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درخواسِت  به  روشن  پاسخی  ارائه ی  عدم 
کشاند  را  ما  چندساعته،  جلسه ی  یک  چندماهه ی 
پشت دِر بسته ی تصویب کننده ی آن، یعنی شورای 
فرهنگی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 
و  اضافات  تتابع  این  خواندن  از  حاصل  خستگی 
دوندگی های  خستگی  و  همانا  کلمات  کهنه  قطار 
زمین  در  خوردن  قل  و  مجوز  گرفتن  بی سرانجاِم 

بازی همان!
انتظار برای گرفتن جواب درخواستمان و در آخر 
دانشجویی،  معاونت  اتاق  از  برگشتن  خالی  دست 
در  نماینده  نداشتن  خاطر  به  پیش  از  بیش  را  ما 
شورای فرهنگی آزرده خاطر ساخت. آزرده از اینکه 
تشکل های سیاسی که تنها قشری از دانشجویان را 
ولی  دارند،  نماینده  شورا  این  در  می کنند  حمایت 
و  است  دانشجویان  تمام  حامی  که  صنفی  شورای 
متعلق به همه آنها، باید برود گوشه ای کشک بسابد 
تا بیایند تنها با یک جمله جوابش را بدهند و بروند. 
آن هم جوابی که بالتکلیفی را تمدید می کند... اما 
اگر طبق متن مصوبه سال 89 شورای عالی انقالب 
ذینفع  رسمی  تشکل  هر  ی  نماینده  که  فرهنگی 
می تواند  جلسه(  در  رای  حق  جلسه)با  با  مرتبط 
عضو شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه باشد، تنها 
بود،  این جمع  از شورای صنفی عضو  نماینده  یک 
الاقل می توانست درخواست واحد و واضح چند ده 
آن  از  و  کند  مطرح  را  انتظارند  در  که  دانشجویی 
دفاع کند. آن موقع شاید زودتر و بهتر از اکنون به 
نتیجه می رسیدیم. اصال "و امرهم شوری بینهم...". 
اندیشه ای  دارای  انسان  هر  که  است  این  غیر  مگر 
متفاوت و هر اندیشه ای دارای نظری متفاوت است 
بیشتر  را  مشورت کردن  توانایی  متفاوت  نظر  هر  و 

می کند؟ 
آدم های  دانشجوها  ما  بفرمایید  باور  دکتر  جناب 
نیستیم. می اندیشیم، حرف می زنیم، مشورت  بدی 
می دهیم و جوابمان را که ندهند دلخور می شویم. 
خود  جمع  به  را  نفری  چند  که  است  کافی  تنها 
کافی  بیایید.  آنها  میان  به  خودتان  یا  بدهید  راه 
ادبیات  دانشکده  و  دانشکده  حقوق  مانند  که  است 
-نماینده ی  صنفی  شورای  نمایندگان  عضویت  با 

  

