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 هاى زمني و هیچ تر و خشىك نيست مگر اینكه در كتاىب روشن ]ثبت[ است اى در اترييك  آ ن را می داند و هیچ دانه افتد مگر اینکههیچ برگی فرو منی
 95انعام 

 کاپیتالیسم؛شکل گیری و انحراف 
 زری و بمش اینه!    

 حسابداری، مدرییت و اقتصاد     
 پیراهن عثمان      
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 روزی روزگاری، ال ام اس  
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حسابداربه خداوند  نام آسمان، و زمین

وحساب حساب  گر و که حسابرس ساز

 هاکتـابویحسـابافتتـاحواختتـامهمـه

 دریدقدرتاوست.

مطالباتشذخیره برای بانه نه و دارد ای

میهیچ شراکت کهکسی خدایی کند.

 ست.همیشهترازشدرتوازنوبرابری

موجودیهیچ انباشته هایشرنگنزولگاه

نمی خود وبه ازلی حضور تداوم و گیرد

ابدی اصلیوجود بلکه فرض، یک نه اش

 ست.نشدنیبدیلوانکاربی

همهحسابداری و نیست تورمی یاش

همهارزش از و نظرشیکساناست. در ها

سریعمهم اینکه رحمتوتر الحساباست.

استهالک خطاپوشیمغفرتش و اشناپذیر

 دارایینامشهودیبرایماست.

ساز،برگـیبهتوکلخدایحسابرسِحساب

دفـتـر دیگرازدفترزندگیراورقزدیمو

آمـوزش بـا سالنویتحصیلیراکهتوأم

 هـــایغــــیرحضــوریمجـازیوکالس

 حرف اول

 فاطمه اتابن

که ورود نو دانشجویان به گشودیم. بود

هنوزبهاستقبالشاننایستادهایمازدور

-فرستیموبرایتکتکسالمودرودمی

رشته این در آرزویشان تحصیلی ی

 موفقیتداریم.

گاهنامه همسومین چرتکه دری اکنون

و بوده این بر ما سعی و شماست برابر

اخبارهستکهضمنانتشارگزیده ایاز

تازه،مطالبمرتبطبارشتهیحسابداری

 منعکسکنیم. چنینانجمنعلمیهمرا

تحریریه و حسابداری یدانشجویی

کلیهنشریه از چرتکه وی دانشجویان ی

عالقمندانجهتهمکاریدعوتبهعمل

میآورد.راهارتباطیمادرفضایمجازی

pgu.accountants بودکهدرخواهد

لمسآنمی راصورتتمایلبا توانیدما

 دنبالکردهوبامادرارتباطباشید.

باتوجهبهپیشرفتهایروزافزونصنعت

وعلیالخصوصپسازانقالبصنعتیدر

گیریسیستمهایابتـدایـیاروپاوشکل

هاییکهدرحسابداریوسپسپیچیدگی

نـظـریــــــات ظـهـور دوقرناخیربا

داریدراینعرصـــهبـهســـرمـــــایه

 وجــــــودآمــــــدنیــــــــازبــــه

روزحسابـداریهایپیشرفتهوبهسیستم

شـد. بیشازپیشملموسومحسـوس

هایمختلفیدراقصینـقـاطگرچهرویه

و دنیابرایحفظوصیانتازسـرمـایـه

ایـن کـار رشدوافزایشآندردستور

گیرداماهدفونـظـمهاقرارمیسیستم

 هایکسانوواحداست.حاکمبرآن

شـاخـه وتنوعزیر حسـابـداری هـای

گـاهـی گستردگیحوزههایفعالیـتـی

دانشجویانودانشآموختگاناینرشتـه

کـنـدهایمقطعیمیرادچارسردرگمی

کهانجمنعلمیدانشجوییحسـابـداری

دردانشگاهخلیجفارسدرتالشاستبا

محوروصمیمی،ضمنایجادجویدانش

برگزاریمحافلوجلساتعلمیپیرامون

افزاییهرچهبیشتـررشتهدرراستایهم

آنـچـه میاندانشجویانواساتید،حول

یـادآوری بـه گفتهشدگامبردارد.الزم

و یـاری بـا نیستکهاینهدفتنـهـا

مـیـسـر دانشجویانعزیز همکاریشما

واست.لذاازکلیه یدانشجویانفعـلـی

عـزیـزنو روردوهمچنینصاحبنظران

و برایهمکاریویاارائهیپیشنهادات

 آوریم.انتقاداتخوددعوتبهعملمی
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طلبراهفرارازبازهمافرادسودجوومنفعت

درقوانینراپیدامی کنند.پسبهتراسـت

تـا انتخابوکنترلافرادهوشیارباشـیـم.

