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در برنامه دستپخت شبکه یک سیما ،شرکتکنندگان اصال
پروتکلهای بهداشتی را رعایت نکردند و این درحالیست که
تلویزیون نقش آموزشی را باید در این ایام ایفا کند
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مرغهایذخیرهشدهکجاهستند؟
شرکت پشتیبانی امور دام کشور فروردین ماه  24هزار تن مرغ مازاد را خریداری کرده و ذخیره کرده است.
اکنون  2پرسش مطرح است :اوال این حجم از مرغ کجاست و چرا توزیع آن در بازار احساس نمی شود؟
ثانیا سود اختالف قیمت خرید ابتدای سال با االن در جیب چه کسانی می رود؟ صفحه6
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کابینه انتخابی بایدن در گفتگوی آفتاب یزد با مجلسی:

تالش برای نجات آمریکا
از انزوای بینالمللی
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گفتگو ی آفتاب یزد با محبعلی کارشناس خاورمیانه:

لزوم حل مسائل خود
باکشورهایمنطقه
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روند انتقال قدرت به بایدن
با دستور رئیس جمهور آمریکا
به طور رسمی آغاز شد

کامبوزیاپرتوی
به ابدیت
پیوست

عقبنشینی
ترامپ از
ادعای خود

باز هم کرونا
و باز هم
یک قربانی

صفحه5

صفحه 7

8
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سرمقاله

پایانترامپ
وترامپیسم

علی بیگدلی

کارشناس مسائل بینالملل

همانطور که پیش از این نیز پیشبینی میشد
دونالد ترامپ درنهایت با اعالم دستور رسمی
آغاز روند انتقال قدرت تســلیم واقعیتهای
ساختاری و قانون اساسی در ایاالت متحده شد
تا تیم بایدن بتواند فرآیند به دستگیری کاخ
سفید را شروع کند .در واقع جز این مسیر راه
دیگری برای رئیس جمهور فعلی آمریکا وجود
نداشــت و او باید در نهایت به قانون اساسی
تمکین میکرد .اینکــه رئیس جمهور بازنده
با برنده تماس بگیرد یــا او را دعوت کند و
شکســت را بپذیرد امری تشریفاتی است که
میتواند رخ ندهد اما اصل روند انتقال قدرت
امری قانونی بود که گریزی از آن برای ترامپ
وجود نداشــت .اینکه در مدت اخیر چنین
دستوری صادر نشــده بود بیشتر پاسخی از
ترامــپ به حامیانش بود که به خیابانها آمده
بودند ،هرچند که به لحاظ قانونی برای انتقال
قدرت دیر نشــده بود .بنابراین پذیرش این
واقعیت از سوی ترامپ را میتوان گام اصلی او
برای پذیرش شکست دانست .واقعیت موجود
این اســت که ترامپ نتیجه را واگذار کرده و
حاال او باید آماده خروج از سیاست شود .این
گمانهزنیکهترامپدرسیاستباقیخواهدماند
و اساســا مکتبی به نام ترامپیســم را شاهد
خواهیــم بود با اصول سیاســت همخوانی
ندارد .آنچه هم اکنون از سوی حامیان ترامپ
شاهد هستیم نوعی وابستگیهای احساسی و
عاطفی است و...
ادامه در صفحه 3

