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همه سهیم هستیم
سال هاســت که پیشرفت 
ژاپن  مثــل  کشــورهایی 
توجــه افــراد بســیاری را 
به خود جلب کرده اســت. 
شاید دلیل آن شکست این 
کشــور در جنگ دوم جهانی و بازسازی از میان 
ویرانه های جنگ باشد. بسیاری از ایرانیان این 
حســرت را دارند که چــرا ژاپن به ایــن حد از 

پیشرفت رسیده است. 
در جــواب شــاید بتــوان گفت کشــوری که 
رکــورددار ســاعت کاری در جهــان اســت، 
پیشــرفتش در ایــن ســال ها دور از واقعیت 
نیســت. باید قبــول کــرد که در کشــورمان 
 وجدان کاری اندک اســت و کم کاری اپیدمی

 است. 
اگر به دانشــگاه خودمان هم نگاهی بیندازیم، 
این کم کاری نمــودی آشــکار دارد. می توان 
دانشجویانی را مثال زد که در اولویت های آن ها، 
درس جایی ندارد و صرفاً اســم دانشجو را یدک 
می کشــند. گویی نکته منفی و زاید دانشــگاه 

واحد های درسی هستند. 
برای واحد هایی کــه پروژه دارند نیز مشــکل 
چند برابر می شود و بعضی پروژه ها برای گرفتن 
نمره انجام می شوند و توجهی به بار علمی پروژه 
نمی شود. نتیجه این روش را می توان در میدان 
انقالب دید که هر نوع پروژه ای را برای دانشجو 
انجام می دهند. ممارســت در کم کاری از این 
نوع باعث شده است استادان نیز دانشجویان را 
به خصوص در مقطع کارشناسی چندان جدی 

نگیرند. 
دانشــجویان بســیاری از کمبــود برنامه های 
تفریحی گله دارند، غافل از اینکــه از امکانات، 
به خصوص امکانات ورزشــی، اســتفاده الزم را 
نمی کنند و ایــن روند به کم شــدن تدریجی 
برخی از امکانات می انجامد. یــک نمونه آن را 
می توان در کم شــدن امکانات ورزشی دختران 

دید. 
نمود کم کاری یا پرکاری کشور ها را می توان در 
رنکینگ دانشگاه های امسال نیز مشاهده کرد. 
دانشگاه توکیوی ژاپن در آســیا اول است و در 
بین 50 دانشــگاه برتر جهان جای گرفته است. 
در مقابل شریف در میان 400 دانشگاه برتر دنیا 
از رتبه سال گذشــته خود پایین تر آمده و تنها 
50 رتبه تا خارج شــدن از جمع 400 دانشگاه 
برتر فاصله دارد. اکثر افراد، مسئوالن دانشگاه را 

مسئول این اتفاق می دانند. 
از ســویی بر هیچ کس پوشــیده نیســت که 
افت رتبه دانشــگاه در درجــه اول گریبانگیر 
دانشجویان خواهد شــد و آن ها بیشترین ضرر 
را خواهند دید. مخصوصاً دانشجویانی که قصد 
ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند. اگر خود 
را عضوی از خانواده شریف می دانیم، باید قبول 
کنیم که همه در آنچه رخ داده اســت و در حال 

رخ دادن است، سهم داشتیم. همه ما. 

سرمقاله

اگر هفتــه گذشــته نگاهی به 
بردهای دانشگاه می انداختید 
تصویر چند نفر از دانشجوهای 
دانشگاه را با لباس های محلی 

مناطق مختلف کشور می دیدید.

پویش هفته لباس محلی

اصوالً شریفی ها استعداد پنهان زیاد دارند. اگر شما هم 
صفحه  3 جزو این دسته افراد هستید و ....  

بانکداری در ســایه به زبان ســاده، شــامل فعالیت های 
صفحه  6 بانکداری است که توسط نهادهای ...  

سیمپسون ها که لقب طوالنی ترین ســریال تلویزیونی 
صفحه  7 تاریخ را یدک می کشد.  

نگاهی به پویانمایی های موفقبانکداری در سایهدوباره خندنده

غزل عسکری

صفحه  2 

صفحه  4  و 5

صفحه  3 

توسعه موضوع مناظره استادان دانشگاه 

از تعدیل اقتصادی تا  اقتصاد دولتی

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
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گپ ریاضی و فیزیک
اغلب شریفی ها دکتر سیاوش شهشهانی را با کتاب ریاضی عمومی 1 و 2 می شناسند. 
قدیمی ترها هم ایشان را به عنوان اســتاد به یاد می آورند. قرار است دکتر شهشهانی 
بار دیگر در دانشگاه حاضر شود و این بار در برنامه »گفت وگوی فیزیک و ریاضیات« 
و مقابل دیگر شــخصیت های برتر علمی چون دکتر مهدی گلشــنی، دکتر ابوتراب 

یغمایی و دکتر محمدعلی شــیخ جبای قرار می گیرد. این گرد همایی با همت انجمن علمی روز سه شــنبه 22 
اردیبهشت از ساعت 14 تا 18:30 در آمفی تئاتر دانشکده فیزیک، با موضوع »فلسفه کاربردپذیری ریاضیات در 

فیزیک روز« برگزار می شود. برنامه شامل سخنرانی این افراد و بحث و تبادل نظر می شود.  

فوتسال همبستگی استاد و دانشجو
در ادامه مسابقات همبستگی استاد و دانشجو، سه شنبه گذشته چهار بازی برگزار شد 
که در اولین بازی صنایع، یک بر صفر مکانیک را شکست داد، مواد با همین نتیجه از سد 
عمران گذشت و ریاضی با برتری مقابل برق سومین نتیجه یک بر صفر این روز را رقم زد. 
هرچند در بازی چهارم برد هفت بر دو هوافضا مقابل فیزیک جور سه بازی قبل خود را 

کشید و نُه گل این بازی جبران بازی های قبل را کرد. در مرحله یک هشتم نهایی، امروز شیمی به مصاف کامپیوتر 
می رود، ریاضی با هوافضا دیدار خواهد داشت، م.شیمی و مدیریت مقابل هم صف آرایی می کنند و در آخرین بازی 

صنایع و مواد رودرروی هم قرار می گیرند. برنده ها فردا و پس فردا مسابقات نیمه نهایی را برگزار می کنند. 

دوباره خندنده
اصوالً شریفی ها اســتعداد پنهان زیاد دارند. اگر شما هم جزو این دسته افراد هستید 
و استعدادتان در زمینه طنز اســت، خندنده 2 با موضوع اعتیاد فرصتی برای محک 
خودتان اســت. این برنامه  دومین جلسه از سری جلســات عصر شعر طنز است که  
روز یکشــنبه 20 اردیبهشت در ســالن جابربن حیان برگزار می شــود. در صورت 

 تمایل برای خواندن آثارتان تا 27 دقیقه قبل از ســاعت  14:15 فرصت دارید شعر طنز خود را به آدرس ایمیل
 khandande.sharif@gmail.com   ارسال کنید! اختتامیه مســابقه کتاب خوانی انجمن اسالمی مستقل 

هم جزئی از این برنامه است. مهمانان برنامه شروین سلیمانی و رضا احسان پور هستند. 

والیبال: برق و فارغ التحصیالن در نیمه نهایی
در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی دانشــگاه، چهارشنبه گذشته دو بازی از مرحله 
حذفی برگزار شــد و در اولین بازی عمران که به عنوان تیم اول گــروه اول به این 
مرحله صعود کرده بود، توانســت دو بر صفر برق را شکســت دهــد و با حذف برق 
به مرحله نیمه نهایی راه یابــد. در بازی دوم هم فارغ التحصیالن دو بر صفر از ســد 

متالورژی گذشــت و راهی نیمه نهایی شــد. در ادامه مرحله حذفی نیز امروز صنایع، تیم دوم گروه سوم، به 
مصاف مکانیک، تیم اول گروه چهارم می رود و کامپیوتر، تیم اول گروه سوم، با م.شیمی، تیم دوم گروه چهارم 

بازی می کند. دوشنبه نیز بازی های نیمه نهایی برگزار می شود.

