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میلیارد دالر! 

 کاهش تورم اقتصاد 
خواب رفته را بیدار می کند؟

تفاهم-گ��روه اقتص��ادی: باالخ��ره پس از 
س��ال های طوالنی طلسم تورم شکس��ته شد و با 
پشت س��ر گذاشتن ریاضت های اقتصادی بسیار، 
نرخ تورم  برای اولین بار در طی 25 س��ال گذشته 
تک رقمی ش��د که این امر در دراز مدت ش��اید، 
ش��رایط را برای کاهش هزینه اس��تقراض از بانک 
ها که مانع از افزایش رش��د اقتصادی ش��ده بود، 
فراهم کند و ش��اید هم به رکود اقتصادی موجود 
دام��ن زند. کاهش نرخ تورم و رس��یدن آن به زیر 
ده درصد بدون شک محصول اجرای سیاست های 
سختگیرانه و انضباط ش��دید مالی و پولی توسط 
دولت و بانک مرکزی طی س��ه س��ال اخیر است، 
بنابراین طبیعی است که اقتصاد و جامعه خو گرفته 
با بی انضباطی مالی، دش��واری های زیادی را برای 
هضم و درک انضباط متحمل ش��ده باش��د. غافل 
از اینک��ه حالوت فعالیت اقتص��ادی و زندگی در 
ش��رایطی که تورم در آن از ثبات و نرخی منطقی 
 برخ��وردار اس��ت، در ابتدا کمی س��خت به نظر 
می رس��د. چ��را که متاس��فانه عموم م��ردم درک 
ناصحیحی از مفهوم تورم  دارند و اش��تباه گرفتن 
آن با گرانی باعث ش��ده عموم جامعه انتظار داشته 
باشند، کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن کاالها 
و خدمات باش��د. باید توجه داشت این کاهش به 
معنای کند شدن شیب افزایش قیمت ها است. از این 
رو کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن درابتدا به 
معنای این اس��ت که اقتصاد ایران به ثبات و آرامش 
نزدیک ترشده است و همچنین به چندین ماه زمان 
نیاز هس��ت تا تاثیرات کامل این اق��دام در اقتصاد 
مشاهده  شود. لذا امروزه برای عملکرد هر چه بهتر 
کاهش نرخ تورم  نیاز به برخی تحوالت اقتصادی 

بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
گفتنی اس��ت؛ کارشناسان و فعاالن اقتصادی 
نس��بت به ت��ک رقمی ش��دن نرخ ت��ورم نظرات 
مختلفی را ارائه می نمایند تا جایی   که عده ای بر 
این باور هستند تک رقمی شدن تورم در پی عمیق 
شدن رکود محقق شده و اما در مقابل برخی دیگر 
این دس��تاورد را اقدامی مهم در کارنامه اقتصادی 
دولت می دانند.ش��ایان ذکر اس��ت که  تورم تک 
رقمی برای صنعت و سرمایه گذار یک امتیاز مثبت 
تلقی می شود. چرا که تورم باال در تمام  کشورها 
یکی از شاخص های بی ثباتی در اقتصاد محسوب 
می ش��ود. بدین معنا که درهرکش��وری که با نرخ 
تورم باال روبه روس��ت، اقتصاد آن نیز دارای ثبات 
و آرامش نیست و بر همین اساس برنامه ریزان به 
دلیل این بی ثباتی نمی توانند برای دستیابی به توسعه 
اقتصادی برنامه ریزی الزم را انجام دهند. از این رو 
تک رقمی شدن نرخ تورم شاید زمینه ساز رشد و 

شکوفایی اقتصاد در بلند مدت شود.
البت��ه آنچه ک��ه در بخش صنع��ت و تولید، 
اسباب رشد را فراهم خواهد کرد، خروج از بحران 
رکود فعلی اس��ت. به تعبیری کاهش تورم همراه 
با رکود، گشایش چندانی را در حوزه فعالیت های 
صنعت��ی موجب نمی ش��ود. ل��ذا در صورتی که 
کاهش ن��رخ تورم با اعمال محدودیت هایی برای 
فعالیت های اقتصادی همراه باشد؛ نمی توان آن را 

