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نگاهی به وضعیت خوابگاه های 4  +   1
دانشگاه و مشکل ظرفیت آنها

نمره غیرقابل قبول شریف
خاطرم هست از یکی از معلمان دوران دبیرستان شنیدم 

محمد شهیدی

»دانشجوهای دانشگاه شریف در گرفتن حقوق خود از 
کارفرما ناتوان هستند و معموال ترجیح می دهند بدون 
تنش و با چشم پوشی از بعضی حقوق خود مسأله را حل 
کننــد«. البته من این نظر را درســت نمی دانم، چراکه 
تعدادی از دانشــجوهای ما در احقاق حقــوق خود تالش هایی به یادماندنی 

کرده اند، اما درباره بیشتر دانشجوها این گزاره صحیح است.
اهمیت قائل شدن برای مسائل صنفی باعث اصالح رویکرد باال در بلندمدت 
می شود. معموال این مسائل شباهت خوبی به دنیای بیرون از دانشگاه دارند 
و با داشتن روحیه مطالبه گری و مبارزه در کنار توانایی صحبت کردن و مذاکره 
می توانیم مشــکالت مشــابه در زندگی حرفه ای پس از تحصیل را نیز بهتر و 

عادالنه تر حل کنیم. مسکن مناسب یکی از سه نیاز اولیه ماست؛ باید سقفی 
قابل اطمینان باالی ســر باشــد و فضایی مناســب که حداقل های زندگی را 
برآورده کند تا دانشجو بتواند به رشد و پیشرفت و تحقق آرزوها فکر کند، ولی 
وجود محلی بی دردسر برای زندگی کسانی که از فاصله های زیاد به دانشگاه 
آمده اند و با مشــکالت دوری از خانواده دست وپنجه نرم می کنند، این روزها 

بعضا به آرزو تبدیل شده است.
»بله؛ اتفاقا من هم دانشجوها را مثل بچه های خود می دانم اما متأسفانه بودجه 
الزم برای انجام فالن کار وجود ندارد.« این جمله و از این قبیل جمالت به قدری 
از زبان مسئوالن دانشگاه تکرار شده اند که دیگر رنگ خود را از دست داده اند. 
همیشه راه هایی برای صرفه جویی وجود دارد اما مسأله اصلی اولویت بندی 
هزینه های دانشگاه است. خوابگاه های اصلی شریف بر اساس طبقه بندی 

صندوق رفاه درجه ســه و چهار محســوب می شــوند. وجود ساس به صورت 
گسترده، قدیمی بودن ســاختمان ها و امکانات رفاهی ضعیف اتاق ها باعث 
شــده دانشگاه این نمره غیرقابل قبول را از صندوق رفاه دریافت کند. دور از 
انصاف است که تالش های بعضی از مسئوالن خوابگاه را نادیده بگیریم و همه 
را با یک چوب برانیم اما نتیجه ای که ساکنان خوابگاه با آن مواجه هستند، در 
شأن دانشگاه نیست. این ترم هم که به طور غیرمنتظره شاهد کمبود ظرفیت 
خوابگاه ها و اجبار دانشجوها به لیست دهی پنج نفره در اتاق های چهار نفره 
هم هستیم؛ اتفاقی که دانشجوی ورودی را در بدو ورود به محیط جدید و دوری 
از خانواده با مشــکالتی رو برو می کند و زندگی دانشجویی او را تحت الشعاع 
قرار می دهد. باید قبول کنیم که آموزش، پژوهش و دیگر اهداف دانشگاه در 

سایه تأمین امکانات رفاهی مناسب می تواند محقق شود.
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»خوش خیال«ترین
این هفته از یکشــنبه تا سه شنبه قرار است دهمین نمایشگاه کار 
شریف در سالن ورزشی مرحوم جباری برگزار شود و مثل همیشه 
شــرکت های مختلف برای جذب نیروی انسانی مورد نیازشان به 
شــریف بیایند. این وسط دانشجوها هم به امید آشنایی با فضای 
کاری کشــور و شاید ورود به آن ســری به این نمایشگاه می زنند. 
ما هم تصمیم گرفتیم لقب »خوش خیال«ترین را به بچه های غیر 
کامپیوتری و صنایعی اهدا کنیم که این هفته چندســاعتی را در 
نمایشــگاه کار می گذرانند ولی در نهایت چند پک هدیه و فلش و 

آبمیوه و خودکار... نصیب شان می شود.

»جای خالی« ترین
در دو ســال گذشــته یکی از مســئولیت های ستاد اســتقبال از 
ورودی های جدید دانشــگاه برگزاری نمایشــگاه دستاوردهای 
دانشجویی بود؛ نمایشگاهی که در آن همه گروه ها و تشکل های 
دانشــگاه غرفه ای داشــتند و ورودی های جدید را با فعالیت ها و 
اهداف و برنامه هایشان آشنا می کردند تا دانشجوی دانش آموزنما 
بداند غیر از درس خواندن کارهای دیگری هم در شریف می تواند 
انجــام دهــد. امســال تا ایــن لحظه خبــری از برگــزاری چنین 
نمایشگاهی نیست و به همین دلیل عنوان »جای خالی«ترین را 

به این نمایشگاه دوست داشتنی می دهیم.

اعتراض شورای صنفی به مسائل آموزشی دانشکده مهندسی شیمی و نفت  

مورد عجیب دانشکده 
میم شیمی و نفت

اکران مستند
انجمن اسالمی دانشجویان مستقل 
مستند »آسوده بخواب کوروش« را 
که روایتی از یک ماجرای فراموش شده 
اســت، ســاعت ۱۳:۳۰ در آمفی تئاتر 

مرکزی اکران می کند.
اهدای ارزاق

برای کمک به اهدای ارزاق خانواده های 
نیازمند خیریه فردای سبز از ساعت ۱۹ 
تا ۲۰:۳۰ روزهای یک شنبه، دوشنبه و 
سه شنبه به دفتر این خیریه و برای کسب 
 @Fardayesabz اطالعات بیشــتر به

مراجعه نمایید.
دوره حافظ شناسی

برای شــرکت در دوره حافظ شناسی با 
حضور دکتر حنیف افخمی از ســاعت 
۱۷ تا ۱۹ به ســالن خواجه نصیرالدین 

طوسی مراجعه نمایید.
کارگاه پلن مالی

بــرای یافتــن پاســخ  ســوال هایی از 
قبیــل »ارزش زمانی پول چیســت؟« 
یــا »ســرمایه گذاران کــدام پروژه ها را 
انتخاب می کننــد؟« کارگاه پلن مالی 
با ارائــه احمــد اســدی )بنیان گذار و 
مدیرعامــل شــرکت توســعه فنــاوری 
فراســخن( را از دســت ندهیــد. برای 
 @SharifAccelerator ثبت نــام بــه

مراجعه نمایید.

دوشنبه
چای و فیزیک

برنامه چــای و فیزیــک انجمن علمی 
فیزیــک و ژرفا، دوشــنبه هــر هفته از 
ســاعت ۱۷ تــا ۱۸:۳۰ در اتاق شــورا 
واقع در طبقه پنجم دانشــکده  فیزیک 

برگزار می شود.

سه شنبه
آشنایی با بورس

همایش آشنایی با بازار سرمایه )بورس( 
با ارائه دکتر عبدالرضا منوری از ساعت 
۱۶ تا ۱۹ در سالن آمفی تئاتر دانشکده 
مهندسي انرژی برگزار می گردد. برای 
ثبت نــام بــه shariftadbir@ مراجعه 

نمایید.

اختیارات آب دوغ خیاری
وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطالعات در جواب توییِت 
نه چندان قابل چاپی با مضمون حدودی »حیوان باوفا 
حواله روح تان چرا سایت های فیلم فیلتر شد؟« گفت: 
»دوســتان سالم، وا... بسته شدن ســایت های دانلود 
فیلم به من مربوط نیست. دادستانی به ارائه دهندگان 
خدمات میزبانی وب دســتور داده، این وســط من هیــچ کاره ام!«. 
دکترجان، دلخوشی ما جوانان کال به همین دانلود فیلم بود، همین 
یک قلــم را هم از ما دریغ کردیــد. در این حد هم راضی به زحمت در 
غربی گرایی در این مســأله نبودیم. حاال که این اتفاق انجام شــده، 

هیچ کس هم گردن نمی گیرد. جواد جان! اگر به توییت زدن، پوشیدن 
شلوار لی و پیراهن آستین کوتاه، آب دوغ  خیار خوردن و عکس گرفتن 
با علی پروین بود که بنده هم می توانم این کارها را انجام بدهم. درست 
اســت که شما به قول خودتان برای وصل کردن آمدی ولی این وسط 
قطع کردن ها را هم یکی گردن بگیرد؛ کسی گردن هم نگرفت هیچ، 
حداقل عکس العملی نشــان بدهد. به نظر شما حیطه توانایی ها و 
اختیارات وزیر ارتباطات چیســت؟ اگر پاسخ این سوال را می دانید 
جواب های خود را به شــماره پیامک روزنامه )۱۰۰۰۶۶۱۶۶۰۰۶( 

ارسال کنید و امتی را از نگرانی خارج نمایید.

دروس  ارائــه  ابتــدای  از 
دانشکده مهندسی شیمی 
و نفــت بــرای تــرم جاری، 
مســأله عجیبی کــه توجه 
کــرد  را جلــب  خیلی هــا 
تداخل هایی بود که در برنامه ارائه شــده 
از سوی آموزش دانشکده وجود داشت. 
هرچنــد مســئوالن دانشــکده دروس 
اختیاری بعضا بدیع و جذابی ارائه کرده 
بودند، اما لذت این ارائه ها باعث شده بود 
حواسشــان به تداخل دروس با یکدیگر 
نباشد و در نتیجه نواقص عجیب و غریبی 

در برنامه مشاهده می شد.
شــورای صنفی دانشکده از همان ابتدا 
بــرای رفع این مشــکل اقدام کــرد، اما 
واکنش دانشکده به پیشنهادهای شورا 
یک نامــه خشــک و خالی بــود و نهایتا 
۳۰درصد از خواســته های شورا برآورده 
شــد. درباره چینــش زمــان امتحانات 
نیز گروهی ۱۶نفــره از نماینده های هر 
دوره از ورودی های مهندســی شیمی و 
نفت که به انتخاب دانشــجوها تشکیل 
شــده بود، با همکاری شــورای صنفی 
برنامــه پیشــنهادی خود را بــه معاونت 
آموزشــی دانشــکده ارائــه داد که بعضا 
با بی لطفی های دانشــکده و اســتادان 
مواجه شد و زمان امتحان بعضی دروس 

طبق این برنامه تعیین نگردید.
البتــه ماجرا بــه اینجا ختم نمی شــود. 
دانشــکده مهندســی شــیمی و نفــت 
درس  اســتاد  عجیــب  اقدامــی  در 
»ترمودینامیــک ۲« را بعــد از انتخــاب 
واحد تغییر می دهد. آنطور که از شواهد 
برمی آید استاد جدید این درس به دنبال 
رفتن از کشــور بوده اما موفق به این کار 

