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آیتاهلل رئیسی در ادامه دیدار با سران کشورهای همسایه ،روز گذشته در مسکو با والدیمیر پوتین دیدار و گفتوگو کرد

مخبر در جلسه ستاد تنظیم بازار:

تا پایان سال هیچ درخواست افزایش قیمتی
بررسی نخواهد شد

دولـت

معــاون اول رئیسجمهــور روز گذشــته در جلســه ســتاد تنظیــم بــازار که به
ریاســت او برگــزار شــد ،تأکید کــرد :تا پایان ســال درخواســت هیــچ افزایش
قیمتــی در ســتاد تنظیــم بازار بررســی نخواهد شــد و دســتگاههای ذیربط با
اهتمام بیشتری در این حوزه عمل کنند.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی معاون اول رئیــس جمهور ،محمد مخبر
اضافه کرد :باید اقدامات انجام شــده ســتاد تنظیم بازار برای فراوانی اقالم،
ثبــات بــازار و جلوگیری از گرانیها تا پایان ســالجاری و بویژه در ایام نوروز و
مــاه مبارک رمضان بهصــورت ویژهتر ادامه یابد تا شــاهد هیچگونه افزایش
قیمت و گرانی در کاالهای هدف و اقالم اساسی و نیازهای مردم نباشیم.
او در عیــن حــال گفــت :بــا تالشهــا و اقدامــات دولــت عالوه بــر تأمین
اقالم اساســی مورد نیاز مردم در مرحلهای هســتیم کــه میتوانیم تبدیل به
صادرکننده و تأمینکننده نیازهای کشورهای همسایه شویم.

همکاریهای دو جانبه در حوزه زیرساخت ،انرژی ،بانکی و جهش تجارت بین دو کشور محور اصلی گفتوگوهای دو رئیسجمهور

پایگاه اطالع رسانی دولت

گروه سیاســی /نخســتین برنامه ســفر
دو روزه رئیــس جمهــور کشــورمان
به روســیه ،دیــدار بــا والدیمیــر پوتین
رئیــس جمهــور این کشــور بــود که روز
گذشــته در کاخ کرملیــن انجــام شــد؛
دیــداری صریــح و صرفاً بــا حضور دو
رئیس جمهور کــه میتواند پیامدهای
متنوعی برای دو کشــور داشــته باشــد.
بویــژه اینکــه بنابــر برخــی گزارشهــا،
رویکردهــای کالن دو کشــور در رابطــه
با مســائل جهانــی ،بویژه مناســبات با
غــرب ،یکــی از محورهــای گفتوگوی
رؤسای جمهور دو کشور بوده است.
آیــتاهلل ســیدابراهیم رئیســی روز
گذشــته درحالــی بــه دعــوت پوتین به
مسکو ســفر کرد که این ،نخستین سفر
دوجانبــه رئیس جمهور کشــورمان به
کشــوری دیگر اســت؛ آن هم کشــوری
کــه پــس از چیــن ،جمهوری اســامی
ایران درحــال بازتعریف مجدد روابط
و گسترش مناسبات با آن است.
در  5ماهــی کــه از فعالیــت دولت
سیزدهم گذشته است ،رئیس جمهور
دو ســفر داشــته اســت؛ تاجیکســتان
و ترکمنســتان کــه هــر دو باهــدف
محــوری حضور در اجالس شــانگهای
یــا ســازمان اکــو بــوده اســت .هرچنــد
آن ســفرها بیانگــر نوع نــگاه و رویکرد
دولت نســبت به همســایگان و اساســاً
شــرق جهان بوده اســت ،اما این سفر
بــه روســیه اســت کــه میتــوان از آن
بــه عنــوان نخســتین گام عینــی بــرای
تحقق رویکردهای دولت در سیاســت
خارجی و تقویت مناسبات همسایگی
دانســت .به عبــارت دیگــر ،این همان
ســفری اســت که میتوان وزن شرق را
در مناســبات سیاســت خارجــی ایران
تقویت کند.
از همیــن رو بــود که محمــد مخبر،
معــاون اول رئیس جمهور در جلســه
هیأت دولت این طور درباره این ســفر
گفت« :سفر آیتاهلل رئیسی به روسیه
یکــی از ابعاد تحول اساســی دولت در
حوزه روابط بینالملل است».
در عیــن حال ،اینکــه وزرای نفت و
اقتصاد و دارایی ،به عالوه وزیر خارجه
آیتاهلل رئیسی را در این سفر همراهی
میکننــد ،نشــان دهنده چشــماندازها
و انتظــارات اقتصــادی جمهــوری
اســامی ایــران از ایــن ســفر اســت.
برپایــه چنیــن تحــوالت و زمینههایــی
اســت کــه هــم ناظــران داخلــی و هم
تحلیلگــران خارجــی ،ســفر آیــتاهلل
رئیســی بــه روســیه را مهــم و تعییــن
کننــده ارزیابــی میکننــد؛ ســفری کــه
عالوه بر گســترش روابــط ،پایهگذاری
جدیــد روابط سیاســی و مهمتر از آن،
ریلگذاریهــای جدی برای گســترش
روابط اقتصادی مهمترین اهداف آن
ارزیابی شده است.
 ëëنقطــه عطــف ارتقــای مناســبات بــا
روسیه
آیتاهلل رئیسی بامداد روز گذشته،
پیــش از عزیمــت به مســکو ،تصویری
از چشــماندازهای این ســفر ارائه کرد.
رئیــس جمهــور در فــرودگاه مهرآبــاد
با اشــاره به اینکــه این ســفر به دعوت
رئیــس جمهــور روســیه و در راســتای
ارتقــای دیپلماســی همســایگی و
منطقهای انجام میشــود ،اظهار کرد:
ط با
بــه دنبال برقــراری و تقویــت ارتبا 
همه همسایگان بویژه کشور روسیه در
حوزههای مختلف سیاسی ،اقتصادی
و تجاری هســتیم و این ســفر میتواند
نقطــه عطفــی بــرای ارتقــا و تحکیــم
سطح مناسبات با روسیه باشد.
وی بــا بیــان اینکــه جمهــوری

