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دود بالتکلیف
دودها موجودات سر به راهی 
هستند، هرطور که رهایشان 
کنی در آخر به ســمت باال 
حرکت می کنند. مهم نیست 
دوِد چیســت و از کیست و 
در کجا رها می شــود، آنقدر بــاال می رود که به 
فنا برسد، انگار که هیچ وقت وجود نداشته است. 
شاید به همین خاطر است که برخی مجموعه ها 
و مســئوالن کاری به کار دودهــا ندارند وگرنه 
مسئوالنی که حواسشان به همه چیز هست، مگر 
می شود از دودها غافل شوند. بله، مشکل از دود 
است. اگر دود بالتکلیف بود، مسئوالن حداقل با 

گوشه چشمی مفتخرش می کردند. 
تا جایی که یاد دارم فقط یک بار در اردوی بین 
دو ترم زیباکنار درباره اش صحبت کردیم ولی 
پــس از آن انگار نه انگار. نه داده ای درباره دود 
هست نه عزم یا جرأتی برای حرف زدن درباره 
آن، عمل پیشکش. چه کاری است؟ این همه 
مشکل در دانشگاه داریم، دود که مهم نیست. 
بین دودها، دود سیگار از همه سر به راه تر است، 
اگر شــریفی باشد که دیگر یک پارچه آقاست. 
آنقدر آقاست که مسئوالن اصال دلشان نمی آید 
کاری به کارش داشته باشند. اگر هم گاهی زیر 
تابلوهای حاکی از ممنوعیت سیگار رقص  ِ ریزی 
می کند، از بالتکلیفی اش نیست بلکه از در بند 
تعلق نبودنش اســت.  اگر هم دودی در شریف 
بالتکلیف بود، مسئوالن سریعا برای سامان دادن 
به آن کاری انجام می دادند چون آنها به محض 
دیدن هرگونه نابسامانی سریعا وارد میدان عمل 
می شوند و مشکالت را ریشه کن می کنند، شاید 
هم می خواهند دودها اختیار عمل داشته باشند. 
شاید این حق دودهاست که هرکجای دانشگاه 

دوست داشته باشند، فنا شوند. 
درست اســت که دودهای شریف آزادی عمل 
خوبی دارند اما از این بی توجهی اصال خوششان 
نمی آید. اینکه یک نفر نمی پرسد تو چرا اصال به 
دنیا آمدی به کنار، هیچ کس نیست بگوید اینجا را 
ساختیم برای تو یا بگوید تو جایی برای باال رفتن 
نیاز نداری و اگــر در هوای آزاد باال بروی، بهتر 
است. شاید دودها هم نیاز داشته باشند کسی به 
حالشان رسیدگی کند. تا حاال شده است کسی یا 
چیزی در شریف به توجه و رسیدگی نیاز داشته 
باشد و بی پاسخ بماند؟ حاشا و کال. ولی در عجبم 
از دودهایی که صدای بالتکلیفیشان بلند است 
اما شنیده نمی شــود. چند صد پاکت سیگاری 
که از فروشــگاه ها و دکه های اطراف شریف هر 
روز به دودهای داخل دانشگاه تبدیل می شوند 
شاید هیچ وقت دلشان نمی خواسته در این سرای 
اینگونه بالتکلیف پا بگذارند. اصال کسی به آنها 
فکر می کند؟ کسی نگران چرا و چگونه و چقدر 

و کجا باال رفتن آنها هست؟ 
کاش می شــد یک دود نحیف می شــدم و نزد 
مســئوالن دانشــگاه می رفتم و پس از ادای 
احترام و عرض ادب این بیت را تقدیم ساحت 

همایونی می کردم: 
گر نمی گویی سالمم را علیک/ در جواب بنده 

دشنامی بگو  

سرمقاله

حوالی یک سال پیش ساختمان تغذیه پر از گرد و خاک 
صفحه  2 بود و همه چشم انتظار این بودند که  ...  

از جمله رسالت های دانشگاه که معموال در ذهن متولیان 
صفحه  3 آن مغفول می ماند، بر عهده گرفتن  ... 

المپیاد ورزشی امسال برای شریف نسبت به سال های 
صفحه  6 قبل متفاوت بود، هم از نظر تعداد  ...  

مایکل فلپس شریفخانواده شریف بزرگ تر می شودموجودی کافی نیست

مرتضی کیانی

صفحات 4و5

فصل چهارم  رادیو شریفهر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
هر هفته جمعه شب

کانال تلگــرام رادیــو  را 
دنبال کنید:

@radiosharif

کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:
@sharifdaily

با شــماره پیامک 100066166006 و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com(

س: میالد مظفری
عک

برای آنکه از وضعیت سیگار 
در شریف مطلع شوید، باید 

عینک دودی 
بـزنید
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شریف ترین ها
تابســتان امســال بخشــی در روزنامه راه انداختیــم و »ترین« های 
هفتگــی خانواده شــریف را به انتخــاب تحریریه روزنامــه در کانال 
تلگــرام آن )sharifdaily@( معرفی کردیم. از این به بعد شــنبه ها 
در ایــن قســمت، بــه جای خبــر، ترین هــای هفته گذشــته را مرور 
خواهیم کرد. گزینه های مورد نظر خود را برای ادمین کانال روزنامه 
)Sharifdailyadmin@( ارســال کنیــد تــا چیزهایی که از چشــم 

کم سوی روزنامه جا می مانند، فراموش نشوند. 

خسته نباشید هفته
با اختالف زیاد، »خسته نباشید« هفته را باید به اعضای ستاد استقبال از ورودی های جدید اختصاص 
داد، چه در تیم برنامه های تهران و چه در تیم اردوی مشهد. امیر هرمزی نژاد، سمیه رسولی و محمدجواد 
ابوطالبی شلوغ ترین روزهای زندگی خود را پشت سر گذاشتند و تجربه کم نظیری از مدیریت به سبک 
دانشــجویی را برای خود و سایر بچه های دانشگاه رقم زدند. انصافا خدا قوت دارند. البته دانشجویان 

زیــادی از طیف هــای مختلف در مدیریت و اجرای برنامه اســتقبال از ورودی های جدید و خانواده هایشــان فعاالنه مشــارکت 
داشــتند و یک بار دیگر نشــان دادند که با همدلی و اعتماد مسئوالن دانشگاه به دانشجویان چقدر ظرفیت برای کارهای بزرگ 

در شریف وجود دارد.
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عکس خبری

سالمی از جنس 97
روز سه شــنبه وقتی از جلوی ســالن 
مرحــوم جباری عبــور می کردید، با 
این سازه زیبا و جمعیتی که در حال 
عکس گرفتــن با آن بودنــد، مواجه 
می شدید. این سازه به مناسبت ورود 
تازه واردهای دانشــگاه ساخته شده 
و در ورودی محــل برگــزاری جشــن 
»شــریف ســالم« قــرار گرفتــه بود؛ 
جشنی که چند سالی است پای ثابت 
برنامه استقبال از ورودی های جدید 

به شمار می رود. 

حوالی یک سال پیش  گزارش
ساختمان تغذیه پر از میالد مظفری

گرد و خاک بود و همه چشــم انتظار این 
بودند که چه چیزی قرار است جای آیدا و 
تعاونی نوستالژیک را در دانشگاه بگیرد. 
نامش بعدها شریف پالس شد که اکنون 
هم گرد و خاک کم ندارد و درگیر مشکالتی 

شده است. 
چند روز پیش بود که گروهی در تلگرام با 
عنوان »تحریم شریف پالس« شکل گرفت 
و تعــداد اعضای آن به ســرعت افزایش 
یافــت. افراد معترض نه تنهــا به قیمت، 
بلکه به کیفیت غذاهای این فروشــگاه 
نیز اعتــراض داشــتند. اما مشــکالت 
شــریف پالس تقصیر چه کســی است؟ 

پاسخ: تمام طرف های تعامل با پالس. 

تقصیر دانشجو است
شاید اگر دانشجویان بیشتر با مسئوالن 
شــریف پالس به طــور مســتقیم تعامل 

داشــتند و این شــیوه - که باید انتخاب 
دوم یا سوم باشــد - به عنوان راه حل اول 
اســتفاده نمی شد، شــاهد این حجم از 
اتــالف وقت و انــرژی و التهــاب و تنش 
بین دانشجویان نبودیم. نکته دیگر آنکه 
احتماال معیار مقایسه قیمت ها از سوی 
دانشجوها نادرست است و به جای مقایسه 
با رستوران ها و فست فودهای اطراف با آیدا 
و تعاونی سابق مقایسه می شود، حال آنکه 
قیمت  مواد اولیــه و ظروف یکبارمصرف 
استفاده شده در شریف پالس هر روز در 

حال افزایش است. 

تقصیر شریف پالس است
نقش خود شــریف پالس قطعــا در این 
اعتراضــات کــم نیســت، از حجــم کم 
بعضــی غذاهــا و در مواقعی بی کیفیت 
بودن آنها گرفته تا نبــود ثبات در قیمت 
و مقدار که گاه در گروه تلگرامی یادشده 
هم از آن ســخن به میان می آمد. به همه 

مــوارد فوق تاخیــر و همچنین نوســان 
کیفیــت را در ســرویس دهی نیز اضافه 
کنید. شاید شریف پالسی ها باید، عالوه 
بــر خوش برخــوردی، بــه روش دیگری 
هــم دل جماعت شــریفی را به دســت 
می آوردند، کما اینکه خودشــان از خلق 
و خــوی دانشــجویان دور نیســتند و از 
فارغ التحصیلی آنها چند ســالی بیشتر 

نمی گذرد. 

