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نشریه دانشجویی
کمی تا قسمتی مستقل

(ادبی ،طنز)

قیمت :در آسیا و اقیانوسیه  100تومن ،در اروپا و آمریکا  10سنت
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حمایت اتحادیه اروپا از فعالیتهای نیش شتر
خاویر سوالنا:
تصمیم خود را برای
طرح پرچم جدید
گرفته ایم.

نشریه دانشجویی
کمی تا قسمتی مستقل
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نيششتر

استاد عزیز ما
(به قلم شیخ بزول)

استاد عزیز ما که خیلی با تکنولوژیهای روز دنیا آشناست ،سر جلسه میان ترم با
عصبانیت و با صدای بلند گفت :بلوتوثهاتون رو بگذارید زیر صندلی وگرنه برگتون رو
پاره میکنم!
استاد عزیز ما در جلسه اول ضمن اینکه ایمیلشان را برای ارتباط با دانشجویان پای
تخته مینوشتند ،فرمودند :راستی اگر عکس یا جوک باحال هم داشتید  forwardکنید
ولی اگر تکراری بود ازتان نمره کم میکنم.
استاد عزیز ما همیشه وقتی کوییز میگیرند یک سیگار روشن میکنند و میگویند فقط تا آخر این
سیگار وقت دارید بنویسید .البته استاد عزیز ما خوشبختانه در ماه رمضان نمیتوانند کوییز بگیرند!

استاد عزیز ما که گویا شب ناراحتی را پشت سر گذاشته بودند با بغض فروخفتهای
خطاب به دانشجویان حاضر در کالس فرمودند :بچهها وقتی بزرگ شدید و ازدواج کردید
با همسرتون اینجوری برخورد نکنید .ایشان در مورد «اینجوری» توضیحات بیشتری ارائه
نکردند.

منديها

نياز

به تعدادی خرس خوش برخورد و خوش پخت جهت
تامین گوشت کوبیده ناهار سه شنبه نیازمندیم.

فوری! برای جلسه دفاع پس فردا به یک مقاله ISI
نیازمندم.

مدیر رستوران		یک دانشجوی دکترا ()82306609
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چرا فیلتر شده است؟
م.ا .حتما لینکهای ناجور داشته که وقتی کلیک
میکنید یک جوری میشوید! مشکل زبان شما هم
به ما مربوط نمیشود و باید با مرکز زبان مصاحبه
کنید!
ن.ش :.پس معیار خاصی برای فیلتر کردن
ندارید؟
م.ا :.چرا داریم ولی راستش را بخواهید خودمان
هم از آن بی خبریم .بیشتر رندوم کار میکنیم.
سیاست کلی این است که همه را فیلتر کنیم و
بعد چندتا را مثل  googleباز کنیم.
ن.ش :.یک سوال ،چرا دانشگاه نرمافزارهای
 P to Pمانند  Torrentرا بازگذاشته
تا بعضیها بتوانند شبانهروز با سرعت دانشگاه
فیلم دانلود کنند؟
م.ا :.اگر این را هم قطع کنیم باز همین شما
ایراد میگیرید .شما مثل نشریه تان فقط گیر بیخود
میدهید.
ن.ش :.مشکل سایت تغذیه یا food.

 sharif.irچیست؟ چرا بیشتر
اوقات کار نمیکند؟
م.ا :.حتما مشکل اخالقی داشته که آنرا
بسته ایم .ببینید من یادم هست زمان
دانشجویی ما پول را موقع کشیدن غذا
به خود آشپز میدادیم و هرچه پول
میدادیم همانقدر آش میخوردیم! حاال
که ما سایت درست کردیم میگویید چرا
کار نمیکند .اینها بهانه است .اگر کسی
گشنه اش باشد راهش را پیدا میکند.
ن.ش :.همانطور که میدانید
دانشجویان طرشت به وضع اینترنت معترض
هستند؟ مشکلشان حل شد؟
م.ا :.به نظر میرسد بیشتر میخواستند شلوغ بازی
راه بیندازند .من بارها به طرشتی ها گفته ام وقتی
اینترنت قطع میشود بنشینید درستان را بخوانید نه
اعتراض کنید.
ن.ش :.اما خوابگاه مصلی نژاد هم که دکترا
هستند اینترنتشان گاهی برای مدت طوالنی
قطع میشود.
م.ا :.آنها هم مسن هستن و خیلی به اینترنت
نیازی ندارند و بیشتر نیاز عاطفی دارند .من در
هیچ جای دنیا ندیده ام که آسایشگاه سالمندان
اینترنت داشته باشد.
ن.ش :.به عنوان آخرین سوال ،چرا ایمیلهای
 mehrاینقدر  spamدارند؟
م.ا :.من باید بروم ناهار بخورم!
ن.ش :.بسیار خوب .از اینکه اینقدر دلسوازنه
و شفاف پاسخ دادید متشکرم...

