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 نظر دانشجویان درباره 
مرکز مشاوره دانشگاه چیست؟

تگرگی نیست
مرگی نیست 4و 5

مشاوره مختص آدم های ضعیف نیست
یکــی از آن ویژگی هایــی کــه ملــت ما و فرهنــگ ما را 

علی عباسی

اســتثنایی کرده، این اســت که اکثر مردم ما در زمینه 
پزشــکی صاحب نظرند. کافی اســت در جایی بگویید 
»معــده ام درد می کند«. ناگهان ســیلی از تحلیل ها و 
توصیه ها به ســمت شما سرازیر می شود و در این میان 
به سختی از زبان کسی خواهید شنید: »من که متخصص نیستم، به پزشک 
مراجعه کن«. این مسأله در مورد امر »مشاوره« به مراتب شگفت انگیزتر است، 
چراکه تقریبا صد در صد مردم در مســائل روان شناسی از »ازدواج« گرفته تا 
»مشــاوره تحصیلــی« و »اصــول ارتباط بــا اطرافیان« خــود را متخصص و 
صاحب سبک می دانند. به راســتی چرا در کشور ما این گونه است که حتما 

باید پای اعتیاد، خودزنی یا طالق در میان باشــد تا کســی به روان شــناس 
مراجعه کند؟ چرا کســی برای پرسش در مورد نحوه رفتار با همسر، تصمیم 

برای مهاجرت یا نحوه تربیت فرزند نزد روان شناس نمی رود؟
این مســأله دالیل گوناگونی دارد؛ اول اینکه مردم هنوز رشته روان شناسی و 
مشاوره را به عنوان یک »علم« نپذیرفته اند و به یافته های آن اعتماد ندارند. 
دیگــر اینکه یک باور عمومی در جامعه ما شــکل گرفته که »روان شــناس ها 

خودشان هزار و یک مشکل روانی دارند!«
از طرف دیگر باوری در میان جامعه، خصوصا اقشار مذهبی و سنتی کشور 
رایج است که »روان شناسی یک علم غربی است و اکثر روان شناسان با پیروی 
از فروید می خواهند آزادی جنسی و ارتباط نامشروع را رواج دهند، پس بهتر 

است به جای آنها به روحانیون مراجعه کنیم!«  آخرین و مهم ترین دلیلی که 
می توان به آن اشاره نمود موضوع »برچسب« است. گاهی مردم به اشخاصی 
که به روان شــناس یا روان پزشک مراجعه دارند طوری نگاه می کنند که انگار 
او یک بیمار »روانی« است یا آن قدر ضعیف و ناتوان بوده که نتوانسته از پس 
مشکالت خودش برآید. هر چند این معضالت روز به روز در حال کمرنگ شدن 

هستند اما تا رفع کامل این موانع راه بسیار در پیش داریم.
به قول بزرگی »هر جا صحبت از تصمیم گیری شــود، پای یک مشاوره خوب 
نیز باید در میان باشد«. موفقیت یا عدم موفقیت شخصی و جمعی ما در گرو 
تصمیم های امروز ماست که اگر بدون مشورت با اهل آن انجام شود می تواند 

فرصت هایی طالیی را از ما سلب کند.
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»به روز«ترین
هفته گذشــته به مناســبت والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز 
مادر، گروه های مختلف مراســم های زیادی در دانشــگاه برگزار 
کردند. در این میان یکی از برنامه هایی که توجه ما را به خود جلب 
کرد، غرفه های مد و پوشــش ایرانی اســالمی و لــوازم و زیورآالت 
دخترانه روبه روی ســلف دختران بود کــه هیأت الزهرا )س( به راه 
انداخته بود. در کنار تحسین هیأت که به فکر دختران شریف است، 
بهتر بود در کنار این غرفه ها تالش بیشــتری برای حل مشکالت 
فراوان دختران در دانشــگاه نیز انجام شــود. البته در این صورت 

هیأت از جایزه »به روز«ترین ما بی نصیب می ماند. 

»سکوت عالمت رضاست«ترین
چند وقتی اســت که مســأله امنیــت دانشــجویان، به خصوص 
دانشجویان خوابگاهی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. 
روز سه شنبه گروهی از دانشجویاِن خوابگاه های بزرگ دانشگاه با 
در دست داشتن پالکارد اعتراض خود را به عدم امنیت و بی توجهی 
مسئوالن دانشگاه نســبت به پویش دانشجویی »امنیت نداریم« 
نشان دادند. مدتی قبل نیز نامه ای خطاب به دکتر فتوحی از سوی 
این پویش به امضای 2400 نفر از دانشــجویان رسید اما پاسخی 
دریافت نشد؛ گویی دانشگاه از وضعیت امنیت رضایت کافی دارد 

و به دنبال عنوان »سکوت عالمت رضاست«ترین است. 

اکران مستند »خوش درخشید ولی...« 

خاطرات مشترک سمپادی ها
 استفاده غیر مجاز 

از عناوین علمی
مطابق قانون استفاده هر فرد برای 
خــود از عناویــن علمــی مثــل دکتر، 
مهنــدس و... کــه شــرایط اخــذ آن بر 
اســاس قوانین و مقررات مربوط تعیین 
می گردد، مستلزم داشتن مدرک معتبر 
از مراکز علمی و دانشــگاهی داخلی یا 
خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه های 
علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی و شــورای 
عالی انقالب فرهنگی است. مرتکبین 
اســتفاده غیر مجــاز از عناوین علمی 
مذکور به مجازات سه تا یک سال حبس 
یا جزای نقــدی از یک میلیون و پانصد 
هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم 

خواهند شد.
تبصره ـ اســتفاده غیر مجاز از عناوین 
فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری 
یا در تبلیــغ عمومی از طریق وســایل 
ارتباط جمعی ماننــد رادیو، تلویزیون، 
روزنامه، مجله، تارنما )سایت( یا نطق در 
مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی 

خواهد بود.
در جرم مذکــور، مرتکب باید از عناوین 
علمی، اســتفاده غیر مجــاز نماید )نه 
عناوین شــغلی(، از این رو اســتفاده از 
عناوینــی مانند وکیــل و قاضی و غیره 
مصداق رکن مادی این جرم نبوده، لذا 
از شــمول مقررات مــاده واحده خارج 
خواهد بود. مطابق ماده واحده مذکور، 
صرف داشتن مدرک دانشگاهی، اجازه 
اســتفاده از عنوان علمی را به شخص 
نخواهــد داد، بلکه دارنــده مدرک باید 
مدرک دانشــگاهی خویش را از یکی از 
مراکز یا دانشگاه های داخلی یا خارجی 
یــا شــعب آنهــا در داخل کشــور اخذ 
نموده باشــد که حســب مورد، به تأیید 
مراجع ذی صالح رسیده باشد. بنابراین 
چنانچه فــردی از یکی از مراکز آموزش 
عالی خارج از کشــور مبــادرت به اخذ 
مدرک دانشگاهی نماید، تا زمانی که از 
مراجع مربوطه اعتبار مدرک تحصیلی 
وی احراز نگردد، حق استفاده از عنوان 
علمی دکتر و نظایر آن را نخواهد داشت.

دانشجوی باکیفیت خارجی
به نقل از خبرگزاری شفقنا، رئیس دانشگاه صنعتی 
شــریف، جناب دکتــر محمود فتوحی در نشســت 
هم اندیشــی طرح »ارتقــای ۵ دانشــگاه و ۵ واحد 
پژوهشی برتر کشــور به تراز بین المللی« بیان کرد: 
»یکــی از معیارهای دانشــگاه ها بــرای بین المللی 
شدن، پذیرش دانشجوی خارجی اســت. دانشجویان خارجی 
که به ما مراجعه می کنند، اکثرا دانشــجویانی هستند که کیفیت 
ندارند. پذیرش این دانشجویان با کیفیت کم، دانشگاه های ما را 

به سقوط می کشاند.« 

بنده به عنوان یک دانشــجوی شــریفی حــدس می زنم یکی از 
دالیل اصلی نیامدن دانشــجویان باکیفیت خارجی به دانشگاه 
ما، جفت غذای شــنبه های سلف است. شما به یک دانشجوی 
معمولــی بگــو امروز غــذای ســلف لوبیاپلو و خورشــت کرفس 
است، از درون ترک می خورد؛ چه برسد به دانشجوی با کیفیت 
خارجی.  از طرف دیگر فکر کنید دانشــجوی باکیفیت خارجی 
در خوابگاه های دانشــگاه ساکن شود، به نظر شما آیا می تواند 
هیجانات مســیر دانشــگاه تا خوابگاه یا همزیستی با ساس ها 

را هندل کند؟

دوشنبه گذشــته، آمفی تئاتر مرکزی میزبان اکران 
مستندی ســاخته یکی از دانشجویان کارشناسی 
دانشــگاه صنعتی شــریف بــود؛ مســتندی 7۵ 
دقیقه ای که به قول آقای عرفان فرهادی، سازنده  

فیلم کمی »آشفته« بود.
هدف نخست ساخت این مستند، ثبت هفت سال زندگی یک دوره 
از ورودی های مدرســه شهید اژه ای 1، نخستین مدرسه  سمپاد 
اصفهان بوده است اما بعد از بارها تجدید نظر در تدوین و محتوای 
این فیلم، تغییراتی در آن اعمال شــده که آن را بسیار فراتر از یک 
کلیپ فارغ التحصیلی دبیرستان می برد و در آن موضوعاتی مطرح 
می شود که نه تنها بین دانش آموزان آن مدرسه  خاص، که بین تمام 
افرادی که آن دوران را گذرانده اند، مشــترک اســت؛ موضوعاتی 
مثل خاطرات، دوستی های کمرنگ شده قدیمی، ارزش لحظات 
و جادوی زمان. مثال همه  ما دوســتانی داشته ایم که از آنها به هر 
دلیلی دور شده ایم و نیازی نیست همکالسی عرفان فرهادی بوده 
باشیم تا احساسی را که در آن فیلم جریان دارد، درک کنیم یا همه 
ما به زمان و آنچه از او بر می آید، اندیشــیده ایم!  همچنین در یک 
بخش از هفت بخش )به نیت هفت سال راهنمایی و دبیرستان( این 
مستند که به نام روزهای هفته تقسیم بندی شده، به بحث سمپاد 
و قضایای انحالل آن و فراز و نشــیب های زندگانی این ســازمان 
پرداخته است. همچنین این مستند روایتی است از سمپاد ولی 

این بار از زبان کسانی که به آن تعلق داشته اند.