تقصیر دانشگاه است
شــاید بتوان پررنگ ترین اتهام را متوجه 
دانشگاه دانســت. اگر خاطرتان باشد، 
آن زمان ها که ورودی های 2 سال اخیر از 
آن به عنوان عصر حجر یاد می کنند، حق 
انتخابی امیدبخش داشتیم. آیدا و بوفه 
2 مکانی بودند که کمابیش ســر بعضی 
غذاها با هم رقابت داشتند. این رقابت هم 
در تعدیل قیمت ها تاثیر بسزایی داشت و 
هم اینکه دانشجو این حس خوشایند را 

داشت که می تواند انتخاب کند. اما بعد 
از حذف شدن این دو و تبدیل آنها به یک 
مکان واحد و انحصاری آن هم با نظارت 
مســتقیم دانشــگاه به عنوان نهادی که 
باید هوای دانشجوهایش را داشته باشد 
و اجازه افزایش قیمت را به شریف پالس 
ندهد، شاید بحث برانگیز باشد. اگرچه 
سیســتم بازار آزاد و واگــذاری به بخش 
خصوصــی قطعــا بهینه ترین سیســتم 
برای دانشجویان نخواهد بود، اما در این 
مورد دانشــگاه بخش خصوصــی را وارد 
کرده و به آن اختیار نداده که این خود به 
نوعی نقض غرض اســت. به هر ترتیب، 
آنچه مسلم است اینکه بخش خصوصی 
همواره بر محور سود می چرخد و در این 
انتفاع ممکن اســت دانشجو ضرر کند. 
پــس چه بهتر بود اگر دانشــگاه، با درک 
مناسب از معایب ورود انحصاری بخش 
خصوصی به دانشگاه، راه حل بهتری را 

در نظر می گرفت.

افزایش چشمگیر این پیام در باجه شریف پالس

موجودی کافی نیست
یکشنبه 

ÓÓ کتاب: برگزاری نمایشــگاه کتــاب ترم اول
ســال تحصیلی 98-97 از روز یکشنبه در 
همکف دانشکده مهندسی شیمی و نفت 
آغاز می شــود و تا دوشنبه ادامه دارد. برای 
فــروش کتاب های خود در این نمایشــگاه 

با aminvafabakhsh@ هماهنگ کنید. 
ÓÓ کارگاه سیرنگ: بیستمین جلسه از سلسله

کارگاه های »ســیرنگ، سطح رفتار فردی« 
ســاعت 17 تــا 19 برگــزار می شــود. هما 

عسکریان، مدرس این کارگاه است. 
ÓÓ حوزه شریف: افتتاح هشتمین دوره حوزه

شــریف با حضور آیت الله تحریری، استاد 
رحیــم پورازغدی، حجت االســالم محمد 
قمی رئیس ســازمان تبلیغات اســالمی و 
حجت االســالم مصطفی رستمی مسئول 
نهاد رهبری در دانشــگاه ها و شــعرخوانی 
میــالد عرفان پور ســاعت 13:30 تا 16 در 

سالن جابر بن حیان انجام می شود.

دوشنبه 
ÓÓ شــعرخوانی: اگر از شعرخوانی خوشتان

می آید، جلسه شــعرخوانی با حضور دکتر 
رحیمــی را از دســت ندهیــد. ایــن برنامه 
دوشــنبه ها ســاعت 16:30 تا 18 در دفتر 
کانون شعر و ادب واقع در ساختمان شهید 

رضایی برگزار می شود. 
ÓÓ انتخاب شــغل: مهســا نوتــاش در کارگاه

رایگان »انتخاب شــغل« به بهبود شــرایط 
شغلی براساس تحلیل شخصیتتان کمک 
می کند. زمان کارگاه ساعت 16 تا 20 است.

سه شنبه 
ÓÓ گرامیداشــت موالنــا: آمفی تئاتر مرکزی

ساعت 16:30 میزبان برنامه گرامیداشت 
شــمس و موالناســت. اجــرای موســیقی 
زنده، پخش قســمتی از اپرای عروسکی و 
شعرخوانی از بخش های این برنامه هستند. 
حضور استاد رحیم پازوکی هم به جذابیت 

این برنامه می افزاید. 
ÓÓ رابطه شرکت ها و بازار سرمایه: پاسخ »چرا

شــرکت ها باید وارد بازار ســرمایه شوند؟« 
را در کارگاه آموزشــی پارک علــم و فناوری 
شــریف پیــدا کنیــد. مهنــدس صالحی، 
مدرس کارگاه، دانشجوی MBA دانشگاه 
امپریال کالج لندن و مدیر ســرمایه گذاری 
صندوق ســرمایه گذاری بانــک خاورمیانه 
است. برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر 

به techprk.sharif.ir مراجعه کنید. 

چهارشنبه
ÓÓ ماسوله: ماسوله گردی مخصوص دختران

از 11 تــا 13 مهر؛ اگر بــه این برنامه تمایل 
دارید باید در جلســه توجیهی فردا ساعت 
12:30 در کالس یک ســاختمان شــهید 
رضایی حاضر شــوید. بــرای پیش ثبت نام 

به hamnavard.sharif.ir مراجعه کنید. 
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گیشه هفته
ابوطالب حسینی با اجرای استندآپ کمدی در برنامه »شریف سالم« این عنوان 
را با شایســتگی کسب می کند؛ استندآپی که یکی از  دالیل اصلی پر شدن سالن 
جباری بود و بعضا خط قرمزهای نهادهای فرهنگی دانشــگاه را هم رد کرد. ولی 
چون مسئوالن همه این نهادها در برنامه حاضر بودند، احتماال مشکلی برای شخص 

یا گروهی پیش نمی آید. طنز تکراری تقابل شــریف و رودهن با چاشــنی شوخی های جنسی نشان داد که 
ابوطالب در شــریف گوشه چشمی هم به گیشــه داشته است. او پس از کلی سخنرانی معمول، جو سالن را 

متحول و مراسم را به یادماندنی کرد.

مدیریت جهانی هفته
صف شلوغ ناهار سه شــنبه که با پیچ و تاب فراوان از ورودی غربی سلف تا ورودی 
شمالی آن کشیده شده بود، مدیریت جهانی مسئوالن برگزاری برنامه را به رخ همه 
کشید. با توجه به حضور خانواده ها و شلوغی معمول هفته های ابتدایی دانشگاه، 
این صف قابل پیش بینی بود. به هر حال، زمان ایستادن در صف غذا برای بعضی از 

دانشجوها تا 40 دقیقه هم طول کشید. در نهایت تیم برنامه های تهران مجبور شد زمان صرف ناهار خانواده ها 
را نیم ساعت به تعویق بیندازد تا ناهار دانشجوها تمام شود. نکته جذاب دیگر، سفارش بیش از حد معمول 

غذا از سوی دانشجویان بود زیرا در کنار جوجه کباب، ساالد و دلستر هم فراهم بود.
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از جمله رســالت های دانشگاه که  معموال در ذهن متولیان آن مغفول گزارش
می ماند، بر عهده گرفتن مســئولیت های اجتماعی و 
برقراری رابطه با مردم بیرون از دیوارهای آن است. این 
کار جامعه دانشگاهی را با ســایر مردم پیوند می زند و 
باعث شــناخت درســت تر و دقیق تر آنها از دانشــگاه 
می شــود تا اعضای جامعه وجود دانشــگاه را بیهوده 
ندانند و حتی حاضر باشــند بــرای بهبود وضعیت آن 

هزینه کنند. 
نزدیک ترین گروهی که دانشگاه می تواند با آن ارتباط 
برقرار کنــد، خانواده های دانشــجویان، اســتادان و 
کارمندان خود اســت. خوشــبختانه شــریف در این 
زمینه نیز جزو دانشــگاه های پیشــرو کشــور به شمار 
می رود. این دانشــگاه، عــالوه بــر برنامه هایی که در 
سال های قبل برای خانواده های اعضای هیات علمی و 
کارمندان خود تدارک می دید، از سال گذشته همزمان 
بــا برنامه هــای اســتقبال از ورودی هــای جدید دوره 
کارشناســی، برای خانواده های آنــان نیز برنامه هایی 
در نظر گرفته اســت. بــه این ترتیب، ضمن آشــنایی 
خانواده هــا با محیــط تحصیل و زندگی فرزندشــان، 
ارتباطی دوسویه بین آنها و دانشگاه ایجاد می شود و از 

مزایای این ارتباط هر دو طرف بهره می برند. 

مدیریت به سبک دانشجوها

کارهــای مربوط به مدیریت و اجــرای این برنامه بزرگ 
تقریبا به طور کامل به دســت دانشــجوها انجام شد. 
امســال در کنــار امیــر هرمزی نژاد، ســمیه رســولی 
نیز قــرار گرفت و با هــم مدیریت کلــی کار را بر عهده 
گرفتنــد. تیمی متشــکل از حدود 70 نفــر نیز در این 
کار بــه آنها کمــک می کردنــد. این افــراد در قالب 5 
تیم فعالیت می کردند: تور شــریف گردی، ایســتگاه 
خاطــره، تزئیــن و فضاســازی، رســانه و نظــارت که 
 عــالوه بــر نظارت بــر کل برنامــه، برنامه ناهــار را هم 

مدیریت کرد. 

