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از دانشگاه، با عشق و نفرت
درس خواندن به خودی خود 
چندان جذاب و هیجان انگیز 
نیســت؛ امــان از وقتی که 

عالقه ای هم در کار نباشد.
 وقتی آدم در حال تحصیل 
در رشته ای اســت که دوســت ندارد، همه چیز 
یک حالت ســرگردان به خودش می گیرد. اول 
ترم کــه انتخاب واحد می کنی، بــه خودت قول 
می دهی که تمام کالس هــا را مرتب می روی و 
تمام درس ها را همان روز کالس مطالعه می کنی 
و از این حرف ها. ولی وقتی می روی ســر کالس 
و می بینــی درس برایت هیــچ جذابیتی ندارد و 
معادله ها معلوم نیســت چه می گویند، متوجه 
می شــوی که صرفاً حضور فیزیکی داری اما در 
واقع اینجا نیستی؛ چون اصاًل نباید اینجا باشی.

همین می شــود که نشسته ای ســر کالس اما 
داری به این فکر می کنی که بعــد از ناهار بروی 

کتابخانه.
 البته نه بــرای انجام پروژه هــا، بلکه می خواهی 
بروی کتــاب مبانی ســینما را که تــازه دانلود 
کرده ای بخوانی. دوســتت هم در این فکر است 
که چطور می تواند تا زمان باقی مانده منابع الزم 
را بخواند تا برای ارشد جامعه شناسی قبول شود. 
آن یکی هم دلش می خواهد برود روی نقاشــی 

پیرزنی که دیروز توی پارک دیده بود کار کند.
کم کم دوباره کالس پیچاندن ها شروع می شود. 
درس ها زیاد و زیادتر می شــوند و اضطراب شما 
هم، همراهش. به زمین و زمان هم غر می زنی که 
چرا هیچ وقت زمانت بــه کارهایت قد نمی دهد و 

همیشه کم می آوری. 
حاال اینکه با همه این دردسرها چرا اصاًل آدم باید 
رشته ای را بخواند که عالقه ای به آن ندارد و اینکه 
چرا رهایــش نمی کند، خــودش بحث جداگانه 
و مفصلی می طلبد. از شــرایط مالــی و ترس از 
آینده شغلی بگیر تا خود دانشــگاه، همه در آن 

نقش دارند.
 باالخره برای هیچ کس آســان نیســت که کلی 
درس بخواند و با هزار امید بیاید دانشــگاه و بعد 
از دوســال، انصراف بدهد و تمام پل های پشت 
ســرش را خراب کند. از آن بدتر وقتی است که 
ببینی اولــش واقعاً با عالقه رشــته ات را انتخاب 
کردی ولی اینجا، خود همین دانشــگاه، کل آن 

عالقه را از بین برده است.
برای کنــار آمدن با ایــن شــرایط، بهترین کار 
این اســت که اوالً بــا خودتان مهربان باشــید و 
شــرایط فعلی تان را بپذیرید. ثانیــاً اگر تا قبل از 
این به هر دلیل نتوانســته اید از عالیقتان ســر 
در بیاوریــد، االن و در دانشــگاه می توانید این 
کار را بکنیــد. در فعالیت هــای فوق برنامــه 
شــرکت کنید و زمینه های مختلــف را امتحان 
کنید تــا خــود واقعی تــان را پیدا کنیــد. این 
کار باعــث می شــود کم کــم بتوانید بــا دیگر 
 فعالیت های نه چندان دوست داشــتنی هم کنار

 بیایید.  
مطمئن باشــید احســاس خوبی که نصیبتان 

می شود، ارزش جست وجو کردن را دارد.
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شریفی های طالیی
شریفی ها در سی و نهمین دوره مســابقات ریاضی دانشجویان کشــور از بین ۳8 
دانشــگاه اول شــدند. شــریف با کســب 5 مدال طال به این پیروزی قاطع دست 
پیدا کرد. امیرحســین اخالصی، تینا ترکمان، پویا هنریار، حسن قره داغی، امین 
نجات بخش برای شــریف مدال طال را به ارمغان آوردنــد. مدال های طالی دیگر 

نصیب دانشجویانی از دانشگاه های شهید بهشتی، شــیراز و علم و صنعت شد. نکته جالب توجه این است که 
این 5 نفر همه افراد تیم دانشگاه را تشــکیل می دادند که همه طالیی شــدند. رتبه دوم تا پنجم به ترتیب به 

دانشگاه های صنعتی اصفهان، تهران، شیراز و شهید بهشتی اختصاص یافت. 

آشتی با  امام عصر
کانون میثاق به مناســبت نیمــه شــعبان و والدت امام عصر)عج( یک مســابقه 
کتابخوانی با محوریت کتاب آشــتی با امام عصر)عج( برگزار می کند. برای ثبت نام 
و دریافت کتاب همیــن امروز فرصــت دارید تا متــن »یا مهدی« را به شــماره 
۳۰۰۰99۰۰۰9۱۱۰5 اس ام اس کنید یا از ســاعت ۱2:۳۰تا۱4 در حیاط مسجد 

حضوری اقدام به ثبت نام کنید. جوایز این مسابقه هم ویژه هســتند و  شامل ربع سکه بهار آزادی، پالک طال، 
جوایز نقدی و البته جوایز فرهنگی می شوند. کتاب آشتی با امام عصر را دکتر علی هراتیان نوشته و موضوع آن 

معطوف به نیمه شعبان است. 

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 656  شنبه 2 خرداد 1394 شریف نیوز

نشــریات گزارش کارگاه ۳ ســاعته با عنوان دومین  تخصصــی  نشســت 
دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، از ساعت 8تا۱۱ در 
محل آمفی تئاتر مرکزی دانشــگاه بــه همت معاونت 
فرهنگی دانشــگاه و با همکاری نشــریات دانشجویی 
دانشگاه برگزار شد. این نشست با هدف مهارت افزایی و 
افزایــش توانایی حرفه ای نشــریات دانشــجویی در 

نگارش متون برگزار شده است. 
بررسی وضعیت زبان فارسی در نشــریات دانشجویی 
دانشــگاه شــریف و ضرورت آشــنایی با اصول علمی 
نگارش و ویرایش، عنوان اولین سخنرانی بود که  توسط 
مریم سیدان اســتادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
شریف ارائه شــد. ســخنران دیگر برنامه آقای مجید 
رهبانی سردبیر  نشــریه جهان کتاب بود که به بررسی 
اجمالی فرایند نشِر یک شماره از نشریه »جهان کتاب« 
پرداخت. به عقیده وی پرهیز از مبهم گویی ، کلی گویی، 
ایجاد اختصار در ارائه مطالب، رعایت تناسب موضوعی 
بین متن نوشــته با عنوان، دوری کردن از تملق، عدم 
تعریف از خــود، صحبت کردن در محــدوده اطالعات 
خودمان به جای گفت وگو درباره حل مشــکالت تمام 
عالــم،  ارتباط تصویــری و جاذبه های بصــری با متن 
نوشته، حرف تازه زدن، دوری جســتن از فاضل نمایی 
و بدون اشــراف از موضوع حــرف زدن، از اصلی ترین 
ویژگی های نوشــته به حســاب می آیند. شفافیت در 

ارائه پیام بــه مخاطب به عنــوان اصلی ترین بخش هر 
نوشــته، موضوعی بود که توســط  آقای  محمدمهدی 
باقری  مدیر عامل  شرکت تعاونی ویراستاران حرفه ای 
پارس و ســخنران آخر برنامه مطرح شــد. او از وجود 
نداشــتن متن های خوش خوان در موضوعات مختلف 
به عنوان  یکــی از موانع موجود بر ســر راه کتابخوانی 
و مطالعه در ایــران  یاد کرد. نقد و بررســی نمونه های 
موردی نوشتاری نیز بخشی از ســخنرانی باقری بود. 
به عقیده  او ویراستار در واقع اثر را از زاویه نگاه مخاطب 
متن خوانی می کند و به عنوان چشم تیزبین  در فرایند 
نگارش و انتشار به حســاب می آید. ویراستار در فرایند 
نشــر هزینه کاهی می کند و از هزینه افزایی جلوگیری 
می کند. ویراســتار در واقع به بررسی ظاهر و آراستگی 
متن می پــردازد و دخالتــی در محتوای  نوشــتاری  

نویسنده ندارد. 
معرفی ســاختار کلی و مطالب پیش بینی شــده  برای  
کالس های ویراستاری که قرار است در پاییز  و به همت 
معاونت فرهنگی دانشــگاه برگزار شود، بخش دیگری 
از برنامه بــود. یکــی از بخش های جالب ایــن برنامه 
ویرایش صوری بنــر تبلیغاتی برنامه از ســوی یکی از 
سخنرانان بود که مشــکالت ویرایشی متن بنر بررسی 
شــد. کتاب های غلط ننویســیم، کژ تابی های ذهن و 
زبان و شکسته نویســی در زبان فارســی نیز از ســوی 
ســخنرانان برای مطالعه بیشــتر به مخاطبان معرفی 

شــد.دکتر ملکی  معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
و رئیس شورای نظارت بر نشــریات دانشگاه  به اهمیت 
افزایش کیفیت نشریات دانشجویی  در سطح دانشگاه 
و برنامه هــای آن معاونت در این راســتا اشــاره کرد و 
گفت: یکی از مسئولیت های شورای نظارت بر نشریات 
دانشــگاه افزایش مهارت های حرفه ای دانشجویان در 
تولید این نشریات اســت.در پایان برنامه نیز سخنرانان 
پاسخ گوی پرسش های دانشجویان و شرکت کنندگان 
بودند. البته پیشنهاداتی نیز در راستای بهبود و اصالح 
وضعیت نشریات دانشــجویی و نگارش  پایان نامه های 
دوره های کارشناســی و کارشناســی ارشــد  از سوی 
شــرکت کنندگان مطرح شــد.این برنامه با استقبال 
اندک و ســرد فعاالن نشــریات دانشــجویی  دانشگاه 
برگزار شــد. حال دلیل این اســتقبال کم درگیربودن 
دانشجویان در امتحانات میان ترم و روز برگزاری برنامه 
اســت یا اینکه دانشــجوها نیازی به چنین کارگاهی 

احساس نمی کنند.

