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رفتن رسیدن است
سال های اول دانشجویی ام 
همیشه با این مشکل مواجه 
بودم که حد فاصل تصمیم 
تا عمــل برایم بــه یک بازه 
زجرآور تبدیل می شــد. از 
وقتی که تصمیــم می گرفتم به خانــه بروم تا 
وقتــی بعد از چهار پنج ســاعت طی مســافت 
در جاده هــای پر پیچ و خم شــمال بــه خانه 
می رســیدم، مدام با خودم فکــر می کردم که 
چرا با این همه پیشرفت، بشــر هنوز نتوانسته 
این مشــکل را حل کنــد که مــن از تهران در 
چشم برهم زدنی به ســوادکوه برسم. حدفاصل 
گرســنگی تااینکــه در آشــپزخانه خوابــگاه 
چیزی برای خوردن درســت کنــم. حدفاصل 
هر مبدأ تا هــر مقصدی یک جــور وقفه برایم 
در زندگی تلقــی می شــد. انگار فاصلــه  این 
 میــان بی معنی اســت. انگار وقت هــای پرت 

زندگی ام است. 
همیشــه در جاده ها حساب ســاعاتی را که در 
اتوبوس تلف کردم، داشــتم و اینکه چنددرصد 
از عمرم را بی هیچ ثمری در راه رســیدن به چیز 
دیگری تلف کردم. چهار سال دانشگاه هم برایم 
حکم همین در راه ماندن را داشــت. یک وقفه 
طوالنی بین دل کندن از خانه تا تبدیل شــدن 
به آن چیــزی که دلم می خواهــد. چه چیزی؟ 
هنوز نمی دانــم. ولی به هر حال بــا این نگاه آن 
روز ها، چهار سال دانشــجویی خیلی مسخره، 
کســل کننده و افســرده جلوی چشــمم رژه 
می رفتند. مثل ســاعاتی که در جاده ها حساب 
می کردم، حساب تمام شدن دوران دانشجویی 
را هم داشــتم تا بعــدش با حاصل ایــن چهار 
ســال البد در دنیای بیرون دیوارهای دانشگاه 
امپراتوری ام را بســازم. مثل وقت هایی که یک 
کودک دعا می کند در چشم برهم زدنی بزرگ 

شود.
راســتش االن که به ده سال پیشم فکر می کنم، 
نمی فهمم از کجای کار همه چیز عوض شــد و 
من یک آدم دیگر شدم؛ اما هرچه بود دیگر بین 
مبدأ و مقصد، این خود فاصله هــا بود که برایم 
معنی پیدا کرد. االن اگــر بخواهند برای خرید 
روزنامه یک نفر را با ماشین به ایسلند بفرستند، 
من اولین داوطلبی هستم که ثبت نام می کنم. 
االن خرامان رفتن تا بازارچه محل و خرید ســر 
حوصله و بعدش ســاعتی وقت صرف کردن در 
آشــپزخانه برایم از غذا خوردن جذاب تر است. 
االن همه لذت ها برایــم در حدفاصل دو نقطه 
ابتدایی و انتهایی معنی پیدا می کند. کمپ زدن 
روی تپه ماهورهای کنار جاده برایم از رانندگی 
برای رســیدن به یــک رختخواب گــرم و نرم 

درخانه جذاب تر است. 
خوب کــه به مســئله نــگاه می کنــم، رفتن 
از رســیدن برایــم مهم تــر شــده اســت. 
نمی دانم چه کســی بــود که این عبــارت را به 
کار برده بود که »رفتن، رســیدن اســت«؛ اما 
بی شــک درک درســتی از مســئله داشــته. 
 رفتن رســیدن اســت. رفتن از رســیدن هم 

مهم تر است.
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برد م.شیمی و هوافضا
در بازی های دور برگشت لیگ فوتســال سه شنبه گذشته م.شــیمی شش بر دو 
کامپیوتر را در هم کوبید و مواد-هوافضا ســه بر یک مقابل عمران به پیروزی دست 
یافت. برق هم با اقتدار و با نتیجه سه بر صفر از سد شیمی-فیزیک گذشت و حسابی 
انتقام بازی رفت را گرفــت. در ادامه بازی ها امروز مواد-هوافضــا با مکانیک بازی 

می کند، ریاضی-صنایع به مصاف شــیمی-فیزیک می رود و کامپیوتر در مقابــل پردیس قرار می گیرد. فردا 
هم دو بازی برگزار می شــود که در اولین بازی عمران با انرژی دیدار می کند و در بازی دوم م.شیمی و برق در 

حساس ترین بازی این هفته رودرروی هم قرار می گیرند.

ادامه بازی های بسکتبال
در ادامه مرحله گروهی مســابقات بســکتبال، چهارشــنبه گذشــته دو بازی 
برگزار شــد.  در بازی اول، ریاضی-کامپیوتــر و مکانیک-متالــورژی با هم به 
رقابــت پرداختند کــه در نهایــت ریاضی-کامپیوتر با نتیجه 56 بــر 51 پیروز 
میدان شــد. در بازی دوم هم هوافضا که برای برد آمده بــود،46 به 73 بازی را 

به فارغ التحصیالن واگذار کرد. با این حســاب چهار بازی از مرحله گروهی باقــی می ماند که هفته آینده 
برگزار می شــود.  این را هم بدانید که در پایان مرحله گروهی، چهار تیم از پنج تیــم به مرحله نیمه نهایی 

راه پیدا می کنند و یک تیم حذف می شود.

کارگاه های آموزشی کتابخانه 
کتابخانه مرکزی کارگاه های آموزشی اردیبهشت ماه خود را اعالم کرد. روز دوشنبه 14 
اردیبهشت کارگاه  آموزشی نرم افزار مدیریت اطالعات علمی) اندنوت( با هزینه 30هزار 
تومان و به مدت 4 ساعت برگزار می شود. کارگاه دیگر، کارگاه آموزش مقاله نویسی است 
که روز چهارشنبه، 16 اردیبهشت از ساعت 8تا12 و با هزینه 40هزار تومان در کتابخانه 

مرکزی برپاست. برای پیش ثبت نام فقط تا 7 اردیبهشت مهلت دارید که به سایت library.sharif.ir مراجعه کنید. 
به شرکت کنندگان این کارگاه ها گواهی داده می شود. در ضمن منتظر خبر های بیشتر درباره نحوه ثبت نام قطعی و 

پرداخت هزینه کارگاه ها باشید. 

تفاهم نامه سازنده
قطار تفاهم های دانشگاه این بار به ایستگاه وزارت بهداشت رســید و دانشگاه با امضای 
تفاهم نامه همکاری با هدف توســعه فناوری های نوین ســالمت، در این حوزه نیز قدم 
گذاشــت. در این تفاهم نامه مباحثی مثل راه اندازی انجمن های علمی و دانشــجویی 
فناوری های نوین، توسعه فناوری ها در حوزه فرهنگ سالمت، استفاده از ظرفیت دانشگاه 

در توسعه کارآفرینی سالمت، استفاده از ظرفیت دانشــگاه های علوم پزشکی در توسعه فناوری های نوین سالمت و 
استفاده از ظرفیت تولیدات شرکت های دانش بنیان دانشگاه مثل ابر سالمت در نظام سالمت مطرح شده است. البته 

همان طور که درمورد تفاهم نامه های قبلی هم گفتیم، باید ماند و دید نمود عملی این حرف های کلی چه خواهد بود! 

تعلیق عمره 
این هفته از مهم ترین خبرها  پوریا علیمردانی

اقدام وزیر ارشاد برای تعلیق عمره توسط سازمان 
حج و زیارت بود. پس از انتشــار خبر تعرض به دو 
نوجوان ایرانی در فرودگاه جده توســط مأموران 
عربســتان و مانور رســانه ای روی آن،  موجی از 
اعتراض افکار عمومی را فراگرفت و کار به تجمعات 
اعتراضی مقابل  ســفارت عربســتان در خیابان 
فرمانیه کشــید. در ابتدای هفته گذشته باالخره 
رئیس جمهور نیز نامه ای به وزیر ارشاد برای اقدام در 
این خصوص نوشت که البته پیامد آن لغو این سفر 
مستحب بود. دولت شرط برقراری دوباره این سفر را 
مجازات عامالن تعرض اعالم کرده است. البته این 
ماجرا هشــتم فروردین رخ داد و مشخص نیست 
دلیل تأخیــر در رسانه ای شــدن و واکنش افکار 

عمومی به آن با تأخیِر دست کم  ده روزه چیست. 
حمالت گســترده عربســتان به یمــن برای 
جلوگیری از تغییر قدرت در این کشور کوچک 
به ســمت هیئت حاکمه ای متمایــل به ایران 
شاید مشــکالت پیشین را بیشــتر نشان دهد. 
یمن کشوری است در حاشــیه دریای سرخ که 
از طریق آن کنترل بر یکی از شاه راه های اصلی 
آبی خاورمیانه و جهان میســر است. بخشی از 
تجارت آبی اســرائیل از کانال ســوئز به دریای 
سرخ و اقیانوس هند انجام می شــود و از این رو 
موقعیت یمن بســیار حائز اهمیت اســت. این 
حمالت در نــوروز آغاز شــد و شــاید به دلیل 
دورکردن عربســتان از دخالــت در مذاکرات 
ایران با 1+5 و البته بــرای کاهش نفوذ ایران در 
منطقه، آمریکا دست عربستان را در این تعرض 
باز گذاشت. شــاید این حمالت نقشی مؤثر در 
پررنگ شدن احساسات ضدعربستان در ایران 

بعد از بازنشر خبر تعرض به دو نوجوان داشت. 
ســفر عمــره عماًل بــه محلــی بــرای صرف 
پس اندازهــای خانواده هــای ایرانــی مذهبی 
تبدیل شــده اســت. خانواده هایی که برخالف 
مخالفت اکثریت آن ها با مرام و مسلک وهابیت 
عماًل به یکی از منابــع درآمد و تأمین گروه های 
تندرو سلفی در عربستان و سودرساندن به آن ها 
تبدیل شده اند. عشق و اســتقبال از سفر عمره 
به حدی بود که مسئوالن می گفتند اگر با همین 
روال فعلی اعزام بــه عمره ادامــه می یافت، تا 
شانزده سال بعد ثبت نام کنندگان فعلی امکان 
اعزام داشــتند. بنابراین این اتفاق فرصتی برای 
انصــراف جامعه ایرانــی از این کمک رســانی 

غیرمستقیم به یکی از دشمنان خود بود. 
نکته جالب توجه دیگر ماجرا اتحاد همه گروه ها 
در محکومیــت این اتفــاق بــود. از مخالفان تا 
موافقــان توافق نامــه لــوزان، اصول گرایان و 
اصالح طلبان و حتــی مخالفان نظام در اعتراض 
به این اتفاق با یکدیگر متحد شده بودند و این در 
تصاویر تجمعاتی که در مقابل سفارت عربستان 
انجام شــده بود، هویدا بود. تصاویری که نشان 
می داد همه جــور ایرانی با هر طــرز فکری در 

محکومیت این اقدام تردید نکرده است. 

