حق مسکن کارگران

اجرايي شدن وعده اشتغالزايي در هالهاي از ابهام

گروه اقتصاد روز گذشته ششمین همایش
ملی کار برگزار شد اما همچنان
گ�زارش پنج
بی��کاری و باال ب��ودن نرخ آن
یکی از معضالت اساسی کشور است به طوریکه وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد :تا س��ال ۱۴۰۰
نیازمند ساالنه یک میلیون شغل هستیم.
با این وجود و با یک حس��اب سرانگشتی تا 10
س��ال دیگر باید حدود  35میلیون شاغل در کشور
وجود داشته باش��د که با وجود آمارهای موجوداین
مساله تا حدودی دور از ذهن تصور میشود.
به گزارش سیاس��ت روز؛ طبق آمار و مستندات
مرکز آمار ایران در سال گذشته ،نرخ بیکاری جوانان
 15تا  24س��اله کش��ور برابر ب��ا  22.9درصد و نرخ
بی��کاری جوانان  15تا  29س��اله نی��ز معادل 20.2
درصد اس��ت ک��ه این می��زان بی��ش از  2برابر نرخ
بیکاری عمومی کش��ور و نش��اندهنده ادامه بحران
بیکاری جوانان اس��ت .و این در حالی است که ورود
س��الیانه حدود یک و نیم میلیون نفر به دانشگاهها و
خروج آنها در یک دوره  2تا  4س��اله به امید یافتن
ش��غل از دانشگاه ،مسئلهاي است که به دلیل فراهم
نبودن زمینههاي اش��تغال کارجویان جوان در حال
حاضر به عنوان یکی از مهمترین چالشهاي کش��ور
شناخته ميشود.

لبخندی بر لب
روز گذش��ته علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در ششمین همایش ملی کار بار دیگر این
موضوع را مطرح کرد وزیر بیکاران هستم و نشاندن
لبخند بر لبان کارگر دلخوشی من است.
وی در حالی از دلخوش��یها سخن به لب آورد
که با گذش��ت یک ماه از سال و ابالغ مصوبه شورای
کار موضوع حق مسکن کارگران همچنان در هالهاي
از ابهام است و گفته ميش��ود که احتمال پرداخت
نشدن آن نیز وجود دارد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه سیاس��ت اش��تغال یکی از

دولت ناتوان از تحقق وعده درمان بيكاري

برنامههای اصلی دولت است ،افزود :در سالهای گذشته
روابط کارگر و کارفرما با تنشهای بسیاری همراه بود اما
در دو سال گذشته توانستیم در راستای سهجانبهگرایی
روابط مطلوبی داشته باشیم و در همین باره حدود 20
درصد دستمزد کارگران از تورم پیشی گرفت.
وزیر کار در حالی از پیش��ی گرفتن دستمزد از
تورم ابراز خرسندی ميکرد که گویی خبری از تورم
ملموس جامع��ه و گرانیهایی که موج تازهاي از آن
به راه افتاده ندارد.

گرانی در راه است
براس��اس آخرین اخبار مندرج در خبرگذاریها،
رون��د قیمته��ا در فروش��گاههای زنجی��رهای و
س��وپرمارکتها حکایت از آن دارد که اگر یک خانوار
 ۴نفره به طور متوس��ط در ماه به  ۳کیلوگرم گوشت
گوس��فندی به طور متوسط کیلویی  ۳۰هزار تومان،
دو کیلوگ��رم گوش��ت چرخکرده  ۲۰ه��زار تومان۶ ،
کیلوگرم مرغ به ازای هر کیلو  ۶هزار تومان ،ده کیلو
برنج به ازای هر کیلو  ۶هزار تومان ،دو بس��ته قند به