امر موفقیت آمیزی تلقی کرد. 
هر چند کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند 
که در رونق اقتصادی کشور اصرار بر کاهش  تورم 
با خروج از رکود به صورت همزمان ممکن نیست. 
چرا که یکی از مهم ترین عواملی که سبب کاهش 
نرخ تورم شده کمبود میزان نقدینگی در کشور است 
که می تواند مسائل مهم اقتصادی را تحت تاثیر خود 
قرار بدهد و رکود را نیز تعمیق بخش��د.باید توجه 
داش��ت یکی از اثرات منفی کاه��ش تورم افزایش 
رکود اقتصادی اس��ت. چرا که طی س��الیان گذشته  
در اقتصاد ایران ش��اهد این مساله بودیم که دولت 
سعی بر مدیریت شاخص های اقتصادی دارد که این 
مسئله خود تا حد زیاد زمینه ساز رکود اقتصادی شده 
است و این رکود حاکم باعث شده تا بازار سرمایه 
و بازار های مس��کن س��اکن بماند و در مقابل این 
ثبات زمینه س��از کاهش رونق و بازدهی بازار شده 
تا جایی که  به غیر از س��ودهای بانکی که تضمین 
شده است سایر بازارهای اقتصاد منفعل مانده اند. 
در کش��ورهای پیشرفته دنیا مانند ژاپن شاهد رشد 
منفی تورم هستیم و سالهاست که نرخ تورم در آن 
صفر است که امسال به منفی صفر درصد خواهد 
رس��ید، باید توجه داشت که این رشد منفی تورم 
در صورت��ی مفید خواهد بود که ب��ه حوزه تولید 
لطمه ای وارد نکند، در ایران کاهش بیش��تر تورم 
باعث ضربه خوردن تولید خواهد ش��د در همین 
راستا بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند که اگر نرخ 
تورم زیر 20 درصد باش��د و چرخ تولید بچرخد 
مشکلی در اقتصاد کلی پیش نخواهد آمد.اگر دولت 
تا پایان سال همین سیاست ها را پیش بگیرد و نرخ 
تورم تک رقمی باقی بمان��د. اتفاقی که افتاده این 
اس��ت که در ش��رایط فعلی اقتصاد ، تنها در رکود 
ش��دید قرار گرفته ایم و این کاهش تورم خیلی به 
 نفع اقتصاد کش��ور نیست چراکه این مسئله باعث 
می شود رکودی که در اقتصاد شکل گرفته تعمیق 
ش��ود و به مرور نیز افزایش پیدا کند. این در حالی 
اس��ت که وجود تورم برای رونق اقتصادی امری 
ضروری می باش��د و اگر نرخ ت��ورم بیش از این 
کاه��ش پیدا کند باعث می ش��ود رکود در اقتصاد 
ما بیشتر ش��ود. در حال حاضر تا حدی این اتفاق 
افتاده اس��ت که معامله ای ص��ورت نمی گیرد و 
 پول ها بلوکه می شود و همه اینها از عالئم وضعیت 

رکود است.
 الهام صمدزاده

واکنش به حضور 
 »پوکمون گو«ها 

در ایران
ب��ازی موبایلی »پوکمون گ��و« نزدیک به 
یک ماه اس��ت که در بازار جهانی منتش��ر شده 
و تاکنون حاش��یه ها و جنجال ه��ای اجتماعی، 
فرهنگ��ی و امنیتی را به  همراه داش��ته اس��ت. 
بنی��اد ملی بازی ه��ای رایان��ه ای در واکنش به 
ای��ن ب��ازی، در روزهای نخس��ت انتش��ار آن 
با ناش��ر بازی مکاتبه کرده و ش��رایط ورود به 
ای��ران را ب��ه آن ها اعالم ک��رد و اکنون باتوجه 
به موضوع فراس��رگرمی پوکم��ون گو موضع 
رس��می بنیاد مل��ی بازی های رایان��ه ای اعالم 
ش��د.به گزارش تفاهم، ب��ازی پوکمون گو به 
دلیل ویژگی های خاص و نحوه بازی شدن، در 
یک ماه گذشته جنجال های فراوانی در مسائل 
مختلف اجتماعی، فرهنگ��ی و امنیتی به وجود 
آورده است که باعث ش��ده این بازی فراتر از 
یک بازی صرف باش��د و حتی توس��ط برخی 
از دولت ه��ا محدود یا ممنوع ش��ود. بنیاد ملی 
بازی ه��ای رایانه ای نیز در مکاتبه با ناش��ر این 
بازی، دو شرط قرارگیری سرور کاربران ایرانی 
در داخل کش��ور و تعیین موقعیت های مکانی 
ب��ازی با هماهنگی بنیاد را برای ورود رس��می 
بازی به ای��ران الزامی دانس��ت.نظام رده بندی 
س��نی )ESRA( بازی پوکمون گ��و را از نظر 
محت��وا جهت انتش��ار در ایران، بدون اش��کال 
دانس��ته و انتش��ار این بازی را بالمانع می داند. 
با این حال ب��ا توجه به وجوه فراس��رگرمی از 
جمله مسائل امنیتی و اجتماعی که ممکن است 
باعث ایجاد اخت��الل در نظم یا امنیت عمومی 
ش��ود؛ بنیاد ملی بازی های رایانه ای انتشار این 
بازی را منوط به تایید نهادهای مربوط به امنیت 
اجتماعی و ملی کرده است.این بازی هم اکنون 
از دس��ترس کاربران ایرانی خارج شده است، 
اما تصمیم گیری کارشناسانه برای دسترسی به 
ای��ن بازی، در دس��تور کار بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای ق��رار دارد و نتیجه نهایی آن به زودی 

