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کارشناس اقتصاد

موضوعات مطرحش��ده درباره س��ازمان حمایت
مصرفکنن��دگان و تولیدکنن��دگان موضوعات و
مباحثی قابلتوجه اس��ت .توجه به شرح وظایف و
اختیارات این س��ازمان ،بهعنوان یک نهاد کنترلی
و نظارت��ی ب��ا امکان��ات و نیروی انس��انی محدود
و فعالی��ت تع��داد مح��دودی بازرس ق��راردادی
(۳۱۲۰نفر) در سطح کشور از موضوعاتی است که
باید مدنظر قرار گیرد .از سوی دیگر نیروی انسانی
فعال و کارشناس این سازمان از نیروهای بسیجی
و انقالبی هستند که در سال  ۱۳۷۳با اجرای طرح
قانون تعزیرات حکومتی و تاسیس سازمان بازرسی
و نظارت ب��ر نرخ و توزی��ع کاال و خدمات پس از
موضوع ادغام در سازمان حمایت فعالیت میکنند
و همین نیروها در جریان جنگ اقتصادی و هجوم
ویروس کرونا تالشها و زحمات بس��یار زیادی را
در ایف��ای وظایف از خود نش��ان دادند که تاکنون
مطرح نش��ده اس��ت .در زمان بحرانهای ناشی از
هجمه ویروس کرونا و در ش��رایطی که بس��یاری
از دس��تگاههای اداری و اجرایی کشور در قرنطیه
بهس��ر میبردند ،این افراد ع�لاوه بر انجام وظایف
کارشناسی و بازرسی بازار کاال و خدمت ،تمام ایام
عید نوروز را بهصورت داوطلبانه و حتی شبانهروزی
به فعالیت خود ادامه دادند .مطابق اس��ناد موجود
سازمان حمایت و اطالعات ارائهشده در رسانهها و
مطبوعات ،کشف صدها میلیون ماسک از انبارهای
مخفی در س��طح کش��ور و نیز ه��زاران لیتر مواد
ضدعفونیکننده و بهداشتی از جمله دستاوردهای
این افراد محس��وب میش��ود .همچنی��ن حضور
بازرس��ان مقیم بهص��ورت ش��بانهروزی در برخی
مبادی تولیدی از نمونه اقداماتی است که این افراد
انجام دادهاند که البته جزو شرح وظایف سازمانی
این افراد است .مطابق اطالعات ارائهشده نیروهای
کارشناس��ی این سازمان با سطح تحصیالت باالی
 70درصد لیسانس تا دکتری جزو با کیفیتترین
نیروهای دولتی در س��طح دس��تگاههای اجرایی
محسوب میش��وند .وجود شرایط باثبات در نرخ
و وفور برخی مایحتاج بهداشتی و ضدعفونیکننده
را میت��وان نتیجه فعالیت بازرس��ان این مجموعه
دانس��ت و در این روند نمیتوان از نقش س��ازمان
حمایت در مدیری��ت ،راهبری و پش��تیبانی بازار
چشمپوش��ی کرد .در حوزه مبارزه ب��ا اخاللگران
و متخلفان اقتصادی نیز بررس��ی فعالیت بسیاری