معاون اول رئیسجمهور اعالم کرد

بودجه هدفمندی یارانهها  ۱۷هزار میلیارد تومان کسری دارد

معاون اول رئیسجمهور با اعالم اینکه بودجه
هدفمندی یارانهها ۱۷ه��زار میلیارد تومان
يــــا ر ا ن�ه
کسری دارد ،گفت :گفتوگوهای دوجانبه را
با عراق ،روسیه و افغانستان آغاز کردهایم و شورای صادرات غیرنفتی
فعال شده است تا موانع برسر افزایش صادرات را بردارد.
اس��حاق جهانگیری در جمع خبرنگاران ب��ا تأکید بر اینکه
موانع برای پیش��رفت تولید باید برداش��ته ش��ود ،گفت :سیستم
بانکی کش��ور باید نرخ س��ود بانکی را متناس��ب با کاهش تورم
کاه��ش دهد که این جزو وظایف ش��ورای پول و اعتبار اس��ت.
وی ادامه داد :اکنون تورم از  40درصد به  15درصد رس��یده اما
تغییری در نرخ سود ایجاد نشده است.
معاون اول رئیسجمهور بی��ان کرد :از دیگر مواردی که برای
کشور س��ودآور است و از محورهای اصلی س��ال  94دولت است،
افزایش صادرات غیرنفتی است که موانع را برای صادرات غیرنفتی
باید برداریم .جهانگیری با اظهار "س��ال گذشته  50میلیارد دالر
صادرات کاال داش��تیم" افزود :اقتصاد ایران جای این را دارد که
میزان صادرات کاالی غیرنفتی را بیشتر کند.
وی بیان کرد :گفتوگوهای دوجانبهای را با کشورهای عراق،
روسیه و افغانستان آغاز کردهایم و شورای صادرات غیرنفتی فعال
شده است تا موانع بر سر افزایش صادرات غیرنفتی را بردارد.
جهانگیری با اش��اره ب��ه اینکه واحدهای کوچک و متوس��ط
قائممقام وزیر راه و شهرسازی
در ام��ور مس��کن مه��ر اعالم
خونه به خونه
کرد :تا پایان س��الجاری بالغ
ب��ر دو میلی��ون و  100هزار واحد مس��کن مهر به
ش��کل کامل در لیس��ت پروژههای افتتاح شده قرار
میگیرن��د و تنها قریب ب��ه  10درصد از پروژهها به
سال  1395موکول میشود.
به گزارش ایسنا ،احمد اصغریمهرآبادی با بیان
این مطلب تصریح کرد :از ابتدای طرح مس��کن مهر
در دول��ت نه��م نزدیک به دو میلی��ون و  300هزار
واحد مس��کونی در لیست تنظیم قرارداد قرار گرفت
که از ای��ن میان تاکنون یک میلی��ون و  745هزار
واحد به ش��کل کامل به افتتاح رسیده است و 557
هزار واحد نیز در دست پیگیری قرار دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر  64هزار واحد
مس��کن مهر آماده تحویل به متقاضیان شده است،
اعالم کرد :تاکنون ح��دود یک میلیون و  406هزار
واحد به ش��کل کامل افتتاح شده و در اختیار مردم
قرار گرفته اس��ت و در تالشیم همانطور که تاکنون
نیز ب��ه وعدههای خود عمل کردهای��م ،طبق برنامه
زمانبندی پروژههای نیمهکاره را تحویل دهیم.
قائممقام وزیر راه و شهرس��ازی در امور مسکن
مهر اضافه کرد :طبق برنامهریزیهای صورت گرفته
در دور اول وعدهه��ای افتتاح پروژهه��ا از دهه فجر
تا پایان اس��فندماه سال  1393نزدیک به  200هزار
واحد از مسکن مهر در نقاط مختلف کشور به افتتاح
ی دومی که داش��تیم بنابر این
رس��ید .در برنامهریز 

مهمترین واحدهایی هستند که میتوانند مشکل بیکاری را برطرف
کنند ،گفت :نباید اینگونه تصور کنیم که واحدهای کوچک مجزا
از واحدهای بزرگ میتوانند نقشآفرین در ایجاد اش��تغال باشند.
در سراس��ر دنیا صنایع کوچک و متوسط کنار بنگاههای بزرگ با
س��رویسدهیهای مناس��ب نقش مؤثری را در ایجاد اشتغال ایفا
کردهاند .وی در پاس��خ به اینکه چه میزان از تس��هیالت درسال
 94به بنگاههای کوچک تخصیص داده میش��ود ،افزود :سیستم
بانکی س��ال گذشته  340هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت
کرد که اکنون عالقه مند اس��ت بخش��ی از این تس��یهالت را به
سمت بنگاههای کوچک هدایت کند.
وي ب��ا بیان اینکه در س��ال  93در منابع هدفمندی یارانهها
دچار مش��کل بودیم و امس��ال نیز این مشکل ادامه دارد ،تصریح
کرد :میزان هزینه مشخص شده در ردیفهای هدفمندی با میزان
درآمد م��ا تعادل ندارد اگر بخواهیم تمام ردیفهای هزینهای که
برای هدفمندی پیشبینی شده پرداخت کنیم با کسری  17هزار
میلیاردی مواجه هس��تیم .جهانگیری بیان ک��رد :غیر از 39هزار
میلیارد تومان پرداخت نقدی4 ،هزار و  800میلیارد تومان هزینه
درمان��ی5 ،ه��زار و  200میلیارد تومان تولی��د و  1300میلیارد
تومان برای مسکن و 4هزار میلیارد اشتغال جوانان است و حدود
17هزار میلیارد تومان درآمدمان کمتر از این میزان است که باید
در سال  94فکری اساسی برای حل این مشکل کنیم.

