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جهان 5

 اولین نخست وزیر در تاریخ رژیم صهیونیستی
  وارد امارات شد؛

 مانور قدرت 
در جزیره ثبات

دسترنج 4

 چاله های دولتی به خرج کارگران پر می شوند

 دست درازی ادامه دار 
 دولت به قلک

 تامين اجتماعی
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سازمان برنامه و بودجه در ماجرای افزایش خروجی، رسانه ها را تهدید کرد

 »عوارض«
 کاهش شفافیت بودجه!

سياست 2

چرتکه 3

 انتقاد غيرمستقيم رئیس دستگاه قضا 
از مجموعه تحت مديريتش؛

 تحول؟ 
كدام تحول؟!

دیــروز رئیس جدید قــوه قضائیه اعتراف 
کرد؛ اعترافی که بیان آن عالمت ســؤال های 
زیادی را در اذهان و افکار عمومی ایجاد کرد.
غالمحسین محسنی اژه ای که دیروز در شورای 
عالی قضایی سخن می گفت با بیان این جمله 
که »اعتراف می کنم هنوز در قوه قضائیه تحولی 
ایجاد نکرده ایم« غیرمستقیم به عملکرد دوره 
گذشته قوه قضائیه که ابراهیم رئیسی، ریاست 
آن را برعهده داشــت، انتقاد وارد کرد.ابراهیم 
رئیسی از پایان سال 1397. ریاست قوه قضائیه 
را برعهده گرفت و همان زمان بود که اعالم کرد 

بر اساس سندی به نام سند تحول قوه قضائیه 
قصد دارد این قــوه را اداره کند.به این ترتیب 
پیش از صدور حکم توسط رهبر انقالب در 1۶ 
اسفند 1397، رئیســی برنامه های خود برای 
اداره عدلیه را زیر عنوان »سند تحول قضایی« 
برای رهبری ارسال کرد و مقام معظم رهبری 
هم در متن حکــم خود، برنامه پیشــنهادی 
رئیسی برای تحول در قوه قضائیه را »مفید و 
کارساز« توصیف کرد؛ هرچند که رهبر انقالب 
 در این حکــم توصیه هایی بــه رئیس جدید 

قوه قضائیه کرد...

چه سرنوشتی در انتظار اعتراضات سراسری معلمان است؟ 

 توصیه به سکوت در سایه
 ابر قانون فراموش شده

شهرنوشت 6

یک مسئول در سازمان غذا و دارو:

 تامین دارو درگرو 
تخصیص به موقع ارز است

نگاهی به اولین رویداد جایزه بزرگ نقاشی ایران

»مانی« و »مانا« در آغوش 
هنرمندان نقاش

 مرور ماجراهای فراموش نشدنی
 استقالل و سپاهان در یک دهه گذشته

نبرد غول ها! 

اظهارات مقام سعودی در مورد مذاکرات با ایران

تاکنون هیچ نتیجه مهمی 
حاصل نشده است

رئیس اتاق بازرگانی در مراسم روز ملی صادرات:

 ایران طی ۳۰ سال گذشته
  در صادرات 

رشد نداشته است

سياست 2

شهرنوشت 6

آدرنالين 7

فرهنگ وهنر 8

چرتکه 3

رئیس جمهور بــر همکاری های 
مشــترک در زمینه حمــل و نقل و 
ترانزیت کاال بین ایران و ترکمنستان 
تأکید کــرد و گفت: با تالش ســران 
دو کشــور اقدامات خوبی در زمینه 
تقویت روابط مرزی ایجاد شده است 
و با پیگیری دو کشور می توان موانع 
پیش رو را برداشت.به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در گفت 
و گوی تلفنی بــا »قربان قلی بردی 
محمداف« رئیس جمهور ترکمنستان 
با تشــکر از میزبانی این کشور برای 
برگزاری اجالس همکاری  اقتصادی 
اکو، گفت: در زمینــه همکاری های 
گازی و اجرایی شــدن سوآپ گازی 
ترکمنســتان – آذربایجان از ایران 
گام ها و همکاری های خوبی انجام شده 

است.رئیس جمهور بر همکاری های 
مشــترک در زمینه حمــل و نقل و 
ترانزیت کاال بین دو کشور تأکید کرد و 
گفت: با تالش سران دو کشور اقدامات 
خوبی در زمینه تقویت روابط مرزی 
ایجاد شده است و با پیگیری دو کشور 

می توان موانع پیش رو را برداشت.
 رئیســی در مورد همکاری های 
علمــی و فنــاوری بیــن تهــران 
- عشــق آباد، خاطرنشــان کرد: در 
ســفر به ترکمنســتان تعدادی از 

