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سعدی انقالبی
ســال های میانــی قــرن 
عجیب  دوران  هجدهــم، 
و مؤثری در تاریخ اســت، 
دوران پادشــاهان پنجــاه 
ســاله. عصــر ناپلئــون، 
ویکتوریا و ناصر الدین شــاه. فرانسه در رقابت با 
انگلســتان در جذب حداکثر منابع موجود در 
زمین بود. پدر کارنو، پیــروز اصلی میدان های 
زمینی و معروف به طراح پیــروزی، نام فرزند 
خود را به دلیل اشــتیاقش بــه فرهنگ ایران 
سعدی گذاشــته بود. ملی گرایی در اوج بود و 
تمام انگیزه های یک فرد را مشــخص می کرد. 
سعدی از کودکی با نام و عشــق فرانسه بزرگ 
شده بود. سر وات توانســته بود ماشینی بسازد 
که برتری بالمنازع انگلیسی ها را در دریا درپی 
داشت. ماشــین بخار او توانســته بود به اندازه 
هزار مرد کار انجام دهد. ســعدی که حاال یک 
مهندس سی ســاله بود، گفته بود اگر ماشین 
بخار را از انگلستان بگیرم او هیچ چیزی ندارد. 
با این نــگاه انقالبــی و تحقیق روی ماشــین 
بخار، نه تنها توانســت روش کار این ماشین را 
تشــخیص دهد، بلکه توانســت دلیل بازدهی 
بیش از اندازه کم آن را پیدا کند. او پیچیده ترین 
ماشین ساخته شده آن زمان را مهندسی کرد. 
فرانسه در اوج ســختی بود. ســعدی که پسر 
عموی رئیس جمهور و پســر سرلشگر فرانسه 
بود، تمام این ســال های ســخت زندگی را  با 
نصف حقوق گذراند، بدون آنکــه به خاطر این 
اقدامش از او تقدیری شود. شــجاعانه به مرکز 
شیوع بیماری وبا که 20هزار قربانی گرفته بود، 
رفت تا دلیل شــیوع بیماری را کشف و اثر آن را 
خنثی کند. فردای آن روز جســد ســیاه او را با 
تمامی یادداشت های مهندسی اش سوزاندند. 

او تنها سی و شش سال سن داشت.
ایران امروز به فرانســه آن دوران شباهت های 
زیادی دارد. همه قبول داریــم که منابع و توان 
کافی برای بهترین بودن را داریم. این باور البته 
خیلی محبوب مجذوبان غرب نیســت. باوری 
کــه از ویژگی های دوران امام خمینی اســت. 
شــباهت عجیب بچه های جنگ به کارنو این 
اســت که بیش از شــعار عمل می کردند. این 
البته به معنی بی تفاوت بودن نسبت به اطراف 
نیســت. اما واقعیت اینجاست که سعدی کارنو 
یک حزب اللهی تمام عیار به حســاب می آید و 
بیش از آنکه بــه دنبال فرانســوی کردن علم 
انگلیسی باشد، با درک ماشــین وات توانست 
علم را در فرانســه گســترش دهد. بــا این کار 
درحدی که می توانســت به کشــور و انقالب 
فرانســه کمک کرد و در آخر هم به عنوان یک 
کشته شده در راه علم و کشور اثر خود را بر نسل 
فرانسه گذاشــت. حقیقت آن اســت که ما در 
این دوران بیشتر ســعی می کنیم شعر سعدی 
را از حفــظ بخوانیم تا به آن عمــل کنیم. گویا 
خواندن شعر ســعدی حقوق کامل دارد و عمل 
کردن به آن حقوق نصف. یاد شهدای دانشگاه 
صنعتی شریف خصوصاً شهید احمدی روشن 

هم گرامی.
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فوتسال
اگر در شماره های قبل با ما همراه بوده باشــید، االن باید بدانید که سه بازی دیگر 
باقی مانده است تا سرنوشــت نیم فصل لیگ فوتسال مشخص شود. در این بازی ها 
دوشنبه و از ســاعت 12 م.شــیمی به مصاف انرژی می رود و از ساعت 13 عمران با 
مکانیک دیدار خواهد داشت. زمان بازی مواد-هوافضا و برق هنوز اعالم نشده است. 

تمام این بازی ها حساســیت باالیی دارند و غیر از بازی م.شیمی و انرژی که نتیجه اش روی کاغذ برد م.شیمی 
اســت، نمی توان در مورد بازی دیگری نظر قطعی اعالم کرد. پنج تیم اول جدول همه شانس قهرمانی دارند، 

بنابراین باید ماند و دید که چه تیمی قهرمان نیم فصل می شود.

مسابقات شنا
چهارشــنبه این هفته و از ساعت 11:30 تا 14:30 مسابقات شــنای قهرمانی دانشگاه 
)پسران( برگزار می شود. مسابقات در قســمت انفرادی، شامل 50 متر کرال سینه، 50 
و 100 متر قورباغه، 50 و 100 متر کرال پشــت، 50 و 100 متــر پروانه و 100 متر آزاد 
است و در قسمت تیمی، چهار در پنجاه متر مختلط و چهار در پنجاه متر آزاد برای تیم ها 

درنظر گرفته شده است. هر شناگر می تواند در دو ماده انفرادی و یک ماده تیمی شرکت کند و مواد تیمی به صورت 
دانشکده ای برگزار می شود. عالقه مندان به شرکت در این مسابقات می توانند حداکثر تا سه شنبه به مدیریت تربیت 

بدنی مراجعه کنند.
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عمومی و آزمایشگاه را همه با گوشت و  گزارش داغی رقابت بر ســر گرفتن درس های 
پوستمان درک کرده ایم. رقابت و تالشی که چند سالی است به 
رند انتخاب واحد ربــط زیادی پیدا کــرده و تالش های ما را 
کمرنگ تر کرده است. این میان هســتند دانشجوهایی که 
روش های نه چنــدان جوانمردانه ای را بــرای گرفتن درس 
انتخاب می کنند.  محسن )البته این اســم واقعی او نیست( 
ورودی 89، ترم پاییز امســال قصد گرفتن مرخصی داشت. 
وقتی برای درخواست مرخصی تحصیلی به سامانه آموزش 
مراجعه کرد، متوجه شــد که چند درس برای او بدون اینکه 
بخواهد، ثبت شده است. با مراجعه به آموزش برای مرخصی 
تحصیلی به او گفته شد که احتماالً اختالل در سامانه باعث این 
ماجرا شده. مسئوالن آموزش رمز عبور جدیدی هم به محسن 
دادند و گفتند مســئله ثبت بدون اطالع ایــن دو درس را به 
مسئوالن آموزش گزارش می کنند. مهرماه به پایان نرسیده 
بود که از دانشگاه با محسن تماس گرفته شد اما نه از آموزش، 
بلکه از کمیته انضباطی. بعد از تعیین زمان مراجعه به کمیته، 
مسئول مربوطه در کمیته انضباطی به او گفت که با توجه به 
اینکه از شناسه شریف او برای اختالل در سیستم آموزش آن 
هم در زمان ثبت  نام استفاده شــده، او متهم به دستکاری و 
اختالل در سیستم آموزش دانشــگاه است. شوک حاصل از 
چنین اتفاقی، به خصوص وقتی از همه جا بی خبرید، نیاز به 

توصیف ندارد. محســن برای پیگیری ماجرا به دفتر معاون 
دانشجویی به عنوان رئیس کمیته انضباطی هم رفت. محسن 
می گوید به معاون آموزشی توضیح داده که از همان ابتدای ترم 
که برای مرخصی مراجعه کرده با دو درس ناخواسته مواجه 
شده و به مسئوالن آموزش هم مراجعه کرده و اطالع داده است. 
محسن به معاون آموزشی دانشــگاه این را هم گفته بود که 
آن قدر از دنیای کامپیوتر سر رشــته ندارد که بتواند چنین 
کارهایی را بکند. یعنی درســی را برای کس دیگری بردارد یا 
حذف کند آن هم از طریق ســامانه آمــوزش خودش. مدیر 
آموزش دانشــگاه هم حدود دو هفته بعد محسن را به اتاقش 
دعوت کرد و به او لیست دروسی را نشان داد که از درس های 
ثبت نامی یک دانشــجو حذف شــده بود و  به لیست دروس 
محسن اضافه شده بود. لیست شــامل سه درس آزمایشگاه 
هیدرولیک، مهندسی محیط زیست و آشنایی با دفاع مقدس 
بود. دو درس اول به کلی ربطی به رشته اش نداشت و به درس 
آخر هم نیازی نداشت چون یک هم سبدش را چند ترم پیش 
گذرانده بود. محسن برای مدیر آموزش وقت دانشگاه هم همان 
توضیحاتی را که به معاون آموزشی دانشگاه داده بود، تکرار کرد. 
اما  به او گفته شــد در صورت بی گناه بودن باید کسی را که از 
سیستم او استفاده کرده معرفی کند.  در مراجعه های بعدی به 
کمیته انضباطی محسن خواســتار آن شد که IPهای مورد 
استفاده در هک سیســتم آموزش مشخص شوند تا او بتواند 

ثابت کند که در این کار دست نداشته و شاید این راه به کشف 
مقصر اصلی کمک کند. درخواستی که از سوی کارشناسان 
مرکز فناوری اطالعات دانشگاه به دلیل پیچیدگی ها و سختی 
کار و البته بوروکراسی معیوب بی پاسخ ماند.  بهمن ماه امسال و 
پس از تغییر مسئوالن آموزش و دانشجویی دانشگاه، کمیته 
انضباطی حکم به محکومیت محسن داد و او را به 500 هزار 
تومان جریمه نقدی و تذکر کتبی بــا درج در پرونده محکوم 
کرد. حکمی که شاید به دلیل منتقل نشدن درست دفاعیات او 
ازطریق مسئوالن قدیمی دانشگاه به مسئوالن جدید صادر 
شده است. حاال محسن منتظر تشکیل کمیته تجدید نظر 
است تا از اتهام اختالل در سیستم آموزش دانشگاه و ارتکاب 
کاری غیرقانونی و غیراخالقی رهایی یابد. از قرار معلوم رقابت بر 
سر گرفتن واحدهایی مثل آزمایشگاه، دانشجویی را وادار کرده 
تا با استفاده از شناسه های دیگران درس  هایی برداشته و به این 
طریق برای خودش رزورشان کند و البته بعد از حذف دروس از 
لیست دانشجوی از همه جا بی خبر، به سادگی به درس های 
ترم دانشــجوی هکر اضافه شــده. ایــن میــان ناتوانی یا 
همکاری نکردن مرکز فناوری اطالعات در تشخیص مجرم 
واقعی یا رفع اتهام موجود جای تأمل بسیار دارد. جریمه کردن 
دانشجویی که با راحتی بیشــتری در دسترس است، تصور 
اعمال جریمه برای دادن درس عبرت به آیندگان را در میان 

انگیزه های دانشگاه پررنگ تر می کند.  

