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جمهوري اردوغان

پيروزي اردوغان ،سياست داخلي و خارجي
تركيه را وارد مرحله جديدي خواهد كرد
صفحه27

سهشنبه  5تير 1397

12شوال  1439سال بيست و ششم

شــماره 7415

بست هاروپابراي
بازكردنگرهبرجام

 32صفحه

تيم فوتبالايران در سزاوارانهترين بازي تاريخ ،قهرمان اروپا را
تا آستانه حذف برد اما براي پيروزي فقط كمي بدشانس بود

كــه
گرهــي
ر ئيسجمهــو ر
آمريــكا بر برجــام انداخته اســت در
روزهاي آينده بهدست اروپاييها بايد
باز شود؛ نسخه باز شدن اين گره كور،
در بسته اقتصادي اســت كه اتحاديه
اروپا به ايــران ميدهد ،وزيران خارجه
ســه كشــور اروپايي براي تحويل اين
بسته راهي تهران ميشوند 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 ثمربخش بودن
اين بسته است .ســيدعباس عراقچي
نيز گفته اســت اين اراده را در روسيه،
چيــن و اروپــا ميبيند كــه برجام را
حفظ كنند.
صفحه 2را
بخوانيد

1

گزارش تحليلي -ميداني خبرنگاران همشهري از وضعيت ديروز بازار تهران

ريشهيابي التهاب بازار
بازاريان تهران ميگويند با ادامه وضع فعلي هيچكس برنده نيست

پايان پرغرور

هيوايوسفي-روسيه

دبير گروه ورزش

ايران با يك نمايش درخشان با جام جهاني خداحافظي كرد
با پیروزی قطعا صعود میکنیم فارغ از هر
نتیجهای در بازی اسپانیا با مراکش .مساوی
هم ما را به دور بعد میبرد به شــرطی که
مراکش با دو گل اختالف اسپانیا را شکست
دهد .اگر هم ببازیم ،چــه باک وقتی این
همه ســزاوارنه جنگیدهایم .اما یاد حرف
کیروش میافتیم .ما نمیخواهیم بازنده
خوب باشیم.
دقیقه  :3شــوت اول را رونالدو میزند.
دستهای بیرانوند این روزها مطمئنترین
دستهای جهان است برای ما.
دقیقه :5پرتغال میخواهد مثل اسپانیا ما
را تحت تاثیر قرار دهد .میخواهد بترسیم.
اما در تیم ایران نشانهای از ترس نیست .نه
در دفاع نه به وقت حمله.
دقیقه  :6فرار جهانبخش .پاس عالی به
امیری .حیف! توپ رو پایش نچسبید.
دقیقه  :9اولین اشتباه بیرانوند در این جام
نگران کننده بود .با سعید عزتالهی قاطی
کرد و توپ پشت 18رسید به مهاجم پرتغال.
شانس آوردیم .توپ رفت باالی دروازه.
دقیقه  :12باز هم اشــتباه بیرانوند .خدا
رحم کند.
دقیقه  :13باز هم اشتباه .بیرانوند جان!
خدايا خودت رحم کن.
دقیقه  14و  :15دو کرنر بــرای پرتغال.
دارند فشــار میآورند .مامور مهار رونالدو
در ضربــات ایســتگاهی معلــوم شــد؛
پورعلیگنجی.
دقیقه  :16کاشته برای رونالدو در بدترین
جا .خوشبختانه شوتش به دفاع می خورد
و باز هم کرنر.

دقیقه  :19خبر مهم .مراکش یک گل به
اسپانیا زده.
دقیقه  :20خبر بد .اســپانیا گل مساوی
را زد.
دقیقه  :21الیی حاجصفــی به آدرین و
بعدش خطا پشــت  .18رامین توپ را به
باالی دروازه میزند .خدا ســهم ما از این
بازی دل خوشی به همین الیی نباشد.
دقیقه  :23فرار سردار و پاس فوق العاده
در فضای خالی به جهانبخش .شــاید اگر
چند صدم ثانیه زودتر از گلر پرتغال به توپ
میرسید ،کار تمام بود.
دقیقه  :23اســتادیوم یک صدا ایران را
تشویق میکنند .اینجا در سارانسک حال
همه خوب است.
دقیقه  :25از این باال که ما نشســتهایم
همه زمین را میشــود دیــد .این جوری
بهتر میتوان فهمید چه کسی چه کاری
در زمین میکند .مثال سردار وقتی توپ
دست پرتغالیهاست سایه به سایه ویلیام(
شماره  )14حرکت میکند .دقیقا مثل یک
مدافع یارگیر .با او به زمین خودمان میرود
و دوباره بر میگردد وسط زمین .معروف
اســت که در تیم کیروش همه باید مثل
یک مدافع کالسیک دفاع کردن بلد باشند
حتی اگر مهاجم هدف هستند.
دقیقــه  :33یــک و دوی طارمــی با
جهانبخش .گوئررو خطا میکند و کارت
اول بازی را میگیرد.
دقیقه  :33چیزی نمانده بود با کاشــته
جهانبخش و هد عزتالهی گل بزنیم.
دقیقه  :37شاید گل زده بودیم اگر امیری

