رهبر انقالب در حکمی اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی
را برای دوره جدید منصوب کردند

آرایشفرهنگی
با نظم و محتوایانقالبی

اظهارنظر جدید وزیر ارشاد درباره تعامل با
صدا و سیما برای نظارت بر نمایش خانگی

تفاهم
در راه است؟

صفحه 2

دوشنبه  24آبان  9 1400ربیعالثانی  15 1443نوامبر  2021سال چهاردهم شماره 8 3350صفحه  3000تومان

تیترهای امروز
بررسی بایستههای مواجهه دولت سیزدهم
با طبقه «متوسط» و «محروم» جامعه

حاشیه
به متن بازگردد
صفحه 5

روز گذشته دالر در بازار آزاد با کاهش  250تومانی
به  28هزار و  500تومان رسید

دالر عقب نشست
صفحه 3

سیر صعودی مبتالیان به کرونا در اروپا بار دیگر
منجر به برقراری محدودیتهای سفت و سخت شد

اتحادیه کرونایی
اروپا

نیمیازمرگومیرهایکروناییدرجهانطی
هفتهاخیرمربوطبهکشورهایاروپاییبودهاست
صفحه 7

حمالت سایبری بیسابقه گروه هکری
«عصای موسی» علیه رژیمصهیونیستی

وقتی اسرائیل
لخت است

افشای اولین تصاویر سهبعدی از
سرزمینهای اشغالی با دقت  5سانتیمتر
صفحه 7

توسعه دفاعی
بدون محدودیت

صفحه 8
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 1183سال و  30روز گذشت

رأی منفی مجلس به  2فوریت الیحه مرتبط با افزایش سقف ارز  4200تومانی ،دست دولت را برای تغییر شیوه تخصیص یارانه کاالهای اساسی باز گذاشت

اصالح تدریجی ارز ترجیحی
دولت برای اصالح ارز  ۴۲۰۰تومانی و پرداخت یارانه نقدی نیازی به مصوبه مجلس ندارد

صفحه 3

زمین رم کرد
خدا رحم کرد
وقوع  2زمینلرزه شدید  6/4و  6/3ریشتری
در هرمزگان منجر به درگذشت یک نفر
و مصدوم شدن  70نفر شد
این زلزله استانهای فارس ،بوشهر و کرمان
و کشورهای امارات و عربستان را لرزاند

مقامات روس اعالم کردند مسکو به همکاریهای
نظامی -فنی با ایران ادامه خواهد داد و محدودیتی
برای همکاری در زمینه فناوری نظامی وجود ندارد
صفحه 2

