
حرفروز

خطري كه صندوق توسعه ملي را 
تهديد  مي كند

پيش از اين هم گفته شده كه مشكل ايران نداشتن 
برنامه يا نبود ايده هاي مفيد نيست. ما هم برنامه هاي 
خوب داريم و هم ايده هاي قابل دفاع. پس چرا هميشه 
كميت ما لنگ اس��ت؟ به اين دليل كه در عمل به آن 
برنامه و ايده ها پايبند نيستيم و حوصله پيگيري آنها 
را نداريم و به سرعت مسير خودمان را عوض مي كنيم 
و در پي آن نيس��تيم كه فاصله و نقطه را از كوتاه ترين 
راه طي كني��م، غافل از اينكه در سياس��ت اين فاصله 
كوتاه خطرناك ترين هم هس��ت. يك��ي از مصاديق 
مهم ادعاي فوق، وضعيتي اس��ت كه صندوق توسعه 
ملي با آن مواجه ش��ده اس��ت. اين صندوق بر اساس 
ماده84 قانون برنامه پنجم توس��عه و با هدف تبديل 
بخشي از عوايد ناش��ي از فروش نفت و گاز و ميعانات 
گازي و فرآورده ه��اي نفت��ي به ثروت ه��اي ماندگار، 
مولد و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم 
نسل هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي 
تشكيل شد. درآمدهاي آن شامل حداقل 20 درصد 
از منابع حاصل از ص��ادرات نفت )نفت خام و ميعانات 
گازي، گاز و فرآورده هاي نفتي( در س��ال هاي برنامه و 
تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي كه حداقل 
20 درصد ارزش ص��ادرات تهاتري اق��ام فوق الذكر 
را شامل مي ش��ود همچنين افزايش س��هم واريزي 
از منابع مذكور هر س��ال به ميزان س��ه واحد درصد 
بايد اضافه ش��ود.  مصارف صندوق ه��م طبق قانون 
بايد ش��امل موارد زير مي ش��د. اعطاي تسهيات به 
بخش هاي خصوصي، تعاون��ي و بنگاه هاي اقتصادي 
متعلق به موسس��ات عمومي غيردولتي براي توليد و 
توسعه س��رمايه گذاري هاي داراي توجيه فني، مالي 
و اقتصادي و نيز اعطاي تس��هيات صادرات خدمات 
فني و مهندسي به ش��ركت هاي خصوصي و تعاوني 
ايراني ك��ه در مناقصه هاي خارجي برنده مي ش��وند 
از طريق منابع خود يا تسهيات سنديكايي به عاوه 
اعطاي تس��هيات خريد به طرف ه��اي خريدار كاال 
و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كش��ور 
، همچنين س��رمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي 
خارجي. اعطاي تسهيات به سرمايه گذاران خارجي 
با در نظر گرفتن ش��رايط رقابتي و بازدهي مناس��ب 
اقتصادي براي جلب و حمايت از س��رمايه گذاري در 
ايران با رعايت اصل هشتادم )80( قانون اساسي است. 
اگر قرار بود كارهاي صندوق براس��اس همين قانون و 
معيار پيش رود، امروز به بزرگ ترين نهاد توسعه كشور 
تبديل ش��ده بود، ولي باعث تاس��ف است كه بگوييم 
پس��وند اين صندوق كه صفت و ماموريت آن است به 
دليل دست اندازي هاي گوناگون در حال كمرنگ شدن 
است و ممكن اس��ت در نهايت فقط صندوق آن باقي 
بماند، آن هم صندوق خالي. براس��اس اين قانون بايد 
س��هم صندوق از درآمدهاي نفتي افزايش پيدا كند، 
ولي در سال 1394 س��هم 20 درصدي براي صندوق 
در نظر گرفته شده اس��ت كه با احتساب قيمت فعلي 
نفت حداكثر تا 6 ميليارد دالر ورودي صندوق خواهد 
بود، در حالي كه اين منابع بايد در اختيار صندوق باشد 
تا مطابق اساسنامه  خود خرج كند، ولي بودجه مصوب 
1394 از سوي مجلس اين وظيفه را به كلي مخدوش 
كرده و تكاليف صندوق را برخاف فلسفه آن مخدوش 
ادامه در صفحه 6 كرده است.  

