با توجه به مشکالت زیادی که در خوابگاههای
دانشگاه تهران از جمله خوابگاه سطح شهر و کوی
دانشگاه وجود دارد ،نمیدانم کدام یک از دهها و
صدها مشکل دانشجویان این خوابگاه ها را به عنوان
جزئی از این بدنهی دانشجویی بیان کنم و روی کاغذ
بیاورم؛ که این دانشجویان از حداقل شرایط زندگی
در محیطی که اسمش را خوابگاه گذاشتهاند برخوردار
نیستند و روز به روز به جای اینکه وضعشان در
خوابگاهها به سمت بهترشدن برود ،متأسفانه هر روز
بیش از دیروز بر شمار مشکالتشان افزوده میشود؛
چراکه مسئوالن ذیربط به جای اینکه فکری به حال
این دانشجویان کنند که در چه شرایطی هستند ،هر
روز با افزایش هزینهها فشار بیشتری بر دانشجویان
خوابگاهی وارد میکنند .مسئوالن دانشگاه به جای
تکیه دادن به میزهایشان و وعده و وعیدهای سرخرمن
و ساختن رستورانهای چندستاره در کوی دانشگاه،
بهتر است فکری به حال این دانشجویان خوابگاهی
بکنند که الاقل دردی از دردهایشان بکاهند و حداقل
شرایط رفاهی زندگی را برای آنان فراهم کنند.
با وجود مشکالت عدیدهای که در خوابگاهها وجود
دارد ،به چند مورد از خوابگاه سطح شهر به اختصار
اشاره میکنم .در خوابگاههای جمالزاده ،شهید
احمدیروشن و کشاورز  -که جزء خوابگاههای
خودگردان و خصوصی دانشگاه تهران هستند -وضع
به مراتب بدتر از دیگر خوابگاههای سطح شهر است؛
به عنوان مثال در خوابگاه جمالزاده به دلیل وجود
مشکل گرمایشی در اتاقها ،امکان اقامت کردن
و ماندن به هیج وجه وجود ندارد؛ به دلیل کمبود
شوفاژ و نبود پنجرههای دوجداره که از ورود سرما
جلوگیری کند ،اتاقهای این خوابگاه بیشتر به
سردخانه شباهت دارند تا اتاقهای یک خوابگاه
دانشجویی .دانشجویان ساکن در این خوابگاه ناچارند

خوابگاه

ندامتگاه دانشجویی
محمد جواهری
با دو یا سه پتوی اضافی شب خود را به روز برسانند.
در خوابگاه دیگر ،خوابگاه کشاورز ،وضع به مراتب بدتر
از جمالزاده است و بیشتر به یک ندامتگاه شباهت
دارد تا خوابگاه دانشجویی .یکی از مشکالتی که بین
دو ترم برای دانشجویان ساکن در این خوابگاه به
وجود آمد این بود که در این ایام  -که دانشجویان
بابت اسکان هزینه خوابگاه را پرداخت کرده بودند و
مطابق تقویم دانشگاه فقط طی ایام عید مالک مجاز
ِ
مالک این خوابگاه
به تعطیل کردن خوابگاه است-
به بهانهی سمپاشی و تعمیر اتاقها ،دانشجویان
را از خوابگاه بیرون وخوابگاه را بین دو ترم تعطیل
کرد .مشخص نیست نمایندههای صنفی دانشجویان
سطح شهر در این زمان کجا بودهاند که مانع از تخلیه
خوابگاه شوند؛ اگر نمایندگان سطح شهر نمیتوانند در
جهت بهبودبخشیدن اوضاع خوابگاهها اقدامی انجام
دهند یا نمیتوانند از تخلفات مالکان خوابگاههای
خصوصی جلوگیری کنند ،بهتر است استعفا دهند.
خوابگاه دیگر ،خوابگاه شهید احمدیروشن است.
نمیدانم کدام بخش از کمبودهای این خوابگاه را بیان
کنم؛ از اخنصاص دادن یک آشپزخانه به دو طبقه یا از
اینکه به هر حدودا ً بیست نفر ،یک دستشویی و حمام
اختصاص داده شده و یا از اختصاص دادن یک اتاق
ده متری به شش نفر! و وقتی دانشجویان نسبت به
کمبود جا به یکی از مسئوالن کوی اعتراض میکنند،
با این جمله مواجه میشوند که همین که سقفی باالی

کاغذ اخبار

* باالخره و پس از چندبار تمدید فرصت ارسال نشریات ،جشنواره ی نشریات دانشجویی
دانشگاه تهران برپا شد .این جشنواره که به سومین دوره ی خود رسیده است ،از امروز
 ۱۸بهمن تا سه شنبه  ۲۰بهمن در باشگاه دانشجویان برقرار است و ویرگول نیز به عنوان
نشریه شورای صنفی با  ۲۱شماره ی منتشر شده ی پیشین ،در غرفه ی دانشکده ی علوم
اجتماعی حضور دارد.

