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به عقب برگشتیم؟
ن  همــگا یف  شــر ر  د
متفق القولنــد کــه اردوی 
ورودی های جدید مهم ترین 
برنامــه  فرهنگی دانشــگاه 
اســت. این اردو هــم از نظر 
هزینه )حدود ۳۵۰ میلیــون تومان( و هم از نظر 
تعداد شرکت کننده )حدود هزار نفر( بزرگ ترین 
رویــداد فرهنگــی دانشــگاه بــوده و از آنجا که 
مخاطبانش ورودی ها هستند، همیشه گروه های 
مختلف دانشــجویی و مســئوالن دانشگاه روی 
آن حساســند و آن را بررسی می کنند.  همزمان 
با حضــور دکتر حســینی در معاونت فرهنگی و 
اوج گیری اعتراض فعاالن فرهنگی به روال اردو، 
از ســال ۹۶ تغییراتی اساســی در نحوه  انتخاب 
مســئول آن اتفاق افتــاد و دیگر مســئول اردو با 
پیشــنهاد بســیج و هیات الزهرا)س( به معاونت 
فرهنگی انتخاب نشد. با این تغییر بالفاصله شاهد 
تغییراتی در ساختار اردو بودیم که مهم ترینشان 
حضور افــرادی خارج از دایره  بســیج و هیات به 
عنوان مســئول اردو بود. تابســتان امســال، در 
فرایندی دموکراتیک و کم نظیر، مسئول اردو با رای 
نمایندگان حدود ۱۰۰ گروه دانشجویی انتخاب 
شد و امید زیادی به تغییرات بیشتر و گسترده تر به 
وجود آمد. اما در عمل تفاوت چندانی میان اردوی 
امســال و اردوهای پیش از سال ۹۶ دیده نشد و 
خواسته  اکثر گروه های دانشجویی نادیده گرفته 
شــد. اکنون کار به آنجا کشیده است که بخشی 
از فعاالن فرهنگی تنها راه اصــالح اردو را برگزار 
نکردنش می دانند!  امســال بعد از اینکه بیشتر 
کادر اجرایی و ســرگروه ها از میان فعاالن بسیج 
و هیات الزهرا انتخاب شــدند، متاسفانه بخش 
اعظم مدعوین ارشد و دکتری )در قسمت پسران( 
همان مدعوین اردوی های سال های قبل بودند. 
همچنین، جالب است بدانید مثال به جای استاد 
از دانشکده  صنایع فردی دعوت شد که اوال استاد 
دانشگاه نیست و ثانیا تحصیالت ارشد و دکتری 
خود را در دانشــگاه شریف نگذرانده و ۶، ۷ سال 
اســت در این دانشگاه حضور ندارد! آیا دانشگاه 
ما دانشجوی دکتری صنایع ندارد؟! یا مثال مدعو 
ارشد/ دکتری رشته  مکانیک اصال دانشجو نیست 
و اتفاقا تحصیالت مکانیکش را کنار گذاشــته و 
در حوزه  رســانه مشغول کار اســت. آیا دانشگاه 
ما دانشــجوی ارشــد/ دکتری مکانیک یا الاقل 
فارغ التحصیلی که شغلش مرتبط با رشته  مکانیک 
باشد، ندارد؟! پس از پرس و جو در مورد ریشه  این 
انتخاب ها متوجه شــدیم که تیم اردو در اقدامی 
عجیب، در کنــار انجمن های علمی و شــورای 
صنفی دانشــکده ها، از بسیج های دانشکده ها 
لیست پیشنهادی برای مدعوین دریافت کرده و 
این انتخاب ها گلچینی از آن لیست بوده اند. جای 
پرسش است که چرا مسئوالن اردو از بسیج لیست 
پیشنهادی خواسته اند اما از کانون های فرهنگی 
نخواسته اند؟ اینها سواالتی است که امیدواریم 
در جلسه  تشریح فعالیت های ســتاد اردو در روز 
یکشنبه به آنها پاسخ داده شود. البته باید بپذیریم 
همانقدر که دانشــجویی بودن اردو مهم اســت، 
مشارکت واقعی همه  گروه های دانشجویی در آن 

اصلی ضروری است. 
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تفکیک از مبدأ تا مقصدترین 
وقتی این عنوان را می شــنوید، احتماال باید در ادامه جمله انتظار زباله و پسماند 
و »شریف آشــغال« را بکشید. ولی سخت در اشــتباه هستید. این عنوان با اقتدار 
به ستاد اردوی ورودی های ۹۷ می رسد که آنچنان تفکیکی بین پسران و دختران 
ورودی قائل شدند که تا مدت ها هیچ کس درباره اردوی دختران اطالعی نداشت و 

حتی به ذهن بعضی ها این سوال رسید که اصال آنها زنده اند یا نه؟ در هر حال این تفکیک تا جایی پیش رفت 
که کلیپ منتشر شده از اردوی دختران هر چیزی را نشان می داد به جز دختران حاضر در اردو. جالب تر اینکه 
دختران به شکل بسیار عجیبی تنها عکس مناظر و اماکن را برای شرکت در مسابقه عکس ارسال می کردند. 

امانتدارترین 
پیدا کردن فرد یا گروه شایسته برای این عنوان راحت تر از چیزی بوده که از ظاهرش 
پیداست. این عنوان را با افتخار تقدیم می کنیم به بر و بچه های طرح و برنامه اردوی 
ورودی ها که برای یکی از مهم ترین برنامه های خود با اعتماد به نفس باال از عنوان 
و پوســتر برنامه »مسیر آینده من« مرکز کارآفرینی استفاده کردند و خم هم به ابرو 

نیاوردنــد. البته این برنامه با توجه به نوع مدعوین و محتوای صحبت های مطرح شــده در آن بازخوردهای 
مختلف و بعضا منفی نیز از ســوی ورودی ها و ســایر افراد درگیر در اردو داشت و باز هم صداقت سخن موالنا 

معلوم شد، آنجا که می فرماید: »خلق را تقلیدشان بر باد داد«. 
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عکس خبری

تور شریف
سه شــنبه ســوم مهرماه برنامه  دانشــگاه گردی برای 
خانواده هــای ورودی هــای ۹۷ برگزار شــد. امســال 
دومین ســال پیاپی بود که دانشــگاه برای خانواده ها 
یک تور شــریف گردی برگزار می کرد اما برخالف سال 
گذشــته از آنها هزینه این تــور را دریافت کــرد. با این 
حال، این برنامه با اســتقبال بســیار زیــاد خانواده ها 
همراه شد. دوشنبه ۹ مهر برنامه ای با حضور کادر تور 
شریف گردی و دکتر حسینی به منظور تقدیر از عوامل 
اجرایی و بررســی نظرســنجی های صورت گرفته در 

مورد آن در آمفی تئاتر مرکزی برگزار شد. 
منبع عکس: کانال خانواده های ورودی های 97 دانشگاه شریف

شــته  گذ هفتــه  پرونده ای با موضوع گزارش
»سیگار در دانشــگاه« کار شد. شورای 
فرهنگــی که مســئولیت ســاماندهی 
بــر عهــده دارد،  را  امــور  این گونــه 
مدت هاست برای حل این موضوع قدمی 
برنداشــته است. پس از انتشار روزنامه و 
دیده شدن پرونده مذکور، 2 نظرسنجی 
در تلگــرام راه افتاد. نظرســنجی اول را 
کانال sharif magazine انجام داد و در 
آن از مخاطبانش پرسید که آیا مواد مخدر 
مصــرف می کنند یا نه. تا لحظه نگارش 
این گزارش ۶۷۰ نفر در این نظرسنجی 
شــرکت و 84 درصد آنها اعالم کردند که 
هیچ گونه مخدری مصــرف نمی کنند.  
نظرسنجی دوم را کانال تلگرامی روزنامه 
)sharifdaily@( راه انداخت و در آن از 
مخاطبان پرســید که با کدام یک از این 
موارد موافقند: ممنوعیت کامل سیگار 
کشیدن در دانشگاه، اتاق سیگار، ناحیه 
سیگار یا حفظ وضعیت فعلی؟ ۵4۳ نفر 

به این سوال پاسخ دادند. نتایج برای ما 
عجیب بود. 42 درصد مخاطبان روزنامه 
مخالف سرســخت ســیگار کشیدن در 
دانشگاه هســتند و معتقدند هیچ کس 
حق ندارد در هیچ جای دانشگاه سیگار 
بکشد. ۳4 درصد به ناحیه فضای باز رأی 
دادند و ۱4 درصد به اتاق ســیگار. فقط 
۱۰ درصد از آنها معتقد بودند بهتر است 
کســی به ایــن موضوع نپــردازد! با این 
اوصــاف ۵8 درصــد مخاطبــان کانال 
روزنامــه مخالف ممنوعیت اســتعمال 
دخانیات هستند ولی 42 درصد مخالف 
سرسخت بسیار قابل توجه است. تفسیر 
دیگر نظرســنجی یادشده این است که 
۹۰ درصــد خانواده شــریف از وضعیت 
فعلی ناراضی اند و انتظار ساماندهی آن 

را دارند. 

دیگران چه کردند
بد نیســت که با قوانین سیگار کشیدن 
در چند دانشــگاه خارجی آشنا شویم. 

دانشــگاه هایی  دســته  در  هــاروارد 
قــرار می گیــرد که افــراد ســیگاری و 
غیرســیگاری را جــدا کرده انــد. ایــن 
دانشــگاه ســیگار کشــیدن را در همه 
فضاهای اداری، کالس ها و مکان های 
بســته ممنوع کرده اســت. کسانی که 
قانون شــکنی کنند، تنبیه می شوند و 
حتی ممکن است اخراج شوند. هاروارد 
در اقدامی که شاید برای ما جالب باشد، 
به افراد سیگاری کمک می کند سیگار 
کشیدن را ترک کنند.  تا سال 2۰۱۳ در 
دانشگاه UCLA فضای باز برای سیگار 
کشــیدن اختصاص داده شده بود اما 
از این ســال به بعد کشــیدن سیگار در 
آن به کلی ممنوع شــد، البته با 2 مورد 
استثنا که عبارتند از: موارد تحقیقاتی 
و مراســم  خــاص.  دانشــگاه واترلو هم 
سیگار کشیدن را در بعضی مکان های 
خــود ممنوع کرده اســت و متخلفان را 
جریمه می کند. ساختمان ها و فضاهای 
بسته، وسایل نقلیه متعلق به دانشگاه، 
فاصله ۱۰ متری ســاختمان ها، فاصله 

2۰ متری زمین های بازی و ورزشــی و 
فاصله 2۰ متری زمیــن بازی کودکان 
مناطقی هســتند ســیگار کشیدن در 
آنها ممنوع است. همچنین کسانی که 
سیگار می کشند باید زباله تولید شده را 

در سطل های مخصوص بریزند. 

شورای فرهنگی دقت کن
سیگار یک موضوع فرهنگی و اجتماعی 
و رســیدگی به آن هم بر عهده باالترین 
مرجع تصمیم گیــری در امور فرهنگی 
دانشگاه یعنی شورای فرهنگی است. 
این شــورا 2 راه کلی در برابر خود دارد: 
به رسمیت شناختن و احترام گذاشتن 
به ســیگاری ها یا ممنوعیت استعمال 
دخانیات در دانشگاه و برخورد محکم با 
متخلفان. با این حال، واقعیت این است 
که مخالفان و موافقان ســیگار کشیدن 
در دانشگاه تقریبا برتری مطلقی نسبت 
به هم ندارند و هرکدام از این 2 تصمیم 
می تواند نارضایتی گروه قابل توجهی 

را به همراه داشته باشد.

