
گروه اقتصادی - رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک با بیان اینکه تورم بازار 
مسکن در ۹ ماه گذشته نزدیک صفر بوده 
اســت گفت: با فضای امیدوارکننده ای 
که در مذاکرات ۱+۴ ایجاد شده احتمال 

کاهش قیمت مسکن وجود دارد.
مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: 
ایــن روزها اخبار خوبی از پیشــرفت 
مذاکرات هسته ای شنیده می شود که به 
نوعی موضع عزت مندانه دولت آیت 
اهلل رئیســی در تعامالت بین المللی را 
نشان می دهد. همین مسأله باعث شده 
تا انتظارات افزایشــی، جای خود را به 
انتظارات کاهشی در بازارهای طال، ارز 

و به خصوص مسکن بدهد.
وی افزود: بــا وجود آنکه برخی 
»بخر و بفروش ها« و سوداگران نهایت 
تالش خــود را بــرای افزایش قیمت 
مســکن به کار گرفتند، از ۹ ماه قبل تا 
کنون بازار مســکن تقریباً با تورم صفر 
مواجه بوده اســت. روند امیدوارکننده 
مذاکــرات ۱+۴ نیز تأثیر مثبتی بر بازار 

مسکن خواهد داشت.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک با 
بیان اینکه من دائماً وضعیت کف بازار 

مســکن را رصد می کنــم گفت: هیچ 
نوع افزایشــی از اسفندماه سال گذشته 
تا کنون در بــازار رخ نداده و به همین 
دلیــل از آمارهای بانک مرکزی و مرکز 
آمار که نشان دهنده رشد ولو جزئی در 
بازار است تعجب می کنم. ریز نوسانات 
ماهیانه در بازار مسکن وجود داشته اما 
به طور کلی مســیر خطی را طی کرده 
است. خسروی تصریح کرد: از نیمه دوم 
سال جاری که مقداری دولت سیزدهم 
بر اوضاع اقتصادی تســلط پیدا کرد و 
مذاکرات هسته ای شکل جدی تری به 
خود گرفت روند فزاینــده نرخ تورم 
تا حدودی کنترل شــد و بازارهای ارز 
و طال به ثبات نســبی رسیدند. مسکن 
نیز که قبــل از آن در آرامش کامل بود. 
هم اکنون که تیم مذاکره کننده در آستانه 
دستیابی به توافق است این انتظار ایجاد 
شده که با رشــد درآمدهای نفتی و به 
طور کلی درآمدهای صادراتی شــاهد 
کاهش قیمت دارایی هــای ثابت مثل 
طال، ارز و مسکن باشیم. تا جایی که در 
هفته های اخیر شاهد افزایش عرضه در 
بازار مسکن هستیم و مشتریان به نوعی 

دست باال را دارند.

وی یادآور شــد: در زمان امضای 
قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ ایران و عراق 
در سال ۱۳۶۷ بسیاری افراد که در طال و 
ارز سرمایه گذاری کرده بودند با ریزش 
قیمت دالر، ســرمایه خود را از دست 
دادند؛ تا جایــی که قیمت دالر از ۳۰۰ 
تومان در ماه هــای پایانی جنگ به ۵۰ 
تومان بعد از جنگ رسید و حتی تعداد 
زیــادی از دالالن بازارهــای ارز و طال 
سکته کردند. البته خدا کند که اتفاق بدی 
برای کســی نیفتد ولی معموالً با انجام 
توافقات سیاسی شاهد ریزش هایی در 

بازارهای غیر مولد هستیم.
خســروی همچنین با اشــاره به 
خبر آغاز اجــرای توافق ایران و چین 
در روز گذشــته گفت: این اتفاق مهم 
می تواند اقتصاد کشــور را یک گام به 
جلو هدایت کند. بــا این توافق امکان 
افزایش صــادرات محصوالت نفتی و 
پتروشــیمی به چین وجود دارد. از آن 
طرف می توان از سرمایه گذاران چینی 
برای پروژه های عمرانی و مســکن در 
ایران اســتفاده کرد. کما اینکه وزارت 
راه و شهرسازی به دنبال استفاده از این 
ظرفیت در طرح نهضت ملی مســکن 

