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فروش آموزش راه حل نیست!
از ســال پیش که دانشــگاه 
و  اســتادان  بــا  خاتــم 
دانشجوهایی که جذب کرده  
ســر زبان ها افتاده اســت، 
خیلی ها از دانشــگاه خاتم 
می گویند. از این که چطور دارد گوی ســبقت را 
می ربایــد. از این که دانشــگاه های دولتی برای 
عقب نماندن باید به شیوه ای کمبود های مالی 
خود را جبران کنند و معموال نخستین راهی که 
پیشنهاد می شــود، افزایش پذیرش دانشجوی 
شــهریه پرداز اســت. تفاوت میان این نگرش و 
دیدگاهی که مخالف جذب دانشجوی پولی ا ست 
و تامین منابع مالی را وظیفه  دولت می داند، تنها 
در اختالف نظر درباره  شیوه های گوناگون جبران 
کمبودهای مالی  نیســت. تفاوت  بین نگرشی 
ا ســت که آموزش را قابل خرید و فروش و نگرش 
دیگری که آن را حق انســان ها می داند. نگاهی 
که اساس تخصیص آموزش را نیاز افراد و نگاهی 
که اســاس آن را تقاضای آن ها می داند و نهایت 
کوشش خود را بر آن معطوف می دارد که در رقابت 

با دیگر عرضه کننده ها واپس  نماند. 
اما بــرای دســت یابی بــه تصویری درســت  از 
ریشه های شکل گیری وضعیت کنونی آموزش 
عالی کشــور، باید دوربیــن را کمی دورتر ببریم 
تا بتوانیم صحنه پــرداز اصلی این نمایش را هم 
به درســتی در تصویر ببینیم. بخــش بزرگی از 
عواملی که وضعیت کنونی دانشگاه های دولتی 
را ایجاد کرده و زنگ خطر بخش خصوصی را به 
صدا در آورده اند، نه از سیاست های جزئی درون 
دانشگاه ها، که از سیاست های کلی دولت ها در 
زمینه  آموزش عالی ریشه گرفته اند. هنگامی که 
دولت از انجام وظیفه های قانونی خود سرباز بزند 
و در ارائه  خدماتی همچون آموزش و بهداشت به 
بخش خصوصی میدان بدهد، بخش خصوصی 
به مرور بزرگ تر و بزرگ تر می شود و فضا را بر بخش 
دولتی تنگ تر و تنگ تر می کند. این اتفاق را در 
عرصه  بهداشــت هم می توانیم آشکارا ببینیم. 
چندی پیش وزیر بهداشــت یکی از مشــکالت 
اجرای طرح تحول ســالمت را کمبود پزشــک 
اعالم کرد. پزشــکانی که با هزینــه  خود وزارت 
بهداشــت آموزش دیده اند، درخواست بخش 
دولتی برای کار را نمی پذیرند، چرا که در بخش 
خصوصی درآمد بیشتری دارند. این گونه است 
که یــا از کیفیت خدمات بخش دولتی کاســته 
می شود یا این خدمات نمی تواند همه  نیازمندان 
را دربرگیــرد.  نیازمندانــی کــه از طبقه هــای 
فرودســت جامعه اند. بارها از مدافعان آموزش 
عالی پولی شــنیده ام که اگر کســی که توانایی 
مالــی پرداخت شــهریه را دارد، به علت محدود 
بودن ظرفیت آموزش رایگان، نتواند در دانشگاه  
پذیرفته شود، چرا نباید راهی برای ادامه تحصیل 
پیش پایــش بگذاریم. اما هرگز این پرســش را 
درباره   آنــان که توانایی مالی پرداخت شــهریه 
را ندارنــد هم از خودمان پرســیده ایم؟ آیا راهی 
پیش پای آن ها هم می گذاریم؟ کسانی که تنها 
امیدشان برای کندن از جایگاه طبقاتی شان با 

پولی شدن آموزش نقش بر آب می شود؟ 
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مسابقه نامتمرکز
چندماه اخیر آن قدر در دانشــگاه شــریف حرف از فناوری هــای بالک چین بوده 
که همه مان حداقل اســم آن به گوشــمان خورده است. مســابقه الکاپ قرار است 
۲0اردیبهشت در دانشگاه شــریف برگزار شود و محور آن فناوری های نامتمرکز در 
شبکه های هوشمند قدرت است. در ابتدای رویداد سمینارهای آموزشی در رابطه با 

بالک چین و شبکه های هوشمند قدرت و در ادامه دو کارگاه برگزار می شود و در آخر گروه ها به حل سواالت مسابقه 
می پردازند. شرکت دراین مسابقه برای دانشجویان کارشناسی است و حضور در آن نیاز به پیش نیاز قبلی ندارد. 
برای ثبت نام تا 1۷اردیبهشت فرصت دارید.اطالعات بیشتر را می توانید در کانال elecup_sut@ پیدا کنید.

ایستگاه بعد، شریف
همه ما تا به حال از مترو اســتفاده کرده ایم. به همین دلیل چه دقت کرده باشیم 
و چه دقت نکرده باشــیم، با این شــرکت سروکار داشــته ایم. شرکت واگن سازی 
تهران در ســال ۸۲ و با هدف توســعه حمل و نقل ریلی و بــا تمرکز بر حمل و نقل 
ریلی درون شــهری تاسیس شد. این شرکت عالوه بر تولید واگن، خدماتی مانند 

تعمیرات ناوگان ریلی نیز ارائه می کند. انجمن علمی دانشکده صنایع با همکاری مرکز کارآفرینی بازدیدی 
از این شــرکت برای 1۹اردیبهشت ماه ترتیب داده است. اولویت این بازدید با ورودی های ۹6 است. برای 

اطالع از نحوه ثبت نام می توانید به ssa_iesharif@ مراجعه کنید.
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عکس خبری

باثبات و باصالبت مثل کوه
شــنبه گذشــته، گــروه کوه دانشــجوی شــریف 
پنجاهمین سال تاســیس خود را جشــن گرفت. 
در ایــن مراســم کــه در ســالن جابــر دانشــکده 
شــیمی برگزار شــد، فارغ التحصیالن عضو گروه 
کــوه از دوره هــای مختلف حضــور داشــتند. از 
اولیــن ورودی هــای دانشــگاه و موسســان گروه 
تا اعضای دهــه 60 و۷0 و تا اعضــای جاری دهه 
نودی! حضــور پررنگ بــزرگان گروه و ســخنرانی 
ایشــان، دامنه ســنی گســترده اعضــا و در عین 
حال جــو صمیمی حاکم بر مراســم از ویژگی های 
منحصر به فــرد ایــن جشــن بــود. در یکــی از 
سخنرانی ها، خانم شــهال کریم الدین که از اولین 
دختران عضو گروه کوه به شــمار می آید، از فضای 
سال های نخســت دانشــگاه و تجربه ورود اولین 

دختران به برنامه های کوهنوردی سخن گفت. 
در انتهــا بــا ثبــت عکــس دســته جمعی، یکی از 

خاطره انگیزترین لحظه های گروه ماندگار شد.

بــر  ناظــر  کمیتــه  گزارش
دانشگاه، نیما فالحیان نشریات 

گروهی اســت ۹نفره متشکل از معاون 
فرهنگی و دانشــجویی دانشگاه، یک 
حقوقدان به انتخاب رئیس دانشــگاه، 
نماینده تام االختیار نهاد رهبری، دو نفر 
از هیئت علمی دانشــگاه بــه انتخاب 
شــورای فرهنگی، یک نفــر مدیر امور 
فرهنگی دانشــگاه که به عنــوان دبیر 
کمیتــه فعالیــت می کنــد و دو نفــر از 
در  نشــریه ای  در  کــه  دانشــجویان 
دانشگاه، وظیفه  مدیر مسئول به عهده  

آن هاست. 
طبق بخشــنامه  ارســالی به دانشگاه، 
انتخابــات دو نماینده  دانشــجوی این 
کمیته باید در اسفندماه هر سال برگزار 
شود که متاســفانه در دانشگاه شریف، 
این مهــم به خوبــی صــورت نگرفته و 
برای دومین ســال متوالــی با تاخیری 
دو ماهه مواجه شــده اســت. تقریبًا دو 
هفتــه  پیش بــود که از طــرف معاونت 
فرهنگی دانشــگاه شــریف، نامه ای با 
مضمون برگزاری انتخابات کمیته  ناظر و 
هیئت اجرایی برای مدیرمسئوالن تمام 
نشریات دانشگاه ارسال شد. بنا بود این 
انتخابات دوشنبه  هفته  گذشته در محل 
همکف ساختمان شهید رضائی برگزار 
شــود. با حضور نمایندگان نشــریات و 

رســمی تلقی شــدن جلســه، مسئول 
برگزاری عنوان داشــت که این جلســه 
مطابق با قانون نشــریات دانشگاهی، 
برای انتخاب کمیتــه  ناظر بر انتخابات 
کمیته  ناظر بر نشریات و هیئت اجرایی 
آن اســت و انتخابــات هیئــت ناظر بر 
نشریات دانشگاهی با فاصله  حداقل ۵ 

روز از آن، برگزار خواهد شد.
 این در حالی اســت که ۵ نفر انتخاب 
شــده، باید در انتخابــات کمیته  ناظر 
بر نشــریات دانشــگاه های کشــور که 
1۲تا1۴ اردیبهشــت مــاه در اصفهان 
برگزار شــد، شــرکت می کردنــد. این 

برنامه ریزی باعث شد دانشگاه شریف 
در انتخابات مذکور نماینده ای نداشته 
باشــد. بــا پیگیری های انجام شــده، 
معاونــت فرهنگــی اعالم کــرد که در 
صــورت موافقت تمام افــراد و انتخاب 
نماینــدگان، امــکان شــرکت آنــان از 
طرف دانشــگاه وجود خواهد داشت 
اما این موضوع توسط مدیران مسئول 
پیگیری نشد و در نهایت، نماینده ای از 
دانشگاه در انتخابات کشوری حضور 

