
شورا و شهرداری
کارنامه ۴+۱ ساله

  «شرق» کارنامه مدیریت شهری دوره های پنجم و ششم را 
بررسی می کند 

با یادداشت هایی از:  سید ابراهیم امینی،  محمد  ساالری،   علی اعطا
محمد   علیخانی،  مجید  فراهانی، سید آرش  حسینی میالنی

  امیر آریازند،  سجاد   احمدوند

کافکا دو ســه ماه قبل از مرگش یکــی از بهترین و غم انگیزترین 
داستان هایش را نوشت. در داستان «گودال»۱ جانوری تنها که به 
موش کور می ماند، زندگی اش را وقف ساختن خانه ای پیچیده در 
زیرزمیــن می کند تا از خودش در برابر موجودات دیگر دفاع کند. 
قهرمان داســتان در ابتدا می گوید «من ســاختن گودالم را تمام 
کــردم و انگار موفقیت آمیز بوده» اما دیــری نمی پاید که اعتماد 
جانور تحلیل مــی رود: از کجا بداند که وســایل دفاعی او عمل 

می کند؟ چه طور می تواند مطمئن شود؟

مالیخولیای کافکا

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۵۴ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ آگوســت   ۲۱     ۱۴۴۴ محــرم   ۲۳     ۱۴۰۱ مــرداد   ۳۰ یکشــنبه 
صفحه  ۱۱صفحه  ۶

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

این گزارش  را در صفحه  ۹ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: چه بر سر  پرسپولیس آمده است؟،   ازدواج زیر سایه طالبان   و یادداشت هایی از  محمود فاضلی، ناصر ذاکری، بهرام امیراحمدیان

«شرق» نگاهی دارد به کارنامه یک ساله شورای ششم و مروری بر 
کارنامه چهار ساله شورای پنجم. مروری از زبان ناظران امروز عرصه 

مدیریت شهری که پیش تر بازیگران این میدان بوده اند...