تالش هایي نادرست براي 
احیاي جنبش دانشجویي 

اینجــا و آنجــا در بي رمقي  پوریا علیمردانی

حرکت های سیاســي و اجتماعي دانشــجویي در 
سال هاي اخیر بسیار سخن گفته شده است. البته 
عوامــل زیــادي را در این کم جانــي و کم تحرکي 
اجتماعي و سیاسي دانشجویان در همه دانشگاه ها و 
دالیلي را به خصوص در شــریف مي توان ذکر کرد. 
ضربات و آســیب هایي که فتنه 88 بــه بدنه اي از 
دانشــجویان فعال وارد ســاخت، تضعیف و مرگ 
تدریجي تفکر چپ به عنوان تغذیه کننده همیشگي 
تحرکات دانشجویي در ایران و در خصوص دانشگاه 
ما، ســختي درس خوانــدن در شــریف و هدف 
تعریف شده ادامه تحصیل با باالترین معدل، این روند 
کم تحرکي را تشدید کرده اند. دور نیست زماني که 
دســت کم در هفته، یک برنامه مهم با موضوعات 
سیاسي روز در دانشگاه توسط تشکل هاي مختلف 
دانشــجویي برنامه ریــزي و اجرا مي شــد و البته 
مشارکت دانشجوها در این برنامه ها به نسبت بیشتر 
و پرشورتر از وضعیت فعلي بود و البته حساسیت و 
موضع گیري دانشجویان در مسائل روز بسیار بیشتر. 
با طلیعه دولت جدید این خوش بیني وجود داشت 
که ایجــاد فضاي باز سیاســي بــا رونــق دوباره 
فعالیت هاي دانشــجویي منتقدانه در دانشگاه ها 
همراه باشــد. غافل از اینکه ایجــاد چنین فضایي 
مستلزم افزایش تحمل و نقدپذیري بیشتر است و 
هزینه هاي زیادي براي دولت و مســئولین خواهد 
داشــت و البته بي شــک بــراي به دســت آوردن 
منفعت هاي ایجاد فضاي باز سیاسي نیاز به پرداخت 
هزینه هایي نیز هست. امسال اما برنامه هاي مهمي 
توســط مســئوالن دانشــگاه ها و نه تشکل هاي 
دانشجویي آن ها، برنامه ریزي شد که به تشکل هاي 
دانشجویي فرصت و فضاي کافي براي حضور داده 
نشده بود. نمونه اش حضور آقاي هاشمي در دانشگاه 
امیرکبیر در هفته گذشــته، برنامه اي بدون حضور 
آزادانه دانشــجویان در ســالن مراســم. یا حضور 
رئیس جمهور در مراســم افتتاحیه در ابتداي سال 
تحصیلي در دانشگاه تهران که بدون پرسش و پاسخ 
و اجازه براي حضور بدون محدودیت دانشــجویان 
برگزار شد. آخرین نمونه که البته از آن دو نمونه دیگر 
کوچک تر است، برنامه اي است که تقریباً به همین 
شــکل با حضور دکتر صالحــي و بــراي تقدیر از 
تالش هاي او در دانشگاه خودمان اجرا شد. برنامه اي 
با رنگ و بوي سیاسي که باز هم نه توسط تشکل هاي 
دانشجویي و با فضاي دانشجویي که توسط دانشگاه و 
فضاي رسمي برگزار شد و در آن خبري از پرسش و 
پاسخ و اجازه حضور تشکل هاي سیاسي نبود. نتیجه 
ندادن فضا اتفاقات نسبتاً ناخوشایندي بود که در آن 
جلســه رخ داد. شــاید بهتر بود این برنامه توسط 
تشکل هاي نزدیک به دکتر صالحي برگزار مي شد. 
اگر چنین مي شــد هم ظرفیت دادن فضا به تشکل 
رقیب در تشکل هاي دانشجویي بیشتر است و هم 
درصورت بروز تنش و مخالفت این دانشگاه نبود که 
در مواجهه با بخشي از دانشــجویان براي برگزاري 

برنامه اش قرار مي گرفت. 
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اگر هفته گذشته نگاهی به بردهای  دانشگاه می انداختید تصویر چند نفر گزارش
از دانشــجوهای دانشــگاه را با لباس های محلی مناطق 
مختلف کشــور می دیدید. این تصاویر تبلیغات برنامه ای 
است با عنوان پویش لباس محلی که با همکاری معاونت 
دانشجویی دانشگاه و چند گروه دانشگاهی در هفته های 
آینده برگزار می شــود. برنامه ای که بناست به ما یادآوری 
کند پوشــش محلی را به عنوان نماد خرده فرهنگ های 
مختلف کشور از یاد نبریم و کلیشه های ذهنی ما را از دیدن 
و پوشیدن آن دســتخوش تغییر کند. متن زیر را  سروش 
 طالبی از اعضای پویش برای روزنامه فرســتاده اســت:
 عصر، عصر رسانه است؛ اما اغلِب ما به شکلی نادانسته و به 
علت جریان های اطالعاتــی پیرامونمان دچار خطاهایی 
شده ایم و کلیشه هایی در ذهنمان به وجود آمده است که 
ممکن است از حقیقِت دنیای پیرامون، به دور باشد. یکی از 
مصادیق این کلیشه های نادرســت، در ارتباط با مردمی 
اســت که در خارج از شــهرهای بزرگ زندگی می کنند. 
ذهنیت و تصویر ما از جوامع محلی، عمدتاً آن نیســت که 
واقعاً وجود دارد؛ بلکه چیزی است که معموالً با صرف وقت 
و دقت کــم و به وســیله منابــع اطالعاتی محــدود و با 
سوگیری های زیاد به دست آورده ایم. متأسفانه این تصور 
گاهی به صرف اطالعات عمومی باقی نمی ماند و منشــأ 
تصمیم گیری ها و اقداماتی می شود که اثرات مخربی را به 
بار می آورد. نگاه ساکنان تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ 

کشــور به لباس محلی و بومی اقوام کشــور یکی از این 
کلیشه های ذهنی نادرست است. بسیاری از ما در بهترین 
حالت، لباس محلی را برای پیرمردهای فقیر یا فرودست 
شهرســتانی می دانیم و آن را نشــانی از عقب ماندگی یا 
نشانه ای برای قومی گرایی! در ســفرهایی که به برخی از 
نقاط کشــور داشــته ام، پای صحبت مردم این مناطق 
نشسته ام و گاهی، ناآگاهی همشهریانم، شرمنده ام کرده 
اســت. تصورات ما و تبلیغات مختلــف داخلی و خارجی 

تأثیراتی جدی بر جوامع محلی گذاشته است. 
استفاده از لباس بومی در بین جوانان و تحصیل کردگان 
مناطق مختلف کشور به ســرعت کاهش پیدا می کند. 
جالب است که دوســتانی که تجربه سفر به کشوری مثل 
انگلیس داشته اند که مهد پیشرفت صنعتی قرن های اخیر 
بوده است، می گویند مشکل استفاده از لباس های محلی 
آسیایی در این کشور و حتی به سر کردن برقع برای زنان 
مسلمان، به هیچ وجه به اندازه فشــار سنگین اجتماعی 
نیســت که در تهران وجود دارد. چون ما عادت کرده ایم 
که تنها فرهنگ غالب را بپذیریم و این فشار به حدی شدید 

است که اجازه به ابراز تنوع فرهنگی داده نمی شود. 
نتیجه این می شــود که دانشــجویانی که از شــهرهای 
مختلف کشور به تهران می آیند، تالش کنند لهجه خود را 
در پشت لهجه رایج تهرانی، مخفی کنند و هیچ گاه لباس 
بومی خود را در ســطح شــهر و به ویژه دانشگاه استفاده 
نکنند. مسائلی از این دســت، ما را بر آن داشت که قدمی 

برداریم و برنامه ای با محوریــت »لباس محلی« تعریف 
کنیم.پویش هفته لباس محلی دانشــگاه شریف، قصد 
دارد شروعی باشد برای شکستن این کلیشه های ذهنی 
نادرســت و تمرینی باشــد برای نگاه برابر و با احترام به 
مردمان شهرها و روســتاهای کوچک و اقوام گوناگون. 
برگرداندن عزت به لباس های محلی، کمک خواهد کرد 
که مردمان این مناطق، برای داشته های فرهنگی و دانش 
و سبک زندگی خود ارزش بیشتری قائل باشند و آن را در 

پای مدرنیته، چشم و گوش بسته، به مسلخ نبرند. 
بدون تردید، با این تغییر نگاه خواهیم توانست بسیاری از 
چالش های محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی جامعه 
امروزمان را مدیریت کنیم. از شــما دعوت می کنیم که 
چه با پوشیدن لباس محلی در این هفته و چه با شرکت 
در بخش های دیگر پویش و کمک به انتشــار دغدغه ها 
و پیام های آن، با ما همراه شــوید. اطالعات بیشتر را در 
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دانشجوها در تالش برای حفظ سنت و فرهنگ

پویش هفته لباس محلی 

مناظره اســتادان با عنوان چالش  توسعه یافتگی، سه شــنبه هشتم گزارش
اردیبهشت ۹4 توســط بسیج دانشــجویی شریف در 
آمفی تئاتر مرکزی دانشــگاه برگزار شــد. در حالی که 
ساعت سمت چپ سالن، 13:45 و ساعت سمت راست 
سالن 13:58 را نشان می داد، برنامه با 15 دقیقه تأخیر 
از ســاعت 15 با تالوت قرآن اغاز شــد. میهمانان این 
مناظره، دکتر علیقلی مشــایخی، عضــو هیئت علمی 
دانشکده مدیریت دانشگاه شریف و دکتر ابراهیم رزاقی، 
عضو هیئت علمی دانشــکده اقتصاد دانشــگاه تهران 
بودند. بعــد از اینکــه دانشــگاه بارها شــاهد مناظره 
دانشــجوها بود، مناظره ای با حضور یکی از اســتادان 
شریف آن قدر جذاب بود که با استقبال خوب دانشجوها 

مواجه شود.  

