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سياست 2

 حاشیه های ادامه دار سفر قالیباف به ترکیه

 هنوز ما ثروتمندیم 
و دیگران مقتصد!

بنگاه 4

 رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
 در بازدید از غرفه فوالد مبارکه در نمایشگاه:

 بدون حواشی از فوالد مبارکه
 حمایت می کنيم
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مذاکرات برجام با روایت های متناقص از وین، ادامه دارد

بازگشت به »توافق ژوئن«؛ 
آری یا خیر؟!

چرتکه 3

سياست 2

استاد اقتصاد در گفت وگو با »توسعه ایرانی« :

 بودجه  1401 
 خوشبینانه 

بسته شده است
 استاد دانشگاه امام صادق معتقد است الیحه 
بودجه سال آینده خوشبینانه بسته شده و حجم 
درآمد نفتی و میزان افزایــش مالیات با واقعیات 

اقتصادی همخوان نیست. 
الیحه بودجه ســال آینده امــروز 21 آذرماه 
توسط سید ابراهیم رئیســی به مجلس شورای 
اسالمی تقدیم خواهد شد؛ الیحه ای که به عنوان 
مهم ترین سند مالی کشــور از جهات بسیاری با 

اهمیت تلقی می شود. هفته هاست که مسئوالن 
دولتی درباره بودجه 1401 ، کســری آن، رشد 
اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ... سخن گفته 
و به اظهارنظر می پردازند. اوایل آذرماه سیدمسعود 
میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم 
کرد؛ بودجه ســال آینده بر اســاس منابع پایدار 
و بدون کســری بسته شــده و مجلس هم از این 

سیاست دولت حمایت کرد.

وضعیت مهاجران افغانستانی تازه وارد به ایران، نامشخص و ابهام آلود است

اخراج، تعلیق یا اقامت؟
شهرنوشت 6

رویترز خبر داد:

تصویب طرح توقف 
پهپادهای ایران در  مجلس 

نمایندگان آمریکا 

 اعتصاب دو روزه معلمان
 در اعتراض به

 اجرایی نشدن رتبه بندی

9 نکته درباره هفته هشتم لیگ برتر

پرواز امیر، فرود اکبر! 

 بازار کار ایران توان ایجاد شغل پایدار را 
از دست داده است

 تسهیالت اشتغالزایی 
در دام انحراف منابع

دفاع جانانه وزیر صمت از افزایش قیمت خودرو:

  اصالح نرخ خودرو، 
کمتر از تورم بود

دسترنج 8

سياست 2

آدرنالين 7

شهرنوشت 6

چرتکه 3

رئیس جمهــور گفــت: راهبرد 
ارتباط با همسایگان در جهت مقابله 
با تحریم ها یک حرکت استراتژیک 

برای ایران است.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رئیســی 
دیــروز در گردهمایــی روســای 
نمایندگی های   جمهوری اســالمی 
ایران در کشورهای همسایه با اشاره 
به جایگاه محوری بیانیــه گام دوم 
انقالب اسالمی و تاکید بر تحول برای 
حل مشکالت، بیان داشت: ما به یک 
تحول برای جبران عقب ماندگی ها 

نیازمند هستیم.
رئیسی تحول در حل مشکالت را 
برای کاهش فاصله بین وضع موجود 
و وضع مطلوب ضروری دانســت و 
گفت: تحول برای حل مشــکالت 
باید شــناختی، فرآیندی و نهادی 
باشد. نباید برای رفع مشکالت تنها 
به پیگیری های اداری بســنده شود 
بلکه باید تحولی در شناخت مسائل 

ایجاد شود.
رئیس   جمهور خطاب به روسای 
دفاتر نمایندگی   جمهوری اسالمی 
ایران در کشــورهای همسایه گفت: 
شــما در ماموریت کاری خود باید 
نماینــده هویت انقالب اســالمی و 
منافع   جمهوری اسالمی ایران باشید 

که رسالت مهمی است.
رئیس   جمهور با طرح این پرسش 
که سهم وزارت خانه های خارجه در 
توسعه کشــورهای پیشرفته چقدر 
است؟ تصریح کرد: نمی شود مشکلی 
در درون کشور وجود داشته باشد و 
وزارت خارجه بگویــد به من مربوط 
نیســت. در همین موضوع کرونا اگر 
اقدامات وزارت خارجه نبود شــاید 
نمی توانســتیم کاری از پیش ببریم 

پس سهم وزارت خارجه مهم است.
رئیسی بیان داشــت: سیاست 

ارتباط با همســایگان یک حرکت 
اســتراتژیک برای ایران است. تولید 
داخلی باید فعال شود و وزارت خارجه 
نیز در همین مورد باید نقش خود را ایفا 
کند. باید سرکنسول ها و سفرا به میان 
ایرانیان خارج از کشور بروند و منتظر 
نباشند آنها به سفارت خانه ها مراجعه 
کنند ایرانیان ساکن در خارج از کشور 
مردم ما هســتند و حقوقی دارند که 
باید پیگیری و دنبال شــود. ایرانیان 
متعهد کــه عالقمند به ســرزمین 
اجــدادی خود هســتند بــه جای 
سرمایه گذاری در خارج از کشور باید 

