
ريشه يابي التهاب بازار

بسته  اروپا براي 
بازكردن گره  برجام

 دولت با 
عرضه ارز توافقي 

كنار آمد
  كارشناسان: تقاضاي ارزي كاذب  

است؛ نقدينگي را مديريت كنيد
  دولتي ها: آرامش به بازار 

ارز بازمي گردد

عصر ديروز دومين همايش فصلي مديران شهرداري تهران 
در سال97 با حضور شهردار پايتخت و همه معاونانش، رئيس 

و اعضاي شوراي شــهر تهران برگزار شد. در اين مراســم، سيدمحمدعلي افشاني، 
ماموريت هاي اصلي كاري شهرداري و اولويت هاي مهم شهر تهران را بيان كرد. 

كــه  گرهــي 
ر  ئيس جمهــو ر

آمريــكا بر برجــام انداخته اســت در 
روزهاي آينده به دست اروپايي ها بايد 
باز شود؛ نسخه باز شدن اين گره كور، 
در بسته اقتصادي اســت كه اتحاديه 
اروپا به ايــران مي دهد، وزيران خارجه 
ســه كشــور اروپايي براي تحويل اين 
بسته راهي تهران مي شوند و آنچنان كه 
يك منبع آگاه به همشهري گفته است 
درصورتي كه وزيران خارجه انگليس، 
فرانسه و آلمان شخصا براي ارائه بسته 
پيشنهادي به تهران بيايند نشانگر عزم 
و حسن نيت آنان براي ثمر بخش بودن 
اين بسته است. ســيدعباس عراقچي 
نيز گفته اســت اين اراده را در روسيه، 
 چيــن و اروپــا مي بيند كــه برجام را

 حفظ كنند. 

بازاريان تهران مي گويند با ادامه وضع فعلي هيچ كس برنده نيست

مردم بايد به اطالعات شهرداري گزارش تحليلي- ميداني خبرنگاران همشهري از  وضعيت ديروز بازار  تهران
دسترسي داشته باشند

 شهردار تهران ايجاد رضايت در شهروندان را 
مهم ترين اولويت شهرداري دانست
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جمهوري  اردوغان
پيروزي اردوغان، سياست داخلي و خارجي 

تركيه را وارد مرحله جديدي خواهد كرد
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محله با دالالن قرص و آمپول در 

ناصر خسرو
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 هزارتوي بي نتيجه 
مبارزه با مواد مخدر

فرشته  هاي نارس

 گنجينه جواهرات ملي
به روايت خسرو سينايي

 از هر 100تولد در كشورمان 
7نوزاد  نارس هستند

مرمتگران، مهم ترين تاج تاريخي 
ايران را به طور كامل باز وپس از 

 تنظيم تراز آن، قطعات تاج را 
دوباره بارگذاري كردند

برهم خوردن تعادل بازار و نوســان  شــديد قيمت ها و واكنش هاي 2روز اخير بخشي از 
كسبه و اصناف نشــان مي دهد بازگرداندن اعتماد به سياست هاي كالن اقتصادي يك 
ضرورت اســت و ادامه روند هيجاني و ملتهب اين روزها به زيان همه اســت؛ هم دولت 
به عنوان نهاد سياستگذار و هم اصناف و توليدكنندگان به عنوان طرف عرضه و هم مردم 
به عنوان طرف تقاضاي اقتصاد در اين التهابات آســيب مي بينند و حاكم شدن نگاه هاي 
كوتاه مدت و فردگرايانه و تضعيف اهــداف بلندمدت مبتني بر نفع جمعي نه تنها كمكي 
به حل ماجراي اين روزها نخواهد كرد بلكه ممكن است ثبات و تعادل نسبي در اقتصاد 