اسالمی ایران ،کشوری مستقل ،مقتدر
و صاحب نفوذ در منطقه و روسیه هم
کشــوری مهم و با قدرت و دارای نفوذ
در منطقه است ،اضافه کرد :همکاری
و گفتوگوهای دو کشــور مهم و دارای
قــدرت و نفــوذ میتوانــد در ارتقــای
امنیــت منطقــه و روابــط اقتصــادی و
تجاری مؤثر باشد.
رئیس جمهــور به تقویت همکاری
تهــران و مســکو در مجامــع سیاســی و
اقتصــادی منطقــهای و بــه عضویــت
ایــران در اجــاس شــانگهای اشــاره و
اضافــه کــرد :در اجــاس شــانگهای
همکاریهــای خوبــی با همه کشــورها
بویــژه بــا روســیه خواهیــم داشــت .در
رابطه بــا مســأله اتحادیه اوراســیا هم
روســیه نقش محوری دارد و همکاری
دو کشــور در ایــن راســتا میتوانــد بــه
گامهــای مؤثــری در جهــت ارتقــای
مسائل تجاری و اقتصادی بینجامد.
آیــتاهلل رئیســی بــا بیــان اینکــه
ایــران و روســیه از منافــع مشــترک
برخوردارنــد ،گفــت :وجــود منافــع
مشــترک و تعاملــی بیــن تهــران و
مســکو در منطقه ،امنیتســاز اســت و
جلوی یکجانبهگرایی در دنیا را خواهد
گرفــت .همچنیــن تعامــل و همکاری
متقابل دو کشور میتواند در وضعیت
منطقــهای و بینالمللــی تأثیرگــذار
باشد.
رئیــس جمهــور با اشــاره بــه وجود
ظرفیتهــای گســترده همــکاری بین
تهران و مســکو در بخشهای مختلف
سیاســی ،اقتصــادی و انــرژی ،تصریح
کرد :ســطح کنونی همــکاری تجاری و
اقتصــادی برای هیچکدام از دو کشــور
رضایتبخــش نیســت و الزم اســت
ارتقــا یافته و به ســطح بســیار باالتری
برســد و امیدواریــم ایــن ســفر بتوانــد
در جهــت تأمیــن منافــع مشــترک دو
کشور که در عرصه منطقهای و جهانی
تأثیرگــذار اســت ،گام مؤثــری را بــه
همراه خود داشته باشد.
 ëëدیدار گرم دو رئیس جمهور
آیــتاهلل رئیســی در بــدو ورود بــه
فــرودگاه «وونکــووا» مســکو از ســوی
«نیکــوالی شــولگینوف» وزیــر انــرژی
روســیه و رئیــس کمیســیون مشــترک
همکاریهــای اقتصــادی ایــران و
روســیه و «ایگــور مارگولــوف» معــاون
وزیرخارجــه این کشــور مورد اســتقبال
قرار گرفت .در مراســم اســتقبال ،پس
از نواخته شــدن ســرود ملی دو کشــور،
آیــتاهلل رئیســی از یــگان تشــریفات
مستقر در میدان سان دید .پس از آن،
آیــتاهلل رئیســی در نخســتین برنامه
این سفر دو روزه ،در مسکو با والدیمیر
پوتیــن رئیــس جمهــور فدراســیون
روسیه در مسکو دیدار و گفتوگو کرد.
همـکاریهـــــــای دوجانبــــــــــه در
عرصههای مختلف زیرســاختی بویژه
کریــدور شــمال -جنــوب ،همــکاری
در عرصــه انــرژی و بانکــی و جهــش
تجارت بین دوکشــور محورهای اصلی
گفتوگــوی رؤســای جمهــور ایــران و
روسیه بود.
آیــتاهلل رئیســی در ایــن دیــدار بــا
اشــاره بــه نقــش تأثیرگــذار دو قــدرت
ایــران و روســیه در منطقــه و جهــان
گفــت :هیچ محدودیتی برای توســعه
روابــط بــا روســیه نداریــم و روابــط
ممتاز تهران-مســکو در تراز مناسبات
راهبــردی اســت و ارتقــا نیــز خواهــد
یافت.
رئیــس جمهــور ،ادراک مشــترک
دو کشــور در مســائل منطقــهای و
بینالمللی را زمینهســاز همکاریهای

