
ن�ام؛ عب�اس و نام خانوادگي؛ صميم�ي! متهم 
رديف دوم پرونده پتروشيمي كه چندين بار اين 
جمله را تكرار كرد: »زماني به ما برادر صميمي 
مي گفتند و حاال اخاللگر شده ايم.« منظور وي 
نمايندگان دولت يا هم�ان دولتي ها بودند كه 
سعي داشت در طول دفاعيات نام آنها را بر زبان 
نياورد و ادعا داشت، ما كه سوختيم الاقل آنها 
نسوزند. وي به تشريح عملكرد بخش خصوصي 
و دولتي پرداخت و ادعا داشت، بخش دولتي به 
لحاظ نظارتي عملكرد ما را زيرنظر داشته است، 
160هزار بار وارد سيس�تم ش�دند و اطالعات 
برداشتند، چرا همان زمان حرفي نمي زدند! اگر 
بخش خصوصي ريگي به كفش داش�ت، شخم 
مي زدند و با اتوبوس آدم مي بردند! تا آسانسور 
دنبال امضاگرفتن از بخ�ش خصوصي بودند تا 

فعاليت خود را ادامه دهند. به خاطر مملكت و 
انقالب قبول كرديم، اما ام�روز متهم به اخالل 
ش�ديم. اين متهم براي تبديل ارز به ريال ادعا 
داشت،نظرات و خواس�ته هاي NPC را انجام 
داده است و براي آن هم سند دارد. اين در حالي 
است كه وقتي نماينده دادستان به درخواست 
قاضي براي ارائ�ه توضيحات در جاي�گاه قرار 
گرفت، به رغم تأكيد س�ؤالي قاض�ي مبني بر 
اينكه آيا شما دستوري براي پرداخت ريال به 
جاي ارز داده بوديد يا خير، پاسخي ارائه نكرد!

دادگاه رس��يدگي ب��ه پرونده متهمان ش��ركت 
پتروش��يمي بدون حضور مته��م رديف پنجم 
»حسن احمديان«برگزار شد. طبق گفته قاضي 
مسعودي مقام، وي به دليل بيماري امكان حضور 

در جلسه را نداشت. 

 شب نامه در روزنامه 
اين جلسه به دفاعيات عباس صميمي متهم رديف 
دوم پرونده )عضو هيئت مديره شركت بازرگاني 
پتروشيمي و مديرعامل شركت سرمايه گذاري 
ايران( اختصاص ياف��ت. صميمي دفاعيات خود 
را با بحث واگذاري سهام شركت پتروشيمي آغاز 
كرد و با تأكيد بر موارد درخواستي خالف قانون 
تجارت از سوي ش��ركت پتروشيمي، در اين باره 
گفت: بعد از واگذاري بود كه شب نامه هاي شركت 

پتروشيمي در روزنامه ها كليد خورد. 
وي ادعا داش��ت، در يورونس معادل ۶ ميليارد 
درهم از وجوه منتقل ش��ده ك��ه ۲ميليارد آن 
متعلق به ش��ركت هاي دولتي بود و الباقي هم 
مربوط ب��ه مجتمع هاي خصوصي بوده اس��ت. 
متهم ردي��ف دوم پرون��ده پتروش��يمي اتهام 

اخاللگر به خ��ود را اليتچس��ب خواند و گفت: 
زماني به ما برادر صميم��ي مي گفتند و حاال ما 

اخاللگر شده ايم. 
صميمي همچنين به موضوع مهم و قابل اهميت 
تبديل ارز ه��ا به ريال به دف��اع از خود پرداخت. 
وي ادعا داش��ت، انجام دس��تورات تبديل ارز به 
ريال، اطاعات از دس��تورات NPC بوده است و 
مديران اجرايي ابتداي هر سال به هر مجتمعي 
نامه جداگانه مي زدند و اين اقدام هم ذيل همين 

