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»شهروند« تبعات منفی هدفمندی در تعویق توسعه ریلی را بررسی کرد

توزیع اعتبار پروژه های عمرانی بین مردم

15شنبه 4 اردیبهشت 1395 | سال چهارم | شماره 830

شــهروند| گزارش های منتشرشــده ازسوی 
ســازمان هدفمندی یارانه ها نشــان می دهد که 
طی 5 ســال گذشــته )از دي ماه ســال 1389 تا 
پایان بهمن ماه  ســال 94( رقمی معادل 220 هزار 
میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی شــده 
که تأمین تنها حــدود 160 هزار میلیــارد تومان 
آن از محل اصالح قیمــت حامل های انرژی مانند 
سوخت صورت گرفته است. حدود 53 هزار میلیارد 
تومــان از بودجــه عمومــی مصــوب مجلس و 
5 هزارو700 میلیارد تومان هم از طریق استقراض 
از بانک مرکزی توســط دولت قبل صرف پرداخت 
یارانه نقدی شــده اســت. در ابتدای اجرای طرح 
هدفمندســازی یارانه ها قرار بود کــه منابع مالی 
اجرای این قانون تنها از محل درآمد ناشی از اصالح 
قیمت ها دراختیار مردم قرار گیــرد. این اتفاق رخ 
نداد و با یک حســاب سرانگشــتی درمی یابیم که 
میــزان پرداخت یارانه نقدي 28درصد بیشــتر از 
درآمدهاي حاصل از آزادســازي قیمت  حامل های 
انــرژی بوده که می تــوان از آن به عنوان کســري 
بودجه هدفمندي یارانه ها یاد کرد. صرف نظر از اما 
و اگرهای اجرای این طرح و تأثیر آن بر شاخص های 
کالن اقتصادی، درصورت مقایسه این رقم با بودجه 
ســایر بخش ها به اعداد جالبــی برمی خوریم که 

بررسی آنها خالی از لطف نیست.
آن گونه که آمارها نشــان می دهــد رقم یارانه 
پرداختی دولت نزدیک به بودجه عمرانی کشور 
طی 5 سال گذشته بوده است. به عبارت دیگر اگر 
دولت طی دوره 5ســاله اجرای قانون هدفمندی 
بودجه مربــوط به یارانه نقــدی را به بخش های 
عمرانی کشور اختصاص می داد، عملکرد بودجه 
عمرانی کشــور دوبرابــر امروز بود امــا این تنها 
یک طرف ماجراســت. در این میان بســیاری از 
کارشناسان بر این باورند که اگر این رقم هنگفت 
را به جای پرداخت به مردم صرف گسترش راه ها 
که خود محرک توســعه و رشــد اقتصــاد تلقی 
می شود، می شــد، شــرایط اقتصاد ایران بسیار 
متفاوت تــر از آنچه االن هســت، می بود. در این 
میان »بیژن بیدآباد« کارشناس مسائل اقتصادی 
با بیان این که ســاخت هــر کیلومتــر راه آهن 
درکشور حدود 5 تا 7 میلیارد تومان برای اقتصاد 
کشــور هزینه دارد، بــه »شــهروند« می گوید: 
براســاس گزارش های منتشرشــده درحالی  که 
طی ســال های گذشــته به دلیل کمبود منابع 
مالی، ساخت راه آهن درکشــور به کندی انجام 
شــده که اگر رقم یارانه پرداختی دولت به مردم 
طی 5 سال گذشــته را بر هزینه ساخت خطوط 
ریلی تقســیم کنیم، به اعداد جالبــی برخورد 
می کنیم که لزوم بازنگری در سیاست های پولی 

و مالی کشور را نشان می دهد.
او با بیان این که بــا بودجه یارانــه پرداختی در 
یک ســال )44 هزار میلیــارد تومــان( می تــوان 
7 هزارو300کیلومتر راه آهــن احداث کرد، گفت: 
به نظر می رســد اتصال صنعت حمل ونقل ایران به 
شاهراه های بین المللی مستلزم تغییراتی اساسی 
در نحوه تفکر سیاست گذاران است. به عبارت دیگر 
با یارانه نقدی پرداختی دولت طی 5 سال به میزان 
220 هزار میلیارد تومان می توان ادعا کرد که یارانه 
نقدی معادل با هزینه ساخت حدود 37 هزارکیلومتر 

