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شهرنامه
احمدمسجدجامعي،عضو شوراي شهر تهران

تهران ابرشهري است با يك مجموعه مديريتي دانا و توانا كه كم و بيش در شورا، 
شهرداري و مديريت شهري بروز و ظهور يافته است. انتخاب شهردار و اعضاي 
شوراي شهر يكي با واسطه و يكي بي واسطه به عهده  مردم است، چرا كه خادمان 

مردم بايد خواسته  آنها را محقق كنند.
اين كه شــهردار محترم تهران آقاي دكتر نجفي در پايان دوره اي 199 روزه از 
مديريتي عالمانه و بانشاط و مفيد، بنا به ابتال به بيماري اي كه احتمال مي دهند 
توان كاري را از ايشان سلب كند استعفا كرده اند، معنايي جز صداقت و روحيه 
خدمت ندارد. تا تني سالم تر از اكنون داشتند خود را خادم مردم مي دانستند و 
امروز كه گمان مي برند شايد از توانشان كاسته شود و به اندازه  قبل توان نداشته 
باشند در كمال صداقت استعفا كرده اند، چنان كه مي دانيد بررسي استعفا به 
نخستين جلسه  شوراي اسالمي شــهر تهران در اواسط فروردين سال 1۳97 
موكول شده است و اميد هست كه امور ايشان به ترتيبي پيش رود كه اين استعفا 
ضرورتي نداشته باشد. به هر حال آقاي دكتر محمد علي نجفي همچنان شهردار 
تهران هستند و به همان شيوه  مديريت همراه با عقالنيت و با برنامه و به دور از 

شعار و نمايش در خدمت شهر و شهروندان خواهند بود.
 شهر همان قدر كه محل خدمت براي خادمان شهر است، بينا و آگاه نيز هست. 
پايتخت نشينان همانند همه مردم ايران كساني نيستند كه مديران عالم، پاك 

دست و عاقل را ناديده بگيرند و فراموش كنند.
در ايام نوروز نه تنها شخص شهردار محترم كه اعضاي شوراي شهر نيز در خدمت 
همشهريان گرامي خواهند بود. مديران و ديگر كاركنان پر تالش شهرداري نيز 
استوارتر از گذشته به كار خود ادامه خواهند داد و مهمانان عزيز و مردم خوب 
تهران هم در جايگاه ولي نعمت همه  ما چه در تهران باشند و چه نه، هر چه را كه 

شايسته است از اين شهر دريغ نخواهند كرد.
چنين اســت كه پايتخت ايران در اين نوروز به ياري خدا در شرايطي بهتر از 
نوروزهاي پيش، آمدن سال نو را جشن خواهد گرفت و براي سالي پر از تالش، 

نشاط، و بهروزي آماده خواهد شد ان شاءاهلل.
 شهر زنده شهر شاد 
 خادمانش بيش باد

تهرانزنده،تهرانشاد

يادداشت
كامرانوفا،استاد فيزيك دانشگاه هاروارد

استيون هاوكينگ يكي از افراد نادر در جهان بود. او با روحيه و عزم بااليي كه از 
خودش نشان داد،  توانست بر مشكالت فيزيكي و جسمي اش چيره شود. با وجود 
اين اختالل بدني، او دســتاوردهاي مهمي در فيزيك و ديگر حوزه هاي علم،  در 

باالترين سطوح كسب كرد كه هركدام شان مهم و بي نظير بودند.
در كنار اين دستاوردهاي علمي،  او با روش زندگي اش به الگويي براي ما تبديل 