یک کارگاه نیم روزه برای نشریات دانشگاه

ساده و سلیس، اما درست بنویسم
امروز از ســاعت ۱5 برنامه زنــگ انرژی با   
موضوع آینده شغلی مهندسی سیستم های 
انرژی در آمفی تئاتر دانشکده انرژی برپاست. 
مهمانان برنامه مهندس شــاکری، رئیس 
واحد پژوهش و فناوری شرکت بهینه سازی 
مصــرف ســوخت و دکتــر فاکهــی عضو 
هیئت علمی مؤسســه مطالعات بین الملل 

انرژی هستند. 
مرکز کارآفرینی برنامه کافه م، شــکالت را   
روز دوشــنبه، 4 خرداد از ســاعت ۱5تا ۱7 
در ســالن خوارزمــی دانشــکده کامپیوتر 
برگزار می کنــد. این برنامــه مناظره و نقد 
برنامه های مرکز کارآفرینی با حضور رئیس 
مرکز، مهندس دهبیدی پور، هســته های 

دانشجویی مرکز است. 
واحــد مطالعات زنــان انجمن اســالمی   
یکشنبه، سلسله جلســات بررسی زنان در 
تاریخ و بحث با رویکرد تاریخی و با محوریت 
کتاب زنان در روزگارشان را برگزار می کند. 
اگر عالقه مند به این موضوع هستید ساعت 

۱8 به دفتر انجمن مراجعه کنید. 
زنگ پژوهش این هفته دانشــکده فیزیک   
به سخنرانی رضا عســگری اختصاص دارد. 
 Condensed Matter سخنرانی با عنوان
Physics and Advanced Two-Di-

یکشــنبه  روز   mensional  Crystals
۳ خــرداد از ســاعت ۱۳:۳۰تــا۱4:۳۰در 

آمفی تئاتر این دانشکده برگزار می شود. 
به مناسبت سالروز آزادســازی خرمشهر،   
برنامه بزرگداشــت خانواده های شــهدا و 
ایثارگران دانشگاه روز یکشــنبه، ۳ خرداد 
از ســاعت ۱4:۳۰ در ســالن جابربن حیان 
برپاســت. ســخنران برنامه ســردار دکتر 

شعبانی است.  
امروز آخرین روز ســومین جشنواره زیست   
فناوری کشــور اســت. اگر قصد بازدید از 
این نمایشــگاه را دارید، باید به محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران سالن خلیج 
فارس مراجعه کنید. ســتاد توسعه زیست 

فناوری این جشنواره را برگزار می کند.
تمرینات آمادگی جسمانی پسران روز های   
زوج هفته از ساعت ۱۶تا۱8 در سالن استاد 
جباری برگزار می شــود. این تمرینات ویژه 
دانشجویان، اساتید و حتی فارغ التحصیالن 
نیز می شــود. هدایت تمرینات هم بر عهده 

فارغ التحصیالن دانشگاه است. 

 حذف تک درس

امروز و فردا وقت آن اســت که تمام تــالش اول ترم خود را برای گرفتن واحد درســی 
فراموش کنید و کاًل واحد درسی را بی خیال شــوید. البته اگر خدایی ناکرده می افتید یا 
خللی به معدلتان وارد می شود. از آنجایی که نباید کار امروز را به فردا انداخت و برای امور 
اداری از هفت خوان رستم گذشت، بهتر اســت همین امروز اقدام کنید و  فرم مربوطه را 

از سایت آموزش بگیرید. برای امضا هم باید به استاد راهنما مراجعه کنید. برای خوردن مهر دانشکده پای برگه تان 
باید به آموزش دانشکده تان سری بزنید. مقصد نهایی هم اداره خدمات آموزش است. اگر همچنان مردد ید، از نظر 

سال باالیی ها استفاده کنید. 

تازه های کتاب
انتشارات دانشــگاه چند عنوان کتاب جدید منتشر کرده اســت. نگرشی بر اصول و 
فناوری تولید نانوساختارهای لیفی تألیف احمد موسوی شوشتری، مهدی حسن زاده، 
کمیل نصوری و بنت الهدی هادوی مقدم است. درک شــفاف و آنالیز دقیق از تأخیر 
در پروژه نوشــته تئودور ترانر یکی دیگر  از این کتاب هاست که توسط گروه مترجمان 

شریف ترجمه شده است. فلزات استراتژیک نوشته دکتر فرزاد تعویذی است که بخشی از آن به مقاالت نویسنده 
در فصل نامه ستاد مرکزی وزارت معادن و فلزات اختصاص دارد. سیستم های کنترل اتوماتیک را فرید گل نراقی 

و بنجامین کو تألیف کرده و منوچهر احمدوند و عمادالدین فاطمی زاده، آن را ترجمه نموده اند.

عکس خبری

همکف ساختمان ابن سینا را می توان پرتردد ترین 
مکان دانشگاه البته بعد از ســلف و بوفه ها دانست. 
این تردد پای برخی از گروه ها و نمایشــگاه ها را به 
این مکان باز کرده است، از جمله نمایشگاه عکس 
دفرمیشــن که شــامل مجموعه تک عکس های 
عباس نخلبند اســت. از عباس نخلبند در نهمین 
جشــنواره تصویر سال در ســال ۱۳9۰ در بخش 
عکس های مســتند اجتماعی تقدیر شد. خالصه 
تا سه شنبه 9 خرداد وقت دارید که از این عکس ها 

دیدن کنید.  



 ۳

قطعی گسترده
روز سه شنبه، 29 اردیبهشــت برق دانشگاه حدود ســاعت 2:۳۰ رفت و به دنبال 
آن آب ســردکن ها هم در دمای باالی 27 درجه از کار افتادنــد. در این بین برخی 
کالس ها هم تعطیل شدند. اما بودند استادانی که مقتدرانه درس دادند و کالس را 
سر ســاعت به پایان بردند. البته این قطعی فقط حدود یک ساعت ادامه داشت. در 

مقابل برخی سایت های دانشگاه مثل سایت مدیریت تربیت بدنی، اداره امور خوابگاه ها، مرکز مشاوره و از همه 
مهم تر، سایت اداره امور تغذیه چند روزی است که از کار افتاده اند و باال نمی آیند. برخالف قطعی اینترنت که 

با اطالع قبلی بود، کار نکردن این سایت ها بی خبر رخ داد. 

حوزه دانشجویی
پذیرش دوره پنجم حوزه دانشگاه که از 27 اردیبهشت شروع شده بود، تا یکشنبه ۳ 
خرداد ادامه دارد. پیش ثبت نام از طریق سایت hd.sharif.ir انجام می گیرد. اما این 
پایان راه نیست و متقاضیان باید در آزمون غیر حضوری شرکت کنند. مصاحبه هم 
بخش دیگری از فرایند ثبت نام اســت و پس از طی شدن این مراحل ستاد پذیرش 

درباره نتیجه نهایی نظر خود را اعالم خواهد کرد. گذراندن ســطح نخســت حوزه دانشجویی ۳ سال به طول 
می انجامد و زمان برگزاری کالس روز  پنجشنبه از صبح تا قبل از غروب است. یادتان باشد اولویت با بچه های 

شریف هست ولی دیگر دانشجویان و فارغ التحصیالن هم می توانند ثبت نام کنند.

ترس تاریخي دولت از مردم! 
قیمت جهاني نفــت در این  پوریا علیمردانی

ایام کاهش یافته و بــه پایین ترین قیمت در پنج 
سال گذشته رسیده اســت. به تبع، قیمت جهاني 
فرآورده هاي نفتي نیز پایین آمده اســت. دولت 
یک آرزوي دیرینه دارد و آن این  اســت که یارانه 
حامل هاي انرژي و از همــه مهم تر بنزین را حذف 
کند. براي این آرزو از ســال 8۳ دولــت اقدامات 
زیادي را انجام داده اســت. در زمان احمدي نژاد 
اقداماتي در این راســتا ازجمله ســهمیه بندي 
بنزین در سال 8۶ و هدفمندي یارانه ها با افزایش 
قیمت بنزین در ســال 89 انجام شــد. در زمان 
روحاني هــم قیمت بنزین آزاد بــه ۱۰۰۰ تومان 
رسیده است. اکنون با کاهش قیمت بنزین قیمت 
 FOB بین المللي در خلیج فارس کــه به قیمت
مشهور اســت، تقریباً با قیمت داخلي برابر شده 
اســت، این بهترین فرصت براي دولت اســت که 
براي همیشــه از شــر یارانه بنزین خالص شود و 
قیمت آن را آزاد کنــد و اجازه دهد بــا تغییرات 
قیمت بین المللي نوســان کند. اما دولت چنین 
کاري نمي کند! چون نمي خواهد مردم و البته آن 
بخش تواناتر مردم در طبقه متوســط در صورت 
افزایش قیمت واقعي ســختي بکشند و به عبارت 
دیگر گویي از مردم مي ترسد.نظیر همین رفتار در 
تصمیمات دولت هاي پیشین در ایران نیز بسیار 
اتفاق افتاده است. مثاًل بخشــي از مدیران دولتي 
)به معني عام حاکمیتي( مي ترسند به مردم تبریز 
در ورزشگاه یادگار امام بگویند که اگرچه به ناحق 
اما شما مســاوي کردید و قهرمان نشــده اید و با 
انتشار شــایعه جو را کنترل مي کنند! یا دولت در 
شرایطي که به دلیل کاهش درآمد نفتي به شدت 
از نظر مالي در مضیقه است و باید یارانه پردرآمدها 
را حذف کند، حتي وقتي این کار را کرده است آن 
را روراســت به پردرآمدها نمي گویــد یا موضعي 
نزدیک به ســکوت  مي گیرد. موارد دیگری از این 
جنس مواجهــه نا محرمانه دولــت و ملت وجود 
داردکه پرده آخــر آن مزایده فروش دو باشــگاه 
استقالل و پرسپولیس اســت. مزایده ای که بارها 
توسط دولت برگزار مي شود و باالخره هم شایعاتي 
از شــرکت و توفیــق احتمالــي شــرکت هاي 
نیمه دولتي خودروساز در آن مطرح است، درمورد 
استقالل شرکت سمند وابســته به ایران خودرو و 
براي پرسپولیس یکي از شرکت هاي زیرمجموعه 
ســایپا! این رفتار دولت ناشــي از هرچه باشد، در 
دراز مدت مردم ما را ضعیف و وابســته به دولت و 
بخش خصوصي ما را نحیف و البته مســتعد فساد 
ساخته اســت. اینکه دولت، یعنی دولت ها چون 
به هیچ وجه منظور دولت یازدهم نیست، تا این حد 
به مردم و افکار عمومي بي اعتمــاد و در مواجهه 
صادقانه با آن محافظه کار است، نکته اي عجیب و 
درخور تأمل است که قطعاً ریشــه در بسیاري از 
مسائل اجتماعي و تاریخي ازجمله تاریخ مواجهه 
حاکمان ایران با مردم یا ســیطره تفکرات چپ بر 
بخشي از انقالبیون سال 57 و عوامل بسیار دیگر 

دارد و ریشه یابي و حل آن دشوار است.