تعدیل اقتصادی عامل مشکالت؟
دکتر رزاقی در ده دقیقه اول یــا به قول مجری، راند اول 
مناظره)!( چنین گفت: »در شــرایطی که در شعار، به 
حذف وابســتگی اعتقاد داشــتیم، با وجود اینکه ایران 
دارای باالترین اســتقالل سیاســی در دنیاست، اما در 
عمل سیاست تعدیل را پیاده کرده است و سال به سال 
وابسته تر می شویم. نتیجه اجرای سیاست های تعدیل، 
افزایش فقر، توســعه نیافتگی و کم شــدن انسان های 
ایثارگر شــده و در نتیجه مادیات افراد را سیری ناپذیر 
کرده است«. رزاقی در بخشی دیگر از صحبت های خود 
گفت: »کشورهای توسعه یافته و جهان خوار، مواد خام 
را به قیمت نازل از کشورهای توســعه نیافته خریداری 
می کنند و کشورهای توسعه نیافته هم در همین جهت 
حرکت می کننــد و مواد خــام را به آن هــا می دهند و 
کاالهای آن ها را بــا چندین برابر قیمــت واقعی، وارد 
می کنند. این درحالی است که کشورهای توسعه یافته 
بیشــتر نیازمنــد مــواد خــام هســتند. به کارگیری 
سیاســت های تعدیل اقتصادی نه تنهــا در ایران بلکه 

در تمامی کشــورهای دنیــا چیزی جز نابــودی مردم 
جهان و کره زمین در بر نداشــته است«. دکتر مشایخی 
در صحبت های ابتدایی خود گفــت: »مادی گرایی در 
طبیعت انسان اســت و طبیعت انسان گرایش به سمت 
عالقه مندی هایــش دارد. گفتن اینکه ســرمایه داری 
خون خواری است، چیزی را حل نخواهد کرد. مواد اولیه 
سهم زیادی در دنیا دارند ولی این دانش است که به مواد 
اولیه ارزش می دهد. به  جای افــکار منفی در خصوص 
کشــورهای توســعه یافته، باید به درون کشورهای در 
حال توســعه نگاه کرده و علت توســعه نیافتگی را پیدا 
کنیــم. اینکه همه مشــکالت را به گردن کشــورهای 
ســرمایه داری انداخته و لفظ خون خوار و جهان خوار را 
به کار ببریم، حذف صورت مسئله اســت و باید از خود 
بپرسیم چرا کســی به ســمت تولید نمی رود«. دکتر 
مشــایخی درمورد دلیل نرفتن به ســمت تولید گفت: 
»یکی از دالیل این معضل را می توان ارزان نگه داشــتن 
دالر در شــرایط تورم باال عنوان کرد کــه در نتیجه آن 

واردات به صرفه تر از تولید شده است. 
سیاســت عقالنی این اســت که دالر به گونه ای تنظیم 
شــود که تولید داخلی مقرون به صرفه بــوده و در بازار 
بین المللی نیز توان رقابت داشته باشــیم. ثابت ماندن 
نرخ برخی کاالهای اساسی همچون گندم و نان به دلیل 
نگرانی از عکس العمل مردم یک اشــتباه بزرگ اســت 
که باعث عالمت دهی به فعــاالن اقتصادی، عدم تولید 
کاالهای اساسی و در نهایت وابســتگی به بازار خارج از 
کشور می شود«. مشــایخی تأکید کرد: »به رغم عالقه 
کارشناســان به اجرای سیاســت تعدیل اقتصادی، به 
دلیل نگرانی سیاست مداران از برخوردهای اجتماعی، 
این سیاست در کشــور ما عماًل اجرا نشــده است«. در 
ادامه دکتــر رزاقی درمورد سیاســت تعدیل اقتصادی 
گفت: »با اجــرای تعدیــل اقتصادی همــان کاری را 
کردیم کــه آمریکایی ها می خواســتند. از ســال ۹0 با 
اعمــال تحریم های اقتصــادی وارد جنــگ اقتصادی 

شــدیم. تفاوت جنگ اقتصادی با جنــگ نظامی عدم 
دیده شدن تلفات است؛ چراکه در جنگ نظامی متوجه 
زیان ها می شــویم، اما در جنگ اقتصادی آســیب ها را 
دیرتــر می بینیم. در حــال حاضر به دنبــال مذاکره با 
مهاجم خود هستیم که این موضوع موجبات خردشدن 
بیشتر کشورمان را فراهم آورده است. با مقایسه تحریم 
اقتصادی با هشت ســال دفاع مقدس متوجه می شویم 
اقتصاد مقاومتی نیز در شــرایط فعلــی همان مفهوم 
را دارد و بایــد از این طریــق از تولیدکنندگان صنعتی 

حمایت کرد«. 

اقتصاد دولتی
دکتر مشایخی گفت: »اینکه می گوییم تعدیل اقتصادی 
باعث تمام مشکالت کشور است یک تصور اشتباه است. 
چرا که ما باید برای پیشرفت، با دنیا تعامل داشته باشیم. 
هیچ کشوری نمی تواند ایزوله باشــد، بلکه باید از دانش 
و اختراعات دیگر کشورها نیز اســتفاده کرده و تعاملی 
عاقالنه و با حفظ عزت داشته باشیم«.مشایخی در پایان 
گفت: »یکی از ساختارها که ســبب بروز فساد می شود، 
ایجاد یک نظام اداری در اقتصاد اســت که رانت را توزیع 
می کند. الزم است شــفافیت وجود داشته باشد تا بستر 
بروز فساد در کشور فراهم نشــود. باید ضمن برخورد با 
فســاد، ســاختارها را اصالح کنیم. بعد از انقالب بخش 
زیادی از ســرمایه های کشــور ملی و دولتی شد. بعد از 
دولتی شدن ســازمان ها، مدیران توســط زد و بندهای 
سیاسی انتخاب شــدند و همین موضوع نیز باعث بروز 
و گسترش فســاد در کشور شده اســت. در هشت سال 
گذشته فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور بود، شاهد 
کاهش شــدید رشــد اقتصادی بودیم؛ در حالی که لفظ 
عدالت را به کار می بردند، اما تنها نتیجه به دســت آمده 
افزایش بی عدالتــی و فاصلــه طبقاتی بود. اســتمرار 
وابستگی ایران و نبودن هیچ صنعت جوشانی در کشور 

به دلیل دولتی شدن اقتصاد است«. 

توسعه موضوع مناظره استادان دانشگاه

از تعدیل اقتصادی تا  اقتصاد دولتی

بــــــــخش  خـــــــبری

انجمن اســالمی برنامه ویژه شــهادت امام   
موســی کاظم را با حضــور دکتــر مهدوی 
دوشنبه از ساعت 4:30 در آمفی تئاتر مرکزی 

برگزار می  کند. 
اولین جشــنواره همگام با مرکز کارآفرینی   
با همــکاری نت در حــال برگزاری اســت. 
 برای شــرکت در این جشــنواره به ســایت

netray.ir مراجعه کنیــد. ناگفته نماند که 
در این جشــواره به ۹ نفر اول مبلغ 600000 

تومان تعلق می گیرد. 
قطار بازدید ها از دانشــگاه حاال به فرانســه   
رسیده است. جمعی از استادان دانشگاه های 
فرانســه به شــریف آمدند و از دانشکده ها و 
پژوهشکده نانو بازدید کردند. طی جلسه ای 
با رؤسای دانشکده ها پیشنهادات درخصوص 

تبادل استاد و دانشجو هم بررسی شد.  
پای چینی ها هم به شــریف باز شد. گروهی   
از اســتادان چینــی به سرپرســتی رئیس 
آکادمــی علــوم چین بــه شــریف آمدند. 
ازجمله برنامه های مطرح شده در این دیدار 
همکاری در زمینــه موضوعــات مرتبط با 
انرژی و اعطای فرصت مطالعاتی کوتاه مدت 

به دانشجویان بود.  
روز دوشنبه 21 اردیبهشت سدریک ویالنی،   
برنده مدال فیلدز ســال 2010، در ســالن 
جابر بن حیان ســخنرانی می کنــد. موضوع 
ســخنرانی ســیاره ها،  ســتاره ها و ابدیت یا 
به عبارت دیگر، پایداری و رفتار بلند  مدت در 

مکانیک سماوی کالسیک است. 
از امروز تا  سه شــنبه انجمن علمی دانشکده   
میم شــیمی و نفت،  کیمیا، همایش معرفی 
گرایش های کارشناسی ارشــد این رشته را 
برگزار می کند. به امید اینکه دیگر رشــته ها 

هم از این برنامه ها داشته باشند. 
از 20 اردیبهشــت تــا 24 اردیبهشــت   
مهندســی  کنفرانــس  بیست و ســومین 
بــرق ایــران در دانشــکده برق دانشــگاه 
برگزار می شــود. محور های  ایــن همایش 
زیر شــاخه های قدرت، کنتــرل، مخابرات، 
الکترونیک،  مهندسی پزشــکی و کامپیوتر 

است. 
مهلــت ثبت نــام محفــل فلســفه ورزی   
دانشــجویی به روش درس-گفت وگو تا 20 
اردیبهشــت تمدید شد. دکتر ســعید لیالز، 
حجت االسالم علیرضا قائمی نیا و دکتر بیژن 
عبدالکریمــی ازجمله مهمانــان این برنامه 

 .mohajerschool.ir :هستند. ثبت نام در

با گروه کوه 
برنامه این هفته گروه کوه گردش در چهل چشمه استان کردستان است. این برنامه ویژه 
پسران از پنجشنبه 24 اردیبهشت تا شنبه 26 اردیبهشــت ادامه دارد. اگر قصد شرکت 
در این برنامه را داریــد، ضمن پیش ثبت نام در ســایت hamnavard.sharif.ir، باید در 
جلسه توجیهی روز یکشنبه 20 اردیبهشت ساعت 12 شرکت کنید. برنامه دیگر پیمایش 

جنگل کاراست که با همکاری گروه محیط زیست و کانون هنرهای تجسمی روز جمعه 25 اردیبهشت برگزار می شود. 
این برنامه دارای ابعاد گوناگون است و عالوه بر طبیعت گردی، آموزش کوه نوردی،  آموزش عکاسی و حفاظت محیط 

زیست هم می شود. جلسه توجیهی سه شنبه ساعت 12 است. 