ورود آیت اهلل رئیسی به محل دیدار با رئیس جمهور روسیه

گفت وگوی دوجانبه رئیسی  -پوتین در کاخ کرملین

مشــترک خوانــد و گفت :روابــط ایران
و روســیه در مسیر مناســبات راهبردی
قــرار دارد .رئیســی تعامــل حداکثــری
بــا کشــورهای همســایه و همپیمان را
جــزو اولویتهــای سیاســت خارجــی
جمهــوری اســامی ایــران توصیــف
و اظهارکــرد :تقویــت همکاریهــای
دوجانبه ایران و روســیه ،موجب رونق
اقتصــاد دو کشــور و باعــث افزایــش
امنیت منطقه و جهان خواهد شد.
رئیــس جمهــور بــا تأکیــد بــر اینکه
همکاری ایران با دولتهای مســتقل،
فــارغ از تحوالت بینالمللی گســترش
مییابــد ،مبارزه با تروریســم و قاچاق
ســازمان یافتــه مــواد مخــدر را از
محورهای همکاری مشــترک دانست
و گفــت :تجربــه موفق همــکاری علیه
تروریسم در ســوریه میتواند در قفقاز
و افغانستان هم به کار گرفته شود.
رئیــس جمهــور بــا تأکیــد بــر
تغییرناپذیــری مرزهــا در قفقــاز و
حاکمیت ملــی و ژئوپلیتیــک منطقه،
بــه ضــرورت همــکاری بــرای توســعه

