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رئیس جمهور در گفت وگو با صدر اعظم 
اتریش تاکید کرد کــه گروه های مختلف 
افغانستانی در تعامل با هم از فرصت خروج 
آمریکایی ها برای ایجاد یک الگوی حکمرانی 

فراگیر بهره بگیرند. 
به گزارش ایســنا ، ابراهیم رئیســی در 
گفتگوی تلفنــی »سباســتین کورتس« 
صدراعظــم اتریــش بــا وی، با اشــاره به 
ســابقه ۵۰۰ ســاله روابــط دوســتانه و 
ســازنده دو کشــور گفــت: این ســابقه 
 طوالنی، سرمایه ارزشــمندی برای آینده 

روابط است.
رئیس جمهور با بیان اینکه با وجود اراده و 
انتفاع از تعامالت اقتصادی، کاهش مبادالت 
تجاری دو کشور مبنا و توجیه منطقی ندارد، 
اظهار داشــت: باید حافظ منافع دو کشور 
باشیم و اجازه ندهیم بدخواهان با ترفندهای 

مختلف بر این روابط تاثیر بگذارند.
رئیســی در ادامه این گفتگو با اشاره به 
ســوال صدراعظم اتریش دربــاره رویکرد 
جمهوری اســالمی ایران در قبال تحوالت 
اخیر افغانســتان تصریح کرد: اگر به تاریخ 
معاصر افغانســتان دقت کنیم، می بینیم از 
وقتی آمریکایی ها دخالت در امور این کشور 
را آغاز کردند، افغانســتان یک روز خوش 

ندیده است.
وی افــزود: معتقدیــم جریان هــای 
فغانســتانی بایــد خــروج  مختلــف ا
آمریــکا را به مثابــه یک نقطــه عطف در 
نظر گرفتــه و در تعامل بــا یکدیگر به یک 
 الگوی حکمرانی مورد قبــول عموم مردم 

دست یابند.
رئیس جمهور با بیان اینکه ایران تاکنون 
با وجود تحریم های ظالمانه، همه هزینه های 
مادی و معنــوی مهاجران افغانســتانی را 
متقبل شده اســت، گفت: تالش جمهوری 
اســالمی ایران در جهت اســتقرار صلح و 

امنیت در افغانســتان همــواره و بی وقفه 
تــداوم داشــته و آماده هســتیم بــا همه 
دولت هایی که برای برقراری صلح و آرامش 
 در افغانستان احساس مسئولیت می کنند، 

همکاری کنیم.
رئیسی با اشاره به شــیوع سویه جهش 
یافته ویروس کرونا اظهار داشت: از همکاری 
با اتریــش در زمینه تامین واکســن کرونا 
اســتقبال کرده و آمادگی داریــم در امور 
تحقیقاتــی مشــترک مربوط به واکســن 

فعالیت نمائیم.
صدراعظم اتریش نیــز در این گفتگوی 
تلفنی با اظهار امیدواری نســبت به تداوم و 
گسترش روابط دوجانبه دوستانه و سازنده 
در عرصه های مختلف با کشــورمان گفت: 
امیدواریم دولــت جدید ایــران در ایجاد 
شکوفایی اقتصادی و اجتماعی برای مردم 
این کشــور بیش از پیش موفق باشــد و در 
عرصه بین المللی نیز مذاکرات اتمی دولت 
ایران با کشــورهای طــرف مذاکره هر چه 
ســریع تر آغاز شــده و با موفقیت به پایان 

برسد.
سباســتین کورتس با ابــراز نگرانی از 
تحوالت اخیر افغانســتان از مهمان نوازی 
صمیمانه دولت و ملت ایــران از مهاجران 

افغانستانی تشکر و قدردانی کرد.
کورتس با ابراز امیدواری نسبت به تداوم 
این گفتگوها، از دعوت دکتر رئیســی برای 

سفر وی به تهران تشکر کرد.

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: آن چیزی 
که آقای رئیسی اعالم می کند به مجلس ارائه داده 
یک برنامه دقیق نیست، چراکه یک برنامه زمانی 
دقیق می شود که در هنگام شــروع ابزار، امکانات 
و ســرمایه مورد نیاز در آن پیش بینــی و اهداف 

زمان بندی شده باشد.
محمدعلی نمازی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، 
درباره برنامه ارائه شــده از سوی رئیس جمهور به 
مجلس شورای اســالمی گفت: خاطرنشان کرد: 
در یک برنامه باید در مورد میزان سرمایه، تعامل با 
کشورهای دیگر در خارج و تعامل با ملت در داخل و 
همچنین به کار بردن نیروی انسانی در زمان بندی 

مشخص به اهداف برسیم.
این عضو شــورای مرکزی حــزب کارگزاران 
ســازندگی یــادآور شــد: آقــای رئیســی در 
صحبت هایشــان همیشــه مطرح کرده اند که 
می خواهیم در یک سال یک میلیون شغل ایجاد 
کنیم؛ برای اجرایی شدن چنین امری راهکار کامال 
مشخص است، معتقدم  هر فرصت شغلی نیاز به 
سرمایه دارد. امروز درآمدهای فعلی کشور کفاف 
هزینه های جاری را نمی دهد و همین امروز کشور 
با ۴۰۰ میلیارد تومن کسری بودجه رو به رو است 
که این کســری ها و بدهی ها باید داده شود با این 
وجود آیا چیزی می ماند کــه صرف ایجاد فرصت 

