
اول این که:
یک آدم صبور و دهن قرص، گیر بیاورید و کل 
زندگی«  از »االغ  بدبختی ها و جفتکهایی که 
کردن  بازگو  کنید…  تقسیم  او  با  را  خورده اید 
بر  عالوه  میکند…  کم  را  آنها  وزن  مشکالت، 
آن معموال وقتی سفره دلتان را جلو کسی باز 
باز  برایتان  را  خودش  سفره  اوهم  می کنید، 
این  در  شما  که  فهمید  می  یحتمل  و  میکند 
این  و  نیستید...  آدم کتک خورده  تنها  دنیا، 

یعنی آرامش..
دوم اینکه فقط به زمان حال فکر کنید:

 گذشته تان و آینده تان را خیلی جدی نگیرید…
اصال پاپیچ خرابکاریها و کوتاهی هایی که در 
نشوید. کرده اید،  خودتان  حق  در  گذشته 

کردن  فرو  وانگشت  بوده اند  همینطور  همه 
در زخمهای قدیمی، هیچ فایده ای جز چرکی 
شدن آنها ندارد.آینده را هم که رسما باید به 
هیچ وجه به حساب نیاورید.ترس از حوادث 
و رخدادهای احتمالی، حماقت محض است.

فکر هر چیزی، از خود آن چیز معموال سخت تر 
و دردناک تر است…

سوم اینکه به خودتان استراحت بدهید:
نرود  فکرتان  یکهو  استراحت،  حاالمی گویم   
به سمت یک ماه عشق و حال وسط سواحل 
واسترسها  گرفتاریها  همه  وسط  هاوایی…! 
خیلی  میتواند  آدم  بدبختی هاتون...!!!  و 
به خود، مرخصی چند ساعته بدهد… شیک 

چیز  هر  یا  کردن،  بچگی  کمی  تنهایی،  کمی 
باشید….  داشته  دوست  شاید  که  نامتعارفی 
و  کند  دورتان  واقعی  دنیای  از  کمی  که 
از  هر  که  نهنگ ها  بگیرد…مثل  را  خستگی 
چندگاهی به باالی آب می آیند و نفسی تازه 

می کنند و دوباره به زیر آب برمی گردند…
چهارم اینکه تن  تان را بجنبانید:

ورزش قاتل استرس است...لزومی هم ندارد 
که وقتی می گوییم ورزش، خودتان را موظف 
کنید روزی هزار بار وزنه یک تنی بزنید و بازو 
چارکش  جفتک  یک  که  دربیاورید…همچین 
منظم وخفیف در روز داشته باشید، کلی موثر 

است…از من به شما نصیحت…
 پنجم اینکه واقع بین باشید:

بابت  استرسمان  بیشتر  شریف،  ملت  ما   

چیزهایی است که کنترلی روی آنها نداریم…
مسابقه  و  میدان  زندگی تان،  اینکه  ششم   

اسب دوانی نیست: 
نکنید…  مقایسه  دیگران  با  دائم  را  خودتان 
استرس زا  و«رقابت پیشگی«،  کردن  مقایسه 
و من  دارد  فوق لیسانس  است…اینکه جاسم 
ندارم  من  و  دارد  المبورگینی  قاسم  و  ندارم 
را دقیقا  و عبود فالن دارد و من ندارم، شما 
می کند همان اسب مسابقه که همه عمرش را 
بابت هویج ِ سر چوب، دویده وبه هیچ کجا 
هم نرسیده…زندگی مسخره تر از چیزی است 
که شما فکرش رامی کنید…هیچ دونفری لزوما 

نباید مثل هم باشند…خودتان باشید…
»ترس زا«  عوامل  با  مواجهه  از  اینکه  هفتم 

هراس نداشته باشید:
است…وقتی  دندان پزشک  آن،  ساده  مثال 
دندان خراب دارید، یک کله پیش دکتر بروید 
و درستش کنید… نه اینکه مثل بز بترسید و 
آن  بادرد  دندان پزشک،  ترس  از  را  عمر  یک 
یکطرفتان  با  را  لقمه هایتان  همه  و  بسازید 
از  بهتر  درد،  با  جنگیدن  ساعت  بجوید…نیم 
است…ترس،  درد  ترس    با  زندگی  عمر  یک 

استرس می زاید.
هشتم اینکه خوب بخورید و بخوابید:

مغزش  نخورد،  و  نخوابد  درست  که  آدمی 
درست کارنمی کند…مغز علیل هم، عادت دارد 
همه چیز را سخت و مهلک نشان دهد…آدم 
یک  وزنه  یک  است،  خسته  و  گرسنه  وقتی 
کیلویی را هم نمی تواند بلند کند، چه برسد به 

یک فکر چند کیلویی…!!
نهم این که بخندید:

همه مشکل دارند…من دارم، شما هم دارید… 
این  و  داریم  گرفتاری  داریم،  بدبختی  همه 
هم  آدمها  جغرافیایی  محل  تابع  موضوع 
دنیا  ریش  به  بخندید…  بگیرید  نیست…یاد 
و مشکالت بخندید…به بدبختی ها بخندید… 
این  نوشتن  صرف  ساعت  دو  که  من  به 
موضوع کردم،بخندید…به خودتان بخندید…

اما کم کم عادت  اولش سخت است،  بار  دو 
میکنید و می بینید که رابطه خنده و گرفتاری، 
پوست…  سوختگی  و  است  خیار  رابطه  مثل 

درمانش نمی کند اما دردش را کم می کند.
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سخن این هفته ...

همه کودکان به مبانی ابتدائی زندگی یعنی غذا، گرما، پناهگاه و پوشاک 
نیاز دارند. ولی چیزهای دیگری همچون عشق و احساس امنیت نیز در 
همین سطح اهمیت قرار دارند. با تأمین نیازهای زیر می توان کودکانی 

قوی، برومند و با اعتماد به نفس پرورش داد. 
1. تأمین نیازهای روزانه کودکان

کودک باید بداند که کسی هست که او را دوست دارد و نیازهای او را 
در اسرع وقت برطرف می کند. این شامل موارد زیر می شود:

•    تغذیه او به هنگام گرسنگی
•    گرم و امن نگه داشتن او به هنگام خطر

•    کمک به او در هنگام داشتن درد، یا در شرایط ترس یا ناراحتی
•    تأمین روتین روزانه

•    اطمینان از اینکه همیشه کسی هست که مراقب او باشد.
گریه کردن در میان نوزادان امری عادی است و بطور متوسط هر نوزاد 
2 تا 5 ساعت در روز گریه می کند و این روش حرف زدن اوست. وقتی 
نوزادی گریه می کند باید موارد زیر را چک کنید، در غیر این صورت بچه 

فقط به توجه و عشق شما نیاز دارد:
•    پوشک او را چک کنید. 

•    ببینید آیا گرسنه است یا خیر.
•    مطمئن شوید که او درد یا تب ندارد، اگر داشت نزد پزشک بروید.

•    او را در پتوی نرمی بپیچید و در آغوش بگیرید و آرامش کنید.
•    با کالسکه یا ماشین او را به گردش ببرید.

•    او را روی صندلی فنردار بگذارید یا روی تاب مخصوص کودکان 
بگذارید و با احتیاط با او بازی کنید.

•    موسیقی مالیم برایش بگذارید، یا آواز بخوانید یا به آرامی برایش 
الالیی بخوانید.

•    او را حمام ببرید و آب تنی آرامش بخشی به او بدهید. 
2. احساس امنیت دادن

وقتی کودک احساس امنیت کند، یاد می گیرد که به افراد اعتماد کند. 

ناراحت است.  امنیت نمی کند، اضطراب دارد و  کودکی که احساس 
یاد  که  ولی وقتی  گذارد.  اثر منفی می  او  یادگیری  و  بر سالمت  این 
بگیرد می تواند به بزرگساالن اعتماد کند، به او کمک می شود که رشد 

سالم و شادی داشته باشد و از دنیای اطرافش لذت ببرد. 
اولین اقدام برای جلب اعتماد کودک این است که نیازهای اولیه او را 
تأمین کنید. با نشان دادن میزان عشق و عالقه تان به او نیز می توانید 

به او احساس امنیت بدهید. 
3. عشق و در آغوش گرفتن

در آغوش گرفتن و نوازش کردن کودک به او احساس امنیت و آرامش 
می دهد. بغل کردن و نشاندن او روی پایتان، بوسیدن و نوازش کردن 
او، همه روش های خوبی برای نشان دادن توجه تان به کودک است. 
پایتان بنشانید و  را روی  آنها  نوزادان و کودکان بیشتر دوست دارند 
آنها  پای  و  انگشتان دست  با  و  دهید  قلقلک  آرامی  به  دهید،  تکان 
بازی کنید. آنها این بازی ها را خیلی دوست دارند. همچنین وقتی با 
هم بیرون می روید، در دست گرفتن دست او باعث می شود که حس 
احساس  بیرون  دنیای  در  و  برابر خطرات محافظت می شود  در  کند 
امنیت خواهد کرد.  کودکان بزرگتر به محبت بیشتری نیاز دارند. با در 
آغوش گرفتن و بوسیدن و نوازش سرش، این محبت را نثار او کنید. 
نشستن در کنار او هنگام خواندن قصه یا تماشای تلویزیون نیز برای 
او بسیار خوب است.  هرچه بیشتر به کودک محبت نشان دهید این 
برایش نرمال و طبیعی می شود. همیشه به کودکی خودتان فکر کنید 
بپرسید:  را  سواالت  این  خودتان  از  و  بگذارید  او  جای  را  خودتان  و 
»بهترین چیز برای فرزند من چیست؟«، »من می خواهم چطور پدر یا 

مادری برای او باشم؟«
4. تحسین و تشویق فراوان

فرزندتان می خواهد شما را خشنود کند. اگر وقتی او کارش را خوب 
انجام می دهد یا وقتی حداکثر تالشش را می کند، از او تعریف کنید، 
این باعث می شود که دوباره آن کار را انجام دهد. تعریف از کودک 
برای کارهای خوبش باعث می شود که بخواهد خوب باشد و این به 
او حس خوبی درباره خودش می دهد. کودکانی که حس خوبی درباره 

خودشان دارند ...
•    راحت تر یاد می گیرند و تالش بیشتری برای موفق شدن می کنند؛

•    کمتر دردسر درست می کنند؛
•    با دیگران خوب کنار می آیند؛

•    راحت تر دوست پیدا می کنند؛
•    احساس شادی و امنیت بیشتری می کنند. 

5. لبخند زدن
اولین  از  یکی  زدن  لبخند  تا  بزنید  لبخند  توانید  می  تا  نوزادتان  به 

چیزهایی شود که او یاد می گیرد و آن را برایتان انجام می دهد. 
لبخند زدن یکی از ساده ترین راه های کمک به کودک برای احساس 
می  او  به  زنید  می  لبخند  فرزندتان  به  وقتی  است.  امنیت  و  شادی 

گویید که:

•    دوستش دارید؛
•    از بودن با او لذت می برید؛

•    از او راضی هستید؛
•    به او توجه می کنید؛

•    خوشحال هستید؛
•    بودن با شما لذتبخش است.

وقتی لبخند می زنید به چشمان فرزندتان نگاه کنید تا لبخندتان تأثیر 
لبخند زدن، گوش  بیشتری داشته باشد. تماس چشمی خوب هنگام 
دادن یا حرف زدن با فرزندتان باعث می شود که توجه او جلب شود. 