نمی شود و دانشــکده تصمیم می گیرد 
بــرای حفظ این اســتاد درســی در این 
ترم بــه او بدهد. شــورای صنفی به این 
حرکت دانشــکده اعتراض می کند ولی 
جواب دانشکده به همین سادگی است: 
»اســتاد قبلی لطف کرده بودند که این 
درس را ارائــه کردند و اساســا این درس 
باید در ترم off با استاد دوم ارائه می شد 
و اگر دانشجویان نمی خواهند، در ترمیم 

آن را حذف کنند!«
در هفته گذشته هم ناگهانی و با تصمیم 
و دســتور رئیــس دانشــکده، ۱4نفر از 
دانشــجوهای درس »کنتــرل فرآینــد« 
حــذف شــدند؛ درســی کــه در چارت 
درســی متعلق به ترم ۷ است و این افراد 
بایــد آن را می گذراندنــد. همچنیــن به 
شرط گذراندن پیش نیازهای این درس 
منع قانونی برای دانشــجو برای گرفتن 
آن وجــود نــدارد. اســتدالل هایی مثل 
ایجــاد نظم در انتخاب واحد دانشــجو و 
کمبود ظرفیت و پاس نکردن واحد هایی 
خاص تا ترم ۷ برای این تصمیم از سوی 

دانشکده شــنیده می شــود. البته بعد 
از اینکه دانشــجوها ایــن واحد را حذف 
کردنــد، رئیس دانشــکده بــه بعضی از 
آنهــا می گوید درس دیگری را برایشــان 
جایگزین خواهد کرد. در صورتی که اکثر 
واحدها پر شده اند و تداخل امتحانات، 
بعضــا اجازه انتخاب واحــد دیگری را به 

دانشجو نمی دهد.
قبــل از حــذف هم یــک گــروه دیگر با 
اســتادی دیگــر برای ایــن درس اضافه 
شده اما پس از چند روز مجددا با دستور 
رئیس و با این اســتدالل که فالن استاد 
نمی تواند و نباید این درس را ارائه دهد، 

حذف می شود.
معاون آموزشی دانشگاه، دکتر رشتچیان 
هــم پــس از مطلع شــدن از ایــن اتفاق 
متعجب شده و پیشنهاد می دهد شورای 
صنفــی موضوع را طی نامــه ای به دکتر 
ایــزدی پیگیــری و حل نماید. شــورای 
صنفی دانشــکده نیز اعتــراض خود را 
ارســال کرده و امید دارد که مشــکالت 

مذکور از این طریق حل شود.

شریف 
نیوز

ترین ها

محمدامین 
مودی

گزارش

شنبه
جلسه تخصصی حفظ و قرائت 

قرآن
جلســه تخصصی حفــظ و قرائت قرآن 
کریم با حضور دکتر سیدمیعاد صالحی 
شنبه ها بالفاصله پس از نماز عشاء در 

مسجد دانشگاه برگزار می گردد.
سری جلسات شروط ضمن عقد 

ازدواج
سری جلسات کارگاه شروط ضمن عقد 
ازدواج با ارائه محمد روشــن از ساعت 
۱۶:۳۰ در دفتر انجمن اسالمی برگزار 

می شود.
اکران فیلم

اکران و نقد و بررسی فیلم »کفرناحوم« 
از ساعت ۱۶:۳۰ در کالس۱ ساختمان 

شهید رضایی برگزار می شود.
بسته بندی ارزاق

کمک به بسته بندی ارزاق خانواده های 
نیازمند شــنبه و یکشنبه از ساعت ۸ تا 
۱4 بــرای خواهران و از ســاعت ۱4 تا 
۱۸ برای برادران در دفتر فردای ســبز 
واقــع در رو بــروی ســاختمان انجمن 

فارغ التحصیالن انجام می شود.

یکشنبه
کارگاه انتخاب لپ تاپ

انجمــن علمی دانشــکده مهندســی 
کامپیوتر کارگاه انتخاب لپ تاپ برگزار 
می کند که برای شــرکت در آن ساعت 
۱۶:۳۰ در ســالن خوارزمی دانشکده 

کامپیوتر حاضر باشید.
دهمین نمایشگاه کار

دهمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی 
شــریف از یکشــنبه به مدت سه روز در 

سالن استاد جباری برگزار می شود.
گفت وگو با فضانوردان

انجمــن علمــی هوافضا به مناســبت 
هفتــه جهانی فضا برنامــه گفت وگوی 
تخصصی با دو تن از فضانوردان روس را 
درباره صنعت و تجربیات فضایی برگزار 
می کند. این برنامه از ساعت ۱۵ تا ۱۸ 
در ســاختمان تاالرها برگزار می شود. 
 @ssaAEsharif بــرای ثبت نــام بــه

مراجعه نمایید.
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بخش خبری



گزارشی از نشست کارآفرینی اجتماعی به سبک شرکت آرشیا 

در کسب و کارتان، سهمی هم برای خدا 
قائل شوید!

۵۰ سال دارد و در یکی از محله های فقیرنشین 
مشــهد بــه دنیــا آمــده اســت؛ در کودکی 
روزنامــه می فروخت، کفش واکــس می زد و 
دست فروشی می کرد اما امروز بزرگ ترین مجموعه فرآوری 
زیتون کشــور را دارد و محصوالتش به کشورهای مختلفی 
هم صادر می شــود. علیرضا نبی را خیلی ها می شناسند. 
پای صحبت هایش در برنامه های مختلف تلویزیونی از »ماه 
عسل« گرفته تا »بدون تعارف« نشسته اند و انگیزه، تکاپو 
و اشتیاقش را برای برداشتن باری از دوش مسائل جامعه، 
آن هم با نگاهی نو در فضای کسب وکار، تحسین کرده اند.
علیرضا نبی با تعاریف امروزی ادبیات مدیریت، یک کارآفرین 
اجتماعی است. او کســب وکارهایی راه انداخته که هدف 
و کارکرد اصلی شــان، کمک به حل یک مســأله اجتماعی 
یعنی بیکاری افراد دارای سوءسابقه است. او چند هزار نفر 
از افراد دارای جرایم عمد و غیرعمد را در کارخانه های خود 
بــه کار گرفته و نگاه خاصش به کســب وکار و ارزش آفرینی 
اجتماعی، سبب جلب توجهات در داخل و حتی خارج از 
کشور به فعالیت های او به ویژه در شرکت آرشیا شده است. 
دوشنبه ۸ مهر، دانشکده مدیریت و اقتصاد، میزبان دکتر 
علیرضا نبی بود تا در دهمین جلسه از نشست های »توسعه 
پایدار برای ایران« از تجربه و دغدغه هایش بگوید تا به گفته 
برگزارکننــدگان ببینیم یک کارآفریــن اجتماعی چطور به 
دنیا نگاه می کند و چطور این قدر پرامید و مصمم در مسیر 
خود ادامه می دهد تا شــاید قدری از این انگیزه و اشتیاق و 
تالش و امید، برای دانشجویان امروز و مدیران، کارشناسان 

و کارآفرینان فردا الهام بخش شود.
سالن دکتر مشایخی، دوشنبه، بعدازظهر گرم و پرحرارتی 
را پشت سر گذاشت، نه فقط به این خاطر که علیرضا نبی، 
دو ساعت پشت سر هم، انگیزشی و با شور و حرارت سخن 
گفــت، بلکه به این ســبب اینکه ســالن ۸۰ نفــره به علت 
استقبال خیلی خوب مخاطبان به ۱۷۵ نفر افزایش ظرفیت 

داده بود و برنامه در اینستاگرام هم پخش زنده می شد.
نبی، با ذکر داستان هایی از زندگی کارکنانش شروع کرد. 
آدم هایی که خیلی هایشان ناخواســته و به دلیل مواردی 
چون چک برگشــتی، سوءتفاهم یا مهریه پایشان به زندان 
باز شده بود و به همین راحتی برچسب »سوءسابقه« بهشان 
خــورده بود و بعد از رهایی، هیچ جــا کار پیدا نمی کردند. 
افرادی که فکر می کردند دنیا بهشــان پشــت کرده اما کار 
در آرشیا و احترام و اعتمادی که آنجا دیده اند، سبب شده 

زندگی  شان متحول شود.
علیرضــا نبی از یک فرهنگ ســازمانی متفــاوت گفت. از 
رابطــه برادری و خواهری و پدری و مــادری بین همکاران 
تا نبود رقابت های مخرب سنتی در فضای کار تا هم سطح 
بودن کم وبیش حقوق ها تا نبود تفاوت بین پسر مدیرعامل 

و کارگران عادی و گذشــت و ایثار و همیاری که همگی در 
بستر یک کسب وکار اجتماعی شکل گرفته است. به قول 
او »بچه های من با همه نداشته هایشــان، حال شان خوب 

است و این یعنی خوشمزه زندگی کردن!«.
او حتی با زبــان دو دوتا چهارتای بازار هم صحبت کرد و از 
وضعیت فروش خیلی خوبش گفت و اینکه در این شرایط 
که همه از ســختی و بدی تولید می گویند، آرشیا با مشکل 
ناتوانی در پاســخ گویی به تقاضای باال روبروست. از اینکه 
نمی داند چطور ســاعتی ۳.۵ تن زیتون پــرورده خود به 
خود فروش می رود و آن هم در ظرف های ۷۵ گرمی! آوازه 
کســب وکار او البته به گوش خیلی ها رسیده است. حتی 
شبکه های خارجی از ترکیه و آلمان در حال حاضر در حال 
تهیه برنامه راجع به داســتان  آدم های آرشیا و زندگی دکتر 
نبی هستند و در برخی کشورهای همسایه هم تقاضا شده 
با همین مدل برای افراد دارای سوءسابقه یا زنان سرپرست 

خانوار، مجموعه های تولیدی راه بیفتد.
نبی خوب بلد اســت اشــک آدم ها را در بیاورد! او بارها در 
حین روایت داســتان های تکان دهنده زندگی کارکنانش 
و اتفاقات خوب در ســر راه آرشیا، چشــمانش پر از اشک 
شــد و البته گریه خیلی ها را هم درآورد، حتی اســتادانی 
که در جلسه حاضر بودند! او از دانشجویان امروز مدیریت 
و مدیران فردای کشــور خواســت که جایی هم برای دل و 
خدا در کسب وکارشــان بــاز کنند و با ارائه شــواهد زیاد از 
تجربه خود، تضمین داد که »خدا به غیر حســاب« به شما 
برمی گرداند. نبی این را به قانون هستی نسبت داد و گفت 
»اگر بر بنده خدا رحم کنی، خدا به تو رحم می کند« و هیچ 

تردیدی در این نیست!