شرح عکس

* دانشجویان دانشکده می توانند با مراجعه به بخش امانات کتابخانه و دریافت کلید ،لپ تاپ
و وسایل خود را در صورت نیاز در کمدهای تعبیه شده قرار دهند .امیدواریم با این تمهید
مدیریت کتابخانه ،پس از این شاهد مفقود شدن وسایل در کتابخانه ی دانشکده علوم
اجتماعی نباشیم!

سرتان است خدا را شکر کنید .در همین خوابگاه وفتی
نسبت به مشکالتی که در خوابگاه وجود دارد وغیر
قابل سکونت بودن آن و گرفتن هزینه اضافی از
دانشجویان بابت اسکان مهمان به مالک آن مراجعه
میکردم و خواستار حل مشکالت و بهبود وضع
خوابگاه بودم ،از طرف حراست کوی دانشگاه احضار
شدم ،که چرا مشکلی در ادارهی خوابگاه برای مالک
آن ایجاد میکنم .نمیدانم مسئوالن محترم کوی
چرا به مشکالت فراوانی که در خوابگاهها وجود دارند
رسیدگی نمیکنند ،ولی وقتی دانشجویی فعالیتی
صنفی در جهت بهترشدن وضع و جلوگیری از تخلف
مالک خوابگاه (مانند گرفتن هزینهی اضافی بابت
اسکان مهمان و دیگر مشکالت) اقدامی انجام میدهد،
باید مورد بازخواست قرار بگیرد و ماجرا به حراست
کشیده شود .آیا اینکه دانشجویی فعالیتی صنفی
در جهت بهترشدن شرایط رفاهی دانشجویان انجام
دهد ،مخالف قانون است؟ گویا مشارکت دانشجویان
در فعالیتهای صنفی و تالش در جهت بهبود اوضاع
معیشتیشان باعث نگرانی و ناراحتی میشود و این
مسئوالن ترجیح میدهند دانشجویان نسبت به
وضعیت رفاهی خویش بیاعتنا باشند و اجازه دهند
مسئوالن هر طور و هر قدر که میخواهند هزینهها
را باال ببرند .در مقابل اختصاصدادن حداقل امکانات
به دانشجویان ،انتظار دارند صدایی از آنان نشنوند و
به وضع اسفبارشان در خوابگاهها راضی باشند و اگر
اعتراضی از دانشجویان نسبت به وضعشان مشاهده
کنند اعتراضهای صنفی را به حراست کوی بکشانند.
متأسفانه این اقدامات مسئوالن باعث شده بخش
زیادی از دانشجویان نسبت به وضع خویش در
خوابگاهها بیتفاوت باشند و برایشان اهمیتی نداشته
باشد که چرا هرروز وضع معیشتیشان رو به وخامت
و بدتر شدن است.

شماره بیست و دوم /بهمن 							 ۱۳۹۴
صاحب امتیاز :شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مدیرمسئول :مهدی یار زمزم
سردبی ر :صبورا سمنانیان

