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شــــورای صنفــی دانشــــجویی  ،متشــــکل از دانشـ ــجویان دغدغــه منــد اسـ ــت بــا هــدف خدمــت و رفــع مشــکالت دانشــجویان در کنارهــم  .همــواره ایــن قشــر از دانشــجو درتــاش
بــوده انــد تــا مشــکالت و معضــات محیــط خــود را حــل کننــد و حقوقــی از دانشــجو را کــه خواســته یــا ناخواســته پایمــال شــده اســت  ،احقــاق کننــد .در ایــن دوره ،قرعــه ی کار بــه
نــام مــا زده شــده و خداونــد توفیــق خدمــت داد تــا بــه پشــتوانه ی دانشــجویان  ،مشــکالت ایــن قشــر در جامعــه را حــل کنیــم و گــره ای از کار بگشــاییم .ا گــر از ایــن حــرف هــا بگذریــم،
مطبوعــات و شــوراها در جامعــه ی دانشــجویی ارکان مهمــی هســتند؛ نشــریه ی در دســت شــما  ،پیــش از آن کــه نمایانگــر
بــه ایــن ســوال خواهیــم رســید « :چــرا نشــریه؟!».
باشــد در تــاش ا ســت مشــکالت و حفــره هــای زندگــی دانشــجویی مــان را انعــکاس دهــد ؛ نخســتین شــماره از
فعالیــت هــا و اقدامــات شــورای صنفــی
مختصــر گزارشــی اندراحــواالت دانشــکده و شــورای صنفــی ارائــه دهــد # .همه_با_هم_برای_دانشــجو
ایــن نشــریه مــی کوشــد

خبــرنـامـه صنــفی

بخشــــی از پیگیــری هــــا و گــــزارش عملکــــرد ش ـــورای را انج ـــام بدهن ـــد( .همچنیـ ــن میتوانی ـــد بـ ــرای
توضیح ـــات بیش ـــتر
صنفــــی بــــه شــــر ح زیــــر اســــت:
بـ ــه کا ن ـــال ش ـــورا مراجعـ ــه کنی ـــد ).و تقس ـــیم ا م ـــور
آموز ش ـــی گــروه ه ـــای مختلـ ــف بـ ــه کارکن ـــان ا یـ ــن اداره
تأسیســات دانشــکده:
پیگیــــری تعمیــــرات تأسیســــاتی دانشـ ــکده و بـ ــرای تقس ـــیم وظا یـ ــف بهتـ ــر.
درخواســــت راهــــکار موقــــت بــــرای حــــل مشـ ــکل
ســــرمایش کــــه در نتیجــــه بــــا همــــکاری مس ـــئول انتخــاب واحــد تــرم زوج :98-99
اداره ی امــــور عمومــــی دانشــــکده ،جنــــاب آ ق ـــای عار ضــه یا ب ـــی مشـ ــکالت انتخ ـــاب واحد ه ـــا ،پیگیـ ــری
نیــــازی ،تعــــدادی کولــــر خریــــداری و نصـ ــب بـ ــرای ح ـــل ا یـ ــن مشـ ــکل و پیشـ ــگیری از تکـ ــرار آن .در
شــــدند .رونــــد پیگیــــری شــــورا در اینجــــا بـ ــه اتم ـــام نتیجـ ــه پیگیـ ــری ش ـــورا ،دروس گــروه ه ـــای مختلـ ــف
نرســــید و بــــا پیگیــــری مضاعــــف بــــرای بر خ ـــورد ب ـــا ارا ئـ ــه شــده ا سـ ــت و قا ب ـــل پیـ ــش انتخ ـــاب بـ ــرای تـ ــرم
پیمانــــکار متخلــــف اختتــــام یافــــت؛ ایــــن پیما نـ ــکار بع ـــد هس ـــتند.
میلیــــون تومــــان جریمــــه شــد300.بــــه مبل ـــغ

مو ضــوع تخلــف امتحــان ریا ضــی:
جــــذب و بررســــی نظــــرات دانشــــجویان و ار س ـــال
ایــــن نظــــرات بــــه صــــورت مکتــــوب بــــه معاو نـ ــت
آموز ش ـــی دانشـ ــکده مهند س ـــی ،دکتـ ــر کدخدا ی ـــان،
و پیگیــــری مکــــرر از کمیتــــه انضباطــــی جهـ ــت بـ ــه
اتمــــام رســــاندن هرچــــه زودتــــر بازرســــی تخلـ ــف،
کــــه در نتیجــــه تصمیــــم اتخــــاذ شــــده مطا بـ ــق
نامــــه ی شــــورای صنفــــی بــــه معاونــــت آموز ش ـــی
بــــود.