اســت. اگر ساخت سالیانه یک میلیون 
واحد مسکونی محقق شود که هم اکنون 
طرح به مرحله مناسبی از پیشرفت اولیه 
رسیده به تدریج شاهد بهبود وضعیت 

بازار مسکن خواهیم بود.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک 
دربــاره پیش بینــی از وضعیت آینده 
بازار مســکن گفت: عوامل متعددی بر 
آینده بازار مســکن تأثیرگذار است که 
مهمترین آن به نوسانات اقتصاد کالن، 
بازارهای موازی و توان خرید متقاضیان 
برمی گردد. در حال حاضر توان طرف 
تقاضا به شدت کاهش یافته و از طرف 
دیگر با شــرایط امیدوارکننده ای که در 
فضای سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد 
شــده به نظر می رسد با کاهش قیمت 
مســکن یا دست کم ثبات این بازار در 

میان مدت مواجه باشیم.

گروه اقتصــادی - معاون وزیر 
اقتصاد با بیان اینکه آنچه که برای طرح 
جدیــد بنزینی مصوب و ابالغ شــده 
اختصاص ۲۰ لیتر بنزین ســهمیه ای 
به هر کد ملی اســت که ممکن است 
با نظــر وزارت نفت تغییر کند، گفت: 
دولــت هیچ برنامه ای بــرای افزایش 
قیمت بنزین ندارد.ســید محمد هادی 
ســبحانیان درباره اظهارات برخی از 
کارشناسان مبنی بر تبعات تورمی طرح 
جدید بنزینی گفت: معتقدم اساسا این 
طرح برای جامعه به درستی تبیین نشده  
اســت. مردم توجه داشته باشند در این 
طرح قرار نیست قیمت بنزین افزایش 
پیدا کنــد و دولت هیچ برنامه ای برای 

افزایش قیمت بنزین ندارد.
وی ادامه داد: در طرح جدید تنها 
قرار است ساز و کار اختصاص بنزین 
تغییــر کند و به جای تخصیص بنزین 
یارانــه ای به خودرو این بنزین به افراد 
و خانوار اختصاص داده  شود. حتی در 
ابتدا بنا براین بود که در ماه اول سهمیه 
بنزین خودرو همچنــان باقی بماند و 
عالوه بر آن به افراد فاقد خودرو، سهمیه 

بنزین اختصاص پیدا کند.

معــاون امور اقتصــادی وزارت 
اقتصــاد با بیــان اینکه اساســا در این 
طرح بنزینی هیچ برنامه ای برای تغییر 
نرخ بنزین وجود ندارد، اظهار داشت: 
در شــرایطی که در این طرح صحبتی 
از افزایش قیمت ها نشــده، صحبت از 
آثار تورمی آن نادرست است. در طرح 
جدید قرار بر این اســت که افرادی که 
پیش از این سهمیه بنزین نداشتند این 
ســهمیه را دریافت کننــد و بتوانند از 
سهمیه خود به هر ترتیبی استقاده کنند 
بنابرایــن صحبت از تبعات تورم طرح 
جدید یارانه بنزین یک بحث انحرافی 
اســت.   ســبحانیان درباره سازو کار 
فروش بنزین برای افراد فاقد خودرو و 
طراحی سامانه مورد نیاز برای آن گفت: 
این طرح ابتدا به صورت پایلوت در دو 
منطقه کیش و قشــم به اجرا می رسد و 
وزارت نفت در اجرای این طرح بسیار 
موثر اســت و کار اجرایی این طرح را 
دو وزارتخانه نفــت و نیرو باید انجام 
دهنــد و وزارت اقتصاد به عنوان یک 
هماهنگ کننده نقش خود را ایفا می کند 
اما همانطور که گفتم عملیات اجرایی 
بر عهده دو وزارت نفت و نیرو است و 

