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اینکه مدام  کشوررا  نه  زا،  اقتصاد مولد و اشتغال  اقتصاد مقاومتی یعنی یک 
وابسته به خام فروشی نفت کنیم و مقداری را مستقیما از درآمد ملی بدون 

برنامه و توجیه منطقی به مردم بدهیم تا شکاف طبقاتی در جامعه پر شود.
اقتصاد مقاومتی یعنی دولت و مردم تواما در تنظیم کردن رابطه میان درآمد 
ملی و رفاه ملی شروع به همکاری کنند تا در یک برنامه دراز مدت با کمک به 

تولید داخلی بتوانیم از وابستگی به نفت نجات پیدا کنیم.
باید برطرف شود که وظیفه  نظام مالی و پولی ما دچار نقص هایی است که 
مجلس است. نظارت ها دقیق و شفاف نیست و به تبع از آن  مالیاتی هم در کار 

نیست  و دالل ها و بانک ها می شوند حاکمان امروز جامعه.
در سر یک چهارراه می بیند یک طرف بنر زده اند سال حمایت از کاالی ایرانی، 
این  تبلیغ فالن کاالی خارجی! خوب  اند  زده  بنر  دیگر همان چهارراه  طرف 

یعنی چه؟ 
تولیدملی 3 زیرشاخه دارد: صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات. که اگر ما به 
ازای ریالی برایشان در نظر بگیریم می شود درآمد ملی، درآمد ملی موجب می 
شود که دولت ها ماموریت پیدا کنند که به تامین رفاه ملی بپردازند، تامین 
مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و آموزش از اولویت ها در این سیر است، اما در 
کشور ما سبد رفاه مردم از طریق خام فروشی نفت پر می شود نه درآمد حاصل 
از تولید ملی خودمان، نفت را خام می فروشیم و مستقیم در سبد رفاه مردم 

می رزیم، نفتی که قیمت و میزان تولیدش دست ما نیست.
هر دولتی بعد از جنگ آمد وابستگی ما را به نفت بیشتر کرد.

در حوزه  آیا  اقتصادی حل شود!  تا مشکالت  کنیم  مذاکره  رفتیم  گویند  می 
مسکن ما نیازی به مذاکره داریم؟ ما می خواهیم زمین وارد کنیم از خارج؟ می 
خواهیم سیمان و خاک و آجر وارد کنیم؟ اگر همین صنعت مسکن در کشور 

فعال شود بین 11 تا 13 درصد اشتغال زایی صورت می گیرد!
کشور امروز توانایی خودکفایی در قسمت اعظم صنایع غذایی را دارد از برنج 
تا چای، چرا دولت ها اجازه واردات این کاال را می دهند، چرا کاالیی را که 
ما خودمان تولید می کنیم، خودمان مصرف نکنیم و اینجاست که جمله امام 
ادعای  تواند  نمی  است  وابسته  دیگری  به  غذایش  که  ملتی  شود:  می  هویدا 

استقالل سیاسی کند!

به دلیل سو مدیریت در سطح کالن کشور، شکاف عمیق طبقاتی به وجود آمده 
ما هم شاهد جنبش  زودی  به  نشوند،  بیدار  از خواب  اگر مسئولین  که  است 

99درصدی علیه 1 درصدی سرمایه دار خواهیم بود.
اقتصاد مقاومتی را باید از خودمان شروع کنیم، از خانه تا دانشگاه ، به طریقی 
که می توانیم به تولید ملی کمک کنیم، سعی کنیم کمتر اسراف کنیم، جلوی 
اتالف انرژی را بگیریم، کاالی ساخت داخل مصرف کنیم که آینده ی اقتصادی 

ما در گروی عمل به اقتصاد مقاومتی است.
تبیین سیاست های بلند مدت از سوی رهبری سال 74 صورت گرفته است، اما 
چرا تا به امروز هیچ اقدام عملی صورت نگرفته؟ وابستگی ما به خام فروشی نفت 

بیشتر شده است و این خود عامل رکود و تورم در اقتصاد است.
صندوق توسعه ملی که قرار بود در یک سیاست بلند مدت ما را از شر وابستگی 
به خام فروشی نفت رها بخشد که امروزه کمک حال ولخرجی دولت ها شده 

است !
غرب زده ها به همان غرب و آمریکا هم که نگاه کنند می فهمند که اقتصاد 
درهای باز، محکوم به شکست است. ترامپ هم فهمیده که باید در کشورش 
کارگرش آمریکایی باشد، غذای مردمش تولید کشور خودش باشد اما در کشور 
ما عده ای هنوز به این درک و فهم نرسیده اند و خود را با آمار های صندوق 

بین المللی پول گول می زنند.

