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 انتخابات هایی 
با حداقل کاندیدا

انتخابات ریاست جمهوری 
تنهــا بــا یــک کاندیــدا؛ 
ایــن رویــداد سیاســی را 
در تعــدادی از کشــورها 
دیده ایم. نزدیک ترینشــان 
هم گذشته کشور دوســت و برادر امروز، عراق. 
صدام، قذافی، لوکاشــنکو، عمرالبشیر، مبارک 
و امثال این ها کسانی اند که در چنین انتخاباتی 
برگزیده می شوند. برگزاری چنین انتخاباتی آثار 
ناخوشایندی برای وجهه سیاسی کشورها دارد. 
اجتناب از این آثار برای تعدادی از دولت ها چنان 
جدی اســت که برخی از آن ها برای فــرار از آن 
رقبایی ردیف می کنند که حتی خودشان هم در 
رقابت جدی نیستند و شــاید هم به نامزد اصلی 
رأی دهند. نمونه هایی از این دســت را به راحتی 

در نزدیکی خودمان هم می یابیم. 
تعدادی از انتخابات های برگزار شده در دانشگاه 
طی دو سال گذشته ظاهری شبیه انتخابات های 
تک گزینه ای داشــته اند. از انتخابات شــورای 
صنفــی در دانشــکده ها کــه به دلیــل به حد 
نصــاب نرســیدن نامزدهــا برگزار نشــده اند 
تــا انتخابات هایــی که همــه نامزدها شــانس 

انتخاب شدن را دارند. 
همه ما و صد البته نگارنده، به خوبی می دانیم که 
دلیل تک نامزدی برخی انتخابات در دانشــگاه 
دیکتاتــوری نیســت. اینجا قذافی یــا صدامی 
وجود نــدارد که تنهــا گزینه بله به خــود را در 
برابر مردمش قرار دهد. پس دلیل این شــباهت 

ظاهری و بی معنا بین این دو انتخابات چیست؟
در واقع در نمونه اول دیکتاتور بــا حذف رقبا به 
انحای مختلفی مانند خشــونت، فشار اجتماعی 
و... مردم را به پذیرش خــودش مجبور می کند. 
اما در گزینه دانشگاه چه عاملی باعث تنها ماندن 
یک نامزد انتخابات در یک دانشــکده یا دانشگاه 
می شــود؟ بدون شــک اینجا نامزد مورد نظر با 
قــوه قهریه رقبــای احتمالی را از میــدان به در 
نکرده اســت. این ماییم که انتخابات را به شکل 
تک نامــزدی و رأی آری به تنهــا گزینه موجود 
تبدیل کرده ایم. اما چطور؟ در نمونه دانشگاهی 
این مردم هستند که با خالی گذاشتند عرصه ای 
که مانــع جــدی و واقعی برای حضورشــان در 
آن وجــود نــدارد، خودشــان و دیگــران را 
 به ســوی شــرکت در انتخابــات تک نامــزدی 

سوق می دهند. 
خالی گذاشتن عرصه فعالیت و حاضر نبودن در 
جایی مثل شورای صنفی که با زندگی روزمره و 
غرزدن های هرروزه ما به اوضاع دانشــگاه همراه 
است، نشــان بی تفاوتی ماســت؟ این بی تفاوت 
بودن با نارضایتــی و دل چرکینی مــا از اوضاع 
آشفته چه نســبتی دارد؟ شــاید گریز از قبول 
مســئولیت ها و دردســرهایی که الزمه ورود و 
فعالیت در هر حوزه ای اســت، جواب این سؤال 
باشد. پاسخی دم دستی و ســاده که بدون شک 
گویای همه چیز نیســت. راســتی چرا شرکت 
در انتخابــات تک نامــزدی را به مشــارکت در 

فعالیت ها  ترجیح می دهیم؟

سرمقاله

همه چیز از اواخر فروردین ۹۴ 
آغاز  می شــود. لیگ  فوتسال 
بیــن دانشــکدهای، بــرای 
برگزاری مسابقاتی موسوم به 

»همبستگی استاد و دانشجو«  ...

حکایت  » تربیت«

دکتر محمدمهــدی نایبی، اســتاد دانشــکده برق از 
صفحه  3 برگزاری بزرگ ترین کارگاه آموزشی ...  

جزایر مســکونی به علت بــاال آمدن آب محو شــده اند، 
صفحه  6 آتش سوزی جنگل ها غیرقابل کنترل است  ...  

همراه با ظهور عنوان بندی ابتدایی فیلم، تصاویری که 
صفحه  7 داخل ماشینی...  

پاریس از آن هیچکس نیستداغ مثِل خاورمیانهکارگاه بین المللی رادار

مرتضی یاری

صفحه  3 

صفحه  2 

گفت وگو با  مدیر تربیت بدنی دانشگاه در مورد نارضایتی دانشجوها 

اعتراض جمعی

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
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پایانی برای  زورگیری ها
صفحات  4 و5 
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برای تردد در طرشت
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صعود به شاهوار
این هفته، 28 و 2۹ آبان، گروه کوه برنامه صعود به قله شاهوار ویژه پسران را تدارک 
دیده اســت. این قله نزدیک به ۴000 متر ارتفاع دارد و بام اســتان ســمنان است. 
جلسه توجیهی ســاعت 12، 2۴ آبان در ســاختمان شــهید رضایی است و پیش 
 ثبت نام هم در ســایت انجام می گیرد. برای تماس با سرپرست هم از آدرس ایمیل

benyamin.sedeghi@yahoo.com اســتفاده کنید. ناگفته نماند که این برنامه فقط شامل صعود نیست 
و اگر در برنامه شرکت کنید، از جاذبه های فرهنگی استان ســمنان هم بازدید می کنید. اگر وسایلی مثل کیسه 
خواب و کوله ندارید هم هیچ نگران نباشید. گروه وسیله برای امانت دادن دارد. فقط همت کنید و ثبت نام نمایید.

مجمع فناوران خانواده شریف
احتماالً مطلع هســتید که امسال پنجاهمین سالگرد تأســیس دانشگاه است و به 
این مناسبت برنامه های مختلفی برگزار می شود. از طرفی این هفته، هفته جهانی 
کارآفرینی هم هســت. به این مناسبت نمایشگاه دســتاوردهای خانواده فناوری 
شریف برگزار شــده که در روزهای سه شنبه و چهار شــنبه 2۶ و 2۷آبان در فضای 

آزاد دانشگاه برپاست. در این نمایشگاه شــرکت ها  و مراکز مختلفی از خانواده شریف، دانشجویان، استادان و 
فارغ التحصیالن حضور دارند. از جمله شــرکت ها و مراکزی که در این نمایشگاه غرفه دارند، مرکز کارآفرینی 

شریف، گروه صنعتی گلرنگ، ایرانسل، سینا شیشه و... هستند.
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اعتراض جمعی از دانشجوهای فعال ورزشی دانشگاه به اوضاع تربیت بدنی از اخبار ثابت این ترم  دانشگاه است. به همین خاطر در کنار گزارش اتفاقات این ماه ها و یادداشتی از یکی از دانشجوهای گفت وگو
ورزشکار دانشــگاه، با دکتر قلی پور، مدیر تربیت بدنی دانشگاه هم گفت وگو کردیم و پاســخ های تربیت بدنی را به 

گالیه های موجود شنیدیم. مبنای سؤاالت هم بندهای مختلف بیانیه معترضان بود. 

عده ای معتقدند که برخورد مسئوالن تربیت با 
دانشجویان، غیرمسئوالنه بوده است.

اردیبهشت ماه، جلســه ای با دکتر وثوقی وحدت گذاشته 
شد و قرار شد که بچه های شورای صنفی بیایند و صحبت 
کنیم. قرار بر این شد که نظراتشان را برای برنامه ریزی آتی، 
به تربیت بدنی ارائه کنند که این اولین و آخرین جلسه با این 
عزیزان بود. این دوستان اصاًل اینجا نیامده اند که من بخواهم 
برخورد مسئوالنه یا غیرمسئوالنه داشته باشم. باید از خیلی 
از دانشجویانی که برای کارهایشان مراجعه می کنند، سؤال 
کرد که آیا برخورد ما با دانشــجویان غیرمســئوالنه بوده 
است. این دوستان که از تاریخ جلسه به بعد اصاًل مراجعه ای 
نداشته اند، مالک برخورد غیرمســئوالنه را بر چه مبنایی 
گذاشــته اند؟ در افتتاحیه المپیاد دانشگاه، از سی دانشجو 

استفاده کردیم که از هر دانشکده، دو نماینده بود.
مطرح می شود که تصمیمات غیرکارشناسانه 
و مخرب و آســیب به تأسیسات ورزشی سالن 

استاد جباری صورت گرفته است.
کارشناس تعریف دارد. این عزیزان به اموری ورود می کنند 

که هیچ تخصصی در آن ندارند ولی ورود می کنند. درمورد 
سالن استاد جباری، ما تعمیر کردیم. چه آسیبی زده شده 
اســت؟ متخصصان می گویند که کف پوش نهایت بعد از 
8 سال از کار می افتد، این کف پوش بیست سال از عمرش 
می گذرد. می گویند کف پوش را خــراب کردید. تمام امور 
انجام شده در سالن استاد جباری بر اساس شکایات و نظرات 
دریافتی از سوی استفاده کنندگان بوده است. تعمیرات  زیر 
نظر مسئول محترم تأسیسات و ساختمان دانشگاه انجام 
شده است که توسط یک سری متخصص انجام شده است. 