عـمـلـی واینجادریافتیمکهبرای کـردن

نـیـازمـنـد رسیدنبهاهدافعلماقتصاد

مدیریتهستیم.مدیریتنیزبرایانـجـام

ستتابتواندکارهایخودنیازمنداطالعاتی

بـه و رویاهدافخودبرنامهریزیکرده

مـدیـریـت ساماندهیاوضاعبپردازد.پـس

شدهتـوسـطآورینیازمندبهاطالعاتجمع

هـایسیستمحسابداریاستکهدرصورت

بـهمالیمنعکسمی شوند.مدیرانبااتکـا

هاقادرخواهندبودعمـلـــــکـرداینداده

بخشتحتمدیریــــتخودراسنجیدهو

تعیینشدهآنرابهسویاهــــدافازپیش

 ســـوقبدهـــند.

گونهکههمهعلومروبهپـیـشـرفـتهمان

طـول در هستند،سیستمحسابدارینیـز

جـامـعـهزمانوباتوجهبهنیازمندی های

برخیاقـتـصـاددانـاندچارتغییرمی شود.

آورندبلکهحسابداریراعلمبهحسابنمی

-معتقدندیکنیازاستواصولآنراانسان

ازهاتعیینکرده اند،لذاعلمیبرگـرفـتـه

توانگـفـت علومدیگرنیست.درپاسخمی

-حســابداریعلمنیست،قبول؛امااگرمی

 توانیدبدونآنبهزندگیتانادامهبدهید.

درواقعفرضیاتهستندکهشاکلهاصلی

داده تشکیل را اقتصاد راهعلم و اند

هایاقتصادیاست..بسترفتازبنبرون

اقتصاد علم اهداف به نیل برای حال

خلق برای منابع بهینه تخصیص یعنی،

ثروتوارائهخدماتوکاالدرجهترفاه

کارکنیم؟؟پاسخها،بایدچهبیشترانسان

علمی مدیریت، است. مدیریت ستعلم

صورت ساماندهیبه ریزی، برنامه با که

نظارت و کنترل با و اثربخش و کارآ

باعث انسانی نیروی و محدود برمنابع

در خدمات و کاال ارائه و ثروت خلق

برایهامیجهترفاهونیازانسان شوند.

اهداف سمت به موجود منابع هدایت

حیاتیتعیین و دشوار مسیری که شده

بهانتخابافرادیمحسوبمی نیاز شود،

با همراه وجدان، با دلسوز، شایسته،

هم و موردنیاز تجربهمعلومات چنین

کافی،ضروریاستکهعلممدیریتاین

مرتفعمی برنیازرا مدیرانعالوه  سازد.

داشتنعلمالزمبایدمنفعتدیگرانرابه

و قوانین و دهد ترجیح خود منفعت

و کار مقرراتکنترلیبرایحسنانجام

همه اما کنند. انتخاب و تعیین نظارت

هممی قوانین که هرچه دانیم

 کارانهوسختگیــــرانهباشد،محـــافظه

 

بهتازگیباتفکیکدانشکدهادبیاتوادغام

هایمدیریتویحسابداری،گروهسهرشته

دانشکده کسباقتصاد، دانشگاهی در وکار

فارستأسیسشده باخلیج بحثرا است.

