
مردم نگران افزایش قیمت ها هستند
همه آمار و ارقام در خصوص حذف ارز  ۴۲۰۰ تومانی و 

افزایش قیمت کاالهای اساسی

پایگاه اطالع رســانی دفتــر مقام معظم رهبــری: رهبر معظــم انقالب 
اســالمی صبح روز گذشــته در دیدار صدها نفر از معلمــان و فرهنگیان، 
آموزش وپرورش را تربیت کننده نســلی تمدن ســاز خواندند و با تجلیل از 
تالش های معلمان، به ویژه در دوران کرونا و تأکید بر بهبود مسائل معیشتی 
آنان گفتند: نسل نوجوان و جوان، باید دارای هویت ملی و اسالمی- ایرانی، 

معتمد به نفس، مقاوم، آگاه...

تربیت نسل دارای هویت ملی، مقاوم 
و آگاه برای تحقق تمدن شکوفای اسالمی

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از معلمان مطرح کردند

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۲۷۶ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ مــی   ۱۲     ۱۴۴۳ شــوال   ۱۰     ۱۴۰۱ اردیبهشــت   ۲۲ پنجشــنبه 
صفحه  ۴همین صفحه 

در «شرق» امروز  می خوانید:  از کنسرت تا  اپیالسیون  و  کراتینه مو! ممنوعه های مشهد، هم زمانی یا ناهم زمانی انتخابات شورا ها و ریاست جمهوری و یادداشت هایی از علی اعطا، سیدحسن رسولی، معصومه ابتکار، سیدصادق کاشانی، علی نوذرپور

حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و تخصیص یارانه و کوپن 
به جای آن، مهم ترین خبر این روزهای کشور است. قیمت 
ماکارونی، آرد، روغن و سایر کاالهای اساسی جهش درخور 

توجهی داشته است و دولت در واکنش به افزایش قیمت ها، 
اعالم کرده تا دو ماه به دهک های مختلف ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار 

تومان یارانه خواهد داد و...

در مالقات امسال دانشجویان با مقام معظم رهبری یکی از 
دانشجویان بیان کرد مدیریت باید عالمانه، صادقانه و شجاعانه 
باشــد و البته با تذکر لطیف مقام معظم رهبری به طریق اولی 
معلوم شــد که رهبری خود بیشــتر و پیش تر به این سه اصل 
اعتقاد دارند. می خواهیم در این مختصر به این بیندیشیم که آیا 
مدیریت در جمهوری اســالمی و در بخش های گوناگون آن بر 
مبنای سه اصل یادشده بوده یا خیر؟ البته اگر از مدیران مختلف 
۴۰ ســال گذشته سؤال شــود که آیا مصداق این سه اصل شما 
بوده اید یا نه، احتماال قریب به اتفاق آنها مدیریت خود را در این 
راســتا تعریف خواهند کرد. اصوال خاصیت بحث های شفاهی 
و کالمی آن اســت که افراد به خصوص زبــدگان در زبان آوری 
می توانند اســتدالل هایی در جهت خواســت خود بیاورند و به 
تکرار دیده شده که اگر موردی دو وجه متفاوت یا متضاد داشته 
باشد، در مقام دفاع از هر کدام از وجوه می توانند استدالل هایی 
کرده و تصویــری در جهت توفیق خــود بیارایند تا حرف خود 
را بــه کرســی بنشــانند. چنین اســت که بحــث در خصوص 
تطبیق مدیریت حســب ســه اصل یادشــده با مدیران مختلف 
حاصلی به دســت نمی دهــد و یقینا هر کــدام در موضع خود 
«حق به جانب» بودن خود را اثبات می کنند. اگر چنین است پس 
گله ریاست جمهور از «وضع موجود» و مسببان آن چه وجهی 
دارد. حتما مدیر یا مدیرانی اصول یادشــده را رعایت نکرده اند 
که به «وضع موجود» رســیده ایم وگرنه علی القاعده و حسب 
معقول بر اســاس مدیریت عالمانه، صادقانه و شــجاعانه باید 
پدیده های تحت مدیریت به «وضع موجود» مناســبی رســیده 
باشــد. در اینجاســت که می توان از «وضع موجــود» به نحوه 
مدیریت بازگشــت کــرد و چاره را در آن دیــد که به اصطالح از 
اثر پی به مؤثر برد. البته اصل را بر آن می نهیم که رعایت ســه 
اصــل نام برده در مدیریت حاصل مناســبی را به همراه خواهد 
داشت. اینکه پدیده های تحت مدیریت را چگونه دسته بندی یا 
تقســیم بندی کنیم خود امر مهمی است و ممکن  است حسب 
نوع نگاه و وابستگی ها تغییراتی در آن داده شود. در اینجا بحث 
از نوع نگاه نیســت، بلکه پدیده هــا به صورت مجرد و به  دور از 
ارتباطات مختلف دســته بندی می شود که البته نه شامل همه 
موارد می شود و نه ارتباطات دیگر آن مورد توجه قرار می گیرد. 
گلچینی اســت از پدیده ها با این امید کــه در پی این مختصر از 
ســوی فرهیختگان مدیریت نگاهی علمی در این راســتا به آن 
شود. این را هم باید اضافه کرد که آنچه به عنوان گروه یا دسته 
یا پدیده ذکر می شــود، طبعا نه هم اندازه و نه هم اثر هســتند. 