اکنون که سیاســت حذف ارز ترجیحی اجرا شده است مخالفت 
با آن و بحث و جدل در جراید و ســایت  ها مشکلی را حل نمی  کند. 
اما تحلیل و بررســی آن در حیطه نظری و سیاستی می  تواند حاوی 
درس های آموزنده  ای باشد. در عین حال من به سیاست هایی از این 
دســت به صورت جزیره  ای و مجزا نگاه نمی  کنــم و در این مبحث 
می  خواهم رویکرد مبنایی  تر نســبت به آن داشته باشم، ما تا قبل از 
سال ۱۳۹۷ با این ارز ترجیحی سروکار نداشتیم. وقتی به دنبال اعالم 
دولت آمریکا مبنی بر قصد خروج از برجام، تنش های بی  ثبات کننده 
ارزی آغاز شــد، عده  ای به بهانه حمایــت از صادرات و محافظت از 
ذخایر ارزی کشــور و به ویژه با حمایت کاسبان تحریم، نرخ ارز را در 
مســیر بی  ثباتی و پرش های بی  ســابقه قرار دادند. باید توجه داشت 
بــازار ارز ما در دهه های اخیر به ویژه در ســال  های اخیر بازار عمیق 
رقابتی نبوده و نیســت، زیرا ما از زمــان افزایش چند برابری قیمت 
نفت در سال ۱۳۵۲ تاکنون یا مازاد ارزی داشته  ایم یا کمبود. در حالی 
که اگر بازار رقابتی ارز وجود داشت باید قیمت مقدار عرضه و تقاضا 
را تســویه می  کرد. از این گذشــته عمده منبع ارزی در طرف عرضه 
ایــن بازار، درآمدهای حاصل از نفت یا پتروشــیمی و میعانات گازی 
اســت که در اختیار دولت است و تابع عوامل برون  زای خارجی هم 
هســت؛ بنابراین شــرط وجود عوامل فراوان ذره  ای در طرف عرضه 
برای شــکل  گیری بازار رقابت وجود ندارد. در طــرف تقاضا، درباره 
تقاضای معامالتی ارز عوامل فراوان در بازار حضور دارند، اما تجربه 
نشــان داده که در شــرایط کمبود ارزی تقاضای سوداگرانه برای ارز 
به شــدت افزایش می  یابد و بازار را تمامــا بی  ثبات می  کند؛ بنابراین 
مــا بازار ارز بــه مفهوم دقیق کلمه و به معنــای رقابتی آن نداریم. 
آنچه در این شــرایط پرتنش به آن بازار گفته می  شــود به هیچ وجه 
آن بــازاری نیســت که در آن قیمت توســط عوامــل مرتبط بنیادی 
(relevant fundamental forces) تعییــن می  شــود و به تخصیص 
منابع عالمت صحیح می  دهد و رفاه را ارتقا می   دهد؛ بنابراین تا وقتی 
بازار رقابتــی ارز وجود ندارد، باید طــوری آن را مدیریت کرد که به 
صحنه جوالن سوداگران و دست های ذی نفع تبدیل نشود، حداقل در 
شرایط پرتنش، تقاضای ارز را با مدیریت و نظارت صحیح به تقاضای 
معامالتی محدود کرد و از شکل گیری و رشد تقاضای سوداگری آن 
ممانعت کرد. البته در این وضعیت می  توان برعکس هم عمل کرد و 
در این ساختار غیررقابتی فرمان را به دست های پنهان منفعت طلب 
و ســوداگران داد تا نرخ ارز را تا جایی که برایشان امکان دارد و قبح 
ندارد باال ببرند. متأســفانه عملکرد ها نشان می  دهد که در این چند 
سال دست  های منفعت طلب و شبه دولتی ها در این بازار آشفته به 
اســم بازار رقابتی تا توانستند در جهت منافع خود بازار ارز و نرخ آن 
را بی  ثبات کردند؛ بنابراین نرخ های شــکل گرفته در این سال ها بیشتر 
بر تبانی شبه دولتی ها و ذی  نفعان قوی مبتنی بوده است تا بر تعامل 
و اثرگذاری نیروهای بنیادی و مرتبط اقتصادی؛ ازاین رو تا توانســتند 
گاه و بیــگاه نرخ ارز را باال بردنــد و نرخ  هایی در اقتصاد رایج کردند 
که موجب تورم باال، کسر بودجه شدید و بی  ثبات کردن نقدینگی شد 
نه به رشــد سرمایه  گذاری و اشتغال کمکی کرد نه موجب صادرات 
غیرنفتی فناورانه شــد. حساب های سر انگشتی بسیار ساده  ای وجود 
دارد که به ما نشان می  دهد که این نرخ های ارز موجود چقدر نامرتبط 
هســتند. طبق آمارهای رسمی نقدینگی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت 
به ســال ۱۳۵۷ حدود ۱۳هزارو ۶۰۰ برابر شده است. تولید ناخالص 
داخلی حقیقی حدود دو برابر شــده اســت. بنابراین پتانسیل تورمی 
نقدینگی (اگر نقدینگی عامل یکه تورم باشد) شش هزارو ۸۰۰ برابر 
شده است. اما شاخص قیمت مصرف  کننده در سال ۱۳۹۹ نسبت به 
ســال ۵۷ حدود دو هزار برابر شده است. این در حالی است که یک 
دالر آمریــکا در زمان کنونی معادل ۲۵ ســنت ۱۳۵۷ قدرت خرید و 
ارزش دارد.  ما به طور اســمی پول ملی را نسبت به سال ۵۷ حدود  
چهارهزارو ۵۰۰ برابر کاهش ارزش داده  ایم که با توجه به یک چهارم 
شدن قدرت خرید دالر در این دوره در واقع پول ملی خود را به طور 
حقیقی در مقابل دالر ۱۸ هزار برابر کاهش ارزش داده  ایم که این نه 
با شش هزارو ۸۰۰ برابر شــدن نقدینگی سازگار است (ضمن اینکه 
نقدینگی در اقتصاد درون  زا شــده و در تعیین تورم دست باال ندارد) 
نه با تفاوت تورم داخل و خارج در این دوره سازگار است. هر طور که 
حساب کنیم نرخ ارز را پنج یا شش برابر مقداری که با رشد نقدینگی 
و تفــاوت تورم داخل و خارج مرتبط اســت افزایش داده  ایم آن هم 
به اســم بازار ارز. در حالی که بازار عمیق رقابتی ارز اصال در کشــور 
وجود ندارد و آنچه وجود دارد یک ساختار بازاری غیرشفاف و تنگ و 
تاریک که جوالنگاه کاسبان تحریم و دست های منفعت طلب است...
ادامه در صفحه ۴

