
بازدید سر زده معاون فناوری اطالعات 
بانک ایران زمین از مرکز تماس این بانک

فرهاد اینالوئی معاون فن��اوری اطالعات بانک ایران 
زمین با حضور در مرکز ارتباط با مشتریان این بانک 
در جریان اقدامات انجام شده در خصوص فعال سازی 
رمزه��ای پویا قرار گرفت.به گ��زارش روابط عمومی: 
اینالوئی با اشاره به اهمیت اطالع رسانی و پاسخگویی 
صحیح به مشتریان در خصوص فعال سازی رمزهای 
پویا گفت: براس��اس اطالع رس��انی ص��ورت گرفته 
رمزهای ایستای بانک ایران زمین از امروز قطع شده 
و مشتریان باید برای تراکنش های انتقال و خریدهای 

اینترنتی از رمزهای پویا استفاده کنند.

استقبال از غرفه تاپ و بانک پارسیان در 
سومین کنگره بین المللی داروسازی نوین

غرف��ه ت��اپ و بان��ک پارس��یان در س��ومین کنگره 
بین الملل��ی داروس��ازی نوین به عن��وان بزرگترین 
رویداد اقماری دارویی کش��ور، با اس��تقبال گسترده 
بازدیدکنندگان مواجه ش��د.به گزارش روابط عمومی 
بانک پارس��یان، کارشناسان بانک و شرکت تاپ طی 
3 روز برگزاری این کنگره در غرفه تخصصی برپاشده 
در نمایشگاه جانبی این کنگره، اقدام به ارایه خدمات 
و دس��تاوردهای جدید خودکرده و طی نشست هایی 
صمیمانه با متخصصین و شرکت های مرتبط و بازدید 
کنن��دگان به معرفی خدمات متن��وع و جدید بانکی 
پرداخته و آخرین دستاوردها و نوآوری های خود را در 
معرض بازدیدکنندگان قرار دادند.سومین کنگره بین 
المللی داروسازی نوین به همت مرکز تحقیقات علوم 
دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و نشریه 
پزشکی نوین دارو از 16 لغایت 18بهمن ماه 1398 به 
مدت سه روز در سالن همایش های رازی برگزار شد.

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
بانک رفاه 4.585میلیارد تومان 

بانک رفاه کارگران در راس��تای ایفای مس��ئولیت 
ه��ای اجتماع��ی، در بازه زمان��ی 1392 تا دی ماه 
1398 مبلغ 4.585 میلیارد تومان تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرده است.

به گ��زارش روابط عمومی بانک رف��اه کارگران، در 
راس��تای ایفای مس��ئولیت های اجتماعی و کمک 
ب��ه زوج ه��ای ج��وان، پرداخت تس��هیالت قرض 
الحس��نه ازدواج و تهیه جهیزیه یکی از مهم ترین 
برنامه ه��ا و اقدامات بانک بوده اس��ت به گونه ای 
که در ب��ازه زمانی 1392 تا دی م��اه 1398 مبلغ 
4.585 میلیارد تومان تسهیالت به زوج های جوان 
پرداخت ش��ده است و در مراس��م روز ملی ازدواج 
با حضور مقامات کش��وری از ای��ن بانک به  عنوان 
بان��ک حامی بنیان خان��واده تجلی��ل به عمل آمد.

همچنی��ن بانک رف��اه عالوه بر تس��هیالت ازدواج، 
مبلغ 574 میلیارد تومان تس��هیالت قرض الحسنه 
ویژه مس��تمری بگیران س��ازمان تامین اجتماعی، 
641 میلیارد تومان تس��هیالت قرض الحسنه ویژه 
زندانیان معس��ر، مصوبات س��فر ریاست جمهوری، 
ودیعه مس��کن و... و قرض الحسنه مشاغل خانگی، 
اش��تغال زایی و کارفرمایان ط��رح های مددجویی 
کمیته امام خمینی)ره(، سازمان بهزیستی، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی به مبلغ 696 میلیارد 

تومان در بازه زمانی مذکور پرداخت کرده است.

