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 بودجه سال ١۴٠١ به صحن نرسیده 
اصالح شد تا روشن شــود برای نجات 
بورس تدبیر کافی حتی در قالب بودجه 

سال آینده پیش بینی نشده بود.
بسیاری از کارشناســان معتقدند 
این وضعیت نشان از آن دارد که شائبه 
اختالف تیم اقتصادی دولت جدی است 
و بی تردید برای حل بحران بورس اقدامی 
فراتر از نشســت معمولی میان مردان 

اقتصادی کابینه سیزدهم الزم است .
حاال شــش ماه از اســتقرار دولت 
سیزدهم سپری شده است و شاخص 
بورس نشــان می دهد که در این دوره 
زمانی نیمــه مرداد تا ابتــدای بهمن، 
کاهشــی نزدیک به 2٠٠ هزار واحد را 

تجربه کرده است .
احســان خانــدوزی، وزیــر امور 
اقتصادی و دارایی یکــی از مهمترین 
معترضان به وضعیت بورس بود، البته 
زمانی که در کسوت نمایندگی، منتقد 

دولت دوازدهم محسوب می شد.
دولت ســیزدهم در حالــی کلید 
پاســتور را از حســن روحانی تحویل 
گرفت که شاخص بورس پس از بحرانی 
یک ساله در محدوده یک میلیون و ۴7٠ 

هزار واحدی ایستاده بود .
پس از آن بود که دور جدید عقبگرد 
شاخص آغاز شد تا سهامداران شش ماه 
پس از استقرار دولت سیزدهم و شنیدن 
وعده های بزرگ برای حل بحران بورس، 
نماگر را در محدوده یک میلیون و 22٠ 

هزار واحدی رویت کنند .
ابراهیم رئیســی تنهــا کاندیدای 
ریاســت جمهــوری در انتخابــات 
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری بود 
که در سازمان بورس اوراق بهادار حضور 
یافت و اعالم کرد که اولویت دولتش حل 

بحران بورس است .
با این حال عملیات نجات نتوانست 
بحران عمیق شــده را برطرف کند تا 
جایی که حتی ١٩ فرمــان ابالغی به 

کمک نیامد و تنها در دی ماه بالغ بر شش 
هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه ایران 

خارج شد .
از قول های روزانه تا جلسه شبانه 

این چنین بود که رئیس جمهوری 
در آخرین ساعات پنجم بهمن ماه اعالم 
کرد که خبرهای خوشی در راه است و 
تصمیماتی برای ســامان بورس اتخاذ 
شده اســت .رئیس جمهور تاکید کرد: 
»تیم اقتصادی در حــال جمع بندی 
راه های کارشناســی شــده به منظور 
خروج بازار سرمایه از بحران است زیرا 
دغدغه ســهامداران مربوط به دولت 
نیز می شود ما هدفمان حرف درمانی 
نیســت بلکه بــه دنبــال راهکارهای 
اساسی هستیم زیرا ثبات بازار نیازمند 
دستورالعمل های بلند مدت است. به 
همین خاطر روز چهارشنبه )6 بهمن( 
قرار اســت برنامه هایی که توسط تیم 
اقتصادی دولت به جمع بندی رسیده 
است از ســوی وزیر اقتصاد اعالم شود 
و امید می رود هرچه ســریع تر شاهد 

بازگشت ثبات در بازار سرمایه باشیم.«

 نوید شروعی دیگر، 
در پی نشست شبانه

احســان خاندوزی پس از دستور 
ابراهیم رئیسی مبنی بر اعالم راهکارهای 
برون رفت از مشــکالت بــورس برای 
آرامش مردم در صفحه شخصی خود 
در توئیتر نوشت: »یک شروع دیگر در 
اجرای مصوبــات اقتصادی خواهد بود 
انشاءاهلل .« هر چند خبرگزاری تسنیم 
از برگزاری جلسه شبانه خبر داد و اعالم 
کرد جلسه شبانه ستاد اقتصادی دولت به 
ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس 
جمهور با حضور وزرای صنعت، اقتصاد، 
نفت، رفاه، رضایی معــاون اقتصادی 
رئیس جمهور، مســعود میرکاظمی و 
مجید عشقی رؤسای ســازمان برنامه 
و بودجه و بورس سه شنبه شب برگزار 
شده اســت اما ظهر دیروز بود که وزیر 
اقتصاد جزئیات برنامــه جدید را برای 