سیاحت در سیاست بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 648  شنبه 29 فروردین 1394 شریف نیوز

اندیشــکده تمدن اسالمی بسیج  هفتــه گزارش دوشــنبه  دانشــجویی، 
گذشــته مناظره ای را با موضوع الگوهای توســعه از 
ساعت 14 در ســالن جابر برگزار کرد. در این مناظره، 
سامان مهدور دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و 
صابر منادی دانشــجوی کارشناسی ارشد فلسفه علم 
به تبادل نظــر پرداختنــد. مناظره ای که توســعه و 
پیشــرفت را موضوع بحث قرار داده بــود.  مهدور در 
بخشــی از صحبت های خود گفت: »تقسیم بندی به 
توسعه یافته و توســعه نیافته امری بوده که از آن گذر 
شده است. ولی واقعی و غیرقابل انکار است و قطعاً در 
یک دورانی از طرف کشورهای سرمایه دار به خصوص 
بریتانیــا و یــک قــرن بعــد از آن توســط آمریــکا  
سوء اســتفاده هایی انجام می شده اســت. اما در حال 
حاضر، با مرزهای جغرافیایــی موجود نمی توان دقیقاً 
ترســیم کرد کــه نقــاط توســعه یافته و نقاطی که 
می خواهند بقیــه را از توســعه یافتگی محروم کنند، 

کجا هستند«.
منادی ضمن بررســی ســیر تاریخی شــکل گیری 
توســعه گفت: »ترومن که در انتهــای جنگ جهانی 
رئیس جمهور آمریکاست، در سخنرانی خود می گوید 
ما دنبــال توســعه هســتیم. یعنی جامعــه ای که از 
مدل های قبلی خســته شــده و جامعه ای اروپایی که 

بعد از جنگ از هم پاشــیده اســت و اندیشــمندان 
از اندیشــه غربی مدل انگلیسی پیشــرفت ناامیدند 
حرکت  هــای  دنبــال  مســتعمره  کشــورهای  و 

استقالل طلبانه هستند. 
در این شــرایط آمریکا مدلی را تعریف می کند به نام 
توسعه، یعنی ساختن کشورها که مهم ترین آن طرح 
مارشال آمریکایی هاســت، یعنی کمک بالعوض در 
ازای شــرایطی. آمریکا در آن زمــان 12میلیارد دالر 
به کشــورهای اروپایی و برخی کشــورهای آسیایی 
کمک بالعوض می کند. از این مرحله اندیشــه توسعه 
زاده می شود که به یک ســری از مشکالتی که جامعه 
جهانی به مدیریت آمریکا با آن ها روبه رو اســت پاسخ 

دهد«.
مهدور در پاســخ به این ســؤال که فرهنگ و اقتصاد 
کدام یک زیرساخت همدیگر هستند، گفت: »اقتصاد 
همیشه زیربنای فرهنگ است. اصلی ترین توجیهات 
آن هم مربوط می شــود به توجیهات انسان شناسانه 
که اصــل را بر تأمیــن نیازهــای مادی انســان قرار 
می دهــد. اگر این تأمیــن نیاز انجام شــود، نیازهای 
انســانی فرد، نیاز به خودشــکوفایی و... اولویت پیدا 
می کنند. این اجماع وجود دارد. اولویت بر این اســت 
که زیربنای اقتصادی جامعه را اصل توسعه قرار دهیم 
و خودبه خود ایــن اتفاق خواهد افتاد کــه ارزش ها و 

فرهنگ جامعه هم در یک رابطــه خود تقویت کننده 
ایجاد خواهند شد«. 

منادی گفــت: »آمــاری را آقای ســالس در کتابش 
به اســم دیکشــنری توســعه می آورد که نســبت 
ثروت کشورهای توســعه یافته به توســعه نیافته در 
ســال 1۹50 یک به بیســت اســت و این نسبت در 
سال 1۹80، به شــصت برابر رسیده اســت و قطعاً در 
حال حاضر بیشتر شده اســت. این نشان می دهد که 
مدل های توســعه حتی در اهدافی کــه آمریکایی ها 
تعریف کرده انــد، موفــق نبوده اند. در کشــورهای 
توســعه نیافته، فرهنــگ کشــورها بــا فرهنگی که 
توســعه ارائه می کرد، در تضاد بود و این جوامع دچار 
تضادهای برگشت ناپذیر می شدند که به سختی قابل 
برطرف کردن بود. این ها باعث شــد که جوامع شرقی 
به سمت مدل های بومی توســعه بروند، یعنی به جای 
اینکه اندیشــه توســعه را هم از آمریکایی ها بگیرند، 
مدل توسعه را از ساختارها و زیرساخت های اجتماعی 
خــود بگیرند و جامعــه را بازخوانی کننــد تا به مدل 

توسعه بومی خود برسند«. 
هرچند از این برنامه اســتقبال خوبی صورت نگرفته 
بود اما از نکات مثبــت این برنامه می تــوان به توزیع 
مناظــره مکتوب صورت گرفته بین میهمانان اشــاره 

کرد. 

مناظرات دانشجویی در دانشگاه ادامه دارد

مناظره ای برای توسعه
حقیقــی« عنــوان گزارش »بازیابــی هویــت 
جلسه ســخنرانی و پرســش و پاسخ با 
حضــور رحیم پورازغــدی و ورونیــکا 
فاضلی، بانوی آلمانی مسلمان شده بود 
که سه شــنبه 25 فروردین از ســاعت 

13:30 در سالن جابر برگزار شد. 
آلمانــی  بانــوی  ورونیــکا فاضلــی، 
مسلمان شده ای اســت که اکنون ساکن 
شهر قم اســت و به عنوان سخنران این 
برنامــه به دانشــگاه آمده بــود. فاضلی 
بعد از مــرور کوتاهــی درمــورد نحوه 
مسلمان و شیعه شــدن خود، با اشاره به 
شکسته شدن دیوار برلین گفت: »از طرف 
کلیسا به آلمان غربی رفتم. کاماًل زندگی 
متفاوتی بود. ما در آلمان شــرقی در یک 
رنگ طوســی پررنگ زندگی می کردیم. 
تنوعی وجود نداشت. اما غرب پر از رنگ و 
گل و تنوع بود. اولین بار که به غرب آلمان 
رفتم، با خودم گفتم شاید این همان خأل 
است که همیشه حس کرده ام و در غرب 
این خأل از بین می رود. از طرف کلیسا در 
غرب آلمان زندگی کردم ولی خیلی زود 

متوجه شدم که آن رنگ ها و ظاهر زیبا با 
وجود دائماً کلیسا رفتن، هنوز خأل قلبی 
مرا پر نکرده است. با یک ایرانی آشنا شدم 
و متوجه شــدم که این فرد با آن چیزی 
که من می شناســم، کاماًل فرق می  کند. 
نمی دانســتم چه دارد؛ اما شــرط آقای 
فاضلی این بود که اگــر می خواهی با من 
ازدواج کنی، باید مسلمان شوی. وقتی به 
ایران آمدم، تنها به اسم مسلمان بودم؛ اما 
وقتی در محیط قرار گرفتم، از طرف قلبم 

همه چیز را قبول و درک کردم«. 
 فاضلی گفت: »چند سال پیش دعا کردن 
در وقت ســحر را امتحان کــردم و اصاًل 
نمی دانســتم معرفت چه چیزی است. 
معرفت یک دریای علم اســت، معرفت، 
علم، اخالق، ادب و محبت را باید فهمید 
و من مجبــور بودم به ایــن کلمات فکر 
کنم. این کلمات برای من ملکوتی است 
و اگر این را به وجــود درک کنیم، دیگر 
نیازی نیست که با احکام چانه بزنیم. چرا 
حجاب، چرا حکم دیگر، چون دیگر نیاز 
نداریم و دنبال این خواهیم بود که چگونه 
می توانیــم بهتر حرکت کنیــم. فاضلی 

گفت: وقتــی من را دعــوت می کنند به 
مدارس راهنمایی و دبیرستان، می بینم 
که دختران اینجا، مثــل دختران غربی 
هســتند. ســبک زندگی، بســیار مهم 
است. ســبک زندگی یعنی هرچه که ما 
می خوریم، می شــنویم و می بینیم. اگر 
خانه مــا از فرهنگ غرب اثــرات زیادی 
دارد، بدانید که حتمــاً تأثیر می گذارد و 
این تأثیر ده سال دیگر عیان خواهد شد و 
فرزندان ما نسبت به ارزش ها بی تفاوت تر 
خواهند شــد. من به تازه مسلمان هایی 
که می آیند ایران و به من گالیه می کنند 
که ما با امید آمدیم اینجا و چرا خیلی ها 
مثل غربی ها رفتــار می کنند، می گویم 
غربی ها می دانند که این  هــا چه دارند و 
می خواهند داشــته های دینی این ها را 

از بین ببرند«. 
اما رحیم  پور ازغدی که اولین ســخنران 
برنامه بــود،  با توجــه به ایــام والدت 
حضــرت فاطمــه)س( و روز زن، در 
بخشــی از صحبت های خود بــه ارائه 
چند نمونه از آموزه هــای حضرت زهرا 
پرداخت. رحیم پور گفــت: »روایتی از 

حضرت زهراست که ایشان می فرمایند 
که یکی از مالک های مهــم دینی برای 
ارزش گذاری مردان، این است که تا چه 
حد به زن ها احترام می گذارند: بهترین 
شما کسانی هســتند که به زنان بیش از 
بقیه احترام بگذارند«. رحیم پور به عنوان 
یک شاخص دیگر گفت: »امام صادق)ع( 
فرمودند که مــردم دو دســته اند، یک 
عده خودشــان را به زحمت می اندازند 
تا دیگران از دســت آن ها راحت باشند 
و دیگران اســتراحت کننــد. حضرت 
فرمودنــد که این یکی از شــاخصه های 
مؤمنــان اســت. بــه طور مشــخص 
رابطه زن و شــوهر در خانــواده، یکی از 
مالک هایش این اســت. یعنی کسی که 
اهل خودمحوری و تحمیل مشــکالت 
خودش بر دیگری نیســت و بیشــتر به 
فکر این اســت که طرف مقابلش راحت 
باشــد تا خودش. وقتی دو طرف چنین 
نگاهی داشــته باشــند، آن وقت هر دو 
طرف هم مخدوم هســتند و هم خادم. 
پیامبر می فرمایند اگر مردی می خواهد 
بدون اینکه شهید بشــود، پاداش شهدا 
را داشته باشد، کاری کند در حد توانش 
که همسرش در کار خســته نشود و هر 
مردی که بدون غرور و طلبکاری به زنش 
خدمت کند، نامش در دفتر شــهدا ثبت 

می شود«. 

