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معاون اول رئیس جمهور  :برخی برای خریدن مسکن
در خارج ،بازار ارز کشور را برهم زدند

رئيسجمهور و معاون اول او روز چهارشنبه نسبت به التهابات ناشي
از افزايش قيمت ارز در كشور واكنش نشــان دادند .حسن روحاني،
رئيسجمهور در نخستين موضعگيري نسبت به نوسانات اقتصادي بخش ارزي ،سياست
اخير ارزي دولت را گامي مهم براي كاهش نگراني مردم ،توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي و
كاستن از ابهام و افزايش پيشبينيپذيري و امكان برنامهريزي آنان دانست.
صفحه 2را
بخوانيد

مقصدبعدينقدينگيسرگردان

الیور استون برنده
سه جایزه اسکار در
جشنواره بینالمللیفجر

همشهريسناريوهاياحتماليسرمايهگذاري در بازارها را
بررسي ميكند

2روز پس از فريز شــدن قيمت دالر آمريــكا روي 4200تومان با
تصميم دولت و حمايت بانك مركزي ،در حالي برخي خبرها از افت
تقاضا براي دالر حكايت دارد كه مشاهدات خبرنگار همشهري نشان ميدهد برخي افراد
تصميم گرفتهاند پولشــان را در ديگر بازارها بهويژه پيشخريد سكه بهار آزادي توسط
بانك ملي ايران سرمايهگذاري كنند .افزون بر اينكه اختالف نرخ ساير ارزهاي خارجي در
بازار آزاد با نرخ اعالم شده از سوي بانك مركزي همچنان وجود دارد ،هرچند روند قيمتي
ارزهاي خارجي در برابر ريال ايران روندي كاهشي پيدا كرده است.
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اعضای شورای عالی کار افزایش سایر
ســطوح مزدی کارگران در سال  ۹۷را
به میزان  ۱۰.۴درصــد به عالوه روزانه
 ۲۸۲۰تومان تصویب کرد.
به گزارش ایســنا ،در جلســه دیشب
شــورای عالی کار که با حضــور وزیر
کار و نمایندگان گروههــای کارگری
و کارفرمایــی برگزار شــد ،شــرکای
اجتماعی میزان افزایش ســایر سطوح
مزدی کارگران را بــا ترکیبی از درصد
و رقم ثابت تعیین کردند .بر این اساس
به پایهحقوق کارگران مشــمول قانون
کاری که دریافتی آنها بیش از ۹۳۰هزار
تومان رقم حداقل دســتمزد مصوب
شورای عالی کار در سال گذشته بوده
است ۱۰.۴ ،درصد به عالوه  ۲۸هزار و
 ۲۰۸ریال رقم ثابت اضافه خواهد شد.
همچنیــن پایهحقوق کارگــران برای
سال  ۱۹.۵ ،۹۷درصد افزایش پیدا کرد
تا حقوق کارگران از فروردین امسال با
افزایش  ۱۸۱هزار و  ۳۵۰تومان به یک
میلیون و  ۱۱۱هزار تومان برسد.
پایه ســنوات برای کارگــران قرارداد
موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش
از یک سال سابقه همانند سال گذشته
روزانه  ۱۷۰۰تومان تعیین شــد .حق
اوالد کارگران نیز به ازای هر فرزند زیر
 ۱۸سال  ۱۱۱هزار و  ۱۲۶تومان اعالم
شد .با توجه به آن که شورای عالی کار
در خصوص افزایش بن خواروبار و حق
مســکن کارگران مصوبهای نداشــت،
بر این اســاس حق مســکن کارگران
همچنان  ۴۰هزار تومان و بن خواروبار
 ۱۱۰هزار تومان در فیشهای حقوقی
کارگران اعمال خواهد شد.
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همشهري در گفتوگو با مسئوالن وزارت بهداشت
و تعدادي از شركتهاي بيمه بررسي كرد

خطر قطع درمان رايگان
بخشي از مصدومانتصادفاترانندگي

ترامپ در تويیتر روسیه را به حمله موشکی تهدید کرد
همشهری سناریوهای حمله احتمالی آمریکا به سوریه را بررسی میکند

