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کاهش قیمتها در برخی کاالها مشهود است

معــاون صنایــع عمومــی وزارت صنعــت ،معدن و تجــارت با بیــان اینکه
تصمیــم بر این اســت تصدیگــری وزارتخانه به صفر برســد ،گفت :کاهش
قیمتها در برخی کاالها مشهود است و از این به بعد معلوم خواهد شد که
تولیدکننده با چه قیمتی کاالی خود را در اختیار توزیعکننده قرار میدهد.
به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،محمدمهدی برادران در نشست
تکریم و معارفه مدیرکل دفتر صنایع غذا و داروی معاونت صنایع عمومی
وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت که با حضــور نمایندگان بخش خصوصی
فعال در حوزه غذا و دارو برگزار شــد ،اظهار داشــت :تصدیگری باید به صفر
برســد و ایــن مهــم را از حــوزه غذا و دارو شــروع میکنیــم .وی با بیــان اینکه
میتوانیــم با توجه به عملکردها ،اقدام بــه امتیازدهی و تعیین رتبه فعاالن
کنیم ،ادام ه داد :برای باالتر بردن شاخصهای کیفیت دنبال مدیریت بهینه
هســتیم .ارتبــاط بــا ارباب رجوع بایــد قطع شــود و دیگر پاســخگوی واحدها
نخواهیم بود و این مهم را همانطور که اشــاره شــد از حوزه غذا و دارو شروع
میکنیم ،چراکه کار ما سیاستگذاری و پایش خواهد بود.

تنظیم چهارچوب همکاریهای بلندمدت نفتی و گازی میان ایران و روسیه
گــروه اقتصــادی  /تفاهمنامههــا و
توافقنامههایــی در ســفر هفتــه اخیــر
رئیسجمهــور و هیأت همــراه وی به
مسکو ،در زمینه انرژی به امضا رسید
کــه مطلعــان دربــاره آن میگوینــد
بواســطه ایــن توافقهــا و تفاهمهــا
حتــی دســتاوردهای ایــن ســفر بیش
از انتظارهــا بــود .همانطــور که جواد
اوجــی ،وزیــر نفــت نیز میگویــد« :در
ســفر به روســیه مالقاتهــای متعدد
و فشــردهای با معــاون نخســتوزیر،
وزیــر انــرژی و مدیــران ارشــد بخــش
خصوصــی توانمنــد روســیه در حوزه
نفت و گاز برای توسعه همکاریهای
مشترک برگزار شد .به لطف خداوند،
در ایــن مذاکــرات تصمیمهــای
مهمــی گرفته شــد و اســناد مهمی به
امضــای طرفیــن رســید .ایــن ،یکی از
پربارترین ســفرها بود و بســیار بیشــتر
از آنچه انتظار داشتیم ،حاصل شد».
ســیدابراهیم رئیســی ،رئیسجمهــور
نیــز بامــداد جمعه (یکــم بهمنماه)
در بازگشت از سفر روسیه ،در راستای
تشــریح دســتاوردهای ایــن ســفر بــه
توافقهــای خــوب صــورت گرفتــه
بیــن وزیــر نفــت ایــران و مقامــات و
شــرکتهای روســی بــرای توســعه
میدانهــای نفت و گاز اشــاره کرد .به
گفتــه مســئوالن مــردم نیــز بــهزودی
ثمرات توافقها با روسیه را میبینند.
امــا این توافقهــا و تفاهمها چه بود و
جــدا از مســأله چســبندگی اقتصادی
ایران و روســیه ،چــه تأثیری بــر آینده
صنعــت نفــت و گاز ایــران خواهــد
گذاشت؟
ëëشکلگیری همکاریهای بلندمدت
معــاون امور بینالملــل و بازرگانی
وزیر نفــت در خصوص دســتاوردهای
ســفر رئیسجمهــور و وزیــر نفــت
-رئیــس ایرانــی کمیســیون مشــترک

ایــران و روســیه -میگویــد« :این ســفر
دســتاوردهای قابل توجهی داشت که
در مجموع مثبت ارزیابی میشود».
احمــد اســدزاده بــه «ایــران»
میگویــد« :در نتیجــه آن ،چهارچوبی
برای همکاریهای بلندمدت و عمیق
طرفیــن (ایــران و روســیه) در بخــش
نفت و گاز شــکل گرفت ».معاون امور
بینالملــل و بازرگانــی وزیــر نفــت از
تشــریح جزئیــات قراردادها خودداری
کــرد و بیــان آن را در شــرایط کنونــی
به صــاح کشــور ندانســت  ،امــا گفت
بــزودی مــردم نتیجــه توافقنامــه ها و
تفاهمنامــه هــای منعقــد شــده بیــن
ایــران و روســیه را در اقتصاد مشــاهده
خواهنــد کــرد .در ایــن خصــوص علی
بهــادری جهرمــی ،ســخنگوی دولــت
نیز اخیراً گفته بود« :در شــرایط جنگ
اقتصادی انتشار جزئیات قراردادها به
صالح نیست».