آرشــیا یکی از بزرگ ترین کسب وکارهای اجتماعی ایران و 
شاید دنیا، در مشهد قرار دارد و بزرگ ترین مجموعه فرآوری 
زیتون کشور را با ظرفیت ۲۰۰۰ تن شامل می شود. کل این 
کارخانجات، زیرمجموعه یک بنیاد خیریه هستند و سود 
انباشته شان به گسترش کسب وکارهای مشابه برای افراد 
دارای مســأله ای اختصاص پیدا  می کند که در روند عادی 
جامعه، به حاشیه رانده می شوند و به قول آقای نبی، تنها 

کس شان خدا می شود.
شاید این بار که شما در فروشگاه های شهروند یا رفاه خرید 
کردیــد، توجه تان به شیشــه های زیتونی جلب شــود که 
روی در شــان نوشته شده »اینجا شــرط استخدام داشتن 
سوءپیشــینه است«. برچســب هایی که بخشی از راهبرد 
فروش اجتماعی آرشیاســت و علیرضا نبی معتقد اســت 
خیلــی از مردم با خریــد حمایتی خود، ســبب رونق این 
کســب وکار و ایجاد شــغل برای افراد نیازمند شاغل در آن 

شده اند.
علیرضا نبی از آن آدم های خاص اســت، ماشــین ندارد و 
در یک منزل اجاره ای در حاشــیه مشــهد زندگی می کند 
و معتقد اســت که این سبک زندگی و در عوض نزدیکی به 
کارکنانش، به او لذت بسیار بیشتری از سوار شدن به ماشین 
شاســی بلند می دهد و شــاید اگر کارآفرینــان اجتماعی 
این قدر خاص نبودند، نمی توانســتند منشأ تحوالت بزرگ 

هم بشوند.
این برنامــه جالب و پرمخاطب به همت مدرســه توســعه 
پایدار برگزار شــد و عالقه مندان برای دریافت فایل صوتی 
صحبت های آقای نبی و نشســت های قبلی، می توانند به 

کانال تلگرام مدرسه )sdschool@( مراجعه کنند.

گزارش

انتقام سخت )1(
»زیدیه« طیفی از مسلمانان انقالبی 
و سیاسی به رهبری سادات فاطمی 
بودند که دســت کم در برهــه ای از 
زمان، تأثیرات بســیاری در اندیشه 
و تاریخ مســلمانان بر جای گذاشته اند 
و امــروزه مبــارزات و فتوحــات آنان در 
یمن زبان زد جهانیان شــده اســت. اما 
این گروه ها که از آنــان به »حوثی« یاد 

می شود، چگونه شکل گرفتند؟
در میانه سده نخســت قمری، حادثه 
عاشــورا و جنایات پیوســته بنی امیه، 
شــیعیان و به خصوص ســادات علوی 
را بــه واکنش واداشــت. پــس از صلح 
امام حسن)ع( در سال 4۱ هجری و به 
قدرت رسیدن معاویه، مذهب عثمانی 
و ضّدیــت بــا امام علی)ع( گســترش 
زیــادی یافــت و در شــهرها و مناطق 
دیگری غیر از بصره و شام مانند جزیره، 
یمــن و ری رواج یافــت. فعالیت های 
بنی امیــه در این زمینــه عبارت بودند 
از: دســتور معاویه به ســّب و لعن امام 
علــی)ع( در شــام پــس از بازگشــت 
از صفیــن، دســتور او به ســّب و لعن 
امام)ع( در کوفه هنگام بیعت گرفتن از 
کوفیان، فشار بر شیعیان و عدم قبول 
گواهی آنان در محاکم و تحقیر، تبعید، 
زندانی، شکنجه، قتل و مثله کردن آنان 
و ترّحم بر عثمانیــه و تقدم بنی امیه بر 
بنی هاشــم و تقدیس ســرزمین شام و 
دســتور به قتل کســانی کــه در فضل 
امام علی و اهل بیــت)ع( حدیث نقل 
کنند و دســتور جعل و شیوع احادیث 
نبــوی در مدح خلفای ثالثه و بنی امیه 
به ویژه معاویــه و تنقیص و مذمت امام 
علــی و اهل بیــت)ع(. عجیــب اینکه 
دامنــه این دشــمنی ها فقط بــه امام 
علــی)ع( محــدود نمی شــد، بلکه به 
حضرت زهرا)س( و امام حســن و امام 
حسین)علیهم الســالم( نیــز تســّری 
یافت. تصویری کــه از بنی امیه به ویژه 
معاویه مشــاهده شــد، برای برخی از 
خوش بین ترین و خوش باورترین افراد 
نسبت به سالمت بنی امیه هم بهت آور 
اســت. در کارنامه بنی امیه قتل حمزه 
سیدالشــهداء، حجر بن عدی، مالک 
اشــتر، عمرو بــن حمق و بســیاری از 
صحابه و تابعین، تخریب کعبه، انهدام 
مســجدالحرام، کشــتار مردم مدینه، 
غصــب فدک، تغییر شــریعت، تصرف 
عدوانی در بیت المال و شراب نوشــی 
دیــده می شــود. این رفتــار بنی امیه، 
واکنش زید بن علی را که رهبر معنوی 
جنبش های زیدی بود، در پی داشت. 
از همیــن رو مهم تریــن  رکــن  دینی  و 
اعتقادي  زیدیه  مســأله امر به  معروف  و 
نهی  از منکر گردید و همه مکتب فکری 
و سیاسی آنها را تحت  الشعاع قرار داد.
ادامه دارد...

حسن 
اسکندری

70 سال 
عبادت

فقط برای یک مشت حقوق دان
کمیته نظارت بر نشــریات را یادتان هست؟ 
اساسا کمیته نشریات معموال چیزی نیست 
که بخشــی از زندگی آدم ها باشد؛ حتی اگر 
مدیرمسئول نشریه ای باشید. کل چیزی که از یک نماینده 
خوب در کمیته نظارت بر نشریات انتظار می رود این است 
که در انتخابات شرکت کند، پیروز شود و برود تا سال بعد که 
انتخابات دوره بعد را برگزار کند. به بیان دیگر، یک کمیته 
نظارت خوب، یک کمیته نظارت ُمرده است! امسال البته 
جریان کمی متفاوت بود. نمایندگان نشــریات دانشــگاه 
در کمیته نظارت بر نشــریات، به این فعالیت اندک راضی 
نبودند. از برگزاری اولین دوره جشــنواره نشریات گرفته 
تا راه اندازی یک کانــال تلگرام با محوریت حضور مدیران 

مســئول، تالش هایی بودند که اعضــای منتخب کمیته 
انجام دادند تا کمیته نظارت، امسال چیزی بیشتر از یک 
پیکر بی جان باشــد. مدیران مســئول نشــریات دانشگاه 
به خوبی می داننــد که هیچ انتخابــات کمیته نظارتی به 
خوبی و خوشی و بدون مکافات به سرانجام نمی رسد. اما 
مکافات انتخابات کمیته نظارت امسال گویا قرار نیست یقه 
نشــریات را ول کند! گویا هرچقدر هم که اعضای منتخب 
کمیته نظارت تالش کنند این کمیته ُجنب وجوشی داشته 
باشــد، در سرنوشت این کمیته رستگاری جایی ندارد. به 
گفته امیرحســین حاجی علی بیگی، نماینده نشــریات 
دانشــجویی در کمیته نظــارت بر نشــریات وزارت علوم، 
کمیته نظارت دانشگاه شریف را به رسمیت نمی شناسد. 

دلیل این موضوع، به گفته حاجی علی بیگی، عدم حضور 
عضو حقوق دان در هیأت ناظر بر انتخابات کمیته نظارت 
است. در این راستا، پاره ای از کارهای نشریات مثل ادامه 
روند جشــنواره هفت قلم متوقف شــده و پاره ای دیگر نیز 
با مســاعدت معاونت فرهنگی در جریان است. به نقل از 
نماینده کمیته نظارت، دکتر فتوحی، ریاســت دانشگاه 
بررسی موارد مربوط به کمیته نظارت در شورای فرهنگی 
را در این مدت خواســتار شده است. جلسه بعدی کمیته 
نظارت، در هفته جاری برگزار خواهد شد. باید دید معاونت 
فرهنگی چه تصمیمی درباره ادامه کار این کمیته خواهد 
گرفت. کمیته نظارت بر نشــریات دانشــگاه، مســئولیت 

صدور مجوز برای نشریات جدید را نیز در دست دارد.

ذره بین

محمدحسین 
هوائی
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 نگاهی به وضعیت خوابگاه های دانشگاه 
و مشکل ظرفیت آنها

مشکل همیشگی
شاید فکر کنید کمبود ظرفیت خوابگاه سبزه ای است 
که امســال برای آراستن گل مشکالت گذشته روییده، 
اما باید بدانید مشــکل خوابگاه و ظرفیتش همیشه کم 
و بیش با دانشــگاه همراه بوده است، هر چند امسال با 

پنج نفره شدن اتاق های طرشت بیشتر به چشم می آید. 
احتماال برایتان جالب است که بدانید تا قبل از سال ۹۱ 
ورودی های جدید سال اول شان را در خوابگاه طرشت ۳ 
در اتاق های پنج نفره می گذراندند و از ســال دوم به بعد 

اتاق هایشان چهارنفره می شد.

از خیابان زنجان
اولین خوابگاه دانشگاه همین خوابگاه احمدی روشن 
اســت؛ خوابگاهی که پیش از این زنجان نام داشــت و 
بعد از شــهادت مصطفی احمدی روشــن در سال ۹۰ 
به نام این شــهید تغییر یافت. خوابگاه روشن خوابگاه 
شماره یک دانشگاه به حساب می آید. خوابگاه دوم که 
در محله طرشت واقع شده و مخصوص دختران است، 
االن با نام طرشت ۲ شناخته می شود. اواسط دهه ۶۰ 
جمعیت دانشگاه بیشتر شد و نیاز به خوابگاه هم بیشتر. 
یــک زمین خالی در محله طرشــت پایین تــر از بزرگراه 
شــیخ فضل الله شد محل خوابگاه سوم دانشگاه یعنی 
طرشــت ۳. بماند که اهالی طرشــت در برابر ساختش 
کلی اعتــراض کردنــد و آنچنان برای از دســت ندادن 
زمین خاکی فوتبال شان مقاومت کردند که کار به آژان 
و آژان کشی رسید و شاید هنوز هم دل خوشی از وجود 
این خوابگاه در دل محله شان ندارند، اما با ساخت یک 
خوابگاه بزرگ ۱۰۰۰ نفره با ســه بلوک تا مدتی مشکل 

خوابگاه دانشگاه حل شده بود.

