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بانک
بانک صادرات ایران  ٤هزار زوج
جوان را به خانه بخت فرستاد

سرویس بانکها-
طی دو ماهه اول سال
جاری ،شعب بانک صادرات
ایران در سراسر کشور به
بیش از چهار هزار زوج جوان
بالغ به یک هزار و ٣٤میلیارد
ریال وام ازدواج و جهیزیه پرداخت کرده است.
به گزارش امتیاز؛ بنابر اعالم بانک صادرات
ایران ،این بانک در راستای ایفای مسئولیتهای
اجتماعی و حمایت از زوجهای جوان و تسهیل در
امر ازدواج جوانان ،مبادرت به پرداخت یک هزار و
 ٣٤میلیارد ریال وام قرضالحسنه ازدواج و جهیزیه
کرده است.زوجهای جوان از سوی بانک مرکزی،
سازمان بهزیستی ،بنیاد شهید ،بنیاد جانبازان و
صندوق مهر امامرضا(ع) به شعب بانک صادرات
ایران معرفی و پس از تکمیل پرونده ،در حداقل
زمان موفق به اخذ وام ازدواج و جهیزیه میشوند.
بانک صادرات اعالمکرد :مانده وام قرضالحسنه
ازدواج و جهیزیه در سطح شعب این بانک بالغ
بر  ١٦هزار میلیارد ریال است که این امر بیانگر
بهرهمندی جمع کثیری از جوانان از وامهای
قرضالحسنه ازدواج و جهیزیه بانک صادرات ایران
است.
رییس انجمن صنفی انبوه سازان تهران تشریح کرد:

اثر مثبت «تسهیالت ساخت» بر رونق
بازار مسکن

سرویس بانکها-
رییس انجمن صنفی انبوه
سازان تهران تاثیر تسهیالت
ساخت مسکن در خروج
فعالیت های ساختمانی از
حالت رکود را تشریح کرد.
حسن محتشم با اشاره به نقش مثبت تسهیالت
ساخت مسکن در خروج بازار ساخت و ساز از حالت
رکود گفت :تاثیر تسهیالت بدون سپرده ساخت
مسکن طی یک تا دو سال آینده نمایان خواهد شد.
وی با بیان اینکه معموال تاثیر پرداخت تسهیالت و
تزریق مالی به بخش ساخت وساز و فعالیت های
ساختمانی خود را با وقفه زمانی بیشتری نسبت به اثر
تسهیالت خرید ملک در بازار مسکن نشان می دهد،
خاطر نشان کرد :به طور کلی پرداخت تسهیالت و
تقویت بنیه مالی خریداران و سازندگان مسکن یکی
از مهمترین عوامل تعیین کننده در زمان و سرعت
خروج بازار مسکن از حالت رکود و ورود به فاز رونق
است.محتشم افزود :هر چند تسهیالت ساخت با وقفه
زمانی بیشتری نسبت به تسهیالت خرید مسکن در
بازار ملک خود را نشان می دهد اما نه تنها افزایش
تسهیالت ساخت و ساز و تزریق منابع مالی به
سازندگان منجر به خروج بازار مسکن از رکود می شود
بلکه رونق بازار معامالت مسکن در نتیجه پرداخت
تسهیالت خرید آپارتمان خود یکی از عوامل بروز رونق
در بازار ساخت واحدهای مسکونی نیز هست.
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بهترین اقدامات ربیعی در چهار سال گذشته

رییس اتحادیه کارگران قراردادی میگوید
کارگران از دکتر روحانی برای چهار سال دیگر
حمایت کردند تا مطالبات محقق نشده آنها را
عملی ،دغدغه امنیت شغلی را برطرف و قراردادهای
موقت کار را ساماندهی کند.
فتح اله بیات در گفتوگو با ایسنا ،در ارزیابی
نقاط قوت و ضعف وزارت کار در دولت یازدهم،
ابراز عقیده کرد و گفت :با گستردگی زیاد این
وزراتخانه و زیرمجموعههایی که دارد رسیدگی و
نظارت بر آن سخت و دشوار است .عدهای تصور
میکنند وزیر کار تنها در یک حوزه متمرکز شده
و از حوزههای دیگر غافل بوده است در حالی که
آقای ربیعی در این چهار سال تمام تالش خود را
کرده تا همه جوانب را در نظر بگیرد ولی حجم
کار در این وزارتخانه با توجه به ادغام دو وزارتخانه
دیگر طوری است که نمی توان به راحتی آن را
اداره کرد.
وی با بیان اینکه یک وزیر به تنهایی
نمیتواند پاسخگوی بخش تعاون ،حوزه رفاه و
روابط کار باشد ،تاکید کرد :ایکاش آقای ربیعی
فقط وزیر کار بود تا موضوعات کارگری را به
شکل کامل رصد و مطالباتمان را بهتر رسیدگی
میکرد.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد :وزیر کار
از بدنه جامعه کارگری است و در چهار سال گذشته
خود را از این خانواده جدا ندید .اقدامات خوبی