انتخــاب وا حــد تــرم فرد:

مرا ســم اســتقبال از دانشــجویان نــو ورود:

ر س ـــیدگی و تس ـــهیل ا م ـــورات دانشـ ــجویان ن ـــوورود
و کمـ ــک بــه دانشـ ــکده در را س ـــتای رفــع مشـ ــکالت
ا یــن فرآینــد ،از جملــه همـ ــکاری ب ـــا اداره ی آ م ـــوزش
دانشـ ــکده ،تقس ـــیم کارت ه ـــای دانشـ ــجویی،
بر گـ ــزاری جشـ ــن ا س ـــتقبال از دانشـ ــجویان ن ـــوورود
و ...ب ـــا همـ ــکاری «از مـ ــن بپـ ــرس» .حــق الزحمــه
کارهــای دانشــجویی :پیگیـ ــری و ح ـــل مشـ ــکل بر خ ـــی
دانشـ ــجویان بـ ــرای دریا فـ ــت حق ـــوق کار دانشـ ــجویی
و پیگیـ ــری وار یـ ــز حق ـــوق د س ـــتیاران ا س ـــاتید ( ح ـــل
تمر یـ ــن ) ،کـ ــه در نتیجـ ــه پیگیـ ــری ش ـــورا ا یـ ــن حق ـــوق
وار یـ ــز ش ـــدند.

پیگیــــری مشــــکالت آموزشــــی در بــــازه ی انتخ ـــاب
کار دانشــجویی:
واحــــد و پیــــش انتخــــاب واحــــد تــــرم فــــرد.
مطالبـ ــه ی افزا یـ ــش کار ه ـــای دانشـ ــجویی در سـ ــطح
ســند رفتارهــای نامتعــارف:
دانشـ ــکده و ایض ـــا دانشـ ــگاه ،مطا بـ ــق ب ـــا مهــارت
همــــکاری بــــا دانشــــکده پیرامــــون ســــند رفتار ه ـــای ه ـــا و عال یـ ــق دانشـ ــجو ب ـــا د س ـــتمزد هــای باال تـ ــر بـ ــه
نامتعــــارف ،بررســــی ایــــن ســــند و مقایسـ ــه ب ـــا نس ـــبت دیگـ ــر کار ه ـــای دانشـ ــجویی کـ ــه توضیح ـــات
مــــوارد مشــــابه در دانشــــگاه هــای دیگـ ــر خار ج ـــی بیش ـــتر ا یــن موضــوع در شـ ــماره ی بع ـــدی نشـ ــریه
و ارائــــه مکتــــوب برخــــی انتقــــادات و پیش ـــنهادات در ج خوا ه ـــد ش ـــد .و در ادا مـ ــه ،بـ ــه دیگـ ــر پیگیــری
در مــــورد ایــــن ســــند .تغییــر نظــام بنــدی ارجــاع هــای ش ـــورای صنف ـــی در ب ـــاره موضو ع ـــات و مشـ ــکالت
مســائل آموزشــی دانشــکده :ارائــــه طر ح ـــی بـ ــرای مختلـ ــف میپرداز ی ـــم • :پیگیـ ــری علـ ــت تعطیل ـــی تر یــــا
کاهــــش مراجعــــات حضــــوری دانشــــجویان بـ ــه و تهیـ ــه گـ ــزارش بـ ــرای دانشـ ــجو و بــاز نشـ ــر آن در
آمــــوزش دانشــــکده ،دانشــــجویان مــی توانن ـــد از کا ن ـــال تلگرا م ـــی ش ـــورا.
طریــــق «پــــاد» درخواســــت هــای آموز ش ـــی خ ـــود
گاهنامه فرهنگی ،صنفی و اجتماعی انعکاس
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• بر گـ ــزاری دو نظر س ـــنجی درمــــورد اصنــــاف
دانشـ ــکده و گـ ــزارش نتیجــــه بــــه مســــئولین
دانشـ ــکده و پیگیـ ــری بر خ ـــورد اعمــــال نظــــرات
دانشـ ــجو و بر خ ـــورد ب ـــا اصنــــاف متخلــــف.
