
هادي حق شناس
كارشناس اقتصادي

دستاورد دولت يازدهم 
بازگشت اقتصاد به ريل

ش��ايد يكي از مزاياي مناظره در س��ال 
1392، اين نكته ب��ود كه هر دو جريان 
سياسي كشور و كانديداها سر يك موضوع تفاهم داشتند 
و وحدت نظر آنها آش��كار بود؛ طرفين قبول داش��تند 
دولت هاي نهم و دهم اقتصاد كش��ور را ب��ه لبه پرتگاه 
بردند. اين واژه از قضا به كانديداهاي اصولگرايان مربوط 
بود و واقعيت مطلب هم همين بود. در سال هاي 1391 
و 1392 به يك باره قيمت ارز سه برابر شد، مسكن، سكه 
و بسياري از بازارهاي ديگر در تالطم بودند، تورم نقطه به 
نقطه به 45 درصد در شهريور 1392 رسيد و همين طور 
بيكاري دو رقمي ش��د. همچنين رشد اقتصادي در دو 
سال پياپي منفي شد. اگر بخواهيم وضعيت شاخص هاي 
كالن و ثبات بازارها را در سال 1392 بررسي كنيم، شايد 
بتوان گفت ايران در سال هاي جنگ تحميلي نيز با چنين 
مشكالتي رو به رو نبود. بنابراين در توصيف شاخص هاي 
اقتصادي، ش��اخص فالكت كه مجموع نرخ بيكاري و 
نرخ تورم است در آخرين سال دولت دهم به بيش از 50 
درصد رسيد. اكنون در سال 1396 اوضاع چطور است؟