بسکتبال: ریاضی - کامپیوتر قهرمان شد
باالخره مسابقات بسکتبال قهرمانی دانشــگاه با برگزاری مسابقات رده بندی و فینال 
به پایان رســید و در بازی رده بندی، فارغ التحصیالن توانســت در یــک بازی پایاپای 
م.شــیمی-عمران-برق را شکست دهد و به مقام سوم مســابقات هم دست پیدا کند. 
در فینال ریاضی-کامپیوتر با اقتدار و با نتیجه 7۹ بــر 60 مکانیک-متالورژی را در هم 

کوبید و عالوه بر کسب مقام اول مســابقات، رکورد شش برد از شــش بازی را هم به نام خود ثبت کرد تا به عنوان 
آماده ترین تیم حاضر در مسابقات شناخته شود. بنابراین ریاضی-کامپیوتر قهرمان شد، مکانیک-متالورژی عنوان 

نایب قهرمانی را کسب کرد، فارغ التحصیالن سوم شد و م.شیمی-عمران برق در جایگاه چهارم قرار گرفت. 
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عکس خبری

روز سه شــنبه تریبون آزاد برگزار نشد. به همین 
راحتی. دلیل لغو برنامه حاضر نشدن دانشجویان 
بین ساختمان ســلف و مرکز معارف بود. قرار بود 
موضوع این برنامه نبودن سیستمی صحیح برای 

سنجش استادان باشد. 
البته تبلیغات نســبتاً دیر هنگام هم در این اتفاق 
چنــدان کم تأثیر نبودند. برای همین قرار شــده 
است مهلت پیشنهاد دادن موضوع تا روز یکشنبه 

باشد.  
اگر دغدغه ای دارید شما هم می توانید آن را روی 
برد مربوط به تریبون بنویســید. به امید برگزاری 

این برنامه در این هفته.
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پرده اول: در جلســه اول درس هستیم. کالس ســاکت است و هرچند 
دقیقه یک نفر از کالس خارج می شود. استاد درس را شروع کرده و تند و تند کاراکترهای 

نامفهومی را روی تخته می نویســد. چند نفری هم مثل همیشــه جلوی کالس تند و تند برگه های 
جزوه شان را سیاه می کنند. از ردیف سوم به بعد بعضی از بچه ها با هم پچ پچ می کنند:

-چرا استاد داره اینجوری درس می ده؟ فایده نداره که. بیا برنداریم درسو این ترم.
-چرا برنداریم؟ ترم دیگه فک کردی استاد عوض می شه؟ یا روشش بهتر می شه؟

-خب می ریم اعتراض می کنیم،  درست می شه دیگه.
- به کی؟ فک کردی حرفتو گوش می دن؟ با چه ســاز و کاری اصن؟ چی می خوای بگی اصن؟ یادت نیس پارسال سر همین یکی از بچه ها رو از 

اتاق محترمانه بیرون کردن؟ بردار پاس کنیم بره پی کارش دیگه. حوصله داریا... .
پرده دوم: جلســات پایانی کالس اســت و طبق معمول کالس هایی که حضور غیاب ندارند، جمعیت کالس به کمتر از نصف جلسات اولیه رسیده. در 

حالی که همه نگاهشان به تخته است، صدای در زدن می آید و استاد پس از باز کردن در و صحبت چند ثانیه ای با مسئولی که پشت در ایستاده کالس را ترک 
می کند. مسئول وارد کالس می شود و برگه های کوچکی را برای نظرسنجی بین بچه ها توزیع می کند.

- دیدی نظرسنجی می کنن. حاال تو هم اگه مشکلی داری بنویس همین جا. 
- برگه رو نگاه کن.

- چی؟
- می گم برگه رو نگاه کن. کاًل 6-7 تا دونه سؤاله. سؤاالشم هیچ کدوم ربطی به مشکالی ما نداره. گزینه هاشم که انگار دو تا آخریاش چاپ نشدن. تا متوسط داره فقط. به 

چه درد می خوره؟
- بابا می گن این برگه ها برای آموزش و خود استادا خیلی مهمه و حتی تأثیر هم داره براشون.

- مگه من گفتم تأثیر نداره؟ گفتم سؤاال رو ببین. چه دردی از ما دوا می کنه؟
- باید خودمون یه کاری کنیم. فقط من و تو که نیســتیم. نظر همه اس. یادت نیس می گفتن ترم پیش تو دانشکده استاد چه بالیی سرشون آورد و کاًل یک دهمشون هم 

درسو پاس نشدن؟ االن این برگه ها رو همشون زدن متوسط متوسط درست شد مشکلشون؟ پاس شدن درسو؟
پرده سوم: پرده سوم را از زبان خودمان بشــنوید. چند نفر دانشجو. درست مثل شما ولی با دغدغه های بیشــتر. دیدیم وقتمان اضافه  است و بیکاریم، برای اینکه 
حوصله مان سر نرود نشستیم نظرسنجی طراحی کردیم تا حداقل صدایمان به گوش خودمان برسد. این نظرسنجی را راه انداختیم تا بگوییم عملکرد استاد فقط 
به علم و تدریسش مربوط نیســت. راه انداختیم تا حداقل خودمان بدانیم که چرا و از چه چیزی ناراحتیم. به هر حال شریف بهترین دانشگاه ایران است. رفاه و 

شادی اش را کار نداریم. چون در این چیزها که اول نیســتیم. در همین علم و دانش اولیم. خواستیم ببینیم که توی همین علم و دانشمان هم اول بودنمان 
فقط روی کاغذ است یا واقعاً جزء به جزء سیستم آموزشی مان بی نقص و بی اشتباه است؟

از وقت درسمان نه اصاًل، از وقت تفریحمان زدیم و با آموزش دانشــگاه و نگهبان و... سر و کله زدیم و برغم همه مخالفت ها توانستیم عمر این نهال 
یک ساله را برای ســال ۹4 هم تمدید کنیم. البته کارمان به همین ختم نمی شود. در راستای همین نظرســنجی کامنت ها و اتفاقاتی را از 

بچه ها و مراکز دانشــگاه دریافت کردیم که به زودی به تفصیل به همه آن ها خواهیم پرداخت. تنها امیدمان به این اســت که هر بار 
این نهال بزرگ و بزرگ تر شود و چند صباح دیگر آینه تمام عملکرد سیستم آموزشی شــریف باشد. تنها امیدمان این است 

که چیزی که می بینیم و می شنویم راســت باشد و واقعی باشد. چیزی باشــد که به دردمان بخورد و بهترمان کند. 
چیزی باشــد که روزی بتوانیم ســرمان را باال بگیریم و  با افتخار بگوییم در شــریف، واقعاً همه سیستم 

آموزشی و استادان بی نقص اند. مثل امضای همیشگی مان پای نظرسنجی ها، چشم بگردانید 
و ببینید که آمار بســیار زیباســت، مخصوصاً وقتی که زحمــت برگزاری و 

بررســی و تحلیلش با ما باشــد و نمودارهای رنگارنگش 
شود. شما  نصیب 
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نمره بھ ورودی

استـــــــــادومتــــــر!
بررسی نتایج  نظرسنجی  استادان شریف

 
 

           
 

با توجه به نمره ای که بچه ها به میانگین استادان خودشان داده اند، میانگینی از نمرات همه استادان شریف را تخمین زده ایم. دقت کنید که این ستاره ها به خاطر پیچیدگی های بیش از حد نظرسنجی برای اســتادان به تفکیک فردی، اعداد خیلی دقیقی نیستند و شاید بیشتر به درد مسئولین دانشگاه و به خصوص کمیته جذب دانشگاه بخورند. به هر حال نگاهی به شان انداختن ضرری ندارد!
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2/455497382
]ایجاد عالقه به مبحث[

]نظم در برگزاری کالس[
]ظاهر آراسته[

]تسلط[

]عدم اعمال تبعیض[

]به روز بودن[
]نظم در ارائه مطلب[

]فن بیان[

]حجم مناسب تمرینات[ ]استفاده از اسالید، فیلم و ...[

]برگزاری کالس با نشاط[

]درک شرایط دانشجویان[

]به روز بودن منابع درس[
]استفاده از درس افزار و ایمیل لیست[

]دموکراسی در تصمیم گیری های کالس[

پرونده

بهترین تجربه درسی تان را با کدام استاد داشتید؟

سیروس  
جمالی

سجاد فوالدی محمدعلی آبام محمد اردشیر کورش عشقی عبدالرضا 
سیمچی

سعید رحیمی محمد دورعلی مهرداد شریف 
بختیار

سید محمدباقر 
مالئک

 سیدفرشاد
فاطمی اردستانی

محمود 
بهمن آبادی

محمدعلی 
قناد

علیرضا 
طاهری

فتح اله 
فرهادی

شیمی کامپیوتر کامپیوتر علوم ریاضی صنایع مواد مرکز زبان مکانیک مدیریت و هوافضابرق
اقتصاد

مهندسی عمرانفیزیک
شیمی و نفت

مهندسی 
شیمی و نفت

مابقی اساتید مرکزتعداد رای استاد

نسبت امتیاز به سال ورودی

ورودی چه سالی هستید؟

از کدام دانشکده هستید؟معدلتان در چه بازه ای است؟
خانم هستید یا آقا؟!