ازای هر بس��ته  ۳هزار تومان و دو بسته شکر به ازای
هر بسته  ۲۵۰۰تومان ۳ ،عدد روغن مایع  ۴۸۰۰هزار
تومانی و  ۴بسته پنیر به ازای هر بسته  ۵۰۰۰تومان،
 ۸عدد ش��یر کمچرب  ۲۵۰۰تومان نیاز داشته باشد،
ارزش این سبد کاالیی برای او حدود  ۲۹۲هزار تومان
خواهد شد .البته باید به این سبد که قیمتهای آن به
طور متوسط در نظر گرفته شده ،حبوبات ،میوه ،نان و
سبزی را نیز اضافه کرد.
وی ب��ا بیان اینکه در س��ال  94با وجود انتظار
ت��ورم  12درصدی ،افزایش  21درصدی دس��تمزد
را تجرب��ه کردیم ،گفت :با وجود اعتماد بس��یاری از
کارگران و کارفرمایان به وزارت کار ،اما دستمزد در
راستای سهجانبهگرایی تعیین شد.
وزی��ر تعاون ،کار و رف��اه اجتماعی با بیان اینکه
در سیاس��تهای اش��تغالزایی با کسری  56درصدی
مواجه هس��تیم ،گف��ت :با منابعی که در س��الهای
گذش��ته مصرف شد ،اما اشتغالی ایجاد نشد و منابع
بیشتر به سمت بنگاههای بزرگ که توجیه اقتصادی
نداشت هدایت شد.
وی مجددا ً ش��عار اش��تغال بزرگ ب��ا بنگاههای
کوچ��ک را مطرح ک��رد و گف��ت :آموزشهای فنی
و حرفهای یکی از سیاس��تهای دولت اس��ت که به
منظ��ور تقویت مهارت با اس��تفاده درآمد ناش��ی از
هدفمندی یارانهها به کار گرفته شود و بنگاههای خرد
م��ورد توجه و در اولویت خواهند بود ،گفت :س��امانه
ملی مشاغل به منظور معرفی شغل و تدوین مشاوره
ش��غلی راهاندازی شده است که از اواسط سال  94به
صورت رس��می فعالیت خود را آغ��از میکند که این
موضوع اقدام مهمی برای ساماندهی مشاغل است.

بدون حضور شبه دولتیها

مزایده سوم سرخابیها
شکست میخورد
مدیرعام��ل باش��گاه نس��اجی مازن��دران
درخصوص احتم��ال حضور خری��داران در
اصــــل 44
مزایده س��وم س��رخابیها گفت :با توجه به
تورم و هزینههای باش��گاهداری و نیز عدم توجیه سرمایهگذاری و
کس��ب درآم��د ،بخش خصوص��ی عاق��ل وارد مزایده اس��تقالل و
پرسپولیس نخواهد شد.
توگو با تسنیم درخصوص احتمال
محمدصادق درودگر در گف 
حضور خریداران در مزایده سوم سرخابیها گفت :مزایده سوم استقالل
و پرس��پولیس هم به ثمر نخواهد نشست مگر اينكه شرکتهای شبه
دولتی مجبور باشند بنا به دالیلی در این مزایده حاضر شوند.
مدیرعامل باش��گاه نس��اجی مازندران درخصوص دالیل عدم
اقبال متقاضیان به واگذاری این دو باشگاه تصریح کرد :متاسفانه
در فوتب��ال م��ا برنامه و تئ��وری مدون��ی وجود ندارد ت��ا بر این
اس��اس گروههای اقتص��ادی با ورود به تیمه��اي فوتبال اقدام به

اشتغال معلوالن
ربیع��ی در ادام��ه درباره تدوین الیحه توس��عه
کارآفرین��ی تصری��ح ک��رد :در راس��تای این الیحه
اش��تغال معلوالن را در دس��تور کار قرار دادیم که با
همکاری سازمان فنی و حرفهای دنبال خواهد شد.
وی افزود :از سوی وزارت کار با همکاری سازمان
بهزیستی حق بیمه معلوالن پرداخت میشود ،تا آن
طریق تعدادی به کار گمارده شوند.
وزیر تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی با ارائه آماری
از جمعیت شاغل در کشور گفت :در حال حاضر 22
میلیون شاغل داریم که حدود  15میلیون بیمه و 7
میلیون در مش��اغل غیررسمی فعالیت دارند و سال
 93با صدور  600هزار دفترچه بیمه به غیر از 200
هزار ریزش ،شغل رسمی ایجاد شده است.
ربیعی با بیان اینکه تا سال  1400باید  35میلیون
شاغل در کش��ور داشته باشیم ،گفت :ساالنه نیازمند
 800هزار ش��غل هستیم و در صورت عقبماندگی با
مشکالت متعددی در جامعه مواجه خواهیم شد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه اقتصاد ایران برای رش��د
نیازمند  7درصد رش��د اقتصادی است ،گفت :توجه
به تکنولوژی نوین با دادهه��ای بینالمللی میتواند
گامی مهم در راستای حل مشکل بیکاری باشد.
ربیعی همچنین در صحبتهاي خود اعالم کرد:
یک��ی از محورهای اصلی در وزارت کار ،تحقق برنامه
ملی کار شایس��ته اس��ت که هدف اصل��ی آن ایجاد
نش��اط اجتماعی است ،در این نش��اط با ایجاد یک
شغل برای هر خانواده ایجاد میشود اما با وجود تمام
این وعدهها نه تنها دل منتقدان که دل کارگران هم
به س��رانجام رس��یدن این وعدهها خوش نیست چه
برسد به نشاط.