تجدید میثاق مسئوالن سیستم اقتصادی و بانکی 
کشور با آرمان های مقدس امام خمینی )ره(

    دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی ودارایی 
و دکت��ر محمد رضا حس��ین زاده مدیر عامل بانک 
ملی ای��ران به همراه اعضای هی��ات مدیره و دیگر 
مس��ئوالن ارش��د بانک به مناس��بت ایام اهلل دهه 
مبارک فجر در مرقد مطهر امام خمینی )ره( حضور 
یافتند.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران در 
این مراسم مدیران و کارکنان وزارت امور اقتصادی 
و دارای��ی و بانک ملی ایران ضمن تجدید میثاق با 
آرمان ه��ای مقدس امام راحل، ب��ا قرائت فاتحه و 
اهدای تاج گل نسبت به مقام شامخ بنیانگذار فقید 

جمهوری اسالمی ایران ادای احترام کردند.

پنج شعبه بانک توسعه صادرات ایران 
انتخاب شدند

در دهمین گردهمایی رؤس��ای برتر شعب بانکهای 
کش��ور با عنوان "نقش رؤسای ش��عب در مدیریت 
ریسک اعتباری" از پنج شعبه بانک توسعه صادرات 
ایران تقدیر به عمل آمد.به گفته مدیر امور ش��عب 
و بازاریاب��ی بانک توس��عه صادرات ای��ران فرآیند 
انتخاب ش��عب برتر بر مبنای حجم عملیات و  رشد 
شاخص های عملکردی مختلفی همچون تسهیالت 
پرداختی، س��پرده ها، درصد معوق��ات، ضمانتنامه 
های صادره، بروات و اعتبارات اس��نادی، اعتبارات 
اس��نادی داخلی، حوالجات ارزی و خرید و فروش 
ارز ، فعالیتهای بازاریابی و جذب مش��تریان جدید 
و همچنین س��ایر عملیات ش��عبه با توجه به تعداد 

نیروی انسانی موجود انجام پذیرفته است.
دکتر حبیب احمدی اضافه کرد: بر اس��اس شاخص 
های بررس��ی ش��ده و متناس��ب با درجه هر شعبه، 
در نهایت شعب کاش��ان، یزد، کرمانشاه، میرداماد و 
اراک به ترتیب رتبه های اول تا پنجم ش��عب برتر را 
کس��ب کردند.به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز در این 
مراسم از آقایان ابوالفضل سلمان یزدلی رئیس شعبه 
کاشان، مجید غفوری منش رئیس شعبه یزد، فرزاد 
سلطانی مقدم رئیس شعبه کرمانشاه، محمد حبیبی 
رئیس ش��عبه میرداماد و سعید رضایی رئیس شعبه 
اراک و روس��ای شعب برتر از سوی ریاست مؤسسه 
آموزش عالی بانکداری و مدیر امور شعب و بازاریابی 

بانک توسعه صادرات ایران، تقدیر به عمل آمد.

اخبار

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه  اعالم کرد ؛
 واریز عیدی کارکنان دولت با حقوق 

بهمن ماه  
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کرد: عیدی کارکنان دولت 

با حقوق بهمن ماه واریز می شود.
مهدی قمصریان س��خنگوی س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور اعالم کرد: 
عیدی کارکنان دولت با حقوق بهمن ماه واریز می ش��ود. بر اس��اس اعالم 
قمصریان، هیأت وزیران مبلغ ثابت دوازده میلیون ریال را به نسبت مدت 
خدم��ت تمام وقت در س��ال 1398 به عنوان پاداش آخر س��ال )عیدی( 
تعیین کرده است. بر اساس مصوبه هیات دولت، پرداخت پاداش آخر سال 
)عیدی( به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نس��بت خدمات 
تمام وقت آنان در س��ال 1398 خواهد بود. س��خنگوی سازمان برنامه و 
بودجه تاکید کرد:  میزان پرداخت پاداش آخر سال )عیدی( بازنشستگان، 
مس��تمری بگی��ران، حقوق وظیف��ه از کارافتادگی، حق��وق وظیفه وراث 
مس��تخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی کشوری، سازمان 
تامین اجتماعی نیروهای مس��لح و س��ایر صندوق های بازنشس��تگی نیز 
به مبلغ ثابت دوازده میلیون ریال حس��ب م��ورد از محل بودجه مصوب 

صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.
قمصریان افزود: خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، 
تمام وقت محسوب می شود و معلمان حق التدریس نیز نسبت به ساعات 

تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود.
س��خنگوی س��ازمان برنامه و بودج��ه تصریح کرد: ش��رکت های دولتی 
موظفند از پرداخت هر نوع مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مش��ابه 
عالوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیات مدیره خودداری کنند و 
سازمان حسابرس��ی یا حسابرسان قانونی شرکت ها مکلفند نظارت الزم 

در این خصوص اعمال نمایند.  سازمان برنامه و بودجه 

مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم گذار:
تخم مرغ گران نمی شود 

مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم گذار با اشاره به این که تولید 
تخم مرغ در وضعیت مطلوبی قرار دارد، اعالم کرد که قیمت این محصول 

تا پایان سال افزایش نمی یابد.
رضا ترکاشوند در این باره اظهار کرد: بر اساس برآوردها و جوجه ریزی های 
انجام شده و مرغ های داخل سالن در سال جاری حدود یک میلیون و 6۰ 
هزار تن تخم مرغ در کش��ور تولید خواهیم داش��ت. همچنین پیش بینی 
می ش��ود در ماه ه��ای بهمن و اس��فند نیز ماهانه 9۰ ه��زار تن تخم مرغ 

تولید شود.
وی با اشاره به این که قیمت هر کیلو تخم مرغ دِر مرغداری حدود 8۰۰۰ 
تومان اس��ت، گفت: از 15 بهمن تا 15 اسفند با پیک تقاضا برای مصرف 
تخم مرغ مواجهیم، زیرا شیرینی فروشی ها برای عید به تخم مرغ بیشتری 
برای آماده سازی شیرینی و نظایر آن نیاز دارند و به همین منظور مصرف 
تخم مرغ افزایش می یابد. اما از 15 اس��فند تا پایان س��ال تقاضا کمتر و 
در نتیجه با انباشتگی تخم مرغ مواجه خواهیم شد که این روند در بهار 
س��ال بعد تشدید و در نتیجه با س��قوط قیمت و زیان مرغداران روبه رو 

خواهیم شد.
مدیرعام��ل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم گ��ذار تصریح کرد: در حال 
مدیری��ت پی��ک تقاضای مصرف تخم مرغ هس��تیم که نگذاری��م بازار از 
تعادل خارج شود. به عبارت دیگر با مدیریت صادرات سعی می کنیم هم 
تداوم صادرات را داش��ته باشیم  و هم بازار داخل با کمبود مواجه نشود. 
همچنی��ن با س��ازمان میادین، میوه و تره بار هماهنگ��ی کرده ایم که هر 
چقدر نیاز داشته باشند تخم مرغ در اختیار آنها قرار دهیم و آنها نیز شانه 
تخم م��رغ را با قیمت کمتر از  18 هزار تومان در اختیار مصرف کننده ها 

قرار دهند.  ایسنا 

دو هفته آینده انجام می شود؛
امضا ۹ قرارداد نگه داشت و افزایش تولید 

از میادین نفتی  
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه 9 قرارداد نگه داشت و 
افزایش تولید از میادین نفتی ظرف دو هفته آینده به امضا می رسد، گفت: 
در این قراردادها بالغ بر 8۰ درصد تجهیزات اس��تفاده شده ساخت داخل 

بوده است و شرکت نفت همواره پشت تولید داخلی ایستاده است.
مس��عود کرباسیان مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران در مراسم امضای 
ق��رارداد طرح بهبود بازیافت، افزایش تولی��د و بهره برداری از میدان های 
پارسی و پرنج میان شرکت ملی نفت ایران و گروه مپنا گفت: این قرارداد 
ناظر به تولید نفت در خش��کی اس��ت و از جمله اموری است که وزارت 