با وجود تمام تغییراتی که در نسخه اولیه این مستند ایجاد شده، 
همچنان بخش قابل توجهی از آن حول خاطرات آن مدرسه خاص 
و حتی ذهنیات سازنده می چرخد. انگار که عرفان فرهادی نیازی 
به سانســور کردن ناخودآگاهش ندیده و با صداقت تمام و بدون 
جعل واقعیات، آنچه را که در خاطراتش از آن دوران برجســته تر 
دیــده و آنچه را که در فکرش با آن درگیر بوده به زبان خود، یعنی 

هنر هفتم، با دیگران بازگو می کند. 
برای ســاخت این مستند از نماهایی از مدرسه و دانش آموزانش 
و مصاحبه هایی با آنها، صحنه هایی از فیلم های شناخته شده یا 
نشده، برنامه های تلویزیونی و نهایتا به صورت دست ودلبازانه ای 
از اشــعار خیام استفاده شده. شــاید تمام آنچه گفته شد، دلیل 
»آشفتگی« این فیلم باشد ولی قطعا این آشفتگی هم از جنس 
همان آشفتگی ای است که در افکار ما هست. می شود گفت که 
این آشفتگی هم به راحتی با اذهان ارتباط برقرار می کند و بر دل 
می نشیند. این اکران مزین به حضور میهمانانی مثل جناب حازم 
فریپور و زهره ضیاءالملکی بود که خدماتشان به مجموعه سمپاد 
برای بســیاری از شریفی ها شناخته شده است.  قرار است تمام 
درآمدی که از فروش بلیت های این مســتند حاصل شد، صرف 
برگزاری کارســوق ریاضی در سیستان و بلوچستان شود. شاید 
همین که یک دانشجوی سال سومی هنوز هم دغدغه کارسوق 
را در ســمپاد اســتانی دور از خانه اش در دل دارد، یکی از همان 
چیزهایی است که سمپاد را از آموزش و پرورش متمایز می کند.

نیم واحد 
حقوق

ترین ها

شریف 
نیوز

رضا علیپور

سخن 
مسئولین

پویا طالبی

گزارش

شنبه
اکران فیلم

کانون سینما فیلم برگزیده در مراسم 
اسکار »blackkklaman« را ساعت 17 
در آمفی تئاتــر مرکزی اکــران می کند . 
 برای تهیه بلیت به مقابل سلف مراجعه 

کنید.
نمایشگاه صنایع دستی

نمایشــگاه صنایع دســتی میناکاری 
روی ســفال از ســاعت ۹ تا 1۹ روبروی 

ساختمان ابن سینا برپا می شود.
جشنواره صنعتی مکانیک

این هفته برنامه های جشنواره صنعتی 
مکانیک آغاز می شود. اولین برنامه این 
جشنواره »نشست گفت وگوی صنعتی« 
است که ساعت 1۵ تا 1۸ در سالن جابر 

برقرار است.

دوشنبه
اهدای خون

خیریه فردای ســبز به منظور تســهیل 
اهــدای خــون بــرای دانشــگاهیان، 
برنامــه اهــدای خون را در ســاختمان 
شــهیدرضایی برگــزار می کنــد. برای 
ثبت نام و دریافــت زمان اختصاصی به 

fsabzstudents@ مراجعه کنید.

سه شنبه
غرب شناسی

بســیج دانشــجویی با همکاری حوزه 
شــریف، کالس »غرب شناســی« را با 
ارائه  حجت االســالم بابایی از ســاعت 
1۶ تا 1۸ در دفتر بسیج برگزار می کند.

سیر تحول شعر معاصر
جلسه بررســی سیر تحول شعر معاصر 
فارســی با ارائه دکتر سامان جواهریان 
از ســاعت 1۵ تــا 1۶:۳0 در ســالن 
کنفرانــس ســاختمان شــهیدرضایی 

تشکیل می شود.

پنجشنبه
کارگاه خودشناسی

کارگاه  دانشــگاه  مشــاوره  مرکــز 
از  را  »خودشناســی و خودآگاهــی« 

ساعت ۸ تا 17 برگزار می کند. 
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فاطمه 
زرگرباشی
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امنیت را جدی بگیریم
کمتر پیــش می آیــد کــه هفته ای 
در دانشــگاه بگــذرد و خبــری از 
خفت گیری و دزدی یا حداقل آزار و 
اذیت دانشجویان در اطراف دانشگاه 
و خوابگاه شنیده نشود. دانشجویی که 
با هزار امیــد و آرزو وارد یکی از بهترین 
دانشــگاه های صنعتی کشــور شده و 
کیلومتر ها دورتر از خانه و خانواده اش 
اســت، حاال بزرگ ترین دغدغه اش این 
شــده که چگونه در مســیر خوابگاه از 
گوشــی موبایل خود مواظبــت کند تا 
مورد سرقت قرار نگیرد و همین اگر او را 
مایوس نکند، قطعا دل سرد خواهد کرد.
مســأله امنیــت در اطراف دانشــگاه و 
خوابگاه چیزی نیســت که نیاز به جار 
زدن داشته باشد؛ به هرحال مسئوالن 
این دانشــگاه هم خــواه ناخواه در این 
محله تردد دارند و قطعا در مورد ناامنی 
منطقه بســیار شــنیده اند اما در طول 
ســال ها دســتورالعمل و راه حلی برای 
ایــن معضــل ارائــه نداده انــد. در این 
خرج های کالن، اختصاص بودجه ای 
متناسب به مدت چندسال برای ساخت 
خوابگاهــی جدیــد در محیطی بهتر و 
امن تر شاید کار منطقی به نظر می رسید 
کــه در بلندمدت مســأله را حل کند اما 
بــا بی توجهی، االن مســأله بــه قدری 
حاد شــده که صــدای دانشــجویان را 
درآورده و کمپیــن #امنیت_نداریم در 
کمتر از یک روز هــزار نفر عضو گرفته و 
بیش از دو هزار نفر خطاب به ریاســت 
دانشــگاه نامه امضا کردند و خواســتار 
برقــراری ســرویس حمل و نقــل برای 
دانشجوبان شــده اند. راه حلی موقت 
که شــاید بهترین راه نباشــد اما الاقل 
در کوتاه مدت جوابگوی دانشــجویان 
خواهد بود تا زمانی که مشــکالت این 
پیشنهاد هم کم کم نمایان شود. با این 
حال طرح های ارائه شــده باید حمایت 
شــوند اما ضمن آن مسئوالن دانشگاه 
باید بــه فکر چاره ای دائمــی برای این 
مشکل باشند که به جای نادیده گرفتن 

صورت مسأله، آن را حل کند.
کمپین، نامه و اعتراض علنی دانشجویان 
در خوابگاه ها نشان دهنده این است که 
این معضل مثل آتشــی زیر خاکستر در 
حال فوران کردن است و باید هرچه زودتر 
پاسخ مناسبی به آن داده شود؛ مسأله ای 
 )edu( مثــل امنیت و ســایت آمــوزش
چندین ســال اســت مشــکل عمومی 
دانشگاه شده اند و انگار جنجال خبری 
تنها چاره دانشجویان برای مطرح کردن 
حرف هــا و خواسته هایشــان در ایــن 
زمینه شده  است. از مسئوالن دانشگاه 
تقاضا داریم قبل از اینکه اتفاق ناگوار و 
غیرقابل بازگشتی برای کسی رخ دهد، 
آستین هایشان را برای حل این مشکل 

باال بزنند.

هفته گذشته برنامه های دانشگاه رنگ و بویی 
دخترانه داشــت؛ همزمان بــا میالد حضرت 
زهرا )س( و روز مادر و همچنین روز مهندس، 
محور اصلی اکثر برنامه های دانشجویی، نقش 
زن در جامعــه و مخاطب اصلــی آن دختران 
دانشگاه بود. بسیج دانشجویی خواهران از شنبه تا سه شنبه 
سلسله نشست های »زن، موفقیت، جامعه« را هر روز ظهر 
در فضای بین ساختمان نهاد و سلف برگزار می کرد و کنگره 
فاطمی هیأت الزهرا )س( نیز در کنار جشــنواره فاطمی، 
ویژه برنامــه والدت حضــرت زهــرا )س( را روز دوشــنبه در 

آمفی تئاتر تدارک دیده بود.

هزار و یک راه رفته
نشســت های »زن، موفقیــت، جامعــه« قصد داشــت به 
پرســش هایی درباره مســیر موفقیت دختران در جامعه و 
ارتباط بین جنسیت و نقش و تأثیر فرد در جامعه بپردازد و در 
همین زمینه میزبان 4 زن موفق بود تا تجربه های خودشان 

را با دختران دانشجو به اشتراک بگذارند.
مهمان روز اول، خانم ســعیده قدس، بنیان گذار موسسه 
خیریه محک بود. خانــم قدس در صحبت هایش زن بودن 
را عامل عدم موفقیت نمی دانســت و عقیده داشت که اگر 
شــرایط یک سازمان با نگرش من مغایرت دارد، باید خودم 
را با آن شــرایط تطبیق دهم یا برای تغییر آن شرایط تالش 
کنم. او غر زدن به وضعیت موجود را نمی پسندید و می گفت 
هرکس از وضعیت موجود راضی نیست، باید راه حلی بیاورد 
که خودش در آن سهیم باشد. روز دوم خانم شبنم یزدانی، 
مدیر کل کسب و کارهای فضاپایه سازمان فضایی ایران به 
شریف آمد و از فرصت های فراوان کار در ایران گفت. یزدانی 
به دانشــجوها توصیه کرد بعد از فارغ التحصیلی به دنبال 
ایجاد شغل و کارآفرینی باشند و همچنین در کنار تحصیل 
به شناسایی تفکرات و روحیات خود بپردازند. به گفته او امید 
از جمله صفاتی است که باید برای تقویت آن در وجود خود 
تالش کنیم: »من هیچ وقت تبعیــض بین زنان و مردان در 
محیط کاری ندیده ام. دید منطقی و شایسته ساالری بوده 
است. باید خود فرد شایستگی داشته باشد تا دیده شود«.

خانــم آزاده داننده، کارآفرین و مدیرعامل شــرکت فناوران 
اطالعات بهاران روز دوشــنبه به بیان فاکتورهای مختلف 
موفقیت پرداخت و توصیه به »کاِر درســت کردن« در کنار 
»درست کار کردن« داشت. خانم داننده بر اهمیت خانواده 
تأکید کرد و عقیده داشــت با درک متقابــل، برنامه ریزی و 
پشتیبانی خانوادگی همه کارها قابل انجام است: »قوانین 
در حوزه کســب و کار اصال جنسیتی نیست و هرچه وجود 
دارد در ذهن و فکر ماست و ریشه در مسائل فرهنگی دارد. 
این بســترهای اجتماعی باید اصالح شود. اما شما به این 
فکر کنیــد که خودتان با چه ظرفیتی می توانید به ســمت 
کار بروید«. خانم نرگس فالح، اســتاد دانشــگاه و مخترع 
و پژوهشگر در رشته مهندســی شیمی نیز مهمان روز آخر 

نشســت بود. او در صحبت هایش ضمن اشــاره به تفاوت 
کارمندی و کارآفرینی، تولید و کارآفرینی را فرآیندی دانست 
که به دلیل عدم آگاهی از مســیر، احتمال شکست زیادی 
دارد: »کاری درســت است که انسان با انجام آن خوشحال 
باشد و بتواند به همه وظایفش برسد. هر کس برای خودش 

باید تعریف منحصربه فردی از موفقیت داشته باشد«.