نخس��تين نكته عبارت از اين اس��ت كه ثبات بر بازارها 
حاكم است، يعني مردم نگران اين نيستند كه مختصر 
پس اندازي كه دارند، آيا به دليل تورم نابود خواهد ش��د 
يا خير؟ ديگر مجبور نيس��تند اين پس ان��داز را صرف 
خريد ارز و سكه كنند. محيط اقتصاد كالن به آرامشي 
رسيده كه مي تواند به اينجا ختم شود كه بخش واقعي 
اقتصاد تقويت ش��ود، نه س��وداگري و داللي. عالوه بر 
اين متغيرهاي كالن اقتصادي، پس از 26 س��ال براي 
نخستين بار امسال در حالي شروع شد كه رشد اقتصادي 
ب��االي هفت درصد و نرخ تورم تك رقمي آغازگر س��ال 
باش��د. يادمان نرفته در س��ال 1392 اوضاع به مراتب 
متفاوت بود و اقتصاد ايران موتورش خاموش شد ولي پس 
از چهار سال موتور اقتصاد روشن است. گرچه مي توان 
گفت سوخت موتور از محل فروش نفت بوده ولي نبايد 
فراموش ش��ود نفتي كه در س��ال 1395 فروخته شد، 
كمتر از يك سوم سال 1390 بود. آنچه امروز برخي ادعا 
مي كنند كه اقتصاد در ركود اس��ت، بايد مدنظر داشت 
كه با تعريف علمي مغاير اس��ت. هنگامي كه سه فصل 
پياپي اقتصاد رشد مي كند، به معناي عدم ركود است. 
همچنين كاهش نرخ تورم ناكارآمدي برخي مديران را 
نشان مي دهد، در هنگام تورم بعضي از مديران نياز نبود 
كه خود را براي كس��ب درآمد به آب و آتش بزنند چون 
تورم به خودي خود ارزش دارايي ها را چند برابر مي كرد 
و از اين محل ناكارآمدي جبران مي شد اما وقتي اقتصاد 
ت��ورم تك رقمي دارد و اگر اين نرخ به ارقامي مانند يك 
يا دو درصد برسد، آنگاه ارزش افزوده يا سود بنگاه هاي 
اقتصادي به طور كلي بايد از طريق افزايش كارايي باشد 
و نه يك بساز بفروش از محل افزايش قيمت كاالها ظرف 
دو سال از راه ساخت و ساز به درآمدهاي افسانه اي دست 
يابد. عالوه بر اين مديران بنگاه هاي اقتصادي با توجيه 
اينكه تورم وج��ود دارد، محصوالت خ��ود را چند برابر 
قيمت بفروشند. بهانه تورم، بهانه ناكارآمدي تعدادي از 
بنگاه ها بود. يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي اين دولت 
كه اميدواريم استمرار يابد كنترل نرخ تورم بود كه اين 
نرخ صرفا ناكارآمدي بنگاه ها را پوش��ش نمي داد، بلكه 
ناكارآمدي بازار پول را هم پوشش داد. بازار پول ايران با 
نرخ سود بيش از نرخ تورم كه توجيه ظاهري هم داشت 
عمال بازار پول را هم ناكارآم��د مي كرد و به جاي اينكه 
نقدينگي از بازار پول به س��مت بخش واقعي اقتصادي 
برود، به زبان بسيار ساده، بخشي از نقدينگي صرفا بين 
بانك هاي دولت��ي و خصوصي جابه جا مي ش��د. اين از 
عوارض مهم تورم هاي افسارگسيخته در اقتصاد ايران 
بود. ش��ايد به همين دليل بود كه اين تعداد بانك هاي 
خصوصي بيش از س��وپرماركت ها شعبه زدند. اگر اين 
دولت فقط از ميان چهار بازار، كار، كاال، س��رمايه و پول 
تنها همين مورد آخر را اصالح كند و شاخص هاي پولي 
كه عبارت است از نرخ تورم، سود، نقدينگي و رشد پايه 
پول اصالح شود، نه تنها ساير بازارها اصالح مي شود بلكه 
به كارآمدي بخش واقعي اقتصاد هم ياري مي رس��اند و 
درنهايت بحث ربا كه دغدغه متدين ها هست، نيز رفع 
خواهد شد. به نظر مي رسد دولت دوازدهم در شرايطي 
در سال جاري اس��تقرار پيدا مي كند كه بهترين بستر 
ب��راي اجراي برنامه هاي دولت فراهم ش��ده اس��ت. به 
عبارت ديگر، در چهار سال گذشته اقتصاد ايران به ريل 
اصلي خود بازگشته و اكنون كافي است دولت دوازدهم 
ب��ا انتخاب مديران متبحر، قوي و پر ان��رژي راه را ادامه 
دهد. ذكر اين نكته ضروري است كه طبعا انتظار مردم 
و كارشناس��ان از دولت يازدهم بيش از وضعيت فعلي 
بود؛ انتظار اين بود نرخ بيكاري هم تك رقمي ش��ود، از 
شرايط پسابرجام بهتر استفاده شود، تصور مي شد بخش 
مسكن بيش از چهار سال در ركود نماند، مطالبه اين بود 
كه بخش معدن وضعيت مطلوب تري پيدا كند و شاهد 
خام فروشي نباش��يم؛ اما در مقايسه نسبي چهار سال 
دولت يازدهم با هشت سال قبل از آن شرايط را مي توان 

مطلوب ارزيابي كرد. 

تيترهاي امروز نگاه روز

 عباس عبدي در گفت وگو با »  اعتماد« 
  مهم ترين احتماالت انتخابات ، آمدن يا نيامدن
 رييسي وپايگاه راي روحاني  را تحليل مي كند

برد انتخاباتي 
رييس جمهور 

اميرهاشم دهقانی
2

جبهه مردمي نيروه��اي انقالب اس��المي اين روزها 
دومين غربالگري انتخاباتي خ��ود را انجام مي دهد تا 
در عرصه انتخابات رياست جمهوري رو در روي حسن 
روحان��ي قرار بگي��رد. اگر چه هر چه بيش��تر به زمان 
انتخابات نزديك مي ش��ويم اختالفات و س��ردرگمي 

جن��اح راس��ت در معرفي نام��زد واحد 
آشكار تر مي ش��ود. مصطفي ميرسليم، 
كانديداي م��ورد حمايت حزب موتلفه و 
س��عيد جليلي نام هاي شان در نخستين 
غربالگ��ري اصولگراي��ان خ��ط خورد؛ 
دو نام��زدي كه ب��راي ماندن ت��ا زمان 
انتخابات آمده بودن��د و حاال به تصميم 
تصميم گي��ران جمن��ا خيل��ي زود بايد 