مرگ /  زوبينش را به س��مت تو مي گيرد 
و/ چشمانت را/  نش��انه مي رود/ جهان /  جاي 

امني نيست / »آه اسفنديار مغموم« 
شعر از محمود معتقدي

نزديك نيمه شب بود كه تلفن زنگ زد. 
اسد، س��پان تمام كرد؛ خبري كه مدت ها 
در ه��وا مي چرخي��د. ت��ازه روز قبلش بود 
كه خبر بهبود نس��بي و ثبات منتشر شده 

بود. تجربه تلخ بستري ش��دن س��يمين و مرگ چند بار اعان شده 
او همراه با عكس هاي يادگاري اينكه بغل دست سيمين نشسته من 
هس��تم، آزارش داده بود. براي همين بيمارستان رفتن و وضع سخت 
بيماري اش را جار نزد. به اطرافيان هم سپرد. تا اينكه تلخي و سنگيني 
مرگ خود را از ديوارهاي مرئي و نامرئي باال كشيد. مرگ بال و پر خود را 
مي گشود تا مردي از تبار ما را ببرد. چشمان درشت و خنده هايي كه تا 
آخرين روز، بيماري را به سخره گرفت. خبر را كه از دكتر مجيد كوچكي 
شنيدم جا خوردم، كمرم را به صندلي فشردم. صحبت هاي ما كه ادامه 
يافت اشك هاي اكرم و نيلوفر جاري شد. با دوستان صحبت كرديم و 
بي صدا جلو در بيمارستان جمع شديم. البته همه قرار است بميرند. ما 
هم در صف ايستادگان اين سرنوش��ت محتوم هستيم تا كي نوبت ما 
برسد هر چند ترتيب و نوبتي نيست. سپانلو دوست خوبي بود براي همه 
و يكي از ويژگي هايش سعه صدرش بود. هيچگاه عصباني نديدمش. 
چهره فعال عرصه شعر و ترجمه و ادبيات بود. سال ها با هم دوست بوديم 
و دوس��تي مان هم از آن دوستي هاي بي غل و غش؛ دس��ِت كم اين را 
ادامه در صفحه 14 مي دانم كه از طرف او غل و غشي نبود.  

نگاه فرهنگي

اسداهلل امرايي

سرو بي سپان

خبر آخر

دكتر محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام با ارس��ال نامه سرگش��اده اي به 
حس��ين ش��ريعتمداري درباره يادداشت اخير 

مديرمسوول روزنامه كيهان واكنش نشان داد. 
متن نامه دبير مجمع تش��خيص مصلحت 

نظام به اين شرح است:
بسمه تعالي

برادر شريعتمداري

سام عليكم؛
هيچگاه فك��ر نمي كردم اف��رادي در جبهه 
انقاب پيدا ش��وند كه نس��بت به برادران خود 
اين همه بي حرمتي كنن��د. جنابعالي و بعضي 
از دوس��تان تان قريب به 15 س��ال، به ويژه در 
س��ال هاي اخير اينجان��ب را با ده ه��ا توهين و 
افترا همراه��ي كرده اي��د، مخصوصا مجموعه 
بي حرمتي هاي اخير و زنجيره اي شما در مورد 

مصاحبه بنده با شبكه الميادين لبنان كه از حد 
تحمل عبور كرده است. به هر حال اين مواجهه 
ضدارزشي و غيراخاقي، غيرقابل پذيرش است. 
بگذاريد اين قبيل مسائل پايان يابد و بيش از اين 

