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نگاهی به سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ
دیرآمدگانی که زود می روند

اول: روزهــای پایانی هفته  مهدی جعفری

گذشته شاهد یکی از اتفاقات 
مهم دانشگاهی بود؛ برگزاری 
ارشد.  آزمون کارشناســی 
معموالً ترم پاییز ســال آخر 
کارشناســی برای دانشــجویانی که قصد ادامه 
تحصیل دارند، از ترم های حســاس محســوب 
می شــود. حتی دانشــجویانی که در مابقی دوره 
کارشناسی کمتر به درس و بیشتر به فعالیت های 
جانبی، فوق برنامه و غیــره پرداخته اند، این ترم را 
طــوری برنامه ریــزی می کننــد کــه احتمال 
موفقیتشان در کنکور کارشناسی ارشد ماکزیمم 
شود. شرکت در کنکورهای آزمایشی و استفاده از 
مشــاورهای مؤسســات کنکــوری )همــان 
سازمان های انگل( و پرس وجو از دانشجویان موفق 
کنکور ســال قبل جــزء برنامه هــای الینفک 
دانشــجویان به اصطالح کنکوری است. خالصه 
اینکه دانشــجو به هر دری می زند کــه بتواند در 

کنکور ارشد نتیجه مطلوب خود را کسب کند.
دوم: اگر ســری به سیســتم آموزش دانشگاه و 
دروس ارائه شــده در ترم جدید بزنید، با صحنه 
تعجب برانگیزی مواجه خواهید شد. درس های 
تخصصی و مهمی در مقطع ارشد دانشکده های 
مختلف را مشاهده می کنید که هرچند استادان 
بنامی آن ها را ارائه می کنند، تعداد ثبت نامی آن ها 
به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد در حالی که 
درس های دیگــر با ظرفیت باالیی پر شــده اند و 

ظاهراً ظرفیت آن ها نیز افزایش یافته است.
ســوم: دو هفته قبل زمان ثبت نام دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی بود. اگر در این زمان سری به 
البی دانشکده ها می زدید، احتماالً گفت وگویی 

مشابه گفت وگوی زیر را می شنیدید: 
ـ درس »الف پیشرفته« با استاد فالنی بردارم؟

ـ اسکلی مگه؟! آمار استاد فالنی رو گرفتم. درسش 
ســخته، تمرین و پروژه هم زیاد مــی ده، نمودار 
هم نمی زنه. درس »ب« با اســتاد بهمانی بگیر، 
خیلی ملو، کار زیاد نمی کشه. تمرین و پروژه های 
ترم های قبلش هم هست. همه بچه ها هم گرفتن 

این درسو، دور همیم خالصه.
ـ  به این فکر نکرده بودم. کارت درسته!

چهارم: افزایش قابل توجــه ظرفیت دوره های 
تحصیالت تکمیلی در چند ســال اخیر راه ورود 
به این دوره ها را برای دانشجویانی با انگیزه کمتر 
و )خدای ناکرده!( توانایی پایین تر گشــوده است. 
دانشجویانی که راحت تر از گذشته به این دوره ها 
وارد می شوند و می خواهند راحت تر آن را به پایان 
برسانند. گرچه از دانشجوی تحصیالت تکمیلی 
انتظار می رود حوزه خود را بــه طور تخصصی تر 
دنبال کنند، هستند دانشجویانی که حتی در این 
مقاطع به دنبال راهی بــرای راحت تر پاس کردن 
دروس و انجام سرســری پایان نامه ها می گردند. 
حال سؤال اینجاســت که برای افزایش کیفیت 
دوره های آموزشی در کنار رشــد کّمی آن ها چه 
چاره ای می توان اندیشــید؟ آیا دانشــگاه شریف 
می تواند چاره ای برای حل این مسئله بیندیشد تا 
برند خود را به عنوان دانشگاه برتر و متفاوت از گزند 

این آفت در امان نگه دارد؟

سرمقاله

لیگ فوتســال که مدتی را به 
خاطر امتحانات تعطیل بود، با 
پشت سر گذاشتن کنکور از 19 
بهمن، هفته ششم خود را آغاز 

می کند. در این فاصله تربیت بدنی ...

فوتسال

دکتر نیلی، استاد دانشــکده اقتصاد در میزگردی گفت: 
صفحه  6 سرمایه در گردش همواره ...  

کاهش چشــمگیر قیمت نفت در ماه  های اخیر به یکی از 
صفحه  6 چالش برانگیزترین موضوعات اقتصادی...  

عکاسی یکی از جدیدترین هنرهای تجسمی است که این 
صفحه  7 روزها فعاالن هنری و عالقه مندان زیادی ... 

چگونه یک عکاس آماتور شویمکاهش قیمت نفت؛ چالش ها و ...معضل سرمایه در گردش

صفحه  3 

صفحات  4و5 

صفحه  2 

مصاحبه با مهندس میرزایی دبیر ستاد بزرگداشت پنجاه سالگی دانشگاه 

پنجاه سالگی

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
نسخه الکترونیکی روزنامه را 
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مصاحبه با پردیس
دکتر مداح حسینی رئیس پردیس، در مصاحبه با صفحه اخبار داخلی سایت دانشگاه 
گفته از عمده ترین اهداف ایجاد پردیس، توســعه و ارتقاي ســطح فعلي فعالیت هاي 
تخصصي آموزشي و پژوهشي دانشگاه اســت. درآمدهای حاصل سبب افزایش توان 
مالی دانشگاه شده است.  75درصد از استادان پردیس اعضای هیئت علمی شریف اند. 

650 دانشجوي کارشناسي در رشته های مکانیک، مکاترونیک، نفت و عمران در حال تحصیل اند. با رعایت اصل عدم 
اختالط دانشجویان پردیس با دانشگاه مادر و با پرداخت هزینه هاي مربوطه قراردادهایی با کتابخانه، مرکز مشاوره، 

مرکز بهداشت و تربیت بدنی برای استفاده دانشجویان به صورت خرید خدمات از دانشگاه منعقد شده است. 

جلسه هفتگی 
هیئت الزهرای دانشگاه برای آن هایی که دنبال جلسات اخالق آن هم به صورت هفتگی 
و در دانشگاه هستند جلســه ای هفتگی راه انداخته است. جلســاتی که از 12 بهمن 
شروع شده و هر هفته یکشــنبه ها بعد از نماز مغرب و عشا در مســجد دانشگاه برگزار 
می شود. سخنران سه جلسه اول هم حاج آقا حسینی قمی از کارشناسان مذهبی بعضی 

برنامه های تلویزیون مثل سمت خداست. آقای فیاض بخش هم که برای بچه های خیلی از مدارس تهران شناخته 
شده است، بناست سه اسفند سخنران جلســه باشد. برنامه تا 17 اســفند ادامه دارد و سخنران دو جلسه آخر هم 

حاج آقا امرودی است. برنامه مخصوص دانشجوهاست و در دفتر هیئت در صحن مسجد برگزار می شود. 

فوتسال
لیگ فوتســال که مدتی را به خاطر امتحانات تعطیل بود، با پشت ســر گذاشــتن 
کنکور از 19 بهمن، هفته ششــم خود را آغاز می کند. در این فاصله تربیت بدنی به 
تیم ها اجازه داده قبل از شروع هفته ششم ترکیبشان را تا حداکثر 4 بازیکن تغییر 
دهند. البته تغییرات باید طبق آیین نامه به اطالع تیم برگزاری برسد. اما در جدول 

تا پایان هفته پنجم عمران با چهار برد و یک باخت صدرنشین اســت و هوافضا با همین امتیاز و با تفاضل گل 
کمتر در جایگاه دوم ایســتاده. انتهای جدول هم متعلق به انرژی با پنج باخت است. کامپیوتر هم که با شش 

امتیاز منفی لیگ را شروع کرده حاال امتیازش صفر است و باالتر از انرژی ایستاده. 

تکذیبیه
ترم گذشته روزنامه گزارشی داشت از سمیناری آموزشی در دانشکده صنایع که گفتیم 
با همکاری یک انجمن علمی انجام شده است. دکتر عشقی در نامه ای به روزنامه ضمن 
تکذیب خبر نوشت: دانشکده مهندسی صنایع تاکنون کلیه سمینارهای برگزار شده 
خود را مســتقاًل و از طریق تماس مستقیم با دانشجویان و اســتادان فعال در خارج از 

کشور که عالقه مند به  ارائه سمینار باشند، انجام داده و اصوالً اطالع چندانی از وجود و اهداف چنین شبکه ای ندارد. 
بدیهی است در صورتی که چنین شبکه هایی موجود و عالقه مند به ایجاد بستر مناسبی برای برگزاری سمینار در 

ایران  باشند، پس از احراز هویت و طی مراحل قانونی، دانشکده عالقه مند به همکاری های الزم خواهد بود.

نامردی را همه می فهمند 
در این مدتی کــه روزنامه  پوریا علیمردانی

تعطیل بــود و مخاطبانش ســرگرم امتحان، 
اتفاقــات زیــادی در عرصــه سیاســی و 
سیاسی ورزشی افتاد! یکی از مهم ترین هایش 
حــذف تیــم ملــی بــا بدشانســی و البته 
ناجوانمردی داور استرالیایی بود و البته از آن 
تعجب برانگیزتــر، محبوبیت کی روش بود بعد 
از کســب این نتیجه تکراری 16 سال اخیر در 
جــام ملت هــای آســیا، یعنــی حــذف در 
یک چهــارم نهایی! کشــف ریشــه های این 
محبوبیت خیلی ســخت است؛ شــاید یکی از 
ریشــه  هایش اســتواری رفتــار کارلــوس 
کی روش باشد، مثاًل در ماجرای برخوردش با 
مربی کره در مقدماتــی جام جهانی در خرداد 
92 همه او را ســتایش کردند یا در رفتارش با 
داور اســترالیایی بازی آخر ایران بین دو نیمه  
که ایســتاده بود تا از خجالــت داور دربیاید و 
البته  با وساطت بازیکنان اتفاقی نیفتاد. شاید 
مردم او را دوست دارند چون کارش را درست 
انجام می دهــد، بعد قهرمانانه می ایســتد و از 
حقش دفاع می کند. اینکه ریشــه اجتماعی و 
راز این محبوبیت در عین شکســت و حتی با 
وجود بازی بســته و نه چندان دلچســب تیم 
ملی چیســت، واقعاً جای مطالعه و بررســی 
دارد؛ امــا بی شــک یکی از دالیــل اصلی اش 
همین رفتار مقتدرانه و عزتمند اســت که در 
مشــتی گری  بــه  خودمــان  ادبیــات 
می شناســیمش. البته شــاید بی دلیل نیست 
که در مقابــل مربیان جدید و فعــال وطنی، 
علــی آقــای پرویــن موضعــش حمایت از 

کارلوس است.
حاال این هــا ربطش به سیاســت چیســت؟ 
ربطش انتقادات بی پرده کارلــوس از تحریم 
ناجوانمردانــه در ابتدای مســابقات اســت. 
اینکه بازیکنــان به عنوان نماینــدگان مردم 
ایران تحــت ناجوانمردانه ترین تحریم ها قرار 
گرفته اند و پول هایی کــه فیفا و AFC به همه 
تیم ها داده انــد را هم تیم ملی و فدراســیون 

