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چالش «اومیکرون»
تمهیدات ایران برای جلوگیری از ورود جهش جدید کرونا چیست؟
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بخشنامه جدید بانک مرکزی برای
ساماندهی بازار ارز
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بازار اجاره کارتملی
کساد شد

بعد از  5روز شناور بودن
روی آبهای دریای بوشهر با کمک نجاتگران هال لاحمر

َ
 4صیاد دیری سالم
به خانه برگشتند
3

اولین سالگرد شهادت فخریزاده

«صندوقچه اسرار»
برنامه هستهای
ایران
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ضیافت قیصر
و داشآ کل در محله
قدیمی تهران!

افتتاح نمایشگاه نقاشیهای
مسعود کیمیایی که از  ۹۰تا ۳۲۰
میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند
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4

همسر شهید
علیمحمدی سفیر
صلح هال لاحمر شد

 3سارق حرفهای در  2پرونده
جدا گانه گرفتار پلیس شدند
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رازهای موفقیت دانش آموزان را در گفت وگوی «شهروند»
با دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش بخوانید

پله های خوب!
3

3

تازه

تیم نجوم و اختر فیزیک ایران در چهاردهمین
المپیاد جهانی  ۹مدال کسب کرد
ســازمان ملی پرورش اســتعدادهای
درخشــان ،از کســب  ۹مــدال توســط
تیــم نجــوم و اختــر فیزیــک ایــران در
چهاردهمیــن المپیاد جهانــی نجوم و
اختــر فیزیک ســال  ۲۰۲۱میــادی خبر
داد.
افتخارآفرینــان جمهــوری اســامی
ایــران در چهاردهمین المپیاد جهانی
نجوم و اختــر فیزیک ســال  ۲۰۲۱به دو
مدال طــا ،پنج مــدال نقــره ،دو مدال
برنز و یک دیپلم افتخار دست یافتند.
سپهر میزانیان ،ســهند ا کرمیپور به
مدال طال ،تــارا رضایی خیرخــواه ،زهرا
ملکــی ،محمدطــه جاللــی ندوشــن،
ســهند اســماعیلزاده و امیــن زمانــی
بــه مــدال نقــره ،ســیدمحمدمهدی
موســوی ،امیدرضا نظری بکائی مدال
برنز و یحیی قاســمی ســورکی به دیپلم
افتخار دست یافتند.
ایــن مســابقات از  ۲۳تــا  ۲۸آبان ماه
با شــرکت  ۴۸کشــور جهان به میزبانی
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اختصاصی

کشــور کلمبیا و به صــورت آنالین برگزار
شــد .ایده المپیاد نجوم و اخترفیزیک
توســط نماینــدگان تایلنــد ،اندونزی،
ایــران ،چیــن و لهســتان مطــرح شــد.
هــدف از ایــن پیشــنهاد ،ایجــاد یــک
مســابقه ســطح باال در رده دبیرستان
و همچنیــن پیشــرفت آمــوزش نجــوم
و اخترفیزیــک در کشــورهای مختلــف
بود .این ایده با موافقت سایر کشورها
مواجــه شــد و ایــن مســابقات جدید،
المپیــاد جهانــی نجــوم و اخترفیزیــک
نــام گرفت .نخســتین المپیــاد جهانی
نجــوم و اخترفیزیــک در چیانــگ
مــای ،تایلنــد در نوامبر/دســامبر
 ۲۰۰۷برگزار شــد .پس از آن مســابقات
ساالنه در طی اوت/ســپتامبر یا ا کتبر
در اندونــزی ( ،)۲۰۰۸ایــران (،)۲۰۰۹
چیــن ( ،)۲۰۱۰لهســتان ( ،)۲۰۱۱برزیل
( ،)۲۰۱۲یونــان ( ،)۲۰۱۳رومانــی
( )۲۰۱۴و بــرای بــار دوم در اندونــزی
( )۲۰۱۵برگزار شد.