در مورد اینکه گفته می شود تیم های ورزشی 
دانشــگاه از جمله کشــتی، ژیمناستیک و 

شطرنج تعطیل شده اند، توضیح بفرمایید.
کشتی ما بوده، خودشان تعطیل کردند. ماه رمضان خودشان 
تعطیل کردند. بعد از ماه رمضان مدتی به تعمیرات خورد، 
االن هــم دارند تمرین می کنند. شــطرنج اصاًل دانشــجو 
نیامده است که تمرین کند. درمورد ژیمناستیک، 2۶ سال 
است که من اینجا هســتم، برای پسرها یک جلسه تمرین 
هم نداشــتیم. فقط یک برهه اقدام به برگــزاری تمرینات 

ژیمناستیک کردیم که کمتر از یک سال بود. تمرینات فقط 
برای خانم ها داشــتیم و خانم مرادی مربی ژیمناستیک ما 
بودند که بــا دخترها تمرین داشــتند، آن هم حداکثر پنج 
شش نفر می شدند. خانم مرادی تا اردیبهشت تمرینات را 

آمدند و رفتند خارج که برمی گردند.
مربی ای هم اخراج شده است؟

هیچ مربی را اخراج نکردیم. یک خانمی در اتاق بدنسازی 
ســونا جکوزی بود که ما ســونا جکوزی را به دلیل کمبود 
اکسیژن بســتیم. متخصص از وزارت ورزش و یک پزشک 
را آوردیــم، بررســی کردند، اعــالم کردند کــه این زیر 
اکسیژن نیست، به سالمت افراد لطمه می زند. اگر تمرین 
و ســونا جکوزی هم تعطیل نمی شــد، این خانم را بنده 
نمی پذیرفتم چون کارت مربیگری نداشــته اســت. تنها 
مورد همین خانم بوده است. یک مورد بیاورید که ما کسی 
را اخراج کرده باشــیم.  وقتی ۶0درصد اماکن ورزشــی و 

دفاتر اداری ما زیر تعمیرات می رود، مشکالتی هم دارد. 
درحال حاضر فعالیت های ورزشی تربیت بدنی 

در چه شرایطی است؟
سال ۹۳، فقط یک مسابقه فوتســال برگزار شده، اما در دو 
ماه و نیم اول سال، فقط در هشــت رشته ما در اینجا برگزار 
کردیم. در حال حاضر ســالن خالی نداریم و دو تا ســالن 
هم سه هفته است که درگیر مســابقات است. در گذشته 
سالن به دانشجو داده نمی شــد، اما اجاره داده می شد. چرا 
از شورای صنفی کسی اعتراضی نکرد؟ یک سالن ما صبح تا 
شبش درگیر اجاره بود. امسال دخترهای دانشگاه در رشته 
والیبال، 12 تیم، 11 تیم بسکتبال دختران، فوتسال 1۴ تیم 
شرکت کردند. زمانی که سالن ها در طول روز دارند فعالیت 

می کنند را با گذشته مقایسه کنید. 

گفت وگو با  مدیر تربیت بدنی دانشگاه در مورد نارضایتی دانشجوها

اعتراض جمعی
با حکم وزیر ارتباطــات و فناوری ارتباطات،   
دکتــر حدادپــور به ســمت سرپرســت 
پ    ژ وهشگاه فضایی ایران منصوب شد. دکتر 
اســتاد دانشــکده هوافضا و عضو برجسته 
انجمن علمی ســازمان هوا فضاست. برای 

ایشان آرزوی موفقیت در این سمت را داریم.
قابل توجه پســران عالقه مند به فوتســال،   
مدیریت تربیت بدنــی هماهنگی هایی را با 
سالن فوتسال شهید قهرمانی انجام داده است 
و دانشــجویان می توانند روزهای سه شنبه 
از ســاعت 18 تا 1۹:۳0 از این سالن استفاده 
کنند. مسلماً همراهی دانشجویان اقدامات 

این چنینی را تداوم می دهد.
انتشارات علمی دانشــگاه به تازگی دو جلد   
کتاب بــا عنوان هــای ســامانه انرژی های 
تجدید پذیر بــرق خورشــیدی و طراحی 
مدارهای منظق دیجیتال وریانی منتشــر 
کرده اســت. کتاب اول نوشته سیدمحمود 
هاشمی نژاد و کتاب دیگر ترجمه دکتر بیژن 

علیزاده و مهندس احسان است. 
کانون تئاتر کارگاه نمایش نامه نویســی در   
روز های دوشنبه از ساعت 15تا18 برپا کرده 
است. هزینه شرکت در این کالس برای 10 
جلسه، 50هزار تومان اســت. کالس ها هم 
با تدریس احســان عرفانــی در کالس یک 

ساختمان شهید رضایی برگزار می شود. 
برنامه مدیریت مصرف انرژي در دانشــکده   
مهندسي انرژي که از پاییز سال 1۳۹۳ آغاز 
شده، همچنان ادامه دارد. براساس قبض های 
شــرکت گاز ایــن برنامه موجــب کاهش 
۳0درصدی هزینه هــا در ماه های تیر تا مهر 
نسبت به ســال گذشته شده اســت. به امید 

گسترش این برنامه در دیگر جاهای دانشگاه.
دوشــنبه این هفته، 25 آبان نشســتی در   
دانشــکده برق با موضــوع بررســی ادامه 
تحصیل در خارج کشــور برپاست. باتوجه به 
اینکه ایــن موضــوع دغدغه بســیاری از 
شریفی هاست، به نظر می رسد که با استقبال 
گسترده ای در میان دانشجویان مواجه شود. 

دســتورالعمل جدیــد نــگارش پایان نامه   
برای مقاطع کارشناســی ارشــد و دکتری 
روی ســایت  library.sharif.ir کتابخانه 
مرکزی قرار گرفته است. اگر دانشجوی این 
مقاطع هستید، زودتر تغییرات را رصد کنید 
تا خدایی نکرده برای نوشــتن پایان نامه به 

مشکل برنخورید. 

کارآفرین های موفق در دانشکده فیزیک
امــروز مرکز کار آفرینی از ســاعت 1۳تا15 بیســت و دومین نشســت از ســری 
نشست های با کارآفرینان موفق شــریفی را در آمفی تئاتر دانشکده فیزیک برگزار 
می کند. مهمان این برنامه دکتــر طیبه قدس الهی، مدیر عامل شــرکت نانو مبنا 
ایرانیان و ورودی ۷0 فیزیک و فارغ التحصیل ۷8 نانو تکنولوژی شــریف اســت. از 

برنامه های دیگر مرکز کارآفرینی، هم آموزی شش کاله تفکر است که روز دوشنبه 25آبان، از ساعت 15تا1۷ 
با ارائه آقای محســن اعتصامی در سالن جلســات مجتمع خدمات فناوری برپاســت. هفته دیگر هم مرکز 

برنامه هایی به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی دارد که در شماره های بعدی به اطالعتان خواهیم رساند. 

جذب امریه سربازی
اندیشــکده امن اندیشــان، وابســته به شــرکت صنایع الکترونیک ایــران، از بین 
فارغ التحصیالن کارشناسی ارشــد و دکتری تخصصی شریفی برای انجام پروژه های 
پژوهشی امریه می گیرد. اگر رشته تان مخابرات، علوم و مهندسی کامپیوتر، ریاضی و 
رمز است می توانید برای این کار داوطلب شوید. البته اگر می خواهید داوطلب شوید، 

برگ اعزام باید بدون مهر غیبت و معدل هم باالی 1۶ باشــد. اگر شرایط ذکر شده را دارید، هرچه زودتر با شماره 
۶۶15۹1۷۹، آقای عبدالملکی تماس بگیرید. بعد از آن باید منتظر اعالم زمان مصاحبه باشید. کسانی که هنوز 

دانشجو هستند هم حواسشان را جمع کنند که معدلشان پایین نیاید. شاید باز هم از این فرصت ها پیش آمد.

عکس خبری

انتخابــات انجمن اســالمی دانشــجویان از 
یکشنبه تا سه شــنبه هفته گذشــته، مقابل 
دفتر انجمن و در همکف ابنس برگزار شــد و 
با اســتقبال اعضای انجمن مواجه شد. در این 
انتخابات ۹ نفر کاندید شدند و درنهایت ۷ نفر 
به شورای مرکزی راه می یابند. به نظر می رسد 
رأی دهندگان انتظاراتــی از انجمن دارند که 
شورا و خود آن دانشــجویان باید برای تحقق 
آن  ها آستین باال بزنند. نتیجه انتخابات پس از 

تأیید نهایی، اعالم می شود. 



 ۳

کارگاه آموزشی توصیه نامه
بسیاری از کسانی که قصد اپالی کردن دارند، با این مشکل مواجه هستند که برای 
توصیه نامه، سی وی و... چه بنویســند. اگر شما هم با این مشــکل مواجه شده اید، 
کارگاهی که مرکز زبان ها و زبان شناســی برگزار کرده است، چاره کارتان است. این 
کارگاه با هزینه ۳0هزار تومان در اتاق سمعی بصری مرکز زبان ها در روز چهار شنبه، 

 ،)recommendation letter( 2۷ّآبان از ساعت ۹تا12 برگزار می شــود و در آن مباحث نگارش توصیه نامه
سی وی )CV( و اس او پی )SOP( به زبان انگلیسی با تدریس علیرضا پیرزاده آموزش داده می شود. برای ثبت 

نام به خانم فخاری، همکف ابن سینا، مرکز زبان ها و زبان شناسی مراجعه کنید. 

کارگاه بین المللی رادار 
دکتر محمدمهدی نایبی، استاد دانشکده برق از برگزاری بزرگ ترین کارگاه آموزشی 
بین المللی رادار و صنایع وابسته در خاورمیانه، در دانشــگاه خبر داد. آزمایشگاه رادار 
و جنگ الکترونیک دانشگاه صنعتی شــریف با همکاری IEEE بخش ایران و شاخه 
دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی شــریف در نظر دارد بزرگ ترین کارگاه آموزشی 

بین المللی رادار و صنایع وابسته در منطقه خاورمیانه را با شرکت استادان برتر داخلی و خارجی با حضور متخصصان 
و دانشجویان برجســته داخلی برگزار نماید.  این کارگاه در روزهای 10تا 1۳ اســفندماه امسال در دانشگاه برگزار 

می شود. اگر باز هم اطالعات بیشتری می خواهید به سایت www.irwrs.org مراجعه نمایید.

