روزنامهاقتصادیصبح ایران

رییسجمهورترکیه
در سالروز كودتاي نافرجام  15ژوئيه :

انتقاد رییس سازمان انرژی اتمی از
دلواپسان؛

سر خائنان را
از تن جدا ميكنيم

برجام نمره قبولی گرفت
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سال چهاردهم شماره  16 3681صفحه قیمت 1000تومان

رییس مجلس در کنفرانس بینالمللی بودجهریزی انتقاد کرد؛

گرایشسوسیالیستیدراقتصادایران

یکی از بزرگترین و جدیترین چالشهای کنونی نظام اقتصادی کشور ،به مقوله
انضباط اقتصادی بر میگردد و الزم است تمام دستگاههای اجرایی و قانونگذار برای
دستیابی به این انضباط ،در سیاستها و برنامههای خود اهتمام ورزند؛ بيانضباطي

مالي و مشكالت اصلي اقتصاد كه در همريختگي و آشفتگي را برای نظام اقتصادی و
بازارهای پولی و مالی کشور در پی خواهد داشت ،بیشک به عنوان یکی از سدهای
بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی کشور نمایان خواهد شد .در این بین نظام بودجهریزی

3

اژهای در نشست خبری مطرح کرد؛

حسین فریدون دستگیر شد

2

فعال بازارهاي مالي بررسي كرد؛

معماي نوسان بورس

میتواند به عنوان یکی از مهمترین نمودهای انضباط یا بیانضباطی یک کشور تاثیر
خود را بر اقتصاد جامعه بگذارد .بودجهریزی عملکرد مدرنترین و بهترین سیستم در
استقرار نظام نوین بودجهریزی است و در نظامهای بینالمللی ...

5

سرپرست جديد ايراناير برنامههاي خود را اعالم كرد؛

ميزان زياندهي هما مشخص نيست

10

احياي برندهاي قديمي در حد وعده باقي ماند ؛

ارج همچنان سرگردان

گالیه وزیر از واقعی نبودن قیمت آب در کشور؛

گره اصلی در مدیریت مصرف

بيش از يكس��ال از تعطيل��ي كارخانه ارج
ميگذرد .در اين م��دت فقط بحث پيدا كردن
سرمايهگذار براي احياي اين واحد ...

7

از بادهای  ۱۲۰روزه تا سیل ویرانگر؛

فرهاد رهب ر رییس دانشگاه آزاد شد

بیتوجهیعمومی
نوبلوچستان
بهسیستا 

14

طرح اصالح قانون گذرنامه به نفع «زنان فرهیخته»
تقدیممجلسشد

پس از توفانهای  120روزه شن و خاک در
هرسالدراستانسیستا نوبلوچستانبهخصوص
مناطق زابل و زاهدان ...
14

تلخند

یادداشت

گریه کن گریه قشنگه!

نقش کفایت سرمایه
در جلوگیری از هجوم بانکی

میثم کریمی* -اگرچه در یک دهه اخیر بازار
سرمایه در ایران رشد چشمگیری داشته و توانسته
تامین مالی بنگاههای بسیاری ...

دارودسته نیویورکیها!

سياستدوپهلويفرانسهدرخاورميانه
دكتر صالحالدين هرسني*

رویترز

س��والي كه اين روزها مطرح ميشود ،اين
است كه آيا نبايد سازوكاري براي حفظ افرادي
چون خانم ميرزاخاني در كشور داشت؟ مقصود
از اين حرف اين اس��ت كه منابع مالي خاصي
براي افرادي كه بااس��تعداد هستند ،تخصيص
داده شود تا مهاجرت آنها كمتر شود يا انگيزه
بيشتري براي برگشت و زندگي در ايران داشته
باش��ند تا جامعه بيشتر از وجود آنها بهرهمند
ش��ود .در ارزيابي اين پيش��نهاد بايد به چند
نكته توجه كرد.
نكته نخس��ت آن اس��ت كه دول��ت نبايد
نخبهپ��روري را هدف اصلي خ��ود قرار دهد.
هدف سياس��تگذار بايد باالكش��يدن و بهبود
س��واد و مهارت متوس��ط جامعه باشد .صرف
هزينههاي س��نگين براي اينكه اقليت بسيار
معدودي به لحاظ علمي خيلي برجسته شوند،