به تازگی در مجلس طرحی پیشنهاد شده مبنی بر «اصالح ماده 
یک قانون تشــکیل سازمان نظام روان شناســی و مشاوره کشور». بر 
مبنای این طرح قرار است «صالحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد 
دینی و اسالمی به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه کشــور قرار گیرد» و اعطای مجوز مشــاوره دیگر در انحصار 
«ســازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشــور» نباشد. انجمن های 
حــوزه ســالمت و روان به این طــرح اعتراض کرده انــد و از رئیس 
مجلس خواســته اند آن را از دستور خارج کند. رئیس سازمان نظام 
روان شناسی و مشاوره نیز (در گفت وگو با ایلنا) به انتقاد از این طرح 
پرداخته و گفته «این کار صحیح و درســت نیست». این طرح یادآور 
مقررات مشــابه متعددی است که از نیمه  دهه ۱۳۸۰ برای اشتغال 
روحانیان در آموزش و پرورش طرح و اجرا شده و در سال های اخیر 
شــتاب بیشتری یافته اســت؛ از جمله آخرین موارد آن گنجاندن این 
بند در دفترچه آزمون استخدامی کشوری است که دارندگان مدارک 
سطح ۲ و ۳ حوزه های علمیه، هم رده دانش آموختگان کارشناسی 
و کارشناسی  ارشد زبان و ادبیات فارسی در احراز شغل دبیری رشته 
زبان و ادبیات فارسی قرار می گیرند.                       ادامه در صفحه ۵

سیاست های ارزی اقتصاد ایران را متشنج کرده است
مارپیچ خطر

قانون گذار چه می تواند بکند

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

اجباری است یا اختیاری؟

حواشی نامه فیفا درباره ورود دختران تماشاگر حواشی نامه فیفا درباره ورود دختران تماشاگر 
به ورزشگاه های کشور

؟ ا اخ ا ا ا ؟ا ا اخ ا ا ا ا

زنان ایرانی درگیرزنان ایرانی درگیر
 دو «کلمه» دو «کلمه»

گزارش ۳۰۰ صفحه ای تحقیق و تفحص مجلس، فساد ۳/۵ میلیارد دالری در فوالد مبارکه اصفهان را افشا کردفساد داغ «مبارکه»

هفته دوم رقابت های لیگ برتر ایران در شــرایطی برگزار شد که هیچ خبری 
از حضور زنان در ورزشــگاه های مختلف نبود. در دیدارهای این هفته، به غیر 
از یکی، دو بازی از جمله جدال تیم های ملوان و اســتقالل، ســایر بازی های 
لیگ، طبق مصوبه پیشین، یعنی چیزی حدود ۳۰ درصد گنجایش ورزشگاه (و 
حتی بیشتر)، تماشاگر داشتند، ولی مطابق با انتظار، سهم زنان از این حضور، 

صفر مطلق بود. 

پیش از این و قبل از شــروع بازی های هفته نخســت شایعه شد که فیفا با ارسال نامه ای به فدراسیون 
فوتبال ایران خواستار این شده که در رقابت های لیگ برتر، زنان به ورزشگاه بروند. این موضوع محلی برای 

اختالف نظر جدید شــد، به طوری که در نهایت مسئوالن امر راهی برای آن پیدا نکرده و با بهانه قراردادن 
سیســتم بلیت فروشــی، اعالم کردند به دلیل نقص عمده در این سیســتم، بازی های هفته نخست بدون 
حضور تماشــاگران است! این تصمیم در حالی گرفته شــد که مدیران چند باشگاه لیگ برتری از رد نقص 
سیســتم بلیت فروشــی خبر داده و حتی عنوان کرده اند پیش از نهایی شدن چنین تصمیمی، بلیت فروشی 
برای بازی های هفته نخست را هم انجام داده اند. در نهایت مقرر شد بازی های هفته نخست بدون حضور 
تماشاگران برگزار شود، ولی از البه الی صحبت چند مدیر باشگاه، مشخص شد دلیل اصلی همان نامه ای 
است که پیش از شروع بازی های لیگ برتر به فدراسیون فوتبال ایران فرستاده شده است. در چنین فضایی، 

دوگانگی عجیبی رخ داد. 

خـبـر

رئیسی:
عدالت خواه شدن جامعه در گرو آموزش صحیح در نهاد آموزش و پرورش است

در نشست خبری رئیس ستاد مبارزه 
با مواد مخدر مطرح شد:

گام هاي آنکارا براي احیاي روابط با دمشق

چالشی برای حفاظت از متهم در دادگاه ها 

در گفت وگوی «شرق» با احمد وخشیته مطرح شد 

تریاک جهان در ایران ۹۰ درصد کشفیات 

چرخش رجب

هسته ای- نظامی نمی ایستد روسیه در کنار ایران 

خطر جانی برای متهم 
با مأمور کم تجربه

۱۰

۲

۵

۸

  عکس : احمد معینی جم، ایرنا

اقتصاددان
عباس شاکری

علی معظمی

–

بازگشت همه به سوى اوست
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر

و همسرى فداکار و دلسوز 
مرحومه نجوا مختارانى 

را به اطالع همه دوستان و آشنایان 
مى رسانیم و با توجه به شرایط و ایام کرونایى 

و جهت حفظ سالمتى عزیزان تمامى هزینه 
برگزارى مراسم صرف امور خیریه مى شود.