به یک نام غلط انداز ،یک اساسنامه ،یک لیدر فعال و تعداد بوق و کرنا برای راه اندازی یک شاخه فعال
دانشجویی نیازمندیم( .دارندگان خط فکری نامشخص در اولویت هستند)

تعدادی شلغم نپخته

نياز
مند

نیش شتر (ن.ش :).خودتان را
معرفی کنید.
مسوول اینترنت (م.ا :).از مسوولین اینترنت
دانشگاه هستم.
ن.ش :.برویم سراغ اصل مطلب ،چرا
اینترنت دانشگاه خیلی وقتها کند یا قطع و
وصل میشود.
م.ا :خب اگر قطع میشد و وصل نمیشد خوب
بود؟ کندی آن هم به خاطر چت کردن زیاد بچه
هاست .البته این مشکل به زودی حل میشود.
چون قرار است کال اینترنت را قطع کنیم.
ن.ش :.همین االن هم دست کمی از قطع
شدن ندارد و خیلی از سایتها فیلتر شده.
م.ا .شما فقط نیمه خالی لیوان را میبینی؟ چرا
نمیگویید خیلی سایتها مثل  yahooهنوز باز
است.
ن.ش :.مثال ً سایت  VOAکه تنها خبررسانی
است و اتفاقا برای آموزش زبان هم برنامه
های مفیدی دارد .سیاسی هم که نیست .پس

3

يها

شفاف سازی و ارتباط مستقیم با
مسوولین دانشگاه یکی از رسالتهای
اصلی نیش شتر است .از این پس
هر بار بی واسطه پای سخنان یکی
از مسوولین دانشگاه می نشینیم تا
در رابطه با مشکالت دانشجویان چاره
اندیشی کنیم .از آوردن نام این
مسوولین بنا به درخواست خودشان،
معذوریم.
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اط همایش یکروزه آسیب شناسی و رویکرد مدیریت در چالشهای راهبردی هی
با حضور پرفسورهای خارجی و مهم
مکان :سالن جابر
نحوه ارسال مقاله:
ارسال فیش بانکی به مبلغ هر نفر  500.000تومن
(دانشجویان  495.000تومن) و نام واریز کننده
کافیست!
(کوپن های اعالم شده قند و شکر و کوپن باطله
روغن نباتی هم پذیرفته میشود)
شترنامه شرح حال شیخ بزول است که از سنه 75
تا  88خورشیدی در دانشگاه شریف زیسته و دیده ها و
شنیده ها در قالب روایات طنز و حکایات نغز در هشت
باب به طبعی موزون آراسته و به نثری وزین پیراسته.
زین پس هر بار حکایتی از این گنجینه پیشکش میشود.
توضیح :بزول] ب َ] (با فتحه ) :شتری که دندان نیش
برآورده باشد .مذکر و مونث در وی یکسان است .
لغت نامه دهخدا
حکایت اول از باب ادمیشن
دانشجویی را حکایت کنند که سال آخر همه شب
نخسبید از رپ نیوشیدن و اسموک کشیدن و
چون آفتاب نیمسال فرورفت ،خود به غالب
دروس مردود دید و کارنامه مشروط و استادان
به مهارش فرتوت .پس فرمهای اپالی
گرفت و ریکامها فرستاد تا مر اورا معونه المال
(اسکالرشیپ) دهند به عزم پذیرش و ادامه
پژوهش .شیخ بزول را با او مصاحبتی قدیم بود.
گفتش :با این سابقه چه امید مفارقه؟ که تو در

منديها

نياز

برنامه های علمی کنفرانس:
 8صبح :بوق افتتاحیه توسط دبیر همایش ،صبحانه (کیک لپ لپ یا پچ پچ با
سندیس انگور و نان سنگک)
 9صبح :کلیپ مخصوص همایش و پذیرایی (شیرین عسل با تیتاپ تپلی)
 9:30صبح :توزیع پفک نمکی اشی مشی بین شرکت کنندگان ،مسابقه طناب کشی
 10صبح :استراحت (پذیرایی بستنی دایتی و ساندیس آلبالو)
 10:30صبح :تعریف لطیفه های آبدار از سوی دبیر علمی همایش و قلقلک چند
نفر از مهمانان خارجی به دلخواه
 11صبح :ناهار (چلوخورشت فسنجان ،دیزی بزباش با پیاز و ترشی)
 12ظهر :بوق اختتامیه توسط دبیر همایش و توزیع خورجین با نشان کنفرانس به
شرکت کنندگان شامل خالصه مقاالت (پوروسیدینگ!)

