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 حقارت پیشرفت 
در برابر عظمت مصلحت

یکی از مسائلی که در اغلب ما 
به چشم می  خورد، بی  تفاوتی 
نســبت به مســائل اطراف 
اســت. نمود این مســئله را 
می  توان در بی توجهی به یک 
زباله روی زمین در هنگام پیاده  روی و سؤال نکردن 
از اســتاد با وجود ابهام در مطالب، تا تذکر ندادن 
رفتار زشت یک مســافر در صف اتوبوس مشاهده 
کرد. قطعاً همه  گیر شدن این خلق در آحاد جامعه 
وجوه و علل بسیار متعددی دارد، اما در این مجال 
قصد است تا اشاره  ای به نقش مسئوالن جامعه در 

این رابطه شود.
یکی از مراحــل اصلی پیش از اظهار نظر، ســبک 
ســنگین کردن خود مطلب )کلمات( و همچنین 
مصلحت بیان آن است. در جامعه ما معموالً حتی 
اگر فردی بخواهد و بتواند موضوعی را بسیار اصولی 
و در چارچوب اخالق و اســتدالل بیــان کند، در 
مرحله مصلحت سنجی بیان موضوع، گیر می  کند. 
چرا؟ چون هیچ وقت مصلحت نیست! همه دارند از 
کشور، دیر یا زود، می  روند، اما مصلحت نیست یک 
نفر درخصوص محاسن رفتن صحبت کند. در تمام 
مراسم ها باید این موضوع تقبیح شود. فالن استاد 
در دانشگاه کم  کاری می  کند، در حق دانشجویانش 
اجحاف می کند و در کالس کم  فروشی می  کند، اما 
مصلحت نیست به وی اعتراض شــود. زیرا نه تنها 
مقام واالی استاد خدشــه دار می شود، بلکه آینده 
تحصیلی آن دانشجو یا شاید دانشجویان در معرض 
خطر قرار می  گیرد. حال ممکن است کسی بگوید 
که دلیل دوم یعنی خطر تحصیلی برای دانشــجو 
یک توهم اســت. عرض من این است که حتی اگر 
توهم باشــد، متأسفانه احســاس تک تک مردم 
همین است که با آن ها برخوردهای ناحق و شدید 
خواهد شد. لذا وقتی به اســتادی که نمره  اش در 
گرو اختیار اوســت، اعتراض نمی کند، به پلیسی 
که از او رشوه می  خواهد اعتراض نمی  کند و حتی 
به کسی که روی زمین زباله  ای می  اندازد تذکری 
نمی  دهد، افراد وقتی نتوانند در جامعه خود )کشور، 
سازمان، دانشــگاه، گروه های دوستی و... ( نسبت 
به یک موضــوع اظهارنظر نمایند، کــم کم دچار 
سرخوردگی و بی  مسئولیتی نسبت به اطراف خود 
می  شوند که نتیجه همه این ها نارضایتی است که 
خدا کند به صورت بیرونی بــروز کنند، وگرنه اول 
خودشــان را در اعتراضات و بعضاً مناظرات پشت 
درهای سرویس های بهداشتی نشان می  دهند و 
سپس روزی به نقطه بازگشــت ناپذیر می  رسند و 
مقدمــات از بین رفتن شــالوده آن جامعه )گروه، 

دانشگاه، سازمان، ملت و... ( را فراهم می  کنند.
اتفاقاً مسئولین یک جامعه نه تنها نباید منتقدین 
خود را تحت فشــار قرار دهند، بلکه باید تمام افراد 
را به انتقاد از سیســتم دعوت کنند و مقام منتقد 
را ارج نهند. زیرا هیچ سیســتمی بدون بازخورد و 
مقایسه نمی تواند پیشــرفت کند. لذا لطفاً چه در 
مقام مسئول، چه در مقام فرد، دایره نقدپذیری  مان 
را بازتر بگیریم و به هر موضوعی برچسب امنیتی 
بودن نزنیم تا بتوانیم از نظرات مســتدل یا حتی 

احساسات جامعه آگاه و بهره  مند شویم.
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جنگل گردی دخترانه 
برنامه این بار گروه کوه، صعود به قله ارفه به همراه جنگل گردی ویژه دختران است که 
در روزهای ١4 و ١٥ آبان برگزار می شــود. اگر قصد شرکت در این برنامه را دارید، باید 
در جلسه توجیهی یکشنبه ١0 آبان، در کالس ١ ساختمان شهید رضایی ساعت ١2 
حضور یابید. عالوه بر این در سایت گروه کوه hamnavard.sharif.ir پیش ثبت نام 

 mahshidhdi@gmail.com کنید. اگر باز هم اطالعات می خواهید، با سرپرست برنامه از طریق آدرس ایمیل
در تماس باشید. در ضمن اولویت با ورودی های جدید است، پس اگر قصد ثبت نام دارید، زودتر بجنبید تا ظرفیت 

تکمیل نشده است.  

مهارت های دوران مجردی
ظرف این هفته و هفته آینده کارگاه هایی برای دختران دانشجو و خانواده هایشان 
توسط دفتر فرهنگ خانواده و ازدواج شــریف برگزار می شود. کارگاه اول که تاریخ 
برگزاری آن یکشنبه ١0 آبان از ساعت ١٥ تا ١7 است، مهارت های دوران مجردی 
و ویژه دانشــجویان دختر، با ظرفیتی محدود است. کارگاه یکشــنبه 24 آبان در  

ساعت ١٥ تا ١7، ویژه مادران دانشجویان است که موضوع آن نقش والدین در ازدواج فرزندان خواهد بود. اگر 
قصد ثبت نام دارید، به دفتر نهاد رهبری، اتاق واحد خواهران مراجعه کــرده و با پرداخت 8000 تومان پول، 

ثبت نام نمایید. 
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آن طور که سایت آی  تریپــل ای گزارش گزارش
کرده نهمین دوره مسابقات اکستریم در 
ساعت  سه و نیم نیمه شــب دوم آبان به 
وقت تهران و به مدت 24 ســاعت برگزار 
شد. در این مســابقات 2٩ مساله پیچیده 
برنامه نویســی به مرور زمــان و با هدف 
مهارت سنجی در مدیریت زمان، تمرکز و 
مهارت برنامه نویســی در کل دنیا برگزار 
می گردد.  جوایز ایــن دوره برای تیم اول 
ســفر کل تیم به هر یک از کنفرانس های 
انجمن به انتخاب خودشان است. تیم دوم 
آی ایر و تیم ســوم آی پد  بــرای کل تیم. 
شــرکت کنندگان باید از اعضای انجمن 
باشند. که البته کار ساده ایست و یک ثبت 
نام ساده دارد. هر تیم می تواند تا سه نفر و تا 
دو نفر تحصیالت تکمیلی داشــته باشد و 

کار باید به صورت تیمی باشد. هر دانشکده 
می تواند چندین تیم داشته باشد. هر تیم 
یک ناظر هم مشخص می کند. تیم بدون 
یاری گرفتن از دیگران باید مساله را حل 
کند. ناظران مســئولیت ها و قوانین را به 
عنوان نماینده انجمــن اعمال می کنند. 
مدیر این دوره مســابقات لیراس از آلمان 
است. او یکی از اعضای انجمن آی تریپل ای 
است، الشیخ از امارات معاون و مشاور پروژه 
اســت. او یک بچه درس خوان اســت که 
افتخارات زیادی در مسابقات سابق از آن 
خود کرده اســت و البته تفریحاتی مثل 
بانجی جامپینــگ و اســکی دارد و بچه 
مایه دار هم هست. بلوم از آمریکا مسئول 
فنی است. او بیشــترین تجربه را در این 
مسابقات دارد. موهان از هند مسئول روابط 
عمومی اســت. او مدرس رباتیک و عاشق 

ارتباط گیــری با دانشــجویان اســت. 
ژاکولویک از کرواســی از افــراد موفق در 
انجمن و همکار موهان است. لیل از سوئد 
مدت هاست در این مسابقات طرح می دهد 
و از اعضای مهم شاخه اسپانیا است. مایکل 
از قبرس، متیو و ناویــن از هند، گریپون از 
فرانســه، ســیمپوریس از یونان، کبیر از 
استرالیا، ودوا از ایتالیا، واهل و ولینگتون و 
ویتمن از آمریکا، گوموندسون از ایسلند و 
اسکور از کانادا از دیگر سرشناسان انجمن 

در هیات علمی هستند.
شــاخه انجمن آی تریپل ای دانشجویی 

شریف امسال فعال شده و با معرفی چند 
تیم چراغ شریف را در دنیا روشن می کند. 
محل تشکیل مسابقات سایت دانشکده 
ریاضی بود. به اعالم این انجمن چهار تیم 
برتر شریفی شــامل تیم های زیر است. 
بقیه تیم هــا توانســتند رتبه های ١٥8، 

١۳8، 2١0 و ۳00 را از آن خود کنند.
خســته نباشــید می گوییم به بچه های 
شریفی، چه آنهایی که مساله حل کردند 
و چه آنهایی کــه چایی آوردنــد، و چه 
آنهایی که به طرق مختلف روحیه دادند 

یا حال گرفتند.
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چراغ روشن دانشگاه
دانشــکده ریاضی به ورودی های ٩4 کتابچه   
راهنمــای دانشــکده را می دهد. شــما هم 
اگر ورودی ٩4 دانشــکده ریاضی هســتید، 
به انتشــارات مراجعه کنید، باشــد که دیگر 
دانشکده ها نیز از این قبیل اقدامات الگو بگیرند.

دانشکده مکانیک یادنامه ای را از دانشجویان   
ورودی ٩0 این دانشــکده منتشر کرد. ما که 
دیدیم و لذت بردیم. شما هم اگر می خواهید 
بدانید در این یادنامه چه خبر است، به دفتر 

مجله مکانیک سری بزنید. 
روز یکشنبه دومین همایش پدافند سایبری   
در تاب آوری زیرساخت های فنی در دانشگاه 
برگزار می شود. محل برگزاری این همایش 
ســالن جابر بن حیان دانشــکده شیمی از 

ساعت 8 تا ١١:۳0 است. 
زمان جلســه هماهنگی تمرینات کشــتی   
هم مشخص شد. این جلسه روز سه شنبه از 
ساعت ١7 در سالن کنفرانس مدیریت تربیت 
بدنی، برگزار می شــود. اگر شما هم به انجام 
این ورزش عالقه دارید، برای شروع تمرینات 

در جلسه حضور یابید. 
قابل توجه دانشــجویان کارشناسی ورودی   
٩۳ و ٩4، بانک تجارت برای این دانشجویان 
اقدام به افتتاح حســاب قرض الحسنه کرده 
است. کافی است اصل شناســنامه و کارت 
ملی خود را بــه باجه بانک تجــارت جنب 
ساختمان شهید رضایی ببرید و کارت بانک 

خود را تحویل بگیرید. 
روز ١١ آبان ســخنرانی با موضــوع مهارت   
ســخنرانی و ارائه موثر همراه با پرســش و 
پاسخ از ساعت ١٥ تا ١8 برپاست. اگر تمایل 
به شــرکت در این برنامه را داریــد، به مرکز 
مشــاوره، جنب ساختمان شــهید رضایی 

مراجعه نمایید. 
مرکــز آموزش هــای تخصصــی جهــاد   
دانشــگاهی شــریف، ثبت نــام ایــن ترم 
کالس های خــود را آغاز کرده اســت. این 
کالس هــا در بخش هــای شــیمی و آنالیز 
دستگاهی، مکانیک ساخت و تولید، عمران و 
معماری و... برگزار می شوند. اطالعات بیشتر 

 .sctae.info :در
کنگره شهدای نیستان مراسم هفتگی زیارت   
عاشورا برگزار می کند. این برنامه در روزهای 
دوشنبه 8 صبح ویژه خواهران و 40 دقیقه قبل 
از اذان مغرب برای برادران، در مقبره شهدای 

گمنام دانشگاه، تدارک دیده شده است.  