مطا بـ ــق نظر س ـــنجی اولیـ ــه ،دانشــــجویان از واحــــد
تر ی ـــا بـ ــه ش ـــدت نارا ض ـــی بودنــــد کــه بــا پیگیــری
ش ـــورای صنف ـــی ،پیما نـ ــکار تریــــا عــــوض شــــد.
انتق ـــادات و پیش ـــنهادات دانشــــجویان ،پیرامــــون
دیگـ ــر اصن ـــاف نیـ ــز در گزارشــــی بــــه مســــئول
مربو طـ ــه داده ش ـــد و پیگیــــری بــــرای اعمــــال
نظـ ــرات دانشـ ــجویان نیـ ــز انجــــام شــــد؛ بطــــور
مث ـــال دانشـ ــجویان از ا ق ـــام موجــــود در دســــتگاه
وندینـ ــگ نارا ض ـــی بود ن ـــد کـ ــه بــــا پیگیــــری شــــورا
ا یـ ــن نظـ ــر دانشـ ــجویان اعمــــال شــــد.
• بر گـ ــزاری جلسـ ــه ب ـــا مســــئولین اپ پارکنــــرز و
برر س ـــی طـ ــر ح ایش ـــان و همــــکاری و حمایــــت از
ا یــن طــر ح دانشـ ــجویی.
•پیگیـ ــری سـ ــریع پیرا م ـــون قطــــع شــــدن برخــــی
درخت ـــان دانشـ ــکده کـ ــه دچــــار آفــت شــــده
بودنــد؛ کـ ــه درنتیجــه ب ـــا پیگیــــری اداره امــــور
عمو م ـــی دانشـ ــکده ،طر ح ـــی بــــرای بازآرایــــی ایــــن
فض ـــا اندیش ـــیده ش ـــد• .پیگیــری درخواســت
دانشــجویان مبنــی بــر بــاز مانــدن ســالن مطالعــه
تــا ســاعت 10؛ کــه در نتیجــه ســالنهای مطالعــه
دانشــکده تــا ســاعت  21:45بازهســتند؛ بررســی
معضــل کمبــود فضــا بــرای مطالعــه در دانشــکده
و درخواســت افزایــش وب نشــینهای دانشــکده
بــرای حــل مو قــت ا یــن موضــوع.
•مشــورت بــا دانشــجویان در گــروه مطالبــات شــورا
پیــر امــون وضعیــت آسانســورهای دانشــکده و
پیگیــری بــرای عمومــی شــدن آسانســور راهــروی .C
درنتیج ـهی ا یــن پیگیر یهــا بــا موافقــت دانشــکده،
ا یــن آسانســور بــه زودی عمومــی خواهــد شــد.
•پیگیــری بــرای ارا ئ ـهی خدمــات حمــلو نقــل
درون دانشــگاه پــس از ســاعت  ،18کــه نتیج ـهی آن
بــه زودی اعــام خواهــد شــد.
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گفت و گو با دکتر پور رضا
رئیسدانشکدهمهندسی
«بیاییـ ــد ه ـــر کـ ــدام در ه ـــر موقعیتـ ــی کــــه هســــتیم ،ا گــــر از بیــت المــــال اســــتفاده مــی کنیــــم بــــه
صـ ــورت شـ ــفاف عملک ـــرد خـ ــود را در معــــرض دیــــد صاحبــــان ایــــن مــــال قــــرار بدهیــــم».
بــا جنــاب دکتــر پــور رضــا ،ریا ســت محتــرم دانشــکده
مهندســی ،دربــاره #شــفافیت_مالی (در اتــاق
شیشــهای!) گفتوگویــی داشــتهایم.