جایی برای متأهل ها
روزگاری ما حتی برای دانشجوهای متأهل هم خوابگاه 
داشتیم، آن هم نه در شهرک دانشگاه که در همین محله 
طرشت. یکی از بلوک های طرشت ۲ روزگاری خوابگاه 
متأهلی شریف محسوب می شــد. دخترهای دانشجو 
در همســایگی متأهل  ها زندگی می کردند تا وقتی پدر 

خانواده آشغال  ها را بیرون می گذاشت، بفهمند ازدواج 
چه چیز خوبی اســت. خوابگاه شــوریده هم روزگاری 
خوابگاه متأهلــی بود و ۳۲ خانــواده در واحدهای آن 
زندگــی می کردند. یک خوابــگاه متأهلی هم در پونک 
وجود داشت که کمی از دانشگاه دورتر حساب می شد.

جمعیت باال می رود
هر چند ظرفیت کارشناسی دانشگاه مدت زیادی است 
که تغییر خاصــی نکرده اما دانشــجوهای تحصیالت 
تکمیلی در دو دهه گذشته حسابی زیاد شده اند، یعنی 
نیاز به خوابگاه بیشتر و بیشتر شده. دانشگاه از اواسط 
دهه ۸۰ ســعی کرد مشکل کمبود ظرفیت را با کارهای 

مختلفی حل کند.
دکتــر مصلی نــژاد یــک خوابگاه بــرای دانشــجویان 
ســاخت.  تیمــوری  میــدان  در  ارشــد  و  دکتــری 
خوابگاهــی که از اســتاندارد خوابگاه های دانشــگاه 
 خیلــی باالتر اســت و زمان خودش الکچری حســاب 

می شد. 
خوابگاه ۳۲ واحدی متأهلی )شــوریده( هم تخلیه شد 
و به دانشجوهای مجرد اختصاص یافت، اول پسرهای 

ورودی جدید و بعد دخترها. 
خوابگاه آزادی هم به همین شیوه ایجاد شد. ساختمانی 
که به عنوان خانه ســازمانی در دانشگاه مورد استفاده 
قرار می گرفت، تغییر کاربری داد و شد خوابگاهی برای 

اسکان بچه های تحصیالت تکمیلی.
ســاختمانی در خیابان بیمه، طرف دیگر میدان آزادی 
هــم خریده شــد و با نام شــهید وزوایی تبدیل شــد به 

خوابگاه دیگری برای پسران.
خوابگاه متأهلی پونک و بلوک متأهلی طرشــت ۲ هم 
تعطیل شــدند تا همه متأهل های خوابگاهی شــریف 
نقل مکان کنند به شهرک دانشگاه و فقط یک خوابگاه 
متأهلی در آنجا برای نوعروســان و نودامادان شــریفی 

وجود داشته باشد.
با این کارها کمی از بحران ظرفیت کم شــد. اتاق های 
طرشت ۳ که تا اواخر دهه ۸۰ یک نفر اضافه را هم اسکان 
می دادند، 4 نفره شدند و با بازسازی بلوک  ها اهالی باغ 

کاج زندگی بهتری را تجربه کردند.

اجاره می کنیم
نیاز دانشــگاه به خوابگاه البته بیش از آن بود که به این 
راحتی  ها مرتفع شــود. با افزایــش ظرفیت تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه باز هم به مشکل خورد و این بار سراغ 
اجــاره خوابگاه هم رفت. اول در میدان ســماء و پس از 
آن در خیابان شادمان. با وجود هزینه های باالی اجاره 

دانشگاه چاره ای جز اضافه کردن خوابگاه نداشت.

طرف تقاضا
دانشــگاه در کنــار باالبــردن ظرفیت ســعی کــرد نیاز 
بــه خوابــگاه را هم کاهش دهــد. از اوایــل دهه ۹۰ به 
دانشجوهایی که تمایل داشتند به جای خوابگاه، خانه 
اجاره کنند تســهیالت داده می شد تا بعضی  ها از خیر 
زندگــی در خوابگاه بگذرند. این کار هــم بی تأثیر نبود 
و تعــدادی از دانشــجوها قید خوابــگاه را زدند و طعم 
زندگی مســتقل تر را زودتر چشــیدند. ایــن طرح البته 
برای دانشــجوهای تحصیالت تکمیلی اجرا شده ولی 
آن طور که مسئوالن معاونت دانشجویی می گویند قرار 
اســت از امسال دانشجوهای کارشناسی هم بتوانند از 

آن استفاده کنند.

دوباره کف خواب
ورودی های ۹۸ اما باز هم به مشکلی خوردند که نزدیک 
یک دهه بود خبری از آن در دانشگاه شنیده نمی شد: 
نفر اضافــه در اتاق های طرشــت ۳. تقاضای خوابگاه 
آن قدر باال رفته که فضاهای در اختیار دانشــگاه دیگر 
جواب گو نیست. حاال مسئوالن دانشجویی و خوابگاه 
دانشــگاه چاره را در بازگشت به گذشته دیده اند، یعنی 
اضافه کردن یک نفر به اتاق های طرشــت ۳. این یعنی 
افزایــش حــدود ۲۵درصدی ظرفیت طرشــت ۳ برای 
ورودی های جدید. مشــکلی که گریبــان تازه واردهای 
دانشگاه را گرفته تا همین اول کار بفهمند دانشگاه آن 

جهان رویایی ای نیست که انتظارش را داشتند. 

چرا نمی سازیم؟
واقعیت این است که دانشگاه پس از دهه شصت دیگر 
شاهد ساخت خوابگاه بزرگ نبوده است. مصلی نژاد و 

وزوایی از نظر ظرفیت قابل مقایسه با احمدی روشن یا 
طرشــت  ها نیستند. خوابگاه های تغییر کاربری داده و 
اســتیجاری هم مشــکالت زیادی دارند؛ از ابتدا برای 
خوابــگاه طراحی نشــده اند، فضای ســبز و امکانات 
رفاهی ندارند، پراکنده اند و رســیدگی و تعمیر و توزیع 
خدمات و نیرو را مشــکل کرده اند و البته برای دانشگاه 

هزینه باالیی دارند. 
مشکل خوابگاه تنها با اضافه شدن خوابگاهی حداقل 
به اندازه احمدی روشــن یا نیم طرشــت ۳ حل شدنی 
اســت. اتفاقی که نزدیک به ســه دهه اســت نیفتاده. 
اوایل دهه هفتاد دانشــگاه نیاز جدی احســاس نکرد. 
در برنامه پنجم توســعه هم ســاخت خوابگاه در تهران 
بــا بودجه عمرانی دانشــگاه ممنوع شــد و مســئوالن 
 را از صرافــت ســاخت خوابــگاه بــه کلــی انداخــت و 

فراموشش کردند. 
از طرف دیگر دانشــگاه زمینی برای ســاخت خوابگاه 
نــدارد. هزینه تملک زمین در محله طرشــت هم که به 
لطف دانشگاه و شرکت هایش بازار امالک پررونقی دارد، 
سر به فلک می کشد. آن قدر که هیچ مسئولی آن را جزء 
گزینه های روی میزش ندانــد و این یعنی هزینه کردن 
بیشتر در چند ســال برای رهن و اجاره و پراکنده بودن 
دانشجوهای شهرســتانی دانشــگاه در خوابگاه های 

کوچک و گله به گله شریف.

بازار مسکن با ما چه می کند؟
۹۷ ســال پــرواز همــه هزینه  هــا و قیمت  ها بــود. بازار 
مســکن هم چــون همیشــه از بلندپروازترین   ها بوده و 
حســابی اوج گرفته است. حاال شــواهد حاکی از این 
اســت که بازار مســکن در مشــکل خوابگاه هــم تأثیر 
خودش را گذاشته است، هم خیلی  ها را از گرفتن خانه 
منصرف کــرده و هم بعضی  هــا را از خانه بــه خوابگاه 
بازگردانــده. این یعنــی افزایش تقاضا بــرای خوابگاه 
در شــرایطی که هیچ رشــدی در ظرفیت نداشــته ایم 
و البتــه ظرفیــت پذیــرش تحصیــالت تکمیلی مــان 
هــم افزایــش پیــدا کــرده و تمایــل دانشــجوهایمان 
قبــل  از  بیشــتر  بــرای سنواتی شــدن کمــی   هــم 

شده است.
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شاهرخ حبیبی را همه در خوابگاه طرشت 3 می شناسند؛ آرایشگری که سال هاست در خوابگاه حضور دارد و هر روز عصر بعد از اینکه کارش در 
دانشگاه به پایان رسید، راه باغ کاج را در پیش می گیرد و به سلمانی نقلی اش در طرشت 3 می آید. جدای از دانشجوها خیلی از فارغ التحصیالن 
هم برای اصالح موی ســر، شاهرخ و نرخ دانشــجویی اش را به بیرون ترجیح می دهند. سلمانی شاهرخ سال ها در همکف بلوک دو قرار داشت؛ 
یکــی از دنج تریــن و ســهل الوصول ترین نقاط خوابگاه ولی ســال قبل بود که معاونت دانشــجویی تصمیم گرفت خدمات رفاهی خوابگاه را در یک قســمت 
تجمیع کند و در نتیجه شــاهرخ و شــانه و قیچی اش رفتند به زیرزمین بلوک ســه. با رفتن شــاهرخ ســلمانی اش هم تغییر کاربری داد و شد یک اتاق جدید 
برای اســکان بچه های خوابگاهی. شاید علت نقل مکان شــاهرخ بیشتر از تجمیع امکانات رفاهی، کمبود ظرفیت خوابگاه و نیاز به افزودن اتاق های جدید 
بود، چراکه تغییر کاربری برای خیاطی و چند دفتر اداری و اتاق انباری هم در خوابگاه اتفاق افتاد تا بیشــترین اســتفاده از اتاق های خوابگاه برای اســکان 

دانشجوها انجام شود.

