
راز ماندن، مفید بودن است
یکی از بچه های مکانیک که باالترین معدل دوره خود را در دانشکده مکانیک 

 محمدصالح 
انصاری

داشــت پس از گذراندن دوره کارآموزی در یک شــرکت فوالد، مسیر زندگی 
حرفه ای خود را پیدا کرد. آنقدر این دوره برای او و شــرکت میزبان مفید بود و 
خود شــرکت به مناسبت های مختلف از او دعوت می کرد که رفیق ما نه تنها 
جذب شــرکت شد که به خاطر پروژه های شــرکت مذکور از دانشکده ما هم 
درس گرفت و پایان نامه ارشــد و دکترای خود را نیز مرتبط با کار خویش تعریف کرد. چی شــد؟ در 
دوره دکترا کار کرد؟ بله. پناه بر خدا! اصال به خاطر همین اســت که اســمش را نیاوردم تا آموزش 

دانشگاه و علمای وزارت علوم بر او حد جاری نکنند!
نکتــه دیگر قصه تک خطــی فوق، اپالی نکــردن نقش اول داســتان ما بود در حالی که دوســت 
صمیمی اش که رتبه پایین او بود، از دانشگاه استنفورد پذیرش گرفت. وقتی با او صحبت می کردم 

دلیل اصلی ماندنش »حس مفید بودن« بود؛ حسی که آغاز آن از یک دوره کارآموزی خوب بود.
کارآموزی روزی برای خودش کســی بود. احترامی داشت، سر و صاحبی داشت، استادی پیگیر 
و مربی ای سخت گیر و با برنامه، اما به مرور زمان چند سالی است که شده وبال گردن اپالئیون در 
دوره آماده شــدن برای تافل و ایمیل های اقیانوس پیما و دردسر دانشجویان دیگر برای پیداکردن 
جایی مناسب. در گذشته درسی یک واحدی بود و امروز یک تشریفات صفر واحدی است. استاد 
کارآموزی هم بسیاری از اوقات یک شوخی است و فقط فرم اولیه را امضا می کند و فرم تحویل گزارش 
را؛ گزارشــی که معموال نوشته نشده است، بلکه کپی شده و استاد حتی به آن نگاه هم نمی کند. 

واالترین سرنوشت آن گزارش احتماال انبار شریف آشغال باشد و خمیر شدن جهت بازیافت.
این وســط اما هنوز کســانی هستند که یا با تالش خود یا از شــانس خوب، دوره کارآموزی خوبی 
می گذرانند. گروهی از دانشــجویان از چند ماه قبل خودشــان برای کارآموزی در خارج از کشور 
اقدام می کنند که معموال جذب مراکز پژوهشی می شوند. این نوع کارآموزی حکم بازی تدارکاتی 
را دارد و کسانی که آن را می گذرانند، با چشمی بازتر تصمیم به ماندن یا رفتن می گیرند. گروه دیگر 
کسانی هستند که شرکت هایی را پیدا می کنند که نه تنها فعالند، بلکه برای کارآموز برنامه ای مرتبط 
با رشته دارند و او را از سر خود باز نمی کنند. چه بسیارند دانشجویانی که با معدل پایین به یک دوره 

کارآموزی خوب رفتند و با انگیزه و توانمندی باال رشته خود را ادامه دادند.
نمی خواهم اغراق کنم ولی فکر می کنم حلقه اول و زیربنای ارتباط صنعت و دانشــگاه، یک دوره 
کارآموزی مفید اســت و شــاید اگر دانشکده ها توانایی مدیریت، فرهنگ ســازی و ارزیابی چنین 

برنامه ای را ندارند، بهتر باشد جایی مثل معاونت پژوهشی نیز به مدد این برنامه بیاید.
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 شش سیخ کباب، سیخی شش هزار!
نگاهی به فروش غذاهای شریف پالس در سال 97

 پس از باران ...
روایت چند ساعت گذر از خیابان های گل آلود پل دختر

 شریفی ها در دوره کارآموزی خود 
چه کار می کنند؟ 

 یا زیر کولر 
یا الی چرخ دنده ها
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»باکس آفیس«ترین
انجمن اسالمی دانشجویان قصد دارد روز دوشنبه 26 فروردین، 
فیلم »متری شــیش و نیم« را در سالن جابر بن حیان اکران کند. 
فــروش بلیت  ایــن فیلم سه شــنبه هفته پیش آغاز شــد و به طرز 
شــگفت انگیزی روز چهارشــنبه تمام بلیت ها به فروش رســید و 
به همین دلیــل این فیلم عنوان »باکــس آفیس«ترین را به خود 
اختصاص داد. البته عبارت »با حضور عوامل فیلم« تاثیر زیادی 
بر این فروش داشته است، چرا که بازیگران مطرحی در این فیلم 
نقش آفرینــی می کنند. حال باید ببینیم کدام یک از عوامل فیلم 

در این برنامه حضور خواهند داشت.

»هم دل«ترین
در طــول تعطیالت عیــد نوروز و روزهــای بعد از آن بســیاری از 
شــهرهای کشــور درگیر سیل و آبگرفتگی شــدند. در این میان، 
ســه گــروه از »هم دل«تریــن گروه های دانشــگاه پا بــه میدان 
گذاشــتند. گروه جهادی شــهید وزوایی با گروهی 19نفره عازم 
مناطق سیل زده استان گلستان شدند. گروه فردای سبز و هیأت 
الزهــراء)س( نیز گروهی از داوطلبان را برای پخت و توزیع غذای 
گــرم به مناطق ســیل زده لرســتان فرســتادند. همچنین هیأت 
الزهراء)س( روز چهارشــنبه 21 فروردیــن موکبی برای کمک به 

مردم مناطق سیل زده خوزستان اعزام کرد.
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شش سیخ کباب، سیخی شش هزار!
زنگ پژوهش و فناوری مکانیک

دکتــر یزدانی از ســاعت 13:30 تا 
15:30 در سالن سمینار دانشکده 
مکانیک درباره فناوری های اندازه گیری 

دینامیکی وزنی سخنرانی می کند.
سیر تحول شعر معاصر فارسی

سلسله جلسات سیر تحول شعر معاصر 
فارسی با ارائه دکتر سامان جواهریان از 
ساعت 15 تا 16:30 در سالن کنفرانس 
ساختمان شهیدرضایی برگزار می شود.

سه شنبه
هیأت هفتگی

برنامه هیأت هفتگی هیأت الزهراء)س( از 
ساعت 18 در مسجد دانشگاه با سخنرانی 
حجت االسالم هدایت برگزار می شود.

چهارشنبه
رویداد روند

مرکــز کارآفرینــی با همــکاری انجمن 
علمی محــور رویداد روند را از ســاعت 

14:30 تا 16:30 برگزار می کند.
آشنایی با بازار سرمایه

دوره آشــنایی بــا بازار ســرمایه و مدل 
کاری آنهــا بــا ارائــه آقــای مصطفــی 
ثابتــی از ســاعت 14 تا 18 در ســالن 
جلسات مجتمع خدمات فناوری برگزار 
karafarini. می شود. برای ثبت نام به

sharif.ir مراجعه کنید.

پنج شنبه
کارگاه شبیه سازی دینامیک 

مولکولی
کارگاه شبیه سازی دینامیک مولکولی 
با نرم افزار Material studio از ساعت 9 
با ارائه علی اکرامی پویا برگزار می شود. 
برای ثبت نام و اطالعات بیشتر به کانال 
گروه علمی دانشجویی کیمیا به نشانی 

kimia_group@ مراجعه کنید.
دهکده آبی پارس

دانشجویان دختر خوابگاهی می توانند 
در برنامــه تفریحی دهکــده آبی پارس 
شــرکت کننــد. بــرای ثبت نام تــا روز 
چهارشنبه به دفاتر سرپرستی خوابگاه 

مراجعه کنید.

 خستگانت را شکیبایی نماْند     یا دوا کن، یا بُکش یک بارگی
بــه گــزارش راهبــرد معاصــر، جبــار کوچکی نــژاد 
نایب رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس، 
از تقدیــم طرح 2فوریتی بــرای تعویق کنکور با 125 
امضا در روز سه شــنبه 20 فروردین به هیأت رئیســه 
پارلمــان خبر داد. وی افزود: بر اســاس طرح مذکور 
کلیه آزمون های ســازمان ســنجش تا تاریخ بعــد از 15 خردادماه 

به تعویق می افتد.
کمتر از دو هفته به کنکور ارشــد باقی مانده و ما خستگان روزگار و 
اهالی مطالعه دقیقه 90، چشــمانمان در جست وجوی خبر تازه 

درباره تعویق کنکور خشک شده است. یک روز با خبر کمپین تعویق 
کنکور و احتمال عقب افتادن کنکور در پوســت خود نمی گنجیم 
و درس را ول می کنیــم، یک روز با خبر عوض نشــدن تاریخ کنکور 
ذوقمان کور می شود، روز دیگر با شنیدن خبر این طرح 2فوریتی، 
دیگر دست و دلمان به درس نمی رود که نمی رود. به روایتی از این 
هیبرید رزونانس خوشحالی و غم ترک خورده ایم. خود بنده اصال 
اگر نصف نــذر و نیازهایی که برای تعویق کنکــور کرده ام یا نصف 
همین انگیزه و عالقه برای تعویق را برای خود کنکور داشتم، االن 

جزء رتبه های یک رقمی بودم.

سال 97 سال پر فراز و نشیبی برای مجموعه شریف 
پالس بود و عوامــل زیادی احتماال در فروش این 
مجموعه موثر بوده اســت. در ایــن گزارش قصد 
داریــم میزان فروش غذاهای ایــن مجموعه را در 
سال 97 بررسی و علت فروش زیاد یا کم این غذاها 

را جست وجو کنیم.
اگر بخواهیم به طور کلی فروش غرفه ها را با هم مقایسه کنیم، 
با مقایســه میانگین پرفروش تریــن و کم فروش ترین غذاهای 
هر غرفه می توان به نتایجی دســت پیدا کرد اما این مقایســه 
خطــای زیــادی دارد و بایــد مالحظات دیگــری را نیز در نظر 
گرفت. میانگین پرفروش ترین ها در غرفه کافه با اختالف زیادی 
از بقیه غرفه ها بیشــتر اســت که یکی از دالیل اصلی آن وجود 
چای است. همچنین کافه در تمام طول روز مشتری دارد. در 
مقام دوم این مقایسه، غذای ایرانی قرار می گیرد. این داده ها 
لزوما به این معنا نیســت که فروش غذاهای ایرانی بیشــتر از 
بقیه غرفه ها بوده و دانشــجویان به غذای سالم روی آورده اند 
زیرا فقط یک غذا از بین غذاهای ایرانی فروش زیادی داشــته 
و باعث باال رفتن میانگین شــده و در مورد بقیه غذاها داده ای 
در دست نیست. از بین دو غذای ایرانی پرفروش دیگر نیز یکی 

از آنها املت است که یکی از محبوب ترین غذاها برای صبحانه 
به شــمار می آیــد، اما اگر به میــزان فروش غذای ســوم یعنی 
زرشک پلو با مرغ دقت کنیم، متوجه می شویم که میزان فروش 
آن از تمام غذاهای پرفروش غرفه فســت فود با اختالف کمتر 
اســت. در نتیجه می توان گفت که به احتمال زیاد فســت فود 
طرفداران بســیار بیشــتری نســبت به غذاهای ایرانی دارد. 
البته این امر را می توان به وجــود رقابت برای غذاهای ایرانی 
بین سلف و شــریف پالس نیز ربط داد. به عبارت دیگر ممکن 
اســت دانشــجویان به دلیل اینکه غذاهای ایرانی را در سلف 
نیــز می توانند بخورند، وقتی به شــریف پالس می آیند ترجیح 

می دهند سراغ غذاهای دیگر بروند. 
در این میان اما غرفه ساالدبار مشخصا نتوانسته به خوبی عمل 
کند، زیرا غیر از پاستا پنه مرغ آلفردو بقیه غذاهای غرفه ساالدبار 
فروش زیادی نداشــته  اســت. ممکن اســت این فروش کم به 
قیمت غذاهای این غرفه نسبت داده شود اما با توجه به جدول 
می بینیم که پاســتا پنه مرغ آلفردو با اینکه نســبت به غذاهای 
غرفه های دیگر قیمت باالتری دارد، فروش بسیار زیادی داشته 
است. این نکته نشان می دهد که مشکل این غرفه بیشتر مربوط 

به کیفیت غذاهاست. 