بستر و سازو کار خرید و فروش بنزین 
یارانــه ای هم برای مردم مشــخص و 

فراهم خواهد شد. 
وی درباره کاهش سهمیه بنزین 
خانوار دو یا ســه نفره که با احتســاب 
۱۵ لیتــر بنزین به کمتر از ۶۰ لیتر برای 
یک خانوار می رسد، تاکید کرد: در ابتدا 
بایــد بگویم آنچه که برای طرح جدید 
بنزینی مصوب و ابالغ شده اختصاص 
۲۰ لیتر بنزین سهمیه ای به هر کد ملی 
است که ممکن اســت با نظر وزارت 
نفت تغییر کند اما در نهایت انچه که از 
تصویب ان اطالع دارم، ۲۰ لیتر بنزین 
سهمیه ای است. اما در ادامه باید بگویم 
که هر سیاســتی که در کشــور به اجرا 
برســد منتفعین و متضررانی دارد و در 
این طرح دولت انبوهی از افرادی را که 
خــودرو ندارند و از این یارانه محروم 

هستند، می بیند. 
معاون وزیر اقتصــاد افزود: این 
سیاســت در راســتای اجرای عدالت 
اســت. امروز انبوهی از مردم در کشور 
خودرو ندارند و از یارانه بنزین استفاده 
نمی کنند حال اینکه ممکن است یارانه 
بنزین خانوار دو یا ســه نفره با فرض 

اختصاص بنزین ۱۵ لیتری از یارانه ۶۰ 
لیتری گذشته کمتر شود که این میزان 
برای خانواده سه نفره به حدود ۴۵ هزار 
تومان می رسد که اندک و قابل اغماض 
است اما در مقابل انبوهی از مردم از این 
طرح منتفع خواهند شــد.  سبحانیان با 
اشــاره به زمان اجرای این طرح گفت: 
همانطور که رییــس جمهوری اعالم 
کرده، دولت به سمت سیاست های یک 
شــبه نخواهد رفت و این سیاست ها با 
ایجاد آمادگی کامل بین مردم و مجری 
اجرای طرح به اجرا می رسد و معتقدیم 
این سیاست ها و طرح های جدید باید 
هماهنگی سه قوه و اغنای افکار عمومی 
و حمایت مردم به اجرا برســند چراکه 
باور داریم بســیاری از این سیاست ها 
می توانــد در کوتاه مدت و میان مدت 

به نفع عموم مردم باشند.

گروه اقتصادی - وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات با بیان اینکه مردم ما 
شایسته سرعت های چندصد مگابیتی 
اینترنت هســتند، گفت: پروژه »فیبر 
نوری نقاط« از دهه فجر امســال کلید 
می خورد و تا پایان دولت ســیزدهم 
۲۰  میلیون پورت پرسرعت مبتنی بر 
فیبر نوری برای منازل و کسب وکارها 

راه اندازی می شود.
عیسی زارع پور در صفحه خود 
نوشــت: نامه ای را یکی از دوستان با 
واسطه ای برای من فرستاده بود. نامه 
۲ فرزند خردســالش خطاب به من و 

گله از بی کیفیتی اینترنت منزلشان بود. 
وقتی خواندم واقعا متاثر شدم و خب 

حق دارند.
وی ادامــه داد: وضعیتی که این 
عزیزان به آن اشاره کرده اند، وضعیت 
نابه سامان اینترنت خانگی است که با 
سیاست های غلط و تلمبارشده در یک 
دهه گذشته به وجود آمده، به گونه ای 
کــه حاال بین ۱۸۱ کشــور رتبه ۱۴۲ 
را داریــم. وضعیــت تلفن همراه هم 
اگرچه بهتر از ثابت اســت )رتبه ۷۰( 
اما آن هم نیازمند بهبود اســت که به 

صورت مستمر پیگیری می کنم.