استقالل مالی در کنار استقبال فوق العاده
پنجشــنبه و شنبه قبل از شــروع ثبت نام ورودی ها، 
تیــم برنامــه تهران بــا خانواده هــا تمــاس گرفتند و 
تلفنــی از آنهــا بــرای شــرکت در این برنامــه دعوت 
کردنــد. همزمان بــا ثبت نام دانشــجوها، در تاالرها 

میزی هم برای ثبت نام خانواده ها به منظور شــرکت 
در برنامــه اســتقبال وجود داشــت. البتــه برخالف 
ســال گذشــته، امســال خانواده ها بایــد هزینه ای 
بــرای شــرکت در این برنامــه می پرداختنــد. هزینه 
دریافتــی برای حضور یــک نفر از اعضــای خانواده 
40 هــزار تومان و برای تعداد بیشــتر به ازای هر نفر 
30 هزار تومان بود. با وجود این، اســتقبال از برنامه 
بســیار خوب بود و اعضای تیم تهران مجبور شــدند 
با رســیدن تعداد ثبت نامی ها به هزار نفر، ثبت نام را 
متوقف کننــد. با دریافت هزینــه از خانواده ها، این 
برنامه از نظر مالی مســتقل از دانشــگاه برگزار شد. 

همچنین مشــخص بودن تعداد شــرکت کنندگان در 
 برنامه امســال نظم اجرای آن را نســبت به سال قبل 

به وضوح افزایش داد. 

15 ایستگاه شریف
برنامه اســتقبال از خانواده ها روز سه شــنبه ســاعت 
10 صبح از مســجد دانشگاه شروع شــد. خانواده ها 
به گروه های 50 نفره تقســیم و هر گروه با یک راهنما 
برای تور شــریف گردی راهی شدند. برای جلوگیری از 
تداخل گروه ها حین بازدید از دانشگاه، روبان هایی با 
رنگ مخصوص برای هر گروه به خانواده ها و راهنماها 
داده شــد تا به دســت خود ببندند. بازدیــد از فضای 
دانشــگاه شــامل 15 ایســتگاه بود: 11 دانشکده  به 
عالوه ساختمان شــهید رضایی، ابن ســینا، مجتمع 
خدمات فناوری و مسجد. در ایستگاه ساختمان شهید 
رضایی که تقریبا وســط مســیر قرار داشــت، پذیرایی 
نسبتا مفصلی همراه با موســیقی برای خانواده ها در 
نظر گرفته شده بود تا خستگی از تن آنها خارج شود. 

یک عکس یادگاری
با اتمام تور گردش در شــریف، خانواده ها به ایســتگاه 
خاطره که در فضای جلوی دانشکده ریاضی و صنایع 
برپا شــده بود، مراجعه می کردند تا همراه با نوشریفی 
خود عکسی به یادگار بیندازند. این عکس ها همان روز 
چاپ و روی تخته شاســی نصب می شــد و بعد از اتمام 
برنامه خانواده ها می توانســتند آن را دریافت کنند. از 
دیگر ابتکارات تیم تهران، قرار دادن دارت هدفگذاری 
در کنار دانشــکده ها بود که خانواده ها می توانســتند 
اهــداف و چشــم انداز خــود را برای فرزندشــان در آن 
بنویسند. همچنین دفتری برای ثبت خاطرات و نظرات 
خانواده ها در نظر گرفته شده بود تا تجربه یک روز گشت 

و گذار در شریف از سوی آنها به یادگار نوشته شود.

ناهار با اعمال شاقه
بعــد از نمــاز، خانواده ها بــرای صرف ناهار به ســلف 
دانشگاه مراجعه کردند اما با صف طوالنی دانشجوها 

در ورودی آن روبه رو شدند. با تصمیم تیم تهران، زمان 
صرف ناهار دانشجویان که قرار بود تا ساعت 13 باشد، 
نیم ساعت تمدید شد و خانواده ها توانستند از ساعت 
13:30 ناهار دانشــجویی بهبودیافتــه خود را صرف 
کننــد؛ چلوجوجه ای که به یمن حضــور آنها همراه با 

ساالد و دلستر سرو می شد.

سالم گرم شریف با طعم ابوطالب
»شــریف ســالم« به عنوان برنامــه اصلی ایــن روز که 
مثل همه برنامه های بزرگ دانشــگاه در سالن مرحوم 
جباری برگزار می شــد، از ســاعت 14:30 آغاز شــد. 
خبرگزاری هــای مختلف برای پوشــش ایــن برنامه به 

دانشــگاه آمده بودند. پوریــا عطاران از دانشــجویان 
فعــال فرهنگی دانشــگاه اجــرای برنامه را بــه عهده 
داشت. سخنرانان ابتدای برنامه دکتر فتوحی، رئیس 
دانشــگاه و حاج آقا رســتمی، رئیس نهــاد نمایندگی 
رهبــری در دانشــگاه ها بودنــد. آنها طبــق معمول، 
ضمن تبریــک به ورودی های جدید و خوشــامدگویی 
به خانواده ها، از برتری ها و افتخارآفرینی های شــریف 
و فارغ التحصیالن آن در ســطح کشور و جهان گفتند 
و وظایف و مســئولیت های ورودی های جدید را به آنها 
یادآور شــدند. فتوحــی همچنین از تشــکیل انجمن 
والدین برای سامان دهی ارتباط خانواده ها و دانشگاه 
گفت. در ادامه دکتر جواد صالحی، اســتاد دانشکده 
برق، ضمن بیان خاطرات و تجربه های خود، شریف را 
چشمه جوشان علمی کشور دانست که باعث سرسبزی 
این آب و خاک می شــود. آخرین ســخنران برنامه نیز 
خانم آقاجانی از مرکز مشــاوره دانشگاه بود که بیشتر 

صحبت های خود را به معرفــی این مرکز به خانواده ها 
اختصاص داد. جذاب ترین قســمت برنامه نیز اجرای 
استندآپ کمدی ابوطالب حسینی، فینالیست مسابقه 
»خنداننده شو« در برنامه تلویزیونی »خندوانه« بود. او 
در اجرای خود بیشتر به مقایسه بین شریف و دانشگاه 
رودهن، البته با چاشنی شوخی های جنسی، پرداخت.

آمدم  ای شاه پناهم بده
پس از پایان برنامه های استقبال از ورودی های جدید و 
خانواده هایشان در دانشگاه، بچه ها با پدر و مادرهای 
خود خداحافظی کردند و راهی سرزمین آفتاب شدند 
تا برای شروع یکی از مهم ترین فصل های زندگی شان 

از امام رئوف مدد بگیرند. 

با حضور خانواده های ورودی های جدید در دانشگاه

خانواده شریف بزرگ تر می شود
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معلم: کی بلده شورای فرهنگی رو تعریف کنه؟   دانش آموز: آقا اجازه؟ فکر کنیم جاییه که اردوهای پرونده
مختلط، موسیقی راک، ورود دختران به ورزشگاه و اقدام علیه امنیت 

ملی در نشریات رو رصد و باهاشون برخورد می کنه. 

معلم: چه کسی مسئول ساماندهی مساله ای مثل سیگاره؟
دانش آموز: آقا اجازه؟ پلیس.

دانش آموز 2: آقا ما بگیم؟ نگهبان.
دانش آموز 3: آقا ما بگیم؟ حراست...

پرونده این شماره روزنامه یک موضوع تکراری است؛ سیگار. بحث درباره سیگار در 2 صفحه بسیار دشوار به نظر می رسد. یعنی شما می توانید از 
دالیل روانی سیگار کشیدن تا تبعات فردی و اجتماعی آن صحبت کنید. اما در اینجا نه می خواهیم کسی را از سیگار کشیدن منصرف کنیم، نه 
می خواهیم حق و باطل را از هم مشخص کنیم، در این جایگاه هم نیستیم. ماموریت این پرونده تبیین وضعیت فعلی سیگار در دانشگاه شریف 
اســت. اول باید بدانیم که ســیگار یک موضوع اجتماعی و فرهنگی است و نه امنیتی. پس وظیفه باالترین مرجع امور فرهنگی، یعنی شورای 
فرهنگی دانشگاه است که این موضوع را سر و سامان دهد و باور اینکه حراست باید مساله را حل کند، غلط است. اما ظاهرا شورای فرهنگی 
درگیر موضوعات دیگری است که یکی از دانش آموزان خودشیرین کالس فوق به آن اشاره کرد. اگر هم کار دیگری انجام می دهد، دانشجویان 
نمی دانند. نه نمایندگان این شورا درباره موضوعات صحبت می کنند و نه خود آن صورت جلساتش را منتشر می کند. در این میان، نکته مسلم 
نارضایتی بخش قابل توجهی از شریفی ها از وضعیت سیگار در این دانشگاه است در حالی که موضوع مدت هاست بالتکلیف رها شده است.

دویست پاکت در روز!
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همان طور که در نقشه می بینید، یکی از پاتوق های اصلی سیگار کشیدن بیرون دانشگاه است. این پاتوق 
پرطرفدار جایی نیست جز سوپرمارکت جلوی در صنایع. با صاحب این فروشگاه مصاحبه ای کوتاه انجام 

داده ایم که در ادامه می خوانید. 