شد و نشان داد بايد در برابر مشكالت استقامت نشان داد و تسليم نشد.
بخشي از اين درس ها را در زماني از هاوكينگ آموختم كه او مهمان من و همسرم 
بود. مهماني شــامي را كه به افتخار او در ســال 1999در خانه مان ترتيب داده 
بوديم خيلي واضح به ياد مي آورم؛ براي استيون يك شــام ايراني تدارك ديده 
بوديم و او از ســفرش به ايران در ســال1962 )1۳41( خاطره تعريف مي كرد. 
استيون نمي توانســت حرف بزند. او با فشاردادن دكمه اي كه در دستش داشت 
و به يك رايانه كوچك متصل بود، حروف را كنار هم مي چيد، جمله مي ساخت 
و با اين روش با اطرافيانــش ارتباط برقرار مي كرد. او خاطره هاي ارزشــمندي 
از سفر ۳7 ســال پيش به ايران را به خاطر داشــت و آنها را كه قبل تر در هيچ جا 
ثبت نشده بودند،  به خاطر داشــت و آن را بازگو مي كرد. به جز اين،  هاوكينگ 

دست كم نام 10شهر ايران را كه سال ها پيش بازديد كرده 
بود،  به خاطر داشــت و برايمان نوشت. او درباره آن سفر 

هيچ چيز را يادداشت نكرده بود. همه چيز در ذهنش بود اما همه را بدون هيچ كم 
و كاست يا اشتباهي بازگو كرد.

هاوكينگوسفربهايران

يادداشت
دكترمهرانكامروا،استاد دانشگاه جورج تاون

طي 14 ماه حضور دونالد ترامپ در قدرت، آنچه بيش از هر چيز جلب توجه كرده 
سياست خارجي آشفته آمريكاست. كاخ ســفيد، وزارت خارجه، وزارت دفاع 
و شوراي امنيت ملي آمريكا هر يك سمت و ســوي مستقلي در عرصه سياست 
خارجي در پيش گرفته اند. نتيجه اين وضعيت، عدم تشخيص خط مشي معين 
در سياست خارجي آمريكا از سوي موافقان و مخالفان اين كشور در جهان بوده 

است.
متحدان آمريكا در اروپا در تشخيص سمت و سوي سياست خارجي واشنگتن 
سرگردان مانده اند. بسياري از مسائل مهم سياست  خارجي آمريكا كه بايد شرايط 
و وضعيت معيني داشته باشند، همچنان بالتكليف باقي مانده اند. كره شمالي، 
برجام، سوريه و روسيه مهم ترين مسائل روز سياست خارجي آمريكا هستند كه 

درباره هيچ يك نمي توان در دولت ترامپ خط  مشي مشخص و منظمي يافت.
آشفتگي سياست خارجي آمريكا باعث شده برخي كشــورها ازجمله فرانسه 
و روســيه به دنبال پر كردن خأل ناشــي از عدم حضور مؤثر و معين آمريكا در 
سياست بين الملل باشند. اين دو كشور در شــرايطي به سمت پر كردن جاي 
آمريكا در فضاي سياست جهاني خيز برداشته اند كه انگليس درگير مشكالت 
داخلي خود درباره خروج از اتحاديه اروپاست و آلمان هم به شكل بي سابقه اي 
درگير مشــكالت داخلي و حل و فصل مســائل پيش آمده حول تشكيل يك 
دولت منسجم ائتالفي اســت. تالش براي احياي جايگاه فرانسه به وضوح در 
سياست  خارجي امانوئل مكرون با وجود مدت زمان كوتاهي كه از حضورش در 
قدرت مي گذرد، روشن است. همزمان حركت تركيه به سمت دوستي با روسيه 
به خصوص درباره مسائل مربوط به جنگ ســوريه، نشاندهنده وجود يك خأل 
ناشي از عدم حضور جدي آمريكا در منطقه اســت؛ خأليي كه اكنون از سوي 

روسيه پر شده است.
بركنــاري ناگهاني ركس تيلرســون از وزارت خارجه 
آمريكا و جايگزيني پمپئو با او را نيز بايد در چارچوب 

همين آشفتگي تحليل كرد. البته پيش از اين، نشانه هايي مبني بر اختالف نظر 
ميان تيلرسون و ترامپ ديده شده بود.

