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 واگذاری 38 هزار میلیارد ریال سهم دولتی 
در 10 ماه

از ابتدا امس��ال تا پایان دی ماه 38 ه��زار و 48 میلیارد ریال 
سهم دولتی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده که از این 
میزان، 450 میلیارد ریال در بورس، 26 هزار و 854 میلیارد ریال 
در فرابورس، یک میلیارد ریال از طریق مذاکره و 10 هزار و 743 

میلیارد ریال از طریق مزایده به فروش رسیده است.
به گزارش س��نا؛ همچنین از 38 هزار و 48 میلیارد ریال سهم 
دولتی واگذار ش��ده در این م��دت، 37 هزار و 412 میلیارد ریال به 
صورت بلوکی، 288 میلیارد ریال به صورت تدریجی و 348 میلیارد 

ریال به صورت ترجیحی واگذار شده است. افزون بر این؛ از این میزان 
واگذاری از ابتدای امسال تاکنون 37 هزار و 613 میلیارد ریال مربوط 
به شرکت های گروه یک ماده دو قانون اصل 44 و 435 میلیارد ریال 

مربوط به شرکت های گروه دو ماده 2 این قانون بوده است.

بانک پاسارگاد تندیس زرین جایزه ملی 
مدیریت مالی ایران را دریافت کرد 
بانک  پاسارگاد در افتخاری دیگر موفق به کسب 
تندیس زرین جایزه ملی مدیریت مالی ایران 
)یادواره دکتر غالمرضا اسالمی بیدگلی( شد. 

به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، طبق 
ارزیابی  به عمل آمده توس��ط کمیت��ه داوری، در پنجمین 
دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران و هشتمین کنفرانس 
حسابداران و مدیران مالی که در تاریخ 11 بهمن در سالن 
اجالس سران کشورهای اسالمی برگزار شد، بانک پاسارگاد 
به عنوان تنها سازمان، موفق به کسب باالترین سطح جایزه 
یعنی تندیس زرین ش��د. بر اساس این خبر در این مراسم 
که با عنوان یادواره استاد فرهیخته، دکتر غالمرضا اسالمی 
بیدگلی از پیشکسوتان مدیریت مالی کشور برپا شد دکتر 
عباس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی، دکتر مرتضی  بانک 
معاون کل سرپرس��ت نهاد ریاس��ت  جمهوری و جمعی از 
مدیران و مسئوالن حضور داشتند، بانک  پاسارگاد با توجه 
به عملکرد مطلوب و شایس��ته خود در حوزه های مدیریت 
مالی، شفافیت مالی، اقتصادی و ... حائز کسب تندیس زرین 
این جایزه شد. این در حالی است که در طول برگزاری این 
جایزه از ابتدا تاکنون، برای اولین بار اس��ت که یک سازمان 

موفق به کسب تندیس زرین این جایزه شده است. 

 ISO٥0001:٢01اخذ گواهینامه ٤ 
مدیریت انرژی توسط بانک صادرات ایران 
بانک صادرات ایران در راستای استاندارد سازی 
و اصالح الگو و فرآیند مصرف انرژی نسبت به 
اس��تقرار سیس��تم مدیریت انرژی بر مبنای 
اس��تاندارد ISO50001:2014 اقدام و موفق 
 TUV ش��رکت  از  مربوط��ه  گواهینام��ه  اخ��ذ  ب��ه 

INTERCERT آلمان گرفت. 
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک 
در راستای ارتقاء و اصالح الگوی مصرف و استانداردسازی 
فرایند مصرف انرژی نس��بت به اس��تقرار سیستم مدیریت 
انرژی بر مبن��ای اس��تاندارد ISO50001:2014 اقدام و 
 TUV INTERCERT گواهینامه مربوطه از ش��رکت
آلم��ان را پس از بررس��ی، تحقی��ق و اعم��ال تغییرات و 
اصالحات در سیس��تم های خود اخذ نمود. بر اس��اس این 
گزارش موفقیت یاد شده در راستای بهینه سازی مدیریت 
انرژی بوده و دستاوردهای همچون کاهش هزینه ها، افزایش 
بازده و بهره وری سیستم های تولیدی انرژی، فرهنگسازی و 
اطالع رس��انی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت و 

نقش انرژی در بانک را به دنبال داشته است 

معادن پروانه دار به عنوان وثیقه پذیرفته می شوند
بان��ک مرکزی اع��الم کرد: بانک ه��ا مکلفند 
معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان 

وثیقه تسهیالت بپذیرند.
ب��ه گ��زارش روابط عمومي بانک توس��عه 
صادرات، بانک مرکزی بر اس��اس تبصره ذی��ل ماده 9 قانون 
اصالح قانون معادن مصوب 22 آبان ماه سال 1390 مجلس 
شوراي اسالمي تاکید کرده است: مؤسسات مالي نظیر بانک  ها 
مکلفن��د معادن داراي پروانه بهره برداري را به عنوان وثیقه و 
تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیالت مالي بپذیرند. اداره کل 
مقررات، مجوز های بانکی و مبازره با پولشویی بانک مرکزی 
در پی استنکاف، مسامحه و یا بعضا اظهار بی اطالعی برخی از 
بانک ها از وجود چنین قانون و ضابطه اي ضمن ارس��ال این 
بخش��نامه برای مدیران عامل تمامي بانک ها  )به اس��تثناي 
بانک ه��اي قرض الحس��نه(، ش��رکت دولتي پس��ت  بانک و 
مؤسسات اعتباري غیربانکي؛ از آنها خواست تا ضمن ابالغ این 

موارد به واحدهاي ذیربط، بر ُحسن اجراي آن نظارت کنند.