 عالجی برای 
بحران های فیتیله ای

بعد از انتشار خبر اعتراضات آذری زبان ها و نماینده 
برخی شــهرهای آذری زبان در مجلس به ماجرای 
توهین برنامه فیتیله  به آذری زبانان، کلیپ آیتم طنز 
مورد اشــاره را به مدد فضای مجــازی دیدم. کلیپ 
مستقل از زبان ترکِی یکی از عموهای فیتیله ای که از 
قضا خودش هم ترک زبان است  و اصالتاً آذری، بسیار 
دم دستی و مبتذل بود. شاید من اگر ناظر یا مسئول 
بخش بودم، با توجه به مخاطــب نوجوان عموها به 
دلیل شــوخی های ســخیف این آیتم، مستقل از 
استفاده شــخصیت های طنز از زبان آذری، جلوی 
پخش آن را می گرفتم. یعنی مستقل از اینکه این آیتم 
توهین به آذری زبان ها باشد، به نظر آن قدر سخیف 
بود که توهین به همه مردم ایران به شمار می رفت.  
در فضای مجــازی  و افواه جامعه، به جز بخشــی از 
آذری زبان ها که حساســیت زیادی به مسئله نشان 
دادند، بسیاری از مردم حق را به معترضان نمی دادند، 
با مثال زدن سریال پایتخت و گل مراد در سریال خان 
مظفر و موارد مشــابه دیگر می گفتند که ترک های 
ایران باید تحملشــان و جنبه شــان را مثل لرها و 
مازنی ها باالتر ببرند. البته این نخســتین بار نیست 
که در آذربایجان بر ســر چنین مسئله ای جنجال 
می شود. سال هاســت که تبلیغات مختلفی برای 
تحت تأثیر قراردادن بخشی از جوانان و ناراضیان این 
خطه از کشور طراحی و اجرا شده است. برنامه های 
تبلیغاتی گســترده، کانال ماهواره ای مخصوص و 
تهاجم فرهنگی سختی صورت می گیرد و بنابراین 
مخاطبان این برنامه های مسموم اگرچه در اقلیت 
هستند، اما منتظرند تا از کوچک ترین فرصتی برای 
تحریک احساسات عموم مردم آذربایجان و دمیدن 
بر آتش اختالفات قومی استفاده کنند. آخرینش در 
زمان دولت قبل و ماجــرای کاریکاتور روزنامه ایران 
بود. این در حالی اســت که تقریباً همه ایران متعلق 
به آذری زبان هاست. بسیاری از شخصیت های اصلی 
تاریخ ایران و آخرین آن هــا، مقام معظم رهبری، در 
اصل آذری هســتند. عالج چیست؟ راه چاره چنگ 
زدن و تمســک به ارزش هایی باالتر از قومیت و نژاد 
برای کم رنگ شدن این تفاوت های قومی و قبیله ای 
اســت. همان طور که در  آیه قرآن است »ان اکرمکم 
عند اهلل اتقاکم«،  بهترین شما نزد خداوند با تقواترین 
شماست.  در بالد غرب از جمله آمریکا برغم اختالفات 
عدیده در زبان و فرهنگ و نژاد و حتی رنگ پوست و 
شکل چهره، مردم را بر سر یک ارزش همه پذیر یعنی 
آزادی و کرامت انســان و امکان پیشرفت برای همه 
مجتمع کرده اند و تا حدودی آتش اختالف را کنترل 
کرده اند. اگرچه آنچه در آنجا باعث احترام بیشتر افراد 
می شــود، در عمل دارایی و پول آن هاست. در حالی 
که ما در ایران اســالمی مدعی ارزش کرامت انسان 
و نفس محترم و مســلمان و فراهم آوردن شرایط 
مساوی برای همه هستیم، مستقل از دارایی و ارزش 
مالی آن ها، ولی در فرهنگ سازی برای تقویت این 
ارزش های مشــترک و مجتمع کننــده زیر پرچم 
جمهوری اســالمی و همه گیر کردن آن ها در همه 
قومیت ها و خرده فرهنگ های ایرانی چندان موفق 

نبوده ایم.  

سیاحت در سیاست

همه چیــز از اواخر  فروردیــن ۹۴ آغاز  گزارش
می شود. لیگ  فوتسال بین دانشکده ای، 
برای برگزاری مســابقاتی موســوم به 

»همبســتگی اســتاد و دانشجو« 
متوقف می شــوند. این توقف، برای 
اکثــر دانشــجویان اهــل ورزش 
دانشگاه عجیب است. اما آن ها برای 
جلوگیری از تنش با تربیت بدنی که 
یک ماه اســت مدیریــت جدید آن 
فعالیــت خــود را آغــاز کــرده، با 
تصمیمات جدید همراهی می کنند 
و مسابقات همبســتگی به خوبی و 
خوشی برگزار می شود. چندی بعد، 
نوبــت اختتامیه  مســابقات لیگ 
فوتسال دانشگاه است. دانشجویان 
اما معتقدند مدیریــت تربیت بدنی 
همکاری هــای الزم را با آن ها انجام 
نمی دهد. اقدامــی برای تهیه  جوایز 
مسابقات نمی شــود و دانشجویان 

دست به کار می شوند و با همه  سختی ها، 
پایان خوشــی بــرای لیگ فوتســال و 
لیگ های ورزشی دانشگاه رقم می زنند. 

تنش اما در حال شدت گرفتن است. 
تابســتان ۹۴ فرا می رسد. سالن جباری 
در حصــار داربست هاســت. خبری از 
برگــزاری تمریــن تیم های ورزشــی 
دانشگاه هم نیســت. تابستان شریف، از 

بعد از مــاه رمضان، بــدون هیچ فعالیت  
ورزشــی ســپری می شــود. بازسازی 
ســالن جباری کم کم به اتمام می رسد 
اما به جز تهویه، تمام مشــکالت اساسی 

آن یعنی نور، ســقف، وسایل بدن سازی 
و کفپوش دســت نخورده باقی می ماند 
و تمام بازسازی ســالن جباری خالصه 
می شــود در رنگ آمیزی ســالن و البته 
بریده شــدن حلقه های بســکتبال که 
به اعتقاد ورزشــکارها تنهــا نماد ثابت 
ورزش در ســالن بودند. مجموعه سونا 
و جکوزی ســالن قهرمانی نیز به دلیل 

کمبود اکســیژن تعطیل می شود. البته 
تست های واحد تربیت بدنی1 هم اصالح 
می شود که با استقبال دانشجوها همراه 
می شود و به نظر می رســد در نهایت به 

نفع دانشجویان است. بناست دامنه  این 
تغییرات از اصالح تســت کوپر و سرعت 

فراتر رفته و به همه  تست ها برسد. 
در ســال تحصیلــی جدیــد، بنــای 
تربیت بدنــی بــر تعطیلی مســابقات 
دانشگاهی مرســوم و برگزاری المپیاد 
ورزشی اســتاد و دانشجو اســت. مقرر 
می شود دانشــجویان فعال تربیت بدنی 

هم در جلســه  هماهنگی و برنامه ریزی 
این المیپــاد حاضر شــوند. اتفاقی که 
نمی افتد و المپیاد بــدون نظرخواهی از 

دانشجویان برنامه ریزی می شود. 
افتتاحیه  1۴مهرمــاه۹۴،  سه شــنبه 
المپیاد ورزشــی اســتاد و دانشجو در 
ســالن جباری درحال برگزاری است. 
حدود 150 دانشجوی معترض به روند 
سیاســت های تربیت بدنی دانشــگاه، 
بیرون ســالن تجمع کرده اند. دکتر 
وثوقی وحدت در جمع آن ها حاضر 
می شود. یکی از دانشجویان به دکتر 
می گوید: »این جمعی که االن اینجا 
تجمع کرده اند، همگی دانشجویانی 
هستند که همیشه داخل این سالن 
بوده اند و مشــغول ورزش. اما حاال 
بیرون سالن هســتند«. این شاید 
عصــاره  گالیه های دانشــجوها از 
تربیت بدنی باشــد؛ عــدم توجه به 
نظــرات دانشــجویان ورزشــکار، 
بهره وری پاییــن هزینه های انجام 
شــده.  البته معترضــان می گویند 
هیچ مشــکلی با برگزاری مسابقات 
اســتاد و دانشــجو ندارند، اما عدم 
توجه به توســعه اصولــی ورزش 
همگانــی و قهرمانــی در دانشــگاه و 
بدقولی ها و کارشکنی ها، به عالوه  تأخیر 
زیاد در آغاز تمرینات ورزشی دانشگاه و 
لغو مسابقات پرشور و محبوبِ  دانشگاه 
را هرگــز نمی پذیرنــد. حــال ورزش 
دانشــگاه، هشــت ماه پس از فروردین 
۹۴ همچنان درگیر تنش است و خوب 

نیست.

همه مسئوالن دانشگاه می گویند ورزش 
خوب اســت اما به آن بی مهری می کنند. 
اولین شــاهد بر ایــن موضــوع  تخریب 
زمین چمن مشــهور دانشــگاه است که 
از اواخر ســال 8۶ تا االن هنوز دانشــکده 
مهندســی هوافضا در آن به اتمام نرسیده 
است. حال حســاب کنید از آن روز تا االن 
چند نفرساعت ورزش انجام نشده است. 
موضوع دیگــر برگزاری همایش اســت. 
دانشگاه صنعتی شــریف با این همه ادعا، 
یک ســالن همایش مناســب ندارد و هر 
گردهمایی باالی ۳50 نفر باید در ســالن 
ورزش مرحوم جباری برگزار شــود. این 
در حالی اســت که در ســال ۹0 تا اواسط 
۹1، یکی از سالن های کارگاه سابق تبدیل 
به سالن نمایشگاه شد ولی دوامی نیاورد. 
چرا؟ به خاطر مفهومــی با عنوان مجتمع 

خدمات فنــاوری. البته وقتــی کارکرد 
این مجموعه بررســی می شــود، شاهد 
مفید بودن آن از نظر پژوهشی و اقتصادی 
هستیم، اما به هر حال مراسم های بزرگ 

به سالن جباری بازگشتند. 
امروز هــم وقتی شــما بــه پروژه های 
عمرانی دانشــگاه نگاه کنید، نشــانی از 
احداث مجموعه پذیرایی مراســم های 
بــزرگ نمی بینید. در ماه های گذشــته 
هم به دلیل مدیریت ضعیــف تعمیرات 
اماکن ورزشــی، صرفاً شــاهد تعمیرات 
نمایشــی و کم کاربرد بوده ایــم و زمانی 
که به موضوعی اساســی چــون تعویض 
کفپوش ســالن جبــاری می رســیم، با 
بدعهــدی و بی پولی ناگهانی دانشــگاه 
روبه رو می شــویم! جالب آنکه هم اکنون 
در دانشگاه یک وســیله بدنسازی وجود 