از حلقه دانشجویان تا حلقه رندان
کانون شــعر و ادب این ترم با دســت پر آمده اســت. یکی از برنامه هــای این ترم، 
شعرخوانی و نقد شعر دانشجویان است که دوشــنبه ها از ساعت ١6 تا ١8در دفتر 
این کانون در همکف ساختمان شهید رضایی برپاست. جلسات داستان نویسی هم 
چهارشنبه ها از ساعت ١6 تا ١8 در محل دفتر کانون برگزار می شود. اگر عالقه مند 

هستید که آثار خود را در این جلســات بخوانید، آن ها را به آدرس ایمیل ksa.sharif@gmail.com ارسال 
کنید.  برنامه دیگر »در حلقه رندان« است درباره بررسی ادبیات کالسیک فارسی با حضور دکتر سیدان. برای 

شرکت در حلقه، سه شنبه از ساعت ١6:۳0 به کالس یک ساختمان شهید رضایی سری بزنید.

خانه ریاضیات 
پیکار ریاضیات شهری در روز پنجشنبه ١4 آبان از ساعت ٩ تا ١7 در دانشگاه برگزار 
می شــود. این رویداد را خانه ریاضیات تهران با همکاری دانشــگاه برگزار می کند. 
هدف از برگزار این رویــداد، آموختن بیل کار گروهي، قدرت تحلیل و مدل ســازي 
ریاضي، ارائه  صحیح دستاوردها و قدرت صرف زماني طوالني براي فکر کردن روي 

یک مسئله، به دانش آموزان است. گروه ها برای شــرکت در این برنامه باید سه نفره باشند. به اعضاي تیم هاي 
اول تا سوم تندیس برترین تیم ها و جوایز نفیسی اهدا می شــود. اگر اطالعات بیشتری می خواهید، به سایت 

tehranmathhouse.org مراجعه کنید یا با شماره 880٥2٥2١ تماس بگیرید. 

انجمــن اســالمی دانشــجویان، بــه مناســبت شــهادت حضرت 
اباعبداهلل الحســین)ع( از دکتر ناصر مهدوی دعوت کرد تا به پرســش 
»عاشورا، به سوی شهادت یا در امتداد حیات؟« پاسخ گوید. این نشست 
در ساعت ٥ دوشنبه 4 آبان ماه در سالن آمفی تئاتر مرکزی برگزار شد و 
با استقبال خوب دانشجویان همراه بود. مهدوی در این برنامه گفت که 
سعی کرده است در کتاب خود، »اینک حسین)ع( آیین زندگی« نشان 
دهد حادثه عاشــورا الگوی خوبی برای زندگی کردن است. گرچه مرگ 
امام)ع( هم بسیار باشکوه است اما مرگ باشکوه نتیجه زندگی شکوهمند 
است. ابتدای برنامه هم با پخش کلیپی ده دقیقه ای از عزاداری  هماهنگ 
یزدی ها و خواندن اشعاری از حسین جنتی و حمیدرضا برقعی در رثا و 

سنای امام حسین همراه بود. 
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نتایج مسابقات در دوره های گذشته
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کارگاه های چهارگانه
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران چهار کارگاه را برای دانشگاه های مختلف 
از جمله دانشگاه شریف برگزار می کند. کارگاه ها شامل، آنالیز داده های حاصل از نسل 
جدید توالی یابی: RNA-seq و RNA-seq  small- در 2١ و 22 مهر، آنالیز داده های 
حاصل از نسل جدید توالی یابی: واریانت دیسکاوری در ســطح ژنوم در ١7 و ١8 آبان، 

شبکه های ژن، آنالیز پروموتر و شبکه های تنظیمی ١٩ و 20 آبان و داده کاوی و یادگیری ماشین در بیوانفورماتیک 
در ۳ و 4 آذر می شــود. الزم به ذکر اســت کارگاه ها به صورت عملی و نظری با همکاری دانشگاه آدالید استرالیا و با 

حضور اقای دکتر اسماعیل ابراهیمی برگزار می شوند. اطالعات بیشتر در سایت irost.org موجود است.

کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
ســومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشــیمی در روزهــای 22 و 2۳ آذر 
در دانشگاه شهید بهشــتی برگزار می شود. برای ارســال مقاالت تا ۳0 آبان مهلت 
 CMS PRODEX باقی اســت. محورهای این همایش، مهندسی نفت: شــرکت
لیختن اشتاین، صنایع پایین دستی: دانشــکده نفت، دانشگاه لئوبن اتریش و محور 

پتروشــیمی: وزارت نفت و مرکز پژوهش هاي صنعتی و معدنی هســتند. بخش دیگر این همایش، جشنواره 
تجلیل از پژوهشگران برتر اســت که متقاضیان برای شــرکت در آن می توانند رزومه خود را تا ١٥ آبان برای 

همایش ارسال کنند. برای مطلع شدن از جزئیات بیشتر به سایت IRANOILCONF.COM سری بزنید. 

بسته خروج دولت از رکود! 
دولت  پایانــی  ســال های  پوریا علیمردانی

احمدی  نژاد اتفاقات بی سابقه  ای در اقتصاد ایران 
رخ داد. نرخ تورم در دو سال متوالی رقمی بین ۳0 
تا 40 درصد بــود و همزمان رکود و رشــد منفی 
اقتصادی بر اقتصاد ایران ســایه افکند. بخشی از 
رکود ناشی از کاهش سهم ایران از بازار نفت بود. 
اما بخش بیشتر آن ناشی از تضعیف بخش تولید و 
تورم بخش غیرتولیدی اقتصاد بــود. در صنایع 
مختلــف و در بخــش کشــاورزی، بنگاه های 
خصوصی تقریبا دیگر منفعتی نداشــتند و رکود 
شدید حتی تا دوســال بعد ادامه یافت. اگرچه در 
سال های 7۳ و 74 نیز در دوران ریاست جمهوری 
آقای هاشــمی هم تورم نزدیک بــه ٥0% بخاطر 
حذف یارانه و ارائه کوپن و واقعی سازی قیمت ها 

رخ داده بود اما قطعاً رکود بی سابقه بود. 
دولت در هفته گذشته بســته ای را برای خروج از 
رکود رونمایی کرد. بسته  ای که متعاقب جنجال 
بر ســر انتشــار نامه چهار وزیر با محوریت وزیر 
اقتصاد به رئیس جمهور و بعد از برگزاری جلسات 
تعاملی وزیر با رئیس بانک مرکزی و معاون توسعه 
و مدیریت رئیس جمهور تهیه شده است. از مدتی 
پیش کمپین خــودروی صفر نخریــد در فضای 
مجازی باعث تشدید رکود در فروش خودروسازان 
که عماًل در اختیار دولت هستند، شده بود و صدای 
وزیر صنعت را هم درآورد. حــاال هم بخش قابل 
توجهی از سیاســت خروج از رکــود پرداخت وام 
به مردم بــرای نجات خودروسازهاســت. چنین 
به نظر می رســد که دولت به جای خروج واقعی 
اقتصاد از رکود بســته  ای برای خروج بنگاه های 
خودش از رکود طراحی کرده اســت. یعنی بسته 
بیشتر متضمن خروج دولت از رکود است تا ملت 
از رکود. اما راه واقعی بهبــود و پایداری اقتصادی 
و رونق تولید و همچنیــن توانایی رقابت و حضور 
بین المللی و در مجموع آنچه از آن به عنوان اقتصاد 

مقاومتی یاد می  شود چیست؟ 
دولت  تا نتواند از منافع کوتاه مدتی که در اقتصاد 
دارد دســت بکشــد و تا وقتی که بخــش قابل 
توجهی از بنگاه های اقتصــادی در اختیار دولت 
و شــبه دولت به معنی نهادهای حاکمیتی غیر 
دولتی اســت، راهی برای کارآمد سازی و توسعه 
اقتصادی بنگاه ها نخواهد یافت. دولت باید برای 
خروج  واقعی از رکود اقتصــادی به مردم اعتماد 
کند. اعتماد به مردم یعنی اینکه بخش خصوصی 
واقعی را ایجاد و تقویت کننــد. یعنی مجوزها و 
انحصارهای دســت و پاگیر فعالیــت اقتصادی 
جوانان را لغو کند. نه اینکــه مدام با فربه  تر کردن 
بخش دولتی و شبه دولتی روز بروز امکان رقابت 
را از بخش واقعی خصوصی ســلب نماید. اتفاقی 
که ۳0 سال است گریبان اقتصاد ایران را گرفته، 
اقتصاد دولتی و صدقه  ای اســت. دولت باید برای 
نجات آینده کشور از منافع کوتاه مدت حفظ ثبات 
و محبوبیت توده  ای و شــاخص های پوپولیستی 
بگذرد و با تغییر فضا اقتصــاد تولیدی در بخش 

خصوص را تقویت کند. 