نداشت.  
انتخابات روز دوشــنبه با حاشــیه های 
زیادی همــراه بود. اعتــراض نماینده  

بسیج دانشــجویی به امکان انصراف از 
کاندیداتوری و اعتراض به روند برگزاری 
انتخابــات مهم ترین آن هــا بود. پس از 
نماینده  شدن چند نفر از دانشجویان، با 
توجه به برداشت مسئول برگزاری از متن 
قانون، اولویت با دو نفر از دانشجویانی 
بود که به عنوان صاحب امتیاز در جلسه 
شرکت کرده بودند. نماینده  بسیج این 
بار بــا ناصحیح خوانــدن این تصمیم و 
اخالل مجدد در برگزاری جلسه، باعث 
قطع آن شد و این تصمیم را ملغی کرد. 
در ادامــه، نظم جلســه به هــم خورد و 
دانشــجویان حاضر صندلی های خود 
را تــرک کردند. با پیگیری هــای انجام 
شــده، معاونت فرهنگی هــر ۳ کاندید 
هیئت اجرایی را به مســئولیت این امر 
پذیرفت و تصمیم گیــری درباره کمیته  
ناظر بر انتخابات کمیته  ناظر بر نشریات 
دانشگاه را به شــخص معاون فرهنگی 

دانشگاه سپرد. 
گفتنــی اســت دو نفــر اول انتخاباتی 
که قــرار اســت در هفته  جــاری برگزار 
شــود، به عنوان نماینده  دانشــجویان 
در هیئــت نظارت، نفر ســوم به عنوان 
عضــو علی البــدل و دو نفــر بعــدی به 
عنوان چهارمین و پنجمین نمایندگان 
دانشگاه در انتخابات کشوری انتخاب 

خواهند شد.

اتفاقات عجیب برای کمیته نظارت بر نشریات دانشگاه

سوءبرداشت و جنجال در جلسه نشریات
Ó	 نتایج انتخابات شورای صنفی دانشکده ها

و خوابگاه ها امروز پس از تشــکیل جلســه  
کمیته نظارت اعالم خواهد شد.

Ó	 رویداد روند بــا بهره گیری از تجربه و دانش
افــراد متخصــص در حوزه تولیــد محتوا و 
کسب وکار های مبتنی بر آن، روندهای آینده 
و فرصت های موجود آن را شناسایی می کند. 
محمد یوسف فراهانی، سرپرست تیم تحلیل 
محتوای علی بابا و علی فزونی، بنیان گذار 
بزرگ ترین پلتفرم اینفلوئنسرمارکتینگ در 
ایران)چنکا(، سخنرانان این رویداد هستند 
که امروز ســاعت 16تا1۸ برگزار می شود. 
برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر درباره 
مکان برگزاری به ســایت مرکــز کارآفرینی 
مراجعه کنید. هزینه ثبت نام در این رویداد 

10هزار تومان است. 
Ó	 ،»رونمایــی از مســتند جنجالــی »خوره

روایت ناآرامی های دی مــاه ۹6، با حضور 
و ســخنرانی آقای رحیــم پورازغدی امروز 
ساعت 1۳:۴۵تا16 در آمفی تئاتر مرکزی 

برگزار می شود.
Ó	 اولیــن همایــش کاربردهــای مهندســی

در زیســت فناوری، شریف زیســت، فــردا 
ســاعت 1۵ ســالن جابر برگزار می شــود. 
هاله حامدی، مدیرعامل شرکت سیناژن، 
مهنــدس معتمــدی، مدیرعامل شــرکت 
مهندسی زیستی آروکو، دکتر اسالمی فر، 
مدیرعامل شرکت هیراب طب عرشیا، دکتر 
حاجی حسینعلی، مدیرعامل شرکت امید 
آفرینان مهندســی شریف و دکتر حاجیان 
تهرانی، مدیر عامل شــرکت پیشــتازطب، 
به عنــوان کارآفرینــان و صنعتگران حوزه 
زیســت فناوری در ایــن همایــش حاضــر 
هســتند. میزگــرد اســتادان دانشــگاه و 
از  نمایشــگاه زیســت فناوری  برگــزاری 

برنامه های دیگر این همایش است.
Ó	 برای شناخت استعدادهای شغلی خود به

سمینار رایگان در دانشکده صنایع دعوتید. 
در این سمینار که در روز چهارشنبه ساعت 
1۳ در ســالن ســمعی بصــری دانشــکده 
مهندســی صنایــع برگزار می شــود، دکتر 
شهباز مرادی، یکی از مدیران ارشد شرکت 
ملی نفت ایران، ســخنرانی می کند و تست 
هالند، آزمونی برای شناخت استعدادهای 
شغلی، انجام می شود. برای ثبت نام به کانال 

تلگرامی ssa_iesharif@ مراجعه کنید.

این روزها تهران روی بهاری خود را به ما نشان 
می دهد. لباس سبز درختان و رنگ بندی گل ها 
چشم نواز است و صدای زیبای پرندگان درکنار 
هیاهوی رفت و آمد ماشین ها به گوش می رسد. 
تا فصل داغ تابستان چیزی باقی نمانده است. 
گاهــی از الک خود بیــرون بیاییــم و از هوای 
مطلــوب محدود تهــران در کوه و دشــت های 

اطراف و پارک های داخلش لذت ببریم.
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خانم ها به گوش
انتخابی تیم های دانشگاه در بخش بانوان شروع شده است. عالقه مندان به رشته 
فوتســال تا چهارشــنبه مهلت دارند به خانم روغنی در اداره تربیت بدنی مراجعه 
کنند. پس از آن در صورت رســیدن به حد نصاب، تمرینات تیم آغاز خواهد شد. 
اگر فکر می کنید در والیبال دســتی بر آتش دارید، فردا ساعت 1۷:۳0 در سالن 

جباری حاضر شوید تا در تست انتخابی تیم والیبال دانشگاه شرکت کنید. همچنین، اگر از کارکنان خانم 
دانشگاه هستید و به والیبال عالقه مند، از شما دعوت می شود که روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 1۲ 

در سالن والیبال ساختمان قدیمی تربیت بدنی حضور پیدا کنید.

بریم فشم
برنامه های پیاده روی از جمله برنامه های مداوم تربیت بدنی اســت که معموال هم 
برای دختران برگزار می شود. خوبی این گونه برنامه ها این است که فرصت خوبی 
است تا دانشجویان یک روز را خارج از شهر و در طبیعت بگذرانند و همراه با ورزشی 
سبک زمانی را با دوستانشان بگذرانند. این بار تربیت بدنی مسیری در منطقه فشم 

برای پیاده روی دختران انتخاب کرده و قرار اســت این مسیر در روز پنجشنبه پیموده شود. جلسه توجیهی 
این برنامه فردا ساعت 1۲:۳0 در سالن کنفرانس مدیریت تربیت بدنی و حضور در آن برای شرکت در برنامه 
الزامی است. می توانید تا قبل از جلسه توجیهی با مراجعه به خانم روغنی در اداره تربیت بدنی ثبت نام کنید.

شماره 762  شنبه 15 اردیبهشت 97 بــــــــخش  خـــــــبری

گوش دادن در دیدار اول
دیدار دانشجوها با رئیس و  مرتضی یاری

مدیــران؛ چنیــن دیدارهایــی و البته صحبت 
کردن در آن ها برای بیشتر دانشجوهای حاضر، 
اولین و شاید تنها تجربه است. فرصت کوتاهی 
که در طول فعالیت دانشــجویی شــاید یک بار 
بیشــتر دست ندهد. شما اگر چنین فرصتی را 
به دســت بیاوریــد، در جمــع مدیران ارشــد 

دانشگاه چه خواهید گفت؟ 
موضوعــات حرف های دانشــجویان در جمع 
مدیران دانشگاه و حتی کشور می تواند هریک 
از این ها باشــد: مرور کاستی معین و تاکید بر 
اهمیــت رفع آن، ارائه گــزارش از فعالیت های 
گروه، پیشنهاد مشخص برای بهبود یک بخش، 
گالیه های کلی و نامشخص از وضعیت امروز، 
تشــریح مشکالت از زبان دانشــجو بی  واسطه 
با مســئول، شناســاندن اولویت های دانشجو 
به مسئوالن، رســاندن پیام به دیگر شنوندگان 
از این تریبون جدید و موثر، داشــتن تقاضایی 
از مســئول محتــرم و درخواســت تامیــن آن، 
فشــار برای تامین تقاضا یا رفع مشکل و شاید 

چیزهای دیگر. 
از منظــر دیگــری نیز می توانید ایــن رویداد را 
نگاه کنید. دانشجو ممکن است به هر کدام از 
دالیل باال در این برنامه حاضر و فعال باشد. اما 
مدیر عزیز برای چه در این دیدار شرکت کرده؟ 
دیدن و شنیدن دانشجو از نزدیک و بی واسطه، 
باال بردن حس اعتماد میان خودش و دانشجو، 
شــناخت بهتــر از خواســته ها و اولویت های 
دانشجو، رفع تکلیف از لزوم حضورش در جمع 
دانشجویی، رســاندن بی واسطه حرف هایش 

به دانشجو. 
بــدون تردید اگــر مدیــری با هدف شــنیدن 
بی واسطه ســخن دانشــجو و باال بردن سطح 
اعتمــاد میــان دانشــجو و خودش در جلســه 
شــرکت نکند، ســخنران ها هر چه بگویند و به 
هر نحو هم که بگویند، اهمیت چندانی ندارد. 
بــه واقع تا مدیــر تکلیف خــودش را با موضوع 
مشــارکت دانشــجو حل نکرده باشــد، یک یا 
چند دیدار از ســطح تعارف و تشــریفات فراتر 
نمی رود. فرض کنید استاد یا مدیر در مواجهه 
با وزارت متبوعش خواهان مشــارکت عمومی 
باشــد و در مواجهه بــا دانشــجو مانند همان 
حاکمیت انعطاف ناپذیر عمل کند. چه خواهد 
شــد؟ مدیرانی تربیت خواهند شد که همواره 
در موضع نقد باالدســت و سرکوب نقد از سوی 
پایین دست هســتند. اتفاقی که در چند دوره 
مدیریتــی افتاده و احتمــاال ادامه دارد تا در بر 

