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اخبار

پرداخت سریع خسارت بیمه البرز
به بیمهشدگان سیلزده

به گزارش روابطعمومی بیمه البرز،
تمامی شعبههای این شرکت در استانهای
آسیبدیده از سیل از همان ساعات اولیه
آمادگی کامل خود را به منظور رسیدگی به
پروندههای خسارت بیمهگزاران اعالم کردند و
اکیپهای کارشناسی بیمه البرز در پنج استان
مذکور در کوتاهترین زمان ممکن و به صورت
شبانهروزی برای ارزیابی و پرداخت خسارت
ناشی از سیل در مناطق آسیبدیده حضور
یافتند.
بر این اساس ،در مجموع بیش از 350
فقره پرونده خسارت به مبلغ  43میلیارد
ریال تشکیل و بررسی شده است که تا کنون
خسارت تمامی پروندههایی که مدارک آنها
تکمیل و بررسی آنها پایان یافته پرداخت شده
است.
همچنین پس از وقوع سیل در استانهای
مذکور ،کمکهاى کاالیى شرکت بیمه البرز به
آسیبدیدگان سیل شامل یکهزار بسته اقالم
بهداشتی و همچنین بستههای مواد غذایی و
وسایل گرمایشی با همکارى ستاد بحران بین
هموطنان آسیبدیده از سیل توزیع شد.

اخبار

طرحی که اما و اگرهای بسیاری را به دنبال داشت

آیین کلنگزنی مرکز اورژانس
هوایی شهرکرد با حمایت مالی
5میلیارد ریالی بانک رفاه

در راستای مسئولیتهای اجتماعی و
به منظور امدادرسانی به مناطق محروم و
صعبالعبور استان چهارمحال و بختیاری،
کلنگ احداث مرکز اورژانس هوایی شهرکرد با
حمایت مالی  5میلیارد ریالی بانک رفاه به زمین
زده شد.
به گزارش روابطعمومی بانک رفاه کارگران،
شیرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و نماینده
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در
استان ،در آیین احداث این مرکز که با حضور
رحمتیمنفرد مدیر شعب بانک رفاه استان،
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،مدیران
ارشد استانی ،مجمع خیرین سالمت استان،
مشاور استاندار و مدیرکل روابطعمومی
استانداری چهارمحال و بختیاری برگزار شد،
ضمن قدردانی از بانک رفاه کارگران به منظور
تخصیص  5میلیارد ریال اعتبار به این مهم،
مشارکت این بانک در ساخت مرکز اورژانس
هوایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد را بسیار
حائز اهمیت و ارزشمند برشمرد و گفت :این
اقدام بانک رفاه به منظور کاهش حوادث و
سرعت بخشیدن به عملیات امداد اورژانس
هوایی و در پی حادثه سقوط بالگرد اورژانس
دانشگاه علوم پزشکی در جریان عملیات نجات
یکی از اهالی روستای دهدلی واقع در منطقه
صعبالعبور استان صورت گرفته است که در
نوع خود بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