پيش نرويد.
ان شاءاهلل كه جبران نموده و سرمقاله خود را 

اصاح خواهيد كرد.
محسن رضايي

جوابيه به كيهان

نامه سرگشاده دكتر محسن رضايي به حسين شريعتمداري
تحول فوتبال از يك ورزش به يك صنعت س��بب ش��ده 
اس��ت تا پيروزي در بازي هاي ديگر، صرفا به عنوان احساس 
برتري و غرور ملي يا حتي باشگاهي تفسير نشود. پيروزي هاي 
تيم هاي مل��ي و باش��گاه ها در بازي ها و تورنمنت ه��ا داراي 
تفسيرهاي اقتصادي عديده اي اس��ت. براي نمونه، پيروزي 
باش��گاه رئال مادريد به عنوان برترين تيم ليگ قهرمانان در 
فص��ل 2000-1999 اروپا، مبلغ 18ميلي��ون پوند عايدي 
داش��ت درحالي كه آخرين تيم ليگ تنها 2/5 ميليون پوند 

دريافت كرد. بنابراين فوتبال تنها يك بازي نيس��ت و مديران فوتب��ال، نبايد مديران 
»هزينه اي« باش��ند. مديران فوتبال باي��د توانايي مديريت توام��ان ورزش و اقتصاد را 
داشته باشند و براي نيل به اين هدف، مطمئنا ثبات مديريتي و برنامه ريزي عملياتي از 
مهم ترين موضوعات اين بخش است. به مديريت رييس فدراسيون فوتبال ايران دقت 
كنيد، انبوهي از بدهي براي فدراس��يون ايران و بي برنامگي عجيب در مديريت فوتبال 
ايران. به مديريت سازمان ليگ دقت كنيد. مهم ترين بخش درآمدزايي فوتبال ايران در 
وضعيت بغرنجي قرار دارد. آنها از مجم��وع حق پخش تلويزيوني و تبليغات دور زمين، 
كمتر از 10درصد درآمدزايي داشتند؛ شرايطي كه منجر به اعتراض باشگاه هاي فوتبال 

ايران شده است. مهم ترين مشكات و موانع كان مديريت فوتبال عبارتند از: 
-  فقدان نظام باز اقتصادي، درون گرايي و عدم آزادسازي بازار در اقتصاد كل كشور

-  مالكيت دولتي بسياري از شركت هاي تجاري و صنعتي
-  مقدار پايين سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اقتصاد كشور
-  وجود مشكات قانوني در موضوع حقوق مالكيت و كپي رايت

-  نگاهي سنتي به صندلي مديريت و رياست.
مديريت اقتصاد ورزشي يك كشور بستگي به س��طح فكر مديران آن كشور دارد؛ 
موضوعي كه البته در فوتبال ايران چندان بحث منطقي را نمي طلبد. انتخاب مديران 
بر اساس معيارهاي توس��عه اقتصادي نيست و البته س��طح كمتر مديري در فوتبال 
ايران، س��وددهي و حركت در مسير بهره وري اس��ت. اصول توسعه يافتگي ثابت مانده 
است، منظور از توس��عه يافتگي، پايه قرار دادن علم، انسجام فلسفي نخبگان، آموزش، 
قانون گرايي جامعه مدني و ارتباطات وس��يع بين المللي اس��ت. مديران فوتبال ايران 
كدام يك از اين شاخص ها را دارا هستند؟ ثبات مديريت وقتي معنا دارد كه مدير، عقبه 
فكري، فني، توسعه اي و علمي داشته باش��د. اما در ايران نيمكره فكري مغز مديران با 
نيمكره اقتصادي آنان سازگاري ندارد و آنها نمي توانند تفكر »توليدي« و »كارتخصصي« 

داشته باشند. 
حال فوتبال ايران از مديران غيرمتخصص اش��باع اس��ت، پيامدهاي اين مديريت 

عبارت است از: 
-  وارونه نشان دادن واقعيت ها

-  نمايش، ظاهرسازي و دروغ هاي پياپي
-  به هدر رفتن منابع و سرمايه

- بهره برداري ماهرانه از سنت و صنعت چاپلوسي براي حفظ سمت
-  سقوط كارآمدي در كار و مجموعه سازماني

-  به حاشيه راندن افراد متخصص و مجرب در مجموعه سازماني
-  به كار گيري زيرمجموعه بي تجربه و ناكارآمد

