
     1394 خرداد     9 شنبه            658 شماره   جدید           دوره  چهاردهم           سال 

دانشکدهبالتکلیفسراببازاریابیشبکهای
هنــوز دکتر روســتا آزاد 
بــود  دانشــگاه  رئیــس 
که زمــان حکــم رئیس 
دانشــکده صنایــع، آقای 
دکتر عشــقی بــه پایان 
رســید. اما محبت های زیاد دانشــگاه در حق 
دانشکده باعث شده بود که دکتر عشقی دیگر 
تمایلی به تمدید حکم ریاستش نداشته باشد. 
به دلیل همیــن محبت ها بود کــه هیچ کدام 
از استادان دانشــکده هم تمایلی به قبول این 

مسئولیت نداشتند. 
با این وجود در همان زمان دکتر روســتا آزاد، 
یکی از استادان دانشــکده برای پست ریاست 
معرفی شــد که دانشــگاه قبول نکــرد. بعد از 
عوض شدن ریاست دانشــگاه و در دوره دکتر 
فتوحی هم یک بار دیگر همان اســتاد معرفی 
شد و برای بار دوم دانشگاه وی را برای ریاست 

دانشکده نپذیرفت. 
این شــد که فرد دیگری برای پســت مذکور 
معرفــی گردیــد ولی اســتاد جدیــد هم در 
هزارتوی انتخاب رئیس دانشــکده رد شــد و 
هنوز هم که هنوز اســت تکلیف رئیس جدید 

دانشکده صنایع مشخص نشده است.
 هیچ کدام از اســتادان انگیــزه و تمایلی برای 
پذیرش مسئولیتی ندارند که همه اش دردسر 
است. در تمام این مدت هم نمی دانم قانونی یا 
غیرقانونــی، تمام کارهای دانشــکده را همان 
تیم مدیریت دکتر عشــقی انجــام می دادند 
یعنی امضا می کردند. چــاره دیگری هم نبود 
و امید بود که به زودی شــرایط درست شود که 

هنوز هم نشده است. 
در دوره دبیرســتان مدیــری داشــتیم کــه 
می خواســت از مدرســه برود ولی آموزش و 
پرورش اجازه ایــن کار را نمــی داد! مدیر هم 
می گفت من حکمم تمام شــده اســت و هیچ 
کاری نمی کنم. به آقای مدیــر می گفتیم کار 
مدرســه لنگ مانده اســت و بیا و فالن کار را 
بکن، می گفت: در جنگ میان فیل ها پشــه ها 
می میرنــد! یعنــی االن جنگ میــان دو فیل 
است و پشــه های بدبخت این وســط کاری از 

دستشان برنمی آید. 
االن همین اتفاق برای دانشــکده صنایع دارد 
می افتد. من دانشجو می خواهم فارغ التحصیل 
شــوم، معاون آموزشی در دســترس نیست! 
فالنی می خواهد ریکام بگیرد، رئیس دانشکده 
نداریم. فالنی می خواهد درسش را حذف کند 
و... . دقیقاً مثل همان پشــه ها کــه در جنگ 
میــان دو فیــل مانده اند. هدفــم در این متن 
اصاًل پیدا کردن مقصر نیســت. نه می خواهم 
بگویم دانشــکده مقصر اســت، نه می خواهم 
تقصیرات را گردن دانشــگاه بینــدازم. فقط و 
فقط می خواهم صدای دانشجویانی که در این 
جریان با مشــکل مواجه شــده اند را به گوش 

همه برسانم.
پی نوشت: یکی دیگــر از دغدغه های من این 
است که حاال که دانشــکده مسئول ندارد، چه 

کسی می خواهد آسانسور را افتتاح کند؟!
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جشننیمهشعبان
روز چهارشــنبه، 13 خرداد، نیمه شــعبان اســت و بــه همین مناســبت کانون 
میثاق برنامه های متعددی را تدارک دیده اســت. جشــن نیمه شــعبان با حضور 
حجت االســالم رفیعی یکشــنبه از ســاعت 14 در آمفی تئاتر مرکزی برپاست. 
قرعه کشی مسابقه کتابخوانی هم جزئی از این برنامه است. در شب نیمه شعبان از 

ساعت 12 بامداد در مسجد دانشگاه مراسم احیا همراه با مناجات و مولودی خوانی و با حضور حاج آقا حسینی 
قمی برگزار می شود. اما ویژه ترین برنامه احیای شــب نیمه شعبان در مسجد جمکران است. اگر قصد شرکت 

در آخرین اردوی قم و جمکران گروه میثاق در این ترم را دارید، به سایت misaaq.net  مراجعه کنید.

کمپینمبارزهباسیگار
مدتی است که سامانه ابر ســالمت برای باال بردن سطح سالمتی افراد جامعه و پایین 
آوردن هزینه های درمان ایجاد شده است. حاال ابر ســالمت تصمیم گرفته است به 
مناسبت هفته دخانیات کمپین مبارزه با ســیگار را راه بیندازد. بخشی از این برنامه 
ساخت فیلم کوتاه 15ثانیه ای است که می تواند با هر دوربینی درباره مسائل مرتبط 

 cigar@abresalamat.ir با سیگار تهیه شود. تا یکشــنبه، 10 خرداد مهلت دارید آثارتان را به آدرس ایمیل
 abresalamat_cigar# بفرستید یا فیلم را در صفحه اینســتاگرام خود بارگذاری کنید و با استفاده از هشتگ

فیلم را برای ابر سالمت ارسال کنید. به تأثیر گذارترین و بهترین فیلم، یک تبلت سامسونگ هدیه داده می شود.
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نقدپذیری، به اســتقبال منتقدان   گزارش
رفتــن، شــنیدن انتقادهــا و... غزل عسکری

توصیه هایی هســتند که بســیار و به کرات از ســوی 
مدیــران کشــور و صاحب نظران در همــه حوزه های 
سیاســی اقتصادی فرهنگــی شــنیده ایم. اما دیدن 
مسئوالنی که به استقبال منتقدانشان بروند و از نقدها 
آشــفته نشــوند هم از نوادر روزگار اســت. حاال مرکز 
کارآفرینی دانشــگاه در اقدامی درخور تحسین، خود 
مجری و بانی برنامه ای شده بود تا دانشجوها و آن هایی 
که با برنامه هــای مرکز در تماس بوده اند مشــکالت و 

کاستی های کار را بشمارند.  
برنامه کافه م.شکالت از ســاعت 15 تا 17 روز دوشنبه 
4 خرداد در سالن خوارزمی دانشــکده کامپیوتر برگزار 
شد. هدف از برگزاری این برنامه مناظره و نقد برنامه های 
مرکــز کارآفرینی بــا حضــور مدیر مرکــز، مهندس 
دهبیدی پور و مســئوالن بخش ها، ترویج و آموزش بود. 
مجری درباره نام برنامه توضیح داد: دلیل انتخاب اســم 
این است که کافه مکانی اســت برای جمع شدن آدم ها 
و منظور از  میم.شــکالت، مشکالت اســت.  کلیپی از 

سوی مرکز کارآفرینی پخش شــد که معرفی جامعی از 
فعالیت های مرکــز ارئه کرد. در ایــن کلیپ برنامه های 
مرکز به 4 بخش فرهنگ ســازی و ترویــج کارآفرینی، 
ارتقای توانمندی ها و قابلیت های کارآفرینانه، حمایت از 
شکل گیری کسب وکار های دانش بنیان توسط استادان 
و فارغ التحصیــالن و پایدار ســازی کســب وکارهای 

دانش بنیان تقسیم بندی شده بود.  
قبل از شــروع برنامه  نقد، مهندس دهبیدی پور خود به 
برخی کاستی ها اشاره کرد: اگر بخواهم به محدودیت ها 
اشــاره کنم، باید بگویم که ضریب نفــوذ برنامه های ما 
در سطح دانشگاه خیلی پایین است. ســپس از 3 نفر از 
کسانی که سابقه فعالیت در مرکز را داشته اند، وفادوست، 
بیکی پور و غفاری دعوت شــد تا روی ســن بیایند. در 
بخش اول، قســمت ترویج مرکز مورد نقد قرار گرفت و 
از خانم رحیمی مســئول بخش ترویج مرکز هم دعوت 
شد. فعالیت های مرکز ترویج مثل زمان بندی برنامه های 
آموزشی با اوقات درسی دانشــجوها، برنامه مارکتینگ 
مرکز، تبلیغات و اطالع رسانی برنامه ها، موضوع صحبت 

حاضران روی سن و شرکت کنندگان در برنامه بود.

بخش بعدی، آموزش های مرکز کارآفرینی را مورد توجه 
قرار داد. از خانــم احمدی برای بخــش آموزش دعوت 
شــد.  و به دلیل کمبود وقت بررسی قســمت مربوط به 
هسته های دانشــجویی به فرصت دیگری موکول شد.  
مدیر مرکز کارآفرینی در جواب این سؤال که برای ارتباط 
با دانشکده مدیریت و اقتصاد چه اقداماتی را می خواهید 
انجام دهید، گفت: باید ارتباط با دانشکده مدیریت بیشتر 
شود. کیفیت فارغ التحصیالن دانشکده مدیریت آن قدر 
باالســت که ما باید برای استفاده بیشــتر از آن ها اقدام 
کنیم.  خوب اســت که برنامه هایی طراحی کنیم که هر 
جا شد از این فارغ التحصیالن اســتفاده کنیم. البته این 
ارتباط صفر هم نبوده و بــا آقای دکتر فیض بخش، خانم 
دکتر یاوری، آقای دکتر شریفی، مهندس فردیس، آقای 
دکتر آشتیانی، آقای دکتر لشکر بلوکی، آقای مهندس 
عطاری همکاری هایی داشته ایم.  در آخر به رسم یادبود 
به مهمانان برنامه کاکتوسی که نمادی از نقد بود، تقدیم 
شــد و پذیرایی انتهای برنامه، هچون نام برنامه شکالتی 
بود و شــرکت کنندگان به صرف موز شــکالت و مافین 

شکالتی دعوت شدند. 