 

|  اکرم اسد بلند _ شیمی   |

| مسعود آراوند _ اقتصاد |

 امسال سال خوبی خواهد شد ...
حمایت کردن!

  این فعل به خودی خود انرژی و انگیزه را در انسان روشن می کند و کسی یا چیزی که مورد حمایت قرار می گیرد؛ اگر تاکنون مظلوم بوده؛ ازاین پس با 
وجود حامی، پرتالش تر و با انگیزه تر از قبل پیش می رود.

حاال این فعل خوب شده است فعل نام امسال ما ... حمایت از کاالی ایرانی ...
فعلش که مشخص است و ملموس... می ماند بقیه ی جمله.

کاال را که هرکس به اندازه نیازش حمایت میکند...
پس نکته ی دیگر در این جا غیرت ایرانی و حس ملی گرا بودن اوست که از قدیم نیز االیام زبانزد بوده است.

از کاالی ایرانی حمایت می کنیم. این حمایت کردن اما یک ویژگی خاص دارد ...چه؟!
ویژگی اش این است که سود این حمایت به حامی برمی گردد.

این نوع حمایت کردن در واقع قرض الحسنه است... باقیات الصالحات است...کاالی ایرانی اگر حمایت شود، یعنی کارخانه ای دیگر تعطیل نمی شود و این 
یعنی کارگر ایرانی سربلند است.

و با یاری خدا و اگر همت همگانی باشد ؛ بزودی بیکاری جای خود را به پویایی در کشور خواهد داد.
)وظیفه ما اطاعت است و این بار تعصب وار اطاعت میکنیم و از کاالی ایرانی حمایت میکنیم.(
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انقالبیسینمای اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد مولد و اشتغال زا
نقدی بر فیلم های به وقت شام، التاری و  انیمیشن فیلشاه

 سر یک چهارراه می بیند یک طرف بنر زده اند سال حمایت از کاالی ایرانی، طرف 
دیگر همان چهارراه بنر زده اند تبلیغ فالن کاالی خارجی! خوب این یعنی چه؟ 

امام خمینی:
ملتی که غذایش به دیگری 

وابسته است نمی تواند ادعای 
استقالل سیاسی کند!

عمیق  زخم  یک  روی  مهدویان  محمدحسین  فیلم 
دست گذاشته بود، یک درد و یک معضل. فیلمش 
واقع بینی داشت اما آرمان خواهانه بود، مبارزه می کرد، 
زشتی را پس می زد. این فیلم بر طبق گفته ی داوران 
بایکوت  انتقام  و  ترویج خشونت  خاطر  به  جشنواره 
و  مذاکره  فیلم ها  در  بودند  داوران مشتاق  گویا  شد 
گفتگو ببینند. جالب اینکه التاری شباهت زیادی با 
فیلم »قیصر« مسعود کیمیایی )فیلم محبوب اهالی 
با  اما  بود  التاری  قیصر  »موسی«،  و  داشت  سینما( 
و  می آمد  مسجد  از  میخانه  به جای  که  تفاوت  این 
بر لب داشت.  بر آمریکا  به جای عیاشی فریاد مرگ 
شد  بایکوت  خشونت  خاطر  به  التاری  واقعاً  اگر 
گرفت؟  جایزه  چرا  زده  زنگ  کوچک  مغزهای  پس  
بود  اجتماعی  عدالت  راه سینمای  در  قدمی  التاری 
دیگر  فیلم های  پشت  ما  روشنفکری  سینمای  که 

جشنواره پنهانش کرد.
اما التاری و حرف های داوران پیرامونش، موضوعی

به وقت شام، فیلمی که حاتمی کیای قبلی را کمتر 
و  شعارها  روی  زیادی  مانور  نه  می بینیم.  آن  در 
ایثار و  سمبل ها می دهد و نه بوی خاصی از فضای 

مردانگی »دفاع مقدسی« به مشام می رسد.
شاید این دور شدن از فضای شعارها و نمادها خوب 
به نظر برسد ولی کاش کارگردان فضای مناسب تری 