یک آلمانی مسلمان شده میهمان جابر

ورونیکا تصمیم می گیرد...

بــــــــخش  خـــــــبری

محمد جوانمرد، نودی م.شــیمی به خاطر   
نوشتن سرمقاله در نشریه در دانشکده موفق 
به کسب جایزه بهترین سرمقاله در جشنواره 
نشریات دانشجویی منطقه یک کشور شد. 

تبریک و خسته نباشید.
از عالقه مندان به رشــته ورزشــی والیبال   
دعوت می شــود بــرای هماهنگــی ادامه 
تمرینات، در روز یکشــنبه 30  فروردین ماه 
13۹4، ســاعت 13:15 در محــل ســالن 

کنفرانس مدیریت تربیت بدنی حضور یابند.
زنگ پژوهش با موضوع لرزه خیزی و ساختار   
عمیق در فالت ایران از ساعت12:30 تا 14:30 
سی ام فروردین در آمفی تئاتر دانشکده فیزیک 
برگزار می شود. ســخنران این جلسه محمد 
تاتار، عضو پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی 

و مهندسی زلزله است. 
به همت دانشــکده ریاضی، سمینار هفتگی   
ریاضیــات گسســته و کاربردهــای آن هر  
چهارشنبه از ساعت12:45تا14 در اتاق 317 
این دانشــکده، تا 6  خرداد برپاست. ویژگی 
مثبت این برنامه متنوع بودن ســخنرانان و 

تعامل با دیگر مراکز آموزشی است. 
قابل توجه دانشجویان دانشکده مکانیک،  تا   
سه شنبه، 1 اردیبهشــت مهلت دارید برای 
عضویت در انجمن علمی دانشکده مهندسی 
مکانیک ثبت نام کنید. برای ثبت نام به دفتر 
فعالیت ها)محور( مراجعــه کنید. انتخابات 

هفته آخر اردیبهشت برگزار می شود. 
پژوهشگران دانشــگاه به جزئیات جدیدی   
درباره خاک فروریزشــی دست پیدا کردند. 
این پروژه موضوع رساله دکتری امیر اکبری 
گرگانی، با راهنمایی دکتر حائری بود. خسته 
نباشــید می گوییم به این عزیــزان و دیگر 

همکارانشان، خدا قوت. 
مدیریت تربیــت بدنی تصمیــم گرفته به   
منظور کــم کردن مصرف کاغــذ، مکاتبات 
داخلی خــود را با ایمیل انجــام دهد و برای 
اطالع رسانی از حجم آگهی های نصب شده 
در سطح دانشگاه بکاهد. به امید موفقیت این 

طرح و اجرایی شدن طرح های این چنینی. 
اگر عالقه مند هســتید خبر هــای مربوط   
به دانشــگاه را که در خبرگزاری ها منتشــر 
می شــود دنبال کنید، می توانید در سایت 
دانشــگاه و در بخش اخبار داخلی، خبر های 
روز را در لینک هایی با عنوان »دانشــگاه در 

آیینه مطبوعات« دنبال کنید.

گروه بندی والیبال پسران
مرحله مقدماتی مسابقات والیبال پسران قهرمانی دانشگاه از امروز و در چهار گروه 
سه تیمه برگزار می شــود. در گروه یک، متالورژی، عمران و انرژی حضور دارند. در 
گروه دوم نام تیم های فارغ التحصیالن، برق و پردیس به چشم می خورد. گروه سوم 
از تیم های کامپیوتر، صنایع و هوافضا تشکیل شده است و در گروه چهارم مکانیک، 

م.شیمی و شیمی با هم مســابقه می دهند. اولین بازی مرحله مقدماتی امروز از ســاعت 17 بین متالورژی و 
انرژی برگزار می شود و در بازی دوم، فارغ التحصیالن و پردیس از ساعت 18 به مصاف هم می روند. فردا هم در 

همین ساعت ها، کامپیوتر و هوافضا با هم بازی دارند و مکانیک با شیمی  مسابقه می دهد.

اصالح یک خبر
در شــماره قبل مطلبی با عنــوان هوافضا به پیــش در این صفحه به چاپ رســید 
که واکنش قطب ســامانه های هوافضایی و پژوهشکده شــهید رضایی دانشگاه را 
به همراه داشت. در این مطلب به اشتباه زحمات قطب علمی سامانه های هوافضایی 
و پژوهشکده شــهید رضایی در برگزاری پنج دوره مسابقات ملی دانش آموزی، سه 

دوره مسابقات دانشــجویی در قطب علمی و چهار دوره مسابقات دانشجویی در پژوهشکده نادیده گرفته شد 
که ضمن پوزش بابت این مســئله، به همه استادان، دانشجویان، مسئوالن و دســت اندرکاران برگزاری این 

مسابقات خسته نباشید می گوییم. قابل توجه همه که ما به شدت انتقادپذیر هستیم!
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دانشجوهایی که مواظب ورودی های جدید هستند

هوای شما را داریم
این مشکل شماست

»اگر اینو یک ســال پیش 
می دونســتم...«؛ تــا امروز 
چقــدر از جمالت مشــابه 
این اســتفاده کرده ایم؟ اگر 
همان ترم دو می دانستم که 
چقدر باید مواظبش باشم... اگر همان ترم روش 
درست اســتفاده از حذف دبلیو را بلد بودم... اگر 
از مدیریت زمان در خوابگاه از همان ســال اول 
بیشتر می دانستم... و بســیاری اگرهای دیگر. 
همه آن هایی که حداقل چند ترم یا چند سال از 
ورودی جدید بودنشان گذشته، هنوز به روشنی 
و البتــه به تلخی حــس رهاشــدن و تنهابودن 
در محیطی تــازه و ناآشــنا را به خاطــر دارند. 
خوابگاهی تازه وارد این حس رهاشدن و تنهایی 

در جنگل را بیشتر و عمیق تر درک کرده است.
سیستم آموزشــی برای همه جنبه های زندگی 
ما این پاســخ را دارد: »این مشکل شماست!« 
بله این مشــکل شماســت که بایــد بیاموزید 
در خوابگاه چطــور زندگی کنید. شــما باید به 
تنهایی بیاموزیــد که زندگی در دانشــگاه چه 
شــکلی اســت و چطور باید از پس مشکالت و 
تنش های آن بربیایید. اگر از گواهی پزشکی آن 
هم برای موجه کردن غیبت در جلســه امتحان 
بگذریم، مدرسه و دانشگاه به جز چارت درسی 
و ارزشیابی به دیگر شــئون زندگی شما کاری 

ندارد. 
واقعیت این اســت کــه آمــوزش مهارت های 
زندگــی در هــر محیطــی را خودمــان باید 
بیاموزیم. این وظیفه شخصی هر کسی و بخش 
جدایی ناپذیر از زندگی هر انســان اســت. اما 
سؤال این است که سیستم آموزشی از مدرسه 
تا دانشــگاه، هیچ وظیفه ای در این باب ندارد؟ 
آیا دانشگاه وظیفه ندارد زمینه مناسب را برای 
آموختن این مهارت ها به دانشــجو فراهم کند؟ 
دانشگاه نباید نگران تنهایی ها، سرخوردگی ها 
و ناسازگاری های دانشــجو حداقل در زندگی 
خوابگاهی باشــد؟ بعید است کســی از میان 
مسئوالن دانشــگاه وظیفه ای هر چند حداقلی 
برای نهاد دانشگاه در این مســائل قائل نباشد. 
اما هر ناظر منصفی خواهد گفت که دانشجو در 
این حوزه ها کاماًل تنهاست و البته خود دانشجو 
این تنهایی و رها شــدن را بیــش از همه لمس 

کرده است. 
حاال چند دانشجوی سال باالیی خوابگاهی کمی 
به ســاکنان تازه خوابگاه توجه می کنند. تالش 
می کنند حداقل چیزهایی را که خودشان پس 
از چند سال زندگی خوابگاهی و دانشگاه یافته اند 
به آن ها منتقل کنند تا چند ســال بعد افسوس 
ندانستن و نشنیدنشــان را نخورند. این حداقل 
کاری اســت که می توان برای این دانشــجوی 
تازه وارد تنها کرد و از احساس رهاشدنش کمی 
کاست. پشتیبان های دانشگاه چند سالی است 
که این کار را می کننــد. هرچند تمرکز اصلی باز 
هم بر آموزش بوده و بیشتر به دانشجوها مشاوره 
تحصیلی داده شده اســت، همین که احساس 
کنی کســی هرچند اندک هوایت را دارد، حس 

خوبی است. 

سرمقاله

ایــن روزها که هوا حســابی با 
نشاط و بهاری شــده، برنامه ها 
و مسابقات ورزشی خوابگاه ها 
هم رونق گرفته و دانشــجوها، 

چه تماشاچی ها و چه اعضای ...

پایان فوتسال و شروع والیبال

کـــالیفـــــرنیا، اســتنفورد: طی تنها یک دهه، ما از 
صفحه  5 سالن های بزرگ سینمایی...  

بازار تبلت هــا یکی از تازه تریــن عرصه های تکنولوژی 
صفحه  6 است که از ابتدا با ورود خود...  

یکی دیگر از اتفاقات خوبی که این مــدت و به مدد توجه 
صفحه  7 ویژه دولت جدید در فرهنگ افتاد ...  

شاهکارهای موسیقی در تاالر وحدتخداحافظی اجباریرتبه بندی سرویس های آنالین رسانه ای

مرتضی یاری

صفحه  2 

صفحه  3 

صفحه  4 

آیا حق با هاوکینگ است که فلسفه مرده؟ 

قلب فلسفه هنوز می تپد!