اقتصــادی منطقه اشــاره کــرد و گفت:
نفــوذ ناتــو بــا هــر پوششــی در قفقاز و
آســیای مرکــزی تهدیــد کننــده منافع
مشترک کشورهای مستقل است.
آیــتاهلل رئیســی تنهــا راه ثبــات
و امنیــت پایــدار در افغانســتان را
تشــکیل دولــت فراگیر با حضــور همه
اقــوام و گروههــا دانســت و خطــاب به
همتــای روس گفــت :مــا از  ۴۰ســال
گذشــته همانند شــما در برابــر امریکا
ایستادهایم.
رئیســی ،همــکاری ایــران و روســیه
در مبارزه با تروریســم در سوریه را یک
تجربــه موفــق خوانــد و ضمــن تأکیــد
بر حفــظ تمامیت ارزی ســوریه گفت:
حاکمیــت کامــل دولــت مرکــزی بــر
همه ســرزمین و مرزهــای بینالمللی
ســوریه ،تنهــا راه تأمیــن امنیــت در
سوریه است و چرخه باطل جابهجایی
اشــغالگر بــا تروریســت و بالعکس در
سوریه باید متوقف شود.
رئیــس جمهــور رونــد آســتانه
را چهارچــوب مناســبی بــرای حــل

گالوپ :مردم ایران نسبت به سالهای گذشته احساس امنیت بیشتری میکنند
یکــی از گزارشهایــی کــه وضعیــت
امنیــت و قانون در کشــورها را تصویر
میکنــد ،گــزارش شــاخص نظــم و
قانــون ()Law and Order Index
مؤسســه نظرســنجی گالــوپ اســت.
این مؤسســه در قالب چهار پرســش
احساس امنیت فردی و تجربه جرم
و اجــرای قانــون را در ســطح جهانی
هر ساله مورد سنجش قرار میدهد.
بــه گــزارش مرکــز افکارســنجی
ایســپا ،چهار پرســش عبارتند از؛ «آیا
بــه پلیس محلی و شــهری کــه در آن

زندگی میکنید اعتماد دارید؟»« ،آیا
هنگام قدم زدن در شب به تنهایی در
شــهر یا ناحیهای که زندگی میکنید،
احســاس امنیــت میکنیــد؟»« ،طی
 ۱۲مــاه گذشــته پول یا دارایی شــما یا
یکــی از اعضــای خانــواده به ســرقت
رفته اســت؟» و «طی  ۱۲ماه گذشــته
از ســوی افــراد دیگــر مــورد حملــه و
ضرب و شــتم قرار گرفتهاید؟» پاسخ
به این ســؤاالت در قالــب گزینه «بله
یا خیر» طراحی شــده است .گزارش
جهانــی نظــم و قانــون  ۲۰۲۱گالوپ،