وقتی به هک سیستم آموزش متهم می شوید

مجرم را تحویل بده
در مســابقات تنیــس روی میــز قهرمانی   
دانشگاه که هفته گذشته برگزار شد، از میان 
پنجاه شرکت کننده، ســیدعلی توانا، عارف 
ریزه بندی و حامد کریمی مقام اول تا ســوم 

را کسب کردند. آفرین قهرمانان!
طبق معمول ترم های گذشــته، جلســات   
چای و فیزیک این ترم هم هر دوشنبه ساعت 
13:30 تا 15 برگزار می شود. از نکات مثبت 
این برنامه حضور استادان دانشکده  فیزیک 

در کنار دانشجویان است. 
به مناســبت دهــه فاطمیه کانــون میثاق   
کارگاه فاطمیه را برگزار می کند. این کارگاه 
روز یکشــنبه و سه شــنبه،  17و  19  اسفند 
از ساعت16:30 برپاســت. ظرفیت ثبت نام 
محدود است، پس در صورت تمایل به سایت 

misaaq.net مراجعه کنید. 
همایش مهندسی سیســتم در پروژه های   
کالن تحقیقاتی امروز در سالن جابر دانشکده 
شیمی برگزار می شــود. مسئول کنفرانس 
پژوهشــکده علوم و فناوری شــهید احمد 
کاظمی بود. قبل از این هم این پژوهشــکده 
نخستین کنفرانس ملی ناوبری را برپا کرده 

بود. 
دکتر فتوحی طی احکامــی جداگانه دکتر   
تجریشــی، احمدیان، فرهمنــد، جغتایی، 
شمس الهی، بهزادی پور، جمشیدی، کالیه و 
مهندس مجید دهبیدی پور را برای مدت سه 
سال به عنوان عضو شورای پژوهش و فناوری 
مرکز تحقیقــات فناوری های توانبخشــی 

عصبی هوشمند جواد موفقیان، منصوب کرد.
در کنار این همه همایــش، باالخره نوبت به   
برگزاری همایش دانشــجویی هم رســید. 
این همایــش را انجمــن فناوری های بومی 
ایران)افبا( امروز در ســالن ســبز دانشکده 
م .شیمی و نفت ســاعت 15 برگزار می کند. 

شرکت برای عموم آزاد است. 
گروه خیریه رســانا از امروز برای مدت3  روز   
کنــار عابر بانک کشــاورزی منتظــر یاری 
سبزتان اســت. از کنار آیدا و سلف که به طور 
حتم رد می شــوید، حاال بیاییــد کمی این 

طرف تر و از این غرفه هم بازدید کنید.  
 ،EMME نرم  افــزار  آمــوزش  کارگاه   
چهارشنبه 20 اسفند از ســاعت 8:30 تا 18 
در اتاق 304 دانشکده عمران برگزار می شود. 
گروه حمل و نقل دانشکده عمران این برنامه 

را آماده کرده است.

کدام مسیر؟
دهمین برنامه مســیر آینده من که به همت مرکز کارآفرینی راه اندازی شده است، شنبه 
هفته آینده از ساعت 15 برگزار می شود. هدف برنامه پرداختن به دغدغه های دانشجویان، 
بررسی آینده شغلی به صورت آکادمیک و صنعتی، چگونگی راه اندازی یک کسب و کار و 
اداره آن و... است. مهمانان هم دکتر بهزادی پور، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دکتر 

موسوی، استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دکتر اســالمی، رئیس هیئت مدیره شرکت راهبران پتروشیمی و 
کارآفرین و مهندس شفیعی، کارشناس ارشد مهندسی مکانیک هستند. مکان برگزاری، سالن کهربای دانشکده برق 

است. لطفاً اشتباهی به سالن جابر بن حیان مراجعه نکنید. 

بحث بر سر کالس های المپیاد
بعد از خبر روزنامه درباره برگزاری کالس های المپیاد توسط دانشگاه و خرده گیری روزنامه 
که این کار را چرا باید دانشگاه انجام دهد و هدفش چیست، این برنامه بازتاب های دیگری 
هم در دانشگاه داشته است. استادهای مختلفی هم به این مسئله اعتراض کرده اند و بحث 
میان اســتادها باال گرفته که دانشگاه نســبت به اعتبارش بی تفاوت اســت و باید نظارت 

بیشتری روی چنین برنامه هایی وجود داشته باشد. قطعاً مسئوالن برگزاری برنامه هم برای خودشان دالیلی دارند و 
روزنامه هم برای ارائه دالیل ایشان آماده است. اما حساسیت روی برند و اعتبار شریف به هر بهانه چیز پسندیده ای است 

که باید تقویتش کنیم. 

عکس خبری

کارکنان خدمــات دانشــگاه در طول ســال و به 
مناســبت های مذهبــی مختلف، چنــد برنامه 
اختصاصی برای خودشان برگزار می کنند. از زیارت 
عاشوراهای ایام محرم تا همین برنامه ای که عکسش 
را می بینید. چهارشــنبه گذشــته که بــه روایتی 
شــهادت حضرت زهرا یا همان فاطمیــه اول بود، 
تعدادی از کارکنان خدمات دانشــگاه در فضای باز 
مقابل نقلیه مراسم عزاداری داشتند. برخالف بیشتر 
برنامه هــای خدمات که صبح زود، قبل از ســاعت 
اداری برگزار می شود و به صبحانه ختم می شود، این 
برنامه ظهر و با ناهار تمام شــد. البته در اغلب موارد 
این جلسات بانی دارد و پذیرایی را کسی یا کسانی 

در دانشگاه به عهده می گیرند. 
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تعطیل نیست آقا
معاونت آموزشی دانشــگاه در اطالعیه ای زمان تعطیل شــدن و بازگشایی دانشگاه را 
اعالم کرده اســت. در این اطالعیه آمده اســت: با توجه به ســؤال مکرر دانشجویان در 
خصوص وضعیت تشکیل کالس  ها در هفته پایانی سال جاری، به اطالع می رساند که 
بر اساس برنامه مصوب در شورای آموزش و هیئت رئیسه دانشگاه، کلیه کالس  ها تا روز 

چهارشنبه مورخ 27 اسفندماه برگزار خواهد شد. شایان ذکر است که معاون محترم دانشجویی دانشگاه اعالم کرده 
است که خوابگاه  ها نیز تا روز 27 اســفندماه فعال خواهد بود. همچنین، ان شاءاهلل همچون سنوات گذشته، مطابق 

برنامه نیم سال دوم، تمامی کالس  ها از اول صبح شنبه مورخه 94/1/15 با نشاط و نظم همیشگی ادامه خواهد یافت.

پراید شریف
دوشنبه گذشته تفاهم نامه مشترکی بین دانشگاه و گروه خودروسازی سایپا امضا شده 
است. هدف همکاری هم کاهش قیمت تمام شده و کاهش مصرف سوخت عنوان شده 
است. گامی رو به جلو در ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه. پس اگر سال بعد شنیدید که 
مصرف پراید به زیر ســه لیتر در صد کیلومتر رســیده،  قیمت تمام شده اش تک رقمی 

شده، صفر تا صدش 6 ثانیه شده و از امتحان برخورد از پهلو نمره باالی هشتاد گرفته تعجب نکنید. نابغه های شریفی  
دست به کار شده اند و انتقام سال ها سواری با پرایدهای کره ای را از یک راه منطقی و معقول گرفته اند. امیدواریم این 

پروژه به اهدافش برسد و مثل خیلی ادعاهای صنعت و دستگاه های دولتی تنها یک شوآف نباشد. 