برگی از شترنامه

خانه چه کاشتی که عزم بیگانه گذاشتی؟ اپلیکنت
را این سخن دشخار آمد .بانگ داد که :چون
نکاشتم همت سغر داشتم و اگر بمانم دانم
که قوت ادامه تحصیل نیابم و نشنیده ای که
دانه چون برنیاید ،خاک دیگرش الزم آید .شیخ
گفت :سپلشک! که نه تو آن دانه مطلوبی و نه
آن خاک مرغوب و حکما گفته اند :نهال بی
بر در میهن به که درخت پر ثمر بر دشمن .او
را این سخن سخت خوش آمد و فرمها همه
سوخت و چشم به آگهی استخدام دوخت .دیگر
سال دیدندش به دوره پیسی خورده و عهد کاسه
لیسی و شیخ بزول را پیوسته دشنامهای زشت
میداد .شیخ را این حال به گوش رساندند .گفت:
مراو را بدادم و این سزای آن کس است که
آنروز که من این مرد دیدم سیزده رفته بود
آپدیت نباشد به تقویم افرنگ!
از آبریل{آوریل} و آن دروغ سیزده بود که

جهت دانلود  100فیلم با کیفیت  DivXبه یک
دانشجوی سال آخر دکترای خوابگاه مصلی نژاد
آشنا با  Torrentبا حقوق مکفی نیازمندم.

 DVDفروش کنار متروی شریف

ترانه جدید با صدای سردبیر رسید:
وای وای وای پارمیدای من کوووووووووووشششش ؟؟
وای وای وای وای میرم از هوووووووووشششششش ...اوه یه!
برای دانلود  mp3اینجا را کلیک کنید!

نيششتر
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شریف در سال 2020
(شیخ بزول)

سایت تغذیه!

حوالی ساعت  2و  10دقیقه بامداد دیشب عده ای ناشناس با
تماس با دفتر خبرگزاری نشریه خبر دادند که وب سایت رزرو
غذا با نشانی  food.sharif.irوصل شده است .به دنبال
انتشاریافتن این خبر ،میلیونها نفر از سرتاسر دنیا برای بازدید
این سایت فوق العاده پیشرفته هجوم آوردند که متاسفانه حال
چندنفر از هموطنانمان وخیم گزارش شده است .ستاد حوادث
غیرمترقبه اعالم کرد پس از شنیدن این خبر به  50نفر به دلیل
اینکه انتظار نداشتند این وب سایت کار کند ،شوک قلبی وارد
شده و راهی بهداری شده اند .امروز بیل گیتس رسما ً با مدیر
رستوران (آقای ر ).دیدار میکند تا راز موفقیت او را در راه
اندازی این وب سایت جویا شود.

بسته پیشنهادی

دفتر استعدادهای براق دانشگاه اعالم کرد به کسانی که بتوانند
از یکی از  2000دانشگاه مطرح در غرب قاره آفریقا پذیرش حتی
بدون بورس بگیرند ،مدرک پورفسورای ناپیوسته با حقوق پایه دانشیار و سفر به سواحل اسپانیا اعطا میکند .هنوز مشخص نیست که واکنش دانشجویان به
این بسته پیشنهادی چیست .آموزش گفت :این تصمیم به دنبال رشد پدیده موهن و زشت فرار مغزها و سیاست دانشگاه در جذب فارغ التحصیالن
نخبه اتخاذ شده است .الزم به ذکر است که  11سال پیش دانشگاه در اطالعیه ای اعالم کرده بود به قید قرعه به فردی که بتواند از دانشگاه MIT
پذیرش دکترا با بورس بگیرد نیم کیلو قند و پنیر به سهمیه ارزاق او در نیمسال جاری اضافه میشود که بسیار مورد استقبال قرار گرفته بود!