از بنگاهه��ای بزرگ و مطرح اقتصادی در س��طح
تولید محصوالت لبنی ،مواد غذایی ،لوازم خانگی،
خودروس��ازها و واردکنن��دگان خ��ودرو از جمله
اقدامات این س��ازمان محسوب میشود .نخستین
بار موضوع تخلف از فروش کاالهای مش��مول ارز
دولت��ی (ارز  4200تومانی) بهصورت آزاد توس��ط
ای��ن س��ازمان مطرح و پیگیری ش��د و بس��یاری
م��وارد دیگر که الزم اس��ت توس��ط متولیان این
س��ازمان اطالعرس��انی ش��ود .البته در این مسیر
برخی اش��کاالت و نقایصی نی��ز متوجه مجموعه
متولی��ان تنظیم ب��ازار از جمله س��ازمان حمایت
اس��ت که نمونه عینی آن در نابسامانی بازار برخی
فرآوردهه��ای دام��ی مانند تخمم��رغ و مرغ قابل
مشاهده است؛ بهعالوه اینکه ناهماهنگی در اتخاذ
یک سیاست واحد در زنجیره تولید تا مصرف این
محصوالت و وجود متولیان مختلف در این فرآیند
و اتخاذ تصمیمات غیرموثر در حوزه تهیه و عرضه
نهادههای طیور از دیگر مشکالتی است که در این
حوزه مشاهده میش��ود .باتوجه به موارد یادشده
الزم اس��ت با بررس��ی کارشناس��ی و تحلیلهای
مبتنی بر دادههای آماری کاستیهای موجود نیز
رفع ش��ود .در تبیین و تحلیل ش��رایط یا اقدامات
ی��ک نهاد انقالبی الزم اس��ت همه اج��زا و ارکان
آن بهصورت توامان م��د نظر قرار گیرند تا خدای
ناکرده موجب سوءاس��تفاده بیگانان و دلس��ردی
دوس��تان نشود .بهنظر میرس��د جنگ اقتصادی
چند سال اخیر ،کاستیها ،مشکالت و آسیبهای
موج��ود در نهادهای متع��دد و پراکنده نظارتی را
در اتخاذ تدابیر سریع و دقیق بیش از پیش نشان
داد و ای��ن موضوع را برای هم��ه اجزای جامعه و
کارشناسان امر اثبات کرد که در گام نخست اصل
نظارت و کنترل ب��ازار یک امر محتوم و غیر قابل
خدش��ه بوده که در ش��رایط و مواقع مختلف قابل
قبض و بس��ط محسوب میشود .همچنین فرآیند
نظ��ارت و کنترل بازار یک مجموعه بهم پیوس��ته
و منس��جم اس��ت که ارکان و اج��زای آن را نباید
در نهادها و س��ازمانهای مختلف ق��رار داد ،بلکه
بای��د بهعنوان ی��ک مجموعه کام��ل و جامع این
فرآیندها در یک س��اختار تعریف ش��ود .بنابراین
اتخ��اذ ه��ر تدبی��ری در فرآیند تح��ول اقتصادی
کش��ور بدون توجه به این دو اصل مهم غیرموفق
و شکس��تخورده محسوب میشود؛ موضوعی که
در راهبردهای اقتصاد مقاومتی ابالغی رهبر معظم
انقالب نیز بهخوبی بر آن تاکید شده است.

قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری اجرا شود

رهب��ر معظ��م انقالب اس�لامی روز یکش��نبه
در س��خنان زنده و تلویزیونی بهمناس��بت میالد
حض��رت زین��ب کب��ری س�لاماهللعلیها و روز
پرستار ،ضمن تبریک این روز به همه پرستاران،
پرس��تار را فرش��ته رحم��ت بیم��ار خواندند و
گفتند :پرس��تاران عزیز م��ا در دوران کرونایی و
در شرایطی بس��یار دش��وارتر و پراضطرابتر از
ش��رایط معمولی ،کار بزرگی را به ثبت رساندند
و صحنهها و فعالیتهایی را به نمایش گذاشتند
که حقیقتا اعجابانگیز است.
حضرت آی��تاهلل خامن��های ب��ه خانوادههای
گرام��ی که عزیزان پرس��تار خود را در ش��رایط

کرونا از دس��ت دادهاند ،تسلیت گفتند و با اشاره
به نقش پرستار در بهبود جسمی و آرامش روحی
بیم��ار ،افزودند :در زمینه بهبود جس��می بیمار،
پرستار ش��ریک و مددکار پزشک است و هرقدر
هم که پزش��ک حاذق و توانا باشد ،نبود پرستار
ممکن اس��ت بهبود جس��می را با مشکل مواجه
کند .رهبر معظم انقالب اس�لامی خاطرنش��ان
کردند :پرس��تار از نظر کم��ک روحی نیز با یک
لبخند یا یک حرکت و س��خن مهربانانه در واقع
غمگسار و روحیهبخش بیمار است و این ،یکی از
ارزشهای واالی اسالمی است.
ایشان با اشاره به سختتر و پراضطرابتر شدن

کار پرستاران در دوران کرونا بهدلیل احتمال ابتال
و خطر واگیری ،گفتند :مجاهدتی که پرس��تاران
در این مدت انجام دادند ،آنها را در چشم مردم،
عزیزتر و شرافتمندتر از همیشه کرد.
رهبر انقالب اس�لامی در ادامه س��خنان خود

به وظایف و تکالیف مس��ئوالن در قبال زحمات
و از خودگذش��تگیهای پرس��تاران پرداختند و
افزودند :یکی از کارهای الزمی که به من گزارش
شده و مس��ئوالن باید انجام دهند ،اجرای قانون
تعرفهگذاری خدمات پرستاران است که مدتها
قبل تصویب شده اما هنوز اجرا نشده است.
حضرت آیتاهلل خامن��های افزودند :همچنین
استخدام پرستاران یکی دیگر از کارهای ضروری
و خیلی خوب است که باید با جدیت دنبال شود
تا وضع پرس��تاران بهگونهای باش��د که با خیال
راحت به کار خود بپردازند و خانوادههای آنها هم
نسبت به وضعیت آنها خاطرجمع باشند.

حفظ اتحاد ملی بهنفع مردم چراغ راه مجلس
محمدباق��ر قالیب��اف در ابت��دای جلس��ه علنی
روز گذش��ته مجل��س در نط��ق پیش از دس��تور
گف��ت :والدت حضرت زینب س�لاماهللعلیها و روز
پرس��تار را ب��ه همه مجاهدان خط مقدم س�لامت
تبریک میگویم .پرس��تاران عزیز م��ا ،با کمترین
امکانات بیش��ترین افتخ��ارات را به ارمغان آوردند.
ج��ان دهها ه��زار نفر از هموطن��ان را نجات دادند
و خط��ر را به جان خریدند تا بقیه آس��یب کمتری
ببینند .فداکاری پرستاران قهرمان ما در تاریخ این
س��رزمین ماندگار خواهد شد و بیگمان نسلهای
بعد نیز روایت مجاهدت و ایثار پرس��تاران را برای
فرزندان خود تعریف میکنند.
رئیس مجلس خطاب به پرس��تاران گفت :ش��ما
قهرمانان س��رزمین ما هس��تید و همه ما به ش��ما
افتخار میکنیم .مطمئن باشید که شما را در میدان
خط��ر تنها نخواهیم گذاش��ت و تم��ام نمایندگان
مجلس ش��ورای اس�لامی خود را موظف میدانند
ت��ا از هم��ه ظرفیته��ای مجلس ب��رای پیگیری
مطالبات ش��ما قهرمانان بینام و نشان بهره گیرند.
یاد و خاطره بیش از  ۱۰۰ش��هید مدافع س�لامت
از می��ان پرس��تاران را گرام��ی میداریم و قدردان
قهرمانهای س��فیدپوش خود در جای جای ایران
عزیزمان هستیم.