پیش هم شما برایهمه شاید که سوالی

 میآمده شروع وباشد ارتباط چه کنم؛

تفاوتیمیاناینرشتههاوجوددارد؟؟در

توضیحمختصریدرموردهریک ادامهبا

 شود.میها،بهاینسوالپاسخدادهازرشته

روان علوم از که اقتصاد شناسی،علم

جامعه بهرفتارشناسی، ریاضیات و شناسی

می کمک ما به آمده منابعوجود از کند

بهصورتبهینهاستفاده کنیمکهمحدود،

نتیجهآنخلقثروتوایجادارزشبیشتر

ارائه موردنیازو خدمات و کاال ی

اقتصادانسان باهاست. مواجهه در دانان

پاسخ و اقتصادی سواالتمسائل به دادن

به علماقتصاد،سهابزارمهموکاربردیرا

 گیرند کارمی

از۱ استفـــــــاده با .توضیــــــحات

 هاوفرضیــــاتاقتصــــــادتئـــــوری

 .معادلـاتجبریریاضی.۳.نمودارهـــاو۲

 محید رضا قامسی 

 حسابداری، مديریت و اقتصاد
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 برخیاقتصـاددانـان،اقتصـادایرانرا

داننداماباداریدولتیمیازنوعسرمایه

بر که ایران اقتصادی سازوکار به اعتنا

وارداتپایه و نفت فروش ی

است،شایدنتوانآنراازنوعگرفتهشکل

تفکر زیربنای با زیرا دانست؛ دولتی

پایهسرمایه بر که دولتی یداری

جلوگیریازوارداتبهمنظوررسیدنبه

است، استوار داخلی صنایع در رونق

 تناقضدارد.

غالبسرمایه شکل بتوان شاید داریاما

سرمایه را ایران)وحتیجهان( داریدر

 رفاقتیدانست.

سرمایه تالشدر جای به رفاقتی داری

حاکمیت با آزاد بازار در موفقیت برای

قانون،موفقیتبستگیبهتبعیضدولتی

کمک مالیات، تخفیف قالب هایدر

 دولتیو...دارد.

کارتل شرکت*توضیح  هستندها هایی

حفظ ضمن خاص رشته یک در که

هم با خود جداگانه حقوقی شخصیت

می ازمتحد و بازار تسلطبر با تا شوند

کردنرقابت،بازارآنکاالبردنیاکمبین

 رابهانحصارخوددرآورند.

 کرد. اینکهپیدا برای راه بهترین شاید

میکارتل انحصارگران و زیرها از توانستند

کنند، خالی شانه مدت( )بلند رقابت بار

دولتدستبه بود. دولت حمایت هاآوردن

توجیه از استفاده با معموال هایینیز

ازهم حمایت مشاغل، امنیت حفظ چون

انجام را حمایت این و... داخلی تولید

هانیزدرمناظراتودادندتااینشرکتمی

به انتخاباتی متقابلمبارزات طور

آنحمایت به  مالیرا غیر هاهایمالیو

 برسانند.

شدنهاودولتمنجربهکمکارتلاینرفتار

ازبین فعالیتیا و شد رقابت هایرفتن

اقتصادیکهتوسطتعدادزیادیبنگاهخرد

می بنگاهانجام اندکی تعداد تسلط به شد

بازارهابدلشدوباعثنابرابری،  بزرگبر

 بیثباتی،فاصلهطبقاتیبیشترو...شد.
 

 

استسرمایه اقتصادی یکسیستم داری

کهدرآنافرادیامشاغلخصوصیمالک

سرمایه سیستمکاالهای این هستند. ای

شکل آمریکا اروپایغربیو در ابتدا که

طبقه به تنها نه بود مایل  یگرفت،

جامعه بهسطوحبیشتریاز اشرافبلکه

 سودبرساند.

افزایش دستمـــــزدهــــا اینراستا در

اتحادیه و کردند نیزپیدا مرتبط هایی

سطح و زندگی استاندارد گرفتند. شکل

محصوالت انبوه تولید با نیز مردم رفاه

یمقرونبهصرفهبهبودیافتودرسایه

انقالبصنعتیطبقهمتوسطشکلگرفت

وافرادزیادیازطبقهفرودستبهطبقه

 متوسطصعودکردند.