نتوانسته جذب کند.
این واقعیــت ناجوانمردانه سیاســت غربی ها 
که حقی برای ما قائل نیســتند، اینکه هرچه 
در یک ســال گذشــته بــا آمریکایی هــا راه 
آمده ایم، آن ها چمــاق تحریم را باالتر برده اند 
و اینکــه بــا لجاجت هــا و ناجوانمردی ها راه 
رســیدن به یک توافق را ســد کرده اند و حاال 
کنگــره آمریکا می خواهد بازهــم تحریممان 
کند. قرار اســت در ماه مارس یــا همان نوروز 
خودمــان تحریم ها را بیشــتر کننــد. واقعاً 
تحریم های بیشــتر از این؟ شــاید با خباثت 
بیشــتر زمان آن برســد که دنیــا صداهای 
بی طرفــی مثل صــدای کارلوس را بشــنود 
و البته شــاید وقت آن رســیده کــه بین دو 
 نیمه بازی فوتبال با عــراق منتظر داور نامرد 

بایستیم! 
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شروع سال تحصیلی  94 مصادف با  پنجاهمین ســال تأسیس دانشگاه گفت وگو
است. دانشگاه هم با نظر هیئت رئیســه، دبیرخانه ای با 
عنوان پنجاهمین سالگرد تأســیس دانشگاه راه اندازی 
کرده که مدتی اســت برای برگزاری این بزرگداشت به 
سرپرستی مهندس میرزایی شروع به فعالیت کرده است. 
باید دید ســال تحصیلی آینده که دانشگاه صاحب قران 
می شود، چه حال وهوای متفاوتی خواهد داشت. با دبیر 
ستاد برگزاری بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تأسیس 
دانشــگاه، مهندس میرزایی که ســابقه معاون و مدیر 
فرهنگی بودن دانشگاه را هم دارند، گفت و گویی کردیم 
تا از آخرین اتفاقات ســتاد مطلع شــویم. ماحصل این 

گفت وگو گزارشی است که در زیر می خوانید. 
مهنــدس میرزایی بــه جایگاه دانشــگاه در آســتانه 
پنجاه سالگی اشاره کرده و گفت:  دانشگاه صنعتی شریف 
با گذشــت نیم قرن فعالیت برای حفظ و تداوم موقعیت 
ممتازش در عرصه آموزش عالی کشور می بایست با توجه 
به شــرایط و نیاز های روز و اقتضائات آتــی برای آینده 
سیاست گذاری و برنامه  ریزی نماید و البته از سیستمی 
کارآمد و با انگیزه برای نیل به اهداف بهره جوید. داشتن 
برنامه و ساختار منســجم و نیروهای مؤثر، دانشگاه را با 

وجود مشکالت رو به جلو خواهد برد. 
در نیم قــرن فعالیــت امکانــات فیزیکــی و کالبدی و 
زیرساخت های دانشگاه نیز دچار فرسودگی شده است 
و اجراي  طرح های توســعه ای و ترمیم زیرســاخت ها، 
نیازمند سرمایه گذاری جدی و جلب حمایت و مشارکت 

ارگان ها و سازمان ها و افراد عالقه مند است.

زمانی برای تقدیر
وی همچنیــن اضافــه نمــود: بزرگداشــت فعالیت 
پنجاه ســاله دانشــگاه، فرصتی اســت بــرای تقدیر 
از زحمات تالشــگران دانشگاه در ســطوح مدیریتی، 
اجرایــی، علمی و پژوهشــی و معرفی دســتاوردهای  
دانشــگاه  طی نیم قرن ســابقه پر افتخــار. وی گفت: 
دبیرخانه درصدد است با همکاری معاونت ها و مدیران 
دانشــگاه برنامه های مختلفی را پیش بینی نماید. یکی 

از دغدغه های  مهم دبیرخانه مســئله مستند ســازی 
و نگهــداری اســناد و ســوابق و اطالعــات مربوط به 
فعالیت های دانشگاه است. بدین منظور گنجینه اسناد 
و موزه دانشــگاه به این مناســبت  راه اندازی می شود. 
جمع آوری و نگهداری تجهیزات و محصوالت صنعتی 
و فناوری نیز در راستای معرفی دستاوردهای دانشگاه 
اهمیت دارد.  تحقق اهداف و برنامه های پیش بینی شده  
مستلزم حضور، حمایت و همکاری همه جانبه مدیران 
و اســتادان، فارغ التحصیالن و کارکنان و دانشجویان 
محترم بــوده و فعال ســازی همه ظرفیت هــا را طلب 
می کنــد. نتایج مطلــوب زمانی حاصل می شــود که 

مشارکت صورت گیرد. 

گنجینه اسناد
وی به اقداماتی که تا کنون صورت گرفته اشــاره داشت 
و گفت: یکــی از برنامه های مهــم دبیرخانه جمع آوری 
اسناد و مدارک و ســوابق فعالیت های مرتبط با دانشگاه 
و آماده ســازی بانک اطالعاتی و ســایت اطالع رسانی 
گنجینه به کمک کتابخانه مرکزی اســت که متأسفانه 
قباًل برنامه ای در دانشگاه برای این منظور وجود نداشته 

است. 
مهندس میرزایی در خصــوص فعالیت های دبیرخانه 

اظهــار داشــت: ازجملــه فعالیت هــای دبیرخانــه، 
مستندسازی تاریخ دانشــگاه و تهیه تاریخ شفاهی از آن 

به روایت استادان و مدیران مؤثر است. 
تدوین و تنظیــم افتخــارات و رویدادهای دانشــگاه، 
آماده ســازی کتاب مربوط به معرفی شهدای دانشگاه و 
عکس هایی از فعالیت ها و برنامه های دانشــگاه از دیگر 
برنامه های دبیرخانه اســت. وی در ادامــه  اضافه کرد: 
بخشی از مستندات، مصاحبه ها، کلیپ ها وعکس های 
جمع آوری شده در ســایت پنجاهمین سال به نمایش 

در آمده است.
دبیر ستاد پنجاهمین سال، از نحوه برگزاری مراسم خبر 
داد و گفت: در نظر است مراسم بزرگداشت پنجاهمین 
سال همانند چهلمین ســال گردهمایی به یادماندنی  و 
بزرگی با حضور پیشکسوتان و فارغ التحصیالن دانشگاه، 
همــکاران و میهمانان مختلف از بخش هــای اجرایی و 

صنعتی باشد.
الزم به یادآوری اســت که در چهلمین ســال تأسیس 
دانشگاه مستنداتی از قبیل کتاب تاریخ دانشگاه به روایت 
رؤسا، روایت تاریخ دانشگاه توسط استادان جلد1، تاریخ 
فعالیت های فرهنگی دانشگاه و کتاب خاطرات شهدای 
دانشگاه و زندگی نامه شهید شــریف واقفی و سی دی و 

کتاب کاتالوگ جامع معرفي دانشگاه تهیه شد.

مصاحبه با مهندس میرزایی 
دبیر ستاد بزرگداشت 
پنجاه سالگی دانشگاه

پنجاه سالگی
بعد از مدتی که کمیته نشریات دانشگاه 
جلســه ای نداشــت، شــنبه 11 بهمن 
مدیران مســئول و ســردبیران نشریات 
دانشجویی در سالن شــیخ بهایی طبقه 
ســوم ســاختمان گــرد هــم آمدند تا 
نمایندگانشــان در کمیتــه نشــریات 
دانشــگاه را مشــخص کنند. جلسه ای 
که پیش از ایــن تنها به گــرد هم آمدن 
مدیر مســئول ها یا نماینده نشــریات 
دانشجویی و انتخابات اختصاص داشت، 
این بار همراه با تعداد قابل توجهی ارائه و 
سخنرانی همراه بود که کمتر کسی از آن 

خبر داشت. 

از شیخ عطار تا خشندیش
برنامه با خوش آمدگویــی و توضیحات 
دکتر ملکی شروع شد و تریبون به اولین 
سخنران برنامه علیرضا شیخ عطار سپرده 
شد. شــیخ عطار که سابقه ســفیری و 
قائم مقامی وزارت خارجه را در دســتگاه 
دیپلماسی کشــور دارد، مدتی  هم مدیر 
مسئول روزنامه همشــهری بوده است. 
صحبت های سفیر و مدیرمسئول سابق 
که از زمان تعیین شــده بیشــتر طول 
کشید، توصیه هایی کلی درباره صداقت، 
راســتگویی و اعتماد به رسانه بود. شیخ 
عطار چند مثال دانشــجویی هم در انتها 
چاشــنی کار کرد که مؤید این بود که او 

ورودی دوره پنج شریف است. 

حسین حمزه، فارغ التحصیل متالوژی هم 
که از فعاالن نشــریه »نقطه سر خط« در 
دوران دانشجویی بود، درباره لزوم اهتمام 
به فضای مجازی و نســخه الکترونیک از 
سوی نشریات دانشــجویی سخن گفت 
و در پایان نشــریه »مثبــت 98« را که 
نشــریه ای الکترونیکی برای دانشجویان 

ایران خارج از کشور است، معرفی کرد. 
مهندس میرزایی، معاون اسبق فرهنگی 
که این روزهــا مشــاور فرهنگی رئیس 
دانشگاه اســت، به دانشــجوها توصیه 
کرد تا مستندســازی و آرشیو منظمی 
از کارهای منتشــر شده شــان داشــته 
باشــند. میرزایی نشــریات دانشجویی 
را بخشی از تاریخ دانشــگاه دانست و به 
دانشجوها توصیه کرد حداقل یک نسخه 
از هر شماره چاپ شده شان را به گنجینه 
دانشــگاه تحویــل بدهند تــا در تاریخ 

دانشگاه ثبت و ضبط شود. 
عباس خشــندیش، معــاون آموزش و 
پژوهش ایســنا ســخنران پایانی برنامه 
بود. خشــندیش که درباره لزوم آموزش 
و برگــزاری کارگاه های ویژه نشــریات 
دانشــجویی صحبــت می کــرد، بدون 
اشــاره به صحبت های شیخ عطار گفت: 
آنچه باید بیشــتر در آموزش به نشریات 
دانشــجویی مورد توجه باشــد، نگارش 
یادداشت و روش های مصاحبه و... است 
چراکه نشــریات دانشــجویی چندان 

وظیفه و رسالت خبررســانی را بر عهده 
ندارنــد. خشــندیش مصرانــه چند بار  
گفت که معاونت آموزش ایسنا آمادگی 
برگــزاری کارگاه های آموزشــی را در 

دانشگاه دارد. 

