آیا از حضور غیرالزامآور دانشآموزان
در مدارس استقبال شد؟

ترس از کرونا یا ترس از بیسوادی؛ مسئله این است 3

هربامداد در سراسر کشور

استانداردهای دوگانه

همگان در ایران منتظر

پیامد کاهش قیمت ارز

در مورد کاله گیس!
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قیمت موادغذایی در بازار
چهزمانیکاهشمییابد!؟

در شرایطی که جواد شمقدری مجاز است بازیگران زن را با کاله گیس
مقابل دوربین ببرد سایر فیلم سازان چنین اجازهای ندارند از جمله
کیانوش عیاری .این موضوع با واکنشهای بسیاری مواجه شده است
پنجشنبه 2بهمن1399
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سرمقاله

همزمان با پایان ترامپ

روزنامه شبه اصولگرا وزیرخارجه کشورمان را تخریب کرد

ترس از احیای
ظریف و برجام

جو بایدن :به دنبال
تعامل با تمامی جهان هستیم

سخنگوی وزارت امور خارجه:
قلم جایگاه ســوگند پروردگار است
که متاسفانه برخی اینچنین در خدمت
مقاصد دون سیاســی خود استفاده
میکنند .این اقدامات تفرقه افکنانه و
وحدت شکنانه است
کنایه تند رئیس جمهور به نمایندگان مجلس در مورد رویکردشان در قبال الیحه بودجه

