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 لطفًا نظم موجود را 
برهم نزنید/ بزنید

درس طراحــی هواپیما برای 
هوافضایی ها، حکــم تیر آخر 
چهار سال کارشناسی را دارد 
و از فرط عظمت، در دو بخش 
ارائه می شود. این بار اما سایت 
آموزش شگفتی خاصی برای 
بخش دوم طراحی داشت: اســتادی جدید و ناآشنا! 
دکتری اش را از دانشگاه آزاد گرفته است، رزومه اش 
یافت نمی شود و صحبت های همکاران صنعتی اش 
نگرانی ها را بیشتر می کند.  استاد جوان تری که چند 
سالی اســت عهده دار ارائه درس اســت، این بار ارائه 
هم زمان دو بخش طراحی در یک تــرم را نپذیرفته 
و رئیس دانشــکده عدم آمادگی گزینه های داخلی 
تدریس را سبب رفتن سراغ گزینه خارجی می داند. 
به طور میانگین ساالنه یک تقاضای دانشجویی برای 
ارائه درس توسط استاد داخلی باسابقه تر با بن بست 

روبه رو شده است.
پرده نخست )پیش از انتخاب واحد(

درخواست های دانشجویی مجزا برای ارائه موازی دو 
بخش طراحی توسط اســتادان داخلی با موافقت دو 
استاد روبه رو شده است. گویی همه چیز مهیاست که 
استاد مدعو پا به شریف نگذارد! اما مدیر گروه آموزشی 
مربوط اعــالم می کند اکنون دیر شــده و صالحیت 
اســتاد مدعو برایمان اثبات شــده اســت. هم زمان 
دانشــجویانی که چند سالی اســت خاطره خوبی از 
کیفیت استادان مدعو ندارند، نامه ای با حدود یکصد 
امضاء به رئیس دانشکده فرستاده اند و تغییر روند را 

خواستار شده اند.
پرده دوم

اســتاد مدعو در جلسه نخســت درس می گوید نه 
خود ادعایی در طراحــی دارد و نه هیچ کس دیگر در 
ایران می توانــد ادعایی در طراحی هواپیما داشــته 
باشد. درخواست دانشــجویان منجر به حضور استاد 
باســابقه تر ســرکالس درس می شــود. سیالبس 
پیشنهادی استاد مدعو برای درس چندان شباهتی 
به آنچه باید باشــد، ندارد. ایشــان از استاد کهنه کار 
می خواهند که سیالبس اصلی درس را در اختیارشان 
بگذارند. جلســه بعدی و در حضور مدیر گروه، استاد 
مدعو خود را شاگرد استاد کهنه کار می خواند و عنوان 
می کند در حضور ایشان جسارت تدریس نمی کند. 
استاد قدیمی تر پاســخ می دهد صالحیت شما برای 
تدریس توسط گروه تائید شده، پس حضور من نباید 
خللی در روند تدریســتان ایجاد نماید. جلسه ناتمام 

می ماند.
پرده سوم

استاد باسابقه تر در پاســخ درخواست دانشجویان، 
طی نامه ای به رئیس دانشــکده اعالم می کند حاضر 
اســت دروس طراحی 1 و 2 را در این ترم و ترم آینده 
تدریس کند. دانشجویان نارضایتی خود را با مدارک 
به مسئوالن دانشگاه ارائه می کنند. ایمیلی با عنوان 
»جمعی از دانشــجویان دانشــکده« برای تمامی 
استادان دانشــگاه ارسال و استاد باســابقه تر متهم 
به برهم زدن نظم موجود می شــود. بیش از نیمی از 
دانشــجویان کالس نیز در تالش برای اخذ درســی 
دیگرند تا با حذف این درس، خللی در روند فراغتشان 

از تحصیل ایجاد نشود.
اینجا دانشگاه شــریف اســت که بر فراز پنجاه سال 
زحمــت و خــون دل، همواره بــه خــود بالیده که 

بهترین ها را داشته است. شریف را شریف بخواهیم. 
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به ما بپیوندید  واقعیت افزوده
برای استفاده از اپلیکیشن چیتار،   

 بعد از نصب از آدرس
 ee.sharif.edu/~khoram/cheetar.apk 
از صفحه روزنامه عکس بگیرید و از محتواهای 

افزوده آن استفاده کنید.  البته صفحه ای که 
عالمِت داشتن واقعیت افزوده را داراست.
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فوتسال
هفته هشتم لیگ فوتســال با برگزاری پنج بازی دنبال می شود. در اولین بازی فردا 
و از ســاعت 11 مکانیک به مصاف کامپیوتر می رود و از ساعت 12 ریاضی-صنایع با 
انرژی بازی می کند. مهم ترین بازی فردا هم از ســاعت 13 بین م.شیمی و پردیس 
برگزار می شود. م. شیمی که بازی هفته قبلش با انرژی به تعویق افتاده و اگر آن بازی 

برگزار می شد، احتماالً صدرنشین جدول بود، به سراغ پردیسی می رود که هفته قبل سلسله بردهای پی در پی 
مواد-هوافضا را متوقف کرد. دوشنبه هم دو بازی مهم برگزار می شود که در اولی مواد-هوافضای صدرنشین به 

مصاف برق می رود و عمران که در جایگاه دوم جدول است با شیمی-فیزیک دیدار می کند.

داستان اسباب بازی
احتماالً در کودکی به فکر داشتن اسباب بازی رؤیایی که فقط در ذهنتان جا داشته، 
افتاده اید. مســابقه ملی طراحی و ساخت بازی و اســباب بازی  شریف فرصتی برای 
عینی کردن این تصور ذهنی بود که آخر این هفته به کار خود پایان می دهد. از 5 تا 8 
اسفند نمایشگاه صنعت اسباب  بازی در طبقه سوم سلف برپاست که هم فال است و 

هم تماشا. هم اسباب بازی های ساخته شده را می بینید و هم در ایستگاه بازی مشغول می شوید.  داوری نهایی ۷ 
و 8 اسفند هم در سلف انجام می گیرد. در نهایت روز 8 اسفند، برنده ها در سالن جابر مشخص می شوند. مسئول 

برگزاری این برنامه وبگاه خانواده دانشگاه بود.
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گزارش رقابت های نفــوذ و دفاع در فضای 
تــا   2۷ دوشــنبه  از  مجــازی 
چهارشــنبه 2۹ بهمن ماه در دانشکده کامپیوتر برگزار 
شــد. این پنجمین دوره مسابقات آپاشــریف بود. آپا 
مخفف آگاهی رســانی، پشــتیبانی و امداد اســت. آپا 
شــریف، تنها مرکزی اســت که در ســال های اخیر 
به صورت مســتمر اقدام به برگزاری این مســابقات در 
کشور کرده.  دکتر امینی، عضو هیئت علمی دانشکده 
کامپیوتر و مدیــر اجرایی مرکز آپا شــریف و البته این 
مسابقات، در مصاحبه با خبرنگار روزنامه شریف، هدف 
از برگزاری این مســابقات را این گونه شــرح می دهد: 
هدف از برگزاری این مســابقات، تشویق دانشجویان و 
دانشــگاهیان به فعالیت در این حوزه اســت تا بتوانند 
توانمنــدی تخصصــی به دســت آورده و بتوانیم در 
بلند مدت، نیروی متخصص در این زمینه با توانمندی 
خوب داشته باشیم. مســابقات، محرکی برای پرورش 

نیرو و ارتقاء سطح توانمندی نیروهای موجود است.

ایــن دوره از رقابت ها در شــش محور مســابقه فتح 
پرچم)تکنیک های نفــوذ و دفاع)، مســابقه امنیت و 
اعتمــاد ســخت افزار)تروجان های ســخت افزاری)، 
معرفی تکنیک ها و روش هــای خالقانه در نفوذ و دفاع، 

طراحی کاریکاتور و پوســترهای ترویجــی در زمینه 
آموزش و ترویــج مفاهیم امنیت در فضــای مجازی، 
کشــف شــواهد رایانه ای)فارنزیــک) و کارگا ه های 
آموزشــی و تخصصی برگزار شــد و تیم های راه یافته 
از مرحله مجــازی، در دور نهایی مســابقات به رقابت 
پرداختنــد. دکتر امینی دربــاره تفاوت ایــن دوره از 
مســابقات با دوره های قبلی گفت: در این دوره محور 
امنیت سخت افزاری اضافه شد و مسابقه فارنزیک عماًل 
توسط پلیس فتا طراحی شــد. حتی جایزه نهایی آن  را 
هم پلیس فتا اهدا می کند. مســابقه فتح پرچم امسال، 
در بخش بین المللی با جدیت بیشــتری برگزار شــد و 
تعداد تیم های شــرکت کننده بیش از دوره های قبلی 
بود. امســال 8۷۰ تیم از کشــورهای مختلــف در این 
مسابقه شرکت کردند که در دوره نهایی، تنها تیم های 

ایرانی حضور دارند. 
امسال بخش دانش آموزی فتح پرچم حذف شد چرا که 
سال گذشته آن طور که باید و شاید از آن استقبال نشد 
و تنها چند دبیرستان فعال در این حوزه ها داریم.  تعداد 
تیم های نهایی شــرکت کننده در ایــن دوره، 1۷ تیم 
بودند که هم تیم های آزاد و هم  تیم های دانشجویی در 

آن شرکت کردند. 
 دکتر امینــی درباره اهمیت توجه بــه بحث امنیت در 

فضای مجازی می گوید: بحث امنیت مجازی، هنوز در 
کشــور به حد کافی جدی گرفته نشده است و برخالف 
وجود درک صحیح در بحث امنیــت فیزیکی، به بحث 
امنیت فضای مجازی آن طور که باید و شــاید پرداخته 
نشده است و مشکل اصلی این اســت که در کشور نیاز 
بســیار زیاد اســت، اما نیروی متخصص کافی در این 
زمینه نداریم و الزم اســت که مجموعه دانشــگاهیان 
و شــرکت های دانش بنیان فعال در ایــن حوزه کمک 
کنند که این حوزه رشد پیدا کرده و اولین کاری که باید 
صورت بگیرد، تقویت نیروی انســانی است. تحقق این 
مهم نیازمند مشارکت دانشگاه ها و برگزاری دوره های 
تحصیلی مرتبط با این زمینه هاســت. همچنین برای 
پیشــرو بودن در این حوزه نیازمندیــم که بحث های 

پژوهشی را هم مدنظر قرار دهیم. 

