روحانی :خدا را شکر که شر ترامپ کم شد
ِ
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هربامداد در سراسر کشور

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی:

بسیج ،ثروت بزرگ و

چرا جان کری

ذخیر هخدادادملت

وزیر امور خارجه دولت بایدن نشد!؟

2

ایران است
پنجشنبه  6آذر1399

چشمانداز روشن نفت ایران

استراتژی
پساترامپی زنگنه

گزارش آفتاب یزد از تاثیرات مخرب گرانی بر زندگی سالمندان

سفره بازنشستگان کوچک و کوچکتر میشود
یادداشت2 -

شرایط
عجیبنیست

نقدی به نگاه ارباب
و رعیتی جهادکشاورزی

هادی حق شناس

حمیدرضا نامی

کارآفرین

کارشناس اقتصادی
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بایدهایروحانی:
«هدف همه تالشها باید بهبود
وضع اقتصاد و زندگی مردم
باشد» «،در زمینه تولید ،حرکت
ما در امسال باید بهتر از سالهای
قبل باشد»«،در بخشهای امثال
صادرات نفت با مشکالت بزرگتری
مواجه هستیم ،صادرات کاالهای
دیگر باید جبران بکند»«،کاال
خریداری شده ،حمل شده ،آمده
در بندر پیاده شده و وارد انبار
شده و امروز نمیتواند از گمرک
خارج شود .البته مشکالتی وجود
دارد که باید حل شود منتها باید
این کار را سرعت ببخشیم»،
« تا زمانی که اقتصاد و تولید در
اختیار دولت باشد ،مسائل ما حل
نمیشود وباید رقابت را آزاد کنیم
بایدمردم به صحنه بیایند»

بایدهای قالیباف:
ِ
اقتصاد مردمی را در
«باید
این دهه سرلوحه فعالیتهای
خود قرار بدهیم»« ،ساختار
بودجهریزی کشور باید اصالح
شود»« ،باید فعالیتهای
ِ
رقیب تولید را پرهزینه کرد»،
«به منظور جهش تولید ،رونق
کسبوکار و ایجاد اشتغال
باید موانع تولید ،انحصارات و
رانتهای صدور مجوز را بهنحو
کارشناسی حذف کرد»« ،باید
بهمنظورمصونسازیاقتصاد
کشور ،بیاثرسازی سیاست فشار
حداکثری دشمن ،ورود به فاز
جدید مقاومت فعال ،و تثبیت
جغرافیای مقاومت ،اقدامات
مؤثرتری در حوزه اقتصاد و
تجارت خارجی صورت گیرد»

یادداشت1-

وضعیت بد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست
وضعیتی که باعث شــده هــر روز با افزایش
یــک قلم از کاالهای اساســی مــردم مواجه
باشــیم .آنچه که در اقتصاد امروز کشورمان
میبینیــم ،چیــز عجیب و غریبی نیســت.
کســانی که الفبــای اقتصــاد را میدانند به
راحتــی میتوانند این شــرایط را پیشبینی
کننــد .آن زمــان که جوجههــای یک روزه
نابود شــد بعضی از صداهــا و نظرات در این
مورد شنیده نشد .اما چرا جوجههای یک روز
منهدم شدند؟یک دلیل ساده داشت؛ دان به
آنها نرســید .چرا دان به آنها نرسید آیا صرفاً
مشکل در نقل و انتقاالت پولی بود یا مشکل
در جای دیگری بود .نکته اینجاست که وقتی
به ریشــه مطلب نمیپردازیم مدام این سوال
را از خود میپرســیم که چرا اقتصاد کشور به
این صورت است .مشکل اینجاست که روابط
و نقل و انتقاالت پولی ما به خاطر تحریمهای
ظالمانــه ترامپ ملعون به هم ریخته اســت
بنابراین اگر این واقعیت را بپذیریم این سوال
را مدام از خودمان نمیپرسیم که چرا اقتصاد
این شکلی است .در همین چند وقت گذشته
دو کاال،اقتصاد کشور را دچار مشکل کرد که
یکــی از آنها روغن بــود ۹۰ .درصد دانههای
روغنی وارد میشــود و تا ایــن اتفاق نیفتد
کارخانجات نمیتوانند روغن تولید کنند .در
واقع بخش اصلی ســویا و ذرت در کشورمان
وارداتی است اما...
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رقابت قالیباف با روحانی در باید ها !