را هم تحت تأثير قرار دهد.
وراي اينكه برخي خبرها از ســازمان يافته بودن احتمالي تحوالت 2روز اخير بخشــي 
از بازار تهران و تأثيرپذيري بازار ســاير شــهرها حكايت دارد، بايد به اين واقعيت توجه 
كرد كه در اقتصاد ايران كه عمده منابــع ارزي اش از محل صادرات نفت و گاز و ميعانات 
گازي، فرآورده هاي نفتي و محصوالت پتروشيمي تأمين مي شود، نرخ ارز و نحوه تأمين 
و تخصيص آن به مثابــه يك لنگرگاه عمل مي كند به همين دليــل دولت پس از اجراي 
سياســت جديد ارزي از 21فروردين ماه با تأخير، انعطاف در سياست ارزي را به مرحله 
اجرا گذاشته كه انتظار منطقي اين اســت كه ثبات اقتصادي و پيش بيني پذيري بازار را 

به ارمغان آورد.
از سوي ديگر بروز التهابات قيمتي و واكنش هاي رفتاري - اقتصادي مردم در پي تغيير در 
جهت گيري اقتصادي كشور براي كم اثركردن و ناكارآمدن كردن تحوالت پس از خروج 
آمريكا تا اندازه اي قابل پيش بيني بود و در اين ميان حجم باالي نقدينگي و نوسان بازده 

بازارها بر حساسيت تصميم سازي ها و تصميم گيري ها از يك سو و كنش و واكنش مردم، 
اصناف، توليدكنندگان، صادركنندگان و واردكنندگان كاالها بر پيچيدگي وضع ايجاد 
شده افزوده است. اما واقعيت اين است كه شــكاف بين تدابير اقتصادي دولت به عنوان 
نهاد حاكميت و تصميم و رفتار مردم از سوي ديگر باعث شده تا سطح اعتماد عمومي به 

كارآمدي سياست ها و برنامه هاي اقتصادي دولت تاحدودي تضعيف شود.
براي تقويــت اعتماد عمومي ضرورت ايجاب مي كند تا از يك ســو دولت شــفاف تر و با 
صداي واحد با مردم ســخن بگويد و از سياست منطقي خود مبني بر شفافيت اقتصادي 
عقب نشيني نكند. از سوي ديگر رويكرد شفافيت اقتصادي دولت البته بدون مقاومت و 
هزينه نخواهد بود؛ چه اينكه شنيده شدن صداي برخي منتقدان اقتصادي دولت كه اصرار 
بر ناكارآمدي سياست هاي دولت و حتي تأكيد بر كناره گيري دارند، قابل تحليل است كه 

نشان مي دهد شفافيت اقتصادي به زيان آنها تمام خواهد شد.
يكي از پيش نيازهاي بازسازي اعتماد مردم نسبت به سياست ها و تدابير اقتصادي دولت، 
اجراي سياست هاي اصالح ساختار اقتصادي و مديريت منابع محدود ارزي و ريالي و سخن 
گفتن با صداقت دولتمردان با مردم است و تجربه نشان داده اين التهاب ها فروكش خواهد 
كرد و آرامش به بازارها درصورت اصالحات اقتصادي و شــفافيت گفتمان دولت با مردم 
بازمي گردد. بخشي از اصالحات اقتصادي را مي توان در چارچوب تدبير جديد ارزي دولتي 
مبني بر پذيرش نرخ توافقي و رقابتي ارز ناشي از صادرات بخش خصوصي مشاهده كرد، 
اما دولت مي تواند و بايد گام هاي بعدي براي اصالح ساختار هاي ناكارآمد به ارث رسيده از 
سال هاي گذشته را با اراده اي جدي تر و گام هاي عملياتي تر و البته با همراه كردن مردم به 
اجرا بگذارد و تحت تأثير فشارها و تنگناها، از اصالحات اقتصادي عقب نشيني نكند، چه 

اينكه امروز بهترين زمان براي تبديل تهديدها به فرصت هاست.
يكــي از ضروري تريــن اصالحــات بــراي ايجاد كانــال ارزي 
مطمئــن و بازگرداندن تعادل بــه اقتصاد و بــازار، اصالح فوري 

 ســاختار مديريت و مالكيت بنگاه هاي اقتصادي بزرگ نظير پتروشــيمي ها، معدني ها 
و فوالدي هاست.