عربستان تاثيرگذار اس��ت .البته دليل اصلي
تمايل پاريس به ح��ل بحران عربي همه آن
چيزي نيست كه ماكرون گفته است .پاريس
در تمام كش��ورهاي عرب حوزه خليجفارس
منافع دارد بنابراين به جهت استفاده حداكثري
از مطلوبيتهاي مناسبات اقتصادي و تجاري
با كش��ورهاي عربي خليجفارس خواهان حل
بحران عربي ش��ده اس��ت .بنابراين دليل اول
تماي��ل پاريس به حل بح��ران عربي رويكرد
اقتصادي دارد.
آنگونه كه از ش��واهد و قرائن مناس��بات
تج��اري پاريس با اين كش��ورها پيداس��ت،
فرانسه منافع اقتصادي اس��تراتژيك فراواني
در خليجفارس دارد .براي نمونه با قطر ،روابط
اقتصادي ديرينه دارد و ش��ركت توتال ،غول

توجيه اقتصادي ندارد .به جاي آن بهتر است
روي بهتر شدن آحاد جامعه كار كرد .اينگونه
نتيجه اقتصادي بيشتري حاصل ميشود.
نكت��ه دوم آن اس��ت كه بازده��ي اقتصادي
سرمايهگذاري دولت در مقاطع ابتدايي به مراتب
بيش��تر از مقاطع دانشگاهي اس��ت زيرا اثرات
اجتماعي بهبود آم��وزش در كودكان به مراتب
بيشتر از هزينههاي سنگين آموزش عالي است
ك��ه اتفاقا بخش كم��ي از جامعه از آن بهرهمند
ميش��وند .امروزه غالب اقتصاددانان بر اين باور
هستند كه بازده اجتماعي تحصيالت عالي بسيار
كم است و تحصيالت دانشگاهي بيشتر بازدهي
خصوصي براي خود فرد دارد.
نكته س��وم اين اس��ت كه بازدهي اقتصادي

انرژي فرانسه در پروژههاي نفتي و گاز طبيعي
قطر سرمايهگذاري هنگفتي انجام داده است.
مزيد بر آن ميسترال ،ناوگان هوايي و نظامي
س��اخت فرانسه اس��ت و اين كشور در عرصه
مناسبات تس��ليحاتي به ميزان  6/3ميليارد
ي��ورو جنگنده رافائلو تورنادو به قطر فروخته
اس��ت .همچنين فرانس��ه ش��ريك اقتصادي
بزرگي براي امارات محسوب ميشود .در وراي
مناس��بات تجاري فرانسه با كشورهاي عربي
خليجفارس يك نكته و مس��اله مهمتري نيز
پيگيري ميشود و آن ،تضميني براي افزايش
ارزش واحد يورو است كه در نوع خود ميتواند
عاملي براي به چالش گرفتن حفظ هژموني و
ارزش دالر باشد.
عامل ديگر تماي��ل پاريس به حل بحران

تحقيقات بني��ادي به مراتب كمتر از تحقيقات
كارب��ردي اس��ت و اقتصاد ما به ص��رف هزينه
روي تحقيق��ات كارب��ردي نيازمندتر اس��ت تا
تحقيقات بنيادي .در واقع فايده تحقيقات بنيادي
جهانشمول است و اتفاقا كشورهاي توسعهيافته از
يافتههايآنبهتراستفادهميكنند.بههميندليل
شايد اشكال نداشته باشد كه افراد توانمندي كه در
اين حوزهها ميخواهند كار كنند در دانشگاههاي
ممتازكشورهايتوسعهيافتهمستقرشوندوكشور
ما تنها روي پروژههاي كاربردي متمركز شود.
نكته آخر اين است كه در روال موجود اگر
كسي بخواهد براي ادامه تحصيل به خارج رود،
مبلغ نازلي را براي خريد مدرك و آزاد كردن آن
به وزارت علوم ميپردازد در حاليكه اين مبلغ

عربي ،رقابتي اس��ت كه فرانس��ه با آمريكا و
انگلس��تان در حوزه كش��ورهاي خليجفارس
دارد .شواهد و قرائن نشان ميدهند كه رويكرد
خاورميانهاي فرانس��ه با قدرتگيري فرانسه
اوالند در سال  2012تقويت شده است .حال
از آنجايي كه ماكرون تا حدودي ادامهدهنده
راهبرد اوالند در خاورميانه است ،تالش دارد
فضاي مناسبتري در اين منطقه براي پاريس
ايج��اد كن��د .اين راهبرد ماك��رون به معناي
افزايش حضور فرانس��ه در منطقه اس��ت كه
كمك ميكند فرانسه بتواند از خأل استعماري
به وجود آمده حداكثر استفاده را ببرد.
دس��ت آخر اينك��ه عامل كلي��دي تمايل
پاريس به حل بحران عربي ،تالشي است كه
قرار است از رهگذر آن ميان عربستان و قطر