سياستخارجيآشفتهآمريكا

نگاه اقتصادي
بهاءالدينحسينيهاشمي،كارشناس بانكي

براي ارتقاي ســطح همكاري بين بانك هاي ايران با بانك هاي جهان نيازمند 
برداشتن گام هاي بلندي جهت ايجاد شفافيت در نظام بانكي كشور و همچنين 
سالم سازي جريان نقدينگي در بازارهاي پولي و ارزي كشور هستيم كه انتظار 

مي رود با تمهيداتي رتبه اعتباري ايران بهبود پيدا كند.
نخست اينكه از حيث مقررات بين المللي در همه كشورهاي دنيا ورود و خروج 
فيزيكي ارز با محدوديت هايي مواجه اســت و هر كشور بسته به شرايط خاص 
خود سقفي را براي اين مهم تعيين مي كند، به همين دليل اعمال محدوديت 
10هزار يورو از سوي بانك مركزي مبني بر ســقف خروج و ورود ارز از كشور 
يك اقدام قابل دفاع محسوب مي شود. براساس مقررات جهاني منشأ و مقصد 
نقل و انتقال ارز بايد مشخص باشد و حجم فيزيكي اسكناس خارجي بايد كنترل 
شود و به اين ترتيب حتي از پولشــويي در نقل و انتقال ارز جلوگيري مي شود. 
البته مشكل اينجاست كه چون در ايران استفاده از كارت هاي بين المللي نظير 
مستركارت و ويزا رايج نيســت،  محدوديت در انتقال فيزيكي ارز توسط افراد 
ممكن است مشكالتي را براي افراد ازجمله بازرگانان،  دانشجويان و بيماران در 
خارج از كشور ايجاد كند و راه جايگزين داشتن حساب هاي بانكي نزد بانك هاي 
كشور مقصد و يا استفاده از سازوكار حواله صرافي هاست كه مستلزم پرداخت 

كارمزد خواهد بود.
نكته ديگر اينكــه در هيچ جاي دنيا خريد و فــروش ارز به صورت خياباني و يا 
واسطه گري با قصد انتفاع از دونرخي بودن ارز صورت نمي گيرد وليكن در ايران 
به دليل دونرخي بودن ارز شــاهد فروش ارز حتي به افراد عادي با ارائه كارت 
ملي هستيم. درصورتي كه نرخ ارز يكسان ســازي شود و نوسان نرخ ارز انتفاع 
اقتصادي براي افراد به همراه نداشته باشد،  ديگر نيازي به ارائه مداركي ازجمله 
كارت ملي،  پاسپورت و يا بليت سفر به خارج از كشور براي تهيه ارز نخواهد بود.

دوم اينكه به نظر مي رسد به دليل نبود اراده كافي،  همچنان يكسان سازي نرخ ارز 
در بالتكليفي به سر مي برد و گويا اقتصاد ايران به دونرخي ماندن ارز عادت كرده 
است. در اين ميان هرچند بانك مركزي آمادگي اجراي سياست يكسان سازي 
نرخ ارز را دارد،  اما برخي دستگاه ها و البته سياست هاي حمايتي در تنظيم بازار 
و نظاير آن باعث شده تا ارز همچنان دونرخي بماند و شاهد رانت ارزي باشيم، 
درحالي كه بانك مركزي با دســتور رئيس جمهور و يا راســا مي تواند سياست 
تك نرخي كردن ارز را اجرايي كند؛ بســته به اينكه ساير دستگاه ها و نهادهاي 

تصميم گيرنده با بانك مركزي همكاري كنند.
ســوم اينكه ايران حــدود 90روز تا تصميم گيــري دوباره گــروه ويژه اقدام 
مالــي موســوم بــه fatf فرصــت دارد تــا اصالحــات و اقدام هــاي مالي 
 را جهت اجــراي سياســت هاي توصيه اي اين گــروه بين المللــي اجرا كند

 و با توجه به زمينه هاي ايجاد شــده،  تصويب هرچه سريع تر لوايح پيشنهادي 
دولت در مجلس در ارتباط با مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم 
باعث خواهد شــد تا ايران زودتر و براي هميشه از فهرســت سياه مالي جهان 
خارج شود. البته اين لوايح جديد پيشــنهادي دولت مخالفان جدي هم دارد 
درحالي كه فوايد و آثار مثبتي براي كنترل دقيق تر بر جريان نقل و انتقال سياه 
پول هاي به دست آمده از محل فرار مالياتي،  اخاذي، رشوه، تباني، خريد و فروش 
مواد مخدر و نظاير آن به همراه خواهد داشت كه سالمت و شفافيت اقتصادي 
ايران را تقويت مي كند و اشــراف اطالعاتي بر پول هاي سياه را افزايش خواهد 
داد و به نظر فوايد اجراي اين مقررات بيشتر از محدوديت هاي احتمالي جهت 

