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گــروه ورزش /تیمهای ملی بزرگســاالن و
امیــد فوتبال کشــورمان از ســاعت 18:30
دیــروز (دوشــنبه) در چارچــوب دیــداری
دوســتانه در ورزشــگاه آزادی بــه مصــاف
هــم رفتنــد که این بــازی با تســاوی یک-
یک به پایان رســید .مهــرداد محمدی در
دقیقه 12برای شاگردان ویلموتس گلزنی
کرد تــا تیم ملی با برتری به رختکن برود
امــا ابوالفضــل رزاقپــور در دقیقه  66گل
تســاوی را برای شــاگردان فرهاد مجیدی
بــه ثمــر رســاند .قضــاوت ایــن دیــدار که
بدون حضور تماشــاگر برگزار شــد را امیر
عرببراقی برعهده داشت.
تقابــل شــاگردان ویلموتــس و مجیــدی،
پایانبخــش اردوی تدارکاتــی هــر دو تیم
بزرگســاالن و امید بــود و بازیکنان دو تیم
بــه اردوی تدارکاتــی تیمهــای باشــگاهی
خود بازمیگردند.

برآوردهای اولیه نشــانگر آن اســت از سیاســتگذاری متــداول بانکــی و اعتبــاری ،راهبردهــای
محسن ایلچی که کاهش شتاب تورم در ماه جاری مدیریــت رویدادهــای سیاســی را در دســتور کار خــود قــرار
دبیر گروه اقتصادی روند خــود را ادامه داده و نرخ تورم داده و از اجازه ارســال ســیگنالهای ارزی بــه تحریمگذاران
در تیرمــاه مجــدداً کاهش خواهد یافت .از ســوی دیگر ،نرخ خــودداری میکند.این رویکرد بهصورت جدی باعث شــده
ارز بهعنــوان یــک مؤلفه مهم و مؤثــر در تغییرات نرخ تورم اســت که انتظارات افزایش نرخ ارز تعدیل شــود ،به طوری
طــی هفته گذشــته کاهش قابل مالحظهای داشــته اســت ،کــه به نظر میرســد بــا توجه به کاهش شــدید نــرخ ارز طی
بهطوری که تحلیل فعاالن بازار اینگونه اســت که این روند روز گذشــته و فروکش کردن انتظــارات تورمی در هفتههای
نزولی ادامه خواهد یافت .حال این ســؤال مطرح شــده ،در گذشــته چشــمانداز بازارها تاانــدازه زیادی تحــت اقدامات
شرایطی که اقتصاد کشور در شدیدترین وضعیت تحریمها بانک مرکزی روشنتر باشد .اگرچه مداخالت بانک مرکزی
بهمنزله اســتفاده از منابع ارزی اســت ،امــا بانک مرکزی در
قرار داشته است ،چگونه نرخ تورم کاهش مییابد.
تحریــم اقتصادی بــا هدفهای متعددی علیه کشــورمورد دوره کنونــی بــا توجه به تجربه افزایش شــتابان نــرخ ارز در
نظــر برقــرار میشــود .بهطــور معمــول امریــکا از برقــراری سال گذشته ،عقیمسازی آثار سیاسی-روانی افزایش نرخها
تحریــم بهعنــوان راهبــرد برای ایجــاد انعطــاف در مواضع و جلوگیری از بروز التهابات را به گزینه اول ترجیح میدهد،
چرا که هزینه آثــار افزایش نرخ ارز روی
کشــورهدف اســتفاده میکنــد.
ســطح عمومــی قیمتهــا و انتظــارات
تحریم هدف نیست ،بلکه تحریم
تورمــی بیــش از تزریــق منابــع در بــازار
راهبــرد کالن دســتیابی بــه هــدف
این سؤال مطرح
است.
پیروی از سیاســتهای کشــورهای
تقریبــاً میتــوان عنــوان کــرد کــه اینک
تحریمگــذار اســت .امــا همیــن
میشود در شرایطی که
دولت بــه یک الگــوی جامــع نظارتی-
راهبرد(تحریم)گاه به مثابه هدف
حلقه تحریم در حال
سیاســتی از رابطــه شــوک سیاســی بــا
عمــل میکند و بــرای مؤثــر بودن
تنگتر شدن است،
پیــش واکنشهای بــازار ارز دســت پیدا
در دل خــود راهبردهای متعددی
چگونه تصعید قیمتها
کــرده اســت.این رویکــرد محصــول
دارد.یکــی از راهبردهــای تحقــق
بازخوانی تجربه دوره تشــدید تحریمها
هــدف تحریــم ،اختــال در نظــام
فروکش کرده است؟
در دورههــای گذشــته اســت .آن روزهــا
پولــی و مالی اســت .کاهش ارزش
افزایشهــای شــدید نــرخ ارز یا ســقوط
پــول کشــورهدف (کشــور تحریــم
شاخص کل بورس برای تحریمگذاران
شــده) از طریــق افزایــش مســتمر
ســطح عمومــی قیمــت کاالهــا و خدمات(تــورم) یکــی از مبیــن اثرگــذاری تحریمها بود بهطــوری که بــر راهبردهای
خودشان علیه کشور بیشتر پافشاری میکردند.
روشهای متداول سیاستگذاران تحریم است.
تحریمگــذاران میداننــد کــه ایجــاد تــورم حاد آثــار متعدد در دوره جدید تحریمها ،مجموعه تصمیم گیران اقتصادی