سال هاست مجاور دانشگاه شریف هستید. 
روند تغییر تعداد سیگاری ها چگونه بوده؟

نسبت به چند سال گذشــته تعداد سیگاری ها خیلی 
بیشتر شده و سن آنها نیز پایین تر آمده است. حتی االن 
تعداد زیادی از خانم های دانشــجو در کنار خریدهای 
دیگرشــان ســیگار هم برمی دارند که این مساله قبال 

اصال مشاهده نمی شد. 
از اینکه پشت ویترین مغازه تان گاهی پاتوق 

ســیگاری ها می شــود، ناراضی نیســتید؟ 
تابه حــال پیــش نیامــده اســت کــه از آنهــا 

بخواهید جای دیگری بروند؟
راستش را بخواهید اذیت و آزاری برای ما ندارند. نه سر 
و صدا می کنند و نه مشــکل خاصی به وجود می آورند 

درنتیجه پیش نیامده که مشکلی داشته باشیم.
حاشــیه سود ســیگار چقدر اســت و روزانه 

حدودا چه تعداد سیگار می فروشید؟

سود سیگار زیاد نیست و با توجه به وضعیت اقتصادی 
اخیر نسبت به گذشته کمتر هم شده است. برای خرید 
جنس جدید باید روی پول فروشــمان از جیب هم پول 
بگذاریم. دالر که گران تر می شــود، اولین کاالیی را که 
به دنبال خودش می کشد، سیگار است. قیمت سیگار 
نسبت به بقیه اجناس هم زودتر تغییر می کند و هم این 
تغییر قابل توجه تر است. اینکه در روز چه  مقدار سیگار 
می فروشیم، سوال ساده ای نیست ولی چیزی حدود 

بیست باکس )200 پاکت( فروش داریم. 
از بین ســیگارهایی که می فروشــید، کدام 
برند از بقیه محبوب تر اســت؟ آیا این مساله 
)یعنی محبوبیت یک برند خاص( طی زمان 

و از گذشته تاکنون تغییری کرده  است؟ 
از قدیم ها، وینســتون همیشــه محبوب ترین ســیگار 
بوده و اســت. گاهی پیش می آید کــه برندهای دیگر 
برای مدتی با یکدیگر در فروش رقابت داشــته باشــند 
ولی همیشه وینستون پرفروش ترین سیگارمان است. 
در لیست پرفروش ترین اقالمتان سیگار چه 
جایگاهی دارد؟ ســیگار بیشتر می فروشید 

یا آدامس؟
ســیگار با اختالف در صدر جدول قرار دارد و فروشش 
بهتر و بیشتر از بقیه جنس هاست! آدامس هم با اینکه 
فروش زیادی دارد، اصال با سیگار از لحاظ میزان فروش 

و سود قابل مقایسه نیست. 

مزایا و معایب ادامه روند فعلیمزایا و معایب ممنوعیت سیگار در کل دانشگاه

بهبود فضای دانشــگاه و کاهش قابل  توجه 
استعمال سیگار در انظار عمومی و تعداد افراد 

سیگاری دانشگاه
حــذف بــوی نامطبــوع ســیگار از برخــی 

گذرگاه های مهم
فراهم  آمدن امکان اســتفاده از فضاهایی که 
تاکنــون محل تجمع ســیگاری ها بوده برای 

بسیاری از دانشجویان
نبود امکان عملی سازی این موضوع به صورت 

قطعی و زیرزمینی شدن سیگار کشیدن

ایجاد تنش ناشی از برخورد نیروهای بازدارنده 
)مثل حراســت( بــا دانشــجویان و کارکنان 

سیگاری )با استادان که نمی شود برخورد کرد!(
دور کردن ســیگاری ها از فضای دانشــگاه و 
ایجاد فاصله بین دانشــجو و دانشــگاه و نیز 

حس سرخوردگی و سرکوب در دانشجویان
افراد برای سیگار کشیدن دور دانشگاه و جلوی 
ســردر آزادی و ورودی های انرژی، طرشت و 
صنایع جمع خواهند شد و منظره بسیار بدی را پیش 

چشم مهمانان و رهگذران به وجود خواهند آورد.

وضعیت فعلی به نوعی به تعادل رسیده و شاید 
کمترین هزینه در همین آزادی نسبی باشد. به 
قول معروف،  سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند!
آرامش موجود در این حالت به نظر بیشــینه 

است. 
این وضع ممکن است روند صعودی استعمال 
دخانیات را در پی داشــته باشــد و شــاید در 
محیط آکادمیک خلل ایجــاد کند. با قدیمی ترها که 
صحبــت می کنیم، می گویند قبال تعــداد پاتوق های 

سیگار دانشگاه کمتر بود.

خیلــی از فضا هــا بــرای دســته ای از افــراد 
بی استفاده شده و نمی توانند یا شاید دوست 
آنهــا رفــت و آمــد کننــد، نمونــه اش   ندارنــد در 

جکوز است.
بــرای واحدهــای اداری یا آموزشــی اطراف 
پاتوق های فعلی مزاحمت جدی وجود دارد. 
بــه طور مثال، اتاق های شــرقی معاونت پژوهشــی و 
مدیریت راهبردی و جلوی ورودی دانشکده مهندسی 
شــیمی و نفت و داالن بین دانشــکده های ریاضی و 

صنایع از دود سیگار در امان نیستند.

سابقه تاریخی

ســال 82 قانونی در کشور به تصویب رســید که بر اساس آن استعمال 
دخانیات در فضاهای مســقف و بسته ســازمان های دولتی و آموزشی 
ممنوع شــد. پس از آن، در ســال 85 مقرر شد سیگار کشیدن در تمام 
قسمت های دانشگاه را ممنوع باشد، استدالل هم این بود که در بسیاری 
از دانشگاه های دنیا استعمال سیگار در تمام قسمت های آنها ممنوع 
است. اما تا این مصوبه بخواهد اجرایی شود، چند سالی طول کشید. 
اولین اقدام عملی جدی دانشگاه در راستای اجرای قانون منع استعمال 
دخانیات در فضای آموزشی زمستان 91 اتفاق افتاد. یک روز دانشجویان 
به دانشگاه آمدند و دیدند که سطح دانشگاه پر شده است از تابلوهای 
استعمال دخانیات ممنوع. دانشگاه هم نامردی نکرده و همه پاتوق های 
سیگار کشیدن را به این تابلو مزین کرده بود. سپس به دانشجویان اطالع 
داد که در صورت کشیدن سیگار با آنها مطابق قانون برخورد انضباطی 
صورت خواهد گرفت. ســیگاری ها وقتی چنین اقدامات و ادبیاتی را 

دیدند، زیر تابلوها پشت به پشت سیگار روشن کردند! 
ســال بعد دانشگاه دســت به ابتکار زد و ســعی کرد با موضوع کمی 
فرهنگی تر برخورد کند بنابراین طرح »ماموران سیگار« را اجرا کرد. 
وظیفه این ماموران دادن تذکر شفاهی به افراد بود. مثال به دانشجو 

می گفتند که االن دوربین دارد می بیند، مواظب باش! 
2 طرح فوق از آنجا که هیچ رســمیتی برای ســیگاری های پرتعداد 
دانشــگاه قائل نبودند و از سوی برخی بچه ها حتی بی احترامی هم 
تفسیر می شدند، شکست خوردند و نتایج بلندمدت آن نیز وضعیتی 

است که می بینیم. 
در عصر جدید، دکتر حســینی، معاون فرهنگی دانشــگاه در همان 
اوایل کار خود یک بار موضوع سیگار را به قصد ممنوع کردن استعمال 
آن به شــورای دانشــگاه برد. اما با وجود اینکه دکتر فتوحی، رئیس 
دانشگاه نیز با آن موافق بود، اکثریت شورا با این تصمیم مخالفت کرد. 
آخرین رویداد پرسر و صدای مربوط به سیگار هم که در خاطره شریف 
ماندگار شد، تریبون آزاد سیگار بود که جامعه اسالمی سال گذشته در 
جکوز برگزار کرد و صحنه هایی به یادماندنی آفرید. معروف ترین آنها 
صحنه ای بود که یکی از دانشجوها پشت تریبون سیگار روشن کرد و 
تشویق شدید حضار را برانگیخت. از آن روز به بعد پرونده سیگار رفت 

به اعماق کشوهای مسئوالن فرهنگی دانشگاه.

برای آنکه از وضعیت سیگار در شریف مطلع شوید، باید 

عینک دودی بزنید
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جمع بندی

غلظت دود در شریف چقدر است؟ مزایا و معایب اتاق سیگار

)Smoking Zone( مزایا و معایب ناحیه سیگار مجاز

پرونــــــــــــــــــــــده

با عینک دودی ببین
نمی شــود درباره سیگار نسخه بپیچیم ولی 
نظر یک ســیگاری را نخوانیم. اما یادداشت 
زیر یک یادداشت متداول نیست، مخصوصا 
در دانشگاه صنعتی با مخاطبان مهندسش. 
متن زیر را یکی از دانشــجویان ســابق علوم 
کامپیوتر دانشگاه تهران نوشته است که وسط 
راه کارشناســی با هنر آشــنا می شود و علوم 
کامپیوتر را به اهلش می سپارد و خود به اهل 
هنر می پیوندد. ارتباطش با سیگار؟ پیچیده! 