اقامه نماز رئیس جمهور در حاشیه گفت وگوی سران ایران و روسیه
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مخبر همچنین هوشمندسازی شبکه توزیع و خدمات را تنها راه مبارزه با
فساد ،شفافیت اطالعات و قطع شدن واسطهگری در کشور برشمرد.
در این جلســه مقرر شد در راستای حمایت و حل مشکالت کامیونداران
و شــرکتهای حملونقل جادهای ،سیاســتگذاریها و برنامهریزیهای الزم
در جهــت تأمین و توزیع لــوازم یدکی ،روغن موتور دیزلی با قیمت کارخانه،
تأمین الســتیک سنگین و نیمه ســنگین با کیفیت و قیمت مصوب و تسهیل
و تســریع در نوســازی ناوگان حملونقل جادهای کشور اتخاذ شود .همچنین
مقــرر شــد بــا افزایــش ظرفیت شــبکه توزیــع هوشــمند و همچنیــن مراکز و
میادین میوه و ترهبار تا پایان سالجاری اقالم مورد نیاز مردم در سریعترین
زمان و آسانترین راه به دست مردم برسد.
ëëســفر آیتاهلل رئیسی یکی از ابعاد تحول اساســی در حوزه روابط بینالملل
است
مخبر در جلسه روز گذشته هیأت دولت نیز سفر آیتاهلل رئیسی به کشور
روســیه را دارای اهمیــت بســیار زیادی دانســت و گفت :در حــال حاضر یک
تحول اساســی در مناسبات بینالمللی در این دولت اتفاق افتاد و البته سفر
آیــتاهلل رئیســی به روســیه هم یکی از ابعاد تحول اساســی دولــت در حوزه
روابط بینالملل اســت .وی با اشــاره به درخواســتهای متعدد برای ســفر
مســئوالن ایرانــی به ســایر کشــورها ،ادامــه داد :در حــال حاضر مناســبات با
همســایگان بســیار خوب پیش میرود .مخبر همچنین با اشاره به روز هوای
پــاک و لــزوم توجه جدی به این موضوع گفت :مردم باید بدانند که موضوع
محیطزیســت برای مســئوالن دارای اهمیت اســت و همواره به این مســائل
توجه جدی میشود.
ëëتأکید مخبر بر حمایت همه جانبه از محیطبانان
معــاون اول رئیــس جمهــور عصر روز گذشــته نیــز ،همزمان بــا روز ملی
هــوای پاک ،طی ســخنانی در مراســم رونمایــی و افتتــاح از پروژههای فنی و
فرهنگی ســازمان حفاظت محیط زیســت ،با تأکید بر ایــن موضوع که نباید
نســبت به مسائل محیط زیســتی بیتوجهی صورت گیرد ،گفت :هر گونه کم
کاری در حوزه مسائل زیست محیطی ظلم به ما و آیندگان است.
همت عمومی دانست
مخبر ،حل مســائل زیست محیطی را نیازمند یک ّ
و افزود :مردم باید در حوزههای نظارتی به کمک دستگاههای مسئول بیایند
چرا که دایره فعالیت و مسائل مربوط به محیط زیست همه جغرافیای کشور
را در بر میگیرد و بســیار گســترده است .معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر
حمایت همه جانبه از محیطبانان گفت :الزم اســت که مجلس ،دولت و قوه
قضائیــه به هــر طریق ممکن از حافظان محیط زیســت حمایــت کنند لذا بر
همین اساس قانون دفاع از محیطبانان باید زودتر به سرانجام برسد و ما هم
این موضوع را در دولت دنبال میکنیم .مخبر با تأکید بر اینکه اجازه نخواهیم
داد هیــچ پــروژهای در کشــور بــدون در نظــر گرفتــن مســائل محیــط زیســتی
اجــرا شــود ،اضافه کرد :بخش عمــدهای از آلودگی هوا مربــوط به خودروها و
موتورسیکلتهاســت که در حال چارهاندیشی برای اینموضوع هستیم .وی
با اشاره به اهمیت موضوع دولت الکترونیک و نقش آن در موضوع حفاظت
از محیط زیســت و کاهش آلودگی هوا ،گفت :همه دســتگاههای مســئول باید
بــا تالش مجدانه مســیر توســعه و تکمیل دولــت الکترونیک را دنبــال کنند.
در مراســم امروز «ســامانه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک»« ،اتصال ســه
ایســتگاه پایش کیفی هوای متعلق به منطقه ویژه عســلویه به ســامانه پایش
کیفــی هوای کشــور موضــوع ماده  ۲۰و  ۲۱آییــن نامه اجرایــی کاهش و کنترل
آلودگیها – ماده  ۳قانون هوای پاک»« ،اتصال سیستمهای پایش لحظهای
آالیندگی دودکش و پســاب صنایع به سامانه جامع محیط زیست تبصره سه
مــاده  ۱۱قانون هــوای پاک»« ،ســامانه معاینه فنی موتورخانههــا با همکاری
ســازمان ملی اســتاندارد ماده  ۱۷قانون هوای پاک» رونمایی شــد .همچنین
در این مراســم عالوه بر افتتاح برنامه رادیویی «پیام طبیعت» برای افزایش
ســواد محیــط زیســتی و ارتقــای فرهنــگ عمومی از  ۹عنــوان کتــاب در حوزه
آموزش تخصصی تشــکلهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد و همچنین
سامانه جامع مدیریت پسماندها رونمایی شد.

در مسیر روابط راهبردی

حاصل یافتههای پاســخ افراد نمونه
بــه پرســشهای مذکــور اســت .ایــن
پاســخها از ۱۲۰هــزار نمونــه از ۱۱۵
کشــور جمعآوری شــده اســت .افراد
بــاالی  ۱۵ســال جمعیــت آمــاری
نظرســنجی را تشکیل می دهند که با
آنها مصاحبه شده است.
گالوپ پاســخهای مثبــت (یعنی
گزینــه بلــه) بــه چهــار پرســش را
اســتاندارد کــرده و در بــازه صفــر تــا
صد ( ۱۱۵ ،)۰-۱۰۰کشور را رتبهبندی
کــرده اســت .از هــر  ۱۰نفــر ۷ ،نفر در