مرکز کارآفرینی در کافه م.شکالت به نقدها گوش داد

الگویی برای نقادی
این هفته، هفته آخر کالس هاســت و قرار   
اســت کالس های جبرانــی در آن برگزار 
شود. چه کالس دارید و چه کالس ندارید، 
خسته نباشید ما را پذیرا باشــید. به امید 

موفقیت در امتحانات. 
هیئت الزهرا جلسات ســخنرانی را با استاد   
فیاض بخش روز یکشــنبه 10 خرداد برگزار 
می کند. این برنامه از ساعت 18:30 با مداحی 
ذاکرین اهل بیت در مسجد دانشگاه برپاست. 
این ترم رکورددار برگزاری مسابقات فوتسال   
بــا عناوین مختلف بــود. بعد از مســابقات 
همبستگی استاد و دانشجو نوبت به مسابقه 
فارغ التحصیالن و اســتادان دانشگاه رسید. 
اگر قصد دیدن مســابقه را دارید دوشــنبه 
از ســاعت 12:30 به سالن اســتاد جباری 

مراجعه کنید. 
دانشــکده فیزیــک آخریــن ســمینار از   
ســری ســمینارهای هفتگی ماده چگال 
را روز دوشــنبه 11 خرداد از ســاعت 15 تا 
16:30 در کالس 1 ایــن دانشــکده برگزار 
می کند. موضوع ســمینار این هفته با ارائه 
سیامک شــعرباف، روش تولید، ویژگی ها و 

کاربرد های گرافین است. 
امروز آیین اختتامیه هجدهمین جشنواره   
بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران از ساعت 18 
در سالن اصلی تئاتر شهر برگزار می شود. اگر 
به هر دلیلی نتوانستید تئاترهای جشنواره را 

ببینید، اشکالی ندارد، باشد سال دیگر.  
قابل توجه منتخبین مرحله اول بیستمین   
المپیاد دانشجویی متمرکز سال 94،  فقط 
تا 15 خرداد مهلت دارید گواهی اشــتغال 
به تحصیل خود را به ایمیــل مرکز المپیاد 
بفرستید. محض اطالع ایمیل اشاره شده این 
     .olympiad@sanjesh.org:آدرس است
محققان دانشــگاه برای اولین بار در کشور   
زیرســاخت  ابری بومــی را در دو مرکز داده 
اســتانی راه اندازی کردند. برای کسانی که 
نمی داننــد، راهکار »زیرســاخت به عنوان 
خدمــت« یــا )laaS( امــکان بــاال بردن 
بهره  وری، مدیریت کاراتر و کاهش هزینه ها 

را برای مراکز داده فراهم می کند. 
هر چیــزی در این ترم عاقبت به خیر شــده   
باشد، »تریبون« عاقبت به خیر نشد و تعداد 
جلسات برگزار شــده اش به تعداد انگشتان 
یک دســت هــم نمی رســد. کجــا رفتند 

دانشجویان دغدغه مند و چند بعدی؟ 

حملونقلعمومیباتخفیفدانشجویی
احتماالً تا به حال کارت دانشــجویی تان معادل کارت ورود به دانشگاه بوده و کارکرد 
دیگری نداشته است. اما حاال شــهرداری تهران امکانی فراهم آورده که دانشجویان 
از تخفیف 50درصدی هنگام اســتفاده از اتوبوس و مترو برخوردار شــوند. تا پایان 
ســال تحصیلی می توانید با ثبت نام در ســایت register.eticket.tehran.ir برای 

دریافت کارت بلیت دانشــجویی اقدام کنید. فقط یادتان باشــد این کارت ها یک ســاله هســتند و تا یک سال 
نمی توان آن ها را مجدداً شــارژ کرد و پس از یک سال هم منقضی می شوند. پس اول بســنجید که کارت بلیت 

دانشجویی به دردتان می خورد یا نه. ضمناً اسکن کارت ملی و دانشجویی را هم نیاز دارید.

لیگفوتسال
لیگ فوتسال هم به آخرین روز های خود نزدیک می شود و پس از تمام بی نظمی ها و 
مشکالت پیش آمده تا قبل از تعطیالت ترم به پایان می رسد. روز چهارشنبه مرحله 
نیمه نهایی لیگ برگزار شد و تیم مواد- هوافضا با نتیجه 3 بر 1 برق را در هم کوبید و به 
جمع فینالیست ها پیوســت. در بازی دیگر مکانیک با 3 گل از پس میم شیمی ـ نفت 

گذشت و به پیروزی دســت یافت. به این ترتیب مکانیک و مواد-هوافضا فینالیست شدند و دو تیم میم شیمی 
نفت  و برق بازی رده بندی را انجام می دهند. مســابقه نهایی احتماالً روز سه شــنبه ساعت 13 و رده بندی در 

همین روز از ساعت 11:30 برگزار شود. 
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آموزششنابرایفارغالتحصیالن
در تابســتان اســتقبال برای اســتفاده از اســتخر باال مــی رود. گویا اســتقبال 
فارغ التحصیالن در ماه های قبل از تابستان آن قدر باال بوده که استخر دانشگاه برای 
اعضای انجمن فارغ التحصیالن کالس های شــنا را در دو سطح مبتدی و پیشرفته 
ترتیب داده است. زمان برگزاری کالس پیشــرفته روزهای زوج از ساعت 19:30 

تا 21 و کالس مبتدی روزهای زوج از ســاعت 18تا20:30 است. شــهریه این کالس ها برای اعضای انجمن 
فارغ التحصیالن شریف مبلغ 190هزار تومان است و هر ماه 12 جلســه کالس برگزار می شود. برای ثبت نام 

می توانید با دفتر انجمن فارغ التحصیالن، شماره های 66085860 و 66164490-2، تماس بگیرید. 

انتخابات
دوشــنبه هفته گذشــته پنجمین دوره انتخابات شــورای مرکزی انجمن اســالمی 
دانشجویان مستقل با حضور 270 نفر از دانشــجویان برگزار شد و اعضای جدید شورای 
مرکزی این تشکل از میان 21 کاندید انتخاب شدند. در انتخابات امسال انجمن اسالمی 
دانشــجویان مســتقل، با وجود عدم تمدید زمان برگزاری انتخابات و تــک روزه بودن 

رأی گیری، میزان مشارکت دانشجویان نسبت به سال گذشته رشدی 35درصدی داشت. در نهایت پس از شمارش آرا 
به ترتیب آقایان محمد  حسین کره  یی، محسن حسن نژاد، امیر نوروزی، خانم مطهری، ابوالفضل محب، فرید رجبعلی، 

اسماعیل غالمی به عنوان اعضای اصلی و خانم ارشدی و مرتضی زارعی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

ماخوبیماونا...
پوریا علیمردانی دولت به صورتــي ناگهاني و 

در راستاي کاهش یارانه تخصیص یافته به بنزین از 
صبح چهارشــنبه ســهمیه بنزین خودروهاي 
عمومي، ســواري شــخصي و... را حذف کرد و با 
تک نرخي کردن بنزین گامــي در اجراي فاز دوم 
هدفمندي یارانه ها برداشت. تا اینجا همه چیز به 
نظر مرتب مي رســد، حاال دولت باید بتواند نرخ 
تورم را طوري کنترل کند کــه این قیمت بنزین 
کاهش نیافته و با کاهش ارزش برابري دالر و ریال 
مجبور به پرداخــت یارانه بــراي عرضه بنزین با 
همین قیمت نداشته باشــد. اتفاقي در سال هاي 
گذشــته افتاد تا افزایش قیمت بنزین و نزدیک 
کردن آن به قیمت هــاي بین المللي عماًل بي اثر 

نشود.
 اتفاقي که در دوره هاي گذشــته ازجمله پس از 
برداشتن یارانه بنزین در ســال 89 افتاد، یعني با 
کاهش ارزش ریال در ســال هاي 91 و 92 عماًل 
قیمــت بنزین بــه قیمت هاي قبل از ســال 89 
بازگشــت! در این زمان ها احتماالً آهنگ یکي از 
کارتون هاي معروف که نشان دهنده ناکارآمدي 
دولت است در حال پخش شدن بوده است! حاال 
بازهم دولت در همان جهت حرکتي را انجام داده 
است و معلوم نیست چرا یک راه غلط در این کشور 

بیشتر از چندبار طي مي شود. 
دولت این بار یک اشتباه نهفته دیگر هم مرتکب 
شــده که نتایج آن براي اقتصاد کشــور بســیار 
زیان بار اســت، در ســال 86 با تالش هاي دولت 
ســابق در اختیار هر وسیله بنزین ســوز کارت 
سوخت گذاشته شــد و پس از سهمیه بندي هر 
خودرو مجاز بود در حد سهمیه با قیمت یارانه اي 
و بعد از ســهمیه با قیمت آزاد تا سقف مشخص 
بنزین بزند، این اتفاقات باعث شد تا روند افزایشي 
مصرف بنزین در کشــور که تا قبل از ســال 86 
ادامه داشت، در ســال 86  متوقف شده و مصرف 
کاهش یابد. حاال با حذف ســهمیه ها  و احتماالً 
محدودیت ها به شدت خطر افزایش مصرف بنزین 
بدون حساب و کتاب ســوخت و احتماالً قاچاق 
آن افزایش خواهد یافت، این اتفاق ریشه در یک 
ســبک مدیریتي در ایران دارد، که مــن آن را ما 

خوبیم اونا...  نامگذاري کرده ام. 
گویي هر دولت یا مسئولي که بر سر کار مي آید به 
همه طرح ها و برنامه هاي دولت قبل یا مدیر قبلي 
به دیده تردید و انکار مي نگرد. کســي نمي تواند 
اشــتباهات جبران ناپذیر دولت گذشته ازجمله 
افزایش نقدینگــي و ایجاد تــورم پایدار،  کاهش 
ارزش ریال، واردات  مواد غیر ضروري و... را نادیده 
بگیرد اما این بدان معني نیســت کــه هر چه در 

دولت قبل انجام شده بود، غلط است. 
همین نظم نســبي که بر مصرف سوخت کشور 
حاکم شده بود،  جلوي بسیاري از سوء مصرف هاي 
احتمالي را گرفته بود. حاال به نظر مي رســد که 
اقدامات مؤثر در ســهمیه بندي و کنترل مصرف 
بنزین نیز اسیر همین پدیده مخالفت با هرآنچه 

مدیران قبلي کرده اند شده است. 

سیاحت در سیاست

عنــوان اوضاع صنعت در شــرایط  گزارش میزگــرد مباحثه اســتادان تحت 
تحریم، سه شنبه هفته گذشته از ســاعت 15 در سالن 
جابر برگزار شــد. در ایــن برنامه دکتر فتوت، اســتاد 
دانشکده برق شــریف، دکتر جلیلی، اســتاد دانشکده 
کامپیوتر شریف و دکتر حدادپور، استاد دانشکده هوا و 
فضای شــریف به مباحثه بــا یکدیگــر پرداختند. در 
تبلیغات برنامــه، از دکتر نایبی دانشــکده برق و دکتر 
دهقانی دانشکده هوافضا به عنوان سخنرانان این برنامه 
یاد شده بود که طبق گفته مســئوالن برگزاری برنامه، 
این دو مهمان ضمن عذرخواهی، به دلیل مشــکالت و 
برنامه های پیش آمده برایشــان، نتوانسته بودند در این 

برنامه حضور پیدا کنند. 