در داخل ایران سرمایه گذاری کنند.
امور تجاری بازرگانان خارجی 

باید تسهیل شود
رئیس   جمهور افزود: امور تجاری 
ایرانیان خارج و داخــل و بازرگانان 
خارجی باید تسهیل شود تا ارتباطات 
بازرگانی با ســهولت بهتری فراهم 

شود.
رئیسی در مورد نقش گردشگری 
در توسعه اقتصادی کشورمان گفت: 
اشــتیاق زیادی برای ورود به ایران 
جهت گردشــگری وجود دارد اگر 
اقتصاد گردشگری، دیجیتال و دریا 
فراهم شود باعث اشتغالزایی می شود.
رئیس   جمهور گفت: تا امروز که 
حــدود 100 روز از فعالیــت دولت 
ســیزدهم می گذرد 100 ارتباط با 

سران کشورها و هیات های خارجی 
داشتم که بدون استثنا همه تمایل به 
ارتباط با ایران داشتند و هیچ کدام به 
ارتباطی که االن بین کشور ما و کشور 
خودشان اســت قانع نبودند. یکی از 
مولفه های قدرت همین ارتباطات و 

تعامل با دیگر کشورها است.
رئیســی بــا اشــاره بــه اینکه 
گشایش هایی در تعامالت خارجی در 
حال پدیدار شدن است به نقش موثر 
مرزها در تعامل خارجی اشاره کرد و 
گفت: مرزهای ما تهدید نیست بلکه 
برای کشــور ایجاد فرصت می کند، 
راه اندازی بازارچه هــای مرزی یک 

فرصت خوب برای کشور است.
رئیســی اقتدار خارجی را امتداد 
اقتــدار داخلــی برشــمرد و گفت: 
معتقدیم روابط با کشورهای همسایه 
باید پایدار باشد. همه می دانند ارتباط 
با رژیم صهیونیســتی توسط برخی 
کشورهای منطقه برایشان امنیت ساز 
نیست. هر جا رژیم صهیونیستی نفوذ 
پیدا کرده کشور میزبان متضرر شده 
است. کشــورهای منطقه با تعامل 
با   جمهوری اسالمی ایران می توانند 

به امنیت و صلح کمک کنند.
رئیس   جمهور تاکید کرد: هر چه 
سختی می کشیم از حضور بیگانگان 
در منطقه است. ناتو و آمریکا 20 سال 
در افغانستان حضور داشتند اما مردم 

این کشور روی آرامش ندیدند.
رئیســی با بیان اینکه زیربنای 
ارتباط اقتصادی با همسایگان وجود 
دارد، اظهار داشــت: شناخت عمیق 
ظرفیت هــای داخل کشــور برای 
نمایندگی های   جمهوری اســالمی 
ایران در خارج بسیار مهم است و آن ها 
باید توانمندی های علمی و فنی ایران 

را به جهان معرفی کنند.
دو گام خنثی سازی تحریم ها و 
برداشتن آنها را دنبال می کنیم

رئیســی با تاکید بر اینکه مصر 
هستیم سیاست تعامل با همسایگان 
را دنبال کنیم، گفت: امروز تحریمی 
که علیه    جمهوری اسالمی ایران وضع 
شده اقتصادپایه است راهبرد دشمن 
این است که چتر تحریم را بر کشور 
قرار دهد اما ما دو گام خنثی ســازی 
تحریم ها و برداشــتن آنها را دنبال 

می کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به مذاکرات 
هسته ای در وین گفت: با ارائه شدن 
متن پیشنهادی ایران در مذاکرات به 
طرف های مذاکره نشان داده شد ما در 
مذاکرات جدی هستیم و اگر طرف 
مقابل در لغو تحریم ها مصمم باشد 

مسیر دستیابی به توافق هموار است.
رئیسی گفت: بیشترین تحریم 
در صنایع هسته ای، فضایی و نظامی 
است اما در این صنایع پیشرفت های 
خوبی برای کشور حاصل شده است 
در حالی که در صنایع دیگر مشکالت 

بسیاری داریم.
رئیس   جمهور در پایــان وزارت 
خارجه را موظف کرد که نتیجه این 
همایش را در قالب نقشه راه عملیاتی 
همکاری هــای پایــدار اقتصادی 
با کشــورهای منطقــه بخصوص 
همسایگان تدوین کرده و به ایشان 

ارائه کنند.

خبر
رئیس جمهور در گردهمایی روسای نمایندگی های ایران در کشورهای همسایه: 

تقویت ارتباط با همسایگان حرکتی استراتژیک برای ایران است