رقابت های نفوذ و دفاع در دانشکده کامپیوتر

کاله  سفیدها
جلسات خبرخوانی انجمن اسالمی، از امروز   
و هر شنبه ساعت 12 در دفتر انجمن اسالمی 

برقرار است. 
مرکــز کارآفرینی دوره آموزشــی مدیریت   
پروژه براســاس اســتاندارد PMBOK را 
در روزهای چهارشــنبه ششــم و سیزدهم 
اسفندماه ساعت 13 تا 1۹ و پنجشنبه هفتم 
و چهاردهم اسفندماه ساعت 8 تا 15 برگزار 
می کند. اگر می خواهیــد بدانید قضیه از چه 
 karafarini.sharif.ir قرار است، به سایت

سری بزنید.
کانون شــعر و ادب، آموزش زبــان و ادبیات   
ترکی آذری را برپا کرده است. زمان برگزاری 
این کالس روز های شنبه از ساعت 16:3۰ تا 
18 در کالس الف۹ اســت. برای ثبت نام هم 
پرواضح اســت که باید به کجــا بروید: دفتر 

کانون شعر و ادب. 
برنامه ارائــه آزاد قرار اســت در این ترم هم   
برگزار شــود. در ایــن برنامه دانشــجویان 
کتابی را بــرای دیگر بچه هــا ارائه می کنند. 
اگر متقاضی شــرکت در این برنامه هستید، 
عنوان کتاب مورد نظرتان را به آدرس ایمیل 

ketab.bsut@gmail.com   بفرستید. 
پژوهشــگران شــریف باز هم دســت به   
نوآوری زدند، ایــن بــار در زمینه صنعت 
برق. پژوهشــگران مقطــع دکتری روش 
جدید سیســتماتیک را برای ارزیابی کامل 
کلیدهــای قــدرت در شــبکه توزیع برق 
پیشــنهاد کرده اند. به امید دســتیابی به 

روش های نوین دیگر.
فستیوال موسیقی شریف از ۹  تا 12 اسفند   
از ســاعت 1۷:3۰ در ســالن آمفی تئاتر برپا 
می شــود. بچه های کانون موســیقی همه 
سلیقه ها را در نظر گرفته اند و در سبک های 

کالسیک، راک و سنتی برنامه دارند.
همان طور که قباًل هم گفتیم،استارتاپ تریگر   
از امروز تا آخر هفته، در ســالن چند منظوره 
 دانشگاه برگزار می شــود. اطالعات بیشتر: 

 Setak.sharif.ir
امروز و از ســاعت ۹ تا 11 صبح، سخنرانی   
علمی با موضوع تقویت و ســاماندهی بازار 
آب با حضور ســخنرانی برایــان چترتون، 
مشــاور فائو و نماینده مجلس و وزیر سابق 
کشاورزی اســترالیا در سالن جابر بن حیان 
 برگزار می شــود. پخــش آنالیــن برنامه: 

.www.civil808.com

گزارشی از یک کار خیر
چند هفته قبل جوان معلولی که حتی نشستن روی ویلچر برایش سخت بود، توسط یکی 
از دانشجویان به گروه فردای سبز معرفی شد. به دلیل سکونت او در طبقه پنجم یک خانه 
بدون آسانسور، جابه جایی و رفت و آمد برای درمان عماًلً غیر ممکن شده بود و وی حتی از 
ادامه تحصیل در دانشگاه نیز باز ماند. خالصه اینکه خانواده مذکور با مشورت گروه تصمیم 

به نقل مکان به خانه ای در طبقه همکف گرفتند و پس از پیدا کردن خانه و برای نهایی شدن قرارداد آن دو میلیون تومان 
برای رهن کم داشتند. هفته گذشته و به همت گروه خیریه فردای سبز، مبلغ مورد نظر برای خانواده مذکور جمع آوری 

و به حسابشان واریز شد. خدا خیرتان دهد.

دانشجوها فیلمساز می شوند
در میان فارغ التحصیالن شــریف، می توان انواع حرفه ها را مشــاهده کرد. از مهندس و 
دانشمند بگیر تا روزنامه  نگار و نویسنده و این اواخر هم فیلمساز. شاید شما هم استعداد 
پنهان دارید و از آن بی خبرید. جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی نهال فرصت خوبی است 
برای محک استعداد فیلمسازی. مسابقه شامل دو بخش است. بخش اول »فیلم کوتاه« 

است که شامل موضوعات، داستانی، مستند، تجربی، انیمیشن و فیلم ســال اولی )برای دانشجویان کارشناسی 
ورودی ۹2) می شود. بخش دیگر »پوستر و عکس« است که عکس و پوستر فیلم است. این مسابقه دوازدهمین دوره 

برگزاری خود را پشت سر می گذارد. اگر قصد فیلمسازی دارید، بد نیست به سایت nahalfestival.ir سری بزنید. 

عکس خبری

اول هر ترم، مغازه های انقالب آباد می شوند و جیب 
دانشجویان خالی. مخصوصاً در چند سال اخیر که 
قیمت کتاب خیلی باال رفته اســت. این را بگذارید 
کنارِ کتاب های مانده در قفسه کتابخانه تان که مال 
چندین ترم گذشته اند و کلی جا اشغال کرده اند. این 
عوامل باعث شــده که از یک سال پیش، ابتدای هر 
ترم جلوی ساختمان ابن سینا میز ها و قفسه هایی 
برای فروش دست دوم کتاب های درسی برپا شوند. 
نمایشگاه کتاب این ترم هم برگزار شد و تا دوشنبه 
به کار خود ادامه می دهــد. از نکات مثبت این دوره، 
فروش کتاب های غیر درســی بود. البته بیشترین 

تقاضا را کتاب فیزیک هالیدی و ریاضی 2 داشتند.
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گرامیداشت روز مهندس
اگر نمی دانستید، بدانید که سه شنبه روز والدت خواجه نصیرالدین طوسی است و روز مهندس. 
فرهنگستان علوم نیز چند سالی است که به مناســبت این روز، مراسم تجلیل از برگزیدگان 
مهندسی کشور را برگزار می کند. سومین دوره تجلیل از استادان برجسته مهندسی کشور، 
یازدهمین دوره تجلیل از مهندسان برجسته کشور و سومین دوره تجلیل از دانشمندان جوان 

برجسته مهندسی کشور در این آیین برگزار می شود. در دوره قبل این مراسم، چهار استاد شریفی در بین یازده فرد برگزیده 
حضور داشتند که امسال دکتر ناطق دانشکده مواد و دکتر وفایی دانشکده عمران از شریف در لیست سه نفره استادان برجسته 

مهندسی حضور دارند و در مهندسان برجسته و دانشمندان جوان برجسته مهندسی شریف نماینده ای ندارد.

ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل اردیبهشت ســال آینده در دانشگاه برگزار 
می شود. شــاید به نظر وقت زیادی بیاید؛ اما برای ارسال مقاله فقط تا 12 اسفند وقت باقی 
است. البته برای ثبت نام در برنامه های جانبی همایش تا فروردین ۹4 وقت دارید. عالوه بر 
سخنرانی که جز جدانشدنی تمام همایش هاست، این برنامه شامل کارگاه های آموزشی، 

میزگردهای تخصصی و نمایشگاه تجهیزات جانبی هم می شود. این همایش به صورت دو ساالنه از سال 84 کار خود را 
در دانشگاه شروع کرد. دیگر برگزارکنندگان همایش انجمن مهندسی دریایی و قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک 

متحرک های دریایی هستند. برای ثبت نام یا آگاهی از جزئیات برگزاری همایش به سایتoiciran.ir مراجعه کنید.

 زنده شدن خاطره 
عصر بگم بگم! 

وقتــی محمدرضــا رحیمی،  پوریا علیمردانی

معاون اول محمود احمدی نژاد از 88 تا ۹2، این هفته 
برای گذراندن دوران محکومیتش به زندان اوین برده 
شد، ناخودآگاه یاد دوره چهارســاله ابتدایی ریاست 
جمهوری محمود احمدی نژاد افتادم وقتی که مدام 
از وجود اسامی مفسدان اقتصادی در جیبش سخن 
می گفت و البته افشــاگری واقعــی درکار نبود. یاد 
خاطرات تلخی که مرا با شخصیت سیاسی محمدرضا 
رحیمی آشــنا کرد. رحیمی در مجلس هفتم رئیس 
دیوان محاسبات بود و یک بار در حضور احمدی نژاد 
گفته بود: »در ســوریه یکی از مسلمانان به من گفت 
که من معتقدم اگــر بنا بود بعــد از پیامبر، پیامبری 
دیگر بیاید، آن احمدی نژاد بود. این ابراز احساســات 
برای ما افتخار بزرگی است و به برکت وجود شما، ما را 
مورد نوازش و احترام قرار می دادنــد.« او که چنین 
ســخن تملق آمیزی را در وصف رئیس جمهور وقت 
گفته بود، بعــد از روی کارآمدن مجلس هشــتم در 
ســال 8۷ از مجلس رفت و به عنوان معاون پارلمانی 
محمود احمدی نژاد به مجلس بازگشــت. از بخت و 
اقبال بندگان بود که نبوت ختم شده است! معاونت 
پارلمانــی در ســال های پایانــی دولت نهم 
بی حاشیه نبود. در ماجرای استیضاح کردان 
یک بار دیگــر و این بــار به واســطه یکی از 
کارمندان مطرح شــد کــه بــه نمایندگان 
امضا کننده استیضاح چکی 5میلیونی تعارف 
می کرد تا از اســتیضاح صرف نظر کنند، بلکه 
فرجی شــود.بگم بگم رئیس جمهور سابق در 
مناظره انتخاباتی ســال 88 بــه اوج خودش 
رســید و  البته او آنچه را گفــت که کم و بیش 
همه مردم کوچــه و بازار در گــوش هم نجوا 
می کردند و همین برایش رأی آور هم بود! بعد 
از انتصاب مشــایی به ســمت معــاون اولی 
رئیس جمهــور و بعد از انتخابات پرحاشــیه 
ســال 88 که بــا دخالت رهبــری مجبور به 
استعفا شــد، محمود احمدی نژاد که همه را 
شــوکه می کرد، این بار با انتخــاب رحیمی 
مطابق رویه اش رفتــار نمود.آخرین نمایش 
بگم بگــم در صحــن علنی مجلــس در 15 
بهمن ۹2 و ماجرای استیضاح شیخ االسالم و 
علیه علــی و صــادق الریجانی بــود، وقتی 
محمــود احمدی نــژاد فیلمــی از یکــی از 
برادران الریجانی را در صحن مجلس پخش 
کرد. پاســخ الریجانی بــه ایــن اتهامات و 
جمالت معروفش ضربات ســختی به منطق 
بگم بگــم وارد کــرد. حاال با زندانی شــدن 
رحیمی معلوم شــد که با دســتمال کثیف 
نمی تــوان شیشــه را پاک کرد. معلوم شــد 
مبارزه با فســاد نیاز به بگم بگــم ندارد، بلکه 
مبارز واقعی با فســاد به جای سوء استفاده از 
دانستن فساد حریف سیاسی، وظیفه دارد تا 
فســادهایی که می بیند را بعد از اثبات بلند 
بگویــد. ایــن گفتــن به جــای بگــم بگم 

راه انداختن، چاره کار است!