 حضور در جایزه ملی تعالی سازمانی 
فرصتی برای حرکت رو به جلو است
 قائم مقام مدیرعامل سایپایدک گفت: ارزیابی های بیرون از 
سازمان یک فرصت برای حرکت رو به جلو و رسیدن به نقطه 

آرمانی است، چراکه ما یک سازمان یادگیرنده هستیم.
مهندس رمضان ش��رقی در جلس��ه افتتاحیه ارزیابی 
جای��زه ملی تعالی س��ازمانی ب��ا بیان ای��ن مطلب اظهار 
داش��ت: حضور در جای��زه ملی تعالی س��ازمانی فرصتی 
برای نگاه به س��ازمان از بیرون است؛ چراکه در سال های 
گذش��ته بارها ثابت کرده ایم که س��ایپایدک یک سازمان 
یاد گیرنده اس��ت. لذا باید در ارزیابی های متعددی که در 
طول سال انجام می ش��ود ضمن انجام اقدامات مراقبتی، 
فرصت ها را دریابیم تا به تعالی سازمانی برسیم.وی افزود: 
در ارزیابی ه��ای بیرون��ی، عملکرد س��ازمان در دوره  های 
مشخص به چالش کش��یده می شود، به همین دلیل باید 
پس از پایان ارزیابی، بتوانیم تجربیات خوبی کسب کنیم 
تا در برنامه ریزی ها و تدوین شاخص ها مورد استفاده قرار 
گیرد. در ادامه این جلس��ه مهندس مسعود تبریزی، قائم 
مدیرعامل سایپایدک نیز در سخنانی تاکید کرد: مشارکت 
تمام سطوح س��ازمان در فرآیند ارزیابی از اهمیت باالیی 
برخوردار است و مجموعه سایپایدک از آمادگی الزم برای 

همکاری با تیم ارزیابی برخوردار می باشد.

تعرفه باال، حاشیه قاچاق کاال را افزایش می دهد
مدیرکل دفتر نمایندگی تجاری سازمان توسعه تجارت با 
بیان اینکه در موافقتنامه های ترجیحی مانند هر مذاکره و 
توافقی الزم است در قبال امتیازات دریافتی، امتیازاتی نیز 
اعطا ش��ود، گفت: از آنجایی که تعرفه های کشورمان جزء 
باالترین نرخ تعرفه ها در س��طح جهان است، در بسیاری 
م��وارد، حتی در صورت اعطای امتیازات و تخفیفات قابل 
توجه نیز همچنان متوسط تعرفه های کشورمان از سطح 

تعرفه های بین المللی باالتر است.
ضی��اء بیگدلی در گفت وگو با پایگاه خبری س��ازمان 
توس��عه تجارت، با اش��اره به معایب تعرفه های باال تاکید 
کرد: صدمات و لطماتی که کش��ور از تعرفه باالی واردات 
برخی کااله��ا می بیند به مراتب بیش��تر از چتر حمایتی 
اس��ت که ایج��اد می کن��د زیرا ک��ه یک��ی از مهمترین 
آس��یب ها از این طریق افزایش حاش��یه قاچاق کاالست.

وی خاطرنش��ان کرد: تجارت ترجیح��ی رقابت تولیدات 
داخلی ب��ا برندهای مطرح و افزایش کیفیت محصوالت و 

در نتیجه صادرات بیشتر را تضمین می کند.
ص��ادق ضیاء بیگدلی گف��ت: موافقتنام��ه ترجیحات 
تجاری می��ان ایران و ترکیه که پس از س��ال ها انتظار و 
مذاک��ره، از اول ژانوی��ه 2015 به مرحله اجرایی رس��ید، 
همانطور که وزرای دو کش��ور اع��الم کردند، آغازی برای 
نی��ل به هدف تجارت س��االنه 30 میلیارد دالری بین دو 

کشور است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد ۵۰۰ 
هزار ش�غل خبر داد و با اش�اره به دستور جلسه 
آتی ش�ورای عالی اش�تغال، گفت: حمایت بانکی 
از بنگاه ه�ای خرد و کوچک گام�ی مؤثر در بازار 

اشتغال است.
به گ��زارش تس��نیم، علی ربیعی وزی��ر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی با حضور در کارگاه آموزش��ی 
سیاست گذاری و مداخله برای اشتغال پایدار با اشاره 
به اینکه یک برنامه توانمندس��ازی ایجاد اشتغال را 
دنب��ال می کنیم، گفت: باید با هم افزایی دس��تگاه ها 