پاشنه سابق بچرخد. 
شــاید بگویید ســیال بــودن جامعه دانشــجو 
مشارکتش در مدیریت را دشوار می کند. اما این 
را هم در نظر بگیرید، شــاید دوره مدیریت یک 
مدیر بتواند از طول دوره تحصیل کارشناســی 
بیشــتر باشــد، اما مگر چند مدیر می شناسید 
کــه بیش از زمان کارشناســی تا دکتری، مدیر 

بمانند؟

فستیوال موسیقی شریف امسال  گزارش
با نام جشــنواره صبا در آمفی تئاتر پیمان ملک محمدی

مرکــزی در هفتــه ای کــه گذشــت، برگزار شــد. این 
جشنواره شامل سه بخش سنتی، کالسیک و تلفیقی 
بود که به ترتیب در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه 
برگزار شد. نام این فستیوال امسال تغییر کرده و از نام 
خانوادگی اســتاد ابوالحســن صبا نوازنده ســنتور و 
صاحب سبک موسیقی سنتی ایران گرفته شده است.  
این جشنواره هرسال مخاطبان زیادی به خود جذب 
می کند و یکی از برنامه های پرطرفدار میان دانشجویان 

عالقه مند به موسیقی است. 
متقاضیان اجرا در جشنواره تا 1۴فروردین ماه مهلت 
داشتند نمونه کار اجرای خود را برای کانون موسیقی 
ارسال کنند. سپس از شرکت کنندگانی که کیفیت کار 
باالتری داشــتند، خواسته شد تا اجرای کامل خود را 
ارسال کنند. سپس اجراهای جشنواره از بین این آثار 
انتخاب شــد. یکی از شرط های شــرکت در جشنواره 
حضور حداقل یک شریفی در گروه شرکت کننده بود. 
مجموعــًا 60 نوازنده و خواننده در طول ۳ روز به روی 

صحنه رفتند که ۴۸ نفر از آن ها شریفی بودند. 
فروش بلیت جشنواره از اول اردیبهشت شروع شد و در 
روز اول بلیت های بخش کالسیک به طور کامل فروش 
رفتنــد. در روزهای بعدی به ترتیــب بلیت های بخش 
تلفیقی و ســنتی به اتمام رســیدند و درنهایت ســالن 

آمفی تئاتر مرکزی در هر سه روز پر شد. 

مجلس بزرگان
امســال دو تغییر بزرگ در جشنواره به وجود آمده بود. 
اول این که به همت کانون موسیقی تعدادی از استادان 
موســیقی به عنوان داور در هر بخش حضور داشتند و 
عالوه بر گروه برگزیده مخاطبان که هرســال انتخاب 
می شــد، امســال یک گروه نیز توســط هیئت  داوران 
انتخاب شــد. در بخش ســنتی داریوش پیرنیاکان و 
دکتــر پویا ســرایی، در بخش کالســیک دکتر محمد 
ســریر، دکتر مهســا خوئی، فردین خلعتبری و فرزین 
طهرانیان و در بخش تلفیقی فرزین طهرانیان و فردین 
خلعتبری حضور داشتند. رأی هیئت داوران بر اساس 
۵ فاکتــور کوک، آداب صحنــه، رعایت ریتــم و تندا، 
آنسامبل و رعایت نوانس داده شد. فاکتورهای کوک و 
آنسامبل برای تک نوازی ها وجود نداشت و امتیاز آن ها 
بین فاکتورهای دیگر پخش شــده بود. مخاطبان نیز 
می توانستند نام ســه اجرای برگزیده خود را به ترتیب 
اولویت روی بلیت ها بنویسند و داخل صندوق های رأی 
بیندازند. تغییر دوم، برگزاری ســمینارهایی در زمینه 
موسیقی و هنر در هر روز بود. روز اول سمینار دکتر پویا 
سرایی با موضوع مبانی کلی اجرای موسیقی به دلیل 
تأخیر پیش آمده به روز دیگری موکول شد اما در روز دوم 
سمینار دکتر محمد ســریر با موضوع زیبایی شناسی 
هنر و در روز سوم ســمینار مبانی موسیقی جز با ارائه 
فرزین طهرانیان برگزار شد. این ایده که از طرف خود 
کانون موسیقی مطرح شده بود، بازخوردهای خوبی 

از طرف مخاطبان داشت. 

سیستم صوتی اجاره ای
یکی از مشــکالتی کــه در برگزاری بخش موســیقی 
جشنواره هنر شــریف وجود داشت، تأخیری بود که 
در اجــرای برنامه بــه وجود آمــده و موجب اعتراض 
بســیاری از دانشجویان شــده بود. طبق اطالعاتی 
که به دســت آوردیم، متوجه شدیم که تأخیر به وجود 
آمده به علت کیفیت پایین، قدیمی بودن و فرســوده 
بودن سیستم های صوتی دانشگاه است. این بار برای 
جلوگیری از این مشــکل، کل سیستم  صدا از جمله 
باندها، مانیتورها، میکسر و حتی سیم ها اجاره شده 

بــود و فقــط از میکروفون هــا 
و پایه هــای میکروفــون ســالن 
استفاده  شده بود. صدابرداری 
گروه هــا از ســاعت ده صبــح 
شروع شــد. با این حال در روز 
اول برنامــه با تأخیر شــروع اما 
اجراهای روز دوم و سوم به موقع 

آغاز شد. 
بخش اجراهای ســنتی شامل 
۲ تک نوازی و ۴ اجرای گروهی 
بــود کــه از میان آن هــا، گروه 
و  آســو در بخــش مخاطبــان 
گروه مهبانگ و آســو به صورت 
هیئــت  بخــش  در  مشــترک 
داوران برگزیده شــدند. بخش 
کالسیک شــامل 6 تک نوازی 
پیانــو، یــک دوئــت و اجــرای 
شــریف  کالســیک  ارکســتر 
بــود و در نهایت دوئــت پیانو و 
ویولــن آریان امیری فــر و الهه 
دهقان در بخش هیئت داوران 
و ارکســتر کالســیک شــریف 
در بخــش مخاطبــان انتخاب 
شــدند. بخش تلفیقی شــامل 

یک تک نوازی و ۳ اجــرای گروهی بود. یک اجرا در 
این بخش به ســبک پاپ و بقیه اجراها به سبک بلوز 
بودنــد. در بخش تلفیقی گروه هامســا هم در بخش 
هیئت داوران و هم در بخش مخاطبان به عنوان گروه 
برگزیده انتخاب شــد. جایزه جشنواره این است که 
گروه ها در صورت تولید اثر توســط کانون موسیقی 
و اپلیکیشــن نــواک بــرای پخش آثارشــان حمایت 
می شــوند. همچنیــن در صورتــی که ایــن گروه ها 
بخواهند اجرای خارج از دانشــگاه داشــته باشند، 

کانون موسیقی به آن ها کمک خواهد کرد. 
جای خالــی چنین برنامه هایی 
که باعث ارتقای فرهنگ هنری 
دانشــجویان  موســیقیایی  و 
می شوند، در دانشگاه به شدت 
حس می شــود. بااین وجود در 
این برنامه ها اجراهای باکیفیت 
از دانشــجویان شــریفی وجود 
دارد که واقعًا قابل تحسین است. 
حضور اســتادان موســیقی در 
این گونــه برنامه ها نیــز بیش از 
پیش موجب افزایش انگیزه بین 
دانشجویان برای جدی گرفتن 
دانش موســیقی می شود. اگر 
دانشــگاه در راستای حمایت از 
این فرایند گامی جدی  بردارد، 
به راحتــی می توانــد در زمینــه 
موســیقی ماننــد بســیاری از 
زمینه های دیگر پیشــتاز باشد. 
به قــول مازیــار میوه چی، دبیر 
کانون موسیقی، بچه های هنری 
شــریف هنر را نه صرفًا سرگرمی 
یا بستر انتقال پیام بلکه بخشی 
بزرگ از فرهنــگ و زندگی مردم 

می دانند.

گزارشی از جشنواره صبا، فستیوال موسیقی سابق

ساز همه ما کوک است

حرف زیادی

چنیــن  خــــالی  جــــای 
باعـــث  که  برنامه هایـــی 
و  هنری  فرهنگ  ارتقای 
دانشجویان  موسیقیایی 
می شونــد، در دانشــگاه 
به شدت حــس می شود. 
ایــن  در  وجــود  ایــن   با 
اجــــراهای  بـــــرنامه ها 
دانشجویان  از  باکیفیت 
که  دارد  وجود  شریفی 
واقعًا قابل تحسین است. 
حضور استادان موسیقی 
موجب  پیش  از  بیش  نیز 
افزایش انگیزه برای جدی 
موسیقی  دانش  گرفتن 

می شود

س ورشوساز
س: نرگ

عک
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مهم ترین اتفاق هفته گذشته چیزی نبود جز مانور بزرگ خانواده شریف برای تحقق دانشگاهی  پرنشــاط و محلی برای زندگی. از 9 صبح تا 19 بعدازظهر، حداقل یک برنامه مفرح و شاد در پرونده
حال برگزاری بود و شما با کالس رفتن فقط بعضی برنامه ها را از دست می دادید. هر ساعتی اراده می کردید در 
گوشه ای از دانشگاه برنامه ای شاد و هیجان انگیز در حال برگزاری بود. خیلی کوتاه این روز را با هم مرور می کنیم.