يادداشت
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  وزيران خارجه انگليس، فرانسه  و 
آلمان  براي تحويل بسته اقتصادي  

اروپا  به ايران مي آيند

  اروپا 5000شركت كوچك و 
متوسط را كه مي توانند  با ايران كار 

كنند معرفي كرده است

ايران با يك نمايش فراموش نشــدني به 
پايان جام جهاني رسيد. نمايشي كه تا سال 

ها درباره آن حرف خواهيم زد.
دقيقه صفــر: مثــل كازان، ايرانی ها 
خيابان هــای شــهر سارانســك را قبل 
از صندلی های اســتاديوم فتح كرده اند. 
نسبتشان با پرتغالی ها در بدترين حالت 

دو به يك است.
دقيقه صفر: به نظر می رسد پرتغال طرفدار 
زيادی ندارد اما داستان كريستيانو رونالدو 
متفاوت از تيــم پرتغال اســت. خيلی ها 
لباس او را پوشيده اند در حالی كه پرتغالی 
نيستند. بيشترشان دختران جوان روسی 
و عده ای هم با چهره های شــرق آسيايی. 
حتی تك و توک ايرانی ها هم هستند كه 
پيراهن شــماره 7 رئال مادريد را به عشق 

او پوشيده اند.
دقيقه صفر: گل اول را ما يك شب قبل 
از بازی زده ايم؛ گل به خودی. همان موقع 
كه جلوی هتل پرتغال جمع شده ايم كه 
نگذاريم رونالدو و هم تيمی هايش راحت 
بخوابند. اين رفتار ناجوانمردانه و تصوير 
رونالدو كــه دم پنجره اتاقــش التماس 

می كند بگذارند بخوابد...افسوس!
دقيقه صفر: نيم ســاعت مانده به بازی 
معلوم می شــود اكثريت ورزشگاه دست 
ايرانی هاســت. مانيتور ورزشــگاه عكس 
بازيكن هــای دو تيم را نشــان می دهد و 
اسمشان را می خواند. سردار آزمون بيشتر 
از ديگران تشويق می شود. البد به خاطر 
دل جويی بعد از آن موج انتقادی. هميشه 
همين بوده ايم. افــراط و تفريط. اما حتی 
او هم به اندازه كارلوس كی روش تشويق 
نمی شود. بدون شك او محبوبترين ستاره 

تيم ايران است.
دقيقه صفر: اســم رونالــدو و انفجار 
ورزشگاه! چه وحشتناک! فقط می توانيم 
اميدوار باشــيم كه خيلی از اين جيغ و 

هوراها كار ايرانی ها بوده. 
دقيقه صفر: تركيب ايران همان اســت 
كه با اســپانيا بود. غير از جهانبخش كه 
به جای كريم انصاری فرد بازی می كند. 
احتماال قرار است بيشتر از بازی با اسپانيا 

حمله كنيم. 
بيرانونــد، پورعلی گنجــی، حســينی، 
رضائيان، حاج صفی، ابراهيمی، عزت الهی، 

جهانبخش، طارمی، اميری، آزمون.
دقيقه صفر: استرس روی صندلی های 
ورزشگاه باالست. شــايد بيشتر از خود 
بازيكنــان. آن ها مومن تريــن ايرانی ها 
هســتند به ماموريتی كه تا همين چند 

هفته پيش غيرممكن به نظر می رسيد. 
دقيقه صفر: احتماالت را مرور می كنيم. 