بورس تشریح کرد.
وزیر اقتصاد، مصوبات هیأت دولت را 
حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این 
خواند که سودآوری بخش های اقتصادی 

و رونق بخش های تولیدی و صنایع در 
درجه اول اهمیت دولت قرار دارد.
مصوبه دولت چیست؟ 

آن گونه که وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی می گوید در راســتای اجرایی 
شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد 
اقتصادی دولــت در حمایت از صنایع 
بورسی اتخاذ شده بود، دو اقدام صورت 
گرفت. اقدام نخســت، مصوبه ای است 
که هیــأت دولت به عنــوان اصالحیه 
الیحه بودجه ١۴٠١ تصویب کرد و به 
طور رسمی به مجلس شورای اسالمی 
ارسال خواهد شد و دوم ابالغیه ای است 
که از طرف معاون اول رئیس جمهور به 
وزاری اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، 
رئیس مرکز ســازمان برنامه و بودجه و 

دستگاه های ذیربط ابالغ شد.
بر اساس اعالم رسمی ابالغیه دولت 
مشتمل بر سقف گذاری نرخ خوراک و 
نرخ سوخت می شود. این نرخ طی مدت 
اخیر به دلیل اینکه مناسبات بین المللی 
موجب شــده بود تا قیمت هاب های 
جهانی تغییر پیدا کنــد، این نرخ برای 

پتروشیمی ها و پاالیشگاه  های در کشور 
نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف 
داشت.خاندوزی می گوید: دولت برای 
اینکه نشــان دهد مســئله سودآوری 
صنایع و پیش بینی پذیــری اقتصاد و 
سیاست های اقتصادی از اهمیت واالیی 
برخوردار است، سقف ۵ هزار تومانی را 
برای نرخ خوراک و سقف 2 هزار تومان را 
برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ 
فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت ها از 
سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و 2 هزار 

تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.
خانــدوزی با اشــاره به نســبت 
قیمت های حدود 7-۸ هزار تومانی که 
طی هفته های اخیر برای صنایع محاسبه 
می شود، تصریح کرد: نرخ گذاری دولت 
در مصوبه یادشــده، کاهش بســیار 
شــدیدی داشــته و پیامدهای خوبی 
را برای ســودآوری این صنایع در بازار 
ســرمایه و در بخش هــای مختلــف 

اقتصادی در پی خواهد داشت.
زمان اجرای مصوبه 

این تصمیم از ابتدای بهمن ماه سال 
جاری، اجرایی خواهد شد. این چنین 
است که مقامات دولتی معتقدند: این 
مصوبه حاوی پیام روشــن و محکمی 
مبنی بــر این اســت که ســودآوری 
بخش های اقتصادی و رونق بخش های 
تولیدی و صنایع برای دولت در درجه 
اول اهمیت قرار دارد. بخشی از درآمد 
دولت به دلیل کاهش و سقف گذاری که 
در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته 
نیز کاهش می یابد، این موضوع بیانگر 
اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به 
مالحظات بودجه ای و درآمدی دولت 
است.طبق محاســبات صورت گرفته 
با اتخاذ این تصمیم معــادل ۴٠ هزار 
میلیارد تومان از منایع و مصارف تبصره 

١۴ کاهش پیدا می کند.
طبق مصوبه دولت، نرخ تسعیر بانک 
مرکزی برای دارایی های خارجی و نیز 
دارایی های ارزی بانک ها، نرخ ســامانه 
نیما در 6 ماه گذشته است و معادل ٩٠ 
درصد از این نرخ  برای تســعیر در نظر 
گرفته می شود.در مصوبه هیأت دولت 
در اصالحیه الیحــه بودجه ١۴٠١ این 
اجازه داده شده است که بخشی از سهام 
عدالت در شرکت های دولتی به عنوان 
وثیقه نــزد صندوق تثبیت بــازار قرار 

بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت 
بازار بتواند مداخلــه جدیتر و حمایت 