پس از  6سال انتظار

شورای صنفی مرکزی دانشگاه
تهران بازگشایی میشود
حسام حسین زاده
«شورای صنفی مرکزی دانشگاه تهران»؛
نامی که در طول شش سال گذشته حسرتی
بزرگ برای فعاالن صنفی دانشگاه تهران بوده
است .در سال  88حدود  15شورای صنفی
فعال در دانشکدههای دانشگاه تهران داشتیم
که پس از وقایع این سال بیش از ده شورای
صنفی در دانشگاه تهران تعطیل شدند و دفتر
شورای صنفی مرکزی دانشگاه تهران با حکمی
غیرقانونی از سوی معاونت فرهنگی وقت دانشگاه
تهران مصادره شد ،و سال بعد نیز چند شورایی
که از سرکوبهای سال گذشته جان سالم به در
برده بودند (از جمله شورای صنفی دانشکدۀ علوم
اجتماعی) تحت فشارها به تعطیلی کشانده شدند
و عم ً
ال شورای صنفی مرکزی نیز تعطیل شد.
از آن سال تا به امروز بازگشایی شورای صنفی
مرکزی جزء اصلیترین مطالبات فعاالن صنفی
بوده است که در طول یک سال گذشته بیش از
پیش در اعتراضات و تجمعات دانشجویی شنیده
شده و در بیانیههای دانشجویان نیز ذکر شده
است .اما آخرین بار این درخواست بهطور جدی
در جلسۀ دانشجویان با ریاست دانشگاه تهران،
دکتر نیلی احمدآبادی ،در عصر روز چهارشنبه،
دوم دی ماه  ،1394مطرح شد .دکتر نیلی با
اعالم نظر مثبت در خصوص تشکیل شورای
صنفی مرکزی دانشگاه تهران ،پذیرفت که اگر
تشکیل این شورا منع قانونی نداشته باشد در
اسرع وقت نسبت به تشکیل آن اقدام نماید.
پس از آن تاریخ ،جلساتی بهطور جداگانه میان
فعاالن صنفی دانشگاه تهران و از سوی دیگر میان
خود مسئوالن برگزار شد تا کم و کیف بازگشایی
شورای صنفی مرکزی مورد بررسی قرار بگیرد .در
نهایت چهارشنبه  30دی ماه جلسهای مشترک
با حضور نمایندگان دانشجویان و دکتر بهنژاد،
معاونت دانشجویی دانشگاه تهران که وظیفۀ
تشکیل شورای صنفی مرکزی از سوی دکتر

نیلی به ایشان سپرده شده بود ،برگزار شد.
دانشجویان در این جلسه آییننامۀ پیشنهادی
خود برای شورای صنفی مرکزی دانشگاه تهران
را  -که باید بهطور داخلی توسط دانشگاه تصویب
میشد -ارائه کردند و بنا بر این شد که ده روز
بعد مسئوالن با بررسی آییننامۀ پیشنهادی
دانشجویان و آییننامهای که خود مدنظر دارند،
آییننامۀ جدیدی را پیشنهاد کنند.
جلسۀ دوم دوشنبه  12بهمن با حضور فعاالن
صنفی و مسئوالن برگزار شد .در این جلسه
مسئوالن آییننامۀ پیشنهادیشان را ارائه کردند؛
و ازآنجایی که تصویب این آییننامه و توافق بر
سر آن زمانبر خواهد بود ،دانشجویان پیشنهاد
جدیدی دادند و آن این بود که با استناد به
تبصره ی سوم از ماده ی دوم «ضوابط ناظر بر
فعالیتهای شوراهای صنفی دانشجویی واحدهای
دانشگاهی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی»
مصوب  165جلسه ی مورخ  ۱۳۸۷/۶/۳۰شورای
عالی انقالب فرهنگی (دانشگاههای امیرکبیر و
صنعتی شریف با استناد به همین بند شورای
صنفی مرکزیشان را تشکیل دادهاند) ،کمیتۀ
هماهنگی امور رفاهی و صنفی مشترک دانشگاه
تهران بهمثابۀ شورای صنفی مرکزی هرچه زودتر
تشکیل شود و کار خود را آغاز کند ،تا زمانی
که آییننامه ی جدید شوراهای صنفی که گویا
مراحل نهایی نگارشش طی میشود و شنیدهها
حاکی از آن است که تشکیل «شورای صنفی
مرکزی» در آن لحاظ شده ،ابالغ شود و پس از
آن شورای صنفی مرکزی با استناد به آییننامه ی
جدید به کار خود ادامه دهد.
در جلسه ی گذشته بنا بر این شد که معاونت
دانشجویی تا هفتۀ آینده تأیید تشکیل شورای
صنفی مرکزی با استناد به بند مذکور را از ریاست
دانشگاه بگیرد و تصمیمگیریهای نهایی در این
باره انجام شود.