با پيروزی قطعا صعود می كنيم فارغ از هر 
نتيجه ای در بازی اسپانيا با مراكش. مساوی 
هم ما را به دور بعد می برد به شــرطی كه 
مراكش با دو گل اختالف اسپانيا را شكست 
دهد. اگر هم ببازيم، چــه باک وقتی اين 
همه ســزاوارنه جنگيده ايم. اما ياد حرف 
كی روش می افتيم. ما نمی خواهيم بازنده 

خوب باشيم.
دقيقه 3: شــوت اول را رونالدو می زند. 
دست های بيرانوند اين روزها مطمئن ترين 

دست های جهان است برای ما.
دقيقه 5:پرتغال ميخواهد مثل اسپانيا ما 
را تحت تاثير قرار دهد. می خواهد بترسيم. 
اما در تيم ايران نشانه ای از ترس نيست. نه 

در دفاع نه به وقت حمله.
دقيقه 6: فرار جهانبخش. پاس عالی به 

اميری. حيف! توپ رو پايش نچسبيد.
دقيقه 9: اولين اشتباه بيرانوند در اين جام 
نگران كننده بود. با سعيد عزت الهی قاطی 
كرد و توپ پشت 18 رسيد به مهاجم پرتغال. 

شانس آورديم. توپ رفت باالی دروازه.
دقيقه 12: باز هم اشــتباه بيرانوند. خدا 

رحم كند.
دقيقه 13: باز هم اشتباه. بيرانوند جان! 

خدايا خودت رحم كن.
دقيقه 14 و 15: دو كرنر بــرای پرتغال. 
دارند فشــار می آورند. مامور مهار رونالدو 
در ضربــات ايســتگاهی معلــوم شــد؛ 

پورعلی گنجی.
دقيقه 16: كاشته برای رونالدو در بدترين 
جا. خوشبختانه شوتش به دفاع می خورد 

و باز هم كرنر.

دقيقه 19: خبر مهم. مراكش يك گل به 
اسپانيا زده. 

دقيقه 20: خبر بد. اســپانيا گل مساوی 
را زد. 

دقيقه 21: اليی حاج صفــی به آدرين و 
بعدش خطا پشــت 18. رامين توپ را به 
باالی دروازه می زند. خدا ســهم ما از اين 

بازی دل خوشی به همين اليی نباشد.
دقيقه 23: فرار سردار و پاس فوق العاده 
در فضای خالی به جهانبخش. شــايد اگر 
چند صدم ثانيه زودتر از گلر پرتغال به توپ 

می رسيد، كار تمام بود.
دقيقه 23: اســتاديوم يك صدا ايران را 
تشويق می كنند. اينجا در سارانسك حال 

همه خوب است. 
دقيقه 25: از اين باال كه ما نشســته ايم 
همه زمين را می شــود ديــد. اين جوری 
بهتر می توان فهميد چه كسی چه كاری 
در زمين می كند. مثال سردار وقتی توپ 
دست پرتغالی هاست سايه به سايه ويليام) 
شماره 14( حركت می كند. دقيقا مثل يك 
مدافع يارگير. با او به زمين خودمان می رود 
و دوباره بر می گردد وسط زمين. معروف 
اســت كه در تيم كی روش همه بايد مثل 
يك مدافع كالسيك دفاع كردن بلد باشند 

حتی اگر مهاجم هدف هستند.
دقيقــه 33: يــك و دوی طارمــی با 
جهانبخش. گوئررو خطا می كند و كارت 

اول بازی را می گيرد. 
دقيقه 33: چيزی نمانده بود با كاشــته 

جهانبخش و هد عزت الهی گل بزنيم.
دقيقه 37: شايد گل زده بوديم اگر اميری 

خودگذشــتگی نمی كرد و به سردار پاس 
نمی داد. 

دقيقه 40: كی روش كنــار زمين داد و 
بيداد می كند. باال و پايين می پرد كه تيم 
بيايد باالتر. بهترين نيمه اول ايران در اين 
جام بوده اما سرمربی هنوز راضی نيست. 
معلوم اســت كه می خواهد برنده باشد نه 

يك بازنده خوب.
دقيقه 45: پرتغال گل می زند. در بدترين 
دقيقه. بيرون پای اســتثنايی كوارشما و 

افسوس يك ملت. 
دقيقه 46: حلقه اتحــاد بچه های ايران 
برای جنگيدن بر سر يك رويا. اولين توپ 
نيمه دوم را سردار خراب می كند. دومی 