نفت پیگیری آن را به ما ابالغ کرده است.
کرباسیان افزود: در مجموع وزارت چندین ابالغیه برای شرکت ملی نفت 
در نظر گرفته است. یکی از مواردی که امسال ابالغ شد بحث پمپ های 
ساخت داخل بود. در این راستا خط لوله ی 1۰۰۰ کیلومتری احداث شد 
که نفتی به ارزش 1.8 میلیارد دالر را از گوره به جاسک منتقل می کند. 
در این پروژه 1۰۰ درصد کار توسط نیروها و تجهیزات داخلی انجام شد. 
میزان تخته ها و مواد اولیه دریافتی از کارخانه فوالد مبارکه برای ساخت 
ورق بالغ بر 15۰ هزار تن بود که در چند ماهه گذش��ته 7۰ هزار تن آن 
را اکسین به ورق تبدیل کرده است که این فرآیند در حال انجام است و 
ادامه دارد. مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه کار دیگر 
شرکت نفت در سال جاری اجرای 1۰ قرارداد نگه داشت و افزایش تولید 
از میادین نفتی بود که 9 قرارداد دیگر هم ظرف دو هفته آینده به امضا 
می رس��د، اظهار داش��ت: در این قراردادها بالغ ب��ر 8۰ درصد تجهیزات 
استفاده شده ساخت داخل بوده است و شرکت نفت همواره پشت تولید 

داخلی ایستاده است.  شانا 

ابالغ بسته توسعه صادرات غیرنفتی 
معاون وزیر اقتصاد خبرداد؛

گزارش

معاون وزیر اقتصاد از تدوین و ابالغ بس��ته توسعه صادرات 
غیرنفتی س��ال 98 خبر داد و گفت: این بسته توسط ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب ش��ده و ابزارهای خوبی 

برای حمایت از صادرات دارد.
محمدعلی دهق��ان دهنوی در همای��ش مناطق آزاد ویژه 
و توس��عه همکاری های اقتصادی با کش��ورهای همس��ایه 
و اوراس��یا، اظهار داش��ت: زنجیره های جهان��ی ارزش بین 
مناطق اقتصادی ش��کل گرفته و از طریق موافقت نامه ها به 
بازارهای مصرف می رسند. پیمان های چندجانبه سالهاست 
که در میان کشورها وجود دارد و بعد از انقالب موافقت نامه 
با اوراس��یا بزرگترین تحول محسوب می شود که با اتحادیه 
اوراس��یا در قالب تجارت آزاد و ترجیحی شکل گرفته است 
ک��ه از جمله مزیت های آن، این اس��ت ک��ه کاهش برخی 
از تعرفه های گمرکی، بازار مش��ترک انتقال کار و س��رمایه 
می��ان اتحادی��ه وجود خواهد داش��ت و همچنی��ن عوامل 
تولید، تحرک کافی بین کشورهای منطقه ایجاد می کنند. 
همچنی��ن در قالب اتحادیه گمرکی، تعرف��ه برخی کاالها 
حذف خواهد ش��د و در کنار آن، تعرفه های مش��ترک که 

مزیت دارد برقرار می شود.
مع��اون وزیر اقتصاد به آمارهای اقتصادی اتحادیه اوراس��یا 
اش��اره کرد و گف��ت: این اتحادیه 3 درص��د تولید ناخالص 
داخل��ی جه��ان را تش��کیل می ده��د و در ح��وزه نفت و 
بخش ه��ای اقتص��ادی و تجاری مزیت ه��ای خوبی دارد و 

فرصت خوبی برای توسعه بازار مشترک است.
وی ادامه داد: یکی از مزیت های تجارت با اتحادیه اوراس��یا 
باع��ث کاهش هزینه ه��ای حمل و نقل کاال می ش��ود. 7۰ 
درصد تجارت دنیا در قالب اتحادیه ها در حال انجام اس��ت. 
اکنون با 15 کش��ور همسایه تنها 2 درصد نیازهای آنها از 
طریق کش��ور ما تأمین می شود. این اتحادیه 18۰ میلیون 
نفر جمعیت داش��ته که بازار خوبی ب��رای کاالهای ایرانی 