به احترام مادر
دوشــنبه عصر آمفی تئاتر مرکزی نمایی متفــاوت از دیگر 
روزهایش داشت. ذوق دخترانه شریف دستی به سر و روی 
ســالن کشیده بود تا جشــن میالد بانوی دو عالم با شکوه 
بیشتری برگزار شــود. ابتدای مراسم، مســئول خواهران 
هیأت پشت تریبون رفت و با اشاره به  تفاوت های زن و مرد، 
موفقیت مرد را متفاوت از موفقیت یک زن دانست و با توجه 
به نیازهای خاص جســمی و روحی زنان، برخی مطالبات 
صنفی دختران دانشــگاه مثل نیاز به استراحتگاه و سالن 
مطالعه مخصوص، مهدکودک برای استفاده از سن طالیی 
مادرشدن در دوران کارشناسی تا دکتری و بازنگری در چارت 
درسی آنها را مطرح نمود. در ادامه برنامه، پنل گفت وگوی 
زنان موفق با حضور دکتر فرناز سهراب وند متخصص زنان، 
دکتر طناز بحری متخصص هماتولوژی از هلند، و دکتر زهرا 
نصیری قیداری عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق 
شریف برگزار شد. خانم دکتر سهراب وند که در دوران انقالب 
جوان بوده، انقالب را اتفاق خوبی دانســت که باعث شــد 
امکانات به خصوص برای خانم ها بهتر از قبل قابل دسترس 
باشد. او مهم ترین شغل زن را مادری دانست و گفت به دلیل 
وظیفه شرعی سراغ پزشکی زنان و همچنین به دلیل آشنایی 
عمیق تر با کتاب دین، ســراغ یادگیری قرآن رفته و توانسته 
با وجود شغل سخت پزشکی و خانواده، حافظ کل قرآن نیز 

شــود. خانم دکتر نصیری نیز که در دوران دانشجویی رتبه 
اول دانشــکده بوده، در پاسخ به این ســوال که چرا اپالی 
نکــرده، گفت اپالی فقط یکی از چند راه پیش رویش بوده 
است. او درباره تعداد کم خانم های هیأت علمی بیان کرد که 
تبعیضی بین خانم ها و آقایان نیست، اما تعداد درخواست ها 
از سمت خانم ها کم است، زیرا پیک کارهای ابتدای هیأت 
علمی شدن همزمان با پیک مشغله های خانوادگی است و 
دانشگاه با امکاناتی مانند مهدکودک می تواند به خانم ها در 
این زمینه کمک کند. نصیری دلیل موقعیت خود را همراهی 

و همکاری همسرش در نگهداری فرزندان عنوان کرد. 
خانــم دکتــر بحری کــه از کودکــی در هلنــد و در خانواده 
غیرمذهبــی زندگی می کــرده، در دوران تخصص تصمیم 
گرفته محجبه شود و این موضوع باعث ایجاد سختی هایی 
در محیط کاری اش شــده و حتی به دلیل حجاب در آزمون 
فوق تخصص رد شده. به قول خودش همه پارامترهایی که 
کار را سخت می کرد، با هم داشت: زن بودن، خارجی بودن 
و محجبه بودن! اما با کار و تالش زیاد به همکاران خود ثابت 
می کند که حجاب مانع موفقیت نیست. به گفته خانم بحری 
در هلند کامال پذیرفته شده که خانم ها پاره وقت سر کار بیایند 
و چندروز در هفته را به خانواده اختصاص دهند اما متاسفانه 
در ایران باید تمام وقت سر کار بروند. او ایران را به دلیل مقابله 
با استکبار، کشتی نوح می دانســت و از تصمیم خود برای 
برگشت به ایران پشیمان نبود. در آخر پنل خانم سهراب وند 
دانشجوها را به خوب درس خواندن و ورزش کردن توصیه کرد 
و خانم بحری نیز از عدم اتالف وقت در فضای مجازی گفت. 
در انتهای مراسم نیز با حضور دکتر حسینی، معاون فرهنگی 
دانشگاه و حجت االسالم طباطبایی، مسئول نهاد رهبری از 
دختران موفق در زمینه های علمی، ورزشی و فعاالن فرهنگی 

و نیز مادران دانشجو تقدیر به عمل آمد.

گزارش

نمک روی زخم
تجمع های دانشــجویی پدیده عجیب و غریبی نیســتند 
و در بســیاری از دانشگاه ها، راه رســیدن به خواسته های 
عموما صنفی، از مسیر برپایی تجمع می گذرد. تجمع های 
دانشجویی در چندسال اخیر شریف نیز از جمله خبرهای 
داغ و پربازدید بوده؛ ســال ۹1 تجمعی در خوابگاه طرشت 
۳ در اعتراض به عدم تشــکیل شورای صنفی برگزار شد که 
مدیر دانشــجویی وقت در آن حضور پیدا کــرد و در نهایت 
به بازگشــایی شورای صنفی منجر شــد. چندسال بعد نیز 
تجمعی که در ســوله ورزشی خوابگاه طرشت ۳ و با دعوت 
شورای صنفی برپا شده بود، پای دکتر فتوحی و مسئوالن 
مرکز محاسبات دانشگاه را به خوابگاه باز کرد و دانشجوها 
توانستند از نزدیک حرف دلشان را به گوش رئیس برسانند. 
احتمــاال عنوان مهم ترین تجمع دانشــجویی چندســال 

اخیر هم به اعتراض های پردامنه به کاهش ســنوات مجاز 
تحصیلی می رسد که مهر ۹۵ تصویری متفاوت از شریف را 
به دانشجوهای جدید الورود نشان داد و البته به نتایج نسبتا 

مثبتی هم دست یافت.
از اعتراض هــا و تجمع هــای کوچــک و پراکنــده دیگر که 
بگذریــم، موضوع خفت گیــری و ناامنــی مناطق اطراف 
دانشــگاه هم بعــد از کمپین های شــکل گرفته در فضای 
مجازی، تریبون آزاد، رزمایش و گشــت پلیس و ارسال نامه 
از سوی بیش از 2400 دانشجو به رئیس دانشگاه سرانجام 
به تجمع اعتراضی کشیده شد؛ تجمعی که سه شنبه شب 
گذشــته در خوابگاه های طرشــت2، طرشت ۳ و احمدی 
روشــن به صورت آرام و مســالمت آمیز برپا شــد و اخبار آن 
خیلی ســریع از فضای رســانه ای دانشــگاه عبور کرد و  به 

رســانه های بیرون از دانشگاه رســید و حتی موضوع های 
غیرصنفی نیز به آن نسبت داده شد. نکته مهم و قابل تأمل 
این تجمع اعتراضی، عدم حضور مســئوالن دانشــگاه در 
آن بود. در خوابگاه طرشــت ۳ تنها دبیر شــورای صنفی به 
میان دانشجوها آمد و از راه حل های پیشنهادی و اقدامات 
شــورای صنفی گفت. خیلی از دانشجوها و فعاالن صنفی 
از محدودیت های دانشگاه در شرایط فعلی کشور آگاهند 
و تقاضای اقداماتی خارج از توانایی های دانشگاه را ندارند 
ولی حضور در بین دانشــجویان معتــرض حداقل اقدامی 
است که آنها از رئیس و سایر مسئوالن انتظار دارند و ندیدن 
آنها را به پای عدم اهتمام برای حل مشــکل و معضل و عدم 
درک شرایط دانشجویان می گذارند؛ حضور نداشتن و درک 

نکردنی که نمکی است روی زخم دانشجو.

علیرضا 
جعفراسماعیلی

نامه وارده

ذره بین

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  804

    1397 مـاه  اسفند   11  شنبـه 

3

بخش خبری



نظر دانشجویان درباره مرکز مشاوره دانشگاه چیست؟

تگرگی نیست، مرگی نیست
پرونده

مرکز مشاوره یکی از حساس ترین سازمان های دانشگاه است؛ چرا؟ چون با روح و روان دانشجویان سر و کار دارد و عملکرد آن در برخی پرونده ها می تواند جان 
یک انســان را نجات دهد یا برعکس، آخرین روزنه امید زمینی اش را ببندد. بارها خواســته ایم درباره مرکز مشاوره مطلبی کار کنیم اما آنقدر جواب های سرباال از 

مسئوالن آن شنیدیم، تصمیم گرفتیم به دانشجویان پناه ببریم و قضاوت آنها را درباره عملکرد این مرکز بشنویم.

من به مشکل افسردگی دچارم
از ابتدا می دانستم که هر دانشگاه، 
یک مرکز مشاوره دارد و تصمیم 
داشــتم به این مرکز بروم. اولین 
باری کــه مراجعه کــردم، برایم 
یک روان شناس انتخاب کردند. 
مــن چنــد جلســه پیــش این 
روان شناس رفتم، ولی او برای من توضیح نمی داد 
چه مشــکلی دارم و چه کارهایــی باید انجام بدهم. 
به عالوه، به من می گفت که خارج از دانشــگاه هم 
به او مراجعه کنم. من بعد از چند جلســه، مشــاورم 
را عــوض کــردم و االن هنــوز به این مشــاور جدید 

مراجعه می کنم.
فکر می کنم اینکه چقدر مرکز مشاوره برایتان مفید 
باشد، بستگی دارد به اینکه با چه کسی کار می کنید. 
اولین مشــاور من خوب نبود، اما از کســی که االن 
پیــش او می روم، خیلی راضی هســتم. او خیلی به 
من کمک می کند. هزینه مشاوره ها نسبت به بیرون 
خیلی کمتر اســت. کارمندها خیلی خوب برخورد 
می کنند و اگر وقتت با جلســه ها جور نباشد، سعی 
می کننــد برایت زمــان دیگــری را هماهنگ کنند. 
اگر نیاز داشته باشــید پیش روان پزشک هم بروید، 
همان جا روان پزشــک هســت و می توانید با همان 
پرونــده مراجعه کنیــد. اگر هم الزم باشــد دارویی 
مصرف کنیــد، می توانید از داروخانه همین مرکز با 
هزینه بسیار مناسبی تهیه کنید. من به روان پزشک 
این مرکز هم مراجعه می کنم و بسیار راضی هستم. 
او با حوصله مرا معاینه می کند و فرآیند درمان را برایم 

توضیح می دهد.
بزرگ تریــن ایرادی که این مرکز دارد، این اســت که 
بســیار شــلوغ اســت و برای اینکه زمان مشاوره به 
مراجعه کننده برسد، باید برای چند جلسه هم زمان 
وقت بگیرد. در غیر این صورت، حداقل تا سه هفته 
دیگــر وقت به او نمی رســد. به نظر مــن باید تعداد 
مشاورها بیشتر شود. چند تا مشکل کوچک دیگر هم 
دارد. اتاق ها شلوغ و پر سر و صدا هستند؛ نور بعضی 
از آنهــا هم خیلی بد و اذیت کننده اســت. بعضی از 
کارمندها فراموش می کنند پرونده مراجع را بگذارند 
و این گاهی باعث می شــود از وقت ویزیت کم شود. 
برای صدا کردن مراجعه کننده هم کارمندها اســم 
آنها را بلند می گویند که کاش این کار را نمی کردند. 
کارمندهای پذیرش هــم کاش به جای یک نفر، دو 

نفر بودند تا کار بچه ها زودتر راه بیفتد.
من فکــر می کنم دلیل ایرادهایی که مرکز مشــاوره 
در برگــزار کــردن کارگاه هــا و شناســاندن خودش 
به دانشــجویان دارد، ممکن اســت مشکل بودجه 
یــا امکانــات باشــد. ایــن حــدس را می زنــم چون 
کارمندهایش شــبیه آدم هایی نیســتند که دوست 
نداشته باشند تالش کنند. شاید مشکل، دانشگاه 

است که اهمیت کافی به مرکز مشاوره نمی دهد.
پیشــنهاد می کنم اگر مشکلی دارید -هرچقدر هم 
کوچک- حتما به مشاور مراجعه کنید. شاید خودتان 
هم بتوانید مشــکلتان را حل کنید؛ ولی مراجعه به 
یک متخصص، قطعا این فرآیند را سریع تر و راحت تر 
می کنــد. به عالوه، درباره مشــکلتان خیلی چیزها 
را یــاد می گیرید. نکته این اســت که اگر مشــاوری 
که انتخاب می کنید در دانشــگاه باشــد، در زمان و 

هزینه تان هم بسیار صرفه جویی می شود. 