ادامه نگاه نخست

به هيچ عنوان نشانگر هزينههايي كه آموزش
يك فرد براي كش��ور به دنبال داشته ،نيست.
بنابراي��ن بايد هزينههاي واقع��ي و به مراتب
بيش��تري از فرد دريافت ك��رد .در عين حال
بايد ادامه تحصيل افراد را تس��هيل و نبايد راه
ادامه تحصيل افراد مس��تعد در خارج از كشور
را سخت كرد .گزينه بهتر اين است كه سندي
مالي به ش��كل وثيقه نگه داشته شود كه اگر
كسي خواست بعد از تكميل تحصيالت عالي به
كشور برگردد اين سند مالي آزاد شود در غير
اين صورت فردي كه تصميم گرفته در خارج
از كشور زندگي كند و قاعدتا درآمد قابل قبولي
خواهد داشت ،ملزم ميشود مدرك خود را با
پرداخت پول كافي آزاد كند.

Asz9025@ gmail.com

موازنه ايجاد كن��د كه به معناي بازي موازي
و همس��ان در قبال دو رقيب شناختهش��ده
در مس��ايل منطقهاي است .در حالي كه اين
تالش پاريس با توجه به نقش اين دو كش��ور
عربي مورد بحث در تامين مالي و لجستيكي
گروههاي تروريستي از جمله داعش و جبهه
النص��ره و موضع يكس��ويه پاريس در
قبال تحوالت خاورميانه ،كمكي به حل
بحران عربي نميكند كه س��هل است
بلكه به معناي چوب حراج به ادعاهاي
دموكراتيك پاريس و نيز چشمپوشي از
واقعيتهاي منطقه خواهد بود.
* مدرس علوم سياسي و روابط
بينالملل
S.Harsani.k@gmail.com

تنظیف
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درخت بازي!

پديده ميرزاخاني و توسعه اقتصادي ايران

4

پديده ميرزاخاني و توسعه اقتصادي ايران

2

نگاه نخست

جنجال دخالت روسيه در انتخابات رياستجمهوري آمريكا باال گرفت؛

3

ب��ازي پش��ت
پ��رده ب��ه ي��ك
س��نت و پارادايم
ثابت در سياس��ت
خارج��ي فرانس��ه
تبديل شده است.
اين س��نت همانگونه كه در س��ابقه
دستگاه ديپلماسي اين كشور پيداست،
براس��اس احترام به اصول همزيستي
مسالمتآميز در سطح جهان و حسن
همج��واري و بيش��تر در جه��ت حل
بحرانه��اي ديپلماتيك به كار گرفته
ميش��ود .فرانس��ه در تازهترين اقدام
خ��ود ،اي��ن اصل و س��نت را در قبال
بحران عربي در دو سطح به كار بسته
اس��ت در سطح اول پاريس اين تالش
ديپلماتيك را از طريق س��ازوكارهاي
اعمال قدرت در اليزه و مشخصا امانوئل
ماكرون ،رييسجمهور وقت فرانس��ه
انجام ميدهد و سطح دوم اين تالشها
در س��ايه اقدامات س��ازنده دس��تگاه
سياست خارجي پيگيري ميشود .به
همين خاطر است كه امانوئل ماكرون
از آغ��از بحران عربي همواره مش��غول
مذاك��ره با امراي عرب��ي به ويژه ملك
سلمان ،پادشاه عربس��تان بوده است.
در همي��ن ارتب��اط ژان اي��و لودريان،
وزي��ر امور خارجه كه ب��ه عنوان وزير
دفاع دوران اوالند رابطه بس��يار خوب
اقتص��ادي -نظامي -سياس��ي و حتي
خصوصي با كشورهاي عربي داشت در
س��فر اخير خود به حوزه خليجفارس
درص��دد رايزني و برداش��تن گامهايي
براي حل بحران عربي است.
آنگونه كه ماكرون نيز اخيرا اظهار
داشته ،حل بحران عربي روي سه مساله
اصلي يعني ثبات كشورهاي عرب حوزه
خليجفارس ،جنگ عليه تروريس��م و
روابط برجسته پاريس با تمام كشورهاي
عرب حوزه خليجفارس و در راس آنها