كوله بارش��ان را جمع كنند و از صحنه انتخابات كنار 
بروند. در ميان نام هايي كه هنوز در ليست باقي مانده اند 
نامي كه بيشتر از بقيه شنيده مي شود، ابراهيم رييسي 
است. عباس عبدي، فعال سياسي اصالح طلب معتقد 
است كه س��راغ گرفتن اصولگرايان از رييسي به منزله 
اعالم شكست اين جريان سياسي است. گزينه اي كه تا 
به حال ارتباط تشكيالتي و سازمان يافته اي با اصولگرايان 
نداشته است. او همچنين معتقد است كه 
حضور رييس��ي در انتخابات آتي و اجماع 
اصولگراي��ان بر مح��ورش انتخاب��ات را 
دو قطبي مي كند. اين فعال سياسي بيان 

مي كن��د ك��ه دو قطبي 
ش��دن انتخابات به نفع 

شور انتخاباتي و در نهايت به نفع سبد راي 
حسن روحاني است. 

گروه احزاب

دادستان كل كشور: 
تعدادي از ادمين ها 

آزاد مي شوند 

اظهارات مسووالن دولتي 
و قضايي در مورد مديران 

بازداشت شده تلگرام

وزير اطالعات: دولت با 
بازداشت ها مخالف است
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انصراف از كانديداتوري
 حمله به روحاني
 محمدباقر قاليباف

  در بيانيه اي گفت كه از 
 تالش براي رياست جمهوري
 دست كشيده است

 تقلب علمي 
جرم تلقي مي شود

»اعتماد« مصوبه كميسيون
 حقوقي و قضايي مجلس را بررسي كرد

هوسرل در ايران

8 آوريل 1859، سالروز تولد 
بنيانگذار پديدارشناسي

 خروج بانوان 
از مسير اصلي

 دوي بين المللي پارس
 تغيير مسير داد

تئاتِر صادق با مخاطب

سه كارگردان تئاتر از داليل 
استقبال تماشاگران گفتند

پرداخت يك سوم سهم 
مالي درياچه

مديردفتر برنامه ريزي و تلفيق 
ستاد احياي درياچه اروميه:

نصيرزاده: خطري 
 پرسپوليس را 

تهديد نمي كند

 گزارش »اعتماد« از احتمال
 كسر امتياز از پرسپوليس
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رييس كل بانك مركزي: معاون حقوقي رييس جمهور: 

يك كشته و 17 مصدوم در زلزله مشهد

زلزله دل و زندگي خراساني ها را لرزاند

دروغ پردازي كار بعضي مراكز خاص است مردم كاالهاي گران مي خرند

14

4 2

دعوت به همكاري
يك مؤسسه مطبوعاتي معتبر

جهت تكميل كادر بازاريابي خود
به چند كارشناس فروش و بازارياب مجرب 

با حقوق مكفي و بيمه نيازمند است.

ساعت تماس: 9 تا 17

شماره تماس: 66429409

درگذشت مادرگراميتان را تسليت گفته ، براي آن مرحومه غفران 
و آمرزش الهي و براي شما و بازماندگان صبر و سالمتي آرزومنديم .

جناب آقاي   محمد علي زم              

 الياس حضرتي، علي حضرتي

مصيبت وارده را تس�ليت گفته ، ما را در غم 
خود شريك بدانيد.