سیاست های کمیته نشریات
توضیح درباره سیاست ها و حمایت های 
کمیته نشــریات موضوع صحبت های 
لباف، مدیر فرهنگی دانشگاه و سخنران 
دوم برنامــه بود. لبــاف از وجود طرحی 
در معاونت فرهنگی و کمیته نشــریات 
برای امتیازدهی به نشریات دانشجویی 
خبــر داد و گفــت: معاونت قصــد دارد 
اعتبار اختصاص داده شــده به نشریات 
دانشجویی را بر اســاس همین امتیازات 
تعیین کند. تقسیم اعتبارات بدون توجه 
به حجم و کیفیت نشریات مختلف گالیه 
تعدادی از مدیرمسئوالن نشریات بود که 
حتی بعد از صحبت ها و توضیحات مدیر 
فرهنگی دانشــگاه هم ادامه یافت. مدیر 
مسئول نشریه فرآیند، نشریه دانشکده 
مهندسی شیمی، یکی از کسانی بود که از 
تخصیص اعتبارات به صورت مساوی و از 

پیش تعیین شده گالیه داشت. 
لباف از تــالش کمیته نشــریات برای 
برگزاری کارگاه های آموزشی هم گفت 
و به نشریات توصیه کرد توالی زمانی شان 
را بیشــتر رعایت کنند و تعــداد نفرات 

تحریریه را بیشتر کنند.
دکتر مریم ســیدان، عضو هیئت علمی 
مرکز زبان های دانشــگاه هم که بنا بود 
درباره زبان فارســی و اهمیــت دادن به 
آن در نشــریات صحبت کند در جلسه 
حاضر نشــد و ســخنانش را مکتوب به 
شرکت کنندگان رســاند. مکتوبی که با 

توضیح کوتاه دکتر ملکی همراه شد. 
تقدیر از تعدادی از نشریات توسط رئیس 
دانشگاه و معاون فرهنگی در دستور کار 
جلســه بود. روزنامه، فرآیند و مهاجر به 
عنوان نشــریات برتر معرفی و نشریات 
رایانش و اقبال هم درخور تقدیر شناخته 

شدند. 

انتخابات
برنامه که بــا اذان ظهر و عصــر به پایان 
رســید، بعد از نماز با ناهار و انتخابات که 
تنها مدیران مسئول در آن حاضر بودند، 
ادامه پیدا کــرد. جواد درویــش، مدیر 
مسئول نشریه مهاجر با 21 رأی به عنوان 
نفر اول به کمیتــه نشــریات راه یافت. 
مصطفی ملکیــان و محمدرضا عرب پور 
هم که با 15 رأی مشــترکاً نفر دوم شده 

بودند، هر دو به کمیته راه یافتند. 
برگزای منظــم و با برنامه تنها جلســه 
نشریات دانشــگاه، آن هم بعد از مدت ها 
تعطیلی، اقدامی درخور تقدیر بود. حضور 
شخصیت های فرهنگی در دانشگاه مانند 
دکتر خرمشاد، شــیخ عطار و دیگران از 
سوی معاونت فرهنگی نیز بدون شک به 
طراوت و نشاط فضای دانشجویی کمک 
خواهد کرد. اما باید گفت فرصت مناسب 
برای شنیده شدن نظرات و دغدغه های 
دانشجویان و فعاالن نشریات دانشجویی 
آنچنان که باید در نظر گرفته نشــده بود 
و به دو سه سؤال کوتاه در برنامه محدود 
شــد. نکته ای که حتماً در برنامه بعدی 
معاونت فرهنگی در نظر گرفته می شود. 

نشست شورای مدیران مسئول نشریات توسط معاونت فرهنگی برگزار شد

تالش برای رونق فرهنگی
از انتصاب دکتر ملکی به عنوان معاون فرهنگی جدید دانشگاه کمتر از دو ماه می گذرد. با وجود روزهای امتحان و  انتخاب واحد در همین زمان کوتاه معاونت فرهنگی چند برنامه قابل توجه داشت؛ روزهایی که دانشجوها بیشتر گزارش
درگیر امتحانات بودند و حضور پررنگی در دانشگاه نداشتند. نشست مدیران مسئول نشریات دانشگاه و انتخاب نمایندگان آن ها در 

کمیته نشریات، برنامه شنبه گذشته معاونت فرهنگی دانشگاه بود. 

بــــــــخش  خـــــــبری

پژوهشکده شــهید رضایی پنجمین دوره   
مســابقات ملی طراحی ماشــین را در سه 
مرحله برگزار می کند. اگر قصد ثبت نام دارید 
 www.imdc.irتا تاریخ 20 بهمن به سایت
سری بزنید. مسابقات از اسفند 93 تا آبان 94 
ادامه دارند، البته در صورتی که هر سه مرحله 

را با موفقیت طی کنید. 
بــرای  ژیمناســتیک  آمــوزش  کالس   
پســران با مربیگری قهرمان ژیمناستیک 
آســیا در تربیت بدنی برقرار اســت. برای 
ثبت نــام اولیــه مشــخصاتتان )نــام، نام 
خانوادگــی، شــماره تمــاس و شــماره 
ایمیــل آدرس  بــه  را   دانشــجویی( 
 sharifgymnastics@gmail.com 

بفرستید. 
تمرینــات والیبال بانوان هــم از 11 بهمن   
شــروع شــده. روزهای برگزاری تمرین، 
شــنبه از ســاعت 16 تا 18 در ساختمان 
قدیم تربیــت بدنی و روز های یکشــنبه و 
سه شنبه از ساعت 14تا16 در سالن استاد 

جباری است. 
همچنان مرکــز تربیت بدنی فعال اســت   
و کالس جــودو را در دو ســطح مبتدی و 
پیشرفته برای پسران برگزار می کند. برای 
هماهنگی بــا شــماره 09124287786 
تمــاس بگیرید. اگر قصــد فعالیت بدنی را 
دارید، بشتابید چرا که اگر از اول ترم کاری 

را نکیند، می افتد برای ترم بعد.
کنفرانــس »وب و موبایل ایــران« همراه   
با اختتامیــه جشــنواره های وب و موبایل 
ایران در روزهــای 26 و 27 بهمن در مرکز 
همایش های بین المللی دانشــگاه شهید 
بهشتی برگزار می شود. بدانید و آگاه باشید 
که کد تخفیف 30درصد ویژه دانشجویان، 

SUT است.
اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع   
کارشناسی ارشد ســال 94-95  هم اعالم 
شد. برای دیدن اســامی، به سایت دانشگاه 
ســری بزنید. برای این دانشجویان آرزوی 

موفقیت می کنیم. 
مرکز کارآفرینی دوره آموزشــی »توسعه   
نرم افزار و مدیریت پروژه چابک به ســبک 
اســکرام« را با تدریس جنــاب آقای علی 
مقــدم، در روزهــای چهارشــنبه 29 و 
پنجشــنبه 30 بهمن ماه برگــزار می  کند. 

 .karafarini.sharif.ir ثبت نام در

سمینار رادار
دانشکده برق با گروه رسانا پیشــرو برگزاری همایش های علمی در دانشگاه است. 
اسفند امسال هم سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق با کمک استادهای برق 
شریف و چند دانشگاه دیگر یک سمینار آموزشــی برای دانشجوها در حوزه رادار و 
با عنوان »رادارهای LPI، رادارهای با احتمال شــنود پایین« در دست اجرا دارد. 

سمینار روزهای 5 تا 7 اسفند برگزار می شــود و دکتر نایبی و دکتر مشهدی از دانشکده برق در کنار استادانی 
از امیرکبیر و دانشگاه شــیراز مدرسان این ســمینار هســتند. ثبت نام برنامه تا 25 بهمن در دفتر دبیرخانه 

سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور در ساختمان شهید رضایی انجام می شود.  

کردیت
هفته گذشته نتایج کردیت ارشــد اعالم شــد. بعداز کم کردن ظرفیت کردیت که 
دردسرهایی را برای خیلی از دانشجوها که روی آن حساب باز کرده بودند ایجاد کرد، 
اعالم اســامی داغ دل بعضی ها را تازه کرد و خیال خیلی دیگر را آســوده. برق با 22 
کردیت شریفی و 22 نفر غیر شریفی بیشــترین پذیرش بدون کنکور ارشد را داشت 

و مرکز زبان ها با یک پذیرفته از شــریف کمترین میزان را به خود اختصاص داد. امیرکبیری ها و دانشجوهای 
صنعتی اصفهان هم امسال بیشترین صندلی های کارشناسی ارشد بدون کنکور را در شریف از دانشگاه های 

دیگر پر کردند.  دانشگاه الزهرا هم با داشتن دو دانشجوی کردیتی پایین تر از بقیه دانشگاه ها قرار گرفت. 
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عکس خبری

هم فال و هم تماشا
از امتحان دادن و قبول شــدن و دانشگاه رفتن و ارشد گرفتن 
و خفن شــدن و کار پیدا کــردن و پــول در آوردن و ازدواج و 
عاقبت به خیر شدن اگر بگذریم، ارشد دادن مزایای دیگری هم 
دارد. به طور خاص خاطره  ارشد دادن در شریف بسته به میزان 
عالقه و فن بیان شما می تواند تا مدت ها نقل محافل خانوادگی 
و دوستانه شما باشد. اگر هم بخواهید پا را فراتر گذاشته باشید 
و داستان را به شبکه های اجتماعی بکشانید، هیچ محدودیتی 
ندارد. کافی  است در مکان های خاصی مانند ابنس بایستید و 
با کمک دوستانتان یا اگر دوستی ندارید، با کمک یک رهگذر 
یا اگر رهگذری هم رد نمی شد، با کمک دست راستتان عکس 
یا سلفی بگیرید! توضیح عکستان هم که معلوم است باید چه 

باشد، من و شریف و ابنس، همین االن، یهویی!
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مثل هر جشنواره  ای، جشنواره های فیلم و تئاتر فجر نیز با حاشیه های خاص 
خود همراه است. اما پوستر جشنواره تئاتر فجر امسال دستخوش انتقادهای 
زیادی قرار گرفت. طراحی و عکاسی پوستر اولی که برای تئاتر فجر انتخاب 
شده بود، توسط یارتا یاران و نقاشی مینیاتور آن نیز توسط محبوبه نیکخواه 
بهرامی انجام گرفته بود. پوســتر زن و مردی را در حال اشاره به نقشه ایران 
با نقوش مینیاتور نشــان می دهد که ماســک به صورت زده اند. هنرمندان 
طراح پوستر ادعا کرده بودند که قصد نشــان دادن زن و مرد ایرانی در لباس 

سنتی شان را داشــته اند ولی کت و شلوار مرد و ماســک هایی که به ماسک 
جشن بالماســکه شــباهت دارد، چندان با این ادعا هماهنگ نبوده است.  
برخی این پوستر را بســیار مضحک توصیف کردند؛ حالت زن و مرد تصویر 
به گونه ای  است که بیننده را یاد تبلیغات رستوران ها، »بفرمایید؛ شام حاضر 
اســت« می اندازد. به هر حال به قدری بحث و مجادله بر سر انتخاب چنین 
پوستری برای یک جشــنواره بین المللی باال گرفت که مسئوالن تئاتر فجر 
فراخوان طراحی پوســتر برای جشــنواره دادند و تنها به فاصله دو روز بعد 

پوستر جدید جشــنواره رونمایی شــد و بعد از 
چاپ، آماده انتشار شد. اما گویا قرار نبود حواشی 
این طراحی پوستر برای جشنواره تمامی داشته 
باشد. پس از چندی معلوم شد که طرح اصلی به 

کار رفته در پوستر، یعنی دو چشم با خطوط راه راه، طرحی تقلیدی از اثر یک 
هنرمند هلندی به نام فرانک ندراستیخت اســت، ولی مسئوالن جشنواره 

متوجه آن نشده اند.