فرود از برج ابن سینا توسط گروه کوه؛ برنامه ای که به قول دکتر 
حسینی از پراسترس ترین برنامه های سال گذشته بوده و امسال 
هم چون خود بچه ها به کارشــان ایمان داشتند، اجازه یافتند 
که برگزار کنند. گروه با تجهیــزات کامل طناب های نارنجی را 
می گیرند و از کنار لوگوی بزرگ شریف عبور می کنند و با آهنگ 
پس زمینه دزدان دریایی کاراییب پائین می آیند. اول پسرها کار 
را شروع کردند و پشت بندش هم دختران. عده زیادی دوربین 
گوشی هایشان را روشن کرده  و مشغول فیلمبرداری اند. تشویق 
و دست زدن ها نشان از رسیدن یکی از اعضا به پایین برج دارد. 
افزایش تعداد »ابن ســینانوردان«، خصوصــًا دختران از نکات 

جالب توجه برنامه امسال بود.

سرها همه باال

یکی از تفریحات تازه به دوران رســیده، فوتبال حبابی اســت. 
شما وارد یک حباب پالستیکی می شوید که حکم سپر ماشین 
تصادفی را دارد و دیگران حکم ماشین های دیگر که به خون شما 
تشنه اند. در حالی که پاهایتان روی زمین است، باید به رقابت با 
دیگران بپردازید. سه شنبه از ظهر سالن جباری محل برگزاری 
فوتبال حبابی پســران و از عصــر در اختیار بانــوان بود. چون 
عکسی از بانوان نداریم، از آقایان هم نمی گذاریم تا محکوم به 

جنسیت زدگی نشویم!

فوتبال حبابی

گروهی چهــار نفره، یکی از بهترین برنامه های امســال را اجرا 
کردند.  آن ها موضوعات اجتماعی روز را دســتمایه طنز کرده 
و بــه راحتی و بــا اعتماد به نفس اجــرا کردند. جمعیــت زیاد، 
خنده های گاه و بیگاه و دســت زدن هایشــان نشان رضایت از 
برنامه بود. بازیگران به راحتی با تماشاچیان هم تعامل می کردند 
و از دکتر حسینی هم که در گوشه ای مشغول دیدن برنامه بود، 
نگذشــتند. موضوع تئاتر اول پاسخ گویی مسئوالن و اعصاب و 
روان خط خطی مردم بود. در برنامه دوم شــبکه های اجتماعی 
و تاثیر آن بر خانواده را برای بازی انتخاب کردند و کنتراســتی 
خنده دار و زیبا بین اثرهای متضاد شبکه های اجتماعی از جمله 
بین تلگرام و سروش ایجاد کردند. در برنامه های سوم از دستگاه 
دروغ سنجشــان پرده برداری کردند که مسئوالن و قومیت ها را 
به چالش می کشید و خودشان هم در میان خنده ها، نقدهای 

جدی شان را به راحتی مطرح کردند. 

تئاتر خیابانی

یکــی از برنامه هــای این روز 
بازارچــه خیریــه ای بــود که 
غذاهــا و کیک های مختلف 
و محصــوالت دســت زنــان 
سرپرســت خانــوار جمعیت 
امام علــی)ع( در آن فروخته 
می شد. اســتقبال از کیک و 
غذا طبق معمول خوب بود و 
تمامی غذاها و کیک ها در عرض ۲ ساعت فروش رفت. به آن اضافه 
کنید فروش حدود 1میلیون تومانی محصوالت که تماما به زنان 
سرپرست خانوار می رسد و عالوه بر آن نزدیک به ۳میلیون تومان 

هم برای برآورده کردن آرزوی کودکان مناطق محروم جمع شد.

به نفع زنان سرپرست خانوار

این روزهــا آن قــدر گل زیاد 
شده اســت که اولین چیزی 
کــه از گل بــه ذهــن متبادر 
می شــود، گل اســت! هــم 
ارزان، هم راحت در دسترس 
است و خیلی سریع آدم را به 
فضا می بــرد. تصویر گل که 
کدر شــده بود، سه شــنبه با 
گل های رز سفیدی که در جای جای دانشگاه با خوشرویی تمام 
به ما هدیه داده  شد، بار دیگر به تصویر لطیف و بی ضرر آن برگشت.

بفرما گل

نیمه شعبان است و بساط انواع ایستگاه های صلواتی برپاست. 
بروبچه هــای هیئــت هم بیــکار نبودند و در شــلوغ ترین جای 
دانشگاه، یعنی جلوی سلف دختران ایستگاه صلواتی برپا کرده 
بودند و بستنی و شربت می دادند. مولودی هم پخش می کردند 
که البته به خاطر صدای بلنــد و تداخل با تئاتر خیابانی، کمی 

توی ذوق می زد.

بستنی صلواتی

مسابقه دومیدانی اســتادان، کارمندان و دانشجویان. تمایز بینشان 
را رنگ تیشرتشان مشخص می کرد. سورمه ای، آبی و آبی فیروزه ای. 

اســتادان لبی تر می کنند و  بعد از توضیحات مهــرداد بابایی، مربی 
بدنساز خوش استیل تربیت بدنی، مسابقه از جلو سالن جباری شروع 
می شود. شرکت کنندگان باید مسیر مستقیم تا دانشکده برق را ادامه 
بدهند و با گذر از مسیر معاونت پژوهشی، ریاست، خدمات، معاونت 
دانشجویی و آموزشــی از باالی تاالرها به ســالن جباری برسند و این 
مســیر را دو بار دیگر هــم تکرار کنند. هر چند متر یک ناظر ایســتاده 
است که مســیری را جابه جا نروند. بعد از هر دور یک کش به دونده ها 
می دهند که رسیدن این تعداد به سه، به معنی پایان مسابقه است. بعد 
از اینکه استادان دور اول را به پایان رساندند، رقابت کارمندان شروع 
شد و همین روال برای دانشجویان تکرار شد. لبخند اول مسابقه کم کم 
جای خود را به دانه های عرقی داد که ریزریز روی صورت  دونده ها جا 
خوش کرده بود. صرف نظر از دکتر  کریمیان که با سرعت زیاد پیوسته 
مسیر را طی کرد و بعد هم لباس هایش را پوشید و رفت، بقیه استادان 

با سرعتی مالیم مســیر را طی کردند. مشتری های ثابت کالس های 
آمادگی جســمانی آقای کمایی اینجا هم خود را نشان می دادند. در 
میان استادان دکتر توفیق از عمران اول شد. استاد جوان و تنومندی 
که پس از مسابقه گفت رشته اصلی اش شناست و مشخص بود ورزشی 
مرتب در برنامه اش دارد. اما جالب بود کسانی که بیش از همه تشویق 
می شدند، استادان مســن تر بودند که جدیتشــان در مسابقه بسیار 

روحیه بخش بود.
کارکنان بیشــترین و شادترین شــرکت کننده ها را داشــتند. آن طور 
که به نظر می رســید، بیشــترین شــرکت کننده را هم اداره خدمات و 

پشتیبانی داشت. 
در میان دانشــجویان البته آن هایی که در تیم های دانشــگاه بودند، 
توانســتند خود را یک ســر و گــردن از بقیه باالتر نشــان دهند. زانیار 
ابراهیمــی، کوهنــورد و ســنگنورد حرفه ای گــروه کوه دانشــگاه با 
اختالف اول شــد و پس از وی امین سلیمی، گارد رأس تیم بسکتبال 
دانشــگاه مقام دوم را به دست آورد. دانشــجویی که رنگ مویش را با 
تیشرتش هماهنگ کرده بود یا کسی که از اول تا آخر مسابقه هدفون 
به گوش داشت، حسابی به چشــم می آمدند. چهره  دونده ها در دور 
آخر و رســیدن به نقطه پایان، دیدنی بود و عده زیادی را می دیدی که 
نشسته اند و دارند نفس نفس می زنند. نفر آخر اما برای خود کاراکتری 
بود. در حالی که تعدادی از دانشجویان پس از یک یا دو دور از مسابقه 
انصراف داده بودند، دقایق زیادی بود که کسی از خط پایان نگذشته 
بود، همه کارکنان و استادان برای رفتن عجله داشتند و مراسم اهدای 
جوایز را تدارک می دیدند، یک نفر با همان تیشرت فیروزه ای از پشت 
ســالن جباری ظاهر شد. نفر آخر کســی نبود جز هاتف محقق، دبیر 

سرویس خبر روزنامه.
کاهش چشــمگیر شــرکت کنندگان، دســت تنهایی تربیت بدنی در 
برگزاری مسابقه و رفت و آمد زیاد رهگذران از داخل پیست، نقاط ضعف 

دوی همگانی امسال بود.

کش را بده
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یکی از غرفه هایی که در این روز جلوی سالن مرحوم جباری برپا بود، غرفه 
گروه دوستداران محیط زیست بود. از دور که غرفه را نگاه می کردی، چند 
دانشجو در حال پرتاب کردن تعدادی در بطری در سطل های مقابلشان 
بودند. جلوتر که می رفتی متوجه می شــدی دوســتان محیط زیستی 

بازی تفکیک پســماند از مبدا را طراحی کرده اند تا به دانشــجوها فرق 
بین زباله خشک و تر و تفکیک کردن پسماندها را بیاموزند. اما قسمت 
هیجان انگیز ماجرا، جوایز مســابقه، ماگ های جذابی بود که بسیاری 
از دانشــجوها را ترغیب می کرد در مســابقه شــرکت کنند. البته فقط 
دانشجویان خواهان بردن ماگ ها نبودند، مشاهده شد یکی از کارکنان 
دانشــگاه برای بردن یکی از ماگ ها برای نوه اش با هیجان و اســترس 
زیاد در بازی شــرکت کرد و برنده هم شــد. صحنه جالب دیگر در غرفه 
بطری های پر از ته سیگار روی میز بود. کاری که دوستان محیط زیستی 
انجام داده بودند، این بود که بطری و دســتکش به دست دانشجوهای 
داوطلب می دادند و آن ها را به دنبال جمع کردن ته سیگارهای موجود 
در محیط دانشگاه می فرستادند. آن ها پس از بازگشتن از سفر اکتشافی 
ته سیگار، با تحویل یک بطری ته سیگار یک ماگ به عنوان پاداش دریافت 
می کردند. خوب اســت برای قدردانی از برپا بــودن این غرفه، تفکیک 
پســماندهایمان را معطوف به بازی نکنیم و ته سیگار یا دیگر زباله های 

خود را در محیط دانشگاه و زندگی خود رها نکنیم.