هم همين طور. 
دقيقه 48: خطای عزت الهی روی رونالدو 
مشكوک به پنالتی بود. داور می گويد ادامه 
بازی اما به نظر می رســد اشتباه می كند. 
چند ثانيه بعد پيشنهاد ويدئوچك می رسد 
و تصميم بر می گردد. نتيجه اعتراض دسته 
جمعی بازيكنان ايران يك كارت زرد برای 

حاج صفی است. 
پنالتــی را بيرانوند می گيرد. ســزاوارنه 
شــيرجه می زنــد و پنالتــی يكــی از 
پنالتی زن تريــن مهاجمــان جهــان را 

می گيرد. شير مادر حاللت پسر!
چند دقيقه بعد سردار آزمون در 18 پرتغال 
به زمين می افتد. كی روش فرياد می زند. 
همه بازيكن ها و يك استاديوم پر از ايرانی 
فرياد می زننــد. داور می گويد ادامه بازی. 

نظرش هم بر نمی گردد. 
دقيقه 57: وســط جنگ و دعوا با داور 
ميالد محمدی به جــای حاج صفی وارد 
بازی می شــود. حاج صفی كارت داشت. 
چند بار هم كه حمله كرد پشــت سرش 

خالی شد.
دقيقه 62: مهاجــم پرتغال افتاده زمين 
و نمی خواهد بلند شود. ايرانی ها اعتراض 
می كنند. در اين لحظات همه حتی خود 
پرتغالی ها يادشان رفته آن ها قهرمان اروپا 
هســتند و ما يك تيم با بازيكنان كم نام و 

نشان از خاورميانه.
دقيقه 65: كوارشما عزت الهی را می زند 
و كارت زرد می گيرد. چنــد دقيقه قبل 
كی روش از په په خواسته بود تيمش آرام 

بازی كند.
دقيقــه 69: ســامان قــدوس می آيد 
 جــای جهانبخش. قرار اســت بيشــتر 

حمله كنيم. 
دقيقه 70: ســردار يك فرصت ديگر را 
هم به باد می دهد. شــب او نيست. اصال 

جام او نيست. 
اگر در اين 20 

دقيقه كاری نكند احتمــاال می رود كنار 
همه بدمن های فوتبال ايران در دوره های 

مختلف. 

ايران با يك نمايش درخشان با جام جهاني خداحافظي كرد
پايان پرغرور هيوايوسفي-روسيه

دبير گروه ورزش

 ادامه 
در صفحه آخر

پایان پر غرور
 تيم فوتبال ايران  در سزاوارانه ترين بازي تاريخ، قهرمان اروپا را 
تا آستانه حذف برد  اما براي پيروزي  فقط كمي بدشانس بود
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پيام تشكر رئيس جمهور از ملی پوشان كشورمان
با خودباوری قابل تحسين، سرافراز شديد

دكتر حسن روحاني پس از تساوي ايران مقابل پرتغال قهرمان اروپا، با صدور 
پيامي از ملي پوشان قدرداني كرد. متن اين پيام به شرح زير است: 

ورزشكاران و قهرمانان سربلند تيم ملی فوتبال!
درود و سپاس خدا بر شــما جوانمردان غيرتمند و با صالبت كشورمان كه 
باهمت، هوشمندی و بازی های درخشــان خود در رقابت های جام جهانی 
2018 روسيه، جلوه ديگری از ملتی يكپارچه، اميدوار و پرتالش را در برابر 

ديدگان جهانيان به نمايش گذاشتيد.
شما عزيزان كه برای تحقق روياهای يک ملت بزرگ جنگيديد و با خودباوری 
قابل تحسين سرافراز شديد؛ افتخار آفرين ملتی هستيد كه نامش با قهرمانی 

و پهلوانی سرشته شده و قدردان فداكاری ورزشكاران خود است.
اينجانب از تمامی دست اندركاران، مربيان فكور به ويژه سر مربی ارزنده تيم، 
و يكايک فوتباليست های عزيز تقدير و تشكر می كنم و موفقيت روزافزون 
ورزشكاران كشور را در عرصه های مختلف ورزشی، از درگاه خداوند بزرگ 

مسئلت دارم.
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