را جایگزین آنها کرده بود.
به  باشد  حرم  مدافعان  درباره  آن که  از  بیش  فیلم 
کاراکتر  دو  است.  پرداخته  دواعش  چهره  نمایش 
مدافعان  نماینده  فیلم،  ایرانِی  دل نشین  نه چندان 
و  پدر  )به عنوان  باهم  که  کاراکترهایی  بودند.  حرم 
ارتباط حسی خوبی نگرفته بودند. گریمشان،  پسر( 
ارتباط  و  نمی کرد؛  باورپذیر  را  پسری  و  پدر  رابطه 
زیادی از سمت مخاطب با کاراکترهای ایرانی برقرار 
نمی شد تا دلت برایشان بسوزد یا قهرمان بدانی شان. 
شاید هم این دل نشین نبودن، حاصل نگاه واقع بینانه 
کارگردان به مسئله است که غربت دوست نداشتنی 
اوایل حضور  در  مدافعان حرم، خصوصاً  واقعی  ولی 

ایران در سوریه را به تصویر می کشد.
فیلم سعی در نمایش چهره ای از داعش دارد. هرچند 
بیننده شک می کند که آیا داعش این شکلی بوده؟ 
شده،  داده  نشان  فیلم  در  که  طوری  داعشی ها  آیا 

احمق و ]کمی[ کاریکاتوری بودند؟
فیلم تا جایی که در اختیار حاتمی کیا بود، ازلحاظ 
بزرگ  باکارهای  قیاس  قابل  و شاید  فوق العاده  فنی 
هالیوودی بود. به قول فراستی؛ از ویژگی های فیلم، 
حوادث  نکشیدن  رخ  به  خوب،  به شدت  دوربین 
و  است  درجه یک  تکنیکی  فیلم  یک  درمجموع  و 
ابراهیم  فیلم،  این  با  ایران  فیلم ساز  تکنیکی ترین 
او  کاری  از حیطه  فیلم  وقتی  ولی  کیاست.  حاتمی 
خارج و وارد بخش جلوه های ویژه می شد، افت فنی 
محسوس بود. حاتمی کیا مثل دفعات قبل، جسورانه 

سراغ سوژه مهمی رفته.

بهتر می بود در جهانی که حتی هند  هرچند شاید 
درباره نبرد با داعش فیلم می سازد و اسطوره سازی 
موضوع  این  سراغ  زودتر  ایران  سینمای  می کند، 
رویکرد  با  )البته  فیلم هایی  چنین  باید  می رفت. 
صحیح و مستقیم نسبت به مدافعان حرم، با همان 
آیندگانمان  و  شوند  ساخته  رشادت ها(  و  اعتقادات 
بدانند و بفهمند که برجهان چه گذشته و بازیگران 

اصلی اتفاقات چه کسانی بوده اند.
درنهایت؛ با همه انتقادهای باال و با توجه به این که 
فیلم، پروژه طوالنی و سنگینی بوده، در سطح ایران 
مجموعاً  و  مهم  و  فاخر  موضوعی  با  رده باال؛  فیلمی 

باکیفیت به شمار می رود.
با  و  این فیلم، »سینما« خواهید دید  با دیدن  شما 
تماشای »سینمای رشد یافته ایرانی« لذت خواهید 
برد؛ و نویسنده معتقد است جایزه بهترین کارگردانی 

حق حاتمی کیا بوده است.

 قدیمی را به یاد می اندازد که فرم یا محتوا؟ کدام 
سال هاست  می دهیم؟  جایزه  کدام  به  است؟  مهم 
دیگر  جریانی  و  محتوا  می گوید  اهمیت  از  جریانی 
شاید  هم  مخالف  جریان  استناد  می کند.  مخالفت 
یک تقلید کورکورانه از فستیوال های معروف آلمان 
و فرانسه و آمریکا است؛ بگذریم که چگونه می شود 
که فیلم هایی مثل »زندگی ادل« که بیشتر به آثار 
پورنوگرافی شبیه اند تا آثار سینمایی در جشنواره ی 
کن جایزه می گیرند یا این که در بین فیلم های خوب 
سال 2012 اسکار چگونه می شود که »آرگو« اسکار 
بهترین فیلم سال را می قاپد. از بحث تخصصی فرم 
یا محتوا بگذریم و به همین حرف خطاب به داوران 
را  ما  اگر  که  بگویید  »جمالتی  که  کنیم  بسنده 