توانمندی کارجویان فاقد مهارت را دنبال کنیم.
وی ادام��ه داد: ع��دم سیاس��ت گذاری صحیح 
در توانمندک��ردن افراد نتای��ج نامطلوبی را به همراه 
داش��ت به عنوان مثال افراد بدون مهارت به دریافت 
پ��ول عادت کردند. درصورتی که مس��یر صحیح آن 
اس��ت که افراد توانمند به س��مت ایجاد اش��تغال و 

کارآفرینی حرکت کنند.
وزیر تع��اون کار و رفاه اجتماعی ب��ا بیان اینکه 
طرح تکاپو یکی از بس��ته های اشتغالزایی دولت است 
که مورد تأیید رئیس جمهور است، تصریح کرد: ایجاد 
اشتغال را در شهرهای کوچک دنبال کرده ایم و به نظر 
می رسد برنامه فنی و حرفه ای باید به سمت شناسایی 
افراد بازمانده از مهارت برود. یعنی این سازمان باید با 
حضور در متن جامعه افراد فاقد مهارت را شناسایی و 

تحت سیاست توانمندی سازی قرار دهد.
ربیعی با اش��اره به اینکه قانون اساس��ی تأکید 
ب��ر ایجاد ش��غل از س��وی دولت برای م��ردم دارد، 
گفت: قانون اساس��ی دولت را مکل��ف کرده تا برای 
مردم ش��غل ایجاد کند و بیان می کند اگر فردی در 
مجموعه و نهادی مشغول فعالیت نیست دولت باید 

ابزار تولید را به دست او دهد.
وی اظهار کرد: طرح تکاپو ارجاع به قانون اساسی 
اس��ت یعنی ما در قالب این طرح اف��راد را توانمند و 
مه��ارت الزم را به آنها می آموزیم به عبارت بهتر ابزار 

تولید را به دست شان می دهیم.
وزی��ر تعاون کار و رف��اه اجتماعی با اش��اره به 
دو مش��کل عمده در بحث اش��تغال افزود: فرهنگ 
نادرس��ت اشتغال یکی از مس��ئله های مهم در بازار 
اش��تغال اس��ت در حال حاضر مفهوم ش��غل دچار 
آفتزدگی است و جوانان اشتغال را به معنی استخدام 
می دانند و بر همین اساس به فعالیت در بسیاری از 

شغل ها تمایلی ندارند.
ربیعی در بیان مش��کل دوم گفت: عده ای تصور 
می کنند که ش��غل باید در بنگاه بزرگ ایجاد شود در 
حالی که سیاس��ت اش��تغال بزرگ در بنگاه کوچک 
سیاست درستی است که در دستور کار قرار داده ایم.

وی ادامه داد: همیشه اشتغال بزرگ در کارخانه 
با تندیس بزرگ ایجاد نمی شود با توانمند کردم افراد 
می توانی��م با اس��تفاده از ظرفی��ت بنگاه های خرد و 

کوچک اشتغال های در تعداد گسترده ایجاد کنیم.
وزی��ر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در 
حال حاضر ایجاد شغل در پتروشیمی دو میلیارد تومان 
و س��ایر صنایع 150 میلیارد تومان هزینه الزم دارد، 
گفت: طرح تکاپو می تواند با شناس��ایی ظرفیت های 

استانی فرآیند ایجاد یک شغل را آسان کند.

ربیعی با اشاره به اینکه با تحرک در صنعت چرم 
500 هزار شغل ایجاد کردیم، گفت: در راستای اجرای 
طرح تکاپو تفاهم نامه هایی را با مخابرات، وزارت جهاد 
و سازمان میراث فرهنگی همچنین صندوق شکوفایی 
و نوآوری منعقد کرده ایم و حمایت بانکی از بنگاه های 
خرد و کوچک را در جلسه آتی شورای عالی اشتغال 

دنبال خواهیم کرد.
وی با اش��اره به اینکه نظام چن��د الیه ای تأمین 
اجتماع��ی را در دس��تور کار داری��م، تصری��ح ک��رد: 
امیدواریم بتوانیم در کنار تحرکات در بازار اش��تغال با 

بیمه  کردن تمام افراد سطح رفاه را افزایش دهیم.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به همکاری معاونت 
تعاون وزارت کار، س��ازمان فنی و حرفه ای و صندوق 
مه��ر امام رضا)ع( در اجرای طرح تکاپو اش��اره کرد و 

گفت: تالش می کنیم تا پایان سال گزارش ملموسی از 
اشتغالزایی در راستای طرح تکاپو را ارائه دهیم.

ربیعی ادام��ه داد: یک تفاهم نام��ه 50 میلیارد 
تومانی با صنایع فرش و 50 میلیارد تومان با صنایع 
دس��تی منعق��د کرد ه ایم و قصد داریم با شناس��ایی 
بهترین کارآفرینان و فعاالن بازار کار سیاس��ت های 
اشتغالی را به سمت ایجاد اشتغال پایدار دنبال کنیم 
حتی در برخی موارد مانند گسترش مشاغل خانگی 
تفاهم نام��ه ای را با ش��هرداری به منظ��ور بازاریابی 
فروش مش��اغل خانگی با ایجاد بازارچه های مختلف 

دنبال کرده ایم.

بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی کارفرمایان 
در بودجه ۹۴

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حاشیه کارگاه 
آموزشی سیاستگذاری و مداخله برای اشتغال پایدار با 
تأکید بر اینکه اشتغال ناشی از تحرک باال است گفت: 
برای س��ال آینده رشد 3 درصدی خواهیم داشت اما 
نباید منتظر افزایش رش��د باال برای ایجاد اش��تغال 
باشیم بلکه باید با ظرفیت شناسی در سراسر استان ها 

و توانمند کردن افراد را در دستور کار قرار دهیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر ایجاد اش��تغال در 
بخش پتروش��یمی برای هر شغل دو میلیارد تومان 
هزینه و در سایر ش��غل ها به ازای ارزش دفتری هر 
ش��غل 250 میلی��ون توم��ان و ارزش روزان��ه 850 

میلیون تومان هزینه بر است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از اختصاص هزار 
میلیارد تومان بودجه از محل هدفمندی برای ایجاد 
اش��تغال در بودجه 94 خب��ر داد و گفت: نزدیک به 
س��ه هزار میلیارد تومان را در بخش تقویت صنعت، 

کشاورزی وصنایع تولیدی به کار خواهیم گرفت.
وی به بخش��ودگی جرایم کارفرمایان در بودجه 
94 اش��اره کرد و گفت: یکی از پیشنهادات ما برای 
حمایت های بیمه ای کارفرمایان بخش��ودگی جرایم 
تأمین اجتماعی بود. از این طریق می توانیم در بازار 
اشتغال تحرک جدیدی ایجاد کنیم. صد هزار نفر از 
طریق حمایت های بیمه ای و معافیت های جریمه ای 

توانستند مشغول کار شوند.
ربیعي بیان کرد: بسیاری از کارفرمایان استقبال 
می کنند جرایم آنها بخش��یده ش��ود و از این طریق 

افراد ثبت نام شده در کاریابی ها را به کار گیرند.

ربیع��ی با بیان اینکه بح��ث کمک به بیمه های 
کارگاه ه��ای کمتر از 5 نفر را در دس��تور کار داریم 
گفت: با سیاس��ت های تشویقی کارفرمایان به دنبال 

ایجاد تحرکی بزرگ در بازار اشتغال هستیم.
وی در پاس��خ به این سوال که پیش بینی ایجاد 
ش��غل در س��ال 94 تا چه اندازه است گفت: سالیانه 
نیازمن��د ایج��اد 800 هزار ش��غل هس��تیم با وجود 
بدشانسی های مختلف در کاهش قیمت نفت اما دولت 
با اس��تفاده از ظرفیت های داخلی برنامه ریزی هایی را 

برای سال آینده دارد.

آغاز شناسایی مشموالن »مسکن امید«
عل��ی ربیعی درباره جزئیات طرح مس��کن امید 
کارگ��ران گف��ت: این ط��رح در چند بخ��ش دنبال 
می ش��ود که یکی از آنها مس��کن کارگری و دیگری 
مس��کن معلوالن است. وی ادامه داد: در مرحله اول 
بحث مس��کن معلوالن را آغ��از کرده ایم. با توجه به 
اینکه مشکالت خانواده های معلول بسیار زیاد است 
تاکنون هش��ت  هزار و 550 خانوار دارای بیش از دو 

معلول را شناسایی کرده ایم.
وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی بیان کرد: با 
همکاری بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و وزارت راه 
و شهرس��ازی قصد داریم طی چند سال آینده تمام 

این افراد صاحبخانه شوند.
ربیع��ی در ادامه ب��ه واگذاری دوهزار مس��کن 
در روس��تاهای کش��ور برای معلوالن به  همت بنیاد 
مس��کن، بنیاد مس��تضعفان و س��تاد اجرایی فرمان 
ام��ام خمینی)ره( و وزارت مس��کن خبر داد و گفت: 
اعتبارات��ی برای این بخش پیش بینی ش��ده اس��ت 
که بخش��ی از این اعتبار در بخش معلوالن اس��ت و 
مقرر ش��ده 15 میلیون تومان توس��ط بنیاد مسکن، 
6 میلیون تومان وزارت کار، دو میلیون تومان وزارت 
ورزش و 30 میلی��ون توم��ان اعتبار بانک��ی با بهره 
اندک و واگذاری زمین از سوی زمین و مسکن برای 
صاحبخانه ش��دن خانواده های دارای معلول و تحت 
پوشش بهزیستی و کمیته امداد در نظر گرفته شود.