تصویر خاتمي و مخارج 
انتخابات

  پوریا علیمردانی شــاید مهم ترین خبر هفته 

حضور نتانیاهو در کنگره آمریکا بدون هماهنگي 
و دیدار با رئیس جمهور آمریکا و سخنراني او ضد 
ایران بود.  ســخنراني ای که اگرچه ایــن بار با 
کشــیدن نقاشــي با ماژیک همراه نبــود اما از 
شوهاي قبلي چیزي کم نداشــت و البته با عدم 
استقبال دولت آمریکا مواجه شد. باید گفت که 
این اقدام یعني ســخنراني یک نخست وزیر در 
مجلس یک کشــور دیگر بدون دیدار رسمي با 
سران دولت، در آمریکا و شــاید در همه جهان 
بي ســابقه بود و عمــق نفوذ البي اســرائیل در 
سیاســت آمریکا را به خوبي نشان داد.  در داخل 
هم دو خبر جالب رخ داد. اولــي رفع توقیف دو 
ســایت خبري بود که به دلیل اقدام به انتشــار 
تصویر از آقــاي خاتمي رئیس جمهور اســبق، 
پیش تــر توقیف شــده بودند. البتــه اصل این 
ممنوعیــت از آن اتفاق هایي اســت که فقط در 
سیستم سیاســي ما ممکن است رخ دهد. اینکه 
رئیس جمهور اسبق یک کشور ممنوع التصویر 
شــود. آقاي خاتمي هــر کار جدي سیاســي 
غیر قانونــي کرده باشــد، احتمــاالً در جریان 
حوادث بعد از انتخابات سال 88 بوده است. اینکه 
حاال بعد از پنج سال به چه دلیل چنین دستوري 
صادر مي شــود، از عجایب اســت و البته از همه 
بیشــتر این اتفاقات براي آقاي خاتمي و جناح 
سیاســي نزدیک به او و افزایش محبوبیت آن ها 

در شبکه هاي اجتماعي مفید بوده است. 
خبر دیگر سخنان وزیر کشــور بود درباره امکان 
ورود پــول کثیــف بــه رقابت هاي سیاســي و 
اعتراض ها و اظهار نظرهایي که درمورد آن صورت 
گرفت. جریــان مالي کاندیداهــاي انتخابات در 
کشور ما در مقایسه با کشــورهایي مثل فرانسه 
یا آمریکا بسیار مبهم اســت. همواره در انتخابات 
مجلس و ریاســت جمهوري و حتي شوراي شهر 
هزینه هــاي زیادي از ســوي کاندیداهــا انجام 
مي شــود. هزینه هایي که منابــع و داخل آن ها 
اصاًل مشــخص و شفاف نیســت. در حالي که در 
کشورهاي نامبرده شفاف بودن منابع مالي یکي 
از بدیهیات شرکت کاندیداها در انتخابات است. 
اما در ایران به دلیل حساســیتي که به استقالل 
نماینــدگان وجــود دارد، عماًل نقــض غرض و 
شترســواري دوال دوال مي توانــد رخ دهد، یعني 
نظر بر آن اســت براي جلوگیري از نفوذ صاحبان 
سرمایه در تصمیمات اساسي کشور کمک آن ها 
به کاندیداها ممنوع باشــد، اما در عمل به صورت 
غیر شــفاف مبالغــي دریافت و بــراي تبلیغات 
هزینه مي شــود.  مثاًل در انتخابات فرانسه یکي از 
مدارک ثبت نام کاندیداها مشــخص بودن محل 
تأمین هزینه هاي آن هاســت، به این ترتیب اگر 
تخلفي رخ دهد یا تصمیمي بر خالف مصالح ملي 
و به نفع آن حمایت کننده باشد، قطعاً پیگیري آن 
امکان پذیرتر است تا در سیستم قوانین انتخابات 

در ایران!  

سیاحت در سیاست

فرصتی شــد تا بعــد از دو ماه  پنج و نیم گفت وگو ســاعت  بتوانیــم 
بعدازظهر مدیــر مرکز فنــاوری اطالعات را در 
اتاقش مالقات کنیم. دکتر خرازی از اســتادان 
شبکه دانشکده کامپیوتر است. مصاحبه در یک 
فضای صمیمی و دوســاعته به ما نشــان داد که 
رویکرد مدیر جدید مرکز، پاســخ گویی اســت. 
اگرچــه محافظــه کاری ایشــان در اجتناب از 
قول دادن خیلی به مذاق روزنامه خوش نمی آمد. 
قرار شد حداکثر ســه ماه دیگر باز برای مصاحبه 

خدمت ایشان برسیم.
اولین سؤال البته یک سؤال تکراری است، 
راجع به وضعیت اینترنت دانشگاه. دوست 

داریم یک جواب متفاوت بشنویم؟
خوب دانشــجویان دکتری و اســاتید االن ســرعت 
بهتری را تجربه می کنند. البتــه تا 9 گیگ بر ماه. نکته 
مهم این اســت که ما االن محدودیت را روی ســرعت 
گذاشــته ایم. در حالی که می توانیم محدودیت را روی 
حجم بگذاریم و این اولین گام ایــن تجربه بود.  این به 

نظر منصفانه تر می رسد.
یعنی می توانیم به زودی به ســرعت باالی 
اینترنت دست پیدا کنیم، جوری که بشود 

به دانشگاه های دیگر پز داد؟
خوب مشکل فقط این نیست که محدودیت را حجمی 
کنیم تا سرعت باال بیاید. مســیر طوالنی طی می شود 
تا شــما ســرعت خوبی را تجربه کنید. لزومــاً مرکز 
فناوری اطالعات در تمام آن مســیر مســئول نیست. 
دفعات زیــادی اینترنت دریافتی دانشــگاه ناگهان به 

نصف کاهش پیدا کرده است.
نمی خواهید بــرای پاســخ گویی مرکز به 
کیفیت خدمتــی که ارائــه می دهد، یک 
شــاخص ایجاد کنیم تا این قدر ســؤال ها 
کیفی نباشــد. با یک شاخص خوب می شود 
نســبت به خدماتی که دانشــگاه دریافت 

می کند خدمت را سنجید؟
بله. شما خودتان این شاخص را پیشنهاد بدهید.

چرا شــریف.آی دی این قدر قطع و وصلی 
دارد؟ منظــورم از شــریف آی دی همین 
سیستم شناســایی و بودجه بندی اینترنت 

است؟
ببینید، اوالً جــز روش فعلی چند روش دیگر هم وجود 
دارد. مزیت روش فعلی این اســت که ســاده است. اما 
ایرادش این اســت که در شــبکه های بی سیم قطعی 
مکرر دارد. اما در کل یکی دو مشــکل هــم از کمبود 
امکانات بود که تا حدودی حل شــده است. در کل باید 

صبر کنیم تا سرویس دهی بهتر شود.
در رابطه با وایرلس که اشــاره کردید، چرا 
باید هر مرکزی جداگانه یک وایرلس داشته 
باشد و برایش رمز بگذار، در حالی که این از 

هزینه دانشگاه تهیه شده است؟
خوب به نظرم این حق هر فردی هســت که بخواهد در 

اتاق یا آزمایشگاهش یک مودم شخصی بخرد و رمز آن 
را به بقیه ندهد. البته اگر دانشــگاه بتواند یک سیستم 
سراسری وایرلس در دانشــگاه ایجاد کند، دیگر نیازی 
به این همه تجهیزات پراکنــده نخواهد بود. اما این کار 

هزینه زیادی خواهد داشت.
بله اما در مثال شــما یک تجهیزات شخصی 
خریداری شــده. اما وقتی یک دانشــکده 
وایرلس می خرد، چرا دانشــجویان سایر 

دانشکده ها نمی توانند از آن استفاده کنند؟
خوب شما می توانید همان توجیه را برای دانشکده ها 

هم بیاورید.
در رابطه با کیفیت خدمات باید قبول کنیم 
وقتی یک کاربر از ســرویس ناراضی است، 
باید جواب مناســب بگیــرد. این جواب 
می تواند این باشــد که مشــکل به مرکز 
فناوری اطالعات مربوط نمی شود. اما به نظر 

شما مرکز در این رابطه خوب  عمل می کند؟
من این اشکال را قبول دارم و طرح هایی هم برای رفع 
آن داریم. اما در حــال حاضر و با امکانــات موجود ما 
واقعاً توان پاسخ گویی تلفنی به درخواست ها را نداریم. 
اما ســامانه تیکتینگ مــا که در ســایت مرکز موجود 
اســت، االن عملکرد خوبی دارد. هر درخواســتی که 
ارسال کنید حداقل یک کپی از آن را خودم می خوانم 
و بر فراینــد نظارت می کنم. خواهش مــن از همه این 
افراد این است که درخواســت خود را در سامانه ثبت 

کنند. ما هم اینجا نظارت خوبی داریم.
آیا گزارشی از میزان عملکرد این سیستم 
دارید؟ مثاًل چند درصد پاســخ داده شده 
و چند درصد رضایت دارند؟ به نظر شــما 
اینکه ســامانه نظارتی در همان مجموعه 

ه  هنــد ئه  د ا ر ا
ت  مــا خد
باشد،  قرارداشته 

خوب است؟
بله، چون یک نســخه از 
تمامی مکاتبات به ایمیل 
هم  درخواســت دهنده 
ارسال می شود در نتیجه 

شما پیگیری و عملکرد ما را به صورت مکتوب دارید و 
می توانید ناظر باشــید. در رابطه با گزارش عملکرد هم 

کارهایی انجام خواهد شد.
چرا شما برنامه خودتان را اعالم نمی کنید؟

 این هــم یک روش اســت. مــن بعــد از مصاحبه به 
شــما کارهای انجام شده را نشــان خواهم داد. اما من 
قول نمی دهم، چــون قول دادن در فضــای فناوری 
اطالعات کار بســیار ســختی اســت. عوامل درگیر 
خیلی زیاد هســتند، اما امیدواری می دهــم. ضمناً 
می توانم چندتــا از برنامه های شــاخص را هم اعالم 
کنم. مثاًل تصمیم داریم ســامانه ای داشــته باشــیم 
که هر کس از حجم مصرف اینترنــت خود اطالعات 
داشــته باشــد و بتواند آن را مدیریــت کند. مرکزی 
ایجاد کنیم کــه بتوانیم عالوه بر سیســتم تیکتینگ 
به صورت حضوری پاسخ گویی بهتری داشته باشیم. 
من برنامــه ام را به مســئوالن دانشــگاه داده ام، اما 

نمی خواهم قول بدهم.
ما چه کمکی برای بهبود وضعیت می توانیم 

داشته باشیم؟
لطفاً درخواســت های خود را در ســامانه تیکت ثبت 
کنید. این بــرای ارزیابی عملکرد ما هــم مفید خواهد 

بود.