-  لذت پنهان شده از امكانات مالي و غيرمالي گسترده.
پس مدي��ران ورزش و باالخص فوتب��ال در چ��ه مس��يري گام برمي دارند؟ آيا 
مي ت��وان »علت« ح��ال و روز فوتبال و بخش��ي از ورزش اي��ران را حركت در همين 
مسير دانست؟ از ديدگاه نويسنده، وقتي بس��ياري از كارشناسان دوران درخشش و 
تاثيرگذاري مربيگري امير قلعه نويي، محمود ياوري، فيروز كريمي، فرهاد كاظمي، 
غامحسين مظلومي و بسياري ديگر را پايان يافته مي دانند، با توجه به شرايط امروز، 
دوران مديريت علي كفاشيان، مهدي تاج، مهدي محمدنبي، هادي آيت اللهي، بهرام 
افشارزاده، محمدرضا ساكت و بسياري ديگر را نيز مي توان تمام شده دانست. نه اينكه 
آنها ديگر اثري ندارند بلكه دنياي مديريت تغيير كرده است. اين مديران هنوز مسائل 
فوتبال را »پروژه اي« حل مي كنند درحالي كه سال هاست مديريت حل موضوعات 
را »پروسه محور« مي داند. آنها هنوز نمي دانند »سياست يك مجموعه« يعني تمام 
جزييات مديريت يك كش��ور روي كاغذ باش��د و بر اس��اس تبصره ها، آيين نامه ها و 
چارچوب هاست كه سياست تعريف مي شود؛ اما در ايران »سياست يك مجموعه«، بر 
ادامه در صفحه 15 اساس رابطه مناسبات 500نفر تعيين مي شود.  

نگاه ورزشي

علي عالي 

خداحافظي با مديريت سنتي فوتبال

هرچند كه به نظر مي رس��د در مذاكرات هس��ته اي ايران و 
كش��ورهاي 1+5 هنوز طرفين بر س��ر چگونگي لغو تحريم ها به 
يك نظر مشترك نرسيده اند اما نبايد دست روي دست گذاشت 
و منتظ��ر توافق نهايي نشس��ت. باي��د از همين حاال به س��مت 
برنامه ريزي و گفت وگو براي بازگش��ت بازارهاي از دس��ت رفته 
ايران در حوزه نفت رفت. آن چنان كه به نظر مي رسد امروز بيش 
از هر زماني احتمال توافق ايران با كش��ورهاي غربي بر سر مساله 
هسته اي وجود دارد. اما در اين رابطه نكته  حايز اهميت، اين است 