اولین دوره جشنواره فیلم فجر 31 ســال قبل یعنی در سال 1361 و به 
دبیری حسین وخشــوری برگزار شد. حال این جشــنواره به مهم ترین 
جشنواره ســینمایی ایران بدل گشــته و همان طور که پیداست، نام آن 
به مناســبت دهه انقالب، فجر گذاشته شــده و در دهه فجر هم برگزار 
می شــود. در آن زمان با وجود جشــنواره های بزرگ فیلم در دنیا مانند 
برلین، کن، مسکو و... ، نیاز به جشــنواره فیلم در ایران احساس می شد. 
فجر در اولین دوره خود بــه صورت غیررقابتی برگزار شــد و فیلم هایی 

مثل حاجی واشــنگتن، خط قرمز و مــرگ یزدگــرد در آن به نمایش 
در آمدند. جشــنواره زیر نظر بنیاد ســینمایی فارابی برگزار می شــود و 
از ابتدا بین المللی نبــود و فقط به فیلم های ســینمای ایران اختصاص 
داشــت تا اینکه در ســال 1374 بخش ســینمای جهان نیز به بخش 
سینمای ایران افزوده شد. در این جشــنواره به شرکت کنندگان دیپلم 
افتخار، لوح زرین و ســیمرغ بلورین که جایزه ویژه جشنواره است، اهدا 
می شود. روال کار جشنواره نیز به این صورت است که در آغاز جشنواره، 

مراسم نکوداشــت هنرمندی اجرا  و در پایان 
نیــز جوایز ویــژه و مردمی به فیلــم منتخب 
اهدا می شود. جشنواره فیلم فجر بزرگ ترین 
رخداد سینمایی ایران است که رونمایی اغلب 

قریب به اتفاق فیلم های اکران سال آینده در سالن های آن انجام می شود 
و به عنوان فضایی برای گردهمایی و تماشــای آثار، برای اهالی سینما و 

فرهنگ اهمیت بسیار دارد. 

داستان های یک پوستر تاریخچه جشنواره فیلم فجر     

    مجید مجیــدی: 1338، تهــران، دانش آموخته رشــته هنرهای زیبا، 
کارگردان، فیلم نامه نویــس و بازیگر، اولین کارگردان ایرانی اســت که نامزد 

دریافت جایزه اسکار شد.
برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشــنواره فیلم فجر برای فیلم پدر، برنده 
جایزه ســیمرغ بلورین بهترین فیلم جشــنواره فیلم فجر برای فیلم بچه های 
آســمان، برنده جایزه بهترین کارگردانی جشــنواره فیلم فجر برای فیلم آواز 

گنجشک ها، برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بین المللی فیلم تسالونیکی برای فیلم بید مجنون، 
برنده جایزه بهترین کارگردانی و جایزه تماشاگران جشنواره فیلم فجر برای فیلم بید مجنون. 

فیلم ها: بچه های آسمان، رنگ خدا، باران، بید مجنون، آواز گنجشک ها و محمد رسول اهلل. 
 

     عبداله اسکندری: 1324، تهران، طراح چهره پردازی. 
پنج سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر برای فیلم های مادر، ناصرالدین شاه 
اکتور ســینما، بلندی های صفر، آخرین بندر، روز واقعه و ســاحره و نیز برنده 

تندیس خانه سینما. 
فیلم ها: هزاردستان، روز واقعه، مثل آباد، بازمانده، آدم برفی، ساحره.

     محمد بزرگ نیا: 1323، مشهد، کارگردان و تهیه کننده. 
برنــده جایزه بهتریــن کارگردانی از جشــنواره فیلم فجر بــرای فیلم جنگ 

نفت کش ها 
فیلم ها: راه آبی ابریشم، جایی برای زندگی، طوفان، جنگ نفت کش ها و کشتی 

آنجلیکا.

 
     عزیز ســاعتی: 1327، تهران، مدیر فیلم برداری، دانش آموخته رشته 

عکاسی.
برنده سیمرغ بلورین بهترین عکاسی )بخش مســابقه مواد تبلیغاتی فیلم ها( 
برای فیلــم بایســیکل ران و ســیمرغ بلورین بهترین عکاســی بــرای فیلم 

دستفروش. 
فیلم ها: تردید، زیر درخت هلو، کاله قرمزی و ســروناز، دختر شیرینی فروش، 

آژانس شیشه ای، برج مینو، بوی پیراهن یوسف. 

     علیرضا شجاع نوری: 1334، شیراز، تهیه کننده، بازیگر.
مشــاور امور بین الملل سازمان ســینمایی از ســال 1392 با حکم حجت اهلل 

ایوبی، رئیس سازمان سینمایی.
فیلم ها : بازی در فرار، کودکی محمد، تردید، روز واقعه، شــیر سنگی و... و تهیه 

کننده  زیر آب، صندلی خالی، کتاب قرمز، باغ های کندلوس.

 
     جواد طوسی: 1334، تهران، منتقد، دانش آموخته حقوق قضایی.

از ســال 1363 با مجله دنیــای تصویر، فیلــم ویدئو، گزارش فیلم و ســینما 
همکاری داشته است.

طوسی عضو هیئت داوران بخش مسابقه داخلی سینمای ایران در دوره 19 و 
25 و عضو هیئت انتخاب فیلم های بخش مســابقه سینمای ایران و فیلم های 
کوتاه در بیست و دومین جشنواره فیلم فجر بوده است و در فیلم های هزاران زن 

مثل من و روایت عشق بازیگری هم کرده است.

     مهتاب نصیرپور: 1344، تهران، دانش آموختــه بازیگری و کارگردانی 
تئا تر از دانشکده هنرهای زیبا. 

دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش دوم زن را برای بــازی در فیلم من ترانه 15 
سال دارم از بیستمین دوره جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بلورین نقش دوم زن 

برای فیلم به نام پدر در بیست و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر.
فیلم ها: تهران 1500، فرزند خــاک، به نام پدر، من ترانه 15 ســال دارم، دو، 

سگ کشی. 
تئا تر:  حادثه در صبح پاییزی، مانیفست چو، پروانه ها، شب سال نو، آرش ساد و ترانه های قدیمی. 
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ســـودای سیمـــرغ
مهم ترین بخش جشنواره بخش مسابقه سینمای ایران همان بخش سودای سیمرغ است. هیئت انتخاب، فیلم هایی را که به دبیرخانه جشنواره می رســد می بینند و از میان آن ها تعدادی را برای بخش مسابقه انتخاب می کنند. باید 

بدانید هیئت انتخاب گروهی جدا از هیئت داوران اند. هیئت انتخاب امسال این فیلم ها را برای مسابقه برای سیمرغ برگزیده اند: 
 :

ارغوان  
کارگردان: کیوان علیمحمدی/ امید بنکدار  

بازیگران: مهتــاب کرامتی، مهــدی احمدی،   
شــقایق فراهانــی، آزاده صمدی، الهــام کردا، 
یاســمین پازوکی، نســیم ادبی، رابعه مدنی، 
مریم بوبانی، مرتضی اســماعیل کاشی و نیکی 

نصیریان.
خالصه داســتان: یک زن و مرد در شــب مرگ   
یک نوازنده مشــهور مالقــات می کنند. اتفاقی 
که زندگي، گذشــته و آینده هــر دوي آن ها را 

دستخوش تغییر می کند.

اعترافات ذهن خطرناک من  
کارگردان: هومن سیدی  

بازیگران: ســیامک صفری، نــگار جواهریان،   
عباس غزالی، امیر جعفری، رویا نونهالی، میترا 

حجار و چکامه چمن ماه.
خالصه داستان: فیلم یک شــبانه روز از زندگی   
مردی را روایــت می کند که در طــول یک روز 

کامل هیچ چیز را به یاد نمی آورد. 

ایران برگر  
کارگردان: مسعود جعفری جوزانی  

بازیگران: علي نصیریان، محســن تنابنده، احمد   
مهران فر، حمید گودرزي، هادي کاظمي، سحر 
جعفري جوزاني، نیوشا ضیغمي، شهره لرستاني، 
گوهر خیراندیــش، محمدرضــا هدایتي، فریبا 
متخصص، فتح اهلل جعفري جوزاني، اســماعیل 
خلــج، حمیدرضا حیات، ســیاوش چراغي پور، 
سمیه نجومي، هاشم روحاني، میر طاهر مظلومي، 
اکبر رحمتي، صــادق توکلي، رادمهر کشــاني، 
ســیروس میمنت، منصور نوبخــت، محمدباقر 
کریم پور، بهرام افشــاري، رضا عشــقي، سعید 

دلیري، محمد صادق پور و سودابه گودرزي.
خالصه داســتان: امراهلل خان و فتح اهلل خان بر   
سر انتخابات شــورای یک روســتا با هم رقابت 

می کنند و یک کمدی شلوغ می سازند.
بوفالو  

کارگردان: کاوه سجادی حسینی  
بازیگران: پرویز پرســتویی، ســهیال گلستانی،   
هومن ســیدی، پانته آ پناهی ها، سیامک ادیب 

و محمدرضا فتحی.
خالصه داســتان: یک زوج جوان به نام شکوفه و   
پیمان مرتکب دزدی می شــوند و به بندر انزلی 

می روند.  یک راه پر خطر که اتفاقات ناخواسته ای 
را برایشان در پی دارد. 

بهمن  
کارگردان: مرتضی فرشباف  

بازیگران: فاطمه معتمدآریا، احمد حامد، مریم   
شــیرازی، امیر نصیری یکتا، فریده اسماعیلی و 

شیرین یزدان بخش.
خالصه داستان: هما که پرستار است، شب کاری   
ده روزه ای را می پذیــرد. هما که دچار بی  خوابی 
شده، تا جایی پیش می رود که کار و  خانواده  اش  

در آستانه فروپاشی قرار می گیرند.

تگرگ و آفتاب  
کارگردان: رضا کریمی  

بازیگران: نامشخص  
خالصه داستان: از قرار معلوم فیلم روایت و نگاه   

تازه ای است به جنگ تحمیلی.