نگاه

مردی که ارزش او  100سال دیگر
شناخته میشود

اشکان صدیق :امروز  24آبان چهلمین سالگرد
رحلت عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی(ره)
اس��ت .نوش��تن از این عالم وارسته که بهحق
جامع معقول و منقول بود بس��یار دشوار است،
لذا همانگونه که بهترین شخصی که میتواند
از پیامبر اکرم(ص) سخن بگوید و ایشان را به ما
بشناساند شاگرد اول ایشان یعنی امیرالمومنین
حضرت علی(ع) اس��ت ،بهترین کسی هم که
میتوان��د عالمه طباطبایی را به ما بشناس��اند
برجستهترین شاگرد عالمه ،استاد شهید آیتاهلل
مرتضی مطهری است .استاد مطهری در کتاب
احی��ای تفکر اس�لامی به بهان��ه نقد فرهنگ
مردهپرس��تی و عدم قدردان��ی از نوابغ حاضر،
اش��ارهای به اس��تاد خود ،عالمه طباطبایی که
آن زمان در قید حیات بودند میکند و اینگونه
میگوید« :عالمه طباطبایی َسلَّ َم ُهاهلل تعالی ،این
مرد بسیار بسیار بزرگ و ارزنده مردی است که
 100سال دیگر باید بنشینند و آثار او را تجزیه
و تحلیل کنند و به ارزش او پی ببرند .چرا ما از
ح��اال به این فکر نیفتیم؟ این مرد واقعا یکی از
خدمتگزاران بسیار بسیار بزرگ اسالم است .اوال
مجسمه تقوا و معنویت است .در تهذیب نفس
و تقوا ،مقامات بس��یار عالی را طی کرده است.
من سالیان دراز از فیض محضر این مرد بزرگ
بهرهمند بودهام و االن هم هستم .کتاب تفسیر
المیزان ایشان یکی از بهترین تفاسیری است که
برای قرآن مجید نوشته شده است .البته قرآن
مجید مقامی دارد که نمیش��ود هیچ تفسیری
را ادعا کرد که حق قرآن را ادا کرده است ،ولی
مفسران هر کدام از یک جنبه بالخصوص خدمتی
به قرآن کردهاند ،من میتوانم ادعا کنم که این
تفس��یر از جنبههای خاصی -که االن وقت آن
نیست که برایتان عرض کنم -بهترین تفسیری
است که در میان شیعه و سنی از صدر اسالم تا
امروز نوشته شده است .بسیار بسیار مرد عظیم
و جلیلالقدری است».
استاد شهید مرتضی مطهری که خود از نوابغ
عصر اس��ت و مصداقی تام و تمام برای حدیث:
ات ال ْ َعال ُِم ثُل َِم فِي إْالِ ْسلاَ ِم ثُلْ َم ٌه لاَ يَ ُس ُّد َها
«إ ِ َذا َم َ
ْ
شَ ْي ٌء إِلَى يَ ْو ِم الق َِيا َمه» است ،اینچنین از عالمه
طباطبایی ذکر میکند و او را دانشمند و عارفی
گرانق��در میدان��د که  100س��ال دیگر قدر و
جایگاه او شناخته میشود .شایسته است حسن
ختام این مطلب جمالتی از رهبر حکیم انقالب
در وصف عالمه طباطبایی باشد« :شخصیت او
در البهالی این دانس��تنیهای بسیار ،به کمک
ریاضتی مداوم و درازمدت پرورده ،صیقل یافته
و پرداخته شده بود .از کسانی بود که تنها مکتب
جامعی چون اسالم میتواند امثال او را در دامان
پربرکت خویش پرورش دهد».

براساس گزارش ستاد مدیریت بحران
این زلزله باعث ترکخوردگی و ریزش
دیوار برخی منازل ،ریزشکوه و انسداد
برخی جادهها شد
آسیب  10تا  80درصدی برخی منازل
در کانون زلزله در روستاهای بخش فین
صفحه 4