مرگ ناباورانه
مارادونا
1

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

درحالی که پیش از این رئیس جمهور صاحب کلیدواژه «باید بشود» بود ،حاال رئیس مجلس در این زمینه نیز رقیب او شده است

6

دخالت فراقانونی بدنه اجرایی جهاد کشاورزی ،عدم
پایبندی به رعایت و اجــرای قوانین موجود ،عدم
دسترسی به اطالعات و آمارهای شفاف و بیتوجهی
به خســارات اقتصادی این عوامل بر اقتصاد كشور
به ویژه تضعیف بخش خصوصی ،چه كشاورز و چه
صنعتگر از عوامل اصلی ایجاد اختالل و تضعیف در
صنعت تولید ماشینهای كشاورزی است .یكی از
مشكالت سالیان اخیر عدم توجه به اجرای دقیق
قوانین توسط اركان اجرایی در بخش دولتی است،
در حال حاضر ما کمبود قوانین نداریم ،اما متأسفانه
همین قوانین از سوی کسانی نقض میشود که خود
باید مجری قوانین باشند.
مركز توســعه مکانیزاسیون کشــاورزی به عنوان
پیشانی اجرایی سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی،
در سالهای اخیر نقش و وظیفه قانونی خود بعنوان
توسعهدهنده كاربری مكانیزاسیون در مزارع كشور
و فعالیت كارشناسی در حوزه تست كیفیت ادوات
و ماشینهای كشاورزی را به جایگاه تولیگری در
توزیع ،كارشناسی قیمت و كنكاش در اطالعات مالی
و بازرگانی شركتهای تولیدكننده ،بازرسی خطوط
تولید واحدها و تایید مولفههای كامال غیرمرتبط با
حوزه كیفیت محصول ،به عنوان اختیارات و وظایف
خود تغییر داده است.
مرجــع قانونگذار در كشــور ،ســازمان حمایت
تولیدكننــدگان و مصرف كننــدگان را به عنوان
تنها مرجــع ذیصالح در امر كنتــرل قیمت كاال
تعیین كرده اســت ،حال بنا به چه مجوز قانونی،
وزارت جهادكشــاورزی اقدام به تحمیل قیمت به
تولیدكنندگان ماشینهای كشاورزی میكند ،در

جناب آقای دکتر رامین پورنجف

انتصاب بیشائبه حضرتعالی را به سمت

مدیرکل دامپزشکی استان ایالم

که نشان از شایستگی و توان مدیریتی
حضرتعالی میباشــد؛ تبریک گفته؛
برایتان آرزوی ســامتی و موفقیت
روزافزون از خداوند منان خواستاریم.
دکتر علی صابری -دکتر زینب جمشیدی -دکتر اکبر مهدوینیا-
طاهر جمشیدزاده -حمزه نونهال -سجاد ترجان-
احسان هاشمینژاد -سکینه بیگی -نسرین شجاعی

2
سرمقاله

 10رهنمود برای
واکسیناسیونفاخروکیفی
دکتر نوید هاشمی طبا

عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه

مخاطبین این یادداشت ٬نه تنها مدیران ٬که
کارشناســان دانشمند و دلسوز و متعهدمان
در سراســر کشــور عزیزمان هستند .باید
توجه داشــت که مدیران ســنتی ٬معموال
حرفهای “کیفی” میزنند و “کمی” کردن و
پیادهسازی آن نظرها ٬دستورات ٬رهنمودها
(اگر درست باشند!) با “کارشناسان خبره”
است .برای مثال این گونه مدیران میگویند:
“ سرعت و دقت را باال ببرید“ ”.عدالت را
برقرار سازید ”.خیلی سخنهای البته “مفید”
دیگر .اما این “کارشناســان زبده” هستند
که بایــد مصادیق این حرفهــای کیفی را
“مصداقسازی” کنند.
با ایــن مقدمه ٬انگیزه اصلی قلمی شــدن
این مطالب ٬نور امیدی اســت که با نهایی
شدن پروســه تولید واکسن کرونا از روزنه
علم و دانــش ٬بر جهــان تاریک کنونی
تابیده است.
بــه دنبال این کشــف و اختــراع بزرگ٬
برنامهریــزی دقیق و متعهدانه تهیه و توزیع
عادالنه این واکســن توســط بسیاری از
کشورها آغاز شــده و منطقا کشور ما نیز
(دیر یا زود) در این مسیر وارد خواهد شد.
بدیهی است که تاخیر در این امر ٬صرفنظر
از هزینههای بسیار روحی ٬روانی ٬اجتماعی
و اقتصادی ٬از دست دادن هزاران هموطن
عزیز را به دنبال خواهد داشت.
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یادداشت4-