که در وزارت کار صورت گرفت ،افزایش حقوق
کارگران و بازنشستگان بود که دستمزد کارگران
برای اولین بار باالتر از نرخ تورم اعالمی تعیین
شد و در مورد دستمزد مستمریبگیران که مورد
موافقت دولت قرار گرفت ،افزایش پلکانی حقوق
و دستمزد بازنشستگان در دستور کار قرار گرفت.
بیات بازپسگیری الیحه اصالح قانون کار از
مجلس را از دیگر اقدامات مثبت وزیر کار عنوان
کرد و گفت :این مساله جزو نقاط قوت و ضعف
وزارت کار به شمار می آید چون اصالحیه در

دولت قبل به مجلس ارسال شده بود و تاخیر در
بازپسگیری آن توسط وزارت کار و دولت یازدهم
مدتها نارضایتی در جامعه کارگری را به دنبال
داشت ولی در نهایت وزارت کار این الیحه را پس
گرفت و نگرانی خاطر کارگران هم برطرف شد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی
متذکر شد :اکنون که وزارت کار صراحتا از
بازگشت اصالحیه خبر داده باید شرکای اجتماعی
و سه ضلع کارگر ،کارفرما و نماینده دولت به طور
مشترک و به شکل کارشناسی آن را بررسی کنند

و پس از جمع بندی نظرات و پیشنهادات نسبت به
اصالح آن اقدام کنند .قانون کار متعلق به کارگر و
کارفرما است و به نفع قشر ضعیف کارگری پیش
بینی شده است بنابر این نمیتوان یکطرفه آن را
بررسی و اصالح کرد.
وی با اشاره به افزایش تعداد تشکلهای
کارگری و کارفرمایی در دولت یازدهم  ،گفت:
بر اساس گزارش وزیر کار تعداد تشکلها در این
دولت افزایش پیدا کرد که یک نقطه قوت به شمار
میرود اما خواسته کارگران این است که وزارت کار
تشکلها و انجمنهای صنفی را مورد حمایت قرار
بدهد و از پتانسیل آنها به عنوان یک بازوی اجرایی
قوی استفاده کند.
بیات گفت :کارگران در انتخابات از دکتر
روحانی برای چهار سال دیگر حمایت کردند تا
موضوع امنیت شغلی ،قراردادهای کار و مطالبات
آنها را محقق کند.
وی در پایان حفظ امنیت شغلی را از
دغدغههای اصلی کارگران دانست و گفت :خواسته
ما اصالح تبصره یک و دو ماده  ۷قانون کار است
و معتقدم هرچه بیشتر بگذرد ،وقت کشی است
لذا وزیر کار دولت دوازدهم باید ساماندهی
قراردادهای کار و تدوین آیین نامه تفکیک مشاغل
دائم و غیر دائم را که آرزوی دیرینه جامعه کارگری
است ،عملیاتی کند و کارهای ناتمام و ابتر مانده در
این دولت را به اتمام برساند.