تحریم داخلی درکنار خارجی
دکتر جلیلی در بخشی از صحبت های خود گفت: هرجا 
که تحریم نیســتیم، واقعاً به نفع خودشان نبوده است 
که ما را تحریم کنند. مثاًل در حــوزه آی تی به هیچ وجه 
تحریم نیســتیم و به عنــوان مثال در حــوزه مخابرات 
دســتگاه ها را به ما می فروشــند چراکــه از این طریق 
می توانند اطالعات ما را جمع کنند. دکتر جلیلی اضافه 
کرد: در کنار تحریم خارجی بایــد واژه تحریم داخلی را 
هم اضافه کنیم که بعضی جاها ســهوی یا عمدی، این 
دو اتفاق افتاده اســت و در مواردی که این دو هم راستا 

شدند، صدمات زیادی خوردیم.
دکتر فتــوت ضمن توضیــح روندی درمــورد مراحل 
مختلف تحریم کشور در بخشــی از صحبت های خود 
گفت: در دوران آقای احمدی نژاد، سیاســتی از سمت 
ایشان وجود داشــت که واردات بی  رویه از انگور گرفته 
تا سیب فرانســوی و غیره حاکم شــد و از آن طرف هم 
یک زبان تند. وقتی که تحریم سیســتم بانکی شــروع 
شد، شــبی با چندنفر از اســتادان دیگر خدمت آقای 
احمدی نژاد رفتیم و ایشــان با اطمینــان کامل گفتند 
این تحریم اصاًل چیز مهمی نیست و ما بیشترین ذخیره 
ارزی را در تاریــخ کشــورمان داریم و تحریــم روی ما 
اثری نخواهد داشــت. اتفاقــی که افتاد این اســت که 
صادرات نفتی ما تحت تأثیر قرار گرفت و سیستم بانکی 
کنترل پیدا کرد روی اینکه چه پولی وارد ایران می شود 
و بانک های جهانی توســط سیســتم آمریکا تهدید به 
تحریم شــدند. بانک ها محافظه کار تریــن موجودات 
عالم هســتند و وقتی که آمریکا روی این موضوع دست 

گذاشــت، بانک ها همه دست هایشــان را بــاال بردند 
و طبیعت تحریم عوض شــد. تحریمی کــه ابتدا روی 
شرکت های های تک اثر می گذاشــت و از طریق کشور 
ثالث آن را حل می کردیم، روی اقتصاد عمومی کشــور 

اثر گذاشت.
فتوت تأکید کرد: مطالبی که رهبری فرمودند در رابطه 
عدم خرید جنس خارجی توســط سازمان های  دولتی، 
اصاًل در الیه میانی مدیران کشــور تعطیل است و کسی 

توجهی به این موضوع ندارد.
دکتر حدادپور درمورد تأثیــر تحریم ها در بخش نظامی 
گفت: در بعد نظامی، تحریم ها تبدیل به فرصت شــدند 
و هرجا ما را محدود کردند، در آن رشــد کردیم. امروز در 
حوزه موشــکی، محصوالتی که در ایران تولید می شود، 
شــاید نتوانیم بگوییم اول و دوم دنیا باشــند ولی حتماً 
سوم یا چهارم دنیا هســتند. حدادپور گفت: من با اینکه 
بگوییم تحریم ها هیچ اثری نداشــته یا کاغذ پاره است، 
موافق نیستم ولی می شود با تحریم ها به صورت هوشمند 
برخورد و تبدیل بــه فرصت کرد و راه هــای برون رفت 
صنعت از این شرایط، مقداری در دســت صنعتگران و 

مقداری هم در دست مسئوالن سیاسی کشور است.
 

راه برون رفت
جلیلی در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکــه آیا راهکار 
برون رفت از مضرات تحریم این اســت که با دیپلماسی 
بارش را از روی دوش صنعت برداریــم یا اینکه صنعت 
باید راهکار دیگری را بیندیشــد، گفت: آیا دیپلماسی 
تنها راه حل اســت یا راه حــل مکروه و حرامی اســت؟ 
باالخره دیپلماسی مسیری اســت که باید حتماً دنبال 
شــود ولی اگر بخواهیم زرنگی به خــرج بدهیم، با این 
همه فشــاری که تحمل کردیم اینقدر باید عاقل باشیم 
که ما هم بســازیم. حرف هم بزنیم ولی بیشتر از اینکه 
حرف می زنیم، بسازیم. دیپلماســی ما چه جواب دهد 
چه جواب ندهد، اگر بخواهیم یک ملت نیمه ســربلند 
باشیم، باید خیلی بیشــتر از حال حاضر کار کنیم. اگر 
بخواهیم سربلند باشیم که باید مثل نسل قبلی آمریکا 
و اروپا کار کنیم. بر فرض در مذاکره برنده هم شــدیم، 
فرش قرمز برای ما پهن نخواهند کرد. دیپلماســی یکی 
از راه حل هاســت. باالخره ما بــا این دنیــا کار داریم و 
می خواهیم زندگــی کنیم. الزم نیســت تنش زیادی 
ایجاد کنیم ولی الزم هم نیســت واداده شویم. اگر کار 
دیپلماســی ما نتیجه دهد و بعد دچار وادادگی شویم و 

کار نکنیم، سریع تر و راحت تر می توانند ما را له کنند.
در ادامه دکتر فتوت گفت: ســه نکته مهم اســت؛ یکی 
دیپلماسی رفع تشنج اســت، یکی مسئله تولید داخل و 
دیگری مسئله کشورهای جایگزین است. من به صراحت 
گفتم که این طور نیست که برویم صحبت کنیم و طرف 
مقابل بپذیرد. دیپلماسی نمی تواند به راحتی جواب گوی 
تمام مشکالت ما باشد. در گذشته روسیه در هر مسئله ای 
ما را فروخت اما شرایط االن متفاوت است و آمریکا نگران 
است که در شــورای امنیت، مثل ســابق چین و روسیه 
به آمریکا امتیاز ندهند. درمورد تولید داخل، سیاســتی 
که در کشور ما وجود دارد، مســخره است. مثاًل در بحث 
سیستم مخابرات، برای اینکه شرکت های خارجی را در 
ایران نگه دارند، هرکاری که توانستند انجام دادند و تمام 
کارها را واگــذار کردند. تأکید می کنــم که به هیچ وجه 
سیاست هایی که در رده های میانی مدیران کشور وجود 
دارد، بــا اهدافی کــه در رده های باال وجــود دارد، یکی 

نیست.

فضای مناسب برای داللی
دکتــر حدادپور هــم در بخشــی از صحبت های خود 
گفت: دیــوار بی اعتمــادی بین ایران و آمریکا شــاید 
به این زودی ها برداشــته نشــود ولی دیپلماسی اگر 
بتواند خصوصاً اتحادیه اروپــا را از تحریم ها جدا کند و 
ما بتوانیم حداقل با نصف جهان تعامل داشــته باشیم، 
بهتر است. ما باید دســتمان روی زانوی خودمان باشد 
و راه فراری غیر از تکیه بــر پنجه های خود نداریم. این 
ربطی ندارد به تدبیر نداشتن و اینکه شبیه حرف های 
دولت قبل بنشــینیم مباحثی که نه به ما و نه به منافع 
ملی ما ربــط دارد، در دنیا مطرح کنیــم و عمال باعث 
بشــویم کشــورهای دنیا با آمریکایی ها و اسرائیلی ها 
در تحریم ها همراه شــوند. اگر صنعت بتواند دستش 
را روی زانوی خود بگــذارد و جنســی را تولید کند با 
کیفیتی که جوابگو باشــد، می توانیم بر اثرات تحریم 
فائق بیاییم. ســی و پنج ســال در حوزه نظامی تحریم 
بودیم ولی در حــال حاضر محصوالت بســیار خوبی 
داریم، اما در همین مدت در حوزه خودرو به عنوان یک 
نمونه بارز، ببینید چکار کردیم. حدادپور در بخشــی 
دیگــر از صحبت های خــود گفت: فضای سیاســی و 
کسب و کار کشور همیشــه به این شکل است که زمینه 
داللی را مهیا می کند درصورتی که باید کار کردن هنر 

باشد نه داللی.

میزگرد استادهای دانشگاه 

صنعت در برابر تحریم

شماره 658  شنبه 9 خرداد 1394بــــــــخش  خـــــــبری

نام و نام خانوادگی  شماره دانشجویی
9121108   جواد امیدی
92201436 محسن اسدبیگی

91100587 امیر شعبان جوال
91206324 محمد احمد اساس

نام و نام خانوادگی  شماره دانشجویی
93104335 سعیده نجفی 
92105298 مهران شجاع
93207013 فاطمه عابدی
91103681 حانیه محمدی جونوش

کارت های دانشجویی زیر  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است
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اولین بار یک شــرکت دوچرخه ســازی در روســیه از این ایده اســتفاده کرد و 
برنامه ای ترتیب داد که مشــتریان با پرداخت 10 روبل به جای 50 روبل صاحب 
دوچرخه شــوند، اگر چهار مشــتری دیگر نیز معرفی کنند. ولی فروش کمپانی 
به سرعت به اشــباع رسید. در روســیه به آن شــرکت بهمنی و در فرانسه به آن 
گلوله برفی لقب دادنــد و صددرصد تقلــب و کاله برداری تلقی شــد.  در ایران 
موج اول) اگر پنتاگون وامثالهم را فاکتور بگیریم( از ســال  79  با ورود شــرکت 
گلدکِوئست به کشــورمان شروع شــد. البته در ابتدا روند رشــد بسیار ضعیفی 
داشت تا از تقریباً ســال 81 با ظهور آموزش در آن تصاعد ایجاد شد و بزرگ شد. 

هرچند وقت یک بار )نه به سرعت امروز( یک سیســتم جدید وارد ایران می شد 
و پول مردم را از بیــن می برد. اگر بخواهیم پلن ســایر شــرکت های آن زمان را 
مثل گلدماین، ایوییو، گاما و غیره را با هم مقایســه کنیم، متوجه می شــویم که 
ماهیتاً هیچ فرقی با هم نداشتند و صرفاً متن پرزنت ها با هم فرق داشت و در واقع 
همه شــان بیراهه رفتند.  موج دومinvestment  بود که باز هم ترجمه فارســی 
آن در کشــورمان به معنای ســرمایه گذاری نبود و به معنای بازی با پول یا همان 
مانی گیم شد. این موج تقریباً از سال 86 با پیدایش شرکت سویسکش که زاییده 
فکر یکی از گلدکوئســتی های ایرانی بود، شروع شــد و از همان لحظه پیدایش، 
شــروع به وارد کردن ضربات مهلک کرد. عمر سویســکش 9 ماه بود و حتی قبل 
از این که صاحب این ســایت آن را اصطالحاً دان کند، سایت های مشابهی مثل 

امپریال به وجود آمدند. گلدکوئســت شاید ماندگارترین شــرکت از این دست 
بود که با وجود کالهبرداری هــای زیاد هنوز هم در ایــران فعالیت دارد و پس از 
دستگیری گســترده اعضای آن در همان سال های هشــتاد و یک و هشتاد و دو، 
دوباره در سال  های هشــتاد و نه و نود و این بار با نام کیو  نت اوج گرفت.  در همین 
سال ها بود که قانون بازاریابی شبکه ای به تصویب رسید و پس از آن چهار شرکت 
مجوز بازاریابی شــبکه ای گرفتنــد و از آن تاریخ تاکنون یکی از این شــرکت ها 
لغو مجوز شد و هشت شــرکت جدید اضافه شد تا اکنون شــاهد فعالیت رسمی 
یازده شرکت بازاریابی شــبکه ای باشیم. موج این شــرکت ها، هنوز ایجاد نشده 
است و امسال و سال آینده احتماالً ســال اوج گرفتن این شرکت ها خواهد بود و 

پیش بینی این است که همان اتفاقی که در گلد کوئست افتاد، تکرار شود. 