سیاحت در سیاست

مناظره بسیج دانشجویی با عنوان گزارش اولین جلســه از سلسله جلسات 
بررسی تاریخ انقالب، سه شــنبه هفته پیش در سالن 
دانشکده فیزیک برگزار شــد. موضوع این جلسه اما 
بررســی ماجرای مک فارلین بود که عباس سلیمی 
نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و علی 
شکوهی روزنامه نگار به مناظره با یکدیگر پرداختند. 
به گفتــه مجری برنامه، قرار اســت کــه برنامه های 
مناظره سیاسی بسیج دانشجویی به شکل منظم هر 

هفته در سالن دانشکده فیزیک برگزار شود.  
 سلیمی نمین در پاسخ به ســؤال مجری برنامه مبنی 
بر اینکه آیا مذاکــرات صرفاً در راســتای آزاد کردن 
گروگان های آمریکایی در لبنان بوده است یا اهداف 
دیگری را دنبال می کرده است، گفت: انگیزه آمریکا از 
فرستادن مک فارلین و هیئت همراه به ایران داشتن 
یک برگ مؤثر در صحنه معادالت سیاســی ایران بود 
که به این موضوع به روشــنی در گزارش تاور اشــاره 
شده و در خاطرات آقای هاشــمی نیز کدهایی وجود 
دارد که نشــان می دهد گزارش تاور مورد تأیید است 
و آمریکایی ها بی تردید بــه دنبال ایجاد راه حل هایی 

برای بهبود روابط با ایران بودند. 
سلیمی نمین گفت: هاشمی در 13 آبان 65 اعالم کرد 
که امام فرموده بودند بررسی کنید هیئت آمریکایی با 
چه هدفی آمده است، یعنی آقای هاشمی خودش به 
این موضوع اذعان می کند که امــام از  ترکیب هیئت 
آمریکایی و هدف آن ها اطالع نداشت. اما اینکه تصور 
کنیم هیچ کس از این موضوع مطلــع نبوده و هیئت 
آمریکایی بدون تضمین از مقامات عالی کشــور وارد 

ایران شده اند، ساده انگاری اســت، چرا که خاطرات 
آقای هاشمی  نشــان می دهد که او کاماًل از کیفیت 
ورود مقامات آمریکایی و ترکیب آن ها اطالع داشــته 
و می داند که آن ها به صورت ســری می خواهند وارد 

ایران شوند. 
علی شــکوهی نیز در پاسخ به ســؤال مجری ضمن 
اشــاره به دوران جنگ گفــت: آمریــکا در آن زمان 
گروگان هایی در لبنان داشــت که ایران به دلیل نفوذ 
خود در لبنان از طریق جنبش امل می توانست در این 
ماجرا ایفای نقش کند و عماًل این موضوع مطرح شد 
که در ازای آزادی گروگان ها، ایــران تجهیزات الزم 

برای جنگ را از آمریکا دریافت کند.
شــکوهی ادامه داد: آمریکا تصور می کــرد می تواند 
مانند قضیه ای که در مورد ســفر نیکســون به چین 
اتفاق افتاد و منجر به رابطه گسترده با این کشور شد، 
ماجرای ایران را نیز به این ســو هدایت کند، اما وقتی 
مقامات عالی آمریکایی با ماهیت ایرلندی وارد کشور 
شدند و نتوانســتند با مقامات عالی ایران دیدار کنند، 
مک فارلین به دلیل بی اعتنایی ها با ناراحتی از ایران 
رفت و حتی گفت که اگر من به شــوروی رفته بودم، 

چکمه های مرا هم لیس می زدند. 
شــکوهی با اشــاره به خاطرات آقای هاشمی گفت: 
رابطه با آمریکا که آقای هاشــمی در جلســه سران 
مطرح کرده بود، همین دو محور گرفتن تســلیحات 
و آزادی گروگان ها بود. چرا که هاشــمی در خاطرات 
خود می نویسد قرار شد بعد از اینکه در جلسه شورای 
ســران در مورد رابطه با آمریکا نتیجه نگرفتیم، حاج 
احمد خمینی موضوع را با امــام مطرح کند. بنابراین 

همین مسئله نشــان می دهد که طرح موضوع با امام 
با وجود اینکه همه از مخالفت امــام با رابطه با آمریکا 
مطلع بودند، ســطحی بود و بی تردید مفهوم رابطه با 

آمریکا به همین دو محور محدود می شد.  
ســلیمی نمین در پاسخ به شــکوهی گفت: اگر جلسه 
شــورای ســران صرفاً در مورد آزادی گــروگان های 
آمریکایی و تهیه تسلیحات از بازار سیاه بوده است، چه 
دلیلی وجود دارد که سران مخالفت کنند. باید دید سران 
با چه مسئله ای مخالف هستند. نامه آقای میرحسین 
موســوی به امام داللت دارد که آقای هاشمی کارهایی 
کرده که دیگران اطالع نداشتند و گفت وگوهای آقای 
محسن رضایی هم به این موضوع صحه می گذارد. آقای 
هاشمی بعداً اذعان کرد که من با بهبود روابط موافق بودم 
و آمریکا نیز به دنبال رابطه با ایران بود. بنابراین مشخص 
می شــود چرا مک فارلین ناگهانی به تهران آمد، وگرنه 
آمدن یک مقام عالی رتبه به همراه یک مقام اسرائیلی 
بسیار عجیب بود و مشخص است که باید منافع اسرائیل 

در این مذاکرات رعایت می شد.
درحالی کــه مناظــره بســیار داغ شــده بــود، با 
نزدیک شــدن به ســاعت 15 و زمان تحویل سالن، 
ناگهان پروژکتور ســالن خاموش، ســپس سیستم 
تهویه هوای ســالن قطع شــد تا بدین طریق همگان 
متوجه شــوند که هرچه ســریع تر باید محل را ترک 
کنند! این مناظره که اســتقبال نســبتاً خوبی از آن 
صورت گرفته بــود، در فضایی منطقــی و محترمانه 
برگزار شد و به نظر می رســید که شرکت کنندگان از 
منش و رفتار به دور از هوچی گری های سیاســی دو 

طرف مناظره کننده، راضی بودند. 

مناظره با موضوع مذاکرات مک فارلین

برخورد نزدیک از نوع سوم

شماره 639  شنبه 2 اسفند 1393بــــــــخش  خـــــــبری
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پرونــــــــــــــــــــــــده 1393 اسفند   2 شنبه    639 شماره 

احوال دانشجویان تازه وارد از زبان خانم دکتر رحمان ستایش
این تازه اول راه است

دکتر رحمان ستایش استاد دانشکده شیمی است. شــاید خیلی از دانشجوها او را با درس شیمی فیزیک بشناسند. سال های تدریس در 
دانشگاه و دیدن نسل های مختلف دانشجو به استاد این را نشان داده که دانشــجو نباید فکر کند کار با کنکور تمام شده است. در ادامه 

خالصه گفت و گوی ما با ایشان را می خوانید. 

دانشــجو اغلب فکر می کنند که با قبولی در   
دانشگاه خیالشان به طور کامل راحت شده 
و زمان تفریح و استراحت رســیده است. با 
توجه به اینکه دروس تــرم یک هم  دروس 
پایه و نسبتاً ســاده تری هســتند و بیشتر 
مطالب هم تکرار دروس دبیرســتان است، 
درس هــا را خیلی جدی نمی گیــرد و هنوز 
درگیر هیجان ورود به دانشگاه و تجربه های 
جدیدند. اما با ورود به ترم دو تازه مشکالت  
شروع می شــوند و دانشــجو با حجم بیشتر 
درس ها روبه رو می شــود. بــا محیط تازه تر 
و بزرگ تــری مواجه می شــود و با آدم های 
تازه ای آشنا شــده و دوســتان تازه ای پیدا 
می کند که اگــر دقت کافــی را در انتخاب 
اطرافیانش به خرج ندهد، دچار مشــکالتی 
می شــود. ترم دو زمانی که دوســتی های 
ترم یک به تدریج از میان می رود، دانشــجو 
بیشتر احساس تنهایی می کند. در این ترم 
با تخصصی شــدن دروس  پی می برد که به 

رشته اش عالقه دارد یا خیر.
موارد مشــروطی در ترم های اولیه دانشگاه   
درباره دانشــجوهای ســاکن خوابگاه ریت 
معنادارتری دارد، چون از تــرم دو به بعد که 
ذوق و شوق ترم یک دیگر تقریباً از بین رفته، 
باید خودشان را با شرایط جدید وفق بدهند 
و مســائلی چون دوری از خانواده و ... باعث 

افت تحصیلی در این مقطع می شود.
دانشجو نباید قبول شدن در دانشگاه را پایان   
کار بدانــد و البته نکته ای کــه وجود دارد، 

این اســت که دانشجو خســتگی یک سال 
زحمت مداوم برای قبولی در دانشگاه را هم 
دارد. بنابراین دانشجو باید طبق برنامه ریزی 
مشــخصی شــروع  به درس خواندن کند و 
ســعی کند عالقه به رشــته اش را در خود 
تقویت کند تا انگیزه بــرای ادامه راه برایش 
فراهم شــود. اگر متوجه شــد کــه به هیچ 
عنوان به رشــته تحصیلــی اش عالقه مند 

نیست، فکر اساسی در این مورد بکند.

