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معــاون فنــاوری و توســعه نــوآوری شــرکت ســپردهگذاری مرکــزی گفــت:
ســهامداران در صورت تعجیل در احراز هویت در ســامانه ســجام قطعاً در
فرآیند کاری پیشتر خواهند بود.
علیرضــا ماهیــار معــاون فنــاوری و توســعه نوآوری شــرکت ســپردهگذاری
مرکــزی ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اظهــار داشــت :ســهامدارانی کــه
میخواهنــد در مجامــع الکترونیک حضور یابند یا ســود دریافــت کنندباید
شماره شبای خود را در سامانه سجام به ثبت برسانند و داخل بازار سرمایه
یک بار احراز هویت شده باشند.
وی افــزود :در زمان حاضر برخی از نهادهــای مالی و کارگزاریها بهصورت
رایگان اقدام به ثبتنام و احراز هویت سهامداران سهام عدالت کردند.
ماهیار ابراز کرد 60 :درصد افراد از طریق سامانه الکترونیکی و غیرحضوری
مبــادرت به ثبتنام کردند که مجموع ثبتنامکننــدگان به  23میلیون نفر
رسیده است.
وی در خصــوص ازدحــام افــراد در فرآینــد ثبتنــام اظهــار کــرد :بــا توجــه
بــه اطالعرســانی گســترده از طریــق شــرکتهای ســرمایهگذاری اســتانی و
شــبکههای رســانه ملــی مبنی بر ورود ســهامداران ســهام عدالــت بهروش
غیرمســتقیم به باشــگاه بــزرگ بازار ســرمایه ،تعــداد ثبتنامکننــدگان در
سامانه سجام برای احراز هویت به  7برابر رسید.
معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپردهگذاری مرکزی ادامه داد :این
افــراد با دریافت کد بورســی فعال ،از طریق درگاه هــای مختلف به آخرین
اطالعات و وضعیت سهام خود دسترسی خواهند داشت /.تسنیم
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راه طی شده تأثیر اقتصاد بر سیاست

چکهای جدید صیادی از  ۲۰دی توزیع میشود

معــاون اداره نظــام پرداخت بانک مرکزی گفت :چکهــای جدید از تاریخ
 ۲۰دی در اختیــار مردم قرار میگیرد و این چکها دارای بارکد ،کد صیادی
 ۱۶رقمی و تاریخ اعتبار خواهند بود.
آمنه نادعلیزاده معاون اداره نظام پرداخت بانک مرکزی افزود :این طرح
بــه تعویق نیفتاده بلکه بانــک مرکزی تصمیم به اجرای تدریجی این طرح
دارد و باید فرهنگسازی انجام شود و زیرساختها آماده و مردم بتوانند با
سامانهها ارتباط برقرار کنند.
وی ادامه داد :زمانهای تعیین شــده با مجوز قانونی صادر شده است مثالً
بــرای چک الکترونیــک با دســتورالعمل بانک مرکزی یک زمان مشــخص
اعالم شــده و همچنین برای راهاندازی ســامانه صیاد که نقل و انتقال چک
در آن ثبت میشود زمان دو ساله را مد نظر قرار گرفته است.
نادعلــیزاده گفت :بانک مرکزی برای اجرای این طرح از زمانی که مد نظر
قانونگذار میباشــد آماده است ،ولی اجرای طرح در سامانه صیاد مستلزم
تغییرات در دسته چکها میباشد تا متفاوت از گذشته شود و مردم نگران
چکهای قدیمی خود نباشند.
وی با بیان این که سامانه در تاریخ  22آذر ماه آماده بوده است ،افزود :قرار
اســت چکهایی را در ســامانه صیاد ثبت کنیم که تفاوتی با چکهای قبلی
دارد یعنــی روی این چکها تاریخ اعتبار ثبت میشــود و توزیع این چکها
از طریــق بانکهــا مســتلزم زمــان خواهد بــود و همچنین اطالع رســانیها
کامــل شــود و مردم بیشــتر آگاه شــوند و از تاریــخ  20دی بتوانند چکهایی
کــه از ویژگیهای جدید برخوردار هســتند و دارای تاریخ اعتبار میباشــند را
دریافت کنند /.تسنیم
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اقتصاددانان چگونه تصمیم ساز شدند
منصور بیطرف