جناب آقاي حسين غالمي

الياس حضرتي -  عليرضا خلقت دوست

داعش در پايان راه
فيلمي كه داع��ش عليه اي��ران تهيه و 
منتش��ر كرده اس��ت را ديديد؟ به نظر 
مي رس��د كه اين فيلم بهترين س��ند در دف��اع از ايران 
است. چرا؟ داعش پيش از اين نيز فيلم هاي مشابه عليه 
برخي ديگر از كشورها ساخته بود ولي هيچ كدام از آنها با 
ابهاماتي كه اين فيلم با آن مواجه شده، روبه رو نشدند. در 
تمام آنها افرادي كه سخن مي گويند با زبان مخاطب مورد 
نظرشان حرف مي زنند. اگر انگليسي صحبت مي كردند، 
به لهجه اصيل انگليسي يا امريكايي بوده. اگر به فرانسوي 
سخن گفته اند، با لهجه فرانسوي ها فرق چنداني نداشته 
اس��ت. به زبان عربي كه كامال مسلط هستند. اگر براي 
تركيه فيلم بسازند به اندازه كافي افرادي از اتباع ترك در 
آنها هست كه با تركي استانبولي پيام دهند. و جالب تر از 
زبان، آشنايي آنان با وضع كشور مورد خطاب آنان است. 
بنابر اين تاكنون كمتر ديده ش��ده كه اطالعات عجيب 
و غريب درب��اره جامعه مورد نظر بدهند و براي محكوم 
كردن دولت هاي مقاب��ل خود به ارايه اس��تدالل هاي 
عجيب و غريب و ساختگي نيازي نداشتند؛ ولي در اين 
فيلم نش��ان دادند كه براي متهم كردن ايران و به قول 
خودشان فارس ها يا ش��يعيان، شواهد عجيب و غريب 
و نيز س��اختگي را در كنار يكديگر قرار دادند. به عالوه 
بخش مهمي از حمالت خود را متوجه اهل سنت داخل 
ايران نمودند و اين برخالف هدفي بود كه ادعا مي كردند 
در مقام دفاع از اهل سنت هس��تند. با وجود همه اينها 
مهم ترين نكته اين ويديو نداش��تن ي��ك نفر ايراني در 
مجموعه خودشان است، تا حداقل با زبان فارسي آنقدر 
آش��نا باشد كه مخاطب ايراني، او را به عنوان يك ايراني 

بشناسد. 
بارها اين پرسش طرح ش��ده كه چرا داعش در تركيه و 
حتي عربستان قادر به انجام عمليات تروريستي بوده ولي 
تاكنون در ايران اقدام موثري انجام نداده است؟ برخي 
از ناظران و تحليلگران بدبين گمان مي كنند كه اين امر 
نوعي توافق نانوش��ته ميان طرفين است چرا كه ايران 
ابزار كافي براي مقابله به مث��ل با آنان را دارد. همچنان 
كه عدم حمله القاعده به ايران را ناشي از حضور نزديكان 
بن الدن در ايران مي دانس��تند و عدم حمله را ناش��ي از 

ناتواني القاعده نمي دانس��تند. ولي بخش مهمتر آن كه 
مرتبط با موضوع داعش نيز هست، فقدان پايگاه داخلي 
آنان در ايران است. تقريبا همه اقدامات تروريستي كه در 
كشورها انجام شده، به نوعي متاثر از وجود تروريست ها 
در آن كشور است و كمتر پيش آمده كه از كشور ديگري 
بيايند و عمليات انجام دهند. امريكا، انگليس، فرانسه، 
بلژيك ، آلمان و... و نيز كشورهاي منطقه مثل عربستان 
و تركيه، مصداق درستي اين ادعا هستند. آخرين اقدام 
تروريس��تي كه با يك خودرو و چاقو در لندن انجام شد 
نيز به وسيله يك شهروند لندني اتفاق افتاد، در حالي كه 
انجام اين كار براي اتباع ساير كشورها نيز بسيار راحت 
است. تهيه خودرو و يك چاقو كار بسيار ساده اي است، 
ولي همين اقدام نيز به دس��ت يك شهروند بريتانيايي 
صورت مي گيرد و نه افرادي از آن سوي مرزها. در انفجار 
اخير متروي سن پطرزبورگ روسيه نيز عامل انفجار يك 
تبعه روس كه اصليت قرقيزستاني دارد بوده است. در هر 
حال مشكل اصلي داعش با ايران از آنجا آغاز مي شود كه 
زمينه اجتماعي الزم را براي عضوگيري پيدا نمي كند، 
به همين دليل نيز ش��ديدترين حمالت خود را متوجه 
رهبران اهل سنت ايران مي كند. اگر در مواردي هم قادر 
به عضوگيري شده باشند، در تور نيروهاي امنيتي قرار 
مي گيرن��د. فيلم داعش عليه ايران را به نحو ديگري نيز 
مي توان تحليل كرد. اين فيلم نشان مي دهد كه داعش به 
ميزاني كه در ضديت با دولت ها و جوامع غربي مي تواند 
انگيزه ايجاد كند، يا عليه كشورهايي كه همسو با غرب 
هستند نيرو بسيج كند، همچنان كه در عربستان و مصر 
كرده است، از اقدام عليه ساير كشورهاي منطقه يا عاجز 
اس��ت يا چنين اقداماتي موجب ريزش نيروهاي آنان 
مي شود. در واقع فيلم نشان دهنده مرحله افول داعش 
پس از يك صعود چندس��اله بود. داعش محصول يك 
گرايش اصيل به اسالم نبود. همچنان كه بخش مهمي 
از عامالن اروپايي آن فاقد تقيدات ديني و شرعي بودند. 