و پیشنرفت منوال همین به وضع اما

بازار  رفته رفته نشد. نهادینه سیر این

سرمایه نظریات در تعریفآزاد داری،

رقابتی و دستداده از را نخستینخود

کهمیبایستمفهومکلیدیاقتصادبازار

میان رقابت به باشد، تقاضا و عرضه

 هایانحصاریوکارتلــ*ـهاتنزلشرکت

 فاطمه ابرگاهی

 اکپيتاليسم؛ شلک گریی و احنراف

رفته رفته بازار آزاد در نظریات 

داری، تعریف نخستین خود را  سرمایه

از دست داد و رقابتی که بایست 

مفهوم کلیدی اقتصاد بازار عرضه و 

 -تقاضا باشد، به رقابت میان شرکت

 های انحصاری تنزل پیدا کرد. 
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 پریاهن عامثن 

 

پـیـش بهنقلازاقتصادنیوز،چـنـدی

نماینده یمجلساعـالممهدیطغیانی،

وکرده سـرمـایـه بود هرنوععایـدی

بـههایسرمایهانتقالدرحوزهونقل ای،

هایبانکیوسهام،مشـمـولجزسپرده

کـرده مالیاتمی شوند.طغیانیتصریح

امـالک،وانـتـقـالاینطرحهرنوعنقـل

یموتوری،طال،زیورآالتووسایلنقلیه

ینقاطجواهرآالتوانواعارزرادرکلیه

کشورازجملهمناطقآزادتجاریوویژه

عـایـدی بـر اقتصادیمشمولمالیـات

چنینمنظورازاست.اوهمسرمایهکرده

زمـان قـیـمـت عایدیسرمایهرامازاد

زمـان انتقالدارایینسبتبهقـیـمـت

 بود.تملکآنتعبیرکرده

حـدو  بـه درشرایطکنونیباتوجـه

بـاعـث همزمانرکودوتورماینطـرح

پـولمی ارزش شودمردمبرایحـفـظ

خـود،بااقــــدامبهخــــریدمــلـک،

 زیورآالت،خودروو...بازارهاراملتهـب

 

دوراهــــــی در مـردم ازطرفی نکنند.

بــازارگذاریدربانکسرمایـــه هـایهایا

سپــــــردهسهـــاممی درمانند. گـذاری

هابانرختورمفعلیچندانعقلـــایـیبانک

بـازاررسد،وافولسهامبهنظرنمـی هادر

چرکینیمردمبهبورسشدهسهامباعثدل

 است.

توانبهنوعییکسیـاسـتاینطرحرامی

کـه شـرایـطـی در کـرد. ریاضتیتعبیر

مردمشـاهدکاهشارزشسهـــامیقاطبه

سـازمـانوسرمـــــایه یخودهستـنـد،

بـهـانـه بـه را یمــــالیاتیکشورخـود

جلوگیریازآشفتـــــگیبــــازارهـــادر

 ســــودهـــرگـونـهمـعامــلهشریـــک

 

کند!بهعبارتیدستاینسازمانمی

مـی فـرو رود.دولتیدرجیبمردم

دسـت اتفاقیکهیادآورضربالمثل

از شـده. اسـت باالیدستبسیـار

در جـامـعـه طرفیاقشارپردرآمـد

روشبخش بـا هـایهایخدمـاتـی

مختلفازهرگونهپرداختمـالـیـات

طـرحشانهخالیمی ایـن و کننـد

هایبازرگانیاست.معطوفبهفعالیت

و سوالاینجــاستکهطرحمجلس

دردولتبرایافزایشبهـــــره وری

باوجودفرارهای بخشتولیدچیست؟

بـیـش -مالیاتیموجوداینطـــرح

کــهبهرفـــاهعمــومیکمـکازآن

مـردمکند،باعثمـی غـالـب شـود

ومتحملفشار هایاقتصادیباشند،

مـتـــــوازنمی توانآنراتوزیـــع

هـایفشـــاراقتصـــادیبرشـــانـه

پـیـراهـن ملتنــامید،کهالبتــــه

 یخـــوددارد!عثمــانرابهــانــه

ها با نرخ تورم  گذاری در بانک سپرده

سدد فعلی چندان عقالیی به نظر نمی

ها در بازار سهام باعد   و افول سهام

چددرکددیددنددی مددردم بده  دل

 است. بورس شده 

 همدی مقدم
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رشتـــه کهحســــابداری است ای

هاییخواهـدبهمخاطبانخودآمـــوزشمی

ارائهدهدتابتـــوانندازطریقآنخروجی

برای و کرده مدیــریت را وکــارها کسب

 هارشدوســـودآوریبهارمغــانآورد.آن

دراینبخش،تصمیمبرایناستتاباشما

داشته رشته این بازارکار مورد در صحبتی

 باشیم.