یادداشت1-

قیمتگذاری زورکی
راه عالج بازار نیست!
عبدالرضا شیخان

یادداشت2 -

هرروز را
نارنجی کنید!
نرگس ملکزاده

یکی از اتفاقهای ناگــوار اخیر که در هیاهوی
مباحث شیوع کرونا و تعطیلی دو هفتهای باالی
 100شهر کشور مفقود مانده است ،قطع گاز ۴۵
کارخانه است که دلیل آن  ۳برابر شدن قیمت
مازوت نســبت به گاز و افزایــش  ۳۲درصدی
هزینه حمل هم است؛ از این رو درخواست اخذ
مجوز افزایش دوباره قیمت ســیمان از وزارت
صمت اجتنابناپذیر شــده است .این در حالی
است که در حال حاضر قیمت هر کیسه سیمان
درب کارخانــه  ۱۵هزار و  ۵۰۰تومان اســت و
قیمت هر کیسه برای مصرفکننده  ۱۹هزار و
 ۵۰۰تومان اعالم شــده است ،اما با این شرایط
عامل فروش اگر بخواهد خیلی در حق مشتری
لطف کند ،هر کیســه را  ۲۲هزار و  ۵۰۰تومان
میفروشد.
آنچه باید به آن توجه کرد این است که تجربه
نشان داده هر چه قیمت واقعی را سرکوب کنند،
در هر صورت این اتفاق میافتد؛ کما اینکه اگر
هر کیسه درب کارخانه  ۱۵.۵۰۰تومان است ،اما
در ادامه ارزش افزوده ،کرایه حمل ،ســود عامل
و ...دارد ،لذا باید توجه داشت که به زور نمیشود
قیمتگــذاری کرد؛ در واقع وقتی هزینه حمل
فقط در آبان ماه  ۳۲درصد گران شــده است،
قطعاً بر قیمت نهایی نیز تأثیرگذار میگذارد .و
البته خوانندگان روزنامه عنایت داشته باشند که
کارخانهها در  ۷ماه امسال نسبت به مدت مشابه
سال قبل ،میزان توزیع سیمان در بازار داخلی را
 ۱۸.۶درصد افزایش دادهاند و...
ادامه در صفحه2

منع خشــونت علیه زنان سالهاست که به یک
شعار زیبا تبدیل شده است و یک روز از هر سال
را به همین مناسبتنارنجی نامیدهاند .اما اگر پا
در دنیای واقعی زنان بگذاریم و برای صحبتهای
زنان در این جهان زنستیز و پر از خشونت سراپا
گوش شــویم ،پی به عمق فاجعهای خواهیم برد
که باید هر روز را به تکرار این شــعار بپردازیم و
هر روز با باال بردن پرچم نارنجی این خشونتها
را نمایان کنیم؛ خشونتهایی که مثل یک زخم
باز چرک میکند و مثل یکخوره آرام  -آرام تار
و پــود روان یک زن را فرســوده میکند .وجود
ک متعصبانه در
ناآگاهی ،تفکرات ســنتی و خش 
نظا م مردســاالر مقدمه خشونتهاییســت که
هر کدا م از زنان تجربــه کردهاند یا به انتظار آن
نشســتهاند؛ خشــونتهایی که از درون خانواده
زاییده میشــود و در جامعه رشــد میکند و به
بلوغ میرســد .خشــونتهای پیدا و پنهانی که
خواندن زن شــروع میشود و اگر
از جنس دوم
ِ
خوشــبینانه نگاه کنیم به تبعیض خت م میشود.
اما تمام داستان دختران و زنان ،مبارزه با تبعیض
نیست ،بلکه خشونت علیه زنان راهی است که از
تبعیض شروع شده و به فاجعه خاموش (قتلهای
ناموسی) ختم شده است.
مــا در جهانی زندگی میکنیم که زن ســتیزی
را یدک میکشــد نه فقط جهــان بیرون و آنچه
درسطرهای باال نگاهی گذرا به آن شد بلکه آنچه
به عنوان چارچوب شــخصی ومنحصر به فرد در
درون همــه ما وجود دارد ،و دلیل آن آموزههایی
که از کودکی داشته ایم ،نوعی زنستیزی نهفته

