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چرتکه 3

 یک نماینده در واکنش
 به حکم بازداشت مدیرعامل دیوار:

 کاش دستگاه قضا
با کارآفرینان بيشتر مدارا کند

شهرنوشت 6

 در اوج نگرانی ها نسبت به ویروس جدید،
 نشست مشترک ایران و زیمبابوه برگزار شد!

اوميکرون و تکرار اشتباه 
هواپيمایی ماهان
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یک کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

 سه هزارهزارمیلیارد تومان منابع 
در داخل ایران بلوکه شده است

سياست 2

چرتکه 3

 با همراهی مجلس درنهایت »یوسف نوری«
 وزیر آموزش وپرورش شد

وعده پاک سازی 
به جای بازسازی 

مجلس انقالبی روز گذشته با وزیر پیشنهادی 
وزرت آموزش وپرورش موافقت کرد تا مهم ترین 
وزارتخانه کشور از بعد تربیتی به وزیری واگذار 
شــود که از همان ابتدا بنای خــود را به جای 
بازســازی و بهبود فرآیند آموزشی و نوسازی 
مدارس به پاک سازی مجریان و موافقان سند 
آموزشــی 2030 در نظام آموزشی گذاشت. او 
دراین باره صریحا اعالم کرد: » بدون هیچ گونه 
رودربایستی اعالم می کنم که سرکردگان سند 
آموزشی 2030 جایی در نظام آموزش وپرورش 
نخواهند داشــت.« کابینه دولت سیزدهم روز 

گذشــته هفتم آذرماه با رأی اعتماد مجلس به 
وزیر پیشــنهادی آموزش وپرورش درنهایت 
بسته شــد. »یوسف نوری«، ســومین گزینه 
رئیس جمهور بــرای وزارت آموزش وپرورش 
با تمام حواشــی مرتبط با رزومه اش صعود به 
قله دماوند در ســال گذشته و توفیق حضور در 
راهپیمایی اربعین ســال جاری تنها به دلیل 
همراهی مجلس با دولت توانست به ساختمان 
شهید رجایی برود که چند روزی است به دلیل 
پایان یافتن مهلت قانونی 90 روزه سرپرستی 

کاظمی، حتی سرپرست قانونی نیز نداشت. 

 رئیسی در پانزدهمین اجالس 
سران کشورهای عضو همکاری های اقتصادی:

 نقش سازمان اکو 
باید تقویت شود

همين صفحه

 در آستانه از سرگیری مذاکرات
 و درقالب بیانیه ابراز شد؛ 

ابراز نگرانی جبهه اصالحات 
از روند دیپلماسی هسته ای

 نمایشگاه  نقاشی های مسعود کیمیایی
 واکنش برانگیز شد

 از وفور عنصر »چاقو«
تا قیمت های گزاف!

آخرین ساعت های یک رقابت نفس گیر بین دو ستاره

لئو، لوا و توپ طال

پاک کردن صورت مساله به جای حل عالمانه معضل

 مزد توافقی
 با شعار عدالت محوری 

مغایرت دارد

اردوغان دستور تحقیق در مورد علل ریزش 
تاریخی لیر را صادر کرد؛ 

 دشمن خارجی
 یا ماجراجویی در منطقه؟ 

دسترنج 4

سياست 2

آدرنالين 7

فرهنگ و هنر 8

جهان 5

 رئیس جمهوری با بیان اینکه حمایت 
ایران از سازمان اکو و فعالیت های آن بدون 
قید و شرط است،  گفت: تحریم های آمریکا 
کوچکتریــن خللــی در اراده  جمهوری 
اسالمی ایران در سیاست تعامل حداکثری 

با همسایگان و منطقه ایجاد نمی کند.
به گزارش ایرنا، ابراهیم رئیســی روز 
یکشــنبه در پانزدهمین اجالس سران 
کشورهای عضو همکاری های اقتصادی 
)اکو( در عشق آباد گفت:  جمهوری اسالمی 
ایران اولویــت ویژه ای بــرای همکاری و 
مشارکت اقتصادی با کشورهای آسیایی 
به خصوص همســایگان خود در آسیای 
جنوبی، آسیای غربی، آسیای میانه و قفقاز 