ندارد! مسابقات ورزشی بین دانشکده ای 
و حتی داخل دانشــکده ای با مســابقات 
غیراستاندارد همبستگی استاد و دانشجو 
جایگزین شده اند. و تنها اتفاق مثبتی که 
در راستای ترویج ورزش در دهه گذشته 
برای دانشگاه افتاده است، افتتاح استخر 
بوده اســت کــه منابــع آن کاًل از بیرون 
دانشگاه تأمین شــد و مدیریت آن نیز به 
اداره تربیت بدنی دانشــگاه سپرده نشد. 
نتیجه این اتفاقات نارضایتی گســترده و 
لبریز شدن صبر دانشــجویان ورزشکار 
و تصمیم بــر تجمع و درخواســت تغییر 
در مدیریت و ســاختار تربیت بدنی شده 

است.
همــان طور کــه می بینیــد تصمیمات 
مخرب ورزش در دانشــگاه هم در زمان 
همه مدیــران مختلف دانشــگاه اتخاذ 

شده اســت. متأســفانه نه تنها مدیران 
دانشــگاه، بلکــه مدیران ســازمان های 
مختلف در کشــور نیز همگی با موضوع 
ورزش به عنوان یک بحث فوق برنامه نگاه 
می کنند و به حساب محاسبات اقتصادی 
ســاختمان های دیگر احداث می کنند. 
در حالــی کــه بــرای جامعــه ای که از 
ناهنجاری های اجتماعی، بهداشت فردی 
و فرهنگی متنوعی رنــج می برد، ورزش 
یک هزینــه و فوق برنامه نیســت، بلکه 
یک ســرمایه گذاری و نیاز اساسی است و 
می تواند تضمین کننده سالمت نسل یک 
جامعه باشــد. در مظلومیت ورزش کافی 
است مقایسه ای بین اهمیتی که استادان، 
مسئوالن و دانشجویان به معدل در برابر 
ورزش می دهند توجــه کنیم تا به عمق و 

علت وضعیت فعلی پی ببریم.

توضیح: این متن یادداشت یکی از فعاالن ورزشی دانشگاه است. 

نگاهی به ماجراهای تربیت بدنی دانشگاه 

حکایت » تربیت«
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ورزش فوق برنامه نیست
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امنیت رفت و آمد در اطراف دانشگاه موضوع تازه ای نیست. چند نسل از شریفی ها با این مشکل دست به گریبان بوده اند. با کم و زیاد شدن آمار سرقت و بزه در کشور مشکل امنیت مسیرهای دانشگاه هم باال و پایین  شده است. هرچند حل این مشکل در یک نگاه واقع بینانه از توان مسئوالن دانشگاه خارج است، مسئوالن دانشــگاه در تالش برای کم کردن مشکالت موجود وظایفی دارند. رایزنی ها و تالش برای حضور پررنگ تر پرونده
پلیس در اطراف دانشگاه یکی از خواسته های همیشگی از مسئوالن دانشــگاه و برنامه های آن ها بوده است. این روزها بعد از رایزنی های دانشگاه و حتی تأمین بخشــی از هزینه ها، تعداد کانکس های پلیس در اطراف دانشگاه بیشتر 

شده اند. به همین بهانه نگاه دوباره ای انداخته ایم به مشکل قدیمی شریفی ها. 

توصیه ها و مسیرهایی برای تردد در طرشت

پایانی برای زورگیری ها
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کانکس های پلیس به کمک می آیند
یکی از درخواست های قدیمی دانشــجوها برای امنیت اطراف دانشگاه   
که در واقع یک راهکار هم به حســاب می آمد، افزایش ســطح حضور 
پلیس بود؛ حضوری که به موقع و همیشگی باشد. حضور جدی و دائمی 
پلیس یعنی اینکه محیط برای مجرمان و بزهکاران ناامن است نه برای 
مردم. حــاال با پیگیری های دانشــگاه و به خصوص حراســت به تعداد 
کانکس های پلیس در منطقه اضافه شده است. این یعنی حضور بیشتر 

پلیس در معابر.

امنیت شــهر تهران میان تعدادی کالنتری تقســیم شــده اســت.   
منطقه هایی که هر کدام مســاحت کمی ندارند و از خیلی شــهرهای 
کشــور بزرگ ترند. پلیس در هر کــدام از این منطقه ها گشــت های 
پیاده و ســواره ای دارد که حضــور و نظارت پلیس را نشــان بدهند. 
برای کارآمد شدن این حضور و گشــت زدن ها پلیس محل هایی برای 
حضور دائمی نیروهایش در سطح محالت و معابر در نظر گرفته است. 
کانکس هــای پلیس همین محل هــای دائمی حضــور پلیس اند که 

امکانات رفاهی و اداری حداقلی را برای نیروهای مستقر در آن منطقه 
فراهم می کنند. بــودن کانکس در یک معبر شــهری به معنی حضور 
دائمی پلیس در آن معبــر و نظارت بهتر روی معابــر نزدیک به محل 
استقرار اســت. پس طبیعی است که دانشــگاه در این سال ها رایزنی 
زیادی برای راه اندازی و مســتقر شــدن کانکس پلیــس در محالت 

اطراف دانشگاه بکند. 

کمبود منابع مالی همیشه مانع انجام خیلی از کارهایی بوده که مدیران   
دســتگاه های مختلف ادعا می کردند اهمیتش را درمی یابند و لزومش 
را می دانند. حاال دانشــگاه برای گذشتن از ســد این مانع در راه تقویت 
امنیت دانشــگاه هزینه کانکس و تجهیزات آن را تقبــل و تأمین کرده 
تا کمکی به نیروی انتظامی هم کرده باشــد و به هدفش برســد. البته 
طبیعی است که تأمین نیرو و هزینه های دیگر بر عهده کالنتری منطقه 

است.

ناگفته پیداســت که تنها وجود کانکس ها مشــکالت را حل نمی کند.   
عملکرد فعال مأموران داخل کانکس و تســلط واقعــی آن ها به منطقه 

چیزی غیر از استقرار فیزیکی کانکس است. مسئوالن حراست دانشگاه 
می گویند این هنوز ابتدای راه اســت و قرار است عملکرد کانکس ها بهتر 
شــود. حتی می گویند بچه ها مواردی را گزارش داده اند که وقتی از کنار 
کیوسک رد شده اند، دیده اند که سرباز داخل کیوسک در حال چرت زدن 
اســت. اما انتظار این است که گشــت زنی و نگهبانی، شکل فعال تری به 
خودش بگیرد. شــنیده ها حاکی از این اســت که این منطقه، سرکالنتر 
خیلی جدی و دقیقــی دارد که حفــظ امنیت محدوده دانشــگاه را در 
اولویت قرار داده است. پس امید به این که چنین مشکالتی به زودی حل 

می شود، جدی است.

استقرار کانکس های پلیس و گشــت زنی مأمورانش برای بهبود امنیت   
منطقه مرحله پایانی این طرح در حال اجرا نیســت. مرحله بعدی کار، 
نصب دوربین های مدار بسته در مسیر است که در حال پیگیری و انجام 
است. نصب دوربین کمتر از حضور پلیس در ایجاد آرامش و امنیت مؤثر 
نیست. حس ناامنی ایجاد شده از این دوربین ها برای مجرمان و کمک 
به کشــف جرم های احتمالی مزایای جدی مدرن کردن نظارت پلیس 

است. 
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توصیه هایی برای امنیت شما 
مسئوالن حراســت می گویند دانشگاه حدود 
پانزده سال اســت که درگیر این مسئله است. 
15 ســال اگر برای حل کامل مشکلی که همه 
کره خاکــی کمابیش بــا آن درگیرنــد کافی 
نباشد، برای کســب تجربه و راه های کم کردن 
آســیب هایش کافی اســت. پــس توصیه ها را 

جدی بگیرید. 

اکثر خفت گیری های گزارش شده، مربوط   
به زمانی اســت که یک نفر به تنهایی و در 
زمان خلوت تردد می کرده اســت. پس اگر 
تنها هســتید، کمی جلوی در دانشــگاه یا 
خوابگاه صبــر کنید، حتما چنــد نفری را 
خواهید دید که دارند خارج می شوند، شما 
هم بــا آن ها همراه شــوید. حرکت جمعی 
امنیت همه شــما را تضمیــن می کند. از 
گوشــه گیری هم در می آیید و اجتماعی تر 

می شوید. 
در ایــن چنــد ســال، تنهــا یــک مورد   
خفت گیــری همراه با آســیب جســمی 
گزارش شــده اســت. تحقیقــات بعدی 
مشــخص کرده دلیــل جدی آســیب به 
واسطه مقاومت مال باخته بوده است. پس 
شــما هم به توصیه یکی از استادان باسابقه 
رزمی دانشــگاه گوش کنید که در بیرون از 
زمین ورزشــی با هیچ کس درگیر نشوید، 
حتــی اگر موبایلتــان را بــدزدد! مطمئن 
باشید کمترین آســیب جسمی از هر ضرر 
مالی بدتر اســت. پس قهرمان بازی را برای 

پرده سینما بگذارید و درگیر نشوید. 
شــاید این توصیه بدیهی باشد، اما با کمال   
تعجب در دانشگاه چند مورد خالفش دیده 
شده. دوست عزیز لطفا رمز کارت خود را در 
کنار آن قرار ندهید! گفتیم مقاومت نکنید 
اما نگفتیم کار آقایان دزد را راحت کنید که 
با زدن کیفتان حسابتان را هم خالی کنند. 