یادداشت4-

یادداشت3 -
شــده را به تصویر میکشد.خجالتها ،تمسخرها،
ســکوتها و عقــب نشســتنهای مــا زنان در
مواقعــیای که باید ســرمان را باال میگرفتیم و
حرف میزدیمنشان از زنستیزی درون ماست.
دردناکتــر از ندیــدن خــود ،تصور زنــان ،از
زنانــی موفــق ،زیبــا ،خوشپــوش ،قدبلنــد،
الغــر ،و گاه دارای شــغل مناســب بــا
در آمد اســت کــه را غیر عادی میباشــد .این
درســت نقطه مقابل خشونت بر علیه زنان است؛
درون جنگیــدن علیــه همجنس
زنســتیزی
ِ
خود که زخمش اگر بیشــتر از خشونت پر سرو
صدا بیرونی بر علیه زنان نباشــد ،کمتر نیست.
زنانــی کــه آگاهانه یــا ناآگاهانه بــه قضاوت
هم جنس خود مینشــینند و هرگونه موفقیت
زنــان خوشپــوش و خــوش چهــره را به پای
عجیب بودن هایشان مینویسند فارغ از دیدن
توانمندیهای او...
 25نوامبر هر ســال فرصتی است برای یادآوری
اینکه از بینرفتن هر نوع نگاهی به زنان که آنها را
به سکوت دعوت میکند ،فقط و فقط با آموزش
تغییر میکند .آموزش به دختران و پســران زن
و مرد نمیشناســد ،آموزش بــه دختران که اگر
در حال تجربه خشــونت هستید خودت بهترین
ناجی خواهید بود و ســکوت شــما در برابر آن ،
تنها آســیبش را به خودتــان خواهد زد .باید در
کتابهای درسی به دختران آموخت که زن را به
درستی لطیف میخوانند اما او در عین حال پراز
قدرت اســت آن قدر پر قدرت؛ که هیچ اجباری
را نخواهد پذیرفت ،نه اینکــه به جای پر کردن
پیمانه زنــان با حذف تصاویــر از روی جلدها و
نادیده گرفتن زنان موفق در کتب درســی آنها را
بیصدا و چراغ خامــوش به کنار بزنیم و به یک
معذرتخواهی اکتفا کنیم.
ادامه در صفحه 3

سیاستهای ارزی نادرست بانک
مرکزی تا کجا ادامه خواهد یافت
نعمت فلیحی پیربستی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد تهران مرکز

به عقیــده ی نگارنده نرخ ارز یکی از متغیرهای
کلیدی اقتصاد کالن میباشد که بر سایر متغیرها
از جمله :صادرات و واردات ،ورود و خروج سرمایه
از کشــور؛ سرمایه گذاری ،رشد اقتصادی ،سطح
رفاه خانوار ها ،تورم،هزینههای بنگاههای تولیدی
و همچنین انتظار تورمی موثر است.
در طــی دو ســال گذشــته نــرخ ارز از حدود
3500تومان به حدو  30هزارتومان افزایش یافته
اســت ،به عبارت دیگر در طــی این دوره حدود
 800درصدرشد یافته است؛لکن در همین دوره
نقدینگی کشور حدود  80درصد رشد داشته که
این مطلب نشاندهنده ی این است که همخوانی
بین رشد نقدینگی و رشد قیمت ارزوجود ندارد.
بدیهی اســت با رشد نقدینگی قیمت دیگر کاال
نظیر ارز افزایش یابد ولی رشد قیمت ارز حدود
ده برابر رشد نقدینگی بوده است.
حال سوال اینجاســت که این نحوه ی مدیریت
بازار ارز چه تاثیر بر اقتصاد کالن خواهد داشت؟
مزایا و معایب افزایش نرخ ارز چیست؟
آیــا بانک مرکزی به عنوان اصلیترین وظیفه ی
خود یعنی کنترل و مدیریت و حفظ ارزش پول
ملی موفق بوده است؟
آیا با شرایط فعلی اقتصاد ایران ،به دالری شدن
اقتصاد نزدیک شده ایم؟
و کلیدیترین سوال؛ چرا بانک مرکزی تمایلی به
کاهش نرخ ارز ندارد؟
برای پاسخ به این سواالت ابتدا الزم است معایب
و مزایای باال بودن نرخ ارز را بررسی کنیم:
از نظر کارشناســان اقتصادی باال بودن نرخ ارز
دارای دو مزیت اصلی میباشد:
)1با افزایش نرخ ارز صادرات غیر نفتی افزایش
مییابد
)2با باالبودن نرخ ارز درآمد دولت از فروش این
کاال افزایش یافته فلذا کســری بودجه تا حدی
جبران میشود.
لکن از نظر نگارنده هردو این دالیل در شــرایط
فعلی از اســاس رد میشــود چون در مورد اول،
زمانــی میتوان بــه فکر افزایش صــادرات بود
که تولید داخل افزایش یابــد ،اما اگر با افزایش
نرخ ارز بنگاهها با مشــکل تامین مــواد اولیه و
فرسودگی تکنولوژی مواجه شوند عمال افزایش
صادرات منتفی خواهد بود،مگر اینکه کاالها را از
سر سفره ی مردم(مواد غذایی) به سمت صادرات
سوق دهند.
در مورد نکته ی دوم نیز باید گفت که این درآمد
چندان پایدار نیســت.اگرچه دولــت با افزایش
نرخ ارز درآمد باالیی کســب میکند اما به دلیل
افزایــش هزینههای جــاری و عمرانی دولت که