كه طرفين تعريف مشتركي از لغو تحريم ها ندارند. طرف ايراني از لغو يك شبه تحريم ها سخن 
مي گويد و گفته هاي آنها اين اس��تنباط را ايجاد مي كند كه بعد از توافق تمام تحريم ها يك 
شبه و يكجا لغو مي شوند، در حالي كه مس��ووالن غربي اين طور نمي گويند و از لغو تدريجي 
تحريم ها صحبت مي كنند. جان كام غربي ها اين اس��ت كه لغو تحريم ها به شكل تدريجي 
انجام خواهد ش��د؛ اگر ماك را صحبت هاي آنها فرض كنيم بايد ديد كه تحريم هاي فروش 
نفت چه زماني لغو مي شود؟ چرا كه در بحث آنها راستي آزمايي ادعاهاي ايران توسط سازمان 
انرژي اتمي هم مطرح است. حال اگر تصور كنيم همه شرايط فراهم است و تحريم هاي ايران 
يك شبه لغو مي شوند، باز هم نمي توان ايده آل نگاه كرد و تصور كنيم كه مي توانيم ناگهاني به 
بازارهاي جهاني بازگرديم ، زيرا مشتريان سابق ما، هر كدام از كشورهاي ديگر نفت مي خرند، 
بر اين اساس قراردادهاي س��االنه بس��ته اند. همان طور كه مي دانيد در بحث خريد و فروش 
نفت، دو نوع قرارداد وجود دارد؛ قرارداد س��االنه كه هر كش��ور در ابتداي سال با فروشندگان 
نفت مي بندد و نياز خود را به شكل تدريجي و در يك س��ال تامين مي كند. قرارداد ديگر، كه 
به آن قرارداد تك محموله اي مي گويند، قراردادي است كه وقتي كشورها در سال با نيازهاي 
پيش بيني نشده اي مواجه مي شوند اقدام به خريد مقدار مشخصي مي كنند. به همين خاطر 
عمده فروش نفت به مشتريان ساالنه است كه در حال حاضر هركدام قراردادهاي خود را امضا 
كرده اند. به هر حال مي توان تاحدودي به فروش هاي تك محموله اي در شرايط بعد از تحريم 
اميد بست و تاش كرد براي سال آينده مشتريان خود را برگردانيم. هر چند كه نبايد فراموش 
كنيم مشتري وقتي به سمت فروشنده ديگري مي رود، دچار تغيير ذايقه مي شود به همين 
خاطر اين مساله هم تا حدودي مي تواند اسباب زحمت شود. هر چند كه با توجه به رفتار خوب 
ايران با مشتريان خود، بسياري از آنها به خريد نفت از ايران ذهنيت مثبتي دارند و مي توان اين 
امكان را به دست آورد كه اين بازارها را دوباره احيا كرد. به هر حال بايد اين را مدنظر داشت كه 
بازگشت يك شبه به بازار نفت ممكن نيس��ت، و ما با مديريت درست مي توانيم به تدريج به 
احياي بازار خود بپردازيم. با فروش هاي تك محموله اي خود را براي سال آينده و قراردادهاي 
ساليان آماده كنيم. از طرف ديگر اين مساله مطرح مي شود كه بازگشت ما به بازار جهاني نفت 
منجر به كاهش مجدد قيمت نفت مي شود. اين مساله قابل پيش��گيري است، مي توان آن را 
مديريت كرد. بعد از اينكه ايران مورد تحريم قرار گرفت، برخي كش��ورها توانستند بازار ما را 
جذب كنند. اين كشورها به طور عمده عربستان، كويت و امارات هستند، با بررسي آمار و ارقام 
مي توان دريافت كه به همان ميزاني كه فروش نفت ايران كاهش داشته است، اين سه كشور 
با افزايش صادرات توانستند مشتريان ما را جذب كنند. نمايندگان ايران در اوپك بايد بر اين 
مس��اله زمان بگذارند و با انجام دادن بحث هاي جدي و مطرح كردن مطالبات ايران كشورها 
را قانع كنند كه اگر سهم ايران داده نش��ود، آنگاه مهم ترين لطمه را بازار نفت خواهد ديد. در 
صورتي كه كشورهاي عربستان، كويت و امارات س��هم صادرات خود را كاهش ندهند، ايران 
نيز صادرات خود را افزايش دهد، طبعا لطمه بزرگي به تمام توليدكنندگان نفت وارد خواهد 
شد. با توجه به اينكه در يك سال اخير كاهش چشمگير و جهاني قيمت نفت رخ داده است، 
كشورهاي فروشنده نفت هيچ تمايلي ندارند كه باز هم كاهش قيمت نفت را تجربه كنند لذا در 
اين ميان نقش ديپلماسي فعال بسيار مهم و حايز اهميت است. به اين جهت به نظر مي رسد 
بايد براي اين سه كشور و كشورهاي ديگر توضيح دهيم كه اين اتفاق چه لطماتي به بازار مي زند. 
اين اتفاق البته نيازمند يك برنامه ريزي جامع است و نبايد منتظر ماند تا ابتدا توافقات هسته اي 
حاصل شود و سپس به  فكر اين اتفاقات افتاد. همچنين نمي توان توقع داشت كه در جلسه يك 
روزه اوپك تمام اين مسائل منتقل ش��ود چرا كه اين امر شدني نيست بلكه بايد هرچه زودتر 
گفت وگويي هايي را با كشورهاي عضو اوپك آغاز كرده و سعي كنيم به راه حلي دست يافتني 
برسيم تا كشوري از اين امر آسيب نبيند. اگر بتوانيم كشورهاي ديگر را در اين زمينه با خود 
همراه كنيم، قطعا آنها نيز عربستان، كويت و امارات را تحت فشار قرار مي دهند، در نتيجه اين 
امر مي توانيم  اميدوار باشيم كه اين كشورها در اين زمينه لجاجت نكنند.  بايد به كشورهاي 
عضو اوپك گفت كه ما خواهان لطمه زدن به بازار نيس��تيم اما اينكه اين سه كشور صادرات 
خود را كاهش دهند تا ما هم بتوانيم به اندازه رفع نيازهاي خود فروش داشته باشيم، در نهايت 
ادامه در صفحه 4 آسيب اصلي به بازار وارد مي شود و در اين ميان قيمت فدا مي شود.  