شهرنامه

يادداشت

حوادث ترافيكي در كشــور ما يكي از عوامل مهم مرگومير است و
طبق آمارهاي رســمي هر ۳۳دقيقه يك نفر در كشور براثر سوانح
رانندگي جان خود را از دست ميدهد و 20برابر آن ،دچار مصدوميت و معلوليت ميشوند.
اين در حالي است كه سازوكار مناسب براي رسيدگي به مصدومان ناشي ازحوادث ترافيكي
ميتواند آمار مرگ ناشي از اين حوادث را كمتر كند.
صفحه 4را
بخوانيد

15

يادداشت

پنجرههاي موسيقي

گفتوگو با استاد نادر مشایخی؛
موزيسين نامدار درباره ظرفيتها
و گونههاي متنوع موسيقي
15

نبرد چهره به چهره
فیسبوکوکنگره

زاکربرگ
اعتماد به نفس
و وعده تغییرات برای جلوگیری از
نقض حریم خصوصی ،قیمت
سهام فیسبوک را افزایش داد

يادداشت

ابراهيم اميني ،نايبرئيس شوراي شهر تهران

كورش فخر طاولي ،تحليلگر مسائل آفريقا

حسين رويوران ،كارشناس مسائل خاورميانه

داود هرميداس باوند  ،تحليلگر مسائل بين الملل

گذر از پيچ خطرناك

سؤاالتيدربارهسفرظريفبهآفريقا

روسيه تا كجا در سوريه ميايستد؟

چشم انداز حمله احتمالي آمريكا

 2يا 3سال قبل در مراسم روز آفريقا در تهران ،يكي از وزراي امروز كشورمان كه در كسوت
معاونان رئيسجمهور قرار داشــت ،در سخناني در برابر ســفرا و نمايندگان كشورهاي
آفريقايي ،از آمادگي ايران براي كمك به مقابله با داعش در آفريقا ســخن گفت .بعد از
سخنان وي سفير يك كشور آفريقايي بهعنوان مقدم السفرا ،پشت تريبون حاضر شد و
در عين غافلگيري رونوشت يك تفاهمنامه همكاري را كه همين مقام ايراني حدود پانزده
شانزده سال قبلتر در كسوت وزير متولي كميسيون مشترك ،با كشورش امضا كرده بود
به حضار نشان داد و گاليه كرد كه حتي بند اول اين تفاهمنامه بعد از اين همه سال اجرايي
نشده است و «حاال شما از مقابله با داعش سخن ميرانيد ».واقعيت تلخ روابط اقتصادي با
قاره پر ظرفيت آفريقا ،همين امضاي تفاهمنامهها و دادن وعدههاي بسيار در دولتهاي
پي در پي و نبود اراده جدي و ساختارمند در داخل براي تحقق آنهاست .ترديدي نيست
كه قاره آفريقا آخرين بازار موجود براي صادرات احتمالــي كاالهاي توليدي در ايران و
همچنين خدمات فني و مهندسي اســت كه در آن با وجود رقباي قديم و جديد ،اعم از
