اقتصادی

خط پروازی تهران ـ آستراخان ـ تهران آغاز به کار کرد؛

کاهش زمان و هزینه تجارت با روسیه
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رییس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر گسترش زیرساختهای تجاری با کشورهای شمالی گفت :خطوط منظم هوایی تهران ـ آستراخان ـ تهران از اواسط خرداد برقرار شده و از این پس
یا ...افخمیراد با بیان این
زمان و هزینه تجارت با روسیه و دسترسی به بندر استراتژیک آستراخان به صورت محسوسی کاهش خواهد یافت .به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجرات ،ول 
موضوع گفت :پس از برقراری خطوط منظم دریایی از بنادر شمالی کشور به مقصد آستراخان روسیه و اکتائو قزاقستان که در قالب بسته نخست یارانه حمل و نقل صادراتی از خرداد ماه سال 1394
راهاندازی شد ،به منظور تسهیل تردد تجار و صادرکنندگان ایرانی که کاالهای خود را با کشتی به بندر آستراخان ارسال کرده بودند ،خط پروازی منظم تهران ـ آستاراخان پیشبینی شد.
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 42درصد از مستمری بگیران کمیته امداد نیازمند نیستند؛

اخبار

تبعات حذف ناگهانی  24میلیون یارانه بگیر
ادامه پرداخت یارانه به تمامی افراد کامال اشتباه است اما
حذف یکباره  24میلیون نفر نیز اشتباه است و دولت باید
بهتدریجهرتعدادکهبهصورتکامالصحیحمشخصمیکندرا
از دریافت یارانه کنار بگذارد.
ربیعی وزیر کار اخیرا با حضور در صحن مجلس گفته
حذف یارانه  24میلیون نفر پُردرآمد در حال حاضر با ظرفیت
های فنی و اجتماعی سازگاری ندارد .وی همچنین خواستار
تشکیل کمیسیون مشترک میان دولت و مجلس برای بررسی و
ساماندهی نظام یارانه ها شده است .این در حالی است که مجلس
نهم در اواخر عمر خود دولت را مکلف کرد  24میلیون نفر از افراد
ثروتمند را از دریافت یارانه حذف کند.
اکنون این سوال مطرح است که آیا حذف ثروتمندان از دریافت
یارانه قابلیت اجرایی دارد؟
اصالح سیستم پرداخت به یک باره امکان پذیر نیست
دکتر مهدی پازوکی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی
در گفتگو با فرارو گفت« :در کوتاه مدت حذف افراد ثروتمند از
دریافت یارانه با توجه به فقدان پایگاه اطالعاتی متقن در کشور
امکان پذیر نیست .اکنون بار مالی یارانه مستقیمی که به این 24
میلیون نفر افراد برخوردار که باید از دریافت یارانه محروم شوند
پرداخت می شود حدود  12هزار میلیارد تومان در سال می شود؛
منتهی در شرایط فعلی اصالح سیستم به صورت یکباره کار بسیار
مشکلی است»
وی ادامه داد« :من معتقدم یارانه فقط باید به سه دهک پایین
درآمدی داده شود .یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد و
بهزیستی و افرادی که در این دو دسته نیستند اما نیازمندند که
باید با مراجعه به کمیته امداد نسبت به ثبت نام برای دریافت یارانه
اقدام کنند تا بعد از راستی آزمایی به آنها نیز یارانه پرداخت شود».
این استاد دانشگاه اظهار کرد« :مطالعه ای که اخیرا یکی از
نهادهای مسئول در ایران انجام داده نشان می دهد  42درصد
از مستمری بگیران کمیته امداد و  52درصد از مستمری بگیران
سازمانبهزیستیغیرنیازمندهستند».
وی ادامه داد« :همچنین مطالعات خود بنده نشان می دهد
در بازه زمانی سالهای  1360تا  1368حداقل  50درصد کسانی
که از طریق تعاونی های مسکن در تهران خانه گرفتند یک واحد
مسکونیدیگردر این شهرداشتند .این موضوعنشانمیدهد تعاونی
مسکن نه تنها توزیع عادالنه نداشته ،بلکه شرایط را ناعادالنه کرده
است .یعنی فردی که خانه داشته و دروغ نگفته از این رانت محروم
شده اما فردی که خانه داشته و دروغ گفته از این رانت برخوردار