حسابدارییکسیستماطالعاتیاستکهبا

گذارها،فراهمکردناطالعاتالزمبهسرمایه

هاونهادهایاعتباردهندگان،مدیرانشرکت

آن به را امکان این میدولتی تاها دهد

هاینسبتبهمسائلاقتصادیتصمیمگیری

 بهتریداشتهباشند.

برایفارغفرصت اینهایشغلی التحصیالن

رشتهبسیارگستردهاستوسطوحمختلفی

برمی در تمامیرا در رشته این گیرد.

ودانشگاه دولتی از اعم هایمختلفکشور

پذیرد.الزمبهغیردولتیوآزاددانشجومی

فارغ استکه اینذکر در بیکار التحصیالن

 زیرا؛هاکمتراسترشتهازســـــایررشته

 حســــابــــدارییکرشــــتهبسیـــــار

 کاربـــــردیاستوازکوچکتـــرینواحد

کارخانه بزرگترین تا موسساتتولیدی و ها

ارائــه و تــهیــه بـــرای کشــور

یکاظهـــارنامـــه به خود مالیاتی های

فارغ هستند. نیازمند التحصیالنحسابدار

تحصیل اتمام از پس حسابداری رشته

ومی مختـلف سطـــوح در تــوانند

عهدهشاخه متفــــــاوت انجــامهای دار

 امورمـــالیباشند.

تعدادیازمشاغلمرتبطبااینرشتهدرزیر

 است شدهآورده

شرکت۱ کلیه در مالی  و(حســـابداری ها

 موسســـاتتجـــــاریوغیــرانتفـــاعی...

درکلیهواحدهای۲ (حســـابداریصنعتـی 

 هایتـــولیــــدی...صنعتیوشرکـــــت

کلیـــــه۳ در دولتـــی  (حســـابداری

هاواداراتدولتـــــیبهعنـــــوانسازمان

 حســـاب...حســـابداریاعــــتامــــلذی

 (حســـابداریمالیـــاتی دراداراتدارایی4

 (حســـابداریبیمه درموسســـاتبیــمه9

بانــک6 شعبـــه(حســـابداری در وها  ها

 هاسرپرستـــیبانـــک

 گونهدرحیرتـمازخودکهاین

 امازوادیارقــــامبهاشعـــارشده

 دلـــخونبدهکـــار،اسیربستانکـار

 امبیعلتودلیلحســابــدارشده

 هاخـواندمترازوسودوزیانســـال

 امحــالــااسیرمالیاتوانبارشده

 امخـلـاصایننشدهبهدامدیـگری

 امآرسنلـوپـنیتمــــامعیـارشده

 ازآبحوضبلدمتـــاشیــرمــرغ

 امآشــپز،مهــندس،پرستــارشده

 دهمبهســود،داروبههـزینهآبمی

 امناجیدفــــاتربیمـــــــارشده

 پزمدفتربرایمبادیدلــــخواهمی

 امبفرماییدشام،سرآشپـزبازارشده

 بندی،حذفیاتعدیلتهــاتر،طبقه

 امقیـــچیوچـسبوپرگــارشده

 حالـــافکربدنکنیدچــرامشغولم

 امازتــرسآخــرتیــرپرکارشـده

 تعطیالتتابستانهمهدرسفرومن

 امعزادارنرفتنتـــوروگردششده

 برایتانعجیـــــبنیستکهچـــرا

 امشـــاعرشعــــرهایبودارشــده

 قسمبهپـــاچیولی،وهنــدریــکسن

 امهنجارشدهازرقــصارقـــام،نابه

 زير و مبش اینه!