ëëتوافــق و تفاهمهــای نفتــی و گازی
ایران و روسیه
لیســت توافــق و تفاهمهای نفتی و
گازی امضا شده میان ایران و روسیه از
توســعه میادین نفتــی و گازی تا بحث
ســوآپ نفت و گاز را شــامل میشــود.
آنطــور کــه مقامــات آگاه میگوینــد
مــواردی ماننــد توســعه میادیــن،
ازدیاد برداشــت نفــت و گاز و افزایش
ضریــب بازیافــت نفت خــام ،تجارت
نفــت و گاز و ســوآپ ،تولیــد مشــترک
تجهیــزات پیشــرفته ( )high-techو
انتقــال تکنولــوژی هــم قــرارداد و هم
تفاهمهایــی انجام شــده اســت که در
انتشــار جزئیــات آن محدودیت وجود
دارد .خبرگــزاری تــاس روســیه نیــز در
این باره مینویسد« :طرفهای روسی
و ایرانی بر ســر مشــارکت شــرکتهای
روس در پروژههای نفت و گاز ایران به
توافقهایی دست یافتهاند و قراردادها

و تفاهمنامههایــی را در این باره امضا
کردهانــد ».در خصوص دســتاوردهای
ایــن ســفر ،وزیر نفت نیز پــس از دیدار
با مقامات روس و مدیران شرکتهای
روســی بیان کرده بود« :جلسات بسیار
فشــرده و متعددی با مقامهای ارشــد
روســیه ،معــاون نخســتوزیر ،وزیــر
انــرژی روســیه ،همچنین شــرکتهای
توانمند روســیه داشــتیم .خوشبختانه
وزارت نفت در مجموعه چهار شرکت
اصلی از قبل برنامه جامع و نقشــهراه
کاملــی را تدارک و پروژههای مختلفی
در حــوز ه توســعه میدانهــای نفتــی
و گازی ،احــداث پتروپاالیشــگاهها،
واحدهــای الانجی و انتقــال فناوری
بویــژه بــرای ازدیــاد برداشــت از
میدانهــای نفتــی و گازی آمــاده کرده
بود که به دولتمردان روســی ارائه شد.
در یکی دو ماه گذشــته با شــرکتهای
توانمنــد روســی ،مذاکــرات متعــددی
صورت گرفت که در جلسات این سفر
برخــی از آن مذاکــرات بــه توافقهای
بســیار مهمــی منجــر شــد .بعضــی از
تفاهمنامههایی که در این ســفر امضا
شــد ،قطعاً میتواند تأثیر بســزایی در
صنعت نفت داشــته باشــد ،چراکه دو
کشــور ایران و روســیه در عرصه انرژی
در جهــان بازیگــران قــوی هســتند و با
ظرفیتهایــی کــه در صنعــت نفــت
داریم و توانمندی شرکتهای روسی،
این همکاری با مشارکت فعال بهطور
قطــع تأثیــر گســتردهای بــرای کشــور
دارد».
اوجی گفته بود« :در این سفر بحث
ســوآپ گازی روســیه از خــاک ایــران
مطــرح شــد .در ماههای اخیر ســوآپ
گازی از ترکمنســتان بــه آذربایجــان
از خــاک ایــران محقق شــد کــه همین
پیشــنهاد به طرف روس برای ســوآپ
گاز ایــن کشــور از آذربایجــان به جنوب
ایران بهمنظور صادرات مطرح شد که

آنچه میتوان در خصوص دســتاوردهای بخش نفت و گاز
ســفر رئیسجمهور و وزیر نفت به مسکو عنوان کرد (که در
برخــی از زمینههــا اســنادی نیز امضا شــد) در  5مــورد ذیل
خالصهمیشود:
 .راههای گسترش مناسبات اقتصادی ،رفع موانع بانکی،
گمرکی و زیرساختی ،تقویت همکاری تهران و مسکو در
حوزه نفت و انرژی و ســرمایهگذاری مشــترک در طرحهای
زیربنایی انرژی مورد بررسی قرار گرفت
 .نقشه جامع و کامل همکاری با روسیه که از سوی ایران
در بخش باالدســت (توســعه میدانهای نفت و گاز)،
بخش پاییندســت (توسعه پتروپاالیشگاهها و پتروشیمی)
همچنین انتقال تجهیزات و فناوری راهبردی صنعت نفت
تدوین شده بود ،مورد تأکید قرار گرفت