صادرات  ۳میلیارد دالری صنایع غذایی

مدیرکل دفت��ر صنایع غذای��ی ،دارویی و
بهداش��تی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
مسير توسعه
از هدفگ��ذاری صادرات  ۳میلیارد دالری
صنایع غذایی در سالجاری خبر داد.
ب��ه گزارش مهر ،مهدی صادقینیارکی با اش��اره به صادرات
 ۵۰میلی��ارد دالری غیرنفتی ایران در پایان س��ال  ۱۳۹۳گفت:
با وجود محدودیتهای بینالمللی ،کش��ور توانس��ت با توس��عه
صادرات غیرنفتی و س��رمایهگذاری در تولید کاالهایی که ارزش
صادراتی دارند به نتایج مطلوبی دست یابد.
وی در تشریح عملکرد بخش صنایع غذایی ،دارویی و بهداشتی
کشور ،اظهارداشت :مجموع صادرات بخش صنایع غذایی ،دارویی
و بهداشتی در سال  ،۱۳۹۳از نظر وزنی بیش از  ۱.۶میلیون تن و
به ارزش تقریبی  ۲.۷میلیارد دالر بوده است.
این مقام مسئول در وزارت صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد:
همچنین در سال گذشته انواع محصوالت غذایی به میزان حدود
 ۱.۴میلیون تن و به ارزش  ۲.۳میلیارد دالر صادر ش��ده است که
ی  ۱۶درصد و از لحاظ
در مقایسه با صادرات سال  ۱۳۹۲از نظر وزن 
ارزشی  ۱۰درصد رشد داشته است.
صادقینیارکی یادآور شد :صادرات محصوالت دارویی در سال
 ۹۳حدود  ۲۰۷میلیون دالر بوده که نس��بت به س��ال  ۹۲از رشد
 ۱۲درصدی برخوردار شده است ،همچنین سال گذشته صادرات

محصوالت بهداش��تی ،آرایشی ،پودر شوینده و س��ایر فرآوردهها
حدود  ۱۸۷میلیون دالر بوده اس��ت که نسبت به سال قبل آن ۵
درصد از لحاظ ارزشی کاهش داشته است.
مدی��رکل دفت��ر صنایع غذای��ی ،دارویی و بهداش��تی وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت در ادامه از کاالهای برتر صادراتی بخش
صنایع غذایی ،دارویی و بهداش��تی در سال  ۱۳۹۳نام برد و گفت:
فرآوردههاي لبنی و بستنی به ارزش تقریبی  ۶۴۲میلیون دالر در
رتبه اول ،ش��یرینی و شکالت به ارزش  ۵۴۳میلیون دالر در رتبه
دوم ،زعفران به ارزش  ۲۲۶میلیون دالر در رتبه سوم قرار دارند.
ب��ه گفته وی ،در رتبههای بعدی به ترتیب رب گوجه فرنگی
به ارزش تقریبی  ۲۰۰میلیون دالر ،انواع داروی انس��انی به ارزش
 ۱۵۰میلیون دالر ،پودر ش��وینده و مایع ظرفشویی به ارزش ۱۰۰
میلیون دالر ،آبمیوه و کنستانتره به ارزش تقریبی  ۹۰میلیون دالر،
خ��وراک دام ،طیور و آبزیان ب��ه ارزش  ۶۵میلیون دالر ،ماکارونی
به ارزش  ۵۷میلیون دالر و انواع کمپوت و کنس��رو غیرگوشتی و
کنسرو ماهی به ارزش  ۵۲میلیون دالر در صدر کاالهای صادراتی
بخش صنایع غذایی ،دارویی و بهداشتی قرار دارند.
صادقینیارکی اعالم داش��ت :صادرات کاالهای با ارزش بیش
از ی��ک میلیون دالر به بیش از  ۴۰کش��ور در زمینههاي غذایی،
بهداش��تی و دارویی در سال  ۱۳۹۳جمعا حدود  ۲.۵میلیارد دالر
بوده است.