همين تروريست اخير در لندن فردي 
جديداالس��الم بود، سابقه محكوميت 

كيفري داش��ته و در ميخانه دعوا كرده، و در عربستان 
تدريس كرده است.

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

سازوكارهاي كمپين هاي انتخاباتي 
روي فضاي مجازي

در سال هاي اخير، همه دنيا به نقش بي بديل رسانه هاي 
اجتماعي و تاثيرگذاري آنها در افكار عمومي به خصوص 
در حوزه دموكراسي هايي كه مبتني بر راي مردم هستند، پي برده اند. 
دنيا در مقابل تاثير بالمنازع شبكه هاي اجتماعي سر تعظيم فرود آورده 
و پذيرفته است كه اين فضا، غيرقابل انكار است. وقتي انتخابات يك 
دهه گذشته را مرور كنيم، همچنين تحوالت اخيري كه اتفاق افتاده 
است، حاكي از آن است كه شبكه هاي اجتماعي مي توانند تاثير گذاري 
بس��يار بااليي در دموكراسي ها داشته باش��ند. آخرين آنها انتخابات 
امريكاس��ت. جمله چند روز قبل ترامپ، رييس جمه��ور امريكا كه 
ادعا كرد »بدون توييتر من نمي توانستم رييس جمهور امريكا شوم« 
نش��ان دهنده تس��ليم قدرت هاي بزرگ در مقابل قدرت شبكه هاي 

اجتماعي است. 
ما هم در كشور خودمان شاهد گسترش روزافزون فعاليت شبكه هاي 
اجتماعي در صحنه سياس��ت هس��تيم. انتخابات گذشته مجلس و 
همچنين انتخابات سال 92 كه مبتني بر فضاي اجتماعي و رسانه هاي 
ملي بود، نشان از تاثير باالي شبكه هاي اجتماعي دارد. به همين جهت 
هم مي بينيم كه امروز س��ازوكارهاي كمپين هاي انتخاباتي به جاي 
اينكه با توجه به رسانه هاي سنتي مثل راديو و تلويزيون شكل بگيرد، 
روي فضاي مجازي ش��كل مي گيرد. فراموش نكنيم كه در انتخابات 
گذشته امريكا جريانات اصلي رسانه ها مخالف آقاي ترامپ بودند، اما 
اين جريان اصلي كه هيچگاه قدرت خود را تا اين مقدار به قدرت ضعيف 
شده در مقابل شبكه هاي اجتماعي نمي ديد در مقابل اين تكنولوژي 
زانو زد و پذيرفت كه بايد مصدر را بس��پرد به دست فضاي شبكه هاي 
اجتماعي. با توجه به اينكه صدا و س��يماي ما رسانه بي طرفي نبوده و 
نيست و در انتخابات ها به صورت مستقيم و غيرمستقيم ايفاي نقش 
كرده است، به نظر مي رسد در بستر ش��بكه هاي اجتماعي مي شود 
دنبال جايگزين مناس��بي براي صدا و سيما و رسانه هاي سنتي بود. 
ما اگر بخواهم امروز جايگزيني را در رسانه هاي جريان ساز اصلي پيدا 
كنيم بايد آن را در شبكه هاي اجتماعي ببينيم. با وجود همه ضعف هايي 
كه شبكه هاي اجتماعي دارند و بحث هاي تفرقه افكنانه كه شايد هيچ 

كدام از آنها در راس��تاي منافع ملي نباش��د و شايعه 
ايجاد كنند يا به اخبار غلط و خالف واقع دامن بزنند 

و مطالب بي اعتبار و كم اعتبار را منتشر كنند، مردم به استفاده از اين 
شبكه ها تمايل بيشتري دارند تا استفاده از رسانه هاي جريان اصلي. 