تا آمدن احمد  
کارگردان: صادق صادق دقیقی  

بازیگران: افســر اســدی، مهدی فقیه، پرهام   
دلدار، حسین قفلی، ســینوهه دانشمند، جواد 

فوالدی، بهرام ابراهیمی و نسترن حسن کانلی.
خالصه داســتان: فیلم داســتان یک خانواده   
شهید در جزیره خارک است و در سال 65 اتفاق 
می افتد. احمد شهید شده اما خانواده با این تصور 

که زنده است به دنبال او می گردند.
حکایت عاشقی  

کارگردان: احمد رمضان زاده  

بازیگران: بهرام رادان، شــیالن رحمانی، بهمن   
زرین پور، قطب الدین صادقی، شوان اتوف

خالصه داســتان: فیلم برشــی از زندگی احمد   
ناطقی عکاس دفاع مقدس است. او اولین نفری 
اســت که بعد از بمباران شــیمیایی حلبچه به 
ایــن منطقه وارد می شــود و با دیــدن یک زن 

ماجراهای عاشقانه ای میان آن ها اتفاق می افتد.

خانه دختر  
کارگردان: شهرام شاه حسینی  

بازیگران: حامــد بهداد، پــگاه آهنگرانی، باران   
کوثری، رعنــا آزادی ور، بابک کریمــی، بهناز 
جعفــری، محمدرضــا هدایتی، نســیم ادبی، 
امیر علی نبویان، پردیس احمدیــه، نادر فالح، 

مانی شاه حسنی و رویا تیموریان.
خالصه داســتان: مرتضی می خواهد خانه  شان   
را به ســرعت و زیر قیمت بفروشــد تا از محله و 

مشکالتش با اهالی فرار کند.

خداحافظی طوالنی  
کارگردان: فرزاد موتمن  

بازیگران: سعید آقاخانی، ساره بیات و میترا حجار.  
خالصه داستان: داســتان یک متهم تبرئه شده   
که اطرافیــان او را مجرم می داننــد. مرد متهم 

درگیر یک رابطه عاطفی هم هست.

دوران عاشقی  
کارگردان: علیرضا رئیسیان  

بازیگران: لیال حاتمی، شــهاب حسینی، فرهاد   
اصالنی، پرویز پورحســینی، بیتا فرهی، لی لی 
فرهادپور، سوگل قالتیان، نســیم ادبی، سعید 
داخ، داریوش فائزی، شــهرام جمشیدی، فرزان 
نجفی، حمیدرضا حیات، حســین کوهستانی و 

بازیگر خردسال، عرشیا خلج.
خالصــه داســتان: یــک درام خانوادگــی با   

موضوعات اجتماعی.

رخ دیوانه  
کارگردان: ابوالحسن داودی  

بازیگــران: طنــاز طباطبایی، صابر ابر، ســاعد   
ســهیلی، نازنین بیاتی، امیر جدیدی، ســحر 
هاشــمی، رضا آحادی، فرنوش آل احمد، بیژن 

امکانیان، گوهر خیراندیش و امیرمحمد زند.
خالصه داســتان:  شوخی و شــرط بندی چند   
جــوان که بــا هــم اینترنتی آشــنا شــده اند 
ماجراهایی را برایشان رقم می زند که نگاهشان 

به محیط تغییر می کند. 

روباه  
کارگردان: بهروز افخمی  

بازیگران: بابک حمیدیان، حمید گودرزی، مرجان   
شــیرمحمدی، آرش مجیدی و جــالل فاطمی.

خالصه داستان: ترور شهدای هسته ای   

شرفناز  
کارگردان: حسن نجفی  

بازیگران: حمیرا ریاضی، ضرغام استادی اصل،   

علی اوسیوند، ایوب افشار، سعید گل بچه، خلیل 
خانی و یاسمن اوسیوند.

خالصه داستان: یک داســتان اجتماعی که این   
بار از پایتخت بیرون رفته و در مرز پاکســتان رخ 

می دهد. 

شکاف  
کارگردان: کیارش اسدی زاده  

بازیگــران: هانیه توســلی، بابــک حمیدیان،   
پارســا پیروزفر، سحر دولتشــاهی، امیرکیان 
نجــف زاده، احســان امانی، علیرضــا علویان، 
حســین راضی، مرتضی آقا حســینی و طوفان 

مهردادیان.
خالصه داســتان: زوج جوانی نگهداری از فرزند   

دوستشــان را برای مــدت کوتاهی بــه عهده 
می گیرند و حادثه ای برای کودک، زندگی شان 

را دستخوش تغییر می کند. 

شیفت شب  
کارگردان: نیکی کریمی  

بازیگران: محمدرضا فروتن، لیال زارع، سحر قریشی،   
امیرحســین آرمان، ترالن پروانــه، اکبر رحمتی، 

روح اهلل محرابی، سعیده عرب و شایان خلیلی.
خالصــه داســتان: ناهید بــرای کشــف راز   
زندگی شــان در خیابان های تهــران به دنبال 

شوهرش می گردد. 

طعم شیرین خیال  
کارگردان: کمال تبریزی  

بازیگران: شهاب حســینی، نازنین بیاتی، نادر   
فالح، پریوش نظریه، عیسی یوسفی پور، نازنین 

فراهانی و مهدی بجستانی.
خالصه داستان: برای شیرین خواستگار آمده و   
او ماجرای آشــنایی اش با این خانواده را در قالب 

یک طنز رومانتیک روایت می کند. 

عصر یخبندان  
کارگردان: مصطفی کیایی  

بازیگران: مهتاب کرامتی، بهــرام رادان، آنا نعمتی،   
سحر دولت شاهی، مینا ســاداتی، محسن کیایی، 
بابک بهشاد، علی میالنی، پوریا رحیمی سام، صدف 
طاهریان، علی کوچکی، فرهاد اصالنی و ژاله صامتی.

خالصه داســتان: خارپشــت ها کــه در عصر   
یخبندان گرفتار شــده اند با تحمــل خارهای 

همدیگر باید بر سرما غلبه کنند. 

مرگ ماهی  
کارگردان: روح اهلل حجازی  

بازیگران: نیکی کریمی، سحر دولتشاهی، علی   
مصفا، طناز طباطبایی، بابــک حمیدیان، ریما 
رامین فــر، بابک کریمی، پانتــه آ بهرام، بهرنگ 

علوی، حســام محمودی، مروارید کاشــیانی و 
مهرداد میرکیانی.

خالصه داستان: همیشه فکر می کردم ماهی ها   
موقع مــردن، وقتی لــب می زنن، یــه چیزی 

می خوان بگن که من اونو نمی شنوم... .
مزار شریف  

کارگردان: عبدالحسن برزیده  
بازیگران: مهتــاب کرامتی، مســعود رایگان،   

حسین یاری
خالصه داستان: داســتان کشتار دیپلمات های   

ایرانی مزارشریف به دست طالبان در سال 77. 

مشرف به کوچه بی نام  
کارگردان: هاتف علیمردانی  

بازیگران: فرهــاد اصالنی، فرشــته صدرعرفایی،   
امیر آقایــی، باران کوثــری، پانته آ بهرام، فرشــته 
صدرعرفایی، ملیســا ذاکری، ســتاره پســیانی، 
محمدرضــا غفــاری، علیرضا اســتادی، فرخنده 
فرمانــی زاده، حمیدرضا محمــدی، پروین ملکی، 
علیرضا علویان، نیوشا جهانی و حسام رحیمی منش.

خالصه داستان: داســتان زندگی دو خانواده در   
جنوب شهر تهران که متالطم می شود. 

من دیه  گو مارادونا هستم  
کارگردان: بهرام توکلی  

بازیگران: گالب آدینه، جمشید هاشم پور، بابک   
حمیدیان، هومن سیدی و ویشکا آسایش.

خالصه داســتان: دو خواهر که یکــی در پایین   
شهر و دیگری در باالی شــهر زندگی می کنند، 

دچار اختالف خانوادگی هستند. 

دو فیلم هم از برگزیدگان جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان اصفهان به بخش مسابقه راه یافتند. 

قول  
کارگــردان: محمدعلی طالبــی )بهترین فیلم   

جشنواره کودک(
خالصه داســتان: دو نوجوان به پدرشان قولی   

می دهند که یکی به آن عمل نمی کند. 

فرار از قلعه رودخان  
کارگــردان: غالمرضــا رمضانــی )بهتریــن   

کارگردانی جشنواره کودک(
خالصه داســتان: دانش آمــوزان میبدی که به   
اردوی مدرســه رفته اند، برای دیدن دریا از قلعه 

رودخان فرار می کنند. 

هیئت انتخاب جشــنواره سی و سوم این ها 
بودند: محمــد احســانی، احمــد امینی، 
محمدعلی باشه آهنگر، بهنام بهزادی،  مجید 
رضاباال، رســول صدر عاملی و حسین کرمی. 

پرونــــــــــــــــــــــــدهپرونــــــــــــــــــــــــده

هیئت داوران
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روزهای زمستانی بورس
کاهش  پی در پــی  رونــد  حامد کریمی موحد

قیمت ســهام در بازار ســرمایه تــا هفته اول 
بهمن ماه به گونــه ای ادامه دار بــود که به قول 
برخی از کارشناسان گویی همانند کشور ژاپن 
سونامی رخ داده اســت! در روزهای پایانی سال 
89 زلزلــه و ســونامی شــدید در ژاپن موجب 
کاهش بیش از دویست و هشتاد وهفت میلیارد 
دالری ارزش بورس توکیو شــد. بحرانی که در 
نتیجه آن ارزش نیکی به عنوان شــاخص اصلی 
بورس توکیو طی یک روز بیش از شــش درصد 
کاهش یافت. اما در بازار ســرمایه ایران نه تنها 
سونامی رخ نداده که خبرهای مثبتی همچون 
کاهش قیمت خوراک شرکت های پتروشیمی، 
به تعویق افتــادن اجرای طرح کیفی ســازی 
محصوالت پاالیشگاهی برای مدت پنج سال و 
سایر اخبار مثبت پیرامون شرکت های بورسی 
مبنی بر اعالم تعدیل مثبت عایدی سهام آن ها 
منتشر می شود. اما بدبینی فعاالن بازار به روند 
معامــالت ســهام به گونه ای شــکل گرفته که 
انتشــار خبر های مثبت را فرصتی برای فروش 

راحت تر سهام خود می دانند!
در روزهایی نه چنــدان دور و در ماه های اخیر 
که معامله گران عکس حالت فوق را داشــتند 
و بــا وجود خبرهــای منفی به طــور هیجانی 
اقدام به خرید ســهام می کردنــد، در همین 
ســتون هشــدارهایی مبنی بر اجــرای رفتار 
غیرعقالیی داده شــد و امروز نیز متناســب با 
شــرایط بیش از حد هیجانی معامالت بازار بر 
این موضوع تأکید داریم که معامله گران اقدام 
به فروش سهام خود در شرایط هیجانی ننماید 
و آگاه باشــند که تأثیر خبر های مثبت کنونی 
و خبر های آتــی درباره مذاکرات هســته ای 
به زودی در معامــالت دیده خواهد شــد. در 
روزهای هفته گذشــته نیز بازار نشــانه هایی 
از تأثیر پذیری اخبار مثبت ذکر شــده بر بازار 
ســرمایه را به نمایش گذاشــت و خرید های 
گروه حقوقی بازار نیــز تا حدودی امیدواری را 

به معامله گران بازگرداند.
از طرف دیگر برخی حــذف مواردی همچون 
حجــم مبنــا و دامنه نوســان را چــاره حل 
مشــکل بورس می دانند. به عقیده این گروه 
حذف موارد ذکر شــده به تعادل بازار کمک 
می کند و چیــزی به نام صف فــروش و صف 
خریــد در بازار شــکل نمی گیــرد و منجر به 
افزایــش هیجانات بــازار نمی شــود. به نظر 
می رسد تعیین شــاخص قیمتی برای بازار و 
انتشار آن نیز می تواند به نشان دادن واقعیت 
بازار کمک کند و حــرف و حدیث ها در مورد 
شــاخص ســازی با معامله بلوکــی در مدار 

مثبت یک سهم پایان یابد.

