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ورشـو در تهـران

در گفت وگو با احمد حاتمی 
یزد، کارشناس مسائل 
اقتصادی بیان شد:

گفت و گو
| احمد حاتمی یزد مدیرکل سابق بانک صادرات و کارشناس اقتصادی 
در گفت وگو با رویداد2۴ درباره تصمیم بانک مرکــزی برای کنترل بازار ارز با 
انتشار گواهی ســپرده گذاری با نرخ 20 درصد گفت: نقدینگی مازاد جامعه تا 
سال گذشته در بانک ها به خاطر ســود باالی سپرده بانکی بود. همین موضوع 
باعث شــد تا نقدینگی وارد بازار معامات ارزی نشــود و به صورت سپرده  در 

بانک ها باقی بماند. 
او ادامه داد: زمانی که اعام شــد قرار است ســود بانک ها کاهش پیدا کند، 
بسیاری از افراد ترجیح دادند به جای سپرده گذاری در بانک با سودهای 10 یا 

15 درصد، پول خود را وارد معامله در بازار کنند.
حاتمی یزد افزود: در این میان، حجم عظیم سرمایه ها به بازار ارز سرازیر شد 
و قیمت ارز باال رفت. معموال وقتی این پول ها وارد بازار می شــود، صرف خرید 
سهام؛ ملک، ســکه و امثال آن خواهد شد. این شــرایط به تورم لجام گیسخته 

دامن می زند.  
کارشناس ارشــد اقتصادی ادامه داد: مشــکل ما در افزایش یا کاهش سود 
بانکی نیست. چون باالخره در هر دو شــرایط اقتصاد ضرر می بیند. مشکل ما 
حجم عظیم نقدینگی است که 5 سال گذشــته دولت آن را ایجاد کرده است. 
یعنی زمانی که دولت یازدهم سرکار آمد حجم نقدینگی ما 650 هزار میلیارد 
تومان بوده اما اکنون به رقم 1۴50 هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از دوبرابر 

شده است. 
حاتمی یزد اشــاره کرد: اگر به ازای این نقدینگــی در جامعه تولید کاال باال 
می رفت، مشــکلی نبود. اما وقتی چرخه تولید، کاال، خدمات در هر سال فقط 

حدود 5 درصد اضافه می شــود. پس این نقدینگی مــازاد که توان خرید را باال 
می برد تقاضا برای خرید ملک؛ ارز، سهام را بیشتر می کند درحالی که عرضه کاال 

متناسب با آن نیست در نتیجه نرخ  ها و قیمت ها افزایش می یابد.
او گفت: اکنون دولت برای اینکه افزایش نرخ ارز ادامه پیدا نکند، دوباره قصد 
دارد سود بانک ها را باال ببرد که به نظر من اصا کار درستی هم نیست. چون باال 

بردن نرخ بهره بحران بانکی را تشدید می کند. 
مدیرعامل سابق بانک صادرات بیان کرد: مشکل دیگر هم در این تصمیم وجود 
دارد. اینکه بانک ها ســود 20 یا 25 درصدی به مــردم اعطا می کند اما آیا این 
سپرده ها به همین اندازه برای بانک ها سودآوری دارد؟ بانک ها از این تسهیات 
چنین درآمدی کســب نمی کنند که بتوانند این مبلغ سود بپردازد. تسهیات 
گیرنده با نرخ های باالی قادر به بازپرداخت بدهی خود نیست. بنابراین مطالبات 

معوقات بانک هم سوخت می شود. درنتیجه سرمایه بانک از دست می رود.
حاتمی یزد افزود: بانک ها تصور می کنند سود تسهیاتی که دریافت می کنند، 
جزو دارایی شان محسوب می شود. درصورتی که نه تنها سود باالی تسهیات 
قابل وصول نیســت بلکه در بســیاری از موارد اصل مبلغ وام هم بازپرداخت 
نمی شود. درحالی که ســپرده گذاران سود هنگفتی را دریافت می کنند و بخش 
تولید چندان سودآور نیست بنابراین دیگر رقبتی برای سرمایه گذاری در تولید 
وجود نخواهد داشت. مگراینکه اصاحات عمیقی در رژیم اقتصادی  ایجاد شود. 