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات گفت: اصــالح این رویه 
در کوتاه مدت امکان پذیر نیســت، اما 
برنامه هــای میان مــدت و بلندمدتی 
برای افزایش کیفیت و سرعت شبکه 
ارتباطی کشور تدارک دیده ایم. پروژه 
»فیبر نوری نقاط« از دهه فجر امســال 
کلیــد می خــورد و تا پایــان دولت 
سیزدهم ۲۰  میلیون پورت پرسرعت 
مبتنــی بر فیبر نوری بــرای منازل و 

کسب وکارها راه اندازی می شود.
زارع پور خاطرنشــان کرد: البته 
تحقق ایــن پروژه بزرگ ملی نیازمند 

عزم ملی اســت که دولت ســیزدهم 
خــود را برای آن آماده کرده اســت. 
مردم ما شایســته ســرعت های چند 
صد مگابیتی اینترنت هســتند که دور 

از دسترس نیست.

رئیس اتحادیه امالک:

توافقبشودقیمتخانهپایینمیآید
معاون وزیر اقتصاد:

تبعاتتورمیطرحجدیدیارانهبنزینمباحثانحرافیاست

وزیر ارتباطات خبر داد:

راهاندازی۲۰میلیونپورتپرسرعتمبتنیبرفیبرنوریبرایمنازل

اقتصادی 6
گروه اقتصادی - غالمحســین 
شافعی در جلســه هیأت نمایندگان 
اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: افزایش 
حساسیت ها نسبت به بودجه همواره 
دارای واکنــش اســت و بخش های 
مختلف جامعه نســبت به آن حساس 
هســتند زیرا ســند بودجه صرفاً یک 
سند حســابداری نیست بلکه بازتابی 
از ارتباط درآمدها و هزینه های دولت 
و آینــه ای از تعامل دولت با ملت را به 

نمایش می گذارد.
هیــچ مشــورتی از بخش 
خصوصی برای تدوین بودجه 

گرفته نشد
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: 
بخش خصوصی شاید برای اولین بار 
به کلی در تدوین بودجه ۱۴۰۱ غایب 
بوده اســت. بر خالف سالهای قبل که 
بخش خصوصی توسط ستاد بودجه 
دعوت می شد اما امسال هیچ دعوتی 
صورت نگرفــت. جالب تر اینکه در 
نحوه نگارش بودجه حتی یک بار هم 
عبارت بخــش خصوصی در بودجه 

نیامده است.
وی ادامــه داد: در ســالهای قبل 
عبارت مشارکت عمومی_خصوصی 
در الیحه اســتفاده می شد اما امسال از 
عبارت بخش غیردولتی استفاده شده 
است که یک بار معنایی و حقوقی دارد 
که جایگزین عبارت بخش خصوصی 

شده است.
بــار اصلــی درآمدهــدی 
مالیاتی ســال ۱۴۰۱ روی دوش 

مردم و بخش خصوصی
شافعی با اشــاره به وجه تأمین 
ســاختار درآمدهــا در بودجه که به 

مالیات مربوط می شود، گفت: مالیات 
بر شــرکت های غیردولتی رشد ۱۴۰ 
درصدی داشــته و به رقم ۱۲.۱ هزار 
میلیارد تومان رسیده است اما در مقابل 
برای شــرکت های دولتی که بودجه 
عظیمی هم صرفشان می شد فقط ۸۳ 
درصد افزایش دیده اند که حدود ۷.۵ 