یادداشت3 -
حالیكــه كوچكترین حمایــت دولتی در تامین
مواد اولیه ،بسته حمایتی دولتی یا ارز دولتی به این
صنعت تعلق نمیگیرد.
حاصل این مداخالت ،به ویژه از زمستان  ٩٦كه سیر
صعــودی نرخ ارز و افزایش بهای مواد اولیه به ویژه
فوالد به این صنعت بعنوان صنایع متوسط تحمیل
گردید ،خســارات اقتصادی جبران ناپذیری است
كه باید مشخص شــود چرا و چگونه این تحمیل
خسارت از سوی دولت به بخش خصوصی توجیه
و جبران میگردد و مســئولین موثر در اتخاذ این
روشها باید پاســخگوی این حجم خسارات مالی
باشــند .در این وادی حتی اگر فرض را بر دقت و
صحت آمارهای اعالمی مركز توسعه مكانیزاسیون
برای میزان ریالی تسهیالت پرداختی به كشاورزان
بگذاریم ،كل تســهیالت پرداختی به كشــاورزان
١٠٠٠میلیارد تومان اســت كه بــا اختالف نرخ
٣درصدی بین تســهیالت عمومی ١٨درصدی و
این تســهیالت ١٥درصدی ،در کل ٣درصد یارانه
در نظر گرفته شــده كه در مجموع به ٣٠میلیارد
تومان میرسد.
جدای از اینكه اگر آمار توزیع تراكتور را مبنای تعداد
تسهیالت پرداختی بگذاریم (  15هزار تراكتور به
اذعان همین مركز) به طور متوسط به هر وام گیرنده
مبلغی حدود  ٢میلیون تومان كمك میشود ،هزینه
نیروی انسانی برای تایید و مهر و امضا در بدنه دولت
به مراتب بیش از مبلغ یارانه است!
در واقع این مبلغ یارانه اندكی هم كه با این وسعت
و پراكندگی توزیع میشود ،هیچ تاثیری در اقتصاد
كشــاورز و صنعتگر ندارد و فقط بســتر انحرافات
اقتصادی بیشتر در تمام الیهها را فراهم میكند .لذا
اگر این نگاه ارباب و رعیتی وزارت جهادکشاورزی به
بخش خصوصی ،چه صنعتگر و چه كشاورز متوقف
نشــود؛ دلزدگی و خروج ســرمایه از این حوزهها
حتمی است.

مرگ ناباورانه مارادونا

دیگو آرماندو مارادونا اسطوره آرژانتین و یکی از برترین بازیکنان تاریخ فوتبال
به دلیل حمله قلبی درگذشــت .مارادونای  60ســاله چندی قبل به علت
عارضهای در بیمارستان بستری شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود.
اما به نظر میرســید حال این ستاره بزرگ بهبود یافته و او چند روز قبل
از بیمارســتان مرخص شد .اما روز گذشــته او در خانه دچار ایست قلبی
شده و در نهایت جان خود را ازدست داد .مارادونا که چندی قبل  60ساله
شــده بود ،در بوینس آیرس و در خانه خود در حال استراحت و طی کردن
دوران نقاهت بود که دچار این مشــکل شده و تالش پزشکان برای احیای
او اثربخش نبوده است .مارادونا یکی از بزرگترین ستارههای تاریخ فوتبال
بوده و بســیاری او را بهترین بازیکن تاریخ میدانند .این ستاره محبوب در
جام جهانی  1986با نمایش فوق العاده خود زمینه ساز قهرمانی آرژانتین
را فراهم کرده و چهار ســال بعد نیز فاصلهای تا تکرار این موفقیت نداشت،
اما آلمان در فینال آلبی سلسته را مغلوب کرد .اما در ادامه حواشی فراوانی
گریبانگیر مارادونا شده و کشیده شدن به دام اعتیاد و البته مثبت شدن تست
دوپینگ باعث ایجاد مشکالت فراوانی برای او شد .در نهایت دیروز او در سن
60سالگی و به علت ایست قلبی جان خود را از دست داد.