البته به نظر من دولت شجاعت و توانایی چنین اصاحاتی را ندارد.
او به دالیل ناتوانی دولت در اصاحات اقتصادی اشاره کرد: چنین اقدامی ابعاد 
گســترده ای دارد. از دعوای ایدئولوژیک با روحانیون درباره اینکه آیا بانک های 

ما ربوی هستند یا نه گرفته تا عناصر قدرتمندی که موسسات مجاز و غیرمجاز 
راه انداخته اند. همچنین از سویی مداخله نهادهای غیردولتی در وضعیت بانک ها 
و اقتصاد کشــور را داریم. این موارد مانند حلقه های به هم پیوســته  است که 

اقتصاد ایران را به این شکل درآورده است.
این کارشــناس بانکداری گفت: ما به دولت اصاح طلب و قدرتمندی مانند 
امیرکبیر نیاز داریم تا بتواند این مسائل را حل کند و اقتصاد ایران را نجات بخشد.

حاتمی یزد به خروجی کاهش نرخ بهره در بانک ها اشاره کرد: ما به کاهش سود 
در بانک ها فرصت ندادیم تا خروجی خود را نشــان دهد. حداقل برای مشاهده 
نیتجه کاهش سود، یک سال فرصت الزم بود. در شرایط حاضر برخی از فعاالن 
اقتصادی بازار ارز را به تولید ترجیح می دهند. دلیلش هم این است که بحران 
تحریم دوباره بر ما تحمیل می شــود.  او ادامه داد: در شرایطی که دیگر کسی 
انتظار نداشت، رئیس جمهور آمریکا خبر از تصمیم خود برای لغو برجام می دهد. 
هرچند دولت با تدبیر، صبر و احتیاط برنامه را پیش می برد. اما این روش برخورد 
فعاالن بازار با موضوع تحریم نیست. برخی از آنها وقتی این خبر را شنیدند به 
هراس افتادند و از ترس خواستند سرمایه خود را تبدیل به دالر و از ایران خارج 
کنند یا اینکه با تصور گران شدن ارز، تصمیم گرفتند ارز بخرند و با فروش آن 
از ســود آن بهره ببرند. اکنون تقاضا برای خرید و خروج ارز از کشور به شدت 
باالست.وی  افزود: اکنون دو تقاضا برای بازار ارز به وجود آمده که با سال گذشته 
متفاوت است. سال گذشته مردم ارز را برای خرید کاال می خواستند اما امسال 
برای خروج و بیرون بردن سرمایه خود از ایران می خواهند و برخی دیگر با هدف 

سفته بازی به بازار ارز روی می آورند.