است.
دهقان دهنوی با بیان اینکه تحرک نیروی کار و اش��تغال، 
تجارت و س��رمایه گذاری با همکاری مش��ترک میان ایران 
و اتحادیه اوراس��یا تقویت می ش��ود، فزود: می توان در این 
چرخه اقتصادی، بخش��ی از فرایند تولید کاال را به صورت 
مش��ترک انجام داد. یکی از مزیت ه��ای بازار رقابتی، تولید 

کاالی رقابت پذیر است که می تواند برای ما تمرین باشد.
وی از تدوین و ابالغ بس��ته توسعه صادرات غیرنفتی سال 
98 خبر داد و گفت: این بس��ته توس��ط س��تاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی مصوب ش��ده و ابزاره��ای خوبی دارد که 
یکی از آنها س��پرده گذاری یک هزار میلیارد ریالی است که 
با نرخ سود 11 تا 18 درصد در اختیار تجار و صادرات قرار 
می گیرد. همچنین یک میلیارد یورو س��پرده گذاری ارزی 
پیش بینی ش��ده که در قالب تس��هیالت ارزی خواهد بود. 

همچنین در بودجه، 7۰ تا 8۰ میلیارد تومان لحاظ ش��ده 
اس��ت. وزارت اقتصاد آمادگی دارد تا اگر پیشنهادی باشد، 
از طری��ق کارگروه برونگرایی اقتصاد مقاومتی ذیل س��تاد 

فرماندهی اقتصاد مقاومتی مباحث را پیگیری کند.

 مثبت 85 میلیارد دالر؛ تراز تجاری ۶ ساله مناطق آزاد
 در این مراس��م همچنین دبیر شورای عالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی با اش��اره به صادرات 13۰ میلیارد دالری در 
برابر واردات 45 میلی��ارد دالری مناطق آزاد از تراز مثبت 
85 میلی��ارد دالری تجارت مناطق آزاد خبر داد و  با بیان 
اینکه موافقت های تجاری بین المللی یکی از قدیمی ترین 
ابزارهای توس��عه تجارت بین کش��ورها محسوب می شوند، 
گفت: این موافقت نامه ها در سه دسته یک جانبه، دو جانبه 
و چند جانبه تقسیم می شوند که مهمترین و پیچیده ترین 

موافقت نامه های تجاری نوع سوم آن هستند.
ب��ه گفت��ه بان��ک، در موافقتنامه های چندجانب��ه چندین 
کش��ور به صورت متناظر اقدام به اعم��ال تعرفه ترجیحی 
میان یکدیگر کرده و سبب می شود تا این موافقتنامه ها از 
تنوع جغرافیایی و سطح دسترسی بازارهای باالتر برخوردار 
ب��وده و به عنوان کلیدی ترین ابزار تجارت بین الملل مورد 

استفاده قرار گیرد.
وی ادام��ه داد: طبق آماره��ای جهانی در حال حاضر 484 
موافقتنام��ه بین اللملی و چندجانبه در دنیا وجود دارد اما 
در دو سال اخیر به دلیل کارشکنی های امریکا و تصمیمات 
نابخردان��ه رئی��س جمهور دالل مس��لک آن، عدم تعهد به 
موافقتنامه های تجاری بین المللی در منطقه نمود داش��ته 

است. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یادآور 
شد: مهمترین موافقتنامه های تجاری دنیا در جنوب شرق 
آس��یا، اروپا و کشورهای آس��یای میانه دیده می شود و در 
میان کشورهای همس��ایه ایران نیز ترکیه و هند بیشترین 

موافقتنامه های چندجانبه تجاری را به امضا رسانده اند.
وی تصری��ح ک��رد: 73 درص��د ص��ادرات 168 میلی��ارد 
دالری ترکی��ه و 67 درصد ص��ادرات 323 میلیارد دالری 
هن��د در س��ال 2۰18 به بازارهای کش��ورهایی که در این 
موافقتنامه های چند جانبه عضو بوده اند انجام شده است.