خوبگاه شوریده ،اثر ملی

آ
گه

آگهی مناقصه 123ب1388/
باالخره با همت مسوولین امر پس از  41سال ،عملیات تایپ کامپیوتری دفتر اسامی و شماره پرونده
های بهداری دانشگاه از طریق مناقصه به پیمانکار واگذار میشود .مهلت ارسال اسناد مناقصه تا مرداد
 1395و غیرقابل تمدید است.
بهداری

يها

خوابگاه شوریده در فهرست آثار ملی ثبت شد .به گزارش خبرگزاری شتر اکسپرس ،قدمت این بنا به  380سال قبل از دیزی فروشی طرشت برمیگردد.
عده ای از ساکنین فعلی بنا به درخواست خودشان به عنوان عتیقه در موزه تاریخی این بنا نگهداری خواهند شد .گفته میشود از کنده کاری و حجاری های
جدید مربوط به سلسه هشتاد و هفتی ها نیز در طول  12سال گذشته بر قدمت این اثر افزوده است .در کاوشهای اخیر گروه باستان شناسی شریف2 ،
قابلمه خورشتی و نیز یک آفتابه پالستیکی مربوط به دوره هشتاد و هفتی ها به دست آمده است .این درحالیست که خبر کشف یک گور دسته جمعی از
 12.000سوسک در یکی از اتاقهای طبقه دوم تایید شده است.

نشریه دانشجویی
کمی تا قسمتی مستقل
(ادبی ،طنز)

ارزش واقعی یک دانشگاه

شاید تا به حال فکر کرده باشید که ارزش واقعی
یک دانشگاه به چیست؟ و چیست که اعتبار
مالی و معنوی برایش میآورد .چه چیزی نامش
را زبانزد محافل علمی داخل و خارج میکند و
حتی نزد مردم عادی پرآوازهاش میسازد؟ و
حتما شنیدهاید که در دنیای کسب و کار خیلی
از سازمانها که شعار «مشتری سلطان است»
را الگوی عمل خود قرار دادهاند ،به موفقیت و
شهرت دست یافتهاند .یادم هست که روزی
در یکی از کالسهای مدیریت بحث جالبی در
مورد شرط بقاء و پیشرفت سازمانها مطرح شد.
خالصه آن بحث این بود که بقاء هر سازمان به
درستی در گرو اهمیتی است که به مشتریانش
میدهد .به این معنی که اگر به مشتریان این
سازمان و نظرات و خواستههایشان بهایی داده

افاضات از بالد خارچ یا کاغذی از مملی به میهن
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نيششتر

(به قلم خپلونینی از سیاتل)  -قسمت اول

(مقاله نیش شتری) ،به قلم شیخ بزول

نشود ،دیرزمانی نمیگذرد که بقاء سازمان و
طبیعتاً گردانندگانش به مخاطره میافتد حال
آنکه مشتریان فعلی اگرچه با اندکی ضرر مواجه
میشوند ،همچنان میتوانند به رقبا مراجعه کنند.
درست مانند یک تولیدکننده مواد غذایی که
اهمیتی به ذائقه خریدارانش نمیدهد و دیر یا زود
آنها را از دست میدهد .حال سوال اساسی این
است که مث ًال در یک دانشگاه به عنوان یک نهاد
آموزشی و پژوهشی ،مشتریان اصلی چه کسانی
هستند؟ (با این نگاه ،مشتریان یعنی همانها که
مدیران باید به طور مستقیم به آنها پاسخ دهند
و خواستههایشان را برای بقاء خود و سازمان
برآورده نمایند) :دانشجویان یا آنان که در سطحی
باالتر از ریاست ،دانشگاهها را اداره میکنند؟
بدیهی است که در این مورد اگر گزینه نخست

میهن عزیزم! بعد از آنکه تو با مالطفت و
مهربانی تمام پول من و هفت جدم را به زور
برایم به عنوان وثیقهی بازگشت نگه داشتهای
و من میدانم مانند وقتی که بابایم عیدیهایم
رابه زور برای آیندهام نگه میداشت منظورش
این بود که همهی این پولها را به تو بدهد و
من از تو ای میهن سپاس می گذارم .بعدش
من آمدم خارچ و اینجا مثال دارم درس میخوانم
و خوب است.
میهن عزیزم! اینجا که من در خارچ به سر میبرم
خیلی خوب است .خیابانها براق و تمیز هستند
و آدم یک جوریش میشود و آدمهایش هم
همین طور هستند .اینجا وقتی که می گویم تو را
میشناسم همه یک جوری میشوند و می گویند
او ریلی؟ و من نمیدانم این «او ریلی» آیا
فحش است یا اینکه خوب است چون قیافهی
آنها هم هم فحش است و هم هم خوب است