حانیه سادات میرمحمد

دکتر نوربخش:
»از برگزاری جلسات هم اندیشی استقبال می کنم«

نشسته ام در انتظار
 این غبار باسوار

دانشگاه  مقامات  تمام  رأس  در  »دانشجو 
معنی  استاد  به  که  دانشجوست  و  دارد  قرار 
می دهد و جایگاه او را مشخص می کند.« این 
از  یکی  در  اساتید  از  یکی  که  است  سخنی 
مقام  و  جایگاه  درمورد  خود  جلسات کالس 
دانشجو گفت. اینکه دانشجو اساس دانشگاه 
است و دانشگاه متعلق به اوست امری بدیهی 
رجوع  استاد  این  گفته  به  وقتی  ولی  است، 
تطبیق  فعلی  شرایط  با  را  آن  و  می کنیم 
است.  دیگری  چیز  گویای  شواهد  می دهیم، 
دانشجو  و  کرده  تغییر  کاماًل  که  جایگاهی 
به  دانشجو  اکنون  است.  کشانده  انزوا  به  را 
جایی  یعنی  است،  جایگاه  این  تحقق  دنبال 
دسترسی  که  جایگاهی  باشد.  »باید«  که 
آسان  را  دانشگاه  مقامات  و  مسئولین  به 
از  یکی  را  آنها  حضور  با  جلسات  و  می کند 
می دهد.  قرار  دانشجویان  اصلی  دغدغه های 
از  مسئولین  با  جلساتی  چنین  برگزاری 
که  است؛  دانشجویی  خواسته های  کمترین 
البته خواسته ای منطقی و معقول هم است. 
امکان پذیر  تنها  نه  آن  خواسته ای که تحقق 
است، بلکه در مواردی الزم و ضروری است 
مذاکره ی  طرف  جانب  از  پیشنهادش  که 
دانشجویان باشد. اگر این جلسات توسط خود 
مسئولین به صورت متداوم اجرا می شد و از 
برگزاری آن امتناع نمی کردند، همبستگی و 
نزدیکی میان مسئولین و دانشجویان نه تنها 
گویی  می شد.  هم  بیشتر  بلکه  نشده  کمتر 
مسئولین از چنین جلسه ای واهمه داشته و 
سعی در جلوگیری از برگزاری آن می کنند. 
میان  آشکار  تناقضی  به  اینجا  که  درصورتی 
حرف دکتر نوربخش که»از برگزاری جلسات 
هم اندیشی استقبال می کنم« و عمل ایشان 
برمی خوریم. سوال اینجاست که این چگونه 
استقبالی است که عمل به آن ماه ها )و چه 

بسا سال ها!( به طول می انجامد؟  
و  زمزمه ها  از  ماه   ۵ حدود  اکنون 
برگزاری  برای  دانشجویان  درخواست های 

جلسه ای که تنها قرار است به شفافیت منجر 
شود می گذرد و هنوز جلسه ای برگزار نشده 
در  هنوز  طوالنی،  زمانی  گذشت  از  بعد  و 
گزارش  طبق  است.  پیگیری  و  بررسی  حال 
که  شد  این  بر  قرار  ویرگول،  قبلی  شماره 
مجوز درخواست جلسه عمومی امور مالی در 
دوشنبه  روز  در  که  فرهنگی،  جلسه شورای 
از  پس  شود.  مطرح  شد،  برگزار   94/۷/2۷
اعتمادی فرد  دکتر  که  جوابی  جلسه،  اتمام 
شرح  این  به  دادند  ما  به  خصوص  این  در 
سیاسی)انجمن  تشکل های  دبیر  که  بود 
اسالمی و بسیج( در این مورد اظهار کرده اند 
آن ها  اصلی  اولویت  و  دغدغه  مالی  امور  که 
نیست؛ البته دبیر انجمن اسالمی درخصوص 
در  که  کرده اند  بیان  جلسه  این  برگزاری 
سنگ اندازی  دانشجویان  خواسته ی  مقابل 
اعتمادی فرد،  دکتر  گفته  به  کرد.  نخواهند 
به دلیل مناسب نبودن فضای جلسه ی شورا 
این جلسه مطرح  را در  این مجوز  فرهنگی، 
روز  بعد،  هفته  به  را  آن  طرح  و  نکرده اند 
دوشنبه 94/8/4 ،که جلسه هیئت رئیسه در 
به  برگزار می شود، موکول کرده اند.  روز  این 
مرتبط  جلسه ای  چنین  برگزاری  وی،  گفته 
با هیئت رئیسه است و بهتر است که در این 
جلسه مطرح شود و ایشان تمام سعی شان را 
برای مثبت بودن نتیجه جلسه خواهند کرد. 
نظر دکتر نوربخش در خصوص برگزاری این 
کلی  به طور  ایشان  و  نیست  معلوم  جلسه 
دبیران  با  خصوصی  جلسه ای  برگزاری  با 
موافق  گوناگون  مسائل  درمورد  تشکل ها 
می دانند.  نتیجه بخش تر  را  آن  و  هستند 
جواب قطعی در مورد رد و  یا قبول برگزاری 
هیئت  جلسه  از  بعد  دوشنبه  جلسه،  این 
به عبارتی  که  شد؛  خواهد  مشخص  رئیسه 
این  از  نوربخش  دکتر  استقبال  و  اشتیاق 
مشخص  دانشجویان  با  هم اندیشی  و  جلسه 

می شود.