دانشــجو بایــد در انتخاب دوســتانش هم   
دقت کند چون هــر انتخــاب غلطی باعث 
اثرگذاشــتن در روند تحصیلــی و ضربه به 
دانشــجو می شــود و اگر این ضربه ها تکرار 
بشــوند، دیگر توانایی و فرصت  جبران هم از 

بین می رود.
عالوه بر مدیریت زمان و روابط باید به  تغذیه   
و ورزش هم بپــردازد تا به امیــد خدا دوره 

تحصیلی اش را با موفقیت به اتمام برساند.

بررسی موشکافانه افت تحصیلی در نیم سال 
دوم از نگاه خودی

یاسمن رضایی با در نظر گرفتن وضعیت دانشــجویان در 

نیم سال اول و دوم هر سال و مقایســه این دو می توان کمابیش 
نتیجه گرفت که دانشجویان در نیم سال دوم کمی افت تحصیلی 

پیدا می کنند. اما علت چیست؟
 این مســئله همین امــروز و در  همین نقطه کامــاًل باز خواهد 
شد، حل و ســپس بسته خواهد شــد. بعد هم می رود کنار سایر 
مشــکالتی  که ما بعد از مطرح کردن کاماًل برطرف کردیم تا در 
شماره های بعدی چند مشکل سرانگشتی دیگر را هم که مانده 
برطرف بنماییم و برویم به سراغ مشکالت بقیه دانشگاه های دنیا، 

چون دیگر اینجا مشکل پیدا نمی کنیم واقعاً.
تمایز بین نیم سال اول و دوم: بارزترین تفاوت میان این دو نیم سال 
حالتی اســت که دانشــجو با آن به ترم جدیدش وارد می شود. 
منظورم این اســت که قبل از ترم اول دانشجو ســه ماه خورده و 
خوابیده و دماغش چاق اســت. وی با وضعیت روحی خوب وارد 
نیم سال اول می شود و می ترکاند. اما هنگام ورود به نیم سال دوم 
چه؟ نزدیک یک ماه تمام امتحانات پی در پی را پشت سر گذاشته 
و حاال فقط  یکی دو روزی تعطیلی بین دو ترم  جهت خالی نبودن 

عریضه برایش  گذاشته اند. تازه به آن فرجه هم می گویند.
همین چند وقت پیش ســازمان بین المللی »حــادخ« یا همان 
»حمایت از دانشــجویان خســته« به ما زنگ زدند و گفتند این 
دیگر چه وضعی اســت. خودتان فرض کنید دانشجو هنوز آثار 
خماری های حاصل از شــب های امتحان از ســرش نپریده که 
می رود ســر کالس ترم جدید و می دانید اولیــن چیزی که هر 
استاد اول کالس می گوید چیســت؟ »خوب میان ترم کی باشه 
خوبه؟« با این وضع اگر افت تحصیلی اتفــاق نمی افتاد آدم باید 

شک می کرد.
عید: از دیگر تفاوت های نیم سال اول با دوم این است که در ترم 
دوم هر سال شاهد پدیده ای بسیار باحال هستیم به نام عید. ذیل 

عید هم در لغت نامه دهخدا آمده:
»فرایندی که در آن دانشجو کتاب هایش را برای حداقل 12 روز  
متروک می کند و دقیقاً در غروب سیزدهمین روز  که  برای رفتن 
سرکالس ها آماده می شود ناگهان خود را با انبوهی از میان ترم ها 

مواجه می بیند و  تازه می فهمد که در چه غفلتی بوده.«
 آری جهان وانفسایی است. خودتان قضاوت کنید که بعد از 13 
شــبانه روز آجیل خوردن و عیدی گرفتن کــدام آدم دیگر حال 
درس خواندن برایش می ماند. آن هم در فصل بهار که هوایش هم  
آدم را خواب می کند. با صدای بلبالن و نسیمی که با نوای مالیم 
استاد گوش جان را می نوازد و چشم ها را به خواب می برد هم اصاًل 

کار نداریم.
 و اما علت کیهانی: کاًل ما هیــچ گاه از خودمان چیزی را بدون 
منبع نمی گوییم. به گزارش ناســا یکی از علــل افت تحصیلی 
دانشجویان در نیم سال دوم این است که شعاع پایینی حلقه های 
زحل با صــورت فلکــی دب اکبر زاویــه حاده می ســازد و این 
انرژی های منفی را به ســمت اعماق ذهن دانشجوهای بیچاره 
می فرستد و موجب می شــود دیگر حال درس خواندن نداشته 
باشند. در عین حال روی اســتادان اثر معکوس گذاشته و آن ها 
را تا جایی ســرحال می آورد که مدام هوای کوییــز و میدترم و 
چه بســا تکلیف عید)!) می کنند. در نتیجه در نیم سال دوم کاًل 

دانشجویان افت پیدا می کنند.

راه حل های پیشنهادی:
1. اولین توصیه ام به شما این است که برای اینکه در نیم سال دوم 
افت تحصیلی نکنید، از همان ابتدا نیم ســال اول را شل بگیرید. 
اگر هر دو نیم ســال به یک اندازه خرابکاری کنید، کســی شک 

نمی کند.
2. درصورتی که از دستتان در رفت و نیم ســال اول را ترکاندید، 
دندتان نرم بنشــینید این ترم هم درس بخوانید تا رنک کالس 
شوید و نفرین دوســتان را هم به جان بخرید. آخر آدم تا چه حد 

زیاده خوان)!). من از شما می پرسم.آیا این کار صحیحی است؟
3. در صورتی که شما جزء افراد دســته دوم نیستید برای اینکه 
معدلتان با دیگــران اختالف زیادی پیدا نکند، ســعی کنید در 
جایگاه دوســت ناباب وارد شــوید و دســته دوم را از راه راست 
منحرف کنید. کار بسیار پسندیده ای هم هســت. یا همه با هم 

بیفتیم یا همه با هم بپاسیم)پاس شویم).

نمودار 1

      ترم دوم مستعدترین زمان برای مشروط شدن است. این اصل حرف ما برای شما ورودی های جدید است. 
      درصد مشروطی ها در ترم 8 رشد می کند که شاید احساس فارغ التحصیل شدن  یا کمبود انرژی در ترم آخر از دالیل آن باشد.

چــرا ورودی هــای جدید باید 
مواظب ترم دو باشحواسشــان به ترم دو باشــد؟
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وقتی بچه های دیروز،  جای بچه های امروز ترم دو می نشینند
زود دیر می   شود

ترم های زوج یا ترم های بهاره دانشــگاه نســبت به باقی 
ایام تحصیلی)ترم های پاییزه) هم کوتاه تر هستند و هم 
خیلی ســریع تر می گذرند. از یک طرف هنوز خستگی 
ترم پاییزه از تنت در نرفته و درگیر نمرات و... هســتی، از 
یک طرف هم عید و خرید و مسافرت و تعطیالت. تازه اگر 
در دوره تعطیالت درس نخوانده باشــی و از عادت افتاده 
باشی که نور علی نور است! بعد عید هم تا بجنبی می بینی 
ای دل غافل میان ترم و به فاصله یک چشــم به هم زدن 
خرداد عزیز و موعد پایان ترم از راه می رسد و اگر نجنبی 
و حواست به درس ها نباشد، به مقام دانشجوی مشروط 

نائل می شوی.

همنشینم به بود تا من از او بهتر شوم
ترم یــک، تــرم ذوق و هیجان اســت. ترم آشــنایی ها 
و دوســتی ها و خالصه دانشــگاه گل و بلبل است! اردو 
مــی روی و دوســتی های جدیــد شــکل می گیرند و 
با کلــی آدم های تازه آشــنا می شــوی، امــا رفته رفته 
متوجه می شــوی کدام دوســتی ها عاقبتش خیر است 
و کدام برایت دردســر خواهد شــد و اینجاست که باید 
در سرنوشــتت دخالت کنــی و با یک دیــد عاقالنه تر 
دوســتی هایت را انتخاب کنی و ادامه بدهــی. حاال اگر 
خوابگاهی باشــی که اوضاع خیلی حساس تر و بغرنج تر 
می شود. از ساعت خاموشــی بگیر تا الی ماشا ءا... موارد 
عاقبت به خیری و عاقبت به شری هم کم موجود نیست. 

حاال شما نشنیده بگیر باز!

دیگر رسماً دانشجویی
االن دیگــر هویت مســتقل یــک دانشــجو را داری، با 
گذشــت یک ترم کم کم در محیط دانشکاه جا می افتی 
و شخصیت دانشجویی ات شکل می گیرد. دغدغه هایت 
تغییر می کنند. دید بقیه هم در موردت عوض می شود، از 
خانواده و دوستانت بگیر تا استادها. همین االن هاست که 
بعضی ها هم می روند در فاز روشنفکری و ایده های جدید 

و زندگی شان کاًل تغییر می کند. مزه  پیچاندن کالس ها 
و قرارهای کافــه)!) و کوه و دورهمی های دوســتانه و... . 
اما نکته ای هســت که باید بدانی، این تفریحات همیشه 
هست و قرار نیســت همه را یکجا تجربه کنی. بخصوص 
در این ترم کــه مثل پیچ جاده می ماند که اگر حواســت 
نباشــد، جاده می پیچد اما تو نمی پیچی و می افتی توی 
چاه! باید حواست جمع باشد حسابی. از یک طرف هم اگر 
نگاهی به درس ها بیندازی، نصف بیشتر درس ها ی ترم 
یک همان درس های دبیرستان هستند با کمی تغییرات. 
مباحث زیاد جدید نیستند و فشار زیادی به شما نمی آید، 
اما امــان از آن روزی که ترم را شــوخی گرفته باشــی و 

بخواهی ترم دو را با همان فرمان بروی جلو.

مدیر درونت را  بیدار کن
فقــط درس خوانــدن راهکار نیســت، هر چه باشــد، 
دانشجو هم جزء آدمیزاد محســوب می شود و به تفریح 
و... احتیــاج دارد! کارهــای فوق برنامه و گســترش و 
تقویت روابط اجتماعی ات هم به اندازه درســت مهم اند. 
مخصوصاً اگــر بخواهی مهندس شــوی. زمان مدیریت 
این هــا از همین االن شــروع می شــود. حاالســت که 
باید بتوانــی به خوبی تعادل را بیــن بخش های مختلف 
زندگــی ات برقرار کنــی و در ایــن مــورد می توانی از 
تجربه ما ســال باالیی های موفق)!) هم اســتفاده کنی. 
به نظر ما راه رســیدن بــه آرامش همین اســت و بس!