نگاه رسانه اي
محمد سلطاني فر

كارشناس رسانه

ادامه در صفحه
13

ادامه در صفحه
13

افزايش ريسك پذيري شهرهاي 
استان خراسان

زمين لرزه 16 فروردين 1396 كه در ساعت 10 و 30 
دقيقه بامداد رخ داد موجب خساراتي عمدتا به نواحي 
روس��تايي از توابع فريمان و تربت جام شد. البته كم جمعيت بودن 
پهنه كانوني و همچنين رخداد زمين لرزه در وس��ط روز موجب شد 
تا زمين لرزه، با وجود آنكه بزرگاي بيش از 6 داشت )6/1( و بنابراين 
زمين لرزه اي »ش��ديد« از ديد زلزله شناس��ي محس��وب مي شود، 
خوشبختانه تلفات چنداني نداشته باشد. البته از آنجا كه زمين لرزه در 
86 كيلومتري جنوب شرق مشهد رخ داد و همچنين به دليل حضور 
جمعيتي حدود 4 ميليون نفر در مش��هد و پيرامون آن و همچنين 
وجود ساختمان هاي بلند در مشهد، بيشترين اخبار مربوط به رويداد 

اين زمين لرزه از شهر مشهد مخابره شد. 
پس لرزه ها طي هفته آينده و البته تا ماه هاي بعد ادامه خواهد داشت. 
آيا احتمال رخداد زلزله اي با بزرگاي بيشتر از 6 يا 7 در شهر مشهد و 
استان خراسان رضوي هست؟ اين سوال را بايد در دو بخش پاسخ داد. 
آيا توان لرزه زايي در اين منطقه در اي��ن حد وجود دارد؟ بله. وجود 
دارد. اما احتمال وقوع اي��ن رخداد در كوتاه مدت يا دراز مدت چقدر 
است؟ در اين باره نمي توان پاسخ دقيقي داشت زيرا شبكه لرزه نگاري 
منطقه، هنوز زمين لرزه هاي كوچك را هم با دقت باال رصد نمي كند 
و از طرفي، آمار كافي هم از زمين لرزه هاي كوچك در منطقه موجود 
نيست. ضمن آنكه بر همان داده هاي موجود از رخدادهاي زمين لرزه 

در منطقه، بررسي هاي دقيق علمي انجام نشده است. 
در مجموع، پتانسيل و توان لرزه زايي در اين منطقه وجود دارد و 
با علم به وجود اين پتانس��يل، موظفيم از نظر علمي محافظه كار 
باش��يم. البته كانون زمين لرزه 16 فروردي��ن 1396، مربوط به 
مش��هد نبوده و در ناحيه فريمان رخ داده ول��ي جمعيت زياد در 
مشهد موجب شده تا مردم بيشتري آن را حس كنند و همچنين، 
وجود س��اختمان هاي بلند موجب تش��ديد امواج لرزه اي شود. 
گس��ل مس��بب اين زمين لرزه به احتمال زياد، روندي گسله اي 
اس��ت كه از فريمان به موس��ي آباد مي رس��د و از ش��مال سفيد 
س��نگ عبور مي كند. كان��ون زمين لرزه در جايي ق��رار دارد كه 

پهنه گسله كش��ف رود به گسل فريمان مي رسد. 
گسل كش��ف رود، گسلي اس��ت لرزه زا و احتماال 

دو زمين لرزه 1673 )1052 هجري شمس��ي( و 1678 )1057 
هجري شمسي( مشهد به دليل گسيختگي در آن روي داده اند. 

نگاه شهري
مهدي زارع 
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 پاسخ زنگنه
 به هندي ها

زبان تهديد به كار قرارداد نمي آيد
5
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