مش��اور رئیس جمهور یکی دیگر از آث��ار موافقت نامه های 
چندجانب��ه را اثرگ��ذاری آن ب��ر افزایش امنیت سیاس��ی 
کشورهای عضو موافقتنامه های چندجانبه دانست و گفت: 
ایران در حال حاضر با 46 کش��ور از طریق سه موافقتنامه 

چند جانبه مرتبط است.
وی ادامه داد: از آبان 93 عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا 
به صورت آزمایشی آغاز شد که بر اثر آن دسترسی فعاالن 
اقتصادی ایران به بازار 33۰ میلیارد دالری 5 کشور روسیه، 
بالروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان جهت صادرات 

محصوالت داخلی فراهم شده است.
بان��ک به ظرفی��ت 54۰ میلیارد دالری تولیدات 5 کش��ور 
عضو ای��ن اتحادیه اش��اره و اظهار ک��رد: می توانیم بخش 
زیادی از نیازهای کش��ور خود را با قیمت تمام شده کمتر 
نسبت به دیگر بازارهای بین المللی از کشورهای عضو این 

اتحادیه خریداری کنیم.
به گفته بانک، موافقت نامه مذکور مدت زمان س��ه س��اله 
داش��ته و به عنوان جامع ترین موافقتنامه تجاری کشور در 

سال های گذشته شناخته می شود.
وی با اش��اره به ظرفیت ه��ای قانونی مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتص��ادی برای ص��ادرات کاال اف��زود: 8 منطقه آزاد و 32 
منطقه وی��ژه اقتصادی ب��ا وجود 185۰ واح��د تولیدی و 
128۰ واحد خدماتی برای 51۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد 

کرده است.
بانک یادآور ش��د: از سال 92 تاکنون 32 میلیارد ریال کاال 
از مناطق آزاد و ویژه به سرزمین اصلی ارسال شده و 13۰ 
میلیارد دالر طی این ش��ش س��ال از مناطق آزاد به دیگر 
کش��ورها صادر ش��ده در حالی که می��زان واردات کاال به 
مناطق آزاد در این مدت تنها 45 میلیارد دالر بوده اس��ت 
که ت��راز مثبت 85 میلیارد دالری تج��ارت مناطق آزاد را 

نشان می دهد.

 تشکیل صندوق مشترک توسعه 
زیرساخت های حمل و نقلی 

همچنی��ن ش��هرام آدم نژاد   با اش��اره ب��ه اهمیت حمل و 
نقل و لجس��تیک در توس��عه ارتباطات بین المللی به ویژه 
با کش��ورهای عضو اوراس��یا اظه��ار داش��ت: وزارت راه و 
شهرس��ازی برنامه ویژه ای برای توسعه دیپلماسی حمل و 
نقل داشته و با حضور همه فعاالن دولتی و خصوصی حوزه 
ترانزیت، به دنبال رفع مشکالت و موانع حوزه حمل و نقل 

بین المللی است.
وی افزود: وزارت راه و شهرس��ازی با بهره گیری حداکثری 
از ظرفیت تعامل خود با سایر دستگاه ها، به دنبال استخراج 
چالش ه��ا و طراح��ی ابتکارات ت��ازه برای رفع آنها اس��ت 
ت��ا در قال��ب تفاهمنامه ه��ای دو و چندجانبه و در س��ایه 
موافقتنامه ه��ای تج��اری بین المللی همچ��ون موافقتنامه 
اوراسیا، سازوکار مؤثری را برای توسعه حمل و نقل تجاری 
بیاب��د. معاون حمل و نق��ل وزارت راه و شهرس��ازی، نگاه 
این وزارتخانه به موافقتنامه اوراس��یا را به عنوان پیش��ران 
توس��عه ارتباطات ترانزیتی و درگاهی ب��رای تقویت روابط 
دو و چندجانبه با کش��ورهای عضو دانست و گفت: افزایش 
فعالی��ت در ای��ن اتحادیه ب��ه منزله ایجاد فض��ای برد برد 
در رواب��ط کش��ورهای عضو به ش��مار می آید بخصوص که 
کش��ورهای عضو این اتحادیه در یکی از مناطق ژئوپلیتیک 
مه��م جغرافیایی دنیا واقع ش��ده اند و نقطه اتصال اروپا به 