ترم سرنوشت
یک جمله معروفی هســت که می گوید: معدل کل یک 
دانشــجو در ۹۰درصد اوقات معدل ترم دوی اوســت! 
)حاال با کمی بیشــتر یا کمتر). تــرم دو مدل زندگی ات 
تقریباً تثبیت می شــود، دوســتان و اطرافیان مشخص 
می شوند و یک دیدگاه کلی در موردت در دل خودت، بین 
هم دوره ای هایت و  استادان به وجود می آید که بخواهی 
نخواهی رویت تأثیر می گــذارد. خالصه خیلی مهم تر از 

آن چیزی است که به نظر می رسد.

نمودار 3نمودار 2

      پســران خوابگاهی از همان ترم دوم حسابی در مشــروط شــدن از دختران پیش می افتند و این فاصله را تا 
ترم های آخر بیشتر هم می کنند. 

      همان گونه که نمودارها نشان می دهد طی سال های 86 تا 88 به درصد افراد مشروط اضافه می شود. حدود 25 تا 
3۰درصد حداقل یک بار طعم مشروطی را تجربه می کنند. رقم باالیی که زنگ هشدار را برای همه به صدا درمی آورد. 

روزهای اولی که به دانشگاه می آیی را چند سال خوب به یاد می آوری. واضح ترین خاطره ابهامی اســت که از محیط تازه داری و آرزوهای درازی که فکر می کنی حاال راه رسیدن به آن ها  پرونده
حسابی راحت و هموار شده. رسیدن به هدفی که چند سالی برایش زحمت کشیده ای، آن قدر لذت بخش و هیجان آور هست که چند ماهی سرگرمت کند. ترم اول که گذشت و ریاضی یک سحر زمانی

و پایان ترم ها تفاوت دانشگاه را با دبیرستان برایت بیشتر معلوم کرد، تازه دانشجوشدن زیر زبانت مزه می کند. ترم دو را واقعًا مثل یک دانشجو شروع می کنی، از انتخاب واحد تا آشنایی و راحتی بیشتر در 
محیط دانشگاه. اما باید مواظب باشی ترم دو گولت نزند. خیلی ها ترم دو را بی دقتی کردند و راهشان تغییر کرد یا سنگالخ شد. پس مواظب ترم دو باش!
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پرداخت شــرطی وجــوه نقدی یا  اقتصادی
CCT (Conditional Cash وحید خاتمی

Transfer) بــه طرح هایــی گفتــه می شــود که در 
کشورهای مختلف دنیا در پاسخ به شــرایط نامساعد 
اقتصادی و به منظور پوشــش حمایتی برای قشر فقیر 
جامعه به اجرا درمی آیند. طرح های CCT تجربه شده 
اکثراً در راســتای بهبود شرایط آموزشــی و بهداشتی 
کودکان تعریف شده اند که کاهش فقر در کوتاه مدت و 
بهبــود و توســعه ســرمایه انســانی در بلندمدت را 
هدف گیری می کنند. بررسی تجربه های موفق در این 
زمینه می تواند الگوی مناســبی برای کشور ما باشد که 
چالش های مشابهی را درباره طرح هدفمندی یارانه ها 
دارد. در ادامه تجربه سه کشورآمریکای التین و جنوبی 

در این زمینه آورده شده است:

 برزیل
با روی کار آمدن ســیلوا به ریاســت جمهوری در سال 
2۰۰3، برنامه هــای کالن اقتصــادی در برزیل دچار 
تحوالت عمده ای شــد.  اقتصاد برزیل در ســال های 
1۹۹5تا2۰۰2 رشد متوســط ۰/8درصدی را تجربه 
می کرد که این رشــد در حد فاصل ســال های 2۰۰3 
تــا 2۰14 به متوســط 2/5درصــد رســید. کاهش 
55درصدی فقر در برزیــل از 36 به 16درصد جمعیت 
در حــد فاصــل ســال های 2۰۰3 تــا 2۰۰۹ از دیگر 

پیامدهای سیاست های اقتصادی دولت جدید بود. 
گرچه رشــد اقتصاد به عنوان محرک اصلی در کاهش 
فقر و نابرابری در برزیل عمل کرد، با این حال برنامه های 
دولتــی نیــز در بهبود ایــن وضعیت نقــش عمده ای 
داشــته اند. طرح جدید CCT  در برزیل کــه با عنوان 
)Bolsa Familia Program  (BF بــه اجــرا درآمد 

تنها بر صــرف هزینــه ۰/5درصــدی از GDP تمرکز 
داشــت. این طرح با تمرکز بر بخش آموزش و بهداشت 
کودکان در ســال 2۰12 بیش از 6۰ملیون نفر معادل 
2۹درصد جمعیت را در مقایسه با جمعیت 16میلیونی 
و ۹درصدی سال 2۰۰3 پوشش داد. همچنین در طول 
این مدت، پوشش متوسط درآمدی خانوارهای فقیر به 

کمک این طرح از 3درصد به 18درصد افزایش داشت.

مکزیک
در فاصله ســال های 1۹۹4-1۹۹5 و مصادف با تغییر 
دولت در مکزیک اقتصاد این کشــور شــرایط بحرانی 
طاقت فرســایی را تجربه می کــرد. پــس از گذراندن 
کشمکش ها و بی ثباتی های سیاسی در دسامبر 1۹۹4 
بحران کالن در سطح اقتصادی آغاز و گسترش پیدا کرد. 
نتیجه ایــن بحران کاهش 6درصدی در بودجه کشــور 
در ســال 1۹۹5 بود که باالترین میزان گزارش شــده 
در 5 دهه قبل آن به شــمار می رفت. تورم 52درصدی 
عارضه دیگری بــود که اقتصاد مکزیــک را گرفتار کرد. 
همچنین نرخ بیکاری از 3/۹درصد به ۷/4درصد نسبت 
به سال قبل آن افزایش داشت. در ســال 1۹۹6 فقرای 
مکزیک جمعیت 3۷درصدی از کل کشور را در مقایسه 
با سهم 21درصدی آن ها در سال 1۹۹4 تشکیل می داد. 
برنامه حمایتی در مکزیک با نــام progresa  به عنوان 
جزئی از برنامه کلی تر مقابله با فقــر در مکزیک به اجرا 
در آمد. ســه رویکرد اصلی در برنامه اصلــی مطرح بود: 
1.  افزایش درآمدهای قشــر فقیر از خالل کاریابی های 
موقت؛ 2. اعتباردهی به برنامه های توســعه و 3. بهبود 
pr�زیرساخت های فیزیکی در مناطق فقیرنشین. برنامه 

gresa بر مورد اول و به خصوص سوبسید در بخش های 
سالمت و آموزش متمرکز بود. موفقیت میان مدت برنامه 

وابستگی باالیی به نتیجه ســایر استراتژی های موازی و 
در عین حال رشد و توسعه کالن مکزیک داشت.

آرژانتین
آرژانتیــن در فاصله ســال های 1۹۹8 تــا 2۰۰1 از 
وضعیــت رکودی شــدیدی رنج می بــرد.  2۰درصد 
حجم اقتصاد کشــور در ایــن مدت تحلیــل رفت و 
درصد جمعیت زیر خط فقر از 26 به 5 درصد رســید. 
همین طور نرخ بیــکاری از 15درصد به 23درصد در 
این فاصله افزایش یافت. با روی کار آمدن کریشنر در 
سال 2۰۰3 به ریاســت جمهوری آرژانتین اصالحات 
جدیــدی در ســطح کالن اقتصادی به اجــرا درآمد. 
تولیــد ناخالــص ملی برخالف ســال های گذشــته 
شاهد رشد متوســط ۹درصد در  حدفاصل سال های 
2۰۰3 تا 2۰۰۷ بود. همین طــور درآمدهای واقعی از 
کمترین حد خود در سال 2۰۰3 رشد ۷2درصدی را 

تا سال 2۰13 داشت. 
دو طرح عمــده CCT که به طور متوالــی در آرژانتین 
پیش برده شد، با نام های Jefas و Familias شناخته 
شــده اند. در ســال 2۰۰3 هزینه اجرای طرح معادل 
یک درصد تولید ناخالص داخلی بود که توســط بانک 
جهانی حمایت  می شــد. میزان موفقیت این دو طرح 
در پوشــش فقرا بیش از برنامه های مشابه اجتماعی در 
ســال های قبل از بحران بود و توانست در حدود نیمی 
از مشــمولین را بین دو دهک فقیر کشــور شناسایی 
کند. همین طور تخمین زده می شــد که 3۰ درصد از 
مشــمولین طرح از دام بیکاری خارج شــده اند که در 
مقیاس کلی تأثیر 2/5درصدی در کاهش نرخ بیکاری 
آرژانتین  داشــت. در عین حال، اجرای طرح توانست 

1۰درصد از جمعیت تنگدست جامعه را کاهش دهد.

بررسی طرح های پرداخت شرطی وجوه نقدی

سیاست های حمایتی  از فقرا

مهم ترین چالش کشور در دهه 90
دکتر مسعود نیلی از استادان دانشکده اقتصاد شریف عنوان کرد: مسئله اشتغال و بیکاری 
مهم ترین چالش کشور تا پایان دهه ۹۰ خواهد بود. مطالعات صورت گرفته حاکی از آن 
است که از سال 1384 تا 13۹2 خالص اشتغال ایجاد شده در اقتصاد رقم ناچیزی بوده 
است. این در حالی است که تعداد قابل توجه جوانان در حال تحصیل، از ورود موج بزرگی 

از تحصیل کردگان به بازار کار، در سال های آینده خبر می دهد. در عین حال جمعیت شاغالن کشور کسانی را شامل 
می شود که عمدتاً تحصیالت پایینی دارند و جمعیت تحصیل کرده ما هنوز در انتظار یافتن شغلی مناسب برای خود 

است.  برای  بهبود این شرایط نیازمند رشد متوسط شش درصدی در سال های باقی مانده دهه ۹۰ هستیم. 

