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وزیر اقتصاد در دوازدهمین نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه:

تهران  -اسالم آباد
خواستار رفع موانع تجارت شدند

غل و زنجیرها باید از پای فعاالن اقتصاد باز شود

رئیس کل بیمه مرکزی :با تصویب الیحه صندوق بیمه حوادث طبیعی ،واحدهای مسکونی با ماهی  5هزار تومان بیمه میشود

عکس :سازمان بورس و اوراق بهادار

گروه اقتصادی :دوازدهمین نمایشگاه
بینالمللــی بــورس ،بانــک و بیمــه
روزگذشــته بــا حضــور معــاون علمی
رئیس جمهوری ،وزیــر اموراقتصادی
و دارایــی ،قائــم مقام بانــک مرکزی،
رؤســای کل ســازمان بــورس و بیمــه
مرکزی گشایش یافت.
به گزارش «ایران» ،دراین مراسم،
وزیر امور اقتصــادی و دارایی ،بورس،
بانــک و بیمــه را ســه رکــن اصلــی در
اقتصادهــای پیشــرفته و رو به جهش
خواند و گفت :این ســه رکن با تکیه بر
ظرفیتهای بیشمار خود و تعامل و
هم افزایی قادرند شعار رونق تولید را
تحقق بخشند.
فرهــاد دژپســند اظهــار داشــت:
بــرای تحقــق شــعار ســال الزم اســت
سیاســتهایی همچون کاهش هزینه
تولیــد ،بهبــود فنــاوری و افزایــش
بهــره وری دنبــال شــود و در کنــار آن
کاالها و خدمات نیز متقاضی پســند و
کیفیتر شوند.
وی افــزود :یکــی از ملزومــات
اجتنــاب ناپذیــر بــرای حکمرانــی
خوب ،بهبود کســب و کار و روانسازی
فعالیتهای اقتصــادی در حوزههای
گوناگــون اســت .بــه نحــوی کــه غل و
زنجیرها و بوروکراســیهای غیرضرور
باید از پای فعاالن اقتصاد باز شود.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا
اشــاره بــه عملکــرد بــازار ســرمایه در
ســال گذشــته اظهار داشــت :آمارها و
شــواهد نشــان میدهــد که بــورس در
ســال  ۹۷دورهای طالیی ســپری کرده
است.
وی بــه بانک مرکزی پیشــنهاد کرد
که نرخ متوسط سپرده قانونی را چهار
درصــد کاهش دهیم تا قدرت اعطای
تســهیالت بیشــتر شــود و ایــن مبلــغ
را در جهــت تولیــد بیشــتر و تکمیــل
پروژههای نیمه تمام هدایت کرد.
دژپســند بــا اشــاره بــه برخــی
برآوردهــای کارشناســان از وضعیــت
اقتصادی در نیمه دوم سال گذشته در
این باره اظهار کرد :برخی کارشناسان
میگفتند نرخ رشــد اقتصادی ممکن
اســت تا  ۱۵درصد هم منفی شود اما
آنچه آنها فکر میکردند ،رخ نداد.
او با اشــاره به جهش قیمت برخی
از کاالهای اساســی در ماههای گذشته
اظهــار کــرد :واقعیــت ایــن اســت کــه
پیشبینیهــا از وضعیــت اقتصــاد در
ســال  ۱۳۹۸خــوب نیســت ،امــا ایــن
دلیــل نمیشــود که ایــن پیشبینیها
ایجــاد نگرانــی کند یــا باعــث انفعال
ما شــود .اتفاقاً اگر از این پیشبینیها
الهام بگیریــم میتوانیم به راحتی بر