هرمیهاازاینجاشروعکردند

پرونــــــــــــــــــــــــدهشماره 658  شنبه 9 خرداد 1394

فعالیت های هرمی در گفت وگو با مهندس آرانی
دانشگاهجایاینکارهانیست

فعالیت شرکت های هرمی در دانشگاه 
چقدر سابقه دارد؟

دانشگاه به تبع جامعه از این مسائل تأثیر می پذیرد. 
چند دوره این اتفاق در دانشگاه افتاده است. یک بار 
سال 77 بود، سال های 82 و 83 که شدید بود و اخیراً 
سال 92 یا 91، این اتفاق در دانشگاه افتاد. به شکلی 
که فراگیر باشــد یا جمعیت خاصی داخل دانشگاه 

بوده باشد، نبوده.
چه کارهایــی برای جلوگیــری انجام 

داده اید؟
یک ســری اطالع رســانی کرده ایم. بخشی هرمی 
است اما ممکن است انگیزه برای فروش محصوالت 
بیشتر برای حتی شرکت های ثبت شده باشد. ولی 
دانشگاه جای این کارها و فعالیت بازرگانی نیست. 
بعضی وقت ها دوستی های دانشجویی دستاویز این 
کارها می شود که درســت نیست. روابط آکادمیک 
روابطی اســت که چیزهای دیگر نباید به آن آلوده 
شود.  کســانی که سال های قبل آســیب دیدند را 
خواستیم. از یک طرف متضرر شده بودند، از طرف 
دیگر اینکه به سرشاخه هایشــان بفهمانیم که کار 
اشتباهی دارید انجام می دهید. آقای دکتر نقشینه 
را که در این زمینه کتاب دارند و از اساتید پلی تکنیک 
هستند، آوردیم و بچه هایی را که به یک شکلی با این 
قضیه مرتبط بودند، دعوت کردیم و جلسه گذاشتند. 
در نشریات مرکز مشاوره، یکی دوبار اشاره شده است 
و اطالع رسانی به والدین در بدو ورود، کارهایی بودند 

که انجام دادیم.
ارزیابی شما از شرایط فعلی فعایت های 

هرمی چیست؟
شــنیده ایم یک ســری از بچه ها برای شرکت های 
بازرگانی که ظاهراً بهداشتی هم هستند، دارند یک 
کاالیی را به صورت شبکه ای بازاریابی می کنند. ما 
هم ضد و نقیض از بچه ها شنیدیم و زیاد آشکار نبوده 

که به صورت میدانی سرنخی داشته باشیم.  
عواقب کســانی که در این شــرکت ها 

فعالیت می کنند چیست؟
 ما اوضاع را رصد می کنیم. یک وقت اســت موضوع 
شاکی دارد، وظیفه مان اســت که رسیدگی کنیم 
ولی درحال حاضر، یک تحقیــق میدانی کردیم و 

خیلی جدی نبوده است.
بچه هایی که می خواهند درآمد  داشته 
باشند، چه تمهیداتی را برایشان درنظر 

گرفتید؟
بخشــی از اعتبارات دانشــگاه تخصیــص دارد به 
کارهایــی در قالب  کار دانشــجویی که کســی در 
دانشــگاه در حد وقت خودش بتوانــد کاری انجام 
دهد. یک بخشــی هم کــه در قالــب تحصیالت 
تکمیلی و دکتری، یک سری حمایت های دیگر در 
فرصت های پژوهشــی که پیش می آید از جاهای 
دیگر، انجام می شــود. در موضوع کارهای پروژه ای 
که از بیرون می گیرند، ما بهشان مشورت می دهیم، 
بعضی وقت ها حمایت می کنیــم، بعضی وقت ها 
معرفی می کنیم. به هرحال اگر کسی نیاز به حمایت 
داشته باشد، به صورت مقطعی یا مداوم، وظیفه مان 

است که حمایت کنیم.

لید: »الزم نیســت زیاد وقت بذاری، تو همون وقت های خالی ات. این با هرمی فرق داره! محصول باکیفیت داریم. ماهی چهار تا شــامپو  نمی تونی بفروشی؟ یعنی چهار نفر نیست تو کل خانواده و دوستات که احتیاج به شامپو داشته باشن؟ بیا اگر بلد هم نباشی یادت می دیم! پرونده
چهار نفر نیست که دلت واسشون بســوزه و بخوای پولدارشون کنی؟ اصاًل مهم نیست کدوم دانشــگاهن، اصاًل مهم نیست که درس خونده باشن! همون 
جوری که به تو یاد می دیم، به اونا هم یاد می دیم. اصاًل وقتی باالسری هات پیشرفت می کنن که تو پیشرفت کنی! حاال همین سیستم چهار تا چهار تا رو در 
نظر بگیر! ماشااهلل بچه شریفی هم هستی، تصاعد رو می فهمی! چهار تا خودت بفروشی، 16 تا تو الیه اولت، 64 تا تو الیه دومت و... 4192 تا تو الیه ششمت! 

قبل از دعوت به کار
خیلــی وقت ها کــه درمورد کار و شــغل کســی از او 
می پرسید، تمام تالشــش را می کند تا شما را کنجکاو 
نگه دارد یــا  ســر فرصت هایی که معمــوالً در خلوت 
دونفری هســتید، خــودش بحــث را به کار و شــغل 
می کشــاند اما چیز زیــادی از خودش لــو نمی دهد تا 

همچنان کنجکاو بمانید. 
»من چند وقته با یه کاری آشنا شــدم که خیلی توش 
راحتم، وقت کارم رو خودم تنظیــم می کنم و هیجان 
و آزادی عمــل خوبی داره. بــا کارای دیگــه متفاوته، 
تجارت نوینی محسوب می شــه. به خاطر حداقل تعهد 
به ســایرین، هر موقع که بخوام می تونــم زمینه کاری 
رو عوض کنم. مبنای فعالیــت کار گروهی و تیم ورکه، 
انتظار از درآمد خیلی خوبی در آینده داره. اولش شاید 
درآمد کم باشه اما پتانســیل خیلی خوبی برای درآمد 

هنگفت در آینده داره...«.
در تمام این مدت به طرز جالبی می بینید که شــخص 

مورد نظر تیپــش را عوض کــرده و خیلی رســمی و 
حرفه ای شده اســت. به نوعی نمایش بیرونی خودش و 
ظاهرش را بیش از قبل ویرایش می کند و زیبنده نشان 
می دهد. طوری که همه را کنجکاو کند که به چه کاری 
مشــغول شــده که این همه اثرگذاری روی شخص او 

داشته است.
ســؤاالتی از قبیل اینکه آیا به دنبال یک کار پاره وقت 
نمی گردی؟ چقدر سرت شلوغه و چقدر درآمد داری؟ 
آیا هنوز از خانواده پول می گیری؟ سؤاالتی در راستای 
سنجش اعتماد شما به خودش و ابراز خیرخواهی برای 
شما بیش از حالتی که به طور معمول در گذشته داشته 

است.
این ها تماماً ترفند هایی است برای کنجکاو کردن شما 
و ایجاد رغبت در شــما برای آشنایی بیشتر با کار آن ها. 
در نــگاه اول هر کدام ازین صحبت هــا به تنهایی حس 
منفی القا نمی کننــد بلکه مثبت هم هســتند اما اگر 
زیرمجموعه ای و پکیجی از این برخورد ها را در کنار هم 

در یک نفر مشاهده کردید، نه با قاطعیت اما با احتمال 
زیادی یک فعالیت مبتنی بر بازاریابی شــبکه ای وجود 

دارد.

دعوت به کار
معموالً برای ضربه نهایی از شــما خواسته می شود در 
روزی و ســاعتی با ایشــان به جایی بروید که توضیح 
زیادی درمورد آن نمی دهد. حتی ممکن است به بهانه 
خیابان گردی با هم بیرون بروید و در مســیر بگوید که 
نزدیک محل کار او هستید و ســری به آنجا بزنید. ازین 
لحظه به بعد شما به طور جدی هدف پرزنت شدن این 

کار قرار گرفته اید. 
فعاالن در این شبکه ها معموالً لیست هایی از افراد تهیه 
می کنند که با توجه به شرایطشــان )وقت آزاد، میزان 
درآمد، عالقه به اســتقالل مالی، میــزان اعتماد بین 
طرفین و نزدیکی و صمیمیــت بین آن ها( امتیاز بندی 
می شــوند و طبق این امتیاز ها برای پرزنت کردن کار، 

ســراب بازاریـــــابی شبــکه ای

ترفندهایی که هرمی ها برای شما آماده کرده اند
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ســراب درآمد میلیونی: اکثر مردم انتظار دارند بعد از مدتی کار کردن به 
درآمدهای پنج، ده یا بیست میلیونی دســت پیدا کنند. در حالی که طبق 
آمار اکثر این افراد بدون اینکه در طی فعالیتشان درآمد قابل توجهی )حتی 
زیر میلیون( کسب کنند، به دلیل عدم رضایت از کار کناره گیری می کنند.  
ســراب حمایت حداکثری: اکثر افرادی که وارد می شوند، انتظار دارند که 
باالدستی هایشان همه کار برایشــان انجام دهند. اما واقعیت این است که 
وقتی وارد کار شدید، همه کاره خودتان هستید! سراب کار پاره وقت: اکثر 

افراد فکر می کنند که در کنار درس یا کار دیگرشــان می توانند در زمینه 
بازاریابی شــبکه ای فعالیت کنند اما واقعیت این اســت که برای دریافت 
درآمدهای معمولی، بایــد در حد یک ویزیتور یا بازاریــاب وقت بگذارید.  
سراب همه می توانند انجام دهند: به اکثر افراد گفته می شود که برای این 
کار نیاز به توانمندی خاصی وجود ندارد اما فردی که نتواند کاال بفروشد و 
گرگ باران دیده این کار نباشــد، نمی تواند درآمدی از این سیستم کسب 
کند. ســراب اجناس با کیفیت باال و قیمت پایین: اکثر کسانی که وارد این 
کار می شــوند، فکر می کنند با کیفیت ترین جنس ها را با نازل ترین قیمت 
در اختیار مشتری قرار می دهند. در حالی که طبق بررسی شخص نگارنده، 

یکــی از کاالهایی که در یکی از همین شــرکت های بازاریابی شــبکه ای 
مجوز دار فروخته می شود، کاالیی یک دالری اســت که بیش از صد هزار 
تومان به فروش می رسد.  سراب تیم ما فرق دارد: ادعای اکثر تیم های فعال 
در بازاریابی شبکه ای این است که تیم ما با بقیه تیم ها فرق دارد. در حالی که 
تمام آموزش هایشان یکی اســت و الگوهای رفتاری شان نیز هم پوشانی 
حداکثری دارد.  سراب چیزهای زیادی یاد می گیری: ادعای اکثر تیم های 
فعال در بازاریابی شبکه ای این است که آموزش  های زیادی در تیمشان به 
شما داده می شــود. در حالی که تنها چیزی که در این تیم ها یاد می گیرید، 

توجیه کردن است!

سرابهاییککارهرمی

تجربه یکی از پنبه ریزی ها
آوازدهلشنیدن
ازدورخوشاست

من از طریق یکی از دوستانم با این کار آشنا شدم و 
درموردش برایم توضیح داد و به قولی پرزنتم کرد. 
چیزهایی که می گفت خیلی خوب بود. کاری که 
درآمدش فوق العاده است، در زمان های بیکاری 
هم می توانی انجامش بدهی، حمایت دوستان و 
باالدســتی  ها را هم داری و زمانی آن ها پیشرفت 
می کنند که تو پیشــرفت کنی. ســرمایه اولیه 
فوق العاده کمی می خواهــد و درنهایت به مردم و 
مملکتت کمک می کنی آن هم با حذف واسطه. 
خوب یک تحقیق سطحی هم کردم و به این علت 
که یکی از دوســتان خوبم بود به او اعتماد کردم. 