 فاطمه لطافت پور
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کـه بـود آلکاپون،یکتبهکارآمریکایـی

گروهیمخفیمتشکلازمتخلفانحرفهای

هـاهاکهبعدهابهآلکاپونبهوجودآورد.آن

موسومشدند،اقدامبهاخاذیوزورگیریاز

مردممیکردندوبرایاختفـایاعـمـــال

راشانرختشویکارانهوجرائمبزه ای خانه

کـردنـد مـی وانـمـود راهاندازیکردهو

ایـن در کـردن کـار راه از درآمدشان

ازرختشوی پـس آیـد. خانهبهدستمی

شـدن دستگیــــریآلکاپونومتالـشـی

ایـن بـه شبکهمافیاییاو،عوامباآگاهـی

راسازوکارغیرقانونی،اصطالحپول شـویـی

هاپولــشوییرافـرآیـنـدیرواجدادند.آن

هـای پـول و تعریفکردندکهداراییها

هـای کثیفراکهازطـــریقفعـــالـیـت

وسـیـلـه یغیـــرقـانونیبـدستآمدهبه

 کند.مجـاریقانونی،تطهیرمی

شـوییهـــــرگونهترپــــولبهزبانساده

فعالیتیستکهعوایدودرآمدهایناشیاز

 اعمالخالفقانونمانندقاچاقاسلحــهو

و انسـان کاال،فروشموادمخدر،قـاچـاق

اعضـــایبدنانسان،رشـــوه،اختلـــاس،

برداریودرآمدهایحاصلازهرگونهکلــاه

از نـاشـی کـه دادوستدومبادلهمالـی

مـی عملیاتیمجرمانهباشندرامشروعیـت

 بخشد.

اقـتـصـادمشخصتریناثرپول در شویـی

ریسـک در -توزیعنابرابردرآمدواخلــال

اسـت. پذیریبخشهایخصوصیاقتصاد

و همچنینبازارهایمالیراتخریبکـرده

شود.درسببکاهشتولیدناخالصملیمی

شـرکـت هـایسالهایاخیرثبتوایجاد

صوریدرراستایفرارمالیاتییکیازنمـود

شوییست.برخیباثبتشـرکـتهایپول

اهـلـیـت، هاییرویکاغذ،بانامافرادفاقد

 اقدامبهفرارمالیاتی،قــاچــاقیادریــافت

مـی کـنـنـد.تسهیلـاتکلـانبانکـی

اشخاصبیبضاعتبادریافتوجهنقـد

ناچیـزیاجیـرشدهوبهســوداگــران

دهند.وحتیبدوناینکهوکالتتاممی

باخبرباشندازهویتشانسواستفـاده

شود.عدمشناساییصاحبانواقعـیمی

صـاحـبـان و اینشرکتها،مالـکـان

سرمایه،نهایتامنجربهفرارازپرداخـت

کشـور از مالیاتوخروجبیرویهارز

قـانـونـی، می،شود.متاسفانهخالهای

رویکردهاینادرستفعلی،دستهـای

سـایـرپشتپرده،پولهایکثـیـف و

عواملکهکمهمنیستند،مسببرشـد

بیحدوحصرثبتچنینشرکتهایـی

شده.گرچهمطابقاصالحیهیقـانـون

 ۳۱مالیاتهایمستقیمکهمصوبهی

(مـاده9وبهاستنادبند)۱۳54تیرماه

اشـخـاصـی۲74 قانونمذکور،چنین

مـجـازات تحتتعقیبقضاییواعمال

کیفریقرارمیگیرنداماهمچنانخـ 

هایقانونیمحسوساست.وضعقوانین

محدودکنندهجهتسالمتبخشیبـه

 بازارهایمالیکشورضروریست.

 آ لــاکپونیــــــسم

 عــیل معــراین

 9911گاهنامه ی چرتکه سال دوم شماره سوم نیمه دوم آبان 

ست کده شدویی هدرگونه فعالیتیپدول

عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خالف 

قانون و درآمدهای حاصل ازهدر گدونده 

ی مالی که نداشدی از دادوستد و مبادله

عملیاتی مجرمانه باشند را مشروعدیدت 

 بخشد.می
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یـادگـیـریروزیروزگاریدر ی سامانه

اس”دانشگاهخلیجفارسکهآنرا “الام

بگفتندییکیازاساتیدباجدیتیتمام،بـا

وارد گشـاده تصویرگشودهوالبتهرویـی

کالسشدندیوبفرمودندیهمهدانشجوها

-خواهمهمهتصویرشانروبازبکردندی،می

در یدانشجویانخودرابدیدندی،وفیس

 فیس)همانچشمدرچشمخودماناست!(

سوالبپرسیدندیتایقینحاصلبکردنـدی

در کهدرسراواقعابخواندیدندی.وانگهی،

کشـاورز( همانلحظهمدیرسامانه)دکتـر

واردکالسشدندیوپسازسالمواحترام

گـرامـی”خطاببهاستادبگفتندی  استـاد

لطفاتصویرتانراببندیدتاسامانهسنگیـن

روبـرو مشـکـل نشودوبقیهکالسهابـا

لحظهایکهاستادتصویرراهـمـی“نشوند.