تاثیر یارانههای سوخت در کشورهای در حال توسعه

نتایج یک پژوهش نشان میدهد که در
کشورهای در حال توسعه هدفگذاری نامناسب
برای یارانههای سوخت در نظر گرفته میشود و اغلب
گروههای پر درآمد از آن منتفع شده و همچنین بار
مالی زیادی به همراه دارد.
 معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد مقالهای
تحت عنوان بازبینی منافع نابرابر یارانههای سوخت،
شواهدی برای کشورهای در حال توسعه ،منتشر کرده
است ،که در متن آن آمده است :یافتههای این مطالعه
نتایج قبلی مبنی بر هدفگذاری نامناسب یارانههای
سوخت ،منتفع کردن گروههای پر درآمد و همچنین
بار مالی زیاد را تقویت کرده است .بنابراین بازنگری
در تخصیص یارانهها ،اثر قابل توجهی بر رفاه خانوارها
مخصوصاً خانوارهای کم درآمد خواهد داشت.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که به ازای هر
 ۰.۲۵دالر افزایش قیمت هر لیتر سوخت ،درآمد
واقعی خانوار به طور متوسط  ۵.۵درصد کاهش
مییابد .حدودا نیمی از این اثر به طور غیرمستقیم
از طریق تغییر قیمت سایر کاالها و خدمات مصرفی
ایجاد میشود .توزیع این اثر رفاهی تقریباً خنثی است،
بدین معنا که میزان زیان رفاهی در گروههای درآمدی،
مشابه است .نابرابری توزیع مصرف کل در گروههای

درآمدی ،عدم کارایی ابزار سیاستی یارانه سوخت برای
حمایت از خانوارهای فقیر را در مقابل افزایش قیمت
سوخت نمایان میسازد( ،به طور متوسط ،دو دهک
باالی درآمدی( ،ثروتمندترین) ،نسبت به دو دهک
پایین درآمدی(فقیرترین) ،شش برابر یارانه سوخت
دریافت میکنند .منافع ناشی از یارانه بنزین نسبت
به بقیه سوختها کاهندهتر توزیع میشود بطوریکه
بیش از  ۸۳درصد منافع یارانه بنزین به  ۴۰درصد
ثروتمندترین خانوارها تعلق میگیرد .اگرچه مصرف
نفت سفید بین گروههای درآمدی یکنواختتر توزیع
شده است ،اما بخش قابل توجهی از یارانه نفت سفید
همچنان نصیب خانوارها با درآمد باال میشود.
با در نظر گرفتن اثر معکوس اصالحات یارانهای
بر خانوارهای فقیر ،استفاده از ابزارهای کاهش دهنده
آثار ا ِعمال یارانهها برای حمایت از این خانوارها مهم
خواهد بود.
در این مقاله استراتژیهای جایگزینی برای
رسیدن به این نتیجه بررسی شده است و به این
نتیجه رسیده است که روش مرسوم جبران ،پرداخت
هدفمند نقدی یا شبه نقدی است .پرداخت نقدی این
مزیت را دارد که افراد ،سطح و نوع انرژی مورد نیاز
خود را در زمان و مکان مد نظر ،خریداری کنند .در

این روش نیاز نیست که دولت به صورت مستقیم اقدام
به تقسیم یارانه انرژی کند که این امر معموال پرهزینه
بوده و زمینه سوءاستفاده را فراهم می آورد .بلکه
پرداخت نقدی هدفمند برای حمایت از خانوارهای
فقیر در برخی اصالحات یارانهای موفق استفاده شده
است .مثال ارمنستان در طول برنامه اصالحات برق،
پرداخت نقدی موفقی را اجرا کرده و به مشترکین
کمک کرد که در مواجهه با قیمتهای باالتر برق،
مصرف واقعی خود را حفظ کند.
برنامه پرداخت نقدی غیرمشروط اندونزی که
 ۹۵درصد جمعیت را پوشش میداد ،جزو مهمی
از استراتژی موفق غلبه بر مخالفتهای سیاسی و
اجتماعی در مقابل اصالحات یارانه انرژی بوده است.
این تجربه نشان داد که چنین برنامههایی نیازمند
آمادگی و کنترل هستند که بتوان از طریق آنها به
طور مؤثری به فقرا کمک کرد.
برنامه پرداخت نقدی مشروط که بین بهرهمند
شدن از منافع و سرمایهگذاری خانوارها در آموزش و
سالمت ارتباط برقرار میکند ،هم میتواند از خانوارها
در مقابل فقر حمایت کند و هم به ارتقای سرمایه
انسانی آنها که از انتقال بین نسلی فقر جلوگیری
میکند ،بیانجامد .گسترش چنین برنامههایی در
اقتصادهای نوظهور و با درآمد اندک ،بطور قابل توجهی
ظرفیت این اقتصادها را در حمایت از خانوارهای فقیر
در مقابل شوکهای قیمتی و غیرقیمتی ایجادکننده
فقر پایدار ،افزایش داده است.
در صورت امکان پذیر نبودن پرداخت نقدی ،که
در بسیاری از کشورهای کم درآمد اینگونه است ،سایر
برنامهها میتواند همزمان با ارتقاء ظرفیت مدیریتی
ایجاد شود .این تالشها باید بر برنامههای موجود که
به طور سریع گسترش یافته و میتوانند پیشرفتهایی
در هدفمندی کارا نیز داشته باشند ،متمرکز شوند.
مثال توزیع تغذیه در مدارس ،مشاغل عمومی ،کاهش
هزینه آموزش و سالمت ،کمک هزینه حمل و نقل
شهری و کمک هزینه انشعاب آب و برق( .گسترش
این برنامهها باید با رویکرد حذف تدریجی یارانهها
همراه شود؛ مثال تعویق در افزایش قیمت سوخت
محصوالتی که بیشتر بوسیله گروههای کم درآمد
استفاده میشوند(مثل نفت سفید).
این روش در تعدادی از کشورها استفاده شده