 جیربندى، مختارانى و مظلومیان

خانواده محترم ساسان جیربندى 
در گذشت همسر گرامیتان را

تسلیت عرض مى  کنیم و براى آن 
عزیز از دست رفته علو درجات 
و براى بازماندگان صبر و آرامش

مسئلت داریم.
ادیب، بهمنى، بینش پژوهى و امیرمظاهرى

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
T.ME/ALOSHARGH
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سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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رئیس جمهور از اراده جدی دولت برای ارتقای شاخص های عدالت آموزشی و مردمی کردن 
آموزش وپرورش خبر داد و بر اجرای دقیق و کامل ســند تحــول بنیادین آموزش وپرورش تأکید 
کرد. ســیدابراهیم رئیسی در سی  و ششــمین اجالس مدیران و رؤســای آموزش وپرورش کشور 
که پیش از ظهر روز گذشــته در ســالن اجالس سران برگزار شــد، آموزش وپرورش را مهم ترین 
نهاد فرهنگی کشــور و متولــی امر تعلیم و تربیــت خواند و گفت: آینده مدیریت، سیاســت و 
اقتصاد کشــور در آموزش وپرورش رقم می خورد و بی تردید توســعه کشــور در گرو توسعه این 
نهــاد اســت. رئیس جمهور با بیــان اینکه مهم ترین مأموریــت انبیای الهی تربیــت مردم بوده 
اســت، افزود: امروز وظیفه خطیر و بســیار مهم تربیت انسان و انسان سازی بر عهده معلمان و 

نهاد آموزش وپرورش است. 
رئیســی با بیان اینکه جایگاه تعلیــم و تربیت باید به عنوان یک جایــگاه ممتاز و متعالی در 
جامعه تثبیت شود، تصریح کرد: هرگونه هزینه هدفمند در آموزش وپرورش، یک سرمایه گذاری 
برای کشــور در راســتای ارتقای آموزش یک نســل و تربیت نیروی انســانی فرهیخته اســت. 
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت بازبینی اقدامات انجام شــده در گذشته و احصای نظام مسائل 
آموزش وپرورش خاطرنشان کرد: پیشــنهاد بنده به این اجالس و همه مدیران آموزش وپرورش 
این اســت که با نگاه نقادانه و منصفانه، نقاط ضعف و قوت روند حرکتی در گذشــته را واکاوی 
و با شــناخت مشــکالت، راهکارهای ایجاد تحول و غلبه بر مشــکالت را تدویــن و ارائه کنند. 
رئیس جمهــور در ادامه لزوم جبران عقب ماندگی ها در عدالت آموزشــی را مورد تأکید قرار داد 
و افــزود: بی عدالتی در نظام آموزشــی صرفا مربوط به کمبود امکانــات و تجهیزات در مناطق 
محروم نیست، گاهی تعیین ساعات و نوع چینش دروس خاص در برنامه درسی دانش آموزان، 
از مصادیق بی عدالتی است که رفع آن باید مورد توجه مدیران آموزش وپرورش قرار گیرد. اساسا 

عدالت خواه شدن افراد جامعه در گرو تربیت و آموزش صحیح در نهاد آموزش وپرورش است.
رئیســی در بخش دیگری از ســخنانش به تحقق وعده دولت برای رتبه بندی معلمان اشاره 

کرد و گفــت: همان طور که وعده کرده بودیم با تعامــل با مجلس، قبل از پایان 
ســال اول دولت، طرح رتبه بندی معلمان پس از ۱۱ سال تأخیر اجرا شد. در این 
زمینه مســائل مالی و بودجه ای مقدمه و فرع ماجرا بوده و برای دولت مردمی 
مسئله اصلی توجه به شأن، منزلت، مهارت و مهارت آفرینی معلمان بوده است. 
رئیس جمهور همچنین با اشاره به ایام سوگواری حضرت اباعبداهللا الحسین(ع) 
و اســارت خاندان آل اهللا افزود: امام حسین(ع) معلم بشریت است و مهم ترین 
الگوی ما بــرای تعلیم و تربیت جامعه حضرت حســین بن علی (ع) و حضرت 
زینب کبری (س) هســتند. امیدواریم به برکت هم زمانی این اجالس با این ایام 
مدیران و رؤسای آموزش وپرورش کشور بتوانند در وظیفه خطیر خود در هدایت 

جامعه موفق عمل کنند.