محصــوالت دانش بنیان ایــران در 
زمینه های پزشکی و پیراپزشکی به 
کشور ترکمنستان اهدا شد تا بتوانیم 
همکاری های خوبــی در زمینه های 

دانش بنیان و پزشکی داشته باشیم.
»قربان قلی بــردی محمداف« 
رئیس جمهور ترکمنســتان نیز در 
این گفت و گوی تلفنی بــا تأکید بر 
اهمیت همکاری ها بین کشورهای 
همسایه، اظهار داشــت: روابط بین 
ترکمنســتان و ایران، با تمدن هزار 

ســاله بایــد در قالب همــکاری  در 
سازمان های بین المللی نیز ادامه یابد.
رئیس جمهور ترکمنستان جایگاه 
همکاری های تجاری و اقتصادی را در 
روابط دو کشور مهم بر شمرد و اظهار 
داشت: ایران در زمینه توسعه پزشکی 

جایگاه ویژه ای دارد.
بردی محمداف قرارداد ســوآپ 
گازی بین آذربایجان و ترکمنستان از 
خاک ایران را مهم دانست و خواستار 
ایجاد کمیسیون مشترک همکاری در 

این زمینه بین سه کشور شد.
رئیس جمهور ترکمنستان با تأکید 
بر حمایت مشترک از توسعه روابط دو 
جانبه بین ایران و ترکمنستان، اظهار 
داشت: دولت ایران و ترکمنستان برادر 
هستند و من برای کشور ایران آرزوی 

آبادانی و صلح دارم.

حســین امیرعبداللهیان و ســرگئی الوروف 
وزیران امــور خارجه جمهوری اســالمی ایران و 
روسیه دیروز در گفت و گوی تلفنی، درخصوص 
روند مذاکرات جاری ایران و گــروه 1+4 در وین 
برای لغو تحریم های ظالمانــه آمریکا علیه ایران 

تبادل نظر کردند.
وزارت امور خارجه روســیه روز دوشنبه در 
بیانیه ای اعالم کرد: حســین امیرعبداللهیان و 
ســرگئی الوروف وزیران امور خارجه با یکدیگر 
گفــت و گو کردنــد و توجه اصلــی دو طرف به 
وضعیت پیرامون برنامه جامع اقدام مشــترک 
)برجام( با توجه به از ســرگیری روند مذاکرات 
پیرامون این موضوع در وین از روز ۲9 ماه نوامبر 

تمرکز یافته بود.
در ادامه بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: 
دو طرف بر عزم متقابل برای احیای توافق هسته 
ای به همان حالت اولیه متوازن که از سوی شورای 

امنیت سازمان ملل تایید شده بود، تاکید کردند.  

وزیران خارجه ایران و روســیه خاطر نشــان 
کردند که این تنهــا راه صحیح برای تامین حقوق 
و منافع همه شــرکت کننــدگان در این توافق 

)برجام( است.
امیر عبداللهیان و الوروف در ادامه گفت و گوی 
تلفنی برخی موضوعات مهم دو جانبه و منطقه ای 

را بررسی کردند.
به گزارش ایرنــا مذاکرات وین بــا محور رفع 
تحریم های ظالمانه و غیرقانونــی علیه ایران در 
شرایطی پیگیری می شــود که به رغم فشارهای 
ناشــی از خــط تخریبــی رســانه های معاند و 

کارشــکنی های رژیم صهیونیستی، گفت وگوها 
به همت تالش های هیات جمهوری اسالمی ایران 

پیشرفت های ملموسی را تجربه کرده است.
روز یکشنبه چهارمین روز از مذاکرات وین، با 
برگزاری نخستین جلسه کارشناسی سوم، موسوم 
به کارگروه تدابیر اجرایی جان تازه ای گرفت. این 
جلسه که با حضور نمایندگان گروه 1+4، اتحادیه 
اروپا و ایران برگزار شد و ادامه خواهد داشت بر نحوه 

اجرای توافق احیای مفاد برجام نظارت دارد.
همزمان علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد 
ایران بیان داشت که در نتیجه تعامل و نشست هایی 
که طی چند روز گذشــته در سطح کارشناسی و 
مقام های ارشد مذاکره کننده برگزار شد اختالفات 
طرفین در مورد دامنه و حیطــه موضوعات قابل 

مذاکره در حال کاهش است.
وی ابراز امیدواری کرد که طرف ها در دور جاری 
مذاکرات به یک جمع بندی در مورد دامنه و حیطه 

موضوعات قابل مذاکره برسند.

خبر
در گفت و گوی تلفنی روسای جمهور دو کشور مطرح شد

اقدامات خوبی برای تقویت روابط ایران و ترکمنستان شده است

عصر دیروز انجام شد؛
گفت وگوی وزرای خارجه ایران و روسیه درباره روند مذاکرات وین 

َ َ