استعمارگران سابق و اقتصادهاي نوخاسته مانند چين ،هند ،تركيه و آفريقايجنوبي ،هنوز
محصوالت ايراني داراي مزيت رقابتي هستند .از اين ديدگاه در نگاه يك مخاطب عام ،سفر
جواد ظريف به سنگال و ناميبيا ،مايه خرسندي است و شايد اين اميد را برانگيزد كه در
زمانهاي كه ارزش پول ملي در برابر ارزهاي اصلي در دنيا پيوسته آب ميرود ،شايد توسعه
صادرات بتواند اندكي از بار سرريز محصوالت خاك خورده را در انبارهاي توليدكنندگان
و سازندگان ايراني كاهش دهد .اما اگر از نگاهي كارشناسيتر به اين مهم توجه كنيم ،به
ياد ميآوريم كه بهعنوان مثال براي صادرات به همين سنگال ،دوسوم هزينه تمامشده
محصول صرف حمل آن ميشود ،زيرا ايران خط كشتيراني مستقيم با غرب آفريقا ندارد و
در همه اين سالها كاري براي آن نشده است؛ از همين ديدگاه ،همچنين ميتوان به موارد
متعدد نبود سياستگذاري ساختاري در قبال آفريقا و بسنده كردن به اقدامات مقطعي مثال 
براي گرفتن فالن رأي در شوراي حقوق بشر ،به نبود قوه كارشناسي مطلوب و كاركشته
در سفارتخانههاي متعدد ايران در آفريقا براي باز كردن راه به روي بخش خصوصي ،نبود
ساختار مطلوب روابط بانكي و مالي و خيلي نبودهاي ديگر اشاره كرد كه سفر وزير امور
خارجه كشورمان را در نگاه يك اهل فن ،صرفا «يك سفر ديگر براي انجامشدن و تكميل
كردن سوابق ســفرهاي وزير» جلوه ميدهد و بس؛ واقعيت اين است كه در 40سالگي
جمهوري اسالمي ،چه بخواهيم چه نخواهيم ،كشورمان در بزنگاههاي متنوعي در عرصه
داخلي و روابط خارجي قرار گرفته اســت كه مجبوريم براي آنها تعيين و تكليف كنيم.
اي كاش خبرنگاري  -كه نداريم  -از آقاي ظريف عزيز سؤال كند سفر قبليشان به گينه
كوناكري و صد وعده خوبان در ارتباط با اين كشور به كجا رسيد و چرا هنوز كميسيون
مشترك دو كشور برگزار نشده اســت؟ چرا كميسيون مشترك ايران و ساحل عاج  -كه
حجم اقتصادياش دستكم هفت برابر سنگال است-مرتبا به تعويق ميافتد؟ چرا قرارداد
نزديك سي ساله ايران و گينه كوناكري براي انتقال بوكسيت به ايران متحقق نشده است؟
و چراهاي ديگر .حيف كه خبرنگاري نداريم كه اين سؤاالت را از وزير محبوب مان بپرسد.