-1از ایشــان دربــاره جا یــگاه و نقــش شــورای صنفــی
در دانشــکده پرســیدیم کــه بــه شــر ح ز یــر پاســخ
دادنــد:
یکــی از اهــداف دانشــکده ،اخــذ تصمیمها یــی
مبتنــی بــر خــرد جمعــی بــا مشــارکت همــه ذینفعــان
اســت .بــر ایــن اســاس  ،در برنامههــای دانشــکده
تقویــت شــورای صنفــی دانشــجویان  -شــکلگیری
زیرشــورای صنفــی دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی
بــه عنــوان شــاخهای از شــورای صنفــی دانشــجویان
و تشــکیل مجامــع صنفــی اســتادان و کارکنــان
دانشــکده -قــرار گرفــت .تــاش شد هاســت کــه ا یــن
نها دهــای چهارگانــه  ،نقــاط اصلــی تمــاس هیــأت
رئیســه بــا ذینفعــان دانشــکده باشــد .در ا یــن
بیــن شــورای صنفــی دانشــجویان و مجمــع صنفــی
کارکنــان بیشــترین فعالیــت را داشــتهاند.مجمع
صنفــی اســتادان شــکل گرفتــه ولــی فعالیــت چندانــی
نداشــته و متاســفانه زیرشــورای دانشــجویان
تحصیــات تکمیلــی در مرحلــه تشــکیل باقــی
مانــد ه اســت و هیچگونــه فعالیتــی ندارنــد .انتظــار
مــیرود شــور اها و مجامــع صنفــی تــاش کننــد تــا
بــه اســتیفای حدا کثــر حقــوق صنــف خــود همــت
بگمارنــد و اعتقــاد هیــأت رئیســه دانشــکده بــر ا یــن
اســت کــه ایــن تــاش حدا کثــری دانشــکده را در
نقطــه تعــادل بســیار خوبــی قــرار خواهــد داد.
-2برنامــه جنا بعالــی بــرای مقابلــه بــا مشــکالت
مالــی چیســت؟
یکــی از اهــداف مــا «توســعه منابــع مالــی متنــوع و
پایــدار و مدیریــت بهینــه هزینههــا» ا ســت .تــاش
میکنیــم تأمیــن منابــع مالــی دانشــکده را بــه
آرامــی از دوش دولــت برداشــته و بــا تنــو ع بخشــی
بــه منابــع مالــی  ،نیا زهــای خــود را از منابــع دیگــر
تامیــن کنیــم .در بیــن منابــع مالــی  ،دو منبعــی
کــه بیــش از همــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه  ،یکــی
کســب درآمــد از محــل تبدیــل علــم بــه ثــروت و ارزش
آفرینــی و دیگــری ،جلــب توجــه خیریــن بــه ســمت
پشــتیبانی مالــی دانشــکده بــه منظــور رفــع مشــکالت
و نیا زهــای اجتمــاع در کنــار مدیریــت
درآمــد و مدیریــت هزینــه
اســت .ســعی شــده

ا ســت بــا تهیــه گزار شهــای مالــی دور های و شــفاف،
کلیــه ذینفعــان را نســبت بــه هزینهکــرد هو شــمندانه
ترغیــب کنیــم.در حــال حا ضــر گرو ههــا بیــش از آن
کــه در فضــای چانهزنــی مالــی قــرار بگیرنــد ،بــا علــم
از وضعیــت مالــی خــود تــاش میکننــد بــه بهتر یــن
شــکل ممکــن و بــا رعا یــت حدا کثــری اولویتهــا
بــه هزینهکــرد منابــع مالــی خــود بپردازنــد .قطعــا از
آنجا یــی کــه در ابتــدای ا یــن راه هســتیم ،فاصلــه از
مســیر بهینــه بســیار ا ســت .کمکهــای فکــری و ارا ئــه
بازخور دهــای تمامــی نها دهــای چهارگا نــه فو قالذ کــر،
مو جــب خواهــد شــد تــا در زمانــی هــر چــه کوتــا ه تــر،
خطــای طــی مســیر بــه حداقــل برســد.