90 درصد اهالی شریف معتقدند

وضعیت دخانیات در دانشگاه به ساماندهی نیاز دارد
شنبه

ÓÓ بازخوانی شعر معاصر: سلسله جلسات
»بازخوانــی شــعر معاصر« امروز ســاعت 
شــهید  ســاختمان  نیم طبقــه  در   ۱۵
رضایی برگزار می شــود. شهریار خسروی 
مــدرس ایــن جلســه و دفتــر مطالعــات 
 فرهنگــی متولــی برگزاری کل جلســات 

است.
ÓÓ فیزیــک بنیــادی: در ســمینار »دکتری

فیزیک بنیادی« پای سخنان دکتر گلشنی 
بنشینید. این سمینار با محوریت مباحث 
روز فیزیــک بنیادی و با تمرکــز بر فیزیک 
آگاهــی و مباحث جدید کیهان شناســی 
ساعت 8:۳۰ در سالن اجتماعات فلسفه 

علم برگزار می شود. 
ÓÓ انس با قرآن: عالقه مندان به حفظ و قرائت

قرآن می توانند بعد از نماز مغرب و عشا در 
جلســه تخصصی این دو موضوع شــرکت 
کنند. این جلسه در مسجد دانشگاه برگزار 
می شود و دکتر سید میعاد صالحی مدرس 

آن است.

یکشنبه
ÓÓ مرگ ایوان ایلیچ: در سلســله جلســات

کتابخوانــی اینبــار کتــاب مــرگ ایــوان 
ایلیچ بررســی خواهد شــد. این جلسات 
یکشــنبه ها، یــک هفته درمیان ســاعت 
۱4:۳۰ تا ۱۶ با حضور دکتر مریم سیدان، 
اســتاد ادبیات و زبان فارسی دانشگاه، در 
کالس2 ساختمان شــهید رضایی برگزار 

می شود.

دوشنبه
ÓÓ بحث بــه زبــان انگلیســی: هــر یک از

انجمن هــای علمــی دانشــکده صنایــع 
و مکانیــک بــه صــورت جداگانــه اقدام 
به برگــزاری جلســات بحث آزاد بــه زبان 
بــا  آزاد«  انگلیســی کرده انــد. »بحــث 
موضــوع city life challenges ســاعت 
۱۳ در دفتــر انجمــن علمــی صنایــع و 
»تاک تایــم« ســاعت ۱۷:۳۰ در اتــاق 2 
 سمعی بصری دانشــکده مکانیک برگزار 

می شوند. 
ÓÓ زیارت جامعه کبیره: سلســله جلســات

تفســیر زیارت جامعه کبیره با ســخنرانی 
آیت الله صدیقی بعد از نماز ظهر و عصر در 

مسجد دانشگاه برگزار می شود.

سه شنبه
ÓÓ از شاهد قدسی تا شاهد بازاری: در حلقه

مطالعاتی - انتقادی جامعه اسالمی شریف 
کتاب »از شاهد قدســی تا شاهد بازاری« 
نوشته ســعید حجاریان مورد بررسی قرار 
می گیرد. زمان و مکان این حلقه ســاعت 
۱۶:۳۰ تــا ۱8 در دفتــر جامعه اســالمی 

است.

 نظرسنجی 
کانال تلگرامی روزنامه

با سیگار چه کنیم؟

ممنوعیت کامل مصرف   
دخانیات در دانشگاه

فضای باز   
مخصوص سیگار

اتاق   
مخصوص سیگار

همین وضعیت   
خوب است

٪42

٪34

٪14

٪10
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دانشجویی ترین 
از حق که نگذریــم، برگزاری اردویی با نزدیک به هزار نفر که برای لحظه لحظه آن 
فکر کرده و تمام مســائل ریز و درشتش را در نظر گرفته باشی، کار راحتی نیست. 
تازه برای این کار باید 2 ماه زندگی ات را تعطیل کنی و با هزار نفر ســر و کله بزنی و 
بی خوابی بکشــی و حرص بخوری و موهایت اگر نریزد، سفید شود. حاال بگذریم 

که از قبل تا بعد اردو هزار حرف و حدیث پشت سرت هست. همه اینها یعنی کار دانشجویی به معنای واقعی 
کلمه که مثل هر سال باید همراه با خداقوت تقدیم کنیم به بچه های اردوی ورودی ها، هرچقدر به آنها انتقاد 

داشته باشیم، زحمات بی چشمداشتشان شایسته تقدیر است.

توآب نمک ترین 
طبقه دوم ســاختمان قدیمی مرکز معارف دانشــگاه بعد از ساخت  و  ساز و نونوار 
شدن دیگر به مستأجرانش روی خوش نشان نداد. پس از رفتن حاج آقا محمدنژاد 
از نهاد رهبری و مدتی بالتکلیفی، حاج آقا رستمی از همدان به شریف آمد. اندکی 
از ورودش نگذشــته بود که مسئولیت  دیگری همزمان با شریف را پذیرفت و نهایتا 

نیز رفت، اما قبل از رفتن نتوانست صندلی خود را به فرد متعهد و امین دیگری بسپارد تا نهاد شریف هر روز 
بالتکلیف تر از دیروز شــود. در نهایت همزمان با آمدن ورودی های جدید دانشــگاه، از گزینه اصلی تصدی 
پست مسئول نهاد هم رونمایی شد تا بتوانیم عنوان توآب نمک تریِن هفته را به حاج آقا طباطبایی تقدیم کنیم.

97 مهر   14 شنبه    777 شماره  بــــــــخش  خـــــــبری

از ابتدای ســال تحصیلی جدید،  همزمــان بــا صعــود قابــل توجه گزارش
قیمت های مجموعه شریف پالس، در فضای مجازی 
کمپینی برای اعتراض به وضعیت این مجموعه شکل 
گرفــت؛ اعتراض هایــی که مرکــز ثقــل آن گروهی با 
جمعیت نزدیک به ۱۶۰۰ نفر در تلگرام بود. این حرکت 
اعتراضی به ســرعت نظر مسئوالن شــورای صنفی را 
جلب کرد و به یک نظرســنجی اینترنتی از سوی آن در 
حمایت از دانشجویان برای یافتن ایرادهای وارد از نظر 
آنها به این مجموعه منجر شد. البته نظرسنجی هایی 
در خــود گــروه معترضان هم راه افتاد ولــی از آنجا که 
حاضران در آن برای نظر دادن در خصوص شریف پالس 
نظرســنجی ها  آن  بودنــد،  جهــت دار  جامعــه ای 
نمی توانست اعتبار الزم را داشته باشد. در این گزارش 
قصد داریم تا حدودی بــه تحلیل داده های حاصل از 
نظرســنجی شــورای صنفی که در کانال هــای دیگر 

دانشگاه نیز منتشر شده است، بپردازیم.

مشت نمونه خروار
در این نظرســنجی، تا لحظه تنظیم گزارش پیش رو، 
۶8۶ نفر شــرکت کرده  که ۳۳ درصــد آنها دختر و ۶۷ 
درصد پسر بودند. این اعداد به خوبی استاندارد بودن 
جامعه آماری را نشــان می دهد، چراکه همین ترکیب 
نســبتا جمعیت دانشــگاه را نیز تشکیل می دهد. 4۹ 
درصــد مجموع افــرادی که در نظرســنجی شــرکت 
کرده اند، چندین بار در هفته به شریف پالس می روند 

و ۷ درصد نیز چند بار در روز برای خرید به آنجا مراجعه 
می کنند. 2۰ درصــد افراد نیز به صورت میانگین یک 
بار در هفته مشــتری مجموعه شریف پالس هستند. 
نســبت یک به 2 برای دختران و پسران در تمامی این 

داده ها صادق است. 

انحصار را بشکن
در نظرســنجی یادشــده، از دانشــجویان درباره علت 
انتخاب شریف  پالس برای خرید غذا پرسیده شده که به 
عقیده 8۰ درصد آنها مهم ترینش بی رقیب بودن شریف 
پالس است و اینکه انتخاب دیگری برای دانشجو وجود 
ندارد. در این میان 8 درصد از شــرکت کنندگان بر این 
باورند که این مجموعه  در بازه زمانی  وسیعی خدمات 
می دهد. 44 درصد شــرکت کنندگان کم بودن فاصله 
آن را با سایر رستوران های اطراف علت انتخابشان بیان 
می کنند. کمتر از یک درصد نیز قیمت  و کیفیت یا فضا 

و طراحی این مجموعه را مناسب می دانند.

آشپز که دوتا شه 
بخش اصلی سواالت این نظرسنجی به کیفیت غذاها 
و خدمات مجموعه برمی گردد. ۶۹ درصد دانشجویان 
مــزه غذاها را ضعیف و بســیار ضعیــف می دانند. 2۷ 
درصد مزه را متوسط و 4 درصد باقیمانده نیز آن را خوب 
توصیف می کنند. در بخش دیگر، نظر دانشجویان در 
مورد دمای غذا هنگام تحویل پرســیده شــده است. 
بر اســاس اطالعات به دســت آمده، 4۵ درصد غذاها 

دمای مناســب ندارنــد. 2۰ درصد دانشــجوها دمای 
غذای خود را مناســب می دانند و از گرم یا ســرد بودن 
آن راضــی هســتند. مابقی افــراد نیز دما را متوســط 
ارزیابــی می کنند، در واقع بــرای آنها تفاوتی ندارد که 
غذایشان را گرم تحویل بگیرند یا سرد. اکثر دانشجویان 
شرکت کننده در نظرسنجی از کیفیت پخت غذاها نیز 
ناراضی هستند و در نظرات خود به خام یا خشک بودن 
آنها اشاره می کنند. 4۵ درصد کیفیت پخت را ضعیف و 
بسیار ضعیف ارزیابی می کنند و تنها 2۰ درصد غذاها 

را مناسب خوردن می دانند. 

فالفل به جای ساالد سزار!
تازگِی غذاها و محصوالت ارائه شــده توسط مجموعه 
موضــوع بعــدی اســت. ۵۰ درصد شــرکت کنندگان 
غذاها و مواد اولیه را تازه نمی دانند و بیان می کنند که 
آنها مانده هســتند. ۳۵ درصد تازگی غذاها را متوسط 
و ۱۵ درصــد باقیمانــده هم آن را خــوب می دانند. از 
موضوعات مهم مورد بحث بین دانشجویان معترض، 
تنوع نداشتن منو و موجود نبودن بیشتر غذاهای درج 
شده در آن است. 42 درصد دانشجویان شریف پالس 
را از این نظر ضعیف و خیلی ضعیف ارزیابی می کنند. 
درخواست آنها حذف غذاهای عجیب و غریب و افزوده 
شدن غذاهای متنوع و ارزان تر به منو است. ۳۳ درصد 
دانشجویان تنوع غذاها را متوسط می دانند و 2۵ درصد 

نیز آن را خوب و بدون نیاز به تغییر ارزیابی می کنند. 

به خدا سیر نمی شیم
موضوع نهایی مورد مناقشــه نســبت حجم به قیمت 
غذاهاست. از نظرات مطرح شــده در این نظرسنجی 
چنین برمی آید که با صرف هزینه کمتر می توان غذای 
بیشتری از رستوران های اطراف نسبت به شریف پالس 
خرید و تنها مســاله مشکل ســاز در این زمینه کمبود 
وقت دانشجویان است. در این میان ۵۶۱ نفر از ۶8۶ 
شرکت کننده قیمت غذای شــریف پالس را نسبت به 
حجمش بســیار باال می دانند و از آن ناراضی هستند و 

تنها 2۷ این نسبت را خوب توصیف می کنند. 