پیام تشكر رئیس جمهور از ملی پوشان کشورمان

پیام

ايران با يك نمايش فراموش نشــدني به
پايان جام جهاني رسيد .نمايشي كه تا سال
ها درباره آن حرف خواهيم زد.
دقیقه صفــر :مثــل کازان ،ایرانیها
خیابانهــای شــهر سارانســک را قبل
از صندلیهای اســتادیوم فتح کردهاند.
نسبتشان با پرتغالیها در بدترین حالت
دو به یک است.
دقیقهصفر :به نظر میرسد پرتغال طرفدار
زیادی ندارد اما داستان کریستیانو رونالدو
متفاوت از تیــم پرتغال اســت .خیلیها
لباس او را پوشیدهاند در حالی که پرتغالی
نیستند .بیشترشان دختران جوان روسی
و عدهای هم با چهرههای شــرق آسیایی.
حتی تک و توک ایرانیها هم هستند که
پیراهن شــماره  7رئال مادرید را به عشق
او پوشیدهاند.
دقیقه صفر :گل اول را ما یک شب قبل
از بازی زدهایم؛ گل به خودی .همان موقع
که جلوی هتل پرتغال جمع شدهایم که
نگذاریم رونالدو و همتیمیهایش راحت
بخوابند .این رفتار ناجوانمردانه و تصویر
رونالدو کــه دم پنجره اتاقــش التماس
میکند بگذارند بخوابد...افسوس!
دقیقه صفر :نیم ســاعت مانده به بازی
معلوم میشــود اکثریت ورزشگاه دست
ایرانیهاســت .مانیتور ورزشــگاه عکس
بازیکنهــای دو تیم را نشــان می دهد و
اسمشان را میخواند .سردار آزمون بیشتر
از دیگران تشویق میشود .البد به خاطر
دلجویی بعد از آن موج انتقادی .همیشه
همین بودهایم .افــراط و تفریط .اما حتی
او هم به اندازه کارلوس کیروش تشویق
نمیشود .بدون شک او محبوبترین ستاره
تیم ایران است.
دقیقه صفر :اســم رونالــدو و انفجار
ورزشگاه! چه وحشتناک! فقط میتوانیم
امیدوار باشــیم که خیلی از این جیغ و
هوراها کار ایرانیها بوده.
دقیقه صفر :ترکیب ایران همان اســت
که با اســپانیا بود .غیر از جهانبخش که
به جای کریم انصاریفرد بازی میکند.
احتماال قرار است بیشتر از بازی با اسپانیا
حمله کنیم.
بیرانونــد ،پورعلیگنجــی ،حســینی،
رضائیان ،حاجصفی ،ابراهیمی ،عزتالهی،
جهانبخش ،طارمی ،امیری ،آزمون.
دقیقه صفر :استرس روی صندلیهای
ورزشگاه باالست .شــاید بیشتر از خود
بازیکنــان .آنها مومنتریــن ایرانیها
هســتند به ماموریتی که تا همین چند
هفته پیش غیرممکن به نظر میرسید.
دقیقه صفر :احتماالت را مرور میکنیم.
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با خودباوری قابل تحسین ،سرافراز شدید

دكتر حسن روحاني پس از تساوي ايران مقابل پرتغال قهرمان اروپا ،با صدور
پيامي از مليپوشان قدرداني كرد .متن اين پيام به شرح زير است:
ورزشکاران و قهرمانان سربلند تیم ملی فوتبال!
درود و سپاس خدا بر شــما جوانمردان غیرتمند و با صالبت کشورمان که
باهمت ،هوشمندی و بازی های درخشــان خود در رقابت های جام جهانی
 ۲۰۱۸روسیه ،جلوه دیگری از ملتی یکپارچه ،امیدوار و پرتالش را در برابر
دیدگان جهانیان به نمایش گذاشتید.
شما عزیزان که برای تحقق رویاهای یک ملت بزرگ جنگیدید و با خودباوری
قابل تحسین سرافراز شدید؛ افتخار آفرین ملتی هستید که نامش با قهرمانی
و پهلوانی سرشته شده و قدردان فداکاری ورزشکاران خود است.
اینجانب از تمامی دست اندرکاران ،مربیان فکور بهویژه سر مربی ارزنده تیم،
و یکایک فوتبالیستهای عزیز تقدیر و تشکر میکنم و موفقیت روزافزون
ورزشکاران کشور را در عرصههای مختلف ورزشی ،از درگاه خداوند بزرگ
مسئلت دارم.