باقیماندن  10درصد از پروژههای مسکن مهر برای سال بعد

دیگر فعال شدهاند که مابقی نیز در ادام ه سال به روند
عادی باز میگردند البته در این بین جلس��ات متعدد
ما با مراکز اس��تانها و جلسات شورای مسکن که با
حضور اس��تانداران و فرمانداران برگزار ش��د به شکل
قابل توجهی به این موضوع کمک کرد.
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در امور مسکن
مهر با اش��اره ب��ه تکمیل حدود  750ه��زار واحد از
مس��کنهای مهر خودمالک در کش��ور اظه��ار کرد:
رس��یدن به چنین رقمی از میان کل  900هزار واحد

سرمایهگذاری در این حوزه کنند.
وی افزود :با توجه به تورم و هزینههاي باشگاه داری از یکسو و
نیز عدم توجیه سرمایهگذاری و کسب سود و درآمد در باشگاههای
ورزشی ،بخش خصوصی عاقل وارد موضوع خصوصیسازی استقالل
و پرسپولیس نخواهد شد.
درودگر با اش��اره به اينكه باشگاههای ورزشی در کشور از نظر
اقتصادی دارای مجهوالت بیش��ماری برای سرمایهگذاری هستند
گفت :نبود حق کپیرایت در فوتبال ،عدم امکان فروش بازیکنان و
ترانسفر آنها به تیمهاي خارجی و نیز فراهم نبودن شرایط فروش
محصوالت در سالهای گذشته از جمله این مجهوالت هستند.
مدیرعامل باش��گاه نساجی مازندران با اش��اره به عدم امکان
حض��ور متقاضی��ان و بخ��ش خصوص��ی واقعی در مزایده س��وم
س��رخابیها تاکید کرد :با وجود مجهوالت ذکر شده مزایده سوم
اس��تقالل و پرسپولیس نیز ناکام خواهد ماند ،مگر اينكه دولت به
س��ازمان یا ارگانی ماموریت دهد تا ب��ه مزایده خرید این دو تیم
وارد ش��وند ،چرا که خریداری سرخابیها هیچ توجیه اقتصادی و
درآمدی برای متقاضیان ندارد.
درورگر با بیان اينكه در کش��ورهایی چون ایتالیا که فوتبالی
رو به رش��د و پیش��رفتهای دارند ش��رکتهای مختل��ف از جمله
بانکها س��رمایهگذاری خوبی ميکنند گفت :پرسش قابل توجه

وزی��ر تعاون ،کار و رف��اه اجتماعی همچنین به
تفاهمنامه وزارتخانه با س��ازمان محیطزیست اشاره
کرد و گفت :با همکاری محیطزیس��ت مشاغل سبز
را توسعه خواهیم داد.

در سالجاری هدفگذاری شد

قائممقام وزیر راه خبر داد

شده است که تا پایان خردادماه  64هزار واحد دیگر
به بهرهبرداری برسد که از این بین حدود  11هزار و
 300واحد از مسکن مهر در جریان سفر هیات دولت
به استان فارس افتتاح رسمی خواهد شد.
اصغریمهرآبادی دربار ه عملکرد دولت یازدهم در
حوزه مسکن مهر نیز اظهار کرد :در طول حدود یک
سال و نیم گذشته از آغاز به کار دولت یازدهم حدود
 480هزار واحد مسکن مهر با کلی ه خدمات زیربنایی
به افتتاح رسیده است که این مساله با توجه تورم باال
و رش��د قابل توجه قیمت مصالح عملکردی مثبت به
حساب میآید.
وی با اشاره به توقف تعداد قابل توجهی از پروژههای
مس��کن مهر در اواخر س��ال  1391به دلیل مشکالت
اقتصادی موجود در کش��ور اظهار کرد :خوشبختانه از
نیمه سال  1392با طراحی روشهایی جدید و در نظر
گرفتن منابع اعتباری متنوع بار دیگر سرعت پیگیری
پروژههای مسکن مهر به حالت عادی بازگشت.
اصغریمهرآبادی ادامه داد :در شرایطی که حدود
 340هزار واحد با توجه به مشکالت به وجود آمده در
سال  1391متوقف شدند ،اما با پیگیریهای صورت
گرفت��ه در ح��ال حاضر بیش از  230ه��زار واحد بار

خیلی کوتاه

احتمال تصویب نشدن افزایش  ۲۰هزار تومانی

معاون روابط کار وزارت کار گفت :احتمال تصویب نشدن افزایش
 ۲۰هزار تومانی حق مسکن کارگران در هیات دولت وجود دارد.
توگو با تس��نیم ،درباره تعیین
سیدحس��ن هفدهت��ن در گف 
تکلیف افزایش  20هزار تومانی حق مس��کن کارگران گفت :این

مصوبه پس از تصویب در ش��ورای عال��ی کار برای تایید نهایی به
هیات وزیران ارسال شده ولی تا کنون نتیجهاي مبنی بر تصویب
نهایی حاصل نشده است.
وی ادام��ه داد :اگر افزایش  20هزار تومانی حق مس��کن به

تصویب نرسد ،در قراردادهای سال  94کارگران ،حق مسکن مانند
سال گذشته همان  20هزار تومان باقی خواهد ماند.
وی در پاس��خ به اینکه آیا احتمال تصویب شدن این رقم در
دولت هست یا نه ،گفت :احتمال تصویب نشدن هم وجود دارد.