گفت وگو با دکتر خرازی مدیر مرکز فناوری اطالعات

لطفاً درخواست خود را در سامانه ثبت کنید

شماره 643  شنبه 16 اسفند 1393بــــــــخشخـــــــبری
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از دیرباز نمره یکی از مهم ترین چیزهای بشر بوده  پرونده
است. حتی در همین ســرزمین پارس خودمان سینا حسن زاده

کتیبه های زیادی در مدح و ســتایش نمره و این  ها آمده است. این 

آئین ناپسند سینه به سینه گشــته و اکنون در سال 1393 هجری 
شمسی به دست ما و استادان امروزی رســیده است. در روزگاران 
قدیم شاگردانی که به مکتب می رفتند و علم می آموختند، در پایان 

دوره شان امتحانی می دادند تا سطح توانایی شان مشخص شود. هر 
شــاگرد هم به اندازه تعداد سؤاالتی که نوشــته بود، بسته به محل 
زندگی اش ســنگ قیمتی، برگ، صدف، ماهی یا شیء عجیبی به نام 

دانشجوها عوامل تأثیرگذار بر نمره شان را چه می دانند؟

چه کسی نمره مرا جابه جا کرد

عوامل دانشکده ای
اول از همه هوافضایی ها را تشویق کنید که 

مهم ترین عامل برایشان عالقه به درس است! 
بعد از این اتفاق خاصی برای سایر دانشکده ها 

نمی افتد و همه شان در مطالعه شب امتحانی و 
استاد درس مشترک هستند. به جز دانشکده 
مدیریت و اقتصاد که با توجه به اظهاراتشان 

دستیاران درس نقش خیلی مهمی را در نمره 
ایفا می کنند. نکته جالب دیگر اینکه برای 

شیمی ها و موادی ها تقریباً اهمیتی ندارد که 
رفرنس درس چه چیزی باشد! به آمار دانشکده 

انرژی هم خیلی دقت نکنید. به خاطر تعداد 
کم دانشجویان شرکت کننده از این دانشکده 

نمودارها خیلی تکه و پاره شده اند که طبعاً قابل 
استناد نیست!

عوامل معدلی
 اگر کمی به نمودار دقت کنید، مهم ترین عامل 
از نظر دانشجوهایی که معدلشان بین 19 تا 20 

است، مطالعه در طول ترم است که منطقی به نظر 
می رسد! بقیه بازه ها با تقریب خوبی مهم ترین عامل 
را استاد دانسته اند. البته اینکه دانشجویان با معدل 
بین 12 تا 13 مهم ترین عامل را درس خواندن در 

شب امتحان دانسته اند، در نوع خودش جالب است! 
صدرنشینان جدول معدل ها دستیاران درس را 

عامل کم اهمیتی در نمره ای که می گیرند می دانند. 
همچنین اهمیتی که به رفرنس درس می دهند 

بسیار بیشتر از معدل های پایین است! نکته جالب 
دیگر اینکه معدل پایینی ها به حضور در کالس و 

حل تمرین های مربوطه اهمیت بیشتری می دهند! 
دقت کنید که پراکندگی عدد ها در بین معدل 

پایینی ها خیلی بیشتر از باالیی هاست!

هیستوگرام معدل
در این هیستوگرام توزیع 

شرکت کنندگان را بر حسب معدلشان 
می بینید. با توجه به این نمودار و مقایسه 

آن با توزیع معدلی دانشگاه مشخص است 
که به نسبت نظرات توزیع مناسبی از 

دانشجویان را جمع آوری کرده ایم و نتایج 
آن قابل دفاع هستند.

واریانس و انحراف معیار عوامل
چیز دیگری که به نظرمان جالب آمد، پراکندگی میان نظرات شرکت کنندگان بود. می خواستیم ببینیم که در کدام عامل بیشترین  اختالف نظر 

در بین شریفی ها وجود دارد. جنسیت رتبه اول را به خودش اختصاص داده که البته خیلی واقعی به نظر نمی رسد. چون با احتمال خیلی خوبی 
همه شرکت کنندگان مذکر عدد 9 و همه خانم ها عدد صفر را انتخاب کرده اند! دیگر قضاوت اینکه حق با کدام یکی است با خود شما. رتبه دوم 

مربوط به تأثیر ویژگی های شخصی بر نمر ه کسب  شده دانشجویان است. علت این پراکندگی شاید این باشد که دانشجوها از لحاظ ویژگی های 
شخصی به دسته هایی تقسیم می شوند که یکی از این دسته ها با معیار های اساتید فاصله بیشتری دارد و همین افراد هستند که عدد بیشتری را 
به این عامل داده اند. دسته دیگر هم که به معیار ها نزدیک تر هستند، اصاًل بویی از این تبعیض نبرده اند. البته تعبیر دیگر هم می تواند این باشد که 

این حس بد در ناخودآگاه افرادی با ویژگی های متفاوت جا خوش کرده که چنین پراکندگی را ایجاد کرده است.

توزیع مقاطع
توضیح اضافه تری برای 

این توزیع نداریم!
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نمره می گرفت که نشانگر میزان تالش و کوشش او در تعلم بود. طی 
سالیان سال و پس از طوفان شماره سه عصر یخبندان، نسل آن شیء 
مرموز از زمین برچیده شــد و تنها نامش برای آیندگان باقی ماند. 
سال ها پس از این واقعه سیستم های آموزشی و آزمونی تغییر کردند 
و کارهای عملی جای خود را به چیزهایــی مانند کوییز و میان ترم و 
این ها داد و اســتادان نیز از آنجا که نمــره ای روی کره زمین وجود 
نداشــت، روی همان برگه های امتحانی از نمره عزیز یاد می کردند و 
بسته به ســایز معادل نمره در زمان های دور نوشته ای را روی برگه 
درج می کردند. این نوشته بسته به اقلیم و سایز های مختلف نمره با 

نام  های مختلفی چون 19 و 2۰ یا A+ و B و از این دســت چیزها درج 
می شد. در همین میان شایعاتی از سرتاسر سرزمین  پارس به گوش 
می رسید که نشان می داد اســتادان و دانشجوها سیستم آموزشی 
جدیدی را به کار بسته اند و بر حســب این سیستم عجیب و غریب 
عوامل دیگری را عالوه بر امتحان ها بــرای تعیین اندازه نمره به کار 
می بندند. پس از فراگیر شــدن این شــایعه، مخصوصًا در دانشگاه 
صنعتی شریف، سرویس نظرسنجی روزنامه شریف بر آن شد تا سر و 
گوشی آب دهد تا این عوامل مخوف و زشــت را بیابد یا اینکه موفق 
شود این شایعات را رد کند. نتیجه این ســر و گوش آب دادن را که 

حاصل برگزاری یک هفته نظرسنجی آنالین از دانشجویان شریفی و 
چند دانشجوی غیرشریفی است، در این پرونده می بینید. روزنامه 
در رد یا تأیید این شــایعات نمی کوشــد و نتیجه گیری را به شــما 
تیزهوشان شــریفی واگذار می کند. به یاد داشته باشید که در آمار 
نمی توان هیچ وقت بــا قطعیت تمام صحبت کــرد و آنچه در ادامه 
می بینید تنها شاهدی بر این وقایع است که شما به عنوان کسانی که 
در دانشگاه تحصیل می کنید، قطعًا بر واقعیت ماجرا آگاه تر هستید. 
بدون حرف اضافه دیگر چشــم هایتان را به سمت نمودارهای رنگی 

بچرخانید و شروع به واکاوی این پرونده کنید.  :(

ناعادل ترین ها
پس از اینکه از هرکسی درباره تأثیر عوامل مختلف روی نمره پرسیده بودیم، در یک بخش اختیاری و با چک باکس از آن ها می خواستیم 

تا مرکز یا دانشکده ای را که به نظر آن ها بی عدالتی در نمره بیش از بقیه به چشم می خورد را مشخص کنند.  همان طور که می بینید، 
دانشکده ریاضی موفق شده است صدر جدول را تصاحب کند. رتبه  دوم نیز با اختالف نسبتاً خوبی به مرکز معارف رسیده است. البته 

با قطعیت نمی توان گفت که واقعاً بی عدالتی در این مراکز رایج است. چون دانشکده ریاضی و مرکز معارف هر دو جزو مراکزی هستند 
که درس های سرویس را به همه دانشجویان عرضه می کنند. اما از طرفی مرکز زبان و با کمی اختالف، دانشکده فیزیک هم درس های 

سرویس را به همه دانشجویان ارائه می کنند اما اختالف زیادی با رتبه های اول دارند. عالوه بر این رأی دهنده ها در بدترین حالت 
دانشکده ریاضی و مرکز معارف را با دانشکده خودشان مقایسه کرده اند و همین ترجیح رأی دادن به دانشکده ریاضی و مرکز معارف 

می تواند دلیل خوبی برای صحت نسبی این رتبه بندی باشد.

میانگین تأثیر عوامل روی نمره
این نمودار عمومی ترین و یکی از هیجان انگیز ترین نمودار های این پرونده است. جایی که با یک نگاه می توانید 

ببینید که حس شریفی ها راجع به ساختار نمره دهی و نمره گیری شان چیست. هما ن طور که در نمودار می بینید، 
اصاًل انگار همه ما شب امتحانی زاده شده ایم! در صدر جدول، درس خواندن در شب های امتحان مهم ترین نقش را 

در نمره درس شریفی ها ایفا می کند. رتبه دوم هم به همان چیزی رسیده که دم انتخاب واحد بر سرش دعوا می شود. 
درواقع این رتبه دلیل خوبی برای مکالمات روزمره ای است که در دانشگاه می شنوید:

-درس مبانی فالن رو چه جوری افتادی حاجی؟ همه بیس می شن که اینو.
- آخه چیز شد موقع انتخاب...