سیاحت در سیاست

رفع تحریم ها و چشم انداز اقتصاد  ایران، عنــوان برنامــه ای بود که گزارش
یکشنبه هفته گذشته از ســاعت 16:3۰ در سالن جابر 
دانشکده شیمی توسط انجمن اسالمی دانشگاه شریف 
برگزار شــد. در این برنامه دکتر مســعود نیلی، استاد 
دانشــکده اقتصــاد شــریف و مشــاور اقتصادی 

رئیس جمهور، به ایراد سخنرانی پرداخت.

دکتر نیلی گفــت: چگونگی برداشته شــدن تحریم ها 
از مهم تریــن محورهای مذاکرات هســته ای اســت و 
بازگردانده شــدن حق مــردم، بنگاه هــای اقتصادی 
و دسترســی به بازار جهانی و برخــورداری از امکانات 
بین المللــی که ظالمانــه از ایران گرفته شــده، چیزی 
است که ایران به دنبال آن اســت. دکتر نیلی اضافه کرد: 
تاکنون عمدتاً تحریم ها از سوی آمریکا علیه کشورهای 
دیگر دنبال می شــده اســت. تحریم تجــاری، تحریم 
تکنولوژیک، تحریم هوشــمند و تحریــم مالی ازجمله 

زوایای تحریم هاست. 
طرف های تحریم کننــده نیز به دو گروه اولیــه و ثانویه 
تقســیم می شــوند. در تحریم اولیه یک یــا گروهی از 
کشورها، کشور دیگری را هدف تحریم قرار می دهند. اما 
در تحریم ثانویه عالوه بر کشور هدف، سایر کشورهایی که 
با کشوِر هدف روابط مالی و تجاری دارند نیز مورد مجازات 
قرار می گیرند. نیلی درباره شــرایط قبل و بعد از تحریم 
کشور در ســال های گذشــته گفت: واردات در سال 9۰ 
حدود 95میلیارد دالر، نرخ ارز هزار تومان و گردش مالی 
واردات ۱۰۰هزار میلیارد تومــان بود. واردکننده ها تنها 
2۰درصد هزینه واردات کاال را نــزد بانک قرار می دادند 
اما در ســال 9۱ و 92 که نرخ ارز ســه هزار تومان شــد، 
2۰درصد پیش پرداخت به بیــش از صددرصد افزایش 
پیدا کرد. از ســوی دیگر هزینه بنگاه های ما ۱5برابر شد 

و اقتصاد ایران با تشدید تحریم ها و بیشتر شدن وابستگی 
اقتصاد به درآمدهای نفتی، آسیب پذیرتر شد. تحریم های 
بانکی سبب حذف استفاده از ال سی برای واردات خرید 
نقدی خارجــی و افزایش هزینه نقل و انتقال پول شــد. 
مشــاور اقتصادی رئیس جمهور برخی دیگر از تأثیرات 
تحریم بر اقتصاد کشور را چنین برشمرد: کاهش واردات، 
افزایش هزینه واردات، جهش نــرخ ارز، کاهش صادرات 
و درآمدهای ارزی، کاهــش رفاه خانوارها، کاهش درآمد 
دولت، کاهش تولید ملی، رکــود اقتصادی و جایگزینی 
مبادالت غیررســمی به جای رســمی، از دیگر تأثیرات 

تحریم بر اقتصاد کشور بود.
از ســوی دیگر همکاری صنعتی و تجاری مــا با دنیا نیز 
دچار چالش شد و شرکت های ضعیف جایگزین شرکای 
معتبر خارجی شدند.اســتاد دانشــکده اقتصاد شریف 
درباره شــرایط بعد از لغو احتمالی تحریم ها پیش بینی 
کرد: در صورت رفــع کامل تحریم ها، ظرف یک  ســال 
در این زمینه ها بازگشــت به شــرایط پیــش از تحریم 
اتفاق خواهد افتاد و شــاهد جهش درآمد ارزی و کاهش 
هزینه ایران در دسترســی به بازار جهانی خواهیم بود. 
درحال حاضر بنگاه های ایرانی، نظام مالی ایرانی و خانوار 
ایرانی آسیب دیدگان اصلی تحریم ها هستند، بنابراین 
آسیب های داخلی باید ترمیم شود که این فرایند زمان بر 

است. 
ضمن اینکه باید گفت فشــارهای خارجی بر نظام بانکی 
سبب شده بانک ها به سمت اعتبارات بانک مرکزی سوق 
پیدا کنند و وابستگی شان به بانک مرکزی بیشتر شود، 
اما دولت سعی کرده این وابســتگی را ضعیف تر کند تا 
بتواند تورم را کنترل کند.دکتر نیلــی، به 7 موردی که 
مسئوالن باید به آن ها توجه کنند، اشــاره کرد و گفت: 
حکمرانــی توانمند، محیط باثبات اقتصــاد کالن، بازار 
محصول و نظام بنگاه داری پویــا، ارتباط پایدار با جهان، 

نظام تأمین مالی کارا، نظام مؤثر مبــارزه با فقر، محیط 
زیست متعادل و نظام بهره برداری بهینه از ذخایر نفتی 
و معدنــی، هفت مورد بســیار مهم و کاراســت که باید 
مسئوالن به آن توجه کنند. اما به طور کلی رفع تحریم ها 
در کنار ســایر عوامل ضروری، یکی از شروط الزم برای 
کارکرد مناســب اقتصاد ایران خواهد بــود. نیلی تأکید 
کرد: افق خوب داخلی پیش نیــاز توافق خوب خارجی 
اســت. این جمله یعنی اکنون کــه روی یک موضوع در 
حال مذاکره هستیم، باید نخبگان و مردم ما توجه داشته 
باشــند که هفت عامل مهم بر اقتصاد ایــران مؤثر بود، 
نه فقط تحریــم. درحال حاضر بازارهــای مختلف ایران 

نیازمند اصالحات است. 
بــرای مثال نــوع قاچاق در دنیــا قاچاق مــواد مخدر و 
اسلحه اســت، نه قاچاق یخچال و لوازم خانگی. یا در دنیا 
دونرخی بودن ارز را شــاهد نیســتم، اما در ایران چنین 
اتفاقاتی رخ می دهد. طی ۱۰ ســال، جمعیت سن کار ما 
به هفت  میلیون و 2۰۰ هزار نفر رســید، در صورتی که به 
شاغالن ۶۰۰هزار نفر اضافه شده است. این آمار بی سابقه 
است که انباشتی از جمعیت غیرفعال در اقتصاد به دنبال 
داشته است. به طور کلی بازشــدن و گشایش اقتصاد اگر 
به خوبی رخ دهد، باید سایر عوامل را در نظر داشته باشیم 

و با منظومه ای از عوامل، اقتصاد ایران را بهبود بخشیم. 
دکتر نیلی در پایان خاطر نشــان کرد: نباید فضا و تصور 
مأیوس کننده در جامعه ایجــاد کنیم و بگوییم که با رفع 
تحریم هم مشکالت حل نمی شــود و از سوی دیگر نیز 
نباید دید غیرواقعی و خوش بینانه داشته باشیم که با رفع 
تحریم همه مشکالت حل می شــود. در فضای نامساعد 
داخلی، حل مســائل بیرونی کمک کننده نخواهد بود، 
زیرا همه ما ســاکن یک کشــتی هســتیم و باید درک 
مشترک و تعامل داشته باشیم و از سوی دیگر رقابت در 

ارائه راه حل باید در دستور کار باشد. 

راهکارهای دکتر نیلی برای اقتصاد پساتحریم

هفت فرمان نیلی

شماره 656  شنبه 2 خرداد 1394بــــــــخش  خـــــــبری
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ــده پرونــــــــــــــــــــــــ

زمانی برای ورزش دانشجویی
شماره 656  شنبه 2 خرداد 1394

دانشگاه عالوه بر تیم های ورزشی چند کالس فوق برنامه ورزشی هم دارد. کالس های منظمی که  با استادهای خوب و با تجربه برگزار می شــوند. تفاوت این کالس ها با عضویت در یک تیم ورزشی پرونده
این است که اینجا نه مســابقه ای در کار است و نه عنوان عضو تیم دانشگاه صنعتی شــریف بودن. شما تنها به واسطه 

عالقه به یک رشته ورزشی و البته برای منظم بودن ورزش کردنتان در هفته، به این کالس ها می روید. دوستان جدید و 
حال و هوای متفاوت با بیشــتر جمع های دانشــگاه از ویژگی های این کالس هاســت. ناگفته هم پیداست که سهم 

ورزش های انفرادی در کالس های فوق برنامه بیشتر است و البته ورزش های رزمی گوی سبقت را از همه ربوده اند. 

چند ورزش راحت تر برای شریفی های آسان طلب
اگر کالس ورزشی در این رشته ها برایتان سخت است، اگر از آسیب دیدن می ترسید، اگر خیلی روحیه تان لطیف 
است و رزم راست کار شما نیست و اگر دنبال هر بهانه ای برای ورزش نکردن هســتید، به این گزینه ها هم نگاهی 

بیندازید و بعد کاله خودتان را قاضی کنید که چه بهانه ای دارید.