6. حرف زدن
حرف زدن و آواز خواندن برای نوزادان از همان ابتدای تولد کار خوبی 
امنیت  و  آرامش  کند که احساس  او کمک می  به  آرام  است. صدای 
کند. همچنین باعث می شود که او شما را بشناسد و بداند که شما در 
کنار او هستید تا مراقبش باشید.  وقتی با فرزندتان حرف می زنید او 
خیلی زود خودش شروع به یاد گرفتن کلمات می کند. هرچه بیشتر 
از  اوقات  اکثر  اگر  او بیشتر یاد می گیرد. همچنین  با او حرف بزنید، 
گرفتن  یاد  گیرد.  می  یاد  را  آنها  او  کنید،  استفاده  بزرگساالن  کلمات 
مورد  در  و  بگیرد  یاد  را  ارتباط  برقراری  او  که  شود  می  باعث  کلمات 
دنیای اطراف بیشتر یاد بگیرد. وقتی بزرگتر می شود، کلمات برای او 
بهتری  استفاده  کلمات  از  که  کودکانی  شوند.   می  مهمتری  ابزارهای 
می کنند راحت تر منظورشان را بیان می کنند و خودشان را نشان می 
دهند. آنها راحت تر دوست پیدا می کنند و در خانه و مدرسه یادگیری 

بهتری دارند. 
چند ایده برای صحبت کردن با فرزندتان:

حوصله  است  ممکن  هستید  خسته  یا  است  شلوغ  سرتان  وقتی 
نداشته باشید و هر روز فقط مدت کوتاهی را به حرف زدن با فرزندتان 
اختصاص دهید.  قبل از خواب چند دقیقه با او آرام حرف بزنید. همین 
چند دقیقه حرف زدن در مورد وقایع روز باعث می شود که او لحظات 

خاصی با شما داشته باشد.
مانند  هایی  بازی  هستند  کلمات  گرفتن  یاد  حال  در  کودکان  وقتی 
»شکمت کو؟«، »پیشی کو؟« ... »اون چیه؟« می توانند کمک زیادی 
بکنند.  خواندن کتاب قصه قبل از خواب کمک زیادی می کند. حتی 

کودکان کم سن تر از نگاه کردن به عکس های کتاب لذت می برند. 
آواز بخوانید. آواز خواندن و شعر خواندن هم راه خوبی برای یاد گرفتن 
کودک حرف  با  آن  مورد  در  و  کنید  انتخاب  است.  موضوعی  کلمات 

بزنید و یا در مورد آن داستانی از کودکی تان تعریف کنید.
7. گوش دادن

وقتی بچه ها بزرگتر می شوند و بهتر می توانند از کلمات استفاده کنند، 
شروع به پرسیدن سواالت زیادی می کنند. با دقت به آنها گوش دهید 
و تالشتان را بکنید تا به سواالت آنها پاسخ دهید و به او نشان دهید 
که یادگیری چیز خوب و سرگرم کننده ای است. گوش دادن راه دیگری 
وقتی  حتی  است.  او  به  شما  عالقه  و  توجه  میزان  دادن  نشان  برای 
که کودکان در مورد چیزی سوال می کنند که نمی توانند آن را داشته 

باشند، به یک جواب یا توضیح ساده نیاز دارند.
برای فرزندتان کتابچه ای در مورد خودش بسازید.

کودکان عاشق داستان های مربوط به خودشان هستند و این باعث 

می شود که حس کنند دوستشان دارید و برایتان مهم هستند. کتابچه 
اقسام  و  انواع  بسازید.  متولد شد  که  زمانی  از  او  مورد  در  آلبومی  یا 

چیزها را در آن بگذارید، چیزهایی مانند:
•    اثر دست و پای او

•    عکس های او
•    چیزهایی که گفته است

•    کارت تولد محبوبش
8. یاد گرفتن چیزهای جدید 

برای آنکه به فرزندتان تجربه های جدید بدهید نیازی به اسباب بازی 
های گران یا تجهیزات دیگر نیست. شما می توانید از وسایل اطرافتان 
استفاده کنید یا با هم در پارک یا ساحل پیاده روی کنید. چرا شروع 
به جمع آوری کلکسیون صدف نمی کنید یا دنبال سنگ های خاص 

نمی گردید؟ 
این نوع کارهای آموزشی جالب هستند و به او چیزهای بیشتری در 

مورد دنیا می آموزند. 
تجربه های جدید برای کودکان می تواند شامل موارد زیر باشد:

•    گفتن داستانی در مورد کودکی خودتان
•    بازی های جدید

•    خواندن ترانه های جدید
•    خواندن کتاب 

•    آموزش به کودکان در مورد اشکال و رنگ ها
•    بردن کودک به منزل دوستش

•    تحسین و تعریف از کودک بخاطر کار جدید یا خوبی که انجام داده
•    بردن او به پارک، ساحل یا جاهای دیگر

•    نقاشی کشیدن
•    جمع کردن سنگ یا تماشای گل ها و گیاهان مختلف و هر تجربه 

جدید دیگری که مناسب کودکان باشد. 
9. مراقبت از احساسات آنها

گاهی برای کودکان دشوار است که کلمات درستی برای بیان ناراحتی 
یا ترس خود بیان کنند.  نوزادان و بچه های کم سن و سال از چیزهای 
متفاوت و جدید می ترسند، در حالیکه ممکن است هیچ خطری برای 
آنها نداشته باشد. غریبه ها، دلقک ها یا حتی صدای بلند ممکن است 
باشند.  ندارند، خیلی ترسناک  این چیزها عادت  به  برای کودکانی که 
گاهی شما وسوسه می شوید که به آنها بخندید، آنها را مسخره کنید یا 
بگویید که لوس نشود. ولی آنچه که کودکان در این موقعیت ها بیش 
از همه بدان نیاز دارند این است که به آنها آرامش بدهید و توضیح 

ساده ای در این مورد به آنها بدهید. 
10. جایزه و هدیه های خاص

اگر  همه والدین دوست دارند فرزندانشان رفتار خوبی داشته باشند. 
وقتی فرزندتان خوب رفتار می کند به او توجه کنید، این باعث می شود 
که بیشتر آن کار خوب را انجام دهد. ولی اگر فقط وقتی شیطنت می 
کند به او توجه کنید، باعث می شود که دائمًا در حال بازیگوشی باشد.

بهترین جایزه برای خوب بودن کودک این است که وقت و توجه خود 
کردن هیچ  تفریح  و  او  با  بازی  برای  گذاشتن  زمان  بدهید.  او  به  را 
خرجی برای شما ندارد. پیک نیک رفتن یا پیاده روی در پارک یا ساحل 

می تواند برای او بسیار سرگرم کننده باشد.

فریاد  دزد  آمریکا  ایاالت  از  یکی  بانک  دزدی  یک  در 
کشید : “همه افراد حاظر در بانک ، حرکت نکنید ، پول 

مال دولت  است و زندگی به شما تعلق دارد”...

درسهای زندگی

چرا از بیابان های ایران برق تولید نکنیم؟

در اینجا کدامیک دزد 
راستین هستند؟ پسر خوزستانی، 

ستاره فوتبال سوئد

پاسخ تند رئیس 
کمیسیون امنیت ملی به 
سخنان امام جمعه بابل

حضرتی: دوستی ها 
بهم خورد

استعفایم دست عارف 
است

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد 
تحت عمل جراحی قرار گرفتند

10 چیز که همه کودکان به آنها نیاز دارند

 صفحه ۴

 صفحه ۴

نامه مجمع ناشران انقالب به 
فرهنگی:  کمیسیون 

صنعت نشر رو به ورشکستگی است

روحانی خطاب به مجلس:
به مجلس می آیم و حقایق را بازگو می کنم
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توئیتی  در  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
پاسخ انتقاد یکی از ائمه جماعات استان های شمالی 
درباره سوال نمایندگان از رئیس جمهور را داد و گفت: 

نفهمیده سخن گفتن بالی جان ایران امروز است.
به گزارش خانه ملت، در پی الفاظ توهین آمیز یکی 

نسبت  کشور  شمالی  استان های  جمعه های  ائمه  از 
از  سوال  طرح  از  خود  امضای  که  نمایندگانی  به 
رئیس جمهور را َپس گرفتند، حشمت اهلل فالحت پیشه 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
کننده های  امضا  از  که خود  اسالمی  مجلس شورای 

نوشت:  توییتی  در  است،  جمهور  رئیس  از  سوال 
»متاسفم به حال آن آخوندی که صحبت هایش علیه 
نفهمیده  است.  اخالقی  انحطاط  مصداق  نمایندگان 

سخن گفتن بالی جان ایران امروز است.«

کرد:   تاکید  تهران  نماینده 
چرا  می زنیم  داد  ما  همه 
نمی شود.  مبارزه  فساد  با 
مردم  مال  از  که  قاضی  آیا 
فساد  با  می تواند  می خورد 
مبارزه کند؟ اگر قوه قضاییه 
از  دارد  بودجه  به  نیاز 

مجلس تامین کند نه از مال مردم. 
اقتصاد  وزیر  از  خود  سوال  جریان  در  صادقی   محمود 
درباره حساب های قوه قضاییه گفت: برخالف آیین نامه 
داخلی مجلس سوال من از دستور خارج شد که پیگیری 

کردم و به دستور برگشت.
وی ادامه داد: همانطور که آقای کرباسیان فرمودند این 
سوال مربوط به وزیر قبلی بوده و سوال من هم بارها به 
تعویق افتاده است. یکبار هم به تغییر دولت خورد و بعد 
. من  افتاد  المللی به عقب  دوباره به دلیل شرایط بین 
گفتم سوال را به تعویق می اندازم که قوه قضاییه توضیح 

ارائه دهد که تا االن هیچ توضیحی ارائه نشد.
سال  چهلمین  درآستانه  ما  کرد:  تاکید  تهران  نماینده 
اتقالب اسالمی هستیم. به رغم دستاوردهای فراوان االن 
شکاف بین مردم و حاکمیت به شدت افزایش پیدا کرده 
است.  عدم شفافیت  مردم،  اعتمادی  بی  دالیل  از  یکی 
به رغم اینکه ما قانون هایی را در این خصوص تصویب 
به  آزاد  دسترسی  قانون  و  شفافیت  قانون  مثل  کردیم، 
استنکاف  آن  اجرای  از  اطالعات، دستگاه های حاکمیتی 

می کنند و بی اعتمادی در این فضا رشد می کند.
قانونی  و  شرعی  مبنای  کردم  سوال  من  داد:  ادامه  وی 
استفاده از وجوهی نظیر سپرده و وجه الزمان که به طور 
موقت در اختیار دستگاه قضا می گیرد، چیست؟ تصرف 
آنها بدون رضایت در حکم تصرف غیرقانونی است.  در 
صورت  به  خانه ها  وزارت  توسط  که  وجوهی  همچنین 
سپرده دریافت می شود باید در حساب های مخصوصی 
قرار بگیرد که بدون حق برداشت خواهد بود و در آخر 
قوه  تصرف  می شود.  واریز  وجوه  تمرکز  حساب  به  هم 

در  کفالت  یا  وثیقه  مثل  مختلف  عناوین  به  قضاییه 
دعاوی مختلف واریز می شود. سپرده گذاری آنها و عدم 
قانون   ۵۳ اصل  برخالف  وجوه،  تمرکز  حساب  به  واریز 

اساسی است.
صادقی یادآور شد: ما در شرع و قانون اساسی قوانین 
می فرماید  پیامبر  داریم.  مردم  مال  برای حفظ  محکمی 
به  چرا  اوست.  خون  همانند  مسلمان  مال  حرمت 
تصرف  مردم  مال  در  فقیه  والیت  نام  به  و  اسالم  نام 
اساسی  قانون   ۲۲ اصل  می گیرد.  صورت  غیرقانونی 
می گوید حیثیت،مال،جان و شغل افراد مصونیت دارد. 
در اصل ۴۷ می گوید مالکیت شخص بر اموالش اگر از راه 
مشروع باشد، محترم است. اصل ۱۰۷ می گوید رهبری در 
برابر قانون مانند سایر افراد جامعه است. چرا از والیت 