به فعل »ســیگار کشیدن« 
خــواه بــا بــاور بــه فرویــد 
و لــذت دهانــی و خــواه با 
پدیدارشناســی هوســرلی 
بیندیشــیم، امــر محتوم، 
ابتذال نگاهی ســطحی به ســیگار و جماعت 
سیگاری است که در سطح تصمیم گیری های 

آکادمیک و اجتماعی در ایران بروز می کند.
در کنش ســیگار کشــیدن یک فرد سیگاری با 
گونه ای تصعید رنج که گاه با عواملی در سطح 
خودآگاه مثل فقر، مرگ عزیزان و... و گاه  رنجی 
اگزیستانسیالیستی که در قشر روشنفکر بروز 
می کند، روبه رو می شویم که در تمامی موارد با 
گونه ای لذت سادومازوخیستی چه در تخریب 
کوتاه مدت ابژه )ســوزاندن، خاکســتر شدن، 
لذتــی سادیســتی در زوال( و چــه در تخریب 
بلندمدت سوژه )سرطان. بیماری ریه و... لذتی 
مازوخیستی در ابژه( طرف هستیم که حتی به 
زعم هوسرل، در پدیدارشناسی سیگار گونه ای 
جابه جایی ســوژه و ابژه اتفاق می افتد و ظاهرا 
یکــی از ارکان لذت همین منفعل بودن ســوژه 

در برابر تخریب و جانبخشی به ابژه )1( است. 
حتی عامل ایجابی می تواند گونه ای برخورد با امر 
ممنوعه یا احساس امر واال و دیسیپلینی متمایز 
باشد که مورد اخیر از تعدد آماری باالیی برخوردار 
است )2(. یحتمل یکی از دالیل ممنوعیت سیگار 
در مکان های آکادمیک همین مورد اخیر است 
که مشاهده فرد ســیگاری و لذت مازوخیستی 
فروپاشی اش مشاهده گر را به لذتی سادیستیک 

و تمایل به تجربه یا تظاهر به آن وامی دارد.
پس ما در ســطح تصمیم گیــری ظاهرا با 2 امر 
»مشــاهده فعل ســیگار کشــیدن و ترغیب به 
اســتعمال« و »لذت تجربه امــر ممنوع« طرف 
هســتیم که انتخاب هر کدام دیگری را ایجاد و 
امر اتخاذ شده را نقض می کند. پس چه کنیم؟

ظاهرا نتیجــه در جایی میان ایــن 2 امر اتفاق 
می افتد که هر دوی این امور در حال رقم خوردن 
و نخوردن اســت! مثال پیشنهاد اتاق سیگار هر 
دوی ایــن امور را تقریبا - تاکید می کنم، تقریبا 
- رقم می زنــد زیرا از طرفی امر نخســت اتفاق 
نمی افتد اما در حقیقت تالشی کامل در جهت 
بازداری مشاهده گر از تماشا انجام نمی دهد )3( 
و از طرف دیگر امر دوم بســته به مکان )درون یا 
بیرون اتاق سیگار( محقق می شود. یادمان باشد 
ممنوعیت از هر گونه ای سبب اشتیاق است. باز 
هم این یک پیشــنهاد اســت و دلیلی بر قطعی 
بودن آن نیست اما امر قطعی غلط بودن قوانین 
فعلی با توجه به تحقق هر 2 مورد مخصوصا امر 
دوم اســت. پس به تغییر  قطعی نیاز اســت اما 
اینکه با کدام تصمیم نتیجه بهتری رقم می خورد 

نیاز به بحث و دیالکتیک بیشتری دارد.
پی نوشت:

1( به یــاد بیاورید معاشــقه و تغزل کالم هوســرل را در مقاله 
»پدیدارشناسی سیگار«

2( نگاهی به کافه های سطح شهر بیندازید
3( شــما اگــر ســیگاری نیســتید، دلیلــی نــدارد با دوســت 

سیگاری تان در اتاق سیگار گپ بزنید!
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افرادی که در ضلع شــرقی معاونت پژوهشــی کار می کنند، به روزنامه گفتند 
که در تابستان به خاطر گرما پنجره را می بستند ولی االن اگر بخواهند هوای 
داخل اتاق عوض شــود یا از هوای خنک استفاده کنند، اگر پنجره را باز  کنند 
تمام فضا از بوی ســیگار پر می شود و اذیت می شوند. سیگار بسیاری از افراد 
را در شــریف اذیت می کند ولی از طرف دیگر افرادی هم که سیگار می کشند 
- حتی اگر در اقلیت باشــند - تعدادشان کم نیســت و جزئی بزرگ از جامعه 
دانشــگاه هستند که به دانشــجو هم محدود نمی شوند و کارمند و استاد هم 

بین آنها وجود دارد. مســئول رســیدگی به این موضوع هم جایی نیســت جز 
شورای فرهنگی دانشگاه. 

در این پرونده ســعی شد وضعیت سیگار در دانشگاه و دیدگاه هایی که درباره 
آن در خانواده شریف وجود دارد، بررسی شود. ما که امیدواریم دانشگاه پیش 
از آنکــه بحرانی پیش بیاید، گفت و گو در این خصــوص را از محافل خصوصی 
و غرولنــد کردن بیرون بیاورد و به صورت رســمی و منســجم به این موضوع 

رسیدگی کند. 

ما که متخصص نیستیم، ولی می دانیم برای سامان دهی یک پدیده اول باید وضعیت فعلی آن را بشناسیم. 
روزنامــه یــک پهپاد دارد که هر چند وقت یک  بار از دانشــگاه عکس هوایی می گیرد؛ دو بار! نقشــه زیر هم 

غلظت و مقدار دود سیگار را در دانشگاه نشان می دهد. 

عرفان عشوریون

جلــوه بد ســیگار کشــیدن را پنهان 
می کنــد و درعین حال دود و آلودگی 
هوای ناشی از اجتماع سیگاری ها را به شدت 

کاهش می دهد.  
ضمن کاهش مزاحمت ســیگاری ها 
برای غیرســیگاری ها، به حقوق آنها 
به عنوان یک اقلیت! احترام گذاشته می شود 
و فضایی مناســب سیگار کشــیدن برایشان 

درنظر گرفته خواهد شد. 
با توجه به اینکه برای سیگار کشیدن 
مکان هایــی مشــخص به رســمیت 
شــناخته خواهد شــد، درآن صورت می توان 
بقیــه  در  را  ممنوعیــت ســیگار کشــیدن 

قسمت های دانشگاه اعمال کرد. 
هزینه ســیگار کشــیدن بــرای افراد 
افزایش می یابد. دلیلش کم بودن جا، 
تشــدید بوی ســیگار روی لباس آنها و دوری 

مسافت است.
اگر اتاقی با ظرفیت مناســب در نظر 
گرفته نشــود، افراد به ناچــار از آنجا 
بیــرون می آینــد و عمال پــروژه اتاق ســیگار 

شکست می خورد.
ایجــاد فضایــی بســته بــرای افراد 
ســیگاری خود می تواند باعث شود 
پاتــوق جدی تر گرفته شــود و متمایز بودن با 
جامعه که یکی از دالیل رایج ســیگار کشیدن 

است، تشدید خواهد شد.
بــا توجــه بــه محدودیــت فیزیکی 
انجــام کارهــای  بــرای  دانشــگاه 
ضروری، شــاید این کار در اولویت نباشــد و 

اعتراض گروه هایی را برانگیزد.
احتماال بسیاری از افراد به مشکالت 
فرهنگــی اتاق ســیگار هم اشــاره 
خواهند کرد که منظور اصلی شــان اختالط 

دخترها و پسرهاست.

 افراد سیگاری از افراد غیرسیگاری به عنوان 
جزء متفاوتی از جامعه جدا نمی شــوند، آنها 

هم صاحب حقوقی هستند.
افراد غیرسیگاری که دوست سیگاری دارند، 
می توانند با دوســتان خود وقــت بگذرانند، 
بدون این که مجبور باشند محیطی مثل اتاق سیگار را 

که غلظت دود بیشتری دارد، تحمل کنند.
افــرادی که بــا دود ســیگار مشــکل دارند، 
می داننــد کجا ســیگار کشــیده می شــود و 

می توانند به انتخاب خود به آنجا نروند.

با توجه بــه اینکــه مکان هایی برای ســیگار 
کشــیدن به رســمیت شناخته شــده است، 
می تــوان ممنوعیــت کشــیدن ســیگار را در بقیــه 

قسمت های دانشگاه اعمال کرد.
این عمل نهی کننده از سیگار کشیدن نیست 
و فقط آن را محدود و کنترل می کند و انتخاب 

آن را بر عهده افراد می گذارد.
ناحیه »ســیگار مجاز« ســیگار کشیدن را در 
محیط دانشگاه می پذیرد درنتیجه بخشی از 

فضای عمومی دانشگاه را زشت می کند. 

فضاهای عمومی را برای افرادی که با دود سیگار 
مشکل دارند، غیرقابل استفاده می کند.

بــا توجه بــه محدودیــت فیزیکی دانشــگاه 
برای انجــام کارهای ضروری، شــاید چنین 
برنامه ای در اولویت نباشد و اعتراض برخی گروه ها را 

برانگیزد. 
تخصیص فضا برای سیگاری ها باعث می شود 
بسیاری از افراد احساس تعلق و متفاوت بودن 
کنند و آن مکان ها شهرتی فرادانشگاهی هم پیدا کنند 

و برای سیگار کشیدن تبلیغ شود. 



نه سیاه و نه سفید، خاکستری!
کافی اســت کلمه »مکمل« از دهانتان خارج شــود تا اطرافیانتان هشدارهایی درباره 
سرطان و کبد چرب و چیزهای خیلی عجیب به شما بگویند. اما باید بپذیریم که یکی از 
ملزومات ورزش امروز ما همین مکمل ها هستند؛ مکمل هایی که اهداف و کاربرد های 
متنوعــی دارند مثــل افزایش حجم عضــالت، حفظ عضالت حیــن تمرینات هوازی، 
افزایش توان عضله و حتی چربی ســوزی! برخالف تصور عموم، بســیاری از مکمل ها 
منشأ شــیمیایی ندارند، بلکه از مواد غذایی گرفته و سپس فرآوری می شوند. به عنوان 
مثال، Whey به معنی آب پنیر اســت و این مکمل مستقیما از لبنیات درست می شود. 

