفاده کرد، شما چه خواهيد کرد؟ با لبخند بسيار 
آموزنده ای چنين پاسخ داد: بله، حق با شماست. ولی بايد 
قبول کنيد، که  درصد پيشرفتی که ما در  سال براساس 
اين اعتماد به دست می آوريم، قابل مقايسه با خطايی که 
ممکن است اتفاق بيفتد، نيســت.« )از خاطرات دکتر 

حسابی در دانشگاه شيکاگو( 

امروز 25 آذر »روز پژوهش« اســت. در پيوند با اين 
روز ياد خاطره باال و چند خاطره ديگر از دکتر حسابی 
افتادم. او کسی اســت که در چنين مواردی می توان به 
داوری اش دل استوار تر بود. تا آن جا که خبر می رسد در 
ميان کشورهای توسعه يافته آمريکا آموزش و پرورش 
چندان کارايی نــدارد و مانند کشــور خودمان دچار 
بيماری آزمون زدگی و نمره گرايی و... اســت و باز مانند 
کشور خودمان منتقدان آموزشی با دولت های گوناگون 
بر سر آموزش و پرورش درگيرند و... اين يعنی ساختار 
آموزشی آمريکا نســبت به کشورهای پيشرو به شکل 
سازمانمند آن چنان نتوانسته و نمی تواند زمينه را برای 
پرورِش نسل های پژوهشگر فراهم کند، اما اين پرسش 
پيش می آيد که چرا آمريکا از نظر پژوهش سرآمد ترين 
کشورهای جهان است. بی گمان آموزش عالی آمريکا 
يکی از منابع درآمدهای هنگفت اقتصادی آن کشــور 
است. سياست گذاری های کالن اين کشور در بيش از 
80-700 سال گذشته در راستای جذب نخبگان علمی 
کشورهای ديگر و فراهم کردن زيست شخصی و علمی 
و به ويژه پژوهشــی برای آنان بوده و بيشترين سود را از 
اين رهگذر برده است و اگر چنين نبود، اکنون سازمان 
فضايی اين کشور سازمانی چند مليتی نبود؛ و کم وبيش 
همه نهادهای علمی اش چنين اند، اما شاخصه اثرگذار 
ديگر در اين زمينه ســهم پژوهش از توليد ناخالصی 
داخلی )GDP( اســت. درحالی  که ســهم پژوهش از 
GDP در کشور ما با کمی نوســان نزديک نيم است، 
آمريکا 2/76، چين 1/98، ژاپن 3/35، کره جنوبی 4/26، 
ترکيــه 0/86، مالزی 1/07 و... اســت و اين تا اندازه ای 
نشــان دهنده ارزش گذاری ما به پژوهش و پژوهشگر 
است. آنچه که بيش از هر چيز ضروری به نظر می رسد، 
فراهم کردن زمينه های سخت افزاری و نرم افزاری برای 
رضايت پژوهشگران و نگهداشتن آنان در کشور است؛ و 
اين کار تنها با هزينه کردن در راه زيست علمی و شخصی 
آنان شدنی اســت. آيا به روزی خواهيم رسيد که مانند 
تجربه دلنشــين دکتر حسابی چک ســفيد امضا به 
پژوهشگرانمان بدهيم و چندين برابرش سودهای مادی 

و غيرمادی به دست آوريم؟

حال و روِز پژوهش در »روز پژوهش« 

 تشویش اذهان عمومی 
در فضای مجازی

وحيد ارونقی| در طول زندگی و گذران 
عمر در محدوده ســنی 18 تا 35سالگی 
مسائل و مشکالتی مانند: مشکالت مالی 
و اقتصــادی، تعيين و احراز شــغل مورد 
عالقه، انتخاب همسر و ازدواج، کمبودهای 
اجتماعی و فرهنگی و ســاير دغدغه هايی 
که فرصت هــای ايجادشــده در زندگی را  
گاه به تهديد مبدل کرده اســت، همه اين 
اتفاقات و ســاير مواردی که برای هر فردی 
به طور خاص می  تواند اتفاق افتاده باشد، به 
يک تشويش در ذهن افراد تبديل می شود. 
حاال با درنظرگرفتن همه اين مشــکالت، 
ظهور رسانه ای به نام تلفن همراه که از يک 
وسيله ارتباطی گفت و شنودی حد گذرانده 
و به يک رسانه تمام عيار تبديل شده، مزيد 
علت اين موضوع هم شده است که هميشه و 
همه جا، همراه افراد است. پيام هايی متفاوت 
در همه زمينه ها که توســط اپليکشين ها، 
کانال ها، گروه هــا و ديگر صفحات مجازی 
متفاوت در اين فضای بزرگ رسانه ای بين 
افراد دست به دست، ديده و خوانده می شود 
و در گام هــای بعدی به وفــور تکثير و به 
اشتراک نيز گذاشته می شود. نوع پيام ها و 
اطالعات منتشرشده در اين فضا که به همه 
انواع هم سرايت کرده است )متن، عکس، 
فيلم( بعضا حاوی محتوايی است که افراد را 
دچار يأس، نااميدی، ترديد در تصميم گيری  
و فرد را به صــورت ناخودآگاه در مواجهه با 
سيلی از اين نوع پيام ها با خطرهايی جدی 
و به انتخاب  مســيرهای ناممکن تشويق و 
ترغيب می کند. تشويش، نگرانی و ترديدی 
که در ذهن مخاطبان اين رسانه ها به افراد 
تحميل می شود، آسيب رسان و در برخی 
مواقع که به تعداد پيام ها نيز افزوده می شود، 
آنها را دچار يک افسردگی پنهان و به شيوع 
يک اختــالل روانی دامــن می زند.  درصد 
قابل توجهی از جمعيت افراد بزرگســال 
کشور دچار شايع ترين اختالل روانی به نام 
افسردگی هستند. اين موضوع که يکی از 
داليلش می تواند همين اعتياد به رسانه های 
مجازی و گرفتن پيام های آسيب رسان به 
شخص عضو شده، در کانال ها و شبکه های 
اين نوع رسانه ها باشد، تنها به کمک خود 
فرد و کنترل و نظارت او قابل جبران است. 
عدم نظارت و کنترل واقعی از سوی مقامات 
باالدستی باعث شده است که روزانه شاهد 
رشــد قارچ گونه اين صفحات باشــيم که 
مثل نامشــان عمل می کننــد و به دنيای 
واقعی روی برگردانده، از سوی ديگری قدم 

برمی دارند.