به دلیل همان افزایش نرخ ارز میباشــد کسری
بودجه به همان سطح اولیه ولو بیشتر برمیگردد.
اما از این موضوع که بگذریم معایب افزایش نرخ
ارز بسیار وسیع و نگرانکننده است؛ پیامدهایی
ویرانگر از جمله:
 )1با افزایش نرخ ارز واردات کاالهای واسطهای و
سرمایهای باالتر رفته و تولید داخلی را متوقف و
یا در حالت خوشبینانه کند خواهد کرد.
 )2افزایش نرخ ارز ،هزینههــای تولید از جمله
دستمزدها را افزایش خواهد داد و منجر به رشد
قیمتها و تورم میگردد.
 )3از آنجایی که در مورد قبل دیدیم افزایش نرخ
ارز به افزایش قیمتها میانجامد؛ فلذا ســال به
سال مردم و بنگاههای اقتصادی تمایل بیشتری
پیدا میکنند که قیمتهای داخلی را بر اســاس
دالر سنجش کنند .این حالت منجر به "دالری
شدن اقتصاد" میگردد که در سال جاری نیز این
امر به شدت رواج یافت.
 )4رفاه اقتصادی به دلیل افزایش شــدید تورم
بشــدت کاهش مییابد و به عبارت دیگر سفره
ی مــردم کوچکتــر خواهد شــد(.اگرچه رفاه
مولفههــای دیگری نیــز دارد لکــن مصرف از
مهمترین آن میباشد)
 )5افزایــش نرخ ارز به عدم ثبات اقتصاد کالن و
افزایش انتظارات تورمی منجر میشود.
 )6افزایــش نرخ ارز پس از شــرایط فوق تورمی
منجر به رکود گسترده در اقتصاد ایران میگردد.
 )7افزایــش نرخ ارز؛ ســرمایهگذاری را کاهش
میدهــد و فعالیتهای غیر مولــد را در اقتصاد
ایران افزایــش داده و در نتیجه رفتار اقتصادی
مردم به ســمت واسطه گری خواهد رفت و این
موضوع سرمایهگذاری را کاهش خواهد داد.
 )8یکی از مهمترین معایب رشد نرخ ارز؛ ایجاد
حباب در بازار بورس و مسکن و طال و ...است که
این موضوع در حال حاضر در اقتصاد ایران کامال
مشهود است که در نهایت سیگنال عدم امنیت
اقتصادی را به سرمایه گذاران خواهد داد.
 )9و در نهایــت این افزایش نرخ ارز موجب بدتر
شــدن وضعیت توزیــع درآمد خواهد شــد که
کفه ترازو را به ســمت کسانی که داراییهای
بیشتری دارند سنگینتر خواهد کرد .به اصطالح
ســاده فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر
خواهــد کرد که ایــن موضوع رفتــه رفته به از
بین رفتن قشر متوســط جامعه خواهد انجامید
که پیامدهــای اجتماعــی بســیاری از جمله
باالرفتن نرخ بزه کاری و فساد و فحشا و ...درپی
خواهد داشت.
همانطور که مالحظه میگــردد معایب افزایش
نرخ ارز به هیچ وجه قابل قیاس با مزایای افزایش
نرخ ارز نیست و در نتیجه با ادامه ی تنزل ارزش
پول ملی ،اقتصاد ایــران حداقل در یک دوره 5
ساله رکود تورمی وسیع غوطه ور خواهد شد.
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«شاد» نیاز به
زنگ تفریح دارد
بابک خطی