شریف 
نیوز

ترین ها

شریف 
نیوز

رضا علیپور

سخن 
مسئولین

پیمان 
ملک محمدی

گزارش

شنبه
کمپ کارآفرین در دانشکده 

مکانیک
مرکــز کارآفرینــی با همــکاری انجمن 
علمی محــور از شــنبه تا چهارشــنبه 
کمپ کارآفرین را در همکف دانشــکده 

مکانیک برگزار می کند.
انتخابات شورای صنفی

ثبت نــام نامزدهای انتخابات شــورای 
صنفی از امروز آغاز شــده و تا دوشنبه 
ادامه دارد. برای ثبت نام باید فرم ثبت نام 
را تکمیــل و بــه دفتــر شــورای صنفی 
واحدها، دفتر شورای صنفی مرکز، دفتر 
معاونت دانشــجویی و یا دفتر مدیریت 

امور دانشجویی تحویل دهید.
شعرخوانی

سلسله جلسات شــعرخوانی با حضور 
دکتر رحیمی امروز از ساعت 16:30 تا 
18 در دفتر کانون شــعر و ادب واقع در 
ساختمان شهیدرضایی برگزار می شود.

یکشنبه
مسیر آینده من

مرکــز کارآفرینی با همــکاری انجمن 
علمی محور رویداد مســیر آینده من را 
از ســاعت 16:30 تا 18:30 در سالن 
ســمینار دانشــکده مکانیــک برگزار 

می کند.

دوشنبه
متری شش ونیم

انجمن اسالمی دانشــجویان و کانون 
سینما فیلم سینمایی متری شش ونیم، 
اثر سعید روستایی را ساعت 17 در سالن 
جابر دانشکده شیمی اکران می کنند. 
البته بلیت این اکران را باید از قبل تهیه 

کرده باشید.
جشنواره صبا

از امروز تا چهارشنبه آمفی تئاتر مرکزی 
از ساعت 16:30 تا 19 میزبان اجرای 
موسیقی دانشجویان در جشنواره صبا 
با حضور استادان بزرگ موسیقی کشور 
در مقــام داور و ســخنران خواهد بود. 
بلیت این جشــنواره را باید از قبل تهیه 

غذای ایرانیکرده باشید. ساالدبار فست فود

   پرفروش ترین
   کم فروش ترین

کافه

17327

1151

8416

556

13453

854

35239

144
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محمدجواد 
شاکر

روایت چند ساعت گذر از خیابان های گل آلود پل دختر 

پس از باران ...

تویوتــا می خواســت بــرود پل دختر. چندجــای خالی 
عقب تویوتا باعث شــد قید استراحت ظهرگاهی را بزنیم 
و چکمه به پا و بیل به دســت بپریم پشــت تویوتــا تا برویم 
در دل منطقه ســیل زده. روســتای واشیان تپه که محل 
اســکان چند گروه جهادی بود، به دلیل ارتفاع بیشتری 
که از شــهر داشت، در سیل آسیبی ندیده بود و تعدادی 
از خانواده های ســاکن در پل دختر نیز به آنجا پناه آورده 
بودند. جاده ای که روستا را به شهر وصل می کرد، از بین 
مزارع ســبز گندم و جو می گذشــت و منظــره اش برای 
بچه هایی که روزشــان را در شهرهای شلوغ و درهم برهم 
شب می کنند، مسحورکننده بود. با ماشین تا شهر بیست 

دقیقه ای راه داشتیم.
در جاده که حرکت می کنیم، کم کم شهر هم خودش را در 
پایین دست نشان می داد. در اولین نگاه، رود کشکان به 
چشم می خورد. این رود از وسط شهر می گذرد و شهر را 
به دونیم تقسیم می کند و بعد دور می زند و قسمت پایین تر 
شهر را کامال دربرمی گیرد. بالنی که تأمین اینترنت شهر 

را برعهده دارد نیز در آسمان دیده می شود. 
از قســمت مرتفع تر وارد شــهر می شــویم؛ اینجا تقریبا 
وضعیت عادی است و زندگی مردم جریان طبیعی اش را 
دنبال می کند و تنها یک الیه گل کف خیابان ها را پوشانده 
اســت. هرچه به پل های متصل کننده دو قسمت شهر 
نزدیک می شویم، سیل بیشــتر رخ می نمایاند. بنرهای 
تشکر از نیروهایی که به یاری پل دختر آمده اند، از همان 
ابتدای شــهر وجود دارد. کم کــم گروه های جهادی هم 
دیده می شــوند و موکب ها و ایســتگاه صلواتی هایی که 
بین مردم شــربت و چای و آب و غــذا پخش می کنند. از 

پل که عبور می کنیــم، گل و الی هم به پس زمینه تصویر 
اضافه می شــود. گله به گله چند نفر را می بینیم که بیل 
به دســت گرفته و در گوشه ای مشغول کار هستند. یکی 
از بچه ها که دیروز هم به شهر آمده بود، می گوید سرعت 
پیشــرفت خیلی خوب اســت و کار خوب پیش می رود. 
از یکی از میدان ها که به ســمت راست می پیچیم، دیگر 
زندگی را در کوچه پس کوچه های شهر نمی بینیم. وسط 
هر کوچه و خیابان پر اســت از گل چسبناک که فقط به 
مدد چکمه می توان از میانش گذشت، تازه اگر حواست 
نباشد پایت گیر می کند و چند دقیقه ای باید زور بزنی تا 
پایــت را بتوانی از باتالق گلی نجات بدهی. در پیاده رو و 
خانه ها نیروهای امدادی و مردمی مشغول کار هستند و 
گل و الی را به خیابان می ریزند و در خیابان بولدوزرهای 
کوچک و بزرگ و کامیون ها و ماشین آالت راه سازی مسیر 

را پاکسازی می کنند.
در کنــار یک خانه چند طلبه آذری زبــان را می بینیم که 
سعی می کنند مســیر پیاده رو را قابل تردد کنند. به نظر 
تعدادشــان کم است. به سمتشــان می رویم و آنها هم از 
کمک ما اســتقبال می کنند. چندتایی از آنها مشــغول 
تخلیه زیرزمین خانه مجاور هستند و فرقان فرقان آب و گل 
را بیرون می آورند. مدتی که می گذرد، یک پمپ لجن کش 
می رسد و کار آنها را سرعت می بخشد. با کمک طلبه ها گل 
را از پیاده رو تخلیه می کنیم و برای جلوگیری از بازگشت 
گل به پیاده رو، چنــد در چوبی را که کنار خیابان افتاده 
می آوریم و به عنوان حایل جلوی پیاده رو می گذاریم و به 

درخت و تیرهای برق تکیه شان می دهیم.
آن طرف خیابان یک مغازه سیمان فروشی است. صاحبش 

برای خالی کردن کیسه سیمان ها کمک می خواهد. سه 
نفری به کمکش می رویم. بیشــتر سیمان ها آب خورده 
و فاســد شده اند. کیسه سیمان هایی که در حالت عادی 
پنجاه کیلویی است، االن حداقل هفتاد هشتاد کیلویی 
وزن دارند و جابه جا کردنشــان نفس می گیرد. یک گروه 
هفت هشت نفره که از خیابان می گذرند، ما را می بیند و 
به سمت ما می آیند. با کمک آنها کار سریع تر پیش می رود 
و حدود پنجاه درصد کیسه ها را از مغازه بیرون می آوریم. با 
یک برآورد سرانگشتی می توان حساب کرد که حدود ده 
میلیونی به ســیمان ها خسارت وارد شده. با مغازه دار که 
صحبت می کنیم، تأیید می کند و می گوید مغازه کناری 
که برای پســرش بوده و ابزارآالت می فروخته، نزدیک به 
صد میلیون خســارت دیده است. چند مغازه آن طرف تر 
یک سوپرمارکت دونبش هست که سیل از یک طرف آن 
وارده شده و از طرف دیگر خارج و هرچه بوده، با خود برده 
است. چهارراه کنار سوپرمارکت تقریبا گودترین نقطه آن 
اطراف است و همه آب و گل ها به سمت آنجا جریان دارد.
بعــد از کمــی رفع خســتگی و عکس گرفتــن، خیابان 
کنــاری را گرفته و به ســمت یکــی از میدان های اصلی 
شهر که ســاختمان فرمانداری و شــهرداری آنجاست، 
حرکت می کنیم. این دو ساختمان هم حال و روز خوشی 
ندارد. هرجا که مردم شــهر ما را می بینند، کلی تشــکر 
می کنند و شــرمنده هستند که نمی توانند از ما پذیرایی 
کنند. می گویند: »ان شــاءالله در شادی  هایتان جبران 
کنیــم«. با یکی از اهالی که خانــه اش تقریبا از گل پاک 
شــده هم کالم می شــویم، می گوید بعد از شستن خانه 
حداقل ســه چهارماه باید در جای دیگری ساکن شوند 

تا خانه خشک و قابل استفاده شود. همه جور نیرویی در 
شــهر دیده می شود؛ از سپاهی و ارتشی و طلبه گرفته تا 
آفرودسوار و دانشجو و بازنشسته و جبهه ای و واقعا غیر از 
اینجا احتماال ســخت بتوان جایی پیدا کرد که همه این 
تیپ آدم ها بتوانند کنار هم کار کنند. ماشین های امدادی 
و راه سازی شهرداری و استانداری جاهای مختلف ایران 

هم در خیابان های پل دختر تردد می کنند.
می خواهیم کم کم به سمت روستای محل اسکان برگردیم 
که یک مغازه دار ما را می بیند و از ما می خواهد به کمکش 
برویم. ایزوگام فروش است و در تعطیالت عید به مسافرت 
رفته بوده و بعد از ســیل هم به دلیل بسته بودن مسیرها 
نتوانســته برگردد و تازه می خواهد در مغــازه را باز کند. 
جلوی پیاده روی مغازه یک درخت افتاده و اجازه خروج 
گل و الی را نمی دهــد. به بقیه بچه های گروهمان که آن 
حوالی بودند، اطالع می دهیم و با بیل و پارو داخل مغازه 
را از گل پاک می کنیم. کارمان که تمام می شود، هوا هم 
کم کم تاریک شده و نیروهای امدادی و جهادی به محل 
اســتراحت و اســکان می روند.  ســوار تویوتا می شویم. 
گوشه به گوشه شــهر جمع های کوچک و بزرگ مشغول 
خســتگی در کردن هستند و سرودها و آوازهایی را با هم 
زمزمه می کردند؛ از نوحه های عزاداری و نواهای انقالبی 
تا اشعار طنز و ریتمیک. در مسیر که برمی گردیم، نسیم 
خنک غروب کمی نشستن پشت تویوتا را سخت می کند. 
با وجود خســتگی فکرمان حسابی مشــغول است؛ به 
دیده ها و شنیده های چندساعت اخیر، به سختی های 
زندگی مردم شــهر در چندماه آینده و به بیم و امیدی که 

همزمان فضای شهر را آکنده است.