وی تأکید کرد: بس��ته بعدی در راس��تای طرح 
مسکن امید، مس��کن کارگری است که این موضوع 
را با شناس��ایی دهک های پایین آغاز خواهیم کرد و 
در نهایت بس��ته را به صورت کلی در ش��ورای عالی 

رفاه رونمایی می کنیم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مدعی شد؛

ایجاد 500 هزار شغل

ده�ه 9۰ را می ت�وان دهه مس�تاجران نامید 
به  طوری که در این س�ال ها از خریداران مس�کن 

کاسته شده و به مستاجران اضافه شده است.
به گزارش مهر، هرساله فصل اجاره بها از خرداد 
آغاز ش��ده و تاپایان شهریور ادامه دارد که بیشترین 
مراجعه مستاجران به بنگاه های امالک و قراردادهای 
اجاره هم در این فصل انجام می شود، به همین دلیل 
تورم اجاره بها اغلب در نیمه اول سال اتفاق می افتد 
و معم��وال افزایش قیمت اجاره در نیمه دوم س��ال 

رخ نمی دهد.
اما نیمه دوم امس��ال ای��ن معادله به هم ریخت 
به  طوری که بنابر اعالم بانک مرکزی ش��اخص بهای 
مس��کن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه 
س��وم س��ال 1393 به عدد 161.1 رسید که نسبت 
به س��ه ماهه قبل معادل 4.5 درصد و نسبت به سه 
ماهه مش��ابه س��ال قبل 14.8 درصد افزایش نشان 

می دهد.
در واقع برخالف سال های گذشته در نیمه دوم 

امس��ال، مال��کان اجاره ها را افزای��ش دادند که این 
نش��ان دهنده تعداد باالی مستاجران در بازار مسکن 
و همچنین نگرانی نس��بت به آینده اقتصادی کشور 

و بازار مسکن است.
همچنین آمارها نشان می دهد متوسط شاخص 
بهای مسکن اجاری در 9 ماه اول سال جاری نسبت 
به دوره مشابه سال قبل 16.1 درصد افزایش داشته 
است. این ش��اخص در دوازده ماه منتهی به آذرماه 
1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه 1392 

معادل 17.4 درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین آمار قرارداده��ای اجاره هم حاکی از 
افزایش مس��تاجران در کل کش��ور دارد به طوری که 

حجم کل معامالت کشور در دی ماه 93، 160 هزار 
و 866 ق��رارداد بوده که از این تع��داد 100 هزار و 
943 قرارداد مبایعه نامه و 52 هزار و 854 اجاره نامه 
به ثبت رس��یده درحالی که آمار دی س��ال گذشته 
نشان دهنده 45 هزار و 864 قرارداد اجاره بوده است 

که رشد بیش از 7 هزار قرارداد را نشان می دهد.
در واقع دهه 90 شمسی با کاهش قدرت خرید 
مس��کن در میان قش��ر متوس��ط جامع��ه و افزایش 
تورم در بخش مس��کن روبرو ب��وده که این موضوع 
در س��ال های اخیر، کش��ور را با رشد اجاره نشین ها 
روبرو کرده اس��ت به طوری که هرساله چندین هزار 
نفر به تعداد مستاجران افزوده می شوند که از عوامل 

افزایش اجاره به شمار می رود.
براین اس��اس افزایش مس��تاجران در کش��ور و 
خارج ش��دن عده زیادی از صف خریداران مس��کن، 
عالوه بر اینکه فضا را برای داللی و س��فته بازی باز 
می کند، توان اقتصادی خانوارها را به شدت کاهش 

داده و مشکالت زیادی به جامعه می افزاید.

اجاره بهای آپارتمان های 60 تا 65 متر در تهران
براساس این گزارش برای واحدی 63 متری در 
خیابان فرجام یک خوابه با انباری 12 میلیون تومان 
رهن و یک میلیون تومان اجاره دریافت می ش��ود و 
در خیابان س��ردار - ایران زمین شمالی واحدی 63 
متری، طبقه اول با 65 میلیون تومان رهن کامل به 

اجاره می رسد.
در کاشانی - ش��قایق شمالی برای آپارتمانی 65 
متر و دوخوابه، طبقه س��وم 20 میلیون تومان رهن و 
ماهیانه یک میلی��ون و 200 هزار تومان اجاره تعیین 
ش��ده اس��ت و در کریمخان - خردمن��د آپارتمانی با 

همین مس��احت یک خوابه و نوساز 75 میلیون تومان 
رهن داده می شود.

همچنی��ن در خیاب��ان قزوین - احمدی س��خا 
برای آپارتمانی 64 متری و دوخوابه با پارکینگ، 38 
میلیون تومان رهن تعیین ش��ده است و در فردوس 
غرب - سازمان برنامه آپارتمانی 65 متری و یکخوابه 
با عمر 8 س��اله با 15 میلی��ون تومان رهن و ماهیانه 

یک میلیون و 100 هزار تومان اجاره داده می شود.
در محدوده پونک - شاهین شمالی برای واحدی 
65 متری و یکخوابه 55 میلیون تومان رهن تعیین شده 
است و آپارتمان دیگری در شریعتی - سه راه طالقانی 
با همین متراژ، با شرایط 10 میلیون تومان رهن و یک 

میلیون و 200 هزار تومان اجاره داده می شود.
آپارتمان��ی 65 مت��ری و دوخوابه ب��ا انباری در 
ش��هدا - زرین نعل 40 میلیون تومان رهن داده می 
ش��ود و در قصرالدش��ت - مرتضوی برای واحدی با 
همین متراژ و دوخوابه باپارکینگ 20 میلیون تومان 

رهن و 450 هزار تومان اجاره دریافت می شود.