چارچوب بوده است. 
در ادامه حس��يني، نماينده دادس��تان تهران با 
حضور در جايگاه گفت: وجوهي كه به حس��اب 
يورونس واريز شده، ۵۱۳ ميليون يورو است كه 
۱۹۴ ميليون يورو آن از طريق شركت واال سرمايه 

با ارز با منشأ داخلي تسويه شده است. 
نماينده دادستان همچنين اظهار داشت، تمامي 
وجوه بدون اخ��ذ مجوز به ريال تبديل ش��ده و 
همچنين عدم انتق��ال ارز در گزارش س��ازمان 
بازرسي هم تأييد شده است. دفاع مشترك متهم 
رديف اول و دوم به گونه اي است كه خلط مبحث 

در فعاليت تجاري و ارز حاصل از آن دارد. 
 دست خالي نماينده شركت پتروشيمي 

در ادامه نماينده پتروشيمي براي ارائه توضيحات 
در جاي��گاه قرار گرفت. جلس��ه پنج��م دادگاه 
رس��يدگي به متهمان پتروشيمي هم گذشت و 
نماينده شركت پتروشيمي باز هم مدارك الزم 
مورد درخواس��ت قاضي را ارائه نداد. جالب اين 
است كه وي از قاضي درخواست كرد تا مستندات 
متهمان را رؤيت كند، اما قاضي مس��عودي مقام 
با تأكيد بر اينكه طفره نرويد و س��ؤال را جواب 
بدهيد، از نماينده پتروش��يمي پرسيد صراحتاً 
اعالم كنيد آيا دس��توري از ش��ركت شما براي 
پرداخت ريال به جاي ارز صورت گرفته است يا 
خير! اما نماينده پتروش��يمي جوابي نداد. اينجا 
بود كه نماينده ديگر شركت پتروشيمي در پاسخ 
به سؤال قاضي گفت: بخشي از تبديل ها را قبول 
داريم كه قاضي پاس��خ داد مس��تندات آن را به 

دادگاه ارائه دهيد. 
بعد از دفاعيات وكيل متهم رديف دوم، ادامه اين 

جلسه به امروز موكول شد. 
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سيل از خوزستان عقب نشسته است؛ در سيستان جوالن مي دهد
خروج خوزستان از شرايط اضطراري

اطالعات تاكسي هاي اينترنتي  در سامانه مخصوص ثبت مي شود

در جلسه روز گذشته پتروشيمي ها، قاضي با نهيب از نماينده پتروشيمي خواست صراحتاً به سؤاالت پاسخ دهد

بع�د از نزدي�ك به 

زهرا چيذري 
حال�ت   گزارش  2 يك م�اه 

فوق العاده سرانجام 
ايس�تادگي خوزس�تان هميش�ه س�رفراز بر 
ويرانگري سيالب غلبه كرد. حاال رئيس سازمان 
مديريت بحران كش�ور از خروج خوزستان از 
ش�رايط اضط�راري خب�ر مي ده�د؛ خ�روج 
خوزس�تان از حال�ت اضط�راري ب�ه معن�اي 
عادي ش�دن ش�رايط در اين منطقه نيس�ت 
به گونه اي كه برخي از مسيرهاي اين استان به 
دليل آب گرفتگي همچنان مس�دود است. با 
ورود سامانه جديد بارشي سيستان و هرمزگان 
نيز دوباره در معرض سيل قرار دارند. همچنان 
در منطقه سيستان دو روستا دچار آبگرفتگي 
و پنج روستا در محاصره س�يل قرار گرفتند و 
بيش از ۲۵0خانوار اين روستا ها تخليه شده و 
در نقاط امن توسط هالل احمر مستقر شده اند. 
ب��ا فروكش ك��ردن بارش ها بحران س��يل نيز تا 
حدودي عقب نشيني كرده است. اسماعيل نجار، 
رئيس سازمان مديريت بحران اوضاع خوزستان 
را اينگونه توصي��ف مي كند:»برابر گزارش هاي 
دريافتي در حال حاضر حجم آب ورودي به پشت 
سدهاي استان خوزستان كاهش يافته و به تبع 
آن خروجي سدها نيز به رودهاي كرخه و كارون 
كاهش پيدا كرده اس��ت كه همي��ن امر موجب 
فروكش كردن آب در برخي از مناطق سيل زده 
شده اس��ت.« به گفته وي آب از چندين روستا 
كه در مجاورت رودهاي استان خوزستان دچار 
آبگرفتگي شده بودند، خارج شده است. جريان 
آب در حال حركت به س��مت جنوب اين استان 
است و در حال حاضر با گذر از اهواز به مناطقي 
چون ش��ادگان، خرمش��هر و آبادان رسيده، اما 
خطري اين شهرها را تهديد نمي كند و به زودي 