کاهش چشــمگیر قیمت نفت در  اقتصادی
از راضیه دهقان* یکــی  بــه  اخیــر  ماه  هــای 

چالش برانگیزتریــن موضوعات اقتصادی و سیاســی 
تبدیل شده اســت. بهای نفت خام در بازارهای جهانی 
در چهار ماه گذشته در حدود پنجاه درصد کاهش یافته 
کــه موضوعــی بســیار چالش برانگیز بــرای اقتصاد 
کشورهای وابسته به نفت محســوب می شود. اقتصاد 
کشــور ما هم به صورت تاریخی به نحو چشمگیری به 
فروش نفت وابسته بوده است و می بایست برای مقابله 

با این شرایط چاره اندیشی کند. 

کسری بودجه
با توجه به تدوین بودجه ســال 94 بــر مبنای قیمت 
حدود 70 دالر برای هر بشــکه نفت، دولت در ســال 
آینده با کســری بودجه قابل توجهــی روبه رو خواهد 
بود. به صورت منطقی، یکــی از راهکارهای اثربخش 
مقابله با کســری بودجــه، کاهــش و صرفه جویی در 
بودجه جاری کشــور اســت. اگرچه تجربه نشان داده 
معموالً در هنگام بروز کســری بودجه، کاهش بودجه 
عمرانی یا محقق نشــدن اعتبــارات تخصیص یافته 
در بخــش عمرانی، به عنــوان ســاده ترین راه حل از 
ســوی دولتمردان مورد توجه قرار گرفته اســت، اما 
در شــرایط فعلی کشــور، این اقدام زمینه ســاز بروز 
مشکالتی خواهد شــد. بخش دولتی در کشور معموالً 

بــه عنــوان بخشــی ناکارامد 
تلقی می شــود که تغییرات در 
بودجه و گســتره فعالیت های 
بــر  مثبتــی  اثرگــذاری  آن 
شــاخص هایی نظیر اشتغال و 
بهره وری ندارد. از سویی دیگر، 
چنانچه بودجــه بخش عمرانی 
محقق شــده یا افزایــش یابد، 
عالوه بر تأثیرگذاری مســتقیم 
بر اشتغال زایی، باعث گسترش 
وابسته  بنگاه های  فعالیت های 
خصوصی خواهد شــد. در واقع 
با وجود اینکه برای این بنگاه ها 
ردیف مشــخصی در بودجه در 
نظر گرفته نشده، اما با گسترش 
فعالیت های عمرانــی و به تبع 
نیــاز پیمانکاران ایــن پروژه ها 
بــه انــواع کاالهــا و خدمات، 
فعالیت هــای ایــن بنگاه ها نیز 
به صورت زنجیروار رشــد کرده 
و به بهبود شــاخص هایی نظیر 
اشــتغالزایی و تولیــد ناخالص 

ملی منجر خواهد شد.

کاهش ارزش پول ملی 
از ســوی دیگر از ابتدای 
شــروع بــه کار دولــت 
یازدهم، مقابلــه با تورم 
و کاهش این شــاخص، 
اصلی تریــن  از  یکــی 
رویکردهــای دولت بوده 
است. با توجه به وابستگی 
باالی بخش های تولیدی 
و مصرفــی کشــور بــه 
واردات، می تــوان گفت 
کــه در حــال حاضر نرخ 
ارز نقش بســیار مهمی 
در تعیین سطح عمومی 
قیمت ها ایفــا می کند. با 
کاهش درآمدهای نفتی 
آثار رکــودی ناشــی از 
این پدیــده عموماً منجر 

به سیاســت های انبساطی پولی می شــود که به معنی 
افزایش عرضه پول خواهد بود. از طرفی می توان انتظار 
کاهش ورود ارز به کشورهای صادرکننده نفت را داشت 
و چنانچه اقدامات جبرانــی در این حوزه صورت نگیرد، 
این عوامــل منجر به کاهــش ارزش پول ملــی در این 
کشورها خواهد شــد.   برای جلوگیری از این رویداد در 
کشــور، یکی از راهکارها تسهیل 
کانال های ارتباطی با دنیای خارج 
به منظور نقــل و انتقال راحت تر 
کاالها و پول اســت. ایــن امر به 
معنی پیگیری لغــو تحریم ها یا 
حداقل کاستن از دامنه اثرگذاری 
آن هاســت. از طرفی می توان به 
افزایش ســهم صادرات غیرنفتی 
در اقتصــاد به عنــوان راهکاری 
برای افزایش عرضه ارز به کشــور 
نگریســت. کاهــش ارزش پول 
ملی در ســال های اخیر به همراه 
آثار زیان بار خود، فرصتی بســیار 
مناســب برای صادرات کاالهای 
داخلی و عرضه آن ها در بازارهای 
بین المللی با قیمتی رقابتی است. 
تقویــت بخش خصوصــی برای 
ورود به بازارهــای جهانی به این 
منظور امری ضروری اســت که 
می تواند منجر بــه افزایش تولید 
ناخالص ملی، باال رفتن اشــتغال 
 و جلوگیــری از افزایــش نرخ ارز 

شود.

باالرفتن سهم 
درآمدهای مالیاتی

دیگر راهــکار مؤثــر برای 
جبــران کســری بودجه، 
افزایش ســهم درآمدهای 
مالیاتــی در بودجــه بــه 
منظور جایگزین کردن آن 
با درآمدهای نفتی اســت، 
روندی کــه طی ســالیان 
اخیر شــدت گرفته است. 
میــزان وابســتگی بودجه 
کشور به نفت در سال های 
بــه   94 و   93  ،92  ،91
ترتیب برابــر 53، 45، 40 
و 33درصــد بوده اســت و 
ســهم درآمدهای مالیاتی 
نیــز از رقــم 34درصد در 
بودجه 93 به رقم بی سابقه 
50درصدی در بودجه 94 رســیده اســت. از آنجا که 
بخش بزرگی از اقتصاد ایــران از پرداخت مالیات معاف 
است، به نظر می رســد پیگیری سیاست افزایش نفوذ 
مالیاتی به جای افزایش ضریب مالیــات، تنها رویکرد 
قابل قبول برای افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط 
کنونی باشد. یکی از مشکالت اساسی در این حوزه عدم 
شــفافیت در فعالیت های اقتصادی بنگاه های بزرگ و 
شبه دولتی اســت، به طوری که بسیاری از کارشناسان 
اذعان دارند با وجود ظرفیت مالــی عظیم این بنگاه ها 
و پتانســیل باالی پرداخت مالیات، ایــن بنگاه ها عماًل 
مالیاتی پرداخت نمی کننــد. آمارها از معافیت مالیاتی 
حدود 43درصد از تولید داخلی کشــور حکایت دارند 
که رقم بسیار قابل توجهی محسوب می شود. چنانچه 
پیگیری های دولت و ســازمان امور مالیاتی در جهت 
اجبار این فعاالن اقتصادی به پرداخت مالیات مثمر ثمر 
باشــد، می توان امیدوار بود روند انتقــال بار درآمدی 
دولت از بخش فــروش نفت و مشــتقات آن به بخش 
مالیاتی شتاب بیشــتری گرفته و منجر به بهبود قابل 
توجه در شفافیت و کارایی بخش اقتصادی  شود. ضمن 
اینکه اصالح ســاختار نظام مالیاتی کشــور در جهت 
کاراتر کردن و به روز شدن آن می تواند به بهبود کیفیت 
در عملکرد دولت در زمینه جذب مالیات ها منجر شود. 

می تــوان امیدوار بود بــا اتخاذ سیاســت های صحیح 
اقتصادی آثــار زیانبــار کاهش بهای قیمــت نفت بر 
اقتصاد کشــور را به حداقل رســاند و شــاهد اهتمام و 
جدیت بیشتری برای کاهش وابستگی کشور به منابع 

نفتی بود.
 * دانشجوی MBA دانشکده مدیریت 
و اقتصاد شریف

کاهش قیمت نفت
چالش ها و فرصت های اقتصاد ایران

یکی از مشکالت اساسی 
در ایــن حــوزه عــدم 
فعالیت های  در  شفافیت 
اقتصــادی بنگاه هــای 
بزرگ و شبه دولتی است، 
به طوری که بســیاری از 
کارشناسان اذعان دارند با 
وجود ظرفیت مالی عظیم 
این بنگاه ها و پتانســیل 
باالی پرداخــت مالیات، 
این بنگاه ها عمالً مالیاتی 
پرداخت نمی کنند. آمارها 
از معافیت مالیاتی حدود 
43درصد از تولید داخلی 

کشور حکایت دارند

نگاه روشنفکران ایرانی به اقتصاد
دکتر طبیبان از استادان سابق دانشکده اقتصاد شریف در حاشیه مطلبی در نقد کتاب 
سرمایه در قرن بیست و یکم نوشته پیکتی اشاره ای به فضای مباحث اقتصادی در ایران 
کرده است: طی ده ها سال مسئله توزیع ثروت از مالحظه های فکری روشنفکران ایران 
بوده است. به نحوی که برخالف اکثر روشــنفکران غربی، اهمیت مرحله تولید ثروت 

در زندگی جوامع و سازوکار های آن و ســازماندهی برای تولید ثروت را به کلی به دست فراموشی سپرده اند. این 
پدیده یعني خالصه کردن همه وجنات جامعه انساني به یک خیال آن هم توزیع ثروت زورمدارانه و از قلم انداختن 

مهم ترین وجه حیات انسان یعني مولد بودن و کار مفید کردن، در کشور ما یک گرفتاری اجتماعی سیاسی است.

معضل سرمایه در گردش 
دکتر نیلی، استاد دانشکده اقتصاد در میزگردی گفت: سرمایه در گردش همواره یک 
نیاز مغفول بوده است. از ســال 90 با وقوع رویدادهایی مانند تحریم، جهش نرخ ارز و 
قیمت حامل ها، نیاز بنگاه ها به وجوه نقدی افزایش زیادی داشت. این اتفاق هم زمان 
شد با اجرای سیاســت های انقباضی بانک مرکزی که رشــد اقتصادی صفر درصدی 

ایجاد کرد. درخواست بنگاه ها از سیاست گذار تنها به حفظ سطح تولید فعلی تنزل پیدا کرد که الزمه آن سرمایه در 
گردش کافی بود. سیاست گذاران هم پذیرفتند که بانک های تجاری به هیچ وجه نباید تسهیالت عمده ای را بابت 

سرمایه گذاری بدهند و در عوض با گشایش خطوط اعتباری سرمایه در گردش شرکت ها را تأمین کنند.