بیشــتر دزدی  های گزارش شــده سرقت   
موبایل و لپ تاپ بوده است. دزدان محترم 
خیلی به کیف پول شــما نظــر ندارند. این 
نشان از واقع گرایی و شناخت دقیق بازار از 
سوی صنف ســارقان دارد. پس بهتر است 
تماس هــای تلفنی را به بعد از طی مســیر 
موکول کنیــد تا موتوری ها گوشــی تان را 

نقاپند.
فرض کنید شــما در مســیر دچار ترس از   
خفت گیــری شــده اید. همــان موقع با 
شــماره سرشــیفت نگهبانی دانشــگاه 
۶۶1۶۴۴11 و ۶۶1۶۴۴12 تماس بگیرید 
و تقاضای کمک بکنید. این کمک می تواند 
درخواست رســاندن شــما به دانشگاه یا 
خوابگاه باشــد. خدایی حــال نکردید؟ از 
این خدمــات احتماالً فقــط در فیلم ها در 

دانشگاه های آمریکای شمالی دیده بودید!
نماز مغرب و عشــای مســجد دانشــگاه   
عمومی اســت. یعنی در اصلــی از خیابان 
آزادی باز اســت و عابران از بیرون دانشگاه 
هم می توانند وارد مسجد شوند. بهتر است 
کیف و کوله تان را در نماز مغرب و عشا کنار 

ستون نگذارید و پیش خودتان نگه دارید. 
در زمــان امتحانــات که ســاعات کاری   
کتابخانه افزایش می یابد، دانشــگاه هم از 
یک سری سرویس برای رســاندن بچه ها 
به خوابگاه ها اســتفاده می کنــد. آیا بهتر 
نیســت در نیمه دوم ســال که خورشــید 
زودتــر خداحافظی می کند هــم، چنین 

سرویس هایی راه بیفتد؟ 
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بیشتر دزدی ها این طور انجام می شوند
چطور دزدی می کنند؟

ایــن روش هــا از اظهــارات مال باخته ها یا 
دوربین های دانشــگاه جمع آوری شــده اند. 
حسن آشنایی با روش های ســرقت این است 
که می فهمید چطور مورد طمع یک ســارق قرار 
نگیرید؛ با آشنایی با روش دزدها و البته عمل به 

توصیه های با تجربه ها. 

این سرقت توســط دوربین های مسجد ضبط شده   
است.

دِر مســجد دانشــگاه برای نماز مغرب و عشا برای 
ورود عموم به مســجد باز است. ســارق وارد شده 
و می بینــد که یک دانشــجو در گوشــه مســجد 
خوابیده اســت و کیفش هم کنــارش روی زمین 
اســت. دزد عزیز چند بار دور و بر دانشــجوی غرق 
خواب حرکت می کند. سارق نزدیک دانشجو دراز 
می کشد. بعد از 5 دقیقه، با آهستگی محتوای کیف 
مال باخته را داخل کیف خــودش می گذارد و بعد 
تخت می خوابد. حاال وقت بیدار شدن است. سارق 
کیفش را که وســایل مال باخته را درونش گذاشته 

برمی دارد و از دانشگاه خارج می شود.
این سرقت توسط مال باخته گزارش شده است.  

هوا تاریک است و دانشجو به سمت خوابگاه در حال 
حرکت اســت. دانشــجو در حین راه رفتن در حال 
کار کردن با گوشی تلفن همراهش است. صدای موتور 
از پشت سر شنیده می شو،د اما از قرار معلوم حرکت 
موتور آهسته است و چراغ هایش هم خاموش. وقتی 
موتور کاماًل به دانشــجو نزدیک می شود، کسی که 
ترک موتور سوار شده به ســرعت پیاده می شود. در 
یک چشــم به هم زدن گوشــی را از دست دانشجو 

می رباید، روی موتور می پرد و از محل می گریزد. 

تردد از این مسیرها را فراموش کنید

از قدیم گفته اند آدم عاقل از یک ســوراخ دوبار 
گزیده نمی شود. آمار حراســت دانشگاه نشان 
می دهد چندتا از معابر منطقه مشکالت بیشتری 
برای دانشــجوها ایجاد کرده و درصد سرقت در 
آن ها باالتر بوده است. توصیه حراست دانشگاه 
و ما به شــما این اســت که از این مسیرها تردد 

نکنید. مسیرهای جایگزین امن وجود دارند. 

کوچه درویشوند
این کوچه مســیری میان بر برای رفتن از طرشــت۳ به 
سمت خوابگاه مصلی نژاد اســت. دور و اطرافش پر است 
از باغ های قدیمی طرشــت. باغ هایی کــه دیگر کارایی 
ســابق را ندارند و بیشترشــان به امید خشــک شدن و 
تبدیل مجوز به مسکونی رها شــده اند. درست است که 
صاحبان باغ به امید نفع مالی در آینــده آن ها را به حال 
خود رها کرده اند، اما همیــن حاال پاتوق خیلی مجرمان 
و معتادها شده اســت. پس این مسیر را فراموش کنید و 
از مقابل حسینیه طرشت بگذرید. درست است که کمی 
بیشتر راه می روید اما هم امنیتتان به خطر نمی افتد، هم 

تحرک کم و ورزش نکردنتان را جبران می کنید. 

مسیر پشت مجتمع مسکونی دانشگاه تهران
این پیچ هــم خاطرات ناخوشــایندی را از خفت گیری 
در خودش ضبط کرده اســت. مســیری که محل تردد 
دخترهای خوابگاه طرشــت2 است. مســلم است که 
ســرقت و زورگیری برای خانم ها ناگوارتر است. از آنجا 
که الزم نیســت فواید و لزوم ورزش و آمادگی بدنی را به 
خانم ها یادآوری کنیم، پس دخترهای خوابگاه هم بهتر 
اســت راه جایگزین را انتخاب کنند. مسئوالن حراست 
مســیر جنوبی خوابگاه را برای رفت و آمد به دانشگاه به 

شما توصیه می کنند. 



 ۶

یک هفته آرام دیگر 
بــازار بــورس در این هفتــه نیز جــوی آرام و 
کم رونــق را تجربه کــرد. شــاخص کل در این 
هفته حدود 5۶ واحد رشــد داشــت که البته 
این مقــدار مثبت به مــدد معامــالت بلوکی 
برای حفظ شــاخص کل به دســت آمد. حجم 
پایین معامالت همچنــان معضل این روزهای 
بــازار بوده و همیــن امر باعث عدم رشــد بازار 
و درجا زدن شــاخص شــده اســت. معامالت 
این هفتــه تحت تأثیر اخبار مرتبــط با کاهش 
نرخ ســود ســپرده های بانکی و همچنین وام 
1۶درصدی خرید خودرو قرار داشت. در جلسه 
مدیران عامــل بانک های دولتــی و خصوصی 
توافق شــد نرخ سود ســپرده های بانکی از اول 
آذر به 18 درصد کاهش پیدا کند. اما محمدرضا 
پورابراهیمی  عضو ناظر شــورای پــول و اعتبار 
در گفت وگو با ســنا ایــن خبر را تأییــد نکرد و 
گفت شــورای هماهنگی بانک ها به عنوان یک 
تشــکل صنفی در موضوع کاهش یــا افزایش 
ســود بانکی تنها نظر خــود را اعــالم کرده و 
مصوبه ای در این خصوص در کار نبوده اســت. 
همچنین، وزیر اقتصاد گفت: کاهش نرخ ســود 
ســپرده های بانکی از 20 درصــد به 18درصد 
تصمیم خود بانک هــا بوده و مــا در آن دخیل 
نبودیم. مجمــوع این تأییــد و تکذیب ها باعث 
 نوســاناتی در گروه بانکی شــد، امــا جزئی و 

کم حجم. 
در اواســط هفته خودرویی ها با انتشــار اخباری 
مبنی بر اســتقبال خوب مــردم از وام خودرو به 
آینده امیدوارتر شــده و متعادل معامله شــدند. 
این تأثیــر مثبت در گــروه قطعه ســازی اثرات 
بیشتری داشــت و برخی از آن ها تا آستانه صف 
خرید پیــش رفتند. گروه هــای لیزینگ خودرو 
امــا از این خبــر ســودی نبردنــد. لیزینگی ها 
به خبر ابالغ وام خــودرو واکنش منفی نشــان 
 داده و شــاهد فشــار فروش باالیی در نمادهای 

این گروه بودیم.
نمادهای شپلی و ذوب که در طول هفته نوسانات 
عمدتاً مثبت داشــتند، در آخر هفته به ســطوح 
مقاومتی قوی رســیده و فشــار فروش و حجم 
باالی معامالت را تجربه کردند. این دو نماد برای 
خارج شدن از شمول ماده 1۴1 نیازمند افزایش 
سرمایه سنگین هستند و مورد اقبال اهالی بازار 
ســرمایه قرار گرفته اند. گروه بیمه بــا توجه به 
رســیدن به ســطوح حمایتی، مورد اســتقبال 
قرار گرفت و بیمه میهن در بازگشــایی، رشــد 

1۴درصدی را تجربه نمود.
در این هفته نیــز جو متعادل رو بــه منفی ادامه 
داشــت و در بیشــتر گروه های بازار شاهد فشار 
نســبی فروش بودیم، اما شــاخص کل با توجه 
به معامالت مثبت در نمادهای شاخص ســازی 
چــون خــودرو، تاپیکــو و پارســان اندکــی 
 صعودی شــد و همچنان در کانــال ۶۳هزاری 

باقی ماند.

 نکته جالبی کــه در این 
 مقاله بدان پرداخته شده 
است، بررســی تک تک 
منطقه  مهم  شــهرهای 
خلیج فــارس ازجملــه 
ماهشــهر )شــهر مهم 
ایران(،  پاالیشــگاهی 
بندرعبــاس، دوبی، مکه 
و جده و... است. بر اساس 
این پژوهــش در صورت 
کنونی،  وضــع  ادامــه 
ماهشــهر،  بندرعباس، 
دوبی، ابوظبــی و دوحه 
سکونت  شــرایط  فاقد 

خواهند شد

ماجراهای دنباله دار وام خودرو 
وام 25میلیونی خرید خودرو به عنــوان یکی از بخش های اصلی بســته خروج از 
رکود دولت و حواشــی اش از خبرهای داغ این هفته بود، از مقایسه با وام ۳میلیونی 
ازدواج تا محاسبه قیمت تمام شــده این ســرمایه گذاری. اما مهم ترین ایرادها به 
این طرح را باید در اینجا دید که این وام حتی یک موتور واقعی برای تغییر شــرایط 

فروش خودرو در کشور هم نیست. شاهد این ماجرا هم تمام شدن خودروهایی بود که در معرض ثبت نام قرار 
داشــتند. یعنی خودروســازان و دولت تنها در حد فروش خودروهای موجود در انبار به تغییر شرایط فروش 
اقدام کردند تا گردش مالی خودروسازان تقویت شود و قرار است صنعت خودروسازی بر پاشنه سابق بچرخد. 