نگاه  اقتصادي

سيدمحمدعلي خطيبي٭

 لزوم برنامه ريزي صحيح توسط ايران 
براي كسب بازار نفت 

عيد مبعث عيد تمام بش��ريت به ويژه 
مسلمانان اس��ت. مبعث، بزرگ ترين عيد 
اس��امي بوده و احياگر بش��ريت و رهايي 
انس��ان از جاهليت اس��ت. بعث��ت وجود 
مقدس و نوراني حض��رت محمد)ص( به 
عنوان آخرين پيامبر الهي در عالم امكان، 
واقعه اي خجسته و سبب آفرينش است. ما 
همه به طفيل وجود مبارك پيامبر است كه 

نفس مي كشيم و روح حيات در وجودمان جاري است كه »لوالك لما 
خلقت االفاك«؛ او وجود نازنيني است كه تضمين بي بديل سعادت 
و خوش��بختي تمام مخلوقات و موجودات در دو سراي در وجودش 
خاصه شده است. پيامبر عظيم الشأن اسام شخصيت ممتازي بودند 
كه در عصر جاهليت و توحش و زماني كه جامعه آن روز عربس��تان، 
بزرگي را در زر و زور، شمش��يرهاي بران، داشتن اسبي راهوار و ديگر 
ظواهر دنيوي مي ديد با آيات نوراني از جانب خداوند براي اتمام فضايل 
اخاقي در روح بشريت ظهور كرد و جامعه بش��ري غريق در ذلت را 
به اوج عزت رس��انيد. حضرتش هدف از بعثت خود را تكميل مكارم 
اخاق اعام فرمود. وي سرگرداني قوم را در باديه ضالت و گمراهي 
دريافت و در طلب روشني برآمد. سال هاي قبل از بعثت را در تفكر و 
تدبر گذراند در حالي كه سرمنزلي براي كاروان حيات بشري متصور 
نبود. ناگهان آسمان به خروشي از هم شكافته شد و هرم گرم نفسي، 
زمهرير شب را بدل به بهاري دل انگيز كرد. و اين افتخاري بس بزرگ 
بر ما است كه نخستين آيه نازل ش��ده بر پيامبر مكرم اسام )ص( به 
ادامه در صفحه 14 عنوان معجزه رسالت و ... 

نگاه روز

علي اصغر شعردوست 

مبعث، عيد تكميل مكارم اخالق

 بازديد رهبر انقالب
 از نمايشگاه كتاب
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گفت وگو با پدر گروگان 100 هزار دالري 
درباره 10 ساعت نفس گير

سينا را ساعت ها در صندوق عقب 
ماشين نگه داشته بودند

 رييس جمهوري در ديدار 
با همتاي عراقي خود در تهران:

ساعت 7:30 صبح روز سه ش�نبه مردي ميانسال در 
تماس با فوريت هاي پليسي 110 ماموران را در جريان 
ربوده ش�دن پسر 12 س�اله خود گذاش�ت. با حضور 
ماموران در محل حادثه، پدر كودك ربوده شده، خود 
را مدير سابق كلينيك باشگاه پرسپوليس معرفي كرد 
و به آنها گفت: ساعت هفت صبح پسرم مثل هميشه 
مي خواست از خانه خارج ش�ود و به مدرسه برود كه 
توسط سه نفر ربوده شد. در تحقيقات اوليه مشخص 
شد خودرويي كه توسط آدم ربايان براي ربودن سينا 
به كار گرفته شده بود، ش�ب دوشنبه در شرق تهران 
به سرقت رفته بود.  س�رهنگ عباسعلي محمديان، 
رييس پليس آگاهي تهران بزرگ در تشريح جزييات 
رس�يدگي به پرونده گفت: گروگانگيران س�اعت 9 
صبح با خانواده ك�ودك تماس گرفته و درخواس�ت 
صده�زار دالر وج�ه نق�د در ازاي آزادي او كردن�د و 
گفتند كه اگر ظرف 24 ساعت اين مبلغ تهيه نشود با 
س�ينا برخورد ديگري خواهند كرد. اين در حالي بود 
كه بررسي هاي ش�ماره تلفن آدم رباها هم نشان داد 
س�يم كارتي كه با آن تماس گرفته اند، سرقتي است.  
س�رانجام، ماموران پليس با اس�تفاده از شگردهاي 
پليسي و در تماس دوم گروگانگيران با خانواده سينا 
محل اختفاي آنها را در خيابان دماوند شناسايي و در 
عملياتي پليسي اقدام به دس�تگيري آنها كردند.  با 
محاصره مخفيگاه متهمان در خيابان دماوند، عمليات 
دس�تگيري آدم ربايان و نجات گروگان آغاز ش�د كه 
در جريان آن س�ه آدم ربا پس از ديدن ماموران با آنها 
درگير شده و قصد فرار داش�تند كه در اين بين يكي 
از آدم ربايان به ضرب گلوله پليس مجروح ش�د. پس 
از آن ماموران پسربچه ربوده شده را از صندوق عقب 

خودرو خارج كردند. 
صفحه 14 را بخوانيد

 مي خواستند 
كارش را تمام كنند

 امنيت عراق را
 امنيت ايران 

مي دانيم

 گزارش» اعتماد«  از »براوو« آلماني 
كه ساكن ارم شده است

 رييس کميسيون اصل نود مجلس
 با »اعتماد«   درميان گذاشت

 در قرنطينه
 ببر سفيد

 مستندات تکان دهنده
 فساد فوتبال

» اعتماد«  از وضعيت نرخ تسهيالت خرد گزارش مي دهد

عيد سعيد مبعث برتمام مسلمانان جهان مبارك باد
سالروز شهادت حضرت امام موسي كاظم)ع(  را تسليت مي گوييم

گروه اقتصادي|تس��هيات خرد براس��اس اباغيه بانك 
مركزي افزايش ياف��ت. تاكيد بانك مركزي هم بر بيش��تر 
شدن پرداخت تس��هيات خرد در سال جاري است. به اين 
ترتيب تس��هيات خودرو را با س��قف 15 ميلي��ون تومان، 
تعمير مس��كن 10 ميلي��ون تومان، خري��د كاال 8 ميليون 
توم��ان، خريد خ��ودرو در قال��ب جايگزين��ي خودروهاي 
فرس��وده 20 ميليون توم��ان و نهايت��ا كارت اعتباري پنج 
ميليون تومان تعيين ش��د. اين تس��هيات در قالب عقود 
مبادله اي قرار اس��ت با نرخ س��ود 21 درصد به متقاضيان 
پرداخت ش��ود؛ س��ودي كه اغلب ت��ا پيش از اي��ن باالي 
28 درصد در نظر گرفته مي ش��د و در گنجانده ش��دن اين 
عقود در قالب مشاركت، س��ودهايي باالي نرخ تعريف شده 
مبادله اي از مش��تريان اخذ مي ش��د. محاس��به اوليه نرخ 
س��ود 21 درصد اباغ شده، نش��ان مي دهد دريافت كننده 
تس��هيات خودرو براي پرداخت وام 15 ميليون توماني در 
طول پنج سال بايد ماهانه 512 هزار تومان پرداختي داشته 
باشد. اين به مفهوم آن است كه در طول پنج سال مشتري 
15 ميليون و 750 هزار تومان س��ود عاوه بر اصل پول به 

بانك عامل پرداخت خواهد كرد. 