 من به مشکل افسردگی 
و اضطراب شدید دچارم 

برای مشکلم به مرکز مشاوره مراجعه 
کــردم و وقت گرفتــم. برایم یک 
جلسه مشــاوره گذاشتند، ولی 
مــن از روان شناســی کــه برایم 
انتخــاب کــرده بودنــد، راضی 
نبــودم. دلیلــش این بــود که او 
فقــط حرف های مرا گوش می کــرد، ولی در جوابم 
هیچ حرفی نمی زد. انتظار داشتم حداقل تشخیص 
اولیــه اش را به مــن بگوید یا از رونــد درمانی که مد 
نظرش اســت، توضیحــی به من بدهــد. ولی تنها 
چیزی که گفت این بود کــه: »برو و هفته بعد بیا.« 
دو هفتــه بعد، بــرای وقت گرفتن رفتم و خواســتم 
مشــاورم را عوض کنند. یک ماه بعد با یک مشــاور 
جدید جلسه داشتم. او هم بر خالف انتظارم، فقط 
به من گــوش داد و هیچ راه حل خاصی در جلســه 
بــه من ارائه نداد. مثال به من گفت: »مشــکالتت را 
قبول کــن« اما نگفت چطور باید ایــن کار را بکنم. 
اگر من می توانســتم مشــکالتم را قبول کنم که به 
ایشــان مراجعه نمی کردم! این مشاور جدید به من 
گفت: »چون خیلی مشــکل حــادی داری، حتما 
امروز پیش روان پزشک بمان تا برایت دارو بنویسد؛ 
حتما هم با من وقت مشــاوره بگیــر« اما آنها به من 
که »مشــکل حاد داشــتم« برای یک ماه و دو هفته 

بعد زمان دادند!
بعــد از ایــن تجربه ها، من به روان شــناس خارج از 
دانشگاه مراجعه کردم. تفاوت مشاور خارج دانشگاه 
این اســت که حس راحتــی و اعتماد بیشــتری به 
من داد. مثال مشــاور دانشــگاه به من گفت :»تو به 
احتمال خیلی زیاد، مجبور می شوی وقفه تحصیلی 
بگیری« این در حالی بود که من هنوز حجم زیادی 
از مشــکالتم را به او نگفته بودم. وقتی این را گفت، 
ترسیدم مرا مجبور کنند بدون اینکه خودم بخواهم، 

مرخصی تحصیلی بگیرم.
من قبل از مرکز مشاوره دانشگاه هم به روان شناس 
مراجعه کرده بــودم. بین تجربه هایی که داشــتم، 
فکر می کنم سطح عملکرد روان شناسان دانشگاه، 
متوســط رو به پایین است. برای همین فکر می کنم 
فقط کسانی که مشکل حادی ندارند، ممکن است 
نتیجه  خوبی از این مرکز دریافت کنند. مشاورهای 
دانشــگاه مشــکل من را برایم توضیح نمی دادند، 
ولــی االن روان شناســم، برایم دقیــق می گوید در 
چه مرحله ای از درمان هســتیم و چقدر پیشــرفت 

کرده ایم.
نقطــه قــوت مرکز مشــاوره، بــه نظر مــن، برخورد 
خــوب کارکنــان آنجاســت. کارمندهــای خوب و 
خوش رفتــاری دارد، امــا از لحــاظ امکانات اصال 
مناسب نیست. اتاق ها بســیار کوچکند. اینکه دیر 
به مراجعه کنندگان وقت می دهند هم ایراد بســیار 
بزرگی است. توصیه ای که به بچه ها دارم این است 
که حتما مشکالتشــان را پیگیــری کنند. حتی اگر 
آن را در مرکز مشــاوره پیگیری کنند هم بهتر از این 

است که هیچ کاری انجام ندهند.

 من به کمال گرایی 
و مشکالت اجتماعی دچارم 

یک بــار برای مشــکالتم بــه مرکز 
مشــاوره مراجعــه کــردم. مرکز 
مشــاوره چند تا زیرگروه در نظر 
گرفته اســت که وقتی اولین بار 
مراجعــه می کنیــد، باید تحت 
 عنــوان یکــی از موضوعات این 
زیرگروه هــا، پیش مشاورشــان بروید. بــه نظر من 
دسته بندی آنها بسیار ناقص بود و مشکل من تحت 
هیچ کــدام از موضوعاتشــان نمی گنجید. با کمک 
کارمند پذیرش، به ســختی مشــکلم را ذیل یکی از 
عنوان هــا دســته بندی کردم و به یکی از مشــاورها 
مراجعــه کــردم. من قبال بــه روان شــناس دیگری 
مراجعه نکرده بودم. انتظار داشــتم روان شناس به 
من راه حلی بدهد که برای من کارســاز باشــد. ولی 
مشاور دانشگاه حرف های خیلی ساده و عامیانه ای 
بــه من زد. راه حل هایی که او پیشــنهاد داد، خیلی 
عام بودند و برای شــخص من فایده ای نداشــتند. 
حتــی بعدها حس کــردم با این روش ها، مشــکلم 
بدتر می شــود. او بــه من گفت که مشــکل خاصی 
وجود نــدارد و همه چیز خوب اســت، در حالی که 
 اینطور نبود. من در روابطم مشــکل داشتم و اذیت 

می شدم.
شــاید اگــر دوبــاره بــه ایــن روان شــناس مراجعه 
می کردم یا مشاورم را عوض می کردم، می توانستم 
به نتیجه ای برســم. ولی در همــان یک باری که به 
آنجا رفته بودم، از برخــورد کارمندان آنجا ناراحت 
شــدم، زیرا این حس را به من می دادند که شخص 
مراجعه کننده اهمیتی بــرای آنها ندارد. به عالوه، 
فکر می کنم که مرکز مشاوره از لحاظ امنیت نیز ایراد 
دارد. در زمــان مراجعه مــن، در اتاق باز بود و حتی 
یک نفر به داخل اتاق آمد. اینها باعث شد که حس 
اعتمادم را هم از دســت بدهم. من هیچ مشــکلی 
ندارم با اینکه دیگران بدانند به مرکز مشاوره مراجعه 
می کنم، ولی قطعا راضی نیســتم که حرف هایم را 

نیز بشنوند.
نکتــه مثبتی کــه ایــن مرکــز دارد، این اســت که 
مشاورانش تجربه کار کردن با دانشجویان شریف را 
دارند. به خاطر همین، بیشتر از روان شناسان دیگر 
احتمال دارد مشــکالت ما را درک کننــد و بتوانند 
کمکمان کنند. من در ذهنم تصور ایده آلی از مرکز 
مشــاوره ســاخته بودم، ولی بعد از تجربه ای که در 
مراجعه داشــتم، بسیار ناامید شــدم و دیگر به آنجا 
نرفتم. سپس با مشورت گرفتن از آدم های اطرافم و 
با برنامه ریزی هایی که کردم، توانســتم مشکالتم را 

تا حد خوبی کنترل کنم.

من به مشکل افسردگی شدید 
دچارم 

قبال پیــش چند روان شــناس رفته 
بودم، ولی با هیچ کدام از آنها به 
نتیجه ای نرسیده بودم. مشکلم 
ایــن بود که نــه آنها زبــان من را 
می فهمیدند و نه مــن زبان آنها 
را. معمــوال هم جلســه هایمان 
بــا دعوا تمام می شــد. وقتی به دانشــگاه آمدم، در 
کارگاه مهارت های زندگی با مرکز مشاوره آشنا شدم 
و تصمیم گرفتم شانسم را در اینجا هم امتحان کنم. 
بــه این مرکز مراجعــه کردم و یک تــرم پیش یکی از 
روان شــناس ها رفتم، اما او هم نتوانســت کمکی به 
من بکنــد و روز بــه روز اوضاع بدتر می شــد. نهایتا 
اقدام به خودکشــی کردم و در بیمارســتان بستری 
شــدم. در بیمارســتان بــا یک روان شــناس آشــنا 
 شــدم که دید مرا نســبت به درمان مشکالت روانی 

تغییر داد.
یاد گرفتم که در جلســات مشــاوره، خود فرد باید 
به اندازه کافی صحبت کند، تا روان شــناس بتواند 
مشکل او را درست تشخیص بدهد و برایش راه حل 
ارائه کند. به طور کلــی، روند درمان خیلی به خود 
مراجعه کننده بســتگی دارد. او باید روراست باشد 
و کامل همه چیز را به مشــاور بگوید. همچنین باید 
کارهایی را که روان شــناس از او می خواهد، کامل 
انجام بدهد، تا بعد از چند جلسه بفهمد که وضعیت 
دارد بهتــر می شــود یا خیــر. اگر مشــکلی وجود 
داشــت، مراجعه کننده باید بدون رودربایستی آن 

را بگوید و اصرار کند تا نهایتا حل بشود. 
بعــد از اینکه از بیمارســتان مرخص شــدم، برای 
کارهــای رفع حــذف ترم به مرکز مشــاوره  رفتم و با 
آنها دوباره ارتباط برقرار کردم. از آن زمان، هر هفته 
به آنجــا مراجعه می کنم و در حال درمان هســتم. 
مشــاورم می تواند مرا بفهمد و بدون دلسوزی های 
الکــی، مــرا راهنمایی کنــد. راه حل هایــی که او 
برای مشــکالتم ارائه می دهد، خیلی به من کمک 
می کنند. اگر فکر می کنید مشــکل روحی دارید، 
حتما باید پیش روان شــناس بروید. مســائل روانی 
زمان می برند تا حل شــوند؛ پس باید صبور باشید. 
اگر مشــاوری که پیش او رفتید خوب نبوده، دلیل 

نمی شود که درمان را رها کنید.
نکته مثبتی که مرکز مشاوره برای دانشجویان دارد، 
این اســت که واقعا کم هزینه اســت. اما یک انتقاد 
بزرگ هم به این مرکز وارد است: تعداد مشاورهای 
آن کم است. مشاوران خوبی که بین آنها هستند هم 
تعدادشان بسیار کمتر است. اگر مشاوران بیشتری 
به این مرکز بیایند، افراد بیشتری هم می توانند در 

آن تجربه های مثبت داشته باشند.