بیکار ننشسته ایمچرا به این روز افتادیم؟

 با یک شب و دو شب
خوابگاهی نمی شوید

زمانی که در خوابگاه ســاکن بودم، 
بعضی رفقای تهرانی ادعا داشــتند 
که تعداد شب هایی که در خوابگاه صبح 
می کنند، از تعداد شب های حضورشان 
در منزل بیشتر است و با همین دو دوتا 
چهارتا خودشان را خوابگاهی حساب 
می کردند. البته استدالل شان ُپربی راه 
هــم نبود؛ یک شــب بــه بهانــه پروژه 
مشترک با فالن رفیق، شب دیگر برای 
تا صبــح بیدار ماندن و آمــاده امتحان 
فردا شدن، شــبی هم برای دیدن یک 
فوتبال دسته جمعی کنار رفقا و یک شب 
هم به بهانه دیر وقت رســیدن و کالس 

هفت ونیم فردا صبح.
یکبار یکی از قدیمی ترهای دانشــگاه 
پاســخ جالبی به این ادعا داد. به قول 
او بچه هایی که خانواده شــان ســاکن 
تهران هستند، اگر هر شب هم سرشان 
را روی بالش خوابــگاه بگذارند، بازهم 
خوابگاهی به حســاب نمی آیند، چون 
دل شان قرص است به خانه و کاشانه ای 
که در همین شــهر دارند و پــدر و مادر 
و خانــواده ای که از چنــد کیلومتری، 
نفس گرم شان حس می شود و همیشه 
می تواننــد در کنارشــان آرام بگیرنــد. 
ولی بــرای جــوان هجده ســاله ای که 
از شهرســتانی دور یــا نزدیک اثاثش را 
روی دوش انداختــه و آمده پایتخت تا 
چندسالی درس بخواند و شاید بعدش 
هــم کار و زندگــی ای بــرای خــودش 
دست وپا کند، قضیه از زمین تا آسمان 

متفاوت است.
دانشــجوی خوابگاهــی قصــه تمــام 
امیدش در این شهر که شاید حتی یک 
آشــنا و فامیل هم در آن نداشته باشد، 
همین اتاق و تختی اســت که از خوش 
حادثه در کوچه باغ های طرشــت به او 
رسیده است. هم شب امتحانش را باید 
در آن به صبح برساند و درسش را بخواند 
و چک نویســش را ســیاه کند و هم روز 
جمعه و تعطیلش باید در آن به فکر تهیه 
یک غذای تکراری نشده باشد و اوقات 
فراغتش را پر کند. درســت است که با 
رفقایش می رود کوه، ســینما، هیأت، 
تئاتر، نمایشگاه، رســتوران و هرجای 
دیگــری که در این شــهر غریــب پیدا 
می شــود ولی آخِر ســر همه که رفتند، 
او جای دیگری نــدارد و برمی گردد به 
همین خوابگاه. حاال اگر در چاردیواری 
همین خوابگاه هم چیزی وجود داشته 
باشــد که چرخ زندگــی را برایش لنگ 
کنــد، انگیزه و امیدش بــرای ماندن و 
زندگی در آن رنگ می بــازد و اگر چاره 
دیگری جلوی پایش نباشــد و به اجبار 
بخواهد بماند، درس و کار و زندگی اش 
رنگ و بوی عادی را از دست می دهد که 

امان از آن روز...

محمدجواد 
شاکر

یادداشت

پرونده

z	.تعداد ورودی های کارشناسی ۹۸ نسبت به سال گذشته افزایش ۲۰۰ نفره داشته است

z	 تعداد ورودی های ارشــد ۹۸ در برخی رشته ها نسبت به ســال گذشته افزایش پیدا
کرده اســت، هرچند ظرفیت برخی رشته ها نیز  کاهش یافته اما در مجموع افزایش  

ظرفیت داشته ایم.

z	 تعداد افراد ســنوات مجاز  کارشناسی نسبت به  سال های قبل افزایش قابل توجهی
داشته است. دالیل شخصی مثل اپالی، کنکور، سربازی و البته برخی مشکالت در 

چارت آموزشی، موجب این افزایش شده است.

z	 تعداد افراد سنوات مجاز ارشد هم نسبت به سال قبل بیشتر شده که عالوه بر دالیل
شخصی مشکالت ایجادشده در آموزش دانشکده هم در آن موثر بوده است.

z	 افزایش قیمت مســکن و اجاره خانه در چند ســال اخیر باعث شده تعداد افرادی که
متقاضی خوابگاه هستند، افزایش محسوسی داشته باشد.

دانشــگاه هــم از کمبــود ظرفیــت خوابگاه ها اطــالع داشــته و بــرای حل این 
 مشــکل تالش هایی انجــام داده ولی تاکنون نتوانســته مشــکل را به طور کامل 

حل کند.

z	 در خوابگاه طرشت ۳ در چند سال گذشته تعدادی از اتاق های خدمات رفاهی مثل
آرایشــگاه و خیاطی تغییر کاربری دادند و برای اســکان آماده شــده اند. همچنین 
تعدادی از اتاق هــای دفتری و انباری هم با تغییر کاربری به دانشــجوها اختصاص 

یافته اند.

z	 امســال حتی تعدادی از انباری های زیرزمین بلوک ۲ خوابگاه طرشــت ۳ نیز آماده
اسکان شده ولی هنوز مورد استفاده قرار نگرفته اند.

z	 کارهای آماده ســازی منزلی مســکونی در کوچه درویشــوند واقع در محله طرشت
 نیــز در حــال انجام اســت تــا ظرفیت مــازاد خوابــگاه طرشــت ۳ در آنجا اســکان 

داده شود.

خوابگاه طرشت 3
z	 ۹۸ 44 اتــاق در بلــوک دو بــه ورودی هــای

کارشناســی اختصــاص داده شــده و بــه جز 
تعدادی محــدود همه اتاق ها به صورت ۵ نفره 
لیســت گیری شــده اند. البته ورودی های ۹۸ 
طرشــت ۳ در اعتراض به ایــن وضعیت از ارائه 
لیست های ۵ نفره در اردوی ورودی ها خودداری 

کردند و لیست هایشان را در تهران پر کردند.

z	 اتاق هــای ۵ نفره کــه به ورودی هــای جدید
اختصــاص پیدا کرده، 4 تخــت خواب دارد و 
یکی از ساکنان اتاق مجبور به خوابیدن روی 
زمین اســت ولی تعداد کمدهــای هر اتاق به 

تعداد ساکنان آن است.

z	 تعداد ســنواتی های خوابگاه در حال افزایش
است. سنوات مجاز و غیر مجاز ساکن خوابگاه 
سال ۹۶، 4۰ نفر بوده ولی سال ۹۷، ۶۰ نفر شده 

و امسال به حدود ۱۰۰ نفر افزایش یافته است.

z	 دانشــجوهای ســنواتی )از تــرم ۹ بــه بعــد
کارشناسی و از ترم ۵ به بعد ارشد( در اتاق های 
۸ نفره اسکان پیدا کرده اند یا به صورت ۵ نفره 

در اتاق های چهارنفره ساکن شده اند.

z	 همه ورودی های ۹۸ ارشد در اتاق های 4 نفره
حضور دارند و فقط ۳ اتــاق به صورت ۵ نفره 

اسکان داده شده اند.

خوابگاه شهید احمدی روشن
z	 همــه ورودی های کارشناســی ۹۸ در ۲4 اتاق ۶ نفــره، یعنی به اندازه

ظرفیت عادی اتاق ها لیست گیری و اسکان داده شده اند.

z	 ورودی های ارشد که همیشه در بلوک ۲ اسکان داشتند، امسال بیشتر
از قبل بودند و تعدادی از آنها در اتاق های بلوک ۱ ساکن شده اند. 

z	 دانشجوهای ارشــد برای اتاق های 4 نفره به صورت ۵ نفره لیست  ارائه
کرده انــد و در بلوک یک هم بعضــی اتاق ها که ظرفیت ۶ نفر دارند، با ۷ 

دانشجو پر شده اند.

z	 دانشجوهای ترم ۹ کارشناســی و ترم ۵ کارشناسی ارشد )دانشجویان
سنواتی( هم مثل قبل بیش از ظرفیت اسمی اتاق ها و به صورت ۵ نفره 

اسکان پیدا کرده اند.

خوابگاه طرشت 2
z	.در خوابگاه طرشت ۲ اتاقی به صورت مازاد اسکان داده نشده استz	 ۸ دانشجوهای ســنواتی در اتاق های ۸ نفره اسکان داده شده اند. این اتاق ها ظرفیت

نفر را دارد ولی نسبت به سایر اتاق های خوابگاه از کیفیت پایین تری برخوردار است.

 با خودمان 
چند چندیم؟

بــرای اینکه بدانیم در خوابگاه ها دقیقا چه 
خبر است، از بچه های شورای صنفی اوضاع 
و احوال هر خوابگاه را جویا شدیم. بچه های 
صنفی اطالعاتی را که از مشاهدات میدانی 
و جلسه با مســئوالن معاونت دانشجویی و 
اداره امور خوابگاه ها به دست آورده بودند، 
در اختیــار روزنامــه گذاشــتند کــه در زیر 
خالصه ای از آن را آورده ایم. ســعی کردیم 
وضعیــت فعلــی اســکان در اتاق های هر 
خوابگاه، کارهایی که دانشگاه برای افزایش 
ظرفیت اسکان انجام داده و دالیلی که باعث 
شده با مشکل کمبود ظرفیت مواجه شویم، 
در بیــن گفته های بچه هــای صنفی وجود 

داشته باشد.

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  824

   1398 مـاه  مهر   13 شنبـه 

5

پرونده



ســالم کاپیتان! خودت را معرفی 
می کنی؟

ســالم، محمدعلــی اختردانــش هســتم. 
ورودی ۸۹ هوافضــا و دانشــجوی دکتری 
فعلی همین رشته. اهل قم هستم. از پنجم 
ابتدایی بســکتبال بازی می کنم و از همان 
اول دانشــگاه هم در تمرین های بسکتبال 

دانشگاهی شرکت کردم و وارد تیم شدم.
دانشــجوی دکتری بودن و ورزش 

حرفه ای با هم تناقض ندارند؟
دکتری که خوانــدن ندارد! فقط بخش اول 
دکتری کــه همان دو ســال اولش اســت، 
احتیاج به درس خواندن دارد. بعد از تعیین 
موضوع رساله وقت آدم آزاد می شود. در حال 
حاضر حدود ۳۰درصد زمانم را به درســم، 
4۰درصــد را بــه ورزش و ۳۰درصد را هم به 

کارم اختصاص می دهم.
تاثیــری  معدلــت  روی  ورزش 

نداشت؟ 
خیــر! معدلم از همان اول ثابت بود و ورزش 
تأثیــر چندانــی در آن نداشــت. در طــول 
این چندین ســال همواره در تمرینات تیم 

دانشگاه حاضر بودم و از این کار راضی ام.
برنامه ورزشی ات چطور است؟

همیشه بسکتبال بازی کرده ام، جز مواردی 
که مصدوم بوده ام. حدود یک ســال اســت 
خیلــی جــدی و روزانــه ورزش می کنــم؛ 
بعضی روزهــای زوج تمرین تیم دانشــگاه 
برگزار می شــود، در بقیه روزها بدن سازی و 
تمرینات استقامت انجام می دهم. خوابگاه 
طرشت هم زمین بسکتبال دارد و در آنجا هم 

تمرینات اضافی دارم.
از بچه ها که می پرســیدم، همگی 
می گفتند محمدعلی منظم ترین 
دانشــجو در تمرینــات اســت و 
همیشه سر وقت حاضر می شود. 