ســرمقاله
دلتنگ شهر

| رضا تقی آبادی- اینکه رخت 
سفر ببندیم و از شهر سنتی خود عازم شهر 
هوشمند خود شویم هم مایه مباهات است 
و هم مایه دلتنگی. اما شهر مدرن و هوشمند 
چیست که شهردار تهران می گوید؟شهر 
هوشــمند یک منطقه شهری است که از 
انواع مختلف سنســورهای الکترونیکی 
بــرای جمــع آوری اطاعــات و تحلیل 
آنها اســتفاده می کند، که این اطاعات 
برای مدیریت دارایی ها و منابع شــهری 
کارآمد است. این پروسه، شامل اطاعات 
جمع آوری شده از شهروندان، دستگاه ها 
و منابع شهری است که پردازش و تجزیه 
و تحلیل می شود تا به نظارت و مدیریت 
ترافیک و حمل و نقل، سیستم، نیروگاه، 
آب، تأمین شــبکه های، زباله، مدیریت، 
قانــون اجرای سیســتم های اطاعاتی و 
مدارس و کتابخانه ها و بیمارســتان ها و 
دیگر خدمــات اجتماعی کمک کند.ایدهٔ 
شهر هوشمند، ادغام فناوری اطاعات و 
ارتباطات )ICT( و دستگاه های مختلف 
 IoT متصل به شــبکه )اینترنت اشیاء یا
(اســت، برای بهینه ســازی بهره وری از 
خدمات و کاربری های شهری و اتصال آن 
به شهروندان است. سیاست گذاری های 
عمــده و موفقیت های قابــل توجهی در 
زمینهٔ هوش کالبدی شــهرها در مقاالت 
مربوط به جایزهٔ فروم جامعه ی هوشمند 
در سالهای 1۹۹۹ تا 2010 ثبت شده است. 
شهرهایی مثل سونگدو و سوون و محله 
ی گنگنم از شهر ســئول )کرهٔ جنوبی(، 
اســتکهلم )ســوئد(، واترلو در اونتاریو و 
کلگری در آلبرتا )کانادا(، تایپه )تایوان(، 
میتاکا )ژاپن(، گاسکو )اسکاتلند(، شهر 
نیویورک و الگرانــج از جورجیا )ایاالت 
متحدهٔ آمریکا(، و در نهایت سنگاپور همه 
از شهرهایی بوده اند که برای تاشهای شان 
در زمینهٔ اضافه کردن شبکه های پرسرعت 
و خدمات الکترونیکی که به پایدار کردن 
محیط های خاق، رشد و همگانی شدن 
شــهر کمک می کرده انــد، از آنها تقدیر 
شده اســت.به طور خاصه باید گفت که 
شهر هوشمند؛ و شهر مجازی واژه هایی 
هستند که ) شــهروند الکترونیک( را به 
دنیای جدید و زندگی در شهر های مدرن، 
دعوت می نمایند، شهری که بتوان در آن 
به طور آن الین خرید کرد، حســاب های 
خود را آن الین پرداخــت کرد، آن الین 
جلســه برگزار کرد و حتی آن الین سفر 
کرد، شهر هوشمند شهروندان را از دنیای 
تک بعدی شهر های سنتی و امروزی، به 
دنیای دو بعدی می برد، که دستاوردهای 
اطاعــات و ارتباطات دنیــای اینترنتی 
است، شهر هوشمند شــهری است 2۴ 
ساعته که امور شهری در تمام شبانه روز 
در ان جریان دارد. شهروندان می توانند از 
طریق اینترنــت، در هر زمان و هر مکانی 
به اطاعات و خدمات آموزشی، تجاری، 
رفاهی اداری و … خود دسترســی پیدا 

کنند.

باال بردن 
نرخ بهره 
بحران بانکی 
را تشدید 
می کند 

چه با نمک
چه با نمک و چه بسی نمک فرقی نمی کند. اصا کو آش؟ 
اصا آش را با جاش نمی شــود برد. اصا خودتان کاهتان 
را قاضی کنید. اگــر می خواهید اتفاق مناســبی در زندگی 
شخصی تان بیفتد خودتان باید کاری انجام دهید. آورده اند 
که ...یک روز خانواده الک پشتها تصمیم گرفتند که به پیک 
نیک بروند. از آنجا که الک پشت ها به صورت طبیعی در همه 
موارد یواش عمل می کنند، هفت ســال طول کشید تا برای 
سفرشــون آماده بشــن! در نهایت خانواده الک پشت، خانه 
را برای پیدا کردن یک جای مناســب برای پیک نیک ترک 
کردند. در سال دوم سفرشــان باالخره جای مناسب رو پیدا 
کردند. برای مدتی حدود شــش ماه محوطه رو تمیز کردند، 
سبد پیک نیک رو باز کردند و مقدمات رو آماده کردند. بعد 
فهمیدند که نمک نیاوردند! پیک نیک بدون نمک یک فاجعه 
خواهد بود و همه آنها با این مــورد موافق بودند. بعد از یک 
بحث طوالنی، جوانترین الک پشت برای آوردن نمک از خانه 
انتخاب شد. الک پشت کوچولو ناله کرد، جیغ کشید و توی 
الکش کلی باال و پایین پرید اما به هــر حال تو خانواده اون 
سریعترین الک پشت بود. او قبول کرد که به یک شرط بره؛ 
اینکه هیچ کس تا وقتی اون برنگشته چیزی نخوره. خانواده 
قبول کردن و الک پشت کوچولو به راه افتاد.سه سال گذشت 
و الک پشت کوچولو برنگشت. پنج سال، شش سال و سپس 
در سال هفتم غیبت او، پیرترین الک پشت دیگه نمی تونست 
به گرســنگی ادامه بده. او اعام کرد که قصد داره غذا بخوره 
و شروع به باز کردن یک ســاندویچ کرد. در این هنگام الک 
پشت کوچولو ناگهان فریاد کنان از پشت یک درخت بیرون 
پرید و گفت: »دیدید می دونستم که منتظر نمی مونید. منم 
حاال نمــی رم نمک بیارم!«بعضی از ماهــا زندگیمون صرف 
انتظار کشیدن برای این می شــه که دیگران به تعهداتی که 
ازشــون انتظار داریم عمل کنن. آنقدر نگــران کارهایی که 
دیگران انجام میدن هستیم که خودمون )عمًا( هیچ کاری 