قالیباف ادام��ه داد :تاکید اخیر رهبر
معظم انقالب بر همکاری قوا با یکدیگر
و حف��ظ اتح��اد مل��ی به نفع م��ردم را
چ��راغ راه خ��ود در مجل��س میدانیم.
رهبر معظ��م انقالب تاکید فرمودند که
خواس��ت مردم واحد اس��ت و کسی از
میان مسئوالن نباید این صدای واحد را
دچار خدش��ه کند .حل مشکالت معیشتی مردم را
در اولویت میدانیم و معتقدیم که نمیتوان باری از
روی دوش مردم برداشت؛ مگر با هماهنگی و اتحاد.
رئیس مجلس تصریح کرد :میان همه مس��ئوالن
باید یک اصل مش��ترک باش��د و آن هم نفع مردم
اس��ت؛ آنچه به نفع مردم نیس��ت و به معیش��ت و
منزل��ت اجتماعی آنها آس��یب میزن��د را به دیوار
میکوبیم و آنچه که به مصلحت آنهاس��ت از زبان
هر کسی گفته شود و با قلم هر کسی نوشته شود،
روی چش��م میگذاریم و ت�لاش خواهیم کرد تا با
ریلگ��ذاری و هدایتگری صحیح و با هماهنگی و
همکاری با دولت ،کشور را به سمت حل مشکالت
مردم سوق دهیم .وی افزود :طرح حمایت معیشتی
از مردم ،نمونه مناس��بی اس��ت که ب��ا همکاری و
هماهنگی دولت محترم به نتیجه رس��ید .به مردم
ق��ول داده بودیم که نگذاریم س��فره آنها کوچکتر

ش��ود .تالش کردیم تا کمتر شرمس��ار
پدرانی باشیم که شرمنده فرزندانشان
ش��دهاند .مطمئن باش��ید م��ردم را در
میانه مشکالت اقتصادی تنها نخواهیم
گذاشت .رئیس مجلس خاطرنشان کرد:
نکت��ه مهم دیگر ،مرب��وط به مهمترین
دس��تور کار پی��ش روی مجلس ،یعنی
الیحه بودجه  ۱۴۰۰است .بودجه در نگاه مجلس،
تاثیرگذارترین س��ند حکمرانی است که مستقیما
مس��یر پیش��رفت یا عقبماندگی کش��ورها را رقم
خواهد زد .باید دقیقترین و کارشناسیش��دهترین
برآوردها در بودجه لحاظ ش��ود تا نقشه راه کشور،
مس��یری در جه��ت منافع مردم ط��ی کند .درباره
الیحه بودجه  ۱۴۰۰در مجلس ش��ورای اس�لامی
چ��ه در کمیس��یونها ،چه در مرک��ز پژوهشها،
چه در دیوان محاس��بات و چه در جلس��ات متعدد
کارشناسی با اقتصاددانان ،بررسیهای الزم صورت
گرفته است .قالیباف ادامه داد :دیوان محاسبات نیز
گزارش تفریغ بودجه را بهنگام آماده کرده اس��ت.
گزارش تفریغ ،کارنامه انضباط مالی دولت اس��ت.
گزارش تفریغ بودجه در گذشته ،به گزارشی اداری
و کماثر تبدیل ش��ده بود ،اما ما برای نخس��تین بار
توانستیم آسیبهای بودجه سال  ۹۸را در بررسی

تکنرخی شدن ارز ،منتظر تصمیم انقالبی مجلس
وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت خواس��تار آن
ش��د تا نماین��دگان مردم در مجلس ش��ورای
اسالمی یک تصمیم انقالبی درباره حذف دالر
 ۴۲۰۰تومانی و تکنرخی کردن ارز بگیرند.
به گزارش وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت،
علیرض��ا رزمحس��ینی در جلس��ه ب��ا اعضای
انجمن نوردکاران فوالدی ،ریش��ه بس��یاری از
مشکالت اقتصادی کش��ور را دونرخی بودن ارز دانست و
خطاب به نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی افزود :در
مجموعه وزارت صنعت ،معدن و تجارت بهعنوان نماینده
تولیدکنن��دگان و فع��االن اقتصادی با س��ماجت بهدنبال
تکنرخ��ی کردن ارز و ح��ذف ارز  ۴۲۰۰تومانی بودهایم
ک��ه اکنون ،همگان منتظر تصمیم انقالبی مجلس در این
زمینه هس��تند .وی در ادامه ،تشکیل کمیتهای با حضور
بخش خصوصی را برای پیگیری مس��ائل مرتبط با فوالد
از جمل��ه عرضه در بورس ،خواس��تار ش��د .رزمحس��ینی