با استاد کمایی بدو
روزهای زوج ســالن مرحوم جباری شــاهد جمعی از دانشجوها، اســتادها و کارمندان دانشــگاه است که حدود 
یک ســاعت و نیم می دوند و نرمش می کنند. ســال های زیادی اســت که این برنامــه به طور منظم و مســتمر و 
خستگی ناپذیر در سالن برگزار می شود. از آنجا که استاد کمایی سال ها مسئول برنامه بوده، اسم این جلسه هم کمایی 
شده. برنامه در یک مکان مناسب و در دسترس و البته ساعت خوب برگزار می شود. جو دوستانه و خوب کالس را هم 

می توانید از پایه های چند ساله کالس بپرسید. خیلی ها وزنشان را همین جا کم کردند و بدنشان را روی فرم آوردند. 

بریم کوه
راه دور هم نمی خواهد بروید، تمام شــمال تهران کوه است. از مسیر های سبک و آســان دارد تا مسیرهایی که توان 
بیشتری می خواهد. هم فال است و هم تماشا. باد به کله تان می خورد و هوایتان عوض می شود. کمی هم عرق می کنید 
و سبک می شوید. اگر توان و حوصله صعودهای جدی تر را داشــتید، برنامه های گروه کوه هم هست وگرنه دَرکه هم 
برایتان خوب است. قدم می زنید و خیلی هم خسته نمی شوید. هستند کسانی در همین دانشگاه خودمان که روزهای 

وســط هفته را هم بعد از نماز صبح کوهپیمایی ســبک می کنند و هشت و نیم صبح ســرحال دردانشگاه حاضرند. 

این سالن خالی نماند
یک راه دیگر برای اینکه مختصر ورزشــی بکنید و خیلی هم اذیت نشوید، همین ســالن ها و دستگاه های هرچند 
محدود دانشگاه اســت. بین کالس ها سری به ســالن جباری بزنید و با دوســتان یک بازی چندنفره بکنید. باور 
بفرمایید تفریحش از جلوی بوفه و ابن سینا لم دادن بیشتر است. سرحال می آیید و ورزش مختصری هم کرده اید. 
اگر حوصله بیشتری داشتید، گوشه و کنار دانشگاه اسباب و وسایل برای ساختن بدنتان هم پیدا می شود. با کمی 

وقت و دسته و پنجه نرم کردن با این آهن ها از جلوی آینه بودنتان راضی تر هستید. 

کشتی،  پینگ پونگ
اینکه در گوشه ای از ایران یک مجموعه ورزشی و جمعی اهل ورزش 
باشند و خبری از کشتی نباشــد، چیز عجیبی است. خدا آن روز را 
نیاورد که ایرانی تریــن ورزش ایران مهجور بماند. برنامه کشــتی 
دانشــگاه هم همیشه وجود داشــته اســت و مثل همه کارهای ما 
آدم ها از فراز و نشــیب در امان نبوده. اما اگر توان بدنی تان با ورزشی 
که نیاز به عضله های حســابی دارد، تناســب چندانی ندارد، نگران 
نباشید. هرچند بیشــتر کالس های ورزشی فوق برنامه رزمی وارند، 
دانشــگاه کالس پینگ پنگ هم دارد. ورزش مفرحی کــه اتفاقاً به 
درد بازی های دوستانه درون دانشــکده هم می خورد و می توانید از 

خجالت هم دانشکده ای های محترم دربیایید. 

کوفگ فو، دفاع شخصی
این دو رشــته در دانشــگاه یک تفاوت جدی با 
بقیه داشته اند؛ اســتادهای شریفی. مربی دفاع 
شخصی دانشــگاه شهاب حســینی مدیر اداره 
تغذیه اســت که این کالس را زمان مســئولیت 
قبلی اش در دانشــگاه راه انداخته و البد با هدف 
مصون سازی کارمندان و دانشــجویان در برابر 
خطــرات احتمالی طرشــت. اینکه مســئول 
پخت و پز و سلف دانشــگاه کالس دفاع شخصی 
در دانشــگاه برگزار می کند، آن هــم در نقش 
مربی، جالب اســت دیگر! مدرس کونگ فو هم 
در دانشگاه سال ها یکی از دانشجوهای ورودی 
اوایل دهه هشــتاد بود که البته این هم مسئله 

جذابی است. 

تکواندو
سابقه کالس تکواندوی دانشــگاه یک دهه را پشت سر گذاشته. 
کالســی که حتی چند مدت را در خوابگاه و با مربی گری یکی از 
دانشجوهای دانشگاه که البته برای خودش در تکواندو استادی 
بود، گذرانده اســت. اما اســتاد اصلی تکواندوی این ســال های 
دانشگاه استاد زاهدی اســت. قهرمانی کهنه که این سال ها هم 
در پومســه در کورس قهرانی بود، ســال ها دبیر فدراسیون بوده 
و چراغ تکواندو را در شــریف روشــن نگه داشــته است. خیلی 
دانشجوها از همین کالس شــروع کردند و کمربند سیاه گرفتند 
و به مسابقات کشــوری راه پیداکردند. اینجا هم می شود از این 

کارها کرد. 
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گفت وگو با کارشناس آموزش و مسئول روابط عمومی و انفورماتیک سازمان تربیت بدنی

درصد کمی از دانشجوها در فعالیت های ورزشی شرکت می کنند
ورزش در جامعه شریف اگر اولویت آخر نباشد حتمًا یکی مانده به آخر است.  گفت وگو

می  خواســتیم اطالعاتی درمورد وضعیت ورزش کردن بین بچه های دانشگاه سحر بختیاری
خودمان به دســت بیاوریم. به همین دلیل رفتیم به تربیت بدنی دانشگاه و با آقای خیردوست، 
کارشناس آموزش و مسئول روابط عمومی و انفورماتیک سازمان تربیت بدنی صحبت کردیم. 

ایشان هم با رویی باز به سؤاالت ما جواب دادند.

با تغییر مدیریت تربیت بدنی چه تغییراتی در برنامه ها به وجود آمده است؟
از ابتدای امسال با منصوب شــدن دکتر قلی پور به عنوان مدیریت جدید تربیت بدنی، تغییراتی در برنامه های 
کلی ایجاد شده. مثاًل عالوه بر ساعات مشخص شده برای تمرینات تیم ها و مسابقات، ساعات آزاد بیشتری در نظر 
گرفته شده، برای ورزش دانشجوها در رشته های مختلف مثل تنیس روی میز، بدمینتون، والیبال، بسکتبال و 
فوتسال. فعاًل تمام این ساعت ها به سالن جباری منتقل شده اســت و در ساختمان تربیت بدنی فقط برنامه ها و 

تمرین های از پیش مشخص شده تیم ها برگزار می شود. 
درست است که تمرینات در صورت به حد نصاب نرسیدن کنسل می شود؟

خیر مســلماً این طور نیســت که فی البداهه در صورت کم بودن تعداد افراد کنسل شــود. اعالن برای تمام 
رشــته ها در ســایت قرار می گیرد. همچنین روی برد های دانشــگاه و دانشــکده ها و خوابگاه اطالعیه زده 
می شود. جلسه هماهنگی تشکیل می شود و کارشناس آموزش مربوط به آن رشته ورزشی با هماهنگی خود 
دانشجوها ساعات تمرین را تعیین می کنند و حتی االمکان طوری که با کالس ها و دیگر برنامه های آن ها هم 
تداخل نداشته باشد. فقط در صورتی که بعد از برگزاری چند جلسه تمرین، اطمینان حاصل شود که حداقل 
در ترم جاری دانشجوها نمی توانند در دوره حضور پیدا کنند، دیگر ناچاراً آن دوره کنسل می شود. مثاًل برای 
هندبال و بدمینتون خانم ها و آقایان تا االن چند بار این موضوع پیش آمده. تمرینات برگزار شــده و جلسات 
پیش رفته و ما حتی قول دادیم که برای تیم ها در صورت لزوم برای قرارداد بســتن با مربی برای آن تیم اقدام 

شود اما متأسفانه به دلیل عدم استقبال دانشجوها تمام این برنامه ها لغو شد.
میزان ساعات ورزش کردن دانشجوها را به طور کلی چطور ارزیابی  می کنید؟

در کل می شود گفت استقبال بچه ها از امکانات ورزشی بد نیست. اما باز آمار کلی که وجود دارد حاکی از این است 
که درصد بســیار کمی از جمعیت کل دانشجوهای دانشگاه، ورزش را در برنامه هایشــان دارند و بسیاری اصاًل 

وقتی برای آن نمی گذارند.
فکر می کنید دلیل این عدم استقبال چیست؟

نمی خواهیم امکانات ورزشی دانشگاه را دست کم و ضعیف تصور کنیم اما در بعضی موارد ضعف های اساسی 
وجود دارد که بقیه موارد و امکانات را هم تحت الشعاع قرار می دهد. یکی از این موارد بسیار مهم مسئله تهویه 
است. اولین هدف ورزش سالمتی و شادابی اســت اما اگر شــما طی ورزش کردن با کمبود اکسیژن مواجه 
باشید یا فضای سالن بیش از اندازه گرم یا سرد باشد دیگر این هدف برآورده نمی شود. سالن استاد جباری در 
وضعیت بهتری قرار دارد اما ساختمان اصلی تربیت بدنی حتی در قســمت اداری هم با مشکل تهویه مواجه 
است که این موضوع، هم برای کارمندان و هم ورزشکاران واقعاً آزاردهنده است. در برنامه های ما بود که برای 
فرزندان کارکنان دانشگاه کالس های ورزشی در تابســتان برگزار شود اما به دلیل همین مشکل این کار فعاًل 
نشدنی است.  موضوع دیگری که وجود دارد این است که این ساختمان ها به خصوص ساختمان جدید، اصاًل 
طراحی مناسبی برای اهداف ورزشی ندارند. طبقه اول این ســاختمان محل تمرینات رزمی کاران است که 
دقیقاً باالی واحدهای اداری قرار دارد و ســروصدای زیادی ایجاد می کند یا سالن فوتسال که طبقه دوم است 
و به دلیل نبود آسانســور جابه جایی تجهیزات و وسایل بسیار مشکل اســت. مثاًل کفپوش جدید برای سالن 
خریداری شــد اما دســتگاه نصب کفپوش را نمی شــد باال برد و به همین دلیل کفپوش به طور دستی نصب 
شد که کیفیت جالبی پیدا نکرده و پر از اعوجاج اســت. با وجود تمام این ها همواره سعی شده با وجود بودجه 
محدود، تجهیزات و امکانات مناسب، هم برای دوره های آموزشــی و ساعات آزاد و هم برای تمرینات تیم ها و 
مسابقات، تا حد امکان بهترین کیفیت را داشته باشد. درمورد خوابگاه ها از سال پیش برنامه ریزی هایی شروع 
شده و قرار بر این شده اســت که برای تجهیز سالن های ورزشــی خوابگاه ها برنامه ریزی های الزم را سازمان 