فقیه خرج می کنید؟
وی با اشاره به اینکه اکنون قوه قضاییه اموال مردم را 
آن سود می برد، خاطرنشان  از  و  گذاری می کند  سپرده 
کرد: همه ما داد می زنیم چرا با فساد مبارزه نمی شود. آیا 

قاضی که از مال مردم می خورد می تواند با فساد مبارزه 
کند؟ اگر قوه قضاییه نیاز به بودجه دارد از مجلس تامین 
کند نه از مال مردم.  قوه قضاییه ما البته سرشار از قضات 
شریف است. هدف من اهانت به قضات نبود. هدف من 

رعایت حالل و حرام در قوه قضاییه است.
صادقی در بخشی از صحبت های خود گفت: من به هیچ 
وجه قصد اهانت ندارم و خود را از صنف قضات می دانم 
و بسیاری از قضات با حقوق اندک روزگار سخت سپری 
می کنند اما آقای وزیر اقتصاد به شورای پول و اعتبار اتکا 
این  قانونی است  اعتبار  و  اینکه شورای پول  و  می کنند 
چه حرفی است بسیاری از اقدامات غیرقانونی را همین 
تصمیمات  با  فسادها  این  و  می دهند  انجام  شوراها 

همین شوراها است
در  من  کرد:  تاکید  مجلس  طلب  اصالح  نماینده  این 
نظارت  حق  از  اسالمی  شورای  مجلس  جایگاه  از  دفاع 
مجلس دفاع می کنم و اگر نظارت ندارد خود قوه قضائیه 
فضلی  رحمانی  آقای  با  من  دهد  گزارش  می توانست 

صحبت کرده ام اما ایشان زیر بار نمی رود.
قضاییه  قوه  رییس  نام  به  حساب  چند  گفت:  صادقی 
را  حساب ها  این  که  بازرسی  سازمان  ماموران  و  است 
نمی خواهم  من  شدند.  دستگیر  افرادی  و  کرده   کشف 
استفاده شخصی  این حساب ها  از  که  که نسبت بدهم 
شده است. خواست من شفاف سازی است. اگر از باب 
باید  داده شده  از حساب ها  استفاده  اجازه  اضطرار هم 

شفاف سازی شود. ضرورت هم به اندازه خودش است.
از  گفت:  کرباسیان  مسعود  صحبت های  از  پس  وی   
برداشت می شود  این طور  کرباسیان  آقای  صحبت های 
که  نیست  برایش مقدور  یا  ندارند  اختیار  یا  ایشان  که 
این موضوع را پیگیری کند. من سوال را از ایشان به رای 
نمی گذارم ولی مجلس حق تحقیق و تفحص دارد و این 
را  به جریان خواهم انداخت. در نتیجه محمود صادقی 

از پاسخ های وزیر قانع شد.

 منبع:ایلنا

موسوی  میرحسین 
توسط  رهنورد  زهرا  و 
تحت  بهداشت  وزیر 
عمل جراحی چشم قرار 

گرفتند.
به  ارمغان  گزارش  به 
آنالین  اعتماد  از  نقل 
عمل  تحت  رهنورد  زهرا  و  موسوی  میرحسین 
جراحی آب مروارید قرار گرفتند که این عمل را حسن 
قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت انجام داده است.

گفتنی است عمل جراحی آن ها موفقیت آمیز بوده 
است.

در  جمهور  رئیس 
علی  دکتر  به  ای  نامه 
الریجانی رئیس مجلس 
شورای اسالمی با اعالم 
اینکه »سوال تعدادی از 
نمایندگان، در چارچوب 
قانون اساسی و زمان و 
شرایط مناسب مطرح نشده است«، تاکید کرد: 
قوا  بین  اختالف  نوع  هر  از  جلوگیری  برای  اما 
و احترام به مجلس شورای اسالمی، در فرصت 

مقرر به مجلس خواهم آمد.
اطالع  پایگاه  از  نقل  به  ارمغان  گزارش   به 
االسالم  حجت  نامه  کامل  متن  دولت،  رسانی 
علی  دکتر  به  روحانی  حسن  دکتر  المسلمین  و 

الریجانی به شرح ذیل است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر الریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
سالم علیکم

رئیس  تحلیف  سالروز  در  درست  احترامًا؛ 
از  تعدادی  سؤال  دوازدهم،  دوره  جمهوری 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی واصل 
گردید. بی تردید سؤال از رئیس جمهور کشور با 
مراعات حداقل دو نکته می تواند مبارک باشد؛ 
در  ثانیًا  باشد،  اساسی  قانون  چارچوب  در  اواًل 
زمان و شرایط مناسب کشور اقدام شده باشد، 
که متاسفانه هیچکدام از این دو حاصل نشده 
است. اما برای جلوگیری از هر نوع اختالف بین 
انشاء  اسالمی  شورای  مجلس  به  احترام  و  قوا 
و  آمد  خواهم  مجلس  به  مقرر  فرصت  در  اهلل 
به سواالت پاسخ خواهم داد. البته این امر می 
حقایق  از  برخی  تا  باشد  خوبی  فرصت  تواند 
آنها  که  نمایم  بازگو  کشورم  عزیز  مردم  برای  را 
صاحب واقعی کشورند و مشروعیت من و شما 

نیز از آراء آنها است.

حسن روحانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران

به  تصمیم  امید  فراکسیون  گفت:وقتی  حضرتی  الیاس 
ابقا وزیر گرفت برای آنکه بتوانم در موافقت با استیضاح 
صحبت کنم راهی نداشتم جز آنکه از فراکسیون استعفا 

دهم. 
در  اقتصاد  وزیر  استیضاح  جریان  در  که  الیاس حضرتی 
صف موافقان استیضاح قرار داشت وقتی با اعالم موضع فراکسیون امید در حمایت از 

وزیر مواجه شد به خبرنگاران گفت که از این فراکسیون استعفا می دهد.
او درباره این تصمیم خود به خبرانالین گفت: در این مدتی که استیضاح را امضا کردم 
دلیل  به  من  اما  بگیرم  پس  را  خود  امضای  تا  کردند  مراجعه  من  به  زیادی  دوستان 
وضعیت مردم حاضر نشدم امضای خودم را پس بگیرم و به تقاضای بسیاری از دوستانم 

پاسخ منفی دادم و حتی برخی دوستی ها را بهم زدم.
ادامه داد: امروز آخرین فرصت بود که فراکسیون امید می توانست در این جریان  او 
موضع قاطع بگیرد و امید داشتم که فراکسیون به استیضاح وزیر رای دهد و احساس 
هم نوایی با مردم داشته باشد اما این اتفاق رخ نداد و دوستان در فراکسیون امید به 

دالیل مختلف رای بر ابقا وزیر دادند. 
در  بتوانم  آنکه  برای  گرفت  وزیر  ابقا  به  تصمیم  امید  فراکسیون  وقتی  گفت:  حضرتی 

موافقت با استیضاح صحبت کنم راهی نداشتم جز آنکه از فراکسیون استعفا دهم.
او در پاسخ به این سوال که آیا استعفایتان مورد موافقت قرار گرفت گفت: من هنوز خبر 

ندارم فقط همان صبح استعفایم را به آقای عارف تقدیم کردم.

در حال  گفت:  در مجلس  آباد  نجف  مردم  نماینده   
جمع آوری امضا برای طرحی هستیم که به موجب آن 
تمامی مسووالن طراز اول کشور تا سطح استانداران 
و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسالمی تا دو 
سال ممنوع الخروج می شوند تا قوه قضاییه عملکرد 

آنان را رسیدگی کند.
ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو  اظهار داشت: در حال 
حداکثری  جذب  قانون  طرح  برای  امضا  آوری  جمع 
اجتماعی هستیم که براساس این طرح مسووالنی که 
قانون را اجرا نمی کنند مجازات می شوند، ولی هم اکنون به صورت قانونی برای این 

موضوع ماده ای تعریف نشده است.

ابوترابی اظهار داشت: بر اساس این طرح، همه مسووالن طراز اول تا سطح استانداران، 
از جمله نماینگان مجلس بعد از رفتن از محل خدمتشان به هر نحو از جمله استعفا، 
تا قوه قضاییه فرصت  الخروج می شوند  تا دو سال ممنوع  اتمام کارشان،  یا  برکناری 
کافی داشته باشد تا به وضعیت عملکرد آنها رسیدگی کند و مشاهده کند که فسادی در 

پرونده آنان وجود دارد یا خیر.
وی گفت: متاسفانه برخی از مسووالن قانون را اجرا نمی کنند یا این که می گویند اجرا 
می کنیم ولی اجرا نمی کنند، برطبق بیانات رهبر معظم انقالب مجلس باید عدم اجرای 
قانون توسط مسووالن را تبدیل به جرم انگاری کند که البته ما در این زمینه خال قانونی 

داریم و با این طرح می خواهیم این خال را بر طرف کنیم.
منبع:ایرنا

عضو کمیسیون آموزش مجلس از نامه جمعی 
درباره  پرورش  و  آموزش  وزیر  به  نمایندگان  از 

کنکور خبر داد.
و  آموزش  کمیسیون  عضو  قباد  اوالد  فریده 
با اشاره به  تحقیقات مجلس شورای اسالمی  
تاثیر قطعی 30 درصدی نمرات امتحانات نهایی 
از  برخی  داشت:  اظهار  کنکور،  در  دانش آموزان  تحصیلی  سوابق  بر 
نمایندگان به دلیل عدم فراهم بودن سازو کار ها و زیر ساخت های الزم 
برای برگزاری امتحانات نهایی در همه استان ها، چندان با تاثیر قطعی 
نمرات  امتحانات نهایی و سوابق دانش آموزان در پذیرش در دانشگاه 

موافق نیستند.
و  معلمان متخصص  آموزشی،  فضای  آیا  که  این سوال  با طرح  وی 

امکانات آموزشی در همه استان ها به طور یکسان توزیع شده که ما 
بخواهیم از امتحانات نهایی به عنوان سوابق تحصیلی استفاده کنیم؟، 
ادامه داد: بنابراین الزم است وزارت آموزش و پرورش زیر ساخت های 

الزم را فراهم کند و پس از آن به این مبحث ورود کند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه تعدادی از دانش آموزان 
از سراسر کشور طی نامه هایی به کمیسیون آموزش خواستار عدم تأثیر 
حدود  شد:  یادآور  بودند،  کنکور  پذیرش  در  تحصیلی  سوابق  قطعی 
وی  از  پرورش  و  آموزش  وزیر  به  نامه ای  طی  نمایندگان،  از  تن   170
درخواست کردند معدل و سوابق تحصیلی دانش آموزان اثر قطعی بر 
کنکور و پذیرش دانشگاه نداشته باشد بلکه به عنوان یک تاثیر مثبت 
در نظر گرفته شود که قطعًا پس از سرکشی نمایندگان به حوزه های 

انتخابیه این موضوع را پیگیری می کنیم.