رسانههایاجتماعی؛
چالشها و پیامدها
حسین طاهریفرد

دانشجوی دکتری جامعهشناسی

انسان موجودی اجتماعی است و برای پیشرفت
در زندگی به همراهی دیگران احتیاج دارد .ارتباط
اجتماعی با دیگران میتواند اســترس ،اضطراب
و افســردگی را کاهش داده و تأثیر بســزایی در
سالمت روحی و روانی انسانها داشته باشد .این
روزها بیشــتر ما از طریق تلفنهای هوشمند یا
تبلتهای خود به شبکههای اجتماعی دسترسی
پیدا میکنیم.
اگرچه در دنیای امروز ،رســانههای اجتماعی به
ابزاری بیبدیل برای تسهیل ارتباطات در زندگی
واقعی تبدیل شــدهاند اما نباید فراموش کرد که
رسانههای اجتماعی هرگز نمیتوانند جایگزینی
برای ارتباطات انسانی و عاطفی در دنیای واقعی
باشند و درگیر شــدن بیش از حد با رسانههای
اجتماعی که برای نزدیک کردن مردم به یکدیگر
طراحی شدهاند میتواند منجر به تنهایی و انزوای
بیشتر ،استرس و اضطراب اجتماعی گردد.
اینســتاگرام محبوبترین و پربازدیدترین شبکه
ن است .اینستاگرام که یک شبکه
اجتماعی در ایرا 
اجتماعی همرسانی عکس و ویدئو است در ایران
برخالف سایتها و شــبکههای اجتماعی مانند
فیسبوک ،توییتر ،یوتیوب و دیگر شــبکههای
محبــوب دنیا بهطــور کامل فیلتر نیســت ولی
طرح فیلترینگ هوشــمند اینترنت روی آن اجرا
شدهاست.
نتایج تازهتریــن پژوهشها نشــان میدهد که
جوانان حدود  ۹۰درصد ،بیشتر از هر گروه سنی
دیگری از اینستاگرام استفاده میکنند .بر اساس
مطالعات انجام شــده ،نوجوانان هر روز  9ساعت
در شــبکههای اجتماعی وقــت میگذارند .این
آمار گیجکننده به این معنی اســت که نوجوانان
وقتی در مدرســه نیســتند یا خواب نیستند ،به
تلفنهای خود چسبیدهاند ،جایی که آنها از طریق
اینســتاگرام ،اسنپ چت ،فیسبوک و کانالهای
مختلف دیگر با خانواده و دوســتان در سراســر
جهان ارتباط برقرار میکنند.
بســیاری از ما صرفاً از روی عادت یا وقتگذرانی
به شبکههای اجتماعی دسترسی پیدا میکنیم.
بیشتر اوقات وقتی که احساس اضطراب ،بینظمی
یا تنهایی اجتماعی میکنیم برای رهایی از شرایط
موجود یا احساس ارتباط با دیگران وارد شبکههای
اجتماعی میشویم .تعامل مجازی در شبکههای
اجتماعی مزایای روانشــناختی تماس حضوری
را ندارد و حضور مداوم در شــبکههای اجتماعی
میتواند به سالمت روان ما آسیب برساند.
مطالعات متعدد نشان داده است که یک ارتباط
قوی بین حضور مداوم در شبکههای اجتماعی و
افزایش خطر ابتال به افسردگی ،اضطراب و تنهایی

وجود دارد .متخصصان بهداشــت روان معتقدند؛
هرچه زمان استفاده از شبکههای اجتماعی بیشتر
باشد ،خطر ایجاد یا تشدید اختالالت خلقی مانند
اضطراب و افسردگی بیشتر است.
اســتفاده بیش از حد از شــبکههای اجتماعی
میتواند چرخهای منفی و ماندگار در خود ایجاد
کند .رســانههای اجتماعی بــه گونهای طراحی
شــدهاند تا کاربران مکررا ً صفحه خــود را برای
به روزرسانی بررسی کنند .استفاده از شبکههای
اجتماعــی میتواند ولــع مصرف روانــی ایجاد
کند .هنگامــی که یک کاربر شــبک ه اجتماعی
عکس العملی مطلوب نسبت به یک پست خود
دریافت میکند او به آنالین بودن ترغیب میشود.
هرچقــدر واکنشهای مثبت بیشــتری دریافت
کند ،زمان بیشــتری را در شبکههای اجتماعی
میگذراند و این مارپیــچ رو به پایین ادامه پیدا
میکند حتــی اگر به جنبههای دیگر زندگیاش
آسیب برساند.
مطالعات اخیر نشــان داد که سایتهایی مانند
فیسبوک و اینســتاگرام بیشــترین تأثیر منفی
بر ســامت عمومی نوجوانان را دارد .اینستاگرام
میتواند باعث ایجاد یک تصویر منفی از زندگی
شود .مقایسه فیزیکی مسئله بزرگی در رسانههای
اجتماعی اســت .نوجوانان در اینستاگرام با یک
کلیــک ماوس ،بــه دنیای کاملی از دوســتان و
غریبهها دسترسی پیدا میکنند .اگرچه آنچه آنها
میبینند غالباً بازتابی از زندگی واقعی نیست اما
این مقایسه مداوم با آرمانهای غیرواقعی میتواند
باعث از بین رفتن اعتماد به نفس و آســیبپذیر
شدن آنان گردد .دختران و پسران به طور یکسان
برای همگام شدن با همسن و ساالن خود تالش
میکنند و زمــان زیادی را صــرف تالش برای
پاسخگویی به این انتظارات غیر واقعی و تصاویر
جعلی میکنند .به اشتراک گذاشتن سلفیهای
بیپایان در شــبکههای اجتماعی میتواند یک
خودمحوری ناســالم ایجــاد کند و آنــان را از
ارتباطات زندگی واقعی دور کند.
به گزارش ســازمانهای ســامت روان ،حدود
10درصــد از نوجوانان در شــبکههای اجتماعی
مــورد آزار و اذیت قرار میگیرند و بســیاری از
کاربران دیگر مــورد اظهارنظرهای توهین آمیز
قرار میگیرند که این میتواند منجر به زخمهای
عاطفی طوالنی مدت گردد .رسانههای اجتماعی
مانند توییتر میتوانند به محلی مناســب برای
انتشار شایعات و دروغها تبدیل شوند.
حال سوال اساسی این است که چطور میتوانیم
با مدیریت استفاده از شبکههای اجتماعی سالمت
روحی و روانی خود را بازیابیم؟
مطالعات اخیر نشــان دادکه کاهش اســتفاده از
رســانههای اجتماعی به  30دقیقه در روز منجر
به کاهش قابل توجه سطح اضطراب ،افسردگی،
تنهایی و مشکالت خواب میشود.
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هرروز
کمبود یک کاال
مجید ابهری