خودمالک کش��ور نشاندهنده پیش��رفتی محسوس
اس��ت که البته این رقم به این دلیل به دس��ت آمده
که بس��یاری از این واحدها در منطقه شهری ساخته
ش��ده است که از نظر خدمات زیربنایی امکانات اولیه
در نزدیکی آنها وجود داشت.
وی همچنی��ن از پیگیری پرقدرت طرح فروش
اقس��اطی مس��کن مهر در دولت یازدهم خبر داد و
گف��ت :در ط��ول این ماهها ح��دود  600هزار واحد
به فروش اقس��اطی رسیده اس��ت که از نظر میزان

این اس��ت که کدام یک از بانکهای ما شرایط این را دارند که در
ترکیب سهامداری استقالل و پرس��پولیس حضوری فعال و موثر
داش��ته باش��ند؟ و آیا در فوتبال ما بازاریابی ورزشی مورد بررسی
قرار گرفته است و جایگاهی دارد؟
وی گف��ت :یکی از کارهایی که دولت و مجلس ميتوانند برای
بهبود شرایط ورزش بویژه فوتبال در کشور انجام دهد تصویب قوانین،
لوایح و طرحهایی است که از ورزش کشور حمایت همهجانبه داشته
باشند و در حال حاضر جای خالی آنها احساس میشود.
مدیرعامل باش��گاه نس��اجی مازن��دران ادامه داد :متاس��فانه
در س��الهای گذش��ته تنها به روبنای ورزش و فوتبال در کش��ور
پرداختهایم و از نظر زیربنایی کاری انجام ندادهایم؛ به عنوان نمونه
ه��ر زمان تیم فوتبالی نتیج��ه نمیگیرد بالفاصله تقصیر به گردن
مربی میافتد و عوض میش��ود .وی تصریح کرد :به دلیل نداشتن
برنامه بلندمدت ،عمر مدیریت ورزشی در فوتبال کشور کوتاه است
و کمس��وادی نیز در کنار این موضوع موجب ش��ده تا هزینههاي
فوتبال در کشورمان چند برابر استانداردهای جهانی شود.
درودگر در ادامه تاکید کرد :با وجود این ش��رایط در ورزش و
فوتبال کشور ،بخش خصوصی عاقل و عالم به هیچوجه در مزایده
اس��تقالل و پرسپولیس ش��رکت نمیکند و سرمایه خود را با این
کار هدر خواهد داد.

وصول اقساط  69درصد از کل آمار موجود را شامل
میش��ود .به طور کل��ی در چارچوب مس��کن مهر
حدود  5500میلیارد تومان فروش اقساطی صورت
گرفته که بیش از  3800میلیارد تومان آن به دولت
یازدهم اختصاص دارد.
قائممقام وزیر راه و شهرس��ازی در امور مس��کن
مه��ر ادامه داد :همچنین در زمینه صدور اس��ناد نیز
تاکنون  502هزار س��ند در دولت یازدهم صادر شده
که  49درصد از کل س��ندهای صادر شده در مسکن
مهر است.
اصغریمهرآبادی همچنین درباره آخرین اخبار از
افزایش وام مسکن مهر نیز گفت :این آمارها با توجه
به پیگیریهای متعدد وزیر راه و شهرسازی و جلسات
مش��ترک با بانک مرکزی به نتایج مطلوبی رسیده و
تاکنون کار وام  232هزار واحد به دفاتر اس��تانی آنها
ابالغ شده است.
وی همچنی��ن دربار ه وضعیت کس��انی که پس
از تحویل واحدهای مس��کن مهر مجبور ش��دهاند بار
دیگ��ر به افزایش هزینه ت��ن بدهند نیز اظهار کرد :با
توجه به دس��تورالعمل اخیری که از سوی وزارت راه
و شهرس��ازی صادر شده هیچ هزینه جدید و افزایش
قیمت��ی نباید در مس��کن مه��ر لحاظ ش��ود .بحث
بدهی باقیمان��ده پیمانکاران نیز با دس��تور وزیر راه
و شهرسازی بناس��ت از طریق فروش اراضی تجاری
تامین ش��ود تا با دریافت ه��زار میلیارد تومان درآمد
حاصل از آن بدهی پیمانکاران پرداخت شده و مشکل
متقاضیان مسکن مهر برطرف شود.