سیاحت در سیاست

مدرسه اشتغال اصال برای چه به 
وجود آمده؟ 

من از سال 8٩ در مرکز کارآفرینی دانشگاه 
مشغول به فعالیت شــدم و مسئول واحد 
آمــوزش و  واحد ارتقــای توانمند  ی ها و 
قابلیت های کارآفرینانه در مرکز هستم. در 
دانشگاه بین توانایی های فارغ التحصیالن 
و نیازهای بازار کار خأل وجود داشــت که 
ماهیت شــکل گرفتن ایــن طرح جهت 
پوشــش دادن این گپ بوده است: اینکه 
چرا بچه های ما با وجود دانش فنی قوی، 
وقتی که وارد بازار کار می شــوند، آن طور 
که باید راضی به نظر نمی رسند؟ چرا بعد 
از مصاحبه های شغلی بچه ها با موفقیت 
و حال خــوب اتــاق مصاحبــه را ترک 
نمی کنند؟ سوال همیشگی که چندین 
سال اخیر همیشــه در ذهن داشتیم، این 

بوده که مشکل کجاست؟
هدف اصلی مدرســه اشــتغال 
چیست؟ با توجه به تجربه ای که در 
کنار دانشجوها داشتید چرا حس 
کردید که جــای چنین برنامه ای 

خالیست؟
مدرســه اشــتغال حلقه  اتصالــی میان 
دانشــگاه و دنیای کسب وکار است، کامال 
اســتعدادمحور اســت و با این هدف که 
افرادی را که از خدمات مدرســه استفاده 
می کنند، بر ســر جای حقیقی خودشان 
قرار دهد شکل گرفته است. یعنی افراد با 
توجه به اســتعداد و دانش و علمی که در 
رشته خود دارند، از طریق آنالیز حرفه ای، 
آموزش و مشــاوره در موقعیت شغلی که 
متناسب با خود واقعی شــان است، قرار 
بگیرند. وقتــی فردی در خــاک جایگاه 
درســت خودش قرار بگیرد، خودبه خود 

مسیر رشد را پیدا خواهد کرد.
مدرسه اشتغال با مدرسه کسب و 

کار چه تفاوتی دارد؟
گروه سنی هدف مدرسه  اشتغال متفاوت 
است و مخاطبان ما دانشجویان سال سوم و 
چهارم دوره  کارشناسی و فارغ التحصیالن 
مقاطع کارشناســی، کارشناســی ارشد 
و دکتری اســت. مدرسه اشــتغال از آغاز 
شانه به شانه  سازمان ها و سرمایه گذاران 

کارش را آغاز می کند و در پایان مخاطبین 
مدرسه در جایگاه های شغلی متناسب با 
خود بسته به شرایط قرار خواهند گرفت 
در حقیقت سازمان ها و شرکت ها به عنوان 
پدرخوانده شغلی در کنار بچه ها هستند. 
در یک کالم هدف اصلی مدرسه  اشتغال 
آماده سازی افراد برای اشــتغال است و از 
آغاز تا قرارگرفتن افراد در جایگاه شــغلی 
خود، در کنارشــان و به مدت یک ســال 

همراه افراد خواهد بود.
ثبت نام در مدرســه چه زمانی 
امکان پذیر است و به چه طریقی 

صورت می گیرد؟
بعد از سمینار معارفه مدرسه که دوشنبه 
بیست و هفتم برگزار شد و حین برگزاری 
مراســم معارفه غرفه هایی بنا شد جهت 
معرفی شرکت ها و سازمان های همراه راند 
اول مدرسه تا دانشجویان و افراد عالقه مند 
با همراهان مدرسه بیشتر آشنا بشوند.  به 
مدت یک هفته یعنی تا چهارم آبان ماه از 
طریق سایت مدرسه امکان ثبت نام وجود 
دارد و در این یک هفتــه ما با افراد ثبت نام 

کننده مصاحبه ای انجام خواهیم داد و بعد 
از غربالگری کار مدرســه آغاز می شود. در 
این دوره دانشجویان از تمامی رشته های 

دانشگاه امکان ثبت نام را دارند.
راجع به دوره هایی که دانشجویان 
بعد از ثبت نام در مدرسه خواهند 

داشت توضیح بفرمائید.
بعد از سه ماه که ورودی های مدرسه درگیر 
خودشناسی که شامل تســت آموزش و 
مشاوره خواهد بود، می شوند، در هر کدام 
از فرایندهــای کارآفرینــی، کارمندی یا 
خویش فرمایی قرار می گیرند. سپس وارد 
مرحله  مهارت آموزی می شوند که شامل 
مهارت های نرم و تخصصی متناســب با 

پروفایل شغلی شان خواهد بود.
سخن پایانی؟ 

ما شــاید بهترین نباشــیم، ولــی قطعا 
موثرترین خواهیم بود.

گفت وگو با مدیر طرح مدرسه اشتغال

مدرسه ای برای کار یادگرفتن
دوشنبه 27 مهرماه مراسم معارفه  مدرسه اشتغال در دانشگاه برای نخستین بار برگزار شد، به همین بهانه با  گفت وگو

خانم سحر احمدی مدیر طرح مدرسه اشتغال مصاحبه کردیم. یاسمن رضایی
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معجزه  تئاتر

توضیح: بعد از انتشــار عکس خبری شــماره 
قبل در مورد تئاتر جمعیت امــام علی)ع( این 
 یادداشــت در مورد ایــن برنامه بــه روزنامه 

رسید.  

می شد گفت این پســربچه ٩ ســاله تقریبا هیچ وقت 
حرف نمی زند. به خانه ایرانی می آمد، کنار همه بچه ها 
درس می خواند، غذایش را می خورد و گاهی هم تنهایی 
شــطرنج بازی می کرد؛ اما نه از روی عالقه، انگار بیشتر 
وسیله ای برای گریز از جمع بود. هفته های عجیب خانه 
ایرانی، هفته هایی بود کــه »رضا« چند کلمه یا یکی دو 
جمله  مختصر حرف می زد. آن هم مثاًل با معلمش ســر 
کالس. یک سوال درسی. سوالی که هر قدر فکر کرده، 
پاســخی برایش پیدا نکرده بود. با صدایی نحیف که به 

زحمت شنیده می شد.
چشــم های کوچکش همیشــه غم داشــت و گاه - به 
ندرت - می دیدی که با قطره اشــکی گوشه چشم وارد 
خانه ایرانی می شــود یا در حیاط آرام آرام قدم می زند. 
اّما در کم حرفــی اش، رازی نبود. پــدری معتاد که به 

کارتن خوابی افتــاده بود و غذاهــای گرمی که بعضی 
معتادان ســابقاً گمنام، گاه هر شب در پارک تقدیمش 
می کردند، نئشــگی را آن قــدر به کامش شــیرین تر 
ســاخته بود، که نیــم اراده و سرســوزن همتی برای 
ترک اعتیــاد و فکر کردن به خانــواده اش برایش باقی 
نگذارد. مادری که فشــار فوق طاقِت فقر و گرســنگی 
ســه فرزندش در فقدان هر گونه سیســتم حمایتی و 
مددکاری، آهسته آهســته او را به دامان اعتیاد و فحشا 

سوق می داد. 
***

با قدرت حرف می زند؛ روشن، واضح و بی تُُپق، در نقش 
شازده کوچولو:

»خوشگلید اما خالی هســتید. برای تان نمی شود ُمرد. 
گفت وگو ندارد که گِل مرا هم فالن ره گذر می بیند مثل 
شما. اما او به تنهایی از همه  شــما سر است چون فقط 
اوست که آبش داده ام، چون فقط اوست که زیر حبابش 
گذاشته ام، چون فقط اوســت که با تجیر برایش حفاظ 
درســت کرده ام، چون فقط اوســت که حشــراتش را 
کشته ام )جز دو سه تایی که می بایست شب پره بشوند(، 

چون فقط اوست که پای ِگلِه گزاری ها یا خودنمایی ها 
و حتــی گاهی پای بُغ کــردن و هیچــی نگفتن هاش 

نشسته ام، چون او ُگِل من است.«
اجرای شــازده کوچولو، همه معلم های خانه ایرانی را 
شــوکه کرد؛ منهاِی مربی تئاتر که لحظه لحظه شاهد 

تغییرات شاگرد کوچک انداِم کم حرفش بود.
تئاتر در جمعیت دانشــجویی امام علــی )ع( یک ابزار 
مددکاری قوی اســت. ابزاری که از سال ١۳7٩ - آغاز 
به کار این ســازمان  مردم نهاد - به کار گرفته شــده و 
ده ها کودک ســاکن در محالت معضل خیز را هویّت 
فوق العاده مثبت و ســازنده ای بخشیده است؛ هویّتی 
که آنــان را از گرایش یافتن به ســوی بــزه، اعتیاد و 
خشــونت و بازگشــت به چرخه ی فقر اجتماع، نجات 

داده است. 
گروه تئاتــر جمعیت که از بطــن فقر زاده شــده و بر 
موضوعــات مرتبــط با کــودکان و صلــح و معضالت 
اجتماعی تمرکــز دارد، به تدریج فضای مســتقل هنر 
خود را ایجاد کرده است و در حال حاضر ساالنه بیش از 

١00 اجرای حرفه ای در اقصی نقاط کشور دارد. 

پاِی هیچی نگفتن هاش نشسته ام



 4

1394 آبان   9 شنبه    663 پرونــــــــــــــــــــــــدهشماره 

بهره اندک دانشجوهای سنوات تمام از خدمات دانشگاه

بی سرزمین تر از ما
با شروع هر ســال تحصیلی عده ای از دانشجویان  اصطالحــًا ســنواتی می شــوند. همانطــور که پرونده
می دانیم دانشــجویان ســنواتی از برخی حقوق همچون خوابگاِه 
مناســب محروم می شوند و در دانشــگاهی مثل دانشــگاه ما که 
بیشتِر دانشــجویاِن کارشناسی، پنج ساله و بیشــتر دانشجویان 
کارشناســی ارشــد پنج ترمه هســتند، این محرومیت بیشتر به 

 چشــم می آید، چرا که اکثریت دانشــجوها با آن دســت و پنجه 
می کنند.  نرم 

حال با توجه به فراگیر بودن این مشــکل و فشارهایی که بر دانشجویان 
ســنوات تمام به خصوص دانشجویان ارشــد وارد می شود الزم دیدیم 
که به جنبه های مختلــف این موضوع بپردازیــم، به گونه ای که بعضی 

گوشه های نادیده آن مورد بررسی قرار گیرد.

 به همین منظور در این پرونده به بررســی آماری تعداد د انشــجویان 
ســنواتی پرداخته شــده، آیین نامه هــای مربوطه مورد بررســی 
 قرار گرفته اســت و نظــرات دانشــجویان در این بــاره بازتاب داده 

شده است. 
 ضمنًا ما بر آن بودیم تا مصاحبه ای با معاون آموزشی دانشگاه هم ترتیب 

دهیم که چنین امکانی از طرف معاونت آموزشی فراهم نشد.  

همانطور که گفته شــد وقتی نگاهی به پیرامون مان می اندازیم این گونه برداشت می شــود که بیشتر دانشجویاِن 
کارشناسی در شریف به دالیل مختلف پنج ساله هســتند. اما برای اینکه مطمئن شویم که این تصور حداقل به طور 
حدودی درست است به سراغ چند دانشکده پرجمعیت دانشگاه یعنی مهندسی برق، مهندسی مکانیک و مهندسی 
شــیمی و نفت رفتیم و این موضوع را مورد بررســی قرار دادیم تا بنیاد فکری مان بر باد نباشــد. آماری که مشاهده 
می کنید نشانگر این است که چه کســری از دانشجویان ورودی مهر ٩0 رشــته های تحصیلی شان را در چهار سال 

تمام کردند و چه کسری هنوز مشغول تحصیل هستند. 