اساساً اصل این کار هم روی همین اعتماد است.
وارد کار شدم و توی جلسات شرکت کردم. کم کم 
سؤال هایی برایم پیش آمد و با تناقضاتی در رابطه 
با چیزهایی که درمورد این کار به من گفته شده 
بود، مواجه شــدم! یکی این بود که در این کار به 
علت حذف واســطه قیمت کاالیی که به دست 
مصرف کننده می  رسد کمتر است. اما چیزی که 
می دیدم خــالف این بود. کم تریــن قیمت های 
ارائه شده در حد قیمت اجناس مرغوب و باکیفیت 
بازار بود و این تناقض را بــا این حرف که کیفیت 
کاالی ما خیلی عالی اســت توجیــه می کردند. 
می گفتند شما به عنوان یک بازاریاب باید بتوانید 
این توانایی را پیدا کنید که هر کاالی این شرکت 

را بفروشید!
یکی از دوســتانی که جدیداً وارد کار شــده بود، 
ســؤال های زیادی داشــت و البته می پرســید. 
می گفت در یکی از جلســات که با باالدستی ها 
داشــتم، طــوری جواب هایــم را داد مثل اینکه 
»می خوای بخواه، نمی خــوای نخواه. همینه که 
هســت!« بعد هم که آن بنده خــدا رفت، گفتند 
عمــداً کاری کردیم کــه زودتر از این سیســتم 
برود بیــرون، چراکه بــه درد کار نمی خورد. این 
همان وعــده حمایت بــود. آموزش هایی هم که 
داشــت درمورد تکنیک ها ی مذاکره بود و اینکه 
چطور بتوانی قورباغه را رنگ کنی و جای قناری 
بفروشــی. بعد از مدتی دیدم این حرف که ))این 
کار رو در زمان های بیکاری و خالی می شه انجام 
داد(( هم فقط حرف اســت. چون این کار هر قدر 
وقت داشته باشــید را می بلعد. یعنی اگر زمانی 
که قرار اســت برای این کار صــرف کنید را کنار 
خیابان سیب زمینی بفروشید باز هم به موفقیت 
می رسید. این واقعیتی است که از تجربه همکاری 

به آن رسیده ام. 
عــدم صداقــت و دروغ، وعده هــای درآمدهای 
احساســات  از  سوء اســتفاده  آنچنانــی، 
پرزنت شــونده ها و... بعــد از چند مــاه به قدری 
ماللت آور می شود که نمی توانید تحملش کنید. 
بدترین قســمتش هم افرادی هستند که به شما 
اعتماد کرده اند و وارد این کار شــده اند.  نهایتاً از 
آنجا که از یک راه طی شده با شما صحبت می کنم، 

می گویم آواز دهل شنیدن از دور خوش است. 

شماره 658  شنبه 9 خرداد 1394 پرونــــــــــــــــــــــــده

25درصد فروش خودت، 5درصد فروش الیه اولت، 4درصد فروش الیه دومت و... 1درصد فروش الیه ششــمت به تو می رسه. خودت جمع کن... بعد یک 
سال به اینجا می  رسی! ماهی 8۰تا1۰۰ میلیون تومان!  اصاًل این مقدار نه! یک دهمش، ماهی 1۰میلیون تومان! و الزم نیست وقتی بذاری. هم درستو می خونی 

هم پول درمیاری که بعد درست بتونی کار راه بندازی برای کشورت! بده؟« 
این ها حرف هایی هستند که وقت پرزنت به پرزنت شونده ها زده می شود. اما چرا ما شــریفی ها آن قدر زود اعتماد می کنیم و دروغی به این واضحی را باور 

می کنیم؟ این شما و این پرونده شرکت های بازاریابی شبکه ای!

سناریوی دعوت آن ها چیده می شود. 
در نمونه های جدیدتر شــاید به مکان خاصی نروید اما 
از قبل شــخص مورد نظر مداوماً به دنبال گرفتن وقتی 
آزاد برای صحبت کردن در خلوت با شماســت تا طرح 
کلی کار را برای شــما بازگو کند. از آنجــا که دید اولیه 
نســبت به جنس اصلی کار منفی است و اگر از اول شما 
بدانید کلیت کار چیست، شــانس کمتری برای جذب 
شما به این کار خواهند داشــت. اما وقتی مدت زیادی 
در کنجکاوی مانده باشید، شانس آن ها برای جلب نظر 
شــما به آغاز فعالیــت در این زمینه به مراتب بیشــتر 

می شود.

پرزنت
در زمان پرزنت شدن شــما در طی بیست دقیقه تا نیم 
ساعت مورد بمباران اطالعات کاری هیجان انگیز مملو 

از جوانب مثبت و جذاب کار قرار می گیرید.
در این مدت شاید کمتر فرصت سؤال پرسیدن داشته 
باشید و معموالً توضیحات بیشــتر را به جلسه دیگری 
موکول می کنند تا بدین وســیله ذهن شما برای مدتی 
تنها درگیر بســیاری از اطالعات جذاب و مثبت باشد 
تا جوانب منفــی و مبهم کار، بعدها اثــر منفی کمتری 

در ذهن شــما به جا بگذارد. روال بیشتر به این صورت 
است که شــخص دعوت کننده از فردی با تجربه بیشتر 
در کار و کسی که در جواب دادن به بسیاری از ابهامات 
و به تعبیــری رفع ذهنیت منفی تبحر و تجربه کســب 
کرده اســت، برای پرزنت کار کمک می گیرد تا به دلیل 
تجربه کم در جواب دادن به سؤاالت شــما کم نیاورد. 
خیلی اوقات با بهانه جویی کمبــود وقت، توضیحات را 
به بعد موکول می کنند تا با مشورت مجموعه باالدستی 
خــود بتوانند جوابــی قانع کننــده )نه لزومــاً جواب 
حقیقت محور، بلکه جوابی که ذهن شما را درمورد آن 

ابهام آرام کند( دست و پا کنند.
در طی این پروســه بارها از شما درخواست می شود که 
در تحقیقات خود با غریبه دیگری مشورت نکنید و هر 
ســؤالی که دارید را فقط از او )تیم همراه او( بپرســید. 
خیلی اوقات شما را به این شــیوه قانع می کنند که دید 
منفی در رابطه با این جنس کار در جامعه شکل گرفته 
به دلیل تاریخچه منفی کــه از آن وجود دارد و از همین 
االن بدانید که مردم عادی شما را به سمت کناره گیری 
از کار سوق می دهند و بارها ادعا می شود که کار آن ها با 
آنچه در گذشته وجود داشته متفاوت است و در گذشته 
به دلیل ســودجویی شیوه کار به شــکل کالهبرداری 

تغییر داده اند. به این معنی که اصل کار درســت است و 
آدم ها هستند که کار را خراب کرده اند. بسیاری اوقات 
این مثال بسیار گفته می شــود که »اسالم بد نیست... 
این مســلمونا هســتند که ممکنه چهره بدی از اسالم 

ارائه بدهند«.
در طی مراحل آشنایی شــما با کار، بارها به تیمی بودن 
کار تأکید خواهد شــد و اینکه یک تیم همواره از شما 
پشتیبانی خواهد کرد و در کار تنها نخواهید بود زیرا که 
سود کردن آن ها در گرو به سود رساندن شماست و این 

یک کار کاماًل برد-برد )Win-Win( است.

در حین کار
همــواره از شــما می خواهند صبور باشــید. به شــما 
می گویند اگر منفی فکــر کنی، اتفاقــات بد را جذب 
می کنی. اگر موفق نشــوی، می گویند بــد فکر کردی. 
فکرت را درست کن. اگر کسی از افرادی که به سیستم 
وارد کرده اید به اهدافش نرسد، می گویند آدم این کار 
نبود. اگر نمونه های ناموفق نشانشان بدهید، می گویند 
تیم ما فــرق دارد. اگر همین صفحــه روزنامه را ببرید 
و بهشــان نشــان بدهید، می گویند یک مشت آدم که 

نمی دانند نت ورک چیست این حرف ها را می زنند و... .

ســراب بازاریـــــابی شبــکه ای
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ادامهرکوددربازارسرمایه
 روند ســردرگمی فعاالن بازار ســرمایه کشور 
از دی ماه ســال 1392 تا به حال ادامه داشــته 

است.
 افت و خیز های فراوان بــا بهانه های مختلف در 
بازار شکل گرفت و در بیشــتر روزهای آن جو 
انتظار در بازار حاکم بود که بیشــترین انتظار 
ســهامداران مربوط به نتیجــه گفت وگوهای 
هسته ای کشــورمان با مقامات غربی می شد. 
اما نکته مهم در طی این مدت تــا به حال این 
است که به طور کلی این روند فرسایشی باعث 
از دست رفتن سهامداران فعال بازار بود که به 
دلیل زیان های مکررشــان از بازار خارج شدند 
و این امر باعــث کاهش روز بــه روز نقدینگی 

بازار سرمایه شد.
گروهی دلیل این مســئله را طوالنی شــدن 
روند مذاکرات هســته ای می داننــد. در واقع 
تردید هــای به وجود آمــده پیرامــون نتایج 
مذاکــرات سیاســی در کنار عوامــل دیگری 
از جمله کاهش نقدینگی موجود در بازار باعث 
شده تا حجم معامالت بازار به گونه محسوسی 

کاهش داشته باشد.
 در این آشفته بازار اما فعاالن بازار با نزدیک تر 
شــدن به فصل مجامع شــرکت های بورسی 
شاهد عرضه سهام از طرف گروهی از شرکت ها 
هســتند که برای ایفای تعهدات خود مبنی بر 
تقسیم ســود نقدی به سهامدارانشان اقدام به 
فروش برخی از دارایی ها ازجمله سهام بعضی 

از شرکت ها در بازار سرمایه می کنند.
در هفته گذشــته گروهی از ســرمایه گذاران 
خارجی با مراجعــه حضوری به تــاالر حافظ 
و بازدیــد از آن، احتمال حضورشــان در بازار 
و تزریق نقدینگــی جدید به بــازار را تقویت 

کردند. 
فعــاالن بــازار به خوبــی می دانند کــه بازار 
این چنینی را فقــط و فقــط نقدینگی جدید 

می تواند به سوی رونق بکشاند. 
حتی با وجود نهایی شــدن توافق هســته ای 
بدون تزریــق منابع جدیــد به بــازار همانند 
سیزده فروردین امســال و بعد از اعالم بیانیه 
لوزان تنها ســه الی چهار روز بازار رو به صعود 

خواهد بود.
به طور کلی در روزهــای باقی مانده تا دهم تیر 
ماه، روز تعیین شده برای توافق هسته ای و در 
ادامه آن مهلتــی که برای تصویــب توافق در 
کنگره آمریکا تعیین خواهد شــد، پیش بینی 
می شود کماکان وضعیت کنونی در بازار حاکم 
باشــد.  در واقع با حجم کم معامــالت بازار که 
روز به روز رو به کاهش بیشتر است و همچنین 
نقدینگی اندک موجود در بازار و از دست رفتن 
اعتماد سهامداران به بازار سرمایه و مسئوالن 
مربوطه، در روزهای آتی امیدی به صعود بازار 
و شــاخص بازار ســهام و رونق این بازار وجود 

ندارد.

