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حاجیان – معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به این که ایرانیها ساالنه  10هزار میلیارد تومان سیگار میخرند ،گفت :ساالنه 35
هزار میلیارد تومان در کشور صرف درمان بیماریهای ناشی از استعمال دخانیات می شود  .رستمیان افزود :طی  10سال گذشته مصرف
توتون در کشور از دو هزار تن به  15هزار تن رسیده و این مسئله ضرورت قانونگذاری و پیشگیری از استعمال دخانیات را نشان میدهد  .

...

مسئوالنمیگویند
شوخی های توئیتری کاربران
باخبرخوش وزیر؛

ازحاملگیتازندهبودنخاشقچی!

توئیتمعماییوزیرارتباطاتعصرروزدوشنبه
و در آستانه پرتاب ماهواره « پیام»به فضا  ،که
طی آن جهرمی نوید خبر خوشی را به کاربران
داده بــود ؛دستاویز شوخی هــای متعددی
از ســوی کــاربــران درای ــن شبکه اجتماعی
شد.جهرمی ساعاتی قبل از پرتاب ماهواره
پیام،درصفحهتوئیترخودوبیآنکهبهموضع
خاصی اشاره کند ،خطاب به کاربران؛ نوشته
بود« :خبرهای خوبی برایتان دارم .حدس
بزنید چی شده؟»با این توئیت وزیر ارتباطات ،
کاربران بسیاری دست به کار شدند وکامنت
های مختلفی را از جمله این که ؛ چی شده
دالر شده  4تومن؟ ؛ میخوای بگی خاشقچی
زنــده اســت؟ و ...را در پاسخ به توئیت وزیر
ارتباطاتمنتشرکردند.آذریجهرمیهمروز
گذشته در برنامه حاال خورشید ودر واکنش به
کامنتهایطنزآمیزپستتوئیتریخودگفت
:دیشب با دوستان بیدار بودیم و بیشتر پست
ها را خواندم یکی در جواب من که گفته بودم
خبر خوبی دارم  ،نوشته بود حامله ای ؟ اتفاقا
دوست داشتم پاسخ بدهم که بله حامل پیام
خوبی هستم.افسوس که نشد.

وزیر ارتباطات :خبر جدیدی
از رفع فیلتر توئیتر نیست
وزیـــر ارتــبــاطــات و فــنــاوری اطــاعــات در
گفتوگو با یک برنامه تلویزیونی و در پاسخ
به دغدغه کاربران درباره فیلتر اینستاگرام
اظــهــار کــرد :مــردم نگرانی دربـــاره فیلتر
اینستاگرام نداشته باشند.وی درخصوص
رفع فیلتر توئیتر نیزگفت :خبر جدیدی از
رفع فیلتر توئیتر نیست.

ایرانی ها ساالنه  10هزار میلیارد
سیگار می خرند

ماهواره «پیام»درمدار زمین قرارنگرفت
زهرا حاجیان  -ماهواره «پیام » بامداد
روز گذشته به فضا پرتاب شد وپس از طی
دو مرحله موفق  ،در مرحله سوم به دلیل
ایجاد اشکاالتی درمرحله نهایی پرتاب که
الزمــه آن بــرخــورداری از سرعت مناسب
است  ،در مدار زمین قرار نگرفت  .در همین
زمینه محمد جــواد آذری جهرمی ،وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات ایران نیز روز
گذشته و پس از پرتاب ماهواره پیام امیر
کبیر  ،با انتشار توئیتی و با اشاره به توئیت
قبلی خود که به کاربران نوید خبر خوبی
را داده بود نوشت :خبر خوب طلب شما.
بامداد امــروز با وزیــران ارتباطات دولت
های هشتم تا دوازدهــم به پایگاه فضایی
امام خمینی(ره) رفتیم.وی افزود :ماهواره با طی دومرحله موفق ،در مرحله سوم به سرعت کافی
نرسید و پیام در مدار آرام نگرفت.جهرمی اضافه کرد :ماهواره دوستی در انتظار حضور در مدار است.
با جوانان عزم کردیم مجدد بسازیم.وی همچنین در توئیت دیگری تصریح کرد :دوست داشتم با خبر
خوب همه را شاد کنم اما گاهی زندگی آن طور که انتظار داریم پیش نمی رود ...ولی نباید کوتاه
بیاییم و متوقف شویم .دقیقا در همین شرایط است که ما ایرانیان با بقیه ملت ها در روحیه و شجاعت
متفاوتیم.این بار هم با تالش بیشتر به دنیا ثابت می کنیم که «دوستی» موفق می شود ان شاءا....