شرایط غلبه کنیم.
وزیــر امور اقتصادی و دارایی ادامه
داد :اگــر برآوردهــا اوضــاع اقتصادی
را خــوب نشــان نمیدهد مــا باید دور
هم جمع شــویم و تدبیری بیندیشیم
تــا از طریــق آنچــه کــه از تئوریهــای
اقتصــادی و تجــارب ســایر کشــورها
آموختهایــم شــرایط را بــه ســمت
اوضاع مطلوب سوق دهیم.
وی بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال
 ۱۳۹۸بــا عنــوان ســال «رونــق تولید»
در ایــن بــاره اظهار کرد :اگــر بتوانیم از
ســرمایههای راکــد به خوبی اســتفاده
کنیم و آنها را در جهت تولید هماهنگ
کنیــم ،میتوانیــم رشــد اقتصــادی را
محقــق کنیــم .حجم بــاالی نقدینگی
یــک ظرفیت اســت کــه میتوانیــم با
اســتفاده از مزیتهــای نســبی ،منابع
نفتــی و حوزههــای گردشــگری و
خدماتی آن را فعال کنیم.
وی در ادامــه افــزود :مصوبــه
تضامیــن فعالیتهــای اقتصادی در
شورای نگهبان اســت و اگر تأیید شود
یــک جهــش و اطمینــان خاطــر برای
ســرمایه گذاران ایجاد میکنــد .به هر
حال اقدامات فعلی خوب اســت ،اما
با آنچه که بایــد صورت بگیرد فاصله
دارد.
ëëبرخی استارتاپها هفتهای  ۱۰درصد
رشد میکنند
معــاون علمــی رئیــس جمهوری
بــا بیــان اینکــه برخــی شــرکتهای
اســتارتاپی هفتــهای  ۱۰درصــد رشــد
میکنند ،گفــت :با اقدام خوب بورس
در راهانــدازی تابلــوی شــرکتهای
دانــش بنیــان ،رشــد خوبــی در انتظار
این شرکتهاست.
ســورنا ســتاری در مراســم افتتــاح
دوازدهمین نمایشگاه بانک ،بورس و
بیمه گفت :بانکــداری از بین نخواهد
رفت اگرچه شــکل ظاهــری بانکداری
در حال تغییر اســت و بانکها باید به
فین تکها بیشتر وارد شوند و بیمهها
نیز باید به این فرآیند بپیوندند.
وی افزود :هماکنون بیش از شــش
هــزار اســتارتاپ داریــم که در  ٤ســال
قبل ایجاد شدهاند.
وی افــزود :تابلــوی دانــش بنیــان
در بــورس و فرابــورس نصــب شــده
و صندوقهــای خطرپذیــر نیــز در
ایــن رابطه فعال اســت .نمیتــوان با
وام ایجــاد اشــتغال کــرد .اســتارتاپ
بــا ســرمایهگذاری خطرپذیــر توســعه
مییابــد و با وام کاری از پیش نخواهد
برد.به گفته ستاری ،با شکستن شیشه
شرکت های استارتاپی نمیتوان کاری
از پیش برد؛ این شــرکتها رشد کرده