البته باید تاکید کرد که این آمار کامال دقیق نیســتند  و خطاهای احتمالی در آن ها غیر قابل انکار اســت، اما به این 
منظور کفایت می کند که دریابیم با وجود اینکه دانشــگاه ســنوات مجاز را چهار ســال اعالم  می کند اما حقیقت 
چیزیســت که در این نمودارها می بینید. هدف از نشــان دادن این آمار تحلیل درســت بودن یا غلــط بودِن پنج 
ساله شدن نیســت، هدف نشــان دادن آن اســت که تصمیماتی که در مورد دانشجویان ســنواتی گرفته می شود 
جامعه کثیری از دانشجویان را شــامل می شــود و بنابراین باید با دقت و وسواس بیشتری نســبت به تاثیرات این 

تصمیم گیری ها بر این جامعه، عمل کرد. 

دانشجوی ارشد: دانشــگاه بــه دانشــجو اصاًل   
سرویســی که در خارج از کشــور به دانشــجوها 
می دهند را نمی دهد اما تعریف اش از دانشــجوی 
تحصیالت تکمیلی تعریف جهانیست. مثاًل اگر به 
اســتاد بگویید بیرون کار می کنم برای همه شــان 
غیرقابل پذیرش اســت. می گویند وظیفه  دانشجو 
درس خواندن و پژوهش است. اگر دانشگاه فقط به 
دانشجویان ممتازش مقرری  خیلی پایین تر از کف 

وزارت کار بدهد بچه ها دنبال کار نمی روند. 

دانشجوی کارشناســی: در چارت آموزشی با   
توجه به واحدهایی که باید بردارند تا چهار ســاله 
تمام کنند، آزمایشــگاه ها و کارهای عملی ای که 
هســت به همه نمی رسد. چون دانشــگاه بیشتر از 
ظرفیِت واقعی اش دانشجو پذیرفته است.  به نوعی 

کسی که نخواهد هم سنواتی می شود. 

دانشجوی ارشــد: می گویند این پولی که به   

عنوان جریمه از بچه های ارشــد گرفته می شود 
خیلی کمتر از پولی  اســت که برای دانشجو خرج 
می شــود. این زمانی معنا پیدا می کند که همان 
سرویسی که برای دانشجوی عادی ارائه می شود 
برای دانشجوی ســنواتی هم ارائه شــود. یعنی 
سرویس بی کیفیت و پایین تری ارائه می شود که 
ارزشــی ندارد مثال خوابگاهی که قابل ســکونت 

نیست.

دانشجوی ارشد: در رویــه  دانشگاه های مختلف   
تبعیض هایی وجــود دارد. اگر دانشــگاه به وزارت 
علوم استناد می کند باید به همه  آن استناد کند و نه 

فقط به جاهایی که خودش دوست دارد. 

دانشجوی کارشناســی: اتفاقا ایــن آیین نامه   
ســنوات تمام کار خوبــی اســت باعث می شــود 
دانشــجوها به موقع تمام کنند و آن هــا را از تنبلی 

درآیند. 

دانشجوی ارشــد: بعضی اســتادها می گویند   
تا مقاله ندهــی نمی گذارم دفاع کنی! این رســماً 
گرو کشی است. مگر دانشــجو ماشین چاپ مقاله 
است؟  اگر می خواهیم دانشــجو را قانونمند کنیم، 
خودمان باید اول پیرو قانون باشیم، نه اینکه خیلی 
از دانشکده ها به دانشجوهایشان بگویند شما اگر تا 
تیر ماه دفاع نکنید یک نمــره از پایان نامه تان کم 
می شود. این حرف مضحک است. به زور نمره یک 

نفر را مجبور کنید که تیرماه دفاع کند.

دانشجوی کارشناسی: درست است که دانشگاه   
با کمبود بودجه مواجه اســت، امــا آن ها باید همه  
تالش شــان را بکند تا کمترین فشــار به دانشجو 
منتقل شــود، نه اینکه او را در یک سوییت چهارده 

نفره بچپانند. 

دانشجوی ارشد: به نظر من اگر کسی پروژه اش   
آزمایشــگاهی بود یک ترم به او اجــازه بدهند که 

بی منت اضافه بماند، چون کار ســخت تری را دارد 
انجام می دهد. کما اینکه امکانات بســیار کمی هم 
در اختیارش قرار می گیرد و آخر سر هم کار به اسم 

استاد تمام می شود.

دانشجوی کارشناسی:  اگــر یک دانشجو به هر   
دلیلی نتواند بعد از چهار ســال درسش را تمام کند 

خوابگاه را از او می گیرند و این عادالنه نیست. 

دانشجوی ارشد: چرا دانشگاه اینقدر دانشجوی   
ارشــد می گیرد وقتی که توانایی حمایت از آنان را 
ندارد؟ ورودی ارشــد از ورودی کارشناسی بیشتر 

است. آیا این قدر استاد داریم؟ 

دانشجوی ارشد: ســاختار مشکل دارد. سیستم   
مشــکل دارد. حاال هم دانشگاه همه چیز را سر یک 
عضو از سیســتم خراب می کند و دارد راحت ترین 

راه حل را انتخاب می کند. 

مهندسی برق

پنج ساله و بیشتر

پنج ساله و بیشترپنج ساله و بیشتر

چهار ساله

چهار سالهچهار ساله

٪ 51
٪ 65٪ 64

٪ 49
٪ 35٪ 36

مهندسی شیمی و نفتمهندسی مکانیک

دانشجوها چه می گویند
هفته گذشته تجمعی در اعتراض به وضعیت دانشجویان سنواتی برگزار شــد. پای صحبت های تعدادی از دانشجوها که در تجمع هفته گذشته شــرکت کرده بودند نشستیم و بد ندیدیم که بخشی از دیدگاه 

دانشجویان معترض را اینجا منعکس کنیم. 
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اعتراف می کنم 
من یک دانشــجوی ارشِد ســنوات تمام هستم. 
آری مــن اعتــراف می کنم که یک دانشــجوی 
سنوات تمام هســتم. اما همه چیز هم دست من 

نبود. 
من فقط اشتباهی بودم آقای قاضی! چه دفاعی از 

خودم بکنم جناب آقای قاضی؟ 
من شــریف تربیت شــدم، من با شــریف بزرگ 
شدم. نه کســی من را می شــناخت نه کسی من 

را می دید. 
همه  فهم بنده از زندگی کار کردن در آزمایشگاِه 
 دانشــکده  مان بــود. الی اتــوکالو و بِشــر و 

کپک ها. 
من ســاده بودم. من همه چیز را بــاور می کردم. 
من باور کردم شعارهایشــان را کــه می خواهند 
امثال من را نگه دارند و برایشــان از ته دل کف و 

سوت زدم. 
من باور کردم کــه می خواهند شــریف به جای 
محل پرواز به محــل فرود تبدیل شــود که اگر 
کمک مان نمی کنند الاقــل چوب الی چرخمان 

نمی کنند. 
من دل کندن نداشــتم اما فکــرش را نمی کردم 
که ماندن را هم  این قدر ســخت کنند. پشیمان 

نیستم، فقط دلگیرم. 
حس فرزندی را دارم که پانزده ســالش شــده و 
پــدر او را از خانــه بیــرون کرده اســت، بدون 
اینکه بــه او یاد بدهــد چطور از پــِس خودش 
بربیایــد. مــن نمی خواســتم پنج ترمه شــوم. 
من نمی توانســتم در چهار ترم بــا بودجه  صد و 
پنجاه هزار تومان و اســتاد نیمه وقت و امکانات 
کم آزمایشــگاهی مقالــه بدهم. مــن مقاومت 
 کردم تــا حد توانم، امــا من توانم کم بــود. بنده 

ضعیف بودم. 
تقصیر من بــود تقصیر دیگران هــم بود. تقصیر 
برنامــه  آموزشــی ای کــه خودشــان چیــده 
بودنــد، تقصیر ظرفیتــی که خودشــان اضافه 
کردنــد وقتــی توانــش را نداشــتند، تقصیر 
 دســتگاهی که هنوز نشــان نام قبلی دانشگاه را 

بر خود داشت. 
من در همه  روزهای تابســتان هم همه  تالشــم 
را کــردم تا متهم نشــوم، اما توان مــن از قدرت 
این سیســتِم خــراب کمتر بود. مــن فکر کردم 
که ما هــم حقی داریــم، فکر می کــردم که بعد 
از چهار ترم هم بــاز ما را آدم حســاب می کنند، 
جول و پالســمان را بیــرون نمی ریزنــد، فکر 
 نمی کــردم دانشــجو بودنمــان تاریــخ انقضا 

داشته باشد. 
من بعضی وقت ها یادم رفت کجا هســتم و همه  
این هایی که می گویند انگار ماِل من نیست. حق 
من نیســت و من اشــتباهی ام. من از اولش هم 

اشتباهی بودم. 
بله مــن یادم رفــت کــه نباید در حیــن درس 
خوانــدن کار کرد، مــن یادم رفت کــه باید فکر 
تشــکیل خانــواده را تا ده ســال آینده از ســر 
بیرون کنــم، من یــادم رفت که تــاوان همه ی 
اشــتباهات آن ها را بایــد به تنهایــی بدهم. چه 
دفاعی از خــودم بکنم من بی دفاعــم. حاال من 
 مانده ام و تقــاص این همــه اشــتباه دیگران و 

بازیگوشی خودم! 

انتقاد از آیین نامه های دانشــگاه در مورد دانشــجوهای 
سنوات تمام چند سالی هســت که در افواه دانشجویان، 
نشریات دانشگاه و محافل مختلف شــنیده می شود. در 
سال های گذشــته روزنامه بارها با پیامک های اعتراضی 
دانشجوهایی مواجه بود که در دوره ارشد ٥ ترمه یا در دوره 
کارشناسی ٥ ساله شده بودند. طبق آیین نامه های دانشگاه 
این دانشجوها در اولویت گرفتن خدمات رفاهی دانشگاه 
نیستند. این یعنی محروم شدن از خوابگاهی که خودش 
کمبودها و مشــکالت زیادی دارد و انتقال به خوابگاهی 
که از اســتانداردهای فعلی هم برخوردار نیست. به این ها 
اضافه کنید هزینه هایی که به شکل مستقیم از دانشجوی 
٥ ترمه با ٥ ساله شده گرفته می شود.  هفته گذشته دانشگاه 
شاهد اعتراض جمعی از همین دانشــجوهای ارشد بود. 
دانشجوهایی که تصمیم گرفته بودند اعتراض خود را به 
شکل آشکارتری به مسئوالن دانشگاه برسانند. تجمع از 
مقابل سلف پسران شروع شد و با حرکت از فضای مقابل 
ابن سینا و با شعارهای »ریاســت دانشگاه، توجه توجه«، 
»جریمه ترم ٥، ملغي باید گــردد«، »قوانین پس و فیل، 
ملغي باید گردد« به سمت دفتر ریاست دانشگاه حرکت 
کردند، و یک ساعتی را در فضای جلوی ساختمان ریاست 
به صحبت با معاونان و مدیران دانشــگاه گذراندند. دکتر 
وثوقی، مهندس بیاتي و دکتر رنجبر در جمع دانشجویان 

حاضر شدند و به سواالت پاسخ دادند. 