خطوط ریلی راه آهن )با میانگین قیمتی 6 میلیارد 
تومان برای هر کیلومتر خط راه آهن( درکشور بوده 

است. 
سیاست های مالی در مقابل سیاست های پولی 

بیدآباد با بیــان این که موضــوع پرداخت یارانه 
نقدی از نظر سیاست های کالن اقتصادی به معنای 
اجرای سیاســت های پولی در مقابل سیاست های 
مالی اســت، گفت: پرداخت های مستقیم به افراد 
تنها ســمت تقاضــای اقتصاد کشــور را تحریک 
می کنــد، درحالی  که اجرای سیاســت های مالی 
درکشور می تواند اقتصاد کشــور را از طریق ایجاد 
زیرســاخت ها و افزایش پروژه های عمرانی دولتی 
و همچنین تولید اقتصاد کشور از سمت عرضه به 
حرکت بیندازد. این کارشــناس مسائل اقتصادی 
ادامه داد: در این سال ها حتی اگر دولت نمی خواست 
رقم یارانه نقدی را به اصالح زیرساخت ها اختصاص 
دهد، می توانست از طریق فاینانس خارجی منابع 
مورد نیاز گســترش شــبکه ریلی را تأمین کند و 
بدهی آن را از محــل درآمدهای آن و صرفه جویی 
حاصله ناشی از ارزان شدن هزینه حمل بار و مسافر 

بازپرداخت کند. 
بیدآباد توجــه دولت به حمل ونقــل جاده ای را 

مورد اشاره قرار داد و افزود: انجام سفرهای جاده ای 
به ظاهر از قیمت تمام شــده پایین تری نسبت به 
حمل ونقل ریلــی برخوردار اســت ولی درعوض 
هزینه های تلفــات و مرگ ومیرهای جــاده ای بار 
مالی سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل می سازد. 
به گونه ای که برخی از مســئوالن در اظهارات خود 
از نابودســازی 7 درصد از تولید ناخالص داخلی در 

تصادفات جاده ای سخن می گویند.
اوراق مشارکت به کمک حمل ونقل ریلی بیاید 

به گفتــه او، از طرفی هم دولــت می تواند برای 
توسعه شبکه ریلی از طریق فاینانس داخلی عمل 
کند و با استفاده از ابزارهایی همچون انتشار اوراق 
مشارکت ســرمایه الزم برای توسعه شبکه ریلی را 
تأمین مالی کند. دراین حالت پولی به بدنه اقتصاد 
کشور وارد نمی سازد و نقدینگی و نرخ تورم افزایش 
نمی یابد و دولت از اقتصاد قرض می گیرد و به اقتصاد 
بازپرداخت و ازســوی دیگر بستر توسعه اقتصادی 
را نیز فراهم می کنــد. بیدآباد همچنین لزوم توجه 
به توســعه ریلی را مورد تأکید قرار داد و با اشاره به 
لغو تحریم های اقتصادی و فرصت پیش آمده برای 
اقتصاد ایران افــزود: نباید فراموش کرد مادامی که 
شبکه ریلی ارزان و مطمن درکشور وجود نداشته 

باشــد و ســرویس های حمل ونقل کارایی الزم را 
نداشته باشند، سرمایه گذاری خارجی درکشور با 

مشکالت عدیده صورت خواهد گرفت. 
 افزایش بودجه عمرانی

با وجود کاهش درآمدهای نفتی 
این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که 
دولت باید بودجه خود در بخش عمرانی را افزایش 
دهد تا راهی برای گریز از رکود بیابد. دولت بودجه 
59 هزار میلیارد تومانی را برای پروژه های عمرانی 
درنظر گرفتــه که اگرچه درمقایســه بــا بودجه 
47.3 هزارمیلیارد تومانی عمرانی  ســال گذشته از 
رشد قابل توجهی برخوردار است، ولی برای شرایط 