صادقی: به نام اسالم و والیت فقیه در مال مردم تصرف غیرقانونی صورت می گیرد

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد 
تحت عمل جراحی قرار گرفتند

روحانی خطاب به 
مجلس: به مجلس 
می آیم و حقایق را 

بازگو می کنم

حضرتی: دوستی ها بهم خورد
استعفایم دست عارف است

نامه 1۷0 نماینده به »بطحایی« درباره کنکور

طرح  ممنوع الخروجی مسئولین  تا دو سال

پاسخ تند رئیس کمیسیون 
امنیت ملی به سخنان امام 

جمعه بابل

دستگاه های   چرا 
طویل  و  عریض 
مقابله  در  دولتی 
و  احتکار  با 
شی  و ن فر ا گر
حد  این  تا 
چرا  و  می دهند؟  نشان  خود  از  ناکارآمدی 
قانونی  برخورد  برای  و  شناسایی  محتکران 

معرفی نمی شوند؟
متن نامه به  شرح زیر است:

فرهنگی  کمیسون  محترم  اعضای  و  رئیس 
مجلس شورای اسالمی

با سالم و احترام
نظارت  فقدان  مستحضرید،  که  همان گونه 
به طور  مختلف،  عرصه های  در  دولت  جدی 
راهبردی  و  مهم  حوزه های  بی سابقه ای 
از  سیاست  و  فرهنگ  اقتصاد،  در  نظام 
کشانیده  چالش  به  را  نشر  و  کتاب  جمله 
مهم ترین  گفت  می توان  به جرئت  است. 
رسانه  مؤثرترین  و  نسل ها  بیداری  عامل 
است؛  کتاب  تمدن ها  و  جوامع  فرهنگ  در 
افزایش  به دلیل  نشر  روزها صنعت  این  اما 
قدرت  کاهش  و  تولید  هزینه های  بی رویۀ 
رو  و  در حال کوچک شدن  خرید مخاطب، 
اقتصادی  نوسانات  است.  ورشکستگی  به 
کار را به جایی کشانیده که اکثر ناشران پس 
نشر،  در حوزۀ  ایستادگی  و  از سال ها جهاد 
این فضای آشفته  در حال تعطیلی اند و در 
بسیار  حداقل  یا  و  ناممکن  برایشان  تولید 

سخت شده است؛
پایانی  سه ماهۀ  از  کاغذ،  مسئلۀ  این بار  اما 
حیات  گذشته  از  بیش  امروز  به  تا  سال96 
در  به طوری که  می کند؛  تهدید  را  ناشران 
کاغذ  قیمت  گذشته،  سال  پایانی  سه ماهۀ 
بندی   به  75هزار ناموت  بندی  از  گرمی    70
سال  در  و  یافت  افزایش  ناموت  هزار   95
جاری نیز، قیمت کاغذ 70 گرمی از بندی 105 
ناموت  از160هزار  بیش  بندی  به  ناموت  هزار 

به  معنای  این  است.  کرده  پیدا  افزایش 
افزایش حدودًا 80درصدی هزینه های تولید 
قیمت  آن  افزایش  تبع  به  و  کتاب  نشر  و 
تمام شدۀ کتاب است. این اتفاقات با توجه 
به وضعیت معیشتی مردم، منجر به کاهش 
شدید تقاضای کتاب، کوچک شدن بازار نشر 
و خسارت های مالی و معنوی فراوانی شده 
شرکت های  به  دولتی  ارز  تخصیص  است. 
واردات  برای  متعدد  حقوقی  و  حقیقی 
کاغذ، تخصیص ارز بدون نظارت، خودداری 
انبار  و  احتکار  کاغذ،  فروش  از  کاغذفروشان 
کاغذ توسط برخی شرکت ها و دالالن کاغذ، 
واردات کاغذ با ارز دولتی و فروش براساس 
ترخیص  در  کمرگ  تعلل  بازار،  دالر  نرخ 
برای  دولت  بدقولی  کاغذ،  محموله های 
واردات  برای  تومانی   3800 ارز  تخصیص 
از  برخورد  و  کنترل  نظارت،  فقدان  کاغذ، 
سوی نهادهای دولتی در بازار، همه نمایانگر 
ضعف تدبیر در مسئلۀ راهبردی کاغذ است.

با وجود دستور رهبر معظم انقالب به وزارت 
بازدید  حاشیۀ  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
کتاب  بین المللی  نمایشگاه  سی ویکمین  از 
تهران مبنی بر لزوم تدبیر جدی و حل مسئلۀ 
قیمت و کیفیت کاغذ، هنوز اقدام مؤثری از 
سوی این وزارت خانه برای کنترل بازار کاغذ 
انجام نشده است. گرچه با کمک و همکاری 
می شود،  وارد  محموله هایی  ناشران،  برخی 
طول  به  ماه  چندین  نیز  کار  این  عماًل  ولی 
کشور  نشر  که  حالی  در  خواهد  انجامید؛ 
در  است.  مؤثرتر  و  فوری تر  اقدامی  نیازمند 
این رابطه نکات و سؤاالت بسیار قابل توجه 
برای  را  شرایط  می تواند  و  است  پیگیری  و 

ناشران روشن تر و قابل تحمل تر نماید:
اواًل، برخالف القای دالالن کاغذ و باور برخی 
کشور،  در  کاغذ  فقدان  بر  مبنی  مسئوالن 
اما  است؛  موجود  به وفور  انبارها  در  کاغذ 
که  است  این  سؤال  لکن،  نمی شود.  عرضه 
در  دولتی  و طویل  عریض  چرا دستگاه های  

حد  این  تا  گران فروشی  و  احتکار  با  مقابله 
چرا  و  می دهند؟  نشان  خود  از  ناکارایی 
قانونی  برخورد  برای  و  شناسایی  محتکران 

معرفی نمی شوند؟
دالالن  از  دسته  آن  با  معتقدیم  ما  ثانیًا، 
را  ارز دولتی مجوز واردات کاغذ  با  کاغذ که 
به  عماًل  را  آن  و  کرده  دریافت  را  ارز  گرفته، 
می کنند،  عرضه  بازار  در  برابری  چند  قیمت 
چرا  گیرد.  صورت  جدی  برخورد  می بایست 
واردات  برای  دولتی  ارز  گیرندگان  فهرست 
کاغذ، شبیه آنچه دربارۀ واردکنندگان موبایل 
توسط دولت انجام شد، به صورت شفاف به 

رسانه ها و مراجع قضایی معرفی نمی شود؟
وزارت  چرا  که  است  این  ما  سؤال  ثالثًا، 
خود  وابستۀ  شرکت های  با  رأسًا  ارشاد، 
قیمت  ارزان  و  کاغذ خوب  واردات  به  اقدام 
ناشران مظلوم  نجات  و  بازار  برای شکستن 

نمی کند؟
و  اعالن  برای  مرکزی  بانک  از  چرا  رابعًا، 
و اشخاص متخلف حقیقی  اعالم شرکت ها 
واردات  برای  دولتی  ارز  گیرندۀ  حقوقی  و 
صورت  تفحص  و  تحقیق  و  استعالم  کاغذ، 

نمی گیرد؟
خامسًا، در شرایطی که دشمن با فشارهای 
منع  درصدد  ظالمانه  تحریم های  و  مضاعف 
به داخل کشور است،  حداکثری ورود کاغذ 
و  معادن  صنایع،  وزارت  و  ارشاد  وزارت 

تجارت
چه عالجی برای تولید باکیفیت کاغذ داخلی 

در نظر گرفته است؟«
مجمع ناشران انقالب اسالمی در پایان نامه  
نمایندگان  از  مجمع  این  است:  آورده  خود 
مجلس شواری اسالمی، توقع و درخواست 
ورود جدی، پاسخ به سؤاالت و حل اصولی 
در صورت حل نشدن  دارد.  را  کاغذ  معضل 
این مشکل، ضربات جبران ناپذیری به حوزۀ 
تولید و نشر علم، اندیشه و فرهنگ اسالمی 

وارد خواهد شد؛ این مباد.

نامه مجمع ناشران انقالب به کمیسیون فرهنگی: 
صنعت نشر رو به ورشکستگی است
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به گزارش  ارمغان به نقل از تسنیم 
حاشیه  در  ایوانکوویچ  ،برانکو 
فوتبال  تیم  امروز  عصر  تمرین 
روز  حواشی  مورد  در  پرسپولیس 
گذشته تمرین و درگیری هواداران 
تمرین  در  که  برنامه ای  ما  گفت: 
نداشتیم.  تمرین  در  دادیم و مشکل خاصی  انجام  را  داشتیم 
نباشد.  حل  قابل  که  نبود  سخت  آنقدر  هم  مشکالت  این 
همه  ما عضوی از خانواده پرسپولیس هستیم و هم ما و هم 
بازیکنان تمام تالش مان این است که هواداران را هرچه بیشتر 
شاد نگه داریم و همینطور هواداران از ما هم حمایت کنند و 

در کنار هم خوش باشیم.
وی درباره  حواشی که در هفته گذشته در ورزشگاه های غدیر 
و آزادی اتفاق افتاده و  این مسئله که فوتبال بیشتر از اینکه 
باعث هیجان و نشاط شود به سمت جنگ و تسویه حساب 
شخصی رفته است، عنوان کرد: من نمی دانم چه اتفاقی افتاده 
رفتار  ورزشی  کامال  پرسپولیس  مجموعه  عنوان  به  ما  است، 
است  طبیعی  و  نمی کنیم  تحریک  را  کسی  هیچ  و  می کنیم 
مقابل  بازی  در  ببریم.  را  همه  بازی هایمان  داریم  دوست  که 
استقالل خوزستان اتفاقاتی در آن سمت زمین افتاد. هواداران 
خوزستانی بازیکنان ما را با سنگ و بطری می زدند و شرایط 
طوری رقم خورده بود که بازیکنان  ما که در آن سمت بازی 
فوتبال  بیایند.  زمین  وسط  به  بودند  مجبور  مدام  می کردند 
موضوعی است که می خواهد مردم را به هم نزدیک و شادی 
و نشاط را به جامعه اضافه و وحدت ایجاد کند. همیشه برد 
و باخت هست، اما ما اینجا هستیم که به هواداران فوتبال 
شادی اهدا کنیم و همه با هم شاد باشیم همانطور که در جام 

جهانی شادی کردیم.
برانکو در مورد این موضوع که  فضای مجازی چقدر در اینگونه 
ندارم  اینجا وظیفه  کرد: من  تاثیرگذار است، تصریح  حوادث 
که مقصر را تعیین کنم. شما خبرنگار هستید و این مسائل را 

دنبال می کنید. من کارم فوتبال است.
استقالل  مورد صحبت های مسئوالن  در  پرسپولیس  سرمربی 
خوزستان که پرسپولیس را مقصر می دانستند و مدعی بودند 
با فوالد پیش آمده بود،  که در تهران هم مشکالتی در بازی 
با فوالد خوزستان در تهران چه کار کردند؟ بحث  گفت: مگر 
بین هواداران همه جای دنیا اتفاق می افتد و من نمی دانم چه 

کسی اول شروع کرده و چرا شروع شده است.
بازیکنان  تمرین  فضای  در  که  هوایی  آلودگی  درباره  وی 
برای  موضوع  این  گفت:  است،  آمده  وجود  به  پرسپولیس 
بازیکنان خیلی مضر است و دیروز هم باشگاه به این مسئله 
دیگر  تا  گرفت  تماس  مسئول   افراد  با  و  داد  نشان  واکنش 
را در نزدیکی محل تمرین  این مسائل تکرار نشود و زباله  ای 

ما نسوزانند.
برانکو در پاسخ به این سوال که آیا قصد ندارید محل تمرین 
را تغییر دهید، گفت: چطور این کار را انجام دهیم؟ این طور 
راحتی  به  و  بخوریم  قهوه  می خواهیم  کنید  فکر  که  نیست 
جای رستوران مان را عوض کنیم. امسال هم برای اینکه زمین 
تمرین مان را حفظ کنیم همین کار را خواهیم کرد و به موقع 

محل تمرین مان را تغییر خواهیم داد.
سرمربی پرسپولیس درباره میزان رضایتش از بازیکنان تیمش 
و بازی هفته آینده آنها مقابل مسجدسلیمان اظهار داشت: از 
بازی های تیم در شروع لیگ راضی هستیم. ما  از 3 بازی 7 
امتیاز داریم و با این تفاوت که 2 بازی بیرون از خانه بودیم. 
بازیکن  از  نتوانستیم  ما  اینکه  ضمن  و  است  لیگ  اول  تازه 
جدیدی استفاده کنیم. همه بازی هایمان را در سطح مطلوبی 
انتظارمان  در  باانگیزه  ای  حریف  چه  می دانیم  کردیم.  برگزار 
امتیاز  که  است  آن  از  بیشتر  توانایی اش  که  حریفی  است، 
کسب کرده است. مربی باتجربه ای مثل ویسی در اختیار دارند 
و ما خودمان را برای این دیدار آماده می کنیم. انتظارمان این 
همه  به  بازی هایمان.  همه  مثل  ببریم  را  بازی  این  که  است 
حریفان مان احترام می گذاریم مثل همین تیم شهاب که امروز 

مقابل  شان بازی می کنیم.