■ وزیر اقتصاد :برای تحقق شعار سال الزم است سیاست هایی همچون کاهش هزینه تولید،
بهبود فناوری و افزایش بهره وری دنبال شود.
معاون علمی رئیس جمهوری :با شکستن شیشه شرکت های استارتاپی نمیتوان کاری از پیش
برد؛ این شرکتها رشد کرده و رو به پیروزی خواهند رفت.
■ قائم مقام بانک مرکزی :بدهی بانک ها که در پایان مهرماه  ۹۷به  ۱۸۲هزار میلیارد تومان
رسیده بود ،در پایان بهمن ماه سال گذشته به  ۱۶۶هزار میلیارد تومان رسید.
و رو بــه پیروزی خواهند رفت .تنها راه
این است که توسعه استارتاپها را در
دستور کار قرار دهیم.
ëëکاهش  ۱۶هزار میلیارد تومانی بدهی
بانکها
قائممقــام بانــک مرکــزی بــا بیان
اینکــه نقدینگی بهمــن  ۹۷به ۱۸۳۰
هــزار میلیــارد تومان رســید ،از کاهش
 ۱۶هــزار میلیــارد تومانــی بدهــی
بانکهــا خبــر داد.اکبــر کمیجانــی نیز
درایــن مراســم اظهــار داشــت :بدهی
بانکهــا کــه در پایــان مهرمــاه  ۹۷به
 ۱۸۲هــزار میلیارد تومان رســیده بود،
در پایــان بهمــن ماه ســال گذشــته به
 ۱۶۶هــزار میلیــارد تومــان رســید .وی
افــزود :حمایــت از تولید و اشــتغال از
آغــاز دولــت یازدهــم یکــی از جهــت
گیریهــای بانکمرکزی بــود و منابع
بانکــی عمدتــاً صــرف ســرمایه در
گــردش شــد و سیاســتهای کنونــی
ک مرکزی حول این سیاست است.
بان 
وی دربــاره ایــن اقدامــات توضیح
داد :بانکمرکزی با هدایت جریانات
ریالــی و کاهــش ســقف تراکنــش ۵۰
میلیــون تومانی در کارتهــای بانکی
و ســاماندهی چکهــای تضمینــی
توانســت حجــم زیــادی از عملیــات

ســوداگری در بازار ارز را ســر و ســامان
دهــد .وی ادامــه داد :همچنیــن
بانــک مرکــزی با بررســیهای متعدد
دستورالعمل ســپردهگذاری مبتنی بر
ارز را تصویــب کرد که بــزودی اجرایی
خواهد شد.
عضــو هیــأت عامل بانــک مرکزی
تصریــح کــرد :در عیــن بازگشــت
تحریمهــا ،بــا انباشــت نقدینگــی در
ســالهای گذشــته مواجــه بودیــم بــه
شــکلی که نقدینگی در  ۱۲ماه منتهی
بــه بهمــن  ،۹۷بــه یــک هــزار و ۸۳۰
هــزار میلیارد تومان رســید که نســبت
بــه بهمن ســال  ۹۶یک دهــم درصد
کاهش داشت.
ëëرشــد  ۵۴درصــدی تأمیــن مالــی از
طریق بازار سرمایه
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار نیــز درمراســم افتتاحیــه ایــن
نمایشــگاه گفــت :در  ۵ســال گذشــته
انــدازه بــازار ســهام تهــران بهطــور
متوســط  ۱۷.۵درصــد در هــر ســال و
انــدازه فرابــورس ایــران  ۱۹.۲درصــد
رشــد ســاالنه را تجربــه کردهانــد.
همچنین در یک ماه اخیر بازار سرمایه
با  ۱۲درصد رشد ارزش مواجه بوده که
آمار بسیار خوبی است.

مدیرعامل شهر جدید پردیس خبر داد

ساخت  6هزار مسکن جدید در پردیس

عکس :ایسنا

گــروه اقتصــادی :بخــش مهمــی از
مکانیابیمسکنمهردرشهرهایجدید
واقع شــده است .شــهر جدید پردیس با
 82هزار مسکن مهر سهم  3درصدی از
کل مسکن مهر را دارد .موقعیت پردیس
و تقاضای باالی مسکن مهر در این شهر،
آن را بهعنوان شــهری پایلوت در مسکن
مهــر معرفــی کرده اســت .حــال مهدی
هدایــت ،مدیرعامــل شــرکت عمــران
پردیس از پایان مسکن مهر در این شهر
خبر داده است.
تأکیــد دولــت بــر تکمیــل و تحویــل
مسکنهای مهر باقیمانده تا آخر امسال
اســت .مجموع مســکن مهــر  2میلیون
و  200هــزار واحد اســت کــه از این تعداد
بیــش از یــک میلیــون و  700هــزار واحد
تکمیل شــده اســت .مســکن مهر طرح
دولــت نهم و دهم و شــروع ســاخت آن
نیز در همین دولت ها بود اما علی رغم
وعــده اتمــام آن تــا پایــان دولــت دهــم
بیشترین ساخت و سازهای مسکن مهر
مربــوط بــه دولــت یازدهــم و دوازدهــم
است .تاکنون بیش از یک میلیون مسکن
مهــر در دولت های یازدهــم و دوازدهم
تحویل شــده است .همچنین تاکنون 50
میلیــارد تومــان تســهیالت بانکــی برای
مســکن مهر پرداخت شــده است که 71
درصــد صدور دفترچه فروش اقســاطی
در دولتهای یازدهم و دوازدهم است.
ëëتحویل40هزارواحد
مســکن مهــر تقریبــاً در اکثر شــهرها
و شــهرهای جدیــد بــه پایــان رســیده و