بررسی پرونده ها، دانشجوهای بی تقصیر
دکتر رنجبر در جمع حاضران گفت بهترین دانشگاه جهان 
ســختگیري هم دارد. اما باید گفت معترضان دو دســته 
بودند. عده اي که معتقد بودند این قانون نباید اجرا شــود 

و فوراً متوقف شــود. و عده  اي که معتقد بودند وضعیت ٥ 
ترمه ها باید به صورت موردي بررسي شود تا اگر دانشجو در 

ایجاد وضع موجود مقصر نیست مشمول این قانون نشود. 
مهندس بیاتي در پاســخ گروه دوم گفت که بســیاری از 
اعتراضات موردي بررســي شده اســت. آنهایی که عذر 
موجه داشتند، یا استاد در سفر بوده، یا به دلیل مهیا نبودن 
امکانات مثل خرابی دســتگاه هاي آزمایشگاهي بوده از 
پرداخت هزینه معاف شــدند یا تخفیف گرفتند. عده اي 
هم که شرایط شــان قابل احراز نبوده، درخواست ها براي 
احراز شدن شرایط، به دانشکده ها ارجاع شده. این کار هم 
با نظارت دکتر رشتچي و دکتر میرعمادي انجام شده است. 
خالصه این که درخواست ها توسط کارشناسان دانشگاه 

بررسي می شوند و مسئوالن دانشگاه هم نظارت دارند. 

قانونی که هست و نمی شود اجرایش نکرد
یکی دیگر از پاسخ های ارائه شده به دانشجوهای حاضر در 
تجمع این بود که این قانون مصوب هیئت امنای دانشگاه 
است و نمي توان قانون را اجرا نکرد. البته در جلسات آینده 
هیئت امنا می توان در این موضوع تصمیم گیری کرد، نه 
این که چون یک عده مخالف قانون هستند، قانون معطل 
بماند. ضمن این که با وجود قانون پرونده ها مورد به مورد 
بررسي شده و با آنهایي که دلیل ٥ ترمه شدن شان، مربوط 
به خود دانشــجو نبوده همکاري شده است، یا تخفیف یا 

تقسیط یا معاف شدن از جریمه. 
البته تصویب این قانون بــه دوره مدیریت فعلی و قبلی 
دانشــگاه بازنمی گردد و این آیین نامه در زمان ریاســت 
دکتر سهراب پور توســط وزارت علوم ابالغ شده است. در 
دوره های بعد از تصویب هم مخالفان زیادی در دانشــگاه 

داشته است. مسئوالن دانشــگاه معتقد بودند بسیاری از 
دانشجوها خودشان کم کاري کرده اند و حاال این طوالنی 
شــدن تحصیل را گردن بقیه می اندازند و آن ها را مقصر 
می دانند. مهندس بیاتي به این نکته هم اشاره کرد که تنها 
شریف نیســت که این قانون را اجرا می کند، امیرکبیر و 

شیراز و خیلي دانشگاه هاي دیگر هم هستند. 
دکتر وثوقي هم گفت این قانون است و باید برای اجرایي 
شــدنش همه همراهي کنیم و از قانون تبعیت کنیم. در 
عین حال سعي در برطرف کردن مشکالت دانشجویان 
و کمک کردن هم داریم. اما نه این که شــرط بگذاریم که 

قانون باید تغییر کند. 
البته پیش از جلســه ای بین نماینده دانشجویان و دکتر 
فتوحي رئیس دانشگاه و دکتر میرعمادي معاون آموزشی 
و مسئوالن برگزار شــده بود که بررســی مورد به مورد 

درخواست ها حاصل همان جلسه بود. 
 

در حاشیه:
با وجود جــدی بودن فضــای این دســت تجمع ها اما 

دانشجوها بازهم آن را خالی از حاشیه نگذاشتند. 
-  از آن جا که دکتر فتوحی در روز تجمع در سفر کاری بود، 
در جمع حاضر نبود. امــا وقتی رییس دفتر دکتر  فتوحي 
از دفتر بیرون آمد یکي از دانشــجویان فریاد زد که دکتر 
فتوحي آمد. دکتر رنجبر هم در جواب این دانشجو گفت از 
بس در دانشگاه حضور ندارید، حتي رییس دانشگاه را هم 

نمي شناسید. که خنده حاضران را به دنبال داشت. 
-  ســلفي گرفتن با پــس زمینه تجمــع و دفتر رئیس 
دانشگاه هم از حاشــیه های جالبی بود که توسط خود 

معترضین انجام شد.  

آیین نامه چه می گوید؟

گفتیم بد نیست متن آیین نامه  های پرحاشیه این روزها را هم اینجا بیاوریم. 

آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
ماده 15 طول دوره: 

طول مدت دوره در هر سه شیوه حداکثر دو سال مشتمل بر چهار نیم سال تحصیلی است. 
تبصره: در موارد استثایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مجاز است. در هر صورت مدت دوره در هر سه شیوه نباید از 2.٥ سال تجاوز نماید. 
تبصره: چنانچه ارزشیابی پایان نامه غیرقابل قبول باشد، دانشجو مجاز است حداکثر یک نیم سال در مدت مجاز تحصیل در جلسه دفاعیه شرکت و مجدداً از پایان نامه دفاع کند. 

آیین نامه آموزش دوره های کاردانی و کارشناسی
طول دوره ماده 13:

 حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپیوسته ۳ سال و در دوره هاي کارشناســـي پیوسـته 6 ســـال است. در صورتي که دانشجو نتواند واحدهاي 
دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیـت بگذرانـد از دانشـگاه مربـوط اخـراج مي شود.

دانشجوهای ارشد پنج ترمه مقابل دفتر رئیس دانشگاه تجمع کردند

صدای اعتراض
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نیازمند سرمایه گذاری بیشتر 
با وجــود ارتقــای بهــره وری و افزایش عرضه 
منابع، مشــکل تغییرات اقلیمــی و فقر منابع 
رفع نخواهد شد و تغییر در ترکیب عرضه منابع 
و سرمایه گذاری بیشــتر ضروری است. جهت 
رفع مشــکل فقر انرژی و دسترسی همگانی به 
انرژی در ســطح ٥00-2٥0 کیلووات ساعت 
در ســال برای هر نفر، ســرمایه گذاری معادل 
ســاالنه ٥0 میلیارد دالر در 20 سال آتی مورد 
نیاز اســت. این حجم ســرمایه گذاری کمک 
شایانی به رشــد اقتصادی، گسترش آموزش و 
نفوذ بیشــتر فناوری به جمعیت روستایی فقیر 

خواهد کرد. 
جهــت مقابله بــا مشــکل تغییــرات اقلیمی 
و دســتیابی به هدف انتشــار 4٥0 پــی پی ام 
که مطابق با سیاســت جلوگیــری از گرمایش 
جهانی بیــش از 2 درجه ســانتی گراد تدوین 
شده اســت، میزان انتشــار دی اکسیدکربن 
در ســال 20۳0، می بایســت نزدیــک به ۳٥ 
گیگاتن باشد. این امر به کمک حرکت به سوی 
نیروگاه های کــم کربن و توســعه انرژی های 
تجدیدپذیر )با ســرمایه گذاری مــازاد ۳70-

260 میلیارد دالر در ســال عــالوه بر ۳/١ هزار 
میلیارد دالر که معــادل 60تا٩0درصد حجم 
یارانه حامل های انرژی فســیلی است(، تولید 
بیشتر سوخت های زیســتی جهت مصرف در 
بخش حمل و نقــل، جنگل زایــی زمین های 
با خاک کــم کیفیت در راســتای جذب کربن 
بیشــتر در زمیــن، بهبود مدیریــت جنگل ها 
 و افزایــش بهــره وری چراگاه هــا، ممکــن 

خواهد شد. 
شــایان ذکر اســت که دســتیابی به اهدافی 
که ذکر شــد، امر آسانی نیســت و فعالیت ها و 
تصمیماتی در ســطوح محلی، ملی، منطقه ای 
و بین المللــی می طلبد و سیاســت گذاران این 
حوزه می بایســت با نگاه به گذشــته، متوجه 
باشــند که قیمت های بــاال همواره پیشــران 
اصلــی بهبود عملکرد سیســتم منابــع بوده و 
یارانه منابع محکوم به حذف است. یارانه منابع 
که اکنون نزدیــک به یک هــزار میلیارد دالر، 
به طور عمــده در بخش آب و انــرژی پرداخت 
می شــود، موجب مصنوعی بودن قیمت پایین 
منابع و مصرف همراه با اســراف شــده اســت. 
همچنیــن افزایــش آگاهی عمومی نســبت 
به فرصت هــا و خطرهای مرتبط با دسترســی 
به منابــع در جوامع، ایجاد مراکــز با مأموریت 
کاهش تأثیرات دسترســی محدود به منابع بر 
قشر ضعیف جوامع و آموزش افراد جهت تغییر 
الگوی رفتاری در جهــان با منابــع محدود از 
 جملــه اقدامات مهمی اســت بایــد در این راه 

انجام پذیرد.