دسترسی برای شما امکان پذیر نیست 
حــدود چهار مــاه پیش بود که به مناســبت روز 
جهانــی معلولین، گزارشــی دربــاره وضعیت 
افــراد توان یاب در دانشــگاه نوشــتم؛ نبودن یا 
خرابی آسانسورها، وجود پله های بدون رمپ، مناسب نبودن 
ســرویس های بهداشــتی، ناهمواری ها و شــیب نامناسب 
محل  های تردد مشــکالتی بودند که در گزارش به آنها اشاره 
کردم. یک ماه پیش در حادثه ای پایم شکســت. شکستگی پا 
معلولیت حســاب نمی شود، ولی باعث می شود فکر کنی که 
کاش گزارش دقیق تری درباره مشکالت معلولین نوشته بودی.
اولین روزی که با عصا به دانشگاه رفتم، یک امتحان میان ترم 

در طبقه دوم ابن سینا داشتم. پنج دقیقه به شروع امتحان 
مانده بود که رســیدم. حراست همکف ابن سینا در اتاقش 
حضور نداشت. آسانسور ابن سینا هم فقط با کارت حراست 
کار می کند. مجبور شدم دو طبقه را با عصا در پنج دقیقه باال 
بروم. همان روز اول فهمیدم این مسأله به آن سادگی که به 
نظرم می آمد نیســت. در طول این مدت مشکالت دیگری 

هم شبیه به این بار برایم پیش آمد. 
برای کســی که مشــکل حرکتی دارد، یک پلــه می تواند به 
اندازه  یک دیوار غیرقابل عبور باشد. در سطح دانشگاه و در 
کالس ها پله ها و ناهمواری های غیراستاندارد کم نیستند. 

از چهــار ماه پیش هم که آن گــزارش را چاپ کردیم، کمتر 
نشــده اند. ما انتظار نداریم در چهار ماه مشکلی حل شود 
که از ســال 1344 - که دانشگاه تأسیس شده- وجود دارد 
ولی انتظار می رود در طول زمان شرایط بهتر شود. براساس 
آمار رســمی، ســاالنه 25 تا 30 هــزار معلول بــه مجموعه 
معلولین کشــور اضافه می شود. ساالنه چقدر بودجه برای 
رفع مشــکالت آنها در نظر گرفته می شود؟ در این 54 سال 
که از سن دانشگاه می گذرد، چقدر امکانات تحصیل افراد 
توان یاب بیشــتر شده است؟ چند سال دیگر باید بگذرد که 

مسئوالن به رفع یا حداقل بهبود این مسائل فکر کنند؟

ذره بین

از همان اول که از تهران حرکت کردیم، قرار بود در آشــپرخانه کار کنیم؛ ظرف شســتن، ســیب زمینی و پیاز پوســت کندن، بار خالی کردن، عدس و لپه پاک 
کردن و بسته بندی ظرف های غذا برای توزیع بین مردم مناطق سیل زده. وقتی به روستای محل اسکان رسیدیم، فهمیدیم تعدادی از بچه ها برای الیروبی 
از خانه های مردم به پل دختر می روند. از شرایط کوچه و خیابان های شهر و حال و هوای آنجا برایمان گفتند و ما هم بدجور هوایی شدیم که سری به آنجا هم 

بزنیم و از نزدیک ببینیم سیل با دار و ندار زندگی مردم یک شهر چه کرده؟

گزارش

نگین 
خسروانی نژاد
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در نظرســنجی روزنامه درباره کارآمــوزی حدود 200 نفر 
شــرکت کردنــد. از همیــن اول بگوییم که حــدود 20% از 
کسانی که دوره کارآموزی را گذرانده اند اعتراف کردند که 
آن را پیچانده اند. یعنی کمتر از 10% مدت تعریف شده برای 
یک دوره کارآموزی را پشــت سر گذاشته اند! این جماعت 
به ســه دسته تقسیم می شــوند؛ گروه اول که درگیر اپالی 
بوده اند، گروه دوم که از رشته شــان خوششان نمی آمده و 
قصد تغییر رشته داشته اند و گروه سوم که وقتی به کارآموزی 
رفته اند، مسئوالن شرکت آنها را تحویل نگرفته اند و آنها نیز 

پیچانده اند.
نکتــه دیگــر اینکه در کل ایــن نظرســنجی تقریبا نظرات 
آقایان و خانم ها درباره سؤاالت مختلف یکی است و تفاوت 

معناداری وجود ندارد.

امید دارند
50 نفر هم نظرســنجی را پر کردند که اصــال واحد را اخذ 
نکرده اند و 80% آنها گفته اند که قصد دارند دوره کارآموزی 
را کامل بگذراننــد و قصد پیچاندن آن را ندارند. 20درصد 
باقی مانده چرا می خواهند بپیچانند؟ دو دلیل عمده دارد؛ 
یا از رشته شان خوششان نمی آید و می خواهند تغییر رشته 
دهند یا می خواهند اپالی کنند و فرصت نمی کنند دوره ای 

مناسب بگذرانند.
آن 80% مشــتاق چــه امیدی بــه دوره کارآمــوزی دارند؟ 
انگیزه های پررنگ عبارتند از لمس بدون واسطه چالش های 
محیط کار، کسب مهارت مرتبط با رشته، انجام یک پروژه 
صنعتــی واقعی، بــه کار بردن آموخته هــای نظری در کار 

عملی.

اقلیت راضی
یک ســؤال کلی در انتهای پرســش نامه آمده است که آیا 
دانشجویان از دوره ای که گذرانده اند راضی هستند؟ فقط 
29% به این پرسش امتیاز باال داده اند! 34% گفتند متوسط 

بوده است و 21% رضایت کمی داشته اند. نکته خطرناک 
و قابل تأمل 16% از دانشجویان هستند که معتقدند دوره 
کارآموزی اصال برایشــان رضایت بخش نبوده است؛ یعنی 
از هــر 6 نفر، یک نفر. حال می خواهیــم ببینیم که دالیل 

رضایت و عدم رضایت افراد چیست؟

سرپرست خوب، زغال خوب
معموال شــرکت های پذیرنده کارآموز برای یک یا گروهی از 
دانشجویان، یک سرپرست انتخاب می کنند. سرپرستان 
هم معموال دو دســته اند؛ یــا حوصله و برنامــه دارند برای 
کارآموز یا پیگیر وضعیت او نیســتند. از 88% دانشجویانی 
که سرپرســت کارآموزی داشــته اند، 61% آنها مســئولی 
داشته اند که کارهای آنها را پیگیری می کرده. نکته جالب 
این اســت کــه 90% از کل کســانی کــه از کارآموزی خود 
راضی بودند، سرپرســتی پیگیر داشته اند و 90% کسانی 
که مسئولی نداشته اند یا مســئولی داشته اند که آنها را از 
سر خود باز می کرده، به دوره کارآموزی خود نمره متوسط 

به پایین داده اند.
به طــور خالصه می توان نتیجه گرفت کســانی که در دوره 
کارآموزی خود سرپرســتی داشــته اند که فقــط »پیگیر« 
بوده، فارغ از مالک های دیگر، از دوره خود رضایت بسیار 

بیشتری دارند.

قفل رضایت با کلید یادگیری باز می شود
همبستگی زیادی بین یادگیری و احساس رضایت وجود 
دارد. قریــب به 80% کســانی که اصــال در دوره کارآموزی 
چیز جدیدی یاد نگرفته اند، از دوره شــان ناراضی بودند و 
در مقابل، 92% کسانی که در دوره کارآموزی خود چیزهای 

زیادی یاد گرفته اند از دوره خود رضایت نسبی دارند.

گازهای بی اثر
از کارآموزان پرسیدیم استاد کارآموزی شان چقدر کار آنها 
را در طول دوره پیگیری می کرد؟ 80% دانشجویان گفتند 
که استادشــان اصال در طول دوره کارآموزی کوچک ترین 
پیگیری از آنها نداشــته اســت. نصف این اســتادان فقط 
هنگام تحویل گرفتن گزارش کارآموزی به چند سؤال بسنده 
می کنند و نصف دیگر اســتادان، گزارش را نخوانده کنار 
می گذارند و فرم گذراندن کارآموزی را امضا می کنند. کمتر 
از 10درصد استادان پیگیر وضعیت کارآموز هستند و حدود 
10درصد نیز فقط در حد یک یا دو بار طی تماس با مجموعه 

پذیرنده کارآموز، سراغ دانشجوی خود را می گیرند.

گاهی البه الی اطالعیه های اشیاء گم شده، متخلفین آموزشی، اطالعیه دفاع، کارگاه های آموزشی و محل کالس ها، چند کاغذ A4 بی سلیقه و رسمی با یک 
جدول وسطشــان پیدا می شود که در آن نوشته است فالن شــرکت کارآموز می پذیرد. کمتر دیده می شود که شرکتی یا حتی خود دانشکده سلیقه به خرج 
دهد و با یک طراحی و متن جذاب، فرصت های کارآموزی را به عموم معرفی کند. حال می خواهیم از زبان دانشجویان ببینیم که آیا خود دوره کارآموزی نیز 

چیزی شبیه اطالعیه های آن است یا خیر.