میتونی نخری
نبایــد فراموش کرد که ســوپرمارکت و کافــه جزو این 
مجموعه هســتند و انتقادات بســیاری به آنها نیز وارد 
شــده اســت. از جمله آنها می توان به متناسب نبودن 
کاالهای ارائه شــده با نیاز مشــتریان و تنوع نداشتن 
و نبــود محصوالتــی اشــاره کرد کــه در منــوی کافه 
نوشته شده است. در ســوپرماکت بعضی از کاالها که 
برچســب قیمت ندارند، با قیمت دلخواه فروخته و در 
مقابل اعتراض دانشجویان عباراتی همچون »میتونی 
نخری« شنیده  می شــود. در هر حال این نظرسنجی 
نشــان دهنده نارضایتــی گســترده دانشــجویان از 
مجموعه شــریف پالس است و امیدواریم هرچه زودتر 
برای تغییر در این مجموعه از ســوی مسئوالن تالشی 

صورت پذیرد. 

واکنش دانشجویان در مقابل افزایش قیمت های شریف پالس

تحریم می کنیم

سینا نادی، مســئول تغذیه شورای صنفی و آقای 
ریاحی، مدیر اداره تغذیه نهم مهرماه با هم جلسه  
داشتند و در آن به بررسی اعتراض ها و مستندات 
مربوط به شریف پالس پرداختند. نتیجه آن جلسه 
8 خواســته بود که با هشتگ #خواسته های_8_
گانه در فضای مجازی مطرح شد. این 8 خواسته 

به عبارت زیر است:
عدم انحصار مجموعه غذایی شریف پالس  .۱

افزایش کیفیت  .2
کاهش قیمت های این مجموعه  .۳

ایجاد نظارت دانشجویی بر شریف پالس  .4
نظارت دائمی اداره امور تغذیه بر شریف پالس  .۵
نظارت دقیق بر حجم و کیفیت غذا های ارائه   .۶

شده
شفاف سازی متن قرارداد شریف پالس  .۷

امکان ارائه غذاهای ارزان قیمت  .8
موارد ذکر شده به عنوان خواسته های هشت گانه 
تقریبا مــواردی بدیهی و کلی هســتند ولی چند 
مورد از آنها جدید به نظر می رســند. شفاف سازی 
متــن قرارداد شــریف پالس یکــی از موضوعاتی 
اســت که تا بروز اعتراض های اخیــر خیلی مورد 

توجه دانشجویان نبود. موردی که به نظر می رسد 
می تواند راهگشا باشد، ارائه غذاهای ارزان قیمت 
اســت. امــا در این میان ســوالی دربــاره نظارت 
دائمــی اداره امور تغذیه بر شــریف پالس تا امروز 
پیش می آیــد؛ اینکه دلیل ذکر مجــدد آن در این 
خواسته ها چیست؟ و اگر دانشگاه تا امروز نظارتی 
دقیق داشــته اســت، دلیل این همــه اعتراض به 
نوسان کیفیت، حجم و قیمت غذا چیست؟ نکته 
مبهم دیگر خواسته شــماره 4 است که به نظارت 
دانشــجویی مربوط می شــود و این کــه جایگاه و 
وظایف ناظر کجا و چگونه خواهد بود؟ البته پیش 
از این اداره تغذیه و شــورای صنفی نتایج بســیار 
خوبــی را در زمینه نظــارت و همــکاری نماینده 
دانشجویان تجربه کرده اند و لزوما مسئوالن شریف 
پالس نباید بابت آن نگران باشند. قرار شده است 
مســئوالن شــورای صنفی به معاونت دانشجویی 
برای برگزاری جلســه ای دیگر درخواست بدهند 
و ساز و کار اجرایی پیشنهادی خود را برای تحقق 
خواســته های هشــت گانه ارائه کننــد. متن نامه 
درخواست به صورت شفاف به اطالع دانشجویان 

نیز خواهد رسید.

خواسته های هشت گانه

حجم غذا نسبت 
به قیمت پرداختی 

شریف پالس

بسیار خوب  

خوب  

متوسط   

ضعیف  

بسیار ضعیف  
٪53.97

٪3.68

٪28.53

٪13.53٪0.29

منبع: پرسش نامه های الکترونیکی 
شورای صنفی دانشگاه
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اگر بخواهیم قصــه اردوی ورودی های ۹۷ و حواشــی 
آن را تحلیل کنیم، باید سابقه آن را بدانیم. اینکه حجم 
حواشی آن بی سابقه بوده است، ریشه در تابستان ندارد 

و قصه کمی قدیمی تر از این حرف هاست.

ایستگاه اول: مشهد 96
اردوی ورودی های ۹۶ و برنامه تهران آن سال با هزینه ای 
بالغ بر 4۰۰ میلیون تومان برگزار شــد. معاون فرهنگی 
دانشگاه برای اولین بار با بزرگی اردو و حواشی آن روبه رو 
شــد. او به همراه مشــاورانش، جواد درویش و مسعود 
طوسی که هر دو از فعاالن دانشجویی زمان خود بودند، 
به عالوه یک تیم مستندســاز ویژه و تیم ارزیابی اردو به 
مشهد رفت و در اکثر برنامه ها حضور داشت تا از برگزاری 
صحیــح اردو اطمینان حاصل کند. دکتر حســینی در 
برنامه دخالت نمی کرد اما مشخص بود که از سرگروه ها، 
نظم اردو و تعداد افراد حاضر راضی نیست. اردوی مشهد 
۹۶ یــک جمله پرتکرار از او برای فعاالن دانشــجویی به 
یادگار گذاشــت: »این اردوی ورودی ها نیست، بیشتر 
اردوی سرگروه هاست«. همچنین او معتقد بود که یک 
دانشــجوی ســال دومی )اکثر سرگروه ها ســال دوم یا 
سوم کارشناســی بودند( نمی تواند به سواالت اساسی 
ورودی های جدید پاســخ دهد. این اولین جایی بود که 
طرفداران برگزاری اردوی ورودی های مشهد احساس 

کردند مقابل معاون فرهنگی دانشگاه قرار گرفته اند.

ایستگاه دوم: اردوی زیباکنار
دکتر حســینی کال معاون فرهنگی فعالــی بود. یعنی 
همیشــه مبتکر ایده هــای جدید بــود و کارهایی مثل 
»شــریف زیبای من« انجام داد که سال ها به یاد خواهد 
مانــد. یکی از ابتکارهــای او گردهمایی بــزرگ فعاالن 
فرهنگی دانشــگاه در مجموعه تفریحی و رفاهی صدا 
و سیما در زیباکنار در تعطیلی بین 2 نیمسال بود. قرار 

بود در این گردهمایی ضمــن تفریح فعاالن فرهنگی، 
موضوعاتی نیز در قالب همایش مطرح شود؛ موضوعاتی 
اساســی که خود دانشــجویان در مورد آنهــا مطالعه و 
بررســی های جدی  انجــام داده بودند. اما بــه اعتقاد 
بسیاری از دانشجویان، مطرح کردن این موضوعات تنها 
هدف اردو نبود، بلکه حسینی قصد داشت نمایشی از 
یک برنامه منظم، کم هزینه و پرمحتوا را ارائه دهد؛ چیزی 
که از اردوی ورودی ها انتظار داشت. پس از برگزاری اردو، 
معاونت فرهنگی هزینه های آن را منتشــر کرد و معلوم 
شــد که سرانه آن 2۹2 هزار تومان بود. برخی از فعاالن 
فرهنگی ایراداتی را مثل مغفول ماندن هزینه های حمل 
 و  نقــل به این عدد وارد کردنــد، ولی با توجه به خدمات 
دریافت شده بسیار خوب بود. در همان ایام بود که دکتر 
حسینی اردوی زیباکنار را که با کادری بسیار کوچک تر 
از اردوی مشــهد و به کمک تعدادی دانشــجو و کارمند 
معاونت فرهنگی برگزار شــده بود، بــه عنوان نمونه ای 
موفــق در برابر اردوی ورودی ها معرفی و حتی از حذف 
سرگروه ها و جایگزینی آنها با چند دانشجوی تحصیالت 

تکمیلی به عنوان »دانشجو راهنما« صحبت کرد. 

ایستگاه سوم: ارزیابی راه روشن 96
یکــی از تفاوت های اساســی اردوی ورودی های ۹۶ با 
اردوهــای قبلی حضــور یک تیم ارزیابی مجــزا، غیر از 
کادر معاونت فرهنگــی و برگزارکنندگان اردو، بود. پس 
از چند ماه نتایج نظرسنجی و ارزیابی آن نیز با پیگیری 
دست  اندرکاران اردو و با اجازه معاونت فرهنگی در شماره 
۷۶۰ روزنامه منتشر شد. تحلیل و ارزیابی اردو بر عهده 
بچه های روزنامه گذاشته و در 2 مرحله انجام شد. مرحله 
اول نظرســنجی در انتهای اردو و مرحله دوم در ابتدای 

نیمسال دوم سال تحصیلی بود. 
این نظرسنجی نشــان داد که اکثر اهداف اردو محقق 
شــده اســت. دانشــجویان هنوز با ســرگروه ها ارتباط 

داشتند و از هم اتاقی خود نیز که در اردو پیدا کرده بودند، 
رضایت داشــتند. فقط کمی میزان مشــورت گرفتن از 
ســرگروه ها کاهش پیدا کرده بود و اینکه ورودی ها پس 
از یک نیمســال احســاس می کردند همه واقعیت را از 
سرگروه هایشان در اردو نشنیده اند. همچنین ورودی ها 
متوجه شدند که تیم اردو مذهبی تر از میانگین دانشگاه 
است. در کل نتایج نظرسنجی به نفع اردو بود و بزرگ ترین 
نقطه مقابل نظرات دکتر حسینی، نمره باالی سرگروه ها 

بود که از ۵ نمره 4/۵۷ را از ورودی ها دریافت کردند. 
دیگر درباره اردوی ورودی ها بحثی نشد تا میانه تابستان. 

ایستگاه چهارم: مسئول از راه دور
تقریبــا دیگــر از اردو حرفــی زده نشــد تا آنکــه اواخر 
اردیبهشــت دکتر حســینی طی نامه ای مشاور خود، 
جواد درویــش را به عنوان مســئول برنامه ریزی اردوی 
ورودی هــای ۹۷ معرفــی کــرد. خبر ایــن انتصاب در 
همان روزهای ابتدای انتشــارش واکنش های پراکنده 
و غیرعلنی بخشی از فعاالن فرهنگی را برانگیخت. آنها 
احســاس کردند که اردو »کارمندی« شــده است. این 
ســوءتفاهم بزرگی بود که با توجه به ســابقه حرف های 
معاون فرهنگی برای خیلی از دانشجویان به وجود آمد 
در حالی که حکم درویش تفاوت خاصی با حکم طوسی 
)نماینده معاون فرهنگی در اردوی سال ۹۶( نداشت و 
قرار بود او نیز از کمک دانشجویان، البته با شدت و حدتی 
متفاوت، برای برگزاری اردو اســتفاده کند. انتقادی که 
برخی از دانشجویان به این انتخاب وارد کردند، حضور 
نداشــتن درویش در کشــور به خاطر فرصت مطالعاتی 
بود. او دانشــجوی دکتری فلســفه علم اســت و در آن 
مقطع، حتی تا اواخر تابستان، در ایران حضور نداشت 
و سوال این بود که او چطور می خواهد از راه دور موضوع 
را مدیریت کند. بعدها مشخص شد که خود او نیز به این 

انتصاب تمایلی نداشته است. 