اقتصاد ايران خواهد شد.
نتيجه اينكه اجراي اســتانداردها و مقررات بين المللي با توجه به مثبت بودن 
تراز پرداخت خارجي ايران و نداشتن تعهدات بين المللي معوق شده كشور هم 
باعث بهبود رتبه اعتباري ايران خواهد شد و هم فرصت خوبي را براي همكاري 

با بانك هاي بين المللي و به اصطالح درجه يك جهان ايجاد خواهد كرد.

گامهايالزمبرايشفافيتبانكي
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شــركت ملي نفت ايــران از امضاي قرارداد توســعه 
ميدان هاي مشــترك نفتي »آبان« و »پايدار غرب« با 
شركت هاي »زاروبژنفت« روســيه و »دانا انرژي« خبر 
داد. ايــن قرارداد ديــروز با هدف اجــراي طرح بهبود 
بازيافت و افزايش توليد و بهره بــرداري براي يك دوره 
10ساله امضا شد و هدف از آن دستيابي به توليد روزانه 
حداكثر 48هزار بشــكه نفت و توليــد تجمعي اضافي 
حدود 67ميليون بشكه ظرف 10ســال آينده است و 
براي مدت حداكثر 10سال ديگر با توافق طرف ها قابل 

تمديد خواهد بود.
به گزارش وزارت نفت، سهم مشاركت شركت روس در 
اين قرارداد 80درصد و سهم شــريك ايراني 20درصد 
است. انجام مطالعات مهندسي، تعمير و تجهيز چاه ها 
به پمپ هاي درون چاهي، بازســازي، تعمير و نوسازي 
تاسيسات موجود، نصب تفكيك گر، نصب جريان سنج 
چندفازي و تبديل يك حلقه چاه توليدي به چاه تزريق 

پســاب در فاز نخســت ازجمله محورهاي اين قرارداد 
نفتي عنوان شــده و برآورد هزينه هاي سرمايه اي طرح 
توسعه ميدان هاي آبان و پايدار غرب معادل 674ميليون 
دالر آمريكا )شامل هزينه هاي مســتقيم سرمايه اي و 
هزينه تعمير و جايگزيني  پمپ هاي درون چاهي( است 
و هزينه هاي غيرمســتقيم آن نيز معــادل 68ميليون 
دالر پيش بيني شــده اســت. با اجراي اين طرح، براي 
نخســتين بار در اســتان ايالم زمينه هاي اشتغال فني 
گسترده به ويژه كارگاه هاي تعمير و بازسازي پمپ هاي 
يي.اس.پي فراهم مي شــود. همچنيــن انتظار مي رود 
شــركت زاروبژنفت، فناوري خود را در زمينه افزايش 
بازيافت در اين ميدان پياده ســازد و طرف هاي ايراني 
نيز با اين فناوري و كاربرد آن آشنا شوند و آموزش هاي 
الزم را ببينند. بيژن زنگنه وزير نفت در مراسم امضاي 
اين قرارداد گفت: نخســتين  بار است كه با يك شركت 
معتبر روســي قراردادي براي توسعه يك ميدان نفتي 

امضا مي شــود كه اميدواريم آخرين نباشــد. غالمرضا 
منوچهري، معاون شــركت ملي نفت ايران اظهار كرد: 

مذاكره براي توسعه 22ميدان نفتي در جريان است.
ميــدان مشــترك آبــان در ۳8كيلومتــري جنوب 
غرب شهرســتان دهلران و ميــدان پايــدار غرب در 
150كيلومتري شمال غرب اهواز و ۳5كيلومتري مركز 
فرآورشي چشــمه خوش در استان ايالم و مرز مشترك 
جمهوري اســالمي ايران و عراق قرار گرفته اند. توليد 
نفت كنونــي اين دو ميدان در مجموع ۳6هزار بشــكه 

در روز است. 