قائل است.
رئیس جمهوری تاکید کرد: بی تردید 
تقویــت نقــش و جایگاه ســازمان های 
منطقــه ای به عنــوان تســهیل کننده 
همکاری های دو جانبه و چندجانبه مورد 
توجه و اهتمام ماست که یکی از نمودهای 
واضح آن سازمان همکاری های اقتصادی 

»اکو« است.
وی افزود: مجموعه »اکــو« عالوه بر 
بهره مندی از ویژگی هــای مادی قدرت 
همچون جمعیت نیم میلیاردی، مالکیت 
یک ســوم منابع انرژی جهان، موقعیت 
بی نظیر ارتباطی میان اروپا با چین و روسیه 
با خلیج فــارس و اقیانــوس هند، نیروی 
انسانی جوان و پرتوان، دربردارنده هویتی 

ممتاز به نام اسالم است.
  رئیس دولت ســیزدهم خاطرنشان 
کرد: طی سالیان گذشــته دستاوردها و 
پیشرفت های خوبی در ســازمان »اکو« 
به دســت آمده اســت اما کماکان فاصله 
معناداری بین موفقیت هــای حاصله با 
ظرفیت هــا و توانمندیَ هــای واقعــی 
ســازمان وجود دارد. برای نمونه با وجود 
پتانســیل های تجاری باال، تجارت درون 
منطقه ای کماکان کمتر از ۱0 درصد است.

رئیس جمهوری با بیان اینکه  جمهوری 
اســالمی ایران به عنوان یک کشور مهم 
به دنبــال ارتقای ســطح همکاری ها در 
اکو و ترفیع رتبه و منزلت این سازمان در 

مناســبات منطقه ای و بین المللی است، 
گفت: ما معتقدیم ابزارهای موثری برای 
جهش ســازمان وجود دارد که در صورت 
اشتراک مســاعی اعضا می تواند عالوه بر 
پیشرفت مادی کشورها، سعادت نسل های 

آینده را تضمین کند.
 رئیس جمهــوری بــا تاکیــد بــر 
ضرورت هایی چون جدیــت در تجارت، 

شــبکه مواصالتی مکمــل، انــرژی و 
ظرفیت های تجاری و توسعه ای آن، اقتصاد 
دیجیتال و معماری جد یــد مالی در اکو، 
درباره ضــر ورت جدیت در تجارت گفت: 
بسیاری از گشایش های اقتصادی در اکو، 
منوط به ارتقای تجارت درون منطقه ای 
اســت.وی افــزود:  جمهوری اســالمی 
ایران آمادگــی دارد نقش بیشــتری در 
آزادسازی های تجاری در منطقه اکو ایفا 
کند. مایلیم همه کشورهای عضو براساس 
زمان بندی که متناســب با اقتصاد ملی 
آن هاست در آزادسازی های تجاری در اکو، 
 )ECOTA( چه در قالب موافقتنامه اِکوتا
و چه در قالب مذاکرات تجارت آزاد حضور 

داشته باشند.
 رئیــس دولت ســیزدهم تاکید کرد:  
جمهوری اســالمی ایران آماده اســت با 
اعطای تعرفه های ترجیحی مناســب در 
چارچوب اکو، در حصول این هدف مهم، 

سهم داشته باشد.

  رئیس جمهوری درباره اهمیت انرژی و 
ظرفیت های تجاری و توسعه ای آن، گفت: 
تکمیل اقدامات ناتمامی همچون ایجاد 
بازار منطقه ای برق اکو، ایجاد کنسرسیوم 
شــرکت های انرژی اکو، عملیاتی شدن 
مرکز انرژی هــای پاک اکو، و ســاز وکار 
همکاری صنایع پاالیشــی اکــو باید در 

اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد:  جمهوری اسالمی ایران 
عالوه بر جدیت در همکاری در این حوزه ها، 
آماده است برنامه های آموزشی حوزه نفت 
و گاز برای کشــورهای عضو اکو را توسعه 
دهد. همچنیــن عالقه مندیم پروژه های 
انتقــال آب بــه کشــورهای متقاضی از 
جمله جمهوری اسالمی ایران در دستور 