یک بطری ته سیگار، لطفا!

جشــن شــریف زیبای من همان طور که وعده داده شــده بود، راس 
ساعت ۴ عصر درحالی در سالن جابر شروع شد که همه منتظر حضور 
سلبریتی هایی از جمله احسان علیخانی و عادل فردوسی پور بودند.

طبــق روال، برنامه با قرائت قرآن مجید آغاز شــد. پــس از آن نوبت به 
اجرای زنده  موسیقی رســید. اجراهای خوب به خاطر تنظیم نبودن 
صدا و طوالنی شدن، کمی تحت شعاع قرار گرفت. اما مسابقه خیلی 

زود ورق را برگرداند.

اول نوبت پسران بود. در مسابقه اول یکی از اعضای تیم باید بیشترین 
تعداد طناب ممکن را می زد حین آنکه فرد دوم نفسش را زیر آب حبس 

کرده بود.
مســابقه مخصوص دختران، پانتومیم تصویری بود که توانایی هنری 
شرکت کنندگان را به چالش می کشــید. به این صورت که هر عضو از 
گروه ها، نقاشــی کلمه ای که به او داده شــد بود، می کشید و فرد دوم 

آن را حدس می زد. 
در ادامه برنامه کیکی که برای جشن نیمه  شعبان سفارش داده شده 
بود، باید بریده می شــد و تنها فردی که در جمع می توانســت چنین 

مسئولیت خطیری را بپذیرد، دکتر حسینی بود.
معرفی کادر اجرایی جشن و حضور استادانی مثل دکتر مستفید روی 
ســن و در آغوش کشیدن دانشــجویی که معادالت را با نمره ۲0 پاس 
کرده بود، از اتفاقات دیگر جشــن بود. همچنین دکتر مستفید گفت 

که همه می توانند از او ۲0 بگیرند اما باید بخواهند.
دکلمه خوان مدعو جشن، آقای کالنتری با یک ساعت تاخیر وارد سالن 
شد. با شــروع دکلمه جو سالن برگشت و ســکوتی بر سالن حکمفرما 
شــد تا هر کس در خلوت با نیمه شعبان و صاحب آن روز ارتباط خاص 

خودش را بگیرد.
در آخــر هــم ســلبریتی ها نیامدند کــه نیامدنــد و همه نقشــه های 
اینستاگرامی حضار نقش بر آب شد. در نهایت برنامه با پذیرایی کیک 

و شربت بیرون از سالن جابر به اتمام رسید.

نیمه شعبان که سلبریتی نمی خواهد

وقتی که شــب قبل از روز شــریف زیبای من، شــرح برنامه های فردا 
را برای کانــال روزنامه آماده می کــردم متوجه  برگزاری مســابقه گل 
کوچیک شــدم. خیلی دلم می خواســت شــرکت کنم اما مهلت ثبت 
نام  تمام شــده بــود.  وقتی فــردا صبح ســر کالس، دوســتم محمد 
گفت آرمان بیــا بریــم گل کوچیک، از خدا خواســته گفتــم: »حله 
داداش«. ســریع با کامران که مســئول برگزای مســابقات و دوســت 
 ما بود،  تمــاس گرفتیم او هم بــا کمترین مقاومتی قبــول کرد تیم ما 

شرکت کند.
مسابقات حدود ساعت دو در فضای بین ابن سینا و تاالرها برگزار شد و 
1۲ تیم شرکت کردند. داور مسابقه، کامران زمانپو که یک کم سر به هوا 
بود، اما داور بدی نبــود. داور مرحله دوم هم محمد جواد طبی کبیر، 
مسئول برگزاری شــریف زیبای من بود.  نحوه قرعه کشی را نفهمیدم 
اما  دفترچه کامران که بازی تیم ها را مشــخص  می کرد، نشان می داد 

که قرعه کشی قاعده خاصی ندارد.
تیــم مــا )دکل(  پــس از پیروزی بــر تیم گــروه کوه که بــا کفش های 
کوهنــوردی خود ســاق های ما را کبــود کردند در مرحلــه بعد با گل 

به خــودی، درکمال شایســتگی  بــه تیم قهرمــان ایــن دوره، یعنی 
سفید جامگان باخت. سفید جامگان نیز در فینال تیم پلنگ مازندران 

را برد و کاپ طالیی مسابقات را از معاونت فرهنگی دریافت نمود.

از هوس تا پای کبود

پدیــده ای جدیــد کــه در 
شــریف زیبای من امســال 
فرصت ظهور یافت. همیاران 
شــریف، کانونی که زیر نظر 
مرکز مشــاوره، فعالیت های 
در  دانشــجویی می کنــد، 
هفتــه ای کــه گذشــت در 
شمال شریف پالس غرفه ای 
پر از بازی های سالم و باحال برپا کرده بود و در کنار آن تست های 

روانشناسی هم از دانشجویان می گرفت. 

شهربازی همیاران

در فضای روبه روی کامپیوتر 
یک پارچه بزرگ سفید ویژه 
نقاشــی در ابعاد حدودًا ۲0 
در ۲ متــر تعبیــه شــده بود 
که وقتی روز به آخر رســید، 
دیگر جای نقطه گذاشــتن 
نداشــت. پر شــده بــود از 
نقاشی های شریفی ها که ما 

را در فرم و حتی ایده، یاد برنامه های کودک انداخت. 

7ساله از شریف

شریفی ها سه شــنبه نشان دادند که برای شــاد بودن نه نیاز به 
سلبریتی دارند، نه نیاز به تعطیل شــدن کالس، نه نیاز به پول 
آنچنانی. فقط ذوق و ایده به انضمام اعتماد و اجازه مســئوالن 
دانشگاه برای برگزاری رویدادهای مختلف. پیام امسال »شریف 
زیبای من« شاید این بود که دانشگاه نه تنها زنده است، محلی 

برای زندگی هم هست.

آنچه گذشت

دیوار شرقی ســاختمان نهاد و مرکز معارف بعد از تئاتر خیابانی 
هم شــلوغ ماند که دلیل اصلی اش دیواری مشبک و پر از کاغذ 
رنگی بود که رهگــذران روی آن آرزوهای خود را نوشــته بودند. 
بخش قابل توجهی از آرزوها به مسئله شیرین ازدواج اختصاص 
داشت و دانشجوها دائم به آن »ریپالی« کرده بودند و شبیه شبکه 

اجتماعی با آن برخورد کردند. 

همه آرزو به دل ها
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مصاحبه ای با سبکی آشنا برای  گفت وگو
فعاالن دانشــجویی )دردسر ها سپهر حجازی

و جــواب پس دادن هــا پــس از انجــام یــک کار 
دانشــجویی، بــه مســئول باالدســت( بــا فعال 
زحمت کش دانشــجویی، محمدجواد طبی کبیر 
)فــردی کــه از قبول هیچ یــک از مســئولیت ها 
واهمه ای نداشت و دست رد به سینه هیچ تعارفی 
نــزد. ورودی 94 رشــته فعال دانشــجویی خیز 

مهندسی شیمی(.

چــرا خواســتی چنیــن کاری را بــر عهده 
بگیری؟

مســئولیت »شــریف زیبای من« خیلی عجیب به من 
داده شد. پیش دکتر حســینی بودیم و برای برگزاری 
جشن نیمه شعبان اعالم آمادگی کردیم. او نیز با توجه 
به اینکه برای »شریف زیبای من« دیر شده بود و هنوز 
مسئولی نداشت )1اردیبهشت پیشنهاد داده شد( به 
من پیشــنهاد مدیریت هم زمان هر دو را در قالب یک 
مراسم داد. من هم چون کار های مدیریتی را دوست 

دارم، قبول کردم.
چرا این کار را به تو سپردند؟

قضیه این اعتماد برمی گردد به  اردوی ورودی ۹۵ که 
پس از انصراف مسئول سرگروه های مهندسی شیمی 
و نفت بالفاصله اعالم آمادگی کردم که بیایم و ســریع 
شــرایط را جمع وجور کنم. از آن موقع در ذهن مانده 

بودم و اعتماد ایجاد شده بود.
چه کسانی از تو حمایت کردند؟ چه کسانی 

سنگ انداختند؟
اولین کاری که کردم، مشــورت با مسئوالن برگزاری 
سال قبل بود. در ابتدا هیچ کاری مشخص نشده بود. 
با همه کانون ها صحبت کردم و ســپس طی جلساتی 
افرادی اعالم آمادگی کردند و ستاد برگزاری تشکیل 
شد. خانم اسفهالنی  خیلی کمک کرد. سایر بچه های 
کانون های مختلف به ویژه همیاران هم زحمت زیادی 
کشــیدند. ســنگ اندازی ها را هم نمی خواهم اشاره 
 کنم. )خیلی در برابر ســؤاالت مقاومت کرد و کسی را 

لو نداد.(
چقدر بودجه داشتی؟ بودجه را چه کردی؟ 

بهتر است چیزی را کتمان نکنی. 
برآورد هــای اولیه و مشــورت ها بــا قدیمی ها حدود 
1۲میلیون تومان بود که پس از صحبت با مســئوالن 
دانشــگاه قرار شــد ۹میلیــون تومان بودجه داشــته 
باشیم. بیشتر این بودجه نیز صرف جوایز مسابقه های 