الیح��ه بودج��ه  ۱۴۰۰مدنظر ق��رار دهیم .رئیس
مجل��س گفت :امیدواریم باتوجه به هماهنگیهای
انجام شده ،دولت محترم و سازمان برنامه و بودجه،
برای اصالح الیحه نهایت همکاری را بهعمل آورند.
اصالح ساختار بودجه حتی در حداقلیترین صورت
آن ،مثل نان شب برای سیاستگذار ما واجب است.
ارقام بودجه را در اصالحات اساس��ی مجلس واقعی
خواهی��م کرد .مجوز اخیر رهبر انقالب ،گامی بلند
در جه��ت واقعی ک��ردن ارقام بودج��ه و پرهیز از
هرگونه برآورد غیرواقعی است .تالش خواهیم کرد
تا در همین مسیر ،بند به بند الیحه را با اصالحات
اساسی به شیوهای که به نفع معیشت مردم و کشور
عزیزمان باش��د ،بررسی کنیم تا نقشی در برداشتن
بار گرانی و تبعیض و بیعدالتی و فقر از روی دوش
مردم ایفا کنیم.
وی ادامه داد :در این راه بیشترین عایدی زمانی
نصیب مردم خواهد شد که مجلس و دولت ،بررسی
کارشناس��ی را اولویت کار خ��ود بدانند و به خاطر
منافع مردم و کش��ور در هماهنگی با یکدیگر عمل
کنند؛ انش��اءاهلل با تصویب نهایی بودجه  ۱۴۰۰به
ش��یوهای واقعبینانه و کارشناس��ی ش��ده ،مجلس
ب��ه وظیفه خود برای ریلگذاری مس��یر پیشروی
دولت به نفع مردم و کشور عمل خواهد کرد.

تالش پرستاران برای مراقبت از نوع بشر

ن ک��رد :این کمیته همه مس��ائل مرتبط با
بیا 
فوالد را ب��ا محوریت تولیدکنن��دگان و بخش
خصوصی ،مورد بحث ،تبادلنظر و جمعبندی
قرار خواه��د داد .وزیر صنعت ،معدن و تجارت
تاکید ک��رد :نظام تصمیمگی��ری در مجموعه
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت ب��ر  3محور
دولت ،مجلس و بخش خصوصی اس��توار است
و همواره از نظرات بخش خصوصی برای تصمیمس��ازی و
تصمیمگیری استفاده میشود .وی همچنین کارآفرینان و
تولیدکنندگان را مجاهدان اقتصادی توصیف کرد و گفت:
در برهه حساس کنونی این مجاهدان اقتصادی باید مورد
حمای��ت قرار بگیرند .برپایه این گزارش ،در این نشس��ت
اعضای انجمن نوردکاران فوالدی به بیان مهمترین مسائل
و دغدغهه��ای خود در ای��ن حوزه پرداختن��د .عرضه در
بورس ،انج��ام صادرات و مدیریت بورس از جمله مواردی
بود که در این جلسه مطرح شد.