ایستگاه پنجم: تحرکات خاموش معاونت فرهنگی
اردو در فصــل امتحانــات و مــاه رمضان به فراموشــی 
ســپرده شــد تا عصر دوشــنبه، چهارم تیــر؛ زمانی که 
دکتر حســینی حدود ۱۵ نفر از فعــاالن فرهنگی را که 
در جریان موضوعات مربوط به اردوی ورودی ها بودند، 
به ســالن کنفرانس معاونت فرهنگی دعــوت کرد تا در 
خصوص اردو همفکری کنند. در آن جلسه جواد درویش 
از طریــق اســکایپ پیش نویس طــرح اردو را ارائه داد. 
همین پیش نویس و صحبت از جایگزینی تعداد زیادی 
سرگروه با تعداد کمی دانشجوی ارشد و دکتری بیش از 
پیش معاونت فرهنگی را در برابر دانشــجویان قرار داد. 
فعالیت های کم سر و صدای معاونت فرهنگی با فرستادن 
نامه ای به دانشــکده ها به منظور معرفی گزینه هایی از 
میان دانشــجویان ارشــد و دکتری برای حضور در اردو 
ادامــه یافت. هرگز نفهمیدیم محتوای آن نامه و پاســخ 

دانشــکده ها دقیقا چه بود. همه این اتفاقات معاونت و 
دانشجویان حساس به اردو را روز به روز از هم دورتر کرد. 

ایستگاه ششم: نامه 50 نفره
اواخر تیرماه خبر رسید که موضوع اصلی جلسه شورای 
فرهنگی دانشــگاه اردوی ورودی هاســت و قرار است 
مسئول اردو، کیفیت برنامه های تهران و مشهد و برآورد 
اولیه هزینه ها مشــخص شــود. گروه های دانشجویی 
خیلی ســریع نامــه ای خطاب به دکتــر فتوحی رئیس 
شورای فرهنگی آماده کردند و اعتراض شدید خود را به 
فرایند تصمیم گیری درباره اردو به گوش او رساندند. این 
نامه به نامه ۵۰ امضا مشهور شد و کار خود را کرد. وقتی 
دکتر حسینی در جلسه شورای فرهنگی متوجه آن شد، 
بی چون و چرا و با احترام به نظر گروه های امضاکننده، 
از مواضع خود در جلســه کوتاه آمد. قرار شد جلسه ای 
برگزار شود و شورایی برآمده از دل گروه های دانشجویی 
مسئولیت معرفی مسئول اردو و تهیه طرح کلی آن را بر 
عهــده بگیرد. البته نامه ۵۰ امضا هم خالی از حاشــیه 
نبود و چند اشــکال به آن وارد شــد. اول اینکه مشخص 
نشــد دقیقا چه فرد یا افــرادی آن را تنظیم کرده بودند. 
دوم اینکه برخی گروه ها که با اصل برگزاری اردو مشکل 
داشــتند، بر سر دوراهی امضا به نفع کل دانشجویان یا 
امضا نکردن به خاطر اعتقادی که داشتند، ماندند و در 
آخر برخی گروه ها که از عجله ای بودن این کار ناراضی 

بودند، نامه را امضا نکردند. 

ایستگاه هفتم: مانور دموکراسی در آمفی تئاتر مرکزی
باالخره قرار شد کارها دســت دانشجوها بیفتد. هفتم 
مرداد دکتر حسینی طی نامه ای همه مسئوالن گروه های 
دانشجویی را به آمفی تئاتر مرکزی دعوت کرد تا شورایی 
برای انتخاب مسئول و تهیه طرح کلی اردوی ورودی ها 
مشــخص کنند. نکته متفاوت ایــن گردهمایی حضور 
مسئوالن نشریات پرشمار دانشگاه در یک تصمیم گیری 
بزرگ فرهنگی بود. ۹۱ نفر از میان ۱۰8 نفر واجد شرایط 
حضور در جلسه به آمفی تئاتر آمدند و امیر هرمزی نژاد 
مســئول برگزاری اردو شد. رای گیری 2 مرحله داشت. 
در مرحلــه اول قرار شــد حاضران طبــق ترکیب کلی و 
تعداد نمایندگان هر صنف از دانشــجویان در شورا رای 
دهند. 4 ترکیب مشــخص شــده بود و آنها به شــورایی 
۱۱ نفره متشــکل از ۳ نماینده از کانون های فرهنگی، 
۳ نفر از انجمن های علمی، 2 نفر از تشکل ها، یک نفر 
از نشــریات، یک نفر از شورای صنفی و یک نفر از طرح 

پشتیبان رای دادند. 
مرحله دوم رای گیری انتخاب اشــخاصی برای حضور 
در شــورای ۱۱ نفــره بــود. نماینده شــورای صنفی و 
طرح پشتیبان مشخص بودند. 4 دسته دیگر جداگانه 
رای گیری و نمایندگان خود را معرفی کردند که به تفکیک 

گروه و دسته در جدول یک مشخص شده اند.

ورودی های جدید )پسران( نشسته و منتظر شروع  برنامه افتتاحیه بودند. رئیس هم آمد و در ردیف جلو پرونده
نشست. مدت سکوت کوتاه بود و خیلی زود با فریادهای رشته پرستانه 
ســرگروه ها درهم شکست. برای ما که زمانی دانشجو و بعدها سرگروه 
شــده بودیم، این فضا عادی بود. ولی چهره رئیــس که احتماال اولین 
برخوردش با این فضا بود، چند پیام داشت؛ تعجب و انزجار از این فرم 
سرگروهی و تصمیمی جدی برای عوض کردن این سیستم. »راه روشن« 
96 شروع تقابل دکتر حسینی و طرفداران پر و پاقرص اردوی ورودی های 
مشــهد بود. دانشگاه صنعتی شریف سال هاســت که در استقبال از 
ورودی هــای جدیــد کارشناســی صاحب ســبک اســت و برخــالف 
دانشگاه های دیگر کشور سعی می کند دانشجویان را با جشن و اردو از 

»باب فرهنگ و دوستی« وارد دانشگاه کند. از سال گذشته، با پیگیری 
دکتر حســینی معاون فرهنگی دانشــگاه، اســتقبال از خانواده های 
ورودی های جدید نیز به برنامه های قبلی اضافه و ابعاد آیین آغاز ســال 
تحصیلی جدید بســیار گســترده  شــد.  حســینی تصمیم گرفت به 
برنامه های قبلی نیز دستی بکشد. اولین کاری که او انجام داد در حوزه 
مســئولیت معاونت فرهنگی بود؛ جشن ورودی ها که »شریف سالم« 
نام گرفت. این جشــن سال گذشــته با کیفیت سمعی و بصری خیلی 
حرفه ای تر از سال های قبل برگزار شد و امسال نیز پس از کلی سخنرانی، 
با برگزاری استندآپ کمدی ابوطالب حسینی، فینالیست خنداننده 
شــوی خندوانه، در خاطره ها ماندگار شد. برخی خنده هایش را به یاد 

سپردند، برخی تکه های خط قرمزی اش را و برخی نیز هر دو را.

دومین کاری که دکتر حســینی انجام داد، درباره اردوی مشــهد بود. 
سال ها بر سر اردوی ورودی ها میان دانشجویان دانشگاه بحث و دعوا 
وجود داشــت. اول از همه اصل برگزاری اردو بود که هزینه های زیادی 
داشت. بخشی از فعاالن دانشجویی معتقد بودند که این هزینه چند 
صد میلیونی می تواند در جایی بسیار بهتر انجام شود. مساله دوم به 
برگزارکنندگان اردو برمی گشــت که در سال های گذشته معموال افراد 
مذهبی، به خصوص بچه های هیات الزهرا)س( و بســیج دانشجویی 
بودند و همین صدای بقیه دانشجویان را در می آورد. حسینی تصمیم 
گرفت در فرایند انتخاب مسئول اردو و سرگروه ها دخالت کند به همین 
منظور شــورایی 3 نفره از فعاالن فرهنگی دانشگاه تشکیل داد و این 
کار را به آنها ســپرد. فضا کمــی از انحصار درآمد. البته حضور بچه های 
مذهبی کماکان چشمگیر بود. دلیلش شاید این بود که کال طیف مذهبی 
نیروهای اجرایی خوبی دارد، مخصوصا بچه های هیات الزهرا)س( که 
سابقه برگزاری برنامه های بزرگ را دارند. با این حال، دیگر مسئول اردو 

و اعضای شورای 3 نفره فقط از میان بسیجی ها و هیاتی ها نبودند. 

آنچه پیش از اردوی ورودی های جدید در دانشگاه گذشت
بــــــــــــازی

97 مهر   14 شنبه    777 شماره 

جدول یک - ترکیب شورای 11 نفره برای انتخاب مسئول و تهیه طرح کلی اردوی ورودی ها
گروهدستهنام

هیات الزهرا)س( و دبیر دبیران گروه های فرهنگیکانون های فرهنگیامین شریفی
هیات امام هادی)ع( خوابگاه متأهلینکانون های فرهنگیرویا احمدیان

کانون ایران گردیکانون های فرهنگیشیوا اسفهالنی
انجمن علمی نخبگانانجمن های علمیمجتبی فیاض بخش

انجمن علمی محور )مکانیک(انجمن های علمیسبحان رحمانی
انجمن علمی نانوانجمن های علمیامیرحسین اکبری

نشریه حیات )هیات الزهرا(نشریاتمحمدصالح سپهری
طرح پشتیبانطرح پشتیبانمحمدصالح میرشرقی

شورای صنفیشورای صنفیعلی لطفی
انجمن اسالمیتشکل های اسالمیحنیف حضرتی

بسیج دانشجوییتشکل های اسالمیمحمدصادق محمدیان

فصل اول: تفاهمی که نداشتیم

پرونــــــــــــــــــــــــده
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انتخاب شــورای ۱۱ نفره نقطه عطــف برگزاری اردوی 
ورودی ها بود و فصل جدیدی رقم زد که در آن اصل کار 
به دست دانشجویان افتاد. دیگر اذهان عمومی متوجه 
معاونت فرهنگی نبود بلکه همه دنبال نظرات شــورا و 

معرفی مسئول اردو بودند. 

قسمت صفرم: این خط، این نشان
شــورای ۱۱ نفره را دکتر حســینی دهم مرداد افتتاح 
کرد و پــس از چند توضیح مهم جلســات آن را به خود 
دانشــجویان ســپرد. معــاون فرهنگی در این جلســه 
اختیارات شورا و کارهای انجام شده تا آن روز را مشخص 
کرد. او به شورا گفت که تاریخ برگزاری اردو سوم تا ششم 
مهر خواهد بود. اردوگاه پســران و دختران و قطارهای 
رفت و برگشــت هم مشــخص شــده بودند. شورا فقط 
می توانست درباره اردوی مشهد اظهار نظر کند و برنامه 
خانواده هــا که در تهران برگزار می شــد، بــه آن ربطی 
نداشــت. ورودی ها یک هفته پس از ثبت نام به مشهد 

می رفتند که دلیل آن دهه اول محرم بود. 
امین شــریفی دبیر شورای ۱۱ نفره شــد. وقتی دکتر 
حسینی جلســه را ترک کرد، کار شــروع شد. از همان 
اول محدودیت های مطرح شده توسط دکتر حسینی 
مورد بحث قرار گرفت. بســیاری از اعضای شورا معتقد 
بودند که برنامه تهران جدا از برنامه اردو نیست. برخی 
هم نگران بودند آن هفته ای که ورودی ها در دانشــگاه 
هستند، چه فرصت و چالشی را در برابر اردو قرار خواهد 
داد. این اولین و آخرین جلسه ای بود که روزنامه در آن 

حضور داشت تا گزارشی از آن تهیه کند. 