بازاروسرمایه
هدایای اینترنتی همراه اول
در «دوشنبهسوری» خردادماه

فرمول حاشیهساز قیمتگذاری خودرو
به گزارش مهر ،قیمتگذاری خودرو براساس
حاشیه بازار از جمله طرحهایی بود که پیش از اجرا،
اما و اگرهای بسیاری را به دنبال داشت .چرا که به
دلیل بازار انحصاری خودرو ،بسیاری از کارشناسان
این صنعت بر این باور بودند که حاشیه بازار را
هم خود خودروسازان تعیین میکنند و بنابراین،
این فرمول قیمتگذاری چالشهای زیادی را ایجاد
خواهد کرد و عمال ً به ضرر مصرفکنندگان تمام
خواهد شد.
نکته حائز اهمیت این است که بازار خودروی
ایران شکل و شمایل خاص خود را دارد و این
مصرفکنندگان نیستند که در آن ،صاحب حق
هستند ،بلکه به بهانه حمایت از این صنعت،
همواره اجحاف زیادی به مصرف کنندگان شده
و در نهایت ،کار به نحوی پیش رفته که خواسته
خودروسازان به کرسی نشسته است و خریداران
خودرو مکلف بوده و هستند هر آنچه را که
خودروسازان و البته سیاستگذار تصمیم میگیرد
و تحمیل میکند ،بپذیرند.
تداوم حاشیهسازی فرمول قیمتگذاری
داستان قیمتگذاری خودرو بر اساس حاشیه
بازار نیز از جمله طرحهایی است که علیرغم
مخالفتهای شدید کارشناسی که در برابر اجرای
آن وجود داشت ،به خواست خودروسازان و
به اصرار وزارت صنعت به کرسی نشست.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت یکتنه مقابل
مخالفتهای کارشناسی ایستاد و تالش کرد
تا این خواسته خودروسازان مبنی بر خروج
قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت عملیاتی
شود و خودروسازان خودشان نرخ را تعیین کنند.
به عبارت دیگر ،خواسته خودروسازان این بود که
بتوانند قیمت خودرو را آزاد کنند؛ البته قولهایی
هم داده بودند مبنی بر اینکه با آزادسازی ،قیمت
بازار متعادل خواهد شد و سود ناشی از افزایش
احتمالی قیمت ،به چرخه تولید باز خواهد گشت؛
وعدههایی که مردم و کارشناسان میگویند محقق
نشده است .نکته حائز اهمیت در این میان،
مقاومت شدید وزارت صنعت و خودروسازان
با بازگشت قیمتگذاری به شورای رقابت است
که طبق طرح مجلس قرار است که دوباره همان
مکانیزم قبلی فعال شده و جلوی اجحاف بیش از
پیش به مصرفکنندگان گرفته شود .در این میان
حتی برخی از کارشناسان صنعت خودرو بر این
باورند که وزارت صنعت ،معدن و تجارت آن قدر
در این حوزه به خودروسازان باج داده است که باید
به نوعی مدیریت وزارت صنعت را به خودروسازان
داد تا بلکه خیال همه راحت شود.
فروشهای سال گذشته خودروسازان نیز
همچنان حاشیهساز است و علیرغم اینکه نرخ
چندباره افزایش یافته ،اما باز هم سودای افزایش
قیمت در سر خودروسازان وجود دارد و البته بازار
هم همچنان یله و رها بدون نظارت وزارت صنعت،

اگرچه از همان ابتدای کار ،قیمتگذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار مورد نقد جدی قرار داشت و برخی بر این باور بودند که اجرای آن ،خود عامل
برهمریختن بازار خواهد شد ،اما با اصرار این طرح اجرا شد.

فروشهای
سال گذشته
خودروسازان
نیزهمچنان
حاشیهسازاست
و علیرغم اینکه
نرخ چندباره
افزایش یافته ،اما
باز هم سودای
افزایش قیمت در
سر خودروسازان
وجود دارد
معدن و تجارت به راه خود ادامه میدهد .در
عین حال ،خودروسازان هر روز پرتوقعتر از دیروز
روانه وزارت صنعت ،معدن و تجارت هستند و از
معاونت تولید تقاضا دارند تا خواستههای آنها را
برآورده سازد ،اما در بخش بازار خودرو ،همچنان
آشفتگیها برقرار است و این مصرفکنندگان
هستند که باید خود را با هر سازی که خودروسازان
کوک میکنند ،تطبیق دهند .نمونه آن هم
بیسامانی و اعمال سلیقه در واگذاری خودروهایی
است که سال  ۹۷پیشفروش شد و اکنون موعد
تحویل آنها فرارسیده است.
ماجرای دعوتنامههایی که نرخی باالتر از قیمت
اعالمی روزانه خودروسازان دارند
برخی خریداران خودرو عنوان میکنند که قیمتی
که هم اکنون در دعوتنامههای تکمیل وجه برای
آنها از سوی شرکتهای خودروساز تعیین شده
است ،باالتر از نرخی است که حتی خودروسازان
به صورت قیمت روزانه فروش خود اعالم میکنند.
نکته دیگری که نمایندگان فروش خودروسازان با
خریداران مطرح میکنند؛ فشار برای تکمیل هر چه
سریعتر وجه به بهانه دریافت با اولویت خودروها
است؛ به نحوی که هر خریداری که زودتر تکمیل
وجه کند در اولویت قرار میگیرد؛ اما در مقابل
تاریخ مشخصی به خریدار ارائه نمیشود که
بهصورت قطعی ،چه زمانی قرار است خودرو تحویل