روحانی :هرکس 4عمل اصلی ریاضی را بلد باشد ،میفهمد با بودجه چه کرده اند
یادداشت1 -

ســاعت زمان میبرد و این  10نفر در ایــن مدت طوالنی با
چالشهای
هم مشغول کارند و از طرف دیگر پس از اتمام کار این گروه،
 10نفر بعدی وارد میشــوند و درست است که دانشآموزان
آموزش حضوری
جا به جا میشــوند اما معلم با دانشآموزان جدیدی کالس
مهناز مجاهد
دیگری را باید برگزار کند و شــرایط نســبت به دانشآموزان
روانشناس کودک و نوجوان
برای معلم سختتر است.
بــا توجه بــه حضوری شــدن مــدارس در پایــه ابتدایی و
همچنیــن حضوری شــدن کالسها باعث تشــدید ترافیک
هنرستانها چالشهای زیادی به وجود آمد .آموزش و پرورش
در رفت و آمد شــده اســت .تجمع خانوادههایی که مسئول
معتقد اســت که فناوری جای کالس حضوری و تعامل بین
رفت و آمد بچهها هســتند در فضای مقابل مدرسه وضعیت
معلم و دانشآموز را نمیگیرد.
بسیار خطرناکی را به وجود آورده است.
البتــه این را همه ما متوجه میشــویم اما آموزش حضوری
دو پهلو حرف زدن وزیر آموزش و پرورش ابهام زیادی برای ما
در شــرایطی قابل تجویز اســت که امنیت جســمی ،روحی
ایجاد کرده و همه ما را در یک نوع بالتکلیفی قرار داده است،
و روانی دانشآموزان تضمین شــده باشــد و در حال حاضر
از یک طرف دایر بودن مدارس را ضروری اعالم میکنند و از
امکان تضمین این مســئله به اندازه قابل قبول وجود ندارد.
طرف دیگر میگویند خانوادههایی که نگران هســتند اختیار
در حال حاضر هنوز کرونا وجود دارد ،واکســنی تهیه نشــده
دارند نسبت به حضور فرزندانشان در مدرسه تصمیم بگیرند.
اســت و تنها آمــار اندکی
این آشفتگی علیالخصوص
کاهش پیدا کرده اســت و
معلمــان را ســردرگم کرده
دو پهلو حرف زدن وزیر آموزش و پرورش
با ایــن روندی که به وجود
اســت ،عــدهای حضــوری
ابهام زیادی برای مــا ایجاد کرده و همه ما
آمده که همــه در تدارک
میآینــد عــدهای هم غیبت
را در یک نوع بالتکلیفی قرار داده است ،از
ســفر رفتــن هســتند با
میکننــد .تکلیــف معلــم
یک طرف دایر بودن مــدارس را ضروری
قطعا
باز شــدن مــدارس
چیست؟ هم حضوری آموزش
اعالم میکنند و از طــرف دیگر میگویند
را
جدیــدی
مــا مــوج
بدهــد و هــم در منزل برای
خانوادههایی که نگران هستند اختیار دارند
خواهیــم داشــت و ایــن
دانشآموزانــی کــه غایــب
نســبت به حضور فرزندانشان در مدرسه
تصمیم عجوالنهای اســت
بودهاند آنالین آموزش بدهد؟!
تصمیم بگیرند .این آشفتگی علیالخصوص
کــه تبعاتش همــه را در
این تکــرار بــرای معلم کار
معلمان را ســردرگم کرده است ،عدهای
حضوری میآیند عدهای هم غیبت میکنند
بــر خواهد گرفــت .امروز
خیلی ســختی است .آموزش
در هنرســتانها کالسها
و پرورش نه ســامت روحی
بــه صــورت حضــوری با
معلمان را در این تصمیم در
حــد نصــاب  10نفر در هر کالس و کارگاه تشــکیل شــد.
نظر گرفته است نه شرایط جسمی آنها را .ما با روش مجازی
کالسهای کارگاهی مانند کالسهای درسی نیست که بچهها
در حال دســتیابی به یک ثبات بودیم و در حال به سرانجام
روی صندلی بنشینند و ما بتوانیم فاصله را تنظیم کنیم.
رســاندن کاری بودیم که شروع شــده بود ،هرچند که روش
در کارگاه بچهها با هم تعامل دارند و از طرفی هم زمستان و
خوبی نبود ولی در انتخاب بین بد و بدتر متاســفانه در حال
هوای ســرد به ما اجازه نمیدهد در و پنجرهها را باز بگذاریم
حاضر آمــوزش و پرورش بدتر را انتخاب کرده اســت .امروز
و در این شــرایط اصــا نمیتوان ایمنــی را تضمین کرد .از
بچهها در مدرسه مرتب از من سوال میکردند مگر کرونا تمام
طرفی هم کالسهــای کارگاهی حداقل یــک و نیم الی دو
شده است؟ و من در پاسخ جوابی نداشتم که به آنها بدهم.

این ترس
طبیعی است

جزئیاتمراسمتحلیفرئیسجمهوریآمریکا
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سیدعلیرضاکریمی
سردبیر

تیتروگزارشسخیفیکروزنامهشبهاصولگرا
که در واقع نشــان دهنده سطح سواد و میزان
پایبندی این رسانه به مباحث اخالقی است،
حاوی نکات مهمی است .حتما می دانید که این
روزنامه در تیتر نخست خود با توجه به اینکه
وزیر خارجه در مجلس دو کارت زرد گرفت
نوشت  :ظریف ترامپید!
اما سوال این است چرا رسانه های اصولگرا
تصمیم گرفته اند این روزها به یاد ایام حصول
برجام به ظریف بتازند؟ بهرحال تا زمانی که
ترامپ در قدرت بود خبری از این تخریب ها
و تکاپوهای ضد برجامی نبود.لیکن این روزها
شرایط تغییر کرده .نوع حمالت به ظریف حتی
از زمان شکلگیری توافق هسته ای نیز تندتر
وسخیف تر است.
برای پاسخ به سوال مذکور کافی است چند
خبر را در کنار هم بگذاریم.اکنون که این چند
خط به رشته تحریر در می آید ترامپ از کاخ
سفید خداحافظی کرده و به نشانه قهر حتی
در مراسم تحلیف حضور نیافته است.طبعا،
جوبایدن جایگزین ترامپ در کاخ سفید شده
و بدون آنکه اتفاق خاصی رخ دهد مراســم
سوگند او برگزار شده است.
ضمن آنکه رئیس جمهور جدید آمریکا در
مراســم تحلیف جمله ای را بر زبان جاری
ســاخته که هرچند ممکن اســت واقعی و
غیرقابل اتکا باشد اما می تواند کاسه و کوزه
برخی را بر هم بزند.
ادامه در صفحه2