ثمانه اک�وان :گ��زارش میزان
یادداشت
ت��ورم کااله��ای مصرف��ی در
ایاالتمتحده برای ماه اکتبر ،آنطور که رسانهها گفتهاند
بسیار وحشتناک بوده و نرخ ساالنه  ۱۲درصد افزایش
براساس اطالعات رسمی ،قیمت کاالهای بادوام در و افزایش تورم را بگیرد .براس��اس آمارهای ارائهش��ده
قیمت را نشان میداد اما نگاهی به آمار و ارقام موجود
درباره افزایش قیمتها نشان میدهد بحران بزرگتری  ۱۲ماه منتهی به ماه اکتبر افزایش ۱۲درصدی داشته توس��ط دولت فدرال ،میزان درآمدهای مردم از س��ال
در این باره در راه است و دولت ایاالت متحده به بسیاری اس��ت و سرلیس��ت افزایش قیمتها نیز خودروهای گذش��ته تاکنون  ۲درصد کاهش داش��تهاست و این
از این آمارها اشاره نمیکند .مؤلفه سرپناه یا مسکن در کارکرده بودهاس��ت .این مساله ناشی از کمبود تراشه کاهش درآمد با تورم فزاینده اجارهبها نیز روبهرو ش��ده
شاخصهای مرتبط با افزایش تورم بسیار کمتر از آن در آمریکاس��ت که تولی��د خودرو را مح��دود کرده و است .این مسائل باعث شدهاست آنطور که رسانههای
چیزی که در واقع وجود دارد به نمایش گذاشته میشود مصرفکنندگان و فروش��ندگان خودرو را به س��مت آمریکایی بیان میکنند خزانهداری آمریکا و فدرالرزرو
و این مساله بدینمعنی است که وضعیت و بحران بسیار استفاده و فروش خودروهای کارکرده سوق داده است .به فکر اقدامات بعدی برای مواجهه با رکود بزرگ بعدی
در همینحال اما قیمت کاالهای بادوام نیز طی سال در تاریخ ایاالت متحده باشند.
بدتری در راه است.
گزارشهای دیگر به نقل از اداره کار ایاالتمتحده
ش یافته است .این یک تورم ساده
 ۳ش��رکت خصوصی آمریکایی شاخصهای اصلی گذشته 12درصد افزای 
اجاره مس��کن در سطح ملی را منتشر میکنند .این  ۳به دلیل افزایش تقاضا در بازار است زیرا  ۶تریلیون دالر نشان میدهد قیمت کاالهای مصرفی در طول سال
شرکت عبارتند از کورلجیک ،زیلو و آپارتمان لیست .1کمک مالی به مصرفکنندگان آمریکایی که در زمان گذش��ته  6/2درصد افزایش داش��ته که این باالترین
آمارهای منتشرشده توسط این  ۳شرکت نشان میدهد کرونا صورت گرفت ،آنها را به سمت خرید بیشتر ،بویژه میزان سرعت افزایش قیمتها در  ۳۰سال اخیر است.
میزان تورم موجود در افزایش اجارهبهای مس��کن بین خرید خودرو هدایت کرده است و افزایش مزایای بیکاری ماه اکتبر ششمین ماه پیاپی بوده که تورم تا حدود ۵
 ۹تا  ۱۶درصد اس��ت اما دفت��ر اداره آمار ایاالتمتحده که  ۲میلیون آمریکایی را از محیط کار دور نگهداشته ،درصد افزایش پیدا کردهاست .بر همین اساس برخی
تنه��ا افزایش 3/4درصدی را در این ب��اره گزارش داده باعث ش��ده میزان تولید کاالها کاهش یابد .طرحهای رس��انههای آمریکایی اعالم کردهاند پاندمی بعدی در
است .هزینه مسکن در واقع یکسوم هزینههای خانوار عمرانی بایدن و تصویب الیحه نوسازی زیرساختهای ایاالت متحده «پاندمی تورم بایدن» اس��ت .باالترین
را در آمریکا تش��کیل میدهد که عدم برآورد صحیح از آمریکا نیز همچنان تورم را به سمت افزایش بیشاز  ۱۲می��زان تورم ب��رای بخش مواد غذای��ی و انرژی بوده
افزایش قیمت آن ،سایر آمارهای اقتصادی آمریکا را نیز درصد هدایت میکند .با این حال تورم در میزان اجارهبها اس��ت؛ افزایش قیمت بنزین تا ح��دود  ۵۰درصد در
دستخوش تغییر و تحول کرده و آن را غیرواقعی کرده که برای مدتها توسط دولت آمریکا جلوی افزایش آن سال گذشته ثبتشده و انرژیای که میتواند خانهها
است .قبلاز پاندمی کرونا ،معیارهای دولتی برای تورم گرفت ه شده بود ،بهاحتمال زیاد تا چند سال آینده ادامه را در زمس��تان گرم نگه دارد افزایش قیمتی تا حدود
اجارهبها نشان میداد اجارهها در حال افزایش است ،البته خواهد داشت .تورمی تنها 5درصدی در اجارهبها طی  ۶۰ ۱۰درصد داشتهاست .در همینحال قیمت گوشت
با توجه به اینکه اجارهبهای همه افراد در آمریکا در یک سال میتواند قدرت خرید مردم آمریکا را تا  ۸۰درصد تا  ۲۰درصد و قیمت گوشتهای فرآوری شده تا ۱۴
برهه زمانی آغاز نشده و در برههای دیگر نیز بهصورت کاهش دهد .راهکار دولت آمریکا در این باره میتواند باال درصد افزایش داشتهاست .به اینترتیب بهنظر میرسد
کامل پایان نمییابد ،میتوان اعالم کرد میزان افزایش بردن نرخ سود بانکی برای تشویق مردم به سرمایهگذاری آمریکاییها با گرانترین مراسم شکرگزاری در سالهای
اجارهبها ب ه صورت تدریجی در آمارها لحاظ خواهد شد مالی و خودداری از خرید بیشتر باشد یا اینکه تالش کند اخیر مواجه هستند و همین مساله باعث شدهاست در
و از اینپس باید منتظر افزایش تورم بیشتری در آمارها با بیطرف ماندن در این مساله شاهد افزایش قیمتها نظرسنجیها نشان داده شود که بسیاری از خانوادهها
باشد؛ شاید افزایش قیمتها بتواند جلوی خرید بیشتر ب ه دنبال این هستند دیگر مراسم شکرگزاری را در سال
در این باره باشیم.

دولت آمریکا چطور تورم این کشور را به 12درصد افزایش داد

آمریکاییها در انتظار بحران تورم بایدنی!