- آها. فهمیدم. با استاد فالنیان برداشته بودی. خاک تو سرت. خب معلومه که نباید با این استاد برداری درسو. ببین 
اصن یه دانشجو دکترا هست که... .

بعد از استاد، عامل مهم دیگر برای شریفی ها همکالسی شان است! احتماالً دلیلش همان نمودار معروف است. دیگر 
همه می دانند که اگر در کالسی باشی که میانگینش پایین باشد، اصاًل درس خواندن الزم نیست. صرفاً کافی است 

که بدویی و به موقع سوار نمودار بشوی! رتبه های بعدی هم که با اختالف به نسبت خوبی از عواملی که نام بردیم قرار 
دارند. دیگر خودتان حساب کنید اینکه حضور در کالس یا رفرنس درس پایین تر از عواملی مانند دستیاران درس یا 

زمان کالس)!( قرار دارند، چقدر می تواند برای دانشگاهی مثل شریف غمگین باشد! برای اینکه غم ماجرا را بیشتر 
احساس کنید به ترکیب 2 از 15 می توانید این عامل ها را با هم مقایسه کنید و بیشتر در خلقت شریف بیندیشید.

رابطه بین معدل با...
همان طور که به صورت تقریبی در نمودار های باال می بینید، در هریک از آن ها رابطه بین معدل با نمره ای که به هر 

عامل داده اند را رسم کرده ایم. روشن است که هیچ رابطه ای بین این اعداد دیده  نمی شود! حتی خطی هم که به این 
نقاط برازش می شود معنی و مفهوم خاصی ندارد. در ابتدا که این وضعیت را دیدیم برایمان طبیعی بود. چون با توجه 

به تعداد به نسبت کم و گسسته نمره ها این پخش بودن طبیعی بود. اما ناراحت هم شدیم که نمی توانیم درمورد رابطه 
بین معدل و این عامل ها حرف های قشنگ آماری بزنیم. ولی کمی بیشتر که دقت کردیم دیدیم که این اتفاق نه تنها بد 
نیست، تا حدی خوب هم هست. این نشان می دهد که نتیجه ای که به دست آمده تا حد خوبی قابل تعمیم  است. چون 
اینکه استاد عامل مهمی در نمره محسوب می شود، هم نظر دانشجویی با معدل 12 بوده و هم دانشجویی با معدل 19! 

بقیه نمودارها را هم نگاه کنید و  خودتان این اتفاق را به همه عامل های دیگر وصل کنید تا خیالتان راحت شود.
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 سالی مملو از 
بیم و امید های سیاسی و 

اقتصادی برای بازار سرمایه 
حامد کریمی موحد در شــش  ماهه اول سال 

شــاهد رکودی کم ســابقه در بــازار بودیم و 
کمبود نقدینگی بر  متغیر های اساســی بازار 
تأثیری جدی بر جای گذاشــت. با شروع نیمه 
دوم ســال، خبر هایی مثبت از نتایج مذاکرات 
به گوش رســید که بــه تدریج باعث رشــد 
قیمت های بســیاری از گروه های ســهام در 
بازار سرمایه شد. در ادامه با تمدید مذاکرات 
هســته ای آن هم برای یک مدت چندماهه، 
بازار سرمایه رکودی شدیدتر از روزهای نیمه 
اول ســال را تجربــه کــرد. در ایــن بیــن، 
چالش هــای دیگــری اعــم از پارامتر هــای 
اقتصــادی نیــز تأثیــر منفی خــود را روی 
متغیر های بازار ســرمایه گذاشــت. همانند 
کاهش قیمــت نفت که بــه گفتــه برخی از 
کارشناسان پیشــنهاد کاهش قیمت نفت از 
طرف کشــور عربســتان مطرح شــد و دلیل 
به نتیجه نرســیدن مذاکــرات در آذرماه نیز 
همیــن موضــوع بــود. از طــرف دیگــر 
کش و قوس های دیگری از جمله افزایش نرخ 
دالر و بهــره مالکانه نیز منجر به بدتر شــدن 
هرچه بیشتر شــرایط بازار ســرمایه شد. در 
روزهای کنونی نیز که مذاکرات هســته ای در 
حال انجام اســت، هرچند خبر هــای مثبت 
مانند گذشته به گوش می رســد ولی فعاالن 
بازار ســرمایه همانند آذر ماه فعالیت هیجانی 
انجام نمی دهند و گویی اعتمــاد بیش از حد 
قبلی نســبت به خبر های مثبت از بین رفته و 
بیشــتر معامله گران منتظر انتشار خبر قطعی 

توافق هسته ای نشسته اند.
در روزهای پایانی ســال اما گویی مسئوالن به 
نوعی دیگر در صــدد حمایت از بازار هســتند. 
تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک آن هم 
با شــرایط و ضوابط جدید از طرفــی می تواند 
به اعتمادبخشــی معامله گران به بازار سرمایه 
منجر شــود و از طــرف دیگر به فعــال کردن 
بخشی از نقدینگی خارج شــده از بازار سرمایه 
کمک کند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار 
سرمایه )سنا( و به نقل از معاونت بازار، صندوق 
ســرمایه گذاری پاداش ســهامداری توســعه 
یکم  بــا نماد ســپاس در نظــر دارد واحدهای 
سرمایه  گذاری صندوق مذکور را بر اساس مجوز 
ســازمان بورس و اوراق بهــادار، از طریق بازار 
بورس تهــران عرضه عمومی نمایــد. صندوق 
تحت نظارت ســازمان بــورس و اوراق بهادار و 
براســاس مقررات، اساســنامه و امیدنامِه خود 
فعالیــت خواهد کــرد. الزم به ذکر اســت این 
صندوق دارای سود تضمین شده سی درصدی 
در تاریخ 31 فرودین سال 95 است که در قالب 
اوراق اختیار فــروش تبعی به فــروش خواهد 

رسید.

مجمع فعاالن کسب و کار شریف به  عنوان گروهــی داعیــه دار بحث گفت وگو
کارآفرینی در کشــور بــه تازگی بــا ارائه لیســتی از 
کاندیداهــا برای حضــور در انتخابات اتــاق بازرگانی 
تهران اعالم آمادگی کرده است. برگزاری همایشی در 
دانشگاه طی هفته گذشته با حضور استادان و صاحبان 
صنعت کشور به عنوان قدمی برای حضور در این عرصه 
برداشته شــد. در همین راســتا با یکی از اعضای این 
مجمع مصاحبــه ای تهیــه کرده ایــم کــه در ادامه 

می خوانید:
لطفا در ابتدا خود را کمی معرفی کنید.

هادی کهولــی هســتم، فارغ التحصیل کارشناســی 
صنایــع و کارشناســی ارشــد MBA از دانشــگاه 
شــریف. درحال حاضر به عنوان عضــو هیئت مدیره 
شــرکت توســعه انرژی و آب مانا در زمینــه احداث 
زیرساخت های شــهری و صنعتی از جمله تأمین آب 

و تصفیه پساب مشغول فعالیت هستم.
درباره مجمع فعاالن کســب و کار شریف  و 

برنامه های آن کمی توضیح دهید.
ایده اولیه تشــکیل مجمع فعاالن کســب و کار شریف 
در واکنش بــه حجم انبوه مهاجــرت نخبگان به خارج 

از کشــور و معــدود  بــودن 
کارآفرینــان موفق در کشــور 
به وجــود آمــد. هرچنــد امر 
مغفــول کارآفرینــی در طول 
16 ســال فعالیــت دانشــکده 
مدیریــت و اقتصاد  شــریف تا 
حدی مورد اقبال قــرار گرفته 
اســت، خأل محســوس در این 
زمینه، کمیته فارغ التحصیالن 
دانشــکده را بــر آن داشــت تا 
به عنوان جمعــی از کارآفرینان 
مشــغول در حوزه هایــی چون 
مخابرات، پلیمــر، IT، نرم افزار، 

صنایع باالدســتی نفــت و گاز، تصفیــه آب و  صنایع 
مشــاوره مالی اقدام به راه اندازی کارگروهی با عنوان 
کســب و کار کنند. در واقع با تشــکیل این کارگروه به 
دنبال آن بودیم تا مســائل عمومــی کارآفرینی برای 
شــرکت های کوچک و دانش بنیاِن تازه تأســیس را با 
اســتفاده از  شــبکه  هم افزایی فارغ التحصیالن به طور 
مؤثرتری پیگیری کنیم. به تازگی این کارگروه به عنوان 
کمیتــه ای زیرمجموعه انجمــن فارغ التحصیالن کل 
دانشــگاه فعالیت می کند و امیدوار اســت با فراخوان 
عمومی در اوایل سال آتی از مشارکت طیف گسترده ای 
از فار غ التحصیالن تمامی رشته های دانشگاه در مجمع 
خود بهره مند شــود. الگوسازی برای ســایر بچه های 
شریف که دغدغه ماندن و کارآفرینی در ایران را دارند، 
به عنوان هــدف اصلی این کمیته در نظر گرفته شــده 