سخن سردبیر

روزهای بیم و امید
نیم سال اول تحصیلی  ،۹۴-۹۵پر بود از اتفاقات و
حرکتهای دانشجویی مهم و تأثیرگذار .از مهمترین
جریان ها در سطح دانشگاه میتوان به اعتراضات
صنفی خوابگاهها اشاره کرد که البته پیشینهای
طوالنیتر از ترم گذشته دارد ،اما در نهایت در
روز شانزده آذر یکصدا شد و به گوش مسئوالن
دانشگاه رسید .اعتراضها محدود به خوابگاه نماند و
مسیری ساخت برای پیگیری بازگشایی تشکلهای
بسته شده در طی سالهای گذشته ،از جمله
کانونها ،شوراهای صنفی دانشکدهها و البته شورای
صنفی مرکزی .دانشجوهای دانشگاه تهران از پای
ننشستند و با عزمی قابل ستایش و فضایی نسبتاً
کذایی دانشگاه مغتنم بود-
باز -که پس از سالهای
ِ
پیگیر مطالباتشان شدند		.
حال با وجود اینکه همچنان نمیتوان بسیاری
کارشکنیها و سوءمدیریتها را ،چه در سطح
دانشگاه و چه دانشکده ،کتمان کرد ،اما پرتوهای
ی پس از
امید و سدهایی که به همت دانشجو یک 
دیگری برداشته میشود را نباید نادیده گرفت.
ویرگول نیز از ابتدا در این مسیر به عنوان نشریهی
صنف دانشجو تالش کرده تا هم پشتیبان و
انعکاسدهندهی چنین جریان های مثبتی باشد و
هم پیشروی آنها .پشتیبان باشد تا در هیاهو و
شتاب اتفاقات ،قدمهای تاثیرگذار نادیده و ناشنیده
نمانند و از حقانیت آنها دفاع شود و پیشرو باشد
تا با تکیه بر بدنهی دانشجویی ،زمینه را برای
			
«اجرا» فراهم سازد.
در این شمارهی ویرگول ،که اولین شمارهی آن در
نیمسال تحصیلی جدید نیز هست ،اولین گزارش
از عملکرد کارگروههای شورای صنفی منتشر شده
است؛ همچنین گزارشی از پیگیریهای فعاالن
صنفی جهت بازگشایی شورای صنفی مرکزی آمده
است و هدف از هردو مطلب ،آگاهی دانشجویان از
فعالیتهایی است که برای حرکت به سمت وضعیت
مطلوب دانشجویی صورت میگیرد .امید است که
با ادامه ی این گردش اطالعات ،حوزهی عمومی
به تدریج بیش از پیش تقویت شود و خوانندهی
مطالب ،خود کنشگری باشد که رویداد مثبت بعدی
را رقم میزند.

گزارش عملکرد
کارگروه های شورای صنفی
#کارگروه_سایت_کتابخانه
سرپرست :سرور بهروش

		
کارگروه کتابخانه و سایت برای بهبود شرایط این دو
فضا تشکیل شده است .از جمله وظایف مورد پیگیری
در این کارگروه میتوان به پیگیری خرید کتاب برای
ِ
ساعت کاری
پربارتر شدن مخزن کتابخانه ،افزایش
سایت ،و بهبود وضعیت فیزیکی این دو بخش اشاره
کرد .در ادامه به کارهای انجامشده و در حال پیگیری
در این کارگروه میپردازیم:
در جلسه با هیأترئیسه ،وضعیت کتابخانه از
جمله مهمترین و جدیترین دغدغههای بدنهی
دانشجویی بود .برای غنیتر شدن مخزن کتابخانه،
با همکاری برخی از انجمنهای علمی لیستی از
کتابهای مورد نیاز که در کتابخانه موجود نبود
تهیه شد .بحث دیگری که در این جلسه مطرح شد
بهداشتی کتابخانه بود که تا قبل از این
سرویسهای
ِ
تنها به کارکنان اختصاص داشت ،اما بعد از جلسه و
با مساعدت دکتر بیچرانلو ،مدیر کتابخانه ،دو سرویس
بهداشتی ( در طبقهی دوم) به استفادهی دانشجویان
اختصاص داده شد.
در دورهی امتحانات ،یکی از مشکالت کتابخانه
مفقود شدن سیمهای رابط کتابخانه بود .عالوه بر
م رابط ،این بار آنها به پریز
خریداری مجدد سی 
چسبانده شدهاند تا دیگر با مشکالتی از این دست
مواجه نشویم.
از پیگیریهای در حال انجام در این کارگروه میتوان
به شستوشوی پنجرههای کتابخانه ،موکتکردن کف
کتابخانه و بهبود وضعیت تهوی ه و نور کتابخانه اشاره
کرد.
از جمله مشکالت سایت ،مشخص نبودن ساعت
کاری آن است .براساس آخرین پیگیریها ،ساعت
کاری سایت به طور مشخص بر دیوار سایت نصب
خواهد شد تا دانشجویان در استفاده از سایت دچار
مشکل نشوند.
از جمله مواردی که در این کارگروه به زودی
پیگیری خواهد شد سرعت اینترنت و وضعیت مودمها
و آنتندهی آنها است .در این مورد ،خواهشمندیم
افرادی که در این زمینه اطالعات و تخصص دارند،
برای تسریع فرایند پیگیری به کارگروه سایت بپیوندند.