مدیرعامل نس��اجی مازندران در پاس��خ به این پرسش که آیا
کاه��ش قیمت پای��ه س��رخابیها ميتواند جذابیتی ب��رای حضور
خریداران فراهم کند گفت :نگاهی به وضعیت داراییها و صورتهای
مالی استقالل و پرسپولیس نشان میدهد در سالهای گذشته تراز
منفی این دو تیم از  50درصد هم فراتر رفته است و بدهی انباشته
آنها بیش از  100ملیارد تومان بوده است ،با این وجود شاید کاهش
قیمت س��رخابیها به  40میلیارد تومان آن هم به صورت اقس��اط
بتواند شرایطی را برای خریدار واقعی فراهم کند تا در مزایده این دو
باشگاه شرکت کند ،وگرنه با این شرایط خصوصیسازی استقالل و
پرسپولی سرابی بیش نیست و به نتیجه نمیرسد.
وی درخصوص حض��ور احتمالی چهرهای فوتبالی در مزایده
س��وم اس��تقالل و پرس��پولیس نیز تصریح کرد :با ش��رایطی که
فوتبال کشور و نیز دو تیم استقالل و پرسپولیس دارند بعید است
چهرههای فوتبالی برای خرید این دو تیم پیش قدم شوند و بنظر
ميرسد این اقدامات بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته باشد.
درودگ��ر در پایان یادآور ش��د :در صورتی که مش��کالت حق
پخش تلویزیونی باشگاها حل شود و قانون کپیرایت نیز حمایت و
رعایت ش��ود و فوتبال به سمتی برود که مولد بوده و بازیکنسازی
کنیم آن وقت ميتوان گفت ش��رایط و مقدمات خصوصیس��ازی
موفق باشگاهها در کشور بوجود آمده است.
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اخبار كوتاه
معرفی سرپرست جدید شعب استان کرمانشاه
به گ��زارش روابط عمومی موسس��ه اعتباری
کوث��ر؛ طی حکمی از س��وی دکتر عیس��ی
رضایی مدیرعامل موسس��ه اعتباری کوثر؛
مراسم تودیع و معارفه مدیریت شعب استان
کرمانش��اه برگزار و علیاصغر رئوفی به عنوان سرپرس��ت
شعب استان کرمانشاه معرفی گردید.
در این مراس��م جواد فهیمیپ��ور قائممقام مدیرعامل
موسسه اعتباری کوثر ضمن ابراز خرسندی از فعالیتهاي
این موسسه در استان کرمانشاه گفت :موسسه اعتباری کوثر
از آغاز فعالیت خود در نظام بانکی کشور با تکیه بر نیروهای
جوان ،متخصص و با انگیزه ،روسای شعب با تجربه و معاونین
و مدیران توانمند موفقیتهاي بسیاری را به ثبت رسانده به
نحوی که در مقایسه با رقبا پیشرفت قابل مالحظهاي داشته
اس��ت و هماکنون با  350ش��عبه فعال در سراسر کشور به
هموطنان گرامی ارائه خدمات مينماید .خوش��بختانه این
موسسه با هماهنگی کامل و نظارت مستقیم بانک مرکزی
فعالیت ميکند .ثبت ش��رکت ،اخذ مجوز رسمی فعالیت و
پیوس��تن به شبکه ش��تاب ،برگزاری مجامع ،پذیرش نماد
معامالت��ی "کوثر" در ب��ازار اصلی فراب��ورس از جمله این
اقدامات ميباش��د .وی از تالشهاي صادقانه مدیر س��ابق
ش��عب استان کرمانش��اه محمدرحیم گلبداغی از نیروهای
موثر در پیش��برد اهداف موسسه اعتباری کوثر بوده است،
تقدیر و تشکركرد.
حمایت بانک انصار

از دهمین جشنواره دانشآموزی تبیان
در راستای گس��ترش فعالیتهاي مربوط به
انجام مس��ئولیتهاي اجتماعی و حمایت از
اقداماتی که به رش��د استعدادهای کودکان،
نوجوان��ان و جوانان ميانجامد ،بانک انصار از
برگزاری دهمین جشنواره دانشآموزی تبیان که از سوی
موسس��ه فرهنگی و اطالعرس��انی تبیان برگزار ميشود،
حمایت مالی ميکند.
به گزارش اداره کل بازاریابی و تبلیغات ،این جشنواره که
به صورت ساالنه از سال  1383آغاز شده و دهمین دوره آن
در روزهای دهم و یازدهم اردیبهشت در مرکز همایشهاي
بینالمللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشود ،با اهداف
گس��ترش فرهنگ پژوهش��گری ،ایج��اد زمینههاي ظهور
خالقیت و تواناییهاي بالقوه و ارائه دس��تاوردهای پژوهشی
دانش آموزان و توس��عه همکاری و مب��ادالت علمی و فنی
مراکز پژوهش��ی دانشآموزی با دستگاههاي اجرایی شکل
گرفته است .این گزارش ميافزاید که جشنواره دهم شامل
پروژهها ،س��مینارها و مس��ابقاتی در علوم زیس��تی فنی -
مهندسی ،روانشناسی ،جامعهشناسی و علوم اسالمی است.
هویت بانک مسکن چیست
وزیر راه و شهرس��ازی در جمع مدیران ارشد و
روس��ای ش��عب بانک مس��کن با قدردانی از
عملک��رد ای��ن بان��ک در ارائ��ه خدم��ات به
متقاضی��ان و با اش��اره به اعتم��اد عمومی به
عنوان س��رمایه اصلی بانک مس��کن گف��ت :هیچ بانکی در
ایران دارای این تجربه اجتماعی و عملکردی نیس��ت و این
سرمایه بزرگی است که در اختیار بانک مسکن قرار دارد.
عباس آخوندی از دکتر بتشکن مدیرعامل بانک مسکن
ک��ه در ای��ن مدت گامه��اي خوبی برای احی��ای این بانک
برداشته و در توسعه ابزارهای مالی بخش مسکن تالش کرده
است قدردانی کرد و اظهار کرد :تلقی ما از بانک بیشتر از یک
صرافی است و باید بتوانیم برای توسعه مالی در این نهاد مالی
اندیشه کنیم .وی با طرح این پرسش که هویت بانک مسکن
چیست گفت :بانک مسکن با هدف تجاری ایجاد نشده بلکه
با هدف هویت توسعهاي ایجاد شده است .سیستم برد  -برد
این بانک این است که به سمت سیاست توسعه ملی بیاید.
دروازههای سرمایهگذاری مطمئن اقتصادی