رئیس دفتر رئیسجمهوری
با بیان اینکه پرستاران توان و
همت خ��ود را برای مراقبت و
مواظبت نوع بشر قرار دادهاند،
گفت :اینها برای شرایط سخت
آم��اده ش��دند تا دع��ای خیر
بن��دگان خدا بدرقه راهش��ان
باشد .به گزارش ایرنا ،محمود واعظی در
صفحه اینستاگرام خود نوشت :وقتی این
ش��غل را انتخاب میکردند ،میدانستند
که دارند قدم در راه بانویی میگذارند که
امینهاهلل و نائبهالزهرا است .توان و همت
خود را برای رسیدگی و مراقبت نوع بشر
قرار دادند و برای ش��رایط س��خت آماده
ش��دند تا دعای خیر بندگان خدا بدرقه
راهشان باشد .رئیس دفتر رئیسجمهوری

ب��ا تبری��ک والدت حض��رت
زین��ب (س) ،گف��ت :می�لاد
مبارک حض��رت زینب کبری
سالماهللعلیها فرصت مغتنمی
ب��رای قدردان��ی از آنهاس��ت.
کس��انی که در ماههای سخت
ش��یوع بیماری کرونا ،س��نگ
تمام گذاش��تند و با رشادت و ایثارگری،
در حالی شبانهروز بر بالین بیماران مبتال
به کرونا حاضر بوده و هستند که دهها نفر
از همکارانشان فرشتهوار پر کشیده و در
صف شهدای مدافع سالمت قرار گرفتند.
واعظی ادامه داد :پرستاران ارجمند ،خدا
قوت؛ وجودتان عزیز و س��رتان سالمت؛
روزتان مبارک و در س��ایه حضرت زینب
سالماهللعلیها برقرار و پایدار باشید.

پرداخت  ۵هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان کارانه پرستاران
رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودج��ه کش��ور از
پرداخت کارانه ماه گذشته پرستاران که بیش از
 ۵هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان بود ،بهصورت یکجا
خبر داد .ب��ه گزارش س��ازمان برنامه و بودجه،
محمدباق��ر نوبخت اظهار ک��رد :عالوه بر افزایش
فوقالعاده ویژه پرس��تاران زحمتکش ،کارانه ماه
گذش��ته آنها که بالغ بر  ۵ه��زار و  ۵۰۰میلیارد
تومان ب��ود بهص��ورت یکجا پرداخت ش��د .وی
گفت :برای تخصیص منابع از معاونت بهداش��ت

و درم��ان س��ازمان برنام��ه و بودجه
گزارش عملک��ردی مبنی بر اینکه آیا
بودج��ه تخصیصیافته ب��ه این مراکز
(دانش��گاههای علوم پزشکی و وزارت
بهداشت) بهدرستی پرداخت میشود
ی��ا خی��ر را دریافت میکن��م .رئیس
س��ازمان برنامه و بودجه افزود :امسال
اجازه اس��تخدام  ۲۳هزار پرستار در ابتدای سال
و همچنین  ۳۰هزار پرس��تار دیگر در میانه سال

عکس روز

به وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزش��کی داده ش��د .به گزارش ایرنا،
مع��اون پرس��تاری وزیر بهداش��ت در
ای��ن باره گف��ت :افزای��ش حقوق ۵۰
درصدی پرستاران در بهمن  ۹۸انجام
ش��ده و همچنی��ن نیروهای ق��رارداد
کار معی��ن ه��م به می��زان  ۴۰درصد
افزای��ش پیدا کرده اس��ت .بهگفته مریم حضرتی
ساماندهی وضع نیروهای ش��رکتی انجام شده و

میانگی��ن معوقات از  ۱۸ماه به  ۴ماه رس��یده و
همچنین جدا ش��دن اضافه کار از کارانه که یکی
از درخواس��تهای مهم پرس��تاران بوده ،در حال
حاضر محقق ش��ده اس��ت .معاون پرستاری وزیر
بهداشت گفت :پرداخت کارانه براساس  ۹۰درصد
از  ۲۷.۵درصد جز حرفهای بوده که انجام ش��ده
و امس��ال میزان کارانهها بهدلیل اینکه عملهای
غیراورژانس��ی نداش��تیم و درآم��د اختصاص��ی
بیمارستانها کم شده ،کاهش پیدا کرده است.