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

نسخه الکترونیکی روزنامه را 
در daily.sharif.ir  ببینید:

تعداد اعضا تاکنون:
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عکس خبری

ســه شــنبه، 25 فروردین آندره فورنسکو، دستیار 
ویژه رئیس جمهور روسیه در امور علمی و فناوری، 
و هیئتی متشکل از مقامات روسی از دانشگاه بازدید 
کردند. این هیئت با مسئوالن، استادان و دانشجویان 
دیداری دوستانه داشــت. پس از این دیدار، هیئت 
روسی از پژوهشکده علوم و فناوری نانو و آزمایشگاه 
ابررسانا در دانشکده  مهندسی برق بازدید کرد. دکتر 
پانچنکو، رئیس بنیاد پژوهش های بنیادی روسیه 
نیز از مشخص شدن تعدادی از برنامه های علمی و 
حمایت مالی برای دانشجویان ایرانی در دانشگاه های 
روسیه خبر داد و از مســئوالن دانشگاه خواست تا 
نســبت به معرفی پژوهشــگران جوان بــرای کار 
مشترک علمی در مراکز فناوری روسیه اقدام نمایند.  

هوای شما را داریم
در مطلب شماره گذشــته روزنامه که گزارشی از برنامه 
تقدیر از پشــتیبان های نمونه در دانشــگاه بود، چند 
نمودار به عنوان گزارش عملیاتی کل طرح پشــتیبان 

چاپ شد. 
متأسفانه اشــتباهات به وجود آمده در نمودارها باعث 
به عکس شــدن نتایج نمودارها شــد؛ به عنــوان مثال 
با اجرای طرح معــدل کل دانشــجوهای خوابگاهی از 
میانگین معدل دانشگاه بیشتر شده است که در نمودار 
چاپ شده درست منعکس نشده بود. نمودارهای دقیق 

را می توانید در ادامه ببینید. 

نمودار مقایسه عملکرد دانشجویان ورودی خوابگاهی سال 93 نسبت به تمام ورودی های 93

ریاضی 1فیزیک 1شیمی 1برنامه نویسی

15/67 14/93 15/86 15/07 17/55 17/15
14/9 14/38

میانگین تمام ورودی های ۹3 میانگین خوابگاهی های پسر

نمودار مقایسه عملکرددانشجویان ورودی 
خوابگاهی سال 93 نسبت به تمام ورودی های 93

نمودار مقایسه عملکرد دانشجویان ورودی 
خوابگاهی سال 93 نسبت به تمام ورودی های 93

نمودار مقایسه عملکرد دانشجویان ورودی 
خوابگاهی سال 93 نسبت به تمام ورودی های 93

درصد مشروطی ها

16/26 15/917 431/94 4/35

میانگین تمام ورودی های ۹3میانگین تمام ورودی های ۹3میانگین تمام ورودی های ۹3
میانگین خوابگاهی های پسرمیانگین خوابگاهی های پسرمیانگین خوابگاهی های پسر

تعداد  مشروطی ها معدل
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عقل سالم در بدن سالم

حتماً بــا نام هرم غذایی آشــنا هســتید. این 
هرم که احتماالً بــرای اولین بار در کتاب علوم 
تجربی دوران تحصیل مالقاتش کردید، عالوه 
بر اینکه جزء متون درســی است، یک الگوی 
مهم است که هر روز بیش از پیش فانتزی تر و 
جذاب تر طراحی می شود؛ چراکه تأثیر بسیار 

خوبی دارد. 
شما به هر زبانی هم که بنویســید و بخوانید، 
قرار اســت این هرم تنها در چند ثانیه نسبت 
مواد مصرفی مختلف را به شما یادآوری کند. 
تغذیه کودکان یکــی از مهم ترین بخش هایی 
اســت که در ســال های اول زندگی از سوی 
همه به آن توجه می شــود. اما این به این معنا 
نیست که پس از گذر از نوجوانی و جوانی دیگر 
مهم نباشــد. همان طور کــه از قدیم گفته اند 
»عقل ســالم در بدن ســالم« و ما هم یک بند 
دیگر اضافه می کنیم که »بدن سالم در غذای 
سالم«. حاال غذای ســالم یا بهتر بگوییم رژیم 
غذایی ســالم به گفته متخصصان و مشاوران 
تغذیه بــه رژیمی گفته می شــود کــه در آن 
 ســه اصل مهم رعایت شــود: تنــوع، تعادل 

و تناسب.
درمورد قســمت تنــوع می خواهیــم یادتان 
بیندازیم کــه در ســطر دوم هــرم غذایی از 
پایین یک بخش مهــم به اســم میوه ها قرار 
دارد. متأســفانه کم نیستند کســانی که اگر 
ازشان بپرسید، یادشــان نیاید آخرین بار کی 
میوه خورده اند. البته این روزها سر کی خلوت 
اســت که حواســش به میوه خوردن باشــد؛ 
اما خواســتیم یــادآوری کنیم کــه یک عدد 
 پرتقــال آب دار، هر موقع از شــبانه روز خیلی 

سرحالتان می کند.
توجه داشــته باشــید که اگر قصد کم کردن 
وزنتان را داریــد، این کار بــا قطع کردن نان 
و برنج نه تنها ممکن نیســت، بلکه ســخت تر 
هم هســت. کســانی که در مصرف نان و برنج 
تغییر زیادی ایجاد می کنند، یکی از مهم ترین 
بخش هــای هــرم را دســتکاری کرده اند و 
تعادل را به هم زده اند. ایــن کار نه تنها الغری 
را کنــد می کند، بلکــه جــذب ویتامین B را 
 مختل کــرده و باعــث ریزش موی شــدید 

می شود.
در قسمت تناسب شــما باید حواستان باشد 
تا روزهایــی که تحرک بیشــتری دارید آب و 
پروتئیــن قابل قبولــی به بدنتان برســانید. 
همچنین اگر صبح هــا تربیت بدنــی دارید، 
حتمــاً قبــل از حضــور در کالس صبحانــه 
ســبک و مقوی میل کنید، یادتان باشــد که 
بخش زیــادی از شــریفی بودنتان را مدیون 
ســلول های خاکســتری مغزتان هســتید؛ 
 پــس بــا رســاندن مــواد غذایی مناســب 

مواظبشان باشید.

شماره 648  شنبه 29 فروردین 1394شماره 648  شنبه 29 فروردین 1394 پرونــــــــــــــــــــــــدهپرونــــــــــــــــــــــــده

یک غذای دونفره 

 5 دقیقــه ای از وقت قانونی کالس گذشــته 
بود که باالخره اســتاد کوتاه آمد و لپ تاپش را 
بست. با بچه ها پله های ابن سینا را چندتایکی 
پایین می آمدیم. خوش حــال از اینکه یک جا 
حرفمان برو داشــته و پــروژه آخرین درس 
اختصاصی کارشناســی را تمدیــد کرده ایم. 
رســیدیم به محوطه ناهارخوری دانشــگاه. 
کمی جلوتر از ســلف، کمی مانــده به جکوز. 
مثل همیشــه شــلوغ و درهم و مثل همیشه 
من برنامه ای برای ناهار نداشــتم. محسن که 
خواســت خداحافظی کند و ناهار برود سلف 
گفتم: برو. من هم نمی دانم ناهار کجا بخورم، 
اما کتابخانه می بینمت. گفت: بیا بریم ســلف. 
گفتم: مــن که غذا رزرو نکــردم! اصاًل آخرین 
باری که رفتم ســلف را یادم نمی آید. گفت: بیا 
با هم می ریم، باهم می خوریــم. خالصه وارد 
فضای سلف که شــدیم، نظرم جلب در و دیوار 
نونوارش شد؛ اما صدای دستگاه کارت و صف 
طوالنی اش فضای ســرد ترم یک را بدجوری 
برایم زنده کرد. دنبال دوتا صندلی خالی بین 
ردیف های ســالن راه افتادم که محسن هم با 
یک ســینی پر از عدس پلو سررســید. انصافاً 
دم آشــپز گرم. هم جای برنج غذا کشید، هم 
جای خورش. اهل ماســت هم که کاًل نیستم و 
چیزی کم نیامد. غذا بد نبــود. یعنی با وجود 
عدس پلــو بودنش، اگر از آن برنج کشمشــی 
بیشــتر داشــتیم دیگر ایرادی نمی توانستم 
بگیرم. آن هم برای من که از خوراک جوجه و 
فالفل رستوران های دانشگاه را تست می کنم 
و عین فیلم های فرانسوی برای خودم به شان 
نمره می دهــم. تصمیم گرفتم ســری به آن 
سایت قدیمی بزنم و باز هم ســلف را امتحان 
کنم. بعــد از رؤیت چنــد مســیج مربوط به 
ســال های قبل به برنامه هفتــه آینده رفتم و 
یک ســری کوبیده و قرمه ســبزی و این ها را 

تیک زدم.
امروز سه شــنبه اســت و وقتی داخل ســلف 
می شــوم، از همان ردیف هــای جلویی معلوم 
می شــود غذا قیمه ســیب زمینی است. صف 
خیلی شلوغ نیست و سینی های برنج منتظرند 
کســی آن ها را بردارد. جلوی دیگ خورش که 
می ایســتم یک مالقه آب و لپه روی برنجم شره 
می زند. زیاد دقیق نمی شــوم، اما واقعاً گوشتی 
به چشــم نمی خورد! بی خیال خواســتم بروم 
سمت قاشــق ها که آشپز ســینی را می گیرد و 
نگهم می دارد. مالقــه را دو دور داخل خورش 
می چرخانــد و چند تکــه گوشــت روی غذا 
می ریزد. این احســاس وظیفه اش برایم جالب 
بود. یعنی آنجا که خود من حساسیتی نداشتم، 
باز هم حواســش به کارش بــود. نمی خواهم با 
تعریف این خاطره شما را یاد سریال کلید اسرار 
یا شــاید برای شــما هم اتفاق بیفتد بیندازم؛ 
اما همچین رفتارهایی در سیســتم های دولتی 
آن قدر نادر هســتند که بیانــش خالی از لطف 

نیست.

ســلف و اداره تغذیه، پرمشــتری ترین محل  پرونده
توزیع غذا در دانشگاه است. ساختمان و فضای علی سینا اسالمی

آن را شــاید هر روز هفته ببینیم و از غــذا و امکاناتش هر روز 
استفاده کنیم. 