اعالم خواهد شد.

تعاونی ها از موثرترین 
راه های ایجاد اشتغال

مدیرکل ترویج،  آموزش و تحقیقات وزارت 
کار از ایجاد ۱20 هزار شغل در تعاونی های زنان 
خب��ر داد و گفت: 5۸ هزار زن در هیات مدیره ها 
 NGO اشتغال دارند. حمدا... رستمی از تشکیل
جمعی��ت زنان تعاون گ��ر خب��ر داد و گفت: در 
مجم��وع ۱0 ه��زار تعاونی زنان در کش��ور فعال 
اس��ت. تعاونی های زنان، تعاونی هایی هستند که 
بیش از ۷0 درصد اعضای ش��ان زن باش��ند. وی 
ادامه داد: ۸5 درص��د اعضای این تعاونی ها زنان 
هستند و از مجموع ۱۱۳ هزار مدیرعامل تعاونی...
صفحه 2
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شوک مدیریتی به بازار بورس
 ۱۹ ماه پس از ریاست فطانت در سازمان بورس، حاال سومین رئیس این سازمان 

 در دولت روحانی از دیروز کار خود را آغاز کرد و فعاالن بازار سرمایه 
منتظر اجرای ماموریت های جدید شاپور محمدی هستند

 نگاهی گذرا به زندگینامه 
امام جعفر صادق)ع(  و فقه اسالمی
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 روند ساخت راه آهن 
رشت- قزوین  خوب است؟

تفاهم –گروه گزارش:وزیر راه وشهرسازی 
با بیان اینکه روند ساخت راه آهن رشت- قزوین 
با س��رعت خیلی خوبی در حال انجام اس��ت، 
گفت: ب��رای تکمیل باقیمانده آزاد راه رش��ت- 
قزوین حدود هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
نیاز است.عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی 
در نشست مشترک با استاندار و مجمع نمایندگان 
گیالن با بیان اینکه روند ساخت راه آهن رشت- 
قزوین به عنوان یکی از مهمترین مصوبات سفر 
دولت با س��رعت خیلی خوب��ی در حال انجام 
اس��ت، اظهار کرد: تم��ام ت��الش وزارت راه و 
شهرسازی بر این اصل استوار است که این پروژه 
بزرگ بدون تأخیر و در زمان مقرر به بهره برداری 
برسد.وی با اش��اره به فعال بودن پیمانکاران راه 
آهن رش��ت- قزوین، افزود: 50 میلیارد تومان از 
مطالبات پیمانکاران بوس��یله  انتشار اسناد خزانه 
پرداخت ش��د.آخوندی گفت: برای ریل گذاری 
مس��یر نیز به اندازه کافی اعتبارات در نظر گرفته 
شده و تخصیص یافته است.وی با بیان اینکه یک 
ایس��تگاه راه آهن در داخل شهر رشت به اجرای 
پروژه اضافه ش��ده است، تصریح کرد: در قطعه  
رشت به انزلی نیز تأکید وزارت راه و شهرسازی 
مبنی بر ساخت ایستگاه دو منظوره ریلی و بندری 
است.وزیر راه و شهرسازی به مذاکرات صورت 
گرفته در خصوص راه آهن رش��ت- آستارا نیز 
اش��اره کرد و گفت: برای س��اخت این راه آهن 
ح��دود یک میلیارد دالر نیاز اس��ت و مذاکرات 
بصورت همزم��ان با بخش خصوصی داخلی از 
محل منابع صندوق توسعه  ملی و سرمایه گذارانی 
از جمهوری آذربایج��ان، ایتالیا و چک در حال 

انجام است.
ادامه در صفحه 2