#کارگروه_بهداشت
سرپرست :مهدی یار زمزم
کارگروه بهداشت در طول این مدت با همکاری سایر
دانشجویان دانشکده و مساعدت آقای شیخاالسالم،
مدیر داخلی دانشکده ،جهت بهبود نظافت فضای
دانشکده اقدامات زیر را انجام داده است:
جهت حل مسألهی تهسیگارهای به زمین افتاده در
محوطهی دانشکده ،بنا بر این شد تا در بعضی از نقاط
سطلهایی تعبیه شود؛ اولین سطل جنب بوفه گذاشته
شد و در پی آن از حجم تهسیگارهای ورودی بوفه
به طور چشمگیری کاسته شد؛ امیدواریم سطلهای
بعدی هم هر چه زودتر تهیه شوند.
 مسیر ورودی اضطراری به اضافهی باغچه وزیرپلهی جنب آن بسیار کثیف و بدمنظره بود که تمیز
شد و آقای شیخاالسالم وعدهی انتقال باقی تجهیزات
از رده خارجه از زیرپلهها به پشت دانشکده را دادند.
همچنین خواستار برداشتن وسایل ضایعاتی از مسیر
پلههای اضطراری شدیم که قول پیگیری دادند.
 بسیاری از دانشجویان از بدبویی و بیکیفیت بودنمایعهای دستشویی گله داشتند ،که تاریخ انقضاء و
برند مایعهای تازهخریداریشده بررسی و سالمت
آنها تأیید شد؛ البته مایع دستشویی بوفه بسیار
بیکیفیت بود که به ناچار مخازن مایع کام ً
ال شسته و
مایع خوشبو و باکیفیت در آن ریخته شد.
 درمورد ضایعات پشت سلف به آقای شیخاالسالممراجعه شد و ایشان گفت که به مسئول مربوطهی
تهیهی لیست اموال نامه زدهاند تا جهت انتقال آنها
از دانشکده اقدام شود.
 آبسردکن بوفه منظرهی بدی داشت که برایمشکل لیوانهای یک بار مصرف چیده شده بر آن،
سطلی در کنار آبسردکن درنظر گرفته شد.
 در مواردی از گرفتگی دستشوییها اطالع داده شدکه مشکل رفع شد.
 در رابطه با نظارت بر مراحل تهیه و پخت غذا،قرار است با آقای بهمنآبادی صحبت کنیم و یکی از
اعضای شورای صنفی حق ورود به آشپزخانه را داشته
باشد که هنوز به طور کامل پیگیری نشده است.
 در ترم جاری قرار است برای تمیزکردن محوطهیدانشکده به کمک عمو نادر ،که مسئولیت نظافت
محوطه و رسیدگی به باغچهها بردوشش است ،برویم
و آشغالهای ریخته شده در گوشه و کنار را جمع
کنیم .خوشحال میشویم که سایر دوستان هم در
صورت تمایل در این عمل جمعی به ما کمک کنند.

#کارگروه_فرهنگی
سرپرست :حسام حسین زاده
کارگروه فرهنگی شورای صنفی چنان که در معرفی
آن در شمارۀ  19ویرگول آمده بود ،به پیگیری
مسائل مربوط به حوزۀ فرهنگی دانشکده میپردازد
که مهمترین آنها عبارتند از :مباحث مربوط به
کانونهای فرهنگی ( شامل پیگیری برای حل
مشکالت کانونهای فرهنگی موجود و پیگیری برای
ایجاد کانونهای فرهنگی جدید) ،و در حوزۀ نشریات
نیز مباحث صنفی مربوط به نشریات دانشکده و
مشخصاً پیگیری ایجاد «پاتوق نشریات» در دانشکده.
در رابطه با کانونهای فرهنگی مهمترین مشکلی
که کانون «بررسی مسائل اجتماعی (بینش)» با آن
روبرو بود (و البته هنوز هم هست) بحث نداشتن
فضایی به عنوان دفتر برای برگزاری جلسات داخلی
و ...بود .این مسأله (تخصیص فضا به انجمنهای علمی
و کانونهایی که اتاقی در اختیار ندارند) در جلسۀ
آذرماه با هیأت رئیسه نیز جزء اصلیترین مطالبات
دانشجویان بود که قولهای مساعدی را نیز در پی
داشت .پیگیریها و گفتگوها با هیأت رئیسه درباب
این مسأله همچنان ادامه دارد و امید میرود که طی
چند روز آینده این مسأله حل شود و فضای موردنیاز
به این تشکلها اختصاص یابد.
در رابطه با تأسیس کانونهای فرهنگی جدید ،پس از
فراخوان شورای صنفی برای اعالم آمادگی دانشجویان
عالقهمند ،حدود  20نفر از دانشجویان برای کانونهای
فرهنگی «ادبیات و موسیقی»« ،عکس و فیلم» و
«تئاتر» اعالم آمادگی کردند که از این میان برای
هریک از دو کانون «ادبیات و موسیقی» و «عکس
و فیلم» سه نفر به عنوان هیأت مؤسس انتخاب
شدند تا پیگیر اخذ مجوز اولیه و برگزاری انتخابات
عمومی برای این کانونها باشند .درخواست مجوز این
دو کانون نیز طی روزهای گذشته به دفتر معاونت
فرهنگی-دانشجویی دانشکده تحویل داده شده است.
اما دربارۀ کانون «تئاتر» چون تعداد داوطلبین در
حال حاضر دو نفر است و هنوز به حداقل تعداد (سه
نفر) نرسیده ،اقدام برای اخذ مجوز صورت نگرفته و
امیدواریم طی روزهای آینده با اعالم آمادگی نفر سوم،
پیگیریها برای بازگشایی این کانون قدیمی آغاز شود.
در رابطه با «پاتوق نشریات» نیز در تاریخ  5دی
نامهای از سوی شورای صنفی به معاونت فرهنگی-
دانشجویی دانشکده زده شد و خواسته شد که در