ناراحت کرد الاقل خشمگین مان نکند. «

انیمیشن فیلشاه یک  طراحی گرافیکی فنی و بصری 
سروگردن از سایر آثار ساخته شده تا کنون باالتر است 
و سازندگان هم به خوبی به این برتری باور دارند. نشان 
دادن افکت های سخت گرافیکی همچون آب و آتش 
در همان صحنه های آغازین فیلشاه یک قدرت نمایی 
استانداردهای  به  هم  انصافا  که  می شود  محسوب 
از  جهانی بسیار نزدیک شده است. رندر کردن بیش 
خارجی  کشورهای  در  فیلشاه  سکانس های  از  نیمی 
نظیر اوکراین صورت گرفته و این مساله باعث تقویت و 
عدم مشکالت گرافیکی در طول مدت زمان انیمیشن 

شده است.
زند،  بهرام  همچون  حرفه ای  صداپیشگان  از  استفاده 
به  هاشمی  بهمن  و  طهماسب  ناصر  شکوفنده،  زهره 
جای استفاده از بازیگران سینمایی )کاری که به عنوان 
انیمیشن جمشید و خورشید صورت گرفت  مثال در 
و چندان جواب پس نداد( کیفیت صداپیشگی را در 
باال برده است. اکثر طنز موجود در  فیلشاه به شدت 
است چرا که  آن  دوبلوران  به عهده  فیلشاه  انیمیشن 
موقعیت های  یا  و  استیک  اسلپ  کمدی  صحنه های 
خنده دار دیگر کمتر در فیلم به چشم می آید. دوبلوران 
به  خوبی  به  را  خود  صدای  توانسته اند  مجموعه 
کاراکترها قرض بدهند و البته در این بین جای صدای 
برخی از دوبلوران جدید و حاذق انیمیشن کشور هم 

خالیست.
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امر  این  داد.  ادامه  خود  تحرکات  به  ارزی  نوسانات  که  گذشته  روزهای  طی 
موجب نگرانی هایی در بین مردم شد که پیامدآن؛ تجمع دالالن دالر دربازارها 

و داغ شدن تب احتکار دالرو... بود.
برخی این نوسانات را ناشی از بازی های عرصه بین الملل دانسته و مانند آقای 

جهانگیری گفته اند :» این نوسانات به دلیل این 
بینند  می  دراین  را  خود  نان  ای  عده  که  است 
چنان  باقی  هم  درکشور  موجود  اختالفات  که  
بماند. اما این تالطم مقطعی وناشی از عوامل غیر 

اقتصادی است! 
تنگنای  درهیچ  و  نیست  نگرانی  هیچ   جای 

اقتصادی نیستیم «
نگران  مردم  اند:  گفته  سیف  آقای  همچنین 

نباشند بانک مرکزی به اندازه کافی ارز دارد!
اما این بار بانک مرکزی اعالم کرد: مردم مقابل 
متقاضیان  به  دالرفقط  نکنند  تجمع  ها  صرافی 

قانونی تعلق میگیرد!
اعالن  تمام  کردند  احساس  مردم  که  بود  اینجا 
حتما  وباید  بوده  معکوس  اعالن  گذشته  های 
ارز  بازار  وتحوالت  آمده  پیش  وضعیت  نگران 
باشند! شنیدن خبر همانا و هجوم دالالن ارزهمانا!

البته باید درمواردی هم انصاف بخرج داد چرا که هنگامی که اعالم  شد همه 
صرافی ها به کارخود  مشغولند ودالر می فروشند اما عمال صرافی های محدود 
اینکه  بانک مرکزی بودند دالر می فروختند و علی رغم  آنها هم صرافی  که 
با این نرخ فروخته  نرخ خرید وفروش اعالم شده ۴۲۰۰ تومان بود اما عمال 
نمی شد. درموردی که سخنگوی دولت عنوان کرد نوسانات ارزی کل اقتصاد 

این  که  گفت  باید  دهد!  نمی  قرار  الشعاع  تحت  را 
نوسانات درکوتاه مدت وبلند مدت رشد اقتصاد کشور 
و همچنین تجارت کشوررا تحت تاثیر قرارمی دهد و 