قسمت اول: شفافیت از دست رفته

پس از جلســه اول ناگهان انجمن اسالمی که دبیر آن 
عضو شــورا بود، در بیانیه ای بخش هایی از حرف های 
داخل جلسه را بدون هماهنگی و حتی مشورت با دیگر 
اعضا منتشر کرد. این اتفاق باعث دوقطبی شدن شورا 
و مقدمه کدورت های بعدی شــد. هــر ۱۰ عضو دیگر 
شورا به شدت به نماینده انجمن اسالمی انتقاد کردند. 
اعضا توافق کرده بودند که صورت جلسات جایی منتشر 
نشود، رسانه ای در جلسه ها حضور نداشته باشد و کانال 
ارتباطی شورا با عموم دانشجویان فقط کانال تلگرامی 
آن باشــد. دلیل اعضای شورا این بود که می خواستند 
راحت و بدون تکلف به مسائل مختلف بپردازند. از طرفی 
در برخی موارد که قرار بود درباره مسئول اردو یا هر فرد 
دیگری صحبت شود، انتشار عمومی صحبت ها ممکن 
بود مصداق غیبت باشــد. ســپهری، یکــی از اعضای 
شــورای ۱۱ نفره، گفت: »برای مثــال، درباره یک فرد 
گفتیم که فالنی تحت فشار عصبانی می شه و تصمیمات 
خوبی نمیگیره«. با این استدالل ها آنچه از شورا بیرون 
آمد فقط کانال بود که نمی شد از آن به جزئیات پی برد 

و محتویات آن صرفا صورت جلسه ای کلی بود. 
حال چند سوال مطرح است:

ÓÓ برخی معتقدند که فقط نتایج جلســات شورا مهم
است. اما کسانی که می خواهند عملکرد نماینده 
خود را در شورا بسنجند، چه باید بکنند؟ این فرایند 
باعث شــد که هیچ داده ای دربــاره نحوه تعامل، 
شــرکت در بحث و اطالعاتی که در شــورا رد و بدل 

می شود به دست عموم نرسد.
ÓÓ ،آیا اصال شــورایی که نماینده دانشــجویان است

اجــازه دارد تصمیم بگیرد که جلســاتش را کامال 
غیرعلنی برگزار کند؟ مگر چه چیزی برای مخفی 
کردن وجود داشــت که جلسات بســته شد؟ مگر 
درباره افــراد چگونه صحبت می شــد که مصداق 

غیبت محسوب می شد؟

قسمت دوم: محمد جواد ابوطالبی
شورا 2 وظیفه بیشتر نداشت: معرفی گزینه های مسئول 
اردو بــه شــورای فرهنگی و تهیه طرح کلــی اردو. قرار 
شد هر عضو شــورا گزینه هایی را برای بر عهده گرفتن 
مسئولیت اردو پیشنهاد دهد. هنوز هم نمی دانیم چند 
گزینه معرفی شــدند ولی از البــه الی حرف ها متوجه 
شدیم که ۱۵ تا 2۰ نفر پیشنهاد داده و در نهایت ۳ نفر 
به شورای فرهنگی معرفی شدند: سید حسن حسینی، 
محمدجواد شــاکر و محمدجواد ابوطالبی. 2۳ مرداد 
شورای فرهنگی در ساختمان ریاست دانشگاه برگزار و 
محمدجواد ابوطالبی، ورودی ۹۳ کامپیوتر و دبیر سابق 
SSC )انجمن علمی کامپیوتر(، به عنوان مسئول اردو 
تعیین شــد؛ گزینه ای که بارها در دانشــکده کامپیوتر 
نشان داده بود مرد کارهای بزرگ است و از رویدادهای 
متعدد و پیچیده ای سربلند بیرون آمده بود. ابوطالبی 
فقــط 4۰ روز تا اردو مهلت و کارهای زیادی برای انجام 
دادن پیــش رو داشــت. او اولین کاری کــه انجام داد، 
تعیین ستاد طرح ورودی ها - و نه اردوی ورودی ها - بود. 

قسمت سوم: سرگروه ها
علی لطفی، یکی از اعضای شورای ۱۱ نفره مسئول کل 
سرگروه ها شد. یکی از چالش های همیشه زیر ذره بین 
اردو انتخاب سرگروه ها بوده است. تصمیم شورا یا ستاد 
- نمی دانیم - بر این شد که فراخوانی منتشر و داوطلبان 
ســرگروهی را ثبت نام کند. 4۷۱ نفر داوطلب شدند در 
حالی که همه می دانستند حدود ۱۰۰ سرگروه بیشتر 
به مشــهد نخواهند رفت و پتانسیل نارضایتی باال بود. 
اما اولین پیام این لیســت غلط بــودن پیش بینی دکتر 
حســینی درباره سرگروهی در اردو بود. فقط 2۳ نفر از 
کل این جمعیت از میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
بودند. حتی اگر فرض کنیم همه آنها برای ســرگروهی 
مناسب بودند، آیا معاونت فرهنگی می توانست آن همه 
ورودی را با 2۳ نفر راهنمایی کند؟ اسفهالنی به روزنامه 
گفت: »دکتر حسینی فکر می کند فقط باید بچه ها را به 
زیارت و اردو برد در حالی که مخاطب اردو پر از ســوال 
است و مگر یک نفر می تواند به چند نفر پاسخگو باشد؟« 

این حرف درست بود.
اولیــن مرحلــه انتخــاب ســرگروه ها تعیین مســئول 
ســرگروه های هر دانشکده در قسمت پســران بود. »با 
مشــورت فعاالن دانشــجویی هر دانشــکده مســئول 
سرگروه های آن را به شورا معرفی کردیم.« این را سپهری 
به روزنامه گفت. پس از آن لیست هر دانشکده در قسمت 
پسران به یک شورای ۳ نفره داده شد و لیست دختران نیز 
به 2 عضو دختر شورای ۱۱ نفره تا افراد را انتخاب کنند. 
در قسمت بانوان مشکل زیاد نبود؛ داوطلبان کم بودند، 
ظرفیت هم کم بود و حاشــیه زیادی ایجاد نشد. اما در 
بخش آقایان این طور نبود. شورای ۳ نفره پسران متشکل 
بود از مسئول ســرگروه های هر دانشکده، مسئول کل 
ســرگروه ها )علی لطفی( و یک نماینده از شــورای ۱۱ 
نفره )محمدصالح ســپهری(. آنها برای انتخاب افراد 2 
منبع داشتند: رزومه و پرس وجو )رزومه ها را به پیشنهاد 
سپهری در روزنامه منتشــر خواهیم کرد زیرا می توانیم 
سوژه های جالبی در آنها پیدا کنیم(. کل فرایند انتخاب 
سرگروه ها که بســیار سخت و پیچیده  بود، نزدیک به 2 
هفته طول کشــید اما باز هــم اعتراض های زیادی را به 
همراه داشت. مثال درباره دانشکده شیمی گفته شده 

بود که اصال کسی در قسمت پسران داوطلب نشده است 
در حالی این طور نبود. همچنین به طور ملموسی طیف 
مشــهور به مذهبی میان سرگروه های پســر بر دیگران 
بسیار غلبه داشت. خیلی از افراد نیز میلیمتری انتخاب 
نشدند. در نهایت ۱۰2 نفر به عنوان سرگروه های اردوی 
مشهد در فهرست نهایی معرفی شدند. اما در این قسمت 

هم چند سوال مطرح است:
ÓÓ چرا فهرســت کل داوطلبان منتشر نشد؟ اعضای

شــورای ۱۱ نفره اعالم می کنند کــه چون در فرم 
ثبت نام اجازه این کار گرفته نشده بود، شاید برخی 

افراد در این مورد رضایت نداشتند.
ÓÓ چــرا 2 نفــر از اعضــای شــورای ۳ نفــره انتخاب

ســرگروه ها عضو شورای ۱۱ نفره هم بودند؟ اصال 
شــورای ۱۱ نفره چــرا هنوز در ایــن بخش حضور 
داشــت؟ جواب ســپهری به روزنامه این بود که بر 
اســاس طرح یا سند ورودی های جدید، شورا باید 
بر انتخاب سرگروه ها نظارت می کرد. باز سوال پیش 
می آید چرا شورا؟ چرا نماینده ای خارج از شورا نه؟ 
اســفهالنی گفت: »چون فرصت کم بود، تصمیم 
گرفتیم شورا که خود نماینده کل دانشجویان است، 

یک نفر را انتخاب کند«. 
ÓÓ موضوع دیگر پیش بینی نشــدن سیســتمی برای

فرایند اعتراض بود. یعنی کسی اگر انتخاب نشده 
بود، نمی دانســت باید با چه کسی، چه دفتری یا 
چه شماره ای تماس بگیرد و دلیل انتخاب نشدنش 

را بپرسد.
ÓÓ همان طور که پیش بینی می شــد، دکتر حسینی

به شــدت با تعداد ســرگروه ها مشــکل داشت. او 
که پیش خــود کال ۵۰ نفر برای تعداد ســرگروه ها 
در نظــر گرفته بود، پس از انتشــار فهرســت ۱۰2 
نفره سرگروه ها شوکه شــد. او می گوید که بارها از 
ابوطالبی خواهش کرده بود با هم در این خصوص 
صحبت کنند ولی ابوطالبی یا جواب نداده یا توپ 
را به زمین شــورای ۱۱ نفره انداخته بود. دلیل این 

رفتار ابوطالبی چه بود؟

قسمت چهارم: اردوی بی پول، بی قطار
دکتر حســینی آنقــدر از دســت کادر اردو ناراحت بود 
که شــب قبل از ثبت نام به بچه های معاونت آموزشــی 
گفت به اردوی مشــهد برای ثبت نام میز ندهند اما آنها 
اشتباه متوجه شدند و به تیم ثبت نام برنامه خانواده ها 
در تهران میز ندادند! این مســاله محض آبروداری حل 
شــد. ثبت نام برای اردو هم بسیار بیشتر از انتظار بود. 
نسبت به اردوی سال گذشته، بیش از ۱۰۰ نفر به تعداد 
ثبت نام شــده ها اضافه شــد و در کل 2۰۰ بلیت قطار 
کم آمد. دکتر حســینی می گوید که همــان روز اول از 
ابوطالبی تعهد گرفته بود اردو را با ۳۰۰ میلیون تومان 
جمع کنــد ولی با این تعداد ثبت نام، اعتبار اردو به ۷۰ 

میلیون تومان کسری خورده بود. 
استقبال زیاد دانشــجویان چند دلیل داشت که یکی 
از آنها هزینه کم اردو یعنــی 8۰ هزار تومان بود. عامل 
دیگر سرگروه هایی بودند که با خانواده ها و دانشجویان 

صحبت می کردند. خبرنگار روزنامه که به تاالر ۳، محل 
انتظار خانواده ها، رفته بود، شــنیده بود یک ســرگروه 
دختر به مادر یکی از ورودی ها می گفت: »اردو اجباری 
نیســت ولی اگر فرزندتان در آن شرکت نکند، در آینده 
بسیار اذیت خواهد شــد«! اگر ورودی جدید بودید، با 

شنیدن این حرف ثبت نام نمی  کردید؟!
کار اردو آنقدر باال گرفت که یکشــنبه شب، 2 روز پیش 
از برگزاری آن، شورای ۱۱ نفره در جلسه ای 4 ساعته با 
دکتر حسینی به بحث و حتی دعوا نشستند. حسینی 
معتقد بود که دانشــجویان عهدشــکنی کرده و بدون 
توجه بــه محدودیت ها اردو را بســته اند و هیچ تعاملی 
با معاونت فرهنگی نداشته اند. ضمن اینکه به گفته او 
قرار بود ابوطالبی، در صورت افزایش هزینه  ها، از بیرون 
دانشگاه کمک مالی بگیرد که او نتوانسته بود این کار را 
انجام دهد. یکی از نتایج آن جلســه این شد که ستاد با 
چند نفر از پدر و مادرهای ورودی ها تماس گرفت و برای 
اردو کمک مالی طلب کرد که شــکر خدا خیلی سریع 
این کار متوقف شــد. هنوز پیشنهاددهنده این طرح و 

متوقف کننده آن مشخص نشده است.