تمام دانشجویان- در شورای فرهنگی و اجتماعی 
دانشکده مخالفت نفرمایید و "تشکل نبودن" را از 
ویژگی های ما برنشمرید؛ آن وقت امید است که 

همه چیز مطلوب تر شود. 
جلسات  فواصل  افزایش  مسئله ی  می ماند  تنها 
دانشکده  باالیی های  سال  فرهنگی.  شورای 
هفته  هر  جلسه  این  پیش  سال های  می گویند 
هفته  دو  هم  دوسالی  گویا  است.  می شده  برگزار 
یکبار بوده و حاال به سه هفته یکبار تقلیل یافته 
اگر  که  است  این  می آید  پیش  که  سوالی  است. 
فردای این جلسه کسی یا تشکلی درخواست یک 
مجوز عمومی  را داشته باشد، باید سه هفته صبر 
تا زیر پایش علف سبز بشود و درخواستش  کند 
بیات شود؟ یا اصال به دلیل دیر برگزار شدن این 
از  درخواستش  نشدن  مطرح  "احتمال"  و  جلسه 

* ادامه در صفحه چهارمخیر آن بگذرد؟

زهرا ورزگیتصادم با بروکراسی

این  بودن  بسته  از  دانشجویان  که  است  وقتی  چند 
که  چرا  هستند.  ناراضی  صبح ها،  به خصوص  درب، 
و  می کند  آسان  بسیار  را  ساختمان  داخل  به  دسترسی 
بنابر  لذا  برسند.  کالس هایشان  به  می توانند  راحت تر 
تصمیم جلسه ی اخیر شورای فرهنگی، این درب برای 
همیشه باز خواهد ماند. اما با توجه به سرقت های اخیر 
دانشکده و موقعیت مناسب این درب و راهروی متنهی 
مسئولین  از  سارق،  شناسایی  عدم  و  فرار  برای  آن  به 
کمال تقاضا را داریم که هرچه زودتر به نامه ی شورای 
ورودی،  این  حوالی  دوربین  نصب  پیرامون  صنفی 

رسیدگی فرمایند.

مهسا عبدالملکی

پایانی  ساعات  در  هنر  شناسی  جامعه  درس  استاد  شریعتی  دکتر 
بیشتر  آشنایی  »برای  می گوید:  هنر  چیستی  بحث  پایان  در  کالس 
خلق  چگونگی  دیدن  نزدیک  از  و  هنر  با  شناسی  جامعه  دانشجویان 
آثار هنری باید به چند اردوی علمی برویم که یکی از آن ها بازدید از 
سمپوزیسم مجسه سازی است که تا آخر هفته دایر است. نماینده های 
کالس پیگیر مسئله گرفتن 2 اتوبوس از دانشکده باشند و تا شنبه خبر 

قطعی اتوبوس ها را به من بدهند.«
چهارشنبه با فایزه به سراغ دبیرخانه می رویم تا هماهنگی های الزم را 
انجام دهیم. مسئول مربوطه می گوید:»به شما که نمی شود اتوبوس داد، 
بروید به استادتان بگویید یک نامه به معاونت مالی دانشکده بنویسد، 
معاونت مالی اگر صالح دید که نامه شما را تایید کند و به ما مجوز 
بدهد، من برای اتوبوس اقدام می کنم. هر چیزی سلسله مراتبی دارد.«

را  مذکور  نامه  تا  بدهد  خبر  شریعتی  دکتر  به  فایزه  می شود  قرار 
بنویسد.