 دختر 
راضی

 دختر 
ناراضی

 پسر 
ناراضی

 پسر 
راضی
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چند نکته جالب
z	 نمرات آقایان و خانم ها

تفاوت معناداری 
نداشت. همچنین 
دانشجویان ارشد و 

کارشناسی نیز نظرات 
مشابهی در خصوص 

مسائل مختلف در این 
موضوع داده بودند.

z	 از ۳00 نفر شرکت کننده
در نظرسنجی فقط ۶ 

نفر اصال نمی دانستند 
مرکز مشاوره ای وجود 

دارد. بیشتر دانشجویان 
هم از طریق کارگاه 

مهارت های زندگی، 
بروشورها و ارائه های 

مرکز مشاوره و دوستان 
خود با مرکز مشاوره آشنا 
شده اند. نکته قابل تأمل 

نقش بسیار کمرنگ 
استادان راهنمای 

دانشجویان در معرفی 
مرکز است. فقط %۳ 
دانشجوها از طریق 

استاد راهنمای خود با 
مرکز آشنا شده اند!

 برخی مشاوره های جالب 
 مثبت و منفی که دانشجویان 

از مرکز مشاوره گرفتند
	zمشاور بهم اعتمادبه نفس این رو داد 
که از فردی که احســاس می کردم بهم 
عالقه داره روراســت و منطقی بپرسم 
احساسی داره یا نه. جواب اون در عین 
احترام منفی بود و من واقعا خوشحالم 

که گفتم و چیزی تو دلم نموند.
	zتــرم 2 کارشناســی هرچقدر تالش 
می کــردم نمی تونســتم خونــه درس 
بخونــم، در صورتی که در دوران کنکور 
و قبل کنکور هیچ مشــکلی نداشــتم، 
مشاور دانشــگاه پیشنهاد کرد مطالعه 
گروهی انجام بدم یا توی سالن مطالعه 
و کتابخونه بخونــم. خیلی جواب بود، 

هر چند که االن دیگه جواب نیست!
	zمن چند ســال پیــش مراجعه کردم 
و وقتــی فهمیــدم طول هر جلســه ده 
دقیقه است آن هم هر هفته یا دو هفته 
یک بــار شــوکه شــدم! ده دقیقه وقت 
سالم و احوالپرســی هم نمی شود چه 
برســد به بیان شــرح حال و شــنیدن 
پیشنهادهای مشاور!! من حتی حاضر 
بودم پول اضافه زمان را هم بدم اما با این 
سیستمی که بود دیگر به مرکز مشاوره 
مراجعه نکردم!! مشاوره روان شناسی 
که نمی شود فست فودی و 10دقیقه ای 

باشد!
	zمــن هرجلســه مجبور بــودم از اول 
داســتانم را تعریــف کنم و آن مشــاور 
حتی به خــودش زحمت نمی داد قبل 
از آمدن مــن پرونــده را بخواند و عمال 
نصف هرجلســه توضیحات قبل بود. 
بقیه جلســه هم از من سواالت مختلف 
می شــد و یک دقیقه آخر جلسه جواب 
ســواالتی که من خودم می دانستم به 

من گفته می شد.
	zبه نظرم مشکل اصلی مرکز مشاوره، 
منفعل بودن آن اســت؛ یعنی مشاوره 
فقط برای دانشجویانی است که به مرکز 
مشاوره مراجعه می کنند و زمان مشاوره 
می گیرنــد. بنابرایــن مرکــز مشــاوره 
احتمــاال هیچ وقت برای دانشــجویی 
که به تازگی معتاد شده یا دارد افسرده 

می شود کاری نخواهد کرد!
	zمــن یه بــار رفتم وقت بهــم دادن 7 
صبح چون ساعتای دیگه ش می افتاد 
کلی روز بعد و من می خواســتم هرچه 
سریع تر با یه نفر صحبت کنم. اما خب 
خیلــی ســاعت جالبی نبــود حقیقتا 
چون من اگر ۵ و نیم از خواب بلند شم 
احتمال خودکشیم دو برابر حالتیه که 
7 و نیم از خواب بلند شم )تازه این رو که 
به خانواده توضیح بدی اون وقت صبح 
دارم میرم کجا بــه کنار! چون خانواده 
قطعا پاســخ میده بی خــود کردی اونا 
خودشون نیاز به روانپزشک دارن! حاال 

کاری نداریم(.

مرکز اسناد فوق سری!
هر ســؤالی از مرکز مشاوره درباره وضعیت دانشگاه در این 
چند سال پرسیدیم جوابش از این چند حالت خارج نبوده 
است: »نمی توانیم بگوییم«، »محرمانه است«، »خودمان 
حواسمان هست«، »مراجع ذی ربط اطالع دارند« و از این 
دســت جواب هایی که هر ذهن کنجکاو و پرســش گری را 
ناامید می کند. قطعا انتظار نداشته ایم نامی از کسی برده 
شود و اســراری از حریم شــخصی افراد برمال شود ولی از 
نظر مرکز مشاوره دانشگاه )یا شاید مسئوالن باالدست آن( 

داده های کالن نیز محرمانه اند.
حتی وقتی از مرکز مشــاوره پرســیده ایم که بیماری های 
متداول روانی در دانشگاه چه هستند، جوابی نگرفته ایم؛ 
چه رســد به اینکه از مسئوالن آن خواســته باشیم بگویند 
که روند بیماری ها چگونه بوده اســت؟ یا مثال چند نفر در 

دانشگاه اعتیاد دارند؟ به چه موادی اعتیاد دارند و... حتی 
اخبار محافظه کار تلویزیون هم به جزء گزارش می کند که 
چند کیلو مواد مخدر و از چه نوعی کشــف و امحاء شد، اما 
ما در دانشگاه خودمان حق نداریم بدانیم اطرافیانمان از 
چه بیماری های روانی رنج می برند. هرگاه هم مصاحبه ای از 
مسئوالن مرکز مشاوره خوانده ایم، به کلی گویی و پاسخ های 
تکراری رسیده ایم. تجربه خودمان با مرکز مشاوره را وقتی 
کنار نتایج نظرسنجی از دانشجویان می گذاریم، چند نکته 

زیر توجهمان را جلب می کند:

 مرکز مشــاوره ما برای میزان مراجعه شــریفی ها از 1 
لحاظ فیزیکی )فضای مناســب( و نیروی انسانی 
کوچک است و قادر به پوشش کامل و مطلوب نیاز دانشگاه 
نیســت و نیاز به تقویــت دارد. ۵4% از کســانی که به مرکز 

مراجعه کرده بودند به کم بودن تعداد مشاوران اشاره کردند.

 میــزان رضایت افراد از خدمات ارائه شــده در مرکز 2 
مشاوره، بسیار وابسته به مشاور است؛ یعنی کیفیت 

مشاوران مجموعه بسیار با هم تفاوت دارد.

 دانشــجویان از هزینــه جلســه مشــاوره و قیمت ۳ 
داروهای تجویزی روان پزشک بسیار راضی هستند.

  با توجــه به این حجم از عدم پاســخگویی، به نظر 4 
می رســد مرکز مشــاوره دانشــگاه صنعتی شریف 
یا اصال اشــرافی شــفاف و قابل تحلیل نسبت به وضعیت 
دانشجویان دانشگاه ندارد، یا وضعیت دائم در حال خراب تر 
شدن است، یا اصال دانش الزم برای تحلیل داده ها را ندارد 
یا اصال داده ای در حوزه سالمت روان دانشگاه در این مرکز 

وجود ندارد.

نظرسنجی روزنامه درباره مرکز مشاوره از طریق کانال تلگرامی روزنامه و چند کانال دیگر منتشر شد. حدود 300 نفر شرکت کردند که 42.6% آنها به مرکز مشاوره رجوع 
کرده بودند. از دو گروهی که مراجعه کرده و نکرده بودند سؤاالتی متفاوت پرسیدیم.

راضی نیستم ولی تا حدودی توصیه می کنم
کســانی که به مرکز مشاوره مراجعه کرده بودند در پاسخ به فایده مراجعه شان به مرکز، 
نمره 1.۹1 از ۵ را دادند. این در حالی است که وقتی از آنها پرسیدیم که چقدر مراجعه 
به مرکز را به افراد دیگر توصیه می کنند، وضعیت کمی بهتر بود و نمره 2.2۸ کسب شد. 
نکتــه قابل انتظار در این ســؤال این بود که افرادی که بیش از 10 بار به مرکز مشــاوره 
مراجعه کرده بودند، نمره ۳.1 از ۵ به مرکز داده بودند و کسانی که فقط یک بار مراجعه 
کرده بودند نمره 1.2۶. دو تفسیر محتمل از این دو داده می توان ارائه داد: یا افراد در 
مراجعه به مرکز بی تاب هستند و خیلی سریع ناراضی می شوند یا واقعا کیفیت خدمات 

ارائه شده در مرکز راضی کننده نیست. 

آیا مراجعه به مرکز مشاوره دانشگاه را به کسی پیشنهاد می کنی؟

چقدر مراجعه به مرکز مشاوره برایت مفید بوده است؟

نوموخوام!
حدود ۵7.4% دانشجویان به مرکز مشاوره رجوع نکرده اند. از این تعداد ۶۵% آنها ادعا 
کرده اند که به مشاوره احساس نیاز می کنند ولی 7۳% از آنها به مشاور مراجعه نکرده اند! 
از میان کســانی که مراجعه نکرده اند ۵۳% معتقدند که خودشــان از پس مشکالتشان 

برخواهند آمد و نیازی به مشاور ندارند. 