تربیت بدنی انجام بدهد و تأمین بودجه بر عهده اداره امور خوابگاه ها باشد.
عملکرد تربیت بدنی را در کل چطور ارزیابی می کنید؟

هیچ وقت نمی توانیم بگوییم به جایی که می خواستیم رسیدیم و می دانیم که مسیر طوالنی در پیش است. 
در کل سعی می کنیم امکانات و شرایط همیشــه رو به بهبود داشته باشد. ســعی می شود در هیچ قسمتی 
خأل نداشته باشــیم اما همه اعم از مدیریت و کارشناســان توافق دارند که هم از ناحیه امکانات و پرسنل و 
بودجه  کمبود داریم و هم از طرف دانشجوها کم توجهی می شود. شــرایط خاص دانشگاه شریف هم در این 

میان نقش تعیین کننده ای دارد. اینجا دغدغه اصلی بچه ها در درجه اول و از لحظه ورودشان به دانشگاه، 
درس اســت و به هیچ چیز به اندازه آن اهمیت داده نمی شود. واقعیت این است که 

رقابت روی درس و معدل شدید است. اساتید هم تکالیف سنگین و زیادی برای 
دانشجوها تعیین می کنند که بخش اعظم وقت آن ها را می گیرد و اجازه فکر 
کردن و وقت گذاشتن روی کارهای فوق برنامه و ورزش را به آن ها نمی دهد. 
اما با همین شرایط هم تعداد ورزشکارهایمان خوب است و تیم های دانشگاه 
نتایج درخشــانی در مســابقات به دست می آورند. از دانشــجوهای مقاطع 

مختلف هم در تیم ها حضور پیدا می کنند و خوابگاه ها انجمن های ورزشــی 
فعال دارند. مشــکل کم توجهی به ورزش هم فقط مختص به دانشگاه ها نیست 

و کل جامعه را دربرمی گیرد. از دوران مدرسه همیشه ساعت ورزش بود 
که قربانی می شــد و امکانات مدارس هم چنــدان راضی کننده 

نبود. این مشــکلی اســت که نیاز به بررســی و برنامه ریزی 
طوالنی مدت و فرهنگ ســازی دارد تا بتوان روحیه ورزش 

کردن را به جامعه برگرداند. 

شماره 656  شنبه 2 خرداد 1394

حداقل استخر دانشگاه
از غرزدن هــای همیشــگی مــا ایــن اســت کــه تفریــح نداریــم و جــوان چــه کنــد و... . حرفی که 
چنــدان خالــی از واقعیــت نیســت، امــا همــه واقعیــت هــم نیســت. شــاهدش امکانــات هرچند 
اندک دانشــگاه اســت کــه دارد خــاک می خــورد. اگــر حوصله تــان ســر رفته، اگــر ادعــا می کنید 
 که وقت کافــی برای ورزش منظــم ندارید و کوهی از کارهای نکرده دارید، اســتخر دانشــگاه که هســت. 
هفته ای یک بار هر زمان که فرصت داشتید، تنها یا با دوستان سری به استخر بزنید. هم تفریح است هم دست 
و پایی می زنید و تحرکتان از این که هست، بیشتر می شود. شاید وسوسه شدید و به صرافت ورزش کردن هم 

افتادید تا الاقل شکم مبارک را آب کنید. 

جودو
دو سال اســت که کالس جودوی دانشگاه منظم و مســتمر ادامه دارد و دانشــجوها روی تاتامی های، از خجالت 
یکدیگر درمی آیند. منظم بودن هر کالس نیز که واضح اســت، هم به منظم بودن استادش ربط جدی و مستقیم 
دارد، هم به خالی نماندن کالس از شاگرد. استاد جودوی دانشگاه اســتاد کیهان است. از قهرمانان بنام کشور و از 
مربیان تراز اول جودوی ایران. دانشجوها هم از جو صمیمی و حرفه ای کالس راضی اند و امسال در روز استاد برای 

محمد کیهان برنامه تکریم از استاد هم برگزار کردند. 



 ۶

اقــــــــــــــــــــــتصادی شماره 656  شنبه 2 خرداد 1394شاخص

اعتماد گمگشته در بازار سرمایه

دومیــن ماه از ســال 94  حامد کریمی موحد

خورشیدی نیز در بازار ســرمایه سپری شد و 
تعداد ســهامداران فعال، حجــم معامالت، 
روند قیمتی اکثریت سهام شرکت ها در بازار، 
همگــی در حــال نــزول روزانه هســتند. 
امیدواری های فعاالن بازار به مداخله دولت و 
بــه اصطــالح دوپینگ بــورس به دســتان 
دولتمــردان نیــز بی نتیجــه مانــد. گویی 
فعالیت هــای مقطعی مســئوالن اقتصادی 
دولت در مواقع حساس نیز تنها چند روز بازار 
را به ســمت رونق می کشــاند و در روزهای 
این چنینی تنها موقعیت فروش برای فعاالن 
بزرگ بازار و اشخاص حقوقی فراهم می شود 
و نتیجــه ای دیگــر در پی ندارد. متأســفانه 
اعتماد گمگشــته ســهامداران با دوپینگ و 
ُمســکن های مقطعی به بازار بازنمی گردد و 
نیاز به شــوکی قــوی دارد. در گذشــته در 
روزهای این چنینی گروهی هرچند معدود و 
کوچــک، در بازار اقــدام به خرید ســهام در 
کف های قیمتی می کردند تا در روزهایی که 
بازار به رونق برمی گــردد از بقیه بازار قدمی 
جلوتــر باشــند، ولــی ایــن روزهــا چنین 
گروه هایی نیز در بــازار فعالیت نمی کنند.در 
هفته گذشــته زمزمه های افزایش وام مسکن 
باعــث رشــد کوتــاه و مقطعــی در گــروه 
ساختمانی شــرکت های بورســی شد. این 
افزایــش وام کــه در ســناریو های متفاوتی 
همچون تفکیک کالن شــهر ها با شــهر های 
دیگــر و منحصر نکردن وام مســکن به بانک 
مســکن و افزایش کلی وام ارائه شده، به گفته 
کارشناســان بازار مســکن می توانــد باعث 
تحرک در بازار مســکن شــود و این بازار را 
تا حدی از رکــود برهاند. هرچنــد در مرحله 
نخست شــرکت های ســاختمانی موجود در 
بازار ســرمایه می توانند بــا افزایش تقاضای 
خود حداقل یک گروه را یکپارچه رو به صعود 
کننــد و بهانــه ای باشــد برای صعــود بقیه 
قیمت های ســهام، ولــی نباید ایــن نکته را 
فرامــوش کنیم کــه بــازار مســکن نیز از 
قدیم االیام جزء بازار های موازی بازار سرمایه 
بوده و در بلند مدت می تواند بخشــی دیگر از 
نقدینگی بازار ســرمایه را جذب خود کند.از 
طرف دیگر مســئوالن تیم جدید ســازمان 
بــورس در حــال ادامــه تغییــر و تحوالت 
متغیر های اساســی بازار سرمایه اعم از دامنه 
نوســان قیمتی در بازار ســرمایه هســتند. 
به منظــور افزایش نقدشــوندگي بــازار و بر 
اساس تقاضاي شــرکت بورس اوراق بهادار 
تهران و مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و 
اوراق بهادار، دامنه مجاز نوسان روزانه قیمت 
ســهام و اوراق بدهي پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهــران از4± به 5±درصد و براي 
حق تقدم ســهام دو برابر دامنه مجاز نوسان 
روزانه قیمت سهام معادل ۱۰±درصد تغییر

مي کند.

شــاید هنگامی که ســیپراس در  اقتصادی
تبلیغات انتخاباتی خود مرکل را به حمید صالحی

هولوکاســت اجتماعی محکوم می کرد، یا آلمانی ها را به 
پرداخت مجدد غرامت جنگ جهانی دوم، فکرش را هم 
نمی کرد که روزی درصدد برگزاری رأی گیری عمومی از 
مردم کشــورش دربــاره اعمال سیاســت های ریاضت 

اقتصادی برآید.