جاری برگزار نکنند .اخبار بد اقتصادی با اینحال هر
روز در حال افزایش اس��ت؛ تورم  ۱۲درصدی درحالی
بر روی کاالها اعمالشده که بسیاری از تولیدکنندگان
به دلی��ل باال رفتن میزان هزینههای مرتبط با انرژی
بهدنبال افزایش بیشتر قیمت کاالهای تولی دیشان
هس��تند و هنوز افزایش قیمت انرژی تاثیر خود را بر
کاالها نگذاشتهاست.
مساله افزایش تورم از سوی دیگر به مسالهای سیاسی
نیز در آمریکا تبدیل شدهاست .رسانههای جمهوریخواه
و تحلیلگ��ران این حزب بر ای��ن عقیدهاند الیحه یک
تریلیون دالری بایدن و دموکراتها باعث کاهش ارزش
پول ملی آمریکا شده و تورم را افزایش دادهاست .هفته
گذشته کنگره الیحه رسیدگی به زیرساختهای آمریکا
را به ارزش  1/2تریلیون دالر تصویب کرد اما ظاهرا تمام
این پول برای اقدامات عمرانی هزینه نمیشود و بیشتر
برای مسائل سیاسی و همچنین اولویتهای مرتبط با
حفظ محیطزیست هزینه خواهد شد .بر همین اساس
انتظار میرود تورم در آمریکا بیشتراز این نیز افزایش
پیدا کند زیرا از هماینک انتظارات تورمی رو ب ه افزایش
است .بر اساس گزارشها ،مشخصشده است تنها یک
دالر از هر  ۴دالر این الیحه قرار اس��ت در راه س��اخت
راهها ،پلها ،بزرگراهها و فرودگاهها هزینه شود و بیشتر
آن صرف مصارف سیاسی خواهد شد .این در شرایطی
است که الیحه دیگری نیز توسط دموکراتها در حال
گذراندن مسیر قانونی خود برای تبدیل شدن به قانون
است که بر اساس آن ۴تریلیون دالر دیگر قرار است برای
زیرساختهای آمریکا هزینه شود و میتواند میزان تورم

در ایاالتمتحده را به میزانی تقریبا  2یا 3برابر وضعیت
فعلی برساند .در همین حال تالش دولت بایدن برای
افزایش میزان مالیاتها بهاحتمال زیاد بر افزایش قیمت
کاالها نیز تاثیرگذار خواهد بود ،این در شرایطی است
که چرخه توزیع کاالها در آمریکا دچار مشکل بوده و
ن حال کمبود نیروی کار از هماینک در حال باال
در عی 
بردن قیمتها به شیوه دیگری است.
نکت��ه جالب دیگر در افزای��ش قیمتها در آمریکا
ی شدن تزریق واکسن برای کارمندان و کارگران
اجبار 
بخش خصوصی است؛ تاکنون دولت بایدن غیر از اجباری
شدن واکسن برای کارمندان دولت فدرال ،اعالم کرده
بود کارخانهها و بنگاههای اقتصادیای که باالی ۱۰۰نفر
کارگر دارند نیز باید برای تمام کارگران و کارمندان خود
واکسن کرونا را اجباری کنند .این اجبارها باعث شده
ش یافته و
است نیروی کار در بسیاری از کارخانهها کاه 
مردم ترجیح دهند بهجای تزریق اجباری واکسن از بیمه
بیکاریشان استفاده کنند .تالشهای جمهوریخواهان
برای زیر سؤال بردن یا بیاثر کردن قانون دولت بایدن
تاکنون نتیجهای در بر نداشته و ایاالتمتحده همچنان با
کمبود نیروی کار روبهرو است .از طرف دیگر پایین بودن
میزان دستمزدها نیز باعث شدهاست بعد از دوران کرونا
مردم دیگر تمایلی برای بازگشت به کار نداشته باشند .با
ن حال تورم بهوجود آمده بیشتر شرکتهای کوچک
ای 
اقتصادی و مردم عادی را درگیر خود خواهد کرد.
شاید با اجباری کردن واکسیناسیون ،پاندمی کرونا در
حال کمرنگ شدن در ایالتهای مختلف آمریکا باشد اما
آنطور که رسانههای آمریکایی میگویند پاندمی بعدی
«تورم بایدنی» در آمریکا خواهد بود.
-------------------------پینوشت
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