برای جذب پروتئینی معادل یک وعده آن )30 گرم( باید حدود 6 عدد تخم مرغ بخورید 
یا یک لیتر شــیر بنوشــید. البته چربی و کلسترول شــیر و تخم مرغ هم به پای خودتان 
است. این را هم به یاد داشته باشید که شیر بسیار دیرجذب است و اصال برای وعده بعد 
یا قبل ورزش مناسب نیست. مکمل ها هم مثل تمامی مواد غذایی مقدار مجاز و موارد 
مصرف خاصی دارند و حتما باید قبل از شروع مصرف آنها با مشاور تغذیه مشورت شود. 
همواره مثلث ســالمتی را به خاطر داشته باشــید: تغذیه، ورزش و استراحت که تغذیه 

مهم ترین بخش آن است.  
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المپیاد ورزشی امسال برای شریف نسبت به سال های قبل متفاوت بود، هم از نظر تعداد شرکت کننده و هم از نظر مدال و مقام. بدون شک  گفت وگو
حضور آرین زارع در تیم شــنای دانشــگاه یکی از دالیل این تفاوت به شــمار می آید؛ ورودی 95 عمران شــریف که اهل شیراز است و امسال سپهر حجازی

اولین المپیاد دانشجویی خودش را تجربه کرد.

المپیــاد ورزشــی بــود و آرین 
زارع. چه کردی در شیراز؟

مــن در 3 رشــته انفــرادی و 2 رشــته 
تیمی شــرکت کردم. در رشته 200 متر 
مختلط در دســته خودم بــا اختالف 5 
یا 6 ثانیه اول شــدم ولی در یک دســته 
دیگر بــا اختالف یک ثانیه نقره گرفتم. 
همچنین در رشــته 50 متر کرال سینه 
انفــرادی مدال طال و در 400 متر کرال 
ســینه مدال نقره را به دست آوردم. تیم 
دانشگاه هم در 2 رشته 4×50 و 4×100 
متر مختلط تیمی مقام ســوم را کســب 
کرد. فدراسیون غریق نجات برای اولین 
بار و به صورت آزمایشــی 2 رشته 50 و 
100 متر مانکن را برگزار کرد که من در 
آنها طال گرفتم، ولی در جدول رده بندی 

منظور نشد.
در مورد سابقه ورزشی ات کمی 

توضیح بده.
در 6 سالگی شنا را شروع و در 8 سالگی 
اولین مسابقه کشوری ام را تجربه کردم 
که حاصلــش یک مدال طــالی تیمی 
بود. نقطه عطف دوران ورزشــی من در 
10 ســالگی  رقم خورد که در مسابقات 
کشــوری 8 مــدال طال، 2 نقــره و یک 
برنز گرفتم و قهرماِن قهرمانان آن دوره 
شدم. در 12 سالگی هم موفق به کسب 
7 مدال طال شدم. در آن زمان مشکالت 
حیــن مســابقات باعث شــد مربی ما، 
آقای کشــتکار کــه االن مربی تیم  ملی 
اســت، از تیم بروند. بعــد از این اتفاق 
انگیزه های ما کمرنگ شــد و شنا برای 

من و هم تیمی هایــم به حالت تفریحی 
درآمد. تقریبا از 14 سالگی شنا را کنار 
گذاشــتم و فقط بــه صــورت تفریحی 
هفته ای یک یا 2 بار به استخر می رفتم.
پس از ترک شنا، والیبال را شروع کردم و 
همچنان هم آن را ادامه می دهم. اما با 
ورود به شــریف، با توجه به برنامه منظم 
تیم شــنای دانشگاه، توانســتم دوباره 
تمرینات شــنا را شــروع کنم. پارســال 
هم یکی از دوســتانم بــه تمرینات تیم 
غریق نجات اســتان فارس دعوت شد. 
من هم که تمریناتم را شروع کرده بودم، 
یک مدال طال در مسابقات لیگ غریق 
نجات کشور که در استخر شریف برگزار 

شد، به دست آوردم. االن هم عضو تیم 
 ملی نجات غریق کشور هستم. 

ورزش باعث نشــد درَســت به 
حاشیه برود؟

فعــال کــه معــدل خوبــی دارم و حس 
می کنــم ورزش کردن باعــث بهتر کار 
کردن ذهنم و بهبود وضعیت تحصیلی ام 
شــده اســت. البته در بعضی ترم ها که 
برنامه ورزشــی ام خیلی ســنگین شده 

است هم افت درسی داشته ام. 
نقش خانواده در موفقیت های 

ورزشی ات چقدر بوده است؟
از زمانــی کــه ورزش را شــروع کرده ام 
تا االن، چــه از لحاظ عاطفــی و چه از 

نظر مالــی، خانــواده ام از من حمایت 
کرده اند، از خرید مکمل های ورزشــی 
گرفته تا ایجاد انگیزه و پشتیبانی از من.
نقش دانشــگاه را در این میان 

چطور ارزیابی می کنی؟
2 ماه قبل از المپیاد، اســتخر برای تیم 
شنا رایگان شــد که در نتیجه گرفتن ما 
تاثیر داشــت ولی دانشگاه تأثیر زیادی 
روی موفقیت شخص من نداشته است. 
البتــه در همین تیم شــنای دانشــگاه 
افرادی بودند که خیلی پیشرفت کردند 
و حتی بــه مدال طــالی المپیــاد هم 

رسیدند.
بازخورد هــا بعــد از المپیــاد 

چگونه بود؟
بهتریــن بازخورد را از خانواده ام گرفتم 
که ذهنیتشــان درباره مــن تغییر کرد. 
قبــل از آن فکــر می کردند کــه من در 
استخر بیشــتر به بازی و تفریح سرگرم 
هستم و وقتم را تلف می کنم ولی پس از 
دیدن نتایج حسشــان بهتر شد و از این 
موضوع خوشــحالم. از موقع برگشتن 
به دانشــگاه هــم حس می کنــم افراد 
بیشتری من را می شناسند، مخصوصا 

استخر که می روم.
برای  آینده ورزشی ات برنامه ای 

داری؟
در حــال حاضــر رشــته نجات غریق را 
دنبال می کنم و امیدوارم که به مسابقات 
جهانــی اعزام شــویم. از آنجا که برنامه 
اپالی کــردن دارم، فکــر می کنم برای 

رزومه ام هم خوب باشد.

آرین زارع کیست؟

مایکل فلپس شریف
میلیونر زاغه نشین

پایــان یــک دهه جــدال 2  سام ستارزاده

پادشاه اقلیم فوتبال بر سر تاج سلطنتی رخداد 
بزرگی بود که هفته گذشته در لندن رقم خورد. 
جانشین جدید دوقطبی مســی - رونالدو یک 
کروات ریزنقش است که نشریه مارکا 6 سال پیش 
به او عنوان بدترین خرید فصل اللیگا را داد: لوکا 
مودریچ. فتح ســومین چمپیونزلیگ متوالی با 
رئال مادرید و نایب قهرمانی تاریخی کروات ها در 
جــام جهانی 2 رویداد بزرگ ســال بود که فصل 
مشترکشــان جوالن های مهارنشدنی لوکیتا در 
میدان مبارزه محسوب می شد. عده ای کسب 
این 2 موفقیت بزرگ تیمی را در سال اخیر دلیل 
اصلی انتخاب لوکا بــرای دریافت جایزه اصلی 
مراسم The Best می دانند. به اعتقاد این دسته، 
در فصلی که مســی با 34 گل عنوان آقای گلی 
اللیــگا را از آن خود کــرد و رونالدو نیز با 15 گل 
بهترین مهاجم چمپیونزلیــگ بود، باید رقابت 
برای کسب ششمین توپ طال بین این 2 ابرستاره 
شــکل می گرفت. به هر صورت، ایــن واقعیت 
انکارناپذیر است که جام جهانی به همان اندازه 
که ناکامی مسی و رونالدو را به رخ فوتبال دوستان 
کشید، فرصتی مغتنم برای کاپیتان کرواسی بود 
تا تمامی معــادالت را به هم بزند. مودریچ که در 
رقابت های باشگاهی آمار خیره کننده 90 درصد 
پاس صحیح را از خود به جای گذاشت، در جام 
جهانی نیز موفق شد به طور متوسط در هر بازی 
61 پاس صحیح ارسال کند. مسی که در دیدار 
رودررو بــا مودریچ مانند یک بمب خنثی شــده 
عمل کرد، به طور میانگین 42/5 و رونالدو 23/8 
پاس ســالم ارسال کردند. برخالف این دو که با 
اتکا به هنرنمایی های فردی خود موفق به عبور 
دادن تیمشــان از گردنه هایی ماننــد اروگوئه و 
فرانسه نشــدند، لوکا با روحیه فرماندهی خود 
ثابت کرد که برای بهترین بودن لزوما به گل و پاس 
گل نیازی نیســت. در نهایــت، این حقیقت که 
لوکیتا در 33 ســالگی این جایزه را نصیب خود 
کرده اســت، می توانــد طرفداران فوتبــال را به 
احیای جدال مسی 32 ساله و رونالدوی 34 ساله 

در قله این ورزش امیدوار کند.