یکشنبه 19 مهرماه دکتر شریعتی را روی پله ها می بینم و از او درباره 
نامه را نوشته و از من می خواهد پیگیر  اتوبوس ها می پرسم. می گوید 
جواب نامه شوم و خبر را به او بدهم. سپس مرا به دفتر ریاست می برد 

و به منشی می گوید این دانشجو جواب نامه را پیگیری خواهد کرد.
باید تا قبل از ساعت 12 جواب نامه را بگیرم، ساعت 11:30 از سر 
کالس می روم به حوزه ریاست و از منشی درباره جواب نامه می پرسم، 
با کالفگی می گوید:»جواب نامه ی شما که اینجا نیست،جواب نامه به 

پایین فرستاده شده، باید به پایین بروی.«
برای اینکه به کالسم برسم 2 طبقه را می دوم و به دبیرخانه می روم. 
دبیرخانه می گوید:»جواب نامه برای من نیامده!« دوباره به اتاق حوزه 
ریاست می روم. منشی می گوید نامه به حسابداری رفته. دوباره می دوم 
به سمت حسابداری اما دریغ که مسئول حسابداری در اتاقش نیست و 
همکارش می گوید او به حوزه ریاست و اتاق معاون مالی رفته! دوباره به 
حوزه ریاست می روم و سراغ حسابدار را از منشی می گیرم و او می گوید 
اما گویا هیچکس  اینجا نیست. دوباره به حسابداری می روم  حسابدار 

نمی داند حسابدار کجاست تا جواب نامه ام را بدهد. همکارش می گوید 
برو ده دقیقه دیگر بیا. به او می گویم که کالس دارم و می گوید پس 

بعد از ساعت 2 بیا.
طبقه   3 دوباره  می شود  تمام  کالس  تا  و  می گردم  باز  کالسم  به 
او هنوز  اما  نامه را بگیرم،  ببینم و جواب  تا شاید حسابدار را  می دوم 
بازنگشته! از کسی می شنوم که حسابدار در اتاق یکی از اساتید است. 
اتاق استاد محترم پیدا می کنم، در می زنم 2 مرد داخل اتاق نشسته 
اند، می پرسم جناب حسابدار اینجا هستند؟ خودش پاسخم را می دهد 
که بله. می گویم: می شود به اتاقتان بیایید و جواب نامه ی ما را بدهید 
که می گوید:برو بعدا بیا! به او می گویم که عجله دارم و او می گوید: »برو 

پایین، خودم می آیم.«
دوباره به حسابداری می روم و منتظر می مانم تا حسابدار بیاید. چند 
دقیقه بعد می آید و با اخم می گوید:» خب کارت چیست؟« توضیحات 
الزم را که می دهم نگاهی به کاغذهایش می اندازد و می گوید اینطور که 
نمی شود. می پرسم چه نمی شود؟! پاسخ می دهد: » استاد شما باید یک 
نامه بنویسد به مدیر گروه، مدیر گروه باید نامه ی استادت را تایید کند 
و یک نامه بنویسد به معاونت مالی دانشکده، معاونت مالی باید مجوز 
اردوی شما را تایید کند و یک نامه برای من بفرستد تا من یک نامه 
به دبیرخانه بفرستم و دبیرخانه برای شما اتوبوس هماهنگ کند. با این 

نامه من اتوبوس نمی دهم.«
به سراغ دکتر شریعتی می روم و واقعه را شرح می دهم و او می گوید 

خودش پیگیر مسئله می شود.
دبیرخانه  با  و  برو  که  می دهد  پیام  فایزه   3 ساعت  دوشنبه  روز 
هماهنگ کن، دکتر شریعتی گفته که مسئله اتوبوس را هماهنگ کرده 
است. به دبیرخانه می روم و پیغام را به مسئولش می رسانم. شماره ام را 
می گیرد و قرار می شود که خبر هماهنگی اتوبوس را به من اطالع دهد. 
ساعت4 زنگ می زند و می گوید که برای فردا 2 اتوبوس برای اردو به 

ما می دهند.
اما شاید به خاطر خبر دیرماست که عده ای به اردو نمی رسند...