شده است».
وی افزود« :همچنین در حال حاضر  5.5میلیون نفر در ایران
وجود دارند که هم بیمه اجتماعی و هم بیمه خدمات درمانی
هستند .لذا نتایج این مطالعات نشان می دهند سیستم آمار و
اطالعات اقتصادی مربوط به خانوار در ایران به شدت ضیف است
و مشکل دارد؛ چنانکه به دلیل فقدان اطالعات یک طبقه رانت
سیکل در جامعه ایران بوجود آمده است که از خیلی از رانت های
اقتصادی کشور برخوردار است».
امکان بازگشت پوپولیست ها!
این استاد دانشگاه اظهار کرد« :بنابراین دولت باید در سال 95
هر تعداد از افرادی که یارانه نقدی دریافت می کنند اما در واقع
نیازمند نیستند را با راستی آزمایی و اطالعات دقیق حذف کند اما

لزوما نباید یکباره اقدام به حذف تمام  24میلیون نفر کند چون به
دلیل فقدان اطالعات آماری صحیح و متقن ممکن است با اقدام
عجله ای افراد نیازمند نیز حذف شوند و به این ترتیب در سال
انتخابات به پوپولیسم در کشور دامن زده شود».
وی ادامه داد« :یعنی ممکن است هر اقدامی که بدون اطالعات
کافی صورت گیرد و عوارض منفی به بار آورد در شرایط کنونی
باعث به قدرت رسیدن مجدد پوپولیسم شود که برای اقتصاد
ایران فاجعه است».
وی افزود« :لذا ادامه پرداخت یارانه به تمامی افراد کامال اشتباه
است اما حذف یکباره  24میلیون نفر نیز اشتباه است و دولت باید
به تدریج هر تعداد که به صورت کامال صحیح مشخص می کند
را از دریافت یارانه کنار بگذارد.

مرکز ارتباط با مشتری بانک اقتصادنوین مختل شد
پازوکی در پاسخ به این سوال که اگر تعداد زیادی از مردم با
فراخوان کمیته امداد برای ثبت نام افراد نیازمند جهت دریافت
یارانه به این نهاد هجوم آوردند چه باید کرد؟ ،گفت« :بعید است
چنین اتفاقی روی دهد .باالخره برخی خانواده ها تمایل ندارند به
چشم مستمری بگیر کمیته امداد به آنها نگاه شود .به طور مثال
اگر فردی بخواهد ازدواج کند و بفهمد خانواده مقابل مستمری
بگیر کمیته امداد است ممکن است دیدگاهش تغییر کند».
پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا اگر یارانه را صرفا برای سه
دهک پایین جامعه در نظر بگیریم طبقه متوسط جامعه به سمت
طبقات پایین سقوط نخواهد کرد و اساسا طبقه متوسط در ایران
محو نخواهد شد؟ ،گفت« :خیر ،قدرت خرید مبلغ  45500تومان
در سال های اخیر با توجه به میزان تورم دیگر به اندازه سال 89
نیست و به کمتر از  50درصد کاهش پیدا کرده است».
وی ادامه داد« :مشکل این است که با توجه به تبلیغاتی که
آقای احمدی نژاد و رسانه ها در آن دوره راه انداختند مردم این
پول را حق طبیعی خود می دانند .اکنون شرکت نفت در حالی
که باید پول فروش نفت را صرف هزینه های باالدستی و سرمایه
گذاری های اساسی کند آن را به دولت می دهد که یارانه مردم را
پرداخت کند که این کار فاجعه است».
پازوکی در پاسخ به این سوال که علت اینکه پایگاه اطالعات
آماری در ایران دقیق و متقن نیست چیست؟ ،گفت« :علت آن
این است که در ایران مردم دولت را نماینده حکومت می دانند نه
نماینده مردم و لذا معتقدند هر چه بتوانند از دولت بکنند غنیمت
است .لذا هیچگاه اطالعات درستی از سوی مردم داده نمی شود»
 24میلیون نفر به یارانه نیاز ندارند
پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا تعداد افراد غیرنیازمند به
دریافت یارانه در ایران  24میلیون نفر است؟ ،گفت« :برآوردهای
کارشناسی نشان می دهد بیشتر از  24میلیون نفر در کشور نیازی
به دریافت یارانه ندارند .منتهی چون اطالعات دقیقی وجود ندارد
و ممکن است اشتباهی افراد نیازمند نیز حذف شوند نمی توان
یکباره به حذف همه آنها اقدام کرد».
وی ادامه داد« :به طور مثال اکنون در حالی که صندوق های
بیمه با مشکل مواجه هستند و کلی بدهی دارند اما به دلیل
سیاست های پوپولیستی ،کشاورزی که باغ وی  5میلیارد تومان
قیمت دارد بیمه رایگان شده است .یعنی قانون گذار بدون هیچ
مطالعه ای کلیه روستاییان را بیمه رایگان کرده است در حالی که
مطالعات کارشناسی نشان می دهد  46درصد روستاییان ایران
اساسانیازمندنیستند».