برش

وزیــر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به کاهش نســبت جوانان به
ســالمندان در کشــور ،گفت :سیاســتهای تشــویقی افزایش جمعیت،
تسریع و اجرایی میشود.به گزارش وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
حجــتاهلل عبدالملکــی در یازدهمین جلســه شــورای ملی ســالمندان
کشــور ،یکــی از نگرانیهــای اصلی کشــور در ســالهای آینــده را کاهش
نسبت جوانان به سالمندان و بسته شدن پنجره جمعیتی برشمرد.
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی خاطرنشــانکرد :پیشــگیری از
بسته شدن پنجره و سالمندی جمعیت و مراقبت از سالمندان جامعه
باید دو راهبرد اصلی در کشــور باشــد که البته وظیفه تخصصی شــورای
ملــی ســالمندان ،پیگیری موضــوع دوم اســت.وی گفت :بایــد مراقب
سالمندی جمعیت در کشــور باشیم ،نرخ پیری جمعیت ایران بشدت
و سرعت در حال افزایش است و این روند باید با سیاستگذاری مناسب
اصــاح شــود.عبدالملکی اضافهکــرد :همه ارکان کشــور باید در مســیر
افزایــش جمعیــت حرکت کنند تا مانع بســته شــدن پنجــره جمعیتی
ایــران شــوند.وی در ادامــه ،با اشــاره به جمعیــت حــدود  ۹میلیون نفر
ســالمند در جامعه ،بر پیگیری و رسیدگی وضعیت اقتصاد سالمندان،
درمان و بیمه تکمیلی سالمندان تأکید کرد.

اخبــــار

تسریع سیاستهای تشویقی افزایش جمعیت

editorial@irannewspaper.ir

توگو با «ایران» از دستاوردهای سفر مقامات کشور به روسیه خبر داد
معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت در گف 

استفاده از ظرفیت کشورها برای صادرات کشاورزی

وزیر جهاد کشــاورزی بر لزوم استفاده از ظرفیت کشورها برای صادرات
محصــوالت کشــاورزی تأکیــد کرد.بــه گــزارش وزارت جهاد کشــاورزی،
ســید جواد ســاداتینژاد در نخستین جلســه قرارگاه دیپلماسی غذایی،
با اشــاره به اهمیت ایجاد توازن در صادرات و واردات بخش کشاورزی،
افــزود :بایــد از ظرفیــت کشــورها برای صــادرات محصوالت کشــاورزی
استفاده کرد تا وابستگی امنیتی که ارتباط مستقیمی با وابستگی غذایی
دارد ،ایجاد شــود.وی خواستار بررســی تخصصی مشکالت صادرات به
کشــورهای مختلــف شــد و ادامه داد :الزم اســت جلســات تخصصی با
حضور بخش خصوصی و نمایندگان برگزار شــود تا مشکالت صادرات
بهصورت ریشهای شناسایی شود.

http://irannewspaper.ir
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میتــوان ایــن گاز را در قالب الانجی
بــه هــر نقطــهای در جهــان صــادر
کرد ».کارشناســان بر ایــن باورند که با
توجه به نقش و جایگاه کشــور روســیه
بهعنــوان یکــی از مهمتریــن عرضــه
کننــدگان نفــت و گاز در جهــان کــه در
خیلــی از مــوارد تکنولــوژی و ســرمایه
الزم را نیــز در اختیــار دارد توســعه و
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 .ایران با توجه به زیرساختهای موجود آمادگی خود
را برای تجارت و ســوآپ گاز از روســیه به ایران و دیگر
کشــورهای همســایه اعالم کرد ،همچنین پیشنهادهایی در
زمینه تبدیل گاز به الانجی و صادرات در قالب آن ارائه شد
 .مقــرر شــد از تــوان شــرکتهای روســی در ســاخت
تجهیــزات و انتقــال فناوری اســتفاده شــود ،همچنین
پیشــنهاد شــد شــرکتهای دو کشــور بــا تأســیس کارخانــه
مشــترک در ایران و تولید تجهیــزات ،افزون بر اســتفاده در
ایران ،آن را صادر کنند.
 .ســرانجام چند ســند مهم بــا روسها برای توســعه
میدانهای نفت و گاز ،پتروپاالیشگاه و انتقال فناوری
امضا شد که وزیر نفت معتقد است مردم آثار این توافقها
را بهزودی می بینند
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تقویــت همکاریهــای مشــترک در
حــوزه انــرژی بیــن ایــران و روســیه،
یــک ضــرورت جــدی اســت .البتــه در
ســال  2001قرارداد همــکاری میان دو
کشــور ایــران و روســیه در مســکو امضا
شــده بود که تاکنــون در چندین نوبت
تمدید شــده است .در ســالهای اخیر
نیــز تفاهمهــا و توافقهایــی میــان دو

کشور (شرکتهای نفتی) شکل گرفت
و همکاریهایــی نیــز رقــم خــورد ؛ اما
بــا توجــه بــه گذشــت زمــان و تغییــر
دولتهــا و همچنیــن افزایش ســطح
روابــط دو کشــور ،الزم بــود کــه متــن و
شــرایط ایــن توافقنامهها نیز بــه روز و
حتــی همکاریها تقویت شــود .اکنون
این روند شکل گرفته است.