آن روز شد. سیاستی که به شخصه دارم این است که 
یک مراسم باید با کمترین هزینه برگزار شود،  بنابراین 
با صــرف بودجه برای کار هــای غیرضروری مثل پول 
دادن برای دعوت ســلبریتی ها مخالفم. برای جذب 
اسپانسر به دلیل دیر شدن تعیین مسئول مراسم دیر 

عمل کردیم و از اینجا هم چیز زیادی عایدمان نشد.
احســان علیخانی، فردوسی پور، داریوش 

کاردان؛ با آن ها چه کردی؟
از بچه های بــاال  شــماره ها را گرفتم و تمــاس برقرار 
کــردم. از بین آن ها، افرادی بودنــد که بدون دریافت 
هزینــه  می توانســتند به مــا افتخار حضــور بدهند. 
احســان علیخانی همان روز میهمان ماه عسلش آمد 
و به اســتودیو رفت. البته گفت که اگر زود تمام شود، 
می آید.  عادل خان را هر چــه اصرار و التماس کردیم 
قبول نکــرد. )لیورپول و فینال و... ایــن روز ها نه تنها 
شریف، بلکه دنیا برای عادل زیباست.( استاد کاردان 
را نیز خود دکتر حســینی دعوت کرده بــود که بنا به 

دالیلی که نمی دانم، او هم حضور پیدا نکرد.
در تبلیغات خوب عمــل نکردید. تک روی 

کردی یا کسی پشتت را خالی کرد؟

قبول دارم که خــوب عمل نکردیم، ولی دالیلی باعث 
این ضعف شــد که چندتایی از آن ها دســت ما نبود. 
مثــال دقیقا همــان شــب برنامه های اصلــی تلگرام 
فیلتر شــد. عالوه بر  سخت شــدن دسترسی، بیشتر 
اذهان به آن ســمت رفت و عمال همان تبلیغات اندک 
ما نیز به چشــم نیامد. یا انتظار همکاری بیشــتری از 
کانال های پربازدید دانشــگاه مثل روزنامه شــریف و 
SSN و شریف کالب داشــتیم که آن هم عملی نشد. 
در بحث تبلیغ غیرمجازی هم دو گزینه داشتیم، یکی 
آنکه تراکت پخش کنیم که خود این قضیه با زیباسازی 
شــریف در تناقض بود، یکی دیگر پوستر و بنر بود که 
باز به دلیــل کمبود وقت و نیروی اجرایی و هزینه زیاد 

با کاستی مواجه شد. 
همکاری استادان و کارمندان چطور بود؟

و  گرفتیــم  خوبــی  بازخورد هــای  اســتادان  از 
همکاری هــای خوبــی بــا  مــا کردند. چیــزی که در 
دانشــگاه ما به چشــم می خورد، فاصله زیادی است 
که بین دانشجو و استاد است که در همین شریف زیبا 
هم دیدیم. به عنوان مثال استادان در غرفه همیاران 
با بچه ها همراه نمی شــدند تا در کنار هم بازی کنند. 
در دو همگانی که باید مظهری از همبستگی دانشگاه 
باشــد و هدف هایی خیلــی باالتر از برنده شــدن در 
آن اســت، می بینیم که اســتادان جدا از دانشجو ها 
می دوند. کارکنــان ولی همکاری خوبی نداشــتند. 
به نوعی تا نامــه را نبینند همــکاری نمی کنند. انگار 
یادشــان رفته همه مــا عضو دانشــگاه شــریفیم و از 
یک خانواده. از معطل شــدن من بــرای دریافت یک 
ســوت برای گل کوچیک بگیر تــا مراجعه چند باره ام 
به حراست برای ورود میهمانان دعوت شده. هرچند 

نامه های مربوط نیز به آن ها تحویل داده شده بود.
سخن آخر 

از بچه هــا انتظار فعالیت دانشــجویی بیشــتر دارم. 
از دانشــگاهیان هم انتظار دارم با چشــم دوســتی با 
ما همــکاری کنند. مبحث افســردگی در دانشــگاه 
ما خیلی حاد شــده و بچه های همیاران، دوســتانی 
هســتند کــه خیلی بــرای کمک به ایــن وضع تالش 
می کننــد. همچنین دوســتان زیادی در ایــن برنامه 
کمــک کردند کــه جــا دارد به طــور خــاص از خانم 
اســفهالنی تشــکر کنم کــه در ایــن رویداد بســیار 

مسئولیت پذیر و فعال بود. 

در پشت صحنه »شریف زیبای من« چه گذشت؟

اعترافات یک جنایتکار فرهنگی
 »شریف زیبای من« 

به مثابه درمان
دانشگاه سه شنبه گذشته  محمدرضا دیوساالر

توسط موجودی به نام »شریف زیبای من« برای 
دومین ســال پیاپی مــورد حمله قــرار گرفت. 
سه شنبه که می خواستم در پیاده رو قدم بزنم، 
غرفه ها مانع می شدند تا روی مسیری که از قبل 
برنامه ریــزی کرده بودم، حرکت کنــم. باید به 
ســختی از پله ها باال می رفتم و ناگهان با نیش 
یک مار دوباره به نقطه اول برمی گشتم و به یاد 
می آوردم زندگی همیشه قابل پیش بینی نیست 
و می شود همچنان با دانستن اینکه قرار است 
نیش بخوری، شاد بمانی. باید ته سیگار دیگران 
را  جمــع می کردم  و  می فهمیدم که می شــود 
مسئولیت اشتباهات دیگران را به عهده گرفت 
و عصبانی نشد. سه شنبه ممکن بود ناگهان به 
خــود بیایی و ببینی ســه نفر با تمــام وجود به 
ســمتت حملــه می کنند کــه زمینــت بزنند و 
می زنند و سالم می مانی. در آن لحظه است که 
قدردان می شوی، قدردان حبابی که دورت را 
گرفته، قدردان پدر و مادرت، قدردان دانشگاه  
و می ترسی از روزی که حباب هایت نباشند که 
آن روز هم دیر نیست و باید خودت را آماده کنی.

 به اطرافم نگاه می کنــم همه به هم و بی دلیل 
گل رز می دهنــد. مــن هم امتحــان می کنم و 
بــه همکالســی ام گل رز می دهــم.  بــا خنده 
می گویــد: »کســی رو پیــدا نکــردی بــه من 
دادی؟«  اما این طور نیســت. می شــود بدون 
اینکه از دوســتت تمرین بخواهی، بدون اینکه 
از اســتادت انتظار توصیه نامه داشــته باشی، 
به اطرافیانت عشــق بورزی. می شود فایده گرا 
نبود.  شاید تاثیرات همین گل جادویی بود که 
صــدای نوحه را کم کردند تا صدای هنرمندان 
شنیده  شــود و تئاتر کمدی اجرا کنند.  تصور 

تمرین و امتحان هایم امانم را بریده بود، اما اگر 
می شود همه زندگی ات را برای فرود از ابن سینا 
به خطر بیندازی، پس می شــود چند ساعتی 
هم ریســک کنم و در عین حال از زندگی  لذت 
ببرم و خودخوری نکنم. بلندی ابن ســینا را که 
دیدم یاد آرزوهایم افتادم؛ متحول کردن دنیا، 
استارت آپی موفق، اپالی به بهترین جاها و... 
. اما  دیوار آرزوها به من نشــان داد  سخت تر از 
متحول کــردن دنیا، تشــکیل و اداره خانواده 
اســت و شــاید قهرمان واقعی  پدرم باشد و نه 
اســتیو جابز. در حال برگشت به مسیر از پیش 
برنامه ریزی شده ام هستم که یکی از استادان را 
در حال دویدن می بینم. به نفس نفس افتاده. 
تــوان راه رفتن نــدارد،  اما بایــد ادامه بدهد. 
وضعیت دانشگاه من هم همین است، خسته 
و در حال متوقف شدن. اما برخالف مسابقه دو، 
دانشــگاه من امدادهایی مثل »شریف زیبای 
مــن«  دارد که هرچند کم  و هرچند ناقص، اما 

تنها امیدش برای زنده ماندن است.

گــــــــــــفت وگـــــــــــو شماره 762  شنبه 15 اردیبهشت 97

شــریف زیبای من در مجموع 11 میلیون و هشتاد هزار تومان برای دانشگاه هزینه داشته است. 
هزینه ای که می تواند ســال های آینده با برنامه ریزی بهتر و جذب اسپانســر، کاهشی چشمگیر 

داشته باشد.

اینفوگرافیک

در حاشیه
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دو واحـــــــد تاریـــــــخ

بهار 80 روزهای اول روزنامه بود. بزرگترهای ما شماره های صفرم روزنامه شریف را منتشر می کردند. ایامی که اینترنت بی سیم الکچری محسوب می شد. گوشه ای از روزنامه های اردیبهشت 80،  دو واحد تاریخ
81 و 82 را با هم مرور می کنیم. راستی، 80 سال انتخابات هم بود ولی در روزنامه خبری از آن نبود. ظاهرًا هنوز اردیبهشت جو دانشگاه انتخاباتی نشده بود.محمد جواد شاکر

شماره صفرهشت)پیش شماره(، 15اردیبهشت1۳80
زنجانی ها اینترنت دار شدند

در روزهایی که خبر از اینترنت های پرسرعت 4G و 5G نبود، اتصال Wireless نعمتی بزرگ برای خوابگاه هایی 
محســوب می شد که از دانشگاه فاصله داشتند و نمی توانستند از طریق کابل به شبکه دانشگاه متصل شوند. 
دکل آنتنی که روی دانشکده عمران قد علم کرده به عنوان فرستنده، برای دانشکده مدیریت و خوابگاه زنجان 
دسترســی به اینترنت را فراهم می کرد. البته در ادامه این پروژه سایر خوابگاه ها و شهرک دانشگاه نیز از طریق 
اتصال Wireless به شــبکه دانشــگاه متصل می شــدند. در خوابگاه زنجان دانشــجویان با استفاده از سایت 
خوابگاه می توانســتند از اینترنت استفاده کنند و با راه اندازی شبکه داخلی خوابگاه، رایانه های شخصی هم 

امکان اتصال به اینترنت داشتند.