رفتار شناس

روزی که فیلم وعکسهای دفن جوجههای
یکروزه درفضای مجازی پخش شــد ،تقریبا
میشــد بروز یک کاســتی در این زمینه را
پیشبینی کرد وامروز آن روز اســت .وقتی
تعییــن قیمــت و مدیریت بــازار یک کاال
به دســت یک یا چنــد نفر باشــد وضع از
این بهتر نخواهد شــد .دبیــر انجمن صنفی
مرغــداران اصفهان افزایــش قیمت مرغ تا
۴۰هزار تومان را پیشبینی کرده است .چه
این پیشبینی محقق شــده ویا تحقق نیابد
اما همین لفظ از ســوی یــک مدیر مرتبط،
التهاب موجود در بازار را افزایش خواهد داد.
بــازاری که عطســه یــک رئیــس جمهور
آن ســوی دنیا بر قیمت دالر در کشور ما اثر
میگــذارد .صحبت از کمبــود و گرانی مرغ
نیست؛ چگونه است که مردم در یک دوره باید
دغدغه شیر وکره و نوبت دیگر گوجه فرنگی
و روغــن و روزی کمبــود پیــاز داشــته
باشند .در میان اخبار اقتصادی کشور گاهی
اســامی مثل ســتاد تنظیم بازار یا سازمان
حمایــت از مصرفکننده به گوش میخورد.
اما معلوم نیست فلسفه وجود اینگونه نهادها
وســازمانهای مشــابه در این راستا مفید
وموثر میباشد یا خیر؟ به هر حال شوراهای
عریض وطویل در سازمانهای مرتبط چگونه
نمیتوانند بازار را پیشبینی کرده و تولیدات
را براســاس بازار مصرف تنظیم نمایند؟واقعا
چرا بایــد در کنار وحشــت از کرونا وترس
از آثار تحریمهای شــوم جهانخواران ،نگران
گوجه فرنگی نیز باشــیم؟ حضــور پرتعداد
سازمانهای ناظر براصناف یا کنترل آنها در
جهت حمایت از مصرفکننده میتواند مثبت
وموثر باشد .برای مردم بویژه ساکنان تهران
کامال واضح و روشــن اســت که قیمت یک
کاالی مشخص بر دو گونه است.حاال گرانتر
یا ارزانتر مهم نیســت بلکه آنچه شایســته
توجه میباشــد تغییر قیمت اســت .نان به
عنوان قــوت الیموت دارای قیمت شــناور
میباشــد .آرد آزاد یا آرد سهمیهای مبنای
تعیین قیمت انواع نانها میباشــد .اما از کجا
باید تخصیص یا عدم تخصیص آرد بصورت
سهمیه را شناسایی وتفکیک نماییم؟ وزارت
بازرگانی به عنوان اصلیترین عامل در خرید
گندم واحیانا فروش آن باید با قاطعیت تمام
این موضوع را دنبال واعالم نماید .دوستی به
شوخی میگفت اگر آن روز اجازه نمیدادیم
آن جوجهها مدفون گردند امروز آه شــان ما
را نمیگرفت.