جريان آب وارد دريا خواهد شد. 
 خروج از اضطرار

رئيس س��ازمان مديريت بحران كش��ور معقتد 
است:» خوزستان از ش��رايط اضطرار خارج شده 
است.« به گفته وي، نگراني اصلي در مورد سيل 
در استان خوزستان رفع ش��ده، اما دستگاه هاي 
ام��دادي همچن��ان در آماده باش ق��رار دارند و 
امدادرساني ها به سيل زدگان ادامه خواهد داشت.  
نجار در پاسخ به اين سؤال كه آيا بارش هاي پيش 
رو مي تواند خطري براي خوزستان محسوب شود، 
مي گويد:»آمادگي در برابر سيل بايد همواره وجود 
داشته باشد، اما ارزيابي ها و پيش بيني ها حاكي از 
اين است كه اين بارش ها به احتمال زياد منجر به 
ايجاد شرايط بحراني در استان نخواهد شد. البته 
اگر شدت بارش ها بيشتر باشد حتماً هشدارهاي 

الزم دوباره به شهروندان داده خواهد شد.«

 روستاهاي زير آب و راه هايي كه همچنان 
مسدود است

آنطور كه رض��ا دولتش��اهي رئي��س پليس راه 
خوزستان مي گويد، مسير دارخوين به شادگان 
حدود ۵كيلومتر به دليل آبگرفتگي مسدود شده 
و تا اطالع ثانوي مسير جايگزين شادگان به بندر 
ماهش��هر اس��ت. جاده قديم اهواز به خرمشهر 
معروف ب��ه جاده ام��ام صادق)ع( ه��م در حال 
حاضر به دليل آب گرفتگي مسدود است. به گفته 
دولتش��اهي محور آبادان به ماهش��هر مقداري 
بحرانيست، اما به دليل احداث سيل بند و تقويت 
س��يل بندها در حال حاضر مشكل آب گرفتگي 
در جاده وجود ندارد و تردد در حال انجام است. 
در شادگان نيز شش روس��تا دچار آب گرفتگي 
شده اند كه سه روستا از اين شش روستا زير آب 

فرو رفته و ساكنانش تخليه شده اند. 

در برخي مناطق ديگر س��يل عقب نشيني كرده 
است. به گفته حسين پنبه دانه پور، فرماندار شوشتر 
با فروكش كردن آب در اكثر روستاها، سيل زدگان 
روستاهاي شعيبيه به منازل خود برگشته اند، اما 

هنوز وضعيت عادي اعالم نشده است. 
 ۵ روستاي سيستان در محاصره سيل

در سيس��تان هم اگرچه س��يل ب��ا پرآب كردن 
هيرمند و آبگيري هامون امي��د را در دل اهالي 
سيستان نشانده، اما در منطقه سيستان دو روستا 
دچار آبگرفتگي و پنج روس��تا در محاصره سيل 
قرار گرفتند و بيش از ۲۵۰خانوار اين روس��تا ها 
تخليه ش��ده و در نقاط امن توس��ط هالل احمر 
مستقر ش��ده اند. همچنين پنج مسير در شمال 
استان سيستان و بلوچستان به دليل وقوع سيالب 

و طغيان رودخانه هيرمند مسدود شده است. 
عباس ش��رفي، مديركل راه��داري و حمل و نقل 
جاده اي لرستان با اشاره به مس��دودبودن راه ۴۴ 
روستاي سيل زده اين استان، از بازگشايي ۹۰درصد 