فعلی اقتصاد و دوران پسابرجام کافی نیست.
 67 درصد اعتبارات عمرانی

در 13 سال گذشته محقق شد 
صرف نظر از افزایــش بودجه بخش عمرانی در 
سال جاری، بررســي عملکرد بودجه عمراني در 
13 سال گذشــته نشــان مي دهد در هیچ یک از 
این سال ها صد درصد اعتبارات این بخش حتي 
در ســال هایي که قیمت نفت به باالي 110دالر 
رسید، پرداخت نشده است. در 13 سال گذشته 
یعني از  ســال 1381 تا 1393 تنها 67 درصد از 
اعتبارات محقق شده است و از آن جا که همواره 
در این ســال ها اعتبارات پیش بیني شده، نسبت 
به اعتبار مورد نیاز پروژه ها نیز کمتر بوده اســت. 
از این رو از مجموع 526 طرحي که در هر  ســال 
باید به اتمام مي رســید، تنها 126 طرح خاتمه 
یافته که به مفهوم نیمه تمــام ماندن 74 درصد 
از پروژه هاي کلنگ زده شــده اســت. نیمه تمام 
ماندن پروژه ها ســبب شــده هزینــه اي معادل 
90 هزارمیلیــارد تومــان مازاد بــر پیش بیني 
قوانین بودجه بر اقتصاد تحمیل شود. به عبارت 
ساده تر در 13 سال گذشته درمجموع 41 درصد 
از اعتبارات عمراني بــراي هزینه تاخیر در اتمام 
طرح ها بوده و نه عملیات جدیــد. میزان تحقق 
پروژه هاي عمراني درخالل ســال هاي 1381 تا 
1390 نشان مي دهد در این سال ها 6هزارو201 
پروژه باید اجرا مي شد، اما تنها  هزارو538 طرح 
خاتمــه یافته کــه 25 درصــد از کل پروژه هاي 
الزم االجرا را شــامل مي شود. ازســوي دیگر در 
سه سال گذشته یعني از  ســال 1391 تا 1393 
به طور متوسط ســاالنه 637 طرح عمراني باید 
به اتمام مي رســید که تنها 16 درصد یعني 100 

طرح پایان یافته است.
دولت ۲۰۰ هزار  میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

در این میان مرکز پژوهش های مجلس هم پیشتر 
در گزارشــی اعالم کرده بود که دولت برای اتمام 
دو هزارو906 طــرح نیمه تمام به 200هزار میلیارد 
تومان نیاز دارد. براســاس گزارش مرکز پژوهش ها 
با توجه به این که این میــزان نقدینگی هم اکنون 
دراختیار دولت نیست و اجرای طرح های عمرانی 
معموال بیش از یک سال زمان نیاز دارد، برای پایان 
یافتن ایــن طرح ها در یک دوره 8 تا 10 ســاله و با 
درنظر گرفتن رشد هزینه ها و ضریب تعدیل، این 
عدد به 400 هزار میلیارد تومان می رسد؛ این یعنی 
دوبرابرشــدن هزینه. در این میان، آخرین آماری 
که از تعداد پروژه های نیمه تمام اعالم شده، حدود 

دو هزارو906 پروژه است.

بازار جهانی

درآمد کاربران از پست های 
فیس بوکی

فیس بوک به دنبال راه هایی نو برای کاربران خود 
است تا بتوانند از پست هایشــان در شبکه کسب 
درآمد کنند. یک نظرسنجی میان کاربران در این 
هفته انجام شد که به انواع روش هایی که کاربران 
می توانند از آن پول به دســت آورده یا به رشد یک 
اتفاق کمک کنند، می پرداخت. یکی از این روش ها 
اضافه کردن بخش ظرف انعام، محتوای مربوط به 
برند و به دست آوردن بخشــی از درآمد تبلیغاتی 
که فیس بوک از پست ها به دســت می آورد، بود. 
همچنین این نظرســنجی نظر کاربران را درباره 
 Call to action اضافه شــدن دکمه ای با عنوان
می پرســید. به کمک این دکمه کاربر می تواند به 
دنبال  کننده های خود امکان انجام کمک های مالی 
را بدهد. همچنین نظر آنها را درباره »بازارحامیان« 
پرســید، جایی که کاربران می تواننــد به دنبال 

تبلیغ کننده ها بگردند تا از آنها حمایت کنند. 