گذری است به پدیده ها و نقبی است به مدیریت.
۱- مدیریت آب: حاصل مدیریت آب در کشــور خشک شدن 
تاالب ها، پایین رفتن آب چاه ها و در معرض خشک شــدن آنها، 
عدم مدیریت در مصرف شــهری در بحــران حاضر، غیرقابل 
اســتفاده کردن آب کارون و بســیاری از رودخانه هــا و ادامه 
سرازیر شــدن آب های باران فصلی به دریا و نشست دشت ها 

به خاطر مسائل یادشده بوده است.
۲- مدیریت کشــاورزی: حاصل مدیریت کشاورزی در کشور 
واردات بیش از ۱۵ میلیون تن کاالی کشاورزی، گسترش بی رویه 
زمین های زیرکشــت، عــدم تغییر در مصرف آب، خشک شــدن 
میلیون هــا اصلــه درخــت نخل، ضایعــات ۳۰ درصــد مواد 
کشاورزی در کشور، عدم تبدیل روش سنتی کشاورزی به علمی.
۳- مدیریت پســماند: انبار کــردن میلیون ها تــن زباله در 
زیــروروی زمیــن و آلوده کــردن زمیــن و رودخانه هــا و عدم 

بهره برداری از میلیاردها دالر ثروت طالی کثیف.
۴- مدیریت فاضالب ها: وجود فاضالب در زیر زمین و عدم 
استفاده از آب و مواد حاصل از تصفیه شده آن، ورود فاضالب 

به بسیاری از رودخانه ها.
۵- مدیریــت صنعــت و معــدن: تولیــد کاالی خــارج از 
استاندارد جهانی در کاالی مصرفی و بادوام مانند اتومبیل که 
با عقب ماندگی کیفی از فناوری روز عالوه بر مصرف ســوخت 
زیــاد به آلودگی هــوا دامن می زند، خام فروشــی و عدم توان 

تولید صادراتی.
۶- مدیریــت حمل ونقل: اتکا به کامیــون برای حمل ونقل 
جاده ای، عدم رشــد راه آهن در کشور، حمل ونقل هوایی بدون 
اطمینان و دلواپسی برای مردم، تکیه به خودروی شخصی در 

حمل ونقل شهری.
۷- مدیریت انرژی: مصرف بی اندازه انرژی در کشور اعم از 
گاز، بنزین و گازوئیل و خــروج غیرقانونی فراورده به خارج از 
کشور به صورت قاچاق، عدم جمع آوری گازهایی که بی جهت 

۴۰ سال است که می سوزد، عدم نوسازی صنایع نفت.
۸- مدیریــت برق: تداوم کار نیروگاه هــای با راندمان پایین 
۳۰ درصد، مصرف بی مورد برق در بســیاری از منازل و اماکن 
تجــاری و عدم ســرمایه گذاری در نیروگاه های خورشــیدی و 
انرژی پاک و رشــد ســاالنه مصرف برق به  دلیــل عدم تدوین 