اين راه ها تا دو هفته آينده خبر مي دهد. 
 سامانه جديد بارشي در هرمزگان

مديركل هواشناسي استان هرمزگان هم از ورود 
س��امانه بارش��ي جديد و بارش باران در استان 
خبر مي دهد. س��عيد رنجبر مي گويد:»با توجه 
به شرايط فعلي حاكم روي منطقه و با تأثير جو 
ناپايدار در جنوب كشور و مناطق غربي و شمالي 
اس��تان هرم��زگان و جزاير خليج ف��ارس رگبار 
پراكنده ب��اران، رعد و ب��رق و افزايش لحظه اي 

سرعت باد پيش بيني مي شود.«
علي اصغر احم��دي، مدي��ركل مديريت بحران 
مازندران ه��م درباره افزاي��ش آب رودخانه ها و 
جاري ش��دن روان آب  در مازندران هشدار داده 
و تمام دس��تگاه هاي امدادي و خدماتي در اين 

استان به حالت آماده باش درآمده اند. 

مديرعام�ل س�ازمان 
تاكس�يراني از تهيه و   از شهر

تدوي�ن دس�تور العمل فعالي�ت تاكس�ي هاي 
اينترنت�ي خب�ر داد و گف�ت: اگر تاكس�ي هاي 
اينترنتي بخواهند قانونمند شوند اطالعاتشان 
مي ش�ود.  ثب�ت  تاكس�يراني  س�امانه  در 
ساماندهي تاكسي هاي اينترنتي، خطي و گردشي 
مي تواند ش��بكه حمل ونقل عمومي ش��هري را 
تكميل و جابه جايي مسافران را تسريع بخشد. در 
همين رابطه عليرضا قنادان مديرعامل س��ازمان 
تاكس��يراني گفت: رويكرد حمايت از تاكسيران، 
مدرن سازي ناوگان و ارتقاي خدمات را در دستور 

كار قرار داده ايم.  وي در مورد وضعيت تاكسي هاي 
اينترنتي و تدوين آيين نامه ب��راي آنها نيز گفت: 
تصميم گيري توسط فعاليت آنها و نگارش آيين نامه 
بر عهده وزارت كشور است و ما تنها مجري هستيم، 
اما واقعيت اين است كه ما معتقديم افرادي كه در 
تاكس��ي هاي اينترنتي به صورت مداوم فعاليت 
مي كنند، همان رانندگان و ناوگان آژانس هستند. 
بنابراين از آنجايي ك��ه مهم ترين هدف ما تأمين 
امنيت مردم است، وزارت كشور بايد در اين حوزه 
فعال تر باش��د.  قنادان در پاس��خ به سؤالي مبني 
بر اينكه در برخي س��فرها قيمت تاكس��ي هاي 
اينترنتي كمت��ر از نرخ كرايه اس��ت، اظهار كرد: 

تاكسي هاي اينترنتي از روش دمپينگ استفاده 
مي كنند؛ يعني قيمت هاي خود را به حدي پايين 
مي آورند كه براي مابقي افراد به صرفه نباشد كه 
از اي��ن قيمت پيروي كنند.  قن��ادان درخصوص 
نحوه پرداخت الكترونيك كرايه هاي تاكسي نيز 
با بيان اينكه م��ا براي پرداخت الكترونيك س��ه 
روش كارت هاي شهروندي، اس��تفاده از نرم افزار 
و اپليكيش��ن، استفاده از پزهاي ش��تابي را مورد 
آزمايش قرار داده ايم، افزود: براساس بررسي هاي 
انجام شده متوجه ش��ديم كه مردم به استفاده از 
اپليكيش��ن هاي پرداخت موبايل��ي عالقه مندي 
بيشتري دارند. هر چند كه بايد از تكنولوژي هاي 