شغلی شود؟ 
 این فعال سیاســی اصالح طلب با بیان این که 

آیا ملت اعتماد و امید دارند ســرمایه خودشان را 
به میدان بیاورند، عنوان کرد: در این ۴۲ ســالی 
که گذشته به شــخصه کم دیدم کسی با نیت کار 
و خدمت و توسعه و پیشرفت کشــور سرمایه به 
میدان آورده باشــد، بله پروژه موافقت اصولی را 
ارائه می دهند اما بیشتر برای گرفتن وام می آورند 
و لذا پول و سرمایه دست کسی را نمی گیرد و بعد 
از این هم اوضاع بهتر نمی شود که بگوییم طرف با 
سرمایه ای بلند شــده آمده و می خواهد کار کند؛ 
چراکه کسی که آمده می خواهد از بانک ها استفاده 
کند آن هم درحالی که بانک ها وضع خوبی ندارند و 

با مشکل نقدینگی رو به رو هستند. 
 وی با اشاره به اینکه ما یک نقدینگی بی حساب 
و کتاب در بازار و جامعه داریم، اظهار داشت: آقای 
رئیســی گفتند اولویت اول شــان تولید است و 
می خواهند این نقدینگی را به سمت تولید هدایت 
کنند. اولین قدم برای هدایت نقدینگی به سمت 
سرمایه گذاری و تولید، ایجاد اطمینان از این است 
که آیا این سرمایه گذاری بازدهی خواهد داشت؟ 
سود خواهد داشت؟ که این موضوع تا حاال نبوده 
است و فکر هم نمی کنم آقای رئیسی بتواند تیمی 
را جمع کند که نقدینگی هزار میلیارد تومانی را به 

سمت سرمایه گذاری بیاورد و برای تولید کار شود.
 نمازی افزود: رئیس جمهور عنــوان کرده در 
طول این ۴ سال می خواهد ۵ میلیون واحد مسکن 
بسازد که  این کار از عهده دولت خارج است و بخش 

خصوصی باید این کار را انجام دهد و سرمایه گذار 
خارج از کشور بیاید و شرکت های خارجی در این 
امر سهیم باشند که باتوجه به شرایط کشور در حال 

حاضر امکان پذیر نیست.
 وی تاکید کــرد: گفت وگوهای برجامی امروز 
متوقف شده اســت، در صورتی که شاهدیم کلید 
ارتباطات ما برای اینکه بتوانیم ســرمایه جهانی 
را به ســمت کشــور بیاوریم، احیای برجام و حل 
مشکالت هسته ای است که در حال حاضر چنین 

چشم اندازی وجود ندارند.
 این فعال سیاسی اصالح طلب ادامه داد:  جای 
دیگر آقــای رئیس جمهور گفتنــد می خواهیم 
درباره شــفافیت و صداقت از شعار عبور کنیم و با 
مردم در امور کشور صادق و شفاف باشیم، بله این 
صداقت بسیار مهم است و به نظر من زیربنای مبعث 
پیامیران به ویژه پیامبر ما بحث صداقت بوده است، 
پیامبر ما امین و امانت دار بوده است، امانت دار بودن 
نتیجه صداقت است و صداقت نتیجه راستگویی 
است و نتیجه همه این ها توحید ناب است که باید 

بگوییم توحید در کشور ما آسیب دیده است.
  وی خاطرنشان کرد: شفافیت در گرو کارکرد 
حزبی اســت، زیرا اگر کارکرد حزبی وجود داشته 
باشد، دولت ها از دل احزاب بیرون بیایند به دلیل 
آن که رقیب هستند و مراقب یکدیگرند و به همین 
دلیل شــفافیت به وجود می آید. نکته بعدی این 
است که آزادی مطبوعات ضامن وجود شفافیت 

است زمانی شفافیت در کشور حاکم خواهد شد 
که پستوخانه وجود نداشته باشد و نورافکن به کارها 
تابیده شود. اگر مطبوعات آزاد وجود داشته باشد و 
سریعا اتفاقات را به گوش مردم برسانند، شفافیت به 

وجود خواهد آمد.
 نمازی ادامه داد: هنگامی که انتخابات حزبی 
باشد، احزاب شروع می کنند برنامه نوشتن و برنامه 
۴ سال گذشــته را هم ارتقاء می دهند و ترمیمش 
می کنند برای ۴ ســال بعد اما هنگامی که حزب 
وجود نــدارد به طور مثال آقای رئیســی به گفته 
خودش حداکثر از یکســال قبل به این فکر افتاده 
است که کاندیدا شود و بعد بنشیند برنامه بنویسید، 
برنامه ای که از ۶ الی ۷ ماه قبل از شروع به کار دولت 
نوشته شود، مشخص است که آن دقت الزم را ندارد 

و نمی شود اسم برنامه روی آن گذاشت.
وی ادامه داد: از عالمت های دیگر که در برنامه 
قابل اجرا نیست انتخاب وزرای  کابینه است، شما 
نگاه کنید، از این ۱۹ کاندیدای وزارتخانه کدام شان 
اگر کاری به دست شــان دهند کامال هماهنگ با 
تخصصی قبلی شان است و تجربه در آن کار را دارند 
که واقعا مالی آن کار باشند؟ اما مشاهده می کنیم 

این گونه نیست.