جمع بندی

آنچه شما گفتید

آیا به مشاور یا 
روان پزشک مراجعه 
کرده ای )می کنی(؟

 )با وجود نیاز 
به مشاور(

   بله

   خیر

%73

%27

2.28

1.91
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پرونده



عمران را چه به بازی سازی؟
راستش من هم تحت تاثیر موجی که آن زمان بود، رشته 
عمــران را انتخــاب کردم. قبــل از ما رشــته الکترونیک 
خیلی مطرح بــود و رتبه خوب ها می رفتند الکترونیک، 
اما زمان ما رشــته عمران روی بورس افتاد و اکثر بچه ها 
می رفتنــد، عمــران. من هم رفتــم عمران، ولــی از اول 
عالقــه ام کامپیوتر بود. آن زمان هــم چندباری تصمیم 
گرفتم رشــته ام را به کامپیوتر تغییر دهم. حتی فرم های 
تغییر رشــته را هم گرفته بودم و درباره درس های رشــته 
کامپیوتــر تحقیق می کــردم، امــا چون دوســتانی که 
تــوی عمران پیدا کــردم، بچه های خوبــی بودند، دیگر 
رشــته عمران را تا انتها ادامه دادم، ولی بعد از ســربازی 
وقتی برای ادامه تحصیل به آمریکا رفتم رشــته CAE یا 
Computer aided engineering را ادامــه دادم کــه در 
واقع یک رشته میانی است بین کامپیوتر و سایر رشته های 
مهندسی. این به من خیلی کمک کرد و باعث شد برنامه 

نویسی ام تقویت شود.
همه مــا می دانیم تحصیل در خارج از کشــور 
به خاطر بار علمــی آن ارزش دارد و به رفتنش 
مــی ارزد. اما غیــر از آن، اپالی کــردن و رفتن 
به آمریکا در زمینه بازی ســازی برای شما چه 

ثمره ای داشت؟
نکته  اینجاست که همه ما در زندگی مان حصارهای فکری 
داریم. مثال اینکه درس بخوانیم، بعدش ادامه تحصیل 
دهیــم و بعــد از آن کار پیدا کنیم و ادامــه ماجراها. این 
سازه ها و قالب ها فکر ما را محدود می کنند و به نظرم هر 
جا این ســازه  ها را بشکنی، ارزش دارد. رفتن به خارج از 
کشور باعث می شود که یک آن همه این سازه ها بشکند. 
اینجاست که قالب های فکری تو و مدل زندگی تو عوض 
می شــود. نوع تعامالتت بــا بقیه فرق می کنــد و باعث 
می شــود دنیا را بهتر ببینی. خب وقتی من خارج رفتم 
باعث شد آن زمان به اینترنت دسترسی پیدا کنم و مجالت 
و کتاب های مختلفی ببینم و بخوانم. چیزی که آن موقع 
توی ایران نبود. االن هم فرصت های بهتری آنجا هست.
وقتــی از شــریفی ها درباره علت رفتنشــان 
می پرسیم، خیلی ها می گویند به خاطر شرایط 
داخلی ایران می خواهند کشور را ترک کنند. 
شرایطی مانند ترافیک، قوانین مدنی ضعیف، 
عــدم آزادی های فردی و یا حتی دالیلی مانند 
آلودگی هوا. اما شــما به ایران برگشــتید. این 

شرایط شما را اذیت نکرده است؟
راستش این مسائل خیلی شخصی است و نمی توان کلی 
درباره اش حرف زد. مثال رئیس من در لس آنجلس ساعت 
4 صبح حرکت می کرد تا اسیر ترافیک نشود و مسأله اش 
این بود که بچه هایش را خیلی کم می بیند. خب من قبول 
دارم که زندگی در غرب زندگی بســیار خوبی اســت، اما 
هرکس دغدغه ها و تمایالت خاص خودش را دارد. مثال 
کســی که دوست دارد با بقال سر کوچه اش خوش وبش 
کند و حرف های سیاســی بزند، با مردم زیاد گپ وگفت 
کند، در فرهنگ غرب خیلی اذیت می شود. مسأله ای که 
در ایران من را اذیت می کند، مســأله حق است. در غرب 
اگر خــوب درس بخوانید و خوب تالش کنید، می دانید 
که به یک ســطح مشــخص از رفاه خواهید رسید، ولی 
در ایران، افراد شایســته کار پیدا نمی کنند و افرادی که 

حقشان نیست به درجات باال می رسند.
از کــی فهمیدیــد کــه می خواهید بازی ســاز 

شوید؟
از همان دوران راهنمایی. وقتی با برادرم بازی می کردم، 
گوشــه ذهنم این بود که می خواهم یک روزی بازی ساز 

شوم و بازی خودم را بسازم. همین باعث شد برنامه نویسی 
یاد بگیرم و رشته کامپیوتری بخوانم. بعدا وقتی از آمریکا 
به ایران برگشــتم، هنگامی که داشــتیم با تیم مان روی 
پروژه هــای فروش نرم افزار در حــوزه Ecommerce کار 
می کردیم، اولین جرقه ســاختن یک بازی زده شد و آن 
زمان بود که ساختن پروژه گرشاسب با سعی و خطاهای 
بسیار آغاز شــد. آن موقع ساختن بازی برای ما مساوی 
بود با آزمون و خطاهای زیاد و همراه با ساختن بازی کلی 

چیز یاد می گرفتیم.
خیلی از بچه ها و جوان ها هستند که در سنین 
نوجوانــی با دیدن فیلم یــا خواندن یک رمان 
می خواهند کارگردان یا رمان نویس بشــوند و 
در گوشه ذهنشان این هست که می خواهند 
روزی یک کار هنری انجام دهند، به نظر شــما 

چقدر این شور در این سن واقعی است؟
سوال خیلی خوبی پرسیدی. ببین گاهی من برای انجام 
دادن یک کار شــهوت یــا passion دارم و این یک چیزی 
است که خیلی زود از بین می رود. یعنی مثال من شهوت 
ایــن را دارم که بشــوم اســپیلبرگ، کی از این خوشــش 
نمی آید؟ ولی این خیلی گذراست. چیزی که به نظر من 
اهمیت دارد »در جست وجوی معنا بودن« است. یکی از 
دالیلی که می گویم خارج رفتن مهم است، این است که 
به تو این فرصت را می دهد که به خودت فکر کنی. ببینی 
از زندگی ات چی  می خواهی. اصال کی هستی و معنای 
»تو« و زندگی ات، چیســت؟ اگر تو آن معنا را پیدا کنی و 
بتوانی بگویی از بازی سازی می توانی بدان معنا برسی یا از 
نوشتن رمان بدان معنا دست پیدا کنی، آن وقت می توانی 
بگویی که واقعا به بازی سازی یا نوشتن رمان عالقه داری.
خب، فکر نمی کنید برای یک نوجوان یا جوان 
بیست ســاله رســیدن به این معنا کمی زود و 

حتی سخت باشد؟
چــرا، ولی بعضی هــا خیلی زود به این معنا می رســند و 
می فهمنــد که واقعا هستی شــان در چــه چیزی نهفته 

است. در عین حال ممکن است شما یک مهندس نفت 
باشــید، در شــرکت نفت مشغول به کار شــوید و حقوق 
خوبی داشــته باشــید، اما ته ذهنتان دوســت داشــته 
باشــید یک کار خالقانه انجام دهید و آنجا مثال در ســن 
27ســالگی بفهمید که زندگی شما مهندس نفت بودن 
نیست. شــما باید کارگردان بشوید. گاهی پیش می آید 
کســی به من می گوید: »بابا من 27سال دارم!« جوری 
می گوید 27سال دارد که انگار نود سالش است. به نظر 
من در دنیای امروز همه چیز شــدنی اســت و باقی اش 
بهانه  است. شما ممکن است در 1۸سالگی شروع کنید 
به نوشتن رمان و تازه رمان هفتم تان مخاطب پیدا کند. 
خب شما باید در طول مدتی که ۶ رمان قبل را می نویسید 
کلی زجر بکشــید. ممکن است در این مدت محتاج نان 
شبتان باشید، اما برای یک مهندس نفت ۳0ساله شاید 

این اتفاق نیفتد. 
فرض کنید کســی به بازی سازی عالقه دارد و 
معنای زندگی اش را در بازی سازی یافته است. 

برای او چه توصیه ای دارید؟
بازی سازی یک چیز واحدی نیست و حوزه های مختلفی 
را در برمی گیــرد. برای مثال کســی را در نظر بگیرید که 
به برنامه نویســی و چالش های کد زدن عالقه مند است. 
برای چنین فردی بازی ســازی می تواند مناسب باشد. 
چون مثال در حوزه Ecommerce چالش های محدودی 
را تجربه می کند و اگر این فرد به بازی هم عالقه داشــته 
باشد، می تواند با ورود به دنیای ساخت بازی، به دنیایی 
پا بگذارد که چالش هایش ته ندارد. می توان در این حوزه 
هم، مثل مهندســی نرم افــزار در خارج از کشــور ادامه 
تحصیــل داد و فضاهای جدیدی را تجربــه کرد. یا مثال 
ممکن است کسی باشــد که مهندسی مکانیک بخواند 
اما از طرفی ذوق هنری داشــته باشــد. مثال گرافیستی 
قوی باشد یا طراحی دستی اش خوب باشد. این آدم اگر 
بازی سازی دوست دارد، می تواند با گذراندن course های 
طراحی و نقاشی –که امروزه خیلی متنوع هم هست- در 

 Game این مســیر رشد کند. االن مبحث جدیدی به نام
Design مطرح شــده که اتفاقا دانشگاهی که من در آن 
درس خواندم یعنی USC یکی از قوی ترین Courseهای 
آن را ارائه می کند. این مبحث درباره  این است که چگونه 
بازی جذابی بســازیم. آدم هایی که به این مبحث عالقه 
دارند می توانند از ساختن بازی های کوچک شروع کنند. 
یا حتی بازی های فیزیکی مثل Board Game بسازند و 

با دوستانشان بازی کنند.
شما بارها در کالس ها و کارگاه هایی که در حوزه 
بازی سازی داشــته اید به آرت )art( بودن این 
حوزه اشــاره داشته اید. خیلی از شریفی ها به 
هنر عالقــه دارند اما به زور و ضرب خانواده به 
شــریف می آیند و هنر را ادامه نمی دهند. نظر 

شما در باره این موضوع چیست؟
اینجا دو بحث پیش می آیــد. یکی اینکه هر کار نویی به 
نظر من، کاری هنرمندانه اســت. اتفاقا ما در مهندسی 
خیلــی به کارهــای هنرمندانه نیاز داریــم. یادم می آید 
استادی داشتیم که می گفت ســاختن ساختمان مثل 
خوانــدن Cook book اســت یا همان کتاب آشــپزی. 
چــون دســتورالعمل هایی وجــود دارد و بر اســاس این 
دستورالعمل ها باید ســاختمان ساخته شود. اما جایی 
هســت که شــما دیگر نمی توانید از آن دستورالعمل ها 
اســتفاده کنید. جایی هست که برای ساختن یک سازه 
بایــد خالقیت به خــرج دهید و کار خالقــه یعنی هنر. 
در تمامــی علوم هم هنر داشــتن و هنرمنــد بودن مهم 
اســت. کاری که قبال انجام شــده نیاز به هنر ندارد. اما 
ممکن است کسی باشــد که واقعا عالقه داشته باشد به 

موسیقی، نقاشی یا ادبیات. من تاکید اکید دارم که این 
فرد باید رشته اش را عوض کند و برود سراغ عالقه اش. اما 
اینجا همان بحث معنا پیش می آید و عالقه واقعی. االن 
خوشــبختانه کالس های آنالین زیادی موجود است که 
می توان آنها را دید. می تــوان فهمید که آیا فالن کالِس 
موســیقی دقیقا همان جایی اســت که من فکر می کنم 

باید بروم.
از مســیری کــه تا بــه اینجــا آمده ایــد، راضی 
هســتید؟ اگر جوابتــان مثبت اســت دالیل 
موفقیت هایتــان را چــه می دانیــد؟ دالیــل 
شکست هایی که در زندگی تجربه کردید چه؟

مطمئنا مسیری که من تا به اینجا آمده ام، پر از شکست 
بوده است. آدم نمی تواند به شکست هایش افتخار کند. 
شکســت زمانی خوب اســت که آدم چیزی یاد بگیرید 
وگرنه به خودی خود چیز ارزشمندی نیست. با این حال 
باید بگویم که از زندگــی ام راضی ام. دالیل موفقیت من 
هم چیزهای مختلفی بوده اســت. مثل شــانس. اینکه 
توانسته ایم حلقه اصلی تیم بازی ســازیمان را به خوبی 

تشکیل دهیم، یکی از دالیل مهم موفقیتم بوده است. 