اسرائيل از طريق آسمان لبنان به پايگاه هوايي تي  4-سوريه در استان حمص حمله
كرده است .اين پايگاه نه در مناطق مرزي ســوريه با لبنان  ،بلكه در منطقهاي در
نزديكي پالميرا قرار دارد .حمله موشكي اسرائيل به تي 4-بهمعناي باال رفتن برد
حمالت اسرائيل در خاك سوريه است.
پس از سقوط هواپيماي اف16-اسرائيل بهدســت نيروهاي دولتي سوريه  ،عمال 
حمالت هوايي صهيونيســتها متوقف شــده بود .ميتوان گفت بــا اين حمله  ،
اسرائيل سعي دارد اندكي از اعتبار از دست رفته خود را احيا كند .بهعبارتي  ،اقدام
اسرائيل در حمله به پايگاه هوايي تي   ،4-پيش از هر چيز قدرتنمايي دوباره رژيم
صهيونيستي در صحنه جنگ سوريه است .اين احتمال وجود دارد كه دولت سوريه
براي جلوگيري از حمالت بيشتر اســرائيل به خاك خود  ،اقدام به نصب يا تقويت
سيستم دفاع موشكي در مرز با لبنان كند؛ سيستمي كه احتماال از سوي روسيه در
اختيار دمشق قرار خواهدگرفت.
اسرائيل ادعا كرده اســت كه پايگاه تي 4-در اختيار سپاه قدس است و نيروهاي
ايراني از طريق اين پايگاه هواپيماهاي بدونسرنشين خود را هدايت ميكنند .از
اين منظر  ،حمله به تي 4-را بايد پيامي براي ايران هم تلقي كرد .اين رفتار اسرائيل
در ادامه تهديدهاي قبلي رژيم صهيونيســتي قرار ميگيرد كه خواستار برچيدن
پايگاههاي ايراني در خاك ســوريه است .دمشــق اما با هدف قرار دادن جنگنده
اسرائيل در حمله قبلي اين رژيم به خاك سوريه نشان داد كه ديگر قصد ندارد در
مقابل اينگونه حمالت ساكت بنشيند .بدون ترديد  ،حمله ديروز هم از سوي دولت
سوريه يا نيروهاي مقاومت بيپاسخ نخواهد ماند.
از سوي ديگر حمله اسرائيل به خاك سوريه را ميتوان يك حمله نيابتي نيز دانست.
آمريكا طي روزهاي اخير با متهم كردن دولت سوريه به حمله شيميايي به دوما  ،
اعالم كرده به اين حمله پاســخ خواهد داد .همزماني اقدام اسرائيل با تهديدهاي
آمريكا نشان ميدهد اين حمله با موافقت آمريكاييها انجام شده است .پيش از اين
تصور ميشد آمريكا در تالفي حمله شيميايي دوما  ،دمشق را هدف قرار دهد اما
پس از آنكه رئيسجمهور روسيه اعالم كرد حمله به دمشق  ،حمله به روسيه تلقي
ميشود و با پاسخ روسيه روبهرو خواهد شــد  ،اكنون بهنظر ميرسد آمريكاييها
ترجيح دادهاند براي دوري از تقابل نظامي با روسيه  ،از اسرائيليها بخواهند بخشي
از خاك سوريه غيراز دمشق را هدف قرار دهند.
اما روسيه تا كجا در مقابل حمالت اسرائيل در سوريه صبوري خواهد كرد؟ به هر
حال باال رفتن برد حمالت هوايي صهيونيستها در سوريه ميتواند براي روسيه
هم يك تهديد بهحســاب آيد .بهخصوص اينكه پايگاه هوايي تي 4-جايي ميان
دمشق و شــهر الذقيه قرار گرفته كه ميزبان پايگاه دائمي روسيه در سوريه است.
ميان مسكو و تلآويو توافقي وجود دارد كه اسرائيل هيچگاه منافع دولت روسيه در
سوريه را تهديد نكند و حمالتش در خاك سوريه در نزديكي پايگاههاي نيروهاي
نظامي روسيه انجام نشود .اكنون برداشــت دولت روسيه از اين حمله بسيار مهم
است .اگر برداشــت روسها اين باشــد كه افزايش برد حمالت اسرائيل در خاك
سوريه  ،تهديدي براي روسيه است  ،مسكو قطعا به اســرائيل تذكر خواهد داد و
شايد حتي كار به تهديد هم بكشد .بهخصوص اينكه براساس اطالعاتي كه در دست
است  ،ميدانيم كه در پايگاه هوايي تي   ، 4-نيروهاي روسيه هم مستقر هستند.
در غيراين صورت باز بايد منتظر ادامه حمالت اينچنيني رژيم صهيونيســتي در
خاك سوريه بود.
واقعيت اين است كه روسيه را نميتوان بخشــي از محور مقاومت دانست .محور
مقاومت داراي يك تضاد تعريف شــده با اسرائيل است اما روســيه به هر حال با
اسرائيل داراي روابط رسمي است .دو طرف ســفير مبادله كردهاند و بخش قابل
توجهي از جمعيت اســرائيل  ،روستبار هســتند .نبايد فراموش كرد كه روسيه
همپيمان ايران و سوريه اســت اما همپيمان عليه نيروهاي تكفيري و تروريستي  ،
نه رژيم صهيونيستي.