بیشــترین مســکن باقیمانــده مربوط به
شهر پردیس اســت .به گفته مدیرعامل
شــرکت عمــران پردیس از مجمــوع 82
هزار واحد مســکن مهر پردیس  30هزار
واحد تحویل شــده  40هزار واحد تا پایان
امســال تحویل میشــود که  5هزار واحد
آن در روزهــای آتــی تحویــل میشــود،
تحویــل  10هــزار واحــد هــم به ســال 99
موکــول میشــود کــه شــامل واحدهایی
اســت کــه زمیــن آن مشــکل قضایــی و
حقوقــی داشــته یــا واحدهایی اســت که
ساخت آن تازه شروع شده است.هدایت
در ایــن مورد گفــت :حدود ۶هــزار نفر از
ســال  ۱۳۹۱بــرای دریافــت مســکن مهر
پردیس ثبتنام کرده بودند ولی واحدی
بــرای آنهــا وجود نداشــت اماتوانســتیم
ایــن ظرفیــت را در پردیس ایجــاد کنیم
و بــه صــورت روزانــه به ایــن افــراد واحد
اختصــاص میدهیــم و در حــال حاضر
هیچ مشــکل کســری واحد برای کسانی
کــه قبــاً ثبتنــام کــرده بودنــد نداریم.
مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید
پردیــس گفــت :امســال ظرفیتهــای
خوبی در الیحه بودجه ســال  ۱۳۹۸برای
تکمیــل پروژههــای مســکن مهــر ایجاد
شده که میتوانیم از محل منابع شرکت
عمران و تهاتر اراضی به بخش ســاخت
کمککنیم.
 2ëëهزارداللدرپردیس
بــا افزایــش قیمــت مســکن ،قیمــت
مســکن مهر بویژه در شهر پردیس هم رو
به افزایش گذاشته که هدایت وجود 2هزار

دالل در بخش مسکن شهر پردیس را در
تشــدید قیمتهــا مؤثر دانســت .به گفته
هدایت  80درصد مســکن مهــر پردیس
از دســت گروههــای هــدف خارج شــده و
بــا کارهــای داللی ایــن واحدهــا از مالکان
اصلی خریداری شده و در این شهر دست
به دســت میشــود .امــا با توجه بــه اینکه
متروی پردیــس در ســالجاری عملیات
اجرایی آن آغاز میشــود ،قیمت مسکن
مهر گــران تر خواهد شــد ،پس توصیه ما
این اســت که هیچ کس مسکن مهر خود
را نفروشد ،اما به هر حال باید اذعان شود
که قبالً مسکن مهر در این شهر زیر قیمت
تمام شده به فروش میرسید.
ëëشروع ســاخت 6هزار مسکن جدید در
پردیس
هدایت با اشــاره به اینکــه از  ۴۰۰هزار
واحد مســکونی کــه قرار اســت وزارت راه
و شهرســازی در قالــب تولیــد و عرضــه
مســکن و مســکن امیــد احداث کنــد ۱۵
هزار واحد مربوط به شهر پردیس است،