انجام نمی دیم.

کات و مات
نویسنده: کیش میش

شهر آن الین

عبارت شــهر هوشــمند مفهومی جدید نیست. در 
واقع ممکن است که منشــا این کلمه به جنبش رشد 
هوشــمند بولیر)1۹۹۸( که در اواخر دهه ۹0 میادی 
ظهور پیدا کرد برگردد. که سیاســت های جدیدی را 
برای برنامه ریزان شــهری دیکته می کرد. پورتلند و 
اورگان یک مثال جامع از رشــد هوشــمند می باشند 
)Caldwell, 2002( شــهر هوشمند در اواخر سال 
2005 توسط برخی از شرکت های تکنولوژیکی مانند 
سیســکو)2005(، و آی بی ام )200۹(، در راســتای 
استفاده از سیستم های پیچیده فناوری اطاعات برای 
یکپارچه کردن خدمات و زیرساخت های شهری مانند 
ساختمان سازی، حمل و نقل، الکترونیک ، توزیع آب و 
امنیت اجتماعی اخذ و به کار برده شد.شهری که بتوان 
در آن به طور آن الین خرید کرد، حساب های خود را 

آن الین پرداخت کرد، آناین جلسه برگزار کرد و حتی 
آناین سفر کرد.شهر هوشمند شهروندان را از دنیای 
تک بعدی شهر های سنتی و امروزی به دنیای دو بعدی 
می برد که دســتاوردهای اطاعات و ارتباطات دنیای 
اینترنتی است.شهر هوشمند شهری است 2۴ ساعته 
که امور شهری در تمام شــبانه روز در ان جریان دارد 
و شــهروندان می توانند از طریق اینترنت، در هر زمان 
و هر مکانی به اطاعات و خدمات آموزشــی، تجاری، 
رفاهی اداری و … خود دسترســی پیدا کنند.کاهش 
مصرف منابع، به خصوص آب و انرژی و در نهایت کمک 
به کاهش انتشار دی اکســید کربن، بهبود استفاده از 
ظرفیت زیر ساخت های موجود و بهبود شرایط و کیفیت 
زندگی مردم، کاهش نیاز به زیر ســاخت های سنتی، 
تقویت رقابت تجاری شهر و ایجاد فرصت های تجاری 

بیشتر توسط تجارت الکترونیک، فراهم آوردن خدمات 
اینترنت با کیفیت و سرعت باال برای شهروندان، فراهم 
آوردن کانال های آموزشــی متفاوت و محیط آموزشی 
مادام العمر از نمونه مزایای شــهر هوشــمند اســت.
مهم ترین و اساسی ترین مرحله در ایجاد شهر هوشمند، 
تهیه سند راهبردی برای آن اســت که در اولین قدم 
مورد توجه خاص قرار گیرد. در این سند، چشم اندازها، 
ماموریت ها، طرح ها و برنامه هــای اولیه جهت برپایی 
شهر هوشــمند،تدوین می شوند. در ســند راهبردی 
شهر دیجیتال چشم اندازها و اهداف آرمانی ایجاد شهر 
به روشــنی بیان می شود و سیاســت ها و راهبرد های 
توسعه آن تبیین می شوند، به عاوه به منظور اجرایی 
کردن سند، در راســتای راهبردها و اهداف کان شهر 

هوشمند، برنامه هایی نیز پیشنهاد می گردند. 
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نعمتی در جمع خبرنگاران:

بازداشت درویش سارق علت درگیری ها بود
| سخنگوی هیات رییسه مجلس با بیان اینکه بازداشت درویش سارق علت درگیری های پاسداران 
بود، گفت: کسی که ماموران نیروی انتظامی را زیر گرفته است، برادر سارق بازداشت شده بوده است. بهروز 
نعمتی در حاشیه نشســت علنی مجلس با حضور در جمع خبرنگاران به بیان توضیحاتی در مورد نشست 
غیرعلنی کوتاه صبح امروز پرداخت و گفت: آقای الریجانی در این جلسه گزارشی درباره اغتشاشات شب های 
اخیر و درگیری دراویش گنابادی ارائه کرد و درباره اقدامات انجام شده از سوی نیروهای امنیتی، اطاعاتی 
و انتظامی توضیح داد.وی افزود:  همچنین آقای کولیوند که به عنوان رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی 
کشور در مجلس در جلسه اخیر شورای تامین حضور داشت، در ادامه جلسه غیرعلنی درمورد اتفاقات دو 

شب گذشته توضیح داد.
نماینده اصولگرای تهران در مجلس در ادامه با اشاره به جلسه صبح امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس خاطرنشان کرد: در جلسه کمیســیون امنیت مسووالن انتظامی و اطاعاتی استان تهران 
حضور داشتند و قرار شــد جمع بندی نهایی کمیسیون امنیت به صحن علنی مجلس ارائه شود.سخنگوی 
هیات رئیسه مجلس شورای اسامی در پاسخ به سوالی در مورد تعداد بازداشت شدگان در جریان ناآرامی 
های دو شب گذشته در خیابان پاســداران اعام کرد: بنابر آنچه بنده از طریق نیروهای انتظامی پیگیری 
کردم ۳00 نفر در جریان این ناآرامی ها دســتگیر شدند و همچنین سه نفر از نیروهای انتظامی و دو نفر از 

برادران بسیج به شهادت رسیدند. همچنین حدود ۳5 نفر از نیروهای انتظامی مجروح شدند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون مستقلین والیی در واکنش به سوال دیگری در مورد تعداد مجروحان و 
کشته شــدگان از میان دراویش گنابادی گفت: هیچ کدام از دراویش مجروح نشدند. آنها با شمشیر و قمه 

نیروهای انتظامی را زدند.

واعظی خبر داد:

 دستور روحانی برای سرکشی
به خانواده قربانیان هواپیمای مسافربری

| رئیس دفتر رئیس جمهــور تاکید کرد: 
تامین امنیت مردم جزئــی از ماموریت های اصلی 
دولت و نظام اســت. متاســفانه به لحــاظ اتفاقات 
ناگوار امســال ســال خوبی نبود. ســیل و زلزله و 
حوادث دیگری داشــتیم که نســبت به آنها همه 
ما غمگین و ناراحت هســتیم و بایــد دعا کنیم که 
این اتفاقات کم شــود. ســید محمــود واعظی در 
پایان جلســه هیــات دولت با حضــور در جمع در 
خبرنگاران گفت: در جلسه امروز دولت به دو موضوع 
به طور جدی پرداخت؛ نخســتین موضوع تقدیر و 
تشکر رئیس جمهور و اعضای دولت از وزراتخانه های کشور و اطاعات و همچنین نیروی انتظامی و بسیج 
و به ویژه فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ برای اقداماتشــان در جریان اتفاقات خیابان پاسداران بود. 
واعظی سانحه هواپیمایی مسیر تهران - یاسوج را موضوع دیگر مطرح شده در جلسه هیات دولت برشمرد 
و خاطرنشان کرد: در جلسه امروز مجددا گزارشی از حادثه ارائه شد و رئیس جمهور دستور دادند که حتما 
به خانواده هایی که عزیزانشان را از دست داده اند، سرکشی و به وضعیت آنها رسیدگی شود. وی ادامه داد: 
همچنین در این جلسه مقرر شد که اقدامات الزم در خصوص مسائل قابل پیش بینی انجام و مراقبت شود 

تا اینگونه مسائل مجددا برای هموطنان پیش نیاید.

 شهردار تهران از شرکت های لهستانی دعوت کرد
برای حضور در پروژه هوشمندسازی تهران اقدام کنند؛

خبردیدگاه

ورشـو در تهـرانورشـو در تهـرانورشـو در تهـران