فرمول هايي براي دور زدن قوانين
حال با وجود نرخ س��ودي كه در طول پنج سال دو برابر 
اصل وام اعطا شده را نصيب بانك خواهد كرد باز هم بانك ها 
زير بار پرداخت اين تس��هيات نمي روند. مسوول اعتبارات 
يك��ي از بانك هايي ك��ه مدتي اس��ت به جرگ��ه بانك هاي 
خصوصي كش��ور پيوس��ته اس��ت به خبرن��گار »اعتماد« 
مي گويد: هنوز كه از طرف بانك ها دس��تور جديد پرداخت 

تسهيات خرد به شعب اباغ نش��ده اما در صورت اباغ نيز 
گمان نكنيد تس��هيات با نرخ 21 درصد پرداخت مي شود. 
بانك ها هميش��ه فرمول ها، بند و تبصره هايي دارند كه نرخ 
سود را اگرچه اس��مي روي 21 درصد مي بندند اما در عمل 
نرخ عقود مش��اركتي را از مش��تريان درياف��ت مي كنند. او 
همچنين با بيان اينكه سال گذشته وام خودرو 10 ميليون 
تومان در نظر گرفته ش��ده بودگفت كه بي��ش از 28 درصد 

سود از اين نوع تسهيات دريافت مي شد. 

خبري از تسهيالت خرد نيست
در يك بررس��ي ميداني مش��خص ش��د كه هيچ يك از 
ش��عب بانك هاي كش��ور در جري��ان اباغيه جدي��د بانك 
مركزي قرار نگرفته اند. فردي كه در پش��ت باجه تسهيات 
بانكي خصوصي نشس��ته اس��ت، اظهار مي كند: بعد از آنكه 
بانك مركزي دس��تورالعملي را اباغ مي كند دو هفته بعد از 
سوي بانك ها به شعب اعام مي ش��ود. پس اگر روز گذشته 
بانك مركزي دس��تور پرداخت تس��هيات جدي��د را اباغ 
كرده اس��ت، ابتداي خرداد منتظر اباغ آن به شعب بانك ها 
باش��يد. در بين 31 بانك و موسس��ه اعتباري كش��ور تنها 
چند بانك دولتي و تازه خصوصي ش��ده، تسهيات خرد را 
در ليست پرداختي هاي شان داش��تند. در مراجعه به اغلب 
بانك هاي خصوصي مش��اهده مي ش��د كه نه امس��ال بلكه 
سال هاي گذشته نيز پرداخت اين تسهيات در دستور كار 
اين بانك ها نبوده است. علت هم همان قيد مبادله اي بودن 
اين تسهيات است كه دست بانك را براي دريافت سودهاي 

باالتر مي بندد. 
صفحه 5 را بخوانيد

وام خودرو 15 ميليون
 بازپرداخت 31 ميليون

2

1315

2

مراسم تشييع پيكر 
محمدعلي سپانلو

ام��روز س��پانلو   محمدعل��ي 
 9 صب��ح از مقابل خان��ه هنرمندان در 
خياب��ان ايرانش��هر به س��مت »قطعه 
نام آوران« بهشت زهرا تشييع   مي شود. 
خانه هنرمن��دان در خياب��ان طالقاني، 
خيابان موسوي شمالي )فرصت(، پارك 

هنرمندان واقع است. 
محمدعلي سپانلو شامگاه دوشنبه 
بيمارس��تان  در  ارديبهش��ت ماه   21
درگذش��ت. او كه چند سالي از سرطان 
ريه رن��ج مي برد اخيرا در پ��ي ناراحتي 
 ICU ري��وي و تنفس��ي در بخ��ش

بيمارستاني در تهران بستري شده  بود.
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