صالح رستمی

گفت وگو

گفت وگو با امیرحسین فصیحی؛ بازی ساز و فارغ التحصیل شریفی

معنای زندگی در بازی سازی
بازی گرشاســب یادتان هســت؟ سازنده اش یک شریفی است. امیرحســین فصیحی؛ ورودی 72 دانشگاه شریف است و از سال 85 تا به امروز در سمت 
مدیر شرکت فن افزار شریف، به شکل حرفه ای مشغول بازی سازی است. بازی شمشیر تاریکی یا Shadow Blade او در IOS فروش خوبی داشته است. 
همچنین مدیر شرکت سونی، اخیرا از بازی جدید شرکتش یعنی  Children of Morta حمایت مالی کرده است. در این شماره به سراغ او رفتیم و درباره 
موضوعــات مختلــف با او حرف زدیم. امیرحســین فصیحی مانند فامیلــی اش آنقدر جذاب و فصیــح صحبت می کند که فقــط محدودیت حجم صفحه 

می توانست گفت وگو با او را قطع کند.
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گفت وگو

	zوقتی از امیرحسین فصیحی خواستیم از حسرت هایش بگوید، به ما گفت که ای کاش زودتر به سراغ 
علوم انسانی می رفت. او معتقد است مطالعه موضوعاتی مثل جامعه شناسی، روان شناسی و حتی ادبیات 
برای رشد فردی یک مهندس و حتی رشد یک سازمان مفید است و آدم باید روی این موضوعات بیشتر 
تمرکز کند. وقتی به امیرحســین فصیحی گفتیم که اخیرا در دانشــگاه چنین درس هایی برای بچه ها 

گذاشته اند. بسیار خوشحال شد و گفت که این درس ها حتما مفید خواهند بود.

کاش زمان ما هم بود

مسأله ای که در ایران من را اذیت 
می کند، مسأله حق است. در غرب 
اگر خوب درس بخوانید و خوب 
تالش کنید، می دانید که به یک سطح 
مشخص از رفاه خواهید رسید، ولی در 
ایران، افراد شایسته کار پیدا نمی کنند و 
 افرادی که حقشان نیست 
به درجات باال می رسند



نجوم، نقاشی، مارکتینگ و دیگران 
من خودم المپیاد رو انتخاب نکردم! تو مدرسه ما اینجوری بود که 
باید آزمون می دادیم؛ بعد مشخص می شد هرکی چه المپیادی 
بره. من توی آزمون، نجوم رو بهتر از بقیه زدم و رفتم المپیاد نجوم. 
سال اول، مرحله یک قبول نشدم. سال دوم، مرحله دو قبول نشدم. سال سوم 
طال شدم. بعدش رفتیم دوره تیم. من از اول می خواستم برق بخونم. ولی روز 
آخر انتخاب رشته تصمیم گرفتم مهندسی کامپیوتر بخونم! داستان این بود 
که اون روز رفتم یه شرکت و با مدیرعاملش گپ زدم. اونجا فهمیدم کامپیوتر رو 

بیشتر دوست دارم و متقاعد شدم مهندسی کامپیوتر بخونم.
وقتی اومدم دانشــگاه، می خواســتم یه بیزینس راه بندازم. شروع کردم به 
نقاشی کشــیدن و با یه اکانت اینستاگرام نقاشی هامو می فروختم. نقاشی 
رو بــرای این انتخاب کردم که بازار هنر راکده. بــه این فکر کردم که اگه یاد 

بگیرم اینو بفروشم، دیگه هر چیزی رو می تونم بفروشم.
بعدش با این اکانت، با یکی از بچه ها توی کانون هنرهای تجســمی آشــنا 
شــدم. کم کم راهــم به این کانون باز شــد و پاتوقم شــد اونجا. جــّو کانون 
خیلی دوستانه ســت و کلی توش دوست پیدا کردم. اونجا یه سری نقاشی 

می کشیدم. دو تاش هم االن توی نمایشگاه جام عقیق هست.
بعدش ترم ســه، درس کارآفرینی برداشــتم. اونجا بهمون گفتن کسانی که 
عالقه دارن، بیان توی اســتارتاپ های مرکز فناوری فعالیت کنن. منم توی 
مســابقه یه استارتاپ شــرکت کردم و االن توش کار می کنم. اسم استارتاپ 
»بهترین« هست. من اینجا کار دیجیتال مارکتینگ انجام می دم. فرآیندش 
اینه که یه بیزینس رو انتخاب می کنم و سعی می کنم بفهمم کسی که توی اون 
کار هست، چه چیزی براش مهمه و حاضره به خاطرش پول بده. بعد سعی 
می کنم بهش یه چیزی بفروشم. اتفاقا همین دیروز به یه آرایشگر زنگ زدم و ده 
دقیقه باهاش حرف زدم. آخر سر هم صد تومن ازش گرفتم! االن اولویت های 
زندگیم، اول استارتاپیه که توش کار می کنم؛ بعدش یه مقاله ست درباره نجوم 
که دارم می نویســم؛ اولویت سومم هم درسمه. بعد از لیسانس، می خوام تو 
رشته خودم فوق بگیرم. هنوز تصمیم نگرفتم می خوام اپالی کنم یا همین جا 
ادامه تحصیل بدم. ولی می دونم که اون موقع هم کنار درسم، کار می کنم.

سیگار پشت سیگار!
مسأله ســیگار در دانشگاه همیشه موضوع 
بحث بوده. روزنامه شریف هم در شماره 775 
به این موضوع از جنبه های مختلف پرداخته 
بود. هفته گذشته دکتر حسینی در این رابطه 
توییتی کرد که بازخوردهــای مثبت و منفی 

زیادی به دنبال داشت.

 Seyed Hassan Hosseini

با احترام کامل به همه عزیزانی که در صحن دانشــگاه 
ســیگار دود می کنند، که حــدود 2۵ درصدند، آیا 7۵ 
درصد بقیه و  یا درصد کمتر جمعیت دانشگاه، حق دارند 
نسبت به استعمال ســیگار معترض باشند، و تقاضای 
ممنوعیت آن را در تمام فضای داخلی و صحن دانشگاه 

داشته باشند؟

 Mahdi FakhrAbadi

کنار لوپ صنایع یه راهیه، از وقتی وارد این راه میشــی 
بوی سیگار شــروع میشه... تا توی دانشکده ریاضی و 
صنایع، مرمیز، البی، ســایت و ...وضعیت افتضاحیه. 

ای که دستت می رسد کاری بکن

 Ne'amat

اگه بنا بر رأی  دانشجویان است، آیا حاضرید درباره سایر 
مسائل مورد بحث که بخش زیادی از دانشجویان را آزار 

می دهد، رأی گیری کنید؟

 Khashayar Poortaheri

با احترام، مخالفت 7۵درصدی دانشجویان با کشیدن 
سیگار در تمام فضای داخل و صحن دانشگاه بر مبنای 
کدام آمار به دست آمده است، شهود من می گوید میزان 
مخالفت به طور کلی با هرگونه سیگار کشیدن در فضای 
داخلی دانشگاه کمتر از 2۵درصد است. بعید می دانم 

اکثریت با تخصیص فضای مناسب مخالف باشند.

وزارت خارجه؛ این طرف مرزها
محمدجواد ظریف 6 اســفند در اینستاگرام 
خود خبر درخواست استعفایش را منتشر کرد. 
درخواستی که رئیس جمهور آن را قبول نکرد. 
بازار اظهارنظر و تحلیل و پیش بینی پیرامون این 

موضوع در توییتر به شدت داغ بود.

 X-Rey

ولی آقای ظریف، درســتش این بود که خبر استعفاتو 
توی توییتر پخش می کردی نه اینســتا  هشــتگ بمان 
هم نمی زنم چــون فکر می کنم با موندن ظریف اوضاع 
که تغییری نمی کنه فقط وجهه خودش خراب میشــه 

فلذا #ظریف_برو

سید حسن حسینی 

بعد از آخوندی و قاضی زاده نوبت به ظریف رسید. علی 
برکت الله #سردار_دیپلماسی #ظریف

 Iman Jami Moghaddam

میگن اگه می خوای ببینی یه چیزیو چقدر دوست داری 
و بــراش اهمیت قائلی یه لحظه فکر کن اگه نباشــه چه 
حالی بهت دست می ده دیشب که خبر استعفای ظریف 
رو شــنیدم واقعا حالم عوض شد فهم من از عملکردش 
اصالتش در دفاع از کشور و انقالب بود. چه عصبانی شدن 

و فریادش تو کنفرانس مونیخ چه قدم زدنش با کری.

 Saman

مطمئن نیســتم که کاربرد واژه ی مبتذل درست باشه، 
ولی به نظرم آقای وزیر کارت خیلی مبتذل بود.

محمدصادق محمدیان 

#ظریف_بمان و مسئولیت همه خام اندیشی ها درباره 
آمریکا و اروپا را بپذیر...

ایران چهارشنبه قانون نداشت
سه شــنبه، پــس از اینکه روزنامــه قانون در 
رابطه با ســفر اســد به ایران از تیتر »مهمان 
ناخوانده« اســتفاده کرد توقیف شد و از روز 
چهارشــنبه اجازه چاپ پیــدا نکرد و همین 
موضوع نیز بین کاربران توییتر سوژه مهمی 

برای توییت بود.

نیما 

- چرا قانون رو بســتن؟+ برای بشار اســد تیتر زده بود 
مهمان ناخوانده. -بابا این سوار هواپیماش میشه خبر 
نمیده، کســی نمیدونه داره میاد. ناخوانده س دیگه. 

خیلی جدی.