یی  گفت وگو  در  کمالی  موسی  سردار 
و در  واکنش به اظهارات اخیر مهدی 
کشور  فوتبال  فدارسیون  رئیس  تاج 
مبنی بر شروط کیروش برای همراهی 
تیم ملی فوتبال و یکی از شروط وی، وضعیت سربازی بازیکنان 
تیم ملی است، اظهار کرد: خدمت سربازی موضوعی است که به 
امنیت کشور و توان دفاعی ایران مرتبط است و تابع ضوابط و 
نظر  در  کشور  جوان های  همه  برای  که  است  مقرراتی  و  قوانین 

گرفته شده است.
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس 
به  قانون  زدن  دور  درخصوص  اخیر  اظهارات  از  شدید  انتقاد  با 
بهانه های مختلف گفت: خدمت ورزشکاران در قانون، تحت عنوان 
سرباز قهرمان دیده شده است و برای رشته های ورزشی مختلف 
نیز ضوابط و مقرراتی را تعیین کرده است؛ بر اساس این قانون 
که برای همه ورزشکاران وجود دارد، اگر تیم ملی فوتبال همچون 
را  قهرمانی  مقام  آسیایی  رقابت های  در  ورزشی  تیم های  سایر 

کسب کند مشمول بهره مندی از این قانون می شود.
وی ادامه داد: ولی با این همه یک سوال وجود دارد؛ اینکه چرا 
برخی ها به جای تکیه بر تالش خودشان و بهره مندی از ضوابط و 
مقررات دیده شده در این قانون که برای همه ورزشکاران است، 

می خواهند از »لطف« بهره مند شوند؟
کمالی با تاکید بر اینکه قانون سرباز قهرمان کاماًل مشخص است 
گفت: این قانون دارای ضوابط و مقررات مشخص است و نمی دانم 

چرا برخی ها به دنبال امتیازخواهی در این ماجرا هستند؟
رئیس اداره انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح در واکنش به 
به  موضوع  هر  دادن  ربط  بر  مبنی  برخی حرف های مطرح شده 
مساله سربازی گفت: خدمت سربازی بحث امنیت و توان دفاعی 
کشور است و من نمی دانم چرا هر کس به خودش اجازه می دهد 

هر موضوعی را به بحث سربازی ربط دهد.

ایاالت  از  یکی  بانک  دزدی  یک  در 
آمریکا دزد فریاد کشید :

حرکت   ، بانک  در  حاظر  افراد  “همه 
نکنید ، پول مال دولت  است و زندگی 

به شما تعلق دارد”
همه در بانک به آرامی روی زمین دراز 

کشیدند.
این »شیوه تغییر تفکر« نام دارد، تغییر 

شیوه معمولی فکر کردن .
هنگامیکه دزدان بانک به خانه رسیدند، 
جوانی که )مدرک لیسانس اداره کردن 

تجارت داشت(
کالس  شش  تنها  پیرتر)که  دزد  به 
سواد داشت( گفت »برادر بزرگتر، بیا تا 

بشماریم چقدر بدست آورده ایم«
چقدر  »تو  گفت؛  تعجب  با  پیرتر  دزد 
شمردن  پول  اینهمه  هستی،  احمق 

زمان بسیار زیادی خواهد برد.
امشب تلویزیون ها در خبرها خواهند 

گفت ما چقدر از بانک دزدیده ایم«
ها،  اینروز  »تجربه«  میگویند:  را  این 
تجربه مهمتر از ورقه کاغذ هایی است 

که به رخ کشیده میشود!
پس از آنکه دزدان بانک را ترک کردند 

گفت،  رییس خودش  به  بانک  مدیر   ،
فوری به پلیس خبر بدهید.

کن!  »تامل  داد:  پاسخ  اش  اما رییس 
بگذار ما خودان هم ۱۰ میلیون از بانک 

برای خودمان برداریم
و به آن ۷۰ میلیون میلیون که از بانک 

ناپدید کرده بودیم بیافزاییم«
اینرا میگویند »با موج شنا کردن« پرده 
به  باوری  غیرقابل  وضعیت  به  پوشی 

نفع خودت !
خوب  »بسیار  گوید:  می  کل  رییس 
دزدی  بانک  در  هرماه  که  بود  خواهد 

بشود«
اینرا میگویند »کشتن کسالت« شادی 
می  مهمتر  وظیفه  انجام  از  شخصی 

شود.
 ۱۰۰ میکند  اعالم  تلویزیون  بعد،  روز 
میلیون دالر از بانک دزدیده شده است.

دوباره  و  شمردند  را  پولها  ها  دزد 
میلیون   ۲۰ نتوانستند  اما  شمردند 

بیشتر بدست آورند.
دزدان بسیار عصبانی و شاکی بودند:

و  گذاشتیم  خودرا  جان  و  زندگی  »ما 
تنها ۲۰ میلیون گیرمان آمد.

را در یک  اما روسای بانک ۸۰ میلیون 
بشکن  بدست آوردند.

خوانده  درس  انسان  است  بهتر  انگار 
باشد تا اینکه دزد بشود.«

طال  اندازه  به  »دانش  میگویند؛  اینرا 
ارزش دارد«

رییس بانک با خوشحالی میخندید زیرا 
این  در  را  در سهام  در ضرر خودش  او 

بانک دزدی پوشش داده بود.
شناسی«  »موقعیت  میگویند؛  اینرا 

جسارت را به خطر ترجیح دادن.
در اینجا کدامیک دزد راستین هستند؟

برانکو: مشکل خاصی در 
تمرین پرسپولیس وجود 
نداشت/ قرار شد دیگر 

زباله ای در نزدیکی محل 
تمرین مان نسوزانند

واکنش سردار کمالی 
به اظهارات تاج!

در اینجا 
کدامیک دزد 

راستین هستند؟

حجت نظری )عضو شورای شهر تهران( با اشاره به پیگیری هایش 
برای برگزاری کنسرت خیابانی و رایگان همایون شجریان اظهار 
در  همایون شجریان،  از سوی  پیشنهاد  این  طرح  از  پس  کرد: 
نامه ای به سیدمجتبی حسینی )معاون امور هنری وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی( خواستار صدور مجوز برگزاری این کنسرت در 
بوستان  همچون  تهران  شهر  باز  فضاهای  و  بوستان ها  از  یکی 
 ... و  مشق  میدان  حصار،  سرخه  پارک  آزادگان،  پارک  والیت، 

شدم.
نظری با بیان اینکه مجموعه شورای شهر و شهرداری از این پیشنهاد استقبال کرده اند، 
گفت: در پیگیری های شفاهی انجام شده نیز از سوی وزارت ارشاد به من اعالم کردند که 

با برگزاری این کنسرت مخالفی وجود نداشته و مجوز آن صادر خواهد شد.
این  برگزاری  تا  اینکه  بر  تاکید  با  تهران  شهر  شورای  اجتماعی  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
کنسرت و اجرای آن، مساله را پیگیری خواهم کرد، افزود: امیدوارم در ادامه روند صدور 
البته با توجه به استقبال خوبی که از این پیشنهاد  مجوز نیز مشکالتی ایجاد نشود که 

صورت گرفته، بعید می دانم که مشکلی در اجرای این کنسرت به وجود بیاید.
نظری اضافه کرد: این موضوع را با استاندار تهران به عنوان رییس شورای تامین نیز در 
خواهیم  استانداری  با  نیز  مکاتباتی  زمینه  این  در  کرد،  خواهم  پیگیری  و  گذاشته  میان 

داشت.
گفت:  نیز  رایگان  کنسرت  اجرای  درباره  خوانندگان  از  دیگر  برخی  پیشنهاد  درباره  وی 
مدیریت شهری از هر اقدامی که سبب افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای شادی مردم در 

چهارچوب قوانین و عرف جامعه شود، استقبال خواهد کرد.
 منبع:ایلنا

عضو شورای شهر تهران: وزارت 
ارشاد به طور شفاهی اعالم کرد با 
برگزاری کنسرت خیابانی همایون 

شجریان مخالفتی ندارد

در  که  تبار  ایرانی  24ساله ی  جوان 
در  میالدی   1993 سپتامبر  ششم 
اولین  و  آمد  دنیا  به  سوئد  مالموی 
بار پس از دعوت کارلوس کیروش در 
ملی  رسانه ی  قاب  در   1396 شهریور 

دیده شد.
و  متر  یک  قد  با  است  نفوذی  هافبکی  قدوس،  سامان 
هفتادوشش سانتی که توانایی بازی در پست مهاجم و وینگر 

را دارد.
پدر و مادر وی قبل از شروع جنگ در دهه ی60 ساکن دزفول 
بودند اما در سال های آغازین جنگ هشت ساله ایران و عراق 
بیان  به  اما  است،  کرده  ترک  را  ایران  سوئد،  به  مهاجرت  با 
را حفظ  فارسی خود  زبان  و  ایرانی  اصالت  فرزندشان همواره 

کردند.
قدوس متولد سومین شهر بزرگ سوئد است. شهری در جنوب 
گرفته  جای  اسکونه  استان  قسمت  جنوبی ترین  در  که  سوئد 
است و این استان در قدیم بخشی از پادشاهی کشور دانمارک 
بر  بسیار  جنگ های  از  پس  و  میالدی   1658 سال  در  که  بود 

اساس یک پیمان صلح به سوئد واگذار شد.
استروشند  تیم  در  خود  فصل حضور  اولین  در  قدوس  سامان 
زدن  به  موفق  است،  نیز  او  حرفه ای  زندگی  آغاز  نوعی  به  که 
10 گل شد تا مورد توجه هرتابرلین آلمان و آژاکس هلند قرار 
گیرد اما این پایان راه او در فوتبال سوئد نبود؛ او فصل 2017 
را در فرمی خوب آغاز نمود و توانست با تیمش به فینال جام 

حذفی سوئد برسد.
فینالی که مسیرش با 6 گل برای سامان همراه بود، گل هایی که 
در میانشان گل آکروباتیک مقابل باشگاه ترله بورگز به وضوح 
هرچه تمام تر دیده می شود اما این 6 گل خط پایانی نبود برای 

این شاهزاده ی ایرانی، بلکه گل هفتم وی در فینال حسن ختام 
کارنامه ی موفق وی در این دوره از رقابت ها نام گرفت .

در همین فصل بود که قدوس به همراه تیمش تا دومین مرحله 
ی پلی آف لیگ قهرمان اروپا نیز پیش رفت.