پیشنــــــــــــــــــــــهادفوتبال سامی 97 مهر   7 شنبه    775 شماره 

باور غلط، باور درست

صاف بدو
ÓÓ شاید به شــما هم گفته شده باشــد که فالن حرکت را انجام نده یا

روی تردمیل ندو چون برای زانو مضر است یا مثال حرکت زیاد باعث 
استهالک بیشتر مفصل می شــود. این یک باور اشتباه است. اگر 
حرکت ورزشی به درستی و با رعایت اصول انجام شود، نه تنها به هیچ 
مفصلی آسیب نمی رساند، بلکه باعث افزایش توان عضالت نزدیک 
آن مفصل می شود. پس فشار آن حرکت به عضالت منتقل می شود 
و در نتیجه شما مفاصل سالم تری خواهید داشت. همواره هنگام 
دویدن به صاف بودن پاهایتان دقت کنید. در سراشیبی ها هم سعی 

کنید پاشنه  پایتان اولین بخشی از پا باشد که به زمین می خورد. 

ÓÓ باور غلط دیگر درباره خطرناک بودن شنا بعد از غذا خوردن است
زیرا باعث گرفتگی عضالت و درنتیجه غرق شــدنتان می شود. اما 
حقیقت این است که تنها مشکل شنا بعد از خوردن غذا سخت تر 
شــدن آن است؛ چیزی که درباره همه ورزش ها صادق است. بعد 
از صرف غذا، خون بدن به ســمت معده کشــیده شــده می شود 
درنتیجه خون کمتری در ماهیچه ها باقی می ماند و شما کم انرژی  
و کم توان  می شــوید. بهتر است قبل از ورزش وعده غذایی سبک 
)با جذب راحت( و پرانرژی بخورید و حداقل یک ســاعت بعد از آن 

ورزش کنید.
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 : sharif_daily

 : sharifdaily

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

هفته گذشته هفته پراتفاقی بود؛  هزار قلم
چه در دانشگاه، چه در سطح کشور هاتف محقق

و حتی بین الملل. در این میان شــریفی ها هم خواب 
نبودند یا حداقل در توییتر خواب به نظر نمی رسیدند! 
در ادامه مــروری خواهیم داشــت بــر اتفاقات هفته 

گذشته و واکنش شریفی ها به این اتفاقات.
هفته گذشــته بــا یک اتفاق تلخ شــروع شــد؛ حمله 
تروریســتی به رژه دفاع مقدس در اهواز. بســیاری از 
شــریفی ها به ابعاد مختلف این حمله اشــاره کردند. 
بخش زیادی از توییت های آنها به موضوع سوءاستفاده  
و جهت گیری  رســانه ها در مواجهه با این حادثه اشاره 
داشــت. برخی رســانه ها ســعی کردند از این فضا به 
نفع خود اســتفاده کننــد و برخی هم بــه حمایت از 
تروریســت ها پرداختند. تعدادی از رسانه ها نیز سعی 
داشــتند این حمله را تروریســتی نشــان ندهند و در 

خبرهایشان تنها از واژه »حمله« استفاده کردند!
سه شــنبه گذشــته دانشــگاه میزبــان خانواده های 
ورودی هــای جدیــد بود و ایــن موضــوع کل فضای 
دانشگاه را تحت تأثیر قرار داد، به خصوص غذای سلف 

را! چند توییت به تغییر کمیت و کیفیت غذای سلف در 
این روز اشاره داشت. مثال یکی از شریفی ها گفته بود: 
»شما هر وقت دیدی ســلف دانشگاه شریف مختلط 
شده یا نوشیدنی و ساالد ماالد خوب میدن، بدون که 
یه سیرک مضحکی توی دانشگاه در حال رخ دادنه« 

سه شــنبه  همچنیــن موضــوع تذکــر دادن در مورد 
پوشــش دوباره ســر زبان ها افتــاد. یکــی از دخترها 
توییت کــرده بود که هنــگام ورود به دانشــگاه مأمور 
حراســت به او گفته به خاطر پوشــش نامناســب باید 
نام و شــماره دانشجویی اش را بنویســد. وقتی علت 
را جویا شــده، مأمور حراست پاسخ داده است که اگر 
گشت دانشگاه ببیند باید بگویم که تذکر داده ام! این 
توییــت جنجال زیادی بــه پا کرد چــون اولین بار بود 
واژه »گشــت دانشــگاه« شنیده می شــد. او در ادامه 
توییتش به این نکته اشاره کرده بود که گشت دانشگاه 
غیرقانونی است و از دانشــجویان خواسته بود زیر بار 
این گونه حرکات غیرقانونی دانشگاه نروند! پس از این 
توییــت چند نفر دیگر هم در این زمینه توییت کردند و 
گفتند که موارد مشابهی اتفاق افتاده و از دانشجویان 

خواستند مشاهدات خود را اطالع رسانی کنند. 
یکی از اتفاقات مهم هفته گذشته که در کانون توجه ها 
قرار گرفت، ســخنرانی دکتر روحانی در سازمان ملل 
بود. عده ای عقیده داشتند این سخنرانی او بی محتوا 
و بدون ارزش خبری بود و برای کشور هم هیچ سودی 
نداشت. برعکس، عده ای هم معتقد بودند که سخنان 
روحانی بســیار حساب شــده بود و دقیقــا چیزهایی 
را گفت که در حال حاضر کشــور نیــاز دارد در صحنه 
بین المللــی به نمایــش بگذارد. دیــدگاه دیگری هم 
وجود داشــت که می گفت سخنان رئیس جمهوری از 
نظر حقوق بین الملل حائــز اهمیت بوده اما وقتی به 
معیشــت مردم کمکی نمی کند، بی فایده است! نظر 
دادن در این مورد از سوی همه طیف های سیاسی به 
چشــم می خورد. بعد از ســخنان روحانی بود که عده 
زیــادی از ایرانیان و به تبع آن شــریفی ها با هشــتگ 
NoSanctionNoWar# بــه توییت دربــاره زورگویی 
آمریــکا و صلح طلبی ملــت ایران پرداختنــد و در روز 
چهارشــنبه این هشــتگ را به یکی از پراستفاده ترین 

هشتگ های توییتر تبدیل کردند.

شریفی ها در توییتر

گشت دانشگاه؟!

abutalebhosseini

 

در کنار بچه های باحال دانشگاه شریف که حضور 
در کنارشــون باعث افتخار بود و کلی انرژی گرفتم 

ازشون، امیدوارم لذت برده باشن.

Sharifihaa

#پیشی های خجالتی #دانشگاه_صنعتی_شریف
مرسی از @sh_radpour برای ارسال

rahimi.photo

تو که می خندی
جهانم می خندد

abbas_poshtvan

امید به زندگی رو از دوســتی آموختم که دوتا از 
درسای پایه اش رو افتاده و با 10 پاس کرده و االن 
داره به استادای برکلی ایمیل میزنه برای اپالی.

NastaranJadidi

سالم! ما بنیاد #نه_به_غذا_خوردن هستیم! 
معتقدیم غذا ها جاندارند و نباید آنها را خورد... 
بیایید با هــوازی بودن زندگی ســالم را تجربه 

کنیم! #طرشت2

TheRealSamuel__

عادل: ما خودمون یه سری تابو ساختیم که تو 
کل دنیا فقط تــو ایران اتفاق میفته. این جمله 
رو در مــورد 90 به 10 گفــت ولی عجیب ابعاد 

گسترده ای داشت جملش.  #نود

_Farhaneh

آمریکا فکر می کند چون زور دارد حق هم دارد 
#Rouhani #UNGA نایس

alireza_abd

یادمه چهارم دبســتان که بودم رفتم تیشــرت 
لمپاردو بخرم ولی چون ســایزمو نداشــت بهم 
باالکو داد و از اون به بعد به شدت طرفدار باالک 
شدم!! خالصه که چیزایی که دارید رو دوست 

داشته باشید :(((

@AwesDea

یــه روز رژیم چنج شــد من چند تا 95 ای ســر 
می برم!

@MamaOsein 

# )))))): نتانیاهو مثل ایناس که آدم میبرن تو 
مجلساشون تا گریه کنن یا تشویق کنن. هر چی 
میگه خودشون دست میزنن برا خودشون :(((

اینستاگرام

توییتر

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ



صفحـــــــه آخـــــــــر

119****0901: معــاون دانشــجویی و فرهنگــی 
دانشــکده گفت بــه خاطر این ایام جشــن نگیرید و 
»مراســم« برگزار کنیــد. و دانشــگاه در همین ایام 
کمدین دعــوت کرده! جــای معــاون مربوطه بودم 

استعفا می دادم.
  َبــده دانشــگاه تصمیــم گرفت یــه بار به 
جای همه دانشکده ها بار گناه رو به دوش بکشه که 

شما مجبور نشید گناه کنید؟
897****0912: کاش زوج های جوان که دست در 
دســت هم در محیط دانشــگاه عبور می کنند کمی 
هم مراعات حال جوانان مجــرد رو که امکان ازدواج 

ندارند، بنمایند.
  اگر احســاس تنهایی می کنــی و امکان 

ازدواج هم نداری من می تونم دستت رو بگیرم!

014****0910: آقا من نقد دارم به شــریف پالس، 
چــرا نســیه قبول نمیکنــه؟ اومدیم و یه کســی پول 

همراش نبود اینه رسمش؟ 
  می خــوای بگیــم بــرای خریــد پاســتا 
پنــه هــم 8 هــزار تومــن تســهیالت بــه صــورت 
 بالعــوض بــدن؟ فقــط بایــد 2 نفــر ضامــن بیاری 

قبلش. 

