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رهبر جریان صدر نسبت به تغییر نتایج 
انتخابات عراق هشدار داد؛ 

بازی دوگانه مقتدی؛ 
اعتراض و سپس یارکشی
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 ژیمناستیك حال و روز خوشي ندارد

حواشي دنباله دار! 
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بنرهای شهرداری در هفته کتاب فرهنگی بود یا سیاسی؟! 

 تبلیغ یک طیف خاص
 از جیب شهروندان

سياست 2

شهرنوشت 6

وزیر کشور بر اداره »استاندارمحور« کشور پامی فشارد

پتانسیل های 
 مسأله ساز

 یک تفویض اختیار
»باید کشور را استاندارمحور اداره کنیم.« 
این جمله احمد وحیدی، وزیر کشــور است 
که روز یکشنبه در جلســه شورای معاونین 
وزارت کشــور گفتــه و تاکید کرده اســت: 
باید کشور را اســتاندارمحور اداره کنیم نه 
وزارتخانه محور و برای این منظور بخشی از 
اختیارات وزارتخانه ها به استانداران تفویض 

می شود و وزارتخانه ها بیشتر نقش حمایتی 
و نظارتی خواهند داشــت.این ســخنان در 
شرایطی مطرح شــده که هنوز انتقادات به 
انتخاب استانداران نظامی در دولت سیزدهم 
مطرح اســت. پس از آنکه اکثر اســتانداران 
کشــور از میان ســپاهیان انتخاب شــدند 

انتقادات درباره حضور نظامیان باال گرفت.

گزارش میدانی »توسعه ایرانی« از رونق یك بازار غیرعادی 

چند می گیری کارت ملی بدی؟
چرتکه 3

نماینده چابهار:

 سهام  برخی شرکت هایی 
 که صید ترال می کنند
 متعلق به چینی هاست

براساس اعالم مرکز آمار ایران

 تورم آبان ماه
 ۴۴.۴ درصد شد

 سازمان غذا و دارو
 ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی 

داروها را قطع کرد

درآمد مسافرکشی از حداقل مزد بیشتر است

بی انگیزگی نیروی کار برای 
اشتغال در بنگاه های اقتصادی

  ابرازامیدواری گروسی
 به ازسرگیری راستی آزمایی 

هسته ای ایران 

دسترنج 4

چرتکه 3

شهرنوشت 6

چرتکه 3

سياست 2

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت گزارشی از اقدامات ستاد 
تنظیم بازار در زمینه کنترل قیمت ها بویژه اقالم 

خوراکی بیان کرد.
به گزارش ایسنا،  در جلسه یکشنبه شب ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت به ابراهیم رئیســی، 
گزارشی از وضع شاخص های کالن اقتصادی کشور 

و روند تنظیم بازارهای مختلف ارائه شد.
در این گزارش، وزیر صنعت، معدن و تجارت 

ضمن تشریح اقدامات ستاد تنظیم بازار در زمینه 
کنترل قیمت ها به ویژه اقالم خوراکی تصمیمات 

این ستاد را در جهت تثبیت بازار موثر دانست.
رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت ثبات در بازار و 
منطقی شدن نرخ کاالهای اساسی، تداوم اجرای 
تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد 

تنظیم بازار را ضروری خواند.
در این جلسه همچنین گزارشی از روند افزایش 
تولید خودرو در کشــور ارائــه و راه های تقویت 
تولید داخلی با استفاده از ســرمایه های مردمی 

بررسی شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
دیدار با نظام الدین زاهدی، سفیر 
تاجیکستان در تهران، بر گسترش 
تعامالت دو جانبــه در حوزه های 
مختلف فرهنگی و هنری تاکید کرد 
و گسترش تعامالت با کشورهای 
منطقه را سیاســت قطعی دولت 

سیزدهم خواند.
به گزارش مرکز روابط عمومی 
و اطــالع رســانی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی، محمدمهدی 
اســماعیلی در این دیدار با تاکید 
بر گســترش تعامــالت دو جانبه 
در حوزه هــای مختلف فرهنگی و 
هنری با تاجیکستان گفت: اینکه 
کشورهای ایران و تاجیکستان با 
یک زبان و بدون واسطه و مترجم 
با یکدیگر صحبت می کنند، نشان 
دهنده عمق اشــتراکات فرهنگی 
دو ملت اســت و مردم و ما دولت 
تاجیکســتان را هماننــد برادر، 
دوست و همسایه خود می دانیم.