قسمت آخر: پایاِن باز یکشنبه؟
اردوی ورودی ها برگزار شــد. از آنچه در اردو گذشــت، 
بی خبریم چون برخالف پارسال اصال ظرفیتی از طرف 
ســتاد برای روزنامه، به عنوان یک رسانه، در نظر گرفته 
نشــده بود. معاونت فرهنگی هم چنین ظرفیتی برای 
روزنامه پیش بینــی نکرده بود. البته صبح سه شــنبه، 
روز حرکت قطارها، دکتر حســینی سردبیر روزنامه را به 
اردو دعوت کرد اما به دلیل عدم برنامه ریزی این دعوت 
رد شــد. موضوع پرونده هم فعال آنچه در اردو گذشت، 
نیست بلکه قصه ای است که باید برای ورود به قضاوتگاه 

روز یکشنبه آن را بدانید.
پس از جلســه اول شــورای ۱۱ نفره کــه روزنامه در آن 
حضور داشت، درها بسته شد و مسئوالن شورا هم دیگر 
به روزنامه جواب رسمی ندادند. ارتباط اذهان عمومی با 
اردو نیز به کانال شورا و صورت جلسات کلی آن محدود 
شد. پس از انتخاب ابوطالبی هم شورا کنار نرفت و ستاد 
و شورا مکمل هم شدند تا به روزنامه جواب ندهند. اواخر 
اردو هر سوالی از ابوطالبی پرسیده می شد، پاسخش 
این بود که بعد از اردو و بعد از اردو هم پاسخ را به جلسه 
یکشــنبه موکول می کــرد. آنجا همه می توانند ســوال 
کنند و نظرســنجی ها و ارزیابی اردو هــم ارائه خواهد 
شد؛ ارزیابی ای که به دســت خود برگزارکنندگان اردو 

انجام شده است. 
چشم ها به جلسه ساعت ۱۳ تا ۱۵ یکشنبه و آمفی تئاتر 
دوخته شــده اســت. باید دید که ابوطالبی، شــریفی 
و حســینی چــه جوابی به ســواالت خواهنــد داد؟ آیا 
قرار اســت مثل مســئوالن دولتی با جواب هایی کلی 
دانشــجویان را ســرافکنده کنند یا قرار است نتیجه آن 
تجربه ای برای راهنمایی مسئوالن بعدی اردو باشد؟ آیا 
پاسخ روشنی در خصوص سواالت مطرح درباره اردوی 
۹۷ یا حتی ۹8 خواهیم شــنید یا با پایانی باز جلسه را 

ترک خواهیم کرد؟
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فصل دوم: زندگی خصوصی شورا و ستاد

پرونــــــــــــــــــــــده



یه سوزن به داخلی، یه جوال دوز به خارجی
چی بپوشم؟

با گسترش فضای مجازی و پدید آمدن ارائه دهندگان خدمات متفاوت در دنیای دیجیتال، 
شــاهد ایجاد روش هایی هستیم که هدف آنها ساده کردن زندگی مشتریان و دسترسی 
آسان تر به چیزی است که مدنظر آنها قرار دارد. دنیای مد و پوشاک نیز از این موضوع عقب 
نمانده  و سعی کرده است که هرچه بیشتر خود را وارد بازار خرید و فروش های اینترنتی کند 
و از خرده فروشی سنتی فاصله بگیرد. یکی از فروشگاه های پوشاک که با نوآوری توانسته 
است بازار خوبی برای خود دست و پا کند، استیچ فیکس )Stitch Fix( است. این فروشگاه 

برای مشــتری های خود لباس ها و اکسســوری هایی می فرستد که فکر می کند او آنها را 
دوست دارد. مشتری آنها را که می خواهد، نگه می دارد و بقیه را پس می فرستد. در واقع 
این شرکت با استفاده از تحلیل داده های موجود، محصول را برای مشتری شخصی سازی 
و تجربه ای فراتر از فروشگاه های فیزیکی سنتی و خرده فروشی ها ارائه می کند. مشتری از 
اینکه یک کارشناس مد برای او کار تشخیص خرید را انجام می دهد، لذت می برد و راحتی 
و ســادگی خدمات را مورد تقدیر قرار می دهد.  بین شرکت های داخلی هم نزدیک ترین 
شرکت به کاری که استیچ فیکس انجام می دهد احتماال DigiStyle است. این فروشگاه، 
متفاوت با سایر فروشگاه های موجود، اقدام به ایجاد بازار فروش پوشاک و اکسسوری به 

صورت اینترنتی کرده است. 
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با افزایش نوسانات  گزارش
ارز در بــازار و بــه امیررضا درودیان

دنبــال آن کاهــش ارزش پــول ملی، 
بیتکوین و ارزهای دیجیتال دوباره به 
صدر اخبــار برگشــته اند زیــرا ادعا 
می شــود که در مــدت کوتاهی عده 
زیادی را به ثروت  رســانده اند. در این 
شماره قصد داریم شما را با ساز و کار 
کسب درآمد از این ارزها آشنا کنیم، 
البته مثل همیشــه توصیه ما به شما 
Don’t try this at home! :این است

بلوک اضافه کن، بیتکوین ببر
»اســتخراج بیتکویــن« کــه گاهی در 
فارسی »ماینینگ بیتکوین« نیز خوانده 
می شــود، فراینــدی اســت کــه در آن 
تراکنش هــای صورت گرفته در شــبکه 
بیتکویــن تایید و به دفتــر کل )یا همان 
بالکچیــن( افــزوده و بیتکوین هــای 
جدیدی بــه عنــوان پــاداش آن تولید 
می شــود. هــر کاربری با دسترســی به 
اینترنت و نیز برخورداری از سخت افزار 
مناســب می تواند به ماینینگ بیتکوین 
بپردازد. فرایند ماینینگ شامل روی هم 
گذاشتن تراکنش های اخیر در بلوک ها 
و تــالش برای حل یک مســاله پیچیده 
محاســباتی اســت. اولیــن کاربری که 
بتواند این مســاله را حل کند، می تواند 
بلــوک بعــدی را به بالکچیــن )زنجیره 
بلوکی( متصل کند و پاداش بگیرد. این 
پاداش می تواند در قالب کارمزد تراکنش 
)از تراکنش هــای اخیر قــرار گرفته در 
بلوک( و نیز بیتکوین های جدید باشد. 
اســتخراج بیتکویــن بــه صــورت کلی 
2 روش دارد کــه در ادامه آنها را شــرح 

می دهیم.

1. استخراج بیتکوین با استفاده از 
سخت افزار

بیتکوین هایــی که بــه ازای هــر بلوک 
تولید می شــود، »پــاداش بلــوک« نام 
دارد. پــاداش بلــوک بــه ازای هر 2۱۰ 
هزار بلــوک )حدود هر 4 ســال( نصف 
می شود. در ابتدای کار بیتکوین در سال 
2۰۰۹، پاداش بلوک ۵۰ بیتکوین بود و 
در ســال 2۰۱4 به 2۵ رسید. در نهایت 
در این شبکه شاهد حضور 2۱ میلیون 
بیتکوین خواهیم بود. شاید از خودتان 
بپرســید که حل کردن مســائل موجود 
در ماینینگ چقدر ســخت اســت. این 
مســاله به میزان توان رایانه های متصل 
به شبکه بستگی دارد. میزان دشواری 

این مسائل از ســوی یک پروتکل تغییر 
می کند. این تغییر پس از استخراج هر 
2۰۱۶ بلوک امکانپذیر می شود. هدف 
از این پروتکل، ثابت نگه داشتن آهنگ 
استخراج بیتکوین است. در نتیجه اگر 
توان پردازشــی بیشــتری به استخراج 
اختصاص داده شــود، ایــن پروتکل به 
دشــوارتر کردن مســائل می پــردازد تا 
اســتخراج هم دشوارتر شــود. اگر توان 
پردازشی زیادی از شبکه برداشته شود 
نیز عکــس این مســاله روی می دهد و 
مســائل ســاده تر می شــود و در نتیجه 

ماینینگ راحت تر خواهد شد. 

با رایانه شخصی به فکر ماینینگ 
نباشید!

در نخســتین روزهــای کار بیتکویــن، 
 )CPU( اســتخراج توســط پردازنــده
رایانه  هــای معمولــی و خانگــی انجام 
می شد. کارت گرافیک یا واحد پردازنده 
گرافیکــی )GPU( می توانــد فراینــد 
اســتخراج را به شــکل موثرتری نسبت 
بــه CPU انجام دهد. به تدریج کاربران 
بیشــتر بــه اســتفاده از GPU بــرای 
اســتخراج بیتکوین روی آوردند. البته 
 ASIC امروزه از سخت افزارهایی با نام
برای ماینینگ اســتفاده می شود. واژه 
ASIC مخفــف عبارت »مــدار مجتمع 
 Application-Specific( »ویژه کاربرد
Integrated Circuit( اســت و به طور 
خاص برای بیتکوین ماینینگ طراحی 
شده که اولین نمونه آن در سال 2۰۱۳ 
بــه بــازار آمــد. اســتخراج بیتکوین به 
شــدت رقابتی اســت و فقط در صورت 
آنکه با استفاده از  ASIC های پیشرفته 
صورت گیرد، می تواند صرفه اقتصادی 
داشته باشد. استفاده از پردازنده، کارت 
 ASIC گرافیک و یا حتی دستگاه های
قدیمی تــر موجب مصرف بســیار زیاد 

انرژی و در نتیجه عدم صرفه اقتصادی 
می شود.

ماینینگ جهان را گرم می کند!
سخت افزارهای ویژه استخراج بیتکوین 
گرمــای زیــادی تولید می کننــد. این 
گرمــا معمــوال دردسرســاز اســت و به 
همین دلیل اســتخراج کنندگان باید از 
ابزارهای ویــژه تهویه برای خنک کردن 
این سخت افزارها استفاده کنند. در این 
میان، برخی ماینرهای خوش فکر دست 
به نــوآوری می زنند و از ایــن گرما برای 
مقاصدی دیگر استفاده می کنند. برای 
نمونه، یک کانادایــی از این گرما برای 
گلخانه و نیز استخر سرپوشیده پرورش 
ماهی خــود بهره می گیــرد. همچنین 
یک اســتارت آپ در جمهــوری چک به 
بهره گیــری از ایــن گرما بــرای پرورش 
گوجه فرنگی در گلخانه روی آورده است. 

2. کلود ماینینگ یا استخراج ابری 
ارز دیجیتال

اســتخراج ابــری یــا کلــود ماینینــگ  
)Cloud Mining( به خرید سخت افزار، 
راه اندازی سیســتم های ماینینگ و به 
طور کلی پیاده سازی نیاز ندارد. در این 
روش شــما قدرت پردازش ســرورهای 
متصــل به هــم را بــا مبلغ مشــخصی 
از یــک شــرکت خریــداری می کنید و 
اســتخراج توســط این ســرورها انجام 
می شــود و ارز به دســت آمــده نیز پس 
از جمع شــدن به کیف پول شــما واریز 
می شــود. در ایــن روش تقریبــا هیــچ 
نیازی به داشــتن دانش فنــی نصب و 
اجرای دستگاه های استخراج ندارید و 
فقط براساس قراردادی که با آن شرکت 
بسته اید، مبلغی را پرداخت می کنید و 
مقدار مشخص Hash Power به دست 
 Hash Rate یا Hash Power .می آورید

به زبان ســاده یعنی ســرعت پردازشی 
که یک ســخت افزار می تواند در فرایند 

استخراج ارز داشته باشد. 
برخی از مزایا و معایب استخراج ابری به 

شرح زیر است.

