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رئیس جمهوری بــا بیان اینکه تهــران برای 
همکاری های منطقه ای اهمیت ویژه ای قائل است، 
گفت: باید هر گونه مانع و مشکل در مسیر توسعه 
همکاری ها برطرف شــود تا تبادالت و مناسبات 
اقتصادی کشــورهای عضو اکو در ســطح باالتر و 

برتری انجام شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
سید ابراهیم  رئیســی در دیدار »خسرو ناظری« 
دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی)اکو( شناسایی 
و رفع موانع و مشــکالت افزایش سطح مناسبات 
و همکاری های کشــورهای عضو را در آســتانه 
برگزاری اجالس سران اکو، ضروری دانست و اظهار 
داشت: باید هر گونه مانع و مشکل در مسیر توسعه 
همکاری ها برطرف شــود تا تبادالت و مناسبات 
اقتصادی کشــورهای عضو اکو در ســطح باالتر و 

برتری انجام شود.
 رئیس جمهوری خاطرنشــان کــرد: هرکدام 
از اعضای ســازمان اکو از ظرفیت های اقتصادی 
فراوانی در حوزه های مختلف برخوردار هستند که 
فعال کردن آن می تواند به رونق اقتصادی منطقه 
بینجامد. رئیسی با اشاره به ظرفیت های کشورهای 
عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در حوزه انرژی، 
تجارت، حمل و نقل، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریا 
و گردشــگری، گفت: برنامه ریزی هــا و اقدامات 

جامع دبیرخانه ســازمان اکو بــرای فعال کردن 
این ظرفیت ها می توانــد رونق اقتصادی منطقه و 
پیشرفت و آبادانی کشورهای عضو اکو را به همراه 
داشته باشد.وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی 
ایران از فعال شدن و توسعه فعالیت های سازمان اکو 
حمایت می کند، افزود: تهران برای همکاری های 
منطقه ای در قالب سازمان همکاری های اقتصادی 
اهمیت ویژه ای قائل است و از این فعالیت ها حمایت 

می کند.
در این دیــدار »خســرو ناظــری« دبیرکل 
ســازمان همکاری اقتصادی)اکو( نیز گزارشی از 
برنامه ریزی های انجام شده برای برگزای اجالس 

سران سازمان اکو در ترکمنستان ارائه کرد.
پانزدهمین نشست ســران سازمان همکاری 
اقتصادی )اکو( ۷ آذر به میزبانی ترکمنســتان در 

شهر عشق آباد برگزار می شود.

تیم ملی زیر ۱۵ ســال ایران توانست با هفت 
امتیاز قهرمان مسابقات کافا تاجیکستان شود.

بــه گــزارش برترین ها، 
شــاگردان وحیــد امیــری 
توانســتند با غلبه بر تیم های 
قرقیزســتان و ازبکســتان و 
تساوی مقابل تاجیکستان با ۷ 
امتیاز و تفاضل گل ۹+ قهرمان 

مســابقات کافا به میزبانی تاجیکستان شوند.در 
آخرین بازی این مسابقات تیم تاجیکستان توانست 
با برتری یک بــر صفر مقابل 
ازبکستان ۷ امتیازی شود؛ اما 
ایران به دلیل برد پرگل مقابل 
قرقیزستان صدرنشین گروه 
باقی ماند قهرمانی مسابقات 

را به دست آورد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با 
اشاره به عدم عضویت ایران در سازمان تجارت 
جهانی و اجرایی نشدن تجارت آزاد در کشور، 
توضیح داد: امروز با وجود آنکه افغانســتان به 
دســت طالبان افتاده اما این کشور همچنان 
عضو سازمان تجارت جهانی است و مبادله کاال 
و صادرات آن و جابه جایی پول به راحتی در این 
کشور انجام می شود. این در حالی است که ما 
همچنان با گمرکات و حقوق ورودی و بسیاری 

از دیگر مقررات مواجه هستیم.
 علی شــریعتی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: عضویت ایران در توافق های همکاری های 
اقتصادی موضوع جدیدی نیست و برای مثال 
ســال های طوالنی از حضور ایران در گروه اکو 
می گذرد. در سال های گذشته نیز تالش شده 
با فعال کردن ظرفیت ها در آ س آن و اوراسیا، 
حضور ایران در این توافق های منطقه ای و بین 
المللی تقویت شود ولی اســتفاده از ظرفیت 
این توافق ها، نیاز به فراهم شدن زیرساخت ها 
و مقدماتــی دارد که بعضی از آنها در کشــور 

فراهم نیست.
عضو اتــاق بازرگانی ایران بــه تحریم های 
اقتصادی علیه اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: 
تحریم ها از ســویی به قــدرت گرفتن برخی 
صنایع داخلی و افزایش تــوان آنها در تامین 
نیازهای کشور منجر شده که قطعا اتفاق مثبتی 
اســت اما از طرف دیگر قهر بودن اقتصاد ما با 
جهان، فرصت حضور در عرصه های بین المللی 
و توسعه تجارت را گرفته که این قطعا به ضرر 

کشور تمام می شود.
شریعتی ادامه داد: ما نباید فراموش کنیم 
که هــدف اقتصادی کشــور، صــرف تامین 
نیازهای داخلی و کاهــش تقاضا برای واردات 
نبوده است. در ســندهای باالدستی قید شده 
که ایران باید به قدرت اقتصادی منطقه تبدیل 
شود اما برخی تصمیمات داخلی غلط، در کنار 
مشکالتی که در عرصه بین المللی وجود داشته 

امکان استفاده از این ظرفیت ها به ایران نداده 
است.