همایش بهاره دانشــکده مدیریت و  اقتصادی
اقتصاد شــریف دوشنبه گذشته در وحید خاتمی

ســالن دکتر مشــایخی دانشــکده برگزار شــد. نقش 
اکوسیســتم  در   )accelerator( شــتاب دهنده ها 
کارآفرینی عنوانی بود که ســه سخنران برنامه حول این 
موضــوع صحبــت کردنــد. احمدرضــا مســرور از 
شتاب دهنده دیموند، فریدون کورنگی از شتاب دهنده 
مپس و مصطفــی نقی پورفر از مرکز نــوآوری هلدینگ 

فنآپ سه سخنران این سمینار بودند.

اجزای اکوسیستم کارآفرینی
در بخش اول احمدرضا مســرور با بحثــی مقدماتی به 
معرفی دیمونــد به عنوان شــعبه  ای از شــتاب دهنده 
آمریکایــی Plug&Play در ایــران پرداخــت. آمارها 

می دهنــد  نشــان 
کــه صنعــت تجارت 
می تواند  الکترونیــک 
صنعتــی  به عنــوان 
پیشــرو در کارآفرینی 
مطــرح شــود. نزدیک 
بــه نیمــی از جمعیت 
به  ایــران دسترســی 
خدمات اینترنتی دارند 
و از ســوی دگر بیش از 
گوشــی  27/5میلیون 
هوشــمند به گفته وزیر 
مخابرات مورد استفاده 
کاربران ایرانی اســت. 
در حال حاضــر در دنیا 
حجم حــدود 13هزار 
میلیــارد دالری پول به 
اینترنتی  صورت خرید 
مبادله می شود و در این 
میان ایران بــا توجه به 
ظرفیت جمعیتی خود 
می توانــد یــک درصد 

حجم این بــازار را تصاحب کند که در حــال حاضر تنها 
16میلیارد دالر حجم خرید اینترنتی در داخل کشــور 
است. اکوسیستم دره ســیلیکون به عنوان الگویی برای 
مولدهای کارآفریــن دارای چندین جزء اصلی اســت. 
مشوق های دولتی به عنوان بخشــی از این فضا به عنوان 
محرک استارت آپ ها عمل می کنند. در ایران نهادهایی 
چون معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و 
پارک فناوری پردیس نقش های مشابهی را ایفا می کنند. 
همین طور وجود شبکه ای قوی و گســترده از مدیران و 
Start� .سرمایه گذارها در این بین نقش اساســی دارند

up Weekend،TEDx و کافــه کارآفرینــی ازجمله 
رویدادهایی داخلی هســتند که ســعی در شبکه سازی 
در این راســتا دارند. تعامل فضای آکادمیک و صنعت دو 
رکن اصلی دیگر اســت. در واقع پس از اعالم نیاز از سوی 
صنعت ایده تجاری از بستر دانشگاه بارور شده و به مرحله 

عملیاتی شدن می رسد.در ایران متأســفانه این ارتباط 
چندان کارا عمل نمی کند و قادر به خلق کاالیی تجاری 
نیست. هرچند در ســال های اخیر نمونه هایی از مسائل 
واقعی شــرکت ها در محیط آکادمیک مورد بحث و نظر 
قرار گرفته اند اما فاصله با آنچه به عنــوان ارتباط بین دو 
دانشگاه اصلی اســتنفورد و برکلی با شرکت های تجاری 
دره سیلیکون مطرح می شود، زیاد است. سرمایه گذاری 
و تأمین مالــی بخش دیگری از اکوسیســتم کارآفرینی 
است که در کنار شــتاب دهنده ها به کمک استارت آپ 
می آید. با ایــن وجود مهم ترین قســمت اکوسیســتم 
کارآفرینــی مدیران و مشــاوران پروژه ها هســتند که 
هدایت بنگاه را برای کســب حمایت از شتاب دهنده ها، 
سرمایه گذاران خطرپذیر )VC(، سهامداران خصوصی 
و در نهایــت تأمین مالــی از طریق عرضــه در بورس بر 

عهده دارنــد.  نمونه هــای موفق از شــتاب دهنده ها در 
و   Plug&Play، Y Combinator دره ســیلیکون 
techstars هستند که شــتاب دهنده دیموند به عنوان 
شــعبه ای از Plug&Play در ایران مرحله تأسیس خود 
را از دانشگاه شریف آغاز کرد. شــتاب دهنده مادر که در 
کشورهای مختلفی شــعبه دارد با کمک گیری از شبکه 
هم افزایی خود به طور ساالنه بیش از 8000 استارت آپ 
را ارزیابی کرده و در بیش از 350 نمونه ســرمایه گذاری 

می کند. 

ضرورت نگاه جامع به اکوسیستم
در بخش بعــدی گردهمایی فریــدون کورنگی به عنوان 
مؤســس شــتاب دهنده مپس به شــرح نکاتی درمورد 
اکوسیســتم کارآفرینــی پرداخت. کورنگــی که دارای 
تجربه ای طوالنی در اســتارت آپ های کالیفرنیاســت، 

دغدغه و فعالیت ســال های اخیر خود را در راستای درک 
مسئله ای مشــابه در فضای کارآفرینی ایران معرفی کرد. 
به قول وی بســیاری از نخبگان ایرانی با داشتن ایده های 
مشابه کارآفرینی در خارج کشور به خروجی های کاراتری 
دســت می یابند. تفاوت در فضای کارآفرینی مهم ترین 
عامل در شکل گیری و تراش خوردن ایده های کارآفرینی 
است. در مقام تشــبیه، چنین ایده هایی در اکوسیستمی 
مانند دره ســیلیکون به تولید الماس منجر می شوند اما 
در فضای داخلــی خروجی ذغال ســنگ دارند، هرچند 
ماده اصلی هردو یعنــی ایده اولیه بین آن ها مشــترک 
اســت. بخش مخابرات به عنوان بستری غنی برای فضای 
کارآفرینی قابل طرح اســت هرچند خــود این صنعت 
همواره اینرســی باالیی در تغییرات همــگام با نیازهای 
جدید داشته است. نســل جدید تکنولوژی مخابراتی یا 
Long- 4 به عنــوانG

 Term Evolution
نیز شناخته شده است 
کــه در واقع نشــان از 
آمادگی بــرای تغییرات 
بلندمدتــی دارد کــه 
آن  ســوی  و  ســمت 
مشــخص  هم اکنــون 
نیســت. از ســویی در 
پیشرفت  جدید  دنیای 
به گونه ای  تکنولــوژی 
اســت کــه فنــاوری 
به خودی خــود و فارغ از 
معنای ابزاری آن دارای 
هویت اســت. در واقع 
تکنولــوژی به منظــور 
خلق فنــاوری جدیدتر 
گسترش می یابد. رشد 
اطالعــات  توســعه  و 
و  امــروز  دنیــای  در 
تبدیــل آن بــه دانش، 
دیــد باالیی را نســبت 
به بازارها بر اســاس تحلیل داده ای هر تراکنش میســر 
کرده اســت. در دنیای مدرن بهره برداری از معادن جای 
خود را به افــکار و ایده هــای کارآفرین داده اســت. در 
این میان وجود محیطی که مســیر اعالم نیــاز از جانب 
مشــتری تا محصول تجاری در بازار رقابتی را تســهیل 
کند، دارای اهمیتی اساســی اســت. برای دست یابی به 
این محیط الزم اســت که همه اجزای تشــکیل دهنده 
 end to endاکوسیســتم ازجمله شــتاب دهنده ها نگاه
)از نیاز مشــتری تا کاالی تجاری( به بازار داشــته باشند 
چراکه هیچ یک از اجزای اکوسیستم کارآفرینی به تنهایی 
قادر به مهیا کردن این محیط نیســتند. بــه عنوان مثال 
مســئله بقای بنگاه پس از فارغ شــدن از شتاب دهنده 
به خودی خــود امر مهمی اســت کــه بحث ســرمایه و 
 مشوق های بعدی را در طول زندگِی کسب و کار مورد نظر 

پیش می کشد. 

نگاهی به نقش شتاب دهنده و فضای کارآفرینی در تولد و رشد استارت آپ ها

شتاب دهنده های کارآفرینی

سمینارسیاستهایرقابتیدراتحادیهاروپا
شنبه 9 خرداد سمینار علمی با موضوع »حرکت به ســمت بازاری واحد برای دولت های 
مقتدر« در دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف برگزار می شود. سخنران این برنامه پروفسور 
مارکوس ِکربِر استاد اقتصاد سیاسی و فایننس از دانشگاه تکنیکال برلین است. پیدایش و 
توسعه سیاست های رقابتی در اتحادیه اروپا در این سمینار تشریح می شود. سرفصل هایی 

چون استراتژی های رقابت و همکاری، سیاست ها و قوانین ضد انحصار در بازار واحد اروپا، سنگ بنای قانونی سیاست های 
رقابتی در اروپا، توسعه قوانین رقابتی و تأثیر اقتصاد رقابتی بر فرایند تصمیم گیری اتحادیه اروپا به عنوان بخش های این 

سمینار معرفی شده اند. این همایش شنبه ساعت 17تا19 در سالن دکتر مشایخی دانشکده مدیریت برگزار می شود.

هادیکوزهچیدرگذشت
هادی کوزه چــی، از فارغ التحصیالن شــریف، پس از چند ســال تحمل بیماری یکم 
خردادماه در سن 33سالگی درگذشت. وی کارشناسي مهندسي مکانیک و کارشناسي 
ارشد ام بی ای از شــریف و مک مســتر کانادا داشــت. هادی کوزه چی ضمن فعالیت 
دوازده ســاله به عنوان مدیر و مشاور ســرمایه گذاری در بیش از60 شرکت و پروژه، به 

تدریس مدیریت مالی، سرمایه گذاری، حسابداری برای مدیران و روش های تأمین مالی در ایران نیز مشغول بود. 
وی مؤلف کتاب هایی از جمله گذشته، حال و آینده بازار مسکن از منظر سرمایه گذاری و چندین مقاله اقتصادی بود. 

کمیته دانشکده مدیریت و اقتصاد در نظر دارد مراسم یادبودی را در تیرماه به همین مناسبت برگزار نماید.