واقعیت مجازی در لپ تاپ های جدید 
ایسر هفته قبل چند محصول برای عالقه مندان 
به بازی های ویدیویــی و نوت بوکی پیشــرفته را 
 Switch به بــازار عرضه کــرد. درهمین راســتا
Alpha 12 نــام لپ تــاپ جدید ایســر با صفحه 
کلید جداشونده اســت که بدون فن خنک کننده 
 عرضه شده و لذا بســیار بی سروصداست. نوت بوک
Predator17X محصول تازه دیگری اســت که 
برای عالقه مندان به بازی های ویدیویی تهیه شده و 
از قابلیت overclocking پشتیبانی کرده و دارای 
 Nvidia GeForce GTX980 کارت گرافیک
است. پشتیبانی از هدســت های واقعیت مجازی 
شــرکت های مختلف ماننــد  Oculus Rift و 
HTC Vive هم در این رایانه پیش بینی شــده 

است.

ساخت گوشی مخصوص کارگران 
بیشــتر گوشــی هایی که این روزها در ویترین 
فروشــگاه ها خودنمایی می کننــد، نمی توانند 
انتخابی مناســب برای برخی از افــراد همچون 
کارگران ســاختمانی، معدنــکاران و آنهایی که با 
شغل هایی اینچنینی سروکار دارند، باشد. آنها به 
گوشی هایی نیاز دارند که درکنار مشخصات فنی 
قابل قبول، از بدنه ای مقاوم در برابر هرگونه آسیب 
و ضربات احتمالی برخــوردار باشــند. از این رو، 
کمپانی  DeWalt که سال هاست در زمینه تولید 
ابزارآالت فعالیت دارد، به تازگی از گوشی هوشمند 
جان ســختی رونمایی کرده اســت. این گوشی 
کــه DeWalt MD501  نام خواهد داشــت، 
به گونه ای طراحی شده اســت که افراد می توانند 
آن را به مدت 30دقیقه و تا عمق دومتری آب، نگه 
دارند. همچنین، MD501  قادر اســت در دمای 
20 درجه سانتیگراد زیر صفر و 60 درجه سانتیگراد 
باالی صفر، روشــن بماند. از دیگر سرسختی های 
این گوشــی می توان به جان ســالم به دربردن از 
ســقوط از ارتفاع 2متری اشــاره کرد. در زیر این 
ظاهر نسبتا خشن، مشخصاتی همچون پردازنده 
چهار هســته ای MT6735 مدیاتک با ســرعت 
کالک 1.3 گیگاهرتــز، فضــای رم 2 گیگابایتی، 
نمایشگر اچ دی با پوشش گوریال گلس 3، حافظه 
داخلی 16 گیگابایتی، دوربین اصلی 13 و سلفی 
5 مگاپیکسلی، باتری 3020 میلی آمپر ساعتی و 

قابلیت شارژ وایرلس Qi جای گرفته است.

درآمدزایی 20 میلیارد دالری گوگل 
برای آلفابت

با اتمام فصل اول  سال 2016 میالدی، کمپانی 
آلفابت گزارش مالی خود را منتشر کرد که براساس 
آن کمپانی موفق شده تا سود خالص 4.2 میلیارد 
دالری را از درآمد 20 میلیارد دالری کســب کند. 
براساس اطالعات ارایه شــده این هلدینگ موفق 
شده تا درآمدی 20 میلیارد دالری را کسب کند که 
درمقایسه با مدت مشابه  سال پیش از آن افزایشی 
17 درصــدی را نمایــش می دهد. ســود خالص 
کسب شده توسط آلفابت قریب به 4.2 میلیارد دالر 
است. درآمد عملیاتی گوگل نیز درمقایسه با مدت 
مشابه  سال گذشته افزایشی 20 درصدی را شاهد 
بوده و به 5.3میلیارد دالر رســیده است. براساس 
گزارش مالی منتشرشده، گوگل به تنهایی بخش 
بزرگی از درآمد کسب شده توسط آلفابت را تامین 
می کند، به طوری  که بیش از 20.1 میلیارد دالر از 
کل درآمد کسب شده توسط آلفابت توسط گوگل 

عاید این هلدینگ شده است. 