به همین دلیل حساسیت های زیادی وجود دارد درمورد ظاهر و 
البته باطن غذا هایی که سرو می شود. چندی پیش در جلسه ای 
پیشنهادی مطرح شد تا فضای آشــپزخانه و داخل سلف تحت 
گزارشی تصویری برای دانشجویان و کارمندان و دیگر مخاطبان 

این بخش به نمایش گذاشته شــود. پس از استقبال رئیس اداره 
تغذیه تصمیم گرفتیم تــا در یک روز عــادی و به صورت کاماًل 
غیرمنتظره عکاس را راهی آن آشــپزخانه چندطبقه ای کنیم. 

عکس های زیر نتیجه همین همکاری است.
ســـــلفی با ســـــلف

یک تیم شاد و سرحال. 
در عین همکار بودن 
آن قدر صمیمی 
هستند که نگذارند 
کار کسی عقب بیفتد. 
هرکسی مشغول 
کاری می شود و هرکه 
سریع تر کارش را تمام 
کرد، به سراغ کمک به 
بقیه اعضا می رود.

سرخ کردن کتلت 
آن هم در تعداد 
باال دقت بسیاری 
می خواهد. موقع 
جمع کردن کتلت ها 
کافی است فقط یکی 
را از قلم بیندازید تا 
طعم کل روغن و غذا 
به سوختگی بزند. 
کارگران این بخش 
اندکی قبل از شروِع 
کشیدن غذا، مشغول 
می شوند تا کتلت ها 
نماسد.

معموالً هر رستورانی 
یک اوستا کار دارد. 
حاال یا یک پیتزازن 

ماهر یا یک کباب زن. 
سختی کار هم 

اینجاست که سرعت 
عمل شکل کباب را 

خراب نکند و کباب ها 
روی حرارت نریزند!

به طور میانگین هر 
بار خرید یک خانواده 
پرجمعیت دو کیلو 
گوجه فرنگی دارد که 
بیش از یک هفته قابل 
استفاده خواهد بود. 
داخل سلف دانشگاه 
تقریبًا هر ساعت 
بین ده تا پنجاه کیلو 
)با توجه به ساعت 
شلوغی( گوجه فرنگی 
شسته، تمیز، خرد و 
آماده سرو می شود.

ایران سیزدهمین 
مصرف کننده برنج در 
دنیاست. این موضوع 
نشان دهنده این است 
که برنج نقش فراوانی 
در رژیم غذایی ما دارد. 
سلف دانشگاه هم 
برای باالبردن کیفیت 
غذاهایش بیش از یک 
سال است که به طور 
کامل از برنج ایرانی 
استفاده می کند.

پرسرعت ترین و 
پرتحرک ترین بخش 

آشپزخانه همین بخش 
ظرف شورهاست. 
جدای کسانی که 

ظرف های کثیف را 
از سالن می آورند و 

ظرف های تمیز را باز 
می گردانند، چهار 

نفر مدام درحال 
شست وشوی 

تک به تک سینی ها، 
قاشق ها و چنگال ها 

هستند تا ظرف جایی 
کم نیاید.

اگر قصد حمل غذا 
را نداشتید و صرفًا 

می خواستید در 
فضای باز بین دوستان 

غذایتان را میل 
کنید، می توانید با 

سینی از محل سلف 
خارج شوید و بعد از 

خوردن هم سینی 
را بازگردانید. لزومًا 
احتیاجی به گرفتن 

ظرف های پردردسر 
یک بار مصرف نیست.

یک اتاق 50 یا 60 متری که درش هم چندتایی قفل و بست و دستگیره 
دارد. کنار درش هم یک عقربه به عدد منفی 20 اشاره می کند. بگذارید 
این طوری بگویم که فضا به قدری سرد است که در فرصت گرفتن 4 تا 

عکس لباس به بدنتان می چسبد.

در سلف دانشگاه همه جور آدمی دیده می شود. کسانی هستند که 
ظرفشان را به همراه زباله نوشیدنی شان روی میز رها می کنند و کسانی هم 
هستند که خودشان پسماند غذایشان را داخل زباله و نان اضافه را در محل 
مخصوصش می ریزند. یاد کوکب خانم کتاب فارسی دبستان به خیر که بعد 
از وعده های غذایی اش پیش از هر چیز خدا را شکر می کرد.

بگذارید یک مسئله 
تسهیم به نسبت را 
بیان کنیم. اگر سلف 
دانشگاه دو نفر را 
مسئول تمیزکردن 
برنج کند و آن ها با 
روزی 8 ساعت کار، 
برنج مصرفی روزانه 
2000 نفر را آماده 
کنند، با فرض اینکه 
خوردن هر پرس غذا 
یک ربع زمان ببرد، 
سرعت تمیزکردن 
برنج چند برابر سرعت 
خوردن آن است؟
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فراز و نشیب در بازارسرمایه 
بعد از اعالم بیانیه هسته ای  حامد کریمی موحد

در روزهای ابتدایی ســال و بازگشت بخشی از 
نقدینگی بیرون رفته به بازار ســرمایه، شــاهد 
افزایش حجــم معامالت و همچنیــن افزایش 
ارزش معامالت در روزهای اخیر بازار ســرمایه 

بودیم. 
اما صعودها و ســقوط های متوالی در شاخص 
بازار و افزایــش و کاهش قیمت هــای اکثریت 
ســهم های مورد توجــه اهالی بازار، نشــان از 
ســردرگمی معامله گران و فعاالن بازار و به طور 

کلی روند بازار سرمایه دارد. 
البته مواردی همچون عرضه اولیه دو شــرکت 
فوالد هرمزگان و سیمان خوزستان در روزهای 
اخیر و همچنین خبر عرضه هــای اولیه دیگر، 
یکــی از دالیل تــرس برخی از ســهامداران از 
روند معامــالت ســهام در این روزهــای بازار 
به شــمار می رود که به گفته بیشتر کارشناسان  
بازار ســرمایه، نوعــی عجله در رونــد کار این 

عرضه هاست. 
از طرف دیگــر خبرهایی مبنی بر کارشــکنی 
ســنای آمریکا درمورد روند دستیابی به توافق 
هســته ای ایران نیــز باعث تحوالتــی در روند 

معامالت روزهای اخیر در بازار سرمایه شد. 
بر اساس این خبر اگر دوســوم اعضای سنای 
آمریکا موافقــت خود را با ایــن موضوع اعالم 
کنند که اختیار توافق هســته ای با ایران و لغو 
تحریم ها  از دولــت آمریکا به کنگــره واگذار 
شود، در آن صورت کلیت بیانیه ای که در باال به 
آن اشاره شــد، تحت الشعاع قرار خواهد گرفت 
و طبیعتاً بازار ســرمایه نیز به آن واکنش نشان 
خواهــد داد. در هر حال تا زمــان نگارش این 
متن تکلیف رأی گیری سنای آمریکا مشخص 
نشده است و در صورت منفی بودن نتیجه آن، 
نزولی مقطعی را در بازار شــاهد خواهیم بود. 
هرچند تا کنــون نیز بســیاری از قیمت  های 
سهام شرکت ها به قبل از اعالم بیانیه بازگشته 

است.
به طور کلی بــه اعتقاد برخي کارشناســان از 
آنجایی که شــاخص کل پس از عبور ناموفق از 
محدوده مقاومتي 71هــزار واحدي هم اکنون 
عقب نشیني الزم را کرده اســت، معامله گران 
تکنیکال و نوسان گیران زیادي در این محدوده 

وارد بازار خواهند شد. 
بررســي بازارهــاي رقیــب بورس نیز نشــان 
مي دهد که هنوز هیچ بــازار رقیبي کاندیداي 
جــذب کامــل نقدینگــي نیســت و بنابراین 
وجوهي از بازار ســرمایه به نفع ســایر بازارها 
سرریز نشــده اســت. همچنین روند اصالحي 
اخیر بورس نشــان مي دهد که بــازار در حال 
تصحیــح بخشــي از واکنــش خود بــه اخبار 
حول خــود و غربال کــردن اطالعات اســت 
و بــه زودي شــاهد تعــادل منطقــي و روند 
 حرکتي متناســب با وضعیت گروه هــا در بازار

 خواهیم بود.

بررســی مدل های پویایی و رشد  اقتصادی
شرکت ها برای کشورهای مختلف وحید خاتمی

تفاوت های چشــمگیری را نشــان می دهــد. غالب 
شرکت های کوچک در کشورهای توسعه یافته، بعد از 
اطمینان از بقای خود در فــاز ابتدایی چرخه زندگی 
به طور معمــول رشــدهای چشــمگیری را تجربه 
می کنند. این درحالی اســت که در کشورهای فقیر، 
شــرکت های کوچک چندان تغییر و توسعه ای را در 
طول حیات خود شاهد نیستند. برای مثال تحقیقی 
از Hsieh بــرای ســال 2014 نشــان می دهد که 
متوســط شــرکت های آمریکایی در طول سی سال 
عمر خود شــاهد رشــدی 5 برابری در انــدازه بنگاه 

هستند. 
در مقایسه، شــرکت های هندی رشــد ناچیزی در 
چرخه زندگی خــود دارند؛ به طوری کــه بنگاه های 
سی ســاله هنــدی چنــدان بزرگ تــر از بنگاه های 
نوظهور نیســتند. بــرای درک مدل متفاوت رشــد 
بنگاه هــای کوچــک در کشــورهای فقیــر توجه 
به عواملــی چــون هیئت هــای مدیریتــی خالی 
از فایده نیســت. به طور نمونه برای کشــوری چون 
هند محدودیت های شــدیدی بر منابــع مدیریتی 
وجود دارد که مانع از گســترش آن ها می شــود. در 
هند حــق تصمیم گیری به ســختی بــرای مدیران 
خارج از خانــواده قابل تنفیذ اســت. درواقع محیط 
قراردادی ناقص شــرایط دشــواری را به شرکت ها، 
 به منظــور انگیزه بخشــی بــه مدیــران خارجــی، 

تحمیل می کند. 