سفر هیئت اقتصادی به ایتالیا و فرانسه
رئیس جمهور را در ســفر اروپایی  اش هیئتی از فعاالن اقتصادی همراهی می کنند. 
انتخاب این هیئت اقتصادی که به عهده اتاق ایران گذاشــته شده خالی از حاشیه 
نبوده و گالیه هایی از همراهی نکردن رئیس جمهور شــنیده می شود. رئیس اتاق 
تهران هم می گوید به واقع جای همه فعاالن اقتصادی کــه توان همکاری با ایتالیا 

و فرانسه را دارند در این سفر خالی است، اما ظرفیت ها محدود اســت. جاللی پور می گوید دو گزارش اولویت 
کار اقتصادی با فرانسه و ایتالیا به سفارش دفتر رئیس جمهور و با کمک مرکز مطالعات اتاق ایران تهیه شده و 

مبنای احصای تخصص هایی است که الزم بود در هیئت همراه دور هم جمع شوند.
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بــه علت  جزایر مســکونی  باال آمدن آب محو شــده اند، اقتصادی
آتش ســوزی جنگل ها غیرقابل کنترل است و 
بیابان  ها غیرقابل ســکونت! این جمالت اگرچه 
اغراق آمیزند و شــاید برایمان یادآور فیلم های 
آپوکالیپتیک هالیوودی باشــند، تصویری است 
که محققان از جهــان در نیمه دوم قرن 21 دارند. 
تصویری که به دلیل تغییــرات آب و هوایی رخ 

خواهد داد.
یک ماه پیش نتایج پژوهش مشــترک دانشگاه MIT و 
Marymount در مجلــه Nature در مقاله ای با عنوان 
»دمای آینده  جنوب غرب آسیا؛ فراتر از سطح سازگاری 
انسان« چاپ شد که توجه بسیاری را به خود جلب کرد. 
نویســندگان این مقاله اثر کلی تغییرات آب و هوایی بر 
 )Wet bulb temperature( افزایش دمای مرطــوب
منطقه خلیج فارس را با شبیه ســازی به دست آورده اند. 
نتایج این تحقیق نشــان می دهد درصورتی که تغییرات 
آب و هوایی با روند کنونی ادامه پیدا کند، منطقه حاشیه  
خلیج فارس حد تئوری ســکونت پذیری برای انسان را 
رد خواهد کرد. به عبارت ســاده تر ایــن منطقه به هیچ 
عنوان قابل ســکونت نخواهد بود و ساکنینش مجبور به 

مهاجرت می شوند!
این حــد تئوری بر پایه  دانش انســان از علوم پزشــکی 
به دست آمده  است. بر این اســاس، درصورتی که دمای 
مرطوب محیطی بــه مدت ۶ ســاعت به باالتــر از ۳5 
درجه ســانتی گراد برســد انســان به دلیل عدم امکان 
تعرق و اشــباع شــدن آن محیط امکان حیات ندارد و 
این همان اتفاقی اســت که در نیمــه دوم قرن 21 برای 

حاشــیه خلیج فارس پیش بینی 
می شــود. در وضعیت فعلی آب 
و هوایی دمــای مرطــوب این 
منطقــه به ندرت بــه ۳1درجه 
ســانتی گراد می رســد. مضاف 
بر این اگر دمای خشــک )همان 
دمای عادی که هرروزه گزارش 
می شــود( به نزدیک ۶0 درجه 
سانتی گراد برســد، انسان دچار 
گرمازدگی می شــود. جــدا از 
بحث شرایط امکان حیات برای 
انســان، افزایش دمای باالتر از 
۴0 باعث اختالل در امکان پرواز 
و فرود برای هواپیما ها می شود و 
خطوط ریلی را نیز دچار مشکل 

می کند.
برای آنکه بدانید وضعیت کنونی 
چگونه  خلیج فــارس  نواحــی 
اســت، کافی اســت نگاهی به 
شکل a و d بیندازید که میانگین 
ماکســیمم دمــای خشــک و 
مرطــوب بــر اســاس دادهای 
را   )2005-1۹۷۶( تاریخــی 

نشــان می دهند. اگرچه دمای مرطوب در این سال ها پا 
را از مرز ۳1 درجه باالتر نگذاشته است، در برخی نواحی 
بیابانی و ساحلی دمای خشک مرز 50درجه را رد کرده 

 است.
برای پیش بینی آینده بازه زمانــی )20۷0-2100( در 
نظر گرفته اســت. ســناریوی اول )RCP8.5( با فرض 
ثابت ماندن روند کنونی تغییرات اســت و سناریوی دوم 
)RCP۴.5( با فرض اجرا شــدن قوانین جهانی کاهش 

آالینده و جلوگیری از تغییرات آب و هوایی است.
شــکل C و F نتایج این شبیه ســازی با فرض سناریوی 
اول را نشــان  می دهد کــه بر این اســاس بخش بزرگی 
از خاورمیانــه ازجملــه عــراق، 
پاکســتان، بخش هــای جنوب 
و جنوب شــرق ایــران، کویت، 
بحرین، امــارات، قطــر و بخش 
عمده ای از عربســتان و عمان به 
میانگین ماکسیمم دمای خشک 
نزدیک به ۶0 درجه می رســد و 
از طرفی تمامی نواحی ســاحلی 
خلیج فــارس و بخش های دریای 
عمان و سرخ میانگین ماکسیمم 
دمای مرطوب باالتر از ۳5 درجه 
خواهنــد داشــت. نکتــه حائز 
اهمیت این اســت که در تمامی 
دماهای ذکرشده فرض پایداری 
دما در زمانی بیشتر از ۶ ساعت در 

نظر گرفته شده است!
اما ســؤالی که مطرح می شود این 
اســت که سیاســت های کاهش 
آالینده چه میــزان در جلوگیری 
از این افزایش دما بــه خاورمیانه 
کمــک می کننــد. با مقایســه 
شــکل B و E با C و F مشــاهده 
می شود که اگرچه این سیاست ها 

باعث جلوگیری از افزایش دمای خشــک و مرطوب در 
خاورمیانه خواهند شــد، همچنان دمــای مرطوب در 
بخش هایی از سواحل خلیج فارس و دریای سرخ و دمای 
خشک در عراق و جنوب ایران و کشورهای عربی حاشیه 

خلیج فارس در نزدیکی خط بحران خواهد بود.
اما نکته جالبی کــه در این مقاله بدان پرداخته شــده 
اســت، بررســی تک تــک شــهرهای مهــم منطقه 
خلیج فارس ازجمله ماهشهر )شــهر مهم پاالیشگاهی 
ایران(، بندرعباس، دوبی، مکه و جده و... است. بر اساس 
این پژوهش در صورت ادامه وضــع کنونی، بندرعباس، 
ماهشــهر، دوبی، ابوظبی و دوحه فاقد شرایط سکونت 
خواهند  شد. همچنین در شهری همچون مکه از یکسو 
رســیدن به میانگین ماکســیمم دمای مرطوب حدود 
۳2 درجه ســانتی گراد خواهد بود و از سوی دیگر بحث 
چرخش ماه های قمری امکان برگزاری مراســم حج با 
جمعیتی حدود 2میلیون نفر را در تابســتان ها نخواهد 

داد.
اگرچــه عــده ای معتقدند کــه در کشــورهای نفتی 
خلیج فــارس، با درآمد ناشــی از نفت می تــوان امکان 
سکونت در ساختمان ها را از طریق سرمایش امکان پذیر 
کرد، باید در نظر داشــت کــه اوالً ســرمایش از طریق 
مصرف برق حاصل از منابع تولیدکننده گازهای آالینده 
است و مجدداً اثرات زیست محیطی را تشدید می کند و 
ثانیاً در برخی از کشــورها که محدودیت های اقتصادی 
دارند )مانند یمن( این امــکان وجود ندارد و ثالثاً کاهش 
درآمدهای نفتی یا پایان یافتن نفت، اقتصاد کشورهای 

نفتی را با محدودیت منابع اقتصادی مواجه می کند.
بررســی آینده اثرات آب وهوایی بر منطقه خاورمیانه و 
اقتصاد وابســته به نفت در این منطقه بار دیگر اهمیت 
توســعه پایدار و اجرای سیاســت های کاهــش اثرات 
زیست محیطی و انتشــار گازهای گلخانه ای را یادآوری 
می کند، چراکه در صــورت عدم توجه به این مســائل 
متصور شــدن خاورمیانه ای داغ و خالی از سکنه دور از 

انتظار نیست!

آیا تغییرات آب و هوایی باعث مهاجرت ساکنان خاورمیانه می شود؟

داغ مثِل خاورمیانه



 ۷

همراه با ظهــور عنوان بندی ابتدایی  فیلم، تصاویری که داخل ماشینی در هنری
حال حرکت گرفته شــده اند، مناظر اطراف پاریس را که 
به تدریج بــه آن نزدیک تر می شــویم نشــان می دهند. 
موســیقی آتونال و رازآلود از همان لحظات نخستین در 
میان آمیزه ای از ترس و پارانویا رهایمان می کند. تصاویر با 
بافت هایی شکسته از درختان نیمه خشک و نوری که مدام 
پشت آن ها می رود و بار دیگر بیرون می آید و این واقعیت 
که هیچ انسانی دیده نمی شود، نخستین تصویری است 
که از پاریس به ما ارائه می شــود. در نهایــت نقل قولی از 

پگوی: پاریس از آن هیچ کس نیست. عنوان 
بندی فیلم نیز نوعی فریب است؟

آن، دختر جوانی اســت که بــه تنهایی در 
آپارتمانــش در پاریس زندگــی می کند. 
دانشجوی ادبیات است و در حال آماده شدن 
برای آزمونــی مهم. در اتاقش نشســته که 
صدای جیغ و فریاد همســایه تازه واردش 
تمرکزش را بر هم می زنــد. زن جنون آمیز 
از توطئه ای حــرف می زند که مــرگ تازه 
برادرش، خوان، تنها بخشــی از آن اســت. 
همان شب آن با برادرش، پیر، به مهمانی ای 
می رود که دوستان خوان بیشتر حاضرانش 
را تشــکیل می دهند و همان جــا با فیلیپ 
آشنا می شود؛ یک الکلی که گویی بسیاری 
چیزها می داند، امــا تنها گاهی کــه واقعاً 

اختیار از کف می دهد، پریشان گونه به زبان می آوردشان.
تری، معشوقه ســابق خوان و گویی فیلیپ و اکنون ژرار 
است؛ کارگردان تئاتر تازه کاری که برای روی صحنه بردن 
یکی از نمایشنامه های شکســپیر به سختی کار می کند. 
مرگ خوان خودکشــی بوده یا قتل؟ اتفاقات دیگری که 
می افتند چطور؟ آن از امتحان دادن منصرف می شــود 
و به ســختی برای نقش جدیدی که در نمایش ژرار پیدا 
کرده، تالش می کند. ژرار برای او توضیح می دهد که این 
نمایشنامه خود جهان است؛ از شخصیت ها و صحنه های 