ضوابط درست.
۹- مدیریــت تأمین اجتماعی: ورشکســتگی صندوق های 

بازنشستگی و وابستگی روزافزون به بودجه دولت.
ادامه در صفحه ۴

عالمانه، صادقانه، شجاعانه
سـرمـقـالـه

سیدمصطفی هاشمی طبا

شــرق: با توقف ۶۲ روزه مذاکرات و پررنگ شــدن خطوط قرمز فرابرجامی تهران و واشنگتن در کنار ساز ناکوک 
کنگره آمریکا و دیگر مخالفان احیای برجام، بیم آن می رود که مذاکرات وین در آستانه شکست کامل قرار گیرد. 
در روزهای رکود دیپلماســی برجامی، حضور انریکه مورا و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی می تواند امیدها را برای 
روشن کردن مجدد موتور مذاکرات احیا کند. در این بین، حضور امیر قطر بیش از نماینده اتحادیه اروپا در تهران 
می تواند در جهت حل اختالف های باقی مانده جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده آمریکا و عبور از بن بست 
کنونی نقش آفرین باشد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اولین مقام عالی رتبه کشورهای حاشیه خلیج فارس است 
که در دولت ســیزدهم به تهران ســفر می کند؛ سفری که برای تســهیلگری یا میانجیگری تهران - واشنگتن در 

دستور کار دوحه قرار گرفته است. 

فــارغ از اینکه مورا و شــیخ تمیم چه با هدف تســهیلگری و چه با هدف میانجیگری پا به تهران گذاشــته باشــند، بــه باور طیفی از 
کارشناســان، تحلیلگران و ناظران امر، این ســفر را باید آخرین تحرکات دیپلماتیک منطقه ای و فرامنطقه ای برای احیای برجام تصور کرد. 
از این منظر، جمهوری اســالمی ایران نیز باید آن را «آخرین شــانس دیپلماتیک» برای لغو تحریم ها بداند. حال باید دید تهران در بحبوحه 
بحران اقتصادی و معیشتی داخلی، چگونه از دِر دیپلماسی با این شانس برخورد خواهد کرد؛ آیا آن را می پذیرد یا به آخرین شانس خود 

هم پشت پا می زند و به فرصت سوزی ها ادامه می دهد؟ 
                                                      این گفت وگو را در صفحه  ۲ را  بخوانید

سایه وین در تهران

محمد رهبری، پژوهشگر شبکه های اجتماعی مجازی: حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و تخصیص یارانه 
و کوپن به جای آن، مهم ترین خبر این روزهای کشــور است. قیمت ماکارونی، آرد، روغن و سایر کاالهای 
اساســی جهش درخور توجهی داشته اســت و دولت در واکنش به افزایش قیمت ها، اعالم کرده تا دو 
ماه به دهک های مختلف ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان یارانه خواهد داد و پس از آن از طریق کاالبرگ و کوپن 
تالش می کند تا هزینه این کاالها برای مردم افزایش نیابد. اما واکنش کاربران شــبکه های اجتماعی به 
تحوالت اخیر اقتصادی چیست؟ بر اساس داده های گوگل ترندز، جست وجو در مورد «یارانه» هم زمان با 
ســخنان تلویزیونی رئیس جمهور به شدت افزایش یافته؛ به نحوی که جست وجو در این خصوص حتی 
از جست وجو درخصوص قیمت اجناس و کاالها نیز کامال بیشتر شده است. بر اساس این داده ها، بیشتر 
جســت وجوها درخصوص یارانه به زمان برداشــت آن اختصاص داشته است؛ اما نکته شایان تأمل آن 

است که با گذشت یک روز از سخنان رئیس جمهور تا نیمه روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت، جست وجوها 
در خصوص «قیمت» اجناس و کاالها روندی فزونی گرفته و به بیشــترین میزان خود در یک هفته اخیر 
رســیده اســت. این جســت وجوها عمدتا درخصوص «قیمت مرغ و تخم مرغ» بوده اســت. داده های 
توییتری نیز مانند داده های گوگل ترندز نشــان می دهد نرخ به کارگیری کلیدواژه های «تومان» و «قیمت» 
در اردیبهشت به باالترین میزان خود در یک سال اخیر رسیده است. بر اساس این داده ها، در مهر و آبان 
ســال گذشــته و به دنبال افزایش قیمت ها در آن مقطع، توییت های حاوی این کلیدواژه ها کمی رشــد 
داشته ، اما تا قبل از اردیبهشت امسال عمدتا نرخ ثابتی داشته است. بااین حال، از اردیبهشت امسال و به 
دنبال حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانــی و افزایش قیمت ها، توییت های حاوی این کلیدواژه ها افزایش 
چشمگیری یافته است.  ادامه در صفحه ۸

حـاشیـه و مـتن

همه آمار و ارقام در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت کاالهای اساسی
مردم نگران افزایش قیمت ها هستند