نخستین جلسه ی شورای فرهنگی دانشکده درباره ی
اختصاص اتاقی به عنوان پاتوق نشریات دانشجویی -
که بتواند مکانی برای آرشیو نشریات داخل و خارج
از دانشکده و گفتگوی فعاالن نشریات در دانشکده
باشد -تصمیمگیری و نتیجه به شورای صنفی اطالع
داده شود ،اما با توجه به کمبود فضاهای دانشکده،
بهطور همزمان پیگیر طرحی که چند سال پیش برای
فضای پاسیو (حیاط مقابل سایت) پیشنهاد شده بود
هستیم .در این رابطه نیز گفتگوهایی با هیأت رئیسه
صورت گرفته و ما نیز پیشنهاد و طرح اولیهای را آماده
کردهایم و نیز تالشهایی برای جذب حمایت مالی
از خارج از دانشکده جهت انجام این پروژه صورت
گرفته که چون هیچیک از این مسائل هنوز به قطعیت
نرسیده و فع ً
ال در حد گفتگو است ،نمیتوان درباره ی
آن بیش از این صحبت کرد.

#کارگروه_آموزشی
سرپرست :پدرام پذیره
با توجه به تغییرات آییننامه شورای صنفی در سال
 91و سلب شدن اختیارات شورا در ورود به مسائل
آموزشی ،کارگروه آموزشی سعی بر این داشت که
با بازی کردن نقش میانجی میان تشکلهای علمی
مختلف ،گامی در راستای یکپارچگی انجمنهای
 ...و شهریه بر وزن مهریه اندر لغت ،گزافه مبالغی از
علمی برای پیگیری مسائل آموزشی بردارد .در این
نقدینگی را گویند که از جمع طالبین و طالبات ،لوجه
راستا مواردی در دستور کار قرار گرفت و جلسهای با
التحصیالت مأخوذ دارند و آباء دانشجو مقروض! و
 4انجمن علمی (ارتباطات ،انسانشناسی ،برنامهریزی
علمای علم لغت را در وجه تسمیهی این لغت اختالف
و جامعهشناسی) در اواخر دی ماه برگزار شد که سر
باشد .علی قول بعضهم شهریه اسم منسوب است از
فصلهای مطرح شده در جلسه به صورت زیر است:
ریشهی شهر ،چرا که تنها شهریان را در آن زمان
اینک با
دروسی که
هایی
پرداختحلقه
توانبرگزاری
مورد هرچند
موازیبودهدراست؛
مبالغی
چنین
آن
موازی
ارائه
امکان
دانشجویان،
درخواست
وجود
شهریان را نیز چنین قوتها در بازو و چنین زرها در
ندارد.
وجودنباشد.
ترازو
موضوعاتیازکهشهدر
با
مطالعاتی
های
ه
حلق
برگزاریقول بعضهم شهریه مرکب است
اما علی
نشده
این آن
العللبرای
سرفصلی
گرفتهرا نیز
نظر شاه
در که
باشد
آموزشیعلت
جدولو آن را
 +ریه
است.
ریه بدین مبالغ تنگ آید .و این قول اقوی است
تمامی
آموزشی در
گروهه
«الرمان!
هایمنظومهی
ی
جلسات درنقدبدای
پیگیرینویسنده
چرا که
مجزا.
صورت
به
ها
فیگروهقصه شهریه و السطان» ابیاتی را مالحظت
معنی!در
تخصصی
تمامی
گزارشی
نگارش
نموده ِ
های این
استکالبرسصدق
قرینازهای
است که
ترم حاضر ،توسط شبکهی نمایندگانی از انجمنهای
مختلف.
مثال اقران /چون رفت به دانشگه تهران
علمی بشد
شهزاده
1
دیرتر
پستهیه
خوددوراانبان
نمراتیکی
که دهد،
اساتیدیپول
لیستییازشبانه /تا
یبه دوره
رفت
1
دهند.
مثال می
آموزششدتحویل
اعالم شده،
از
وقتی ِ
همیان
سامانه را ریه
مبالغش بهدید /شه
زمان پدر
که
مسائلی
گیری
شده با پی
نامش کرد
شد/خواهد
سعی
همچنینآنشورا
پس از آن!
شهریه
ریه فنا
چون شاه به
اینچنینی در تمامی انجمنهای علمی ،جلساتی
برگزار
علمی
کههای
انجمن
ماهیانه با
مختلف است
اخذ نموده
شهریه
اعضایکسی
نخستین
و گویند
کند که موارد مطرح شده بتواند در انجمنهای علمی
مختلف ،به صورت همزمان پیشبرده شود.
گزارش عملکرد کارگروه بوفه:
پیگیری مسائل بوفه از اواخر ترم گذشته شروع شد