شریف هفت قطب علمی دارد
وزارت علوم قصد داشــت با ارزیابی دانشــکده های سراسر کشــور، در هر زمینه دانشکده ای را به عنوان قطب 
علمی برگزیند تا با اختصاص بودجه های متمرکز به این قطب ها، امکان گسترش فعالیت های علمی در آن ها 
را فراهم نماید. به گفته دکتر احسان، معاون آموزشی وقت دانشگاه، از شریف دانشکده های برق، مکانیک، در 

دو ناحیه، عمران، مهندسی و علم مواد، فیزیک و ریاضی به عنوان قطب علمی برگزیده شدند.

شماره صفر نه)پیش شماره(، 18اردیبهشت1۳80
900میلیون تومان برای 4هزار متر مربع

نام دانشکده مهندسی شــیمی دانشگاه طی یک 
تفاهم نامه با وزارت نفت به مهندسی شیمی و نفت 
تغییر پیدا کرد و وزارت نفت نیز در مقابل تعهد کرد 
تا برای ساخت ۴هزار متر مربع فضای آموزشی مبلغ 
۹00میلیون تومان در اختیار دانشگاه قرار دهد. به 
گفته دکتر باستانی، رئیس وقت دانشکده مهندسی 
شیمی، وزارت نفت تمام هزینه های خرید تجهیزات 
آزمایشگاهی و احداث ساختمان جدید را برعهده 
گرفته اســت. اظهارنظر مهندس زنگنه، وزیر وقت 
نفت در چهارمین کنگره مهندسی شیمی در اسفند 
سال ۷۷ مبنی بر نبود نیروی کافی در صنعت نفت و 
درخواست تربیت نیروی انسانی برای این صنعت، 
باعث شد دانشکده مهندســی شیمی از سال ۷۹ 
در رشــته های مهندســی مخازن نفت، اکتشــاف 
و... در مقطع کارشناسی ارشــد دانشجو بپذیرد و 
سرانجام نام دانشــکده نیز تغییر یابد و از سال ۸۲ 
در مقطع کارشناســی و دکترا نیــز در گرایش های 
جدید مربوط به نفت پذیرش دانشــجو انجام شود. 
البته ساختمانی که با پول وزارت نفت باال رفت، به 
نفتی ها وفادار نماند و بعدًا به کامپیوتری ها رسید.

شماره 119، 1۳اردیبهشت1۳82 
17میلیارد تومان بودجه دانشگاه در سال 82

طبق بودجه ســال ۸۲ کل کشور، دانشگاه شریف 
برای فعالیت های جاری 10.۳میلیارد تومان و برای 
فعالیت هــای عمرانی 6.۹میلیارد تومان از بودجه 
دریافــت می نماید. همچنین طبــق پیش بینی ها 
از محــل فعالیت هــای  دانشــگاه در ســال ۸۲ 
پژوهشــی، تحقیقات، قراردادها و ســایر خدمات 
خود، مبلــغ ۵.0۴ میلیــارد تومان درآمد کســب 
می کند. در این میان بودجه فعالیت های فرهنگی 
و فوق برنامه 66۵.۴میلیون ریال درنظر گرفته شده 
است.  طبق بودجه سال ۹۷ کشور، بودجه شریف 
حــدود 1۷1میلیارد برآورد شــده اســت. در مقام 
مقایســه اگــر میانگین نرخ تورم از ســال ۸۲تا۹6 
را 1۸درصــد فرض کنیم و رشــد بودجه دانشــگاه 
را مطابق با نــرخ تورم بدانیم، به عدد 1۷۲میلیارد 

تومان می رسیم.

شماره 121، 21اردیبهشت1۳82
شریف با اشتراک رویال رودز دانشجوی MBA می گیرد

در زمانی که تحصیل در رشــته های مدیریت مثل االن 
این قدر پرطرفدار و قبولی در مدیریت شــریف این قدر 
ســخت نبود، دانشــکده مدیریت برای ترویج آموزش 
آکادمیــک مدیریت در بین دانشــجویان و به خصوص 
مدیران صنایع و مؤسسات، اقدامات مختلفی ازجمله 
برگزاری دوره های مشــترک با دانشگاه های معتبر دنیا 
انجام می داد. در همین راستا شورای دانشگاه پذیرش 
دانشجوی MBA در دانشکده مدیریت به طور مشترک 
با دانشگاه رویال رودز کانادا را تصویب کرد. به گفته دکتر 
مشــایخی، رئیس وقت دانشــکده مدیریت، دانشگاه 
رویــال رودز واقع در ایالت بریتیــش کلمبیا دارای رتبه 
چهارم دانشگاه های کانادا در زمینه MBA است و قطب 

آموزش الکترونیکی در این کشور محسوب می شود. 
پذیرش دانشجوی مشترک با این دانشگاه که مصوب 

وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری نیز هســت در دو دوره جداگانه صورت می پذیــرد. در دوره اول که به صورت 
کارشناسی هم زمان می باشد و B-Commerce نام دارد، دانشجویانی که دو سال از دوره تحصیل خود را سپری 
کرده اند، با گذراندن 60 واحد درســی به طریق اینترنتی )آموزش مجازی( لیســانس مدیریت با مدرک رویال 
رودز دریافت می کنند. دوره دوم مخصوص مدیران صنایع اســت که حداقل ۷ یا ۸ ســال سابقه کار در صنعت 
داشــته باشــند و در ضمن حداقل مدرک آ ن ها کارشناسی باشــد. مرور لزوم و اهداف این دوره ها از زبان دکتر 
مشــایخی خالی از لطف نیست :»در حال حاضر بســیاری از مدیران متقاضی آموزش های مدیریتی هستند. 
اما ظرفیت آموزش در کشــور محدود اســت. تعداد دوره های MBA در کشور 1 دوره با ظرفیت ۴۵ نفر است و 
دوره های مشــابه هم تنها 60 نفر ظرفیت دارند که در مقایســه با کشــوری مثل سنگاپور که با ۴0۵میلیون نفر 
جمعیت در ســال ۸1، بیش از ۳0 دوره مدیریت داشــته است، بسیار کم به نظر می رسد. عالوه بر این بسیاری 
از فارغ التحصیالن دانشــگاه صنعتی شــریف بعد از اتمام تحصیالت وارد مسائل و مقوالت مدیریتی، ازجمله 
مدیریت های فنی، فرهنگی، اقتصادی و گاهی سیاسی می شوند و این در حالی است که آموزش های مدیریتی 
ندیده اند. بنابراین آشــنایی آن ها با مفاهیــم و دروس مدیریتی هم به لحاظ کیفیت مدیریت و هم از نظر ایجاد 
توانایی در فارغ التحصیالن برای صنعتی و تجاری کردن طرف های مدنظرشان )کارآفرینی( می تواند مفید باشد. 
برگزاری چنین دوره هایی عالوه بر پر کردن خأل ناشی از ظرفیت های محدود، ارتباط ما را با شبکه گسترده ای از 
استادان ایرانی و خارجی در رشته مدیریت در خارج از کشور برقرار می کند. خاصیت مهم دیگر این دوره انتقال 
فناوری های مرتبط با آموزش الکترونیکی به داخل کشور است. آموزش از راه دور تنها تکنولوژی سخت افزاری 
نیســت. چگونگی آماده ســازی دروس برای ارائه از راه دور، ارزشیابی و... مسائلی است که باید روی آ ن ها کار 
کرد. از طریق این دوره های مشــترک می توانیم از نتایج ســرمایه گذاری سایر کشــورها در این زمینه استفاده 

کنیم، ضمن اینکه آموزش مدیریت در کشور را توسعه دهیم.«

دکتر توسرکانی در مراسم تودیع با دانشکده کامپیوتر: بهترین خاطره ام، همین جلسه است
دکتر روزبه توســرکانی را در حال حاضر بیشــتر 
با بحث های روانشناســی و روانکاوی و فلســفی 
و فرهنگی می شناســند، اما ایشــان دو سال در 
دانشکده مهندســی کامپیوتر شریف به تدریس 
دروس ریاضی و الگوریتم مشغول بود که به دلیل 
عــدم تمدید قرارد با دانشــگاه، در بهار 1۳۸۲ از 
جمع خانواده شریف به عنوان استاد جدا شد، اما 
بعدًا با تشکیل جلساتی به نام کیولیست به صورت 
مرتب به دانشگاه می آمد. جلساتی که موضوعش 
عمدتــًا پیرامون قــرآن بود و مباحثی از فلســفه، 

روانشناســی، هنر، ادیان و عرفان را شامل می شد. در مراســم تودیع که در آمفی تئاتر مرکزی برگزار شد، دکتر 
توسرکانی درباره سوابق خود گفت: »در کنکور کارشناسی، جزو رتبه های یک رقمی بودم و برق دانشکده فنی 
را انتخاب کردم. االن زیاد دانشــجویان را نصیحت می کنم، ولی آن موقع زیاد کالس نمی رفتم و تمرین تحویل 
نمی دادم. البته تمرین کپ نمی زدم و درس افتاده هم نداشتم. دوره فوق لیسانس را در دانشکده ریاضی شریف 
گذراندم که خیلی به من خوش گذشــت. همان جا هم با دکتر محمودیان موفق به کسب مدرک دکترا شدیم.« 
وی درباره علت ماندن خود در ایران اظهار داشت :»آن موقع، یک جریانی از دانشکده فیزیک شروع شده بود 
که دانشجویان ممتاز ما همین جا بمانند و در ایران دکترا بگیرند. دکتر کریمی پور هم در همین دوران از شریف 
دکترا گرفت. این جریان کم کم به دانشــکده ریاضی هم ســرایت کرد و در واقع این طور شد که من ماندم. البته 

کسانی که به من پیشنهاد ماندن کردند، خودشان االن در ایران نیستند.«
دکتر توســرکانی که ازجمله بازماندگان سفر تلخ دانشجویان دانشکده ریاضی به اهواز بودند، بعد از شریف به 

عنوان پژوهشگر در مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات )IPM( مشغول به فعالیت شد.