خودگذشــتگی نمیکرد و به سردار پاس
نمیداد.
دقیقه  :40کیروش کنــار زمین داد و
بیداد میکند .باال و پایین میپرد که تیم
بیاید باالتر .بهترین نیمه اول ایران در این
جام بوده اما سرمربی هنوز راضی نیست.
معلوم اســت که میخواهد برنده باشد نه
یک بازنده خوب.
دقیقه  :45پرتغال گل میزند .در بدترین
دقیقه .بیرون پای اســتثنایی کوارشما و
افسوس یک ملت.
دقیقه  :46حلقه اتحــاد بچههای ایران
برای جنگیدن بر سر یک رویا .اولین توپ
نیمه دوم را سردار خراب میکند .دومی
هم همینطور.
دقیقه  :48خطای عزتالهی روی رونالدو
مشکوک به پنالتی بود .داور میگوید ادامه
بازی اما به نظر میرســد اشتباه میکند.
چند ثانیه بعد پیشنهاد ویدئوچک میرسد
و تصمیم بر میگردد .نتیجه اعتراض دسته
جمعی بازیکنان ایران یک کارت زرد برای
حاج صفی است.
پنالتــی را بیرانوند می گیرد .ســزاوارنه
شــیرجه میزنــد و پنالتــی یکــی از
پنالتیزنتریــن مهاجمــان جهــان را
میگیرد .شیر مادر حاللت پسر!
چند دقیقه بعد سردار آزمون در  18پرتغال
به زمین میافتد .کیروش فریاد میزند.
همه بازیکن ها و یک استادیوم پر از ایرانی
فریاد میزننــد .داور میگوید ادامه بازی.
نظرش هم بر نمیگردد.
دقیقه  :57وســط جنگ و دعوا با داور
میالد محمدی به جــای حاجصفی وارد
بازی میشــود .حاجصفی کارت داشت.
چند بار هم که حمله کرد پشــت سرش
خالی شد.
دقیقه  :62مهاجــم پرتغال افتاده زمین
و نمیخواهد بلند شود .ایرانیها اعتراض
میکنند .در این لحظات همه حتی خود
پرتغالیها یادشان رفته آنها قهرمان اروپا
هســتند و ما یک تیم با بازیکنان کم نامو
نشان از خاورمیانه.
دقیقه  :65کوارشما عزتالهی را میزند
و کارت زرد میگیرد .چنــد دقیقه قبل
کیروش از پهپه خواسته بود تیمش آرام
بازی کند.
دقیقــه  :69ســامان قــدوس میآید
جــای جهانبخش .قرار اســت بیشــتر
حمله کنیم.
دقیقه  :70ســردار یک فرصت دیگر را
هم به باد میدهد .شــب او نیست .اصال
جام او نیست.
ادامه
اگر در این  20در صفحه آخر
دقیقه کاری نکند احتمــاال میرود کنار
همه بدمنهای فوتبال ایران در دورههای
مختلف.
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لحظه به ثمررسیدن گل ایران از روی نقطه پنالتی .آژانس عكس همشهري /فرشاد عباسي  -روسيه

اروپا 5000شركت كوچك و
متوسط را كه ميتوانند با ايران كار
كنند معرفي كرده است

كارشناسان :تقاضاي ارزي كاذب
است؛ نقدينگي را مديريت كنيد
دولتيها :آرامش به بازار
ارز بازميگردد
8

از هر 100تولد در كشورمان
7نوزاد نارس هستند

پایان پر غرور

وزيران خارجه انگليس ،فرانسهو
آلمان براي تحويل بسته اقتصادي
اروپا به ايران ميآيند

دولت با
عرضه ارز توافقي
كنار آمد
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مردم بايد به اطالعات شهرداري
دسترسي داشته باشند

شهردار تهران ايجاد رضايت در شهروندان را
مهمتريناولويت شهرداري دانست

عصر ديروز دومين همايش فصلي مديران شهرداري تهران
در سال 97با حضور شهردار پايتخت و همه معاونانش ،رئيس
و اعضاي شوراي شــهر تهران برگزار شد .در اين مراســم ،سيدمحمدعلي افشاني،
ماموريتهاي اصلي كاري شهرداري و اولويتهاي مهم شهر تهران را بيان كرد.