به دلیل این  که عرضه ارز درکشورما در انحصار دولت و بانک مرکزی است 
ارز  نوسانات  ایران  اقتصاد  اصلی  دغدغه 
است شاید نوسانات ارزی بر صادرات اثر 
کمتری داشته باشد اما این تاثیر درحوزه 
های  کاال  قیمت  و  بوده  بیشتر  واردات 
راه  تنها  داد  خواهد  افزایش  را  وارداتی 
است  این  اقتصاد  رشد  به  رسیدن  برای 
که نرخ ارزرا کنترل کرد! رشد اقتصادی 
نیازمند کنترل و مدیریت بازاراست چرا 
باید  کشورمان  برای  توسعه صادرات  که 
اقتصادی  رشد  تا  شود  کنترل  ارز  نرخ 
است  بدیهی  بیاید،  دست  به  پایدارتری 
بایست  می  حساس  شرایط  دراین  که 
و  مرکزی  بانک   قبیل  از  ارگانها  تمامی 
و  ها  نقش  خوبی  به  باید  اقتصاد  وزارت 
وظایف خودرا در جهت تنظیم بازار  ایفا 
ها  ریزی  برنامه  نیازمند  امر  این   کنند 
تا  است،  خصوصی  و  دولتی  دربخش  وانتظارات  ها  واهداف  اولویت  وتعیین 
حداقل  به  ارزی  نوسانات  گرفته  صورت  های  ریزی  برنامه  همین  درراستای 

ممکن نزول پیدا کند!

    نقش شورای صنفی در تحقق حقوق دانشجویان چیست؟
شورای صنفی در تحقق حقوق دانشجویان ]باید[ پیگیر مطالبات آن ها باشد. 
هدف شورا افزایش تعامل بین دانشجو و بدنه مدیریتی دانشگاه است؛ ]که در 
آن[ دانشگاه به کمک نیروهای جوان به اصالح رویه های خدماتی اش بپردازد.

      دلیل خرابی کولر خوابگاه دختران در سال گذشته چه بود؟
حضرت  خوابگاهی  مجموعه 
نیازمند  )س(  معصومه 
در  است.  اساسی  بازسازی 
تعمیراتی  گذشته  دوره های 
برخی  ولی  گرفت  صورت 
علت  به  اساسی  کارهای  از 

کمبود اعتبار انجام نشد.
تعمیرات اساسی زمان زیادی 
دلیل  همین  به  می خواهد، 
حضور  در  کار  انجام  فرصت 
چه کارش  نبود.  دانشجو 
دانشجو  باید  یا  می کردیم؟! 
را از خوابگاه بیرون می بردیم 
باید  یا  نداشتیم!  جایی  که 
می ماند تا امتحانات ترم تمام 

می شد.

       بعد از تمام شدن ترم 
چه اقداماتی انجام شد؟

زیرسازی  به  سرعت عملیات 
را شروع کردیم. در سه بلوک 
نصب  کولرگازی  مجتمع  از 
ترانس،  کار  این  برای  شد. 

تجهیزات و شبکه برق برای بلوک ها تدارک دیدیم. توانستیم مقدار زیادی از 
مشکالت سرمایشی را برطرف کنیم، البته نه به طور کامل.

       آیا با تعمیر و نگهداری به موقع دستگاه های سرمایشی فرسوده نمی توانستیم 
از چنین پیشامدی جلوگیری کنیم؟

انجام  اساسی است که هرساله  نگهداری دستگاه ها یک موضوع  و  بله-تعمیر 
می شود. هرچند ما تالش خود را می کنیم، اما نواقصی هم وجود دارد؛ برای 

انجام کار به سرمایه، تجهیزات و نیروی انسانی ماهر نیازمندیم.

       راجع به پل هوایی خوابگاه دختران کمی توضیح دهید؛
با توجه به مسائل امنیتی پیش آمده برای دختران، در تعامل با شهرداری قرار 
شده است که پایه های پل به داخل دانشگاه و مجتمع جابجا شوند. این کار در 
حال انجام است. دانشجویان شاید بتوانند ظرف یک ماه آینده ]مستقیم[ از 

خوابگاه به دانشگاه و بالعکس تردد نمایند.
 

 در مورد مسائل امنیتی اطراف دانشگاه به ویژه زورگیری ها توضیح دهید. آیا 
تاکنون از فرمانداری تقاضای تأمین امنیت نموده اید؟

مسائل  ]دیگر[  و  خوابگاهی  دانشجویان  ماشین های  از  سرقت  زورگیری، 
امنیتی را بارها در استانداری و فرمانداری مطرح کرده ایم که باید در اطراف 
همچنین  باشد.  حضورداشته  پلیس  نیروهای  پسران  و  دختران  خوابگاه های 

پیگیر نصب چراغ روشنایی در مسیر خوابگاه ها هستیم.