گفت :در حال حاضر عملیات اجرایی ۶
هزار واحد مسکن امید در فاز  ۸و بخشی
در ســایت  ۹۷هزار هکتاری و بخشــی نیز
در فاز چهار آغاز شده است.
1000ëëمیلیاردتومــان ســرمایهگذاری در
زیرساختهایپردیس
مدیرعامــل شــهر جدیــد پردیــس
همچنیــن افــزود :بســته 1000میلیــارد
تومانی ســرمایهگذاری در شــهر پردیس
بــهزودی با حضــور وزیر راه و شهرســازی
رونمایــی میشــود .مالکان نبایــد نگران
امکانات روبنایی واحدهای مســکن مهر
باشــند ،چــون همه آنهــا از محــل منابع
داخلی و تهاتر تأمین میشود.
ëëبازگشت430میلیاردتومانآوردهمالکان
مدیرعامل شــرکت عمــران پردیس
گفــت 430 :میلیــارد تومــان از آورده
متقاضیــان مســکن مهــر کــه بــه منظور
تأمین زیرســاختها و ساخت تونل کسر
شده بود برای تکمیل واحدهای مالکان
مانند پکیج ،آسانسور و ...هزینه میشود.

شــاپور محمــدی ســپس بــا اشــاره
بــه میــزان تأمیــن مالــی پروژههــا و
طرحهای مختلف کشور از طریق بازار
ســرمایه اظهــار داشــت :رشــد تأمیــن
مالی به حدود  ۵۴درصد رسیده و تنها
در سال  ۹۷بازار سرمایه توانست ۱۲۷
هزار میلیــارد تومان تأمیــن مالی کند
کــه این نشــان از جایگاه مناســب بازار
سرمایه در تأمین مالی صنایع دارد.
به گفته محمدی ،شــاخص بورس
تهران در سال گذشته  ۸۶درصد رشد
داشته و بورس و فرابورس هم در پنج
سال منتهی به سال  ۹۷به ترتیب ۳۰
درصد و  ۳۴درصد بازدهی داشتهاند.
سخنگوی ســازمان بورس ،کاهش
هزینههــای معامالتــی ،کاهــش نــرخ
مالیــات نقــل و انتقــال ،اعمــال نــرخ
صفــر بــرای ســود تقســیم نشــده را از
جملــه اقداماتی دانســت که در ســال
 ۹۷در بــازار ســرمایه اجــرا و عملیاتی
شدند.
محمــدی ادامــه داد :همچنین ما
در ســال  ۹۷افزایش سرمایه  ۶۳هزار
میلیارد تومانی داشــتیم که این اقدام
در مقایســه بــا عملکــرد گذشــته کــه
بیــن  ۱۷هــزار میلیارد تومان تــا نهایتاً
 ۲۴هــزار میلیارد تومان بود ،سیاســت