جديدتر اس��تفاده كنيم، اما درصدد آن هستيم 
كه ش��بكه پوشش��ي مان را درخصوص پرداخت 
الكترونيك در تاكسي ها گس��ترده تر كنيم.  وي 
در مورد س��رانجام نرخ كرايه جديد تاكسي ها در 
س��ال جديد با بيان اينكه در حال حاضر از بخش 
دولتي در مورد نرخ رسمي تورم استعالم كرده  ايم  
تا براساس نرخ تورم، كرايه ها افزايش يابد، گفت: 
قول داده بوديم ك��ه پرداخ��ت الكترونيك را در 
تاكسي ها توس��عه دهيم و حاال بيش از ۶۰درصد 
تاكس��ي ها به پرداخت الكترونيك مجهز شده اند 
و مردم مي توانند از طريق موبايل و با اس��كن كد 

تاكسيران، كرايه خود را پرداخت كنند.

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

  اميد نريمان با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: درد فلسطين؛ 
همين !

-----------------------------------------------------
  مجيد قرباني توئيت كرد: عمران خ��ان در ديدار با روحاني: اگر 
بريتانيايي ها حوالي سال ۱۸۰۰ به هند نمي آمدند، االن مترجم نياز نبود 
چون همه ما قباًل فارس��ي صحبت مي كرديم و زبان قضايي هند براي 
۶۰۰ سال فارسي بود! سلبريتياي عزيز ديديد ميشه )مثل عمران خان( 

هم سلبريتي بود هم فهم و شعور داشت!؟
-----------------------------------------------------
  زرفام توئيت كرد: مدت هاس��ت كه در سراسر كشور تعدادى از 
مديران ميراث فرهنگى و گردشگرى بازداشت مى شوند، اما هيچ كس 

دليل آن را نمى داند، اينبار بازداشت ها به تهران رسيده است. 
-----------------------------------------------------

   محمد باقرزاده توئيت كرد: آيا رضا رشيدپور كه »با كمال ميل 
و نه به خاطر رفاقت يا رابطه« اين گونه »سازه تمدني ايران مال« را در 
برنامه زنده تحس��ين مي كرد و آن را »افتخار ايران در برابر كشورهاي 
گوگولي مگولي حاش��يه خليج فارس« مي دانس��ت، درب��اره تخلفات 

۲۱۰هزارمتري اش هم چيزي خواهد گفت؟
-----------------------------------------------------
  ياس�ر جاللي در واكنش به خبر اينكه بيش از 119 هزار و 
400 خط شخصي به دليل مزاحمت پيامكي قطع شد، توئيت 
كرد: تا بحث هويت در واگذاري س��يم كارت حل نش��ود، قطعاً اين 
چالش ادامه دارد. مس��ئله هوي��ت هم راه حل هاي آس��ان و تجربه 
شده اي در دنيا و حتي همين كش��ورهاي همسايه دارد. چيزي كه 

كم است، اراده است. 
-----------------------------------------------------

  ساحل با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: ناهار بچه ها را برديم 
رستوران مرشد نياوران. جاتون خالي نون تازه و ميرزا قاسمي و... آخرش 

هم مدير رستوران  به دختراي چادريمون كارت هديه دادن !
-----------------------------------------------------

  حميدرضا با انتشار اين عكس توئيت كرد: چرا براي بازسازي 
كليساي نوتردام مبلغي بالغ بر يك ميليارد يورو جمع آوري مي شود، 
اما براي كمك ب��ه تغذيه و درمان كودكان جن��گ زده در يمن چنين 

اتفاقي نمي افتد؟
-----------------------------------------------------

 معصومه ابتكار توئيت كرد: دوم ارديبهش��ت،  روز زمين پاك را 
به ياد داشته باش��يم و حداقل براي يك روز هم شده زباله كمتر توليد 
كنيم، پالس��تيك مصرف نكنيم، بازيافت را جدي بگيريم  و دس��ت از 

مصرف گرايي برداريم. زمين مادر ماست، مراقب زمين باشيم. 
-----------------------------------------------------