شریفی ها در دوره کارآموزی خود چه می کنند؟ 

یا زیر کولر یا الی چرخ دنده ها

کارآموزی که روزگاری در بسیاری از دانشکده ها به عنوان یک درس تک واحدی ارائه می شد 
و استادان درس هم بسیار پیگیر کار دانشجویان بودند، امروز تبدیل شده است به یک برنامه 
پرزحمت صفرواحدی که هیچ کس حوصله آن را ندارد؛ هم دانشجو به دالیل مختلفی چون 
ترم تابستانی و اپالی و بی انگیزگی به دنبال پیچاندن است، هم شرکت های میزبان کارآموز 
معموال او را از ســر خود باز می کنند و هم استادان نه وضعیت کارآموز را در شرکت پیگیری 
می کننــد و نه حوصله خواندن گزارش کارآموزی را دارند. این در حالی اســت که اقلیتی 
کــه دوره کارآموزی خوبی را گذرانده اند، حتی آنها که معدل خوبی نداشــته اند، با توان و 

انگیزه ای مضاعف و دیدی جدید به دانشگاه برگشته اند و دوره خود را ادامه داده اند. حضور 
یک سرپرست مناسب در شرکت های پذیرنده کارآموز که هم پیگیر باشد، هم برای کارآموز 
برنامه داشته باشد و هم آموزشی مرتبط با رشته به دانشجو بدهد، می تواند این صفرواحدی 

را به نقطه عطفی در زندگی آموزشی و حتی حرفه ای افراد تبدیل کند.
فراموش نکنیم که دانشجویان با چه امید و انگیزه ای به دانشگاه می  آیند و به مرور زمان در 
سیستم آموزش عالی فعلی از فرط حس بی اثر بودن، ناامید می شوند و بسیاری از آنها ترک 
وطن می کنند. کارآموزی می تواند یکی از راه های نجات دانشجویان از این منجالب باشد.

گزارش

ارزشش را دارد؟
کارآموزی را می گویم. وقتی رشته ات 
محــض باشــد، یعنــی کارآمــوزی 
ممنوع! من هــم از همان جماعت 

محــض بــودم کــه فرصت دیــدن یک 
موقعیت صنعتی واقعــی را پیدا نکردم 
و عوضش مجبور شــدم اختیاری هایی 
پاس کنم کــه این اجبار اختیاری هنوز 

هم برایم حل نشده است.
وقتی با دوستانم در رشته های مختلف 
دربــاره  کارآمــوزی صحبــت می کردم، 
تجربه هــای تلــخ و شــیرین زیــادی 
می شنیدم؛ اینکه یکی از بهترین روزهای 
دوران دانشجویی شــان بوده، اینکه ای  
کاش مجبور نبودند دوره ای را زیر دست 
یک صاحب کار بی ســواد ســر کنند و یا 
جالب تر اینکه فهمیــده بودند راهی که 
این چند سال طی کرده اند، اشتباه بوده 
و به اصطالح خودمان، این کاره نبوده اند. 
در نهایت فهمیــدم دوره  کارآموزی برای 
بعضی ها یادآور خاطرات و استعدادشان 
در پیچش است و برای بعضی نقطه  عطف 
زندگی. برای ما هم که نقش تماشاچی را 
ایفا کردیم، عالمت سوالی بود که ترجیح 
می دادیم قبل از فارغ التحصیلی برایش 

پاسخی داشته باشیم. 
ســر کالس ها خیلی پیش آمده بود که 
اســتادان از تفاوت شــرایط صنعت در 
تولید و خدمات صحبــت کنند؛ اینکه 
پارامترهایی مثل زمان و صرفه  اقتصادی 
می توانند معنای دیگری داشته باشند. 
با وجود دانســتن و بیان این تفاوت ها، 
هنوز نمی دانم چرا تجربه  این شــرایط 
متفاوت برای رشته های محض تعریف 

نشده است؟ 
در دوران تحصیل مــان دیدیم که تفاوت 
رشــته  محــض و کاربــردی در حد چند 
واحد، و تفاوت صنعت با دنیای آکادمیک 
قابل توجه است. در حال حاضر، معنای 
محض با مرزهای علم و معنای کاربردی 
با عالم صنعت گره خورده است. نتیجه  
تمایز قائل شــدن میــان این رشــته ها 
در تجربه هایــی مثــل کارآموزی شــاید 
از شــکاف چنــد واحدی بیــن محض و 
کاربردی، شــکاف میان علم و صنعت را 
منجر شود. مانند پزشکی که سرطان را 
درمان می کند ولی بیمار فقط یک سردرد 
ساده دارد. ناگفته نماند که این سردردها 

بعضا هنوز هم راه درمان ندارند.
الزم به یادآوری اســت که رشته ها برای 
کاربردشــان بــه وجود می آیند. شــاید 
درست تر این باشد که مقاطع تحصیالت 
تکمیلــی هــم دوره  کارآموزی داشــته 
باشــند. البته فعال تکلیف کارشناسی 
مشــخص شــود، تحصیالت تکمیلی 
پیشــکش! دوران کارشناسی ما بدون 
کارآموزی گذشــت. نمی دانم، شــاید 
آش دهان ســوزی هم نبوده باشد ولی 
فکر می کنم ارزش تجربه اش را داشت.

 نقش استاد 
در  کارآموزی شما 

چقدر بود؟

   هیچی. فقط گزارش را خواند و چند سؤال کرد
   هیچی. حتی گزارش را نخواند!

   مرتب پیگیر وضعیتم در شرکت بود
   یکی دو بار فقط زنگ زد به شرکت

%38
%9

%13

%40

میزان رضایت 
دانشجویان از دوره 

کارآموزی

%29

%35

%15

%21

   زیاد
   متوسط

   کم
   اصال

نازیال ویسی

یادداشت
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 ایــن تفکیک را می توان از دو منظر مورد توجه قرار داد؛ 
این گروه ها معتقدند در زمینه فعالیتشــان باید کارهای 
ویــژه ای در حوزه زنان انجام شــود و مطالعات مربوط به 
آنها بخش قابل توجهی از کار را شامل می شود. از طرفی 
ممکن اســت چنین تفکیکی در فعالیت ها الزم نباشــد 
و صرفــا برای جدایی محیط کاری دختران و پســران از 
یکدیگر، واحد خواهران یک تشکل یا گروه شکل گرفته 
باشد. دلیل این جداسازی ها، فعالیت های صورت گرفته 
در واحدهــای دخترانه گروه ها و میــزان اثرگذاری آنها 
جزیی از اهداف این نوشــته است. الزم به توضیح است 
که گروه های فوق برنامه دانشکده ها و گروه های هنری، 
ورزشی و خیریه ها در این بررسی در نظر گرفته نشده اند، 
چراکه چنین تفکیکی در آنها موضوعیت نداشته و ندارد.

انجمن اسالمی دانشجویان
zz انجمــن هــدف تشــکیل: 

اســالمی دانشــجویان، واحدی 
تفکیک شــده مشــابه کانون ها و 
گروه هــای مذهبی نــدارد، بلکه 
واحدی تحت عنوان »واحد مطالعات زنان« دارد که هدف 
از تشکیل آن، پیگیری و انجام کارهای تخصصی در حوزه 
مشکالت زنان است. ساختار این واحد به گونه ای است 
که حضور آقایان در آن بالمانع است و پسران دغدغه مند 

در این زمینه هم عضو شده و فعالیت می کنند.
zz نحوه انتخاب مسئول: یکی از اعضای شورای مرکزی

انجمن با کسب رأی اعتماد شــورای عمومی انجمن 
اسالمی )یک شورای 40 نفره متشکل از اعضای فعال 
و سابقه دار واحدهای انجمن اسالمی( مسئولیت واحد 

مطالعات زنان را برعهده می گیرد.
zz وضعیت برابری: طبق اساســنامه، رأی مسئول این

واحد با بقیه واحدها کامال برابر است و در شورای مرکزی 
و شورای عمومی برای تصویب یک امر، موافقت اعضای 

واحد زنان الزم است.
zz برخــی از فعالیت های یک ســال اخیر: تشــکیل

حلقه مطالعاتــی، پخش تراکتهای اطالع رســانی و 
روبان نارنجی به مناســبت روز جهانی منع خشونت 
علیه زنان، اکران فیلم عرق سرد با حضور خانم طیبه 
سیاوشی؛ نماینده مجلس جهت نقد، تشکیل جلسه 
دفتــری با موضوع حجاب در اســالم  با حضور خانم 

دکتر وسمقی، چاپ نشریه فروغ.
zz جذب نیرو در یک سال گذشته: سیزده نفر در طول

شروع دوره جدید واحد مطالعات زنان.
zz اســتقالل در اخــذ مجــوز فعالیت هــا: در انجمن

اسالمی نامه اخذ مجوز برنامه ها و فعالیتها را باید دبیر 
و یــا نائب دبیر ارســال کنند که طبق مصوبه شــورای 
مرکزی، در این دوره هر دوی این افراد مرد هســتند و 
ســایر واحدها هم باید فقط از طریق این دو نفر اقدام 

به اخذ مجوز کنند.
zz میزان آگاهی دانشجویان و مسئوالن فرهنگی از

فعالیت ها: معاونت فرهنگی و کمیته نظارت بر تشکلها 
به خوبی با فعالیتهای این واحد آشنایی دارند اما نه به 

اندازه و توجه کافی.
zz.وجود مکان مستقل: خیر

 انجمن اسالمی 
دانشجویان مستقل

zz واحــد تشــکیل:  هــدف 
مســتقل  انجمــن  خواهــران 
کارویژه هــای حوزه زنــان دارد که 

مطابق خط مشــی انجمــن، دغدغه ها را شناســایی و 
پیگیری می کنــد؛ در همین زمینه با شــورای صنفی و 
مسئوالن در ارتباط است و در سطح کشوری فراکسیون 
زنان مجلس و معاونت زنان ریاست جمهوری را رصد کرده 

و مطالباتی از آنان دارد.
zz نحــوه انتخاب مســئول: به انتخــاب دختران عضو

تشکل و بدون رأی گیری.
zz وضعیت برابری: به دلیل شورایی بودن انجمن، تمام

اعضای شورای مرکزی از جمله مسئول واحد خواهران 
در تصمیم گیری هــا مشــارکت دارند و خواســته های 
دختران عضو شــورای عمومی از طریق مسئول واحد 

خواهران به شورای مرکزی منتقل می شود.
zz برخی از فعالیت های یک سال اخیر: رویکرد انجمن

مستقل کادرسازی است، لذا برنامه ها بیشتر داخلی 
و مطالعاتی محورند؛ از جمله جلســات بررسی نقش 
و رســالت زن، جلســه ویژه خواهران با فعاالن ســابق 
انجمن مســتقل به مناســبت روز تشــکل ها، نشریه 
الف هــا )ماهنامه ادبــی هنری(، غرفه هــای معرفی 
ورودی هــا، اردوی ویــژه خواهران، جلســه ای تحت 
عنــوان پرچــم داران گام دوم با حضور خانم ارشــدی 
)عضو شــورای مرکزی و دانشــجوی نمونه کشوری( و 
خانم مدبر )اولین دبیر خانم یک تشکل در دانشگاه(، 
کارگاه آموزش ورد پیشــرفته، جلســات کتاب خوانی 

حسین وارث آدم.
zz.جذب نیرو در یک سال گذشته: حدود 10 نفر
zz اســتقالل در اخذ مجوز فعالیت ها: اخذ مجوزها از

طریق دبیر انجمن انجام می گیرد.
zz میزان آگاهی دانشجویان و مسئوالن فرهنگی از

فعالیت ها: دانشــجویان به میزان کافی آگاه هستند 
ولی معاونت فرهنگی به دلیــل عدم اهمیت جزئیات 

برای ایشان، آگاهی زیادی ندارد.
zz.وجود مکان مستقل: بله؛ در ساختمان ابن سینا

 بسیج دانشجویی
zz هدف تشکیل: فضای کاری

واحد دختران غالبا از فضای کاری 
برادران جداست، اما نه برای همه 
جایگاه های تعریف شده در تشکل. 
در واقع واحد خواهران به عنوان یک هویت معنا می یابد 
تا استعداد دختران تشــکل با مدیریت بهتری رشد کند 
و بارور شــود و در مســیرهایی قــرار بگیرد که بــرای آنها 