سرمايهگذاريروسيهدر2ميداننفتیايران

بهار؛شورزندگي
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 تئوری 
مرگ  هاوکینگ

پرونده زندگی و مرگ استيون هاوكينگ 
يادداشت هايی از:

كامران وفا، استاد فيزيك دانشگاه 
هاروارد و رضا منصوری، استاد 

فيزيك دانشگاه شريف

گفت و گو با پري صابري

در ضميمه آخر6و7 درباره 
نوروز، سفر و ... بخوانيد

14

روايتزندگيكوروش
در12پرده

آمار نشان مي دهد شمار قربانيان 
و مصدومان چهارشنبه ســوري 
نسبت به سال گذشته ۳0درصد 

كاهش داشته است.
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 صدمات
 چهارشنبه آخرسال  

کمتر  از پارسال

ادامه
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رفتنياماندن
برايمصلحتشهر

باگفتارهايياز:
غالمحسينكرباسچي
مهديچمران،عباسعبدي
پروانهمافي،حسينمرعشي
محمدساالري،ناهيدخداكرمي
تكليفاستعفا
اواسطفروردينمشخصميشود

همشهريبازتابهاياستعفاينجفيرا
بررسيميكند

 جريمه   40ميليارد ريالي دو        اپراتور
 به دليل افشاي اطالعات مشتركان 

افشاي اطالعات مشــتركان موبايل كه پيش از اين بارها از 
سوي همشهري پيگيري شده بود ســرانجام با تأكيد وزير 

ارتباطات به حفظ حريم شــخصي كاربران به نتيجه اي عملي رسيد.  سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي روز گذشته اعالم كرد كه 2 اپراتور تلفن همراه 
به دليل عدم اهتمام در حفظ اطالعات مشتركين مشمول پرداخت 40ميليارد 
ريال جريمه شده اند. گزارش هاي مشــتركين اپراتورهاي همراه اول و ايرانسل 
حاكي از آن بود كه هنگام اســتفاده كاربران از اينترنت همراه و ورود به برخي 

سايت ها، شماره مشتركين در اختيار سايت پذيرنده قرار گرفته است.

زيرساختهايالزم
براياشتغالزنانفراهمشود

مركز آمار ايران جزئيات رشد اقتصادي ايران در 9 ماه نخست 
سال 1۳96را منتشر كرد كه نشان مي دهد بخش كشاورزي 

ايران با يك درصد رشد، كمترين ميزان رشد را در 6سال گذشته تجربه كرده و 
خطر خشكسالي و كم آبي اقتصاد بخش كشاورزي كشور را تهديد مي كند. كند 
شدن موتور اقتصاد كشاورزي ايران البته باعث از دست رفتن اشتغال موجود و 
به دنبال آن سخت تر شدن معيشت كشاورزان و احتمال مهاجرت آنها به سمت 

شهرها و يا تغيير شغل آنها به سمت شغل هاي فصلي و گاه كاذب خواهد شد.

رشدكشاورزيآبرفت
رشد بخش كشاورزي ايران به يك درصد رسيده كه كمترين ميزان 

از سال 1۳91 تاكنون است

 معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده از راه اندازي
بانك اطالعاتي براي اشتغال زنان سرپرست خانوار خبر داد

مسئله اشتغال زنان ازجمله مســائلي است كه بارها و بارها بر 
آن تأكيد شده. زنان زيادي نيز عالوه بر مسئوليت هاي خود در 

خانه و تربيت فرزندان، پذيراي مسئوليت هاي اجتماعي هستند با وجود اين، تعداد 
زنان شاغل به نسبت مردان چندان زياد نيست و تعداد زيادي از زنان تحصيلكرده و 

متخصص همچنان منتظر به دست آوردن شغل مناسب هستند.

صفحه11
رابخوانيد

صفحه4را
بخوانيد

صفحه5را
بخوانيد

ادامه
درصفحه14
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