قیمت منابــع طبیعــی همچون  اقتصادی
انرژی، غذا، آب و مواد در طول قرن حسام قدکساز

بیستم روند کاهشــی داشــت و این روند ضامن رشد 
اقتصادی بود. اما به نظر می رســد که دوران سرخوشی 
قیمت پایین منابع طبیعی به ســر رســیده و با افزایش 
قیمت منابع در ده ســال اخیر، به گمــان برخی دوران 
پایداری قیمت های باال و ریســک فــراوان اجتماعی، 
اقتصادی و محیط زیســتی فرا رســیده است. با کشف 
منابع جدید و ارزان قیمت از یک ســو و پیشرفت های 
فناورانه از ســوی دیگر، امیدواری به عرضه کافی منابع 
تحقق یافت و شــاخص قیمــت منابــع در پایان قرن 
بیستم، نسبت به ابتدای همین دوره، به نصف رسید. با 
چهار برابر شــدن جمعیت جهان در طول قرن بیستم و 
بیســت برابر شــدن حجم تولیدات اقتصادی، چنین 
روندی بســیار شــگفت انگیز بود. ولی رشــد تقاضا در 
سال های اخیر باعث شده تا افزایش قیمت در یک دهه 
اخیر، روند کاهش قیمت در سده بیستم را معکوس کند. 
چنان که جز انرژی، قیمت سایر منابع در سال های اخیر 
به باالترین میزان خود در صد ســال اخیر رسیده است. 
برغم پیشــرفت فنــاوری موانــع موجود بر ســر نفوذ 
فناوری های با مصرف منابع کمتــر در اقتصاد جهانی، 
نبایست نادیده گرفته شود. به خصوص اینکه در بیست 
سال آتی و به دنبال رشد سریع اقتصادی در کشورهای 

چین و هند، ســه میلیارد نفر به 
جمعیت طبقه متوسط جامعه 
جهانی که اکنــون ١/8 میلیارد 
نفر هستند، افزوده خواهد شد و 
این طبقه تقاضای منابع طبیعی 
را افزایــش خواهد داد. رشــد 
اقتصادی در کشورهای چین و 
هند بی سابقه اســت، چنان که 
نرخ افزایش درآمد ســرانه این 

کشورها در چند سال اخیر، ده برابر نرخ افزایش درآمد 
ســرانه جمعیت بریتانیا در دوران انقالب صنعتی بوده 
است. این طبقه از جامعه جهانی تقاضای جهانی خودرو 
تا ســال 20۳0 را دو برابر خواهند کرد و توان پرداخت 
بهای مواد مغذی را دارند. در کشــور هند، سرانه کالری 
مصرفی در 20 سال آتی 20درصد افزایش خواهد یافت 
و سرانه مصرف گوشت در چین 40درصد بیشتر خواهد 
شد. روند افزایشی تقاضای منابع در حالی اتفاق می افتد 
کــه یافتــن منابــع جدیــد و بهره بــرداری از آن ها 
چالش برانگیز و گران قیمت است. در حقیقت، تقاضای 
بســیاری از منابع به نقطه ای رســیده که عرضه منابع 
غیراالســتیک اســت. به عبارت دیگر، واکنش سریع 
عرضه به تقاضای افزایش یافته غیرممکن است و تغییر 
اندک در تقاضا، نوسان شــدید عرضه را به دنبال خواهد 
داشــت . عالوه بر افزایش میزان تقاضــا، عوامل محیط 
زیستی محدودکننده رشــد اقتصادی در 20 سال آتی 
خواهند بود. فرسایش خاک، اســتخراج بی رویه منابع 
طبیعی زیرزمینی، اسیدی شــدن محیط اقیانوس ها، 
جنگل زدایــی، کاهــش جمعیت ماهی هــا، تأثیرات 
غیرقابل پیش بینــی تغییرات اقلیمی و ســایر عوامل 
محیط زیســتی، همگی از موانع تولید بیشــتر منابع و 

رشد اقتصادی هستند.

بهره وری، کلید حل مشکالت
نتایــج مطالعات نشــان می دهد 
که بــه کمک افزایــش بهره وری 
می توان تــا ۳0درصــد تقاضای 
منابع در سال 20۳0 را تأمین کرد. 
در واقع، استفاده بهینه از فرصت 
پیش آمــده به واســطه ارتقــای 
بهــره وری، بیــش از ١00درصد 
تقاضای مازاد زمیــن، 80درصد 

تقاضای مازاد انرژی و 60درصد تقاضای مازاد آب تا 20 
سال آتی را تأمین خواهد کرد. ارزش کل معادل افزایش 
بهره وری در سال 20۳0 در صورت لحاظ منافع محیط 
زیستی از جمله عدم انتشار کربن و عواید حاصل از عدم 
پرداخت یارانه ها، این میزان به ۳/7 هــزار میلیارد دالر 

خواهد رسید.
در صورت تحقق اهداف ارتقــای بهره وری، دغدغه های 
امنیت انرژی نیز کمتر خواهند شد. در حالی که منطقه 
آسیا-اقیانوســیه و اروپا، 80درصد از تقاضای نفت خود 
در ســال 20۳0 را از طریق واردات تأمین خواهند کرد، 
تقاضای نفت در صورت بهبود بهره وری منابع، می تواند 
تا 20درصد کاهش یابد )8۳ میلیون بشــکه در روز در 
مقایسه با ١0۳ میلیون بشــکه در روز(.  از سوی دیگر، با 
توجه به ســهم قابل توجه نفت در بین حامل های انرژی 
بخش حمل و نقــل و تولید برق، در صورت عزم راســخ 
سیاست گذاران جهت تولید سوخت های زیستی نسل 
دوم و کاهش سهم نیروگاه های نفت سوز، تقاضای نفت 
منطقه 7 میلیون بشــکه )دیگر( در روز کاهش یافته و 
ســهم نفت در بخش حمــل و نقل، در ســال 20۳0، از 
7٩درصد به 6۳درصد خواهد رســید )سهم فعلی نفت 
از تقاضای بخش حمل و نقل معادل ٩6درصد اســت(. 
کاهش انتشــار کربن نیز از دیگر تأثیرات مثبت اجرای 
سیاست های ارتقای بهره وری است. با ارتقای بهره وری 
منابع، میزان انتشار دی اکســیدکربن در سال 20۳0، 
به 48 گیگاتن خواهد رســید و نصف مسیر دستیابی به 
هدف ســناریوی  4٥0ppm آژانــس بین المللی انرژی 

برآورده خواهد شد.

پی نوشت:
1.  نوشتار فوق برگرفته از پرونده انقالب منابع بنگاه مکنزی 

)McKinsey(  است.
2.  آمارهای ارائه شده از وب سایت های آژانس بین المللی انرژی، 

مؤسسه اطالعات انرژی و دپارتمان انرژی آمریکا استخراج شده اند.

منابع جدید و ارزان انرژی

انقالب منابع

تقاضای نفــت درصورت 
بهبود بهــره وری منابع، 
می توانــد تــا 20درصد 

کاهش یابد

از بورس چه خبر؟
برجام نهایی شده و تحریم ها در حال لغو شدن است. اما چرا این تأثیرات و توافقات 
تغییری در روند سود شــرکت ها ایجاد نکرده است. کارشناســان می گویند باید 
برجام نهایی شــود و اثرات لغو تحریم ها مانند افزایش صادرات، سهولت دسترسی 
به مواد اولیــه و همچنین تامین منابع مالی شــرکت ها و ســوددهی آن ها نمایان 

شود. همچنین مشکالت داخلی بازار سرمایه مانند نرخ باالی سود بانکی، شرایط رکود اقتصادی و همچنین 
بالتکلیفی در تعیین نرخ خوراک پاالیشــگاه ها نیز مزید بر علت شــده است. دیگر ریســک پیش روی بازار، 

گزارش های شش ماهه شرکت ها است که اکثرا با تعدیل منفی سنگین همراه بودند.

تهدید پژو به افشاگری
مذاکرات خودروساز فرانسوی با ایران خودرو برای بازگشت به بازار ایران آن قدر طوالنی 
شده که صدای پژو ســیتروئن را درآورده و این روزها ایران خودرو را به افشاگری تهدید 
کرده اند و انگار ویروس بگم بگم به شرکای تجاری ایران هم سرایت کرده است. خودروساز 
فرانسوی که بعد از ترک بازار ایران با انتقادات زیادی مواجه شد، می گوید حتی پیشنهاد 

سرمایه گذاری پنجاه پنجاه هم برای تولید مشترک به شریک ایرانی اش داده اما پاسخی نگرفته. حاال پیش بینی هایی 
وجود دارد که پژو قصد دارد از تولید بدون لیسانس محصوالتش با اجناس تقلبی پرده بردارد و شاید از ایران خودرو هم 

شکایت کند. اتفاقی که در شرایط سخت اخیر می تواند ضربه مهلکی بر پیکر نحیف خودورسازان وارد کند. 

اقــــــــــــــــــــــتصادی 1394شاخص آبان   9 شنبه    663 شماره 
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با ورود فیلم چهارصد ضربه تروفو به  هنری
جشــنواره کن در سال ١٩٥٩، گدار داریوش شهنیراد

فریاد خوشحالی سر می دهد. بســیاری این نقطه را آغاز 
جنبشی در سینمای فرانســه که بعدها نام »موج نو« یا 
به طور دقیق تر موج نوی فرانســه روی آن گذاشته شد، 
می دانند. این فیلم با برنده شدن جایزه بهترین کارگردان، 

اعتباری جهانی برای این جنبش کسب کرد.
فرانســوا تروفو، ژان لوک گدار و کلود شــابرول، ســه 
تفنگدار اتفاق جدیدی در ســینمای فرانسه به حساب 
می آیند و در کنار آنان می تــوان از کارگردانان مطرحی 

مانند آلن رنــه، ژاک ریوت، اریک 
رومر و اینس واردا نیــز نام برد. این 
جنبش که از همــان حدود ١٩٥٩ 
تا اواخر دهــه 60 تغییرات عظیمی 
در سینما ایجاد کرد، عمدتا مدیون 
تعدادی کارگردانان نوپاســت که 
پیش از آن فقط هزاران فیلم دیده 
بودند و در مجله »کایه دو سینما« 
نقدهای مهمی نوشــته بودند که 
اغلب حول مفهوم تازه عنوان شده 

»نگره مؤلف« جوالن می داد. 
هدف اصلــی جنبــش، جدایی از 
قواعد ســفت و ســخت سینمای 

کالسیک فرانسه بود که در آن ســال ها شدیدا بر آن ها 
تأکید می شــد، به طوری که بــه زعم بســیاری دیگر 
جایی برای خالقیت در فیلم ســازی باقــی نمانده بود؛ 
همان خطوط روایی ژانری شــده و همان تکنیک های 
فیلم برداری و تدوین تثبیت شــده که از فیلمی تا فیلم 
دیگر تنها اندکــی و آن هم فقط در مــاده، دچار تغییر 
می شد. این سینمادوستان جدید و کم تجربه )در فیلم 
ساختن( با شعار »خودتان دوربین بردارید و فیلمی را 
که دوست دارید، بسازید« با حداقل بودجه و در قالبی 
تجربی شروع به نوآوری های گوناگون در سینما کردند 
تا بلکه شأن هنر را به این حرفه که اکنون صنعتی رو به 

زوال شده بود، باز گردانند.
چهارصد ضربه اولین فیلم بلند فرانســوا تروفو است که 
داســتان کودکی در فرانســه آن روز را روایت می کند. 
آنتوان دوانل )پروتاگونیســت اصلی( در شرایطی سخت 
با پدرش )شــخصیت کمیکی که کمتر چیزی جز کتاب 
راهنمایش برایش اهمیت دارد( و مــادرش )که حضور 
آنتوان را آزاردهنده و غیرقابل تحمــل می داند( زندگی 
می کند. آنتوان یک روز با دوستش از مدرسه فرار می کند 
و همین آغازگر اتفاقاتی می شود که بیش از پیش روابط 
آنتوان با محیط اطرافش و به خصوص بزرگ ترهایی که او 