متناسب تر است.
zz نحوه انتخاب مسئول: رأی گیری از فعاالن دختر سال

گذشته بسیج دانشجویی.
zz وضعیت برابری: هر واحد مستقال برنامه های خود را بر

اساس اهداف واحد می ریزد، واحدهایی که مسئولشان 
از خواهران هســتند، نیاز به تأیید جانشین خواهران 
دارند و واحدهایی که مسئولشــان از برادران هستند، 
تأیید مسئول بسیج را نیاز دارند و در انتها تأیید مسئول 

بسیج برای همه برنامه ها الزم است.
zz برخی از فعالیت های یک سال اخیر: اعزام کاروان

خواهران موکب دانشگاه شریف در عراق، غرفه معرفی 
گروه های فرهنگی ابتدای سال تحصیلی، راهپیمایی 
13 آبان، همکاری دختران در برخی از نشریات رویان 
دانشکده ای و نشریه میدان انقالب، برگزاری کارگاه 3 
روزه یادداشت نویســی با همکاری مرکز گام، برگزاری 
جلســه سیاســت گذاری های حوزه زنان در انقالب از 
دیروز تا امروز، برگزاری جلسات کارگروه مشترک زن در 
غرب، همکاری در دوره آموزشی عملیاتی با محوریت 

کنش گری در حــوزه زنان، نشســت تخصصی حوزه 
توانمندسازی زنان، برنامه استقبال از مرضیه هاشمی، 
برنامه های طرح راه مهندسی )بازدید علمی دخترانه، 
فوتبال حبابی، جلســات سبک زندگی دانشجویی(، 
برگزاری تریبون آزاد با موضوع کارآمدی نظام در حوزه 
زنان، اکران مستند هاشمی زنده است، سلسله جلسات 
#زن_موفقیت_جامعــه، محافل دختــران روح الله، 
نشریه ثمین، برنامه خیریه یلدای مهربانی برای کودکان 
یک بهزیســتی در تهران، سلسله جلسات گفت وگوی 

»شبهات مباحث زنان در اسالم«.
zz جذب نیرو در یک ســال گذشــته: حــدود 20 الی

30 نفر.
zz اســتقالل در اخذ مجوز فعالیت ها: بــرای گرفتن

مجوز، مجموعه بسیج دانشجویی یک پورتال دارد که 
البته جانشــین مسئول بســیج در واحد خواهران هم 

خودش مستقال به این پورتال دسترسی دارد.
zz میزان آگاهی دانشجویان و مسئوالن فرهنگی از

فعالیت ها: به شدت بی اطالع هستند.
zz وجــود مکان مســتقل: بله؛ در ســاختمان شــهید

رضایی.

 هیأت الزهراء)س(
zz هدف تشــکیل: بــرای عدم

اختــالط و ایجاد فضای مناســب 
بــرای فعالیت هــای دختــران در 
حــد طبیعــت و توانایی شــان و با 
هدف تعظیم شعائر اهل بیت )ع( واحد خواهران هیأت 
تشکیل شده و با رشد تعداد خواهران تصمیم به برگزاری 

برنامه های ویژه دختران نیز گرفته شده است.
zz نحــوه انتخاب مســئول: از میان فعــاالن اصلی در

برنامه های بزرگ هیأت، شــخصی از جانب مســئول 
ســابق خواهران انتخاب شــده و با تأییــد دبیر هیأت 

منصوب می گردد.
zz وضعیت برابــری: همه برنامه ها به صورت مشــترک

برگــزار می گــردد و معموال جمعیت خواهران بیشــتر 
است. در هر دو بخش خواهران و برادران بارش فکری 
صورت می گیرد و نتایج را مسئوالن خواهران و برادران 

به اشتراک می گذارند.
zz برخــی از فعالیت های یک ســال اخیر: برنامه های

سالنی میالد ائمه)ع(، ایستگاه های صلواتی، مراسم 
احیای نیمه شــعبان، مراسم شب های قدر، مناجات 
ســحرهای ماه رمضــان، مهدکودک شــب های قدر و 
محرم، مراســم دعای عرفه، مراســم عزاداری محرم، 
فضاســازی مســجد و دانشــگاه، نمایشــگاه کتاب، 
نمایشگاه حجاب، اردوی پیاده روی دختران در اربعین 
برای اولین بار، اردوی پابوس عشــق، ویژه برنامه های 
شــهادت تا والدت حضرت زهرا )ع(، نشــریه ریحانه، 
جشــنواره مد و لباس اســالمی، برگزاری هیأت های 

هفتگی.
zz جــذب نیرو در یک ســال گذشــته: در هــر برنامه

تعدادی جذب نیرو وجود دارد که معموال همکاری شان 
ادامه دار است.

zz اســتقالل در اخذ مجوز فعالیت هــا: از طریق دبیر
هیأت صورت می گیرد.

zz میزان آگاهی دانشجویان و مسئوالن فرهنگی از
فعالیت ها: فعالیت های بخش خواهران به دانشجویان 
و مســئوالن فرهنگی عرضه می شــود و به فراخور نیاز 

ارتباط مستقیم با مسئوالن فرهنگی وجود دارد.
zz.وجود مکان مستقل: خیر

 کانون قرآن
zz هــدف تشــکیل: برگــزاری

برنامه هــای قرآنی بــرای دختران 
دانشگاه و ایجاد انس با قرآن.

zz نحوه انتخاب مســئول: به
انتخاب مسئول قبلی واحد یا به صورت داوطلبانه.

zz وضعیت برابری: معموال اطالعات به صورت مناسب
بــه واحد دختران انتقال داده نمی شــود و تصمیمات 

گرفته شده و ابالغ می گردد.
zz برخــی از فعالیت های یک ســال اخیــر: برگزاری

مسابقات دانشجویی قرآن بین دانشگاه های تهران به 
میزبانی دانشگاه شریف، برگزاری کالس های حفظ، 
قرائت، مقدمات تدبر در قرآن و مقدمات تفکر در قرآن، 
برگزاری چند جلســه گعده قرآنی دختــران، برگزاری 

چند ختم قرآن.
zz.جذب نیرو در یک سال گذشته: فقط یک نفر
zz استقالل در اخذ مجوز فعالیت ها: همه امور باید از

طریق دبیر انجام شود.
zz میزان آگاهی دانشجویان و مسئوالن فرهنگی از

فعالیت ها: کم؛ به دلیل تبلیغات ضعیف گروه و عدم 
برگزاری برنامه های سالنی.

zz.وجود مکان مستقل: خیر

 کانون میثاق مهدویت
zz هــدف تشــکیل: مشــارکت

دختران در امور فرهنگی دانشگاه از 
جمله ایجاد فضای مرتبط با مهدویت 

ضمن جلوگیری از اختالط.
zz نحوه انتخاب مسئول: اعضای مرکزی کانون از بین

افراد فعال، مسئول مورد نظر را انتخاب می کنند.
zz وضعیــت برابری: تصمیم هــا به طور مشــترک بین

اعضای مرکــزی کانون که هم شــامل خواهران و هم 
شامل برادران است، گرفته می شود.

zz برخــی از فعالیت های یک ســال اخیــر: برگزاری
جلســات مهدویــت به صــورت محدود، همــکاری با 
کانون روشن دانشــکده مهندسی شیمی در برگزاری 
سه شنبه های مهدوی، برپایی ایستگاه های صلواتی 
در اعیاد مذهبی به صورت محدود، برگزاری اردوهای 

قم و جمکران به صورت تقریبا منظم.
zz جــذب نیرو در یک ســال گذشــته: در ســال های

اخیر به دلیل عدم تبلیغات مناســب و همچنین وجود 
برنامه های موازی با کانون، جذب نیرو مناسب نبوده 

است.
zz میزان آگاهی دانشجویان و مسئوالن فرهنگی از

فعالیت ها: متوسط.
zz.وجود مکان مستقل: خیر

نسبت جمعیتی دختران به پسرها تقریبا در تمامی گروه ها 
و تشکل های بررسی شــده متناسب با نسبت جمعیتی 
دختران به پســرها در کل دانشــگاه اســت و این میزان 
فعالیت برابر دانشــجویان دختر و پسر در زمینه فرهنگ 
در دانشگاه را نشان می دهد. نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه، به تازگی فردی از فارغ التحصیالن 
فعال شــریف را جهــت تقویت واحد دختــران گروه ها و 
تشکل ها و همسو کردن آنها با یکدیگر منصوب کرده که 
امید است در اثرگذاری بیشــتر این واحدها مؤثر باشد؛ 
البته همچنان کانون هایی در دانشــگاه وجود دارند که 
حوزه فعالیتشان به صورت واضح و آشکار مشخص نیست 

و اطالعاتی هم در اختیار روزنامه قرار ندادند. 

فعالیت های فوق برنامه جزء جدایی ناپذیر زندگی دانشــجویی اســت و بسیاری از دانشــجویان با اهداف مختلف، در کنار درس خواندن و برخی به جای آن، در 
دوره دانشجویی به این گونه فعالیت ها می پردازند. بخش قابل توجهی از این فعالیت ها را فعالیت های فرهنگی در دانشگاه تشکیل می دهد. تعداد کانون ها و 
تشکل های فرهنگی در دانشگاه ما، قابل توجه است و با اینکه دانشجویان شریفی به درس خوان بودن معروفند ولی انصافا در زمینه فرهنگی هم دست کمی 
از زمینه درســی ندارند. فعالیت های کانون ها و گروه های فرهنگی در دانشــگاه در چند بخش قابل تقسیم است؛ سیاسی، مذهبی، هنری، ورزشی و... . در میان تشکل ها 
و گروه های مذهبی و سیاسی، جدایی بخش دختران و پسران فعال فرهنگی آشکارا به چشم می خورد، در حالی که در سایر کانون ها و گروه ها این تفکیک دیده نمی شود. 

نگاهی به فعالیت های دختران در تشکل های سیاسی و گروه های مذهبی دانشگاه  

فرهنگ به سبک تفکیکی
گزارش
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پرونده



تب فوتبال زیر نخل ها هم داغ است
فوتبال دوســتان ایرانی اســتادیوم  های امارات و قطر را با 
سکوهای خالی اش و تشویق مردم به پرکردن این سکوها 
با قرعه کشــی های نفیس به یاد دارند، ولی جست و جوی 
شور و هیجان فوتبالی در عربستان کار به مراتب آسان تری 
اســت. برخالف امارات و قطر که کشــورهای کوچکی با 
جمعیت عمدتا مهاجر هستند، در عربستان، سرزمینی با 
تاریخی غنی و جمعیت بومی بالغ بر 33میلیون نفر، فوتبال 
فراتر از یک سرگرمی است. درست مانند ایران، فوتبال در 
عربستان نیز آوردگاه تجلی غرور، تعصب و میهن پرستی 
مردم است. بسیاری از دیدارهای چهار قدرت برتر عربستان 
)النصر، الهالل، االتحاد و االهلی( در ورزشگاه های 60هزار 
نفری ملک فهد و ملک عبدالله با استقبال گسترده مردم 
رو به رو می شــود. بی شــک در چنین فضای پربیننده ای 
خرج کردن پول و خرید اعتبار و محبوبیت تجارت جذابی 
به شمار می رود؛ به ویژه اگر میلیاردها دالر نفتی در دستتان 
باشد و حاکم کشوری به بزرگی عربستان باشید و به دنبال 
کم هزینه ترین راه برای محبوب شــدن میان مردم. اما در 
یک مستطیل سبز و کوچک قوانین پیچیده تر از آن است 

که بتوانید با اسکناس پیروزی را بخرید.