گسترده تری انجام دهد.
براســاس مصوبه هیــأت دولت، 
صندوق تثبیت بــازار از ایــن امکان 
برخوردار شد تا بدون ســقف بتواند از 
پشتوانه ســهام دولت در شرکت های 

دولتی و تابعه استفاده کند.
همچنین ١٠ درصد از عرضه اولیه 
شــرکت  های دولتی بابت بازارگردانی 
همان ســهام باید در نظر گرفته شود 
تا خود ناشر مکلف شــود از سهام های 
خود حمایت کند؛ بنابراین، چشم انداز 
ســودآوری بهتری را برای فعاالن بازار 

سرمایه شاهد خواهیم بود.
وزیر اقتصاد امیدوار است مجموعه 
این مصوبات که از ابتــدای بهمن ماه 
اجرایی شــود و موکول به سال ١۴٠١ 
نیســت. این مجموعه، اقداماتی است 
که حتی پیــش از تاریخ تصویب دولت 
هم مشــمول آن خواهد شد. بنابراین، 
این مصوبات حامل پیام جدی حمایت 
دولت از صنایع، بــا ثبات بودن فعالیت 
اقتصــادی، پیش بینی پذیــر بودن 
متغیرها و در نهایت چشم انداز مثبت 

اقتصاد در ماه های آینده است.
هر چه هست بازار ســرمایه امروز 
با رقیب قدرتمندی به نــام بازار رمزارز 
روبروست و اشاره به این نکته ضروری 
است که بازار سرمایه با توجه به اعتماد 
از دست رفته نیاز به فرصت کافی برای 
اعتماد دارد .باید دید اصالحات صورت 
گرفته تا چه میزان می تواند متضمن حل 

مشکل در اقتصاد ایران باشد .

بورس؛ بودجه را به صحن نرسیده، اصالح کرد

شروع عملیات احیای یک بازار محتضر
دولت سیزدهم در حالی 
کلید پاستور را از حسن 
روحانی تحویل گرفت 
که شاخص بورس پس 
از بحرانی یک ساله در 

محدوده یک میلیون و 470 
هزار واحدی ایستاده بود 

.پس از آن بود که دور جدید 
عقبگرد شاخص آغاز شد 
تا سهامداران نماگر را در 

محدوده یک میلیون و 220 
هزار واحدی رویت کنند

خبر

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی 
با بیان اینکــه در رمزریال اصل پــول به صورت 
الکترونیکی منتقل می شود و نیاز به تسویه بین 
بانکی نیست، گفت: با تراکنشی هم که به واسطه 
رمزریال انجام می شود، کسبه بالفاصله می توانند 
وجه  آن را دریافت کنند و پرداخت نیز برای مردم به 

صورت آنی انجام می شود.
محمدرضا مانی یکتا در گفتگــو با فارس در 
توضیح رمزریال ملی افزود: واژه رمزارزها را مردم 
این روزها بسیار شنیدند، اما رمزریال موضوع کاماًل 
متفاوتی از فضای رمزارزهاســت. به بیان بهتر در 
رمزریال از فناوری زمینه ای رمزارزها یعنی فناوری 
دفتر کل توزیع شده استفاده می کنیم، اما این امر 

موضوعی کامالً متفاوت با حوزه رمزارزهاست.  
این مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه با اشاره 
به وظایف ذاتی بانــک مرکزی، تصریح کرد: یکی 
از وظایف این بانک ارائه بســتر الزم برای معرفی 

ابزارهای پرداخت متعدد و متنوع مورد نیاز مردم 
است تا این گونه بتوانند سهل تر مراودات و مبادالت 
مالی و تجاری خود را انجام دهند. در همین راستا 
رمزریال )رمزپول( از جمله ابزارهای نوینی خواهد 
بود که در کنار مابقی ابزارهــای پرداخت روزمره 
مانند کارت بانکی، اینترنــت بانک، همراه بانک و 
غیره از آن استفاده خواهد شد و مردم از این طریق 

به حساب های خود دسترسی خواهند داشت.  
وی در معرفی رمزریال عنــوان کرد: رمزریال 
شکل دیگری از اسکناس است اما با این تفاوت که به 
صورت کامالً دیجیتال در اختیار مردم قرار خواهد 
گرفت. از جمله ویژگی های این ابزار جدید می توان 
به سرعت باالتر انجام پرداخت از سوی مشتری، 
امنیت باالتر و فراهم شدن فضایی نوین برای توسعه 