هزار میلیارد دالر می شود.
وی افــزود: همچنین در الیحه 
رشــد ۷۰ درصدی بــرای مالیات بر 
ارزش افــزوده دیــده اند که نشــان 
می دهــد بار اصلی درآمدهای مالیاتی 
در سال ۱۴۰۱ بر دوش مردم و بخش 
خصوصی گذاشته شده است. در کنار 
این افزایش، فشار بر بخش خصوصی 
در دیگر بخش های بودجه سیاســت 
با حذف معافیت مالیاتی دیده شــده 
اســت. حذف یکبــاره معافیت ها در 
قوانین باالدستی مانند معافیت مالیاتی 
صادرات یا ماشین آالتی که در داخل 
تولید نمی شوند باعث تغییر گسترده 
برنامه ریزی ها در واحدهای تولیدی 
و کاهــش پیش بینــی پذیری اقتصاد 

می شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: 
باید توجه داشــت که رشــد ریسک 
ســرمایه گذاری تأمین مالی را برای 
فعــاالن اقتصادی و بازرگانان افزایش 
می دهد. بنابراین همچنان این ســوال 
مطرح اســت که آیــا از طریق بودجه 
می تــوان تعهــدات بلندمدت دولت 
را نادیده گرفــت؟ با روش فعلی چه 
اطمینانی می تــوان به دیگر قول های 

دولت داشت؟
صنــدوق  از  اســتقراض 
توســعه ملی، منجــر به اتالف 

منابع می شود

وی بــه درآمدهــای نفت و گاز 
اشــاره کرد و گفت: بــا افزایش نرخ 
ارز بــه ۲۳ هزار تومــان ردیف قابل 
توجهی بــرای درآمدهــای نفتی در 
نظر گرفته شــده اما دولت هنوز منابع 
واریــزی به صندوق توســعه ملی را 
اســتقراض می کنــد، در حالیکه این 
منابع بایــد صرف ســرمایه گذاری 
توســط بخش خصوصی می شد. اگر 
دولت می خواهــد از طریق این منابع 
برای خود ســرمایه گذاری کند قطعًا 

این منابع دچار اتالف می شود.
سیاســت ها باید هماهنگ 

باشند
شــافعی تاکید کــرد: هماهنگ 
سازی سیاست ها موضوع دیگر است 
که بالی جان همیشگی اقتصاد ایران 
اســت. به گونه ای کــه اگرچه اذعان 
داریــم حذف ارز ترجیحی درســت 
اســت اما باید سیاست ها در مورد این 

جراحی بزرگ هماهنگ باشند.
وی گفــت: مجلــس معافیت 
مالیاتی ماشــین آالتی کــه در داخل 
تولیــد نمی شــوند را کاًل حذف کرد 
در حالیکه نرخ رشــد سرمایه گذاری 
در چند ســال گذشته منفی بوده است 
و این مساله شــرایط را بدتر می کند. 
اتاق بازرگانی نظر خود را ارائه کرد اما 

اثرگذاری صفر بود.
شافعی یادآو شد: تصمیم گیری 
های پراکنده به بخش تولید در کشور 
ضربه می زنــد که رکود تورمی نتیجه 

آن خواهد بود.
همسایگان ایران سیاست را 

در خدمت اقتصاد درآورده اند
وی به توسعه روابط اقتصادی با 
همسایگان اشــاره کرد و گفت: یکی 

از مســائل در دســتورکار همسایه ها 
رفع معضالت سیاســی برای توسعه 
اقتصادشــان اســت؛ به عنوان نمونه 
رئیــس جمهور ترکیه در فوریه اعالم 
کرد که برای مشــکل تجاری بین دو 
کشــور به عربســتان می رود. اخیراً 
ولیعهد امارات سفری به ترکیه داشت 
که نشانه تمایل این کشور برای بهبود 
روابــط اقتصــادی برای دو کشــور 
بود. از این نظــر تمام اختالفات کنار 
رفت. ارمنســتان در یک اقدام مشابه 
این مــوارد، علی رغــم جنگی که با 
آذربایجان داشت ممنوعیت واردات 
کاال از ترکیه را لغو کرد که به مســائل 