9۰ را می توان دهه مستاجران نامید؛

سیر صعودی اجاره نشینی

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد
ادامه ممنوعیت واردات 

برنج و شکر
وزیر جهاد کشاورزی از ادامه  ممنوعیت واردات 
برنج و ش�کر ت�ا اطالع ثانوی خب�ر داد و گفت: برای 
تامین میوه ش�ب عی�د هیچ نگرانی وج�ود ندارد و 

نیازی به واردات نداریم.
به گزارش ایسنا، محمود حجتی در حاشیه نشست 
مش��ترک با وزیر کشاورزی اقلیم کردستان اظهار کرد: 
هی��چ نیازی به واردات ش��کر و برنج وج��ود ندارد، اما 
این که عده ای همچنان به دنبال واردات هس��تند جزو 
طبیعت ش��ان اس��ت که البته وزارت جهاد کش��اورزی 

وظیفه خود را انجام می دهد.
حجتی افزود: ب��رای تنظیم بازار ش��کر موجودی 

کش��ور به ص��ورت روزانه بررس��ی می ش��ود و هر روز 
موجودی و واردات شکر را کنترل می کنیم و بر همین 

اساس دیگر اجازه واردات آزاد شکر داده نمی شود.
وی ادام��ه داد: برای حل مش��کالت کارخانه های 
قند و ش��کر مجوزی از ش��ورای اقتصاد دریافت کردیم 
تا تولید کنندگان به هر میزانی که تولید داش��ته باشند 
در صورت امکان بتوانند ش��کر وارد کنند و با معافیت 
از پرداخت مابه التفاوت قیمت ش��کر خارجی و داخلی 

فاصله تولید داخل و خارج حفظ شود.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین در خصوص وضعیت 
برن��ج اظه��ار ک��رد: در انبارهای کش��ور در حال حاضر 
وضعیت مناسبی دارند و تا اطالع ثانوی نیازی به واردات 
برنج نداریم و ممکن اس��ت ممنوعی��ت واردات برنج در 

زمانی که نیاز باشد برداشته شود.
وی در خصوص وضعیت میوه شب عید امسال اظهار 
ک��رد: با توجه ب��ه تولید و ذخایر کافی می��وه مورد نیاز 
ش��ب عید به وی��ژه مرکبات نیازی ب��ه واردات نداریم و 

علی رغم این که عده ای به دنبال واردات هس��تند وزارت 
جهاد کشاورزی اعالم می کنند برای تامین نیاز شب عید 
هیچ نگرانی وجود ندارد و از رس��انه ها می خواهیم اسیر 

جوسازی عده ای نشوند.
حجتی گفت: شرکت بازرگانی دولتی در حال حاضر 
چهار ماه اس��ت ک��ه با مصوبه  دولت جزو ش��رکت های 

زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی به شمار می رود.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین در خصوص توافقات 
صورت گرفته برای همکاری مشترک با اقلیم کردستان 
اظه��ار ک��رد: ایران هم��واره با عراق و کردس��تان عراق 
دارای روابط تنگاتنگ و اش��تراکات فرهنگی، اقتصادی، 
اجتماعی و... است که امیدواریم همکاری مشترک اقلیم 

کردستان و ایران در این راستا گسترش یابد.
به گفته وی عمده همکاری ها با اقلیم کردستان در 
زمینه های آموزشی، تحقیقاتی، علمی، فنی، اجرایی در 
حوزه هایی مانند باغبانی، دام و طیور، گسترش مبادالت 

و تجهیز و نوسازی اراضی است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی:
بخشنامه افزایش ٥ میلیون تومانی وام مسکن مهر ابالغ شد

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی مجوز افزایش سقف تسهیالت 
مسکن مهر را به 6 بانک داده است، گفت: بررسی های ما هم نشان می دهد منابع در اختیار 6 

بانک برای پرداخت تسهیالت 3۰ میلیون تومانی به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی کافی است.
س��ید علی اصغر میرمحمد صادقی در گفت وگو با فارس، در پاس��خ به این سوال که چرا 
هنوز 6 بانک عامل پرداخت تسهیالت مسکن مهر، بخشنامه افزایش سقف تسهیالت تا 30 
میلیون تومان را عملیاتی نکرده اند، اظهارداش��ت:  این بخش��نامه به بانک مسکن و 5 بانک 

دیگر که در اوایل اجرای طرح مسکن مهر بانک عامل بوده اند، ابالغ شده است.
وی افزود: بانک مرکزی مجوز افزایش س��قف تسهیالت مس��کن مهر را به این بانک ها 
داده است و با توجه به اینکه منابع بانک مرکزی در اختیار بانک مسکن است و بررسی های 
ما هم نش��ان می دهد که مناب��ع در اختیار این بانک برای پرداخت تس��هیالت 30 میلیون 

تومانی به 500 هزار واحد مسکونی کافی است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرک��زی تصریح کرد: به خاطر اینکه بانک های دیگر هم بتوانند 
سقف تسهیالت را افزایش دهند، منابع بازپرداخت شده تسهیالت مسکن مجددا نزد آنها باقی 

می ماند و می توانند براساس آن تسهیالت پرداخت کنند.