اس ام اس

عکس و مکث

 8

وصله پینه

نیش شتر

آدرس: دانشــگاه صنعتی شــریف، جنب معاونت پژوهش و فناوری، 
daily@sharif.ir         66166006 :طبقۀمنفی یــک         تلفــن

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

حدود 10 ســال پیش اوضاع دانشــگاه شریف را برای ســال 2020 پیش بینی می کردیم و ســتونی به همین نام در نشریه وزین »نیش شتر« 
داشــتیم. حاال فقط 2 ســال به حقیقت یافتن این پیش بینی ها مانده و الزم اســت 20 ســال دیگر این پیش بینی ها را به تعویق بیندازیم زیرا 
خیلی ها می خواهند برای آینده شــان برنامه  ریزی کنند! به هر حال شــرایط همان طور که مســتحضرید بسیار هم قابل پیش بینی است. من 
بعید می دانم حتی در ســوییس هم مردم بتوانند فردای خود را پیش بینی کنند ولی ما می دانیم که اگر امروز چیزی بخریم و فردا بفروشــیم، 

خوب است و اگر پس فردا که چه بهتر!

یکم مهر 1420: جشن ورودی های جدید!
در مراسم جشن ورودی های جدید 120 نفر از معاونان 
و مدیران دانشــگاه سخنرانی کردند. در این جشن که 
15 دانشــجوی ورودی جدید حضور داشــتند، رئیس 
دانشگاه گفت امسال نسبت به سال گذشته شریف یک 
دانشــجو بیشتر دارد که دستاورد بزرگی است. برای پر 
شدن ســالن تربیت بدنی از همه اعضای خانواده این 
دانشجویان دعوت شده بود و یکی از آنها با همه اهالی 
روســتا در جشن شــرکت کرده بودند. یکی از معاونان 
دانشــگاه گفت رتبه اول تا 10 هزار کنکور سراســری 
امسال برای جست وجوی کار راهی افغانستان و یمن 
شــده اند و بهترین رتبه برق شریف امســال متعلق به 
کسی اســت که اصال در کنکور شرکت نکرده ولی ما با 
نامه نگاری توانستیم ایشان را متقاعد کنیم که تشریف 

بیاورند. 

 سوم مهر 1420: 
ارز دانشجویی برای فرصت مطالعاتی

مشــاور معاون امور تســهیالت ارزی، طولی و قطری 
دانشجویان تحصیالت تقریبی دانشگاه اعالم کرد که 
برای دانشجویان دکتری که با فرصت مطالعاتی قصد 
رفتن به خارج از کشور را دارند، ممکن است ارز با نرخ 
دانشــجویی اختصاص یابد. او گفت ایــن ارز فقط به 
کسانی تعلق می گیرد که برای فرصت مطالعاتی راهی 
ورامین، شهریار و رباط کریم می شوند. وی در پاسخ به 
دانشجویی که گفت پدربزرگش وقتی دانشجوی دکتری 
بوده برای فرصت مطالعاتی به اروپا رفته است، گفت یک 

زمانی هم دریای خزر جزو ایران بود! 

پنجم مهر 1420: همایش اقتصاددانان کاردرست
حدود 118 مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور اقتصاد 

در همایش بزرگ اقتصاددانان کاردرست کشور حضور 
یافتند. این همایش در سالن باب اسفنجی )جابر سابق( 
برگزار و همه راهکارهای توســعه اقتصادی و بانکداری 
مدرن - به جز یکی دوتا - بررســی شــد و خیلی ها کف 
کردنــد چون نمی دانســتند بایــد کف بزننــد. یکی از 
سخنرانان برتر این همایش گفت عده ای با بیان اینکه 
دولت موفق نبوده اســت، می خواهند مــردم را ناامید 
کنند. اما خوشــبختانه از مردم آنهایی که از سوءتغذیه 
جان به در برده اند، حقیقت را تشخیص می دهند و گفتن 
برخی چیزها تا 170 ســال آینده مصلحت نیست. وی 
شایعه دالر یک میلیون تومانی را از سوی برخی دالالن 
چهارراه طرشت به شدت رد کرد و گفت قیمت مصوب و 
نهایی دالر از سوی دولت همان 998 هزار و پانصد تومان 
اســت و با سامانه رامین )جایگزین نیما( آرامش به بازار 
* علیرضا مختار بازمی گردد.  

شریف در آینده!

راست: تصویر مسافت طی شده 
در استقبال از ورودی های سال 96

چپ: تصویر مسافت طی شده در 
استقبال از ورودی های سال 97

این دو تصویر با تلفن همراه آرین 
سقری در 2 سال مختلف گرفته 

شده. سقری با خودش در رقابته، 
ولی یه سوالی پیش می آد: چرا 

با وجود کاهش تعداد قدم هاش 
در سال جدید، مسافت بیشتری 

در نرم افزار ثبت شده؟ احتماال 
از پارسال تا حاال قد کشیده و 

قدم هاش بلند شدن!

 هیس! 
دخترها عکس نمی گذارند

اگــر بخواهید برای ســتاد 
اســتقبال از ورودی هــای 
جدید )اوج ســابق( اســم 
انتخاب کنید، چه اســمی 
می گذارید؟ قطعــا آخرین 
اســمی که به ذهنتان می رســد، »ســتاد طرح 
ورودی های 97« اســت. اما دوستان با انتخاب 
شایسته این اسم، از همان ابتدا این پیام را به ما 
دادند که ستون طنزمان خالی نخواهد ماند! در 
ادامه، این ســتاد را سطون )مخفف ستاد طرح 

ورودی های نود و هفت( می نامیم. 
روز دوم اردو یکی از کاربران ریزبین و »صالح« توییتر 
متوجه نکته جالبی در عکس های کانال سطون 
شد. تمامی عکس ها یا مربوط به پسرها بودند یا 
امام رضا)ع( که... خالصه دخترها نبودند! البته 
کم لطفی نکنیم. در یکی از عکس هایی که ظاهرا 
از نمازخانه گرفته  شده، پوستر دختری در حال 
دعــا روی دیوار دیده می شــد! نه اینکه دخترها 
عکس نداده باشند، از خودشان عکس ندادند. 
اگر هم عکسی داده بودند، به کسی غیر از سطون 
بوده. حاال بماند که عکس پسرها از طرف مهدی و 
غالم و اژدر و امثالهم بود و عکس  دخترها از خانم 

محمدی، خانم سیانکی و... 
وسط بمباران عکس های بازی »پتریا« )به عربی: 
فطریه( بودیم که برای مان سوال شد مگر دخترها 
بازی نمی کنند؟ مسئول کانال سطون در پاسخ 
گفــت: »واال ما هــم هرچی بهشــون می گیم، 
عکساشــون رو نمــی دن!« پیگیــر که شــدیم، 
کاشف به عمل آمد کانال را هم تفکیک جنسیتی 
کرده اند، البته مدل مترو. یعنی دخترها می توانند 
وارد کانــال پســرها شــوند ولی برعکســش... 
استغفرالله! یک کانال 120 نفری بود که دادیم 
یکی از اعضای دختر روزنامه محتوای آن را بررسی 
کرد. شــکر خدا همه عکس ها مزین به حجاب 
اســالمی بود. یک فیلم هــم از بــازی در کانال 
گذاشته بودند که ما از ترس مفسده نگاه نکردیم 
ولی آنهاکه نگاه کرده بودند، گفتند شــات های 
بسته ای از ساق پا به پایین و از مچ دست به باال در 
ویدیو وجود داشت که امیدواریم مسئوالن اردوگاه 

دختران در مورد آن پاسخ بدهند. 
چند فایل صوتی هم با عنوان »شریف سالم« در 
کانال پیدا می شود. 2 دقیقه ابتدایی هر شماره 
آرم یا تیتراژ رادیو است که از صدای آقای توکلی در 
آن هست تا آهنگ محمد اصفهانی. شماره دوم را 
که در آن با ورودی های جدید مصاحبه شده بود، 
زیر و رو کردیــم و در کل مصاحبه ها یک صدای 
دختر یافت نشــد. البته جــای تعجب ندارد اگر 
صدای دختر هم بوده باشد ولی به  خاطر کیفیت، 

شبیه صدای پسرها شده باشد! 
کانال را بستیم و بساط را جمع کردیم که برویم 2 
رکعت نماز شکر بگزاریم که اردو از دست »طیف 
خاصی از دانشجویان« بیرون آمد و دموکراتیک 
برگزار شــد. حاال هم چشم امیدمان به سال بعد 

است. از این سطون تا آن سطون فرج است! 

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به هوای ســالم؛ هوایی که گاهی از خود و دیگران دریــغ می کنیم. تقدیم 
می شود به جکوز که فقط برای بعضی ها زیباست! تقدیم می شود به آن دوست سیگاری که ته مانده سیگار را روی 
زمین نمی اندازد و فضاهای پررفت و آمد را پر از دود نمی کند. تقدیم می شــود به تابلوهای سیگار ممنوع موجود 
در دانشگاه که شــده اند تابلوی راهنمای محل های مناسب سیگار کشــیدن. همچنین تقدیم می شود به کسی 
 smoking که تمام اخالق و رفتار سیگاری ها را صرفا به خاطر ســیگار قضاوت نمی کند! در آخر تقدیم می شود به

zone که اگر بود شاید هیچ کدام از این بحث ها نبود.

تقدیم می شود به ...

محمدحسین هوائی

97 مهر   7 شنبه    775 شماره 
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سیدسبحان علی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: الله غزالی     
   مدیر اجرایی: صابر حشمتیان       مدیر داخلی: سیمین آبادی

شرح هجران
گر همچو من افتاده ی این دام شوی

ای بس که خراب باده و جام شوی
ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم

با ما منشین اگرنه بدنام شوی
)حافظ(