بسیار هوشمندانهای بود.
دبیر شورای عالی بورس همچنین
بــا اشــاره بــه اقــدام مثبــت ســازمان
بــورس در بازنگــری سیســتم توقــف
و بازگشــایی گفــت :بــا بازنگریهــای
ســازمان بــورس در ایــن بخــش
هماکنــون تعــداد نمادهــای متوقــف
کــه پیــش از آن بــه حــدود  ۶۵نمــاد
میرســید ،به  ۱۰تــا  ۱۲نماد رســیده و
ایــن نشــان میدهــد که نقدشــوندگی
بازار افزایش یافته است.
راه انــدازی آتــی ســبد ســهام،
عضویــت بــه صــورت عضــو عــادی
در آیســکو ،کمــک بــه عرضــه نفــت
خــام ،انتشــار اطالعات  ۳۶۰شــرکت
زیــر مجموعــه نهادهــای عمومــی
غیردولتــی ،کاهــش روزهــای تســویه
معامالتــی از  ۳روز بــه  ۲روز،
راه انــدازی معامــات الگوریتمــی و
انتشــار صورتهــای مالــی منطبــق با
 IFRSاز دیگر اقداماتی بود که در سال
گذشــته اجرایی شــد و رئیس سازمان
بورس و اوراق بهادار به آن اشاره کرد.
ëëبیمه منازل با ماهی  ۵۰۰۰تومان
رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد:
در صــورت تصویــب الیحــه صنــدوق
بیمــه حــوادث طبیعــی ۳۰ ،میلیــون
واحــد مســکونی تا ســقف  ۳۰میلیون
تومــان بیمــه میشــوند کــه هزینــه
ایــن بیمهنامههــا حــدود  ۱۲۰هــزار
تومان اســت که نیمــی از آن را دولت
پرداخت میکنــد و نیم دیگر را مردم
ماهانه  ۵۰۰۰تومان میپردازند.
غالمرضا ســلیمانی با بیان اینکه
عملکــرد بانــک ،بیمــه و بــورس در
هــر کشــوری نشــاندهنده وضعیــت
اقتصــادی آن کشــور اســت ،گفــت:
ایجاد یک نظام کارآمد مالی بســتگی
بــه فعالیــت حوزههــای بانــک ،بیمه
و بــورس دارد .امــا ایــن حوزهها وقتی
میتوانند واقعاً مؤثر باشــند که با هم
تعامل داشته باشند.
او نسبت ســرمایه بیمه به سرمایه
واقعــی را هشــت درصد عنــوان کرد و
افــزود :ســرمایهگذاری در حــوزه بیمه
هر ســاله  ۱۹درصد رشد داشته است.
در همین راســتا آییننامه شــماره ۶۰
تصویب شده اســت تا بیمهها بتوانند
در بازار سرمایه حضور بیشتری داشته
باشد.
رئیس کل بیمــه مرکزی همچنین
به رشد ســهم بیمه زندگی از مجموع
بیمهنامهها در سالهای گذشته اشاره
کــرد و گفــت :ســهم بیمــه زندگــی در
ســال  ۱۳۹۲حــدود  ۱.۲درصــد بود که
ایــن آمار ســال گذشــته بــه  ۱۵درصد
رسید.

رضا رحمانی ،وزیر صنعت ،معدن
و تجــارت گفت :موضوع گســترش
سیاستگذاران مناســبات تجــاری بیــن تهــران-
اســام آباد از ســرفصلهای مذاکره با مشاور نخستوزیر
پاکستان قرار داشت و براساس آن دو طرف خواستار رفع
موانع تجارت بین ایران و پاکستان شدند .بهگزارش وزارت صنعت ،معدن
و تجارت« ،رضا رحمانی» در دیدار با عبدالرزاق داود ،مشــاور نخســتوزیر
پاکستان در امور بازرگانی و صنعت ،به ضرورت رفع موانع تجاری و تسهیل
تجــارت اشــاره کــرد و خواســتار ســرمایهگذاری مشــترک فعــاالن اقتصادی
دو کشــور بویژه در اســتانهای همجوار شــد .وزیر صنعت کشــورمان در این
دیــدار بــر لــزوم فعالســازی کمیته مشــترک ایــران و پاکســتان تأکیــد کرد و
گســترش گذرگاههــا و بازارچههــای مــرزی را یکی از راههای توســعه مناطق
مــرزی برشــمرد .برپایه ایــن گــزارش ،تبادل هیأتهــای تجــاری و برگزاری
نمایشگاههای تخصصی دو کشور و همکاری در زمینه تولید مشترک از دیگر
موضوعات مورد تأکید وزیر صنعت در دیدار با مقام پاکستانی بود.