پرسه در بازار

هشدار برای مصرف برنج های خارجی 
نخعــی  عبــاس 
مدیرکل دفتر مبارزه 
بــا قاچــاق کاالهای 
هدف ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال با اشــاره 
به حجــم قابل توجه 
برنج قاچاق هشــدار 

داد: مردم برای خرید برنج حساسیت بیشتری به 
خرج دهند و حتما به واحدهای صنفی معتبر و مجاز 
مراجعه کنند و در خرید و مصرف برنج خارجی دقت 
الزم را داشته باشند زیرا حجم قاچاق برنج بیشتر از 
سایر کاالهای زراعی اســت. او ادامه داد: مهم ترین 
موضوع در برنج های قاچاق، مشخص نبودن استفاده 
از سموم، کود شیمیایی و آفت کش هاست. برنج های 
قاچاق به احتمال بســیار زیــادی درمعرض آفات 
گوناگون ازجمله فلزات سنگین قرار دارند؛ بنابراین 
باید کنترل و نظارت بیشتری در واردات آن صورت 
گیرد. نخعی با بیان این که نظر سازمان استاندارد و 
وزارت بهداشت برای قابلیت مصرف بودن برنج باید 
وجود داشته باشــد، تأکید کرد: برنجی که توسط 
مرزنشینان وارد می شود، تحت شرایط خاصی حق 
ورود به کشور را دارد و برای مصرف درهمان استان  
مرزی است و مازاد آن برای ورود به سایر شهرها باید 

تشریفات گمرکی خاص خود را سپری کند. 

جوالن قطعات تقلبی در بازار موبایل 
افشار فروتن رئیس 
فروشندگان  انجمن 
ســیم کارت، موبایل 
و تجهیــزات جانبی 
اعــالم کــرد: تعمیر 
ی  شــی ها گو
تلفن همــراه در بازار 

ایران هزینه زیــادی برای کاربران بــه همراه دارد 
زیرا قطعات تقلبی در بازار جوالن می دهد. او ادامه 
داد: زمانی که تعرفه هــای واردات تلفن همراه باال 
رفت، واردات کاالهای قاچاق به شدت باال گرفت. 
حال درچنین شرایطی طبیعتا نمی توان کنترلی 
روی کیفیــت قطعات موجــود در بازار داشــت. 
درچنین شرایطی واقعا تعرفه های گمرکی نیازمند 
تجدیدنظر اســت. در زمان افزایش تعرفه واردات 
این گونه اعالم شد که این اقدام در راستای حمایت 
از تولید کنندگان داخل کشــور صورت می گیرد، 
اما درنهایت این موضــوع به تولیدات بومی کمک 
چندانی نکرد و تنها باعث شد عده ای با کارشکنی از 
فضای غیرقانونی استفاده کرده، شرایطی ایجاد کنند 
که همگان متضرر شویم. فروتن تأکید کرد: حجم 
قطعات جانبی قاچاق نسبت به گوشی های قاچاق 
به مراتب بیشتر است و راهی برای تشخیص این که 
این محصوالت قاچاق بــوده یا خیر وجود ندارد، به 
همین دلیل توصیه ما آن است که کاربران درصورت 
تصمیم به تغییر قطعاتی مانند باتری یا شارژر و غیره 
به نمایندگی های برند مربوطــه مراجعه کنند تا 

احتمال مواجهه با مشکل کمتر شود. 

 هزینه واردات پوشاک ترک
به ایران بیشتر شد

واردات  هزینــه 
پوشاک ترک به ایران 
براساس  شد.  بیشتر 
تازه تریــن تصمیــم 
وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت و به دنبال 
فعــاالن  اعتــراض 

صنعت نساجی، تعرفه ترجیحی با ترکیه در زمینه 
پوشــاک، در کتاب مقررات صادرات و واردات  سال 
95 حذف شــده اســت. به گفته احمد کیمیایی 
اسدی- نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار 
اتاق بازرگانــی- ترکیه بیشــترین قاچاق صنایع 
نســاجی را به ایران دارد و بعــد از برقراری تجارت 
ترجیحی با این کشور روند قاچاق پوشاک ترک با 
سهولت بیشتر و در سطح وسیع تری انجام می شود. 
به گفته این فعال صنعت نســاجی، آمارها نشان 
می دهد که هزاران برابر بین آنچه ترکیه از صادرات 
پوشاک خود به ایران می گوید، با آنچه در بازار ما از 
واردات پوشاک ترکیه وجود دارد، اختالف است. اما 
مهدی رئیس زاده- دبیرکل انجمن نساجی- خبر 
حذف تعرفه ترجیحی پوشــاک با ترکیه را تأیید 
کرده و معتقد است که حذف تعرفه پوشاک با ترکیه 
می تواند آثار خوبی برای صنایع نساجی در داخل 
به همراه داشته باشد و شرایط بهتری را برای بازار 

داخل نسبت به گذشته رقم خواهد زد. 