است .گابن ،غنا ،نیجر ،نیجریه و موزامبیک به منظور
حمایت از خانوارهای با درآمد اندک ،در مقابل افزایش
قیمت سوخت ،برنامههای مخارج اجتماعی هدفمند
را گسترش دادند .مراکش برای کاهش آثار اصالحات
یارانهای بر فقرا ،برنامههای اجتماعی شامل حمایت از
کودکان در سنین مدرسه و کمک به مخارج پزشکی
فقرا را گسترش داد .همچنین ،برنامههای جدیدی
برای حمایت از زنان سرپرست خانوار ،ناتوانان جسمی
و نیز حمایت از بخش حمل و نقل عمومی را به منظور
کاهش هزینههای باالتر قیمت سوخت و محدود
کردن افزایش کرایهها اعمال کرد.
برق خانوارهای فقیر باقی ماند،
در فیلیپین ،یارانه ِ
کمک هزینه تحصیلی برای دانشجویان کم درآمد
تأمین شد و برای تبدیل موتورهای وسایل حمل و نقل
عمومی به انواع کم هزینهترآن LPGیارانه اعطا شد.
در ارمنستان ،برزیل ،کنیا و اوگاندا تعرفههای
پایین برق حفظ شدند و برای خانوارهای پرمصرف
برق ،تعرفهها افزایش یافت .کنیا به جای یارانه مصرف
برق ،به اشتراک برق یارانه اعطا کرد ،در نتیجه برنامه
برقرسانی مناطق روستایی منجر به افزایش تعداد
مشترکین از  ۶۵۰هزار در سال  ۲۰۰۳به  ۲میلیون
در سال  ۲۰۱۴شد.
حتی بعد از حذف یارانههای کنونی ،بسیاری
از کشورها میلی به مقرراتزدایی از قیمتها ندارند
زیرا قیمتهای فزاینده بینالمللی ،به طور معکوس
بر خانوارهای فقیر و متوسط اثر میگذارد .هرچند
بسیاری از کشورها اصالحات یارانهای را انجام دادهاند،
اما در طول دورههای افزایش شدید و طوالنی مدت
قیمتهای بینالمللی بعضاً یارانهها پدیدار میشوند
(مثل گابن ،غنا ،اندونزی و اردن)
در این کشورها راه حل موقت ،ایجاد سازوکار
قیمتی خودکاری است که دارای فرآیند درونی تعدیل
قیمت است .تعدادی از کشورها شامل شیلی ،پرو
و موریس مشابه کشورهای صحرای آفریقا چنین
سازوکاری را ایجاد کردهاند .در این رویکرد ،نوسانات
قیمتی بین مصرفکنندگان داخلی و بودجه تقسیم
میشود .از طریق امکانپذیر کردن افزایش و کاهش
قیمتها و البته پوشش این نوسانات ،انتقال کامل
تغییرات قیمتهای بینالمللی به مصرفکنندگان
داخلی در میان مدت تضمین میشود.