تجارت الکترونیک در کشور اشاره کرد.
به گفته مانی یکتا هدف گذاری و اجرای طرح 
برای اســتفاده در داخل کشور است و قرار نیست 

رمزریال به هیچ عنوان در خارج از کشــور مورد 
استفاده قرار گیرد.  معاون نظام های پرداخت بانک 
مرکزی تصریح کرد: با مثالی می توان این موضوع را 
شفاف تر توضیح داد؛ در حال حاضر وجوهات هر فرد 
به صورت سپرده نزد بانک هاست و مردم با استفاده 
از ابزارهای پرداخت متعدد در حال استفاده از آنها 
هستند. برای نمونه یکی از ابزارهای پرداخت، کارت 
بانکی است که به صورت روزمره و به کّرات از آنها 
استفاده می شود؛ هنگامی که مشتری اقدام به خرید 
محصولی به واسطه کارت خود می کند، پول از بانک 
»الف« که متعلق به حساب مشتری است به بانک 

»ب« که حساب فروشگاه است انتقال می یابد.
وی ادامه داد: در چنین روشی به دلیل تسویه 
بین بانکــی، مالحظــات اجرایــی، اقتصادی و 
چالش های فنی متعــدد مطرح بــوده و هزینه 
عملیاتی اجرای تراکنــش قابل مالحظه و عالوه 
بر آن امری زمان بر اســت؛ به نحــوی که در حال 
حاضر یک روز زمان نیاز است تا کسبه وجوهات 

پرداخت های کارتی را دریافت کنند.
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی 
با اشاره به تمایز و تفاوت ابزار نوین رمزریال با سایر 
ابزارهای رایج و موجود در نظام بانکی گفت: این در 

حالی است که در رمزریال اصل و ذات پول به صورت 
الکترونیکی منتقل می شود و نیاز به تسویه بین 
بانکی نیست. تراکنشی هم که به واسطه رمزریال 
انجام می شود، کسبه بالفاصله می توانند وجوهاتش 
را دریافت و از آن استفاده کنند. همچنین پرداخت 
نیز برای مردم به صورت آنی انجام می شــود.وی 
درباره سازوکار اجرایی شدن رمزریال عنوان کرد: 
در حال حاضر مجوز این امر از شورای پول و اعتبار 
دریافت شده و در واقع یک زیست بوم و فضای فنی 
جدید نیز در حال طراحی اســت. البته نیاز است 
سازوکارهای فنی ما کاماًل نهایی و تثبیت شود و 
در ادامه در قالب زیست بوم آزمایشی رمزریال به 
صورت آزمایشی اجرایی شود تا نکات و مالحظات 
اجرایی آن بررسی و ارزیابی شود. پس از آن رمزریال 
می تواند به کل کشور تسری داده شود. این مسیری 
است که تقریبا تمامی کشورهای پیشرو و فعال در 
حوزه رمزپول بانک مرکزی در حال طی آن هستند.

به گفته مانی یکتا رمزریال طرحی بلندمدت است 
و در ســال آینده به صورت آزمایشی و در مقیاس 

محدود عملیاتی خواهد شد.
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با 
بیان اینکه مقوله امنیت مبحث بسیار گسترده ای 

است، یادآور شــد: به موضوع امنیت رمزریال از 
جوانب مختلف می توان نگاه کرد. نخست مسأله 
امن بودن بستری است که این ابزار در آن اجرایی 
می شــود تا در صورتی که مردم مقدار مشخصی 
رمزریال در کیف الکترونیک خود دارند، خدشه ای 
به آن وارد نشود و البته دسترسی به آن با مجوز خود 
مردم باشد. بخش دیگر مسأله امنیت بسترهای 
تبادالتی و اطالعاتی اســت که  در شبکه بانکی 
عملیاتی خواهیم کرد. ما خوشبختانه در شرایط 
مناسبی هســتیم و البته مخاطرات در این حوزه 
بیشــتر در زمینه های کاربردی )کاربری از سوی 

مشتریان( است.