ریشه بهره وری نیروی کار
مطالعه Husrt در ســال 2012 نشــان می دهد که 
ناهمگونی وسیعی در اندازه شــرکت های آمریکایی 
وجــود دارد. هرچند بخــش وســیعی از بنگاه های 
آمریکایی به طور خودخواســته تصمیــم به محدود 
ماندن در انــدازه خــود می گیرند، بســیاری از این 
شــرکت ها در رقابت با بنگاه های روبه رشد مجبور به 
ترک بازار می شــوند و در نتیجه ســهم شرکت های 
کوچک در هــر بخش با افزایش ســن بنــگاه کمتر 

می شــود. همیــن فراینــد منجــر بــه جابه جایی 
گســترده ای در عوامل تولید شــرکت ها می شود که 
به نوعی مهم ترین موتور محرک رشــد بهره وری در 
تولید این کشــور به حســاب  می آید. اما در کشوری 
مانند هند بقای طوالنی مدت شــرکت های کوچک 
مانع از جابه جایی عوامل تولید در بازار کار می شــود؛ 
به طوری کــه بــه نظر می رســد مهم ترین مشــکل 
در سطح کالن ســهم باالی شــرکت های کوچکی 
اســت که حیات خود را در طول ســال ها به واسطه 
نبود بــازار رقابتــی تضمین کرده انــد. در عین حال 
مطالعات Akcigit درمورد هند نشــان می دهد که 
همبستگی میان اندازه بنگاه ها و خانواده ها هم زمان 
 با اعتماد بیشــتر اتحادیه ها به افراد خارج از خانواده 

کمتر می شود. 

اهمیت اقتصادی کسب و کارهای ٌخرد
شرکت های کوچک بخش وسیعی از اقتصاد کشورها 
را شــکل می دهند. به طوری که در اکثر کشــورهای 
درحال توسعه و توســعه یافته بنگاه هایی با نیروهای 
کار کمتر از 50 نفر که حداقل نیمی از تولید خود را به 
فروش می رسانند درصد عمده ای از تعداد شرکت ها 
را برای خود ثبت کرده اند. این تعداد برای کشورهای 
درحال توســعه ای مانند مکزیک و تایلند ۹7درصد 
و برای کشورهای  توســعه  یافته ای چون آمریکا ۹6 

درصد است. 
در عین حال سهم اشتغال زایی برای کسب و کارهای 
خرد برای کشورهای درحال توســعه به دلیل تمرکز 
بر تولید با مقیاس محدود از کشــورهای توسعه یافته 
بیشتر اســت. آمارها برای چندین کشــور آفریقایی 
حکایت از ســهم دوبرابری آن ها در جذب نیروی کار 
به نسبت شرکت های ثبت شده بزرگ و بخش دولتی 
دارد. درمورد کشــورهای آمریکای التین نیز نیمی 
از سهم نیروی کار توســط بنگاه های مزبور استفاده 

می شود. 

موانع کارآفرینی در کشورهای درحال توسعه
بر خالف مشــاهدات پراکنــده  از سخت کوشــی و 

خالقیت کارآفرینان در کشــورهای درحال توسعه، 
آمارها نشــان می دهد که معــدودی از آن ها تجربه 

رشدهای قابل توجه را پیدا می کنند. 
به طور مثال بررســی 28000 کســب و کار توسط 
Liedholm  بــه ســال 2002 برای کشــورهای 
آمریــکای التیــن و آفریقــا توضیــح می دهد که 
تنها 3 درصــد از کســب وکارهای نوظهــور موفق 
 به افزایش نیــروی کار خــود به بیــش از 4 کارمند 

شده اند. 
ســهم آموزش به منظور تربیت نیــروی کار ماهر در 
بین عوامل دخیل در رشــد پایین تر شــرکت ها در 
این کشــورها یکی از موارد کلیدی اســت. برخالف 
پیشرفت های صورت گرفته در ســال های اخیر نرخ 
اتمام تحصیــالت ابتدایی برای کشــورهای جنوب 
صحرای آفریقا  در حدود 60 درصد، جنوب آسیا 80 
درصد و منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا ۹0 درصد 

است. 
همچنین پایین بــودن بهره وری نیــروی کار برای 
شرکت های کوچک نسبت به شــرکت های بزرگ تر 
را نیز بایســتی در توجیه رشــد پایین این شرکت ها 
در کشورهای درحال توســعه در نظر گرفت. کمبود 
تجربه کاری عامــل دیگری در توضیح رشــد پایین 
شرکت  های نام برده است. به طور مثال در کشورهای 
آفریقایی فقدان شرکت های متوسط مانع از پرورش 
کارآفرینانی می شــود که دارای تجربه کاری مناسب 
باشــند. به عالوه وجود چشــمگیر زنان در کســب و 
کارهای خــرد از دیگر مواردی اســت کــه به عنوان 
محدودیت برای رشــد ایــن کســب و کارها مطرح 

می شود. 
آمارهــای ۹ کشــور آفریقایــی و آمریــکای التین 
آشــکار می کنند کــه 61 درصد کســب و کارهای 
خرد توســط زنان اداره می شــود. حقوق نامتقارن، 
محدودیت های اجباری درمــورد جابه جایی نیروی 
کار و فشار بیشتر به دلیل مســئولیت های خانوادگی 
از عمــده دالیلی اســت که مســیر صعــودی برای 
 چنین کسب و کارهایی را با مشــکل مواجه می کند. 

 )Nichter و Downing(

معمای رشد شرکت های کوچک در کشورهای درحال توسعه

موش های مولد

تورم و بیکاری چه ارتباطی دارند؟
دکتر سوری از استادان دانشکده اقتصاد در مطلبی عنوان کرد: بیکاری و تورم دو فرایند 
کاماًل متفاوت از یکدیگر هستند که یکی مانند تورم به سرعت کنترل می شود و دیگری 
مانند بیکاری نیازمند الزاماتی است که زمان بر است. باید توجه کنیم که تورم و بیکاری 
دو ریشــه متفاوت دارند و کنترل یکی بر دیگری تأثیر نمی گذارد. ممکن است حتی 

بتوانیم با افزایش حجم پول شوک های موقتی به تولید اعمال کنیم؛ اما این ها اقداماتی موقتی است. نکته این است 
که دولت توانسته در ماه های اخیر با کنترل پایه پولی تورم را مهار کند، اما در بخش تولید اوالً سیاست هایی که مشکل 

تولید را حل کند اتخاذ نشده و ثانیاً این سیاست ها، همگی زمان بر و دشوار است و به مسائل زیرساختی بازمی گردد.

شرایط اقتصادی پس از توافق 
دکتر ایمانی راد تحلیلگر اقتصادی، به این نکته اشاره می کند که قدرتمندی دالر و ارزانی 
مواد اولیه در دنیا موجب شــده است که کشــورهای تولید و صادر کننده مواد اولیه در 
ضعف جدی اقتصادی قرار گیرند. ایران هم اساساً یک کشور کاالپایه است و از شرایط 
اقتصاد جهانی تاکنون لطمه خورده است و در سال ۹4 این وضعیت کماکان ادامه خواهد 

داشت. این مســئله هم رکود در بورس را به دنبال خواهد داشت و هم کسری بودجه و کمبود شدید نقدینگی. رفع 
تحریم ها  موجب تقویت دالر و کاهش قیمت نفت می شود. در واقع، شرایط موجود اقتصاد جهانی را نباید با مسئله 

تحریم ها اشتباه گرفت. این ها هر کدام مسئله جداگانه ای هستند و دارای آثار متفاوتی بر اقتصاد ایران اند.
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»... می دانم حقیقــت بزرگ تر از آن  هنری
اســت که در جیب کوچک من جا ابوالفضل فخری

بگیرد؛ معطل این هم نمانده است که توسط کسی بالکل 
کشف و الجرم ضبط شود...«

منصور هاشمی، پیش گفتار کتاب دین اندیشان متجدد

جمله تأمل برانگیز باال شــاید کمی گمراه کننده باشد، 
نوشته ای که می خوانید نه به بررسی جریان دین اندیشی 
ما مربوط اســت و نه حتی به یک اثر ایرانــی. ولی دقیقاً 
همان چیزی را نشــان می دهد که رمــان کوتاه رفیق 
پانجونی تــالش می کند به طنز بکشــد. متن حاضر به 
معرفی و بررســی این اثر از ادبیات ارمنی می پردازد که 
یکی از مهم ترین آســیب های فکری مــا را به بهترین 
شکل و با زبانی ساده نشــانه می رود. ارمنستان ادبیات 
آنچنان بــزرگ و مطرحی ندارد که نامی از آن شــنیده 
باشــید. قهرمان ما، رفیــق پانجونی، شــاهکار یرواند 
اتیان، برخواســته از ادبیات همین منطقه اســت. اتیان 
طنزپرداز چیره دستی بود که با شــناخت جامعه  خود، 
تب روشنفکری آن دوره و مســائل اجتماعی مربوط را با 
طنزی تلخ مورد انتقاد قــرار می دهد. رفیق پانجونی اوج 
کار اوســت. داســتان برگرفته از واقعیتی در دوره های 
تب آلود انقالبی قرن قبل در ارمنستان غربی و حتی سایر 

نقاط و فعالیت احزاب ملی است. 
در یکی از قصبات ترابوزان قهرمان ما در خانواده ای تاجر 
زاده می شود. رفیق ما دیر زبان باز می کند؛ اما وقتی شروع 
به حرف زدن می کند، دیگر دهانش بســته نمی  شــود. 
با این وصف روشن اســت که اطرافیانش از دست او چه 
می کشند. پدرش با آینده نگری خوش بینانه اش او را در 
آینده مصیبتی می بیند. اما اشــتباه می کند، پانجونی 

مصیبت نمی شود، یک فعال انقالبی می شود. 
سرنوشــت رفیق انقالبی ما چنین است: پانجونی لجباز 
و حراف بزرگ می شــود. پــدرش می میرد و بــا ارثیه  
به دست آمده به قسطنطنیه می رود. سه سال می خورد 
و می خوابد و کاری نمی کند. به نزد برادرش بازمی گردد. 