نگاهی به ناکامی های جهانی در پرتاب ماهواره
احتمال موفقیت و شکست مــامــوریــت های
فــضــایــی بــه مــویــی بــنــد اســـت .گــاهــی اوقـــات
کوچکترین مسائل سبب می شود محموله هیچ
گاه به مقصد نرسد.امروزه شرکت های خصوصی
متعددی در ســراســر جهان در زمینه پرتاب
ماهواره فعالیت میکنند که با وجودموفقیت
های بسیار ،اماتالش های آنان در مواردی نیز
منجر به ناکامی شده است .از جمله عملیات های
ناموفق پرتاب ماهواره در دنیا می توان به شکست
ارتش روسیه در پرتاب ماهواره Kanopus-STبه
مدار زمین در دسامبر  ۲۰۱۵میالدی ،اشاره
کــرد  .هــدف ایــن مــاهــواره  ۳۵۰پوندی انجام
تحقیقات آب و هوایی بود .اما هنگام جدا شدن
ماهواره اختاللی به وجود آمد که عملیات پرتاب
ناکام ماند .شرکت «آریان اسپیس» نیز که تاکنون
سابقه پرتاب های موفقیت آمیزی را در کارنامه
خود داشته است در  ۲۵ژانویه  ۲۰۱۸میالدی
دو ماهواره Global-scaleو Observations
را به مدار زمین فرستاد امابه دلیل جهت یابی
نادرست در سیستم مسیریابی ،این پرتاب موفق

نبود .چندسال قبل نیزیک موشک روسی سایوز
حامل فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی
از مقر پرتابی در قزاقستان به آسمان پرتاب
شد .اما چند دقیقه بعد ،به دلیل یک اختالل،
کپسول حامل فضانوردان در منطقه ای نزدیک
محل پرتاب فرود آمد.شکست نخستین شرکت
خصوصی چین برای پرتاب ماهواره به فضادر
۲۸اکتبر  ۲۰۱۸میالدی نیز یکی دیگر ازاین
موارد است که به دلیل ایجاد اختالل در قسمت
سوم موشک ؛به تجربه ای ناموفق بدل شد .در
دسامبر  ۲۰۱۰میالدی نیزروسیه سه ماهواره
 GLONASSدرون یک موشک «پروتون ام» به
فضا ارسال کرد اما اشتباه تکنسین های روس
دربــاره مخزن سوخت این موشک ،ماهواره ها
و موشک را به جای فضابه اقیانوس فرستاد .در
سال  ۲۰۰۳میالدی نیز برزیل تصمیم داشت
به یک قدرت فضایی تبدیل شود.اما سه روز قبل
از پرتاب موشک در ماه آگوست ،شهر آلکانتارا با
یک انفجار عظیم روبه رو شدو  ۲۱نفر را قربانی
خود کرد.

 66استاددانشگاه درنامه ای به وزیرعلوم خواستارشدند

ضرورت تجدید نظردرروش ارتقای استادان دانشگاه ها
گروه اجتماعی 66 -نفر از استادان دانشگاه
فردوسی در نامه ای به وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری خواستار تجدید نظر در روش ارتقای
استادان دانشگاه ها شدند .به گزارش خراسان،
در این نامه که به امضای این استادان رسیده ،
خطاب به منصور غالمی وزیر علوم آمده است  :
هــمــان طـــور کــه مستحضر هــســتــیــد؛ رهبر
معظم انقالب اسالمی در دیــدار اخیر خود با
اســتــادان و اعضای هیئت علمی دانشگا هها
مورخ  97.4.20خاطرنشان کردند« :موضوع
مقاله محوری موافقان و مخالفــانی دارد ،البتـه
مقاالتی کـه مــورد استناد قــرار میگیرد برای
کشور آبرویی است اما نباید در مسیر ارتقای
علمی اســتــادان ،تولید مقاله اصــل و ضابطه
قرار گیرد ».این جانبان ضمن تأکید بر فرموده
معظم لــه ،خواهشمندیم جهت عملی شدن
دستور ایشان مبنی بر اصل و ضابطه قرار نگرفتن
تولید مقاله در آیین نامه ارتقا ،دستور مقتضی
را مبذول فرمایید .این استادان در ادامه نامه
آورده اند:همان طور که مستحضرید باوجود

تغییرات مکرر در آیین نامه ارتقا و گنجاندن اقالم
متنوع به ظاهر کاربردی در آن ،همچنان تولید
صرف مقاله در عمل پررنگترین بخش کسب
امتیازات مورد نیاز برای ارتقای مرتبه است .لذا،
بدیهی است با چند تغییر سطحی دیگر نیز اتفاق
خاصی برای تحول مطلوب مقام معظم رهبری
رخ نخواهد داد .از این رو ،خواهشمند است با
اتکا بر خردجمعی موجود در بدنه دانشگاهها و
وزارت علوم و تجربه متراکم جهانی نگاهی کام ً
ال
نو به مقوله ارتقای رتبه اعضای هیئت علمی
دانشگا هها بنمایید .بدیهی اســت در صورت
تحقق نیافتن این مهم ،بسیاری از مطالبات
دیگر معظم له و جامعه از دانشگا هها مبنی بر
گــره گشایی از اقتصاد  ،تولید شغل و ارزش
آفرینی (آن هم در شرایط فعلی اقتصادی امروز
که همه امیدها به دانشگاههاست) امکانپذیر
نخواهد بود.
▪نمونه ای از تجربه های جهانی