کاغذ اخبار

* ادامه از صفحه اول



  

  بسیار خوب! سه شنبه است و می خواهیم برای هفته ی بعد غذا رزرو کنیم. اگر سایت به سالمت باال بیاید 
و در افزایش اعتبار و ملحقات آن به مشکل برنخوریم، اکنون زمان انتخاب غذاهایی است که تمایل داریم

چند روز پیش که یکی از دوستان از من 
خواست چنین نوشته ای بنویسم به این فکر 
افتادم که احتماال گالیه های یک دانشجوی 
اهمیتی  مخاطبین  برای  چندان  مفلوک 
نداشته باشد. از این جهت ابتدا بر آن شدم 
که مقایسه ای داشته باشم میان غذای سلف 
آن ور  های  دانشگاه  و  خودمان   دانشگاه 
آب که پس از جستجوی مختصری به این 
نتیجه رسیدم که این کار را نکنم برای آبرو و 
عزت نفس خودمان خیلی بهتر است. از خدا 
است  خوب  چیزشان  همه  آنقدر  بی خبرها 
آنها  با  را  خودش  نمی شود  رویش  آدم  که 
مقایسه کند! در این راستا در روزهای جمعه 
و شنبه پرسشنامه ای میان 60 نفر که تماما 
دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
اجمالی  بررسی  با  شد.  توزیع  بودند  تهران 
می توان  سادگی  به  نظرسنجی  این  نتایج 
دانشجویان  همه ی  دل  ظاهرا  که  دریافت 
تقریبا  است.  پر  دانشکده  سلف  غذاهای  از 
تمامی دانشجویان حداقل از یک یا دو مورد 
از فاکتورهایی که در نظر سنجی لحاظ شده 
هرچه  از  اما  بودند.  ناراضی  شدت  به  بود 

بگذریم سخن نتایج خوش تر است:
بود  شده  خواسته  دانشجویان  از  ابتدائا 
نظر  از  که  دهند  پاسخ  سوال  این  به  که 
تا چه حد  ها  دانشگاه  تغذیه در  آنها بحث 
حائز اهمیت است که از میان 60 نفر پاسخ 
مهم  بسیار  امری  را  آن  نفر   41 دهندگان 
تلقی  مسائل  مهمترین  از  را  آن  نفر   16 و 
کرده اند. پس ای مخاطبین محترم به همین 

انسانیت دانشجو!
نیازهای انسانی

پرونده

بنا  تا  داشتم  وقت  ساعت  نیم  یک  تنها 
برای  مطلبی  محترم  سردبیر  درخواست  به 
این  چاپ  از  قبل  دقیقاً  بنویسم،  ویرگول 
شماره از آن. چیزی جز حرف دل نیست که 

در این زمان اندک بگویم.
یک- نیمکت های نحیف و کثیف حیاط 
دانشکده. صندلی های شیک و مجلسی تاالر 
تنها همین دو جمله ی  گفتگوی دانشکده. 
و  نشناسی  اولویت  بر  متین  گواهی  ناتمام 
قدر ناشناسی برخی مسئوالن معلوم الحال 
تنها  که  دانشکده ای  در  است.  دانشکده 
بوفه است،  قابل توجه اش  حوزه ی عمومی 
اولویت نخست در خرج پول های گزاف باید 
طریق  از  دانشکده  کردن  اینترناسیونالیزه 
این  نظر می رسد  به  باشد.  تاالر  ایجاد فالن 
گفتمان مسئوالن فوق الذکر است، که با بی 
توجهی ناشیانه و مفرط به وضعیت حیاط 
بالقوه،  عمومی  حوزه ی  عنوان  به  دانشکده 
نبرد پنهان دانشجو-مسئول را علنی کرده اند 
. آقای دکتر معلوم الحال! از شما می خواهم 
یک بار با همین کت و شلوار قشنگتان روی 
جفت نیمکت های ته زمین فوتبال دانشکده 
بنشینید، تا من خیال کنم که شما صندلی 
معلوم  دکتر  آقای  ندارید.  تمیزتری  و  بهتر 
الحال! یک بار تشریف بیاورید و بیرون سلف 
و  کنید  صرف  غذا  دانشجویان  نزد  اساتید 
سخنانشان را، حتی از سر اکراه و خودنمایی 
هم که شده بشنوید. آقای دکتر! آقای دکتر 
امر  این  متوجه  حواسم  اصاًل  ببخشید.  مرا 
نبود که شما خودنمایی کردن را هم درست 

نیاموخته اید.
»آه دیدی که خلیفه ی مسلمین علی ابن 
ابی طالب طعام ما را، همین خرمای حجاز 