طبیب و فعال اجتماعی

حضــور کرونا در دنیــا و پاندمــی آن باعث
شدهاســت تحصیل دانشآمــوزان به صورت
آنالین ادامه یابد؛ تصمیم شایستهای که حفظ
جان میلیونها دانشآموز و معلم را از خطر در
معرض کرونا بودن برحذر داشت و امکان ابتال
و احتمال شکلگیری یک قتلعام دلخراش در
سیستم آموزش و پرورش کشور را منتفی کرد.
انتقادات محتوایی به این سبک آموزش همان
مواردیاست که در آموزش حضوری هم وجود
داشتهاست که میتوان به اختصار به آوار حجم
مطالب زیاد و یادگیری طوطیوار ،عدم وجود
آیتمهای کافی برای شکوفایی استعدادها در
مفاد طرحهای درس ،ارجــاع برخی از موارد
آموزشــی بــه کتابهای کمک آموزشــی با
قیمتهای نسبتا گران برای طبقات متوسط
به پایین اقتصادی و...اشاره کرد.
اما به نظر میرســد عالوه بر مسائل فوق که
به قوت خود باقی ماندهاست ،مسائل جدیدی
نیــز در آموزش آنالیــن وجــود دارد که یا
باعث تشــدید مشکالت قدیمی یا رخ نمودن
مشکالت جدید شدهاســت و حول و حوش
نرمافزار «شاد»؛ شبکه آموزش دانشآموزان و
سایر نرمافزارها در جریان است.
هدف اساســی آموزش ،پرورش استعدادها و
یادگیــری مهارتهای زندگی کردن اســت،
چیــزی که در هر نوع آمــوزش از جمله نوع
آنالین بخشی غیرقابل جایگزین و پایهایاست.
امــا چیــزی کــه ظاهــرا در واقعیــت دیده
میشــود ،ایجاد فشار بسیار شــدید بر کودک
و والدین(خصوصــا مادران) اســت ،طوری که
فضای نرم افزار شــاد و ...به جای محیطی شاد
و پر از آرامش برای تسهیل یادگیری تبدیل به
گذر لحظات سخت و طوالنی از صبح تا گاهی
پاسی از شــب برای کودک و والدین میگردد-
دانشآموزان و والدین مشق نویس! -که به عنوان
اولویت ،بر پایه حاضرغایبهای سفت و سخت و
راستی آزمایی وسواسی عمل میکند ،در صورتی
که اجبار مزمن ،رفتهرفته احســاس و شــوق
ی ُکشد و اینگونه به نظر میرسد
یادگیری را م 
که اولویت اولیه سازو کار تحصیل مجازی به
جای ارائه مفاد آموزشی جذاب و موثر ،تبدیل
به یک موسسهی جنایی دستگیری مجرمین!
شــده اســت که بر پایه عــدم اعتماد مطلق
اســتوار اســت ،در صورتی که یکی از اهداف
بسیار مهم آموزش طبعا آموزش مهارتهای
وظیفهشناسی است.
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