خبر مهم بانک مرکزی درباره پول جدید ایران

 رمز ریال به زودی از راه می رسد 

باران زرین قلم

خبر اقتصادی

صاحبان بیش از یک خودرو 
بخوانند 

ایسنا- عالوه بر 
اینکه اگر یک خودرو 
بــه ارزش باالی یک 
میلیارد تومان داشته 
باشــید، مشــمول 
پرداخــت مالیات بر 

خودروهــای لوکس می شــوید، چنانچه بیش از 
یک خودرو داشته باشــید و مجموع آن ها بیش از 
یک میلیارد شود هم باید مالیات بپردازید. مالیات 
خودروهای لوکس یا به عبارت خودروهای با ارزشی 
بیش از یک میلیارد تومان فقط صاحبان این قبیل 
خودروها را دربرنمی گیرد بلکــه اگر فردی ارزش 
مجموع خودروهای خود و افراد تحت تکفل آن بیش 

از یک میلیارد تومان شود نیز باید مالیات بپردازند.
    

 سبقت تورم اجاره بها
 از تورم عمومی 

 قرن نو- هر چند رشد قیمت مسکن در تهران در 
یک سال در محدوده بیست درصد یعنی کمتر از تورم 
برآورد می شود اما رشد قیمت اجاره بها از تورم پیشی 
گرفته  طبق محاسبات بانک مرکزی تورم اجاره بها 

نزدیک به ۵۴ درصد برآورد شده است.
 طبق اعالم بانک مرکزی، در دی ماه امســال 
متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران، 
۳2 میلیون و ٩۴٠ هزار تومان بوده که نســبت به 
ماه قبل و مدت مشابه ســال قبل به ترتیب ١.١ و 
2٠.۳ درصد افزایش یافته است.گزارش تحوالت 
بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی 
منتشر شده، بیانگر این است که در دی ماه متوسط 
قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی تهران ۳2 میلیون و ٩۴٠ هزار تومان بوده که 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ١.١ 

درصد و 2٠.۳ درصد افزایش دارد.  
    

تخم مرغ دو نرخی است
قیمت  - یسنا ا
هر شــانه ۳٠ عددی 
ر  د مــرغ  تخــم 
مغازه های ســطح 
شــهر تهران ۴۸ تا 
۵۵ هزارتومــان و در 

میادین میوه و تره بار ۴2 هزارتومان است.
بر اساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی های 
سطح شــهر تهران قیمت هر شــانه تخم مرغ ۳٠ 
عددی به وزن حدود دوکیلوگــرم ۴۸ تا ۵۵ هزار 
تومان است. این یعنی قیمت هر عدد تخم مرغ برای 
مصرف کنندگان حدود ١6٠٠ تــا ١۸٠٠ تومان 
تمام می شود.در میادین میوه و تره بار نیز هر شانه 
تخم مرغ تنظیم بازاری ۳٠ عــددی با قیمت ۴2 

هزارتومان به مصرف کنندگان عرضه می شود.
گفتنی است که در حال حاضر تخم مرغ دارای دو 

نرخ آزاد و دولتی است.
    

 تولید نفت به پیش از تحریم
 باز می گردد

شانا-مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: 
هم اکنون هیچ گونه مشکلی برای تولید نفت وجود 
ندارد و تا پایان اســفندماه، تولید نفت را به میزان 
پیش از تحریم ها می رسانیم.محسن خجسته مهر  
با یادآوری ســحنان رئیس جمهوری و وزیر نفت 
در مورد افزایش ۴٠ درصدی مقدار صادرات نفت 
کشــور در مدت زمان کمتر از چهار ماه، گفت: در 
این مدت زمان شــرکت ملی نفت ایران با افزایش 
میزان صادرات و قیمت نفت موفق شد حتی بیش 
از تعهدی که داشت، بودجه کشور را تأمین کند که 

همه اینها جز با توفیق الهی حاصل نشده است.
    

 فاصله تورمی دهک ها 
در دی ماه به 3/6 درصد رسید

بر اســاس اعالم 
مرکــز آمــار تورم 
دهک های مختلف 
هزینــه ای، فاصله 
تورمــی دهک ها در 
این ماه به ۳.6 واحد 

درصد رسید که نسبت به ماه قبل )۳.۴ واحد درصد( 
٠.2 واحد درصد افزایش داشته است.

بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، تورم دهک های 
مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه 
به ۳.6 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل )۳.۴ 

واحد درصد( ٠.2 واحد درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم کل کشور در دی ماه ١۴٠٠ برابر ۴2.۴ 
درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در 
بازه ۴١.6 درصد برای دهک نهم تا ۴۵.2 درصد برای 

دهک های اول و دوم نوسان دارد.

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان گفت: 
بارانداز ریلی در آســتارای ایران در حال احداث 
است و تا پایان سال میالدی جاری این پروژه به 

اتمام خواهد رسید.
به گزارش ایسنا؛ شــاهین مصطفی اف، در 
جریان سفر خود به شهرستان مرزی بندر آستارا 
و شرکت در آیین آغاز به کار عملیات احداث پل 
جاده ای آستارا – آســتارا که با حضور وزیر راه و 
شهرسازی کشورمان در نقطه صفر مرزی آستارا 
به روی رودخانه آستاراچای برگزار شد، در جمع 
رسانه ها اظهار کرد: در دو روز گذشته نشست های 
بسیاری بین مسئولین دو کشور جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری آذربایجان برگزار شد.وی با بیان 
اینکه دو کشور خواستار توســعه راه ها و اقتصاد 
فی مابین بوده اند، ادامه داد: کریدور شمال-جنوب 

برای هر دو کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
و این کریدور برای جمهــوری آذربایجان که به 
خلیج فارس و دریای سیاه متصل می شود، بسیار 
مهم است.وی با اشاره به اینکه فعالیت ها در حوزه 

ارتقای کریدور از سال های گذشــته آغاز شده 
است، افزود: خطوط ریلی برای دو کشور و وصل 
شدن آنها به کریدور شمال-جنوب بسیار مهم 
می باشد.مصطفی اف، با بیان اینکه خوشبختانه 
در آستارا برای توسعه ریلی دو کشور اقدام شده 
است، خاطرنشان کرد: فرآیند اتصال راه آهن های 
دو کشور از پیشرفت قابل توجهی برخوردار است 
و این مهم از طریق جمهوری اســالمی ایران به 
واسطه مرز زمینی شهرستان آستارا با جدیت در 
حال پیگیری می باشد.وی اضافه کرد: بارانداز ریلی 
در آستارای ایران در حال احداث است و تا پایان 
ســال میالدی جاری این پروژه به اتمام خواهد 

رسید.معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان 
در بخش دیگر سخنان خود از پل اتومبیل روی 
پیشین بین دو کشور سخن گفت و تصریح کرد: 
این پل قدیمی و فرسوده بود و تصمیم بر احداث 
پل جدید به رودخانه مرزی آســتاراچای گرفته 
شد.وی با اشاره به اینکه پل قدیمی باعث ترافیک 
خودروهای ترانزیتی می شد، توضیح داد: از مدت ها 
پیش نیاز برای احداث پل جدید بروی این رودخانه 
مرزی مبرم و مشهود بود و امروز به عنوان یک روز 
بسیار مهمی در حوزه راهداری دو کشور ایران و 
آذربایجان و مراسم آغاز احداث این پل با حضور 
مقامات دو کشور ثبت شد.وی با تأکید بر اینکه پل 

مذکور ظرف ١۸ ماه آینده به اتمام می رسد تا در 
آینده شاهد افتتاح آن باشیم، یادآور شد: اتوبان، 
ایران - آذربایجان - روسیه را در حوزه زمینی به 
یکدیگر متصل می کند و باعث افزایش سرعت 
جابجایی بار های ترانزیتی می شود.وی اضافه 
کرد: در این نشست مقرر شد تا از ظرفیت های 
موجود در مرز آستارا به نحوه شایسته بهره مند 
شــویم.وی در پایان گفت: روابط دو کشور در 
دوران کرونا به هیچ عنوان قطع نشد و ما به عنوان 
دو کشور همسایه هیچ مسأله و مشکلی نداریم و 
تالش ها بر این بوده است که تجارت ما در دوران 

کرونا افزایش یابد.

ایران-آذربایجان-روسیه با اتوبان رشت-آستارا-باکو به هم وصل می شوند