به دلیل آتشسوزی جمعه در شمال غرب تهران و آسیب دیدگی شبکه
مخابراتی این منطقه ،تلفنهای مرکز ارتباط بانک اقتصادنوین که وظیفه
پاسخگویی به مشتریان را بر عهده دارد با اختالل همراه شد.
با توجه به اینکه تا رفع آسیبها برقراری تماس مشتریان با کارشناسان این مرکز
مختل خواهد بود ،مشتریان بانک اقتصادنوین میتوانند از طریق سایت اینترنتی این
بانک به آدرس  www.enbank.irنسبت به طرح نظرات ،پیشنهادات و سواالت
خود اقدام کنند.
همچنین تا رفع اشکال شبکه مخابراتی منطقه ،مشتریان بانک اقتصادنوین میتوانند
برای برقراری ارتباط با مرکز ارتباط نوین با شماره  021-48052111و پذیرندگان
پایانههای فروش نیز با شماره  021-48052480تماس حاصل نمایند.

بانک شهر صدرنشین اخبار بانکهای کشور
بانک شهر با بیشترین آمار اخبار تولیدی ،رتبه نخست را در میان مجموعه
بانکهای کشور در سال 94به خود اختصاص داد.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابطعمومی بانک شهر ،دکتر فرشاد فخیمی ،مدیر
مرکز ارتباطات و روابط عمومی این بانک با بیان این مطلب اظهار کرد :در ارزیابی
اخبار بانکهای کشور به لحاظ اهداف و کارکردهای مختلف آنها ،بانک شهر با انتشار
297خبر تولیدی ،در مقام نخست اخبار بانکی کشور قرار گرفت.
وی افزود :مرکز فابا(مرکز فرهنگسازی و آموزش بانکداری الکترونیک) با بررسی
عملکرد تولید و انتشار اخبار مندرج در سایت بانکها به عنوان مرجع اصلی اخبار هر
بانک و دستهبندی آن در 10گروه “محصوالت و خدمات جدید” ”،نشست ،رویدادها و
بازدیدها”“ ،شرکتهای تابعه”“ ،اخبار مناسبتی”“ ،بانکداری الکترونیک”“ ،دستاوردها،
موفقیتها و عملکردها”“ ،امور مشتریان”“ ،اخبار منابع منابع انسانی”“ ،اخبار رسالت
اجتماعی” و “مسائل داخلی و فعالیتهای متفرقه” ،روابطعمومی بانک شهر را با
بیشترین اخبار تولیدی به عنوان بانکی که با بیشترین اطالعرسانی ،رضایتمندی
مشتریان را در اولویت قرار داده است ،معرفی کرد.

آغاز پرداخت تسهیالت  ۱۰میلیونی ازدواج و تهیه جهیزیه
در شعب بانک ملت
مدیرعامل بانک ملت از آغاز پرداخت تسهیالت  ۱۰میلیون تومانی ازدواج و
تهیه جهیزیه در تمامی شعب این بانک در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،علی رستگار افزود :با توجه به افزایش سقف
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه از  ۳۰میلیون ریال به  ۱۰۰میلیون
ریال به ازای هریک از زوجین از اول مردادماه سال جاری ،بانک ملت پرداخت این وام
رابیش از یک ماه زودتر از موعد تکلیف شده شروع کرد.