به گزارش روابط عمومی شــرکت انتقال داده های آســیاتک،  مراسم افتتاحیه 
ســومین دوره جایزه کیفیت آســیاتک )AQA(با حضور زنجیره ارزش آسیاتک 
)شــبکه فروش - پشــتیبانی فنی و مراکز تماس( و جمعــی از معاونین و مدیران 
این شرکت در ســالن همایش های بین المللی صدا و ســیما در 31  فروردین  ماه 
95 ، برگزار شد. در ابتدای این مراسم معاون کســب و کار آسیاتک آقای مهندس 
علیمحمدی با اشاره به دریافت مجوز FCP از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
اهمیت تمرکز در تنوع و خدمات قابل ارایه به مشتریان و همچنین دقت بیش از پیش 
در پشتیبانی مشترکین را خاطر نشان کرد.  در ادامه معاون برنامه ریزی راهبردی 
آسیاتک، آقای مهندس صالحی نژاد به مفاهیم کیفیت، تعالی و روند رشد آسیاتک در 
این مسیر اشاره نمود. ایشان در بخش دیگری از سخنان خود فعالیت های انجام شده 
در حوزه جایزه کیفیت آسیاتک را برای حاضرین توضیح داد.در این گردهمایی یکی 
از اســاتید مجرب در حوزه تعالی و صنعت IT، آقای دکتر امیر شکاری )طراح مدل 
ارزیابی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی( به تشریح مدل ارزیابی AQA و 

نکات قابل توجه در تمامی مراحل این ارزیابی پرداخت. 

مراسم افتتاحیه سومین دوره جایزه کیفیت
 آسیاتک )AQA( برگزار شد

ویژه

مجید سلیمی بروجنی
فعال اقتصادی

دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد رکودزده کشور را 
تحویل گرفت که پیامدهای منفی سیاســت های 
نادرست و غیرمنطقی گذشته به خوبی قابل دیدن 
بود. در چنین شرایطی، تیم اقتصادی دولت با ایجاد 
هماهنگی میان ارکان مختلف سیاست های کالن 
اقتصادی و رعایت انضباط مالی و پولی، مجموعه ای از 
اقدامات کوتاه مدت و میان مدت را برای تثبیت اقتصاد 
کشور به کار گرفت. در طول دو سال گذشته، محور 
سیاســت های پولی بانک مرکزی مهار سه متغیر 
کلیدی اقتصاد کالن شامل کنترل نرخ تورم، ثبات 
نسبی در بازار ارز و اصالح نرخ سود بانکی بوده است. 
یکی از اتفاقات جالب توجه در روزهای پایانی سال 

94، این بود کــه بانک ها اعالم کردند، تصمیم دارند 
نرخ سود ســپرده ها و به تبع آن تسهیالتشان را به 
میزان دو درصــد کاهش دهند. اگــر فرض کنیم 
خدمات بانک های گوناگون، سطح استاندارد یکسانی 
دارند، آنگاه می توان ادعا کرد اصلی ترین عاملی که 
افــراد براســاس آن یــک بانــک خــاص را برای 
سپرده گذاری انتخاب می کنند، نرخ های سود باالتر 
است. اما چنانچه هیچ قاعده ای بر بازار سپرده های 
بانکی حاکم نباشد، آنگاه ممکن است روند افزایش 
نرخ سود بانکی برای افزایش میزان جذب سپرده ها، 
تبدیل به گونه ای از بازی شــود که طی آن بانک ها 
)به عنوان بازیکنان( مدام نرخ های ســود )سپرده و 
به تبع آن تسهیالت( خود را افزایش دهند و جنگ 
نرخ ســود بانکی رخ دهد. درنتیجه ریســک عدم 
بازپرداخت تســهیالت اعطایی بانک ها نیز افزایش 
می یابد. نتیجه این بازی می تواند شکست بازار منابع 
بانکی باشد. در این صورت کافی است حتی یکی از 