تیم  دعوت  از  بعد  قدوس  سامان  ملی  بازیگری  دوران  شروع 
ملی بزرگساالن سوئد در سال 2017 آغاز شد. آغازی پر هیجان 
چرا که در دوبازی اول دوستانه وی موفق شد یک گل به ثمر 
ملی  تیم  سرمربی  کیروش  کارلوس  دعوت  از  بعد  اما  برساند 
ایران ترجیح داد که برای ایران بازی کند و به بیان خودش از 

این انتخابش کامال راضی است.
سامان قدوس درباره ی انتخاب تیم ملی ایران اظهار داشت: از 
انتخابم قطعا رضایت دارم ولی ناراحت هستم که چرا زودتر به 

تیم ملی ایران دعوت نشده ام.
ملی  تیم  به  که  هستم  خوشحال  کرد:  تصریح  همچنین  وی 
سوئد دعوت شده ام ولی حس خوبی به آن نداشتم چون ایرانی 
بودم و پدر و مادرم اهوازی هستند و می دانم این شهر فوتبالی 

است، عاشق برزیل و هوای گرمی نیز دارد.
رونالدو عالقه  به کریستیانو  بازیکنان خارجی  در میان  قدوس 
بسیاری دارد و به بیان خودش از بچگی نیز علی دایی و علی 

کریمی را می شناخته است.
شاید خاطره ساز ترین تصویر جام جهاین 2018 روسیه برای ما 
ایرانی ها ، الیی وحید امیری به دفاع وسط نامدار بارسلونا باشد 
اما تصویر بوسه ی قدوس و سانتر همان توپ توسط احسان 
حاج صفی و گل به خودی مدافع مراکش یکی از شیرین ترین 

لحظات جام جهانی فوتبال برای ما ایرانی ها بوده است.
توپ، بوسه ی قدوس را پس از سانتر حاج صفی، به سر مدافع 
مراکش برگرداند تا دومین پیروزی تاریخ جام های جهانی برای 
ایرانیان رقم بخورد و ما پس از بیست سال باز هم طعم شیرین 

پیروزی را در زیر دندان هایمان حس کنیم.
بازی های  در  کوتاه  و  کم  چند  هر  درخشش  از  پس  قدوس 
جام جهانی با موجی از اخبار خوش، مبنی بر نقل و انتقال اش به 
باشگاه های مطرحی چون منچسرسیتی روبه رو شد، باشگاهی 
دنبال  به  ایرانی تبار  فوتبالیست  ارزانی  دنیل  از جذب  که پس 
به  به طوری که پپ گواردیوال  بود  نیز  ایرانی دیگر  خرید یک 
شدت خواهان جذب قدوس بود اما موفق به این کار نشد و 
به وجود یک هافبک هجومی و وینگر ایرانی االصل بسنده کرد.

ناگفته نماند که دنیل ارزانی پس از پیوستن به منچسترسیتی 
با عقد قرار دادی فصل آتی را به طور قرضی در سلتیک توپ 

خواهد زد.
و  سوئد  لیگ  قبل  فصل  بازیکن  ارزنده ترین  قدوس  سامان 
تازه  اوئسکای  متعدد،  گزینه های  میان  در  لیگ  این  آقای گل 
اللیگایی شده را برگزید. اوئسکایی که در 1961 میالدی تاسیس 
شد و در سال 2018 برای اولین بار در تاریخ توانست به اللیگا 
گردنکشان  میان  در  اولین فصل حضور خود  در  و  کند  صعود 
فوتبال دنیا، از خط آتش ویرانگری با ترکیب قدوس و ساموئل 

لنگو بهره خواهد برد.
البته این نقل و انتقال در هاله ای از ابهام و یا به عبارت دیگر 

در غبار فرو رفته است.
اوئسکا  با  قدوس  داد  قرار  امضای  عکس های  انتشار  از  پس 
بود که رئیس باشگاه استروشند، انتقال قدوس را غیر قانونی 
امضا  اوئسکا  با  توافقنامه ای  هیچ  که  اظهار داشت  و  خواند 
بازدید  و  اسپانیا  در  قدوس  فقط مجوز حضور  و  است  نکرده 
وی از باشگاه صادر شده است و قدوس حق امضای هیچ گونه 
قراردادی را نداشته است. دنیل کینبرگ هم چنین گفت : من 
مدیر برنامه های سامان که در تصویر هست را نمی شناسم و نه 
هیچگاه با او همکاری داشته ایم و نه قرار است این اتفاق رخ 

دهد و آن ها باید به اتفاق هم به سوئد باز گردند.
حال باید دید بهترین بازیکن حال حاضر لیگ سوئد فصل بعد 
را در اسپانیا توپ خواهد زد و یا فصل بعد هم در قامت یه 
بازیکن شاغل در لیگ سوئد در تصویر جعبه ی جادویی دیده 

خواهد شد.

شجریان،  همایون  از  پس 
حمید  و  خسروی  سیروان 
اصفهانی  هنرمندان  هیراد، 
برای  را  خود  آمادگی  نیز 
خیابانی  کنسرت  برگزاری 
هرچند  کردند؛  اعالم  رایگان 
حرکتی،  چنین  پیش شرط  که  معتقدند  آنان  از  برخی 

صداقت و پرهیز از نیت سوء تبلیغاتی است.
و  گوشه  از  بیشتری  هنرمندان  گام  به  گام  که  حال 
کنار کشور عالقه ی خود را در تکرار این خواسته اظهار 
از   - شاهزیدی  علی اصغر  اما  اصفهان  در  می کنند، 
استادان آواز - درباره این حرکت و اقدام ها، می گوید: 
صداقت  آن  پشت  و  نباشد  ترفند  اتفاقات  این  اگر 

مورد  نباشد،  تبلیغات  برای  و  باشد  داشته  وجود 
حمایت است؛ کما اینکه خودم طی این سال ها فقط 
دو تا سه کنسرت با فروش بلیت برگزار کردم و مابقی 
برای مردم بوده؛ چراکه معتقدم هنر برای مردم است.

او ادامه می دهد: باید دید چه کسانی به میدان ارائه 
رایگان هنر می آیند. سوابق این اشخاص باید مشخص 
در گذشته هم  و  یا خیر  بوده اند  آیا مردمی  که  باشد 

دست به چنین اقداماتی زده اند یا نه.
دیدار محمودی - استاد آواز محلی - نیز این گونه بیان 
مردم  با  نیستیم، چراکه هنر  مردم  از  ما جدا  می  کند: 
مردم  تاکنون  حال  همه  در  و  می ماند  زنده  که  است 

کنار ما بوده اند.
او معتقد است که صدای هنرمند متعلق به مردم بوده، 

بسترش  اگر  مالی،  انتفاع  بدون  کنسرت  برگزاری  از 
فراهم باشد، استقبال می کند.   

در  موسیقی  استادان  دیگر  از   - معینی  حمیدرضا 
ایسنا  به  حرکت هایی  چنین  درباره  هم   - اصفهان 
می گوید: فرهنگ برگزاری چنین موسیقی هایی باید در 
کشور ایجاد و بستر الزم برای اجرای آن فراهم شود. 
بنده اگر فرهنگ سازی و بستر این اتفاق در اصفهان 
برای  کوتاهی  زمان  مدت  در  حاضرم  باشد،  فراهم 

شادی مردم کشور چنین حرکتی را انجام بدهم.
کمیسیون  رییس   - روشن  فریده  دیگر  سوی  از  اما 
شهر  اسالمی  شورای  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
نبود بستر  یا  این حرکت ها و وجود  - درباره  اصفهان 
از  اجتماعی  نشاط  موضوع  می گوید:  آن  اجرای  برای 

طریق فعالیت های فرهنگی موضوعی است که از ابتدا 
این شورا به آن پرداخته و حتی پس از سالروز پیروزی 
شهر  در  اتفاق  این  گذشته  سال  بهمن   ۲۲ در  انقالب 

اصفهان در حال رخ دادن است.
وی افزود: معتقدیم با وضعیت فعلی باید رویدادها و 
امکاناتی ایجاد کنیم تا جامعه از شرایط روحی فعلی 
آفرینی  نشاط  فرصت  مردم  برای  باید  و  شود  خارج 

ایجاد کنیم.
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
شورای  قطعا  می کند:  تاکید  اصفهان  شهر  اسالمی 
شرط  به  برنامه هایی  چنین  از  اصفهان  شهر  اسالمی 
کنند،  رعایت  را  فرمانداری  دستورات  و  مجوزها  آنکه 
ما اصال چنین حرکاتی  نظر  به  و  کرد  حمایت خواهد 

نیاز امروز شهر اصفهان است. 
چنین  برگزاری  بستر  می کند:  تصریح  روشن 
که  هرکس  و  است  فراهم  اصفهان  در  کنسرت هایی 
مجوز داشته باشد بستر اجرا برایش آماده خواهد بود. 
چراکه این چنین کاالهای فرهنگی مثل موسیقی، تئاتر 

و غیره می تواند به نشاط اجتماعی مردم کمک کند و 
همه اقشار جامعه را درگیر کند.

آن طور که رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی 
کنسرت  برگزاری  برای  بستر  می گوید  اصفهان  شهر 
رایگان در اصفهان فراهم است و آن طور که تعدادی 
حرکت  این  از  کرده اند،  اعالم  اصفهان  هنرمندان  از 
شدن  مطرح  و  استفاده  سوء  تبلیغ،  جهت  به  اگر 
در  میدان  و  گوی  حال  می کنند.  حمایت  نباشد  افراد 
اختیار هنرمندان و مسؤوالن است. هنرمندان پا پیش 
کنند،  صادر  مجوز  مجوز،  مسئول  نهادهای  بگذارند، 
بستر شهری هم گویا فراهم است، پس اصفهان آماده 
راستا  این  در  چراکه  است؛  خیابانی  کنسرت  برگزاری 
برای  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  موسیقی  دفتر 
صدور مجوز کنسرت های رایگان در حمایت از جامعه 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  و  کرده  آمادگی  اعالم  مردم  و 
اسالمی نیز اصل موضوع را قابل تقدیر دانسته است.

منبع:ایسنا

پسر خوزستانی، ستاره فوتبال سوئد

آمادگی هنرمندان اصفهانی  برای برگزاری کنسرت خیابانی
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چرا از بیابان های ایران برق تولید نکنیم؟

و  انرژی  کارشناس  میرمحمدی،  محمدصادق  سید 
مدیر سایت قدرتی به نام برق در الف نوشت: قرارداد 
200 میلیارد دالری عربستان با یک بانک ژاپنی برای 
تیتر  عنوان  عربستان  در  خورشیدی  نیروگاه  ساخت 
ماه  فروروردین  در  جهان  های  خبرگزاری  از  بسیاری 
بود. این پروژه قرار است 100 هزار شغل مستقیم در 
برق  هزینه  در  دالر  میلیارد   40 کند،  ایجاد  عربستان 
عربستان صرفه جویی کند و 200 گیگاوات ساعت به 
ظرفیت برق عربستان در سال 2030 اضافه کند، چیزی 
در حدود 4 برابر، هنگام پرمصرف ترین زمان مصرف 

در ایران.)دویچوله فارسی(
بود.  خواهد  انرژی  زمینه  در  بشر  آینده  های  جنگ 
در  گذار  تأثیر  فاکتورهای  از  یکی  انرژی  تولید  میزان 
رتبه اقتصادی و توسعه کشورهاست. با این تفاسیر 
در  خورشیدی  انرژی  تولید  توان  ایران  ما  کشور  آیا 
سطح کالن را دارد؟ در ادامه به این سؤال پاسخ داده 

می شود.
جغرافیای ایران

است.  جهان  باران  کم  و  خشک  کشورهای  از  ایران 
دارابودن مساحت وسیعی از بیابان های گرم، مزیتی 
است که می تواند مارا بر آن دارد که در آینده کشور 
از آن استفاده پایدار کنیم. در حال حاضر سطح بیابان 
ها، کویر ها و شنزار های کشور 34 میلیون هکتار و 
برآورد می شود.  مراتع فقیرکویری 16 میلیون هکتار 
جمع این دو عدد، عدد 500 هزار کیلومتر مربع را به 
ما می دهد. تقریبًا 30 درصد مساحت ایران .)ایران 