مرور وقایع مهم شریف در هفته سوم اردیبهشت سال های1۳80تا1۳82

از بودجه 17میلیاردی تا ورود نفت به شریف و MBA مشترک با رویال رودز کاناد
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صفحـــــــه آخـــــــــر

577...09۳7: ممنون از پرونده دوچرخه سواریتون! 
چون آقای آقانوری تونســت به خوبی نشون بده که 
مخالفای دوچرخه ســواری بانوان هیچ وقت منطق 
نــدارن و صرفًا با بازی کردن بــا کلیدواژه هایی مثل 

کرامت خودشون و بقیه رو گول می زنن!
  خوشــحالم که شــما بــا آگاهــی کامل و 
حواس جمع، تســلیم این صفحه آرایــی خطرناک 

نشدید.
۳11...09۳9: سالم

چرا تو میز نشریات از نشریه حیات چیزی ننوشتید؟
تو این شــماره افزایــش تعداد خانم های نویســنده 

چشمگیر بود!
  واقعــًا شــما از یــه نشــریه دقیقــًا چــی 

می خوای؟

922...0910: حــاال بــاز بــا خودتونه ولــی اگه جا 
زیادی دارید الزم نیســت حتمًا با مکالمات هنری_

شریفی پرش کنید.
  این یه حرکت نمادینه برای اینکه متوجه 
بشــید شــما شــریفی ها یه ســری جــای خالی تو 
زندگیتون داریــد که باید با مکالمه با هنری ها پرش 

کنید.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

28

29

28
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وصله پینه

یک وجب روغن

daily@sharif.ir         66166006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

آســیب های  کانــون  مدیــر 
اجتماعی دانشــگاه خوارزمی: 
در  کســالت باری  »فضــای 
خوابگاه هــای دانشــگاه وجود 

دارد«.
به نظر شما چه اقدامی  می تواند در خوابگاه 

این هژمونی کسالت بار را به هم بزند؟
الف( راه اندازی سونا و جکوزی برای رفع خستگی

ب( برپایــی کالس های زومبــا برای افزایش شــادی و 
تحرک

ج( استخدام ماساژورهای حرفه ای برای مدیتیشن
د( کاشت گل و علف برای چشم نوازی باغچه ها!

معــاون قضایی دادســتان کل کشــور عبدالصمد 
خرم آبــادی که در کانال شــخصیش در ســروش به 
روند پرشــتاب مهاجــرت مــردم بابصیــرت ایران 
اســالمی  به پیام رســان های داخلی، اشــاره کرده 

است.
به نظر شما دادستان کل کشور ممکن است 

کدام کلمه را به اشتباه استفاده کرده باشد و 
معنی واقعی آن چه می توانسته باشد؟

الف( پرشتاب در »نصب فیلترشکن«
ب( مهاجرت مردم »به بالد کفر«

ج( بابصیرت »در کشف پروکسی های جدید تلگرام«
د( پیام رســان های داخلــی »امــن بــدون نظــارت 

اضافی!«

رئیس جهــاد دانشــگاهی واحــد اســتان قزوین: 
چگونگــی  دانشــگاه ها  »فارغ التحصیــالن 

ارتباط گیری با چرخه .............. را نمی دانند«.
جای خالی را کلمه مناسب پر کنید.

الف( اشتغال
ب( پارتی

ج( ژن های خوب
د( جنس مخالف

بی مســئولیتی دانشــگاه های ایــران از زبان یک 
استاد دانشگاه؛ اســاتید شش ماه ســر کار نروند، 

اتفاقی در جامعه نمی افتد!
اشاره این استاد به کدام استادان بوده است؟
الف(  اســتادانی که چه درس بدهند یــا ندهند، پایان 

ترم وجبی نمره می دهند.
ب استادانی که کاری به درســی که می دهند ندارند و 

نهایتًا از جزوه سال های گذشته امتحان می گیرند.
ج( استادانی که درس دادن بهانه ای است برایشان که 

در هر صورتی دانشجو را بیندازند.
د( قطعا منظورش استادان دانشگاه ما نبوده است.

ســهیال جلودارزاده، نماینده مجلــس و از اعضای 
فراکســیون کارگری، در تجمــع روز جهانی کارگر: 
»اگر هر ســال اجــازه می دادید که دزد و کاســب و 

خیانتکار را معرفی کنیم، این اتفاقات نمی افتاد«.
کی قرار است دزدها معرفی شوند؟

الف( هر موقع دزدان خودشان رضایت داشته باشند.
ب( هر موقع که زیرلفظی نمایندگان داده شود.

ج( هر موقع که بزرگ ترهای دزدها اجازه بدهند.
د( مسئوالن رفتند گل بچینند!

»رفتن گل بچینن«

دوست دکتر حسینی: 
استاد این بچه ها که همه شون زن 

می خوان
دکتر حسینی: 

نه. یکی هم لپ تاپ خواسته.
دوست دکتر حسینی: 

بله ولی اون در اقلیته. اکثرشون 
یا زن می خوان یا شوهر. یکی هم 

نوشته شوعر.
دکتر حسینی: 

شما با این عینک ببین که اینا 
دنبال رابطه سالم اند. شما اثری 

از دوست دختر یا دوست پسر 
می بینی؟

نویسنده  با سس قارچ
ایــن روزهــا در مصــالی 
تهران، نمایشگاه کتاب در 
حال برگزاری ا ست و مردم 
کتابخوان مــا که هنر فقط 
نــزد آن ها یافت می شــود، 
فوج فــوج به ســوی آن روانه هســتند. اگر بن 
خریده اید و آن را به کســی نفروخته اید تا سود 

کنید، با راهنمای نمایشگاه همراه باشید.
اول از همــه بیایید دیگر نگوییم »جهان ســوم 
جایی است که در آن نمایشگاه کتاب در مصلی 
برگزار می شود و نماز جمعه  در دانشگاه«. البد 
جــا ندارند وگرنه مســئوالن خیلی بهتــر از ما 
می دانند که ما در چه اپلیکیشــنی بهتر است 
گیف بفرســتیم، چه برســد به اینکه کجا بهتر 

است نمایشگاه کتاب برای ما برگزار کنند.
بعــد از اینکــه بــا وســایل نقلیه عمومــی وارد 
محوطه نمایشــگاه شــدید، در ابتدای مسیر 
با آبمیوه فروشــی ها و یخ در بهشت فروشــی ها 
مواجه می شــوید که بهتر اســت آن ها را ندید 

بگیرید. جلوتر ارزان ترش را پیدا می کنید.
آن هــا را کــه رد کنیــد، آرام آرام ســر و کلــه 
فســت فودی ها پدیــدار می شــود. اگــر میل 
داشــتید، میل کنید ولی ما پیشنهاد می کنیم 
از آن هایــی بخرید که شــلوغ تر هســتند، زیرا 
آن ها به هر حال چهار تا سس بیشتر از شما باز 
کرده اند. پیشــنهاد بنده کباب ترکی فروشــی 
ابتدای شبســتان عمومی است. در ضمن در 
اینجا برخالف شــریف پالس می توانید میزان 
خیارشور ساندویچ را هم خودتان تعیین کنید 

و نیازی به کمپین برای آن نیست.
برای میان وعده هم می توانید از سیب زمینی 
ســرخ کرده  های موجود استفاده کنید. سس 
اضافه هم می دهند. از هایدا هم غافل نشوید، 

یاور همیشه سرد اینجا هم هست.
زیبایی هــای بصــری و جاذبه هــای طبیعی و 
نیمه طبیعی نمایشــگاه هم نیازی به تعریف ما 
ندارند. غذای روح همین جاســت، به روحتان 
برسید قبل از اینکه به خدمت روحتان برسند. 
راستی ســلفی گرفتن را که فراموش نکرده اید؟ 
هشــتگ کتاب  های نمایشــگاه و هشتگ من و 
کتابام را اســتفاده کنید. استوری گذاشتن را که 
خودتان بیشتر از ما واردید، ما دیدن عکس های 
نامتناهی شما از جای جای نمایشگاه را دوست 
داریم و همه اش را می بینیم. خواستید چک کنید!

در آخــر هــم اگر وقــت زیــاد آوردیــد و کتاب  
کمک درســی بــرای کنکورهــای مختلــف و 
درس هــای مختلــف نمی خواســتید بخرید، 
می توانید ســری به غرفــه کتاب های عمومی 
هم بزنید. البته که حواســتان هست هرچه آن 
کتاب ها بیشــتر به درد کپشــن و بیوی اینستا 

بخورند، خریدنی تر هستند.
به هر حــال امیدواریــم که در پایان بــه اندازه 
پســت هایی که به پروفایلتان اضافه شــده، به 
وزنتان اضافه نشده باشــد و از نمازخانه بزرگ 

کتاب ایران به سالمت بیرون بیایید.

این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به اشــک ها و لبخندها؛ به شــب زنده داری ها برای پروژه ها و امتحان ها؛ به 
نمودار های منفی و مثبت؛ به جور اســتاد که بهتر و بیشتر است از مهر پدر. تقدیم می شــود به همه کسانی که از 
آموخته هایشان روزی چیزی یادمان دادند، بی منت. تقدیم می شود به استاد شریف ما که باید از او درس شرافت 
و فداکاری آموخت هنگامی که کالس ســاعت ۷:۳0 را زودتر از همه حاضر می شــود. به اســتاد که دغدغه اش 
آموزش و تفریحش پژوهش است. این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به استادان عزیز که خدا زیادشان کند و 

به استادان بی دقت که اگر دقت نکنند به سرنوشت داوران دچار خواهند شد. 

تقدیم می شود به ...

محمدحسین قاسمی

حامد تأّملی
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