   ياسر جبرائيلي در كانال تلگرامي اش نوشت: »به مناسبت 
انتصاب سردار سالمي به فرماندهي كل سپاه مطلبي نوشتم، صبح 
اينستاگرام پس��ت را حذف كرد! اما اين پست جهرمي كه تبريك 
انتصاب فرمانده جديد س��پاه اس��ت و زمان انتش��ارش هم چند 
ساعت پيش از مطلب ماست، حذف نشده؛ حل اين معادله چندان 

پيچيده نيست.
-----------------------------------------------------
   حمي�د حاجي پور توئيت ك�رد: اول صبحي مأم��ور راهنمايي 
و رانندگي نب��ش خيابون ميردام��اد موتور اونهايي كه كاله نداش��تو 
مي خوابوند. وقتي كفي نيسان پر شد، سوار موتورش شد و رفت بدون 
اينكه كالهي س��رش بذاره! حكايت مملكت ما همين هست كه قانون 

براي مردم عاديه نه براي آقايون و صاحبان قدرت. 
-----------------------------------------------------

  عارفه با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: خانم فاطمه حسيني 
نماينده مجلس به خاطر انتقادي كه به طرح مش��اركت زنان داش��تم 
بنده را بالك كردند. اين اولين بار اس��ت كه توس��ط يك سياستمدار 
بالك مي شوم. ايش��ان نماينده من هستند و طاقت شنيدن حرف من 
شهروند را ندارند. نماينده اي كه حرف مردم را نمي تواند بشنود جايش 

در خانه ملت نيست. 
-----------------------------------------------------
  زهرا هاب توئيت كرد: با يه بنده خدايي حرف مي زدم كه مشاور 
بود براي نيروي انتظامي. مي گفت تو كالنتري ها و بازداشتگاه ها زن هاي 
خيابوني و دخترهاي فراري و خيلي متهمين ديگه، به انواع جرم هاي 
نكرده اعتراف مي كنن كه فقط ببرنشون زندان. زندان براشون هم جاي 

خواب خوبي داره، هم غذا و بهداشت رايگان. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام

تحولعلومانسانيكتابميشود!
به جاي اينكه در كتب علوم انساني تحول ايجاد شود، تحول علوم انساني 

كتاب مي شود!
شوراي تحول علوم انساني به دنبال مطالبه رهبر معظم انقالب در خصوص 
بازنگري در سرفصل ها و مباحث دروس اين حوزه تشكيل شد. استدالل 
ايشان در ضرورت تحول در علوم انساني اين بود كه علوم انساني غربي 
دردي از مسائل جامعه ما را درمان نمي كند، ضمن اينكه قديمي و كهنه 

است و نياز به روزآمدي مبتني بر آموزه هاي ديني و ملي ما دارد. 
به بيان ديگر تحول و ارتقاي علوم انساني بالغ بر ۱7سال است كه دغدغه 
رهبر انقالب است. با اين حال ش��وراي تحول علوم انساني نتوانسته در 
جريان ايجاد تحول در اين علوم و گفتمان سازي علمي و دانشگاهي در 

اين راستا آنطور كه بايسته و شايسته بوده است، عمل كند. 
در نقد عملكرد اين شورا در طول اين سال ها چندين مورد بيان شده است؛ 
اول اينكه اعضاي شوراي تحول علوم انساني اغلب چند شغله هستند و 
همين امر باعث مي شود وظايفش��ان در اين حوزه در صدر اولويت هاي 

كاري و مطالعاتي شان نباشد. 
دوم، اينكه بسياري از اعضاي شوراي تحول علوم انساني دانش آموخته 
دانشگاه هاي غربي هستند يا در دوران تحصيل از علوم انساني ترجمه اي 

بهره برده اند. 
سوم، اينكه براي بازنگري در س��رفصل دروس و اعمال اين بازنگري ها 
نتوانس��ته اجماع دانش��گاهي را به دس��ت بياورد. بنابراي��ن همچنان 
مقاومت هايي در اين رابطه در بدنه علمي كش��ور وجود دارد. حواش��ي 