5

گــزارش خراسان حاکی اســت ،ایــن استادان

آمادگی خود را برای هرگونه کمک به تصمیم
سازی در این زمینه اعالم و در ضمیمه نامه نیز
به مواردی از تجربه های جهانی اشاره کرده اند.
برخی از این تجربه ها در ادامه می آید:
 متقاضی ارتقا در یک نامه درخواست بایدبنویسد که موجب چه ارتقایی در تدریس شده،
چه کمکی به اداره و سیاست گذاری دانشگاه و
فرهنگ آن کرده و چه اثربخشی بر پیشبرد علمی
رشته خــود یا جامعه داشته اســت .از آن جایی
که ایــن نامه محدودیت کلمه دارد ،متقاضی
نمیتواند مقاالت یا دیگر انتشارات خود را یک به
یک بازنویسی کند و مجبور است آن ها را اهم ومهم
کرده یا در هم ادغام کند که این کار سبب برجسته
شدن خط مشی کلی متقاضی می شود .بنابراین
فردی که با پراکنده کاری تعداد مقاالت خود را
زیاد کرده و هیچ دستاوردی نداشته است ،چیزی
برای گفتن ندارد.
 تأکید جدی درخواست و مستندات رسیدنبه یک دستاورد است و نه تعداد واحد کار .البته
در ارتقا به دانشیاری تا حدودی با متقاضی راه

می آیند ،اما در ارتقا به استادی کوچک ترین
گذشتی وجــود نــدارد و کسی که به دستاورد
ملموسی در  4-3حوزه فوق نرسیده باشد از
کسب رتبه استادی باز می ماند.
 مهم ترین دغدغه مدیران برای اجرای   روشهای مذکور اتکا بر نظر خبرگان به جای اعداد،
امکان سلیقه ای شدن معیارهای ارتقا باشد.
ارزشیابی دانشجویان از شیوه تدریس استادانبه عنوان بخشی از مستندات یکی از شاخص
های شش گانه کیفیت تدریس است .روش های
متنوع دیگری مثل خوداظهاری و خوداثباتی،
نظر دانشجویان و همکاران بــرای بررسی دیگر
شاخص های کیفیت آموزش وجود دارد که همگی
کیفی اند.
یکی از شاخص های اصلی سنجش پیشرفتکیفی پژوهش در دانشگاه هــای موفق دنیا،
مدیریت یا مشارکت در کار گروهی است ،در
حالی کــه در ایـــران ایــن مــوضــوع بــی اهمیت
انگاشته شــده و حتی از طریق ضریب درصد
مشارکت با کسر امتیاز رو به رو می شود.

...
خبر

رونمایی از  ۵۴۰۰طرح
محرومیت زدایی سپاه

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در مراسم افتتاحیه پنج هزار و  ۴۰۰پروژه
عــمــرانــی و هــــزاران طــرح اشــتــغــالزایــی و
محرومیتزدایی گفت :اگرچه از ابتدای
انــقــاب اســامــی تــا بــه امـــروز تــاش های
بسیاری صــورت گرفته و بــراســاس اعــام
بانک جهانی فاصله میان غنی و فقیر بسیار
کاهش یافته است اما هنوز محرومیت هایی
وجود دارد که یکی از دالیل آن رشد طبقه
متوسط است و به چشم می آید ،پس باید برای
برطرف کردن آن تالش همه جانبه ای صورت
بگیرد.سرلشکر جعفری بودجه سپاه در
محرومیت زدایی را محدود دانست و گفت:
سپاه از بودجه خود برای محرومیت زدایی
اختصاص مـیدهــد .در ایــن مسیر باید به
دستگاه های اجرایی کمک کرد تا اشتغال و
ایجاد شرایط برای فروش محصوالت تولیدی
مردم گسترش یابد .ان شاءا ...شاهد توسعه
پایدار در مناطق محروم خواهیم بــود.وی
بــا اش ــاره بــه  40سالگی انــقــاب اسالمی
گفت :از  ۱۲بهمن امسال و به مناسبت
 40سالگی انقالب ۴۰هزار پروژه عمرانی
برای محرومیت زدایی در سراسر کشور آغاز
میشود که امید داریــم ظرف چهار تا شش
ماه آماده بهره برداری شود.بنابرخبر ایلنا،
سرلشکر جعفری در ابتدای این مراسم از
نمایشگاه دستاوردهای اقوام ایرانی شامل
صنایع دستی ،خوراکیها ،دستاوردهای
صنعتی و ...بازدید کرد.