چه مقطعی هستید؟

ترین ها و امتیازات

88   
8۹   
۹0   
۹1   
۹2   
۹3   

   12 و کمتر   87  و قبل
14-12   
16-14   
18-16   
20-18   

آقا

خانم
   دکتری

   کارشناسی
   کارشناسی ارشد

   کارمند یا استاد هستم

    انرژی
    برق

    ریاضی
    شیمی
    صنایع
    عمران
    فیزیک

    کامپیوتر
    مدیریت و اقتصاد

    مرکز زبان
    مرکز فلسفه علم

    مکانیک
    مهندسی شیمی و نفت

    مواد
    هوافضا

آیا تا به حال با اساتیدتان ناهار خورده اید؟ 
آیا هر استاد درسی را که درآن تخصص دارد تدریس می کند؟

آیا اساتید دانشگاه تک بعدی هستند؟
آیا اساتید دغدغه فعالیت های تجربی و ارتباط با صنعت را دارند؟

آیا نحوه انتخاب دستیاران آموزشی و اختیارات آن ها مورد تائید شما هست؟
آیا مواردی را دیده اید که فردی با تالش و نتایج پایین تر در پایان نمره بهتری را کسب کرده باشد؟

آیا اساتید تبعیض جنسیتی قائل می شوند؟
آیا اساتید فکر می کنند که دانشجو یعنی نیروی کار مجانی؟!

   بله    خیر

برق ریاضی شیمی صنایع عمران فیزیک کامپیوتر مدیریت و 
اقتصاد

مرکز فلسفه 
علم

مکانیک مهندسی 
شیمی و 

نفت

مواد هوافضا  مرکز 
تربیت بدنی

مرکز 
زبان ها

مرکز 
کارگاه ها

مرکز 
گرافیک

مرکز 
معارف

     خوش نمره بودن ]دانشکده خودتان[
     خوش اخالق  بودن ]دانشکده خودتان[

     خوش پوش  بودن ]دانشکده خودتان[
     به روز  بودن ]دانشکده خودتان[

     سخت گیربودن ]دانشکده خودتان[

در سؤال مربوط به این نمودار از دانشجویان خواسته بودیم که بگویند بهترین تجربه درسی شان را با کدام استاد داشته اند. در نموداری که می بینید اول از همه، از راست 
به چپ استادها را برحسب تعداد آرایی که کســب کرده اند، مرتب کرده ایم. اما از آنجایی که تعداد دانشجو های دانشکده ها یکسان نیست، در ستون های باالی هر اسم، 
درصدی از مجموع آرای مرکز یا دانشکده که مربوط به آن استاد برگزیده بوده اســت را با رنگ بنفش مشخص کرده ایم. دست همه شان درد نکند که بدون این عزیزان و 

همچنین استادان بنام و مهربان دیگری که اسمشان در اینجا نیامده است، شریف این قدر دوست داشتنی نبود.

در بین ســؤاالت نظرســنجی  هرچه به دنبال رابطه ای بین ســؤال ها 
مختلف گشتیم، چیز دندان گیری نصیبمان نشد. به جز اینکه با تقریباً 
بی ربط بودن امتیازدادن های افراد،به معدل و دانشکده شان، فهمیدیم 
که بچه ها باتوجه به معدل کمتر و بیشــتر یا اسم و رسم دانشکده شان، 
به طور احساســی رأی نداده اند و نمونه آماری خوبی نصیبمان شــده 
اســت. به جز این، چیز غم انگیز دیگری کــه پیدا کردیــم رابطه بین 
میانگین امتیازات داده شــده و ســال ورودی بچه ها بود که شیب 0/4 
آن باید حسابی مســئوالن را به فکر فرو ببرد که مگر چه بالیی سر این 
دانشجو ها آمده است که هرچه از ماندنشان در شریف بیشتر می گذرد، 

امتیاز کمتری را تقدیمش می کنند.

در این قسمت تعدادی سؤال بله و خیر پرسیده ایم و نتیجه شان را بدون هیچ تعبیر و توضیحی، به صورت درصدی برایتان نمایش داده ایم. برداشت خوب و بد و متوسطش با شما.

ســوای ســتاره هایی که پایین صفحه تقدیم اســتادها کرده ایم، در این بخش هم به دنبال پیداکردن ترین ها در بین مراکز و دانشکده  ها بوده ایم. از هر 
شرکت کننده خواستیم که به دانشکده خودش و مراکزی که با آن ها درس داشته برای سخت گیری، خوش نمره بودن )نگویید که فرقش با سخت گیری 
را نمی دانید!(، خوش پوش بودن، خوش اخالق بودن و به روزبودن نمره ای از یک تا 5 بدهد. این ها را  که مثل همین چیزی که می بینید روی هم چیدیم، 
امتیاز مجموع هر مرکز یا دانشکده از 25 به دست آمده. دانشکده مدیریت و اقتصاد و کامپیوتر بیشترین رضایتمندی را برای دانشجویانشان داشته اند و 
دانشکده مواد و شیمی، سفت ته جدول را چسبیده اند. درمورد ریز نمرات هم کافیست به جدول زیر نگاه کنید. دقت کنید رتبه باالتر همیشه معادل بهتر 

بودن وضعیت است. درواقع رتبه خوب در سخت گیربودن به معنای سخت گیری کمتر و در خوش نمره بودن به معنای نمرات بهتر است.

رتبه خوش پوش بودن خوش اخالق بودن به روز بودن سخت گیر بودن خوش نمره بودن
1 مدیریت و اقتصاد مدیریت و اقتصاد مدیریت و اقتصاد مدیریت و اقتصاد مرکز فلسفه علم
2 دانشکده عمران مرکز زبان دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک مرکز معارف
17 مرکز کارگاه ها دانشکده برق مرکز معارف دانشکده برق دانشکده مواد
18 مرکز معارف دانشکده مواد دانشکده مواد دانشکده مواد دانشکده برق

87 88 8۹ ۹0 ۹1 ۹2 ۹3
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خبرهای مثبت، شاخص منفی 
آنچه در حال و هــوای این  حامد کریمی موحد

روزهای بازار سرمایه  محرز است، این است که 
خبر منفی مشــخصی کــه بتوانــد روی روند 
معامالت تأثیرگذار باشــد، به هیچ عنوان وجود 
ندارد. نه تنها این گونه نیســت، بلکه خبرهای 
مثبت بســیاری در بین اهالی بــازار به گوش 

می رسد. 
خبرهای مثبــت سیاســی که بیشــتر آن ها 
مربوط بــه ادامه رونــد مذاکرات هســته ای و 
رفــع تحریم هاســت و همین طــور خبرهای 
اقتصادی مانند کاهش نرخ سود بانکی کماکان 
در بازار مطرح اســت. خبرهایی کــه به جرئت 
می توان گفت در گذشــته تنها یکــی از آن ها 
می توانســت بازار را به سوی رشــد قیمت ها و 
شــاخص بورس ســوق دهد، اما در حال حاضر 
 گویی فعاالن بازار واکنش چندانی به آن نشان 

نمی دهند. 
از طرف دیگر، در این روزها حجم معامالت نیز 
در ســطح بســیار پایینی قرار دارد و اگر حجم 
معامــالت بلوکی و حجــم معامــالت در نماد 
معامالتی پتروشــیمی مبین که به تازگی وارد 
بورس شــده و معامــالت آن نشــئت گرفته از 
تبعات عرضه اولیه اســت را در نظــر نگیریم، 
وضعیت حجــم معامالت بدتر بــه نظر خواهد 

رسید.
گویی در بــازار جوی تــوأم با تــرس، انتظار، 
بی اعتمــادی و همچنین یــادآوری خاطرات 
گذشــته وجود دارد. متأســفانه در این شرایط 
عرضه اولیه سهام شرکت پتروشیمی مبین نیز 
به منفی تر کــردن روند حرکت بــازار دامن زد 
و بعد از عرضه آن شــاهد جابه جایی نقدینگی 
بازار از بسیاری از سهم ها به سهام شرکت مبین 

بودیم. 
عرضه ای کــه در روزهــای بعد بــا چالش ها و 
پشــت پرده های بســیاری همراه بود. از اعمال 
محدودیت خرید ســهام در این نمــاد گرفته 
تا تعدیــل منفی این شــرکت بعــد از عرضه و 
شفاف سازی شــرکت های پتروشیمی درمورد 
شــرکت مبین و باطل کردن معامــالت آن و 
بقیه موارد که احتمــاالً در روزهای آینده پیش 

خواهد آمد.
بسیاری از فعاالن بازار شرایط این روزهای بازار 
را ناشی از تغییر مدیریت سازمان بورس و عدم 
وجود هماهنگی بین نهادهای مهم بازار سرمایه 
می دانند. از طــرف دیگر، گویــی بی اعتمادی 
موجود در بازار نیز از همین موضوع سرچشــمه 

می گیرد. 
به طور کلی می توان گفت بازار در این روزها نیاز 
به یک شــوک یا تکانه دارد. این شوک می تواند 
سیاسی باشــد مانند توافق نهایی هسته ای، یا 
اقتصادی باشــد مانند ورود نقدینگی جدید به 
بازار. شوکی که باعث شــود تمامی موارد فوق 
مانند ترس و بی اعتمادی از بازار سرمایه رخت 

بربندند.

بانکداری در سایه به  اقتصادی
زبان ســاده، شامل سعید ماروسکی

فعالیت های بانکداری اســت که توســط 
نهادهــای غیربانکــی انجام می شــود 
)پذیــرش ســپرده و دادن وام(. به عنوان 
نمونه، صندوق های پوشــش ریســک و 
مؤسسات سرمایه گذاری مشترک از این 

دسته هستند.