مزایای استخراج ابری:
نبود نیاز به راه اندازی سخت افزارهای   •

پرسر و صدا در منزل
نبود نیــاز بــه پرداخت هزینــه برق   •

اضافی
نبــود نیاز به خرید ســخت افزارهای   •

گران قیمت استخراج ارز
نبود نیاز به پیدا کردن مشتری برای   •
ســخت افزارهای اســتخراج )به هر 
دلیلی اگر قصد فروش آنها را داشته 

باشید(
نبود نیاز به راه اندازی سیستم تهویه   •

مناسب
مشــکالت  بــا  نبــودن  درگیــر   •
سخت افزاری و نرم افزاری احتمالی 

مربوط به استخراج ارز

معایب استخراج ابری: 
ریسک کالهبرداری  •

غیرشــفاف بودن نحوه کار شرکت و   •
میزان درآمد واقعی

نبود یادگیری روش اســتخراج )اگر   •
برای شما مهم باشد!(

اینکــه  دلیــل  )بــه  کمتــر  ســود   •
ســرویس های ابری باید هزینه خود 

را تامین کنند(
احتمــال متوقــف شــدن فراینــد   •
اســتخراج بــه دلیــل نبــود توجیه 

اقتصادی برای شرکت
نبود کنترل و انعطاف پذیری  •

خطر داره!
با هر روشــی که قصد داشــته باشــید 
ارزهــای دیجیتال را اســتخراج کنید، 
البتــه  دارد.  وجــود  ریســک هایی 
بــا تصمیمات درســت، کســب ســود 
امکانپذیر اســت. قبــل از انجام چنین 
کارهایی بهتر است با کسانی که قبال در 
این زمینه فعالیت داشته اند، صحبت و 
از تجارب آنها استفاده کنید. هر روش 
درآمــد که به نحوی بــه اینترنت مربوط 
باشد، ریســک زیادی دارد. در تمامی 
مراحــل این کار امکان نفــوذ بدافزارها 
به سیســتم شــما وجود دارد و عواقبی 
کــه به تبع آن پیش خواهــد آمد، قطعا 

ناگوار خواهد بود. 

معادن طالی اینترنتی؛ روشی نه چندان آسان برای کسب درآمد

استخراج ثروت
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پایان یک ذهن زیبا
ایالن ماســک، بنیانگذار تســال، 4۵ روز برای 
کناره گیری از ســمت ریاست هیات مدیره این 
شرکت زمان دارد. ماسک همچنین به پرداخت 

2۰ میلیون دالر جریمه محکوم شده است. 
 )SEC( کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا
از توافق با ماسک برای کناره گیری او از سمت 
ریاســت هیات مدیره تســال خبر داد. ماسک 
همچنان مدیرعامل این شــرکت خواهد ماند، 
اما حداقل ۳ ســال نمی تواند به جایگاه فعلی 

خود بازگردد. 
ماسک که البته هنوز هیچ کدام از اتهامات وارد 
شده را رد یا تایید نکرده است، احتماال به عنوان 
مدیر ارشد اجرایی به فعالیت خود ادامه خواهد 
داد. قانونگذاران آمریکایی، این مدیر ارشــد را 
بعد از چندین توییت در مورد خصوصی کردن 
شــرکت و تامین سرمایه مورد نیاز آن، به گمراه 
کردن ســرمایه گذاران متهم کرده و خواســتار 
کناره گیری او از رهبری شــرکت خودروسازی 

تسال شده اند. 
SEC ادعــا می کنــد در آن زمــان ماســک 
می دانســته که ایــن معامله بالقــوه، نامعلوم 
اســت و پیامدهای زیــادی دارد. توییت های 
ماسک باعث شــده بود در زمانی کوتاه بهای 
ســهام تسال بیش از ۶ درصد افزایش پیدا کند 
و در نتیجه آن یک »اختالل قابل توجه در بازار« 

به وجود آید. 

فکرت را میخوانم!
دانشــمندان با به تکامل رســاندن یک شبکه 
ارتبــاط مغزی توانســتند کاری کنند که ۳ نفر 

افکار خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. 
افــراد حاضــر در این شــبکه ارتباطی، در یک 
بازی مشــابه »تتریس« )خانه ســازی( حضور 
داشــتند و باید با همــکاری یکدیگر و از طریق 
انتقــال افــکار خــود، بلوک هایــی را در جای 
مناسب می گذاشــتند. این شبکه ارتباطی بر 
پایــه مجموعه ای از مغزنگاره هــای الکتریکی 
یا EEG )برای نگاشتن فعالیت مغزی افراد( و 
محرک مغناطیسی مغز یا TMS  )برای ارسال 

اطالعات( استوار است.
این نوع ارتباط مغــزی کامال با تله پاتی تفاوت 
دارد و برقــراری آن وجــود تجهیــزات خاصی 
را می طلبــد. همچنین در مقطــع فعلی عمق 
بســیار محدودی هم دارد و در هــر لحظه تنها 
می توان برای انتقال یک بیت )bit( داده روی 
آن حســاب کرد. البته در آینده امکان افزایش 
شــمار افراد متصل به شبکه وجود دارد و شاید 
بتــوان از این طریق افــکار پیچیده تری را بین 

اعضا به اشتراک گذاشت. 

شیرین کاری

ماسماسک
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 : sharif_daily

 : sharifdaily

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

هفته گذشــته قرار  هزار قلم
نبود پراتفاق باشد، هاتف محقق

ولی چند رخداد مهم باعث شد فضای 
توییتر پر شود از نظرات مختلف شریفی 
بــا هــم توییت هــای  و غیرشــریفی. 
شــریفی ها را در هفته ای که پشــت سر 

گذاشتیم، مرور می کنیم.

#اجتماع_دشمن-شکن
روز پنجشنبه جمع بزرگی از بسیجیان 
سراســر کشــور تحت عنوان »رزمایش 
سراســری اقتدار عاشــورایی« دور هم 
جمــع شــدند. اجتمــاع در ورزشــگاه 
آزادی تهران با ســخنرانی رهبر انقالب 
و سردار قاســم ســلیمانی برگزار شد. 
اخبار و توییت های این اجتماع در شبکه  
مجازی با هشتگ #اجتماع_دشمن-
شــکن همراه بــود. تعــداد زیــادی از 
شــریفی ها نیز در این اجتماع شــرکت 
کردند و تجربه خود را از حضور در فضای 
متفــاوت ورزشــگاه آزادی به اشــتراک 
گذاشــتند. مثال یکی از شــریفی ها در 
مــورد آن گفته  بود: »امــروز هیچ کس 
در ورزشــگاه آزادی #تماشــاگر نبود. 
عملگرا ترین زنان و مردان این سرزمین 
رفتــه بودند تا بگویند تــا آخرین نفس، 
پا به پای رهبرشــان، #پای_کار_ایران 

خواهند بود«.

این ارز بی سامان
مــدت زیادی بود که قیمــت دالر دچار 
بحران شــده و بــدون وقفه و با شــیب 
زیاد در حال بــاال رفتن بود! دیگر برای 
خیلی ها پیگیری اخبار دالر جذابیتی 
نداشت و کاری بیهوده به نظر می رسید! 
مثال یکی از شــریفی ها در توییتر گفته 
بود: »دالر امروز به مرز ۱8 تومان رسید! 
به شــخصه در برابر قیمــت دالر خیلی 
بی تفاوت شــدم«. اما دوشــنبه قیمت 
دالر شکست و در یک روز کاهش ۳  هزار 

تومانــی را تجربه کــرد و در روزهای بعد 
هم به این سقوط خود ادامه داد و حتی 
خبرهایی به گوش رســید که در بعضی 
شهرها قیمت آن به زیر ۱۰ هزار تومان 
رسیده است. شــریفی ها به این اتفاق 
واکنش هــای مختلفی نشــان دادند و 
تعداد زیادی توییــت و ریتوییت از آنها 
دیده می شــد. عده زیــادی صف های 
مردم را برای فروش دالرهایشان مدنظر 
قــرار داده بودند و از این می نالیدند که 
مردم ما بر هر موجی سوار می شوند و با 
این کارشان به هر بحرانی دامن می زنند 
و بحران هــا را تشــدید می کنند. چند 
توییت با این مضمون وجود داشــت که 
کاهــش قیمت دالر ما را از اینکه قیمت 
نسبت به قبل هنوز هم خیلی باالست، 
غافــل کرده. مثال یکی از دانشــجویان 
گفتــه بــود: »روش خوبی شــده انگار 
دالر 4 تومنی رو میکنن ۱8 تومن ملت 

عصبانی میشن، دالر ۱8 تومنی میشه 
۱2 تومن ملت از شــادی جامه میدرن. 
چرا اینقدر راحت سرمون کاله میره؟« 
در یکی از کامنت هــای زیر این توییت 
دیدگاهی متفاوت وجود داشــت که در 
چند توییــت دیگر هم دیده می شــد؛ 
دیدگاه مدافعان قیمت باالی دالر. آنها 
عقیده داشــتند که قیمــت باالی دالر 
باعث افزایــش ظرفیت های صادرات و 
گردشگری در کشور شده است و یکی 
از دانشــجویان اقتصــاد شــریف گفته 
بود که امســال نسبت به پارسال ارزش 
صادرات دالری مــا ۱۳ درصد افزایش 
داشــته و این اتفاق ماحصــل افزایش 

قیمت دالر است.

قرمزهای ایرانی
شــبکه های  سه شــنبه  کــه  خبــری 
اجتماعی را تحت تاثیر قرار داد، پیروزی 

شــکوهمندانه پرسپولیس بر السد، آن 
هم در ورزشــگاه حریف قطــری، بود. 
بیشتر شریفی ها در توییتر از این اتفاق 
خوشــحال بودند و بــه یکدیگر تبریک 
می گفتنــد. بحث جالبی کــه در مورد 
هــواداری باشــگاه ها همیشــه مطرح 
اســت، بعد از این بازی هــم دوباره باز 
شــد: »چرا باید یک هوادار اســتقالل 
از برد پرســپولیس در بازی بین المللی 
خوشحال شــود؟!« نکته دیگر مدنظر 
کاربران توییتر در مورد این بازی این بود 
که پرسپولیس تعداد زیادی از بازیکنان 
اصلــی خود را - به دلیــل مصدومیت و 
محرومیــت - در اختیار نداشــت. مثال 
یکی از کاربران گفته بود: »بازی برگشت 
برانکو دفاع راسته« یا دیگری نوشته بود 
»یه کسایی امشب برا پرسپولیس اومدن 
تو زمین که بازی قبلیشون گل کوچیک 

با بچه محال بوده«. 

در توییتر

شریفی ها از دالر می گویند

my.preci0us

 

دیواره ساحلی ۱2 متری جزیره #هرمز
 12 m high #cliff of #Hormuz Island

pouya_ar96

اصال تو خورشــیدی؛ از این شعر تکراری تر ممکن 
اســت؟ اصال تو شــراره ای؛ نه همان خورشیدی؛ 
که پشــت ابر نمانده ای و نمی مانی و نخواهی ماند 
و نمانی خواه... ســی ها ســال می گذرد که بتوانم 
تشــدید بر ســالمتم بگذارم اگر تو بخواهی؛ و تو؛ 
آآآی تو؛ ناسالمت کرده مرا و سالمت می کنم من...

sajjad_naraghi

و کربالیی که دیگر آنجا نیستیم
#دلتنگ 

 ho3ein_afshar

به شــدت معتقدم اســاتید شــریف باید ســر 
کالس هایی بنشــینن و واحدهایی پاس کنن؛ 
ترجیحا در زمینه علوم و آداب اجتماعی، طرز 
برخــورد، نحوه حــرف زدن و دیگر ارزش های 

انسانی.

 mamreza33  

حریص به جهانی گرســنه است و قانع به نانی 
سیر. #سعدی

 Dana_Ghasempour

یوهان کرایوف فینال جام جهانی توی رختکن 
به تیمــش گفت: ایتالیایی هــا نمی تونن ما رو 
شکســت بدن ولی ما می تونیم بهشون ببازیم! 