تشکیل صندوق حمایت از مستأجران

شود .یکی دیگر از خریداران خودرو در گفتوگو با
مهر گفت :برای خرید ساینا ،مهرماه سال گذشته
ثبتنام کردم ،موعد تحویل آخر خردادماه امسال
است .با احتساب افزایش قیمت کارخانه ،خودرو
در دیماه پارسال  ۴٥میلیون تومان بوده است؛
اما چند روز پیش با ارسال دعوتنامه متوجه شدم
که علیرغم اینکه میگویند برایم سود مشارکت
محاسبه کردهاند ،با تکمیل وجه باید سرجمع۵۵ ،
میلیون تومان واریزی داشته باشم و موعد تحویل
هم  ۶۰روز کاری دیگر است.
وی افزود :با این حساب ،کامال ً شبیه شرایط
فروش فوری قیمت را با من محاسبه کردهاند و در
عمل ،خبری از پرداخت جریمه دیرکرد بابت ۶۰
روز کاری و محاسبه سود مشارکت وجود ندارد.
حتی خودروهای جایگزین هم ممکن است تغییر
کنند
در عین حال نکته دیگری که در مورد فروشهای
خودرو به چشم میخورد ،تبدیل قراردادهای فروش
با خودروهای جایگزین است؛ نمونه آخر آن هم
خودروی برلیانس بود که افراد در طرح جایگزین
میتوانستند خودروهای دیگر را خریداری کنند .در
این میان اکنون مراجعات خریداران برای جایگزینی
خودروی برلیانس خود با سایر خودروها هم با
این سخن از سوی نمایندگیها مواجه میشود که
برخی خودروهای جایگزین اعالمی موجود نیستند

و باز هم افراد باید سایر خودروها را خریداری کنند.
به هر حال این اوضاعی است که قیمتگذاری بر
اساس حاشیه بازار برای مصرفکنندگان ایجاد کرده
و عالوه بر قیمتهایی که پایه و اساس نرخگذاری
آنها مشخص نیست و مالک حاشیه بازار است،
اما خریدارانی که سال گذشته اقدام به پیش خرید
خودرو کردهاند ،اکنون برای تکمیل وجه جهت
دریافت خودرو ،با قیمتی در برگههای دعوتنامه
مواجه شدهاند که باالتر از نرخ فروشهای فوری
است.
بر همین اساس بهتر است یک بار برای همیشه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و خودروسازان
فرمول قیمتگذاری خود را اعالم کرده و به
صراحت توضیح دهند که حاشیه بازار را چه کسی
تعیین میکند که آنها باید نرخی  ۵درصد پایینتر
از قیمت حاشیه بازار را مالک نرخگذاری روزانه
خود قرار دهند.
علیرغم پیگیریهای چندین باره و چندروزه برای
دریافت توضیح از سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان ،اما پاسخ به ابهامات وضعیت
کنونی بازار خودرو همچنان از سوی این سازمان
بدون نتیجه باقی مانده است و رئیس سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در
جلسات مکرر به سر میبرد ،جلساتی که نتیجه
آن ،در بازار ملموس نیست.

پول رهن مسکن وام داده میشود

مدیر طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن از برنامهریزی
این بانک برای تشکیل صندوق حمایت از مستأجران با هدف
ساماندهی بازار اجارهبها خبر داد.
به گزارش مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن ،محمدحسن
مرادی با بیان اینکه هنوز طرح حمایت از بازار اجاره و راهاندازی
سازوکار پرداخت تسهیالت به مستأجران در این بانک و دولت
نهایی نشده ،تاکید کرد :این طرح هنوز در مرحله مطالعه قرار دارد
و کارشناسان و مسئوالن بانک مذکور در حال ارزیابی مدلهای
مختلفی هستند که به واسطه آنها بتوان بهترین روش را برای
این کار انتخاب و عملیاتی کرد .راهاندازی صندوق حمایت از
مستأجران برای پرداخت تسهیالت اجاره مسکن به آنها با تکیه
بر منابع مردمی و پساندازهای متقاضیان یکی از روشهای مورد
بررسی برای اجرای این کار است ،حال آنکه روشها و مسیرهای
دیگری نیز در دست مطالعه و بررسی قرار دارد و هنوز روش
نهایی برای اجرای این طرح انتخاب نشده است .عالوه بر راهاندازی
صندوق ،روش دیگری که هم اکنون مورد بررسی و مطالعه قرار