اقــــــــــــــــــــــتصادی شماره 583  شنبه 19 بهمن 1392شاخص

عکاسی یکی از جدیدترین هنرهای  هنری
تجسمی است که این روزها فعاالن علی سینا اسالمی

هنری و عالقه مندان زیادی را به خود جلب کرده است. در 
دهه اخیــر دوربین های عکاســی دیجیتــال روز به روز 
همه گیرتر شــده اند و این امر ســبب آن شــده تا مردم 
به صورت حرفه ای یا از روی عالقه برای کســب درآمد، یا 
صرفاً تفریحی مشغول عکاسی شــوند. در ادامه مسیری 

برای عکاس شدن را به شما معرفی می کنیم.

چه دوربینی برای شروع مناسب است؟
انــواع مختلف دوربین هــای دیجیتالی که برای شــروع 
عکاسی مناســب اند کامپکت ها و دی اس ال آر ها هستند. 
تفاوت اصلــی این دو دســته در تعویض پذیــر بودن لنز 
آن هاســت. البته علی االصــول یــک دی اس ال آر دارای 
سنسور بزرگ تری نسبت به یک کامپکت است و کیفیت 
خروجی اش به مراتب باالتر اســت. کافی است از خودتان 
یک سؤال بپرسید تا برایتان روشن شود دوربین های کدام 
دسته بیشــتر به دردتان می خورد. اینکه آیا به طور جدی 
می خواهید عکاســی را پیش بگیرید یا صرفاً تفریحی. به 
وضوح اگر با جدیت به عکاسی فکر می کنید دوربین  های 
دی اس ال آر برایتان مناسب تر هستند و در غیر این صورت، 
به شما پیشــنهاد می کنیم از کامپکت ها استفاده کنید تا 
سبکی و ســادگی آن ها به کارتان بیاید و مطمئن باشید 
مستقل از اینکه دوربینتان از کدام دسته است، می توانید 

به سادگی در عکاسی پیشرفت های چشمگیری کنید.

کالس یا کتاب؟
پس از اینکه دوربین عکاســی خود را انتخــاب کردید، 
حال وقت یادگیری فرا رســیده. در اولین قدم باید نحوه 
صحیح کارکردن با دوربین دیجیتال را بیاموزید. به تجربه 
ثابت شــده آموزش این مرحله از طریق کالس و رو در رو 
بسیار ساده تر است تا از طریق کتاب، چراکه کاماًل عملی 
اســت. در مرحله بعدی شــناخت نور و قواعد نورپردازی 
و ترکیب بندی مطرح می شــوند و البته درک پرسپکتیو 

و اعوجاج. کتاب های مصور بســیار زیادی در این بخش 
نوشــته شــده اند که 2 تا از بهترین آن هــا ترکیب بندی 
در عکاســی و رنگ در عکاســی هارلد مانته هستند. هر 
سر فصل می تواند درس یک هفته ای شــما باشد. یعنی 
پس از مطالعــه یک هفته وقت تمرین برایش مشــخص 
کنید و سپس به سراغ ســرفصل بعدی بروید. این دقیقاً 
همان کاری است که کالس های عکاسی به طور جدی آن 
را پیش می گیرند. از اینجا به بعد است که هنرمند هرچه 
بیشــتر وقت بگذارد، بیشتر دیِد عکاســی پیدا می کند. 
به خاطر داشته باشــید که در عکاســی آنالوگ 10هزار 
عکس اولتان بدترین نتایج هستند. در عکاسی دیجیتال 

1میلیون عکس اولتان!

عکاسان بنام را دنبال کنید
بهترین تمرین عکاسی نگاه کردن به عکس های ارزشمند 
اســت. هیچ چیز به این اندازه عکاســی شــما را خوب 
نمی کند. به خاطر داشــته باشــید در دنیای امروز شاید 

میلیون ها نفر مشغول عکاســی باشند و عکس های بدی 
هم ثبت نکنند، اما از بین آن ها تنهــا معدود هنرمندانی 
هستند که ســبک و ژانر بخصوص خود را دارند. عکس ها 
را بر اســاس عکاس، ژانر و مجموعه های طبقه بندی شده 
ببینید. صفحات عکاســان حرفه ای و نــه صرفاً معروف 
 دارای نقدها و نکات با ارزشی هســتند. همچنین سایت

 www.akkasee.com فروم های با ارزشــی از عکاسان 
ایرانی دارد که مطالعه  شــان بسیار مفید هستند. اهمیت 
نقِد عکس در بســیاری از مواقع از خود اثر باالتر اســت. 
آثار ارزشمند را با نقدهایشــان دنبال کنید و سعی کنید 
عکس های خودتان را نقــد کنید. یک نقد مناســب در 
فضای مجازی حداقل چهار خط اســت و در بســیاری از 
مواقع به بیش از هشت خط هم می رسد. نقِد هنری کلید 
درک اثر خواهد بــود. اکثر مواقع نــکات مثبت و منفی 
عکس هایتان بعد از مدت ها به چشــم می آینــد. قبل از 
قراردادن عکس هایتان روی اینترنت حداقل یک ماه صبر 

کنید و از مرور عکس های قدیمی تان اصاًل نترسید.

چگونه یک عکاس آماتور شویم

جشنواره فیلم برلین
دیروز و در گرماگرم جشــنواره فجر، برلین هم شــاهد پهن شــدن فرش قرمز جشنواره 
معروف فیلمش بود.  شصت وپنجمین دوره این جشنواره با نمایش فیلم هیچ کس شب را 
نمی خواهد، ساخته ایزابل کواکست اسپانیایی شروع می شود. در بخش مسابقه، 19فیلم با 
هم رقابت می کنند که آثاری از ورنر هرتزوگ و ترنس مالیک هم در میان آن هاست. ریاست 

هیئت داوران در بخش مسابقه برعهده دارن آرونوفسکی 45ساله، کارگردان و خالق آثاری همچون نوح و قوی سیاه است. 
از ویم وندرس، کارگردان مطرح آلمانی به پاس یک عمر فعالیت هنری  تقدیر و خرس طالی افتخاری به او اهدا می شود. 

برلین از فرانچسکو رزی  هم تقدیر می کند و  فیلم مردان مخالف از او به نمایش درمی آید.

آرای مردمی جشنواره فجر
ارتباطات و اطالع رســانی سی و ســومین جشــنواره فیلم فجر اعالم کرد، بــا دریافت و 
شمارش 33957 رأی، فیلم های برگزیده در بخش آرای مردمی در روز چهارم جشنواره، 
عصریخبندان بــه کارگردانی مصطفی کیایی بــا امتیاز3/12، رخ دیوانــه به کارگردانی 
ابوالحســن داوودی با امتیاز3/09  و  کوچه بی نام به کارگردانی هاتف علیمردانی با امتیاز 

3/02 بوده اند.  تا پایان روز سوم جشنواره هم با شمارش 27298 برگ رأی تماشاگران به ترتیب فیلم های رخ دیوانه به 
کارگردانی ابوالحسن داوودی با امتیاز 23/3، فیلم عصریخبندان به کارگردانی مصطفی کیایی با امتیاز3/12 و فیلم کوچه 

بی نام به کارگردانی هاتف علیمردانی با امتیاز3/02 تا این تاریخ به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

۱۱ نکته برای عکاسی خیابانی
بــه 11 نکته مهم دربــاره عکاســی خیابانی از 
kim Eric   اشــاره می کنیــم. ایــن عــکاس 
کره ای آمریکایی طــی مقاله ای بــا نام »103 
نکته ای که درباره عکاسی خیابانی یاد گرفتم« 
تجربیات چندین ساله اش را منتشر کرده است.

در عکاســی خیابانــی بیش از آنکــه دنبال   -
جواب دادن به ســؤالی باشــید، دنبال طرح 

مسئله باشید.
عکاســی با یک دوربین، لنز و نرم افزار ادیت   -
ثابت بســیار مفید اســت تا پــس از پیروی 
از ســبک های مختلف نهایتاً به سبک خود 

برسید.
بهترین کیف دوربین در عکاســی خیابانی،   -
کیف دوربین نداشــتن اســت. هیچ لحظه 
قطعی از یک واقعــه وجود ندارد و شــما با 
گرفتــن چندین عکــس پیاپــی موفق تر 

خواهید بود.
99درصد عکس هــای خیابانی با پس زمینه   -
شــلخته از بین می روند. البته این به معنای 
اســتفاده از دیافراگــم باز و ســاختن بوکه 

نیست! با دیافراگم 5 تا 11 عکاسی کنید.
هیچ ادیتی نمی تواند یک عکس بد را تبدیل   -
به عکس خوب کند. البتــه اکثر عکس های 

خوب ویرایش شده هستند.
عنوان های جــذاب و قشــنگ عکس های   -

خیابانی را بهتر نمی کنند!
برای خودت عکــس بگیر نه دیگــران. اصاًل   -
یک جمله معروف می گوید »درون خودت را 
عکاسی کن!« کیفیت دنبال کنندگان صفحه 

اجتماعی ات مهم تر از تعدادشان است.
عکس گرفتــن از شــخصیت های معروف   -
لزوماً کافی نیســت! باید آن ها را در یک کادر 
مناســب یا یک ژســت مربوط به اخالقیات 
خودشــان ثبت کنــی. از میــان اجراهای 
خیابانــی به نــدرت عکس هــای خوبــی 

در می آید.
نگران ایــن نباش که عکس هایــت به عنوان   -
»عکس های خیابانی« نام برده می شوند یا نه. 
فقط سعی کن عکس با مفهوم و به یاد ماندنی 
بگیری. عکس برداری از آدم های بی خانمان 
کلیشــه ای تر از آن هســتند کــه یک ثبت 

ارزشمند محسوب شوند.
نمایش حقیقت، کار عکاس خیابانی نیست   -
و درواقع وظیفه عکاس خبری اســت. پس با 
ســوژه هایت صحبت کن و هدایتشان کن به 
سمتی که عکست زیبا تر شــود. قرار نیست 
تمام عکس هایت کاندیــد »ثبت لحظه ای و 

واقعی« باشند.
لنزهای با فاصله کانونــی متغیر یا اصطالحاً   -
زوم از اینکه روزی عــکاس خیابانی بزرگی 
شوی جلوگیری می کنند. به دنبال لنز های 
ثابــت 35 میلی متــر بــرو. 28 میلی متر و 
50 میلی متر هم گزینه های خوبی به حساب 

می آیند.