از بستندیدلتنگیبرایآموزشحضـوری

 چشمانشیدایشمشخصهمیبودندی.

 ام”ازمحاسنوویژگیهایخاصهی ال

آناینکهسال“اس از فـامـیـل خوردگان

 رضایتکافیووافیبداشتندی!درگذشته

و ایـل دانشجویذلیلمردهقتلعامیدر

درس تـا طایفهاشبهراهمیانداختندی

کـه نخواندنهایشانراتوجیهبکردندی،

پـدربـزرگ مادربزرگِپدرشوهرِعمهام،یـا

مادررضاعیامفوتشدندی.امابهلـطـف

تـر“الاماسجان” راحـت کارخـیـلـی

بـار شدندی.بهسادگیوسهولتچندیـن

“استادصداقطعووصلمیشه” نـتـم”ویا

از“اشکالداره و آوردنـدی زبـان بـه را

پاسخگوییشانهخالیبکردندی.گاهیهـم

میکروفونگوشـیـم”ازاینفراتربرفتندیو

بـرای“خرابه چـت)مـحـلـی رادرپابلیک

 گفتگویاستادودانشجو!(تایپبکردندی.

هرچنداینموشمردگیهاسطحشـکـاک

بودناساتیدرابهطرزشگفتآورانگیزنـاک

کنندهایارتقابدادندی.چنانکهروزهـای

مـی قطعیسامانهاعتمادنداشتندیوفکر

بکردندیکهدانشجوجماعتدرحالدست

پـیـش انداختــنویبودنــدی.مــوردی

مـی بیامدندیکهیکیازاساتیدچـنـیـن

پنداشتندیکهدانشجویانشاورادرکالس

از را همراهینکردندیتااینکهسامانهوی

قـدرت بـدو و نـمـودی ازکالسخـارج

 دسترسیندادندی.استادکهازســامــانه

راندهشدندی،اعتمـادشبهدانشجویان

 رابــازپــسبگـرفتنــدی.

برخیازاساتیدنیزروشهایینویندر

راستیآزماییپیادهبکردندیکههیـچ

راهدررونداشتندی.بهاینصورتکـه

در را لینکحضوروغیابگذاشـتـن

سامانهفعالبکردندی،ودرکالسنیـز

آنـان واینگونه حضورغیاببکردندی.

را بـرفـتـنـدی و کهآنالینشدنـدی

 شناسایینمودندی.

بـه اینروشهاینوینراستیآزمایی

کالسهایحلتمرینشاننیزتسـری

یافتندی.بدینصورتکهوقتیاسـتـاد

عزیزدانشجوییرامکلفبهبارگـذاری

تمرینمیبکردندی،ثانیههاییپیشاز

بارگذاریمنصرفشدندیوبهسـبـک

بـه شوتهایرونالدینهواینوظیفهرا

و دانشجویدیگریمحولبکـردنـدی.

پـیـش همینطوربارکبهایمتنوع

از پیشبرفتندیتامچخیلعظیـمـی

مـنـوال هـمـیـن بـه را دانشجویان

 بگرفتندی.

خداوندبانیکرونارابهزمینگرمبزناد

 دچارکرد...“اسامال”کهمارابهدرد

 روزی روزگاری، ال ام اس

 فاطمه کرمی

 گاهنامه ی چرتکه
دانشـجـویـی -صاحبامتیاز انجمنعلمـی

 حســـابــداریدانشـــگاهخلیــجفـــارس

 مدیرمسئول ...........................فــاطمهتابان

 ســردبیـــر ...........................مـهدیمـقدم

 ویراستــاروصفحـهآرا ...........علیعـمرانی

هیاتتحریریه فاطمهتابان،فاطمهبارگاهی،

 فــاطــمهکـــرمی،فـاطـمهلـطـافـتپور،
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