مرگ دوباره زیر پوتین های تزارها
پول خوشــبختی می آورد؟ هر گاه خواستید به پاسخ این 
سوال فکر کنید، نگاهی به سرزمین نخل بیندازید. فوتبال 
عربســتان گاهی یک گواه عینی است برای منفی بودن 
این پاسخ. سران فوتبال عربستان پس از 12سال با برت 
فن مارویک هلندی جواز حضور در جام جهانی 2018 را 
به دست آوردند اما سوءمدیریتی که سال هاست در فوتبال 
عربستان ریشه دوانیده گریبانشان را گرفت. سعودی ها 
پیــش از آخریــن بــازی »شــاهین ها« در دور مقدماتی 
جام جهانی برابر ژاپن اعتماد خود را به سرمربی خوش نام 
هلندی از دست داده  بودند و از فراهم کردن خواسته ها و 
مقدمات برنامه های وی امتناع می کردند. فن مارویک نیز 
که دستمزدش در سرزمین نخل سه برابر کارلوس کی روش 
بود، با مشاهده رفتار فدراسیون فوتبال عربستان از تمدید 
قراردادش با شاهین ها خودداری کرد و تنها چندروز پس 
از غلبه بر ژاپن و شکستن طلسم 12ساله سرزمین نخل 
به همــکاری خود با آنها پایــان داد. گزینه بعدی هدایت 
عربســتان، ادگاردو بائوزا بود؛ ســرمربی که تیم پرستاره 
آرژانتین را تا آستانه فاجعه حذف از مقدماتی جام جهانی 
پیــش برده  بــود. دوران بائوزا در ســرزمین نخل نیز تنها 
پس از دوماه به ســر آمد و در نهایت خوان آنتونیو پیتزی، 
سرمربی سابق والنسیا سکان لرزان نیمکت عربستان را 

در دست گرفت. 
اســتخدام ســرمربی های نامــی و گران قیمــت، هزینه 

فرســتادن بازیکنان ملی پوش عربســتانی بــه تیم های 
اللیگایی و ترتیــب دادن بازی های دوســتانه بزرگ برابر 
آلمان و ایتالیا تنها دالرهای نفتی بن ســلمان را برباد داد 
و در جام جهانی ثمری برای فوتبال عربســتان به  ارمغان 
نیاورد. روسیه میزبان با پیروزی 5گله مقابل عربستان در 
دیدار افتتاحیه جام جهانی 2018 شــاهین ها را در برابر 
دیــدگان میلیون ها بیننده تلویزیونی از سرتاســر جهان 
تحقیرکرد. سپس یک باخت نسبتا آبرومندانه به اروگوئه 
حکم خداحافظی عربســتان از روســیه را امضاکرد. این 
درحالی بود که دیگر نمایندگان آسیا در جام جهانی خوش  
درخشیدند و خالف نماینده آسیایی جهان عرب از اعتبار 

فوتبال آسیا دفاع  کردند.

فوتبال برای دشمن؛ نسخه سعودی
جــام ملت هــای آســیای 2019 عــالوه  بــر جنبــه 
بین المللی اش، از لحاظ سیاســی برای عربستان حائز 
اهمیت بسیاری بود. اختالفات سیاسی عربستان با ایران 
و قطر موجب شــده  بود این مســابقات برای ملی پوشان 
ســعودی صرفا یک تورنومنت ورزشــی نبوده و برایشان 
حکم یک میدان رزم را داشــته  باشــد. بی شک شکست 
شاهین ها برابر قطری که حتی از حمایت هوادارانش در 
امــارات محروم بود، حتی از باخت به ژاپن و حذف از جام 
ملت ها دردناک تر بود. نه عربســتان و نه امارات میزبان، 
تاب پیروزی قطر برابر منتخب کشورشان را نداشتند. شاید 
همیــن دو پیروزی، صرف نظر از قهرمانی قطر در امارات 
کافی بود تا امیر قطر حاضر باشــد دستور دهد مجسمه 
طالیی اعضای تیم ملی این کشور را در دوحه برپا کنند. 
البته تمام ماجرا در این دو دیدار رودررو خالصه نمی گردد. 
اگر به ماه های پیش از آغاز این رویداد ورزشی نگاه  کنید، 
درمی یابید عربستان حتی از گروه ایران نیز بهره برداری 
سیاسی داشته  است! تیم های ملی یمن و عراق که در این 
رقابت ها با ایران هم گروه بودند، ازسوی عربستان حمایت 
 شدند. بن سلمان عالوه بر فراهم نمودن اردوی تمرینی در 
عربســتان برای این دو کشور مقدمات بازی دوستانه این 
دوتیم با تیم  ملی عربســتان و همچنین رویارویی عراق و 
آرژانتین در ورزشــگاه فیصل بن فهد ریاض را فراهم  کرد. 
هدف کامال مشخص  بود؛ ایجاد تنش بین تیم های ملی 
کشورهای متحد در دنیای سیاست. دیدار تدارکاتی یمن 
با امارات و عربستان با واکنش تند دولت حوثی های یمن 
نیز همراه  شد تا جایی که رهبران دولت منتخب شیعیان 

یمن از تیم  ملی یمن اعالم برائت کردند.

معمار سایه
آنتونیو پیتزی در دوران حضورش در فوتبال عربستان تالش 
مضاعفی داشت تا دالیل عمده ضعف فوتبال ملی عربستان 

در دو دهه اخیر را به گوش فدراســیون این  کشور برساند. 
از این رو، با وجود کســب نتایج ضعیف شاید در سال های 
آینده بتوان وی را »معمار سایه« فوتبال سرزمین نخل نامید. 
خوان آنتونیو به لزوم حضور مداوم بازیکنان عربستانی در 
اروپا نیز پرداخت و تغییر مکرر فلســفه فوتبال سعودی ها 
را مانعــی در راه پیشــرفت آنــان خواند. انتقال کم ســود 
ملی پوشان عربستانی به تیم های اللیگایی بر این نقطه نظر 
پیتزی صحه گذاشت. اختالف سطح فاحش بازیکنان تیم  
ملی عربستان با یکی از مطرح ترین لیگ های جهان شانس 
بازی رسیدن به  آنان را در آستانه جام  جهانی به صفر نزدیک 
کرد. این امر خود موجب بی انگیزگی این بازیکنان شــد؛ 
به گونه ای که برخی از آنان حتی دچار اضافه وزن شــدند 

و آتش انتقادات فنی پیتزی از خود را شعله ور ساختند. 

بانداژ با اسکناس
یکی دیگر از انتقادات مهم پیتزی به ساختار لیگ حرفه ای 
عربستان بود. پس از جام جهانی، وی از نبود فضای رقابتی 
لیگ سعودی انتقاد کرد و فدراسیون فوتبال عربستان را 
متقاعد کرد که تعداد تیم های حاضر در سطح اول فوتبال 
کشــور را از 14 به 16 ارتقا دهد تا تیم ها و افراد بیشــتری 
فرصــت رقابت در یک تورنومنت داخلی کامال حرفه ای و 
جدی را داشته  باشند. اما نقش اصلی باز هم بر عهده پول 
بود. افزایش کیفیت مسابقات داخلی عربستان باید با یک 

تزریق هنگفت انجام می شد.
فصل 18-2017 فوتبال عربستان نه تنها در سطح ملی، 
بلکه در ســطح باشــگاهی نیز کابوس وار به  پایان رسید؛ 
االتحاد و النصر عربســتان بابت بدهی های معوقه خود 
موفــق به اخــذ مجوز حرفه ای از ســوی AFC نشــدند، 
الهالل نیز پس از 10ســال دوباره در مرحله حذفی لیگ 

قهرمانان آسیا غائب بود. االهلی نیز به دست السد قطر از 
این تورنومنت کنار رفت.

بن ســلمان در جوالی سال گذشــته 340میلیون دالر از 
درآمد نفتی کالن کشــور را به لیگ داخلی واریز کرد. این 
تزریق نه تنها تمام بدهی های کالن دو باشــگاه ریشه دار 
النصر و االتحاد را صاف کرد، بلکه به تمامی باشگاه های 
عربســتانی امکان خرید بازیکنان گران قیمتی را داد که 
دســتمزد یک فصل هرکــدام از آنان به تنهایــی از بودجه 
کل باشــگاه های لیگ برتر ایران بیشتر است! بافتیمبی 
گومیس، احمد موسی، سباستین جووینکو، پائولو دیاز، 
نوردین امرابات، الکساندر پریوویچ و بسیاری از بازیکنان 
باکیفیت فوتبال جهان راهی لیگ سعودی شدند، تعداد 
خارجی هــای مجاز باشــگاه ها از 4 بــه 8 افزایش یافت، 
ارزش ترانســفرمارکت کل لیگ عربســتان با یک جهش 
شــدید مواجه  شــد و به 320میلیون پوند رسید؛ دومین 
لیگ باارزش آســیا پس از چین )437میلیون پوند(. در 
کنار اینها، باشــگاه های ســعودی ملزم شــدند حداقل 
30درصــد کمک های مالی بن ســلمان را صرف تقویت 
زیرســاخت های فنی خود کنند. فراهــم آوردن امکانات 
تمرینی روز دنیا و ورزشــگاه های مــدرن می تواند زمینه 
پیشــرفت بازیکنان بومی سعودی در یک لیگ داخلی را 
مهیا کند؛ البته به شرطی که اتکای سعودی ها به نیروی کار 
خارجی و مشهور کاهش  یابد. دیدارهای لیگ قهرمانان 
آســیا 2019 شاید فرصتی باشد برای اینکه باشگاه های 
متمول عربستانی تاحدودی عملکرد ضعیف فصل گذشته 
خود و البته ناکامی های اخیر فوتبال عربستان در عرصه 
ملی را جبران  کنند ولی باید چندسال صبر کنیم تا ببینیم 
آیا شاهین ها از نتایج تلخ تفکرات و سیاست های اشتباه 

گذشته درس عبرت گرفته اند یا خیر.

دوران ولیعهدی محمد بن ســلمان در پادشــاهی ســعودی را شاید در ســالیان آینده نقطه عطفی در ســیر تکامل فوتبال در این قلمرو بدانیم. شیخ جوان و 
جاه طلب آل سعود در عرض کمتر از دوسال پس از رسیدن به قدرت، دست به تحوالت اجتماعی و اقتصادی بی سابقه ای در عربستان زد؛ تحوالتی که بیش 
از اینکه اصالحات ســاختاری باشــند، پوششی هستند بر جنایات رژیم ســعودی در یمن و نقض قوانین حقوق بشر در خاک عربستان. از همین رو، فوتبال 
برای بن سلمان اهمیت ویژه ای دارد؛ این ورزش پرطرفدار می تواند آ ب نمایی فریبنده باشد که یک ظاهر زیبا و مدرن را از یکی از فاسدترین کشورهای جهان 

به تصویر بکشد. 