دیزرت(
پتانسیل تولید انرژی خورشیدی

هر 10 مگاوات ساعت تولید انرژی فتوولتائیک حدود 
انرژی  )سوالر  دارد.  الزم  مربع مساحت  متر  هزار   50
پنلز(. چنانچه 50 درصد مساحت 50 میلیون هکتاری 
خورشیدی  های  نیروگاه  برای  استفاده  قابل  ایران 
و  تأسیسات  بابت  مساحت  این  درصد   20 و  باشد 
تجهیزات قدرت و انتقال و زیرساخت های برق مورد 
نیاز باشد، حدود 30 درصد این مساحت یعنی حدود 
بالقوه  توان  مساحت  این  و  مربع  کیلومتر  هزار   150

تولید 30 هزار گیگاوات ساعت برق را دارد.
فرهنگ مصرف

کشور ما از نظر فرهنگ استفاده سرانه انرژی جایگاه 
1 میلیارد  اندازه چین  به  بسیار بدی دارد. ما حدودٌا 
اندازه یک کشور 200  به  و  گاز مصرف میکنیم  نفری 
میلیون نفری برق مصرف می کنیم. )ویکی پدیا(. 6 
برابر میانگین جهانی بنزین و 2 برابر میانگین جهانی 

آب مصرف میکنیم)بانکی(.
حدی  به  ساختاری  غلط  فرهنگ  و  رویه  بی  مصرف 
است که کارشناسان پیش بینی می کنند اصواًل ایران 
در صد سال آینده چیزی برای سوزاندن و فروختن و 
 2 اندیشید.  ای  چاره  باید  ندارد. پس  کردن  مصرف 
راه پیش پای کشور وجود دارد. راه اول تغییر نگرش 
و فرهنگ جامعه در استفاده درست از انرژی و منابع 
طبیعی و راه دوم سرمایه گذاری در جهت یافتن راه 
و  پایدار  و  رایگان  انرژی  آوردن  بدست  برای  هایی 
از پیشرفت  مار  تمیز. سرمایه گذاری صرفًا فرهنگی، 
مهندسی دنیا عقب می اندازد و باعث زیان در آینده 
می شود. بنابراین به نظر مؤلف بهترین راه، درکنار راه 
کشور  جغرافیایی  های  ظرفیت  از  استفاده  فرهنگی، 
و استفاده احسن از این امکانات خدادادی است. و 
در این میان روی آوردن به انرژی خورشیدی در کالن 

کشور می تواند بهترین گزینه باشد.
هزینه های انرژی در کشور

می  سال  در  بنزین  لیتر  میلیارد   30 به  نزدیک  ما 
عدد  در  مقدار  این  اگر  آنالین(.  سوزانیم)اقتصاد 
حداقل لیتری 3500 ناموت )به دالر االن( قیمت فوب 
منطقه ای ضرب کنیم، مبلغی حدود 105هزار میلیارد 

ناموت در سال فقط در بخش حمل و نقل بنزینی می 
باشد. در بخش گاز ما حدود 190 میلیارد متر مکعب 
در سال گاز مصرف می کنیم)اکو نیوز(. که با احتساب 
ایران،  صادراتی  گاز  قیمت  مکعب  متر  بر  سنت   8
مبلغ 16.8 دالر که چنانچه دالر را 7000 ناموت در نظر 
گاز  بگیریم. حدود 106 هزار میلیارد ناموت در بخش 

هزینه می شود.
در بخش مصرف برق رتبه 18 دنیا با مصرف سالیانه 
را   )2014 پدیا  )ویکی  ساعت  وات  کیلو  218میلیارد 
داریم. هزینه تولید برق در برخی از نیروگاه ها تا 300 
رسد)اقتصاد  می  ساعت  وات  کیلو  هر  برای  ناموت 
آنالین(. در برخی اظهار نظرها که از طرف مدیرعامل 
توانیرگفته شده، ایران 60 میلیارد دالر سالیانه هزینه 

تولید برق می کند)عیارآنالین(.
کولر  میلیون   16 حدود  خانگی  سرمایش  بخش  در 
آبی در کشور که هرکدام به طور متوسط در شبانه روز 
حداقل 200 لیتر آب مصرف کنند و چنانچه در سال 110 
روز روشن باشند حدود 35 میلیارد متر مکعب آب را 
در سال به مصرف غیر از شرب می رسانند. اگر هزینه 
باشد)ایسنا(،  ناموت   1400 آب  مکعب  متر  هر  تولید 
ضرب این دوعددحدود5هزار میلیاردناموت هزینه این 
بخش می باشد. این در شرایطی است که کشور دچار 
بحران حاد کم آبی است. همچنین کمبود آب باعث 
دچار  را  کشور  و  شده  آبی  برق  تولید  توان  کاهش 

بحران کم برقی هم می کند.
هزینه احداث نیروگاههای خورشیدی

هزینه احداث و سرمایه گذاری یک نیروگاه خورشیدی 
درسال  آمریکا  نو  انرژی  انجمن  نظر  طبق  باالست. 
 10 mw 2017 هزینه ساخت یک نیروگاه فتوولتائیک
حدود17 میلیون دالر می باشد. با احتساب دالر 4300 
بزرگ  نیروگاه  یک  احداث  برای  دولتی(  )نرخ  ناموت 
1000 مگاواتی حدود 7300 هزار میلیارد ناموت سرمایه 
گذاری الزم است و این هزینه باالیی است. اما با نگاه 
به هزینه های بسیار زیادسالیانه دولت دربخش انرژی 
این عدد توجیه پذیر می باشد. صنعت برق از صنایع 
زیرساختی می باشد و آرزوی هر کشوری است در دنیا 

به انرژی پاک ارزان و پایدار دسترسی پیدا کند. زیرا 
این زیرساخت مهم کشورها را به مقاصد مهمی می 

رساند که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.
حمل و نقل

باشد.  می  امروز  زندگی  ضروریات  از  نقل  و  حمل 
رفاه  دنیا  جای  همه  در  نقلیه  وسیله  از  استفاده 
با  رفاه  این  اما  آورد.  می  همراه  به  را  آسایش  و 
مخاطراتی از جمله آلودگی هوا، ترافیک، تلفات جانی 
و مالی همراه است. استفاده از خودروهای برقی چاره 
انرژی  رایگان  به منابع  کار است. وقتی دسترسی  ی 
برقی  از خودروهای  راحت  با خیال  توانید  دارید می 
استفاده کنید. خودروهای برقی عمومًا کوچک اند و 
سرعت کمی دارند و آالیندگی ندارند. به این ترتیب 
مشکل آلودگی هوا، ترافیک و تلفات جانی و مالی به 
حداقل می رسد. حوزه ی حمل و نقل بسیار گسترده 
تندرو  قطارهای  از  استفاده  باشد.  می  سودآور  و 
نقلیه  برقی و سایر وسیله های  اتوبوس های  برقی، 
درآمدزایی  بحث  در  مهمی  بسیار  راهکار  عمومی  ی 
راندمان سیستم حمل و نقل عمومی می  افزایش  و 

باشد.
بخش خانگی

آب  برقی،  های  اجاق  برقی،  هیترهای  از  استفاده 
گرمکن برقی یا خورشیدی، کولر گازی و وسایل برقی 
ضریب  بر  عالوه  تواند  می  گازسوز  وسایل  جای  به 
امنیت باال، مصرف انرژی فسیلی را به حداقل برساند. 
ضمن اینکه استفاده از کولرهای گازی مصرف آب را 

به حداقل رسانده و رفاه بیشتری نیز به همراه دارد.
محیط زیست

کاهش  باعث  خورشیدی  های  نیروگاه  از  استفاده 
کاهش  و  حرارتی  های  نیروگاه  در  تولیدی  گرمای 
آلودگی هوا می شود. کاهش انتشار گازهای گل خانه 
حفظ  هوایی  و  آب  وضعیت  بهبود  به  کمک  و  یی 
منابع آبی، استفاده از تکنولوژی روز جهت تصفیه آب 
و برگشت به چرخه مصرف )که غالبًا انرژی بر هست( 

از مزایای مهم محیط زیست است.
اقتصادی

ندارد.  مناسبی  وضعیت  اقتصادی  لحاظ  به  کشورما 
و  خورشیدی  انرژی  سمت  به  کالن  رویکرد  تغییر  با 
ایران  پوشش بیشتر مساحت بیابان ها و کویرهای 
می  مطرح شده  موارد  و  خورشیدی  های  نیروگاه  با 
توان یک انقالبی را در اقتصاد ایجادکرد. کارخانه های 
سازنده ی صفحات خورشیدی و ادوات آن دایر شده 
و شروع به فعالیت می کنند. شرکت های تولیدکننده 
ولوازم  تولیدکننده ی خودرو  کارخانه های  باتری،  ی 
به  نیاز  بین  این  در  و  تکنولوژی  واردکنندگان  یدکی، 
که  می  متخصص  و  ساده  نیروهای  از  عظیمی  خیل 
در مجموعه ی شرکت ها و  یا  پیمانکاری  به صورت 
کارخانجات شروع به فعالیت می کنند. کاهش سریع 
پیاده سازی  مزایای  از  اقتصادی  و رشد  بیکاری  نرخ 

این سیستم می باشد.
در حوزه ی صنعت  اقتصادی  گذاری  تفاوت سرمایه 
با حوزه ی انرژی در این است که در حوزه ی صنعت 
تولید و سودآوری هم  تازمانی که تقاضا وجود دارد 
وجود دارد و به صرفه خواهد بود و زمانی که تقاضا به 
هر ترتیبی )تحریم، درآمدکم، وضع اقتصادی بد و...( 
کم یا قطع گردد تولید وسرمایه گذاری انجام گرفته از 
بین خواهد رفت. اما حوزه ی انرژی حوزه ایست با 
تقاضای همیشه روبه افزایش و نامحدود و بی پایان 
و زمانی که برای تولید انرژی نیاز به سوخت نداشته 
باشیم هیچ زمانی سرمایه گذاری، هرچند زیاد از بین 
نخواهد رفت. در واقع از نظر اقتصادی همواره حوزه 

ی انرژی هزینه ی خود را مستهلک خواهد کرد.
مزایای  از  بخشی  تنها  باال  در  شده  گفته  مطالب 
استفاده از انرژی خورشیدی است. پیشنهاد می شود 
سرمایه  و  ملی  ی  توسعه  صندوق  های  ظرفیت  از 
گذاری شریک در سود )فاینانس( خارجی برای تامین 
مالی این پروژه های استفاده شود. می توان بیابان 
های ایران را به صورت بخش بخش و پروژه ای به 
شرکت ها در قالب فرصت سرمایه گذاری ارائه کرد و 
تسهیالت مناسبی را برای آنها مهیا نمود. این پروژه 
ها می تواند چشم انداز سی ساله ی آینده ی ایران 

باشد، باید شروع کرد تا دیر نشده.