آسیا محسوب می شوند.
آدم نژاد با اش��اره به امکان تبدیل شدن اتحادیه اوراسیا به 
نقطه استقرار صلح جهانی عنوان کرد: همکاری با کشورهای 
عضو این موافقتنامه عالوه بر بهبود شاخص های اقتصادی، 
می تواند به دستیابی به اهداف سند چشم انداز 2۰ ساله نیز 
کمک کند ضمن اینکه سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی نیز 

در ذیل اهداف این اتحادیه محقق خواهد شد.
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وزیر نفت خبرداد؛
سرمایه گذاری ۶ میلیارد دالری برای توسعه 

میادین نفتی پرنج و پارسی
وزیر نفت از سرمایه گذاری 6 میلیارد دالری در میادین 

نفتی پرنج و پارسی به مدت 1۰ سال خبر داد.
بی��ژن زنگنه وزیر نفت در مراس��م امضای قرارداد طرح 
توس��عه میادین نفتی پارسی و پرنج اظهار کرد: قرارداد 

نفت پارسی پرنج از نوع ipc است که بومی سازی شده 
است.

وزیر نفت تصربح کرد: از سال 95 پس از جلسات متعدد 
ای��ن مدل قرارداد ipc تصویب و اولین نوع ان در حوزه 

مناطق نفت خیر جنوب اجرا شد.
وی افزود: تولید تجمعی از میادین نفت پرنج و پارس��ی 
121 میلیون بش��که نفت خواهد بود و میزان س��رمایه 

گذاری آن 6 میلیارد دالر و به مدت 1۰ سال است.
زنگنه ابراز کرد: تامین تجهیزات مورد نیاز توسط شرکت 

مپناب به صورت 1۰۰ درصد ایرانی تامین خواهد شد.
وی ادام��ه داد: به دنبال این هس��تیم که زمینه فعالیت 
ش��رکت های ایرانی تح��ت قراردداد های ipc و epc در 

صنایع باال دستی فراهم شود.
وزی��ر نفت افزود: 876.5 میل��ون دالر کار خالص انجام 
در این میادین صورت می گیرد که باید ش��رایط را برای 

افزایش سهم شرکت های ایرانی فراهم کرد.  میزان 

تا پایان سال انجام می شود؛
 سامانه جامع امالک در اختیار 

سازمان امور مالیاتی  
وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینک��ه اقدامات خوبی برای 
ساخت مسکن و خانه دار شدن در دست انجام است، گفت: 
س��امانه جامع امالک تا پایان سال از س��وی وزارت راه و 
شهرس��ازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد. 

محمد اس��المی در پاسخ به این سوال که مردم این روزها 
شاهد تالش های دولت برای خانه دار کردن مردم و کمک 
به مس��تأجران و باال بردن قدرت خرید مس��کن هستند، 
گفت: نهضت خانه س��ازی به راه افتاده اس��ت و همانطور 
که می بینید در طرح اقدام ملی مس��کن 4۰۰ هزار واحد 

مسکونی برای اقشار مختلف کشور احداث خواهد شد.
وی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای خانه دار ش��دن و 
باال بردن قدرت خرید در دست انجام است، گفت: اولین 
اقدام مثبت بعد از آغاز طرح ملی مسکن، طراحی سامانه 
جامع امالک است که تا پایان امسال در اختیار سازمان 
امور مالیاتی قرار می گیرد. وزیر راه و شهرس��ازی اظهار 
داشت: سامانه جامع امالک کمک خواهد کرد که عرضه 
مس��کن فراوان تر شده و بیشتر ش��ود. اسالمی در پاسخ 
به این س��وال که تحلیل ش��ما از بخش مسکن چیست، 
گفت: شرایط مسکن فقط مربوط به بخش مسکن نیست 

و متأثر از شرایط اقتصادی است. فارس 

خ��ب��رخ��ب��ر