 «شرق» از جزئیات ساز و کار جدید کمک های حمایتی گزارش مي دهدزیر  و  بم یارانه ها  

در گفت وگو با اولین سفیر ایران در فدراسیون روسیه
حضور هم زمان مورا و شیخ تمیم در احیای برجام بررسی شد

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۵ بخوانیدیارانه نقدی حذف می شود؟

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
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سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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علیرضا سلطانی

یکتا جمالی، پدیده وزنه برداری ایران، «گم» شــد؛ گم شــدنی که 
احتمــاال همان «پناهندگی» اســت؛ ولی چون خبر رســمی اش 
اعالم نشــده، باید به همان «گم»شدن بسنده کرد. دختر ۱۷ساله 
وزنه بــرداری ایران که مســیر رســیدن به موفقیــت را در فضای 
ســخت و کمبود امکانات با ســرعت سه ســاله طی کــرد، چند 
روز اخیــر یک بار دیگــر نامش را در ورزش ایــران جاودانه کرده 
اســت. او که به هراکلیون یونان ســفر کرده بود تا در رقابت های 
وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان شرکت کند، توانست در دسته 
۸۷ کیلوگــرم مدال نقره یک ضرب و عنــوان چهارمی مجموع را 
به دســت بیاورد. آخرین تصویری که از او منتشر شده، مربوط به 
همان مدالی اســت که به دســت آورده و بعد دیگر خبر چندانی 
از یکتا در دســت نیست. حتی در سالن رقابت ها هم دیده نشده و 
برای تماشــای رقابت دیگر وزنه بردار ایرانی که به هراکلیون سفر 

کرده هم اثری از او دیده نشده است.
این گزارش   را در صفحه   ۹ بخوانید

باال را بخریم؟کتاب هایی با تخفیف 

گم شدن مشکوک دختر 
ایرانی در یونان

عتیقه ها در سامانه اي
پرابهام

۱۰

۸

مجلس به دنبال تصویب طرحی است 
تا  خرید و فروش آثار تاریخی را قانونی کند

بررسی تخفیف های غیر متعارف سایت های 
فروش کتاب

شباهت داستان یکتا جمالی با شقایق باپیری

الزامات اصالحات اقتصادی

دولت ســیزدهم دوره جدیدی از اصالحــات اقتصادی را با 
اصــالح یارانه برخی کاالها و در ذیــل هدفمندی یارانه ها آغاز 
کرده اســت. کسری باالی بودجه سنواتی و کمبود شدید منابع 
مالی دولت به همراه فساد گسترده ارز ترجیحی در چهار سال 
گذشته و کوتاه بودن دســت دهك های نیازمند و پایین جامعه 
از ایــن طرح که به نام آنها و به کام برخی کاســبان اقتصادی 
بود، سبب شــد که دولت و مجلس پس از بحث های زیاد، در 
قالب بودجه ســال ۱۴۰۱، تصمیم به حذف ارز ترجیحی بگیرند 
و ظاهــرا دولت اجرای این طرح را در روزهای اخیر و با اصالح 
یارانــه نان صنعتی و برخی کاالهای خوراکی با منبع آرد مانند 
ماکارونی آغاز کرده اســت. مقام های دولت اجرای این طرح را 
الــزام قانونی بودجه اعالم می کنند اما واقعیت این اســت که 
با ارز ترجیحی و کســری باالی کنونی، اقتصاد ایران در بیراهه 
حرکــت می کنــد. در این شــرایط دولت چاره ای جــز افزایش 
نقدینگی ناشــی از چاپ بدون پشــتوانه پول ندارد که طبیعتا 
بار تورمی آن بر زندگی طبقات پایین جامعه که امروز به شدت 
در مضیقــه مالــی قرار دارنــد، تحمیل می شــود؛ بنابراین امر 
انجام اصالحات اقتصادی با هدف کمك به اقشــار آسیب پذیر، 
ضروری و اجتناب ناپذیر اســت. در این راستا باید تأکید کرد که 
یارانه های غیرمســتقیم خصوصا در حوزه انرژی در ایران چاه 
ویلی اســت که پرکردن آن نیاز به یــك انقالب اقتصادی دارد. 
طبق آمارهای رســمی جهانی، ایران در ســال ۲۰۲۰ حدود ۳۰ 
میلیارد دالر فقط یارانه انرژی پرداخت کرده است که رتبه اول 

جهان را دارد. 
ادامه در صفحه ۴

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران
۶

 خاستگاه خویشمغزی در جست وجوی

به بهانه زادروز «سانتیاگو رامون کاخال»، پیشگام 
علوم اعصاب نوین