دارد افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی
همچون دریافت سود سپردهگذاری با هدف توانمندسازی مالی به
منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره است؛ به این معنا که
مستأجران بتوانند با پسانداز کردن مبالغی در بانک عامل بخش
مسکن و دریافت سود ،توانمندی مالی بیشتری برای حضور در
بازار اجاره کسب کنند .البته همه این مسیرها هم اکنون در مرحله
ارزیابی و مطالعه قرار دارد و تاکنون طرح و برنامهای در ارتباط با
بازار اجاره در بانک نهایی نشده و به تصویب نرسیده است .در
صورت نهایی شدن و اجرای هر طرحی چه در حوزه بازار اجاره
و چه سایر حوزهها همچون خرید مسکن به سرعت به مردم
اطالعرسانی خواهد شد.
هفته گذشته ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل این بانک در
حالی از طرح بانک مذکور برای حمایت از متقاضیان بازار اجاره
و مستأجران خبر داد که بنا بر اعالم وی هم اکنون راهاندازی
صندوق حمایت از مستأجران به عنوان یکی از اشکال اجرای این
طرح در بانک عامل بخش مسکن در حال بررسی است.

وی در این باره اعالم کرد :در صورت نهایی شدن تصمیمات در
این باره قرار است صندوقی راهاندازی شود که بتوان با استفاده
از منابع آن به حمایت مالی از مستأجران پرداخت؛ منابع این
صندوق بدون اتکا به منابع دولتی و از محل پساندازهای مردمی
تأمین خواهد شد.
بررسیها نشان میدهد سازوکار مورد بررسی در این طرح
اعطای تسهیالت برای پرداخت تمام یا بخشی از ودیعه واحدهای
مسکونی به مستأجران واجد شرایط و سپردهگذاران این صندوق
است؛ به نظر میرسد اجرای طرحی مشابه صندوق پسانداز
مسکن یکم ،این بار برای بازار اجاره در دست بررسی قرار گرفته
باشد؛ صندوق پسانداز مسکن یکم هم اکنون با جذب سپرده
خانه اولیها و متقاضیان خرید مسکن در بافتهای فرسوده
به متقاضیان واجد شرایط تسهیالت ارزانقیمت خرید مسکن
پرداخت میکند؛ مشروط بر اینکه معادل نیمی از سقف مبلغ
تسهیالت به مدت یکسال در حساب افراد در بانک مسکن
سپردهگذاری شود.

همراه اول در «دوشنبهسوری» خردادماه تا
۱۰۰گیگابایت اینترنت هدیه میدهد.
به گزارش ادارهکل ارتباطات شرکت ارتباطات
سیار ایران ،همراه اول به منظور تکریم و افزایش
رضایتمندی مشترکانش ،آخرین دوشنبه هر
ماه با ارائه هدایایی در طرح «دوشنبهسوری»،
به استقبال آنها میرود .همراه اولیها میتوانند
جهت شرکت در این طرح فراگیر و منتفع
شدن از مزایای بستههای اینترنت رایگان یک
روزه ،در دوشنبه پایان هر ماه با شمارهگیری
 *۱۰۰*۶۴#از پیشنهادهای «دوشنبهسوری»
این اپراتور بهرهمند شوند .در همین راستا
دوشنبهسوری این ماه ،روز دوشنبه ۲۷
خردادماه برگزار میشود؛ هدایای در نظر گرفته
شده برای این دوشنبهسوری نیز بستههای دیتا
۱۰۰مگابایت تا ۱۰۰گیگابایت یک روزه(۵صبح تا
۵عصر) است که به تمامی مشترکان دائمی و
اعتباری با شمارهگیری کددستوری فوقالذکر،
به صورت تصادفی تعلق میگیرد .الزم به ذکر
است تمامی مشترکان از ساعت  ۰۰:۰۰روز
دوشنبه  ۲۷خرداد تا  ۲۳:۵۹همان روز فرصت
دارند با شمارهگیری کددستوری مذکور ،بسته
خود را فعال کنند .زمان مصرف این بستهها به
مدت یک روز از ساعت ۵صبح تا ۵عصر است.

معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین

سیستم جانشینپروری و ارتقای
کارکنان در بیمه نوین اجرایی
میشود

از سیاستهای راهبردی اصلی شرکت
بیمه نوین در حوزه بهسازی و توسعه عملکرد
سازمانی؛ جانشینپروری ،ایجاد شورای ارتقای
کارکنان بر اساس شاخصهای مدیریتی و
سیستم انگیزشی در نیروی انسانی است.
به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل،
آرام رشیدی ،معاون پشتیبانی و امور اقتصادی
بیمه نوین با اعالم این خبر افزود :نوآوری و
توسعه عملکرد سازمانی که در نهایت منجر
به ایجاد مزیت رقابتی پایدار میشود به ایجاد
راهبردهای نوین از جمله بسترسازی فرآیندهای
آموزش موثر ،مکانیزم ارتقا و انگیزش منابع
انسانی بستگی دارد که این موارد با تشکیل
کمیته یادگیری و شورای ارتقا اجرا خواهد شد.
وی گفت :یکی از شاخصهای توسعه
عملکرد سازمانی ،ایجاد و بازنگری برنامههای
آموزشی است و برنامههای آموزشی بیمه نوین
با نگاه ارتقای توانمندیهای کارکنان و شبکه
فروش از ابتدای سال جاری برای سه گروه
همکاران ستاد ،شعب و نمایندگان تدوین
شده و در حال برگزاری است .معاون پشتیبانی
و امور اقتصادی بیمه نوین همچنین با اشاره
به سیاست جانشینپروری در این شرکت
گفت :از سال گذشته دورههایی تحت عنوان
ارتقای توانمندیهای کلیدی منابع انسانی
شعب به طور مستمر در حال برگزاری است
و فرآیند ارتقای کارکنان شعب پس از گذراندن
این دورهها تعیین میشود .همچنین تدوین
برنامههای آموزشی تخصصی شبکه فروش
نیز با همکاری انجمن صنفی نمایندگان بیمه
نوین و معاونت امور شعب ،شبکه فروش و
بازاریابی صورت میپذیرد .به گفته رشیدی،
هدایت شبکه فروش به سمت بازارهای هدف
و تبیین سیاستهای بازاریابی نیز از جمله دیگر
مباحثی است که طی کارگاههای تعاملی به
نمایندگان ارائه خواهد شد.

استقبال روسها از نمایشگاه صنعتی کشورهای ساحلی دریای خزر
پنجمین همایش و نمایشگاه صنعتی کشورهای ساحلی دریای خزر که قرار
است با ابتکار ایران از  ۲۹تا  ۳۱خرداد در بندر آستراخان روسیه برگزار شود،
با استقبال خوب روسها مواجه شده و تاکنون شرکتهایی از هشت استان
جنوبغربی این کشور برای حضور در این نمایشگاه اعالم آمادگی کردهاند.
به گزارش ایرنا ،همایش و نمایشگاه صنعتی کشورهای ساحلی دریای
خزر با محوریت صنعت ساختمان ،تجهیزات صنعت نفت و گاز ،سازههای
مهندسی ،پروژههای فنی و مهندسی و توسعه شهری ،ساخت و سازها و صدور
خدمات فنی و مهندسی مربوطه ،صنایع الکترونیک ،خدمات فنی و مهندسی
در زمینههای راهسازی ،پلسازی و آسفالت ،انتقال لولههای نفت و گاز،
خودروسازی ،لجستیک ،حمل و نقل بینالمللی ،تجهیزات پزشکی ،سالمت
و دارویی ،محصوالت آرایشی و بهداشتی و شویندهها ،صنایع و تجهیزات
غذایی و نوشیدنی ،نان ،شیرینی و شکالت ،پتروشیمی ،مصالح ساختمانی،
سیمان ،آجر ،گچ ،رنگ و رزین ،سرویسهای بهداشتی ،سنگ ،شیشه،
در و پنجره ،لولههای انتقال آب و فاضالب ،باالبرها ،سیستمهای آبیاری و
کشاورزی ،ماشینآالت و تجهیزات کشاورزی ،ماشینآالت ساختمانی ،صنایع
و محصوالت غذایی و کشاورزی برگزار میشود.
حسن مرتجی ،برگزارکننده این نمایشگاه بینالمللی گفت :اتاقهای بازرگانی،
صنایع ،معدن و کشاورزی  ۶استان جنوبغربی روسیه نیز برای حضور در این