منشأ بحران اقتصادی
دانستن ابعاد مختلف بحران یونان و نحوه شکل گیری آن 
می تواند برای رسیدن به یک راه حل و همچنین جلوگیری 
از وقوع رخدادهای مشابه در ســایر کشورها مفید باشد. 
شــرایطی که یونان امروزه با آن دســت به گریبان است، 
حاصل اشــتباهات، خألها و مشــکالتی است که سال ها 
پیش وجود داشــته و عدم رفع این مســائل در گذر زمان 
باعث به وجود آمدن اقتصادی ضعیف و شــکننده شــده 

است.
 در واقع شــرایط اقتصادی یونان هر روز بدتر می شد و این 
وضعیت بد نهایتاً خود را در کســری بودجه 54میلیارد 

یورویی سال 2۰۰9 نشان داد. 
طی ســال های قبل باتوجه به عدم کارایــی اقتصادی، 
دولت یونــان مرتباً برای اداره کشــور و پرداخت حقوق 
کارمندان و بازنشســتگان و جبران کســری بودجه از 
منابع مختلــف، به خصــوص بخش خصوصی ســایر 
کشورهای عضو یورو، وام دریافت کرده بود. بدهی های 
انباشته شــده باعث شــد تا اتحادیه اروپا بــه همراه دو 
نهــاد مالی دیگر یعنــی بانک مرکزی اروپــا و صندوق 
بین المللی پول کــه بعدها به ســه گانه ترویکا معروف 
شدند، وارد عمل شــده و وام های متوالی به این کشور 

اعطا کنند.
 وام هایی که ترویــکا به یونان داد بــه صورت مرحله 
به مرحله پرداخت می شــد. اما با مشــاهده مصرف 
بی رویه این وام ها توســط دولت یونان، ترویکا برای 
پرداخت اقساط بعدی فشــار بیشتری به دولت یونان 
برای اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی وارد کرد. 
دولت آقای ســاماراس که تا ژانویه گذشته برسر کار 
بود، این سیاســت های ریاضتی را مطابق میل ترویکا 
در پیش گرفــت و تا زمانــی که از قــدرت کنار رود 
آمارها از تأثیر مثبت این سیاســت ها بر اقتصاد یونان 
حکایت داشت. در ســوی دیگر مردم یونان با اجرای 
این سیاســت ها تحت فشــار اقتصادی بی سابقه ای 
قرار گرفتنــد. طی این مدت به طور متوســط درآمد 
هر یونانــی یک چهــارم کاهش یافت، نــرخ بیکاری 
به 2۶درصد و بــرای جوانان به 5۰درصد رســید، از 

بودجه  های بخش های حساســی چون آموزش کسر 
شــد و میزان نارضایتی مردم به شــکل گسترده ای 

افزایش یافت. 
حزب چپ افراطی سیریزا

در چنین شــرایطی و با افزایش بی سابقه نارضایتی های 
عمومی حزب چپ افراطی ســیریزا به رهبری الکسیس 
سیپراس با برگزیدن شــعارهای ضدریاضتی نظر مردم 
یونان را جلــب کرد و برای اولین بار در تاریخ این کشــور 
به قدرت رســید. حزب ســیریزا وعده هایی چون خروج 
از اتحادیه اروپا کــه به معنی عــدم بازپرداخت وام های 
دریافتی است، بازگشــت به واحد پولی دراخما و افزایش 

کف حقوق و دستمزدها را به مردم داد.
 درســت پس از روی کار آمدن این حــزب تنش ها میان 
اتحادیه اروپا و به خصوص آلمان با کشور بحران زده یونان 
باالگرفت. در روزهای ابتدایی ماه آوریل تنش های لفظی 
بین دو طــرف مذاکره باالگرفــت. آلمانی ها یونــان را به 
پســرفت در اصالحات متهم کردند و یونان نیز مدعی شد 
که آلمان باید ۳۰۰میلیون یــورو غرامت مربوط به جنگ 
جهانی دوم را به این کشــور پرداخت کنــد. حتی یونان 
اتحادیه اروپا را به بازکردن مرزهایــش برای ورود اعضای 
گروه های تروریستی سوریه تهدید کرده بود. با این حال و 
پس از تحوالت دو ماه اخیر به نظر می رســد یونان تصمیم 
گرفته تا با اروپا به توافق برسد، مؤید این مطلب نیز تغییر 

سرپرست تیم مذاکره کننده یونانی  است.
 ســیپراس حتی تا جایی پیش رفت کــه زمزمه هایی از 
برگزاری رأی گیری سراســری در یونان درباره ماندن یا 
ترک اتحادیه اروپا شنیده می شد، این به  آن معنی  است 
که ســیپراس بدین ترتیب می خواهد بــه تصمیم خود 
مبنی بر ماندن در اتحادیه و اجرای سیاست های ریاضتی 

مشروعیت و مقبولیت ببخشــد و اروپا نیز شاید بهترین 
راه را دســتیابی به توافقی می داند که یونان را در اتحادیه 
نگه دارد، چراکه با خروج یونان از اتحادیه راه برای خروج 
سایر کشورهای مقروض این اتحادیه هموارتر می شود و 

اتحادیه اروپا رو به فروپاشی می گذارد.

توافق احتمالی
این توافق می تواند به طور کلی در پنج روش اعمال شود:

۱. یکی از گزینه های مطرح این  اســت که اروپا بخشی 
از بدهی هــای یونان را ببخشــد. شــاید در نــگاه اول 
چندان محتمل به نظر نرســد، ولی این اتفاق در روابط 

بین المللی مسبوق به سابقه است.
2.تعویــق دریافــت ســود اوراق قرضه و حتی ســایر 

بدهی های یونان برای پنج یا ده سال.
۳. مادام العمر کردن اوراق قرضه یونان؛ یعنی دولت یونان 
هرگز مبلغ اصلی این اوراق را به وام دهندگان بازپس ندهد و 

تنها در دوره های مشخص سود این اوراق را بپردازد.
4. وابســته کــردن میزان ایــن پرداخت ها بــه تولید 

ناخالص داخلی یونان.
5. ایجاد یک سیســتم بانک بد که قباًل در کشــورهایی 

چون ایرلند اجرا شده است.
هر یک از روش ها یا هر روش دیگری که منجر به توافق شود، 
مؤید این اســت که دو طرف تا حدود زیادی از مواضع خود 
عقب نشینی کرده اند، اما آیا یونان با توافق جدید می تواند به 
ثبات اقتصادی برگردد و این توافق همراهی مردم را در پی 
خواهد داشت؟ در هر صورت به نظر می رسد، حزب سیریزا 
شاید نتواند دور بعدی انتخابات مقبولیت چندانی داشته 
باشد، چراکه وعده های خود را عملی نکرده و توسط مردم و 

رسانه های احزاب مخالف نیز تحت فشار خواهد بود.

نگاهی به بحران اقتصادی در یونان، ریشه ها و راه حل های آن

سرانجام سیپراس هم تسلیم اروپا شد

نام و نام خانوادگیشماره دانشجویی
محمدرضا رمضانپور9۱7۰۱۳78
حمید حاج میرزا علیان92۱۰۶88۳
علی رضا چراغی9۳۳۰2۳۱8

نام و نام خانوادگیشماره دانشجویی
مهدی بوذری9۱2۰52۰9
سیدمحمدامین یکانی922۰594۳
علی اکبر زارع همت آبادی922۰8۳84

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

منشأ فساد در بورس
سعید اســالمی بیدگلی از فارغ التحصیالن شــریف و اســتاد مالی دانشگاه شهید 
بهشتی درخصوص ناکارایی و فساد در بورس ایران می  گوید: بازارهای توسعه نیافته 
همواره  با مســئله عدم تقارن اطالعاتی و کسب ســود از اطالعاتی که حاصل دانش 
و تخصص نیســت و به جایگاه و رتبه افراد مرتبط است، دســت به گریبان هستند. 

قیمت گذاری های نادرست در عرضه های اولیه ســهام )IPOs( از معروف ترین نشانه های عدم تقارن اطالعاتی 
در بازارهای مالی است. در ایران برغم قوانینی که در این باره وجود دارد، بی اعتمادی به اطالعات موجود در بازار 

سرمایه و معامالت براساس اطالعات نهانی موضوعی جدی است.

گردهمایی دانشکده مدیریت و اقتصاد
دوشــنبه چهارم خراد گردهمایی بهاره دانش آموختگان مدیریــت و اقتصاد برگزار 
می شــود. موضوع محوری این جلســه، »نقش شــتاب دهنده ها در اکوسیســتم 
کارآفرینی« است. سخنرانان این پنل آقایان مســرور، کورنگی و نقی پورفر از فعاالن 
حوزه Startup Accelerator هســتند که در باب رویکرد جهانــی، فضای ایران و 

فرصت ها و الگوی کاری شــتاب دهنده های ایرانی صحبت خواهند نمود. همچنین سه شنبه گذشته سمیناری 
با موضوع معرفی رشــته MPA یا مدیریت عمومی توســط خانم خندان از فارغ التحصیالن شریف و دانشجوی 

دانشکده کندی هاروارد برگزار شد. 
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لوکاســتا میلر )گاردیــن(  دور از  هنری
اجتماع خشمگین یا به دور از مردم حسین عیدی زاده

شــوریده را »گرم تریــن و آفتابی تریــن« رمان تامس 
هاردی توصیف کرده اند. برخالف تراژدی وصف ناپذیری 
که در تس از دوربرویل می بینیم، یا هراس نهیلیســتی 
جــود، در دور از اجتماع خشــمگین شــاهد یک پایان 

خوش قراردادی هستیم. 
این رمان روایتی از پســتی و بلنــدی و زندگی دختری 
کشــاورز و ســرخوش به نام بتســابه اِوردن است و سه 
مردی که به او دل می بازند. این ســه مرد گابریل اوک، 
چوپان متین و پــرزور، گروهبان تروی خوشــگذران و 
ویلیم بولدوود، کشــاورزی آقامنش هســتند. گابریل 
درنهایت، با ثابت قدمی  به بتســابه می رسد و رمان هم با 
مراسم ازدواج این دو به پایان می رسد.  اما این فقط خط 

داستانی رمان است. 
در این رمان المان هایی دیده می شــود که هیچ ربطی به 
صمیمیت و آفتاب ندارند؛ جنایــت، جنون، نبش قبری 
هراس آور و توصیف جســد مادر و فرزندی که درون گور 
هستند، آتش های مهیب و توفان هایی که جان مردم را 
به خطر می اندازند، چند مرگ بسیار َخشن و نمادگرایی 
احساســی که کاماًل مشــخص اســت به هدف سخره 
ریاکاری دوران ویکتوریا در رمان چیده شــده اند. درک 
این اشاره های ضدونقیض، برای اولین خوانندگان رمان 
هاردی، خودش یک معما بود و هنوز هم معماســت، اما 
نسخه ســینمایی جدید این رمان به کارگردانی توماس 
وینتربرگ و با بازی کری مالیــگان، تا حدودی می تواند 
مایه آرامش شــود.  هرچند دور از اجتماع خشــمگین 
اولین موفقیت چشمگیر ادبی هاردی بود، اما منتقدان بر 
ســر اینکه این کتاب چگونه باید خوانده شود، اتفاق نظر 
ندارند. این رمان ابتدا به صــورت پاورقی و بدون درج نام 
نویسنده در سال ۱874 در مجله کورن هیل منتشر شد 
و حتی منتقدی در آن زمان ادعا کــرد می تواند ردپای 