موانع اقتصادی برگشت نخبگان
صادق الحسینی از فارغ التحصیالن دانشکده اقتصاد شریف و دانشگاه سیراکیوز می گوید: 
نظرسنجی ها نشان می دهد که مشــکالت اقتصادی 3۰درصد پراکنش را در بین موانع 
عدم برگشت نخبگان به کشــور دارد. در این میان پیدا کردن مسکن مناسب در بدو ورود 
از مشکالتی است که ۷2درصد مخاطبان این نظرسنجی از آن اظهار نارضایتی کرده اند. 

همچنین گفته اند که اگر شغل مناسبی برای 3/ 4 سال اول پس از ورود داشتند، حتماً به ایران باز می گشتند. در برخی 
موارد  مانند مسکن می توان صندوقی تشکیل داد که با هزینه بنیادهای خیریه ایرانی نسبت به تهیه مسکن موقت 6ماهه 

برای این افراد اقدام کرد. در مورد سربازی نیز باید راهکاری برای خرید یا امریه با حقوق مکفی در نظر گرفته شود.

اقــــــــــــــــــــــتصادی شماره 639  شنبه 2 اسفند 1393شاخص

صعود های بی رمق بورس
حامد کریمی موحد روزهــای بی رمــق بــازار 

ســرمایه پشت ســر هم می گــذرد و کماکان 
موضوع اساســی گفت وگوهای اهالــی بازار به 
مســئله مذاکــرات هســته ای کشــورمان با 
کشور های غربی معطوف است. با اعالم این خبر 
که تا پایان سال هیچ مذاکره ای درباره موضوع 
هسته ای صورت نخواهد گرفت، کورسوی امید 
برای انجام توافق سیاسی تا پایان سال نیز از بین 
رفت. در روزهای جــاری بازار هرچند معامالت 
صورت گرفته تمایل به قیمت های مثبت دارند، 
اما هنوز حجم معامالت در ســطح پایینی قرار 
دارد. تبدیل شدن موضوع مذاکرات هسته ای به 
کلیدی تریــن موضوع مطرح در بازار ســرمایه 
باعث شــده اســت که تحلیلگران بازار تحلیل 
نتیجــه مذاکــرات هســته ای  را نســبت به 
تحلیل های فنی و بنیادی شــرکت های موجود 
در بازار اولویت دهند. به عبــارت دیگر، تحلیل 
میزان ســودآوری شــرکت ها و مواردی از این 
قبیل بیشــتر در حاشــیه قرار گرفته اند و تأثیر 
آن ها روی روند قیمتی سهام شرکت ها کمتر از 
قبل شده است.  در هفته گذشته، کماکان گروه 
لیزینگی بازار، روند رو به افزایش قیمت خود را 
ادامه داد و با انتشار گزارش نسبتاً خوب لیزینگ 
رایان ســایپا این گروه بیــش از پیش در کانون 
توجه معامله گــران بازار قرار گرفت. شــرکت 
لیزینگ رایان ســایپا پیش بیني سود هر سهم 
ســال مالي منتهي به ۹4/12/2۹ را مبلغ 3۹4 

ریال اعالم نموده است.
 در گروه رایانــه ای بازار ســرمایه نیز تحرکات 
مثبت قیمتی ایجاد شــد. معامله گــران بازار 
گزارش های نه ماهــه این شــرکت ها را دلیل 
ایجاد این تحرکات عنــوان می کنند. در گروه 
ســاختمانی روند صعــودی گذشــته قدری 
متعادل تر شده اســت. همچنین در طرف دیگر 
بــازار معامالت رو بــه صعود قیمتــی در گروه 
حمل و نقلی دیده می شــود که نشــان از ورود 
ســرمایه گذاران جدید به این گــروه دارد. در 
بین قطعه ســازان روز سه شــنبه سهام شرکت 
کمک فنــر ایندامین پس از ارســال و انتشــار 
مــدارک و مســتندات درخواســت افزایش 
سرمایه روی ســایت کدال با صف خرید حدود 
1۰میلیون ســهمی مواجه شــد که به تبع آن، 
برخی دیگر از هم گروهی های این شرکت نیز با 

رشد قیمت و صف خرید مواجه شدند.
 اهالی بازار ســرمایه معتقدند که شرکت های 
قطعه ســازی بــه جهــت گســترش میزان 
فعالیت هــای خــود خصوصــاً پــس از توافق 
احتمالــی در مذاکــرات هســته ای، بایــد 
ســرمایه های خــود را افزایش دهنــد. به طور 
کلی جو حاضر در بــازار به گونه ای پیش می رود 
که گویی از یــک طرف انتظــار تعیین تکلیف 
مذاکرات هسته ای را دارد و از طرف دیگر بدون 
هیجان هــا ماه های گذشــته به رصد شــرایط 

بنیادی شرکت ها می پردازد.



 ۷

این متن گزارشی است از سی امین  گزارش
جشنواره موسیقی فجر از دید تیرداد تیرداد امین زاده

امین زاده، از دانشجویان نوازنده دانشــگاه. البته او تمام 
اجراهــا را تجربــه نکرده و بــه دو بخش نســلی دیگر و 

بین الملل پرداخته است.

نسلی دیگر
در بخش نسلی دیگر جشنواره که به ارائه موسیقی سنتی 
با رویکردی نــو اختصاص دارد، کنجکاو بودم موســیقی 
کوارتت چهارگان را بشنوم. کوارتت زهی چهارگان با هدف 
تجربه چهارنوازی زهی ایرانی در سال 1386 تأسیس شد. 
چهارگان در این هفت سال آثار آهنگسازانی از جمله  شریف 
لطفی، اردشــیر کامکار، هایک نونیانس، حامد افشاری، 
ســعید هنرمند و ایمان وزیری که برای این نوع سازبندی 
موســیقی ایرانی آثاری را تصنیف کرده اند به روی صحنه 
برده است. سازبندی در چهارگان مشابه سازبندی کوارتت 
زهی در موســیقی غربی اســت با این تفاوت که در آن از 
سازهای بومی ایران استفاده شده است. به جای ویلن 1 و 2 
از کمانچه 1 و 2 استفاده شده، به جای ویوال از قیچک آلتو و 
به جای ویلنسل از قیچک بم )باس) استفاده شده است. در 
این اجرا کوارتت زهی چهارگان قطعات »فراق«، »کرانه« 
و »پابرهنه در بهشت« از ســعید هنرمند، »نوا« از شریف 
لطفی، و »بهــار« از علی اصغر بهاری بــا تنظیمی از حامد 
افشاری را نواختند. نکته ای که در این اجرا بسیار جلب توجه 
می کرد، حساســیت زیاد نوازندگان روی کوک سازها بود 
به طوری که بعد از اجرای هر قطعه کوک سازها را وارسی 
می کردند و سپس به اجرای قطعه بعدی می پرداختند که 
البته بخشی از این امر به آناتومی سازهای ایرانی و استفاده 
از پوســت در آن ها برمی گردد که به شدت به تغییر کوک 

حساس اند. 
قطعات غالباً در مایه های دشــتی، نوا، همایون، چهارگاه و 

ماهور ســیر می کردند. مدگردی و تغییر تنالیته بسیار در 
قطعات شنیده می شــد. برای مثال در قطعه نوا اثر شریف 
لطفی با شروع از تنالیته نوا تغییر آن به همایون و چهارگاه 
و پس از آن با اشــاراتی به دشــتی و در آخر با فــرود به نوا 
تجربه جالبی را رقم زد. ظهــور اینچنین گروه هایی که در 
آن ساختار موسیقی چندصدایی مورد توجه قرار می گیرد، 
نشان از تمایل آهنگسازان به نزدیک کردن موسیقی ایرانی 
به جریان موسیقی معاصر غربی یا بهتر بگوییم الگو گرفتن 
از عناصر، فضاسازی ها و سازبندی های موسیقی غربی در 
آثار خود و درنهایت ارائه موســیقی ای نــو و با رنگ و بویی 

ایرانی  برای مخاطب جهانی دارد.

بخش بین الملل
در بخش بین الملل جشــنواره مانند سال های گذشته از 
یک گروه موســیقی جاز دعوت به عمل آمد. در سال های 
گذشته جشــنواره میزبان هنرمندانی بود که با انتشارات 
معتبر ECM  همکاری داشــتند. هنرمندان نام آشنایی 
چون انور ابراهیم، فرانسیس کوتوریه و آنیا لخنر. اما امسال 
از کوارتت هلندی یوری هونینگ دعوت به عمل آمد که در 
نظر اول برای مخاطبان ایرانی شــناخته شده نبود. یوری 
هونینگ نوازنده ساکســیفون تنور از جملــه نوازندگان 
بنام هلند می باشــد که با همکاری ولفرت بردروده پیانو، 
والدیمار کولبین سیگور جانسون باس، جوست لیجبارت 
درامز به روی صحنه تاالر وحدت آمد. هونینگ در این اجرا 
که به نوعی رونمایی از آلبوم جدیدش نیز بود، موســیقی 
خود را با قطعــه »آرزو« آغاز کرد  تــا نویدبخش یک جاز 
مینیمال و مالیم باشــد. در طول اجرا هونینگ به خوبی 
با مخاطبــان ارتباط برقرار می کــرد و توضیحات مربوط 
به هر قطعه را به زبان انگلیســی بیان می کــرد. در قطعه 
»دایســکی من« که به گفته هونینگ ایــده آن را از یک 
داســتان ژاپنی گرفته، اوج هنر نوازندگی خود را نمایش 

داد. در »بگذار بمیرم« با پیانوی ولفرت بردروده شــعری 
غم انگیز را در گوشمان زمزمه کرد و در »آواز غمگین« ما را 
با نوای بومیان استرالیا همراه کرد. با بررسی سیر کارهای 
هونینگ این طور به نظر می رسد که در آلبوم جدید خود 
کمی از جاز تلفیق شــده با الکترونیک فاصله گرفته و به 
سمت موسیقی آکوستیک مایل شــده است. همچنین 
نشان داده به موســیقی اقوام مختلف دنیا و ایده گرفتن 
از ملودی های بومی عالقه مند اســت. در مجموع بخش 
موســیقی جاز جشــنواره نسبت به ســال های گذشته 
کیفیت خود را حفظ کرده و همچنان می تواند مخاطبان 