می بیند چیزی بــرای او نمانده و بــرادرش در این مدت 
با تالش ثروتش را دوبرابر کرده و بــه جایگاهی مهم در 
شهر رسیده است. پانجونی با تفکر عمیقش به این نتیجه 
می رســد که کاپیتالیســم چه فاجعه ای است. تقسیم 
مساوی ثروت یک ضرورت اســت. او حقیقت را می یابد: 

پانجونی سوسیالیست می شود.
برادرش پیشنهاد می کند به اروپا رود و در رشته تجارت 
تحصیل کند. پانجونــی ما با کمال میــل می پذیرد. به 
مارســی مــی رود، برنامه درســی را می بینــد و حس 
می کند به دردش نمی خورد. ســوار کشــتی می شود و 
به ژنو می رود و به عنوان دانشــجوی آزاد در رشته علوم 
اجتماعی نام نویسی می کند. دوران دانشجویی اش چهار 
سال طول می کشد و در این مدت فقط پنج بار به دانشگاه 
می رود و بیشــتر وقتش را با دوســتان انقالبی ارمنی و 

روسی اش به بحث درباره مسائل اجتماعی می پردازد.
ســال ها می گذرد و دوران انقالب ها فرا می رسد. یکی از 
دوستانش پیشنهاد می کند تا فعال حزبی شود. از فرط 

بی پولی قبول می کند و به انقالبی گری روی می آورد.
در راســتای تبلیغ ایده های انقالبی حزبش به روستایی 
کوچک به نام زاپلوار می رود. روستا هیچ اختالف طبقاتی  
ندارد، یا بگوییم در نظر پانجونی اهالی اش آگاهی چنین 

اختالفی را ندارند. او مردمانش را در جهل و نادانی عمیق 
می بیند. ابتدا اختالف طبقاتی به وجود می آورد تا حقوق 
خاص هر طبقه و روش رســیدن به آن را آموزش دهد. 
تمام تالش خود را می کند تا جنایت های کاپیتالیســم 
را به آن هــا بفهماند و حقــوق پرولتاریا را بازســتاند. او 
کدخدای پیر روستا را که ســه گاو دارد، بورژوا، کشیش 
بی ســواد ده را حامی بورژوازی و جوانک شرور روستا را 
پرولتاریای زحمتکش معرفی می کند. این اما هنوز آغاز 

مبارزات قهرمان سلحشور ماست.
روستا به نابودی کشیده می شــود. پانجونی که حال به 
چهره ای شناخته شده تبدیل شده است به واسپورکان 
و شهرهایی دیگر می رود تا خلق ستمدیده را با تفکرات 
انقالبی نجات دهد. رفیق سلحشــور پانجونی رفتارهای 
روشــنفکرانه خاص خود را دارد. بــه کار بردن واژه های 
بیگانه انقالبی آن دوره مانند کاپیتالیســم، پروپاگاندا، 
پرولتاریا، ایدئولوژی مشــخص ترین ویژگی اوست. او با 
این کار و اســم بردن مکرر از چهره های متفکر و انقالبی 
می خواهد تســلط خود را به آن تفکرات نشان دهد. هر 
فاجعه ای که از کوته فکــری و تعمیم های احمقانه او رخ 
می دهد را دستاوردی برای تفکر و حزبش تلقی می کند. 
درســت مانند گروه، جنبــش و تفکرهایی که بیشــتر 
فعالیتشان در راستای اثبات برحق بودن آن هاست، رفیق 
پانجونی هر کس که با تفکر او نیســت را دشــمن خود 
و جاهل از حقیقت می دانــد.  پانجونی  ها خاص جامعه 
ارمنستان نیســتند. همه ما پانجونی درون داریم و کم 
نیســتند افرادی که با کوته فکری تفکر یا نظریه خود را 

حقیقت می دانند. 
طنز اوتیان آسیب »زمان پریشــی« را نشانه می گیرد. 
زمان پریشــی همین پانجونی وارگی اســت، تالشــی 
بیهوده که فقط به فاجعه منتهی می شود. زمان پریشی 
یعنی انطباق مکانیکی نظریات یا هــر تفکر دیگر بدون 
در نظر گرفتن زمینه های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی، اســتفاده از مفاهیم، معانی و نظریات بدون 

توجه به اینکه خواست این زمان و جامعه نیستند. 

رفیق پانجونی زمان پریش ترین روشنفکر دنیا

محدودیت  برای محمدرضا شجریان
معاون پارلمانی وزارت ارشــاد در گفت وگو با روزنامه آمــار از محدودیت های قانونی برای 
فعالیت استاد محمدرضا شجریان خبر داد. وی در پاسخ به این سؤال که اگر شخصی مانند 
محمدرضا شجریان درخواست برگزاری کنسرت دهد، شما مجوز می دهید، گفت: برخی 
افراد برای برگزاری کنسرت دارای محدودیت های قانونی هستند و ما بر اساس آن ضوابط 

مجوزها را صادر می کنیم که بخشی از آن شامل همین مسئله است؛ یعنی افرادی که محدودیت و ممنوعیت دارند نیز 
لحاظ می شود که دست ما نیست و ما موظف به رعایت آن ها هستیم. ممنوع الفعالیت شدن افراد ربطی به وزارت ارشاد 

ندارد. ایشان محدودیت هایی دارند که توسط نهادهای دیگر قرار داده شده اند و دست ما نیست.

هدفمندی توزیع بن نمایشگاه کتاب 
امسال نزدیک به 100میلیارد ریال از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای بن 
کتاب تخصیص داده شده است. مسئوالن وزارت ارشاد می گویند: وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران برای هر دانشجو و طلبه 
40هزار تومان در نظر گرفته است که این مبلغ نســبت به سال گذشته 30درصد 

افزایش داشته اســت. همچنین مانند دوره های گذشــته، دانشــجویان و طالب متقاضی 40هزار تومان به 
حســاب واریز می کنند و بن کارت الکترونیک 80هزار تومانی دریافت می کنند. با در نظر گرفتن این اعتبار، 

پیش بینی شده است که 250هزار دانشجو و طلبه بن کارت های الکترونیک را در سطح کشور دریافت کنند.

درگذشت گونتر گراس
گونتر گراس، نویســنده معروف آلمانی و برنده 
نوبل ادبیات در سن 87سالگی در بیمارستانی 

در شهر لوبک از دنیا رفت.
گونتر ویلهلــم گــراس رمان نویس، شــاعر، 
نمایشــنامه نویس، تصویرگــر، مجسمه ســاز 
و نقــاش آلمانی و برنــده جایزه نوبــل ادبیات 
متولــد 16 اکتبر 1۹27 در شــهر دانتســیگ 
بود و در ســال 1۹۹۹ برنده  جایزه نوبل ادبیات 
شد. این نویسنده برجســته، متعهد و مبارز که 
برای بســیاری از هم وطنانش در سراسر جهان 
نماینده ای بارز و بازمانده از اخالق آلمان پیش 
از فاجعه فاشیسم به حســاب می آمد، در سال 
1۹5۹ با نــگارش رمان طبل حلبــی که به 24 
زبان ترجمه شــده است، به شــهرت رسید. او 
عضو برجسته گروه 47 و از نویسندگان بزرگ و 

تأثیر گذار آلمان بود.
آخرین موضع گیری گونتر گراس درباره جنایات 
رژیم آپارتایدی اســرائیل، بــا واکنش های تند 
محافل و البی های جنگ طلب روبه رو شــد و  او 
را  آماج حمالت خــود قرار دادند و بــه وی اتهام 
یهودســتیزی زدند.  این در حالی کــه گراس از 
مهم ترین چهره های ضد فاشیست آلمان  پس از 
جنگ به شمار می آمد و توانست نقش برجسته ای 
در بازسازی  آلمان  پسافاشیسم بازی کند و کمک 
بزرگی برای رهایی این کشــور از  کابوس جنگ 

جهانی دوم و جنایات نازی به شمار بیاید. 
او رمان کوتاه موش و گربه را در ســال 1۹61 به 
چاپ رساند و در ســال 1۹63 سال های سگی 
را روانه  بــازار کتاب کرد. این آثار که هر ســه به 
ظهور نازیســم پرداخته اند، به عنوان »سه گانه  

دانتسیگ« معروف اند.
یکی از جنجالی ترین رخدادهای زندگی گونتر 
گراس، مصاحبه  او درباره  کتاب پوســت کندن 
پیاز در ســال 2006 بود که طــی آن این برنده  
نوبل ادبیات اعتــراف کرد زمانــی عضو ارتش 
نازی بوده، در حالی که پیش از آن تصور می شد 
او به علت آنکه خیلی جوان بوده، در ارتش نازی 

عضویت نداشته است.
جایزه کارل گئورگ بوشنر سال 1۹65، جایزه  
توماس مان 1۹۹6، جایزه  پرنس آســتوریاس 
1۹۹۹ و دکترای افتخاری دانشــگاه آزاد برلین 
از جمله افتخارهای این نویسنده  بزرگ آلمانی 
هستند. گونتر گراس در ســال 2012 با انتشار 
شــعری علیه رژیم اشــغالگر قدس به تیتر اول 
روزنامه های جهان تبدیل شــد. او در آوریل آن 
سال شعری را به نام آنچه باید گفت منتشر کرد 
که در آن اسرائیل را تهدیدی علیه صلح جهانی 
خواند. چاپ این سروده در سه روزنامه نیویورک 
تایمــز، ریپابلیکا و دویچه ســایتونگ خشــم 
مقام های اســرائیلی را برانگیخــت تا جایی که 
ورود این شــاعر آلمانــی را به ســرزمین های 
اشــغالی ممنوع اعالم کردند. گراس همچنین 
در مجموعه شعر خود، فانی، جاسوس هسته ای 

اسرائیل را یک قهرمان خواند.