گزارش

یادداشت2-

جزئیاتمراسمتحلیفرئیسجمهوریآمریکا

جو بایدن :به دنبال تعامل با تمامی جهان هستیم
رئیسجمهــوری منتخب آمریکا روزگذشــته ســوگند یاد
کرده و به طور رســمی قدرت را در این کشــور در دســت
گرفت .به گــزارش ایلنا؛ پس از فراز و فرودهای گســترده،
باالخره دیروز مراسم تحلیف «جو بایدن» ،رئیس جمهوری
منتخــب ایاالت متحده برگزار شــد .از ســوی دیگر دونالد
ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا ســاعت  ۱۷به وقت تهران به
همراه همســرش با بالگرد نیروی هوایی آمریکا این کاخ را
ترک کرد« .دونالد ترامــپ» ،رئیسجمهوری آمریکا پس از
خروج از کاخســفید در جمع هواداران خود سخنرانی کرد.
وی گفت« :از همه ممنونم .با هر اســتانداری دوره ما عالی
بود .ارتش آمریکا را بازســازی کردیم ،از جمله نیروی جدید
فضایی .ما دولتی عادی نبودیم .ما توانســتیم سطح رضایت
بیمانندی به دســت آوریم .اگر پاندمــی کرونا نبود ،آمار ما
بســیار بهتر میبود .ما بهترین کشــور در جهان هستیم و
بهتریــن اقتصاد را داریم .با وجود پاندمی خوب توانســتیم
از پسش بربیائم و به معجزه پزشکی که همان واکسن است
رسیدیم».
> روزی در شکلی متفاوت باز خواهیم گشت

ترامــپ گفــت« :باعث افتخــار من بود کــه رئیسجمهور
شما بودم .همیشــه برای شــما مبارزه میکنم .همیشه به
شــما میگویم که آینده آمریکا هیــچگاه بهتر از این نبوده
اســت .برای دولت جدیــد آرزوی موفقیــت میکنم .آنها
پتانسیل انجام کاری ســترگ را دارند ».وی افزود« :از شما
خداحافظــی میکنــم و روزی در قالب و شــکلی متفاوت
باز خواهیم گشت!»
در حالــی که «دونالــد ترامپ» آخرین ســخنرانی خود به
عنوان ریاســت جمهوری آمریکا را انجام داد« ،جو بایدن»،
رئیسجمهوری منتخب و همسرش جیل بایدن در کلیسای
ســنمتیو واشنگتن دیسی مشــغول اجرای مراسم عشای
ربانــی بود .همه چهار رهبر کنگــره از جمله میچ مک کانل
رهبر جمهوریخواهان سنا و چاک شومر رهبر دموکراتهای
این مجلس ،وی را در جریان دیدار از کلیســای سنت متیو
همراهی کردند .سپس «جو بایدن» ،رئیسجمهوری منتخب
آمریکا به همراه همســرش و «کامــا هریس» ،معاون خود
وارد ساختمان کنگره شدند.
>بایدن و هریس سوگند یاد کردند