است.
در مورد تالقی فعالیت هــای این مجمع با 

انتخابات اتاق بازرگانی بگویید.
با نزدیک شــدن به انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی 
تهران در 18 اسفند ماه که به صورت چهار سال یک بار 
برگزار می شــود،   مجمع فعاالن کســب و کار شریف با 
ارائه لیستی 12 نفره و با نام ائتالف »روزگار نو« تصمیم 
به شــرکت در این رویداد گرفت. 
در واقــع جایگاه اتــاق بازرگانی 
به عنوان سندیکایی از نمایندگان 
تمامــی اتحادیه هــای بخــش 
خصوصی کشور فرصت مغتنمی 
برای پیگیری برنامه های مجمع 
در ابعــادی وســیع تر و کاراتــر 

خواهد بود. 
این مجمــع چــه اصول و 
دغدغه هایی را بــه عنوان 
شرکت  برای  خود  مرامنامه 
در این انتخابات مطرح کرده 

است؟

تقویــت و تشــویق کارآفرینی ســالم و روشــمند از 
مهم ترین دغدغه های فعلی و آتــی مجمع، در صورت 
حضور در اتاق بازرگانی خواهد بود. کارآفرینی ســالم 
در مقابل رانت و فســاد موجود در بدنه اقتصاد کشــور 
تعریف می شــود. همین طور حضور عمده کســب و 
کارهای موجود در کشــور به صورت سنتی و حجره ای 
لزوم بنیان گــذاری مبانی علمی برای کســب و کارها 
را ایجاب می کند. ورود به حوزه هایــی از جمله تأمین 
مالی، انتقال تکنولوژی و ترویــج فعالیت ها به صورت 
علمی و روشــمند از مهم ترین اصولی اســت که برای 
پاسخ گویی به این نیاز توســط اعضای مجمع پیگیری 

می شود. 
به عنوان دغدغه دوم بر آن هســتیم تــا دولتمردان و 
تصمیم گیران کالن اقتصــادی را ترغیب بــه گذار از 
اقتصاد دولتی و وابســته به منابع به اقتصاد باز و رقابتی 
کنیم. شــیوع سیاســت های حمایتی در طول سال ها 
موجب شده اســت که حتی بنگاه های غیردولتی نیز 
همواره چشمداشــتی به اســتفاده از رانت های دولتی 
داشته باشند و از این رو در بلند مدت موضع ضعیف تری 
در بازار رقابتی پیدا کنند. ورود به بــازار جهانی تنها از 
مجرای شناسایی صنایع دارای مزیت رقابتی و تشکیل 
بنگاه های رقابت پذیــر به منظور صــادرات در عرصه 

بین المللی تحقق پذیر است. 
مســئله مورد توجــه بعــدی از جانــب مجمع بحث 
مقررات زدایی و سهولت در امر کارآفرینی است.  وجود 
بوروکراسی های سنگین بر رویه های اداری و به هنگام 
صدور مجوزها و ترخیص ها پدیده ای است که با اصول 
اقتصاد رقابتــی منافات دارد. از این رو قدم برداشــتن 
در راســتای مقررات زدایــی از اقتصاد کشــور یکی از 
اهداف کالن مجمع در صورت حضور در اتاق بازرگانی 
خواهد بود. همچنین پیگیری دغدغه های شرکت های 
دانش بنیاِن کوچک و متوســط بــه نمایندگی از این 
شرکت ها امری اســت که توسط اعضای مجمع در اتاق 

برآورده خواهد شد. 

کارآفرینان شریف در راه اتاق بازرگانی

به عنوان دغدغه دوم بر 
آن هستیم تا دولتمردان 
کالن  تصمیم گیــران  و 
اقتصــادی را ترغیب به 
گــذار از اقتصاد دولتی و 
وابسته به منابع به اقتصاد 

باز و رقابتی کنیم. 

توصیه هایی برای تصمیم گیران اقتصادی
حسین عباسی، استادیار دانشگاه بلومزبرگ با توجه به گزارشی از بانک جهانی که توسط 
گروهی به سرپرستی مایکل اسپنس، برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد تهیه شده است، به  لیستی 
از سیاســت های ممنوعه یا ایده های »بد« در سیاســت های اقتصادی در بحث توســعه 
اشاره می کند. سیاســت هایی از قبیل یارانه انرژی، مگر در حد محدود و فقط به گروه های 

آسیب پذیر جامعه؛ حل اشتغال از طریق ایجاد شغل توسط دولت؛ حل کسری بودجه از طریق کاهش سرمایه گذاری 
در زیر ساختارها؛ حمایت نامحدود از بخش هایی از اقتصاد یا از صنایع و شرکت های خاص با هدف حفظ آن ها از رقابت؛ 

کنترل قیمت ها برای کاهش تورم. جالب است که اکثر این موارد در ایران به عنوان توصیه های سیاستی مطرح می شوند!

چانه زنی های بی نتیجه بر سر مزد
دکتر جواد صالحی اســتاد دانشگاه ویرجیناتک معتقد اســت موضوعی که غالباً از جانب 
کارفرمایان مطرح می شــود، تأثیر منفی افزایش مزد بر ایجاد شغل است و می گویند اگر 
مزد افزایش یابد، هزینه ها هم باال می رود و در نهایت کارفرما مجبور به تعدیل نیرو می شود. 
در حالی که مطالعات بسیاری نشان می دهد تأثیر افزایش دستمزد بر اشتغال بسیار کم است. 

از طرفی در ایران که بخش غیررسمی اقتصاد نسبت به بخش رسمی آن حضور پررنگ تری دارد، بحث دستمزدها تنها 
تعداد و درصد کمی از افراد را دربرمی گیرد. مشکل اصلی این است که در ایران کار نیست تا این مباحث از موضوعیت کافی 

برخوردار شوند. یعنی باید سر افزایش مزد کارگرانی چانه زد که در حال کارند نه جوانانی که همه بیکارند.

اقــــــــــــــــــــــتصادی شماره 643  شنبه 16 اسفند 1393شاخص

مصاحبه با هادی کهولی از اعضای مجمع فعاالن کسب و کار شریف درباره فعالیت ها و اهداف مجمع
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نوشــتن درباره فیلم  سینما
محمــد رســول اهلل محمدصالح سلطانی

سخت اســت. هزینه های بســیار، حضور 
چهره های برجســته ســینمای جهان در 
پشت صحنه و اعتراضات گروهی از علمای 
االزهر، حواشی بسیاری را برای »فاخر ترین 
فیلم تاریخ ســینمای ایران« ایجاد کرده 
است. هر انتقادی با توجه به مضمونِ  فیلم 
می تواند باعث سوء برداشــت هایی شود و 
هزینه باالی ساخت آن، نقدش را به شدت  
سخت می کند.   نام مجید مجیدی به عنوان 
کارگردان، به خوبی فضای فیلم را مشخص 
می کنــد. مجیــدی متخصص ســاخت ِ 
فیلم های »شاعرانه« در ســینمای ایران 
است. رنگ خدا و آواز گنجشک ها و بچه های 
آســمان  و بید مجنــون. همگــی نوعی 
شــاعرانگی خــاص در دل خــود دارند. با 
المان هایی که مجیدی اســتفاده از آن ها را 
خوب بلد است. نور، ســتاره، مهتاب، رنگ 
ســبز، آب، لبخنــد و ماهــی. مجیدی با 
این هاســت که شــعرش را بر پرده سینما 
می ســراید.  محمد رسول اهلل هم یک فیلم 
کاماًل شاعرانه با همان المان های همیشگی 
مجیدی اســت و البته این شــاعرانگی و 
لطافت، عمــالً عنصــر درام و قصــه را در 
فیلم هــای مجیدی بــه رقیق ترین حالت 
ممکن در می آورد. اینجا هم همین اســت. 
»قصه«ای درکار نیست. خاصه وقتی فیلم را 
با شاهکار مصطفی عقاد مقایسه می کنیم.  
روایت فیلم مجیدی  از شــعب ابی طالب و 
دوران تنگدستی مسلمین آغاز می شود. به 
نظر می رســد این بخش ابتدایی با توجه به 
مسائل روز کشــور توسط مجیدی به فیلم 

افزوده شده است و سپس از نگاه ابوطالب، 
شــاهد وقایع مربوط به دوران  تولد پیامبر 
اسالم تا چهارده ســالگی ایشان هستیم. 
وقایعی که پیوستگی خاصی ندارند و خیلی 
ناگهانی، پیامبر چند ماهه، شــش ســاله 
می شــود و پیامبــر شش ســاله، بــه 
چهارده ســالگی می رســد! بــدون اینکه 
مخاطب بفهمد چــرا االن و مثالً ده دقیقه 
قبل نه؟ در نهایت هم بازگشــت به همان 
روزهای شــعب و خورده شــدن عهدنامه 
مشرکین توسط موریانه و پیروزی مسلمین.  
فصل مربوط به ماجرای حمله سپاه ابرهه به 
مکه از لحاظ فنی قوی است. جلوه های ویژه 
هم نقص خاصی ندارد. گریم ها و رفتار ها و 
شیوه سخن گفتن حبشی ها هم منطقی به 
نظــر می رســد. حداقلش این اســت که 
حبشی ها فارســی حرف نمی زنند!  نکته 
جالب سکانس مربوط به ماجرای اصحاب 
فیل، این است که مجیدی حتی اینجا هم 
دست از شاعرانگی نکشیده و صحنه حمله 
پرندگان ابابیل به سپاه ابرهه اگر چه صحنه 
هولناکی اســت، هولناک نمی نماید! این 
فصل، شکوه خاصی دارد و افتتاحیه خوبی 
برای فیلم به حساب می آید. اما هرچه جلوتر 
می رویم، فیلم آرام تر می شود. سکانس ها 
ریتم کندی پیدا می کننــد و زمان متوقف 
می شــود. در این میان، تنها نشانه ای که از 
»قصه« در فیلم مشهود است، ماجرای تاجر 
یهودی ســاموئل اســت که بــا توجه به 
نشــانه هایی که در تورات خوانده و آنچه در 
شب هفدهم ربیع در مکه دیده، یقین دارد 
که پیامبر خاتم متولد شده و حاال تمام حجاز 
را در پی او می گردد. روایتی که انتهایش را در 