دریچه هنـــــــــــــــــــــــــری

عکاس باشی

عمق عکس
عمق بخشیدن به عکس اگر به درستی انجام شود، می تواند تأثیر ویژه ای بر مخاطب بگذارد. 
عالوه بر جان دادن به یک عکس دو بعدی و باال بردن اهمیت ســوژه، عمق باعث می شود 
تا نگاه مخاطب شما مسیری خاص در عکس داشــته باشد و همین هدفمندی نگاه، ثبت 
شما را برجسته می کند. شــما با قدری دقت در خطوط پرسپکتیو نه تنها می توانید ثبتی 
مفهومی و اثربخش داشته باشــید، بلکه این امکان فراهم می شود که ساده ترین اشیا را به 
جذاب ترین نحو نشان دهید. پس سعی کنید خطوط پرسپکتیو را متقارن ثبت کنید و به 
ســوژه تان از روبه رو نگاه کنید؛ چراکه یک عکس مایل احساس سنگینی را در یک سمت 
ایجاد می کند و حواس مخاطب را از هدف اصلی پرت می کند. بازکردن دیافراگم که باعث 
کم شدن عمق میدان )دقت کنید عمق میدان و نه عمق عکس!(، می شود هم می تواند مؤثر 
باشد. رمز اصلی عمق بخشیدن، این است که خطوط پرسپکتیو پیش زمینه تا پس زمینه 
ادامه داشته باشــند و در مسیر نگاهی که ساخته اید، هیچ ســوژه ای حواس را پرت نکند.
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نام و نام خانوادگیشماره دانشجویی
افسون علیدادی۹12050۹6
مهدی آفاق پور8۹107853
محمدحسین بهاری۹0101354
محمدرضا نجم الدینی۹0108148
ستاره بهنیا۹31114۹6
محمدامین قاسم زاده۹3107246
خاطره احمدزاده بخشایشی۹0700603

نام و نام خانوادگیشماره دانشجویی
راضیه کاویانی۹1204526
نیما نجف زاده۹1210788
زهرا قاسمی8۹110428
مهدی خلیلی۹12015۹7
مرضیه رستمی راد۹1203027
رضا عابدی۹2207236

کارت های دانشجویی زیر  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است



اطراف شریف و کوچه پردیس پر است از 
تبلیغات تدریس خصوصی و انجام پروژه 
دانشجویی. عکسی که می بینید، یکی از 
نمونه های خوب و متفاوت این تبلیغات 
است که ویژگی های آن را برای شما در 

چند نکته خالصه کرده ایم:
1. عمراً بشری نمی تواند تبلیغتان را 

بکند، خیالتان راحت؛
2. فقط شاگردان سر به زیر گیرتان 

می آید و نیازی نیست نگران شاگردان 
سر به هوا باشید؛

3. در روزنامه شریف چاپ می شوید و 
مفتی مفتی کلی تبلیغات می شوید؛

4. شماره سوم تازه سوای وایبر و 
اینستا و فالن است؛

5. از آنجاکه خالقیت و انگیزه در 
پیامک هایتان موج می زند پنجمی را 

شما بگویید! 

یک نکته از این معنی

این روزها کــه دکان میان ترم ها رفته رفته باز 
می شــود و در پس آن بســاط درس خواندن 
پهن می شــود و زغــال تنور رقابــت چهره 
برافــروزد، نکاتی هســتند که شــاید تنها 
اندوخته و یافته هــای کاتب این ســطور از 
دوران درس و مکتــب باشــند. بــا خــود 
چنین گفتــم که بر ایــن پیــر فرزانه فرض 
اســت که آن را در اختیار دانش دوســتان و 
 دوســتداران دانــش قــرار دهــد؛ چراکه 
زکات العلم نشره و چه توشــه ای برتر از این 
جهت رخت بربســتن از این وادی. لکن این 

نکات بدین شرح است:
 اوالً: بیش از حــد نخوانید! چراکــه اول اثر 
منفی روی حافظه می گــذارد و دویماً توأم با 

خستگی زیاد است.
ثانیًا: بی وقفــه نخوانیــد! مطالعــه اگر با 
اســتراحت همراه شــود، مفرح ذات است و 
ممد حیات. ورنه هر گبری به پیری می شــود 

پرهیزگار!
ثالثــًا: طوطــی وار نخوانیــد! ســکونت 
اختیار کردن اطالعات در حافظه اندک زمان 

را منبعث می شود.
حاشــیه: گر به معنا ره یابی، هرگز از خاطرت 
 نرود، هــر آنچــه از دیــده رود. بیــا برگرد 

تا...
رابعًا: جمع شما را حمایت و تشویق می کند؛ 
لذا مطالعــه با دوســتان توصیه می شــود. 

البته... آگاهان بهتر دانند. 
خامسًا: مادامی که خســتگی بر شما غالب 

است، دست از مطالعه بشویید!
سادســًا: بعد از صرف قوت آن هــم از نوع 
غالبش، مطالعه موجبــات آزردگِی خاطر را 

فراهم می کند.
سابعًا: مطالعه با تمام وســایل )!( یا درواقع 
مطالعه با تنوع باشــد. تنوعات اعانه باالیی در 

میزان فهم و شعور دارند.

و اما بعد دیباچه ای از نکات طالیی مطالعه
اول: در اتــاق درس نخوانیــد؛ اتــاق مکان 

استراحت است.
دویم: شــب ها درس نخوانید؛ شب ها زمان 

خواب است.
سیم: در خوابــگاه درس نخوانید؛ خوابگاه به 

مسمی در هر زمانی، مکان خواب است.
چارم: اصاًل درس نخوانید! ایــن بند خاصه 
کسانی اســت که گوهر حقیقت را یافته اند و 

دریافته اند که این کوچه بن بست است.
اگر آنچه مرقوم گشــته، کارگر نیفتاد، نفرین 

کنید این بی پیر را!

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به سلف و آشــپزان و کارگران زحمت کشــش. تقدیم می کنیم به سالن 

جدیدش و برنج ایرانی اش. تقدیم می کنیم تا همگان بدانند که دیگر ســلف آن ســلف قدیم نیســت و غذایش نه 

ادویه های اضافی )!( دارد، نه به معده تان آســیب می زند و نه کثیف اســت. اصاًل شــما یک نگاه به سلفِی سلفی ها 

بیندازید، ممکن است این آدم ها غذایشان بدمزه باشد؟

تقدیم می شود به ... 

صفحـــــــه آخـــــــــر

آدمــی زاد می توانــد چنــدان هم 
جوینــده دانــش نباشــد و صرفاً 
دانشجویی باشد که کالس ها را نرود، 
تمریناتش را ُکپ بزند، در جلســه 
امتحان با بغل دستی هایش مشورتی 
هم بکند و لب مرزی واحدها را پاس کند. ولی به هیچ وجه 
من الوجوهی نباید شهروند بی فرهنگی باشد؛ لذا توصیه 

می شود در اماکن عمومِی زیر کمی دانشجو نباشید!
اتوبوس یا وسیله نقلیه کاماًل عمومی

1. شجره نامه خود را تا 32 پشت، پشِت صندلی اتوبوس با 
ماژیک غیروایت برد ترسیم کنید.

2. با اینکه یک خروار بلیت به شرکت واحد بدهکار هستید، 
هنگام پیاده شدن بگویید که کارت را بعداً می کشید.

3. عطســه یکی از عوارض ســرماخوردگی اســت. در 
جای شــلوغ بهترین مکان برای عطســه کردن، صورت 

بغل دستی تان است.
4. ممکن است در بالشتک صندلی ها گنجی نهفته باشد. 

خود را بخت مسلم دسترسی به آن بدانید.
5. برای اینکه طی یک آزمایش علمی سیســتم ورود هوا 

را به اتوبوس بیازمایید، درحال حرکت، از پنجره به بیرون 
تُف کنید.

6. در میان پاهای مســافران به دنبال سکه 5000 ریالی 
بگردید که از جیبتان به زمین افتاده است.

7. بعــد از تناول چلوکبــاب با مقدار معتنابهــی پیاز در 
اتوبوس ورزش های تنفسی انجام دهید.

8. وقتی جلو اتوبوس هســتید، از در عقب پیاده شوید و 
وقتی عقب نشسته اید از در جلو.

۹. برای اعالم پیاده شدنتان در ایستگاه بعد تصور کنید که 
فرسخ ها با راننده فاصله دارید.

10.  برای یادآوری راننده درمورد کثیفی اتوبوسش پشت 
آن بنویسید »مردیکه سبیل بی مسئولیت لطفاً مرا بشور!«
بیمارستان یا عیادت مریض کلی سفارش شده است

1. وقتی که دارید یکــی از تصنیف های قدیمی را چه چه 
می زنید، برایتان سؤال باشد که این خانمی که انگشتش 

را روی دماغش گذاشته است، منظورش چیست؟
2. وقتی به عیــادت مریضی رفتید کــه دو پایش قطع 
شده است، از آخرین نتایج مسابقات دو و میدانی برایش 

بگویید.

3. با کفش های تایگر کف پالستیکی خود در راهروهای 
بخش اعصاب و روان بیمارستان ُسربخورید.

4. هر پنج دقیقه یک بار به اطالعات مراجعه کرده و خود 
را پیج کنید.

5. لیست قیمت پوشک، شیر خشک، مکمل های غذایی، 
شهریه مهد کودک، لباس و... را به تازه پدری که صاحب 

هفت قلو شده، بدهید.
6. به بچه ســاکتی که برای زدن آمپول به بیمارســتان 
آورده اند، گوشزد کنید که می خواهند او را سوراخ سوراخ 

کنند.
7. اگر در بیمارســتان بستری شــده اید، از خانواده تان 
بخواهید برای بهبودی حالتان برایتان از گل های وحشی 

جنگل آمازون بیاورند.
8. برای باالبردن کارآیی و روحیه پرســتاران از تک تک 

آن ها خواستگاری کنید.
۹. پیش رئیس بیمارستان که فوق تخصص جراحی قلب 
و عروق است، بروید و از او بخواهید فشار خونتان را بگیرد. 

10. برای ویلچر سواری الزم نیســت از هیچ کس اجازه 
بگیرید. می توانید شهر بازی را به بیمارستان بیاورید.

0912.8212: مرکز محاســبات رو خالی کنن، توش 
ذرت مکزیکی بفروشن، هم به نفعه دانشگاهه که به یه 
ســری حقوق الکی نمی ده، هم به نفع دانشجوهاست! 
قبول ندارید؟ یه آمارگیری کنیــد چند درصد، داخل 
دانشگاه از اینترنت گوشی استفاده می کنن! خیلیه ها، 

داخل دانشگاه خودت، اینترنت گووووشی!

   دیگه داره فصل فالوده بستنی می رسه.
0910.8746: یه سؤال: چرا در اطراف دانشگاه ما، نه یه 
کافي شاپ هست، نه رستوران درست وحسابي؟ فقط و 
فقط صافکاري در اطراف دانشگاه به چشم مي خوره... 

این چه وضعیه آخه؟
   اینجاست که حضور چرخ فرهنگی ها 

و عموکانکســی ها، آن هم با این تنوع و کیفیت 
حس می شه!

0910.8746: راســتي یه چیز دیگه. مــن هفته بعد 
چهارتا امتحان میان ترم دارم. واسم دعا کنید... ممنون.

   خدا همه میان ترم ها رو آسون، استادا 
رو مهربون و دانشجوها رو موفق کنه.

اس ام اس
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24

26

28

 8

گاهی وقت ها فقط دانشجو نباشید

شماره 648  شنبه 29 فروردین 1394 وصله پینه

یک وجب روغن

 دانشگاه صنعتی شریف
مدیرمسئول: محسن رستمی

زیر نظر شورای سردبیری

     تحریریه: رضا 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: سیدسبحان علی 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         66166006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

حامد تأّملی