نگاهی به فوتبال در عربستان سعودی

 قصر شیشه ای بر روی نفت

سام ستارزاده

گزارش

ول کن اون ترازوی کوفتی رو
خیلی از افرادی که تازه ورزش هوازی را شــروع می کنند و در پی 
کاهش وزن خود هســتند، هر روز یا حتی چندین بار در روز خود 
را وزن می کنند. این کار بیهوده و حتی از نظر روحی مضر اســت 
زیرا در شروع ورزش، سرعت رشد عضله از سرعت سوخت چربی 
بیشتر است؛ بنابراین در ابتدا شما به آهستگی وزن کم می کنید 
یا حتی ممکن است در روز های اول، وزنتان زیادتر نیز بشود. پس 
بــه بدنتان فرصت دهید تا چربی هایی را که طی ســال ها ذخیره 

شده به آرامی مصرف کند.

خواهرم! ورزش هیکل رو مردانه نمی  کنه
بــاور غلطی که بین بانوان درباره ورزش هســت، ترس از افزایش 
حجــم عضالنی باال تنه یا مردانه شــدن بدن اســت. اما افزایش 
حجم عضالنــی در قدم اول به نوع تغذیه بســتگی دارد و ورزش 
صرفا کاتالیزور آن است. مورد دیگر نوع فعالیت ورزشی است. در 
ورزش های هوازی، تقریبــا افزایش حجم عضالنی نداریم حتی 
با تغذیه مناســب. نکته دیگر که درباره ورزش شــنا اســت، تنوع  
آن اســت؛ از قدرتــی گرفته تا اســتقامتی و از پروانه که تمرکزش 

بر عضالت باال تنه است تا کرال پشت که پاها را تقویت می کند.

باور غلط
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ورزش و سالمت



فوتبال برقی 
استاد از دانشجوها می پرسید تعطیالت رو چطوری 
گذروندین؟ جواب هایی می شــنیدم کلیشــه ای و 
تکراری. نشستم درس خوندم؛ سفر رفتم؛ خوابیدم؛ 
دیوارای سفید اتاقمو نگاه کردم. روزمرگی خفه کننده ای توی این 
جوابا بود که منو به فکرای ترسناکی فرو می برد. من خوشحالم که 
یه داستان یه کوچولو متفاوت دارم که حداقل برای خودم چندبرابر 

لیسانسی که قراره بگیرم می ارزه.
یکــی از خوبیای دانشــگاهمون فضــای نشــریات و مجله های 
دانشــگاه و آدمــای توش هســتن که البتــه این داســتان هنوز 
ضعف های ساختاری خودشــو داره؛ مثال توی تبلیغات ضعیفه 
و خیلی از بچه ها نمی دونن چه نشــریاتی بــا چه تیپ هایی داره 
تو دانشــگاه منتشر می شه و این نشریات می تونه چه تغییراتی تو 
جو دانشگاه ایجاد کنه ولی فرصت خوبیه برای آدمای دیوونه که 
دنبال ماجراجویی هستن. من از سوم دبیرستان نرد فوتبال بودم و 
دغدغه های فوتبال داخلی و کمبوداش هرروز توی ذهنم پررنگ تر 
می شــدن. مثال باخــودم می گفتم چرا باشــگاه داری هیچ وقت 
تو کشــور مــا حرفه ای نمیشــه؟! چرا مالــکای بخش خصوصی 
نمی تونن تو بلندمدت باشــگاه های خودشــونو اداره کنن؟! ما 
چرا به فوتبال به چشم یه ورزش نگاه می کنیم همیشه؟ چرا مثل 
کشــورای پیشرفته دید اقتصادی یا اجتماعی بهش نداریم؟ این 
عالقه به فوتبال داخلی به کنار؛ از وقتی یه شــریفی شدم، عادل 

فردوســی پور هم خیلی ناخودآگاه تو زندگیم ســنگین تاثیرگذار 
شد. دلیلش کنجکاوی خودم بود. دوست داشتم بدونم از بین این 
همه آدم شریفی تو چنددهه چرا فقط یه نفر عادل شد؟ چرا قبل 
و بعد عادل کســی از ما راه اونو نرفت؟ عادل همیشه چیزی برای 
یاد دادن داره. منم از هر فرصتی گرفته از برنامه نود تا کالســای 
زبان تخصصیش استفاده می کردم تا عادل و کارشو بررسی کنم 

و ازش نکات ریز و درشت یاد بگیرم.
از ســال ســوم دوست داشــتم به صورت حرفه ای مســائل فوتبالو 
بررســی کنم؛ تصمیم گرفتم به واســطه یکی از دوســتام با فضای 
روزنامه شریف آشنا شــم و برای اولین بار تو ویژه نامه جام جهانی با 
محمدصالح انصاری همکاری کردم تا یکی از خاطره های ناز سال 
97مو بسازم. چندماه بعد، یه اتفاق قشنگ دیگه برام افتاد: آشنایی 
با محمد حسین قاسمی؛ نشریه پرور معروف شریف که به من ایده 
انتشار نشــریه »حرکت«و داد؛ اولین مجله ورزشی تاریخ دانشگاه 
شــریف! جمع کردن آدمایی که مثل من به ورزشی نویســی عالقه 
دارن و همکاری کردن با اونا مثل یه خواب شــیرین بود. شاید برای 
ارشــدم اپالی کنم ولی هرجای این کره خاکی که باشم، یه فرصت 
برای خودم می سازم تا رسانه خودمو داشته  باشم؛ رسانه  ای که طرز 
کاربردی فکرکردن درمورد مسائل ورزشی رو بین مردم گسترش بده 
و روح مطالبه گری و دغدغه مندی رو توشــون بدمه، رسانه ای که یه 
ابزار برای حل مشکل باشه؛ نه یه مانکن تکراری توی یه شهر مجازی.

گردابی چنین هایل
سال نو با خبر ســیل در گلستان شروع شد؛ 
کم کم ایــن ســیل ها و آب گرفتگــی جدی تر 
شــد و در طــول تعطیــالت ســال نــو بخش 
زیــادی از هموطنانمــان را درگیــر خود کرد و 
خســار↨ت زیادی بــه بــار آورد. هرچند که بال 
زیاد بود، همدلی هم زیاد بود. تعداد زیادی از 
هموطنانمان برای کمک به مناطق سیل زده 
شــتافتند. از جملــه جمعی از دانشــجویان 
شــریف از بســیج و هیــأت و فــردای ســبز و 

جمعیت امام علی.

 Mohammad Javad Aboutalebi

غیر از حرکت های خوبی که یه سری از اپ های مسیریاب 
توی بحث سیل و بحران اخیر کردن، حرکت و کنش گری 
جدی دیگه ای تا االن از اکوسیستم فناوری و استارت آپی 
ندیدم. کارهایی که در قالب جمع شدن توان فعال ها و 
بزرگان و کسب و کارهای اکوسیستم می تونست انجام 

بشه نه حرکت های جزیره ای و جدا.

 Vahid the Great   

فیلم سرهنگی که داره به مردم خدمت می کنه>-  پس 
ارتشیا خوبن

فیلم یه آخوند که تا پاچه رفته تو گل >- پس آخوندا خوبن 
فیلم یه آخوند که تا پاچه نرفته تو گل >- پس آخوندا بدن 

فالن استاندار پرخاش کرد >- پس دولت بده 
روحانی نیومد >- پس مرگ بر اصالحات 
کی این تحلیالی خاله زنکی تموم میشه؟ 

#سیل

 SOBHANRAHMANI

چند وقته دارم به این فکر می کنم که یعنی شرایط زمان 
جنگ هم مثل شرایط #سیل االن بوده؟

یعنی یه ســری آدم می رفتن جلو و داشتن با تمام وجود 
کمک می کردن و یه ســری هم مثل ماها اینجا نشسته 
بودن و داشــتن این دعواهای سیاســی و... رو تماشــا 

می کردن و کار خاص دیگه ای نمی کردن! #تشابه

 Mohammadreza

 بحث ثابت تمام عید دیدنی ها: عوامل به وجود آورنده 
سیل و چگونگی  جلوگیری از آن

98 بدون نود
چند هفته ای می شود که از عادل فردوسی پور 
و برنامه نود خبری نیست؛ آن هم درست بعد 
از اینکه در نظرسنجی جشنواره جام جم و با 
رأی مردم، برنامه نود به عنوان پرطرفدارترین 
برنامه تلویزیون انتخاب شد. حرف و حدیث ها 
دراین بــاره و درمــورد فروغــی، رئیس جوان 
شبکه سه زیاد است. به تازگی برنامه دیگری 
هم شــروع به کار کرده کــه بعضی می گویند 

شبکه 3 می خواهد آن را جایگزین نود کند.

حاجاقا رضا 

واقعا از اینکه فردوسی پور رو دارن از تلویزیون می ندازن 
بیرون در پوست خودم نمی گنجم!

از فروغــی به خاطر ژن خوب و امام صادقی بودنش دل 
خوشی ندارم! اما کســی که به رغم جوانی و تازه کاری 
می ندازه تو شاخ این آقای کی روشی پوِر سیاست باِز غیر 

مردمی، حقیقتا شاخه  

 Iman Jami Moghaddam

به نظرم موضوع اصلی تو جریان فروغی و نود نه ژن خوب 
و بسیجی بودن فروغیه نه تمایالت سیاسی فردوسی پور
نکته اصلی اونجاست که مدیر رسانه رسمی »جمهوری« 
اسالمی بدون ذره ای اهمیت به خواست مردم تصمیم 
می گیره پر مخاطب ترین برنامه چندین ساله تلویزیون 
این یعنی مردم کشک ... رو کنسل کنه. 

 salehrostami

مسأله #عادل_فردوسی باعث می شود به این فکر کنم 
کــه حق با او نبود! در کالس همیشــه می گفت که باید 

ایران ماند و کار کرد....

 Rambo

تک تک خوشی ها رو میگیرن ازمون
این هم از نود و فردوسی پور

 Shahiiiin

شما بیاید با توییتر جلوی همین #فروغی رو واسه حذف 
#عادل_فردوسی_پور بگیرید، بعدا راجع به حرکت های 

بزرگ تر شاید بشه تاثیرش رو در نظر گرفت

تروریست واقعی کیست؟
هفته گذشــته بــود که دولــت دونالد ترامپ 
اعالم کرد سپاه پاسداران جمهوری اسالمی 
ایران را در فهرســت تروریســتی خــود قرار 
داده اســت. ایــن اتفــاق عــالوه بــر اینکه با 
واکنش هــای زیــادی در فضــای سیاســی 
مواجــه شــد، واکنش هــای زیــادی را نیز در 
فضای مجــازی برانگیخــت. عده زیــادی با 
هشتگ هایی مثل #من_سپاهی ام به حمایت 
از ســپاه پرداختنــد. عــده ای هــم بودند که 
می گفتند نه کار آمریکا قابل دفاع اســت و نه 

سپاه الیق حمایت.