وی با بیان اینکــه تجارت یــک جاده دو 
طرفه اســت، توضیح داد: وقتی از عضویت در 
توافق های همکاری اقتصادی صحبت می کنیم 
باید به طور دقیق مشخص کنیم که چه نیازی 
داریم و در عــوض توانایی برای صــادرات به 
کشورهای مقصد خواهیم داشت. برای مثال 
در اورسیا ما از سویی با مشکل حمل و نقل و از 
سوی دیگر با نبود آموزش و توانمندی مواجه 
بودیم و از این رو می بینیم که ما در این توافق 
بیشتر از آنکه صادرکننده باشیم، وارد کننده 

شده ایم.
عضو اتاق بازرگانی اضافه کرد: پاکستان به 
عنوان یکی از اعضای ابتدایی گروه اکو که مرز 
مشــترک زمینی با ایران دارد، ظرفیت بسیار 
باالیی برای صادرات برای ما فراهم کرده اما با 
توجه به تعرفه باال، صادرات کاالهای ایرانی به 
این کشور محدود است. در سال های گذشته 
یک توافق برای صادرات شــیرینی و شکالت 
توانســت بســتر قابل توجهی در این عرصه 
فراهم کند و بــا مذاکرات مشــترک در قالب 
همکاری های دو جانبه و چند جانبه، می توان 
انتظار داشت که بستر مساعدی برای افزایش 

صادرات کشور به همسایگان فراهم شود.
وی در پایان تأکید کــرد: با وجود عضویت 
کشــور در گروه های همکاری های اقتصادی 
منطقه ای، فراهم نبودن زیرساخت های الزم 

دستیابی به اهداف را دشوار کرده است.

یک نماینده پیشــین مجلس شورای اسالمی 
گفت: اگر مجلسی ها امروز گام های مثبتی برداشته 
بودند، می توانســتند پرونده رئیس دولت سابق و 
مســئوالن را به قوه قضائیه ارجاع دهند و خواهان 
رسیدگی شوند، اما چون اقدام قابل قبولی در این 
مدت انجام نداده اند با ارجاع پرونده  عملکرد دولت به 
قوه قضائیه می خواهند خودشان را از پاسخگویی به 
مردم مبرا کنند و توپ را به زمین قوه قضائیه بیندازد 

و آن را درگیر مسائل سیاسی کنند.
جالل میرزایــی در گفت وگو با ایلنــا، درباره 
شکایت تازه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم 
از حسن روحانی برای اخالل در بازار بورس و ارز ۴ 
هزار و ۲۰۰ تومانی و اینکه چرا مجلس یازدهم به 
جای حل مشکالت معیشــتی و اقتصادی در یک 
تسویه حساب سیاسی با رئیس دولت های یازدهم 
و دوازدهم افتاده است، گفت: نمایندگان مجلس 
یازدهم به دلیل این که در این یکســال و نیم که از 
روی کار آمدن شان می  گذرد عملکرد قابل قبولی 
نداشتند، به دنبال این هستند که شکایات خودشان 
را از دولت سابق در ارتباط با مسائل مختلف به قوه 
قضائیه ارجاع دهند و هزینــه ای هم برای این قوه 
درست و به این واسطه کارنامه ای در افکار عمومی 

برای خودشان بسازند.
این نماینده پیشــین مجلس شورای اسالمی 
یادآور شــد: نمایندگان مجلس یازدهم در سال 
۹۸ اعالم کردند دولت می خواهد کســری بودجه 
خودش را از طریق بــورس جبران کند و دقیقا این 
مطلب را زمانی اعالم کردند که بورس در حال ریزش 
بود، آنان گفتند که دولت دست به این کار زده است و 
اگر ما بر سر کار بیاییم و مجلس را در دست بگیریم، 
مشکالت بورسی را حل می کنیم؛ مشاهده کردیم 
این مجلس خرداد ۹۹ کارش را شروع کرد اما از همان 
ابتدا تقابل با دولتی را آغاز کردند که یکسال و ۳ ماه 

بیشتر از پایانش باقی نمانده بودند.
وی ادامه داد: نمایندگان این طور القا می کردند 
دولت با آن ها همراه و همکار نیســت و کارشکنی 
می کند و کار را به اینجا رســاندند کــه اگر دولت 