به ظاهر بی ربطی ســاخته شــده؛ یک کنش بی ارتباط با 
کنش دیگر شکل می گیرد و پرسوناژها یکی پس از دیگری 
از صحنه می گذرند؛ اما در پرده آخر همه بار دیگر یک جا 
جمع می شــوند؛ در میان این بی نظمی نوعی ساختار یا 
نظم کلی وجود دارد که شناختن آن الزمه درک نمایش 

است.
فیلیپ به شکلی مبهم از فریب ها و توهمات حرف می زند؛ 
از یک سازمان جاسوســی بی نهایت بزرگ مقیاس که در 
حال رســیدن به قدرتی مهارناپذیر است و دیر یا زود همه 
جا را تسخیر می کند. سلسله جنایاتی که پیدا کردن رد و 

ارتباطشان ساده نیست، تنها با این فرضیه قابل توجیه اند. 
کسی که بیش از حد در این باره اطالع داشته باشد قربانی 
خواهد بود. نیازی به قتل مســتقیم نیســت؛ آن ها چنان 
قدرتی دارند که می توانند فرد را متقاعد کنند خودکشی 
کند. با این همه می دانیم که پاریس از آن هیچ کس نیست! 
برداشت های گوناگون می توانند بی پایان باشند و معما از 

فیلم بیرون می خزد؛ فقط در پرده سینما باقی نمی ماند. 
گره افکنی ها و گره گشایی ها ساختاری پیچیده را تشکیل 
می دهند که به تدریج پیچیده تر نیز می شود. در این میان 

بسیاری نماها بدون توضیح می مانند و کارکرد روایی شان 
مشــخص نیســت، بیش از همه به این دلیل که کارکرد 
روایی مشخصی ندارند؛ برای خود معنا را تکمیل می کنند 
و مستقل از روایت، تم هایی شکل می دهند که در ارتباط با 
یکدیگر می تواند خود نوعی گره افکنی یا گره گشایی تلقی 
شود. مثاًل تصادف ناگهانی ماشــین که آغازگر سکانس 
پرتنش مکالمه فیلیپ و آن در شب در خیابان است. بعد از 
ظهر است، آن ها با هم تنها هستند، فیلیپ به آن می گوید: 
»من به تصادف اعتقادی نــدارم«. نمایی از کبوترها که به 
هوا بر می خیزند، دیزالو آرام به نمای درشــتی از ماشینی 
که در شب نزدیک می شود، ناگهان کات به 
صحنه افتادن مردی روی آســفالت خیابان 
و صدای جیغ؛ کات به نمایــی که مردم که 
آن نیز در میان آن هاســت، به سمت راست 
قــاب می دونــد، زوم به دســت قربانی که 
زیرش مانده و دوباره آن که فیلیپ دستش 
را می گیرد و در حالی کــه می گوید: »یکی 

دیگه!« از آنجا دورش می کند. 
نمای معرفی وجود ندارد و به این ترتیب روابط 
میان قاب ها را تنها از روی حدس و گمان باید 
تعیین کرد و با این حال مشــخص نیست هر 
قاب دقیقاً از چه زاویه ای فیلم برداری شــده. 
حاضران در صحنه نیز مانند ما، بیش از آنکه 
فاجعه را درک کرده باشند، حضورش را حس 
کرده اند. همچنین نورپردازی خاص در شب 
که کنتراســت باالیی ایجاد می کند و مانند نورافکن تنها 
بخشی از قاب را روشن می کند و دیزالوهایی که در نماهای 
سریع راه رفتن فیلیپ و آن در پاریس انجام می شوند، همه 
و همه همین ماهیت کنش را موکد می کنند و چون اساساً 
چیزی به نام ماهیت آن به صورت مشــخص وجود ندارد، 
به ابعاد آن می افزاینــد؛ مکان های ناپیوســته و تکه تکه، 
زمان های مقطعی بدون بازه های مشخص و دیالوگ های 
فیلیپ که برغم تالش آن برای کســب اطالعات، همواره 

موضوع را پیچیده تر می کنند.

تفنگدار سابق، برنده وارویک 
فیل کلی تفنگدار دریایی سابق ارتش ایاالت متحده آمریکا برای نوشتن کتابی درباره 
تجربیات آمریکایی ها در جنگ عراق برنده یک جایزه معتبر ادبی شد. ال کندی رئیس 
هیئت داوران جایزه وارویک با اشــاره به تأثیرات ســوزاننده کتاب گفت: »نویسنده 
در عبارات خود طیف وســیعی از تجربیــات را بازتاب داده و دانش شــخصی خود را 

به زبان زندگی روزمره ترجمه کرده اســت«. کتاب به طورکلی تاریخچه تجربیات و تأثیــر جنگ عراق از دیدگاه 
همسر مضطرب یک نظامی در خانه، یک افسر امور دینی و سربازهای ســابق است. خود نویسنده قبل از تحصیل 

نویسندگی خالق، در جنگ عراق شرکت داشته است. 

 عکاسان حیات وحش بهترین تصاویرشان را 
به مسابقه بردند

موزه تاریخ طبیعی بریتانیا مســابقه انتخاب برترین عکاس حیات 
وحش در ســال 2015 را آغاز کرد. این مؤسسه که بیش از 50 سال 
قدمت دارد و هر ســال در هجده بخش اقدام بــه انتخاب برترین ها 
می کند، امســال نیز از عالقه مندان به حوزه عکاسی حیات وحش 
دعوت کرده است در مسابقه عکاســی شرکت کنند. برترین عکاس 

هم از طریق رأی گیری انتخاب می شود. 

مرا لمس مکن
ژاک ریوت در ابتدا کار خود را بــه عنوان منتقد 
سینما در مجله کایه دو ســینما آغاز کرد؛ جایی 
که تقریباً همــه کارگردانان موج نوی فرانســه 
متعلق به آن بودند. آندره بازن او را استخدام کرد. 
نقدهایش به ســرعت پرطرفدار شدند و به دلیل 
بی پروایی و همچنین دقت نظرشــان ســتوده 
می شدند. او درباره سینمای مؤلف آمریکا )جان 
فورد، هیچکاک و...(  می نوشــت و از ســینمای 
موج اصلی فرانسه به شدت انتقاد می کرد. ریوت 
در طول دهه شصت نیز به نقدنویسی در کایه دو 

سینما ادامه داد.
پس از فیلم کوتاه ضربه چوپان )1۹5۶( که تروفو 
آن را نخستین فیلم موج نوی فرانسه می دانست 
)فیلم در خانه شابرول فیلم برداری شده( ریوت 
از میان دوستانش اولین کســی بود که دست به 
ســاخت فیلم بلند زد؛ در ســال 1۹5۷. اما فیلم 
پاریس از آن ماســت تنها پس از اکران نخستین 
فیلم های دیگــران در ســال 1۹۶1 روی پرده 
سینما رفت. در ابتدا آثار او به دلیل نوآوری هایی 
که گاهــی ناشــیانه و گاهی نبوغ آمیــز خوانده 
می شــدند، به شــکلی که انتظار می رفت، مورد 
توجه قرار نگرفت. شــاید میان فیلم سازان موج 
نو، ریوت از ساختارشکن ترین چهره ها باشد که 
از هیچ تجربه ای در فیلم رویگردان نیست )البته 

پس از گدار!(.
از جهتــی می تــوان کارهای او را به ســینمای 
مستند شبیه دانســت و از ســوی دیگر باید به 
ســادگی بی نظیر آن هــا در عیــن پیچیدگی 
بی پایانشان اشاره کرد. شخصیت ها و مکالمات 
بخش اصلی فیلم هایش را تشــکیل می دهند. 
شــخصیت هایش بــه نحــوی خاص ترســیم 
می شــوند و مکالمه هــا نیز اصاًل عــادی تلقی 
نمی شــوند. برای نمونه ســاختار مرسوم نما/

نمای مقابل که در ســینمای کالسیک استفاده 
می شــود، اینجا جایی ندارد. دوربین از زوایای 
مختلف و در نقاط گوناگون قاب شــخصیت ها را 
نشان می دهد و اشیا و تصاویری که گاهی حتی 
صحنه های مکالمــه را قطع می کنند، نقشــی 
اساســی در کل فیلم بازی می کننــد. )صحنه 
مکالمه آن با دختر فنالنــدی در اتاق هتلش در 

پاریس از آن ماست.(
شــاید متهورانه ترین اثری که ریوت ســاخته 
خارج 1 باشــد؛ با عنوان فرعی مــرا لمس مکن 
یک فیلم ســیزده ســاعته. از همان عنوان فیلم 
می توان میزان ابهام را دریافت. داســتان به طور 
خالصــه حول گروهــی از بازیگــران می گردد 
که در حــال تمرین کــردن تئاتری هســتند و 
در این میان رازی برایشــان مطرح می شود که 
آن ها را درگیر می کند. کل فیلم در شــش هفته 
فیلم برداری شــده. اغلب نماها طوالنی هستند 
و بازیگــران را در حال تمرین نشــان می دهند. 
همین طور اغلب برداشــت ها تکرار نشــده اند و 
به عمد با همه اشتباهات، داخل فیلم نگه داشته 
شــده اند؛ گویی واقعیت اخطــار می دهد: »مرا 

لمس مکن«.