تطبیق بین سررسیدها
به طور دقیق تر، بانکداری در ســایه به آن 
دسته از فعالیت های مؤسسات غیربانکی 
اشاره دارد که بین وام گیرنده و وام دهنده 
ارتباط ایجاد می کند. فرض کنید شــما 
برای گرفتن وام به مؤسسه مالی و اعتباری 
مراجعه می کنید. بدیهی است که شما بین 

وام بلند مدت و کوتاه مدت با فرض نرخ بهره مســاوی، وام 
بلند مــدت را ترجیح می دهید. از طرف دیگر کســی که 
پول خود را به دســت این مؤسســات مالی می سپارد نیز 
بین ســرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت، با فرض نرخ 
بهره برابر، ســرمایه گذاری کوتاه مدت را ترجیح می دهد. 
وظیفه اصلی این مؤسسات و به طور کلی بانک ها، تطبیق 
بین زمان دریافت و پرداخت وام، بــا ایجاد نرخ بهره های 
نامساوی است. به همین علت است که سپرده بلند مدت 
سود بیشتری به نسبت کوتاه مدت به سپرده گذار می دهد 
و همچنین از طــرف دیگر وام کوتاه مدت به نســبت وام 

بلند مدت، بهره کمتری را از وام گیرنده طلب می کند.  

معمای حجم پس انداز
بانکداری در ســایه مقدار زیــادی از پس اندازهایی را که 
در نهادهایی جز بانک های تجاری تجمیع شده اند، مورد 
اســتفاده قرار می دهد. سؤال اینجاســت که این حجم 
عظیم از پس اندازها چگونه به وجود آمده اســت؟ سؤالی 
که زلتــان پوزار ، رئیــس بخش تحقیقات اســتراتژیک 
جهانی مؤسسه Credit Suisse ســعی در پاسخ به آن 
داشته است. براساس تحقیقات او دو عامل اصلی موجب 
به وجود آمدن این حجم عظیم از پول شده اند که در ادامه 

به بررسی این دو عامل خواهیم پرداخت.
عامل اول ذخایر پولی اســت که در کشــورهای در حال 
توسعه و آسیای شــرقی به وجود آمده است. علت ایجاد 

این ذخایر، تفاوت در تراز تجاری این کشــورها به عنوان 
صادر کننده و کشــورهای غربی، به ویژه آمریکا به عنوان 
وارد کننده است. چین، کشــورهای جنوب شرق آسیا و 
کشورهای صادر کننده نفت از جمله این کشورها هستند.

عامل دوم به وجود آمدن حجــم عظیمی از پول، افزایش 
میزان پس انداز شرکت هاســت. اینکه چرا شــرکت ها 
در حال حاضر پس اندازهای خود را افزایــش داده اند، به 
طور دقیق مشــخص نیســت. یک عامل محتمل برای 
توضیح این موضوع، فرایند جهانی شــدن و رقابت است. 
رقابت بین جویندگان کار به خودی خود باعث می شــود 
که شــرکت ها حقوق کمتری به کارکنان خود بدهند و 
در نتیجه مقدار بیشتری از سرمایه را ذخیره کنند. عامل 
مهم دیگــر، تغییر ماهیت کســب و کار در دنیای کنونی 
است. شــرکت ها در دنیای امروز به نسبت گذشته کمتر 
هزینه های ســرمایه گذاری زمین و کاال دارند. به عنوان 
نمونه می تــوان شــرکت جنرال موتور را بــا فیس بوک 
مقایســه کرد. اولی برای تولید نیاز بــه کارخانه، زمین و 
ماشین آالت ســنگین دارد، در حالی که فیس بوک تنها 

باید برنامه های کامپیوتری تولید کند.
آن گونه که پوزار می گوید، افزایش ذخایر پولی شرکت ها 
به علت عدم تــوازن درآمدی اســت که صــرف نیروی 
انسانی و ســرمایه گذاری های دیگر می شــود. این عدم 
توازن طی ســال ها موجب شده اســت که سهم کمتری 
از درآمد به نیــروی انســانی اختصاص پیــدا کند و در 

نتیجه میزان پس انــداز را افزایش دهد.

تالش بانک مرکزی
با این توضیحات نگاهی دوباره به اقدامات 
بانک مرکزی اروپــا می اندازیم. در حال 
حاضــر بازیگــران بانکداری در ســایه و 
دولت های مختلف، اقبال زیادی به اوراق 
قرضه منتشــر شــده از طرف دولت های 
قدرتمندی مانند آلمان نشان می دهند. 
علت ایــن اقبــال در وهلــه اول اوضاع 
نامشــخص آینده اقتصادی حــوزه یورو 
است. ســرمایه گذاران ترجیح می دهند 
که بــا ســرمایه گذاری در محــل امنی 
مانند اوراق قرضه کشــورهای قدرتمند 
اقتصادی، سرمایه خود را حفظ کنند. در 
عین حال بانک مرکزی اروپا با سیاســت 
پولی »تسهیل کمی« )Quantitative Easing( سعی 
داشت با چاپ یورو و خرید اوراق قرضه این دولت ها، نرخ 
بهره این اوراق را پایین بیــاورد. همان طور که می دانیم، 
هرچه تقاضا بــرای اوراق قرضه افزایــش یابد، قیمت آن 
)نرخ بهره( کاهــش خواهد یافت. بانک مرکــزی اروپا با 
این کار قصد داشــت با پایین آوردن بهــره، از جذابیت 
این نوع سرمایه گذاری بکاهد و سرمایه گذاران را تشویق 
به ســرمایه گذاری در حوزه های دیگر )ســرمایه گذاری 
در کسب و کارهای مختلف( نموده و رشــد اقتصادی را 

افزایش دهد.
متیو برایان ، نویسنده مقاله ای در روزنامه واشنگتن پست، 
بیان می کند که بــا این اقــداِم بانک مرکــزی و عرضه 
محدود اوراق قرضه دولتی، بازیگران بانکداری در ســایه 
سپرده های خود را در اوراق قرضه شرکتی سرمایه گذاری 
کردند. شــرکت نســتله  نمونه این شرکت هاســت که 
با افزایش تقاضا برای اوراق قرضه خود رو به رو شــد. این 
افزایش تقاضا بــه حدی بود که نرخ بهــره اوراق را منفی 
کرد.  نیروهایی که باعث می شــوند نرخ بهره منفی شود 
در نهایت به ایجــاد حباب بدهی کمــک می کنند. این 
نیروها که محرک اصلی آن ها تفاوت در درآمد کشورهای 
مختلف است، مشــکالت ســاختاری را در نظام اقتصاد 

جهانی گوشزد می کنند.
منبع: 

(World Economic Forum, February 10th, 2015)

نگاهی به فعالیت های بانکداری توسط نهادهای غیر بانکی و تقاضا برای اوراق قرضه

بانکداری در سایه

اقتصاد پساتحریم
دکتر مدنی زاده استاد دانشکده اقتصاد و مدیرگروه مدل ســازی پژوهشکده پولی بانکی در 
مصاحبه ای عنوان کرد:  اقتصاد ایران در طول دو ســه ســال گذشــته پس از یک دوره وفور 
درآمدهای نفتی، سختی های زیادی کشیده و بسیار تشــنه درآمدهای ارزی است. ازاین رو 
چشــم انداز خطرناکی در این خصوص پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است. منابع نفتی 

برای ما هم تهدید است و هم فرصت. یکی از مهم ترین فرصت هایی که توافق هسته ای می تواند ایجاد کند، این است که وعده 
رسیدن به تورم تک رقمی را به واسطه منابعی که آزاد می شود و فشار را از روی بانک مرکزی کم می کند، در سال ۹5 تحقق 

ببخشد. پس از آن نیز با اعمال اصالحاتی جدی در ساختار سیاست گذاری پولی در بلندمدت می توان آن را پایین نگه داشت.

نقصان نظام بانکداری
دکتر عقیلی از اســتادان دانشــکده مدیریت و مدیر بانک خاورمیانه مشکل اصلی در نظام 
بانکداری ایران را ضعــف نظارت بانک مرکزی می داند. وی در میزگردی خاطر نشــان کرد: 
»اگر بازار شفاف نباشــد و بانک مرکزی به درســتی بر کار بانک ها نظارت مقتدرانه نداشته 
باشد، هیچ اصالحی در نظام بانکی به نتیجه نمی رسد. بحث یخ بستن دارایی بانک ها در رکود 

بازار مسکن امر مهمی است که تصمیمی قاطعانه و اقتصادی می خواهد. بانک ها باید در چارچوب یک برنامه جدی و قاطع 
موظف به فروش دارایی های رسمی خود شوند. اما نوعی ترس در نظام بانکی ما وجود دارد که اجازه اصالح ساختار جسورانه 

را نمی دهد. در عین حال بانک ها باید تکلیف مطالبات معوق خود را با فشار بر افرادی که تسهیالت گرفته اند، روشن کنند«. 