اقتصادی لطمه ای وارد نشود.
رئیس اتــاق بازرگانی تصریح 
کرد: کشــورهای منطقه بــا اولویت 
بخشی برای حل معضالت اقتصادی 
در حــال کمرنگ کــردن منازعات 
سیاسی بین خود هستند. این موضوع 
باید آموزه ارزشــمندی برای سیاست 
گذاران کشــور باشــد. همه اطرافیان 
ایران به این اعتقاد دارند که سیاســت 
در خدمت اقتصاد است نه اقتصاد در 

خدمت سیاست.
وی بــه تحــوالت اقتصــادی 
اطرافیــان ایــران از حیث حجم انبوه 
موافقت نامه های تجاری و توســعه 
روابــط دوجانبه اشــاره کرد و افزود: 
امارات ســردمدار موافقت نامه های 
اقتصادی است که از جمله آنها باید به 
توافق برای تجارت آزاد با گرجستان، 
توافق بــرای ایجاد تجــارت آزاد با 
اوراســیا و مذاکره برای موافقت نامه 
جامــع اقتصادی از ســوی امارات با 
۸ کشــور اشاره کرد. همچنین پیشبرد 
تجارت آزاد با خیل عظیمی از کشورها 

در دســتور کار هند قرار دارد. تجارت 
آزاد با کشورهای خلیج فارس و آغاز 
گفتگوی دو طرفه با بریتانیا، استرالیا و 
آمریکا را در در دستور کار دارد. ترکیه 
نیز کوشش های فراوانی برای نفوذ در 
کشورهای پیرامونی و افریقا صورت 

داده است.
شافعی افزود: ترکیه و آذربایجان 
توافق کردند تجارت را به ۱۵ میلیارد 
دالر افزایــش دهند. ترکیــه دومین 
ســرمایه گذار خارجی در آذربایجان 
شده و با کشــورهای افریقایی توافق 
تجــارت ۷۵ میلیــارد دالری را امضا 

کرده است.
وی گفت: عربســتان و فرانسه 
۱۳ یادداشت تفاهم به مبلغ ۳۰ میلیارد 
دالر امضا کردند. عربستان با عمان هم 

چنین توافقی امضا کرده است.
شــافعی تاکیــد کــرد: در واقع 
همسایه ها دریافته اند که نگاه به بیرون 
از الزامات رشــد اقتصاد است که البته 
بایــد حل و فصل مشــکالت داخلی 
برای تقویت تولید داخل نیز در دستور 

کار قرار گیرد.
وی اظهــار کــرد: وقتــی همه 
اطرافیان مشــغول به این کار هستند 
اگر نگاهمان را عوض نکنیم و به فکر 
روابط اقتصادی بیشتری نباشیم بیش 
از گذشــته ایزوله خواهیم شد. در این 
تحوالت اقتصادی باید از سیاســت 

برای اقتصاد کشور هزینه کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: 
ما یــک توافق تجــارت ترجیحی با 
ترکیه بستیم اما این توافق شبیه معاهده 
ترکمنچای است. یعنی نهایت تالش 
ما این است. اتاق پیگیری کرد اما هیچ 

جوابی نگرفت.

رئیس اتاق ایران؛

بار اصلی درآمدهدی مالیاتی سال 
۱۴۰۱ روی دوش مردم و بخش 

خصوصی است
رئیس اتاق ایران ضمن انتقاد از نحوه تدوین بودجه ۱۴۰۱ و بی اعتنایی به بخش خصوصی، گفت: بار اصلی درآمدهدی

 مالیاتی سال ۱۴۰۱ روی دوش مردم و بخش خصوصی است.