13

علي سرزعيم -بيترديد درگذشت
خانم ميرزاخاني براي همه ايرانيان دردناك
بود .درگذشت يك ايراني موفق و اهل علم
كه موجب سربلندي همه ايرانيان به طور
خاص و همه زنان عالم به طور عام ش��ده
بود ،قطعا تاسفبار است .به راستي ميتوان
گفت كه «از شمار دو چشم يك تن كم -وز
ش��مار خرد هزاران بيش» .نكتهاي كه در
همه عكسهاي ايش��ان برجسته است ،لباسها و آرايش سادهاي است
كه جلب توجه ميكند و نش��ان ميدهد وقتي يك فرد واقعا اهل علم
ميش��ود و راه خود را پيدا ميكند ،ديگر زيبايي جسم و تظاهر زيبايي
برايش رنگ ميبازد و اين نماد خوبي است براي همه دختران و بانوان
ايران و جهان كه بدانند ميتوانند از كليشههايي كه زنان و مردان رواج
ميدهند و ميخواهند زنان صرفا يا بهطور عمده برحس��ب خصوصيت
زيباييشان قضاوت شوند ،فراتر روند و پا در عرصههايي از علم بگذارند
كه سابقا قلمروهايي مردانه قلمداد ميشد.
سوالي كه بالفاصله به ذهن ميرسد ،اين است كه وجود خانم ميرزاخاني
براي وضعيت اقتصاد ايران چه فايده و اهميتي داش��ته است؟ در پاسخ
به اين سوال بايد بين اثرات مستقيم و غيرمستقيم فرق قائل شد .اگر
بخواهيم ببينيم كه فعاليت علمي ايشان چه اثر مستقيمي روي بهبود
وضعيت اقتصادي ايران داشته است ،بايد به صراحت بگوييم هيچ .دليل
آن ،اين است كه او اوال در خارج از ايران فعاليت دانشگاهي و تدريس و
استاد راهنمايي و پژوهش خود را انجام ميداد .بنابراين اثر مستقيمي روي
ارزشافزوده بخش آموزش در اقتصاد ايران نداشتند .اگر ايشان در يكي از
دانشگاههاي ايران فعاليت ميكرد سهمي در ايجاد ارزشافزوده براي اقتصاد
ايران داشت .اما اين امر صرفا به اثرات مستقيم مربوط ميشود .اگر به اثرات
غيرمستقيم بپردازيم ،مساله فرق ميكند .در وهله اول اثرات او نمادين است
يعني وجود خانمي كه بتواند نشان دهد ميتوان از نظام آموزشي ايران
به باالترين رتبه علمي دست يافت ،اعتماد به نفس بااليي را در كل بانوان
و همچنين ديگر آقايان اين سرزمين ايجاد ميكند .به تدريج افرادي كه
در خود استعداد سراغ دارند ،استعدادشان را جدي خواهند گرفت و بذر
يأس و نااميدي كه متاسفانه در فرهنگ عمومي كشور بر روح افراد افكنده
ميشود ،كنار زده خواهد شد و همين امر زمينه رشد استعدادها را فراهم
خواهد كرد و در نهايت اقتصاد ايران بهرهمند خواهد شد.
ادامه در همین صفحه

هنرمندگرامي

سركارخانمسميراذكايي
با نهايت تاسف و تاثر مصيبت وارده را تسليت عرض
نموده و براي آن مرحوم مغفرت و براي بازماندگان صبر
مسالت داريم.
روزنامه جهانصنعت

آگهی فراخوان عمومی شماره  96/4-33ت

ش�رکت تهیه و تولید مواد معدنی در نظر دارد از طریق برگزاری فراخوان عمومی
متقاضیان واجد ش��رایط جهت جذب س�رمایهگذار به منظور استخراج ،فروش و
استحصال آنتیموان موجود در معادن لخشک و شورچاه را ارزیابی کیفی نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عالقهمند دعوت به عمل میآید از تاریخ
 96/4/24حداکثر تا س��اعت  16مورخ  96/5/3جهت کس��ب اطالعات بیشتر و تهیه اسناد فراخوان با در دست
داشتن معرفینامه به آدرس تهران ،باالتر از میدان ولیعصر ،روبهروی سینما استقالل شماره  1713برج جنوبی ،طبقه
ششم ،امور بازرگانی مراجعه و در صورت تمایل اسناد مذکور را به همراه مدارک اشاره شده در آن حداکثر تا تاریخ
 96/5/14در پاکت دربسته با ذکر موضوع فراخوان به دبیرخانه شرکت واقع در نیم طبقه آدرس فوق تحویل نمایند.
(تلفن تماس مسئول مربوطه )84813483