ویژه تر از خبر

اینستکس باید کارآیی خود را ثابت کند

نگاه شهری منطقه سنایی تهران

عکس :آیدا فریدی

نماین��ده دائم ایران در س��ازمان ملل متحد بر لزوم اثبات کارآیی اینس��تکس از طرف
اروپاییها تاکید کرد و گفت :ایران باید از مزایای اقتصادی برجام بهرهمند شود .به گزارش
ایس��نا ،مجید تختروانچی در نامهای به آنتونیو گوترش و جری ماتجیال ،نماینده افریقای
جنوبی در س��ازمان ملل متحد و رئیس دورهای ش��ورای امنیت ،ارزیابی ایران از دهمین
گزارش دبیرکل این س��ازمان درباره قطعنامه  ۲۲۳۱را تشریح کرد .نماینده دائم ایران در
سازمان ملل متحد ،با بیان اینکه واشنگتن ناقض فاحش توافقنامه هستهای است ،کاهش
تعهدات هستهای ایران را نتیجه قهری نقض توافق توسط دیگر طرفها و مطابق با حقوق
ایران در برجام دانس��ت .تختروانچی با اش��اره به وعده کش��ورهای اروپایی برای تضمین
تداوم روابط اقتصادی پیشبینی ش��ده در برجام با ایران و ایجاد سامانه اینستکس ،تاکید
کرد :این س��امانه پس از  ۲س��ال باید کارآیی خود را به اثبات برساند .وی به موضوع ترور
شهید محسن فخریزاده هم اشاره کرد و گفت :نحوه طرح موضوع در این گزارش به هیچ
عنوان کافی نیس��ت .این ترور در کنار ترور س��ال گذشته سردار شهید سپهبد حاج قاسم
س��لیمانی ،جنایتهای آشکار و تروریستی هستند که باید بهصورت صریح و بدون لکنت
زبان محکوم شوند.