بعــد از ا یــن صحبتهــا ،جهــت گفتوگــو را بــه ســمت
شــفافیت مالــی بردیــم کــه آ گاه شــویم چــرا اصــا ا یــن
ســامانه زده شد ها ســت و چــه فوایــدی دارد؟
-3جنــاب دکتــر چــرا ســامانه شــفافیت مالــی را
را هانــدازی کردیــد؟
اصلیتر یــن عاملــی کــه میتوانــد بــه مدیر یــت هزینــه
کمــک کنــد ،آن ا ســت کــه ذینفــع  ،اطالعــات درســتی
از وضعیــت جــاری خــود داشــته باشــد .دانشــگاه در
تــاش ا ســت بــا ایجــاد یــک مدیر یــت توزیــع شــده،
تمــام دانشــکد هها را بــه شــکل حدا کثــری ،درگیــر
در ا یــن مدیر یــت کنــد .دانشــکده مهندســی تــاش
کرد ها ســت تــا ا یــن موضــوع را بــه گــروه هــا نیــز تســری
دهــد ،بــه گو ن ـهای کــه هــر گــروه در ابتــدای ســال
از وضعیــت بودجههــای خــود مطلــع و مســائل
مالــی خــود را مدیر یــت کنــد.از آنجا یــی کــه ســامانه
الکترونیکــی مالــی دانشــگاه ا مــکان ارا ئــه اطالعــات
مالــی در ســطح گرو ههــا را نــدارد ،معاو نــت اداری
و مالــی دانشــکده اقــدام بــه ســفارش و طراحــی یــک
سیســتم تحــت شــبکه در دانشــکده کــرده ا ســت.این
ســامانه ا یــن ا مــکان را بــرای کار بــران فراهــم میکنــد تــا
اطالعــات دقیقــی از جزئیــات درآمدهــا و هزینههــای
مالــی داشــته باشــند .در ا یــن ســامانه  ،هــر گــروه
میتوانــد نــه تنهــا از کلیــه ترا کنشهــای مالــی خــود،
بلکــه ازعملکــرد دیگــر گرو ههــا نیــز مطلــع شــود.هیأت
رئیســه دانشــکده تــاش میکنــد در فضا یــی شــفاف
 ،تمــام ارگا نهــا و نها دهــای چهارگا نــه دانشــکده از
عملکردهــای مالــی مطلــع باشــند.
 -4چــه هدفــی را بــا حما یــت از طــر ح شــفافیت مالــی
دنبــال خواهیــد کــرد؟
شــفافیت  ،کمــک میکنــد تــا
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ا یــن احســاس را بــه وجــود آورد کــه هــر یــک از مــا
در اتــاق شیش ـهای فعالیــت کــرده و در معــرض دیــد
همــگان قــرار داریــم  .البتــه ایــن موضــوع بــه شــدت
روی مراقبــت بــر رفتارمــان اثرگــذار اســت بــه منظــور
دریا فــت بازخوردهــای دیگــران کــه متاثــر از پایــش
عملکردمــان ا ســت .
-5چــه افــرادی بــه ایــن ســامانه دسترســی دارند؟
ا یــن ســامانه تحــت شــبکه بــود ه اســت وامــکان
دسترســی کار بــران بــه ترا کنــش هــای مالــی
دانشــکده را فراهــم میکنــد .مدیــران گرو ههــا ،
نهادهــای چهارگانــه دانشــکده و حتــی اســتادان
بــه صــورت شــخصی میتواننــد بنــا بــه تقاضــا  ،بــه
اطالعــات ایــن ســامانه دسترســی داشــته باشــند.
-6بســیاری از مدیــران مردمــی و یــا حتــی کارمنــدان
 ،ا گــر اطالعاتــی دربــاره شــفافیتهای مالــی اداره و
ســازمان خــود داشــته باشــند کــه بتواننــد در اختیــار
مــردم قــرار دهنــد ،امــا دالیــل مختلفــی از جملــه
تــرس از توبیــخ و ا خــراج شــدن باعــث شــد ه اســت
کــه از ا یــن کار خــودداری کننــد ؛ در کشــور مــا ایــن
مســأله چطــور بایــد حــل شــود؟ آیــا وجــود خألهــای
قانونی-حمایتــی با عــث ایــن امــر میشــود؟
دســتگا ههای مســئول بــه ا یــن موضــوع  ،چگونــه
بایــد وارد شــوند؟
فکــر میکنــم ا یــن موضــوع بایــد بــه یــک مطالبــه
مردمــی تبدیــل شــود .در ایــن صــورت همــه مدیــران
اجرا یــی بایــد بــه ا یــن مطالبــه تــن بدهنــد .لــذا
بیاییــد هــر کــدام در هــر موقعیتــی هســتیم  ،ا گــر از
بیتالمــال اســتفاده میکنیــم بــه صــورت شــفاف ،
عملکــرد خــود را در معــرض دیــد صاحبــان ایــن مــال
قــرار دهیــم.
یــاد بگیریــم کــه خطاهــای یکدیگــر را در محیطــی
آرام بــه یکدیگــر گو شــزد نماییــم تــا مبــادا محیــط
متشــنج  ،مشــوق عــدم شــفافیت شــود .بــه نظــرم در
دراز مــدت همــه از ایــن اقــدام منتفــع خواهیــم شــد.