و مواردی مانند کیفیت ،قیمت و تنوع که محل بحث
بود مورد بررسی قرار گرفت .در مورد کیفیت غذا،
مسئول بوفه گفت که دانشجویان در صورت مشاهدهی
موردی در غذای خود (برای مثال پایین بودن کیفیت
کاهو) در همان لحظه شکایت خود را به گوش ایشان
برسانند تا مورد بررسی شود .در مورد قیمت غذای
بوفه ،به دلیل درخواست پایین (نهایتاً  40الی 50
ساندویچ در روز) که در روزهای چهارشنبه حتی به
 15ساندویچ در روز نیز میرسد ،عم ً
ال امکان پایینتر
آمدن قیمت وجود ندارد و مسئول بوفه معتقد بود
مقایسهی بوفهی علوماجتماعی با بوفهای پر رفت و
آمد مثل ادبیات ،کاری اشتباه است .این درخواست
در مورد دیگر مواد غذایی نیز صادق است .اما در مورد
تنوع غذایی« ،فالفل» و «سیبزمینی» به منوی بوفه
اضافه شد و دکتر اعتمادیفرد نیز قول مساعدت برای
تهیهی گاز سهشعله را داد که در این صورت ،املت و
نیمرو نیز در تمامی ساعات طول روز ارائه میشود.
همچنین مسئول بوفه قول پیگیری برای تعبیهی
دستگاهکارتخوان در بوفه را نیز داد.
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حرکتی_بینایی
چرند و پرند
سرپرست :صبورا سمنانیان