ابتدای فیلم دیدیم، جایی که ســاموئل به 
جرم کمک بــه  زندانیان شــعب مجازات 
می شود و بنابراین خط داستانی مربوط به 
تاجر یهودی هم عماًل جذابیــت خود را از 
دست می دهد. به نظر می رسد تأکید بسیار 
مجیدی برای نمایش جنبه های رحمانی 
دین اسالم، باعث شــده او از روایتگری در 
فیلمــش بازبماند. موضوعی کــه فیلم را 
کاماًل تحت تأثیــر قرار داده اســت.  فیلم 
محمد رسول اهلل را عماًل می توان  به پنج یا 
شش فیلم کوتاه کاماًل مجزا تقسیم کرد که 
هرکدام به تنهایی جذاب اند و قابل قبول. 
هر فصل فیلــم وقتی به طــور مجزا دیده 
شود، می تواند بسیار تأثیر گذار و سرشار از 
حس خوب باشد.  اما اتصال این  فصل ها به 
هــم و تبدیل آن هــا به یک فیلــم 190 
دقیقه ای، حوصله مخاطب را سر می برد.  
چرا که عمــاًل قصــه ای در کار نیســت. 
شــاعرانگی های فیلم هم از میانه، کم کم 
تکراری می شوند. در واقع شاید بتوان گفت 
اثری که مجید مجیدی تحویل سینمای 

ایران داده، بیش از آنکه یک فیلم باشد، یک 
کالژ اســت از پنج، شــش داستان جذاب 
دربــاره کودکــی پیامبــر. فیلــم البته 
ســکانس های تکان دهنده و جذابی هم 
دارد. خاصه سکانس مربوط به حج و فصل 
مربوط به زنده به گور کردن دختران و البته 
فصل درخشــان ســاحل ماهی گیران در 
اواخر فیلم. بازی بازیگران هم عموماً قابل 
قبول است ولی عالی نیست. فیلم می تواند 
از جایی  به بعد، خاصه برای مخاطبی که به 
دنبال فیلم  داستان گو است، خسته کننده 
شود. به نظر نمی رسد فیلم بتواند در اکران 
جهانی، فروش باالیی را تجربه کند. چراکه 
اساساً اکثر مخاطبان ســینما پیِ  قصه و 
روایت هســتند، دنبال فیلمی که داستان 
داشته باشد و داســتانش را خوب تعریف 
کنــد. زیبایی های بصری فیلــم هم برای 
مخاطب غربی چندان جدید نیست. فیلم 
محمد رسول اهلل هم درست از جایی ضربه 
خورده کــه  اکثر فیلم هــای ایرانی ضربه 

می خورند: فیلم نامه.

یک قصیده، بی قصه

کناره گیری شمس
شــمس لنگرودی که نامزد جایزه نهمین جشــنواره شــعر فجر شــده، از این جایزه 
کناره گیری کرد. لنگرودی با انتشــار یک یادداشــت کوتاه انصراف خود را از نامزدی در 
این جشنواره اعالم کرد و نوشت: »با ســالم و احترام  و با خوش حالی از اینکه شعرم مورد 
قبول سالیق متفاوت واقع شده  و با اظهار تشــکر از حسن ظن داوران محترم ، تقاضا دارم 

نامم را از شایستگان دریافت جایزه شعر حذف کنند.« علیرضا رجبعلی زاده کاشانی، علیرضا عباسی، محمد قهرمان، 
علیرضا بدیع و فاضل نظری دیگر شاعرانی هستند که نامزد جایزه  این جشنواره شده اند. داوران بخش شعر در نهمین 

جشنواره شعر فجر، محمدرضا روزبه، محمدرضا تقی دخت و مصطفی محدثی خراسانی اند.

برف و پاپ در نیوزلند
برف به کارگردانی مهدی رحمانی و پــاپ به کارگردانی احســان عبدی پور به همراه 
دو فیلم کوتاه داســتانی دو پاره یک واقعیت و سرمه به جشــنواره سیلک رود نیوزلند 
می روند. عنوان ســیلک رود برگرفته از جاده ابریشــم به عنوان پــل ارتباطی و تقارب 
فرهنگ های مختلف دنیاست. جشنواره ســیلک رود از 18 تا 22 مارس )27 اسفند تا 

2 فروردین( در شهر دوبلین نیوزلند برگزار می شود. چهار فیلم از ایران که پخش آن ها را »ایران نوین فیلم« برعهده 
دارد، در بخش های رقابتی این جشــنواره شــرکت دارند. دو پاره یک واقعیت را ندا آصف و ســرمه را آزاده قوچاق 

کارگردانی کرده اند که در بخش فیلم های کوتاه حضور دارند. 

ایوان الک
ایوان الک با بازی تــام هاردی، مدیر یکی از 
بزرگ ترین پروژه هــای بتون ریزی در یکی از 
سخت ترین شــب های زندگی خود قرار دارد. 
شبی که می توانست با یک دروغ به یک شب 
خاطره انگیز در کنار خانواده در حال تماشای 
مســابقه فوتبــال و خوردن سوســیس های 
مورد عالقه اش بگذرد. اما تصمیمی که هنگام 
برگشتن به خانه و پشت چراغ قرمز می گیرد، 
همه چیز را عوض می کند. تصمیمی که باعث 
می شــود خانواده اش و شــغلش را از دست 
بدهد، اما در عین حال رضایتی درونی از خود 
داشته باشد. در طول فیلم ایوان الک با تلفن 
همراهی که روی ماشین مدرنش قرار دارد، با 
افراد مختلفی صحبت می کند. با همسرش، با 
فرزندانش و با زنی که بعداً متوجه می شــویم 
تمام این اتفاقات به علت وجود اوست، به علت 
اشــتباهی که الک چند ماه قبل مرتکب آن 
شده و االن تمام تالش خود را به کار می گیرد 
تا همه چیز را درست کند. ایوان الک مردی 
اخالق گرا و منظم اســت. مــردی که پایبند 
اصــول و قوانین اســت و از هر هرج و مرجی 
فراری اســت. اکنون در وضعیتی قرار گرفته 
که سرپیچی از قوانین خودش را بهترین کار 
می داند؛ اما بازهم به دنبال درســت کردن و 
آرام کردن ماجراست. حرف زدن هایش پشت 
تلفــن مصداق این موضوع اســت. الک یا در 
حال توضیح دادن است یا آرام کردن شخص 
پشت تلفن. الک با تمام فیلم های پرلوکیشن 
و بالک باستری که امروزه مشاهده می کنیم، 
خیلی متفاوت است. فیلمی که در یک زمان 
محدود و مکانی محدود تر اتفاق می افتد و روی 
یک بازیگر و نمایش احساسات او می چرخد. 
دومیــن اثر اســتیو نایــت بعد از ســاختن 
رستگاری با بازی جیسون استاتهام این فیلم 
است که شباهت های زیادی به فیلم های 12 
مرد خشمگین ســیدنی لومت، طناب آلفرد 
هیچکاک و جاذبه آلفونســو کــوارون دارد. 
تمام این فیلم هــا از تمهید زمان واقعی برای 
روایت فیلم اســتفاده کردند. عمدتاً این گونه 
فیلم ها که یک بازیگر مــدام در قاب دوربین 
اســت، باید سریع تماشــاگر را متقاعد کنند 
که ارزش دیدن دارنــد. یکی از این تمهید ها 
در شــکل گیری سریع داستان و همراه کردن 
تماشاگر با شخصیت اصلی است. وقتی مردی 
را می بینیم که در همان ابتدای فیلم در خطر 
از دست دادن تمام زندگی اش است، چرا نباید 
داستانش را تعقیب کنیم؟ مردی که روزگارش 
شبیه اسمش، الک شده است! این فیلم توجه 
بســیاری از منتقدان را به خــود جلب کرد. 
پیتر تراورس اقرار می کند: »قبل دیدن فیلم 
هیچ انتظاری از اســتیو نایت نداشتم اما بعد 
از گذشتن چند دقیقه حیرت زده شدم«. اگر 
چند وقتی اســت که دنبال فیلمی می گردید 
که هیجان زده تان کند، این فیلم به راحتی نیاز 

شما را برطرف می کند.

دریچه هنـــــــــــــــــــــــــری

عکاس باشی

نرم افزار ادیت تا کجا؟
اکثر عکاسان، چه آن هایی که از روی عالقه و صرفاً برای تفریح عکاسی می کنند و چه کسانی 
که عکاسی را حرفه خود می دانند، ثبت های دیجیتالشان را قبل از عرضه و نمایش عمومی، 
یک بار دیگر در نرم افزار ویرایش بازبینی می کنند. باید به این نکته توجه داشت که ویرایش 
عکس کار مردودی نیست و صرفاً برخی از ویرایش ها مردود هستند. می دانید که خالقیت 
مخصوص اقلیت خاصی نیســت. خالقیت، زاییده عالقه به کار و وقت گذاشــتن و صبر و 
حوصله اســت که می تواند در هر امری از ریاضیات محض تا عکاسی نتایج خیره کننده ای 
داشته  باشد. این نرم افزارهای ادیت هم در ازای وقت شما امکان اجرای ایده های ذهنی تان 
را فراهم می سازند. درباره خود ویرایش پیشــنهاد ما این است که از تغییر در اجزای اصلی 
ترکیب بندی بپرهیزید. جدا از اینکه این تغییرات ممکن اســت باعث حــذف یک اثر از 
مسابقات یا جشنواره شود، در بیشتر مواقع آنچه واقعی تر است بهتر است. البته گاهی حذف 
اجزای مزاحم پشت سر سوژه می تواند ثبت را چشم نواز کند. بنابراین سعی کنید اکثر وقت 

عکاسی خود را پشت دوربین باشید اما از نرم افزار ویرایش هم غافل نشوید.
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یادداشتی برای آخرین ساخته مجیدی که احتماالً ندیده اید



اولی: شریفیه؟
دومی: نمی دونم واال! 