کوتــاه مدت و بلند مدت داشــته و تمام تــوان بانک مرکزی در دولت ،با خروج بســیاری از کاالهایی که از سبد گیرندگان
کشورتحریم شده را بهجای صرف تحقق اهداف بلند مدت ارز یارانــهای  4200تومانــی و تخصیص ارز بــه نرخ بهینه ،از
نظیر رشــد اقتصــادی و تنظیم بــازار کار و تعریف نرخ تورم هــدر روی و اتــاف منابــع ارزی جلوگیری کرد و توانســت با
منابع در اختیار ،نوسانات نرخ ارز را کنترل کند.
هدف ،معطوف به خود میکند.
افزایــش نرخ تورم و رشــد پیچشــی قیمتهــا میتواند آثار هم اینک کاهش فاصله نرخ ارزها در بازارها و ســامانههای
ارزی کشور ،گواهی بر تخصیص بهینه ارز همزمان با کاهش
کوتاه مدت و بلند مدت در پی داشته باشد.
اختــال در توزیع مجدد منابع ،افزایش هزینه تولید ،ایجاد شــتاب نرخ تورم اســت.اما در این میان ،فقط سیاستهای
وقفــه یا فاصله زمانی میان خریــد مواد اولیه و تبدیل آن به ارزی بانــک مرکــزی نبوده کــه زمینه کنتــرل تــورم بویژه در
محصول ،افزایش قیمت مواد اولیه و تمایل به انباشت آن ،بخش تورم کاالهای مصرفی را فراهم کرده است.
تمایــل بخش تولید به عدم عرضه بهدلیل وجود انتظارات برخــاف انتظــار تحریمگــذاران ،دولــت بــا ســرعت عمــل
تورمــی ،اختــال در برنامهریــزی تولید ،ســلب چشــمانداز بسیاری اقدام به واردات کاالهای اساسی ،استراتژیک و مواد
ســرمایه گــذاری ،مداخــات دولت بــرای کنتــرل قیمتها اولیه برای تولیدکنندگان کرد ،این موضوعی اســت که کمتر
وتنظیــم بــازار ،اختــال در قیمتهای نســبی و خلق رانت به آن اشاره شده است.
از جملــه آثــار بیثباتی درقیمتهاســت .دربلنــد مدت نیز در واقــع ،دولت با تأمین ســریع کاالهای مــورد نیاز واحدهای
افزایــش نرخ بیکاری و کاهش رشــد اقتصادی پیامد حتمی تولیــدی ،اوالً از کمیابی کاالهای مــورد نیاز بویژه مواد خوراکی
آثار تورم حاد است.
جلوگیری کرده است ،در ثانی از بروز کمیابی فاحش مواد اولیه
حال این ســؤال مطرح میشــود که چگونــه و با انتخاب چه بــرای واحدهای تولیــدی جلوگیری کرد .البتــه بخش دیگری
راهبردهایی دولت توانســته اســت از شتاب رشــد نرخ تورم از علــل کاهش شــتاب تــورم به ســرعت عمل دولــت(وزارت
جلوگیری کند؟ یعنی این سؤال مطرح میشود در شرایطی صمــت) در تخصیــص ارز به واحدهــای تولیدی بــرای تولید
که حلقه تحریم در حال تنگتر شدن است ،چگونه تصعید محصوالت بهمنظور جایگزین کردن کاالهای داخلی بهجای
قیمتها فروکش کرده است.دالیل متعددی میتوان برای کاالهای خارجی(واردات) مربوط میشود.
علل کوتاه مدت تغییر رفتار تورم بیان کرد.
بــا وجــود تمــام نارســاییها کــه در خصــوص تخصیــص
در وهله اول ،به نظر میرسد عارضه وقفه و تأخیر زمانی در بیحســاب و کتــاب ارز بــه صادرکننــدگان در ســال  1396و
مدیریت بازار ارز از ســوی بانک مرکزی که در گذشــته کامالً  1397وجود داشــت ،امــا افزایش نظارت دولــت و پرهیز از
مشــهود بود ،برطرف شده است.در گذشته بانک مرکزی در اختصاص ارز به شبه صادرکنندگان و رانت جویان ،توانست
برابــر رویدادهای سیاســی بهصورت منفعالنــه و کنشپذیر زمینــه افزایــش تولیــد و بازگشــت ارز حاصل از صــادرات از
رفتار میکرد .به بیان ســادهتر ،در برابر رویدادهای سیاســی طریق واردکنندگان را فراهم سازد.اینجا فقط بانک مرکزی
که میتوانســت شــوکهای کوتــاه مدت و مقطعی بــه بازار نبوده اســت که زمینه تأمین کاالهای اساســی ،واســطهای و
وارد کند ،سازمان اقتصادی کشور کنشپذیر و نظاره گر بود .ســرمایهای را فراهــم کرده اســت ،مدیریت بخــش واردات
به بیانــی ،گارد بانک مرکزی در برابر رویداد باز بود و بعد از و صــادرات وزارت صمت همچنین تعامــل وزارت صمت
وقــوع یک یا زنجیرهای از رویدادهای سیاســی نرخ ارز دچار بــا بانــک مرکزی در تخصیــص ارز مورد نیــاز تولیدکنندگان
نوســانات افزایشی میشــد و به این ترتیب مدیریت بازار با و تأمیــن ســرمایه در گــردش واحدها زمینــه افزایش نقش
توجه به حضور نوسان گیران و دالالن دچار التهاب میشد ،آفرینــی بنگاههــای
ادامه در صفحه 14
امــا اینک پر واضح اســت که بانک مرکــزی با بصیرت فراتر تولیدی را فراهم کرد.