و من از معلم زبانمان پرسیدم و او گفت که
هاین کلمه هم فحش است هم خوب است.
من میخواهم بعد از این احتیاط پیشه کنم.
میهن عزیزم! تو اینجا خیلی معروفی و همه تو
را میشناسند و یک جورایی بهت نگاه می کنند
و هر وقت بهشان می گویی که به دیار تو بیایند
رنگشان از ذوق می پرد و می گویند «می بی لیتر
«و من نمیدانم چرا در خودشان این سعادت
را نمیبینند که تو را بینند و به من می گویند
که تو خیلی خاکی هستی و اصال کال خاکی هستی
و اصال همهاش خاک هستی و برای همین
است که خاک زمینات اینقدر ارزش دارد چون
چیز با ارزش دیگری نداری اما آنها می گویند
که گربههای خوبی داری و فرش و حتی فکر
میکنند شتر و صحراهای قشنگ داری و از این
حرفها…
میهن عزیزم! یک عدهای هستند که اینجا فارسی

درست باشد ،بقاء گردانندگان در گرو پاسخگویی
به خواستههای این دسته از مشتریان نیست و در
مقابل این گزینه دوم است که مستقیماً ضامن
بقاء مدیران این سازمان است .بنابراین پاسخگویی
به آنها احتماالً مهمتر و حیاتیتر میشود .این اما
این ،نگاه کوتاه مدت است .ضامن حفظ اعتبار
و شهرتی که در ابتدا به آن اشاره شد ،همان
ارزش واقعی است که توسط مشتریان واقعی
یعنی دانشجویان ایجاد میشود و عدم توجه
مدیران این سازمان ،در بلندمدت مشتریان را با
ناامیدی روانه بازارهای دیگری میکند که در آنها
به خواستههایشان بیشتر و بهتر توجه میشود و
کاالهایی مطابق با ذائقه شان عرضه میگردد .و
افسوس که اگر این مشتریان بضاعت (استعداد)
زیادی داشته باشند ،این سازمان (دانشگاه) است
که زیان بیشتری میبیند .زیانی که به بسیار
جبرانناپذیر مینماید.

را یک جورکی حرف میزنند و به ایران می گویند
ایروون و گریه می کنند ولی نمیخواهند برگردند
ولی همیشه به یاد زادگاهشان در پارتیها و
بیناموسیهایشان شعر «ما بچههای ایررووونیی-
همیشه ایروننییی میمونیم» میخوانند که یه کم
عجیبند و همیشه دکمهی باالی پیراهنشان هم
کنده است  . . . .و یک عدهی دیگر هستند که
اینجا دعا میخوانند و روضه می گیرند و دلشان
برای فضای معنوی تنگ است و میتوانند هم
برگردند اما دوست دارند در غربت معنوی بمانند
و گریه کنند و این عجیب است.
وای ی ی ی ی ییییی !!!! میهن عزیزم
تازه فهمیدم که تا االن داشتم به جای مهین
مینوشتم میهن .مهین جان! دلم برایت تنگ
است و به تو وفادار هستم و جنیفر که بغل دستم
نشسته است به تو سالم میرساند .اینجا خوب
است  .بازهم برایت کاغذ مینویسم...

گه
آ
يها

فرزند اینجانب از تاریخ  86/7/1با هدف یافتن گیاه دارویی ،در یک جلسه توجیهی
اغوا شده و به همراه گروه کوه دانشجویی شریف از کلبه خارج و تاکنون مراجعه ننموده
است .از یابنده تقاضا میشود با موبایل شیپورچی تماس گرفته و جنگلی را از نگرانی
برهاند( .نامبرده دارای اختالل حواس است)
پدر پسر شجاع

نيششتر
جدول

درازکش:
 .1از خوابگاههای دانشگاه – سر حل تمرین!
 .2از اصطالحات برنامه نویسی کامپیوتر
 .3در خوابگاه یافت میشود – از سرگرمیهای
دانشجویان
 .4نوبل بی ته!
 .5شاهزاده خانم
 .6از رشتههای دانشگاه
 .7قدیمیترین خوابگاه دانشگاه

نشریه دانشجویی
کمی تا قسمتی مستقل
(ادبی ،طنز)