مهتاب محمودی 

در اینکــه این اقدام ترامپ به ضــرر منافع مردم ایرانه 
شکی نیســت. به نظرم منطقیه کار آمریکا رو محکوم 
کنیــد، ولیکــن اصال قابل درک نیســت که ســپاه رو 
تطهیــر کنیــد و بانگ من ســپاهی ام ســر بدید.علیز 
ملیز و امثالهم بحثشــون جداســت، روی ســخن من 
با شــما دوستانیه که جوگیر شــدید و انگار یه چیزایی 

یادتون رفته.

 Sadjad Bonabi  

#پاسداران افتخار انقالب و مردم هستند.
والدت امام حسین علیه السالم و روز پاسدار مبارک.

اقدام آمریکا هم داد و هوارهای قمارباز باخته س. ارزش 
توجه نداره.

 Mohammad Amin Sorkhi

سالمتی همه #تروریست های جدید، صلوات!
سالمتی همه #پاسدارها ؛ همه #سپاهی ها 

#سپاه
#سپاه_پاسداران

#من_هم_سپاهی_ام

 Aliakbar Abolhasani

همین االن متوجه شــدم از آنجاییکه من دوره آموزشی 
ســربازی را در ســپاه گذرانده ام زین پس از نظر دولت 

ایاالت متحده من یک تروریست هستم.
چطوری یانکی!

از هر دری سخنی!

امیرمہدے 

حس می کنم تو کلکسیون خاطراتم، جای 
خالی سربازی و آموزشی واقعا حس میشه!
]کتاب های کنکور را به گوشه ای پرت کرده 

و به اعزام فکر می کند![

شیمی ندان شکاک 

رفتــم گوشــت بخــرم چون واســه یــه نفر 
غــذا می پزم فقط 300 گرم می خواســتم. 
فروشــنده گفت زیر یک کیلــو نمیدم. ینی 
پیش نیاز اینکه آدم گوشــت بخــره اینه که 
100 تومن تو جیبش باشه که حداقل یک 

کیلو بخره.

 saeed saleh

من آهنگ خوب برام حکِم ســواالی کنکور 
سال های پیش رو داره. بد موقع گوش بدم 

به نظرم سوزوندمشون.

ممرضا 

یارو توییــت کرده تــو کتابا خونــده بودیم 
که ســیاهچاله رو نمی شــه دیــد و حاال که 
عکســش منتشــر شــده باید همه کتابا رو 
عــوض کنن، بعد کلی هم الیک گرفته :((( 
من نمی دونم چاقو گذاشتن زیر گلوتون که 

توییت کنین!؟

میالد مظفری

مردمان شریف
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وای از آذر...
#خشــونت_ از  وقتــی 
علیه_دانشــجویان حرف 
می زنیــم، از چــه حــرف 

می زنیم؟

این ســتون رو یکی از دوســتانم تو الف 
صفر پیدا کرده. خوندنش باعث می شه 
با طرز تفکر بخشــی از دانشــگاه آشنا 
بشیم و فکر می کنم باید تالش کنیم که 

این طرز تفکر تغییر کنه:
1- یاور ســعی کن رابطه ت رو با تی ای 

من خوب کنی.
2- یــاور ســعی کــن فراخ نــای بــازی 

درنیاری.
3- یاور یه جــوری رفتار کن که آموزش 
خودش به من بگه با این دانشجو پروژه 

بگیر نه اینکه تعریف پروژه رو رد کنه.
4- من دوســت دارم تمــام کارهایی را 
کــه می گم انجــام بدی نه اینکــه به ... 
]ببخشید از کنترل خارج شدم[ همون؛ 

خالصه امیدوارم همیشه انجام بدی.
5- یاور با بقیه کارآموزی برندار ولی اگر 
برداشــتی دیگه برنگرد. چون نمی گن 
دوستاش رفتن با اون استاده برداشتن. 
چون نمی گن استاده راحت می گیره. 
می گــن مشــکل از منه. یــه ذره هم به 
فکــر من باش. نــذار حــرف دهن این 

استادیارا شم.
-6

7- یاور من به انــدازه حداقل چندتا از 
اعضای بدنم بهــت اعتماد دارم؛ اما تو 
پررو نشــو! بایــد هــرکاری را می خوای 

انجام بدی به منم بگی.
8- و امــا توی پروژه دوســت دارم همه 
ترفندهــا و ایده هایی که منا راضی کند 
و مــن مقاله بدهم و ارتقــا بگیرم و دیگه 
آزمایشــگاهم پر بشــه نخــوام خدایی 
ناکرده به دانشجوی دیگه ای نگاه کنم! 
ســعی کن مثل چوب خشک نباشی و 

مثل یه ماهی مقاله بدی!
9-یاور وقتی من تو دفترم هســتم ولی 
در رو بســتم سعی کن اذیت نکنی. سر 
به ســرم نذار. یاور ســعی کن خفه شی 
اصــال. فقط با انداختن تمرینا از زیر در 

آرومم کن.
10- و در نهایت دوست دارم احمقانه و 
بدون ذره ای تفکر مثل ترم قبل، این ترم 
هم درسم رو برداری. تمرینام رو تحویل 
بدی. اگر قرار بود یا حتی اگر قرار نبود 
که مــن دیر بیــام، منتظرم وای ســی و 
آخر ترم هم تو نظرسنجی فقط چیزای 
خوب بنویسی درموردم. البته جفتمون 
می دونیم که اگر ننویسی هم... خالصه 
بهتره بنویسی! کار از محکم کاری عیب 

نمی کنه یاور.
باتشکر

از شــمع، سه گونه کار می آموزم:/  می گریم و می گدازم و می سوزم! در آرزوِی بوِی گِل نوروزم / در حســرِت آن نگاِر عالم ســوزم 
)مسعود سعد سلمان/ قرن پنجم/ رباعیات(

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به دانشجویی که با یک دنیا ذوق و شوق دنبال کارآموزی 
می رود و بعد از کلی مشورت با استادها و سال باالیی هایش پا به دل صنعت می گذارد تا به 
خیال خودش مرد عمل شود و کار یاد بگیرد ولی چند هفته ای که می گذرد، قصر شیشه ای 
تصوراتش فرو می ریزد و می فهمد که فقط باید امضای فرمش را بگیرد و حســرت تابستان 

از دســت رفته اش را بخورد، این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به دانشکده ای که یک 
لیست کهنه و تکراری از شرکت ها را هرسال جلوی پای دانشجو می گذارد، به استادی که 
فقط فرم کارآموزی را امضا می کند و برایش مهم نیست که در این 240 ساعت چه گذشته 
است و به صنعتی که امید برای ماندن و ساختن را البه الی چرخ دنده هایش از بین می برد.

630****0919: ســالم، چرا باید یک رشــته یکســان تو 
شــریف و تهران، شریف 1 نفرو کردیت کنه و تهران 9 نفرو 

که ما مجبور باشیم کنکور ارشد بدیم؟! :)))))))
  ســالم. حــاال یه بار هم شــریف خیر شــما رو 

می خواد و نمی ذاره برگردید شما مانع بشید.

190****0905: آقا روشــم سیاســفید کنید بره! من هر 
روز اول صبح گول رنگی بودنشــو میخــورم بعد باز میکنم 

دنیا تیره و تار میشه. #به_عقب_برنگردید 
  بابا ما که خودمون به عقب برنگشتیم. قیمت 
کاغذ به عهد پاپیروس برگشــت و بنابراین ما هم مجبور 

شدیم اقال یه چند سالی برگردیم!
014****0910: آقا چرا دانشــگاه بوی عید نمیده؟ من 

هر جا میرم بوی میان ترم میاد فقط
  همیــن آخــرای زمســتون بود که کــود دادن 

دیگه.

تقدیم می شود به ...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

کوشــا معاونی نژاد یکی از فارغ التحصیالن 
قدیمی شریف اســت که بیشتر برای تفریح 
پــازل طراحــی می کنــد. معاونی  نژاد اســم 
پازل هایش را ســاناکو گذاشــته و می خواهد 
آن را اول بین شریفی ها و بعد بین سایر مردم 

گسترش دهد.

قوانین این بازی ســاده اســت. شــما باید همه 
جزیره )دایره(ها را با استفاده از پل )خط(هایی 
که بین آنها رسم می کنید، به هم متصل نمایید. 

البته پل ها باید شرایط زیر را داشته باشند:

zz.پل ها نباید یکدیگر را قطع کنند

zz پل هــا می توانند عمودی، افقی و یا 45 درجه
باشند.

zz حداکثــر یک پل می توانــد دو جزیره را به هم
متصل کند.

zz تعداد پل هایی که به هر جزیره وصل می شود
باید با شماره آن جزیره برابر باشد.

zz اتصال جزیره ها از طریق پل ها باید یک گراف
همبند تشکیل دهد.

zz چند پل در شکل اولیه داده شده اند. شما باید
بقیه پل ها را پیدا کنید.

ساناکو

zz نظافت چی شریف دانشکده ما شیرینی عروسی اش
را در ســالن مطالعــه دانشــکده پخش کــرد و روز همه را 

ساخت.

zz استاد شریف ما می خواســت پروژکتور را روشن کند
اما دســتش نمی رسید. ماژیک را برداشت و گفت: »من با 

دست مسلح پروژکتور را روشن می کنم«.

zz استاد شریف ما در اعتراض به این موضوع که هیچ کس
به مطالبی که درس می دهد عکس العملی نشان نمی دهد، 
گفت: »If these boards were a mirror، می تونســتید 

قیافه خودتون رو ببینید و بفهمید من چی می کشم«.

zz دانشــجوی شریف ما از استاد درباره تمرین سوالی
پرســید. اســتاد گفت: »ایــن تمرین بــرای فصل های 
بعدی اســت و الزم نیســت آن را حل کنید«. دانشجو با 
جدیت گفت: »پس تمرینی جایگزین آن کنید«. استاد 
گفت: »بله، حتما« و دانشــجو با جدیتی بیشــتر گفت: 

»سپاس«.

zz استاد شریف ما به دانشجویی که رباط پایش پاره شده
بود و نمی توانســت در بازدید اجباری درس شرکت کند، 
گفت: »اشکالی ندارد، 3 نمره بازدید را نمی گیری دیگر«.

zz دانشجوی شــریف ما که یک بیماری واگیردار گرفته

بود، با اصرار زیادی تا آخرین روزهای سال سر کالس هایش 
آمد. همکالسی هایش هم بیماری را گرفتند و همه در طول 

عید مریض بودند.

zz استاد شریف ما سعی داشت برای موضوعی مثال بزند
و گفت: »مثال دســتی که از بدن جدا شــود دیگر اسمش 

دست نیست«.

zz اســتاد شــریف ما که تاریخ امتحان را فراموش کرده
بــود و تــازه دو روز قبل از آن یادش آمده بــود امتحان چه 
روزی است، آزمونی گرفت که 70 درصد سواالت آن شبیه 

امتحانی بود که چند ترم پیش هم گرفته بود.

وصله پینه

 محمدحسین
هوائی

استاد 
شریف 
ما ...
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