دبیر گروه اقتصادی

شــاید بــرای کمتــر کســی ایــن بــاور
وجــود داشــته باشــد کــه اقتصاددانان
تا  70ســال پیــش نقش ســازندهای در
تصمیمســازی نداشــتند .کمــا اینکــه
در کشــور خــود مــا هنــوز اقتصاددانان
نقــش محــوری در تصمیــم ســازیها
ندارنــد .امــا اینکه چگونه ایــن روند در
جهــان شــکل گرفــت موضــوع کتــاب
تــازهای بهنــام «عصــر اقتصاددانــان»
اســت که اخیراً در امریکا منتشــر شــده
و از ســوی فاریــن افیرز و نیز فایننشــال
تایمــز جــزو بهترین کتابهای منتشــر
شــده ســال  2020انتخاب شــده است.
البته ترجمه تحت الفظی عنوان کتاب
«ســاعت اقتصاددانــان» اســت  -کــه
در اینجــا ســاعت را بهتر اســت از نگاه
آخرالزمانی ببینیم.
نویســنده ایــن کتــاب روزنامــه نگار
اقتصــادی نیویــورک تایمــز بهنــام
«بنیامیــن آپلبوم» اســت .این کتاب با
جمله قصاری از اســحاق نیوتن شروع
میشــود که گفتــه بود« :مــن میتوانم
حــرکات اجســام ســنگین را محاســبه
کنم امــا نمیتوانم دیوانگــی آدمها را
محاسبه کنم».
مقدمــه کتاب شــروع جالبــی دارد.
آپلبــوم مینویســد :در اوایــل دهــه
 1950یــک اقتصاددان جوان بهنام پل
ولکر (کــه در دهــه  1970رئیس فدرال
رزرو شــد و تورم بــاالی امریــکا را مهار
کــرد) در یــک دفتــر در طبقــات زیرین
ســاختمان بانک فدرال رزرو نیویورک
کار میکــرد .او تعدادی از افرادی را که
تصمیم میگرفتند ،گرد هم جمع کرد
و به همســرش گفت که احتمال اینکه
بتوانــد به نتیجه هم برســند خیلی کم
اســت .رهبــری بانــک مرکــزی در آن
زمــان شــامل بانکــداران ،وکال و حتــی
گردن کلفتهای کشاورز آیوا بودند اما

دریغ از یک اقتصاددان .رئیس فدرال
رزرو ،ویلیام مک چســنی مارتین ،یک
دالل بــورس بود که عمق نگاهش هم
پاییــن بــود .او بــه یــک مالقــات کننده
گفتــه بود «،در اینجا  50اقتصاد ســنج
برای مــا در فــدرال کار میکننــد که در
زیرزمین هســتند و دلیل هم داریم که
چــرا آنهــا باید آنجــا باشــند ».او گفت
آنها به این خاطر در زیرزمین هســتند
که ســؤالهای خوبــی میپرســند .اما ،
«حــد خودشــان را نمیداننــد و ضمن
اینکــه خیلــی هــم درتحلیلهایــی کــه
میدهنــد اعتمــاد بــه نفــس دارنــد».
بیاعتمــادی مارتین بــه اقتصاددانان
یک عــرف گســترده در میــان نخبگان
امریکایی نیمه قرن بیستم بود.
این کتاب ســپس نگاهی میاندازد
بــه تاریــخ گذشــته و ایــن چنیــن ادامه
مییابــد« :رئیسجمهــوری فرانکلین
روزولت ،جان مینــارد کینز ،مهمترین
اقتصاددان نســل خــود را به این دلیل
کــه «ریاضیدانــان» عملگــرا نیســتند،
نادیــده گرفــت .رئیسجمهــوری
آیزنهــاور ،در خطابــه خداحافظــی
خــود از امریکاییها مصرانه خواســت
تــا تکنوکراتهــا را از قــدرت دور نگــه
دارند و هشــدار داد که «خود سیاســت
عمومــی میتوانــد نگــه دارنــده الیت
علمــی و فنــی باشــد».کنگره هــم
بهعنــوان یــک قاعــده ازاقتصاددانــان
اظهــارات آنهــا را ثبت میکــرد اما آن
اظهارات را خیلی جدی نمیگرفت.
یکی از مشــاوران ســناتور دموکرات
ویسکانســین ،ویلیــام پروکســی مایــر،
کــه در امــور سیاســت داخلــی نقــش
پیشــرویی داشــت در اوایــل دهه 1960
نوشــت «،علــم اقتصــاد در کل در
میان سیاســتگذاران ارشد کشور امریکا
بویــژه در میــان نماینــدگان ،بهعنــوان
یــک حوزه ترســناک دیده میشــود که
نمیتواند برای مشکالت مشخصی که