و  بهداشت  وضع  بهبود  برای      
نظافت خوابگاه ها و همچنین مبارزه 
اقداماتی  چه  صحرایی  موش های  با 

صورت گرفته است؟
زدایی  موریانه  و  زدایی  پیگیر موش 
به  توجه  با  که  بودیم  خوابگاه ها 
مجتمع ها،  در  دانشجویان  حضور 
گرفت.  قرار  اولویت  در  زدایی  موش 
عملیات   ۹۷ نوروز  تعطیالت  در 
سمپاشی صورت گرفت؛ هرچند این 
کار نیاز به تداوم و استمرار دارد. از 
)آلتراسونیک(  پیشرفته  دستگاه های 
هم اگر استاندارد بهداشتی را داشته 
سالمت  برای  مشکلی  و  باشند 
نیاورد می توان  به وجود  دانشجویان 

استفاده نمود.
 

    بعضی از دانشجویان به گران فروشی 
بر  نظارت  بوفه ها معترض اند؛ متولی 

بوفه های دانشگاه کیست؟
مسئولیت نظارت بر بوفه ها همزمان 
بر عهده معاونت دانشجویی و خدمات 
وجود  گزارشی  اگر  است.  دانشگاه 
داشته باشد قطعاً پیگیری می کنیم. دانشجویان می توانند تخلفات احتمالی را 

به دفتر مدیریت دانشجویی گزارش دهند.

      چرا باوجود استفاده از مواد اولیه مناسب، کیفیت غذای سلف ها نامطلوب 
است؟

سیستم  این  کیفیت[  بهبود  ]جهت  است.  دستی  ما  غذای  پخت  سیستم 
برای خرید  رفاه  انجام شده حمایت صندوق  پیگیری های  با  باید اصالح شود. 
تجهیزات یک آشپزخانه صنعتی پز حاصل شده است. اگر سیستم پخت اصالح 

شود بسیاری از مشکالت کاهش می یابد.
 

     کالم آخر:
انشا اهلل این فرصتی که در اختیار معاون دانشجویی است، برای خدمت تلقی 
شود و دانشجویان این احساس را داشته باشند که معاون دانشجویی به دنبال 

افزایش خدمات است اما در حد توانش. حال بنده باشم یا هرکس دیگر.

ارز درتب وتاب رسیدن به کمال است...
گزارشی از وضعیت نوسانات ارزی در روزهای گذشته

                                                                                
                                                           

سال ۱۳۹۷ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری شده است این نامگذاری بی دلیل نیست زیرا با حمایت از کاالی داخلی 
میزان تولید در کشور افزایش می یابد و میزان بیکاری و رکود در جامعه کاهش می یابد. 

برای تحقق شعار حمایت از کاالی ایرانی ۳ گروه  در کشور باید نقش خود را در راستای اهداف این شعار به خوبی ایفا کنند.
گروه اول: دولت و همه نهادهای سیاست گذار زیر مجموعه دولت

گروه دوم: تولید کنندگان
گروه سوم: مردم

در طول تاریخ اقتصادی کشورها نیز موارد مشابه زیادی بوده که کشورها با وضع قوانین و مقررات واردات، به حمایت از کاالی داخلی پرداخته اند.
در جهان امروز داشتن قدرت جهانی بستگی به اقتصادی قوی دارد و این امر بدون تولید داخلی امکان پذیر نیست .

اخیرا نیز شاهد بودیم که کشورهایی که معتقد به تجارت آزاد هستند با وضع قوانین و تعرفه های سنگین بر کاالهای وارداتی که تشابه داخلی دارند گام هایی 
را در جهت حمایت از تولیدات داخلی کشور خود برداشته اند. پس ایران تنها کشوری نیست که قدم هایی در راستای حمایت از کاالی داخلی برداشته است 
برای نمونه کشورهای اروپایی و حتی امریکا در سال های اخیر شاهد حرکت ها و اقدامات ملی حمایت از کاالی داخلی بوده اند مانند خروج آمریکا )دولت 

ترامپ( از عهد نامه پاریس ، افزایش تعرفه واردات از اروپا و چین و کنترل شدید مرز مکزیک می باشد.
از اقدامات انجام شده در اروپا جهت حمایت از توالید داخلی نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ، اقداماتی از طرف آلمان جهت جدایی از اتحادیه اروپا و اقدامات مشابه دیگر در خیلی از کشورهای اروپایی نشان از عزمی راسخ 
از طرف کشورهایی توسعه یافته جهت حمایت از تولیدات داخلی می باشد.