شوراي پنجم  ،پس از بررسي برنامههاي كانديداهاي مختلف شهرداري تهران با
اجماع 21نفره آقاي نجفي را بهعنوان شهردار انتخاب كرد؛ انتخابي كه با درنظر
گرفتن ســابقه مديريتي ايشــان بهخصوص در عرصه برنامهريزي و همچنين
حضور 6ساله در شوراي شهر تهران صورت گرفت.اهتمام همه اعضا بر اين بود
كه با وجود نقدهايي كه برخي از دوستان در مواردي داشتند  ،آقاي محمدعلي
نجفي 4سال مديريت شــهري را برعهده داشته باشــند .اصليترين دليل هم
مشخص بود :برنامهريزي منســجم براي حل مشكالت اصلي پايتخت ازجمله
آلودگي هوا  ،ترافيك و ايرادات وارد بر سيستم اداري شهرداري  ،شفافسازي و
مبارزه با فساد .قضيه وقتي جالب ميشــود كه به گواه بسياري از كارشناسان و
تحليلگران موفقيتهايي در اين زمينهها حاصل شد .انصافا اگرچه مدت زمان
7-6ماهه فرصت زياد و مناسبي براي ارزيابي كارنامه آقاي نجفي و تيمش نيست
اما در اين مدت كوتاه توانستيم همراه با ايشان از يكپيچ خطرناك گذر كنيم؛
بهخصوص در عرصه مالي موفقيتهاي بزرگي حاصل شد .براي روشنتر شدن
قضيه ميتوان مواردي را بيان كرد.
هنگامي كه ما مسئوليت را برعهده گرفتيم  ،موجودي شهرداري تهران
13 1ميليارد تومان بود؛ درحاليكه ماهانه بايد 600ميليارد تومان حقوق
پرداخت ميشــد و 200ميليارد هزينه جاري مثل هزينههاي تلفن  ،برق و...
پيشروي مديريت شهري قرار داشت.
براساس آنچه از اليحه درآمدي مديريت شــهري پيشين برميآمد و
 2زماني كه در شــهريور عهدهدار مسئوليت شــديم  ،بيش از 60درصد
درآمدهاي پيشبيني شده  ،محقق شده بود .با وجود اين  ،از يك طرف با همراهي
شــهروندان و از طرف ديگر با تالش آقاي نجفي و تيم همراهشان  ،تا آخر سال
96.5درصد درآمدي اليحه بودجه 96محقق شد.
در تأمين هزينههاي جاري و ادامه مسير پروژههاي نيمهتمام  ،مشكالت
 3عمدهاي از ســر راه برداشــته شــد؛ آنچنان كه در پايان سال گذشته
چندصدميليارد تومان در حســاب پس انداز شــد كه ميتوانست كمك قابل
توجهي در انجام كارها بهحساب آيد.
6هزار ميليارد تومان از بدهي 52هزار ميليارد توماني مانده از مديريت
 4قبلي در مدت كوتاه 7ماهه پرداخت شد.
و اينها همه موفقيتهايي است  ،كه صرفا در عرصه انضباط مالي و شفافيت رخ
داد .بنابراين نوع مديريتي كه شاهد بودهايم قابل چشمپوشي نيست.
ناگفته نماند كه در اين زمان در بخش حملونقل عمومي هم شورا مصوبات خوبي
داشته و هم با همكاري و تعامل شكل گرفته بين مديريت شهري و دولت  ،اميد
بسيار شكوفه زده است .در واقع براي بهره از فاينانس در راستاي تأمين واگن و
حملونقل ريلي و انتشار اوراق مشاركت در اين خصوص  ،بستر مورد نياز بهوجود
آمده و نبايد از آن غافل شــد .بهعبارتي اين موارد چشمانداز خوبي را در عرصه
حملونقل ريلي شهري به شهروندان نشان ميدهد .موردي كه ميتواند باعث
استفاده از ظرفيت حداكثري مترو شود چراكه در وضعيت فعلي  ،مترو گنجايش
جابهجايي 7ميليون نفر را روزانه دارد اما بهخاطر محدود بودن تعداد واگنهاي
مورد استفاده  ،تنها كمي بيشتر از 2ميليون نفر امكان سفر روزانه را دارند .البته
كه اين ازجمله مشكالت جهان سوم به شمار ميرود چراكه ابتدا پروژهاي افتتاح
ميشــود ولي توان بهرهبرداري 100درصدي از آن وجود ندارد؛  درصورتي كه
به موازات آن پروژه ديگري افتتاح ميشود و همين اتفاق براي آن نيز ميافتد.
با اين تفاسير بايد گفت كه در مديريت شهري ريلگذاري خوبي صورت گرفته؛
مثال براي تحقق هدف شفافسازي و مبارزه با فساد  ،
ادامه
در صفحه3
با برقراري يكسامانه هوشمند  ،قراردادهاي بيش از
يكميليارد تومان در دسترس عموم شــهروندان در فضاي مجازي قرار گرفته
تا مردم بدانند پروژهها چگونه منعقد شدهاند و در چه وضعيتي بهسرميبرند.