جرج الیوت را در این پاورقی ببیند. 
جان شله زینگر ســال ۱9۶7 فیلمی براساس این رمان 

ســاخت که حاال اثری کالسیک اســت. در آن نسخه، 
جولی کریســتی نقش بتســابه، آلن بیتس نقش اوک، 
ترنس اســتمپ نقش تروی و پیتر فینچ نقش بولدوود را 

بازی می کنند. 
این فیلم خطر کرده بــود و مثل رمان بــا افراط گری با 
موضوع خود روبه رو شــده بود. این در حالی اســت که 
اقتباس وینتربرگ براساس فیلم نامه ای از دیوید نیکولز، 
بیشــتر یک نســخه واقع گرای »جرج الیوتی« از رمان 
هاردی اســت که المان های جنجالی رمان را به حاشیه 
رانده و حس می شــود از حضور چنین المان هایی شرم 

داشته. 
با ایــن کار، نیکولــز رمانی را کــه در واقعیت بســیار 
ناراحت کننده اســت، به فیلمی »معمولی« بدل کرده 
که با وجود بازی های خوبش، بخشــی از قدرت خود را 
از دست داده است.مثاًل در رمان، وقتی بولدوود پاسخی 
به عشق خود نمی بیند، به بیماری با روحیات بت پرستی 
بدل می شود که کارش می شود دزدیدن لباس دیگران 
و درنهایت هــم دیوانه می شــود و در آخر هم دســت 

به جنایت می زند. 
فینچ در نسخه شــله زینگر موفق می شــود در انتهای 
فیلم، تصویری روانی از این شــخصیت نشــان دهد، اما 
مایکل شین در نسخه جدید با اینکه بازی بسیار زیبایی 

ارائه می دهد، نتیجــه کارش به دلیــل فیلم نامه، خلق 
شــخصیتی اســت که انگار از دل رمانی از خانم گسکل 
بیرون آمده باشد و اقدام جنایت بارش در انتهای داستان 
هم بیهوده و نچســب به نظر می رســد.  نکته قابل توجه 
این اســت که در فیلم وینتربرگ، یکــی از صحنه های 
خارق العاده گروهبان تروی حذف شده است. او با بتسابه 
ازدواج کــرده و بعد غیبش زده و حــدس می زنند غرق 
شــده. او پس از غیبت، ناگهان سروکله اش پیدا می شود 
که با سیرکی ســیار همراه شــده و زندگی حقیرانه ای 
دارد. در جریان یک جشــن محلی بتســابه وارد چادر 
ســیرک می شــود و به همراه دیگران تروی را می بیند 
که دارد لودگی می کند. بتســابه نمی داند بازیگر داخل 
ســیرک تروی اســت. این صحنه حالتی کاماًل نمایشی 
دارد و به شکلی تلویحی به ذات سرگرمی بودن رمان هم 
اشاره دارد و انگار دقیقاً از دل رمان های احساسی بیرون 
آمده است؛ رمان هایی که در آن ها بالماسکه نقش بسیار 

مهمی دارد. 
در نسخه شــله زینگر این صحنه حذف نشــده است و 
تصویری که او ارائه می دهد، همان حس و  حال و پویایی 
سوررئالی را دارد که در رمان دیدیم. احتماالً وینتربرگ 
این صحنه را به دلیل رویکرد بیشتر واقع گرایانه خودش، 
کنار گذاشــته اســت. تمایل گسترده شــله زینگر به 
درگیرشدن با بخش احساســی و حساس رمان هاردی 
است، یعنی حتی وقتی دارد از رمان هم فاصله می گیرد، 

از نظر روحی به آن نزدیک تر می شود. 
صحنه معروفی در فیلم هســت کــه در آن تروی روی 
تپه ای بایر با نمایش مهارتش در شمشــیربازی، بتسابه 
را مدهوش می کند. در این رمان  اتفــاق در مکانی دیگر 
رخ می دهد و بتسابه »دست ودلش« می لرزد برای اینکه 
تروی »شمشیر بکشــد«. وینتربرگ در فیلمش صحنه 
را درســت شــبیه رمان درآورده و تروِی او بــا بازی تام 
اســتوریج، نمی توانــد ذره ای از روان نژندی خطرناکی 
را به نمایش بگــذارد که اســتمپ با بــازی تئاتری اما 

آزاردهنده خود ارائه می داد. 

دور از اجتماع خشمگین چه نسبتی با رمان تامس هاردی دارد

رام کردن زن سرکش

 بازگشت موسیقی به فرهنگسراها 
معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری گفته است کالس های آموزش موسیقی  
با حضور اســتادان مورد تأیید مدیریت موسیقی و سرود ســازمان در هفت فرهنگسرا 
راه اندازی می شود.  فرهنگسراهای ابن سینا، ارسباران، اشراق، اندیشه، خاوران، فردوس 
)خانه فرهنگ نور( و ملل محل این کالس ها خواهند بــود. او گفته: این تصمیم در ادامه 

فرایند نگاه تخصصی سازمان به ســاماندهی آموزش موسیقی اســت که با توجه به ارزیابی کارشناسانه، مشورت با 
استادان، تدوین شرح درس دوره های آموزشی،  امکانات مناســب آموزشی، فضای مناسب و فهرست استادان مورد 

تأیید اتخاذ شده است و آیین نامه اجرایی آن به زودی برای استفاده عالقه مندان اعالم می شود. 

ارکستر تهران بهترین است
علی رهبری رهبر ارکستر سمفونیک تهران گفته که سینما و فوتبال ایران هیچ وقت 
در جهان اول نمی شود، اما ارکستر سمفونیک تهران می تواند در رتبه اول جهان بنوازد. 
رهبری پنج شنبه شب در تاالر وحدت گفت: »آخرین باری که »سرناد« چایکوفسکی را 
اجرا کردم، چهل سال پیش بود که در همین تاالر میزبان مخاطبان بودیم. اما حاال اینجا 

در کنار مخاطبان و سایر هنرمندان و ارکستر ســمفونیک تهران که یک اجرای عالی داشتند، یکی از قشنگ ترین 
روزهای کاری خود را در موسیقی سپری می کنم. اینجا مملکت خودم است و من با پارتی بازی و لوس بازی به اینجا 

نرسیدم. به همین خاطر قاطع می گویم جوانانی که امروز برای شما اجرا کردند، بهترین هستند«.

تامس هاردی نویسنده دور از اجتماع 
خشمگین

 مردی از روستا 
هاردی در ســال ۱84۰ در روستایی کوچک 
در دورســت به دنیا آمد. ریشــه و گذشته این 
نویسنده به اندازه گذشــته مبهم شخصیت 
خیالی جود، پر از ابهام اســت. او پســر یک بنا 
بود که قبل از آن در بخشــداری کار کرده بود. 
او مدتی کوتــاه پس از ازدواج پــدر و مادرش، 
به دنیا آمد و از اقبال خوبــش، مادری بااراده و 
بلندپرواز داشــت که به شکلی عجیب، بسیار 
کتاب می  خوانــد و اولویت اصلــی اش برای 
پســرش، تحصیل بود. هاردی توان رفتن به 
دانشگاه را نداشت، اما توانســت در دفتر یک 
معمار کاری پیدا کند، به لندن برود و در وقت 
فراغت، داســتان بنویســد. چاپ اولین رمان 
او یعنی مــرد بیچاره و بانو )اثــری از این رمان 
نیست( را هیچ ناشری قبول نکرد. دلیلش هم 
این بود که رمان به شکلی واضح و بسیار ُرک، 
بی ثباتی طبقه اجتماعی نویســنده را عیان 
می کــرد و در روایتی توأم با نفــرت، بر رابطه 
عشــقی بین معماری جوان از طبقه کارگر و 
دختــری از طبقه مرفه می تاخــت. توصیف 
نفرت بار هاردی از طبقه مرفه، آنچنان بود که 
تصور می شــد چاپ رمان، »دردسر« سیاسی 
راه بیندازد. برای همین هــاردی در اثر بعدی 
خود به »روســتا« روی آورد کــه در نظرش 
»معامله ای امن تر« بود. بــرگ برنده بی مثال 
ادبی هاردی، شناخت دســت اول و دقیق او از 
روستایی بود که در آن بزرگ شده بود. او گاهی 
موقع نوشتن دور از اجتماع خشمگین در کلبه 
پدر و مادرش آن قدر هیجان زده می شــد که 
بعضی وقت ها موقع اســتراحت و پیاده روی، 
از روی زمین برگ یا ســنگی برمی داشــت و 
جمالتی را که به ذهنش می رسید، روی آن ها 
یادداشــت می کرد. مهارتی که در نوشتن دور 
از اجتماع خشمگین دیده می شود، خواننده را 
شگفت زده می کند. همچنین این رمان نشان 
می دهد که هاردی در جای جای رمان، غریزه 
خود را به ســمت تجربه کــردن تکنیک های 
ادبی هدایت می کند.  هاردی از نظر اجتماعی 
مرد حاشــیه ها بود. از نظر زیبایی شناسی هم 
او به نوردیدن مرزهای ژانری تمایل داشــت. 
برخالف  گری که شــخصیت اصلی شعرش 
هرگز یاد نگرفت مسیرش را عوض کند، هاردی 
موفق می شــود رمانی چندآوایــی خلق کند 
که بین داستانی شــبانی، رئالیسم اجتماعی، 
داستانی ملودرام، گوتیک و احساسی در نوسان 
اســت. انگار هاردی قصد داشته خواننده را در 
وضعیت تعلیق نگه دارد؛ آن هم نه فقط تعلیق 
اینکه کدام یک از سه دلداده به بتسابه می رسد، 
بلکه تعلیق ژانری که هاردی در آن می نویسد. 
این کار، شاخصی برای سنجش نبوغ هاردی 
اســت. او می تواند این تعلیق ژانــری را بدون 

قربانی کردن خوش خوانی رمان حفظ کند. 