چطور تا این حد منظم شده ای؟
راســتش اوایل اینطــور نبــود. رفته رفته به 
تمرینات عادت کــردم و بعد از مدتی برنامه 
درسی و کاری ام را بر اساس برنامه تمرینات 

 چیدم. اولویت اول برایم برنامه ریزی ورزشی 
بود و همین عامل باعث شد به ثبات برسم. 
االن هم هــر وقت کاری پیــش بیاید، مثال 
اگر استادی کاری با من داشته باشد، زمان 
کارش را جا به جا می کنم تا برنامه ورزشی ام 

لطمه ای نبیند.
از رنک اول سه به سه مردان ایران 

چه خبر؟
االن که شاگردان استاد ثانوی به خاطر تعداد 
زیاد بازی هایشان و نزدیکی مسابقات شان 
جای مــا را گرفته اند )خانم هــای تیم ملی 
بانوان(. در حــال حاضر بخش بانوان چون 
احتمــال صعود بــه المپیک وجــود دارد، 
برنامه هایشان منظم تر است، ولی هنوز هم 
در رنکینگ مردان اول هســتم. البته قضیه 
رنکینگ خیلی به استمرار بازی ها بستگی 
دارد. معموال بچه های تیم ملی یکی دو دوره 
شــرکت می کنند و بعد خبری از آنها نیست 
اما در کشورهای دیگر به صورت حرفه ای تر 
دنبال می شــود و حتی لیگ سه نفره منظم 
هم دارند. امسال تیم دانشگاه ما به مسابقات 
بین دانشــگاهی اعزام شد و توانستیم مقام 
دوم را کسب کنیم. بعد از این اتفاق با انرژی 
و انگیزه ای که گرفتیم، توانستیم این بازی ها 

را به طور مرتب در شریف برگزار کنیم.
درباره رویداد بســکتبال سه نفره 

شریف توضیح می دهی؟
این برنامه را از پارســال در ســطح دانشگاه 
کلیــد زدیم و هــر ماه به صــورت منظم یک 
دوره برگــزار کردیــم. این رویــداد رفته رفته 
با جذب اسپانســر و گسترده شــدن دامنه 
تیم های شرکت کننده معروف شد تا جایی 
که تابســتان با ۲4 تیم که بازیکنان ملی هم 
در آن بودند، برگزار شــد و بسیار جلب توجه 
کرد. این مســابقه برای پیشرفت بسکتبال 
فایده زیادی دارد زیرا در بسکتبال سه نفره، 

مهارت فردی بازیکنان زیاد می شود.
از ِکی وارد تیم دانشگاه شدی و از 

ِکی کاپیتان آن؟
از همان ســال اول که وارد دانشــگاه شدم، 

تمرینات را شرکت کردم. اوایل زیاد مرا جدی 
نمی گرفتند تا اینکه آن ســال در مسابقات 
دانشکده ای درخشــیدم و بعد از آن کم کم 
وارد تیم اصلی دانشــگاه شــدم. یکی دیگر 
از عوامل پیشــرفتم، وجود فضای به شدت 
رقابتی در پســت من بود. کاپیتانی ام نیز از 
چهار ســال قبل و با فارغ التحصیلی صالح 
انصاری، کاپیتان پیشــین شــروع شــد و تا 

االن ادامه دارد.
چرا بین بچه ها به پرخوری معروف 

هستی؟
یک خاطره ای که خیلی معروف شد، مربوط 
به المپیاد دانشگاه شهید بهشتی بود. در آن 
المپیاد همان بازی اول من مصدوم شدم و 
به خاطر بودن کنار بچه ها در اردوگاه ماندم. 
عدم تحرکم و پرخوری ام باعث شــد تا پایان 
مســابقات ۱۵ تا ۲۰ کیلو چاق شوم. بعد از 

این المپیاد به پرخوری معروف شدم.

از خاطرات آقا پرویز بگو.
هفته اول بود که وارد سالن جباری شدم. یک 
روز کاپشــنم در آنجا جا مانده بود و فردا که 
سراغش رفتم، آقا پرویز از من رسید تحویل 
کاپشــن گرفت و من که ورودی و از همه جا 
بی خبر بودم، اصال به قضیه شــک نکردم. 
هنوز هم آقا پرویز آن رسید را دارد و هر بار به 

من نشان می دهد و می خندیم.
از تیم باشــگاهی دانشگاه مان که 
خیلی هم تابســتان فعالی داشت 

بگو.
تیم باشــگاهی ما از سطح دسته دوم تهران 
شــروع کرد و بــا صعود به لیگ هــای باالتر 
ســه دوره اســت که در جام برتــر تهران که 
مهم ترین مســابقات در سطح استان است 
شرکت می کند. سال اول پنجم شدیم، سال 
دوم چهارم شدیم و امسال هم به مقام سوم 
رسیدیم. این افتخار در حالی است که تیم ما 

برخالف سایر تیم ها بازیکن خیلی شاخصی 
جذب نکرده است. امسال ما فقط به یک تیم 
باختیم که آن تیم هم سال بعد در لیگ برتر 
کشور بازی خواهد کرد و از نظر سخت افزار 

به شدت بهتر از ماست.
ترکیــب تیــم در نظــر اول خیلــی 
غیر دانشــجویی به چشم می آمد 
و تنها بازیکن فیکس دانشــجو تو 

بودی. چرا؟
سال های قبل فقط یکی دو نفر غیر دانشجو 
می گرفتیم. امسال چون مسابقات تابستان 
برگزار شــد، اکثر دانشــجوها در دســترس 
نبودند. از طرفی هم دانشجویان تنوع الزم 
در همــه پســت ها را ندارنــد و مجبوریم در 
بعضی پســت ها یار جذب کنیم. با این همه 
اولویت ما دانشجویان هستند و امسال هم 

چند دانشجو در تیم حاضر بودند.
درباره تمرینات دانشــگاه توضیح 

می دهی؟
در کل ســال ما تمرینات را به صورت منظم 
در روزهای زوج و در ســالن جباری پیگیری 
می کنیم، مگــر روزهایی که این ســالن در 
اختیار نمایشگاه و... است که ما به ناچار از 
آنجا نمی توانیم استفاده کنیم. نکته جالب 
پیگیری خــود بچه هاســت کــه در ایام در 
دسترس نبودن جباری، هماهنگ می کنند 
و سالن دیگری می گیریم. این روحیه در اکثر 
رشته های دیگر وجود ندارد و مثال تابستان ها 

تمرینات شان تعطیل می شود.
و اما خانواده بسکتال شریف؟

در رأس خانواده که اســتاد ثانوی هســتند 
و بســیار برای تیم تالش می کنند. در اکثر 
تمرینات حضور دارند و بســیار به پیشرفت 
مــا کمک کرده انــد. قدیمی هــای تیم هم 
کــه بعد از فارغ التحصیلــی کنار تیم بودند 
و همیشــه کمک کردند. خالصــه اینکه ما 
از تیــم فراتــر رفته ایم و به نوعــی تبدیل به 
خانواده شــده ایم. آن قدر کنار هم هستیم 
که حتی گاهی از خانواده هایمان بیشــتر 

هم را می بینیم.

گفت وگو با محمدعلی اختردانش، کاپیتان تیم بسکتبال دانشگاه 

از دکتری هوافضا تا رنک یک بسکتبال

اون پتو رو ول کن برو یه هوایی بخور
هــوا کم کــم ســرد می شــود و بســیاری از مــا بــرای جلوگیــری از 
ســرماخوردگی ورزش بیــرون از خانه را کنار خواهیم گذاشــتف اما 
این یک باور غلط اســت. ورزش در ســرما حتــی از ورزش در هوای 
گــرم مفیدتر اســت. بــرای مثال دویدن در ســرما، بــه علت کاهش 
اســترس حرارتی روی بدن و نیازنداشــتن به تعریــق و کنترل دمای 
بــدن، راحت تر می شــود و می توانید زمــان و کیفیــت تمرین تان را 
بیشــتر کنید. حتی به دلیل گرمای ایجادشده بیشتر در ماهیچه ها، 
کالری سوزی بیشتر می شود. دلیل دیگر به روان پزشکی برمی گردد. 
در فصل زمســتان به دلیل کاهش زمان روز بــدن دچار پدیده ای به 
نام )Seasonal Affect Disorder )SAD می شــود که این اختالل 
هورمونــی، نهایتــا موجب اندکی دل گرفتگی اســت. بــا ورزش در 
زمستان سطح هورمون ها متعادل شده، پرانرژی می شوید و احساس 
شــادی بیشتری می کنید. حتی به دلیل ویژگی ذاتی این فصل، نور 
خورشید و در نتیجه ویتامین D کمتری جذب می کنید، پس با ورزش 

در خارج خانه این کمبود تا حدی جبران می شــود. هنگام ورزش در 
زمســتان باید چند نکته را رعایت کنید. نخســت اینکه در این فصل 
بــه دلیل ســرمای هوا، ماهیچه هــا و رباط ها منقبض تر و خشــک تر 
می شــود، پس حتما باید قبل از شــروع ورزش حسابی به گرم کردن 
بپردازیــد. دوم اینکه باید برای ورزش در این فصل، لباس مناســب 
داشته باشید. پوشــش مناسب در این فصل به صورت الیه الیه است 
و بنــا به نوع فعالیــت می توانید الیه ها را زیاد و کــم کنید. معموال در 
الیه نخســت لباس هایی با الیاف مصنوعی اســتفاده می شود که به 
تبادل رطوبت کمک کند. نکته ســوم، باید در هنگام ورزش در سرما 
فارغ از حس تشــنگی، آب بنوشید، زیرا ســرما سبب می شود کمتر 
تشــنگی را حس کنید. همچنین زمستان که بیاید، در تهران پدیده 
وارونگی را خواهیم داشت. دویدن در فضای باز که هرگز ولی استخر 
و ورزش هایی در محیط های بســته )البته اگر تهویه هوای مناســب 

داشته باشد( می تواند جایگزین خوبی باشد.

باورهای غلط

اگر گذرتان در هنگام تمرینات بســکتبال دانشــگاه به سالن جباری افتاده باشد، کسی را می بینید که بســیار پرتالش و وظیفه شناس به مربی تیم 
کمک می کند و حتی گاهی نقشــش بیشــتر از مربی به نظر می رســد. به بهانه موفقیت تیم بسکتبال شریف در مسابقات جام برتر تهران و به دست 
 آوردن مدال برنز این مســابقات ســراغ کاپیتان تیم رفتیم؛ کسی که بدون شک یکی از بهترین و پرکارترین ورزشکاران شریف است و هرجا خبری از 

بسکتبال باشد، او را می توان یافت.