اقــــــــــــــــــــــتصادی شماره 658  شنبه 9 خرداد 1394شاخص
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هنری وارد آمفی تئاتر مرکزی که می شوم 
همه جا تاریک اســت. فقط ســن سحر بختیاری

روشن است و بچه ها در حال نرمش هستند. روی یکی از 
صندلی ها می نشینم. بعد از چند دقیقه گرم کردن بدن 
نوبت گرم کردن حنجره است. احسان عرفانی که مدرس 
دوره است به بچه ها می گوید که بلند داد بزنند چون باید 
صدایشــان اینقدر قوی باشــد که موقع اجرا به انتهای 
سالن هم برسد و صدای فریاد همه در سالن طنین انداز 
می شود. تماشای تمرینات گروه خیلی جالب است و جو 
آن قدر گرم و دوستانه است که اگر تا حاال هم به تئاتر کار 
کردن فکر نکرده باشــید، بــا دیدن این فضــا ترغیب 

می شوید که به این افراد بپیوندید.
حدودا چند ماهی می شود که کانون تئاتر اعالم کرده که 
می خواهد کارگاه برگزار کند. حاال چند هفته ای می شود 
که کارگاه بازیگری شروع شده. به جز دو نفر که خودشان 
در حال حاضر عضو کانون هستند، بقیه اعضای جدید و 
تازه کارند. برخالف کالس های درسی دانشگاه که بیشتر 
اوقات، استاد متکلم وحده است و دانشجویان فقط گوش 
می دهند )البته اگر گوش بدهند!(. اینجا بیشــتر کارها 
با خود اعضاســت و تمام کالس با مشارکت خود بچه ها 
جلو می رود. بعد از آماده سازی های اولیه، نوبت تکالیفی 
است که هر جلســه به همه داده می شــود و باید انجام 
بدهند. تمریناتــی مثل تخیل که شــامل موارد جالبی 
می شــود مانند اینکه خودتان را از بیرون ببینید و تصور 

کنید. تمرین بداهه پردازی هم تکلیف دیگر بچه هاست.
ســپهر فرحت که خودش از اعضای کانون تئاتر است و 
مســئول برگزاری این کارگاه بوده، می گوید قرار است 
افرادی که به این دوره آمده اند عضو جدی کانون باشند 
و فعالیت مداوم داشــته باشــند. بنابراین نباید کالس 
را دســت کم بگیرند یا آن را صرفاً راهــی برای گذراندن 
اوقات فراغتشــان تلقی کنند. اگر یک جلسه کارهایی 
که از آن ها خواســته می شــود را انجام ندهند، از روال 
کالس عقب می افتند و دیگر هماهنگی برایشان سخت 

خواهد شد.
حاال وقت اجراهای تک نفره رســیده. هرکس قســمت 

کوتاهی از یک نمایشــنامه را باید از قبــل حفظ کند و 
بیاید روی سن و آن را برای بقیه بازی کند. بعضی ها هم 
خودشان یک متن کوتاه نوشته اند. فرحت می گوید که 
بعضی از نوشته های بچه ها خیلی خوب بوده و پتانسیل 
این را دارد که به یک نمایشنامه قوی تبدیل شود. اجرای 
هرکس که تمام می شود، عرفانی اول از بقیه می خواهد 
که درموردش نظــر بدهند و بعد هم خــودش نکاتی را 
اضافه می کند. چند نفری هم تنبلی کرده اند و هیچ چیز 

حفظ نکرده اند که بهشان اولتیماتوم الزم داده می شود!
یک نفر که خودش داســتان نوشــته، می آید روی سن 
و متنــش را اجرا می کنــد. عرفانی پیشــنهاد می کند 
که بعضی قســمت ها را تغییر بدهد و دوباره بنویســد. 
بعد هم از بچه هــا می خواهد برای اتفاقــات بعدی این 
داســتان ایده بدهند و آن را جلو ببرند. هر کس چیزی 
می گوید و نظری می دهد. این وسط با نظرات بچه ها ژانر 
داستان در لحظه از درام به جنایی و حتی وحشت تغییر 
می کند! بعــد از تک گویی ها نوبت اجراهــای چند نفره 

می شــود. گروه های چند نفره می آیند و اجرا می کنند 
و بقیــه ایرادهایشــان را می گویند. عرفانــی به بعضی 
گروه ها می گوید اجرایشــان را تکرار کننــد و تغییراتی 
در نحوه بازی شــان بدهنــد. چند نفری هــم در خالل 
همین تمرین هــا و اجرا ها به این نتیجه رســیده اند که 
گویا اشــتباهی آمده اند و به درد این کار نمی خورند. این 
هم برای خودش نکته مثبتی محسوب می شود که آدم 

بداند برای چه زمینه هایی مناسب نیست!
کالس دیگر به آخرهایش رســیده. آخریــن گروه هم 
اجرایشان را انجام می دهند و توصیه های الزم را دریافت 
می کنند. تکالیف و کارهایی که همه باید برای جلســه 
بعد انجــام بدهند، اعالم می شــود و مقادیری غرغر هم 
دریافت می کند. باالخره دانشجو جماعت مجبور است 
همیشه اول فکر امتحاناتش باشد. کم کم همه عزم رفتن 
می کنند و ســالن آمفی تئاتر مرکزی را با تمام شــور و 
انرژی و فریاد جوانانه ای که در گذر این همه سال در دل 

خود دارد، تنها می گذارند.

کارگاه های تئاتری کانون تئاتر

دیپانبرندهنخلطال
رئیس هیئت داوران کن امســال برادران کوئن بودند و مانند بسیاری از موقعیت های 
دیگر، حضور ایــن دو کارگردان برجســته پیامدهایی خالی از غافلگیــری به همراه 
نداشت. آن ها در پاســخ به گزینش عجیبی که از میان فیلم ها برای جایزه بردن انجام 
دادند، اظهار داشــتند: »ما به عنوان منتقد داوری نمی کنیم، به عنوان هنرمند داوری 

می کنیم«. دیپان ســاخته ژاک اودیار برخالف انتظار بســیاری برنده نخل طال شــد. این فیلم درامی درباره یک 
مهاجر سریالنکایی در پاریس اســت که برخی منتقدان)بیشتر منتقدان انگلیســی زبان( از روایت محکم فیلم و 

انتقاد تند و تیز آن به جامعه فرانسه یاد کرده اند، اما دیگر منتقدان پایان تند و بی رحم فیلم را کوبیده بودند. 

جوانیپائولوسورنتینودرکن
جوانی بیش از هر فیلم دیگری در کن، بین منتقدان دو دستگی ایجاد کرد.  اگرچه 
همانند واکنش به فیلم گاس ون ســنت شــدید نبود، اما فیلم پائولو سورنتینو نیز 
از هو کردن تماشــاگران بی نصیب نماند. هنگامی که فیلم به انتهای خود رســید، 
هم زمان صدای هو کردن و تشــویق به گوش می رســید، هرچند صدای تشویق ها 

بلندتر بود. بازی محکم و اســتوار مایکل کین و هاروی کایتل در میان دیگر بازیگران کاماًل برجسته و آشکار 
بود، به گونه ای که آن ها را از هم اکنون به عنوان کسانی که بالقوه نامزد بردن جایزه اسکار در پایان سال هستند، 

بر سر زبان ها انداخته است. مایکل کین در این فیلم در نقش یک رهبر ارکستر بازنشسته ظاهر می شود.

گپی با احسان عرفانی 
ازمتالورژیدرشریف

تاتئاتردرتهران
احســان عرفانی از دانشــجوهای سابق 
شریف اســت که متالورژی می خوانده اما 
نیمه های دوران تحصیلش انصراف داده و 
رفته دانشگاه تهران، رشته ادبیات نمایشی. 
از سال 83 کار تئاتر را به طور جدی شروع 
کــرده و جوایز زیادی در جشــنواره های 
مختلف به دست آورده است. ازجمله جایزه 
دوم نمایشنامه نویسی جشــنواره تئاتر 
دانشگاهی در سال 91، بهترین کارگردان 
در همایش های کارگردانی مکتب تهران و 
نفر سوم جشنواره تجربه در بازیگری و دوم 

در بداهه.
روال کلــی کالس را کمــی توضیح 

می دهید؟
معموالً اول حدود نیم ســاعت نرمش می کنیم، 
بدن را گرم می کنیم و روی حنجره و صدای بچه ها 
کار می کنیم. بعد می رویم سراغ تمرینات تخیل و 
بداهه و حس گرفتن. روال کالس ثابت نیســت، 
چون کاًل 12 جلســه وقت داریــم و در این دوره 
فشــرده باید بچه ها هر چیزی را که الزم اســت 
یک بازیگر تئاتر بداند، یاد بگیرند. یکی دو جلسه 
روی شناخت بدن وقت گذاشتیم و بعدش رفتیم 
سراغ تمرکز، شخصیت پردازی، ریتم، ارتباط پیدا 
کردن با نقش و بازی روی صحنه. تقریباً نیمی از 
زمان کالس صرف این آماده ســازی ها می شود و 

بعد روی تکنیک های اجرا کار می کنیم.
عالوه بــر بازیگری قرار بــود دوره 
نمایشنامه نویســی و کارگردانی هم 

برگزار شود. از آن ها خبری نمی شود؟
دو سال پیش من اینجا کارگاه نمایشنامه نویسی 
برگزار کردم اما برای امسال، هنوز برنامه قطعی 
برای دوره هــای دیگر نداریم. راســتش کارگاه 
بازیگری اولویت بیشتری دارد چون هسته اصلی 
کانون را همین افرادی که بازیگری یاد می گیرند، 
تشکیل می دهند. یعنی بعداً با کمک چیزهایی 
که اینجا یاد می گیرند، خودشان ایده می دهند 
و خودشان هم می نویسند و کارگردانی می کنند. 
در همین کالس من از بچه ها خواســتم که یک 
متن کوتاه بنویسند و بیایند روی سن برای بقیه 
اجرا کنند. کم کم از دل همین متن ها، داستان ها 
و ایده های بهتر و پخته تــری به وجود می آید که 

برای اجرا می توانیم رویشان کار کنیم.
برای تابستان چه برنامه ای دارید؟ باز 

هم کارگاه برگزار می کنید؟
به احتمال زیاد نمی توانیم این تابســتان باز هم 
کارگاه داشته باشیم. اما همین دوره و تمرینات را 
ادامه می دهیم چون می خواهیم بچه ها به سطح 
خوبی از آمادگی برسند. قباًل کارگاه بازیگری 1 
و 2 را به طور مفصل داشــتیم و معموالً هرکسی 
که می خواســت برای اجرا آماده باشد، باید هر 
دو را می گذراند. حاال ما بایــد تمام نکات الزم را 

در همین دوره به طور فشرده با بچه ها کار کنیم.