و صنعتی در ایران باز است
مدیرعامل بانک صنعت و معدن نشستی را با
جمع��ی از صاحب��ان صنایع و تجار کش��ور
آلمان برگزار کرد.
به گ��زارش پای��گاه اطالعرس��انی بانک
صنعت و معدن ،در این نشس��ت که با حضور علیاش��رف
افخم��ی و اعضای هیات مدیره بان��ک صنعت و معدن با
یک هیات اقتصادی متش��کل از تج��ار و صاحبان صنایع
کش��ور آلمان برگزار ش��د ،طرفین به بحث و تبادل نظر
درخص��وص ایجاد و تحکیم روابط صنعتی و اقتصادی فی
مابی��ن پرداختند .افخمی در ابتدای این نشس��ت ،پس از
معرف��ی بانک صنعت و معدن و تاریخچه تاس��یس آن در
س��الهای قب��ل و بعد از انقالب به ارائ��ه گزارش جامعی
از ش��اخصهای کالن اقتصادی و اجتماعی کش��ور نظیر
نرخ رش��د اقتصادی ،نرخ تورم ،بیکاری و اش��تغال ،حجم
واردات و صادرات و همچنین آمار عملکرد صنایع مختلف
پرداخ��ت .وی در ادام��ه به جایگاه و س��هم بانک صنعت
و مع��دن در تامین مال��ی و اعطای تس��هیالت به بخش
صنعت و معدن کشور ،منابع و اعتبارات از محل صندوق
ح به بهرهبرداری
توسعه ملی اش��اره کرد و از چندین طر 
رس��یده بانک در حوزههای زیرس��اختی ،ف��والد ،انرژی،
پتروش��یمی ،دارویی و ...نام ب��رد .وي درخصوص میزان
سهم س��پردهگذاری افراد و اش��خاص حقیقی در تامین
مالی پروژهها و وابس��تگی بانک صنع��ت و معدن به این
س��پردهگذاریها گفت :سپرده افراد نقش مهم و اصلی را
در تامی��ن مال��ی پروژهها ایفا نمیکن��د و بانک صنعت و
معدن از اعتبارات صندوق توسعه ملی ،منابع بودجهاي و
همچنین سرمایه بانک استفاده ميکند.
عیدی همراه اول به مشترکین اعتباری وفادار
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران،
در طرح وفاداری مش��ترکین فعال ش��ده در نوروز  ،۹۴به
مش��ترکین اعتباری که پس از ی��ک دوره غیرفعال بودن،
تا س��یام اردیبهشتماه مجددا ً فعال ميشوند ،معادل ۵۰
درصد مبلغ شارژ شده ،عیدی تعلق ميگیرد .در این طرح
که از یکم تا س��یام اردیبهش��تماه اجرا ميش��ود ،برای
مش��ترک پیامکی ارس��ال خواهد ش��د که طی آن اعالم
ميشود ،وی مشمول دریافت  ۵۰درصد شارژ هدیه درون
ش��بکه (مکالمه ،پیامک ،پیام چندرسانهاي داخل شبکه و
اینترنت همراه) اس��ت و نحوه فعال سازی آن نیز توضیح
داده ميش��ود .مشترکین مش��مول این طرح ميتوانند از
طریق کد دس��توری *۱۱۱* ۱۲۶* #PINو یا ارس��ال
 ۱۲۶* PINب��ه سرش��ماره  ۱۱۱از طری��ق پی��ام کوتاه،
عیدی خود را فعال و پس از فعالس��ازی به مدت  ۳۰روز
از این اعتبار هدیه استفاده کنند.