کار سازمان اکو قرار گیرد.
 رئیس جمهــوری همچنیــن درباره 
اهمیــت معمــاری جدید مالــی در اکو 
خاطرنشــان کرد: ظرفیت های تجاری 
منطقه، الزامات زیرســاختی و توسعه ای 
منطقه، و محدودیت دسترسی به منابع 
مالی خــارج از منطقه ایجــاب می کند 
ســازوکارهای مؤثرتــری در قالب یک 
معماری ملــی منطقه ای جدیــد به کار 
گرفته شود.وی ادامه داد: »بانک تجارت و 
توسعه اکو« باید با انجام اصالحات قانونی 
و رویه ای، نقش پررنگــی در تأمین مالی 
مبادالت تجاری مابین کشــورهای عضو 

برعهده گیرد. جمهوری اســالمی ایران 
آماده است افزایش سرمایه این بانک را با 

نگاه مثبت مدنظر قرار دهد. 
 رئیســی افزود: همچنین ایده ایجاد 
»صندوق ســرمایه گذاری مشترک اکو« 
که در نشســت صندوق های ثروت ملی 
کشــورهای عضو که از سوی ایران مطرح 
شده است را راهگشــا می دانیم و در اینجا 
اعالم می کنم به محض تمهید مقدمات 
و تأســیس این صندوق در اکو، صندوق 
توسعه ملی جمهوری اسالمی ایران سهم 
خود را در اختیار پروژه های تحت پوشش 

این صندوق قرار خواهد داد.
به گفته رئیســی،  جمهوری اسالمی 
ایران آمادگی کامل دارد تالش های مکمل 
ازجمله تأسیس پلیس اکو )اکوپل( و ایجاد 
سازوکار همکاری های قضایی اکو در اسرع 
وقت نهایی شود و »مرکز مبارزه با فساد و 
همکاری های آمبودزمان اکو« مستقر در 

تهران نیز به سرعت عملیاتی گردد.
 رئیس جمهوری منفعت منطقه را در 
همکاری های سودمند و برادری ملت های 
منطقه عنــوان کرد و گفــت:  جمهوری 
اسالمی آماده اســت همه ظرفیت های 
خود را برای تحقق این هدف انســانی به 

کار ببندد.
 مشکالت منطقه باید توسط

 کشورهای منطقه حل و فصل شود

رئیس جمهور همچنیــن در دیدار با 
رئیس جمهور ترکیه، تصریح کرد: مشکالت 
منطقه باید توسط کشورهای منطقه حل و 
فصل شود و حضور و دخالت بیگانگان نه 
تنها کمکی به حل مشکالت نمی کند، بلکه 

اوضاع را پیچیده تر خواهد کرد.

رئیســی در ادامه دیدار و گفت وگو با 
سران کشورهای شرکت کننده در اجالس 
همکاری های اقتصادی اکو، در دیدار رجب 
طیب اردوغان با اشاره به اینکه ظرفیت های 
توسعه روابط و تبادالت تجاری و اقتصادی 
تهران آنکارا فراتر از ســطح کنونی است، 
گفت: ایران و ترکیــه می توانند با ارتقای 
ســطح تجارت و مبادالت کنونی، روابط 
اقتصادی و سیاســی دو کشور را به سطح 

راهبردی نزدیک کنند.
رئیسی با اشاره به زمینه های گسترده و 
متنوع همکاری ایران و ترکیه در بخش های 
مختلف از جمله انرژی، موضوعات بانکی و 
پولی و تبادالت تجاری و بازرگانی گفت: 
باید مسیر توسعه روابط اقتصادی را تسهیل 
کنیم و در این زمینه می توان تعرفه های 

ترجیحی را بازنگری کرد.
رئیس جمهور ترکیه نیز در این دیدار 
با بیان اینکه کشــورش توسعه و تقویت 
همکاری های دوجانبــه و منطقه ای را با  
جمهوری اسالمی ایران ضروری می داند، 
گفت: می توانیم در سطح روابط و مناسبات 
دو کشور به ویژه در بخش های اقتصادی 

جهش ایجاد کنیم.
رجب طیب اردوغان با اشاره به ضرورت 
ترتیبات امنیتی مبتنــی بر حضور فعال 
کشــورهای منطقه ای، گفت:  جمهوری 
اسالمی ایران، روسیه و ترکیه می توانند با 
همکاری سایر کشورهای منطقه امنیت 

و ثبات منطقه را حفظ کنند.
 اراده ایران توسعه و تعمیق

 روابط همه جانبه با پاکستان است
رئیسی در جریان سفر به ترکمنستان 
در دیدار عارف علــوی  رئیس جمهوری 
پاکســتان نیز با اشــاره به اشــتراکات و 
ظرفیت های گسترده توسعه همکاری های 
تهران - اسالم آباد، گفت: دو کشور نه تنها 
از رابطه همسایگی بلکه از ارتباط عمیق 
قلبی، تاریخی و فرهنگــی برخوردارند و 