دریچه هنـــــــــــــــــــــــــری

عکاس باشی

داینامیک رنج
در شــماره های پیش بیان کردیم که هرقدر طیف سیاهی تا ســفیدی وسیع تر باشد و 
خاکســتری های متنوع تری به خود بگیرد، داینامیک رنج وسیله عکس برداری بیشتر 
خواهد بود. همچنین این موضوع هم مورد بحث قرار گرفت که افزایش کنتراســت یک 
عکس، با کم کردن جزئیات عکس همراه اســت و داینامیک رنــج را از بین می برد. این 
هفته می خواهیم به این سؤال پاســخ بدهیم که کاهش کنتراســت نیز باعث افزایش 
داینامیک رنج خواهد شد یا نه؟ بگذارید یک مثال بزنیم. اگر یک عکس با تعداد پیکسل 
مشخص را به کمک تغییر اندازه دو برابر کنیم، آیا جزئیات عکس بیشتر می شود و قدرت 
تفکیک پذیری فرقی می کند؟ پاسخ قاطعانه »خیر« است. زیرا در این فرایند عمال از هر 
پیکسل ۳ تای دیگر تکثیر کرده ایم و کنارش چسبانده ایم. با کاهش کنتراست هم طیف 
گسترده تری به دست نمی آید، بلکه اکثریت پیکسل ها به جای اینکه به انتهای دو سر بازه 
تعلق داشته باشند، به وسط طیف خاکستری هجوم می آورند، گویی گرد و خاکی روی 

عکس قرار گرفته باشد. عکس باید به ذات داینامیک رنج وسیعی داشته باشد.
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پاریس از آن ماست اثر ژاک ریوت

پاریس از آن هیچ کس نیست



این همه کپسول 
آتش نشانی، اما دریغ 

از یک دستگاه برای 
آب  جوش 

 متصدی کتابخانه می گفت 
تا همین تابستان، آن دستگاه 

 آب سرد کن و آب جوش 
خفن )!( در دسترس همه 

بود. اصاًل خودمان که یادمان 
هست، زیر آن تلویزیون 

بی صدا لیوانمان را سر ریز 
می کردیم. اما در یک حرکت 

عمرانی مثل اینکه انتقال داده 
شد به قسمت خواهران! 

این بود سخنی از یک برادر.

ارتباط خانوادگی

هیچ چیز جایگزین تجربه نمی شــود. 
این مســئله که برویم یا بمانیم از زمان 
قدیم مطرح بوده اســت، ولی امروزه 
تجربه کــردن قبــل از تصمیم گرفتن 
امکان پذیرتــر شــده اســت. مــن 
آمریکا  دو ماه و نیم  امســال،  تابستان 
بودم و این موقعیت را پیــدا کردم که 
عالوه بــر دیدن شــهرهای بزرگ این 
کشور، دانشــگاه های معروف آنجا را 
هم از نزدیک ببینــم و از همه مهم تر، 
توانســتم بــا هزینه  بســیار کمی به 
 مدت دو هفته فقط با یک کوله پشــتی 

سفر کنم.

دوست دارم از دانشگاه ها شــروع کنم. یکی 
از جالب تریــن مطالبــی که درمــورد همه 
دانشــگاه های آنجا، مثل  ام آی تی، دانشگاه 
جــورج واشــنگتن و  دیــدم هــاروارد، این 
بود کــه آن ها اصــرار زیادی بر آشــنا کردن 
دانشــگاه  بــا  والدیــن  و   دانش آمــوزان 

دارند. 
 برای مثال، آن هــا دو موضوع دارند به اســم

 campus visiting و  information session  
که  کاماًل بــرای من غریب بــود. در واقع همه  
آن هــا در تمــام روزهــا به جز یکشــنبه ها 
در یک زمــان خاص یک ســری دانشــجو و 
مســئول را انتخاب می کنند و در جلســه ای 
 دوســتانه دانشــگاه را بــه مراجعه کنندگان

 معرفی می  کنند. 
ســپس بعد از تمام شدن جلســه یک سری 
دانشجوی دیگر بیشتر قسمت های دانشگاه، 
مثــل دانشــکده ها، خوابگاه هــا، امکانات 
و... را بــه مهمانان نشــان می دهنــد. البته 
ظاهراً در دانشــگاه خودمان بعضاً جلســاتی 
توســط وبگاه شــریف بــرای دانش آموزان 
 گذاشــته می شــود، ولی کمتــر والدین را 

درگیر می کند. 
شــایان ذکر اســت که ایــن کارها بــه طور 
کامــل در دســت دانشــجو یان و کامــاًل 
داوطلبانــه اســت و مــن حتی یــک ریال، 
 چه برســد به دالر، برای دیدن دانشــگاه ها 

نپرداختم. 
یادم می آید در دانشــگاه جورج تاون با یکی 
از ایــن افراد که دانشــجوی علوم سیاســی 
بــود، هم صحبت شــده بودم کــه  گفت این 
یکــی از بهتریــن موقعیت هایی اســت که 
می توانــم هــر هفتــه بیایــم و روش های 
صحبــت کــردن در جمــع را امتحــان و 
بهترین را از بیــن آن ها انتخــاب کنم. البته 
این داســتان ادامــه دارد،  در قســمت های 
 بعدی به دیگــر مســائل دانشــگاه خواهم 

پرداخت. 

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به همه آن هایی که در مســیر دانشــگاه تا خوابگاه وسایلشان را از دست 
دادند. تقدیم می کنیم به امنیت وصف ناپذیر کامپ و به شــجاعت همه ســاقی ها و معتادانش. تقدیم می کنیم به 
همه محله های پرآسیب تهران که خیلی هایشــان بیخ گوش یک دانشگاه اند، به کامپ، به خاک سفید و به دره زیر 
پل نیایش، بیخ گوش دانشــگاه امام صادق. تقدیم می کنیم به اضطراب آن هایی که با صدای موتور فهمیدند دیگر 
موبایل و لپ تاپ ندارند. تقدیم می کنیم به همه آن هایی که برای امنیت بیشــتر تــالش کردند، از آوردن کانکس 

پلیس تا زدن شمشادهای بلوار خوابگاه روشن. 

تقدیم می شود به ... 

صفحـــــــه آخـــــــــر

یکی از عجایب روزگار شــده است 
ماجرای این آقــای میلیاردر نفتی 
عزیز. یک روز می گوینــد دادگاه 
ایشــان علنی نیســت. یــک روز 
می گویند علنی هســت ولی کسی 
حق ندارد اخبارش را در جراید و خبرگزاری ها منتشر 
کند. یک روز می گویند منتشــر بکننــد ولی نامش را 
نبرند. روز دیگری می آینــد و می گویند نامش را ببرید 
ولی به صورت مخفف، بگویید »ب.ز«. البته هر دو حرف 
را با کســره بخوانید که خدایی نکرده موضوع از دایره 
انسانیت خارج نشود. باز می آیند و می گویند کسره هم 
نداشت، نداشت، اصاًل مهم نیست. یکهو می بینی جایی 
زده اند، بابــک.ز و جایی دیگر زده انــد ب.زنجانی که با 
کلی رمزگشــایی و اســتفاده از الگوریتم های پیچیده 

فهمیدیم نام ایشان بابک زنجانی است. 
یا اباالفضل... من کــه گفتم نام کامل ایــن بنده خدا 
را... لطفــاً الک را برداریــد و روی حــروف اضافه را 

به جز ب و ز الک بگیرید. اصــاًل نخوانید آن حرف های 
دیگر را. ســریعاً روزنامــه را آتش زده و فــرار کنید. 
آن هایی که روزنامه را ســریع آتش زدند، فندکشان 
را به آن هایی که هنوز آتــش نزده اند، بدهند. آن هایی 
که فندک داشــتند، خدایی ناکرده توی دانشگاه که 
سیگار نکشــیده اند؟ اگر کشــیده اند بعدتر خودشان 
را به حراســت معرفی کنند. دیگر هیچ مهم نیســت، 
خانه خــراب شــدیم رفــت. احتمــال اینکــه دیگر 
در خدمتتان نباشــم وجود دارد. البته خدا را شــکر 
همیــن االن خبر دادند که ســخنگوی قــوه قضاییه 
گفته اند که دیگر بردن نام کامل ایشان مشکلی ندارد. 
بابک زنجانی... بابک زنجانــی... بابک زنجانی... بابک 
زنجانی... بابک زنجانی... . آخیش کمی عقده گشــایی 

کردیم و بدون هیچ ترسی نام ایشان را بردیم.
چند وقتی گفتند، تصویرش را جایی منتشــر نکنید. 
گفتیم شــاید چون پولدار اســت، فکر می کنند ملت 
می بینند و ممکن است چشــم بخورد. حاال هم خیلی 

جاها وقتی اخبارش را کار می کنند، عکسش را هم کار 
می کنند ولی چشم هایش را یا با نوار سیاه می پوشانند یا 
چهره اش را شطرنجی می کنند. ما که ایشان را درست 
و درمان ندیدیم، ولی تصور می رود که چشــم ســبز یا 
آبی باشد و ممکن است کلی کشــته و مرده پیدا کند و 

دادگاه از روال طبیعی خارج شود. 
البته ایشان باید سجده شــکر به جا بیاورند که حداقل 
از یک ب.ز خالی تبدیل شــده اند به یک بابک زنجانی 
بی چشــم  و  رو. آدم بی چشم و رو باشــد به مراتب بهتر 

است از این است که دو تا حرف باشد. 
از ســویی با روندی که در آزادســازی حرف به حرف 
ایشان شــاهد بودیم و یواش یواش منجر به آزادسازی 
پیکســل به پیکسل ایشــان شــد، چندان دور نیست 
که مولکول به مولکول ایشــان نیز آزادســازی شده تا 
یک بابک زنجانــی تمام و کمال را در ســطح جامعه به 
 همراه دود کردن مقدار قابل توجهی اســفند نظاره گر

 باشیم.

091۸.2710: در اومــدن شــماره ۶۶۶ روزنامه رو 
تبریک مي گم. دســت مریزاد و آرزو دارم هر شماره 
پربارتر از قبلي بشــه. من صبح هر شــنبه و سه شنبه 
رو با استشــمام بوي خــوش کاغذ روزنامه شــروع 

مي کنم... .
0912.۸500: »تقدیــم مي شــود بــه« را بســیار 

تأثیرگذار مي نویسید. مي خواهم بغلتان کنم.
   دل به دل راه داره! ولی نویســنده اش 

بعضی وقت ها عوض می شه ها!
بــه  راجــع  نظرتــون  ســالم.   :0937.۸۸72
قیمت هــاي جدیــد غذاي ســلف بــراي بچه هاي 
ســنوات تمام چیه؟ مي گم واســه ورود ما به دانشگاه 

هــم یــه مبلــغ ورودي بگیرن هــر روز کــه میایم 
دانشــگاه مثلــن 2000تومن، یــه حــوزه درآمد 
 دیگه هم واســه دانشــگاه هســت! غمگینیــم آقا! 

غمگین!
   طرح برگزیده ســال رو لــو دادی در 

همین لحظه.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه
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