پــس از آن «جــو بایــدن» بهعنــوان چهل و ششــمین
رئیسجمهوری جدید آمریکا ســوگند یاد کرد .قبل از آنهم
«کاماال هریس» به عنوان معــاون رئیسجمهوری منتخب
آمریکا ســوگند خورد .وی اعالم کرد که بــه طور آزادانه و
بدون هیچ تردید ذهنی این ســمت را بــر عهده میگیرد.
هریس نخســتین زن و نخستین آمریکایی با تبار آفریقایی-
آسیایی است که این سمت را بر عهده میگیرد.
> نخستین سخنرانی بایدن
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«جو بایدن» ،رئیسجمهوری جدید آمریکا پس از تحلیف در
کنگره سخنرانی کرد .وی در این مراسم گفت« :امروز روزی
برای آمریکا و دموکراسی است .امروز روز امید است .آمریکا

از چالشهای بســیاری برخاسته است .امروز نه پیروزی یک
کاندیــدا بلکه یک آرمان را جشــن میگیریــم .اراده مردم
شــنیده و اجرا شده است .بار دیگر آموختیم که دموکراسی
ارزشــمند و حساس است و اکنون دموکراسی به این نتیجه
رسیده است».
بایــدن گفــت« :به جلو که نــگاه میکنیم ،خــود را ملتی
میبینیــم که باید باشــیم و خواهیم شــد .از پیشــینیان
خود تشــکر میکنم و میدانم که قدرت ملــت ما و قانون
اساســیمان اجرایی خواهد شد ».بایدن تاکید کرد که روح
خود را برای اتحاد آمریکا اختصاص خواهد داد و برای مقابله
با بزرگترین دشــمن این کشور یعنی نفرت و تشتت تالش
خواهد کــرد .وی افزود که واقعیت بیرحمانه نژادپرســتی
در آمریکا که باعث تفرقه در این کشــور شــده است ،یکی
از بزرگترین چالشها اســت .بایــدن گفت که هر زمان که
با هم متحد شدیم ،توانستیم پیروز شویم .باید به هم به چشم
همسایه نگاه کنیم نه دشمن .بدون وحدت ،هیچ صلحی در
کار نیســت .ما خواستار خشونت نیستیم و باید مانند ایاالت
متحده آمریکا با چالشها روبهرو شویم .رئیسجمهوری جدید
آمریکا گفت که سیاستورزی نباید آتشی شعلهور باشد که
هر چیز را در مسیر خود نابود میکند.
بایدن تاکید کرد که رئیسجمهوری همه آمریکاییها خواهم بود.
وی افزود« :وضعیت کنگره به جنگ داخلی کشیده بود و با
این حال دوام آوردیم و اکنون اینجاییم .سالها پیش هزاران
زن تظاهــرات کــرده و اکنون راه آنهــا را ادامه میدهیم.
روزهــا پس از یورش به کنگره ،آنهــا خیال میکردند که
میتوانند با خشونت دموکراسی را خاموش کنند .این اتفاق
نیفتــاده و نخواهد افتاد ،نه امروز ،نه فردا و فرداهای پس از
آن .اگر کســی با من مخالف اســت عیبی ندارد .این یعنی
دموکراســی! تفاوت آرا یعنی دموکراسی .به همان اندازه که
برای موافقانم کار میکنم بــرای مخالفانم چنین میکنیم.
ســنت آگوستین زمانی گفت که مردم انبوههای هستند که
هدفی مشــترک آنها را گرد هم میآورد .هدف مشترک ما
آمریکاییها چیست؟ افتخار ،فرصت ،دموکراسی و همچنین
حقیقت!»
وی افــزود که ما به دنبال تعامل با تمامی جهان هســتیم و
پیوندهای از میان رفته را بار دیگر احیا میکنیم .وی افزود:
«بیایید یاد کســانی را که به خاطر پاندمی از دســت دادیم
گرامی بداریم ،به یاد کسانی که جا ماندهاند ،زنان و کودکان
و همســران .اکنون زمان آزمایش است .دموکراسی در بوته
آزمایش قــرار دارد :تغییرات اقلیمی و نابرابری .اکنون زمان
جسارت است چراکه کارهای بسیاری باید صورت بگیرد .ما
را مورد قضاوت قــرار میدهند که چطور ایــن بحرانها را
پشت سر گذاشتیم .در این ساعات دشوار ،باید بتوانیم مسئولیت
خــود را برعهده بگیریم و فصل جدیــدی از تاریخ آمریکا را
رقم میزنیم .بیایید ســهم خود در تاریخ کشــورمان را ایفا
کنیم و زمانی که زمان مرگمان رســید بچههایمان بگویند
که تمام تالشمان را کردیم و زمین را بهبود بخشــیدیم .در
برابر شــما و مردم وعده میدهم که از قانون اساســی دفاع
کنیم ،از دموکراسی و آمریکا .ما فصلی جدید مبتنی بر امید
و روشنی و صداقت را شکل میدهیم .این داستانی باشد که
ما را پیش ببرد».