امسال  14میلیون تن گندم در کشور تولید میشود

اسماعیل اسفندیارپور ،مجری طرح گندم کشور گفت :برآورد
اولیه تولید گندم در اسفند ماه حدود  14میلیون و  700هزار
تــن بود که بــا توجه به خســارتهای ناشــی از بارندگیهای
شــدید و ســیالبها ،تا امــروز  350تــا  700هزار تــن کاهش
توگو با ایرنا افزود :منتظر
تولید را تخمین میزنیم .او در گف 
گزارشها و آمارهای جدید استانها از میزان خسارتهای سیل به تولید گندم
هستیم .او اظهار داشت :در مجموع  200هزار هکتار از اراضی آبی و دیم گندم
در اســتانهای خوزستان ،لرستان و گلستان دچار خسارت و آبگرفتگی شدهاند
که  160هزار هکتار آن مربوط به استان خوزستان است .او با بیان اینکه به علت
بارندگیهــا و پراکنش زمانی مناســب بارش در پاییز ســال زراعی جاری انتظار
تولید خوب در حوزه گندم را داشــتیم ،گفت :ما همچنان تابع نظرمان هستیم
و تأمین این محصول با تولید داخل انجام میشــود .اســفندیارپور تصریح کرد:
تاکنون در سطح بیش از هشت هزار هکتار برداشت گندم صورت گرفته است.
او آثــار بارندگیهــا برای گندم آبی و بویژه اراضیدیم را مثبت ارزیابی و ســطح
اراضی گندم دیم را در سال زراعی جاری  4میلیون هکتار عنوان کرد.

ایران دوازدهمین تولیدکننده کفش در دنیا است

محمدرضــا مودودی ،سرپرســت ســازمان توســعه تجارت
ایران گفت :ایران دوازدهمین کشــور تولیدکننده کفش در
دنیا اســت و از ایــن منظر میتواند ظرفیت مناســبی برای
جذب سرمایهگذاران و برندهای برتر چین و سایر کشورهای
تولیدکننده کفش و چرم باشد .به گزارش تسنیم ،مودودی
که در رأس هیأت  24نفره از تولیدکنندگان کفش و چرم ایران به منظور حضور
در بیستو یکمین نمایشگاه بینالمللی کفش و چرم و چهارمین نمایشگاه
بینالمللی پوشــاک و تجهیزات ورزشی به شهر جینجیانگ کشور چین سفر
کرده بود ،این کشور را مهمترین متحد و شریک تجاری ایران ،بویژه در دوران
شــرایط سخت توصیف کرد .مودودی شرکتهای ایرانی حاضر در نمایشگاه
جیــن جیانگ را به پیگیری مذاکرات بــا طرفهای چینی دعوت کرد و از آنان
خواســت کــه فراتر از حضور صــرف در نمایشــگاه ،مذاکرات گســتردهای را در
جهت ایجاد  joint ventureدر پیش گیرند.

تهران از راه ابریشم جدید چین حمایت میکند

محمــد کشــاورززاده ،ســفیر ایــران در چین روز گذشــته در
گفتوگــو بــا روزنامه «پکن دیلی» با اشــاره بــه تعامالت
ســازنده و روابــط دوســتانه و دیرینــه تهــران و پکن گفت:
ایــران از برنامه «یــک کمربند یک جــاده» چین حمایت
میکنــد و میتواند در چارچوب ایــن برنامه تأمین انرژی
چین را برعهده بگیرد .به گزارش ایرنا ،کشــاورززاده خاطرنشان کرد :برنامه
ابتــکاری راه ابریشــم چین یک بــار دیگر نیــروی تازهای به روابط مشــارکتی
راهبردی جامع دو کشــور تزریق کرده است .کشــاورززاده گفت :ایران پس از
انقالب اسالمی از یوغ و کنترل امریکا خالصی یافت و خودش برای خودش
تصمیــم میگیــرد و برنامــه راه ابریشــم چیــن را نیز یــک برنامه بر اســاس
احتــرام به حق حاکمیت و منافع متقابل و همکاری برد -برد میداند .او در
ارتباط با سفر «علی الریجانی» رئیس مجلس شورای اسالمی ایران به چین
نیــز گفت :در جریان این ســفر همــکاری در بخش انرژی یکــی از مهمترین
مقولههای مورد مذاکره طرفین بود.