وی افزود: ایران و تاجیکستان دارای 
تاریخ کهن مشــترکی با یکدیگر 
هســتند که مایه افتخار اســت و 
ایرانیــان همواره بــا مردمان این 
کشور احساس اشتراک و همدلی 

داشته اند.اســماعیلی تاکید کرد: 
سیاست قطعی دولت سیزدهم در 
جمهوری اسالمی ایران گسترش 
تعامالت با کشــورهای منطقه و 
کشورهای فارســی زبان و آسیای 
مرکزی اســت؛ چرا که همه ما در 
دایره یک مجموعه واحد و همراه 
هســتیم و این واحد بودن نشان 
می دهد که دالیل بســیاری برای 
انجام تعامالت فرهنگی مشترک 
وجــود دارد.رئیس شــورای هنر 
ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی از برگزاری هفته فرهنگی 
تاجیکســتان در تهران و ســایر 
شهرهای ایران استقبال و حمایت 
می کند.وی در عین حال تصریح 
کرد: بنــای ما این اســت در دوره 
جدید از فعالیــت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی، روابط دو جانبه 

به ویژه در حوزه هــای فرهنگی و 
هنری از جمله فیلم، موســیقی، 
هنرهای تجسمی، نمایش و ادبیات 

را تقویت کنیم.
اسماعیلی ادامه داد: دو کشور 
ایران و تاجیکستان دارای اشتراکات 
فرهنگی، هنری و تاریخی زیادی با 
یکدیگر هستند و مردم دو کشور با 
گسترش تعامالت فرهنگی و هنری 
می توانند با این اشتراکات آشنایی 
بیشتری پیدا کرده و از آن بهره مند 
شوند و وظیفه دولت  ها این است تا 
زمینه بهره مندی  ها و آشنایی  ها را 

فراهم کنند.
در این دیدار نظام الدین زاهدی 
سفیر تاجیکســتان در تهران هم 
با اشاره به اشــتراکات فرهنگی و 
هنری میان دو کشــور، گفت: در 
دولت جدید همکاری های دو جانبه 

فرهنگی دو کشور وارد مرحله جدید 
می شــود و امیدواریم در این دوره 
همکاری هــای فرهنگــی بیش از 
گذشته توسعه یافته و اجرایی شود.
وی با اشاره به سفر رئیس جمهوری 
کشورمان به تاجیکستان افزود: با 
سفر آقای رئیســی به تاجیکستان 
مرحله جدیــدی از همکاری های 
دوجانبه بین دو کشــور به ویژه در 
موضوعات فرهنگی و هنری آغاز شد 
و این همکاری  ها باید در قالب تفاهم 
نامه های مشترک باید به امضا برسد.

سفیر تاجیکستان در تهران در ادامه 
ســخنان خود به برگزاری هفته 
فرهنگی این کشــور در تهران در 
قالب شب های شعر، نمایش فیلم، 
اجرای نمایش، موسیقی  تاکید کرد 
و گفت: برگزاری ایــن هفته  ها در 
تهران منجر به ریل گذاری مناسب 
در مسیر گسترش روابط فرهنگی 

و هنری می شود.
وی در پایان با اشاره به اشتراکات 
فرهنگی و دینی دو کشــور افزود: 
اشــتراکات فرهنگــی و دینی در 
طول تاریخ بســتر مناسب برای 
رشد همکاری های فرهنگی بین دو 

کشور ایجاد می کند.

خبر
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صورت گرفت؛

تاکید رئیس جمهور بر اهمیت منطقی شدن نرخ کاالهای اساسی

وزیر ارشاد در دیدار با سفیر تاجیکستان در تهران:

گسترش تعامالت با کشورهای منطقه سیاست قطعی دولت سیزدهم است