رویای دالر ارزان
محقق میشود؟
روزبه ناعمه

فعال اقتصادی

پس از اظهارات رئیــس جمهوری مبنی بر
اینکه با آزادســازی داراییهای بلوکه شده
ایران در کــره جنوبی ،قیمــت دالر تا ۱۵
هزار تومان کاهش مییابــد ،قیمت دالر تا
کانال  20هزار تومان نزدیک شــده اســت.
اگرچه پیش از این هم پیشبینی میشــد
که روند قیمت دالر نزولی شــود ،اما سرعت
ارزانــی ارز طی چند روز اخیر فراتر از تصور
برخی از فعاالن و کارشناســان بوده اســت.
پس از اظهارات اخیر حســن روحانی درباره
دالر  ۱۵هزار تومانی ،نرخ دالر در ســه روز
کاری بیش از  9/5درصد افت کرده اســت.
اما در ادامه آیا ممکن اســت قیمت دالر به
زیر  ۲۰هزار تومان برســد .در این خصوص
دیدگاههای متفاوتی مطرح میشــود که در
مواردی مشــابه و در مواردی با تفاوت نظر
همراه است .برخی بر این اعتقاد هستند که
با توجه به اتفاقاتی از جمله بازگشت آمریکا
به برجام ،قیمت دالر ممکن است تا  ۱۸هزار
تومان هم کاهش یابــد و در واقع محدوده
مقاومتــی دالر ابتدا  ۲۲هزار تومان اســت
که اگر از آن عبور کنــد به  ۲۰هزار تومان
میرســد و محدوده مقاومتی بعدی آن ۱۸
هزار تومان است که امکان دارد قیمت دالر
تا این نرخ کاهش پیدا کند.
این طیف از تحلیلگران بر این باور هســتند
که این روزها بازار ارز در انتظار خبر مهمی
از بازگشــت آمریکا به برجام و رفع احتمالی
تحریمهاســت .تا زمان بازگشــت به برجام
احتماال شــاهد تداوم ثبات نسبی نرخها در
سطوح کنونی خواهیم بود.
و برخی هم بر این باور هستند که اگر شوک
روانی و سیاســی به بازار وارد شــود ،امکان
کاهش نــرخ ارز به محدوده  ۲۰هزار تومان
وجود دارد .اما بازار ارز دیگر امکان بازگشت
بــه قیمت ماههای قبل یعنی محدوده کمتر
از  ۲۰هــزار تومــان را نــدارد و در نتیجه
اتفاقات مثبــت میتواند ریزش قیمتها در
این محدوده را رقم بزند.
و در این وادی این دیدگاه هم وجود دارد که
کسانی که پیش از این قصد سرمایهگذاری
در بازار ارز را داشــتند ،میبایســت ریسک
دالر  ۲۰هزار تومانی را میپذیرفتند و حال
باید تاوان آن را نیز بدهند!
اگرچه ایــن دیدگاه نیز طی چنــد روز اخیر
انعکاس داشته و خواهان یافته که کاهش نرخ
ارز ممکن است در اقتصاد ما رخ بدهد ،ولی این
موضوع در دست رئیسجمهوری ایران نیست.
ادامه در صفحه2