سراســر جهــان (در ســال  )۲۰۲۰از
اینکه در شــب در محله زندگیشان،
به تنهایی در یک خیابان قدم بزنند،
احساس امنیت میکنند.
مطابــق بــا نتایج این نظرســنجی
 ۷۲درصــد مــردم جهــان بــه پلیــس
محلیشــان اعتمــاد دارنــد .در ایــن
نظرســنجی  ۱۳درصــد مــردم عنوان
داشــتهاند پــول یــا اموالــی از آنــان یا
اقوامشــان به ســرقت رفته اســت و ۶
درصد نیز گفتهاند در این مدت مورد
تعرض و ضرب و شتم قرار گرفتهاند.

دیپلماتیــک مســأله ســوریه توصیــف
کرد.
در ایــن دیدار طرفیــن تأکید کردند
کــه مشــکل اصلــی جهــان ،دوری از
معنویت است.
ëëپیام پوتین به رهبر انقالب
همچنین در آغاز نشســت مشترک
رؤســای جمهــوری ایــران و روســیه،
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه
از آیــتاهلل رئیســی ،رئیــس جمهوری
کشــورمان برای پذیرش سفر به مسکو
بــا وجــود شــرایط همهگیری کرونــا ،با
توجــه بــه اهمیــت مرحلــه فعلــی در
روابط بینالملل تشکر کرد.
پوتیــن بیان کــرد :از زمــان تحلیف
جنابعالی ،ما در تماس دائم هستیم
امــا در هــر صــورت ویدیوکنفرانــس یا
تمــاس تلفنــی نمیتواند جــای دیدار
حضوری را بگیــرد .میتوانیم بگوییم
دستور کار وسیعی را پیش رو داریم.
رئیس جمهور روسیه تصریح کرد:
از شــما خواهــش میکنــم که ســام و
بهتریــن آرزوی ســامتی را از طــرف

مــن خدمت رهبر معظــم ایران آقای
خامنهای منتقل کنید.
پوتیــن گفــت :حمایتهــای ایــران
و روســیه بــه عبــور از تهدیدهــای
تروریستی در خاک سوریه کمک کرده
است.
رئیــس جمهور روســیه اظهــار کرد:
همــکاری در ســازمانهای منطقــهای
ماننــد پیمــان شــانگهای ،گامهــای
مؤثــری را میتوانــد در بخشهــای
مختلف بین کشورها و همچنین ایران
و روسیه بردارد.
حضــور و ســخنرانی در نشســت
عمومــی مجلــس دومــا  ،دیــدار بــا
ایرانیــان مقیــم روســیه و نشســت
هماندیشــی بــا فعــاالن اقتصــادی
روس ،بخشــی از برنامههــای رئیــس
جمهــور در ایــن ســفر دو روزه خواهــد
بود.
 ëëهمکاریهای ممتاز ایران و روسیه
وزیــر امــور خارجه کشــورمان عصر
دیــروز در پایان دیدار رؤســای جمهور
ایــران و روســیه ،تأکیــد کــرد کــه در
فصل نویــن مناســبات ،همکاریهای
ممتــاز رقــم خواهــد خــورد .حســین
امیرعبداللهیــان در«توئیتر» نوشــت:
«در دیــدار مهــم ،صمیمانه و طوالنی
مــدت دکتــر رئیســی و پوتیــن در
کرملین ،مناســبات تهران و مســکو در
مســیر جدیــد ،متنــوع و پرشــتاب قرار
گرفــت .در فصــل نویــن مناســبات،
همکاریهــای ممتــاز رقــم خواهــد
خــورد .رؤســای دوکشــور بــر ترســیم
نقشــه راه بلنــد مــدت توافــق کردنــد.
جهــان آینده بر پایــه چندجانبه گرایی
میچرخد».
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شــاخص در ســال  ۲۰۱۷برابر  ،۸۵در
ســال  ۲۰۱۸برابــر  ،۸۲در ســال ۲۰۱۹
برابــر  ۸۰و در ســال  ۲۰۲۰برابــر  ۸۱از
 ۱۰۰گزارش شده است.