را شگفت زده کند.
در بخش بین الملل ارکستر زهی استونی نماینده موسیقی 
کالسیک مدرن و مینیمالیســتی بود. آهنگسازانی مانند 
آروو پرت، پتریس وســک، گیا کانچلی و ارکی سون توراز 
اروپای شــرقی در موســیقی معاصر از اهمیــت باالیی 
برخوردارند. رپرتوار ارکستر زهی تشکیل شده از قطعات 
مینیمالیستی، موسیقی آتنال و مدرن و موسیقی محلی 
اســتونی بود. بخش اول اجرا با قطعه »کانتــوس« به یاد 
بنجامین بریتن اثر آروو پِرت آغاز شد تا تجربه ای جادویی 
از مینیمالیسم پِرت را برای شنوندگان رقم زند. پس از آن 
ارکستر، 5 آهنگ محلی استونی با تنظیم برای ارکستر را 
نواخت تا پیام آور موسیقی بومی کشورشان نیز باشد. بخش 
اول با قطعه دعا، برای ویلنســل و ارکستر زهی و نوازندگی 
ماهرانه تامسلو به پایان رسید. بخش دوم اجرا کمی متفاوت 
از بخش اول بود. در قطعه  »نیایش شبانه« اثر رضا مرتضوی 
و »نغمه ی وطن« اثر پتر واهــی، نوای کمانچه حمیدرضا 
آفریده همراه ارکستر شد. پس از آن قطعه ای آتنال از جان 
راتس اجرا شــد و در نهایت اجرا با قطعه ای از آروو پِرت به 
پایان رسید.   در نهایت به عنوان جمع بندی می توان گفت 
حجم صدای ارکستر نسبت به تعداد افراد خوب بود ولی از 

نظر هماهنگی در چند جا مشکالتی وجود داشت.

 گزارشی از تجربه دو بخش از 
سی امین جشنواره موسیقی فجر

316 در شیکاگو
 فیلم 316 به کارگردانی و تهیه کنندگی پیمان حقانی، روزهای 21 و 22 فوریه در دو نوبت، 
در مرکز فیلم سیسکل شــیکاگو به نمایش درمی آید. 316 اولین بار در شصت و سومین 
دوره جشنواره مانهایم آلمان به نمایش در آمد. فیلم سینمایی 316 نخستین فیلم بلندی 
است که قصه اش را با پاها، کفش ها و دست های شــخصیت هایش روایت می کند. در این 

فیلم ۷2 دقیقه ای، داستان 63 سال از زندگی یک زن روایت می شود. 316 با وجود فرم  نویی که دارد یک اثر داستان گو 
است. پخش جهانی این فیلم از سوی شرکت نوری پیکچرز در فرانسه انجام می شود. فیلم حقانی فروردین ماه در گروه 

سینمایی هنر و تجربه اکران عمومی خواهد شد. 

جوایز فرانسوی برای سینمای ایران
بعد از جایزه خرس برلین به پناهی که خیلی ها آن را یک تصمیم سیاسی که اعتبار خرس ها 
را لکه دار می کند شمردند، ملبورن به عنوان تنها نماینده سینماي ایران در بخش رقابتي 
جشــنواره بین المللی وزول فرانسه موفق به کســب جایزه ویژه داوران در بخش مسابقه 
اصلي شد. فیلم نیما جاویدی که اکرانش در ســینماهای ایران با استقبال خوبی مواجه 

شد و به جرگه میلیاردی ها پیوســت، همچنان روی پرده است و عدد فروشــش را البته با سرعت کمتری باال می برد. 
جایزه 15۰۰ یورویي انستیتوي ملي زبان و تمدن شــرقی هم جایزه دیگری بود که ملبورن این روزها صاحبش شد. 
در این جشنواره مســتند نینجاي ایراني به کارگردانی مرجان ریاحی هم جایزه بهترین فیلم مستند را دریافت کرد.

یوری هونینگ: 
 فرهنگ و تاریخ ایران 
برای من جذاب است

در گزارش شرحی از اجرای یوری هونینگ آمده 
است. هونینگ موسیقی دان برجسته هلندی است 
که امسال میهمان جشنواره موسیقی فجر بود. در 
زیر توضحیات بیشتری از این موسیقی دان هلندی 
می خوانیم. یوری هونینگ که یکشــنبه شب با 
کوارتت مشــهورش در تاالر وحدت روی صحنه 
رفت، درباره آشــنایی  با ایران و دالیل آمدنش به 
جشنواره موسیقی فجر گفت: حدود بیست سال 
پیش در رویدایی فرهنگی که در خاورمیانه برگزار 
شده بود، افراد زیادی را مالقات کردم از جمله یک 
گروه موسیقی از بیروت که دو نوازنده  عراقی هم 
داشــتند. نوازندگان عراقی برای من جذاب بودند 
چون عراق جای خطرناکی شناخته می شد. این 
ساکســیفون نواز هلندی در ادامه توضیح داد که 
در ســالگرد یازده ســپتامبر توری را با این گروه 
موسیقی در اروپا آغاز کرده و گفت: یک وحشت 
عمومــی در اروپا به وجود آمده بود  و زمان خوبی 
برای آغاز یــک تور با این گروه بود. مســئله ما 
موسیقی و انسانیت بود.  بعد  یکی از اعضای همان 
گروه مرا با یک هنرمند ایرانی آشنا کرد و این گونه 
من با فستیوال ساالنه موسیقی ایران آَشنا شدم. 
ایران توجه من را بــه خود جلب کرده بود چون 
سرزمین پارسی زبان ها بود و من چیزهای متفاوتی 
از تاریــخ  آن  خوانده بودم. باید بدانید که در اروپا 
مردم همــه چیز را قاطی می کننــد. برای آن ها 
ترکیه بخشــی از اروپاست. آن ها متوجه نیستند 
که خاورمیانه از غرب مصر تا شمال عراق کشیده 
شده است.  یوری هونینگ با اشاره به اینکه عموم 
مردم اروپا درک درســتی از خاورمیانه و تاریخ و 
تمدن کشــوری مثل ایران ندارنــد، گفت: برای 
مردم اروپا سخت است میان فرهنگ های مختلف 
کشورهای خاورمیانه تفکیک قائل باشند. در همان 
زمان خاورمیانه خیلی توجه من را به خود جلب 
کرده  بــود چون چیزهای زیــادی در این ناحیه 
آموخته بودم. تفاوت های این کشورها را فهمیده 
بودم و آن چیزی که شــما در اروپا راجع به آن ها 
می بینید و می خوانید، چیزی نیست که اینجا واقعاً 
اتفاق می افتد. راجع به ایران هم همین طور است. 
هونینگ سابقه همکاری با تعدادی از بزرگ ترین 
موسیقی دانان نسل قدیم موسیقی جاز از جمله 
چارلــی هیدن و پــت متنــی را دارد و امروز از 
موســیقی دانان پیشرو اروپا محســوب می شود. 
موسیقی او آمیخته از موسیقی جاز با زیربنایی از 
موسیقی کالسیک است. هونینگ موسیقی خودش 
را وام دار جریان هــای فکری مختلفی می داند که از 
موسیقی دوره باروک تا موسیقی راک را دربرمی گیرد.

کوارتت یوری هونینگ متشکل از ساکسیفون تنور: 
یوری هونینگ، پیانو: ولفرت بــردرود، باس: گولی 
گودموندســون و درامز: جوســت لیبارت قطعاتی 
چون آرزو، رونســانس، دایسکی من، بگذار بمیرم، 
پروانه از ســاخته های یوری هونینــگ،   قاصد به 
آهنگسازی سیموز، آواز غمین ساخته کارال بلی و راه 
بهشت به آهنگسازی ولفرت بردرود را اجرا کردند.

دریچه هنـــــــــــــــــــــــــری

عکاس باشی

اجزای ترکیب بندی
همان طور که در شــماره های پیش گفتیم هر عکس باید از قبل برنامه ای داشته باشد تا از 
سردرگمی مخاطب جلوگیری کند. نبودن یک ترتیب مشخص یا مسیر بصری مناسب 
برای چشِم مخاطب باعث بی نظمی می شود. اینجا مرز بسیار حساسی هست که ممکن 
است شما را از عکاسی زده کند! وقتی از یک ترتیب مشــخص تبعیت نکنید و بدون نظم 
خاصی عکاسی کنید، آن لذتی که باید را از وقت خود نمی برید، به عالوه کارهای کم ارزشتان 

زیاد می شود و اعتماد به نفستان زیر سؤال می رود و این در روند عکاسی تان مضر است.
اجزایی وجود دارنــد که به ترکیب بندی ترتیب مشــخص و به اقدامــات عکاس هدف 
می دهند. ایــن اجزا عبارت انــد از خط، شــکل، فرم، بافــت، الگو و رنــگ، 6 جزء مهم 
ترکیب بندی. هر عکس موفقی حداقل به یکی از این اجزا اشــاره پررنگ دارد. یعنی؛  به 
صورت مالیم یا خشن، دوستانه یا متضاد، تهاجمی یا منفعل ظاهر شده است. با فراگرفتن 

نکات ارزشمند هر یک از اجزا، نحوه تمرین کلی آن ها را نیز برایتان بیان خواهیم کرد.
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عکس و مکث

شرکت کشت و صنعت 
شریف

به نظر شما این عکس گویای 
چیست؟

1.دانشگاه صندلی خریده و این 
آقا مسئول محافظت از آن هاست 

و با این ترفند هزینه این کار 
خودگردان درمی آید.

2.دانشگاه زیتون خریده و 
این آقا مسئول فروش روغن 

زیتون هاست.
3.اینجا پاساژ است و اتفاق کاماًل 

عادی و طبق روال جاری است.
4.این روغن زیتون شرکت کشت 

و صنعت شریف است و اینجا 
نمایشگاه دستاورد های شریف.