روابط سیاس��ی ای��ران و روس��یه باوجود
فرازونش��یبهای تاریخی در چند سال اخیر
رو ب��ه بهبود ب��وده ،بهط��وری ک��ه بهگفته
صاحبنظ��ران این روابط نوی��ن در تاریخ دو
کشور بیس��ابقه است .سفر تازه بیژن زنگنه،
وزی��ر نفت ایران به مس��کو هم در راس��تای
همین تعامالت راهبردی بین دو طرف عنوان
شده است.
گس��ترش رواب��ط بین ایران و کش��ورهای
همس��ایه بهویژه روس��یه در آن سوی دریای
خ��زر همواره مورد تاکی��د دولتمردان ایرانی
بوده و بر همین اساس تماسهای مداوم بین
روسیه و ایران در باالترین سطح وجود دارد.
به گزارش ایرنا ظریف در س��یامین س��فر
خود به مس��کو در مهر امسال در گفتوگو با
خبرنگاران از روسیه بهعنوان «دوست دوران
س��خت» ایران نام برد و اظه��ار کرد :دولت
روس��یه در دورانهای سخت کنار جمهوری
اسالمی بوده و ما با دوستان دوران سختمان
حتما معامله دیگری میکنیم.
س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه هم در
همین ماه گذش��ته بود که خاطرنشان کرد:
باوجود ش��یوع ویروس کرونا بین دو کش��ور
تماسه��ای منظم ازجمل��ه از طریق وزرای
خارجه جریان دارد.
وی تصری��ح ک��رد :روابط ایران و روس��یه
بهط��ور فعاالن��ه گس��ترش مییاب��د ک��ه
گفتوگوه��ای فش��رده و توام ب��ا اعتماد در
س��طح عال��ی در س��ال جاری حاک��ی از آن
اس��ت .سران دو کش��ور در سال جاری  4بار
با یکدیگر گفتوگوی تلفنی کردند.
تحلیلگران مس��ائل بینالملل��ی روابط دو
کش��ور ایران و روس��یه را راهبردی میدانند
و برهمی��ن اس��اس معتقدن��د باتوج��ه ب��ه
س��رعت فرآیندهای منطق��های و بینالمللی
گفتوگوهای مستمر میان ایران و روسیه هر
روز بیشتر میشود .دو کشور روابط حسنه و
بسیار گستردهای دارند ،بهطوری که سرگئی
الوروف ،وزیر خارجه روس��یه در سفر ظریف
به این کش��ور گف��ت روابط ایران و روس��یه
بهصورت تصاعدی در حال رشد است.
الروف همچنین هفته گذشته در گفتوگو
با خبرگزاریهای ایرنا و صداوس��یما با بیان
اینکه در تمامی زمینهها از کشاورزی گرفته
تا فناوری اطالعات با ایران همکاری میشود
و اگر ش��ما به آمار رس��می مبادله کاال نگاه
کنید امسال مبادله تجاری بیش از  ۲۰درصد
و در  6ماه اول امس��ال ک��ه همهگیری کرونا
تاثیرگذار بود ۸ ،درصد افزایش یافت.
وی معتق��د اس��ت مس��کو عمال ب��ا هیچ
کش��وری جز ای��ران چنین ش��اخصهایی از
هم��کاری را ندارد ،بهطوری که در ش��رایط
همهگی��ری کرونا مبادل��ه کاال افزایش یافته
و واردات م��ا از ای��ران بهمراتب س��ریعتر از
صادرات ما به جمهوری اس�لامی ایران رشد
کرده است.
در س��ال  ۲۰۱۹می�لادی توافقنامه موقت
بی��ن ای��ران و اتحادی��ه اقتص��ادی اوراس��یا
الزماالج��را ش��د ک��ه در اصل ش��رایطی را
فراه��م میکن��د تا ب��ازار بزرگ کش��ورهای
اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای کشور شما باز
شود.
به همین خاطر الزم اس��ت به ش��هروندان
جمه��وری اس�لامی ای��ران درب��اره رواب��ط
اقتصادی و تجاری با ما اطالعرسانی شود.
در راس��تای تعام�لات دو کش��ور در
زمینههای مختلف بیژن زنگنه ،وزیر نفت هم
 ۳۰آذر برای بررس��ی تازهترین تحوالت بازار
نفت راهی مسکوشد.
زنگنه در این سفر با الکساندر نواک ،معاون
نخس��توزیر روس��یه و نیکوالی شولگینوف،
وزیر ان��رژی این کش��ور دی��دار و گفتوگو
میکند.
روس��یه بهعن��وان عضو اوپکپالس س��هم
مهمی در ب��ازار نف��ت دارد؛ از این رو روابط
حس��نه دو کشور میتواند در رونق بازار نفت
ایران هم موثر باشد.
وزیران نفت و ان��رژی تولیدکنندگان عضو
و غیرعضو س��ازمان کش��ورهای صادرکننده
نفت (اوپک) موس��وم ب��ه ائتالف اوپکپالس
بهتازگی تصمیم گرفتند توافق کاهش تولید
نفت خ��ود را در ژانوی��ه  ۲۰۲۱روزانه ۵۰۰
هزار بش��که تس��هیل کنند و برای بررس��ی
تعدیل بیش��تر در ماههای آینده نشستهای
ماهانه داشته باشند.
ب��ر ای��ن اس��اس ،کاه��ش تولی��د روزانه
تولیدکنن��دگان عضو ائت�لاف اوپکپالس از
رقم  ۷میلیون و  ۷۰۰هزار بش��که با افزایش
روزانه  ۵۰۰هزار بشکهای در ژانویه  ۲۰۲۱به
 ۷میلیون و  ۲۰۰هزار بشکه میرسد.

روی خط سیاست

رهبر معظم انقالب در سخنرانی بهمناسبت سالروز والدت حضرت زینب و روز پرستار:

بررسی تحوالت بازار نفت
در سفر زنگنه به مسکو