انقالبی روی کار بیاید مسائل حل می شود. امروز 
هم ۳ ماه است که دولت آقای رئیسی روی کار آمده 
اما مشاهده می کنیم اتفاقی در بورس نیفتاده است! 
میرزایی خاطرنشــان کــرد: امروز مــردم از 
نمایندگان می پرسند مگر شما نمی گفتید برای 
بورس و حقوق سهام داران برنامه دارید، برای آنان 
چه کردید؟ اصــال به فرض دولت آقــای روحانی 
مقصر اســت و کوتاهی کرده اســت، نمایندگان 
مجلس یازدهم برای جبران این اشتباهات غیر از 
این که شــکایاتی را به قوه قضائیه ببرند، چه کاری 
انجام داده اند؟ مگر شما نگفتید برای بورس و سایر 
مشکالت برنامه دارید، آن برنامه ها کجاست؟ چرا 

نتوانستید مسئله بورس را حل کنید؟
این فعال سیاسی با اشاره به شکایت کمیسیون 
اصل ۹۰ از روحانی بــرای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی 
گفت: موضوع ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی ارتباطی با 
امروز ندارد. توجه داشته باشید بودجه سال ۱۴۰۰ 
سال ۹۹ به مجلس داده شــده است؛ نمایندگان 
هم طبق قانون می توانند در بودجه دخل و تصرف 
داشته باشند و این از اختیارات مجلس است و ۳ماه 
فرصت دارند بودجه را اصالح کنند، اگر از نظر آقایان 
ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مشکل داشت، چرا برای 
سال ۱۴۰۰ اصالحش نکردند؟ چرا امروز که آقای 
رئیسی حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به صورت 
الیحه به مجلس ارائه داد نمایندگان با یک فوریتش 

موافقت نکردند؟ 
وی ادامه داد: نمایندگان نتوانسته اند در یکسال 
و نیمی که در مجلس بودند، کاری در قضیه بورس 

انجام دهند و گام مثبتی بردارند.
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رئیسی در دیدار دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی )اکو(:

  موانع توسعه همکاری های 
کشورهای عضو اکو برطرف شود

تیم زیر ۱۵ سال ایران، قهرمان آسیای مرکزی شد

عضو اتاق بازرگانی ایران:

 در تجارت آزاد 
حتی از طالبان هم عقب تریم!

میرزایی در گفت وگو با ایلنا:

  مجلس به دنبال انداختن توِپ کم کاری خود، 
در زمین قوه قضائیه است 

افزایش ۱0درصدی حقوق یا رشد پلکانی؟

 هم نوایی دولت و مجلس 
علیه مزدبگیران

سياست 2

دسترنج 4

 این روزها مجمع تشخیص مصلحت نظام
 مشغول چه کاری است؟

 سکوت عجیب 
یک نهاد باالدستی

یــک ماهی مانده به ششــمین ســالروز 
درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و این 
در حالی است که نهادی که روزی وی ریاست 
آن را برعهده داشت حاال چنان بی سر و صدا و 
به حاشیه رفته است که نگرانی صاحب نظران 
عرصه سیاست و حتی رسانه ها را برانگیخته، 
تا جایی که جمله سؤالی »از مجمع تشخیص 
مصلحت نظام چه خبر؟« به تکه کالم چند وقت 
اخیر آن ها تبدیل  شــده است.نهاد باالدستی 
که سی و چهار ســال قبل و به دســتور امام 

خمینی برای حل اختالفات مجلس و شورای 
نگهبان شکل گرفت و بعدها عهده دار تدوین 
سیاســت های کلی نظام و دادن مشورت به 
رهبری شــد؛ حاال حتی به سختی سطری از 
خروجی خبرگزاری هــا را به خود اختصاص 
داده است.پس از آیت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ 
آیت اهلل هاشمی رفســنجانی بیست وهفت 
سال ریاســت این مجمع را برعهده داشت و 
نقش پررنگی در تدوین و اصالح بســیاری از 

سیاست های نظام ایفا کرد. 

مدیرکل آژانس در دومین سفر به ایران از آغاز به کار دولت سیزدهم:

مذاکرات  را تا حصول زمینه های مشترک 
سياست 2ادامه می دهیم

 ارز دولتی داروها 
فعاًل حذف نمی شود

 تحول در صداوسیما؛
از پوشش اعتراضات تا اخبار غیررسمی

  دوران نگاه های امنیتی
 در رسانه ملی به سرآمده؟

 لیگ والیبال بانوان 
را اینترنتي ببینید

ولیعهد امارات پس از ۱0 سال عازم ترکیه شد؛ 

 تالش آنکارا برای گریز
 از کوران اقتصاد

نظر روسای دانشگاه ها درمورد مهاجرت 
فارغ التحصیالن نخبه از کشور؛

می گویند »در    کشور 
خودمان کار نیست«

وزیر نفت: 

منتظر نتیجه مذاکرات نیستیم
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