گروه اقتصــادی - رئیس اتاق  
ایران و چین گفت: بعد از ســفر وزیر 
امور خارجه به پکن، قرار است، پروژه 
ها در حوزه ها نفت و گاز، بنادر، ریل 

و راه آهن مشخص شود.
مجیدرضا حریری گفت: ســند 
همکاری ۲۵ ســاله ایــران و چین که 
به منظــور عملیاتی کردن بند ششــم 
بیانیه مشــترک رؤســای جمهور دو 
کشــور به منظور فراهم کردن بســتر 

توسعۀ، تدوین شده است.
او می گوید: البته هنوز برای این 
سند پروژه ای تعریف نشده و بعد از 
ســفر وزیر امور خارجه قرار است، 
پروژه هــا در حوزه های نفت و گاز، 
بنادر، ریل و راه آهن مشخص شوند.

بــه گفته حریری تعدادی از این 
پروژ های مشــترک ایران و چین نیمه 
تمام مانده اســت، از جمله این پروژه 
ها، برقی کردن راه آهن تهران و مشهد 

که در ســال ۹۶ مطرح و درســال ۹۷ 
متوقف شد.

دلیــل توقف پــروژه های نیمه 
تمام مشــکل در تنظیــم کانال های 
تامیــن مالــی این پروژه هــا بود. در 
تحریم ها کانال مالی ایران مســدود 
شــد که درحال طراحی آزادســازی 
این کانال ها هســتیم، به عنوان مثال 
راه آهن پرسرعت تهران - اصفهان در 
صورت باز طراحی کانال مالی یکی از 
پروژه های این سند است. در صورت 
بــاز تعریف کانال های مالی، بیمه ای 
و بانکــی در حــوزه نفتی با چینی ها 

صحبت هایی صورت گرفته است.
تهران_مشــهد جــزوی از 
پروژه های یک کمربند_یک راه

طبق گفتــه حریری پروژه های 
کمربند - یک راه بین چین و دنیاست 
که پروژه تهران - مشهد یکی از پروژه 
های کمربند- یک راه محســوب می 

شــود، بــرای مثال اتصــال راه آهن 
جنوب شرق- شــمال ایران یکی از 
پروژه هایی اســت که در قالب کمر 
بند- یک راه مــی توان آن را تعریف 

کرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان  
جمعه عازم چین شد، که در این سفر 
موضوعات دوجانبــه و بین المللی، 
از جملــه آخرین وضعیــت برنامه 
همکاری های ۲۵ ســاله دو کشــور 

مورد بررسی قرار گرفت.
به گفتــه امیرعبداللهیان ایران و 
چین دو تمدن غرب و شرق آسیا، در 
طول تاریخ  روابط تجاری داشــته اند 
و دو کشــور پنجاه و یکمین سالگرد 
برقراری روابط دیپلماتیک را جشــن 

می گیرند.
ســند همکاری های جامع ۲۵ 
ساله، مخالفانی دارد، اما این سند صرفًا 
یک نقشــه راه برای همکاری های دو 

کشــور بوده و حاوی هیچ قراردادی 
نیست. این سند دارای بُعد هایی مانند 
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی است که 
در بُعد اقتصادی دو کشــور به دنبال 

همکاری هایــی در حوزه های نفت، 
صنعــت و معدن و حوزه های مرتبط 

با انرژی هستند.
همچنین به منظور بهره برداری 
حداکثــری از مزایــای ژئوپلیتکی و 
ژئواکونومیک کشور، در سند حاضر بر 
مشارکت موثر ایران در ایده کمربند-

راه طرف چینی تاکید شده است و از 
این رو همکاری هــای همه جانبه در 
قالــب این ابتکار با اولویت همکاری 
در حوزه زیرساختی، ارتباطی)ریلی، 
جاده ای بندری و هوایی(، مخابراتی، 
علمی-فناوری، آموزشی و سالمت 

مورد تاکید قرار گرفته است.
برخی از کارشناســان تجارت 
معتقد هستند که چین در اقتصاد دنیا 

حرف های زیادی برای گفتن دارد و 
امضای این همکاری، اقتصاد ایران را 

رشد می دهد.
عالوه بر این چین اولین شریک 
تجاری کشــورمان در سال ۹۹ بود که 
۳۰ میلیــون و ۱۲۸ هــزار تن کاال به 
ارزش ۱۸میلیــارد دالر با ایران تبادل 