بازنگري در سرفصل هاي علوم سياسي از جمله اين موارد بود. 
عالوه بر اينكه غريبگي اعضاي اين شورا با نيازهاي روز جامعه و مسائلي كه 

پاسخ آنها در علوم انساني يافت مي شود نيز مزيد بر علت است. 
در عين حال كه اعضاي اين ش��ورا در اظهارنظرات رسانه اي خود اغلب 
تحول در حوزه هاي علمي و معرفتي را زمانبر و تدريجي عنوان مي كنند 
و علت كندي در پيش��برد اهداف را همين امر مي دانن��د. ضمن اينكه 

نمي پذيرند تحول در علوم انساني در اغما به سر مي برد. 
در چنين شرايطي كه مدت هاست افكار عمومي و جامعه نخبگاني كشور 
خروجي قابل اعتنايي از ش��وراي تحول علوم انساني شاهد نبوده است، 
غالمرضا شمس معاون اين ش��ورا روز گذشته اعالم كرد: »فعاليت هاي 

شوراي تحول علوم انساني كتاب مي شود.«
معاون تأليف و پژوهش شوراي تحول و ارتقاي علوم انساني همچنين از 
انعقاد قرارداد با سمت براي تأليف و چاپ چند صد عنوان كتاب در حوزه 
علوم انساني خبر داد.  وي افزود: يكي از برنامه هايي كه پيگيري مي كنيم، 
مستند سازي برنامه هاي مصوب ش��وراي تحول است كه شوراي تحول 
تاكنون ۸۰ برنامه مصوب داش��ته كه تمام اين برنامه ها در قالب كتاب 
مصوب خواهند شد تا جامعه علمي در جريان تحوالت شوراي تحول و 
ارتقاي علوم انساني قرار گيرد.  اقدامي كه معاون شوراي تحول از آن با 
عنوان مستندسازي فعاليت هاي اين شورا ياد مي كند، از چند جهت قابل 
بررسي اس��ت. اول اينكه اين اقدام دردي از كهنگي و بي خاصيتي مورد 

اشاره رهبري در حوزه علوم انساني دوا نمي كند. 
دوم اينكه بخ��ش قابل مالحظه اي از بيت الم��ال را صرف كاري بيهوده 

مي كند كه تنها رزومه كاري گروه و افراد خاصي را پر مي كند. 
مضاف بر اينكه خوب است، قبل از اين كار از جامعه هدف كه همان جامعه 
علمي كشور است، نظرسنجي شود كه تا چه اندازه نياز به ارجاع به چنين 

منبعي در ميان آنها احساس مي شود. 
آيا گزارش عملكرد اين شورا را بايد در نمود و خروجي آن در دانشگاه ها و 
كالس هاي درس و در تحولي كه در نگاه تربيت يافتگان علوم انساني ديده 

مي شود، بيابيم يا در كتاب تشريفاتي گزارش عملكرد شورا؟
آيا گزارش عملكردي كه قرار است با همكاري سمت منتشر شود، جايگاه 

مرجعيت علوم انساني در پيشرفت كشور را نيز تصوير مي كند؟ 
آيا رواس��ت كه از جيب بيت المال و براي مان��دن در عرصه اخبار باعث 
به تعويق افتادن تحول در علوم انس��اني شويم كه به تعبير رهبر انقالب 

خسارت بزرگي متوجه انقالب اسالمي خواهد كرد؟

نيره ساري 
  گزارش  یک

قدردانيانجمنفیزیکامریکا
از۲محققایرانی

انجم�ن فيزي�ك امري�كا از دو محق�ق ايران�ی ب�ه عن�وان 
ك�رد. تقدي�ر  انجم�ن  اي�ن  مج�الت  برجس�ته  داوران 

ياسمن فرزان، استاد پژوهشگاه دانش هاى بنيادى و وحيد كريمى پور، 
استاد دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتى شريف داورانى هستند كه از 