واردات كاالها به صورت تجاری
بدون ثبت سفارش ممنوع شد
هيأت وزيران در جلسه ديروز  خود  به منظور ساماندهي و مديريت بازار ارز تصويب
کرد كه واردات كليه كاالها به صورت تجاری به كشــور اعم از مناطق آزاد تجاري-
صنعتي و ویژه اقتصادی و ساير مبادي ورودي بدون ثبت سفارش ممنوع است.
براســاس مصوبه هيأت وزيران ،ارز مورد نياز كليه كاالهاي ثبت ســفارش شده و
خدمات از طريق سيســتم بانكي و صرافيهاي مجــاز در چارچوب مقررات بانك 
مركزي تأمين خواهد شد.همچنين واردات بدون انتقال ارز صرفا در چارچوب قانون
مقررات صادرات و واردات و ماده   38آییننامه اجرایی آن مجاز است.

شرايط منطقه در پي حمالت رژيم صهيونيستي به سوريه و احتمال حمله نظامي آمريكا
به اين كشور در شرايط نگرانكنندهاي قرار گرفته است؛ حملهاي كه آمريكا تحت عنوان
اقدامات تنبيهي عليه سوريه تدارك ديده است در پي اتهامات مربوط به استفاده دولت
سوريه از سالح شيميايي در منطقه دوما مطرح شده است؛ ادعايي كه از سوي دمشق و
متحدانش رد شده است .با اين حال آمريكا با اين دستاويز در تالش است تا اتحاديه اروپا
را با خود براي سازماندهي حمالت موشــكي و هوايي به سوريه همراه كند .تأييد ادعاي
استفاده از سالحهاي شيميايي توسط دولت سوريه از ســوي اتحاديه اروپا ميتواند در
اصل تصميمگيري آمريكا براي انجام حمالت و نيز ميزان همراهي و مشاركت كشورهاي
اروپايي در حمله به سوريه مؤثر باشد.
از طرف ديگر ،سطح حمالت احتمالي آمريكا به ســوريه دقيقا مشخص نشده است اما
ظن غالب اين است كه آمريكا تعدادي از پايگاههاي نظامي و دولتي در سوريه را بهعنوان
اهداف حمالت خود تعيين كرده باشد .در صورت عملي شدن تهديدات آمريكا براي حمله
به سوريه ،واكنش و رويكرد ايران و روسيه نسبت به اقدامات آمريكا بسيار مهم است كه
بخواهند براساس خرد و تدبير سياســي با اين چالش مواجه شوند .اينكه آمريكا بخواهد
مواضع روسيه را در ســوريه مورد هدف قرار دهد دور از نظر است .از سوي ديگر ،تقابل و
مواجهه مستقيم روسيه با حمالت موشكي و هوايي آمريكا نيز قابل پيشبيني نيست و
بعيد است كه شاهد واكنش گسترده و مستقيم روسيه به اين حمالت باشيم .اين امكان
وجود دارد كه روسيه براي ساقط كردن موشــكهاي آمريكايي ،از سامانه ضدموشكي
مستقر خود در سوريه بهصورت محدود استفاده كند .اما اگر حمالت احتمالي آمريكا در
قالب حمالت هوايي از طريق هواپيما صورت بگيرد ،بعيد است كه روسيه بخواهد خود را
در رويارويي مستقيم با آمريكا قرار بدهد.
مســئله ديگري كه در ارتباط با حمله احتمالي آمريكا به ســوريه وجود دارد ،موضوع
پايگاههايي است كه ايرانيان در آنجا حضور دارند و ممكن است مورد اصابت موشكهاي
آمريكايي قرار بگيرد .نحوه مواجهه ايران با اين مســئله بســيار مهم است .اين مواجهه
نيازمند خرد و تدبير سياســي اســت و ايران نيز همانند روســيه ،ضمن محكوم كردن
هرگونه اقدام آمريكا عليه ســوريه از مواجهه مســتقيم با حمالت آمريــكا خودداري
ميكند و اقدامات آتي خود را بر مبناي آرايش سياســي و بينالمللي حاكم بر ســوريه
تنظيم خواهد كرد.