با وجود نوسان های اخیر که در بازار اقتصادی 
مشاهده می شود هنوز هم خانواده ها و زوج 
های جوانی هستند که برای تهیه جهیزیه به 

بازار ها و مراکز خرید می روند.
از خستگی زیاد بر روی سکوی کنار مغازه ای  

کنارشان  کیسه های  و  جعبه  از  نشسته اند، 
برای  که  است  زیادی  مدت  فهمید  می توان 

خرید به بازار آمده اند. نگاهم به خریدهایی که کرده اند، افتاد.
معلوم است برای خرید عروسی یا به اصطالح قدیمی ها خرید جهیزیه 
برخورد  خوشرویی  با  دو  هر  رفتم،  آن ها  سمت  به  آمده اند،  بازار  به 
می کنند و برای آن که مطمئن شوم برای خرید جهیزیه آمده اند یا نه از 
آن ها سوال کردم: برای خرید عروسی است که اینقدر خسته شده اید؟ 
زن جوان گفت: آنقدر که این خستگی از چهره مان پیداست شما هم 
متوجه آن شدید، بله برای تکمیل جهیزیه آمدیم و نشسته ایم تا کمی 

استراحت کنیم و بعد به بقیه خریدمان ادامه دهیم.
مرد در ادامه صحبت های همسرش گفت: فقط خدا می داند که این 
خریدها کی تمام می شود؟ و چند ماهی است که آخر هفته هایمان 
را در بازار و مراکز خرید می گذرانیم و هر هفته هم قرار است که این 

خریدها تمام شود، اما تمامی ندارد.
از جعبه جارو برقی ای که خریده اند می توان فهمید که جنس خریداری 
شده از بین برندهای ایرانی انتخاب شده است، در مورد این موضوع 
که چرا کاالی ایرانی انتخاب کرده اند مرد جوان گفت: واقعیتش این 
گذاشته  تمام  سنگ  اخیرا  که  اقتصادی  نوسان های  این  با  که  است 
است، اگر بخواهیم کاالی خارجی انتخاب کنیم، دیگر چیزی برایمان 
تفاوت  آنچنان  هم  ایرانی  کاالی  امروزه  که  البته  ماند،  نخواهد  باقی 
قیمتی ندارد، به همین دلیل هر دو ترجیح می دهیم تا جایی که امکان 
دارد، کاالی ایرانی خریداری کنیم و اگر تمام کاالهای ایرانی با کیفیت 
بودند، قطعا تمام خریدهایمان را از بین این اجناس انتخاب می کنیم.

اپیزود اول: بازار قدیم تهران
مردم خرید می کنند، اما خیلی کمتر از قبل، در گذشته مردم برای اینکه 
جهیزیه یک عروس را جور کنند، از جزئی ترین تا کلی ترین اجناس را 
تهیه و دخترشان را راهی خانه بخت می کردند، اما امروزه آنقدر همه 
چیز تغییر کرده و گران شده است که خانواده ها تنها وسایل اصلی و 

مورد نیاز یک خانه 40 متری را فراهم می کنند. این گفته یکی از مغازه 
دارانی است که وسایل آشپزخانه و برقی را به فروش می رساند.

او در پاسخ به این سوال که خانواده ها بیشتر کاالهای ایرانی یا غیر 
ایرانی را برای خرید خود انتخاب می کنند؟، گفت: ما تقریبا از اجناسی 
که شما اینجا مشاهده می کنید هم ایرانی و هم خارجی اش را داریم، 
کاالی  خرید  هنوز  است  این  واقعیت  است.  مشتری  خود  با  تصمیم 
باید در بین مردم رواج پیدا نکرده است و مردم  ایرانی آن گونه که 
از همان  ایرانی ندارند، خیلی ها هستند  هنوز اعتماد کامل به کاالی 
اول به دنبال برند خارجی می گردند و تعدادی هم هستند که از میان 
اجناس چینی و ایرانی، کاالی چینی را که حتی ممکن است کیفیتش 
هستند  البته  کنند؛  می  انتخاب  باشد،  ایرانی  جنس  از  تر  پایین  هم 

افرادی که از همان ابتدا به دنبال جنس ایرانی می گردند.
دارد.  را  خود  حال  و  شور  هم  هنوز  تهران  قدیم  بازار  هفته های  آخر 
بازار  در  برای خرید جهیزیه  و شتاب  نشاط  با شور،  که  خانواده هایی 
مشغول رفت و آمد هستند تا کاالی مدنظرشان را با قیمت مناسب 

پیدا کنند.
می فروخت،  چینی  و ظروف  اجناس  که  مغازه هایی  از  یکی  داخل  به 
رفتم. پیرمردی که از قدیمی های بازار بود، از گرانی که این روزها امان 
مردم را بریده است، گله می کرد و با لهجه ی آذری گفت: بازار خراب 
است، اما باز هم مردم به بازار آمدن و خرید کردن را دوست دارند و 
بعضی ها هم برای سر و سامان گرفتن فرزندانشان و راهی کردن آنان 
دخترشان  جهیزیه  گرانی  و  تورم  این  در  که  مجبورند  بخت،  خانه  به 
خرید جهیزیه  برای  بینید  می  که  افرادی  این  از  خیلی  کنند.  کامل  را 
دخترشان اینجا می آیند؛ برای جهیزیه خودشان هم اینجا خرید کردند، 
اما قیمت های آن زمان با االن زمین تا آسمان فرق دارد، انگار خرید و 

تهیه جهیزیه برای خانواده تبدیل به یک کابوس شده است.
در این حین زن میانسالی وارد مغازه شد ، فروشنده به تمام سواالتی 
که زن میانسال در مورد اجناس می پرسید با صبر و حوصله تمام پاسخ 
داد. پیرمرد در مقابل مشتریدو مدل از جنس سرویس چینی را قرار 
روی  انواع طرح  تا  گرفته  قیمت  و  از جنس  را  آن  تفاوت های  و  داد 
برندهای  از  دیگری  و  ایرانی  مدل ها  از  یکی  داد،  توضیح  بشقاب ها 
معروف خارجی بود. در طرح و نقششان تفاوتی نبود و حتی قیمت 
کاالی ایرانی پایین تر از کاالی خارجی و حتی جنسش هم بهتر و به 

اصطالح سبک تر بود.
پیرمرد آنقدر تفاوت های بین دو طرح را توضیح داد تا در نهایت زن 
میانسال کاالی ایرانی را انتخاب کرد و با رضایتمندی از مغازه خارج 

شد.
کشور  که  کاالیی  برای  دخترم،  می بینی  گفت:  و  نشست  فروشنده 
خودت تولید می کند باید آنقدر دلیل و برهان بیاوری تا باور کنند که 

تفاوتی با کاالی خارجی ندارد.
درست  کردم،  فکر  حرف هایش  به  شدم  خارج  مغازه  از  که  وقتی 
می گفت، چرا باید تا زمانی که مشابه کاالی خارجی با همان کیفیت 
را  کاالی خارجی  باید  است،  داخلی  تولید  و  دارد  در کشورمان وجود 

انتخاب کنیم؟
به قدم زدن در بازار شلوغ روزهای آخر هفته ادامه دادم، از داالن های 
قدیمی بازار یک به یک عبور کردم و به بازار فرش فروش ها رسیدم. به 
یکی از مغازه ها که چند نفر مشتری در حال خرید فرش از آنجا بودند، 
رفتم. صاحب مغازه پشت میز نشسته و مشغول ورق زدن فاکتورها 

بود و بعضی از آن ها که احتیاج به مهر داشتند، را مهر می زد.
با صاحب مغازه شروع به گفتگو کردم. او گفت:روزگاری این بازار پر بود 
از فرش های دستبافت و هر کسی که می خواست، فرش بخرد حتما 
اینجا می بینید  امروز  که  و فرش هایی  را می خرید  آن  باید دستبافت 
یک روزی همه اش دستباف و گران قیمت بودند، نه حاال که فرش های 
ماشینی با تنوع و مدل های بیشتر جای آن ها را گرفته است و افراد 
به دلیل تنوع زیاد و پایین بودن قیمت بیشتر از این فرش ها استقبال 
می کنند. آنقدر طرح و نقش های متفاوت در فرش های ماشینی ایجاد 
نمی روند،  دستبافت  فرش های  سراغ  به  افراد  دیگر  که  است  شده 
رنگ  اینکه  برای  بخرند،  فرش  می خواهند  که  هم  جوانی  زوج های 
آمیزی اش به سایر وسایل خانه شان همخوانی داشته باشد، فرش خود 

را از میان فرش های ماشینی انتخاب می کنند.
اپیزود دوم: بازار امین حضور

در ادامه به بازار امین حضور رفتم، بازاری که از گذشته تاکنون بورس 
در  کردن  خرید  قصد  به  بیشتر  افراد  گذشته  در  است.  خانگی  لوازم 
آن تردد می کردند، اما امروزه به دلیل مشکالت اقتصادی، بسیاری از 
افراد تنها به دیدن اجناس در پشت ویترین های شیشه ای مغازه ها 
بسنده می کنند. وارد مغازه ای که بورس لوازم خانگی است، شدم. گویا 
را  را متوقف کرده اند و کاالیی  لوازم خانگی، فروش خود  فروشندگان 
جواب  در  فروشنده ها  از  یکی  و  شدم  جویا  را  آن  علت  نمی فروشند. 

گفت: انبارهایمان خالی است.
او با اشاره به اجناسی که داخل مغازه بود، ادامه داد: این لوازمی که 
بر  است. عالوه  انبارها خالی  و  است   نمونه  برای  تنها  اینجا می بینید 

این میزان خرید مردم نیز کمتر شده است و خریداران منتظر هستند 
تا قیمت ها به یک ثباتی برسد و بعد کاالی خود را خریداری کنند و 

هیچکس حاضر به خرید در این اوضاع آشفته بازار نیست.
از فروشنده در مورد وضعیت کاالهای ایرانی پرسیدم و او با مکث پاسخ 
داد: حتی اگر نرخ ارز با همین روند باالتر رود هم دیگر نمی توانیم کاالی 

ایرانی را داخل کشور تولید کنیم.
از  بودند، کمتر  تماشای ویترین مغازه  از مغازه زوجی مشغول  بیرون 
یک ماه دیگر عروسیشان بود و تنها توانسته بودند که اقالم جزئی را 
از اینکه بیشتر  از اوضاع پیش آمده ناراضی بودند و  خریداری کنند. 
خرید عروسی شان باقی مانده است، دلواپس بودند و مجبور بودند تا 
در فرصت یک ماهه ای که تا عروسی دارند، کاالی مورد نیاز خودشان 

را خریداری کنند.
به آن ها گفتم: مثل اینکه بیشتر مغازه داران فروش ندارند و شما هم 
که کمتر از یک ماه دیگر عروسی تان هست، می خواهید چه کار کنید؟ 
مرد با نگاهی به همسرش گفت: چاره چیست؟مغازه هایی هستند که 
اجناسی برای فروش دارند، اما قیمت ها عجیب و غریب به نظر می رسد 
و هیچ تعادلی وجود ندارد و ما امیدواریم که در این فرصت باقی مانده 

شرایط بهتر شود.
ماشین  لباسشویی،  ماشین  فریزر،  یخچال،  مانند  خانگی  لوازم  خرید 
ظرفشویی، چرخ گوشت، گاز و غیره تنها بخشی از خرید جهیزیه و جزء 
اصلی ترین وسایل است که خانواده با صرف نظر از وسایل جزئی دیگر 
باید برای تهیه آن حداقل 70 میلیون ناموت هزینه کنند، به طور مثال 
یخچال و فریزر در انواع مدل ها و برندهای گوناگون از قیمت حدود 
یک میلیون ناموت تا حدود 20 میلیون ناموت در بازار عرضه می شود 
و حتی شاید باالتر از این قیمت ها هم در بازار موجود باشد که همین 
موضوع تکمیل و تهیه جهیزیه برای خانواده ها را تبدیل به یک کابوس 

کرده است.
تعداد زیادی از دختران و پسران جوان هستند که خوشبختی شان با 
شرایط اقتصادی موجود گره خورده است و برای خرید جهیزیه در این 

شرایط ممکن است با مشکل رو به رو شوند.
همینطور که از مقابل مغازه ها عبور می کنم به آن زوج جوانی که در 
بازار قدیم تهران از خستگی بر روی سکو نشسته و هنوز برای خرید 
لوازم خانگی و آشپزخانه اقدام نکرده بودند، فکر می کنم. اگر آن ها به 

این بازار بیایند، با دیدن این آشفتگی چه تصمیمی خواهند گرفت؟
شاید آن ها تا زمانی که اوضاع مساعد شود، از خرید صرف نظر کنند، 
زندگی خود را با سادگی هر چه ممکن آغاز کنند و عروسی خود را عقب 
بیندازند و یا تصمیمی بگیرند که تا درست شدن اوضاع اقتصادی، با 

این شرایط کنار بیایند.

درجا زدن عروس و داماد ها در خوان اول ازدواج