شهریه ،شهریه ،شهریه

این کارگروه با هدف رسیدگی به امور دانشجویان
دانشکده که دارای آسیب بینایی یا حرکتی هستند
امیر جالیر
سوجو دربارهی
تشکیل شد .در اولین قدم ،با پر 
وضعیت اتاق نابینایان واقع در طبقهی دوم ،لیستی
از مشکالت ابتدایی این فضا تهیه و پیگیریها جهت
مرتفع ساختن آنها آغاز شد .پس از آن طی جلسهای با
یونان.به طور
بالد شد تا
مسائلازطرح
عزیز،نامبه تفصیل
دانشجویان
لیکن
هیراغلیتوس
بوده به
کافری
جدی پیگیر مطالبات این دانشجویان باشیم.
چون نظام تعلیم و تربیت را در آن بزنگاهی به نام
اتاق نابینایان با مشکالتی همراه بود که بخشی از آن
«حذف و اضافه» نبود ،طالبش شهریه را« لوطی
تاکنون حل شده است؛ از جمله سوختگی المپهای
خور» نموده و به ریش وی خندهها میزدند؛ العیاذ
مهتابی ،عدم نظافت اتاق به طور مرتب و خالی
من عاقبه السوء!
بودن مخزن جوهر پرینتر .بخش دیگری از مسائل
و شهریه را انواع بی شمار و اقسام بی حصار باشد اما
هم در دست پیگیری است که میتوان به ارتقاء
در رسالهی «النشریه فی مضرات الشهریه» اثر نجف
قدیمی اتاق و هم چنین تعمیر پرینتر
کامپیوترهای
ِ
پرداز علوم اجتماعی شهریه بر دو نوع
ه
شهریکرد.
الملکاشاره
بریل
که
خوانند
آزادش
معنی
به
«حر»
را
اول
قسم
است:
یکی از مشکالت دانشجویان با آسیب بینایی
همین
است به
دستان
آن در
که
مساعدت
دانشسراییکه با
دانشکده بود
وقایع
تخصص از
آگاه نشدن
«ارشد
قراردور
دانشکده ،در
عمومی باشد که
روابطدیگر آن
مسئول قسم
نام .و
های شد که
بره این
ی
ه
قاعد
هیچ
چون
و
دارند
مأخوذ
دانشسراها»
سراسر
متن اطالعیهها و پوسترهای نصب شده بر بوردهای
گاه
(چنانچه
مقصورایننیست
طریقبر آن
دانشکدهو ازعلمی
طیفی
دانشجویان
دسته از
ایمیل برای
شود.فزونی میگیرد و کس را خیال نباشد) آن
ارسالبرابر
چند
باالبرراز این
گویند
خوانند ...و
معنی
«احر» به
دانشکده
بحث
آزادتر اساسی،
مشکالت
دیگر از
رایکی
است .اهمیت این موضوع زمانی مشخص میشود که
توجه کنیم دانشجویان با آسیب حرکتی امکان حضور
در نیم طبقات دانشکده را ندارند و بنابراین از حضور
در تمامی برنامههای دوتاالر شریعتی و مطهری،
و همچنین دسترسی به اتاق اساتید و مهمتر از آن

حوزهی ریاست محروم هستند .رسیدگی به این مسأله
از جمله پیگیریهای اصلی این کارگروه است.
موضوع مهم بعدی بحث منابع درسی دانشجویان
است .از طرفی به دالیل مختلف تأمین صوتی
محتواهای درسی برای دانشجویان با آسیب بینایی،
وضعیت مساعدی ندارد و نکته اینجاست که مسأله
به تأمین صوتی جزوات درسی محدود نمیشود ،بلکه
نیاز است برخی پایاننامهها و کتب و نشریات نیز قابل
دسترسی و استفاده شود .در همین راستا جمعی به
سرگروهی یکی از اعضای شورا ،حسام حسین زاده ،در
ِ
حال شکلگیری است تا با همکاری دیگر دانشجویان
دانشکده ،به تدریج این وضعیت را بهبود بخشیم.
به اذعان یکی از دانشجویان قدیمی دانشکده،
تالشهای بسیاری به ویژه برای دانشجویان با آسیب
حرکتی در طی سالها انجام شده است تا حضور این
دانشجویان در دانشکده تسهیل شود ،اما در نگاهی
کلی به نظر میرسد این اقدامات با شیب کندی
صورت میگرفته ،به طوری که گاه به عمر حضور یک
دانشجو در فضای دانشگاهی نمیرسیده است .شورای
صنفی تالش دارد با همت بدنهی فعال دانشجویی به
تدریج فضایی فراهم کند که در آن تبعیضی جهت
دسترسی به امکانات همگانی دانشکده وجود نداشته
باشد.

#کارگروه_تأسیسات
سرپرست :مهسا عبدالملکی
کارگروه تأسیسات به دنبال فراهم کردن رفاه بیشتر
برای دانشجویان بوده و برآن است که مشکالتی از
قبیل سیستم گرمایشی و سرمایشی ،روشنایی،
ت و صندلی کالسها ،تهویه مطبوع و مواردی
نیمک 
اینچنینی را برطرف کرده و شرایط مطلوب را فراهم
نماید.
 در پی اعتراض دانشجویان به عدم وجود ولومبر روی سیستم گرمایشی و سرمایشی و بنابراین
ی آن ،تقاضای تهیه ی ولوم برای
عدمکنترل بر رو 
تمامی فنکوئلها و نصب آن را داشتهایم.
 خرابی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ومطلوب نبودن کیفیت کار آنها از دیگر مواردی است
که پیگیری شده است؛ در این مورد اقدام به تعویض
برجکها و نصب برجکهای جدید و همچنین تعویض
لولههای پوسیده در قسمت بوفه و تاالر ابنخلدون
شده است که در پی این اقدامات ،نتیجه ی مطلوب
حاصل شده است.
 خرابی نیمکتهای حیاط نیز از دیگر مواردی بودکه پس از پیگیریهای مکرر ،به ترمیم و رنگآمیزی
آن اقدام شده است.