اقــــــــــــــــــــــتصادی شماره 653  شنبه 19 اردیبهشت 1394شاخص

سیمپسون ها که لقب طوالنی ترین  ســریال تلویزیونی تاریــخ را یدک هنری
می کشد، برای دو فصل دیگر تمدید شد. کمپانی فاکس 
با مت گرونینگ، خالق این ســریال قــرارداد جدیدی 
منعقد کرد تا این مجموعه تا فصل 28 ادامه داشته باشد 
و رکورد تعداد قسمت ها برای یک سریال باز هم شکسته 
شود و به 625 قسمت برسد. امری که موفقیتی بی نظیر 
برای یک  مجموعه به شــمار می آید. سیمپسون ها که 
بی شک می توان لقب اولین سریال موفق شبکه فاکس را 
به آن داد، ســهم عمــده ای در موفقیت ایــن کمپانی 
تلویزیونی داشته است. داستان سیمپسون ها برمی گردد 
به زندگی خانواده ای در شهر خیالی اسپرینگ فیلد. پدر 
خانواده که هومر نام دارد، شخصیت اصلی داستان است. 
فردی با بهره هوشی پایین که بیشتر موقعیت های طنز 
مجموعه را به وجود می آورد. هوِمر 38 ســال سن دارد، 
ســرش طاس اســت و وزن او نزدیک به 100 کیلوگرم 
)216 پوند( است. کم مسئولیت است که البته علت اصلی 
آن بــه کم هــوش بودنــش و رفتارهــای بچه گانه اش 
برمی گــردد. هومر مســئول ایمنــی نیــروگاه اتمی 
اســپرینگ فیلد نیز هست! هومر بســیار به بطری های 
آب جویش که مارک داف هستند عالقه دارد و همچنین 
به دونات که عاشق آن هاســت. شکالت هم زیاد دوست 
دارد و هیچ گاه، حتی در شــرایط بــد، خوردن چیزهای 
مــورد عالقه اش را قطــع نمی کند. درمقابــل از بعضی 
کارهای پسرش بارت بسیار عصبانی می شود و دستانش 
را روی گلوی او می گذارد و تا مرز خفه شــدنش فشــار 
می دهد. با مارج، همسرش بسیار مهربان است و هیچ گاه 
محبتش را از او دریغ نمی کند، تنها مشــکلی که هومر 
دارد این اســت که هیجان زیادی دارد کــه آن را تخلیه 
می کنــد. در فصــل 12 در اپیــزود)homr( برنامــه 
سیمپسون ها بیان شد که علت کم هوش بودن او به خاطر 
وجود یک عــدد مــداد شــمعی کرایوال اســت که از 
شش سالگی در مغز او مانده. مارج، همسر فعالش، بارت 

پسر بازیگوشش و دختران باهوشش لیسا و مگی از دیگر 
شخصیت های داستان ها هستند. 

پا به پای تحوالت
این سریال چون به مسائل روز نیز می پردازد و از دنیا عقب 
نیست، توانسسته است هنوز هم که هنوز است بینندگان 
زیادی را پای تلویزیون ها بکشــاند. حضور شــخصیت 
کارتونی کاراکتر های معروف ســریالی و تلویزیونی هم 
جاذبه خاصی به این مجموعه تلویزیونی بخشیده است.  
اما این جذابیت های اضافه شده آنچنان که باید موفقیت 
همه جانبه را برای سیمپسون ها تضمین نکرده است. پس 
از پایان فصل چهاردهم بود که انتقادات از سیمپسون ها 
شروع شــد. هواداران معتقد بودند که سریال دیگر طنز 
کالسیک را ندارد و منتقدان هم نویسندگان سریال را به 
کلیشه نویسی متهم کردند. کمپانی فاکس هم که از پایان 
فصل نهم با صداپردازان مشــکل پیدا کرده بود، مجدداً 
آن ها را تهدید به اخراج کرد، اگرچه این مســئله بعدها با 
میانجی گری مت گرونینگ به پایان رســید. با آغاز فصل 
شانزده،  سیمپســون ها کم کم بینندگان خود را از دست 
دادند که اصلی ترین دلیل آن شــروع مجدد سریال مرد 

خانواده بود. 

مرد خانواده 
به انگلیســیFamily Guy   نام مجموعــه پویانمایی 
تلویزیونــی دیگری از شــبکه فاکس اســت که خالق 
آن مک فارلن اســت. ســت مک فارلن را بــا فیلم های 
ســینمایی کمــدی اش تــد)2012( ، یک میلیون راه 
برای مردن در غــرب)2014( و همچنین بابت اجرای 
زنده مراسم اســکار 2015 می شناســیم. داستان این 
سریال حول زندگی خانواده پیتر گریفن سیر می کند. 
او ایرلندی آمریکایی اســت و در یک خانواده کاتولیک 
به دنیا آمده  اســت. با لهجه ای بوســتونی حرف می زند 
و در رود آیلنــد زندگــی می کند. او با لوییــس ازدواج 

کرده اســت. ســه فرزند آن ها و ســگ سخنگویشان 
دیگر شخصیت های برجسته ســریال هستند. قسمت 
آزمایشی این سریال در 20 دســامبر 1۹۹8 روی آنتن 
رفت و بعد از آن، فاکس به مک فارلن چراغ ســبز نشان 
داد. فصــل اول این ســریال با اســتقبال خوبی روبه رو 
شد. اما بیننده های این ســریال در فصل دوم و سوم، به 
دلیل تداخل زمانی پخش این ســریال با ســریال های 
دیگر، به شدت کاهش یافت و این باعث شد تا فاکس در 
سال 2001 و پس از پایان فصل سوم، ادامه ساخت این 
مجموعه را لغو کند. با استقبال قابل توجه بینندگان از 
پخش مجدد ســریال و فروش بــاالی دی وی دی های 
فصل های 1 تا 3، در ســال 2004 تولید این مجموعه از 
سر گرفته شد. مرد خانواده 13 بار نامزد دریافت جوایز 
امی شــد که از این بین، برنده چهار جایزه شــده  است. 
این ســریال در ســال 200۹ نامزد دریافت جایزه امی 
مجموعه برجسته کمدی شد. این اولین بار بعد از سال 
1۹61 بود که یک پویانمایی نامــزد دریافت این جایزه 
می شود. در آن سال مجموعه عصر حجر نامزد دریافت 

این جایزه شده بود. 

نگاهی به پویانمایی های موفق تلویزیونی

اولین آلبوم رپ مجوز گرفت
آلبوم موســیقی کاوه عابدین پس از 10 ســال ســرانجام از دفتر موسیقی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز انتشار گرفت. این هنرمند گفت: »این آلبوم محصول 
سال 84 است که آن زمان در مرحله شعر و موسیقی مجوز گرفت؛ اما در مرحله  آخر 
از انتشار آن جلوگیری شد«. او درباره ســبک این آلبوم نیز توضیح داد: »سبک این 

آلبوم رپ اســت، اما با رپ هایی که تا کنون شــنیده ایم، خیلی تفاوت دارد«. وی افزود: »اشعار این کار را روزبه 
بمانی سروده است که بخشی از آن، رپ و بخشی دیگر پاپ خوانده می شود«. او با بیان اینکه چندی پیش، این 

کار مجوز انتشار گرفت و هیچ ممیزی نیز به آن نخورد، افزود: »نام این آلبوم فراموشی است«.

قصه ها اکران شد
قصه ها به کارگردانی رخشان بنی اعتماد، چهارشنبه در گروه سینمایی آزاد اکران 
شد. گفته می شود شهرداری و سوره هنری نمایش این فیلم را تحریم کرده اند. این 
درحالی است که اخیراً در خبرهای رســیده خبر از عدم تصمیم گیری برای اکران 
این فیلم بود و علی جنتی اظهــار کرده بود که قصه ها فعاًل بــه نمایش در نمی آید. 

حال باید دیــد پس از پایان خوش بــرای فیلم قصه ها آیا این اتفــاق برای دیگر فیلم هــای در انتظار اکران و 
بالتکلیف رخ می دهد یا خیر. فیلم هایی مانند خانه دختر به کارگردانی شــهرام شاه حسینی و نهنگ عنبر به 

کارگردانی سامان مقدم از دیگر فیلم های جنجالی سال گذشته بودند که حساسیت ها روی آن ها باالست. 

انیمیشن موفق ایرانی

شکرستان
در ایــران ســابقه انیمیشن ســازی چنــدان 
درخشــان و با ســابقه نبوده و تلویزیون از این 
منظر چندان موفــق نبوده اســت. کم و بیش 
ســریال های انیمیشــنی ایرانی پخش شــده 
اســت اما عمومــاً مجموعه هایــی کوتاه مدت 
بودند و گاهی با شکســت مواجه می شــدند. 
شــاید بتوان موفق ترین ســریال پویانمایی را 
مجموعه طنز شکرســتان نامید کــه تا کنون 
در 108  قســمت  15 تــا 25 دقیقــه ای روی 
آنتن رفتــه و از ایــن لحاظ رکورددار اســت. 
شکرســتان بیش از 180 شخصیت دارد و همه 
داستان های این ســریال در یک شهر قدیمی 
و خیالی روی می دهد. هر قســمت داســتانی 
مجزا دارد که مردم شکرســتان بنا به نیازهای 
دراماتیــک هر قصه، در هر قســمت نقشــی 
متفاوت برعهــده می گیرند و داســتان را رقم 
می زنند. قصه ها پس از 8 ماه تحقیق و توســعه 
بر اساس داستان ها، ضرب المثل ها و قصه های 
قدیمی و عامیانه ایرانی شرقی انتخاب و سپس 
بــا رویکردی مــدرن و به روز به رشــته تحریر 
در آمده اند. شــخصیت اول شکرستان را شاید 
بتوان بهلول دانست، شــخصیتی الهام گرفته 
از بهلــول معــروف. بهلول خردمندی اســت 
که همه او را دیوانــه می پندارند. او همیشــه 
بــا بچه ها بازی می کنــد، ولــی در مواقعی که 
مشــکلی پیش می آید، تنها اوست که راه حل 
را می داند. شکرســتان در ســال 1387 برنده 
جایزه بهترین پویانمایی ســال در جشن خانه 
سینما شد. در جشــنواره جام جم سال 13۹0 
هــم شکرســتان در 8 بخش نامــزد دریافت 
جایزه و برنده بهترین کارگردانــی پویانمایی 
شد. همچنین قسمت هایی از این مجموعه در 
جشنواره های معتبر خارجی از جمله جشنواره 
چانگوی چین، جیفونی ایتالیا و جشنواره فیلم 

کودک هند نمایش یافته است. 