دو هفته است هر روز اینجا 
پارک می کنه.

اولی: دمش گرم! اینا که مثل 
بچه شون به ماشین می رسن، 

پس کی وقت می کنن درس 
بخونن؟

دومی: واال من که سه ماهه 
وقت نمی کنم پیچ صندلی 

ماشین رو سفت کنم، اینقد 
جیر جیر نکنه.

توضیح: این هفته های قبــل از نوروز که 
خیلی مرتب و منظم سر کالس می روید، 
خوب حواســتان به درس باشد. درس را 
هم یاد نگرفتید، می توانید چند جمله نغز 
از استادهای شریفتان برای ما بفرستید: 

 ۰2166166۰۰6

اســتاد شــریف ما بعد از تأخیر نیم ساعته 
وقتی با کمی تعداد دانشــجویان مواجه شدند، 
فرمودند: »من به خاطر شــما دیر آمدم و شما 

چند دقیقه برای من صبر نکردید؟«

استاد شریف ما در پاسخ به سؤال دانشجویی 
که اصرار به جواب دادن استاد داشت، فرمودند: 

»التماس نکن، جلسه بعد جواب می دم.«

استاد شریف ما  بــرای تأکید روی گفته خود 
تصمیم به نوشــتن آن روی وایت برد گرفتند، 
ولی به جای نوشــتن مدام وایت بــرد را برانداز 
کردند و آخر ســر فرمودند: »دنبــال یک نقطه 
می گشتم که کلمه مدنظرم رو زیرش بنویسم. 
به هرحال یک نقطه کمتر نوشــتن هم خودش 

یک جور صرفه جوییه.«

استاد شــریف ما نمره های ترم قبل را اعالم 
کرده بودند ولی کســی خبر نداشت. پیگیر که 
شــدیم فرمودند: »پشــت پنجــره اتاقم اعالم 
کردم«. البته اتاق ایشان در طبقه دوم دانشکده 

است.

استاد شریف ما بعد از اینکه تلفن همراهشان 
زنگ خورد فرمودند: »این تماس از ژنو اســت و 
احتماالً می خواهند نتیجــه مذاکرات را به من 

بگویند.«

استاد شــریف ما بعد از بررسی صندلی های 
کالس فرمودند: »شما بهترین لحظات عمرتان 

رو روی بدترین صندلی ها می گذرانید.«

استاد درس عمومی شریف ما همان جلسه 
اول فرمودند: »اگر کسی سر کالس من جدول 
حل کنه، کتــاب ریاضی باز کنــه و... از همین 
جا میندازمــش پایین«. اما مشــخص نکردند 

دانشجو را پایین می اندازند یا کتاب را. 

استاد شــریف ما در جواب این سؤال که این 
تابع چه وظیفــه ای دارد، فرمودنــد: »من هم 
دقیق نمی دونم، پیشــنهاد می کنم شــما هم 

استفاده نکنید«.

اســتاد شــریف ما فرمودند: »این ترم هر 
کســی ازدواج کند دو نمره به نمره کلش اضافه 

می کنم. «

این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به همه نمره هایی که شریفی ها از 50 سال پیش تا امروز گرفته اند. به آن بیست ها 
و تاپ مارک ها و به آن نمره های یک رقمــی از صد. تقدیم می کنیم به همه بیداری های شــب امتحان برای فهمیدن 
چیزهایی که تازه به چشــممان خورده بود. تقدیم می کنیم به همه پشت در اتاق اســتاد ماندن ها برای گرفتن یکی 
دو نمره اضافه به بهانه نیفتادن یا خراب نشــدن معدل. تقدیم می کنیم به همه آن هایی که حتی برای 10 شدن نمره 
9/5شان سراغ استاد نرفتند و مثل مرد افتادند. تقدیم می کنیم به همه استادهایی که نمره از دستشان نمی چکد و همه 

آن هایی که همین طوری یک دو نمره می دهند که از اتاق استاد دست خالی برنگردی.

تقدیم می شود به ...

صفحـــــــهآخـــــــــر

بیایید تصــور کنیم کــه نفر اول 
المپیاد فیزیک شــده باشید و با 
همین مدال طال وارد دانشــگاه 
شریف شده و کارشناسی فیزیک 
بگیرید و پشت بندش کارشناسی 
ارشــدتان را نیز از دانشــگاه علوم پایه زنجان بگیرید 
و رهســپار مؤسســه بین المللی مطالعات پیشرفته 
»SISSA« ایتالیا که یکی از معتبرترین مؤسســات 
تحقیقاتی فیزیک اســت، شــوید و مدرک دکترای 
خودتان را بگیرید. کلی به شما اصرار و التماس کنند 
که بمان، ایتالیا به امثال تو نیاز دارد، چه فرقی می  کند 
ایران باشــی یا ایتالیا، مهم این اســت که به بشریت 
خدمت کنــی، پرچم ایران و ایتالیا هم که شــبیه هم 
هســت فقط یک چرخش 90 درجــه ای دارد. ولی با 
همه این پیشنهادات، بگذارید و برگردید به مملکتتان 
تا خدمــت کنید. می رویــد و توی دانشــگاه خواجه 
نصیرالدین طوسی مشــغول تدریس می شوید. یک 
سالی که می گذرد، صالحیت شما برای ادامه تدریس 

تأیید نمی  شود، چرا؟
آیا پایه علمی خوبی ندارید؟ نه

آیا دانشجویانتان از شما راضی نیستند؟ نه
آیا اعتقادات التقاطی دارید؟ نه
آیا مشکالت اخالقی دارید؟ نه

آیا فعالیت های ضدانقالبی دارید؟ نه
آیا قیافه تان خوب نیست؟ نه

پس مشــکل چیســت؟ کلــی پیگیر می شــوید و 
جســت وجو می کنید که چه شــده کــه صالحیت 
تدریس ندارید. خالصه پُرســون پُرســون  می رسید 
خونه اُم کلثوم. آنجا چه خبر اســت؟ اعضای شورا به 
این نتیجه رسیده اند که شما به خاطر اینکه صدایتان 
نازک اســت، صالحیت ندارید. واقعــاً حالتان چطور 

می شود؟
حاال این ها حکایت »دکتر قاسم اکسیری فرد« است، 
ورودی سال 74 دانشــگاه خودمان.  با شرایط پیش 
آمده و تغییــر مالک های هیئت علمــی، تعدادی از 
اســتادان مورد نظر شــورای مذکور که واقعاً شرایط 

فیزیکی مناسبی دارند، در ادامه معرفی می شوند:
ساســی مانکن: بــه علت داشــتن صــدای خوش و 

خالقیت در ارائه مضامین ارزشی در اشعار خود.
محمدرضا گلزار: به علت خوش  تیپ بودن، داشــتن 
چشــمانی روشــن، موهایی لخــت و به طــور کل 

بچه خوشگل بودن.
برادران فاطمــی: به علــت اندامی پــرورش یافته، 
خوش هیکلی و کسب مقام های متعددی در مسابقه 

قوی ترین مردان ایران.
بابک زنجانی: به علت شــرایط اقتصادی مناســب، 
مدیریــت بــر چند صد شــرکت به طــور هم زمان و 

شناخت کاملی از بازار ایران.
استیون هاوکینگ: آخ ببخشید اشتباه شد. این بنده 
خدا که کاًل با هیچ کدام از معیار های فیزیکی شــورا 
تطابق ندارد. لطفاً زودتر به ایشــان خبر دهید که اگر 
ساکشــان را بســته اند که بیایند ایران برای تدریس، 
ساکشان را باز کنند. ایشان صالحیت تدریس ندارند، 

فیزکشان به درد خودشان می خورد!

۰913.2435: یه تشکر ویژه از بچه هایي که در کنار درس 
و با وجود مشغله هاشــون دغدغه دانشگاه و جامعه شون رو 
هم دارن. تشــکر از بچه هاي روزنامه  . مطالب روزنامه شنبه 

خیلي خوب بود.
۰939.9245: دکتر درمانگاه خداســت ها، سرما خوردم 
رفتم پیشش مي گه یه ماه ونیم میفتي، راه چاره هم نداري، 
فقط طاقت بیار این مدت بگذره. بدتر اینکه من تنها کسي 

نبودم که این حرفو بهم زده و باز بدتر از اینا، نقش سرویساي 
طرشت3 تو سرماخوردن و به فنارفتن ما.

   امــان از دکتر درمانگاه و ســوز نصف 
شب های طرشت و سرویس بهداشتی های خوابگاه.

۰91۰.8746: واقعاً هدف شما از چاپ کردن اس ام اس ها 
اینه که صرفاً یه جواب مثاًل خنده دار واســش بنویسید؟ 
خواهشاً کمي هم درصدد برطرف کردن مشکالت باشید.

   خیلــی وقت ها بــه نظــرات بچه ها 
گزارش هایی از مسئله مورد نظر تهیه شده. شما فقط 

مشکالت رو بفرستید.
۰916.۰9۰5: حــاج محمــد گنج تولد 25 ســالگیت 

مبارک!
   ایشاال 12۰ســالگی تون رو همین جا 

تبریک بگن.
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