دریچه هنـــــــــــــــــــــــــری

عکاس باشی

عکاسیبانورپردازیزیاد
اصطالح نورپردازی زیاد یا )High-key( اصطالحی اســت که به حالــت ویژه ای از لوازم 
رسانه ای مانند دوربین عکاســی، فیلم های آنالوگ و انواع نمایشگرها اطالق می شود. اما 
در عکاســی این نوع نورپردازی ابتدا صرفاً برای ایجاد تصاویر با کیفیت و بدون کنتراست 
شدید بود. بعدها هنرمندان به تأثیر بسزای نور، روشنایی و حضور سفیدی مطلق در حیطه 
هنرهای تجسمی پی بردند. تأثیری مســتقیم در ایجاد یک حس مثبت برای سوژه های 
هیجان انگیز عکاسی یا مجلل ساختن یک مجسمه در کنار زمینه روشن و سفید. این گونه 
است که امروزه بسیاری از عکاسان، هنگام ثبت یک عکس مدلینگ، گل، طبیعت و دیگر 
سوژه های لطیف، یک قاب بسیار روشن را برای ثبت خود ترجیح می دهند. همچنین شاید 
توجه کرده باشید که به مراتب ثبت یک لحظه شاد وسط ظهر زیر آفتاب شدید ساده تر از 
 )Low-key( هنگام غروب یا تابش آفتاب مایل است. الزم به ذکر است که اصطالحی با نام
نیز به نوعی از عکاسی اشاره دارد که در آن سایه های تیز و فضای خشن و پرکنتراست حرف 

اول را می زند و درمقابل حس شادابی، اینجا تأکید بر حس ترس یا خشونت است.
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آبگرفتگی
وخسارتباد

بیمارستانعرفان
شیما باقری روزی خســته و ترک خورده از 

تردد میان برودت کفر و حرارت ایمان، به خود آمدم و 
گفتم آیا وقت آن نرسیده اســت که به شیوه اولیاءاهلل 
عمل کرده پای در جای پای آن ها نهــم و دیگر دنده 
عقب نرفته و پله های نردبان سلوک را چهار تا یکی باال 
روم؟ پس با شور و شوقی وصف ناپذیر کتاب احواالت 
اولیا را دانلود کرده و مشــغول خواندن شدم: آن شیر 
درنده، آن شمشــیر برنده، آن بر هوا پریده، آن در دریا 
جهیده، آن هرگز بر پشتی نلمیده، از کفر و ایمان هر دو 

رمیده... فالن ابن فالن... .
با خویــش فکر کــردم که اگــر کتابی بــه ذکر من 
می پرداخت چونــم وصف می کرد؟ آن زخم بســتر 
گرفته از کثرت کپیدن، آن آب مروارید گرفته از شدت 
چتیدن، آن ســرگیجه گرفته از شدت نت گردی، آن 
غرقه در دنیای مجازی بینوا دختر شیرازی... . شرمگین 
از این کتاب ننگین به خواندن ادامه دادم و عهد کردم 

که آن کنم که آنان می کردند. 
تورقی کرده و خواندم که روزی شــیخ به غار اندر شد تا 
سی سال می بود که هیچ میلی از خوردنی و پوشیدنی 
و خواستنی بر خاطرش گذر نکرد. اما ناگاه ضعیفه ای 
که خدایش نبخشاید معلوم نیست از کجا از دم در غار 
عبور کرد و زیبایی شگفت انگیزش شیخ را به دم در غار 
کشاند. تا شیخ بیاید با پای سی ســال به خواب رفته و 
عضالت تحلیل رفته از جای بجنبد و تار عنکبوت های 
دم غار را کنار بزند، دختر رفته و شیخ سلوک سی ساله را 
باخته. پس مغبون به غار اندر شد و با سنگی تیز شروع به 
بریدن پایش کرد و پای را به بیرون پرتاب کرد تا خوراک 
شغاالن و گرگان شود. شــروع به خودزنی کرد که ای 
پای، سی ســال تمرگیدی و حال از پی پتیاره ای دوان 
شدی؟ اف بر تو. کالم که به اینجا رسید، قلم بشکست 
و فیوز پرید و نت قطع شد و من به این فکر فرو رفتم که 
حال بی غار و بی یار چگونه حرکتــی ژانگولر زده یکهو 
واصل شوم که از خوش حادثه پسری ناشناس در وایبر 
سالمی داد و اطالعات سجلی و پزشکیم را که شامل قد 
و وزن و سابقه بیماری بود پرسید. من نیز از جای جسته 
گوشی اپل بیچاره را که داشت مثل آدم برای خود شارژ 
می شــد از پنجره به بیرون پرتاب کردم و خیره بر دل و 
روده پخش شده بر آسفالتش گفتم ای گوشی، عمری 
در پی عشق مجازی اسباب راحتی ام را فراهم کردی. 
حال تو داغان شــوی به از اینکه مرا در دوزخ داغ نهند و 
ننگ داشتن این اپل به خوردن آن اپل اولین که پدرم 

آدم بر پیشانیم نهاد، اضافه گردد. 
دگر روز خواندم که شیخی تمام زن ها را از خود می راند 
و می گفت می خواهم ادامه سلوک دهم. من نیز به تبع 
او خواســتگاران را پرانده ادامه تحصیــل داده و دکتر 

شدم. 
دردســرتان ندهم، امروز اگــر کتابــم را بخوانی 
اینگونه خواهی دید: آن دختر ترشــیده، آن پوست 
بر استخوان پوشــیده، آن بیمار از ســوء تغذیه، آیا 
بیمار مغزیه؟ آن اپل شکن صاحب نوکیا، آن بی فّر و 
کیا، آن ورشکسته بی پالس، آن خاص الخواص، آن 
دکتر بیکار، آن با همه در پیکار، آن وایرلس واصل، 
آن اولین همراه بی ایرانســل، چند سالی اســت که 
در یکی از بیمارســتان های روانی پایتخت بستری 

است.

این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به بهار که کوتاه است و خواب آور. تقدیم می کنیم به گرمای تابستانه و   دلتنگی 
زمستانه اش. تقدیم می کنیم به همه قربانیان ترم های کوتاه و بی فرجه. تقدیم می کنیم به برنامه ریزان و استراتژیست های 
برنامه آموزشی دانشگاه. تقدیم می کنیم به استادانی که در بین ترم کالس را پیچاندند و در این هفته آخر که از قضا هفته 
شروع امتحان ها هم هست، کالس جبرانی با حضور و غیاب می گذارند. تقدیم می کنیم به دانشگاه که همه خوبی هایش 
را در این ترم برایتان گفتیم و همه بدی هاش را نشانتان دادیم. کاری هم نداریم چند چندیم. سر آخر هم تقدیم می کنیم 

به همه دانشجوهای بامحبتی که ما را در این ترم همراهی کردند. خداحافظ و ایام امتحانات به کام!

تقدیممیشودبه...

صفحـــــــه آخـــــــــر

۰915.4418: ســالم. چرا تو اعالم نتایج نظرسنجي 
اساتید، سؤالي که درمورد البي)نه به معني همکف!(

در دانشکده بود حذف شد؟!
   ســالم. این یکی از ســؤاالت بود که 
در اوایل نظرسنجی وجود داشــت، اما از آنجا که 
جوابش واضح بود و خیلی مورد توجه دوســتان 
قرار نگرفت، خود  به خود در اعالم نتایج حذف شد.

۰919.9815: الکي ســعي نکنید با مظلوم  ســازي و 
حاشیه ســازي حامد تأملي رو بولــد کنید. مطالبش 
اون قدري شــاخ نیســت که بــرا  آدما مهم باشــه 

سانسورش.
   همین که بابتش شــما گوشی مبارک 
رو از جیب بیــرون آوردید و اس ام اس 189 ریالی 

دادید، ینی مطالبش خونده می شه.

۰93۰.6912: دلخوشــیمون تــو خوابــگاه همین 
اینترنــت و دانلود فیلم بــود که اونم ازمــون گرفتن 
و محدودش کردن. فــردا پس فردا بــرق و گاز و آبم 

واسمون محدود مي کنن.
   تخت خــواب را زوج و فــرد، کولر و 

بخاری را هم جیره بندی می کنند... .

۰913.5619: سالم اینترنت خوابگاه گل بود به سبزه 
نیز آراسته شد. خواهشاً حرف ما را به گوش مسئوالن 
دانشگاه برسانید که از طال گشتن پشیمان گشته ایم، 
مرحمت فرموده همــان 60کیلوبایــت بي نهایت را 

برگردانید. ما قول مي دهیم استفاده صحیح کنیم.
   ممنون از ارسال صحبت هایتان.

۰915.4418: آقــا سفارشــي کار مي کنیــدا! من 

پرســیده بودم چرا ســؤال البي کردن تو دانشکده ها 
حذف شد از نظرسنجي چاپ نکردید. :|||

   یه بخش 15۰ کلمه ایــه که متعلق به 
خودتونه دیگه. اس ام اس ها هم با نظم و ترتیب در 

نوبت هایشان یک جا نشسته اند.

۰935.6435: آقا اون کونگ فو هست نه کوفگ فو! 
رشته ما رو اشتباه مي نویسي... . روزنامه دقت کن!!!

   شــما همانی نیســتی که سر کالس 
همش می گی: اســتاد اون به عالوه  است! استاد 
اینجا رو درس دادین قباًل! استاد شنبه که امتحان 

گذاشتید تعطیله، امروز امتحان بگیرید!

۰911.۰299: چن وقت پیش ســاعت 21 اومده بودم 
استاد معین دنبال دوســتم که تازه از شمال برگشته 
بود تا برسونمش خوابگاشــون، دوتا اراذل برام ایجاد 
مزاحمت کرده بودن. بعد که من خواســتم از خودم 
دفاع کنم، اسپري فلفل زدن تو چشــام، من چشامو 
گرفتم با قمه زدن تو ســرم. کل ســر و صورتم خوني 
شده بود، دوستم غش کرده بود. شمارو به خدا بررسي 

کنین.
   مــا از دانشــجویان و بقیــه جامعه 
شریفی درخواست داریم در این روزهای نزدیک 
امتحانات مراقب کیف و لپ تاپ خود و همچنین 

اراذل محل باشند.

۰919.3723: اگه چاپ روزنامه شــریف رو هفته اي 
یک بار کنید، محتوا بهتر مي شه.

   او ن وقت می شه هفته نامه که!

۰937.8872: ســالم. اوالً که دمتون گرم، دوماً که 

یه مصاحبه اي چیزي با مســئولین امــور خوابگاه ها 
انجام بدید درمورد دانشجویاني که از 8ترم بیشتر نیاز 
به خوابگاه دارن، مثاًل 5ساله ها. ســوماً که چرا حامد 
تاّملي وقتي داشت اسم سریال ها رو مي آورد اوالً چرا 

game of thrones رو نام نبرد و دوماً مي خند؟!
   ســالم، اوالً دم خودتــون گرم که 
پیامک دادین. دومًا واقعًا حرفتون حقه. ایشاال از 
ترم جدید امیدواریم معضل خوابگاه برای ســال 
پنجمی  ها حل بشه، ســومًا، اوالً دوس نداشته، 

سومًا دومًا پس چی فکر کردین؟

۰938.72۰1: چرا سایت امور تغذیه غیرفعاله؟! این 
هفته غذا نداشتیم حتی!

reserve.dining. از سال گذشــته   
sharif.ir فعال شده و االن یک هفته است قبلی 
غیرفعال شــده و توی اخبار روزنامه هم به این 

موضوع اشاره شده که مبادا کسی گرسنه بماند.

۰921.3۰79: با توجه به فرارسیدن فصل امتحانات 
این هفتــه رو به جاي فرمودن عرایــض گهربار کمي 
سکوت کرده روزنامه را سفید چاپ کنید تا حداقل به 

درد چرک نویس خلق اهلل بخورد... .
   دفعه بعدی موقع پیامک نوشتن، اون 
جاهایی رو که باید بخندیم عین سریال دوستان 

و... صدای خنده بذار!

۰912.5231: ســالم . چرا نرخ خودکشــي دانشگاه 
این قدر پایین اومــده. اصاًل دیگه دانشــجوها دنبال 

ماجراجویي نیستند.
   دهه هفتادی رو چه به خودکشــی؟ 

سطح خوشحالی مردم باالتر اومده.

عکس و مکث
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