در کشور ما نیز نهادهای حکومتی باید با وضع قوانین و مقررات، نظر بر اینکه تولیدات با کیفیت و با قیمت مناسب به بازار مصرف وارد شوند و صاحبان بنگاه 
_های تولیدی با تولید کاالی با کیفیت و مردم با مصرف کاالهای ایرانی از تولیدات و کاالهای داخلی حمایت کنند تا اقتصادی قوی و کار آمد داشته باشیم و 

با محقق شدن این امر بسیاری از مشکالت کشور از جمله بیکاری ، تورم و.. برطرف شوند.

| عاکف _  علوم سیاسی|

| سعید مراقی _  اقتصاد | | صادق احمدی  |
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ایرانیحمایتاز کاالهای

گپ و گفتی خواندنی با دکتر هوشمند؛ 
معاون سابق دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز 



    اهمیت نماز
هر چه قدر نماز اول وقت دیرتر شود تلخ تر می شود

| یوسف شیخی_ روانشناسی |

دانشجوی روانشناسی ام، مدتی در بلوک نخل بودیم...
چندین بار کولرمون خراب شد، خالصه دیگه تاب نیووردیم و به هر دردسری بود اتاقمون رو عوض کردیم.

بعد چیدمان و تموم شدن کارامون حین اینکه داشتم از تخت جدیدم با شوق همراه با خستگی باال می رفتم، یه جمله زیبا توجهمو جلب کرد!
اون جمله به نقل از آیت اهلّل بهجت بود که نوشته: نماز مانند لیمو شیرین است، هرچه قدر نماز از اول وقت دیرترشود تلخ تر می شود و در ادامه چنین آمده بود 

که هر که عادت به تأخیرنمازکرد خود را برای تأخیر در امور زندگی آماده کند، تأخیر در ازدواج، در اشتغال، درتولد اوالد و تأخیر در سالمتی.
هرقدر امور نمازت منظم باشد امور زندگیت تنظیم خواهد شد. این جمله بعد این همه خستگی مثل یه چایی داغ بهم چسبید وبا کلی شوق عکسشو گرفتمو 

و برا داداشم فرستادم.
بعد این قضیه یکم توی فکر رفتم ویادم به سخن دکتر مرعشی افتاد که سرکالس راجب نماز می فرمود که: دلیل نماز مکرر پاک شدن وطاهر شدن ما پس از 

آلوده شدن ماست، مثل اینکه کثیف بشیم و حمام بریم.
نماز هم پیشگیریه هم درمان، هم از پلیدی ها جلوگیری میکنه و هم پلیدی های قبلی رو پاک میکنه البته بگم که نماز واقعی نه نماز قالبی و ظاهری وهرچقدر 

نماز اول وقت باشه تازه تر و مؤثرتره.
یادمه یه روز از بنده خدایی پرسیدن که: ما میدونیم نماز باعث آرامش انسانه اما بعضی وقتا یا کال از اشخاصی می شنویم که نمازشون تأثیری به حالشون نداره 

چرا اینجوریه؟
جواب داد که: شما اگه سیم شارژر گوشیتون قطع باشه گوشیتون شارژمیشه؟

گفتن خب معلومه که نه!!
گفت: قضیه همینه! توی ارتباط با خدا اشکالی هست، که تأثیری نمی بینین، پس بگردین اشکال کار رو پیدا کنین به قولی یه جای کار میلنگه، تا این سیمه 
نباشه گوشیه شارژ نمیشه پس ما تا خالص و سالم نباشیم تأثیرش هی کم میشه یا اونقدر شیطان بر قلب ما غالب شده که جایی برای خدا نذاشتیم، پس اول 

خلوص واینکه بخواییم قلبامون پاک بشه، سمت نماز بریم.

یَف... ؛ الَة و َآتَُوا الَزكاَة و ََقروا الضَّ پیامبر اكرم)ص(ال تَزاُل اُمَّتی بَِخیٍر ما تَحابّوا َو اَقاُموا الصَّ

اّمتم همواره در خیر و خوبی اند تا وقتی كه یكدیگر را دوست بدارند، نماز را برپا دارند، زكات بدهند و میهمان را گرامی بدارند...

و جوانمردی خز شده.  معرفت  دیگر  حاال 
هر که راست بگوید بچه مامانی است. هر که 
بی  بماند  است. هر که خوب  امل  برود  راست 
صفاست. هر که بد نباشد بی کالس. حاال دیگر 
این یکی آن یکی را، شاید هم خودش را کراش می 
بلکه  باشد  داشته  دوست  نباشد  بلد  که  این  نه  کند. 
با  با دیگران،  بازی کند.  نمی خواهد. دلش می خواهد 

با  کالسیش،  هم  آبروی  با  خودش. 
حیثیت هم کالسیش.