بانك
حجم مبادالت ارزی شعبه هامبورگ
بانک ملی ایران در پسابرجام از 11
میلیارد یورو گذشت

سرویس بانکها-
عضو هیات مدیره بانک
ملی ایران با اشاره به
آمادگی کامل شعبه
هامبورگ این بانک جهت
ارائه تمامی خدمات ارزی
به بانکها و مشتریان اعالم کرد :این شعبه پس
از برجام بیش از  11میلیارد یورو نقل و انتقال
وجوه ارزی بنا به درخواست بانک مرکزی،
بانکهای ایرانی و مشتریان داشته است.
به گزارش امتیاز؛ وی افزود :از جمله خدمات
ارائهشده توسط این شعبه صدور و ابالغ اعتبارات
اسنادی بابت صادرات کاال از ایران به کشورهای
اروپایی بوده است که بیش از  100میلیون یورو
طی دوران پسابرجام حجم اعتبارات ابالغی بوده
است .وی همچنین حجم اعتبارات اسنادی ابالغی
و صادره بابت اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی
شعبه هامبورگ را بالغ بر  600میلیون یورو اعالم
کرد .پناهی با اشاره به امکانات و ظرفیتهای بانک
ملی ایران برای حمایت از تجارت خارجی کشور
در کانال بانکی به صورت ایمن و با هزینه متعارف
بانکی اظهار کرد :پس از برجام با برنامهریزیهای
بهعملآمده شرایط احیای فعالیت واحدهای بانک
ملی ایران در خارج از کشور فراهم شد و عملکرد
شعبه هامبورگ نیز بیانگر ظرفیت و پتانسیل بسیار
باالی بانک ملی ایران درجهت ارائه خدمات متنوع
ارزی به فعاالن اقتصادی کشور است.

افتتاح خط  7مترو پایتخت با
حمایتهای همه جانبه بانک شهر

سرویس بانکها-
با حمایتهای همه جانبه
بانک شهر ،خط  7متروی
تهران به عنوان عمیق
ترین خط متروی پایتخت
افتتاح شد.
به گزارش امتیاز وبه نقل از مرکز ارتباطات
و روابط عمومی بانک شهر 22 ،کیلومتر از خط
 7مترو پایتخت ،طی مراسمی با حضور جمعی
از اعضای شورای شهر و شهردار تهران  ،فرمانده
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء (ص) سپاه
پاسداران انقالب اسالمی  ،مدیران ارشد بانک
شهر ،مسئوالن عالی رتبه شهری و شهروندان
تهرانی؛ با حمایت های کامل بانک شهر به
بهرهبرداری رسید.خط  7به عنوان عمیقترین
خط متروی تهران است ،چرا که در برخی نقاط
عمق این خط حتی به  56متر نیز میرسد
.همچنین این خط از زیر همه خطوط متروی
شهر تهران عبور میکند و بیشترین ایستگاههای
تبادلی را نیز با سایر خطوط دارد .بر این اساس،
شهردار تهران نیز در این مراسم با اشاره به
حمایتهای مالی بانک شهر از خط  6و  7مترو
ی پایتخت  ،گفت :این بانک  ،بانک مردم است
و به همه شهرداریهای سراسر کشور کمک
میکند و اگر حضور بانک شهر در حوزه مالی
نبود  ،امکان ادامه کار وجود نداشت و باید از
فاینانسهای خارجی استفاده میکردیم .قالیباف
با بیان اینکه روزانه  21هزار کارگر به خاطر
حمایتهای مالی بانک شهر میتوانند در صنعت
متروسازی کار کنند ،افزود :بانک شهر پول مردم
را در خدمتشان به کار گرفته است .همچنین
مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
(مترو) نیز در این مراسم از زحمات مدیرعامل و
هیات مدیره بانک شهر در کمک به ساخت این
خط تقدیر کرد.درویش ضمن قدردانی از نقش
بانک شهر به ویژه مدیرعامل این بانک(دکتر
پورزرندی) در تامین مالی این پروژه عظیم ،
تصریح کرد  :تامین فاینانس داخلی برای ساخت
خط  7مترو پایتخت ،نقش انکارناپذیری در بهره
برداری به موقع از این خط داشت.