 سپهر 
حجازی گفت وگو

بــاوری غلط در ســطح گســترده بین 
ورزشــکاران رواج دارد و آن مضــر بودن 
دوش آب گرم بعد از ورزش است. حتی 
خیلی ها ترشح اسیدالکتیک را که عامل 
اصلی گرفتگی عضالت اســت، به این 
دوش نسبت می دهند اما واقعیت چیز 
دیگری است. بر خالف تصورات، دوش 
آب گرم باعث تســریع گــردش خون در 

عضالت شده و اسیدالکتیک ترشح شده در زمان ورزش را سریع تر از عضله به کمک 
جریان خون خارج می کند. همچنین تنش روی نواحی مختلف بدن مثل کمر نیز به 
کمک گرمی آب، تا حدی بر طرف می شود. دوش آب سرد نیز فواید خاص خودش 
را دارد. می توان به تحریک سیستم ایمنی اشاره کرد که سبب تقویت آن و جلوگیری 
از سرماخورگی می شود. همچنین باالرفتن فشار خون و ضربان قلب را به دنبال دارد 

که به نوعی احساس پر انرژی بودن به فرد می دهد.

بعد ورزش دوش آب گرم نگیریا عضالتت یه هفته می گیره
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ورزش و سالمت



خصوصی سوزی
هپکــو؛ ماجرایی که از حدود 12 ســال پیش 
شروع شــده ولی به تازگی سر زبان ها افتاده 
است. روز دوشنبه بسیج دانشجویی شریف 
هــم برنامه ای برگــزار کرد و پای چنــد نفر از 
کارگــران هپکــو و مســئوالن مرتبط بــا این 

موضوع را به دانشگاه کشاند.

 Hamed

هپکــو یه روزی غــول صنعت ایران بــود، چطور به این 
روزش انداختن؟

سجاد نراقی 

اصــل 44 قانون اساســی که درباره خصوصی ســازیه 
صریحــا خصوصی ســازی صنایع مــادر رو منع کرده. 
جالبه که ماشین آالت راهسازی رو هم به عنوان مثال از 

صنایع مادر ذکر کرده.
سال۸4 مجمع تشــخیص #خصوصی_سازی صنایع 
مادر رو مطابق مصلحت اعالم می کنه و رهبری هم تایید.

و #هپکو و #آذراب خصوصی می شوند.

سید محمدامین سپیده دم 

ماجرای هپکو حکایت #زخم_کهنه ای هستش که باید 
مدت ها پیش درمان میشد.

بگذریم از اینکه اصال چه کثافت کاری هایی، شــرکتی 
که ســاالنه ۲۰ میلیارد ســوددهی به خزانه داشــت را 
ظرف چند ســال به ۷۰۰ یا به روایتــی ۱۰۰۰ میلیارد 

بدهی رساند...
هرچه بوده اوضاع امــروز کارگران #هپکو اصال خوب 

نیست.

 Amirhossein Beygi

مدیرعامل جدید #هپکو_اراک مدیر الیق و موفقیه.
در چند ســال اخیــر در چنــد مجموعــه   ی نزدیک به 
ورشکســتگی حضور داشته )مثل صنایع چوب و کاغذ 
مازنــدران و آلومینیوم ســازی اراک( کــه در پایان دوره 

ایشون رونق ایجاد شده.
می دونم سخته ولی خیلی امید دارم هپکو رو نجات بده.

#دکتر_روغنی

حاشیه های شهر بلخ!
برای این شــماره دو دلیل داشــتیم که سراغ 
شــمس و مولوی بریم. یکی اینکه دوشــنبه 
هفته گذشته روز بزرگداشت مولوی بود؛ یکی 
هم خبرها و حواشی پیرامون ساخت سریال 

شمس و موالنا.

 Ehsan Delaramifar

باورم نمیشــه یه ســری همچین ســوالی براشون پیش 
اومده که حکم شرعی ساخت فیلم موالنا چیه؟!:(((((((

 تــو اگــه بخــوای میتونــی، خودتــم اینو 
!میدونی

ما بعضا از مطالب به حق شــعرا و علمای ســنی مذهب 
طرفداری می کنیم چون طرفدار حرف حق هستیم

اما ساخت ســریال مولوی یعنی تایید اینکه راهی بجز 
اهل بیت علیهم السالم که تنها راه معرفی شده توسط 
پیامبر اکرم صل الله علیه و آله هســتند، برای وصول به 

حق وجود دارد.

 ZaZa

تو هر حالتی میشه موالنا خوند و بهتر شد...
زایل کننده غم و فزاینده شادی

 Itsajjad

جز من اگرت عاشق و شیداست، بگو
ور میل دلت به جانب ماست، بگو
ور هیچ مرا در دل تو جاست، بگو

گر هست بگو، نیست بگو، راست بگو ...
 #موالنا

امــروز ۸ مهر روز موالنا بود حیف بود تایم الینتون مزین 
نشه به این بیت

 AliAkbar

مقاالت شمس یه جایی داره:
»کافران را دوست می دارم، از این وجه که دعوی دوستی 
نمی کنند. می گویند: آری کافریم، دشمنیم. ]...[ اما این 
که دعوی می کند که من دوستم و نیست، پرخطر است.«

مسدودیت قضایی!
چنــد روز پیش بــود که ایرانی هــای مختلف 
متوجه شــدند دیگــر نمی تواننــد فیلم های 
ســینمایی خارجــی را دانلود کننــد. کم کم 
معلوم شــد تعداد زیادی از سرورهای ایرانی 
با حکم قضایی بسته شده اند. گفته می شود 
این شکایت از طرف بعضی شرکت های بزرگ 

فروش اشتراک فیلم شکل گرفته است.

 Salehrostami

@azarijahromi
فیلترکردِن هاست های ســرورهای سایت های دانلود 
فیلم، کمک به شــادزدانی مثِل فیلیمبو و نماواســت. 
وزیــر محترم باید با این موضوع مخالفت کند. هر وقت 
سایت هاِی دونی مانند نماوا کپی رایت را رعایت کردند، 

آن وقت می توان به سراغ بقیه رفت.

پیمان محسنی کیاسری 

سرورهای دانلود تمام سایت های دانلود فیلم رو فیلتر 
کردن! ۲۵۰تا سایت. یه تفریح و دل خوشی تو زندگیم 

مونده بود که اونم ترکوندنش!
لعنــت بــه فیلترینــگ! لعنت بــه این ســتاد مصادیق 

مجرمانه.

 Omid

تــوی این کشــور عزیز هــر روز یک قدم بــه عصر حجر 
نزدیک تر میشیم :((

یعنی چی که برداشــتن سرورهای ســایت های دانلود 
فیلــم رو قطع کــردن؟؟ البــد توقع دارن بریــم روبیکا 

فیلم ببینیم

شهید بکSلش فهمیده 

حــاال فهمیدیــد چــرا فیلــم دانلــود میکردیــم و انبار 
میکردیم؟

 Woody

بیاین یکی دو تا سایتی که سروراشون خارج ایرانه برای 
دانلود فیلم معرفی کنین :)

از هر دری سخنی

 Mehrdad

یکیو نشون بدین که موافق برداشتن مبالی 
البی ریاضی باشه من برم بکشمش همین 

امشب.
چرا واقعا مبال رو برداشتن:///؟

 Ne'amat

تو شــریف پالس پسرک پیتزاش آماده شده 
بود، به فروشنده گفت لطفًا بذارید تو جعبه 

می خوام ببرم.
در کمال تعجب فروشــنده گفت: برو فیش 

جعبه بگیر بیا بهت بدم.
و پســرک خیلی نایــس و ملو رفت ســمت 

صندوق که فیش بگیره.
|||:

علی پرویزی 

فــرق یــه #فعال_سیاســی خــوب بــا یه 
#بچــه نق نقــوی غرغرو تــو اینه کــه اولی 
نقــاط اشــکال اساســی و ریشــه ای تــو 
کشــور رو مــورد توجه قــرار میــده و دومی 
 هــر چیــزی کــه رســانه ها بــه خــوردش 

میدن :(((

هرچی دارم از ورزشه 
مــن از طریــق یــه دوســتی کــه خودشــون 
فارغ التحصیل شریف بودند، وارد اینجا شدم. 
خودم دانشــگاه پیام نور، رشــته تربیت بدنی 
می خوندم و از ترم ۲ )ســال ۸۳( اومدم شــریف و مشغول 
به کار شــدم. اون زمان تیم های دانشجویی که زیر نظر ما 
کارهای فوق برنامه انجــام می دادن، همایش های زیادی 
برگزار می کردن و کارهای اجراییش به عهده ما بود. کم کم 
این گروه ها بزرگ تر شــدن و کارهای گســترده تری انجام 
می دادن، در حدی که با وزیر و معاونای رئیس جمهور جلسه 

می ذاشتن و پروژه انجام می دادن.
بعد از اینکه مجتمع خدمات شکل گرفت، من اینجا مشغول 
به کار شدم و فاز کاریم جدا شد. قبل اینکه بیام شریف، فکر 
می کردم رسیدگی به دانشجوها و کارمندا اینجا باید خیلی 
خوب باشه اما خب بعدش برام کمی ناراحت کننده بود که 
این دانشگاه با این همه پتانسیل و دانشجوهای نخبه اون 

اهمیت الزم بهشون داده نمی شه.
من اینجا کارم توی تفهیم کالم آسونه، چون بچه ها خیلی 
زود مطلب منو متوجه می شــن و هرکاری ام از دست شون 
بربیاد، انجــام می دن. اینجــا احترام بــه همدیگه خیلی 
زیاده و کسی به نیروی خدمات توهین نمی کنه. اهمیتی 
کــه به نیروی خدمات اینجا داده می شــه رو من هیچ جای 
دیگه ندیدم. صمیمت بین افراد هم خیلی باالســت و من 
با استادها بیرون از محیط کار شوخی می کنم و با هم کوه 

می ریم و خیلی خوش می گذره.

اینجا کار ما مثل مدیر ساختمونه اما خیلی گسترده تر. مدیر 
ساختمون فقط پیگیر کارهای مالی و تأسیسات ساختمونه 
اما اینجا عالوه بر اینها کارهای دیگه هم انجام می دیم، مثال 
گــزارش عملکرد دفترها، بهــره وری اونها و حتی پیگیری 

تمدید قراردادهای بعدی دفترها.
بحث دیگه هم اینه که اینجا تنها جاییه توی دانشــگاه که 
شبانه روزیه و پنج شنبه ها هم مشــغول کاریم. این مسائل 
کمی کار ما رو سخت می کنه، چون من زمانی که خونه هم 
هستم، گوشیم در دسترسه و خدای نکرده اگه هرساعتی 
حادثــه ای اینجا رخ بده، من مطلع می شــم و باید خودمو 
برسونم. ارباب رجوع های زیادی اینجا میان یا تلفنی تماس 
می گیرن و خالصه حجم کار باالســت و من فکر می کنم به 
خاطر ورزشــی که انجام دادم و در حــال حاضر هم انجام 
مــی دم، توانایــی و انرژی انجام این حجــم از کار رو دارم و 

می شه گفت هرچی دارم از ورزشه.
مــن بچــه جنــوب شــهر تهرانــم و محلــه مــا کال محلــه 
فوتبال خیزیه؛ علــی انصاریان و مهــدی مهدوی  کیا و... از 
محله ما وارد فوتبال شدن. یه زمین فوتبال معروفی به اسم 
زمین شیرازی داشتیم و همش اونجا بازی می کردیم. من 
از بچگــی بــا ورزش و فوتبال بزرگ شــدم. بعدش چون به 
کشــتی هم عالقه داشتم، رفتم ســراغ کشتی. چند سال 
کشــتی کار کردم و تو مســابقات محله ای مقام آوردم. بعد 
 هــم چون به ورزش عالقه داشــتم، رشــته تربیت بدنی رو 

انتخاب کردم.