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قامترعنادرمطالبات
« بــه دریــا بنگــرم دریــا تــو بینــم بــه هرجــا بنگــرم کــوه
و در و دشــت نشــان از قامــت رعنــا تــو بینــم» .
چقــدر شــاعر ،زیبــا وصــف حــال مــا را بیــان کرد هاســت؛
هــر جــا میرویــم تــا مطالبــات دانشــجویی را دنبــال
کنیــم بــه قامــت رعنایــی (رعنا:معناهــای مختلفــی دارد)
میرســیم ،کــه خیلــی بــرای مــا جالــب اســت؛ از جملــه
مطالباتــی کــه ایــن صــورت رعنــا برایــان منایــان میشــد
را برایتــان ذکــر مــی کنیــم:
فرســودگی اتوبوسهــا ،عــدم موافقــت بــا افزایــش ســاعت
کاری اتوبوسهــا ،افزایــش قیمــت ونهــا ،قدمــت
 ۷۰ســاله وســایل آزمایشــگاهی و کارگا ههــا ،تهویــه
نامناســب ،کمبــود خوابگا ههــا ،تعــداد زیــاد دانشــجوی
خوابگاهــی در فضــای کــم ،رسعــت کــم اینرتنــت ،پــول
کــم کار دانشــجویی ،مشــکالت گرنــت دانشــجویان
ارشــد ،مشــکل ســنوات ،مشــکالت تریاهــا ،درســت نکــردن
پیســت دوچرخــه بانــوان ،قیمــت زیــاد کارتاملثنــی،
کاهــش زمــان فرجههــا ،طــرح پیشــنهادی پولــی شــدن
عبورومــرور خودروهــا در دانشــگاه ،برداشــته شــدن
دیوارهــای دانشــگاه و ...
ایــن قامــت رعنــا را کــه غالب ـاً در کالبــد ســخنان مســئولین
میتوانیــد بــه وضــوح ببینیــد ،چیــزی نیســت بــه جــز
گفــن اینکــه مــا «مشــکل مالــی» داریــم.

مسئ
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از آن جالبتــر ،وقتــی میشــود کــه شــا تناقضهــای
هیات تحریریه:
عجیبــی را شــاهد هســتید؛ بــرای مثــال :پــول نداریــم! ولــی
سارا نمازی پور | سیدهادی حسینی
ســمینارها (بخوانیــد ســمی ناهــار) مــی گیرنــد ،پــول نداریــم!
| مبارکه احمدی | محمدعلی اشرفی
ولــی ایــن همــه پــول از دانشــجویان بینامللــل و شــبانه میگیرنــد،
| سید محمدجواد کیش بافان |
بودجــه چنــد صــد میلیــاردی از دولــت میگیرنــد و تناقضهــای
|هاشم عامری | فاطمه عبدی |
دیگــر...
سجاد کمالی نیا
همــه اینهــا در هالــهای از ابهامــات بــه رس میبرنــد تــا زمانــی کــه
طراح و صفحه آرا  :زهرا ولیخانی
ندانیــم ایــن هزینههــا کجــا رصف میشــود؟ و ایــن زحــات کجــا دارد
ویراستار :سارا نمازی پور
هــدر م ـیرود؟ صــورت مســئله ،همیشــه بــاز اســت کــه بگوینــد کمبــود
راه های ارتباطی:
بودجــه داریــم و ایــن هــم خــودش باعــث فســاد ،بــی اعتــادی،
پیامک۰9۱5۰642۰۱4:
رانــت وعــدم پیرشفــت میشــود .اگــر #شــفافیت_مالی وجــود
سامانه سند:
داشــت دیگــر ایــن مشــکالت نبــود و نخبــگان میتوانســتند بــه
sanad.um.ac.ir/enekas
خوبــی منابــع مالــی را مدیریــت کننــد و بــر اســاس اهمیــت
مباحــث ،بودجههــا را تقســیم میکردنــد .یکــی از کلیدهــای
اصلی(البتــه نــه از نــوع تدبیــر و امیــدش) حــل ایــن
مشــکالت# ،شــفافیت_مالی اســت .شــورای صنفــی پیگیــر آن
اســت تــا مطالبــه بــه حــق دانشــجویان را بــا کمــک همــه
دانشــجویان بــه رسانجــام برســاند.
خوشــا آنان که ســودای تو دیرند
کــه رس پیوســته در پــای تو دیرند
بــه دل دی ُرم متنای کســانی
کــه اندر دل متنــای تو دیرند
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