غیر نفتی داشته است.
روســیه، چین  و ایران هر 

سه قربانی تحریم ها هستند !
مقــام معظم رهبــری در دیدار 
رئیس جمهور چین، توافق رؤســای 
جمهــوری ایــران و چیــن را برای 
یک روابط اســتراتژیک ۲۵ ســاله، 
حکمت آمیــز دانســتند. رئیس دفتر 
رئیس جمهور نیز این ســند را گامی 
بــرای اثرگــذاری ایــران در عرصه 

بین المللی و ضد تحریم دانست.
همــکاری ایران و چین منحصر 
به بعد اقتصادی نمی شــود و چین در 

مذاکرات وین عنوان یکی از اعضای 
شــورای امنیت سازمان ملل متحد و 
بازیگــر فعال در عرصــه بین المللی 
حضــور دارد، که این امــر بر روند 

تحریم ها نیز اثر گذار است.
مجتبــی ذوالنــوری رئیــس 
کمیســیون امنیت گفت: روســیه و 
چین و برخی از کشــورهای شرقی، 
خودشــان مانند ما قربانــی تحریم 
هســتند و به نوعی با کشور ما مشکل 
مشــترک دارنــد و این مشــکالت 
مشترک، ضرورت تعامل و همکاری 

را تقویت می کند.
سند برنامه همکاری های جامع 
۲۵ ســاله ایران و چیــن ۷ فروردین 
۱۴۰۰ به امضــای وزرای خارجه دو 
کشور جمهوری اسالمی ایران و چین 
رســید. و طبق گفته ها از روز گذشته 
یعنــی ۲۵ دی ۱۴۰۰ مراحل عملیاتی 

شدن آن آغاز خواهد شد.

رئیساتاقایرانوچینپاسخداد:

کدامپروژههادرسندهمکاری۲۵سالهایرانوچینتکمیلمیشوند؟

وقتــی همه اطرافیان مشــغول بــه این کار هســتند اگــر نگاهمان را عــوض نکنیم و 
بــه فکر روابــط اقتصادی بیشــتری نباشــیم بیش از گذشــته ایزوله خواهیم شــد. 
در ایــن تحــوالت اقتصــادی باید از سیاســت بــرای اقتصاد کشــور هزینــه کنیم.
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اداره کل ورزش و جوانان اســتان هرمزگان در نظر دارد مناقصه طرح های مشــروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام  
نماید لذا شرکتهای متقاضی میتوانند جهت دریافت اسناد  مناقصه از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/28 لغایت ۱۴۰۰/۱۱/۰3 به مدت 6 روز به سامانه ستاد 
الکترونیکی دولت مراجعه نمایند. ضمنا  هزینه نشــر آگهی بر عهده برنده مناقصات میباشد.تلفن 3333۱523 در ساعات اداری پاسخگوی 

متقاضیان   می باشد.
میزان ضمانتنامه به ريالبراورد فهرست بها ۱۴۰۰ به ريالمقدار مترمربععنوان پروژهرديف

707224.752.000.0001.237.600.000مناقصه خرید و حمل و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال چارک شهرستان بندرلنگه1

707224.752.000.0001.237.600.000مناقصه خرید و حمل و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال کمشک شهرستان بستک2

707224.752.000.0001.237.600.000مناقصه خرید و حمل و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال فتوئیه شهرستان بستک3

*تبصره: تاریخ فروش از ۱۴۰۰/۱۰/28 لغایت ۱۴۰۰/۱۱/۰3 تاریخ تحویل۱۴۰۰/۱۱/۱7 افتتاح پاکات ۱۴۰۰/۱۱/۱8

آگهی مناقصه عمومي يک مرحله ای )۱۴۰۰/6(

شناسه : ۱258۱8۰اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان

»نوبت دوم«