دانشجوها چه می کنند

چنــد روز پیــش از طرف 
معــاون منابع انســانی و 
رئیس جمهــور  طبیعــی 
برای صحبــت درخصوص 
وضعیت کار دانشــجویان 
دعوت شده بودم. )در راســتای کوچک سازی 
دولت، منابع طبیعی با انســانی ادغام شده لذا 
ایشان دوشغله نیســتند و سیاه نمایان تیرشان 
به ســنگ خورد!). ایشــان پرســیدند که این 
روزها دانشــجویان چه کاری به عنوان شــغل 
انجــام می دهنــد؟ ذهنم فوری رفت ســمت 
پرســش نامه اول جلسه کنکور ارشــد که در 
قسمت مشــخصات فردی نوشــته بود »شغل 
شــما چیســت؟« و گزینه داده بود »دولتی«، 
»خصوصی«، »آزاد« و »بیکار یا دانشجو«! آقای 
معاون هم  مثل همه ما فکر می کرد دانشجویی 
شــغل نیســت و باید در کنــار آن کاری کرد. 
البته که ما هــم  این رویکرد را می پســندیم، 
فقط اســتاد راهنما نباید چیــزی در این مورد 
بفهمد. من در پاسخ به ایشان گفتم عده زیادی 
از آن هــا تدریس خصوصی می کننــد. تا چند 
وقت پیش فقط دبیرســتان بود ولی با پیدایش 
ظرفیت های جدیــدی در بازار مثــل افزایش 
تعداد المپیادی ها، دانشگاه های آزاد و پیام نور 
و خصوصاً پردیس های بین الملل، بســیاری از 
دانشجویان از لحاظ مالی خودکفا شده و دیگر 
برای اپالی کردن از پدرشــان پول نمی گیرند.

دســته ای دیگری در دانشگاه مشغول کارهای 
دانشجویی می شــوند. کافی اســت به پشت 
دانشــکده هوافضا بروید و وارد مجتمع نوساز 
خدمات فناوری یــا همان »پاســاژ فناوری« 
شــوید تا تعداد قابل توجهی از دانشــجویان را 
مالحظه کنید. البی ساختمان هم حسابی جای 
دنجی اســت برای خیلی کارها که اصلی ترین 
آن ها عبارت اند از ناهار خوردن، آشنایی قبل از 
ازدواج، سپری کردن دقایق قبل از امتحان و باز 
هم تدریس خصوصی! البته چند نفر هم هستند 
که در خصوص مســائل بی ارزشی چون کسب 
و کار، نــوآوری و کارآفرینی صحبت می کنند و 
کاربری آنجا را ضایع می کنند و مزاحم تدریس 
خصوصی قبــل از ازدواج می شــوند! بعد برای 
خودم سؤال شد که چه شــد آقای معاون یادی 
از دانشجویان کردند! گفتند که قسمت ورزش 
بودجه وزارت ورزش و جوانان خرج شده است 
و مانده قســمت جوانان. از بودجه جوانان هم 
قسمت وام ازدواج آن تمام شده است. خالصه 
یک قسمت بی صاحب مانده است و چه چیزی 
بهتر از یــک همایش که در آن از دانشــجویان 
تقدیر شود. فقط دقت شــود افرادی معتدل و 
مدبر دعوت شوند. در میانشان چند نفر مهرورز 
هم قرار داده شــود تا کسی متهم به جناح بازی 
نشود. اینجا بود که من به درک شهودی از این 
تعریف رسیدم: »بودجه چیزی است که باید به 

نحوی خرج شود.«

این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به تاالر سپید، اولین ساختمان احداث شده پردیس پژوهش و فناوری شریف 
تا اولین تقدیم کننده ای باشــیم که درباره این تاالر صحبت کرده. تقدیم می کنیم به نــام زیبایی که برایش انتخاب 
کرده اند. تقدیم می کنیم به همه خیرین عزیزی که بدون وجود آن ها نه تنها تاالر سپید، بلکه پردیس پژوهش و فناوری 
هم وجود نداشت! تقدیم می کنیم به آن ها که 5۰ ســال دیگر قرار است در یک شریف جدید باشند و زیر سقف همین 
تاالر ســپید درس پاس کنند و امتحان بدهند. باقی اش را هم تقدیم می کنیم به همین تاالرهای 1 تا 6 خودمان که ما 

5۰ سال دیگری های زیر سقفشان امتحان داده هستیم!

صفحـــــــه آخـــــــــر

آورده اند که: »گســترش کنسرت 
موسیقی در سراســر کشور، بستر 
فســاد را فراهم می کند. بخواهید 
یا نخواهید؛ چــه تک خوانی اش و 
چه جمع خوانی اش. مــا داریم این 
مســائل را می بینیم و اعتراض هم می کنیــم اما آقایان 
در این قضیه مقاومت می کنند! بعد این نوع فســادهایی 
که در جامعه می آید، مشــکالت درســت می کند؛ مثل 
کنسرت هایی که در بوشهر و جاهای دیگر بوده است. بعد 
باید دولت جمهوری اسالمی و تمام مردم بسیج شوند تا 
فســاد آن جریان را جبران کنند و بعد هم در این قضیه 

اعتراض کنیم... «
آورده اند که:»رسول صدرعاملی: خانم افتخاری شما 
چند تا فیلم دیدید؟ شــما آخریــن فیلمی که دیدید 

چی بود؟
الله افتخاری: من خیلی فیلم نمی بینم!«

شاید برایتان سؤال باشــد که دو مورد آورده شده در باال 
را چه کسانی نقل کرده اند و اصاًل این خانم الله افتخاری 
کیست؟ جواب شاید شــگفت انگیز باشد ولی حقیقت 
دارد. آورده اند اول بخش هایی از سخنان حجت االسالم 

والمسلمین احمد سالک کاشــانی رئیس کمیسیون 
فرهنگی مجلس است که چندی پیش در مصاحبه ای 
نقل کرده اند. خانم افتخاری هم دبیر کمیسیون فرهنگی 
مجلس هستند. گویا شــرایط عضویت در کمیسیون 
فرهنگی مجلس خاص است که هیچ ربطی به فرهنگ 
و هنر ندارد. با این وجود نظرات برخی دیگر از اعضای این 

کمیسیون را برای آینده پیش بینی می کنیم:
*باید همه دیوان های حافظ را از بازار جمع کنند. طرف 
می فروش بوده. همه شعرهایش پر است از می و مطرب 
و معشــوق. این ترویج فساد نیســت؟ تازه باعث ایجاد 
شغل های کاذب ســر چهارراه ها و واگن های مترو شده 

است. فال فروشی را همین آقا ترویج داده است.
*من اصاًل می گویم فقط فرهنگ باشــد. هنر نباشــد. 
نقاشی، موسیقی، مجسمه سازی، تئاتر، سینما. این ها 
همه شان فســاد آور اســت، ولی فرهنگ خوب است. 
فرهنگ مظلوم است. گوگولی مگولی است. کاری به کار 

دیگران ندارد، ولی هنر شیطان است. پدرسوخته است.
*فکر کردند مــا نمی فهمیم. می رونــد روی صحنه، 
بعد می گویند داریم کار هنری می کنیم و تئاتر بازی 
می کنیم. اگر واقعاً این طور است چرا اسمش را صحنه 

گذاشته اند؟ این فساد نیست؟
*دیروز به زور بنده را برده بودند گالری نقاشی کسی 
را ببینم. این بنده خدا یک تابلو یک در دو را نتوانسته 
بود درست و درمان رنگ کند، اسمش را هم گذاشته 
بود نقاش. فقط رنگ پاشــیده بــود روی تابلو. اوس 
قاســم ما توی دو روز کل خانه مان را رنگ زد، آن هم 

سه دست. نقاش این است.
*اسکار معلوم است که سیاسی است. اگر سیاسی نبود 
باید به هر سه فیلم اخراجی ها اســکار می دادند. اوالً که 
سه گانه بود، ثانیاً کلی جلوه های ویژه داشت وگرنه ارژنگ 
امیرفضلی تریاکی چطور می توانســت قیچی برگردان 

بزند. این خودش یک اسکار می خواست. 
*بنــده آن روز دیر رســیدم صحن مجلــس. همه 
کمیســیون ها پر شــده بود، فقط همین کمیسیون 
فرهنگی مانده بود. البتــه می گفتند حضور در همین 
کمیسیون هم مفسده انگیز اســت. ولی چه چاره! ما 
آمده ایم تا به مــردم خدمت کنیم. مثــاًل بلیت های 
جشــنواره فجر را برایمان رایگان می فرستند. من که 
اهل فیلم دیدن نیستم، می دهم بچه های فامیل کلی 

هم دعا به جانم می کنند.
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حامد تأّملی

شماره 639  شنبه 2 اسفند 1393 وصله پینه

یک وجب روغن

محمدصالح انصاری

تقدیم می شود به   دانشگاه صنعتی شریف
مدیرمسئول: محسن رستمی

زیر نظر شورای سردبیری

      تحریریــه: رضــا کاردررســتمی، ابوالفضل فخــری، وحید خاتمی، حســین رجبی، 
مریم پورعسکری، امین محمدی و مرتضی یاری

     مدیر فنی و هنری: سامان موحدی       ســرویس عکس: سینا حسن زاده، علی سینا اسالمی    
صفحه آرا: سیدعلی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: زهرا تجویدی     

   مدیر اجرایی: حسین احتســابی       مدیر داخلی: صدیقه مکاری        مشاور طرح: علی سامعی
   تبلیغات و بازاریابی: سیمین آبادی

daily@sharif.ir         66166۰۰6 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

۰935-5672:  اوالً که پیامــک قبلی من رو درباره  
دکتری اســتاد چمران چاپ نکردیــد، بعد هی قپی 
میاید هر شماره که بدون سانسور چاپ می کنیم. ثانیاً 
که داریم به ســال ۹4 می رســیم، بعد باالی روزنامه 

زدید 1۹ بهمن 13۹2. روزنامه دقت کن. 
   دغدغه های بچه ها راجع به اینترنت 

و دندان پزشکی و الباقی اماکن، مهم تر نیست؟
۰939-2992: بي زحمــت صفحــه اول روزنامــه 
بنویسید روزنامه دانشــگاه صنعتي شریف، المصب 

خیلي کالس داره تو مترو وا کنیم بخونیم!

   شما همونی نیســتی که توی تاکسی 

کیف پولتو تو حلق بغل دســتی بــاز می کنی تا 
کارت آبی تو ببینه؟

۰93۰-3884: سالم. لطفاً بفرمایید هزینه روزنامه 
چقدر است.

   سالم. این طور که شما فرمودید اصاًل 
قابلتون رو نداره، مهمان ما!

شماره های روزنامه  1۰۰۰66166۰۰6 و ۰2166166۰۰6  اس ام اس

فرهنگ؛ موش بخوردت

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه
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