بانک های رسمی دچار ورشکستگی شود. آنگاه نه تنها 
مشتریان آن بانک، بلکه مشتریان سایر بانک ها نیز 
ممکن است برای تخلیه حســاب های خود هجوم 
آورند. در مجموع می توان گفــت که بانک مرکزی 
مخالــف تعیین نرخ های ســود بانکــی به صورت 
دستوری است و به این مسأله تاکید دارد که نرخ ها 
باید در بازار پول و در تناسب با اقتضائات اقتصاد کالن 
تعیین شود. از طرف دیگر با توجه به ارتباط مستقیم 
نرخ سود بانکی با نرخ تورم و با توجه به کاهش قابل 
مالحظه نرخ تورم طی دو سال اخیر، بانک مرکزی به 
دنبال کاهش ارشادی و تدریجی نرخ سود بانکی به 
سطوح منطقی و متناسب با نرخ تورم بوده است. با 
وجود این و به رغم چالش های موجود در راه کاهش 
نرخ های سود بانکی، بانک مرکزی با ساماندهی بدهی 
بانک ها به بانک مرکــزی از طریــق تبدیل اضافه 
برداشت بانک ها به خطوط اعتباری و تعدیل نسبت 
سپرده قانونی اقدامات موثری را برای کاهش بدهی 

بانک ها به بانک مرکزی و کاهش هزینه های تامین 
مالی بانک ها صورت داد. همزمان با این اقدامات، بانک 
مرکزی با هدف رفع مشــکالت نقدینگی بانک ها و 
تعمیق بازار بین بانکی، تمدید و افزایش سپرده گذاری 
در بازار بین بانکی را در دستورکار قرار داد. درنتیجه 
انجام این اقدامات، نرخ های ســود در بازار در مسیر 
کاهشی قرار گرفته است. نرخ سود بازار بین بانکی از 
حدود 29درصد در ابتدای ســال 94 بــه کمتر از 
19درصد در اواخر سال 94 رسیده است. این مسأله 
نشان دهنده این است که فشار بر منابع نظام بانکی 
درحال کاهش بوده و نرخ ســود بانکی نیز در مسیر 
نزولــی قرار گرفته اســت. بدیهی اســت با کاهش 
هزینه های تامین مالی بانک ها و کاهش نرخ ســود 
بانکی، تامین مالی پروژه های اقتصادی تسهیل شده و 
شرایط برای تقویت هرچه بیشتر بخش خصوصی 
اقتصاد و دستیابی به نرخ های رشد اقتصادی باالتر 

فراهم خواهد شد.

 یارانه نقدی بالی جان توسعه ایران؛ یارانه 5سال، معادل ساخت 37هزارکیلومتر خط ریلی و کل بودجه عمرانی 5 سال است

پرداخت یارانه به بیش از 75 میلیون نفر 
کسري سنگین درپرداخت یارانه نقدي موجب شده تا نمایندگان مجلس نهم درقانون 
بودجه سال 94 ضرورت حذف یارانه 6میلیون نفر را به دولت تکلیف کنند تا صرفه جویي 
3هزارمیلیارد توماني در پرداخت یارانه نقدي حاصل شــود اما با وجود پایان  ســال 94 و 
آغاز  ســال 95 هنوز چنین اتفاقي رخ نداده و براســاس اظهارات دولتمردان 75میلیون 
و236هزارو829نفر یارانه نقدی دریافت می کنند اما دولتمردان درحالی در هفته و ماه های 
اخیر از عزم دولت درکاهش تعداد یارانه بگیرها سخن گفته اند که در الیحه بودجه 95 حدود 
48 هزارمیلیارد تومان اعتبار براي پرداخت یارانه هاي نقدي و غیرنقدي پیش بیني شده است. 
به این ترتیب رقم مذکور تفاوتي با رقم تعیین شده در قانون بودجه  سال 1394 ندارد. دولت 
در سال جاري مقرر کرده بود 6میلیون نفر را از فهرست یارانه بگیران حذف کند که این رقم 
درحال حاضر اندکي بیش از سه میلیون نفر گزارش شده است. براساس تازه ترین مصوبه 
مجلس 6 گروه شامل 24 میلیون نفر باید در سال 95 از لیست گیرندگان یارانه حذف شوند و 
دولت تنها به پرداخت یارانه نقدی اقشارآسیب پذیر جامعه اقدام کند. برهمین اساس دولت 
اخیرا 4 مالک اصلی حذف یارانه اقشار پردرآمد شامل خودرو، مسکن، شغل و سفر خارجی را 

به عنوان معیار حذف دریافت یارانه اعالم کرده است. 

کاهش نرخ سود بانکی در سال 95 و ضرورت کاهش هزینه تامین مالی