را درک نمی کنند( را بغرنج می کند.
داســتان فیلم از نگاه همان کودک روایت می شــود و به 
این ترتیب منشی معصومانه می یابد. هر اتفاق تازگی ها 
و جذابیت های خود را دارد و هر موقعیت تجربه ای یک سر 
جدید و پیش بینی ناپذیر اســت. به تدریج که آنتوان در 
طول فیلم به دنبال شــکل گیری هویت خود اســت، ما 
نیز با او بیشــتر همراه می شــویم و به تدریج نوعی حس 
همدردی شکل می گیرد، به طوری که دنیا را از چشمان او 
می بینیم. همین شکل خاصی از رئالیسم اجتماعی انسانی 
که با »اصالت تجربه« همراه اســت، یکــی از مهم ترین 
مؤلفه های موج نو را تشــکیل می دهد. گــدار در اقدامی 

متهورانه تر در از نفس افتاده با نامنظــم کردن کات ها و 
روابط میان قاب بندی ها در تدوین، در راســتای همین 
هدف می کوشــد و نمونه افراطی تر را می توان در فیلمی 
که ژاک ریوت بعدا ساخت، خارج ١، مشاهده کرد. او اجازه 
نداد نماهایی که در آن ها بوم صــدا در تصویر پیدا بود، از 
نسخه نهایی حذف شــوند. گویی تالش می کرد در طول 

فیلم به بیننده یادآوری کند که »این یک فیلم است«.
این تجربه در تمام طول فیلم حضور دارد؛ از حرکت های 
ســریع دوربین و کات های کوتاه در سکانس مونتاژهای 
پرهیجان گرفته تا نماهــای طوالنی در بازداشــتگاه و 
مرکز تربیت نوجوانان که با نماهای 
طوالنی از منظر آنتوان پر شده اند و 
در نهایت صحنه ای که او به سواالت 
روان پزشــک پاســخ می دهــد، با 
فیدهای نامنظم که نوعی احساس 
گیجی و گسستگی یا گسیختگی را 

القا می کنند.
تکراری  داســتان های  برخــالف 
سینمای کالسیک با پرسوناژهای 
قالبی، فیلم ســازان موج نو در پی به 
تصویر کشیدن کاراکترهایی واقعی 
با دغدغه هایی واقعی بودند. آنتوان 
از فاصله ای میان خــود و جامعه و از 
تحکم بی رحمانه ای رنج می برد که بسیاری از جوانان نسل 
دهه چهل و پنجاه نیز آن را تجربه کرده اند. این بیگانگی 
تا جایی پیش می رود که در پایان فیلم، دوســت او که در 
ابتدا تنها کسی بود که کامال متوجه وضعیتش بود نیز به 

فریادهایش پاسخی نمی دهد.
تجارب تروفو در ســبک و فرم و عناصر زیباشناختی، با 
خصوصیاتی متفاوت در فیلم های دیگر موج نوی فرانسه 
دنبال می شــود و تجاربی نوآورانه تر و ساختارشکنانه تر 
به دنبــال آن می آیند. ایــن جنبش الگــو و منبع الهام 
جنبش های مهم ســینمایی دیگری از جمله موج نوی 

آلمان و موج نوی بریتانیا بود.

فیلمی که موج نو را به پا کرد

چهارصد ضربه بر پیکره سینمای کالسیک

دلتا ایکس و خواب است پروانه 
 فیلم های سینمایی دلتا ایکس و خواب است پروانه، در گروه سینمایی »هنر و تجربه« 
اکران می شــوند. دلتا ایکس به کارگردانی علیرضا امینی درباره سیاوش و حمید است 
که با همسران خود راهی شمال می شون. بابک و همسرش بیتا بی خبر به ویالی آن ها 
می روند و این حضور حوادثی را رقم می زند. خواب اســت پروانه نوشــته و کارگردانی 

مزدک میرعابدینی محصول سال 8٩ است و یک درام روان شناســانه به حساب می آید. دکتر علی زمانی روان کاو 
است که جلســات خود را با دوربین ضبط کرده تا از میان مراجعین یک نفر را برای ادامه معالجات انتخاب کند. این 

فیلم 64دقیقه ای به بررسی رابطه روان کاو و مریض می پردازد که ممکن است جایشان با یکدیگر عوض شود. 

شوالیه، بهترین فیلم جشنواره لندن 
درام شــوالیه به کارگردانی آتنا راشل تســانگاری با به تصویر کشیدن تقابل مردها 
روی قایقی در دریای اژه جایزه برتر جشــنواره فیلم لنــدن را از آن خود کرد. پاول 
پاولیکوسکی رئیس هیئت داوران جشنواره که خودش ســال گذشته با فیلم آیدا 
جایزه اســکار بهترین فیلم خارجی را از آن خود کرده است، درباره این فیلم گفت : 

»شوالیه پژوهشی بر ناسازگاری مردها از دریچه نگاه یک فیلم ساز شجاع و اصیل است«. در این مراسم جایزه 
دوســتی که باالترین افتخار بنیاد فیلم بریتانیا محسوب می شود، به دســت ایان مک کلن بازیگر فیلم ارباب 

حلقه ها به کیت بالنشت بازیگر استرالیایی سینمای هالیوود اهدا شد.

رئالیسم در سینما
در گذشــته که دســت بردن در فیلم ها به راحتی 
امکان پذیر نبود، از فیلم ضبط شــده به عنوان سند 
استفاده می شــد و اکنون نیز فیلم های ضبط شده 
به وســیله دوربین های مدار بســته هنوز چنین 
کارکردی دارنــد. به این ترتیب ســینما بر خالف 
هنرهای دیگر، به جز عکاسی که تنها استثناست، 
رابطه ای یکه و خاص با واقعیت دارد. داستان پخش 
فیلم ورود ایســتگاه به قطار در اوایل شکل گیری 
سینما و واکنش جمعیت حاضر در سالن را که اکنون 
خنده دار به نظر می رسد، همه شنیده ایم. اما همه ما 
می دانیم که سینما همیشه چیزی بسیار بیشتر از 
ثبت واقعیت اســت. آندره بازن، نظریه پرداز هنری 
و منتقد سینمایی فرانسوی، حقیقت این هنر را در 
رئالیســم آن می داند؛ نمایش تمام و کمال واقعیت 
بر پرده سینما. منتهی اگر فیلم گرفتن در ذات خود 
همان ثبت کردن واقعیت اســت، پس هر کس که 
دوربین به دست بگیرد، می تواند بهترین فیلم ساز 

شود. اما چرا این گونه نیست؟
بد نیســت نگاهی گذرا به بخش هایی از تاریخ این 
هنر بیندازیم. نخستین فیلم های سینمایی بدون 
فیلم نامه و درواقع مســتندهایی از اتفاقات روزمره 
)برادران لومیر( و همچنین مستندهای خبری بودند. 
کات در سینمای اولیه معنایی نداشت. با ورود مفهوم 
کات به ســینما، تکنیکی که در آن نمایی بالفاصله 
جای خود را به نمای دیگر می دهد، بسیاری امکانات 
بالقوه شکل گرفتند. نخستین کات ها چشم را آزار 
می دادند. برای یک بیننده فیلم در اوایل قرن بیستم، 
نمایی که یک مرد را در حال ســوار شدن به اتوبوس 
نشــان می دهد و بعد از نمایی می آید که همان مرد 
را در حال پوشــیدن لباس در اتاقش نشان می داده، 
یک پرش بی معنا و تعجب آور بــود؛ در صورتی که 
اکنون ما به شکلی کمابیش ناخودآگاه درمی یابیم 
نشــان دادن تمام نماهای میانی ضرورتی نداشته 
است. مثالی تکان دهنده تر، نمای نزدیک یا کلوز آپ 
است. نخستین بار که در سینما تنها سر و شانه های 
یک کاراکتر تمام قاب را گرفته بودند، تماشــاچیان 
با وحشــت و انزجار اعتراض کردند که چرا آن آدم 
را تکه تکه کرده انــد و پایین شــانه اش را بریده اند. 
در ســینمای دهه چهل هالیوود، شــکل خاصی از 
دیالوگ نویســی و بازیگری و تکنیک های تدوین 
وجود داشــت که بیننده را متقاعد می کرد رئالیسم 
فیلم را بپذیــرد؛ اما بیش از آن که بــه خود واقعیت 
موجود مربوط باشد، به این حقیقت باز می گشت که 
بینندگان به این تکنیک ها عادت کرده بودند. پس 
از مدتی که قراردادی بودن این تکنیک ها آشکار شد، 
تکنیک های جدیدی در میان فیلم سازان مستقل 
ظهور کردند که حس واقعیت را بهتر القا می کردند. 
به طور کلی می توان دریافت که رئالیسم امری نسبی 
است که با توجه به جریان های غالب و عادات فکری، 
چه روزمره و موضع هایی که عمــوم در برابر یک اثر 
هنری اتخاذ می کنند، تعیین می شود. هر سبکی در 
پس زمینه سبک ها و عادات پیشین ادعای رئالیسم 
می کنــد و در این میــان تکنیک هــای گوناگون 
برای القای حس رئالیســم با توجه به تکنیک هایی 
که تاکنون اســتفاده می شــدند، تعیین می شوند.

دریچه هنـــــــــــــــــــــــــری

عکاس باشی

داینامیک رنج یا محدوده پویایی
شاید این اصطالح را در مورد دوربین های دیجیتال زیاد شــنیده  باشیم. داینامیک رنج 
یک کمیت قابل تعریف است که تنها به دوربین ها ختم نمی شود. لوازم الکترونیکی اعم 
از نمایشگرها و ثبت کننده های تصویر و صدا، بسته به قدرت پردازشگرشان قادر به ثبت 
در تعداد محدودی کانال هستند. بنابراین خیلی از مواقع ممکن است سیگنال دریافتی 
به جای آن که دقیقاً ثبت شود، به دلیل ضعف پردازشگر تقریب  زده شود و به نزدیک ترین 
کانال فرستاده شود. این موضوع باعث می شــود تا بین ثبت شما و واقعیت اندکی تفاوت 
ایجاد شود. به زبان ساده تر در دوربین ها داینامیک رنج همان تعداد درک خاکستری های 
متفاوت بین سفیدی کامل و سیاهی کامل است. شاید برای تان جالب باشد که این کمیت 
 Nikon برای چشم انسان چیزی در حدود ١0 تا ١4 اســت. و برای مثال در مورد دوربین
D810 این کمیت، با اندکی تنظیمات، در حدود ١٥ است. به طور کلی در عکاسی مزیت 
کار کردن با آنالوگ نسبت به دیجیتال همین داینامیک رنج باالتر است. برخی از فیلم های 

مخصوص عکاسی آنالوگ هستند که داینامیک رنجی تا حدود 20 را ثبت می کنند. 
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راستش اول ما هم مثل شما جا 
خوردیم! ساعت 9 صبح نشده 
بود که دانشجویان ناگهان به 
صدای جاروبرقی برگشتند. 