دریچه هنـــــــــــــــــــــــــری

عکاس باشی

وضوح در بیان یک مفهوم
بسیاری از استادان هنرهای تجســمی معتقدند که تفکر و ذهنیت هنرمند است که یک 
اثر را خلق می کند. عکاسی نیز با رونقی که در اوایل قرن بیســتم کسب کرد، انقالبی در 
هنر به خصوص حیطه هنرهای تجسمی ایجاد کرد. دیگر مردم عادی می توانستند عالقه 
خود را پی بگیرند و بدون احتیاج به وقت و ســختی فراوان، هر قابی که مورد نظرشان بود 
را ثبت کنند. به همین دلیل، در ابتدا دوربین عکاســی بیشــتر جنبه نوعی اسباب بازی 
داشت، اما به زودی نظر خیلی از نقاشان و خبرنگاران را به خود جلب کرد. در اندک زمانی 
تعداد داوطلبان یادگیری این وســیله مکانیکی مهیج زیاد و زیادتر شــد. اما گذشته از 
استفاده هایی مثل یادگاری و عکاسی خبری و ثبت اسناد و تصاویر، اولین موضوعی که یک 
ثبت هنری را برجسته می کند، تفکر عکاسش خواهد بود. همین که هنرمند بتواند درمورد 
اثرش روایت کند و درواقع جریانی جدا از سوژه های ساده درون قاب را به تصویر بکشد. در 
اینجا است که حضور »فرم« در اثر غوغا می کند. »فرم« همان وسیله ای که احساسات و 

تفکرات و مفاهیم ذهنی ما را به ساده ترین و واضح ترین شکل ممکن نمایش می دهد.
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در سراسر هستی، 
سیستم های پارکینگ 

اتوموبیل و موتورسیکلت و 
دوچرخه و بعضًا هلی کوپتر به 

اوج مکانیزگی خود رسیده اند، 
آن وقت ما باید اینجا تأکید 
کنیم که آقاجان، دانشگاه 

دارد می ترکد! یازده تا جای 
پارک هم یازده تاست! 

پارکینگ طبقاتی پیش کش، 
دیگر همین مانده بود این ها را 

هم اشغال کنید.

کبوتر های بی ادب
اخیــراً مطلــع شــدیم که 
تعداد زیادی از کبوتر های شــریف روی دست 

گربه های این دانشگاه بلند شده اند. 
به چند نمونه از رفتار هــای زننده این پرندگان 
بی ادب اشــاره می کنم و صمیمانه از کسانی که 
تمایلی برای شــنیدن جمالت دلخراش ندارند 

استدعا دارم متن را نخوانند.
رفتــار اول: اصوالً این ها ادب و احترام سرشــان 
نمی شــود. اگر در تراس باز باشــد، بدون سالم 
همین طــور سرشــان را پاییــن می اندازنــد و 

می آیند تو.
رفتــار دوم: به محــض ورود به اتاق به شــکلی 
به شــما نگاه می کنند که شــما شرمنده شان 
می شوید. گویا این ها  قبل از ما خوابگاهی بودند 
و حاال این ماییم که زمین پدری شــان را غصب 

کرده ایم. 
رفتار ســوم: اصــاًل توجهی به زمــان خواب یا 
بیداری دانشجو ندارند. از ساعت پنج و نیم صبح 

شروع می کنند به بق بق بقو کردن. 
رفتــار چهــارم: ســر وســایل شــخصی آدم 
 هم می رونــد. حتی به کمد شــما هــم رحم 

نمی کنند. 
رفتار پنجم: نظافت اتــاق را رعایت نمی کنند. 
ایــن همــه جــا، می رونــد کارشــان را روی 

تخت خواب دانشجو می کنند. 
رفتار ششم: پایبند به اصول خانوادگی نیستند 
 و عمــده ازدواج های آن هــا با طــالق همراه 

است.
رفتار هفتم: به طور کلی بــا لباس های تمیزی 
که روی بند تراس هســتند مشــکالت زیادی 
دارنــد و همان بــالی تخت خــواب را البته به 
مراتب و دفعات بیشتر سر لباس های تمیز شما 

می آورند. 
رفتار هشــتم: خیلــی بد اخالق انــد و در واقع 
هر روز دعــوا دارنــد. در گیر و دار ایــن دعواها 
 هــم یکــی دوتایشــان شــوت می شــوند 

توی اتاق. 
رفتار نهم: کافی اســت یک بار دلتان برایشــان 
بســوزد و به آن ها غذا بدهید، از فردا خودسرانه 
زن عمو، زن  دایــی، شــوهرخاله و...  را دعوت 

می کنند. 

این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به آنچه که از او بود مرد را راستی. اصاًل تقدیم می کنیم به درس و امتحان و هزار 
بهانه الکی دیگر که کژی می زایند و کاستی! به همه شــریفی ها که به جز تعداد انگشت شمارشان که خفن و صاحب 
سبک ورزش هستند، سرانه ورزش بقیه شان مثل رفاه دانشجویی و سرعت اینترنتشان به صفر میل می کند. به آقای 
مصلی نژاد که اگر ایشان و مجموعه آبی خفنشان نبودند، ســرانه ورزش ملت صفر مطلق را مقدار می گرفت. تقدیم 
می کنیم به لطف دانشگاه که زمین چمنی را که علی دایی ها را به جهان صادر کرده، کوبیدند و ساختند و رفتند باال. 
سر آخر هم تقدیم می کنیم به همه شــریفی ها که خوب می دانند همه اینها بهانه است و ورزش کردن می تواند یک 

پیادهروی و نرمش و توپ بازی ساده در همین سالن همایش های مرحوم جباری باشد.

تقدیم می شود به ... 

صفحـــــــه آخـــــــــر

به پشتوانه طراحی و مدیریت خالقانه 
اداره تربیت بدنی دانشگاه، مسابقات 
فوتسال موسوم به »همبستگی استاد 
و دانشجو« به خوبی و خوشی برگزار 
شد و به پایان رســید. در اینجا قصد 
داریم گفت وگویی ویژه با یکی از استادان یکی از تیم هایی 

که خوش درخشیدند، داشته باشیم. 
مجری: سالم استاد.

استاد: سالم، تو با من درس داشتی تا حاال؟
مجری: بله استاد، همین االن دانشجوتون هستم.

استاد: ســر کالســم ندیدم بیای، بهتره بری درس رو 
حذف کنی.

مجری: چشم استاد، بهتره گفت و گومون رو ادامه بدیم. 
چی شد که نتایج به این خوبی آوردید؟

استاد: اول از شیوه های تشــویقی استفاده کردیم. قرار 
شــد به ازای هر گل هر اســتاد یک نمره به نمره نهایی 

دانشجویان تیم اضافه کنن.
مجری: مؤثر افتاد؟

استاد: نه متأســفانه. برگشــتیم به همون روش های 
تنبیهی قدیمــی خودمون. این ها جنبه خوشــرویی 
نداشــتند. گفتیم اگر ببازیم همه بچه های تیم رو توی 

درس هایی که با ما دارند، می اندازیم.
مجری: پس این بود شگرد پیروزی شما؟

اســتاد: نه عزیز دلم. اینقدر دانشــجوهای این دوره و 
زمونه وقیح شدند که اصاًل نمره و درس براشون چندان 
اهمیت نداره. خالصه کاًل خلع ســالح شــده بودیم که 
یکی از استادان به شــیوه علی پروینی بچه ها رو توجیه 
کرد که فوتسال چیست و چگونه بازی می کنند و به جز 
نتیجه بُرد قرار نیست، دانشجوها نتیجه دیگری به دست 
آورند. البته بنده خودم هم معنی همه کلمات رو درست 
نفهمیدم ولی شکر خدا کارگر افتاد و دانشجوها هر چه 

در توان داشتند در زمین بازی به کار بردند.
مجری: نظرتون درمورد فضای بازی ها، حواشی و نحوه 

اجرای اون ها چی بود؟
اســتاد: کلیت خوب بود ولی به هر حال در هر زمینه ای 
خوب و بد هست. مثاًل بودند دانشــجونماهایی که در 

این میان بدون امضــای Recommendation برای 
اپالیشــان حاضر نبودند وارد زمین بازی شوند. حتی 
بنده شــخصاً دانشــجویی رو دیدم که عکس با شورت 
ورزشی استاد رو گرفته بود و تهدید می کرد که اگر پایان 
تــرم درس رو بیفته اون رو توی ســایت های اینترنتی 

پخش خواهد کرد.
مجری: به نظر شما باید این طور مسابقات ادامه پیدا کند؟

استاد: بله، البته بهتر است از مسابقات گروهی به مسابقات 
انفرادی مانند جودو یا کشــتی تغییر پیدا کند تا استاد 
بتواند به خوبی از خجالت دانشــجو روی تاتامی یا تُشک 
در بیاید. این طوری، هم برای استادان دست گرمی خوبی 

خواهد شد و هم برای دانشجو درس مهمی در زندگی.
مجری: ممنون که وقتتون رو به ما دادید برای این گفت و گو.

اســتاد: خواهش می کنم. البته شما جایی نرو تا شما رو 
به خوبی با شیوه های سنتی جواب پس داده توجیه کنم!

تَکِمله: مجری تمامــی کالس های اســتاد را از زمان 
گفت و گو تا سال ها بعد از آن یک بار هم غیبت نداشت و 

در نهایت به خوبی و خوشی فارغ التحصیل شد.

۰912.4۰2۰: آقا دعا کنید پرسپولیس الهالل رو ببره.
   دعا کردیم، رفت رو برد.

۰913.1۸11: ســرمقاله قومي قبیله اي جالبي بود. از 
یک روزنامه حرفه اي بعیده.

   چندبار نفس عمیق بکشید، یه لیوان 
آب خنک، حاال یه بار دیگــه مطالعه کنید. انصافًا 

جز روایت کردن چیز دیگه ای پیدا نمی کنید.

۰912.1۰65: کی گفته آلبوم جدیــد پالت به خوبي 
قبلیه نیست؟ چرا حکم کلی مي دین؟

   یک بحثی هســت به اســم نقد. یه 
سری آدم هم هستن به اســم نقاد. منظور از اون 

عبارت هم می تونه این باشه که آلبوم قبلی خیلی 
بهترتره!

۰92۰.2325: مطلــب از طرف ســرنگهبان خیلي 
خوب بــود. آخرهــاش داشــتم قاه قاه ســر کالس 

مي خندیدم.
  خخخخخ.

اس ام اس
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