دریچه هنـــــــــــــــــــــــــری

عکاس باشی

فیلتر های کلوزآپ
فیلترهای کلوزآپ یکی از کاربردی ترین فیلترها برای عکاسی ماکرو هستند. ساختار 
این نوع فیلتر کاماًل همانند عدسی ذره بین است با این تفاوت که این فیلترها به اندازه 
بزرگنمایی شان درجه بندی شده اند. این روزها معموالً 3 عدد فیلتر، با بزرگنمایی های 
+1، +2 و +4 در یک بسته قابل خریداری هســتند. وظیفه اصلی این قطعات این است 
که تا حد محسوسی سوژه عکاسی شما را بزرگ تر می کنند و همچنین مینیمم فاصله 
فوکوس یا ماکروی لنز را کاهش می دهند.  به شــما پیشــنهاد می کنیم قبل از هزینه 
کردن، این فرایند را با یک ذره بین ســاده امتحان کنید و مطمئن شــوید. دقت کنید 
ذره بین را روی لنزهای نرمال )یعنی 50 میلی متِر فول فریم( یا بیشــتر از آن استفاده 
کنید تا نتایج بهتری به دســت آورید. همچنین این فرایند بــرای عالقه مندانی که با 
گوشی موبایل عکاســی می کنند امکان پذیر است. در هنگام اســتفاده روی گوشی 

پیشنهاد می شود عدسی با بزرگنمایی بیشتر استفاده شود.

1393 آذر   8 شنبه    626 شماره 



 باالتر از کارشناسی ها 
اخراج می شوند

علی کیاکاظمی تو این مدت کــه ما نبودیم 

خیلی اتفاق ها افتاد. از آنجا 
کــه بخــش عمــده ای از 
دانشجویان شریف در ایام 
امتحانــات حتــی متوجه 
جام ملت های آسیا هم نشــده اند خیلی سریع 

چندتایی از آن ها را برایتان مرور می کنیم.
طی این مدت شــورای صنفی حدود 20-15 
نامه سرگشــاده و بیانیه صادر کــرد که از دبیر 
گروه های دانشجویی تا معاون وزیر خطاب این 
نامه ها بودنــد. منابع آگاه خبــر از تالش برای 
ارســال نامه به رئیس جمهــور داده بودند که 
خوشبختانه با دخالت معاون آموزشی و فیصله 
ماجرای پذیرش بدون کنکور این قضیه منتفی 

شد.
تیم ملی ایران در مرحله یک چهارم نهایی جام 
ملت ها با شکســت در برابر عراق حذف شــد. 
امیر قلعه نویــی بعد از این حــذف صاف صاف 
زل زد تــوی دوربین و گفت که ســردار آزمون 
از کشــفیات وی در ســپاهان بوده است. بعد از 
ایــن اظهار نظر ناخودآگاه ذهــن ما رفت طرف 
ماجرای مریم میرزاخانی. البته بدون هیچ دلیل 

خاصی همین طور یهویی!
خبر بعــد اینکه باالخــره مدیر جدیــد مرکز 
خدمــات ماشــینی و فنــاوری اطالعــات 
دانشــگاه منصوب شــد. ظاهــراً بعــد از این 
تغییر ارتباط شناســه شــریف پایدار تر شده. 
بــه عبارتی همــان چندرغاز بیــت و بایتی که 
تحویل دانشــجویان می شــد حداقــل قطع 
 نمی شــود کــه خــوب لنگه کفشــی اســت 

در بیابان. 
چند روز پیش هم این مرکز آمــار بامزه میزان 
مصرف اینترنــت را در هر دانشــکده ارائه کرد 
که دانشــکده مکانیک با 32 مگا بیت )احتماالً 
در هر ثانیه!( بیشــترین میــزان مصرف را دارد 
و بعــد از آن کتابخانــه مرکزی بــا 6 مگ قرار 
دارد کــه طبیعتــاً نتیجه می گیریم شناســه 
شــریف در دانشــکده مکانیــک اجرا نشــده 
اســت. نکته جالب این اســت کــه طبق این 
 آمار دانشــکده عمران کاًل از اینترنت استفاده 

نمی کند!
وب ســایت دانشــگاه طی اطالعیــه ای برای 
شــغل کارشــناس حقوقی اعالم نیــاز کرد. 
نکته بامزه اینجاســت که فرد مــورد نظر حتماً 
بایــد دارای مــدرک کارشناســي در یکي از 
رشــته هاي تحصیلي حقوق، حقــوق قضایي، 
فقه و حقوق اســالمي باشــد و اگر احیاناً بعداً 
مشــخص شــود که مدرک باالتری داشــته، 
اخــراج می شــود. متقاضیــان دارای مهارت 
ICDL از اولویــت بیشــتری برخوردارنــد! 
به نظر می رســد باالخره مســئوالن دانشگاه 
 راه مبــارزه بــا سوء اســتفاده از نام شــریف را 

پیدا کرده اند!

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به همه کنکور ارشــد داده ها. تقدیم می کنیم به همه آن هایی که روز و شب درس 
خوانده اند. تقدیم می کنیم به آن استوارانی که می دیدند دانه دانه دوستانشان برای ادامه تحصیل، بدون زحمت و مشقت 
کنکور به سمت کشور های بیگانه رهســپارند و احتماالً روز کنکور در ســواحل بیگانه آفتاب می گیرند، اما ناامید نشدند و 
پای ایران ماندنشان ماندند. تقدیم می کنیم به آن غیر شریفی هایی که بعد از کنکور ارشد ذوق شریفی شدن دارند. تقدیم 
می کنیم به شریفی هایی که یک عمر ناله کردند که: »ای بابا! این چه دانشگاهیه؟ اشتباه کردم اومدم شریف اصن!« اما باز هم 
شوق شریفی شــدن دارند. در آخر هم تقدیم می کنیم به همه پردیسی های عزیز که در دسته های باالیی نمی گنجند کاًل!

تقدیم می شود به

صفحـــــــه آخـــــــــر

یکی از تخصص های ویژه ملت عزیز 
و شــریف بحث های سیاسی است. 
بحث سیاسی با گوشــت و پوست 
ایرانی جماعت ممزوج شده است و 
بعید اســت تا قرن ها این امتزاج از 
بین برود. ولی تخصص ویژه تر آن است که هر مسئله ای 
را به مباحث سیاسی گره بزنی. حتی اگر تخصص اول را 
هم منکر شــویم، تخصص برتر دوم را محال است کسی 
تکذیب کند. البته در این تخصص هــا مدارج و مراتبی 
هم وجود دارد که حد اعالی آن را می توان در راننده های 
محترم تاکســی دید. در زیر برخی از مثال های عینی را 
آورده ایم که برداشت های سیاسی یک راننده تاکسی از 

یک واقعه عادی و روزمره را نشان می دهد:
     ماشین پنچر می شود.

تحلیل: چرخ ماشــینم بچرخه، می خوام صد سال سیاه 
سانتریفیوژ  نچرخه.

     مسافر پول خرد ندارد که بدهد.
تحلیل: معلومه دیگه وقتی 3هزارمیلیارد 3هزارمیلیارد 

بخورن، دیگه پول خرد ندارن که به ماها بدن.
     لنت ترمز ماشین سوت می کشد.

تحلیل: به جای اینکه هر مــاه برید با جان کری جی جی 
باجی بشــید، برید رابطه تون رو با چین خوب کنید که 

جنس بنجل نندازه بهمون.
     مسافر در را محکم می کوبد.

تحلیل: مشخصه گروه فشاره ها! با در ماشین هم جنگ 
و دعوا داره. 

     مسافر در را آرام می بندد و در بسته نمی شود.
تحلیل: این هم وضــع مملکت ما، مــردم بدبخت پول 
ندارن غذا بخورن، قوت غالبشــون شــده نون و ماست. 

دیگه جون ندارن در ماشین رو هم ببندن.
     عابر پیاده ای ناگهان جلو ماشــین ســبز می شود و 

مجبور می شود ترمز شدیدی بگیرد.
تحلیــل: کوری دیگــه که ماشــین به ایــن بزرگی رو 
نمی بینی. معلومه. اگه کور نبودی، هر چی این تلویزیون 

می گفت چشم بسته باور نمی کردی.
     مسافری سوار ماشین می شــود و از شرایط ممکت 

تعریف می کند و پیاده می شود.
تحلیل: حتماً نون خور حکومته. شــکمش رو دیدید، از 

بس خورده بود داشت می ترکید.
     مسافری سوار ماشین می شــود و از شرایط مملکت 

گالیه و شکایت می کند و پیاده می شود.
تحلیل: فکر کرد مــا نفهمیدیم، از بچه های باالســت، 

اومده از زیر زبون ما حرف بکشه بیرون. خودتی داداش!
     مأمور راهنمایی رانندگی جریمه اش می کند.

تحلیل: معاون اول مملکت میلیارد میلیارد باال کشید، 
6 سال طول کشید براش جریمه بریدند. به ما که رسید 

جریمه آنی شد؟
     مأمور راهنمایی رانندگی حواســش نیست و راننده 

خالف کرده و از کنارش می گذرد.
تحلیل: ســربازهای مملکت معلوم نیســت حواسشون 
دنبال چی هســت. تازه دلمون رو خوش کردیم می گیم 

آمریکا رو تو سه سوت با خاک یکسان می کنیم.
خالصه آنکه هر چه سن و سال و تجربه باالتر باشد، تحلیل ها 
پیچیده تر می شــود. مثاًل راننده ای کــه از زمان رضاخان 
می راند، برایتان تحلیل سیاسی تاریخی هم می تواند ارائه 
دهد. البته خطی که راننده در آن می راند هم در تحلیل ها 
بی تأثیر نیست. مثاًل وقتی به سمت باال شهر براند، تحلیل ها 
رنگ و بوی امپریالیســتی پیدا می کند و وقتی به ســمت 
پایین سرازیر می شود، کاماًل کمونیستی می شود. حاال شما 

بگویید مردم ما تحلیل سیاسی نمی دانند!

حرف ها و مشکالت شما، همین جا بدون سانسور. 
فقط یه  کم رعایت کنید خانواده رد می شه!

۰939.6613:  سالم، لطفاً به مســئولین بگید که یه 
فکري به حال کالس الف1 بکنن، خیلیییي گرمه، واال 
ما ســرکالس اصن نمي تونیم به حرفاي استاد گوش 

کنیم. فک کنم دما به 50 هم برسه! :/
   بله هوا خیلی گرم شــده! چیلر ها رو 

خاموش کنن هم اتفاق خاصی نمی افته.
۰912.8212:  ســالم! مــن مســئول جــواب دادن 
اس ام اس های روزنامه شــریفم. خواســتم بگم خیلی 

بی نمکم! خدا نگهدار.
   ولی شما مثل اینکه خیلی بانمکی. :دی

۰93۰.155۰: »فرجه« شوخی کثیفی بود که دانشگاه 
امسال با ما کرد!

   پادرهوا، سردردیوار.
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بسوزه پدر تجربه

اولی: یادته سال اول چقدر می رفتیم سالن 
جباری واسه بسکت؟

دومی: آره! بعد از دو سال باالخره ورزش رو 
به کمک سیگار ترک کردیم.

اولی: درس ارائــه نمی دن دانشــجو بیکار 
می مونه همین می شه دیگه.

دومی: اصاًل بسوزه پدر عاشقی!

مکان: باغ دلگشا

عکس و مکث