#سقوط_دالر 

 Atishoon

یکم شــبای ددالین آف باشــید تا بقیه اعضای 
گروه کارها رو هندل کنن و آخر شب بیاین بگین 

مرسی ما دوس داریم.

 mr_slash_knower

دلم می خواد ســر کالس از اســتاد یه ســوال 
 جوندار بپرسم، بعد وسط جواب دادن پاشم برم 

بیرون

 Khom57

شــاید بگویید دیگر #رفاقت ها تهی شده اند و 
خرج کردن #مرام بی معناست، دوران پیچیدن 
و #سودمحوری است. از کجا می دانید؟ شاید 

آن دوردست ها هنوز #انسان پیدا شود.

 fezze_sharif

یک بغل حرف ولی محض نگفتن دارم...

اینستاگرام

توییتر

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ



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

 دانشگاه صنعتی شریف
   مدیرمسئول: محسن رستمی     سردبیر: محمد صالح انصاری 

   دبیر تحریریه: محمدجواد شاکر    تحریریه: حسین رجبی، عماد الدین کریمیان،  
 سحر بختیاری، محمد جوانمرد، هاتف محقق، محمد حسین هوائی،  

 حسین شاهرخی، زینب محبی، سارا   زمردی، محمدجواد هاشمی،
 سپهر حجازی، پیمان ملک محمدی، امیررضا  درودیان، فراز مالجعفری

   مدیر فنی و هنری: سامان موحدی       ســرویس عکس:  میالد مظفری    صفحه آرا: 
سیدسبحان علی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: الله غزالی     

   مدیر اجرایی: صابر حشمتیان       مدیر داخلی: سیمین آبادی

شرح هجران
بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل

بی روی توام، نه عقل بر جاست، نه دل
این غم که مراست کوه قاف است، نه غم

این دل که ُتراست، سنگ خاراست، نه دل
)رودکی، قرن سوم، رباعیات(

صفحـــــــه آخـــــــــر

911****0913: هر روز مسجد افتادم، هیچ خبری 
نیست. چند ساعت نبودم، احمدی نژاد اومد. واقعا 

شانسم نداریم ما...
  شــما یــک نفره تعریف شــانس رو عوض 

کردی اصال!

922****0910: شریف ۱۳۰۰ رو پسندیدم
علی برکت  الله

  شما یک تنه سطح کل مخاطبان رو توی 
ذهن ما پایین آوردی!

014****0910: آقــا ایــن رادیوتــون چی شــده؟ 

 مــا نگرانشــیم خدایــی، اگــه تصادف کــرده بگین 
به ما.

  واال این اتاق بغلن. می بینیم هر از گاهی 
یــه صداهایی مــی آد، ولــی نمی دونیم چــه خبره. 

ایشاال که خیره! 

اس ام اس

عکس و مکث
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هفته ای که گذشت بحث ترکیدن 
حباب هــا خیلی داغ بــود؛ آنقدر 
داغ که عده ای هم همراه حباب ها 
ترکیدنــد! برخــی هــم کال دچار 
حباب گرفتگــی شــده اند )نوعی 
ســندرم خطرناک که هــر تغییری را به حبــاب تعبیر 
می کند و پزشکان از اینها قطع امید کرده اند(. برخی  
هم گفتند شاید به خاطر حضور هفته گذشته برخی ها 
در دانشــگاه شــریف )که دالر به همت آنهــا از هزار به 
۳۵۰۰ پرید!( قرار اســت آرامش به بازار )با آشــفتگی 
بخوانید!( برگردد. یک تئوری هم این اســت که خود 
مردم این کار را با خودشان می کنند. یعنی ۷۰ میلیون 
آدم یک شبه خوابیدند و صبح تصمیم گرفتند انگشت 
فروکنند توی حبابی که خودشان درست کرده بودند. 
آنقدر این رویکرد علمی است که من دوست دارم خودم 
را حلق آویــز کنم. یکی از دوســتان من هم از نیویورک 
زنگ زده که اینجا در وال استریت مردم ریخته اند برای 
خرید ریال چون واقعا نگران آینده فرزندانشان هستند! 
یک راننده اسنپ هم گفت »کار خودشونه«. جمله اش 

خیلی به دلم نشست ولی وقتی پیاده شدم، نفهمیدم 
»خودشــون« منظورش دقیقا چه کســانی است، به 

خاطر همین به او امتیاز یک دادم!
حــاال از اینها بگذریم، زندگی در میان حباب ها خیلی 
هیجان انگیز است و شاید برای همین است که کودکان 
از بازی با حبــاب صابون لذت می برند. حتی حضرت 
حافظ هم جایی گفته است: حباب وار براندازم از نشاط 
کاله! )که بعید می دانم منظورش خوشــحالی ناشی 
از کالهبرداری بــوده(. فکر کنید چقدر کســالت آور 
بود اگــر بی حباب می ماندیــم! آن وقت بایــد درباره 
چی حــرف می زدیــم؟ مگر تا کــی می تــوان درباره 
 حاشــیه های داوری بازی تراکتورسازی و پرسپولیس 

بحث کرد؟ 
نکته جالب تر درباره حباب این است که هم تشکیل و 
هم ترکیدن آن معموال به ضرر همه مان می شــود )این 
یکی از مسائل حل نشــده ریاضیات است: چرا وقتی 
یک چیزی باال می رود، ما پایین می آییم و وقتی پایین 
می آید، باز هم مــا پایین می مانیم؟(. قدیمی ها به آن 
می گویند چوب دوســر...! )آها یادم آمد: طال، چوب 

دوســر طال( چــرا باید عده ای با کاهــش دالر تصمیم 
بگیرند که بروند یک گوشه ای بیفتند و سکته بزنند؟! 
واقعا باید این عده را زودتر دســتگیر و به مردم معرفی 
کرد. من حتی آدم می شناسم رفته المپ های حبابی 
خانه اش را از ترس ترکیدن عوض کرده! البته من فکر 
می کنم ما همیشه نیمه خالی لیوان را می بینیم و خب 
علتش این اســت کــه نیمه دیگر لیوان هم بر اســاس 

تجربه خالی بوده! 
خــود من پیش بینــی می کنم کار به جایی برســد که 
همیــن چهارشنبه ســوری، ما اســکناس های ۱۰۰ 
دالری را زنده زنــده داخل آتش بیندازیم تا آن حباب 
لبخنــد دروغین پرزیدنت بنجامیــن فرانکلین! برای 
همیشــه بترکد. بعد ریال هایمان را در ۷ پستوی تو در 
تو قایم می کنیم و بعد هم چون تفریحی نداریم، شروع 
می کنیم به ســاخت حباب بــرای چیزهای مختلف! 
مثــال حباب مــرغ، حبــاب خروس، حبــاب چیپس 
سرکه نمکی یا حتی حباب واحد پول کشور موریتانی! 
فقط محض هیجان. باور بفرمایید. می گویید نه؟ این 

خط و این نشان!

زندگی هیجان انگیز در حباب ها!

 اینا چرا اینقدر دور من 
جمع شدن؟

 چرا همه میخوان با من 
سلفی بگیرن؟

یعنی اینقدر من محبوب 
هستم هنوز؟

دوقطبی های دوست نداشتنی
از زمانی که در این دانشگاه 
یــم،  کرده ا بــاز  چشــم 
دوقطبی هــای دانشــگاه 
چشممان را کور کرده اند. 
هر اتفاقی کــه افتاده و هر 
جنبشــی که ایجاد شــده اســت، ملت بسان 
بارهای الکتریکی به 2 قطب تقســیم شــده و 
شــروع کرده اند به وارد کردن نیرو بر همدیگر. 
حتــی گاهی قطــب ســومی از دل یکی از آن 
2 قطب اولیه ســر برآورده اســت کــه یا به نقد 
دوقطبی ایجاد شده می پردازد یا دنبال مقصر 
می گــردد و دوقطبی را نقد می کند. اما از آنجا 
کــه می دانیــم بارها در طبیعت 2 نوع بیشــتر 
نیســتند، دســته ســوم هم بی طرف نیست و 
طبیعتا به یکی از 2 قطب اولیه در دل گرایشی 
نــدارد و از دیگری - خــودآگاه یا ناخودآگاه - 

حمایت می کند. 
دوقطبی جدید شریِف پرماجرا هم حول شریف 
پالس شــکل گرفته  اســت. عده ای شــده اند 
منتقد سرســخت پالس و عده  دیگر هم آنها را 
نقد می کنند و گروه سوم 2 گروه پیشین را. این 
داستان مدتی موجبات سرگرمی بارهای خنثی 
را فراهم می کند؛ بارهایی که هرچقدر ۳ گروه 
مذکور بر ســر و صورت یکدیگــر بزنند و جامه 
بدرند، آخرسر بر ســر میزهای شریف پالس با 
رفقای خود پپرونی و پاستا می خورند و نوشابه 

قوطی سفارش می دهند. 
ظاهرا در این دوقطبی نسبتا تازه نقد مجموعه 
شریف پالس نسبت به حمایت از آن باکالس تر 
است. در این میان آنقدر نشریات متعدد سطح 
دانشگاه از حقوق دانشجو نوشته اند که حقوق 
آن صاحب و کادر متضرر به کل فراموش شــده 
و آنقدر پرچم حمایت از دانشــجو برافراشته اند 
که مِن دانشجو هم دیگر جدی شان نمی گیرم. 
قســمت جالــب ماجرا آنجاســت کــه در کنار 
بدگویی هــا از پــالس، از کیفیــت و سیســتم 
»آیدا«ی قدیم دانشگاه به نیکی یاد می شود. 
ما کــه از آیدای قدیم فقط معمــاری افتضاح، 
شلوغی همیشگی، کیفیت  فاجعه و اخالق های 

عجیب و غریب یادمان می آید.
قطب های گرامی! ما امروز دانشــجو هســتیم 
و فردا نیستیم. شــاید من و شما فردا پیمانکار 
بخش خصوصی در یک سیستم دولتی باشیم 
که برایمان ســقف قیمت تعیین می کند و ازما 
در وضع نابســامان اقتصــادی، انتظار ثبات و 
حتــی کاهش قیمت دارد. شــاید مــا هم گیر 
دانشــجویانی مثل خودمــان بیفتیم که حین 
ضرر بر ما بتازند. حداقل کاری که از دســت ما 
برمی آید، عدم قضاوت های مع الفارق و اشتباه 
)مثل مقایسه پالس و آیدا( و نیز نقد ریشه های 
درست مساله است. ریشه هایی مثل این که آیا 
پالس باید متعلق به بخش خصوصی باشــد؟ 
آیا کف قیمت ها با وارد کردن رقیب برای پالس 
تغییر خواهدکرد؟ و آیا با تحریم پالس، عایدی 

نصیبتان می شود؟

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به دالر! به تکه ای کاغذ که زندگی خیلی ها همراه آن باال و پایین می شود، 
به آنهایی که با سقوط آزاد آن سکته کردند و کارشان به بیمارستان کشــید، به قیمت هایی که با دالر رفت آن باالها 
ولی همراهش برنگشــت پایین، به دانشــجویی که یک عمر برنامه  ریزی برای رســیدن به رویاهایش بر باد رفت و 
تصمیم گرفت همین جا دنبال یک لقمه نان بدود، به پدری که با کاهش قیمت دالر لبخند به لبش نشســت چون 
فکر می کرد داروی فرزند بیمارش هم کمی ارزان خواهد شــد. تقدیم می شــود به اقتصادمــان که در هیچ یک از 

تئوری های علم اقتصاد نمی گنجد.

تقدیم می شود به ...
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