چند نفری سعی کردیم با 
گذاشتن هدفون به مطالعه 

ادامه دهیم اما بعد از نیم ساعت 
کار باال گرفت. مسئول نظافت 

تک تک افراد را بلند می کرد تا 
مبادا آشغالی، گرد و خاکی جا 
بماند. آخرش هم که با تعجب 

خارج می شدیم جارو کشیدن 
سالن به آن بزرگی تموم نشده 

بود.

عجایب مدیریت
مدیریت عجیب بــود. آخر 
ما دیدیم آســمان که بنفش شــد، توافق هم که 
شــد، ایران هم که رفت جام جهانی. حاال کاری 
نداریم داور چه کارمان کرد، شــوت مسی خوب 
بود یا حقیقی بد پریــد؛ این ها به کنــار، ما فکر 
کردیم مدیریت اصلی شاه کلیدش را به همه داده. 
رفتیم پیشــش گفتیم: ببخشــید، چته؟ گفت: 
خیلی لحنت بد بود، اصال استعفا می دم، من که 
این همه زحمت می کشــم، بیست و چهارساعته 
اینجام، اصال هم الزم نیســت طوِل یه شــهر رو 
صد بار وجب کنی تا پیدام کنی! اینه دستمزدم؟ 
خجالت نمی کشــی؟ هیچی، ما هــم خجالت 
کشیدیم و برگشتیم.  دوستی دارم که می گفت 
پارسال وضعیت بهتر بود. می گویم: اینکه می گی 
بهتر، یعنی االن »به«ه؟ واال االن »تَر« هم نیست. 
حالم گرفته شــد رفتم روی صندلی های جلوی 
ساختمان ابن سینا نشســتم یک چای بخورم، 
نفِس عمیقی کشــیدم توی این هوای دل انگیِز 
پاییزی. یکی جلو آمد گفت: پولش را بده! گفتم: 
چه شــده اخوی؟ گفت: االن مهلت مجاِز تعیین 
شده برای نفس کشــیدن طبِق تقویم آموزشی 
دانشــگاه گذشــته. مگر فرِم  »ب« را نخواندی؟  
به ازای هر نفس در روز شــما باید پنج هزار تومن 
جریمه بدهــی، تازه بدون جریمــه چای برایت 
حســاب کردم. گفتم: حاال برای مــا راهی ندارد 
که ندهیم؟  دانشــجوییم، بعدش هم ســربازی 
داریم، هشتمان گرِو شیشــمان است. یک فرم 
داد دســتم گفت برو این را بده به طبقه  سه اتاق 
اول، امضا کنند، ده تومن بده به اتاق کناری، وقتی 
آمدی پایین جلوی همین دفتر انگشتت را بگذار 
زمین پنج دور دورش بچرخ، بعدش اگر توانستی 
ده متر مستقیم راه بروی شــاید توانستم کاری 
برایت بکنم. گفتم چرا حــاال این قدر پول بدهم؟ 
گفت دانشگاه نیاز دارد، پِی سردر خالیست، باید 
پُرش کنیم حرف اضافی نباشــد.  از آن بگذریم، 
یک معلم ورزش داشتیم، می گفت صدا از کسی 
بشنونم نمی گذارم پای هیچ کس به توپ بخورد. 
آخر مگــر ما چه کار کــرده بودیم کــه این طور 
می کرد؟ ما هــم یک روز اعتــراض کردیم هیچ 
کدام  شلوار ورزشی و کفش نیاوردیم. اصال برای 
چه می آوردیم وقتی نمی گذاشــت بازی کنیم؟ 
روی دفترهایمــان هم نوشــتیم: »تحریِم زنِگ 
ورزش«.  هر کلمه اش را روی یک برگه نوشتیم. 
برگه  تحریمش دسِت من بود. یکی از کالس بغلی 
جلو آمد گفت: این تحریِم چیه؟ گفتم: سپ بالتر 
رشــوه گرفته، کارای ریودوژانیرو واسه المپیک 
خوب پیش نمی ره، اون یارو شــاعره رو انداختن 
زندان، مردم آفریقا نصفشــون گرسنه ان، ما هم 
تحریم کردیم.  نگاهــی انداخت گفت: حاال فک 
کردم چی شــده! رفت ســر کالس.  یکی دیگر 
آمد گفت: داداش نوشتی نخریم. چی رو نخریم؟ 
گفتم: شــما کال هر چی بهــت دادن نخر. معلم 
ورزش را دیدیم که کیفش را برداشــت که برود، 
خودش فهمیده بــود وقتی کــه دانش آموزی 

نباشد، به معلم هم نیازی نیست. 

این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به همه سنوات تمامی ها، تقدیم می کنیم به این شریفی هایی که انگاری فقط 
چند نیم سال شریفی به حســاب می آیند و به خاطر چند واحد باال و پایین، ناگهان برچسب شریفی بودنشان می افتد 
و دیگر قرار اســت آب خوش از گلویشــان پایین نرود. تقدیم می کنیم به همه اتاق های ١٥ نفره. تقدیم می کنیم به 
دانشگاهی که کارت دانشــجویی اش در شــهر حکم عالمت می تی کومان را دارد و در محیط خودش دانشجو چیزی 
بیشــتر از یک موجود که روی صندلی های سفت می نشــیند و غذای ارزان می خورد نیست. خالصه اصال به شریفی 

بودنتان دل نبندید که به شبی بند است!

تقدیم می شود به ...

صفحـــــــه آخـــــــــر

مکالمه تلفنی زیر بین یک اســتاد 
حق التدریسی و مدیر گروه یکی از دانشکده ها در یکی 
از دانشگاه های کشور قازقولکستان اتفاق افتاده است 
و هیچ ربطی به کشــور عزیر ما ایران و دانشــگاه های 

محترم ندارد.
 من - سالم دکتر  ) ســالم، چی شده بهم زنگ زدی؟ 
جنابعالی که ســایه ات سنگینه و ســال تا سال از من 

حق التدریس سراغ نمی گیری.(
دکتر الف -  ســالم خانم....، حال شما؟ خوب 
هستین؟ خانواده خوب هســتن؟ )دارم مهربان 

حرف می زنم، بفهم!(
من - خیلی ممنون، سالم می رسونن، شما خوب 
هستین؟ )برو سر اصل مطلب، مردم از نگرانی؛ کدام 

یک از سوتی هام لو رفته؟(
دکتر الف -  تشکر، شما این ترم با دانشجوهای 

رشته حسابداری، کالس داشتید درسته؟
من -  بله، البته دو گروه شان با من درس داشتن،  
بقیه با خانم )س( بودند. )هر ســوتی که می خواهی 

بگویی کار من نیست کار )س( بوده.(
دکتر الف - یک مشکلی پیش آمده در مورد دو تا 

از دانشجوها،...
من -  ..........   )سکوت! دارم ســکته می کنم یاد تمام 

گناهانم افتادم، حرفم را آماده می کنم...(

دکتر الف - می خواستم ازتون تقاضا کنم دوباره 
روی برگه هاشــون یک نگاه بیندازید نمرشون 
کمتــر از اونیه که باید!  )دســتور می دهــم که در 
تعطیالت بین دو ترم؛ این همه راه را بلند شــوی بیایی 

دانشگاه و دوباره برگه ها را ببینی.(
من -  شما می فرمایید چشم، ولی دکتر من اصوالً 
نهایت ارفاق رو در حق دانشجوهای این رشته 
که اصوالً پایه ریاضیاتشان ضعیف است انجام 
می دهم.  )ضمن انجــام پاچه خواری هــای الزم، در 
تعطیلی بین دو ترم حوصله ندارم بیام دانشگاه، تو هم 

بیکاری ها؟(
دکتر الف -  بله! بله! متوجه هستم ولی یک نگاه 
دیگر رو ورقه اینها داشته باشید، یک مساعدتی 
هم  اگر بکنید، من ممنون می شوم.  ) خنگ خدا! 
یک چیزی هســت که من رو کردن هیــات علمی تو 
همین جــوری حق التدریــس مونــدی، دارم می گم 

بهشون نمره بده.(
من - خواهش می کنم، باشــه، حتماً این کار رو 
می کنم ولی بعید می دونم نمره این دانشجوها 

تغییر کنه. ) خودم را به خنگی زده ام.(
دکتر الف - اگر یک مســاعدتی داشته باشید، 

ممنون می شوم ) دیگه ازین واضح تر بگم؟(
من - حاال اسم شان چی هســت؟ )فوراً تصمیم 

گرفتم که جلویش بایستم، دستوری نمره نمی دهم.(
دکتر الف - خانــم )ل( و آقای )ب(، خانم )ل( رو 
معاون آموزشی دانشگاه معرفی کرده اند. )منم 

گرفتارم به خدا! این ها رو پاس کن برن، خالص شم.(
من - آهان! می دونم کــی رو می گید. این خانم 
واقعاً شایستگی پاس شدن نداره ها! چه جوری 
بگم؟ دانشجوی مسئله داری هم هست. تعداد 
غیبت هاش هم خیلی بود. در کل شاید سه جلسه 
در کالس حضور داشــت. امتحان میان ترم هم 
نداده. ) این آقای )ب( رو کــه از رو فامیلیش فهمیدم 
فامیل کی هســت. این دختر هم که....یک نقطه مثبت 

تو کارنامه اش پیدا کن من به خاطر اون پاسش کنم.(
دکتر الف - بله! )نه!!!!!!!!!!!!!!!!!!(

من - بازم هر چی شما بگید. ) ترسیدم و تردید دارم 
که جلوی شما رئیس روئسا بایستم یا نه؟(

دکتر الف - به هر حال ورقه هاشون رو ببینید، 
اگر خواستید یک مساعدتی بکنید، روز جمعه 
به دستور معاون آموزشی، مسئول آموزش میاد 

و فرم ها رو براتون میاره.  )بدون شرح!(
من -  باشه، یک نگاهی رو ورقه ها میندازم. ) نمره 

نمی دهم(
از اینجا به بعد تلفن خیلی معمولی پیش رفت و شــرح 

الزم ندارد.

0914.6314: ســالم، لطفــاً اطالعیــه مربــوط به 
اردو هاي قم جمکــران را اصالح فرماییــد. اردوهاي 
سال گذشــته هم ســه و پانصد بود. افزایش هزینه به 

خاطر بیمه کردن بوده است.

   االن اصالح شد.
0912.4419: نام کارگردان نمایش اژدها بر دوش اشتباه 
درج شده. شارمین میمندي نژاد صحیح است. ممنون.

   ممنون از تذکرتون.

0939.4566: علیرضا جون خیلی دوســت دارم. تو 
بهترین هم اتاقی هستی. از طرف پوری جون.

   چندلر و جویی هــم اینقدر صمیمی 
نبودن! :-(

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه
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اندر مصائب یک استاد حق التدریسی
الهام نیکرام
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