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سياست 2

تماستلفنیسرانقواباچهرههایسیاسی؛
تحلیلهاوتفسیرهایمتفاوتیدرپیداشتهاست؛

کسی مخالف نيست!

سياست 2

نخستوزیرعراق:

 توافق ایران و آمریکا برای 
منطقه سرنوشت ساز است

با ايلنا همراه شويد
خبرگزاري کار ایران »ایلنا«
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رئیس جمهور گفت: کاالهای اساســی 
و ضروری، تولید و به میــزان کافی تامین و 
وارد شده اســت و با رفع مشکالت تامین و 
ترخیص، کاالهای ضروری باید با سرعت در 
دسترس مصرف کنندگان و مردم قرار گیرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست 
جمهوری، دویست و سی و هشتمین جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه 
به ریاست  حســن روحانی رئیس جمهور 

برگزار شد.
در ابتدای این جلسه گزارشی از وضعیت 
تامین و تسریع در ترخیص کاالهای اساسی 
از گمرکات کشــور ارایه و پس از بررســی 
در این خصــوص تصمیمــات الزم اتخاذ 
شد. بر اســاس تصمیمات اتخاذ شده مقرر 
گردید با توجه به اقدامــات فوری منطبق 
بر قوانیــن و مقررات کشــور طبق مصوبه 
پیشین ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
کمیته ای بــا مســئولیت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و متشکل از وزارتخانه های 
اقتصاد و دارایی و جهاد کشــاورزی و بانک 
مرکزی با قیــد فوریت و رعایــت قوانین و 
مقررات مرتبط نســبت به تامیــن، خرید 
 و تســریع در ترخیــص کاالهای اساســی 

اقدام کنند.
رئیس جمهور بــا تاکید بر ضرورت ادامه 
اقدامــات موثر و فــوری در تامین کاالهای 
اساســی گفت: دولت در دوران اوج جنگ 
اقتصادی با تــالش و پیگیری هــای موثر 

اجــازه نداده اســت تحریم هــای ظالمانه 
مانع از تامین کاالهای اساســی شــود و به 
همین جهت، علیرغم همه محدودیت های 
ارزی، کاالهــای اساســی و ضــروری، 
 تولیــد و به میــزان کافــی تامیــن و وارد 

شده است.
روحانی با اشاره به وظایف کمیته تسریع 
ترخیــص و تخلیــه، گفت: دســتگاه های 
مرتبط، با جدیت و ســرعت بــرای برطرف 
کردن مشکالت تامین و ترخیص کاالهای 
اساسی تصمیمات و اقدامات موثری انجام 
و نباید اجازه دهند موضوعات فرعی موجب 
کندی و ناهماهنگی میان دســتگاه ها شود 
بنابرایــن باید کاالهای ضروری با ســرعت 
 در دســترس مصــرف کننــدگان و مردم 

قرار گیرد.
در ادامه این جلســه رئیــس کل بانک 
مرکزی گزارشــی از وضعیت رفع تعهدات 
ارزی صادرکننــدگان و وارد کنندگان ارائه 

کرد.
رئیس جمهور با اشــاره به ابالغ بســته 

سیاســتی چگونگــی ایفــای تعهــدات 
ارزی از ابتــدای ســال، گفت: این بســته 
می تواند پاسخی مناســب به دغدغه های 
صادرکننــدگان و واردکننــدگان بــا 
هــدف تســریع و تســهیل در ایفــای 
تعهــدات ارزی باشــد و تالش شــده در 
تدویــن این بســته سیاســتی ضمن رفع 
موانــع پیــش روی صادرکننــدکان، 
 حمایت هــای الزم از صــادرات صــورت

 گیرد.
روحانی با بیان اینکه تجــار و بازرگانان 
کشــور چه در شــرایط جنگ اقتصادی و 
چه در شــرایط عادی به هیچ وجه نباید در 
مســیر فعالیت های اقتصادی خود درگیر 
موانع اداری شــوند، تصریح کــرد: درکنار 
رفع موانع و ایجاد ســهولت و سرعت برای 
فعالیت صادرکننــدگان و بازرگانان، دولت 
وظیفه خود می داند بــرای صادرکنندگان 
و واردکنندگان متعهد کشــور مشوق هایی 

در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه در دوران جنگ اقتصادی 
و تحریم هــای ظالمانــه علیه ملــت ایران 
همه تالش آمریــکا بر این بوده که کشــور 
در زمینه تامیــن ارز مورد نیاز با مشــکل 
مواجه شــود، گفــت: دولت بــا حمایت از 
صادرکنندگان محصوالت غیر نفتی که بار 
تامین ارز مورد نیاز کشــور را در این شرایط 
 به دوش کشــیدند، مانــع از تحقق اهداف 

دشمن شده است.

خبر

روحانیدرستادهماهنگیاقتصادیدولت:

کاالهای اساسی و ضروری به میزان کافی تامین و وارد شده است

موسساتیکهبدونشفافیتونظارت،اعتمادعمومیوحسنوعدوستیرانشانهرفتهاند؛

رشد قارچ گونه و ضرورت تفکیک 
سره از ناسره خیریه ها 
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پیشروی بی سابقه طالبان مزارشریف را در آستانه سقوط قرار 
داد و هشت کنسولگری را به تعطیلی کشاند

 پرچم های سفید 
بر فراز   بلخ!

 اوضاع افغانســتان از حدود دوماه پیش 
تاکنون بحرانی شده اســت، اما طی سه روز 
گذشــته تهدیدات این جریــان به صورت 
وصف ناپذیر گسترش پیدا کرده است. هفته 
گذشته گزارشی از سوی اتاق های فکر آمریکا 
منتشر شد که نشــان می داد طالبان حدود 
199 ولســوالی را به تصرف خــود درآورده 
است. کمی پس از انتشار این گزارش ها بود 
که شورای امنیت ملی افغانستان به اقدامات 
طالبان واکنش تندی نشان داد و چند روز بعد 
عبداهلل عبداهلل، رئیس شورای عالی مصالحه 

ملی و اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان 
در رأس یک هیأت بلندپایه به واشنگتن سفر 
کردند. در این سفر تیم افغانستان با جو بایدن 
و وزیر دفاع آمریکا دیدار کردند. پس از آنکه 
اشرف غنی به کابل بازگشت مشخص شد که 
آمریکایی ها قرار است رقمی بالغ بر 3 میلیارد 
دالر به افغانستان کمک کنند تا بتوانند اوضاع 
بحرانی این کشــور را تا حدی ســر و سامان 
دهند. در این راستا البته نخبگان افغانستان 
معتقدند که بودجه مذکور صرفاً روی کاغذ 

نوشته شده است و...

سفرایرانیانبهارمنستاناززمینوهوا،بازارارزرامتأثرکرد

شیفت صادرات از واکسن به دالر
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