اهتمام به اجرای دستورالعمل قضایی

دســتورالعمل دیــروز رئیــس قــوه
قضائیــه با عنــوان حفــظ کرامت و
یادداشت
ارزشهای انســانی در قوه قضائیه،
حــول ســه محــور قانــون اساســی،
قوانیــن عــادی و اخــاق صنفــی و
حرفــ ه ای متمرکــز اســت .مباحث
مربــوط بــه دادرســی عادالنــه،
علی نجفی توانا
اســتفاده از وکیــل ،علنــی بــودن
حقوقدان
دادرســی ،اصــل برائــت و قانونــی
بــودن جرم و مجازات از جمله مســائلی اســت که در قانون
اساســی بهعنوان یک تکلیف برای نظام قضایی کشور و کل
حاکمیت و در عین حال جزئی از حقوق ملت شناخته شده
اســت .اساساً اجرای عدالت اجتماعی بدون لحاظ و اجرای
این اصــول غیرممکــن خواهد بــود .تأکید آقای رئیســی در
ایــن رابطه از این منظر قابل توجه اســت که نشــانه دغدغه
او به شــرایط موجود و عالقهمندی ایشــان بــه بهبود اوضاع
به سوی وضع مطلوب تلقی میشود .در کشوری که مظاهر

دادرســی عادالنــه و اوصاف آن رعایت شــود ،اصــل برائت
حاکم باشد ،مردم بر نحوه دادرسی نظارت کنند ،حق دفاع
محفوظ و قاضی مســتقل باشــد قطعاً عدالــت قضایی راه
خود را بدرستی پیدا خواهد کرد .البته اجرای این دغدغهها
و مفاد این اصول نیــاز به برنامه ،چیدمان مدیریتی جدید،
نظارت مســتمر و برخــورد قانونی و بــدون تبعیض خواهد
داشــت و طبیعتاً در چنین فضایی که از ســوی آقای رئیسی
ترســیم شــده ،سیاســت به هیــچ وجه نبایــد مداخلــه کند،
جناحهــا اعمال قدرت نکنند و قاضی بــا لحاظ خدا ،قانون
و وجــدان بــدون هیــچ مالحظــهای در مــورد تمــام ملــت
بهصورت یکسان بدون تبعیض قضاوت کند.
البته داشتن چنین قضاتی و تجهیز قوه قضائیه به نیروهای
انسانی توانمند در پرتو چیدمان مدیریتی از بدو استخدام تا
آمــوزش و بازآموزی باید مورد پایش و پیمایش قرار بگیرد.
باید منتظر ماند و دید که چگونه این اهداف بســیار اصولی
جامــه عمــل بــه خــود
خواهد پوشاند.
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 ظریف در گفتوگوبا «بیبیسی»:
نفتمان را میفروشیم ،
شرفمان را هرگز
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چرا پمپئو برای ظریف
کروکی کشید؟