استفاده از این ظرفیت ها در مسیر توسعه 
روابط، به نفع دو ملت و پیشرفت و آبادانی 

منطقه است.
 رئیس جمهوری با بیــان اینکه اراده  
جمهوری اسالمی ایران توسعه و تعمیق 
روابط همه جانبه با پاکستان است، ادامه 
داد: روابط و مناسبات دو کشور را با توجه 
به ظرفیت های گسترده موجود، ناکافی 
می دانیم و مصمم هستیم همه ظرفیت ها 
را در راســتای منافع دو ملت و ملت های 

منطقه فعال کنیم.
 رئیس جمهوری پاکستان هم در این 
دیدار با بیان اینکه پاکستان به دنبال توسعه 
روابط اقتصادی تجاری با ایران است گفت: 
اسالم آباد برای افزایش سطح مناسبات و 
همکاری با جمهوری اسالمی ایران اهمیت 

قائل است.
عارف علوی با اشــاره به اهمیت ســه 
بازارچه مرزی در گســترش تبادالت دو 
کشور خاطر نشان کرد: وزیر تجارت دولت 
پاکستان برای رونق این بازارچه ها به این 
مناطق ســفر کرده و آماده ایم با همکاری 
ایران، ارزش مبادالت بین ایران و پاکستان 

را چند برابر افزایش دهیم.
 روابط ایران و تاجیکستان
 با قوت ادامه خواهد یافت

رئیس جمهــور در جریان ســفر به 
ترکمنستان همچنین در دیدار با امامعلی 
رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان گفت: 
روابط بسیار خوب ایران و تاجیکستان در 
زمینه های تجاری، فرهنگی و اقتصادی با 
قوت ادامه خواهد یافت.رئیسی خاطرنشان 
کرد: تردیدی نداریم که روابط رو به توسعه 

خواهد بود چراکه ســطح فعلی مبادالت 
قانع کننده نیســت و با احیای ظرفیت ها 
بین دوکشور می توان سطح روابط را چند 

برابر ارتقا داد.
رئیس جمهور تاجیکستان نیز در این 
دیدار با اشاره به تحوالت اخیر افغانستان 
تاکید کرد: نگران آینده این کشور هستیم 
و همه باید تالش کنیــم اقوام و گروه های 
مختلف مردم در آســایش در این کشور 
زندگی کنند.امامعلی رحمان با اشاره به 
دیدار گذشته خود با رئیسی بیان داشت: 
پس از آن دیدار ســطح روابط دو کشــور 
توسعه پیدا کرده و رشد مبادالت تجاری 

در آینده چند برابر خواهد شد.
 قرارداد گاز با ترکمنستان

 حتما احیا خواهد شد

رئیس جمهور در دیدار تجار، بازرگانان 
و فعاالن بخش خصوصی کشــورمان در 
ترکمنستان، با تاکید بر ضرورت تسهیل 
فعالیت تجار و صادرکنندگان کشــور به 
منظور رونق و توســعه صادرات، گفت: با 
حضور در تاجیکستان و اجالس شانگهای 
بستر مناسبی برای توسعه روابط منطقه ای 

کشور ایجاد شده است.
رئیســی با تاکید بر رویکــرد دولت 
سیزدهم برای توسعه همکاری با کشورهای 
همسایه و منطقه گفت: زیرساخت های 
اقتصادی و تجاری مناسبی برای توسعه 
و ارتقای ســطح همکاری های دوجانبه و 
منطقه ای کشــورمان وجود دارد و باید با 
تسهیل فعالیت تجار و صادر کنندگان در 
این مسیر گام برداریم.رئیسی خاطرنشان 
کرد: با حضور در تاجیکســتان و اجالس 
شانگهای بستر مناسبی برای توسعه روابط 
منطقه ای کشور ایجاد شده است و شاهد 
گشایشهای خوبی در زمینه ارتقای سطح 

روابط تهران و دوشنبه هستیم.

اجالس

رئیسی در پانزدهمین اجالس سران کشورهای عضو همکاری های اقتصادی:

نقش سازمان اکو باید تقویت شود