ایستاده:
 .1محله ای خطرناک در اطراف خوابگاه زنجان
 .2شهر رازی
 .3از آنطرف بخوانید محلی است که خرابش
کردند تا دانشکده هوافضا بسازند
 .4همایش خارجی
 .5از گروههای دانشجویی
 .6دوبین – من و تو
 .7گاه از استاد بیشتر گیر میدهد!
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با باالگرفتن تب اپالی برای گرفتن پذیرش از دانشگاههای خودفروخته و غرب زده و کمک به دانشجویانی که
بضاعت ندارند در کالسهای آموزشی تافل شرکت کنند ،نیش شتر با همکاری موسسه  ETSبرگزار میکند:

دورههای پیشرفته و فشرده تافل

جلسه اول:

تافل چیست TOEFL :امتحانی که این روزها خیلیها آنرا میدهند تا فرار کنند( .بیشتر مغزها!)
TOEFL: Trying Of Escape From Land

آموزش  :idiomدانستن اصطالحات روزمره برای موفقیت در آزمون تافل الزمایست .در اینجا به چند نمونه اشاره میشود:
بیا دو درش کنیم
				
Let’s make him double-door
میخوای ما رو بپیچونی؟
?Do you want to rotate us
پدرتو در میارم
				
I’ll take your father out
زیر آبشو زدم بد رقم!
				
I hit his under-water bad digitally

آ

از طرف خانواده های میوزاده ،پیشی منش ،دم نژاد و پور پشمیان

گه

درگذشت نابهنگام پیشولک ملوسیان فرد ،بزرگ خاندان گربه های دانشگاه را
که یکشنبه گذشته در سانحه ای به دلیل بی احتیاطی آشپز سلف ،درون دیگ
قیمه رستوران افتاد را به گربه های دانشگاه و خوابگاه تسلیت میگوییم.

يها

با آرزوی موفقیت برای داوطلبان ،تا جلسه بعد خدانگهدار
Dr. Camel Sting
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نشریه دانشجویی
کمی تا قسمتی مستقل
(ادبی ،طنز)
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ته مقاله!

هنگامی که نزدیک به  500نسخه از نخستین
شماره نشریه آنهم تنها در  2روز به فروش
رفت ،خشنود شدم که به مصداق اینکه» در
خانه اگر کس است یک حرف بس است»،
از بین این همه خواننده ،دست کم چندین
نویسنده ،به گرفتن افسار این شتر نوپا و لجام
گسیخته برخواسته و کشیدن این بار سنگین
آسان میکنند .افسوس که این خواب پنبه
دانهای بود و بی تعبیر افسانهای .و باز یک

نيششتر
تنه بار نوشتن و آماده کردن و چاپ و هم
توزیع نسخه دوم بر کوهان این خسته شتر
ماند و با آنکه به خوبی به توان طنزاندیشی
و طنزنویسی خیلی از شریفیها آگاهم ،دست
همیاری از آستین ایشان بیرون نیامد.
این گالیه مندی نه نشانه بریدن و ناامیدی
از ادامه این مسیر است که بیشتر به امید
پرهیز از یکنواختی و یکنوایی نوشته هاست و
بهره جستن از قلم آن دسته که میتوانند

با نگاهی دیگر ببینند و نارساییهای را که از
نگاه من دورمانده ،به زبان شیوا و کارای
طنز دراورند .و یادمان نرود که این نشریه
نوپا به ایده های نو چشم دارد و این گونه
نوشتن ،دست کم اشارهای است به همان
دردهای مشترکی که هرگز جدا جدا درمان
نمیشوند.
		
سردبیر

عکس هفته
شنا

مه

سنا

نشانی نشریه :خیابان آزادی-روبروی کله پزی میالد-
نیش شتر (نشریه دانشجویی ادبی ،طنز)
دانشگاه صنعتی شریف.
هستیم!
هم
دانشگاه
ماتحت حمایت کمیته نشریات
تلفن موقت09123247494 :
صاحب امتیاز ،مدیر مسوول ،سردبیر ،حروف چین ،صفحه آرا،
ایمیل ارتباط با شتر نیشدار mokhtar@gmail.com :
راننده ی آبدارچی ،و  : ...علیرضا مختار (شیخ بزول)
شماره های قبل نشریه:
کاریکاتورها :الهام عطایی آذر (هیس)
www.mokhtar.ir/nisheshotor.pdf