نگرانی به وجود میآورد پلی بزند».
ســی داگالس دیلــون ،وزیــر
خزانــهداری ایــاالت متحــده ،در ســال
 ،1963دو مطالعــه در خصوص بهبود
بالقوه برای سیســتم پولی بینالمللی
انجــام داد ،امــا از گرفتــن مشــاوره
اقتصاددانــان دانشــگاهی ســر بــاز زد.
مقــام دیگــر توصیه شــان را ایــن گونه
توضیح داد که «،عمالً اســتفاده از آنها
در مســئولیت تصمیمســازی بیفایده
بــود ».در همــان ســال دادگاه عالــی از
تصمیــم حکومت کــه مانــع ادغام دو
بانک فیالدلفیا شده بود ،با وجود آنکه
شــواهد نشــان مــیداد کــه ایــن ادغام
میتواند منافع اقتصادی در بر داشــته
باشــد ،حمایــت کــرد .دادگاه شــواهد
اقتصادی را بیربط دانست.
امــا یک انقالب در حــال وقوع بود.
اقتصاددانانی که بــه قدرت و عظمت
بازار معتقد بودند در حال تأثیرگذاری
بودنــد تــا کســب و کار حکومــت ،کار و
بــار تجــارت و در نتیجه الگــوی زندگی
روزمره را تغییر دهند 25 .سال رشدی
کــه متعاقــب جنــگ جهانــی دوم رخ
داد در دهــه  1970از هم پاشــیده شــد،
ایــن اقتصاددانــان رهبران سیاســی را
متقاعــد کردنــد تــا نقــش حکومت در
اقتصــاد را کاهش دهنــد  -و اینکه ایده
بازارها بهتر از ایده بوروکراتها ،نتیجه
میدهد.
علــم اقتصــاد را غالبــاً بهخاطــر
اصراری که بر انتخاب دارد چون منابع
محــدود هســتند «علــم مــال انگیز»
مینامند.اما پیام واقعی علم اقتصاد
و دلیــل محبوبیــت آن ،وعدههای آزار
دهنــدهای اســت کــه میتواند بــه نوع
بشر کمک کند تا آن پیوندهای کمیاب
را سســت کند .شــیمیدانان وعده داده
بودنــد تــا از مــس ،طــا درســت کنند؛
اقتصاددانــان گفتــه بودنــد کــه آنهــا
میتواننــد ایــن کار را «از هیچ» از ریق

سیاستســازی بهتر انجام دهند .طی
چهــار دهــه ،از ســال  1969تــا ،2008
کــه مــن آن را «عصــر اقتصاددانــان»
مینامــم ،واژهای کــه از تومــاس مــک
گــرو اقتباس کــردهام ،اقتصاددانان در
مهــار مالیــات و هزینههــای عمومــی،
مقــررات زدایــی بخــش بزرگــی از
اقتصــاد و آمادهســازی مســیر جهانــی
ســازی ،نقــش پیشــرویی ایفــا کردنــد.
اقتصاددانان ،رئیسجمهوری ریچارد
نیکسون را قانع ساختند تا سربازگیری
نظامــی را پایــان دهــد .اقتصاددانان،

حوزه قضایی فدرال را قانع ساختند تا
قوانیــن ضد انحصار را بــا قوت اعمال
کننــد .اقتصاددانــان حتــی حکومت را
قانــع ســاختند تــا ارزش دالری زندگی
بشــر را کــه حــول و حــوش  10میلیــون
دالر در ســال  2019بود  -بــرای تعیین
اینکــه آیا مقــررات ارزشــمند اســت یا
خیر ،اختصــاص دهنــد .اقتصاددانان
سیاستگذار شدند.
آرتــور اف بــراون ،اقتصاددانــی بود
کــه در ســال  1970جایگزیــن مارتیــن
رئیــس فــدرال رزرو شــد و دورهای

را گشــود کــه در آن اقتصاددانــان از
جملــه ولکــر ،هدایــت بانــک مرکــزی
را بــر عهــده گرفتنــد .دو ســال بعــد،
یعنــی ســال  ،1972جــورج شــولتز،
اولیــن اقتصاددانــی بــود کــه بهعنوان
وزیــر خزانــهداری منصــوب شــد،
ســمتی کــه زمانــی دیلــون آن را در
دســت داشــت .تعــداد اقتصاددانانی
کــه توســط حکومت اســتخدام شــدند
از  2000نفــر در دهــه  1950بــه بیــش
از  6000نفــر در اواخــر دهــه 1970
رســید .ایــاالت متحــده مرکــز تخمیــر
روشــنفکری بــود و آزمایشــگاه اصلــی
ترجمــان ایــده بــه سیاســت بــود امــا
پذیرفتــن بازارها بهعنــوان عالج رکود
اقتصــادی یک پدیــده جهانی شــد که
تصور سیاســتمداران کشورهای جهان
از جملــه پادشــاهی متحــد ،شــیلی و
اندونــزی را به خود جلب کــرد .امریکا
در دهــه  1970مقــررات قیمتگــذاری
حکومتی را حذف کرد .فرانسه تا پایان
آن دهه به نانوایــان این اجازه را داد تا
قیمت نانهای باگت را برای اولین بار
در تاریــخ آن کشــور خودشــان تنظیــم
کنند .حتی بزرگترین کشــور کمونیستی
جهــان به ایــن انقالب ملحق شــد .در
ســپتامبر ســال  ،1985ژائــو شــیانگ،
رهبر چین ،هشت اقتصاددان برجسته
غربی را بــرای تفریح یــک هفتهای در
کشــتی کــروز روی رودخانه یانگ تســه
دعــوت کرد تــا در کنار تعــداد زیادی از
الیت های سیاســتگذار اقتصادی چین
باشــند .مائو تسه تونگ همواره توصیه
کــرده بــود کــه مالحظــات اقتصــادی
همــواره بایــد تحــت ظــل مالحظــات
سیاســی باشــند .بحثهــای آن هفتــه
کمک کرد تا نســل تــازه رهبران چینی
بــه بازار ایمان بیاورند و نســخه تازهای
از اقتصاد بازار محور چینی را بسازند.
در واقــع ایــن کتــاب بیوگرافــی این
انقالب است.