کوزه ی  نوشیدن،  برای  و  می کند  میل  را 
گلی را به جام سیمین پادشاه شام ترجیح 

می دهد«.
دانشکده  در  فرهنگی  کار  دو-جایگاه 
نشریات  ساالنه ی  بودجه ی  کجاست؟ 
علوم  دانشکده ی  در  است؟  چقدر  دانشکده 
اجتماعی حاال اینترناسیونالیزه شده به زعم 
برخی مسئوالن محترم، آیا بسته ای تشویقی 
برای ایجاد نشریات دانشجویی وجود دارد؟ آه 
آقای دکتر! مرا ببخشید. اصاًل و ابداً حواسم 
نبود که پول این قبیل ملزومات را خرج تاالر 
گفتگو کرده اید. شفافیت مالی دخل و خرج 
دانشکده چقدر است؟ باور بفرمایید شفافیت 
مالی سازمان های مردم نهادی که پرونده ی 
و  سابق  دولت  در  بادآورده شان  پول های 
باز شده  کشور  وزارت  در  حاال  اسبق  دولت 
از دانشکده ی ما بیشتر است. آقای دکتر! آیا 
آیا  می کنید؟  توجه  اولویت ها  به  زندگی  در 
آیا قبول  نهایتاً  بندی هستید؟  اولویت  اهل 
دارید که پول در این دانشکده درست و بنا 
اولویت ها خرج نمی شود؟ آیا قبول دارید  به 
اولویت  باید  دانشجویان،  کلی  وضعیت  که 
با عطف  باشد؟  دانشکده  محوری در مخارج 
به ماسبق، بعید می دانم با من هم عقیده 

باشید.
از شما می خواهم به سیاقی عمل کنید 
که بتوانیم به شما اعتماد کنیم. تجربه ی من 
از وضعیت رفاهی دانشجویان در دانشکده ی 
آدم  که شما  می دهد  نشان  اجتماعی  علوم 
جدی ای نیستید. یا کار را جدی بگیرید، یا 
کار را به فردی جدی تر از خودتان واگذارید. 

اگر نه، اعتراض مدام ما را پذیرا باشید.

نیمکت های نحیف
امیر یافتیان

یادداشت

اشتهایم  می آورم  یاد  به  که  را  است. گوشت هایش  بدی  غذای  واقعا  اصال!  که  قیمه  کنیم.  رزرو  بعد  هفته  برای  را  آنها   
کامال کور می شود. زرشک پلو با مرغ هم که حقیقتا چندش آور است. کوبیده را هم نخوانده رها می کنم تا با وضعیت 
اسف بارش بسوزد. به عالوه نمی خواهم برای یک هفته تمام وجودم بوی پیاز خام بدهد. خورش کرفسش هم که انگار 
از سر خصومت با دانشجوی بیچاره رویش یک وجب روغن ریخته اند. دیگر جوجه کباب سردی که بوی تعفن می دهد 
و کتلت بدریخت و فاجعه ای که انگار نه انگار ما دانشجوی این مملکتیم! مِن دانشجوی خوابگاهی بیچاره می مانم دریغ 
از یک وعده غذای درست درمان. جالب این است که به نظر خیلی ها، از جمله مسئولین محترم، این حرف ها خاله زنکی 
است و چیزی که بها دارد تحصیل علم است و کسب فضائل اخالقی. ضمن عرض درود و احترام به اندیشه های متعالی 
ایشان جسارتاً الزم است این نکته را یادآوری کنم که ما عالوه بر اینکه دانشجو هستیم، با حفظ سمت، انسان نیز می باشیم 
و انسان برای ادامه حیات به غذا احتیاج دارد. به شخصه آنقدر سوسیس و کالباس و امثالهم خورده ام که صدایم دربیاید.

شادمان اردالن

آمار قسم که این قضیه خاله زنکی نیست و 
خیلی هم مهم است.