برداشت ایران از نفت پارس جنوبی 
به سال 9۵ موکول شد

در حال�ی که قط�ر تولید از الیه نفت�ی پارس جنوبی را به 
مرز ۴۵۰ هزار بش�که در روز رسانده، ایران تولید نفت از این 

میدان مشترک را به سال 9۵ موکول کرده است.
به گزارش تسنیم، با وجود اینکه مدیرعامل شرکت پترو ایران 
در نمایش��گاه بین المللی نفت در شروع سال 92 از روشن شدن 
مشعل نخس��تین چاه به نفت رسیده در الیه نفتی پارس جنوبی 
توسط ایران خبر داده بود و پیش بینی کرده بود که تولید روزانه 
35 هزار بش��که ای از این الیه نفتی به زودی آغاز می ش��ود، این 

"به زودی" پس از 2 سال هنوز محقق نشده است.
رهام قاس��می مدیرعامل ش��رکت توس��عه پترو ایران اخیرا 
از امضا و فعال ش��دن قرارداد خرید کش��تی شناور پاالیشگاهی 
)FPSO( برای به کارگیری در الیه نفتی پارس جنوبی خبر داده 

و گفته است که مدت این قرارداد 21 ماهه است.
وی در این خصوص اظهار داشت: پیش از این چند چاه در الیه 
نفتی پارس جنوبی حفر ش��ده و تا زمان ورود این کشتی چند چاه 
تزریقی دیگر حفاری می ش��ود و پس از آن الیه نفتی پارس جنوبی 

آماده بهره برداری خواهد بود.
ای��ن اظهار نظر جدید مدیر مس��ئول در ش��رکت پت��رو ایران 
نش��ان می دهد حداقل تا 21 ماه دیگر خبری از تولید از الیه نفتی 

پارس جنوبی در س��مت ایران نیست، در حالی که طبق آمار اعالم 
ش��ده قطر تولید از الیه نفتی پارس جنوبی را در سال 1991 با 20 
هزار بشکه در روز آغاز کرده، این رقم در ادامه به 100 هزار بشکه 
در روز رس��یده، در س��ال 2008 میالدی تولید روزانه قطر از الیه 
نفتی پارس جنوبی )گنبد شمالی( بیش از 410 هزار بشکه در روز 
بوده و اکنون این رقم به مرز 450 هزار بشکه در روز رسیده است.

در دولت دهم عنوان شده بود که توسعه پروژه تولید نفت از 
الیه های نفتی میدان مشترک پارس جنوبی با پیشرفت مناسبی 
در حال اجراس��ت و تا پایان س��ال 91 ش��اهد تولید نفت از این 
میدان مش��ترک خواهیم بود اما با وجود گذش��ت 2 سال از این 

وعده، هنوز تولید نفت ایران از پارس جنوبی صفر است.
رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران مهر ماه 
س��ال جاری در جمع خبرنگاران در خصوص برداشت نفت از الیه 
نفت��ی پارس جنوبی گفته بود که در ش��رف امضای قرارداد برای 
تأمین شناور FPSO برای تولید نفت از الیه نفتی پارس جنوبی 

هستیم و در تأمین مالی خرید این شناور مشکلی نداریم.
 ،)Production( شناوری با کاربری های تولید FPSO شناور
ذخیره )Storage( و تخلیه )Offloading( نفت خام اس��ت که 
در تولید نفت و گاز طبیعی در مناطقی بدون زیر ساخت های کافی 
برای ذخیره و انتقال نفت تولیدی کاربرد بسیاری دارد. هم اکنون 
بیش��ترین کاربرد این نوع ش��ناور در تولید نفت در میادین نفتی 
دریای��ی غرب آفریقا و حوزه های نفتی کوچک در دریای ش��مال 

است.

 جلوگیری از واردات میوه 
برای حمایت از تولید صورت می گیرد

مدیر عامل س�ازمان تعاون روس�تایی با بیان این که دولت 
ب�رای حمایت از تولید میوه از واردات آن جلوگیری کرد، گفت: 
دولت در 9 سال گذشته در تنظیم بازار میوه شب عید مداخله 

داشته است.
به گزارش فارس،  حسین صفایی دیروز در نشست خبری به 
مناسبت ایام دهه فجر گفت: حدود 9 سال است که دولت در امر 
تنظیم بازار میوه ش��ب عید مداخله می کند. وی افزود: بنابر این 
س��یب و پرتقال که از جمله محص��والت پرمصرف مردم در ایام 
عید است را از باغداران و سردخانه ها خریداری و ذخیره کرده ایم 
و در 10 روز پایانی سال برای توزیع بین مردم عرضه می کنیم.

رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون 
روس��تایی ایران با اش��اره به گسترش ش��بکه توزیع برای تأمین 
میوه مورد نیاز ش��ب عید، اظهار داش��ت: بخش��ی از واحدهای 
صنفی و همچنین سازمان میادین میوه و تره بار و شبکه سازمان 
تعاون روس��تایی کار توزیع را به عهده دارند، میزان ذخیره سازی 
نس��بت به سال گذشته متفاوت اس��ت و با توجه به حساسیت و 
فضاسازی احتمالی عده ای که در سال های گذشته از واردات این 
محصوالت سود می بردند، امسال تدابیر ویژه ای را اندیشیده ایم.

وی اف��زود: یک��ی از مش��کالت و آس��یب های تولیدکنندگان 

محصوالت کش��اورزی در سال های گذش��ته افزایش واردات بود که 
امسال از ورود این محصوالت کشاورزی ممانعت به عمل آمده است.

صفایی اف��زود: نباید ارز را برای محصوالتی که امکان تولید 
آن در داخل وجود دارد، صرف کرد، بنابراین ذخیره سازی در حد 

قابل توجه و کفایت انجام شده است.
صفایی اظهار داشت: گوشت مرغ و گوشت قرمز بیش از اندازه 
موجود است و یکی از سیاست های ما پیدا کردن بازار صادرات برای 
عرضه این محصوالت اس��ت. وی بیان داشت: در سال جاری حدود 
145 هزار تن بذر گندم و جو گواهی ش��ده تهیه و بین کشاورزان 

توزیع شد و برای ارتقاي آن در سال آینده در تالش هستیم.
صفایی در مورد خرید تضمینی شیر از دامداران اظهار داشت: 
با توجه به اینکه صنایع لبنی از طریق شیر با قیمت مصوب دولت 
امتن��اع کردند، بنابر این در جهت حمایت از تولید کنندگان دولت 
طرح��ی را با عنوان خرید تضمینی ش��یر خام از تولید کنندگان به 
اجرا درآورد که طی آن س��ازمان تعاون روس��تایی مسئولیت کار 

را بر عهده گرفت.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران 
اظهار داشت: بنابر این سازمان تعاون روستایی شیر خام استاندارد 
را با قیمت 1440 تومان مصوب دولت از تولید کنندگان خریداری 

می کند و این کار با دو هدف همچنان در حال ادامه است.
وی افزود: با توجه به حجم تولیدی شیر بیش از تقاضا بخشی 
از آن را تبدی��ل به پودر شیرخش��ک می کنیم و یکی از اهداف ما 

صادرات این محصول به بازارهای هدف است.

همزمان با دهه مبارک فجر؛
بیمه "ما" تخفیفات ویژه 

ارائه می دهد

همزمان با گرامی داش�ت ده�ه مبارک فجر، 
شرکت بیمه "ما" اقدام به ارائه تخفیفات ویژه در 
بیمه نامه های مختلف تحت عنوان طرح مهر کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه "ما"، این تخفیفات 
ویژه از والدت حضرت رسول اکرم تا والدت حضرت 
فاطمه زهرا )19 دی ماه س��ال جاری تا 21 فروردین 
سال 94( در رشته های بدنه اتومبیل، مسافران خارج 
از کشور، مس��ئولیت، حوادث انفرادی و آتش سوزی 

برای بیمه گذاران در نظر گرفته شده است.
بر اس��اس ای��ن گ��زارش، مجید فیض��ی معاون 
فن��ی این ش��رکت در همین خصوص گف��ت: بیمه 
"ما" به منظ��ور ارائه خدمات مطل��وب، رعایت اصل 
مشتری مداری، جذب و حفظ پرتفوی بیمه گذارانش 
اق��دام به اعطای تخفیف��ات وی��ژه در بیمه  نامه های 

مختلف نموده است. 
وی ادام��ه داد: در بیمه نام��ه بدن��ه اتومبیل که 

ش��امل بیمه نامه بدنه اتومبیل س��واری ش��خصی و 
بارکش می ش��ود 30 درص��د ، بیمه نامه مس��افران 
خارج از کشور 10 تا 15 درصد، بیمه نامه مسئولیت 
ابنیه در قبال اش��خاص ثالث 10 درصد، مس��ئولیت 
مدنی حرفه ای پیرا پزش��کان 15 درصد، مس��ئولیت 
مدنی آسانس��ور 15 درصد، مسئولیت مدنی به تبع 
آتش سوزی 15 درصد، مسئولیت مدنی مهدکودک ها 
15 درص��د، بیمه نام��ه ح��وادث انف��رادی ع��ادی 

)غیر دفترچه ای( 20 درصد و بیمه نامه آتش س��وزی 
منازل مسکونی 25 درصد تخفیف برای بیمه گذاران 

در نظر گرفته شده است.
گفتني اس��ت هموطنان گرامي مي توانند جهت 
کس��ب اطالعات بیشتر و دسترسي به نشاني شعب و 
نمایندگي هاي این ش��رکت در سراسر کشور به پایگاه 
اطالع رساني بیمه "ما" www.bimehma.ir مراجعه 

کنند. 