اهمیت استراتژیک نهاد نظارتی شورایاریها برای مدیریت جدید شهری

«حق بر شهر» یک مفهوم حقوقی و یک دستاورد بینظیر بشر 
ی
اســت کــه در یک دهــه اخیــر در مدیریت شــهری نمــود و ظهور
یادداشت
بیشــتری پیدا کرده و براســاس این نظریه ،صاحبان اصلی شهر،
شــهروندان هســتند که حق دارند در یک شــهر مطلــوب زندگی
کنند .ســاخت شــهر مطلوب ،جز بر مدار حق شهروندان بر شهر
ممکــن نیســت ،حقی کــه البته شــعاری نیســت و بایــد الزامات
اجرایــی داشــته باشــد .اینکــه بگوییم ،شــهروندان باید بــر تمام
غالمحسین
تصمیمگیریهــای مدیران شــهری ،حــق نظــارت و اعمالنظر
محمدی
داشــته باشند ،ســخن بسیار درســت و درعینحال بسیار درشتی
رئیس مرکز ارتباطات
و امور بینالملل
اســت .چگونــه میتــوان صدها پــروژه کوچک و بزرگ شــهری را
شهرداری تهران
طــوری با نظــارت و اعمالنظــر مردم اجــرا کرد که حــق آنان بر
شــهر رعایت شــده باشــد؟ پس حق نظارت بر شــهر ابزار میخواهد و اقتضای اجرای
آن در مشــارکت حرفهای و تشــکیالتی مردم در ساختار نظارتی شهر و شهرداری است.
«شــورایاریها» یکــی از ابزارهــای مهمی هســتند که بــرای تحقق این اقتضــای حیاتی
تشــکیل شدهاند و تنها زمانی میتوان امید به تحقق شعار زیبنده «تهران شهری برای
همــه» بســت که «همه» بتواننــد در امر «تهران» شــدن تهران ،مشــارکت مؤثر و کیفی

داشــته باشند .تأسیس نهاد شــورایاریها تالشــی ارزنده برای پرورش شهروند مسئول
اســت و شــهروند مســئول ،شهروندی اســت که ســودای مطالبه دارد و چون میخواهد
«خــوب» زندگی کند باید در «اُمور محله خود» اعمالنظر کند .شــهری که شــهروندان
ذینفوذ و تالشگر ندارد ،نمیتواند شهر پویا و مطلوب باشد و از پس بحرانهای پیچیده
شــهری برنخواهد آمد.متأسفانه در سالیان گذشته توســعه تهران نامتوازن ،فیزیکال و
کماعتنا به مقوله شــهروندی بوده است و این توسعه کالبدی ،انسان و حق زیستی او را
نادیده گرفته اســت و برای عبور از ناهنجارهای هویتی و ارزشهای زیســتمحلهای در
تهران ،نیاز به آموزش شــهروندی و توســعهپذیری در میان مردم تهران وجود دارد و از
مهمترین راهها برای احصای این امر ،نهاد شورایاریها است .شورایاریها میتوانند در
صــورت حمایت و اعتنای جدی مدیران شــهری به احیای محلههای تهران بپردازند و
یارانی پرنفوذ و قدرتمند برای شهر باشند .افزون بر آنچه آمد ،درباره نقش تعیینکننده
شــورایاران در عرصههــای مختلــف بخصــوص توســعه اقتصــاد شــهری ،تحقق شــهر
زیستپذیر ،گسترش عدالت اجتماعی و ...میتوان سخنان بسیاری گفت که از حوصله
ایــن مقال خارج اســت؛ اما مهمتــر از اهمیت و ضرورتهای تأســیس و تداوم کار نهاد
شــورایاریها ،تعریف رابطه قانونی و ارتقای جایگاه
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آن در نظام مدیریت شهری است.