يادداشت

رضا كرباليي ،روزنامه نگار

ارز؛لنگرگاهاقتصادوماجراياينروزها
برهم خوردن تعادل بازار و نوســان شــديد قيمتها و واكنشهاي 2روز اخير بخشي از
كسبه و اصناف نشــان ميدهد بازگرداندن اعتماد به سياستهاي كالن اقتصادي يك
ضرورت اســت و ادامه روند هيجاني و ملتهب اين روزها به زيان همه اســت؛ هم دولت
بهعنوان نهاد سياستگذار و هم اصناف و توليدكنندگان بهعنوان طرف عرضه و هم مردم
بهعنوان طرف تقاضاي اقتصاد در اين التهابات آســيب ميبينند و حاكم شدن نگاههاي
كوتاهمدت و فردگرايانه و تضعيف اهــداف بلندمدت مبتني بر نفع جمعي نهتنها كمكي
به حل ماجراي اين روزها نخواهد كرد بلكه ممكن است ثبات و تعادل نسبي در اقتصاد
را هم تحتتأثير قرار دهد.
وراي اينكه برخي خبرها از ســازمانيافته 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 ارزياش از محل صادرات نفت و گاز و ميعانات
گازي ،فرآوردههاي نفتي و محصوالت پتروشيمي تأمين ميشود ،نرخ ارز و نحوه تأمين
و تخصيص آن بهمثابــه يك لنگرگاه عمل ميكند به همين دليــل دولت پس از اجراي
سياســت جديد ارزي از 21فروردينماه با تأخير ،انعطاف در سياست ارزي را به مرحله
اجرا گذاشته كه انتظار منطقي اين اســت كه ثبات اقتصادي و پيشبينيپذيري بازار را
به ارمغان آورد.
از سوي ديگر بروز التهابات قيمتي و واكنشهاي رفتاري  -اقتصادي مردم در پي تغيير در
جهتگيري اقتصادي كشور براي كماثركردن و ناكارآمدن كردن تحوالت پس از خروج
آمريكا تا اندازهاي قابل پيشبيني بود و در اين ميان حجم باالي نقدينگي و نوسان بازده

فرشتههاي نارس

صفحه 3را
بخوانيد

گنجينه جواهرات ملي
به روايت خسرو سينايي
مرمتگران ،مهمترين تاج تاريخي
ايران را بهطور كامل باز وپس از
تنظيم تراز آن ،قطعات تاج را
دوباره بارگذاري كردند
4

هزارتوي بينتيجه
مبارزه با موادمخدر
6

4صفحه ضميمه هرروز

نسخه پيچهاي
خياباني

سر و كله زدن خبرنگار همشهري
محله با دالالن قرص و آمپول در
ناصر خسرو

بازارها بر حساسيت تصميمسازيها و تصميمگيريها 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 بهعنوان
نهاد حاكميت و تصميم و رفتار مردم از سوي ديگر باعث شده تا سطح اعتماد عمومي به
كارآمدي سياستها و برنامههاي اقتصادي دولت تاحدودي تضعيف شود.
براي تقويــت اعتماد عمومي ضرورت ايجاب ميكند تا از يكســو دولت شــفافتر و با
صداي واحد با مردم ســخن بگويد و از سياست منطقي خود مبني بر شفافيت اقتصادي
عقبنشيني 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 سياستهاي دولت و حتي تأكيد بر كنارهگيري دارند ،قابل تحليل است كه
نشان ميدهد شفافيت اقتصادي به زيان آنها تمام خواهد شد.
يكي از پيشنيازهاي بازسازي اعتماد مردم نسبت به سياستها و تدابير اقتصادي دولت،
اجراي سياستهاي اصالح ساختار اقتصادي و مديريت منابع محدود ارزي و ريالي و سخن
گفتن با صداقت دولتمردان با مردم است و تجربه نشان داده اين التهابها فروكش خواهد
كرد و آرامش به بازارها درصورت اصالحات اقتصادي و شــفافيت گفتمان دولت با مردم
بازميگردد .بخشي از اصالحات اقتصادي را ميتوان در چارچوب تدبير جديد ارزي دولتي
مبني بر پذيرش نرخ توافقي و رقابتي ارز ناشي از صادرات بخش خصوصي مشاهده كرد،
اما دولت ميتواند و بايد گامهاي بعدي براي اصالح ساختارهاي ناكارآمد به ارث رسيده از
سالهاي گذشته را با ارادهاي جديتر و گامهاي عملياتيتر و البته با همراه كردن مردم به
اجرا بگذارد و تحتتأثير فشارها و تنگناها ،از اصالحات اقتصادي عقبنشيني نكند ،چه
اينكه امروز بهترين زمان براي تبديل تهديدها به فرصتهاست.
يكــي از ضروريتريــن اصالحــات بــراي ايجاد كانــال ارزي
ادامه
مطمئــن و بازگرداندن تعادل بــه اقتصاد و بــازار ،اصالح فوري در صفحه8
ســاختار مديريت و مالكيت بنگاههاي اقتصادي بزرگ نظير پتروشــيميها ،معدنيها
و فوالديهاست.