مریم 
اشتهاردی

مردمان شریف
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هزار قلم



شــاید ورودی های جدیــد ندانند ولــی پیچک 
روزنامه ترم قبل حســابی کالس های دانشــگاه 
را به هم ریخت. بچه هایی که ســر و گوش شــان 
می جنبید و نشستن روی صندلی های ابن سینا 
و تاالر و گوش دادن بــه تن یکنواخت حرف های 
اســتاد حوصله شان را ســر می برد، با حل کردن 
پیچــک و رفت وآمد بیــن خط هــای پیچ درپیچ 
پیچــک چنــد دقیقــه ای از کالس درس جــدا 
می شدند. خالصه که پیچک روزنامه را سر کالس 

همراه خود داشته باشید.

کوشــا معاونی نژاد یکی از فارغ التحصیالن قدیمی 
شــریف اســت که بیشــتر برای تفریح پازل طراحی 
می کند. ما اسم آن را »پیچک« گذاشتیم. چرا؟ چون 
شاخه شاخه است و همه جای آن به هم وصل است.
قوانیــن این بازی ســاده اســت. شــما بایــد همه 
جزیره)دایره(ها را با اســتفاده از پل )خط(هایی که 
بین آنها رســم می کنید، به هم متصل نمایید. البته 

پل ها باید شرایط زیر را داشته باشند:
z	.پل ها نباید یکدیگر را قطع کنند
z	 پل هــا می توانند عمــودی، افقی و یــا 4۵ درجه

باشند.
z	 حداکثــر یــک پــل می توانــد دو جزیــره را به هم

متصل کند.
z	 تعداد پل هایی که به هر جزیره وصل می شود باید

با شماره آن جزیره برابر باشد.
z	 اتصــال جزیره هــا از طریق پل ها بایــد یک گراف

همبند تشکیل دهد.
z	 چند پل در شکل اولیه داده شده اند. شما باید بقیه

پل ها را پیدا کنید.

دکتر! فیلم می خوام
آخر هفته گذشــته من منتظر بودم 
ملت برای مشاوره تحصیلی و اپالی 
بیاینــد ولــی به طــور عجیبی همه 

مشــکل دانلود فیلم داشــتند! درست 
اســت که پایین آمدن سرور سایت های 
دانلود فیلم مطب ما را به هم ریخت، ولی 

پیامدهای دیگری هم داشت.
یکی از استادان دانشــگاه با اضطراب 
بــه بنده مراجعه کرد و گفت یک کالس 
هفــت و نیم صبح داشــت که از 4۰ نفر 
ثبــت نامــی، فقــط ۵ نفر دانشــجوی 
خواب آلود و یک دانشــجوی ســر حال 
ولــی خنــگ در آن شــرکت می کردند 
و کســی ســؤالی نداشــت و او هرچــه 
می خواست می گفت اما در هفته جدید 
نه تنها همه 4۰ نفر ســر کالس حاضر 
شــدند، بلکه ۱۵ نفر هم مســتمع آزاد 
می آیند و همه سر حال و قبراق. خالصه 
نگران بود از اینکه دیگر نمی توانست به 
رویه ســابق خود ادامه دهد. فهمیدیم 
دیگر بچه ها تا نیمه های شــب مشغول 
فیلم دیدن نیستند و زودتر می خوابند. 
رئیــس اداره امــور خوابگاه هــم امروز 
ســر ناهار به بنده گفــت که حتی چند 
دانشــجو در حیاط خوابگاه مشــغول 
ورزش صبح گاهی رؤیت شدند که خب 
از نظر بنده این حد از سالمت هم برای 
یک دانشــجوی خوابگاهــی به نوعی 
ناهنجاری محســوب می شــود. صبح 
امروز هم آقای صیامی از حراست اعالم 
کرد که در چند شب گذشته چند مورد 
خفت گیری داشتیم که به جای لپ تاپ 

و موبایل، هارد بچه ها را دزدیدند.
پنجشنبه ظهر هم حاج آقا عبداللهی از 
دفتر نهاد به من پیامکی فرستاد و نظرم 
را درباره این پرســید که آیا می توانیم از 
این فرصت برای ترویج ازدواج استفاده 
کنیم که من تا خواستم به ایشان جواب 
دهم یک نوتیفیکیشــن برایــم آمد که 
 Haj Agha Abdollahi Tweeted a"
few minutes ago" و در آن گفتــه بود 
»#پسران_شریف! حاال که وقتتون آزاد 

شده، چرا ازدواج نمی کنید؟«
در پایان هم حرفی با ورودی های جدید 
دارم. لطفــا اگر مشــکل دانلــود فیلم 
دارید به بنده مراجعــه نکنید. ورودی 
جدید اصال حق فیلم دیدن ندارد. کال 
هرکس تا وقتی مشروط نشده، درسی 
نیفتاده و هنوز فکر می کند در شــریف 
خبر خاصی هست، به نظر بنده نباید 
فیلم نگاه کند. هــر وقت اولین درس 
را افتادیــد، اولین شکســت عشــقی 
را خوردیــد یا بــا بحران هویــت روبرو 
شــدید، بیایید تا فیلم مناسب حالتان 
را برایتان تجویز کنم. اگر هم کســی از 
سال باالیی ها به شــما بن دانلود فیلم 
۱۰ گیگابایتــی داد، گولش را نخورید 
چــون احتماال یــا از مزدوران بســیج 
اســت یا از جاسوسان انجمن اسالمی 
و می خواهد شــما را در راستای منافع 

خودش اغوا کند.
*  محمدصالح انصاری

شرمت بادا هنوز خاک دِر تو /  از گرمِی خون دل من، در جوش است گفتی که فالن، ز یاد ما خاموش است /  از باده ی عشق دیگری مدهوش است 
)ابوسعید ابوالخیر، قرن چهارم، رباعیات( 

دکتر انوچ*
این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به دورهم نشینی شب های خوابگاه، به جمعه هایی 
که آشپزخانه های خوابگاه جای سوزن انداختن ندارد، به اتاق هایی که ساس امان شان 
را بریده و به بچه هایی که نوبت شــان شده کف اتاق بخوابند. این شماره از روزنامه تقدیم 
می شود به سازمان سنجش که بیش از ظرفیت دانشگاه به آن دانشجو می دهد و شریف 

مظلوم ما هم نمی تواند بگوید باالی چشــمت ابروســت، به قیمــت خانه که همینجوری 
ســرش را انداخت پایین و رفت باال و دانشجوها را مجبور کرد دوباره به خوابگاه برگردند، 
و بــه کار و اپالی و کنکور و چارت نامناســب و درس های ســختی که بچه ها را به ســمت 

سنواتی شدن می کشاند.

135****0912: ســالم. این در خیابون آزادي رو چرا از 
این طرف بردن اون طرف سردر؟!

  ســالم. بابا پنج میلیارد دادن ســردر ساختن 
بذار از همه اتاقاش استفاده کنن دیگه. چقدر بخیلی تو!
بــه آقــاي مالنــوري بگیــد  924****0919: مي شــه 

دربــاره regulatory و شــرایط ورود دولــت به تصمیمات 
کسب وکارها یه مطلب بنویسن؟ 

  از دفترشون پرسیدیم گفتن اگر به قصد لذت 
باشد حرام است!

893****0913: تو شماره ۸۲۱ تو گزارش »سه شنبه هاي 

بدون خودرو« نام »مدرســه توســعه پایدار شریف« اشتباه 
نوشته شده بود. اصال هم گزارش را خودم ننوشته بودم!

  تو مشخصه نفوذی دشمنی. میای تو روزنامه 
خرابکاری می کنی بعدش از همون بســتر برای افشای 

خرابکاری استفاده می کنی!

تقدیم می شود به ...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک
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دکتر انوچ

   مدیرمسئول: مرتضی یاری     سردبیر: محمد جواد شاکر     دبیر تحریریه: زهرا طائفی     تحریریه: حسین رجبی، سحر بختیاری، محمد جوانمرد، هاتف محقق، محمد حسین هوائی، 
 سارا زمردی، سپهر حجازی، امیررضا درودیان، نگین خسروانی نژاد، کیمیا جورابچی، مهدی فخرآبادی، سینا هوشنگی، رضا علیپور، حسین شاهرخی و محمد مالنوری

    مدیر فنی: سامان موحدی     سرویس عکس:  میالد مظفری     صفحه آرا: سیدسبحان علی ثابت     ناظر چاپ: وحید ملک 

	z فارغ التحصیل شــریف ما روزی که مدرک ارشــدش را
گرفت، به یک دانشــجوی کارشناسی گفت: من از یک 

چیزی دو تا دارم که تو حتی یکیش را هم نداری.

	z دانشجوی شریف ما برای دفاع از پروژه کارشناسی اش
در زمانی که با استادش هماهنگ کرده بود، به دانشکده 
رفت و بعد از کمی پرس وجو متوجه شد که استاد شریف 

ما برای مسافرت تابستانه رفته شمال و حضور ندارد.

	z دانشجوی شــریف ما به همه هم اتاقی ها و دوستانش
»قوتو« هدیه می داد.

	z استاد شریف ما وقتی به او می گوییم فالن استاد اجازه
اعتراض نمی دهد، با لبخند می گوید: نگران نباشــید؛ 
اگر ظلمی در تصحیح برگه ها شده، قول می دهم به همه 

شما شده باشد.

	z استاد شریف ما که به عنوان داور در جلسه دفاع حضور
داشت، از من سوال پرسید. بعد درحالی که داشتم جواب 
می دادم، به من گفت: تو آخرین نفری، با من بحث نکن. 

حوصله ندارم.

	z استاد شریف ما با مسخره کردن دانشجویش باعث تغییر

مســیر زندگی او شد. دانشجوی شریف ما انصراف داد و 
رفت هنر و رستگار و خوشحال شد.

	z اســتاد شــریف ما می گوید مهندس کســی اســت که
سرهم بندی کند. البته استاد شریف دیگر ما هم می گوید 
تا وقتی که آخرین بار طبق محاســباتم توسط جرثقیل 

پایین گذاشته نشد، خوابم نبرد.

	z اســتاد شــریف ما از روی ظاهر و پوشش و محل اقامت
دانشــجوهای پردیــس نتیجــه گرفت که تمکــن مالی 
بچه های پردیس از متوسط دانشگاه کمی پایین تر است.

استاد 
شریف 
ما ...

پیچک

)9(
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