نماینده فریدن در مجلس شــورای اســالمی گفت که برخی 
از نمایندگان فرصــت مخالف به وزرای پیشــنهادی را تبدیل به 

ســهم خواهی منطقه ای در کابینه می کنند که این دور از شــأن 
نمایندگی است. 

به گزارش ایسنا، حســین محمدصالحی در جلسه علنی نوبت 
عصر دیروز )دوشــنبه( در تذکری اظهار کرد: برخی از همکاران 
فرصت مخالفت به وزرای پیشــنهادی را تبدیل به سهم خواهی 
منطقه ای در کابینه مــی کنند. حال اینکه مــا نمایندگان ملت 

هستیم و سهم خواهی استانی دور از شأن نمایندگی است.
وی همچنیــن در تذکــر دیگــری گفــت: هیــأت 

رئیســه ترتیبــی اتخــاذ کنــد تــا اگــر نماینــده ای یــک 
بار بــه عنــوان موافق یــا مخالف دربــاره وزیــری صحبت کرد 
 در دور بعد حذف شــده تــا نوبت به ســایر نمایندگان برســد.

کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا نیز در تذکری اظهار کرد: هیأت 
رئیسه مجلس با استناد به اینکه مخالف وزیر پیشنهادی کشاورزی 
از بیان صحبت هایش انصراف داده اجازه صحبت موافق هم نمی 
دهند. این خالف ماده ۲۰۴ آیین نامه اســت. در ادوار گذشته اگر 

مخالف صحبت نمی کرد موافق حق صحبت داشت.

گفتوگوخبر

خبر

رئیسی در گفتگوی تلفنی صدراعظم اتریش:

گروه های مختلف افغانستانی از فرصت خروج 
آمریکایی ها بهره بگیرند

نمازی در گفت وگو با ایلنا: 

برخی از برنامه های رئیسی قابل اجرا نیست 

صالحی در تذکری مطرح کرد

سهم خواهی نمایندگان در بررسی کابینه  دور از شأن مجلس است

یکی از نتایج هولناک گزارش »پایش فقر«  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 از هر سه ایرانی، یک نفر 
زیر خط فقر است

چرتکه 3

شهرنوشت 6

یک کارشناس صنعت خودرو  در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

یر صمت  برنامه های وز
وند فعلی است تداوم ر

 برای توصیف وضعیت بازار خودرو می توان 
از صفت »عجیب« بهره بــرد به طوری که با 
وجود نبود مشــتری و رکود سنگین، قیمت 
خودروهای داخلی و خارجــی ترمز بریده و 
هر روز بر قیمت های تعیین شــده از سوی 
فروشندگان در فضای مجازی و فضای واقعی 

افزوده می شود. 
نگاهی به وضعیت این بازار نشان می دهد 
در هفته های اخیر با وجود تعطیالت طوالنی 
و ابالغ محدودیت در فعالیــت اصناف روند 
افزایشــی قیمت خودرو تداوم یافته است. 
قیاس قیمت چند خــودرو دلیلــی بر این 
مدعاســت.به عنــوان نمونــه در تاریخ ۱۶ 
مردادماه قیمت سمند ال ایکس مدل ۱۴۰۰ 

برابر با ۲۲۹ میلیون بود امــا در حال حاضر 
قیمت ایــن خودرو بــه ۲۴3 میلیون تومان 
رسیده است. قیمت پژو۲۰۶ تیپ ۵ از ۲8۰ 
میلیون تومان در این تاریخ به 3۰۱ میلیون 
تومان افزایش یافت. ســایر محصوالت نیز 
از این افزایــش قیمت در امــان نبوده اند به 
طوری که قیمت پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ از ۱۴۶ 
میلیون تومان به ۱۵۶ میلیون تومان، پراید 
۱3۱ مدل ۹۹ از ۱3۱ میلیون تومان به  ۱3۹ 
میلیون تومان ، تیبا صندوقدار مدل ۱۴۰۰ از 
۱۴۰ میلیون تومان به  ۱۵۱ میلیون تومان، 
تیبا ۲ مدل ۱۴۰۰ از ۱۵۱ میلیون تومان به 
۱۶۲.۵ میلیون تومــان و تیبا ۲ پالس مدل 

۱۴۰۰ نیز از ۱۶۵ میلیون تومان...

بالتکلیفی هزاران نفر در فرودگاه پایتخت همزمان با ضرب االجل طالبان برای خروج نیروهای خارجی؛ 
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