دریچه هنـــــــــــــــــــــــــری

عکاس باشی

روشی برای تداعی تحرک
اگر یادتان باشــد، ترکیب بندی در عکاســی دارای 6 جزء اصلی بود: خط، شکل، فرم، 
الگو، بافت و رنگ.در میان این 6 جزء، شــاید مهم ترین آن خط باشــد. در واقع خط ها 
به وجود آورنده شــکل و فرم و باقی اجزای ترکیب بندی هستند. بحث اصلی امروز هم 
درمورد خطوط قطری و اهمیت آن هاســت. از آنجا که قطری هــا یک مرحله بالغ تر از 
عمودی ها و افقی ها هستند، غالباً ثبت شــما را جذاب تر می کنند. توجه به حضور این 
خطوط در یک قاب عالوه بر جذابیت بصری، می تواند تداعی گر مفاهیمی مثل حرکت 
و سرعت باشد. به طور کلی چشم مخاطب عالقه شدیدی دارد به دنبال کردن این نوع 
خطوط. به راحتی می توان مسیری برای نگاه یک فرد مشــخص کرد و تمام قاب را به 
معرض نگاه و دقت گذاشت. ظرافت خاصی در اســتفاده از خطوط قطری وجود دارد 
که با این خطوط کادر خود را کوچک یا تکه تکه نکنید. بگذارید فقط سمت و سویی از 
عکاس: آرش پاشا آن ها احساس شود. 
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نام و نام خانوادگی  شماره دانشجویی
۹2100075 امیر علی عرب محقی
۹1201134 الهام حیدری قرائی
۹1208563 سامان جمشیدنژاد
۹1200281 سیدجواد طباطبایی پور
۹1208122 علیرضا آزادنیا

نام و نام خانوادگی  شماره دانشجویی
۹1101334 اندیشه امراللهی
۹0100647 محمد امین ابراهیمی
۹2205581 مجتبی روحانیان
8۹110011 سیدسینا جهادی حسینی

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



اصاًل عشق به کار و 
مسئولیت پذیری در این عکس 
موج می زند. شما ببینید نه یک 
طبقه، نه دو طبقه، نه سه طبقه 

بلکه آویزان شدن از ساختمان 
چهار طبقه چقدر می تواند 

خطرناک باشد و چه دلی 
می خواهد. آن هم فقط برای 

تمیز کاری.

علی کیاکاظمی

یکی از سخت ترین کارهای 
مدیریتی دنیا که با تقریب 
خوبــی فقــط از مدیــران 
کشــور ما برمی آیــد این 
اســت که طوری مدیریت 
کنید که همه ناراضی باشــند. یعنی این طرفی 
و آن طرفــی و دلواپــس و معتــدل و تندرو و 
غرب زده یکجا! مثاًل رئیس جمهور قبل از مردی 

با کاپشن بهاری. 
روزهای آخر این طرفی ها می گفتند چرا به آن 
طرفی ها شل گرفتی و از حق ما دفاع نکردی. آن 
طرفی ها خودشان شــاکی بودند که چرا به این 
طرفی ها )البته بــرای آن طرفی ها  این  طرفی ها 
می شوند آن طرفی( سخت نگرفتی و تساهل و 
تسامح و این بی غیرت بازی ها درآوردی. یا مثال 
دیگرش همین رئیس جمهور بعــد از مردی با 

عبای شکالتی. 
این اواخر دم رفتــن روزنامه ای نبــود که یک 
لگد بــه این بنده خــدا نزند. حتی آخر ســری 
م.ر )حقیقتاً اوضاع اســم بردن از شخصیت ها 
به گونه ای شــده که هر نوشــته ای رمز گشایی 
الزم دارد!( هم بــا کلی دلخوری نامه نوشــت 
که این رســم رفاقت نبود و پشــت ما رو خالی 
نمی کردی و... . اصــاًل چــرا راه دور برویم، در 
همین دانشــگاه خودمان معاونــت داریم که 
هنوز چند ماه نگذشته شــورای صنفی ناراضی 
است، گروه های فرهنگی ناراضی اند، گروه های 
دانشکده ای ناراضی اند، انجمن اسالمی ناراضی 
است، بسیج و دوســتان هم که طبیعتاً از ابتدا 

ناراضی بودند.
البته خوب اجرای ایــن تکنیک های مدیریتی 
در دانشگاه راحت تر اســت. چون دانشجو کاًل 
ناراضی اســت! باالخره جوان انــد و آرمان گرا. 
انتظار دارند اگر قرار اســت برنامه ای لغو شود، 
مثاًل چند روز زودتر اعالم شــود، نه یک ساعت 
قبل از برنامه. البته خــوب هر کس حداقل یک 
تار مو در دانشــگاه ســفید کرده باشــد، کاماًل 
می داند که انتظــار گزافی اســت و اصاًل لذت 
برنامه دانشجویی به این اســت که یک ساعت 

قبل کنسل شود. 
از طــرف دیگر هنوز با ترفند هــای دیپلماتیک 
آشــنا نشــده اند که چطور در زنگ فرهنگ از 
چند ســال فعالیت عملی یک چهره سیاســی 
تقدیر کنند. خالصــه اینکه شــما فقط کافی 
اســت بدون اینکه خیلی بــه خودتان زحمت 
بدهید، مثل ســابقین فقط قانون را اجرا کنید. 
 به طــور طبیعی دانشــجوها از شــما ناراضی 

خواهند بود. 
البته بنده های خدا چون باید از وضعیت رفاهی 
و آموزشی و پژوهشی و شرایط کشور و مذاکرات 
هسته ای هم ناراضی باشند، ممکن است کمی 
کم کاری کنند، ولی جای هیچ نگرانی نیســت 
چون شــما به انــدازه کافی ناراضــی خواهید 

داشت.

این شــماره را تقدیم می کنیم به همه استادان شــریف. تقدیم می  کنیم به آن ها که با ســخت گیر و خوش نمره و 
خوش اخالق و بدقلق و اهل نمودار و چه و چه برچســب بهشان می زنیم. تقدیم می کنیم به آن جمعیت استادانی که 
همه مان روی برچسب خوب بودنشان توافق داریم و کم هم نیستند. تقدیم می کنیم به آن ها که واقعا معلمی  می کنند 
و اسمشان برای همیشه در قلب و ذهن دانشجو ها ثبت می شــود. تقدیم می کنیم تا آن باقی استادان هم بدانند که 
به خدا دانشجو هم آدم است و به جز یک فاصله زمانی، چیز عجیبی از اســتاد کم ندارد که نتواند به آن برسد. تقدیم 
می کنیم به لبخند ها و اخم ها و اشک هایی که روی صورت دانشجوها کاشته شده. تقدیم می کنیم بهشان که استادان 

چند صباح دیگر دانشگاه، از بین همین دانشجوهای اشک ها و لبخند هایند که اشک و لبخند خواهند آفرید.

تقدیم می شود به ...

صفحـــــــه آخـــــــــر

۰939.4566: خانم رضایی مطالب قشنگ و طنزی 
می نویسن. می خواستم ازشون تشکر کنم. محمد علی.

   ما فکر می کردیم این قسمت روزنامه رو 
فقط خانما می خونن.

۰939.6۸56: شما واقعاً چي فکر کردین با خودتون 
که این رسپي ها رو مي ذارین؟ ته چین مرغ آخه؟ حتماً 

شماره بعدیم میشل استراگانوف مي خواین یاد بدین!
   شــما احتماالً مجردی، درسته؟ طبق 

پیامک بعدی چاره کارت ازدواجه. ایراد گرفتناتم 
درست می شه ایشاال.

۰912.6367: دســتتون درد نکننــه ایــن بخــش 
آشپزیشو بیشــتر کنید. من تازه ازدواج کردم. بدجور 

الزمه. ته چین مرغ خوب بود.
   حتما. ایشاال به پای هم دلتون جوون بمونه.

۰91۰.۸746: چرا روزنامه رنگش ســبز شــده؟ مگه 
قرمز نبود؟

   مگه پریروز لباس شما یه رنگ دیگه نبود؟
۰91۰.۸746: آخــه وجــود این همه نشــریه هاي 
دانشجویي که هر کدومشون از یه ور بوم افتادن و خیلي 

تندرو هستن، چه فایده اي داره جز اسراف کاغذ؟
   جایی نگیا این حرفــو، اون وقت بهت 
می گن شــما هم ترک تحصیل کن اینقد مداد و 
کتاب و جزوه حیف نشه این وسط. اسراف اکسیژن 

و اینا بماند!

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

26

27
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   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  1۰۰۰66166۰۰6 و ۰2166166۰۰6  

سانســور شد!

یاسمن رضایی