پرسش بعدی در مورد کیفیت مواد اولیه 
پاسخ دهندگان  نفر   60 میان  از  که  بود 
ضعیف  نفر   28 زعم  به  اولیه  مواد  کیفیت 
است.  بوده  ضعیف  بسیار  نفر   9 نظر  از  و 
مابقی نیز عموما گزینه ی متوسط را انتخاب 
کرده اند؛ که نشانگر نارضایتی دانشجویان از 
کیفیت مواد اولیه است. از خواننده ی عزیز 
به  نگاهی  که  می کنم  درخواست  متن  این 
این  خوبی  به  تا  بیاندازد  دانشکده  غذاهای 

مساله را لمس کند.
نفر   20 پاسخ دهندگان  نفر   60 میان  از 
آن  نفر   ۷ و  پایین  را  غذاها  پخت  کیفیت 
از حق  که  کرده اند  ارزیابی  پایین  بسیار  را 
که  نذری هایی  پخت  کیفیت  حتی  نگذریم 

کیفیت  از  مراتب  به  می دهند  روزها  این 
نیز  مابقی  بهتر است.  ما  دانشکده  غذاهای 

عمدتا گزینه ی متوسط را برگزیده اند.
را  مواردی  کیفیت  و  تنوع  مقدار، 
)مانند  می شود  ارائه  غذاها  با  همراه  که 
وغیره(  نوشیدنی  ترشی،  ساالد،  پیش غذا، 
به  عموما  و  نیست  زیاد  هم  چندان  که 
یک دوغ، مقداری ترشی زشت یا یک تکه 
ته دیگ کلفت تر از موکت محدود می شود از 
نظر 26 نفر از شرکت کنندگان نظرسنجی 
ضعیف و از نظر 1۵ نفر بسیار ضعیف است 
که حقیقتا در مقایسه با کشورهای دیگر و 
با توجه به نیاز غذایی یک دانشجو به شدت 

جای تاسف دارد.
نیز وضعیت مشابهی دارد و  تنوع غذاها 
شرکت کنندگان به شدت ناراضی بوده اند. 

فرنگی  و  ایرانی  غذای  عنوان  ده ها  میان  از 
محدودی  و  اندک  تعداد  شامل  ما  غذاهای 
می شود که آن هم با این که قرار است دو تا 
دو تا سرو شود و حق انتخاب مختصری به 
دانشجو داده شود، در عمل و در اکثر مواقع 
نیست و سوال هم که  از غذای دوم خبری 

می کنیم می گویند همین را داریم.
را  غذا  قیمت  دهندگان  پاسخ  از  نفر   32
زیاد و 11 نفر آن را بسیار زیاد می دانند. حاال 
در  را  بیچاره  دانشجوی  جیب  می گوییم  ما 
نظر نمی گیرید اشکالی ندارد؛ دست کم غذا 

خوب باشد که به شهادت آمار نیست.
در ادامه از پرسش شوندگان خواسته بودیم 
ازسایر  کیفیت  نظر  از  که  غذایی  دو  نام  که 
را  است  ضعیف تر  و  بهتر  دانشکده  غذاهای 
برای ما بنویسند که عموما برای ضعیف ترین 
غذاها به ترتیب از کوبیده، قیمه، زرشک پلو 
برده  نام  استانبولی  و  قرمه سبزی  و  مرغ  با 

بودند.
نتایج  بهتر  و  بیشتر  مشاهده ی  برای 
پیشنهادات  از  اطالع  و  سنجی  نظر  این 
شرکت کنندگان می توانید بارکد زیر را اسکن 
 Google Forms کنید تا به برگه نتایج در

دست پیدا کنید.
                                                                                                                             

در آخر هر چند چشممان آب نمی خورد 
تره خورد کند،  این حرف ها  برای  که کسی 
مسئول  و  است  زنده  امید  به  آدمی زاد  ولی 
باال،  پایین،   ( هست  که  هرکس  مساله  این 
ریاست  پیمانکار،  کوی،  سلف،  پردیس، 
فالن، معاونت بهمان( باقیات الصالحاتی برای 
از  بلکه  منت  سر  از  نه  و  بزند  رقم  خودش 
مساله ی  این  حال  به  فکری  وظیفه  روی 

اسفبار بکند.