دوره از نمایشگاه اعالم آمادگی کردهاند و فقط در پنجشنبه هفته گذشته (۲۳
خرداد)  ۱۳غرفه دیگر نمایشگاه از سوی روسها در اختیار گرفته شد .پخش
تیزرهای تلویزیونی و رادیویی این نمایشگاه به زبان روسی که از پنجشنبه
هفته گذشته ( ۱۳ژوئن ۲۳ -خرداد) آغاز شده تا  ۲۰ژوئن ( ۳۰خرداد) ادامه
خواهد یافت که نشان از عالقهمندی روسها به این دوره از نمایشگاه و تأمین
نیازمندیهایشان از جمهوری اسالمی ایران دارد.
در این پیوند ،وزیر ناحیه فدرال قفقاز شمالی روسیه که برای حضور در
پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران
و فدراسیون روسیه و دومین همایش تجاری ایران و منطقه قفقاز شمالی در
تهران به سر میبرد ،اظهار کرد :مهمترین ابزار و ضمانت برای توسعه روابط
ایران و روسیه اراده سیاسی رهبران دو کشور است.
سرگئی چباتاریف افزود :ساختارهای الزم در دولت ما برای توسعه روابط
ایران و روسیه ایجاد شده است و همه سازمانها و ارگانهای دولتی روسیه
برای توسعه روابط دو کشور هدفگذاری کردهاند.
وی با تاکید بر اینکه در پی توسعه روابط گردشگری خود با ایران هستیم،
ادامه داد :در حوزه کشاورزی نیز عالقهمند به صادرات گوشت قرمز و غالت
به ایران هستیم و از طرف مقابل عالقهمند به واردات کاالهای موردنیاز خود از
ایران همچون میوه و سایر محصوالت کشاورزی هستیم.

چباتاریف به عالقهمندی این کشور برای توسعه گردشگری از طریق دریای
خزر اشاره کرد و گفت :عالقهمند توسعه صنعت حمل و نقل در کریدورهای
«شمال -جنوب»« ،شرق -غرب» و نیز ایجاد کریدور انرژی هستیم.
برگزارکننده پنجمین همایش و نمایشگاه صنعتی کشورهای ساحلی دریای
خزر گفت :تاکنون عالوه بر روسیه ،شرکتهایی از قزاقستان ،جمهوری
آذربایجان و ترکیه نیز برای حضور در نمایشگاه اعالم آمادگی کردهاند ،با این
حال شرایط نامساعد اقتصادی کشور و ضعف شرکتها و کارخانجات سبب
شده تا استقبال چندانی از سوی تجار و بازرگانان ایرانی شاهد نباشیم و تا
امروز فقط  ۲۵شرکت ایرانی اعالم حضور کردهاند.
وی خاطرنشان کرد :تاکنون  ۱۲شرکت و کارخانه از هشت استان روسیه
(داغستان ،سامارا ،ولگوگراد ،آستراخان ،استاوروپول ،تولیاتی ،توال و پنزا) ،دو
شرکت از آذربایجان ،دو شرکت از قزاقستان و سه شرکت از ترکیه برای حضور
در نمایشگاه اعالم آمادگی کردهاند.
مرتجی معتقد است در چند سال گذشته و با توسعه روابط سیاسی تهران
و مسکو ،شاهدیم روسها استقبال خوبی از محصوالت و کاالهای ایرانی
داشتهاند و این موضوع حتی در برخورد مردم این کشور با اتباع ایرانی مشهود
است.
مناسبات جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه طی سالهای اخیر

روند رو به توسعهای داشته و همچنان در حال گسترش است.
پنج دیدار رؤسای جمهوری دو کشور و سه سفر والدیمیر پوتین به
کشورمان ،همچنین تقویت دیپلماسی پارلمانی تهران و مسکو در سالهای
گذشته ،نشان میدهد در مجموع حجم و تعداد تبادل هیئتها بین دو کشور
روند صعودی داشته که بیانگر توسعه روابط دوجانبه ایران و روسیه در همه
ابعاد سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی است.