سوى اين انجمن مورد تقدير قرار گرفتند.
برنامه انتخاب داوران برجس��ته انجمن فيزيك امريكا )APS( از سال 
۲۰۰۸ ميالدى آغاز شد تا از دانشمندانى تقدير كند كه فعاليت هايشان 
در ارزيابى و چاپ مقاالت در مجموعه نشريات اين انجمن نقش مؤثرى 
دارد. اين برنامه ساالنه از ميان 7 هزار داور فعال، از ۱۵۰ داور برجسته 
تقدير مى كند. داوران منتخب با توجه به كيفيت، تعداد و زمان ارسال 
مقاالت داورى و بدون در نظر گرفتن عضويت در APS، كشور يا منطقه 

و حوزه تحقيقاتى انتخاب مى شوند.
اين در حالى است كه ياسمن فرزان در سال ۲۰۰۸ نيز از سوى انجمن 
بين المللى فيزيك خالص و كاربردى )IUPA( ب��ه دليل فعاليت هاى 
مهم خود كه در فيزيك نظرى ذرات، به ويژه در علم نوترينو )يك ذره 
بنيادى است كه از نظر الكتريكى خنثى است و به ندرت وارد برهمكنش 
مى شود(، به عنوان فيزيكدان جوان برتر جايزه گرفت. او هم اكنون استاد 

پژوهشگاه دانش هاى بنيادى در تهران است.
جالب اينكه مايكل پسكين، فيزيكدان معروف در مركز شتاب دهنده 
استانفورد و اس��تاد ياسمن فرزان از س��ال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ در مورد او 

مى گويد: او يكى از كسانى است كه واقعاً مى داند چه مى خواهد.
فرزان يكى از دانش��جويان دخترى بود كه در تيم اي��ران در المپيك 
فيزيك بين المللى انتخاب شد. او همچنين در مسابقات فيزيكى كه در 
سال ۱۹۹۴ در پكن برگزار شد، در بخش تئورى مدال نقره گرفت و به 

عنوان بهترين دانشجوى زن انتخاب شد.
وحيد كريمى پور هم استاد فيزيك نظرى در دانشگاه صنعتى شريف 
است. او تحصيالت دانش��گاهى خود را در دانشگاه ش��يراز و در رشته 
مهندسى برق و الكترونيك ش��روع كرد و پس از آن دوره كارشناسى 

ارشد و دكتراى رشته فيزيك را در دانشگاه صنعتى شريف گذراند.
كريمى پور سال هاى متوالى درس هاى فيزيك نوين را در دانشگاه شريف 

ارائه كرده و زمينه فعاليت و پژوهش وى در فيزيك كوانتوم است.
انجمن فيزي��ك امري��كا )American Physical Society( معروف 
به  اى پى اس در س��ال ۱۸۹۹ تأسيس ش��د. اين نهاد در ايالت مريلند 
در شمال شرق امريكا و در ش��هر آناپليس واقع است. ضمن اينكه يك 
سازمان نيمه دولتى و از بزرگ ترين س��ازمان هاى حرفه اى فيزيك در 
جهان است.  اين انجمن در س��ال ۲۰۱۸ بيش از ۶۵ هزار عضو داشت 
و مجله مش��هور فيزيكال ريويو لت��رز از مهم ترين انتش��ارات دوره اى 
اين مؤسس��ه اس��ت. همچنين اين مؤسسه همه س��اله تعداد زيادى 
همايش هاى علمى در زمينه هاى مختلف فيزيك برگزار مى كند كه از 
مهم ترين آنها مى توان به همايش ماه مارس و كنفرانس فيزيك فصلي 
اشاره كرد. در يك دهه اخير فيزيكدانان ايراني گام هاي چشمگيري در 
عرصه بين المللي برداشته اند. به تازگي هم واروژان گورجيان، دانشمند 
ايرانى و عضو تيم رصد س��ياه چاله كهكش��ان در پروژه »افق رويداد« 

افتخارآفريني كرده است.

عليرضا سزاوار

حميدرضا نيك عهد |  جوان
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