یادم هست زمانی را که محبت  خوب 
حرمت داشت. 

قلب ها وسعت، اما نجابت داشت. 
خوب یادم هست: "جزوه آیا دارید؟" 

"پاسخ این یکی را شما می دانید؟"
حرف ها کم بود با شما در ابتدا و فعل جمع در انتها. صدا کردن ها به اسم فامیل 
بود و آقا و خانم در ابتدا. حاال اما همه چیز فرق کرده. بد هم فرق کرده. خبری 
نه از محبت هست، نه از نجابت. نه از "شما" ها، نه از متانت. این ها هستند اما 
کمیاب، گاه حتی نایاب. حاال دیگر اگر جا در کالس نباشد جایشان را به یکدیگر 

نمی دهند. برای هم صندلی نمی آورند. مدام زیر پای هم را می کشند.

 مدام حال هم را می گیرند.
دلش می خواهد سر کار بگذارد. هم دیگران، 

هم خودش را. حیا را خورده، آبرو را قی کرده. 
من  که  گرفته  دستش  تابلویی  که  این  خالصه 

دیگر پایبند هیچ چیز نیستم.
حاال دیگر نوبت خوبان است. تکلیف محترمان است. 

به جای خندیدن  کنید شیوه شماها چیست؟  روشن 
برایتان  کنید  روشن  کراشرها،  تشویق  و 

است،  عزیز  محبت  دارد،  حرمت  دوست 
و  کنید شوخی حد  روشن  دارد.  عزت  عشق 

حساب دارد، طنز شیوه اش معلوم، هجو غربت 
ترک  با  است  این  عزیزانم  همه  از  انتظارم  دارد. 

گروه های این چنینی شخصیت و ارزش خود را به 
عنوان یک انسان فرهیخته ارج بگذارند. مطمئن هستم 

ناامید نخواهید شد. می دانم قدر خود را می دانید و  فرق رذالت و متانت 
را خوب می فهمید.

درکلبه چوبی کنار رود؛
در آن لحظه که باد نفسش بند آمده بود...

مهتاب در میان رود افتاده بود...
و قاصدک بربوته ای نشسته بود...

باران زده بود..
شکوفه بردرخت...

و صدایی به گوش شب میرسید ...ازجنس نور
بیداری از صبح زودتر رسیده است  و بهار در راه...

                                                          
                                                                   آرزو سپهر

هی شعله می کشد این باورم هر روز
اما حیف از نامردمانی که رنگ از رخ مردمان ربوده اند

خوب از بد را چنان بهم گره زده اند...
که سودای آن عجب سخت است

می گفت حرف های نگفته بسیاری
در گلویش جا خوش کرده بود

و گلویی که نبض نمی زد
حجم سکوت بر زبانم سنگینی می کند

دستی که این بار مرز خوب ، بد را حصار کشید
این بار صدایمان از پیله سکوت به درآمد

نه حرفی پس، نه حرفی پیش
دستان تو

نتوانست قصه را چنان که تو خواستی تمام کند
                                                                      

                                                                        سعید شکاری

اینجا 
حوالی ما شب است

نه باغ های ما بار می دهند
نه باران به کویر خشک دلمان می بارد

سفره های ما 
مثل دستانمان خالی ست

باقیمانده ی ناهار
شاممان می شود...

اینجا 
حوالی ما شب است

نه بر شاخه ی تنهاییمان
پرنده ای می نشیند

که از آوازش 
نشان خوشبختی بگیریم

نه در جوی خشک زندگیمان
سیبی جاری ست

تا سمت یاری را بیابیم...
اینجا 

حوالی ما شب است
ماه از سمت ما سر می زند

ولی برای جشن شما
آفتاب از پشت بام ما پر می زند

ولی برای باغ خوشبختی شما
حاال که حوالی ما شب است

 وسوی شما نور
حاال که باد به گندم زار دلتان می وزد

حاال که خاک ما، آجر دیوار شما می شود
حاال که ما هیچ

حاال که شما همه...
هیچ دستی تا ابد زیر سنگ نمی ماند...

                                            محمد عیسوند)جهانبخشی(

حرمتی
کهآبروییریختکه

رفت
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