مجتبی 

حصارهایی که دور آزادی بیان کشــیده شــده، ثابت و 
صلب نیســتند چراکه از معیارهای ســلیقه ای پیروی 
می کنند. پس به جای دورشدن از آن ها و تنگ ترکردن 
حلقه بــرای خــود، باید به صــورت جمعــی حصارها 
را عقب تــر بــرد. اگــر روزنامه های دیگری بــا »قانون« 
 همراهــی کــرده بودند، آیــا هزینه ی توقیــف بیش تر 

نمی شد؟

 Mohammad Mollanoori

دســتاوردهای سفر بشــار اسد تا اآلن اســتعفای وزیر 
توقیف روزنامه اآلن فقط مونده کشته هم بدیم

 ahmadreza shojaee

امــروز هیچ کــس در جمهــوری اســالمی، بــه دلیل 
مخالــف بودن فکر و نظرش بــا حکومت، تحت تعقیب 
و فشــار قرار نمی گیرد و بنا هم بر چنین کاری نیســت 
پی نوشــت: روزنامــه قانــون بــه خاطر تیتــر »مهمان 
 ناخوانــده« مرتبــط بــا حضــور بشــار اســد در تهران 

توقیف شد.

از هر دری سخنی

 Nima Z

حاال که درس سخت شد می ذارید میرید؟ 4 
جلسه اول مقدمه رو منم بلدم از رو فهرست 
بخونم. )خطاب به تمام مستمعین آزادی که 

از کالس نورو و هوش لفت دادن(

 Woody

کیهان کلهر با این اسم و فامیل تو یه دنیای 
موازی یکی از قهرمانای ماروله.

سرباز شاکی 

نظامــی ســاخته ایم کــه در تجمعاتــش 
معترضین باید اعتراف کنند که »اعتراض ما 
سیاسی نیست. صنفی است« با این تربیت 
سیاســی مردم بــه جای فریــاد آرمان های 
عدالت طلبانــه و آزادی خواهانه انســانی و 
»به نفع جامعه« باید اعتراف کنند من آرمان 
بزرگ ندارم، من منفعت خواه هســتم و »به 

نفع خودم« اعتراض می کنم.

نگین 
خسروانی نژاد
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مردمان شریف

هزار قلم
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ظریف بودم؛ ... 
بگذریم!

نشســته بودیم شــاد و خرم 
از اینکــه روزنامه سه شــنبه 
هم تمام شــده بود داشــتیم 
از گــردش چــرخ فلک لذت 

می بردیم که ناگهان وزیــر امور خارجه 
در یک پست اینســتاگرامی، استعفای 
خودش را اعالم کرد. هرچند ما با توجه 
به اتفاقات روز حدســمان ایــن بود که 
ششم اســفند را بر ظریف همچون ۳1 
تیر برای دکتــر گلشــنی کرده اند ولی 
خب بی خیال! البته شــخصا به ظریف 
حق می دهم. شما مثال فرض کن جای 
این بنده خدا باشی. بعد از یک روز امور 
خارجه وقتی به خانه می رسی اینستا را 
باز می کنی و می بینی زیر پایش بهشت 
سبز شده از بس عکس مادران سرزمینم 
در آن پســت شــده اســت. آدم اصــال 
استعفایش می گیرد! حقا که استعفای 
ظریف با شســتن مــوج تبریــکات روز 
مهندس و روز مادر، احتماال از بزرگ ترین 
خدمات وی در دوره وزارتش نیز هست. 
نخستین سوالی که پس از استعفا برای 
آدم پیش می آید این است که خب حاال 
چه کنیــم؟ در این راســتا بنــا داریم با 
پیشنهاد یک سفره مشــاغل متنوع در 
دانشگاه، ظریف را به شــریف بیاوریم. 

موقعیت های شغلی از قرار زیر است:
1- حــوزه معاونــت دانشــجویی: 
اساســا در دنیایی که آرامش دوختنی 
است، این معاونت نقش خیاط را بازی 
می کنــد. هر وقت یک عــده به چیزی 
اعتراض دارند، معاونت محترم قضیه را 
دوخت ودوز می کنند و مسأله با صلواتی 

ختم به خیر می شود.
2- حــوزه معاونــت فرهنگــی: تنها 
معاونت مناسب برای آقای دکتر، معاونت 
دانشــجویی نیست. اخیرا موقعیتی در 
معاونت فرهنگی مورد نیاز است که توی 
دوربیــن زل بزند و به دانشــجو بگوید: 
»بودجه؟ ما اصال بودجــه نداریم! یک 
مقــدار آزادی پــاک بود کــه آن هم زور 

حضرات زیاد شد بی خیالش شدیم!«
3- شــورای صنفی: یکــی از اهداف 
شــورای صنفــی، لغو کــردن قطعنامه 
قرارداد شریف پالس است. به شخصی 
با ســابقه مرتبط نیازمندند که موفق به 
امر فوق شود. در صورت عدم موفقیت، 
مجبورند خودشان مشغول غنی سازی 

مواد غذایی و عرضه به مشتری شوند.
4- بخــش پیامــک روزنامــه: دقیقا 
مشــابه تجربه وزارت خارجه، ظریف با 
خراب کاری های مسئول قبلی پیامک 
مواجه می شــود که روابط دیپلماتیک 
روزنامه با تمام دانشجویان را به مخاطره 

انداخته. 
اگر هیچ کدام از موارد باال به مذاق دکتر 
خوش نیامد، می توانند یک راست بروند 
ســراغ مورد ۵. یعنی یک نشریه یا اصال 
چرا یکی؟ یــک گروه نشــریات بزنند و 
مســتقیم بروند به هیــأت نظارت و یک 

سال تمام پادشاهی کنند!

	z دانشجوی شریف ما به استاد ایمیل زد تا استاد مهلت
تحویــل تمرین را تمدید نکند. چــون در این صورت بقیه 
بچه ها فرصت می کنند تمرین را انجام دهند و نمره بگیرند.

	z کالسش را اشتباه edu دانشجوی پسر شریفی ما در
دیده بود و سر کالس همان استاد، ولی کالس مخصوص 
دختــران آمده بود. تا اســتاد نیامد هم مطمئن نشــد که 

کالسش را اشتباه آمده است.

	z استاد شــریف ما در درس دادنش اشتباهات کالمی
زیــادی دارد. اگــر هــم کســی نگویــد، اشــتباهاتش را 
اصــالح نمی کنــد. وقتی هــم که یکــی از دانشــجویان 

اشــتباهاتش را تذکر می دهد، می گویــد: »مچ گرفتی؟ 
 خــودم حواســم هســت. اگــر فرصــت بــدی اصــالح 

می کنم.«

	z مســئول اس ام اس روزنامه شریف ما سوژه های این
قسمت را در اس ام اس ها جواب می دهد و به این قسمت 

تحویل نمی دهد.

	z اســتاد شریف ما که در یک جلســه مشترک با یکی از
دانشجویانش بوده، قبل از شروع جلسه گفته بیا از وقتمان 
اســتفاده کنیم و به آن دانشجو چندین سوال داده تا حل 

کند و یک دور درس را دوره کرده است. 

	z تی ای شــریف ما چند بار ســر کالس رفته و با کالس
خالی مواجه شــده. امــا دلیل خالی بــودن کالس این 
نبوده که کســی نمی خواســته در کالس شــرکت کند، 
فقــط کســی نمی دانســته کالس کجــا و کی تشــکیل 
می شــود. چــون تی ای بــه هیچ کس، حتی اســتاد هم 
نگفته بوده کالس تشکیل می شود. حتی استاد هم فکر 
 می کرده قــرار بوده تی ای بیاید ســر کالس و خودش را 

معرفی کند. 

	z اســتاد شــریف مــا خیلــی خــوب درس می دهــد و
دانشجوهایش با دقت به کالسش گوش می دهند و زمان 

در آن کالس به کندی نمی گذرد.

آن کس که درین زمانه او را غم نیست /  یا آدم نیست، یا از این عالم نیست در عالم بی وفا کسی خرم نیست /  شادی و نشاط در بنی آدم نیست 
)هاللی جغتایی، قرن دهم، رباعیات(

وصله پینه

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به رفقای مبتال به بیماری های خاموش؛ بیماری هایی 
که بســیاری اوقــات ظهور خارجــی ندارند و هیچ کــس متوجه بیماری فرد نمی شــود. 
بیماری هایی که اصال خیلی ها آن را بیماری نمی دانند و شاید االن مشکلی ایجاد نکنند، 
ولی در مراحل بعدی زندگی می توانند موجب تباهی های جبران ناپذیر شوند. این شماره 

تقدیم می شود به کسانی که نه حرف می زنند و نه حتی اگر بخواهند حرف بزنند، گوشی 
دارند تا برایش درددل کنند. روزنامه امروز را تقدیم می کنیم به آن دسته از انسان هایی که 
نســبت به حال اطرافیان خود بی  تفاوت نیستند و در آخر، این شماره از روزنامه را تقدیم 

می کنیم به سالمت روان که تا به نقطه بحرانی نرسد، آن را نادیده می گیریم.

509****0935: بــا علوم پایه مشــکلي داریــن؟! واقعا 
الزم نیســت ســیاه نمایي کنید! از بهترین هاي مهندسي 
مي گیــد و در مقابل از بچه هاي علوم پایه شــریف که االن 
در بهتریــن مراکز در دنیا مشــغول به کارند چشم پوشــي 

مي کنید!
  نــه عزیــزم شــما کامــال در اشــتباهی. مــا از 
بهترین های مهندسی هم چشم پوشی می کنیم ببینیم 
کســی می خواد چی بگه! اصال چشم پوشی هنر ماست 

وگرنه زل زدن رو که همه بلدن.
845****0935: یه حســي بهم مي گه این همه مي گید 
پیــام بدید کســیو نداریــد بهتون پیــام بده. اگر حســم 
 درســته بــدون فکر کــردن بگیــد دفتــر روزنامــه چندتا 

در داره؟
  ببیــن صرفا به خاطر پررو بازیــت، پیامکت رو 
گذاشــتم یه شماره بعد منتشــر کنیم که ببینی پیامک 

هست؛ اینکه تو رو انتخاب می کنیم لطف ماست!

****0935: به نظرم آدما ســه دســته ان، آدمایي که از درد 
حــرف مي زنن، آدمایي کــه درد رو مي فهمــن و آدمایي که 
زندگیشــون توام بــا درده ... البته اون دســته اي که نه درد 
دارن نه اونو میفهمن و نه حرفي ازش مي زنن تو دسته بندي 

آدما نیستن
  اتفاقــا اون دســته آخــر هم یــه دردی دارن و 
دردشــون همینه که درد رو نمی فهمن. حاال سوال اینه 

که شما چرا از محنت این عده بی غمی؟!

تقدیم می شود به ...

پیامک

 محمدحسین
هوائی

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  

استاد 
شریف 
ما ...

شنیده اید که می گویند پول بعضی 
چیزها را نمی آورد؟ حتما این را هم 

شنیده اید که مدرک هم بعضی چیزها 
را نمی آورد. ما متوجه شدیم که پول و 

مدرک نه تنها این چیزها را نمی آورد 
ممکن است حتی آنها را با خود ببرد.

پ.ن: با توجه به عکس به جای 
»بعضی چیزها« عبارت »جای پارک« 

را قرار دهید.

عکس و 

مکث
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