خبر
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آیتاهلل رئیسی:

اولویت ما همکاری با کشورهای منطقه است
رئیسجمهــوری گفــت« :مــا نســبت
بــه همــکاری بــا کشــورهای همســایه
و کشــورهای منطقــه اولویــت قائــل
هســتیم و معتقدیــم ایــن همکاریهــا
میتوانــد در جهــت ارتقــای مناســبات
اقتصــادی بســیار موثــر واقــع شــود».
آی ـتاهلل ســیدابراهیم رئیســی عصــر
دیــروز پیــش از تــرک تهــران بــه مقصــد
عش ـقآباد ترکمنســتان در فــرودگاه
مهرآباد اظهار کرد« :این ســفر با دعوت
رئیسجمهــوری محتــرم ترکمنســتان
یشــود .رئیسجمهــوری
انجــام م 
ترکمنســتان ریاســت دورهای اجــاس
ا کــو را عهــدهدار هســتند و هــدف
از ایــن ســفر اوال شــرکت در نشســت
ســران ســازمان همــکاری اقتصــادی-
منطق ـهای ا کــو اســت ».او اضافــه کــرد:
«ایــن اجــاس پانزدهمیــن اجالســی
اســت کــه بــه عنــوان نشســت ســران و
شعار «همراه هم باشــیم برای آیندهای
بهتر و آینده پیشرو» برگزار میشود».
رئیسجمهوری گفــت« :هدف از این

نشســت مــروری بــر اقداماتی اســت که
در ســازمان همــکاری اقتصــادی ا کــو
انجــام شــده و همچنیــن تصمیمــات
آینــده ایــن ســازمان اســت ».آی ـتاهلل
رئیســی دیدارهــای دوجانبــه بــا ســران
کشــورهای منطقــه را از دیگــر اهــداف
این ســفر عنــوان کــرد و گفــت« :در این
ســفر دیدارهــای دوجانب ـهای با ســران
کشــورهای منطقــه خواهیــم داشــت».
او خاطرنشــان کرد« :همانطــور که بارها
اعــام کردیــم ما نســبت بــه همــکاری با
کشورهای همسایه و کشورهای منطقه
اولویــت قائــل هســتیم و معتقدیــم این
یهــا میتواند در جهــت ارتقای
همکار 
مناســبات اقتصــادی در منطقه بســیار
موثر واقع شود».
رئیــس دولــت ســیزدهم بــا بیــان
اینکــه بــرای جمهــوری اســامی ایــران
و کشــورهای منطقه ایــن نــوع ارتباط و
ارتباطــات اقتصــادی به صــورت خاص
بســیار موثــر خواهــد بــود ،گفــت« :مــا
سیاســت همســایگی را جزو محورهایی

راز
سرقتهای
میلیاردی
از خانههای
پایتخت

قــرار دادیم کــه همواره در جهت رشــد و
ارتقای آن فکر میکنیم و برای آن برنامه
داریــم ».آی ـتاهلل رئیســی اضافــه کــرد:
«در سفر به عش ـقآباد طبیعتا نشستی
بــا میزبــان محتــرم رئیسجمهــوری
ترکمنســتان و مســئوالن عالــی ایــن
کشــور خواهیــم داشــت ».او ارتباطــات
همســایگی ،موضــوع گاز و ترانزیــت
و مســائل دیگــر را کــه بیــن دو کشــور
هســت ،از محورهــای گفتوگوهــای
خــود بــا مقامــات ترکمنســتان عنــوان
کــرد .جمهــوری اســامی ایــران ،ترکیــه،
پا کســتان ،افغانســتان ،ترکمنســتان،
قرقیزســتان ،ازبکســتان ،قزاقســتان،
تاجیکســتان و جمهوری آذربایجان۱۰ ،
عضو ســازمان همکاری اقتصادی ا کو را
تشکیل میدهند.پانزدهمین نشست
ســران ســازمان همــکاری اقتصــادی
(ا کــو) امــروز هفتــم آذر ماه ســالجاری
بــه میزبانــی ترکمنســتان برگــزار خواهد
شــد و این کشــور ریاســت دورهای ا کو را
عهدهدار خواهد بود.

پدیدهای که
در  22سالگی از
والیبال زده شد!
صابر کاظمی را میتوان
پرکارترین بازیکن والیبال ایران
در سال  1400دانست
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چطور از آلودگی هوا و
ریزگردها جان سالم
به در ببریم؟
2

کیوسک
مطبوعات جهان

مهمترین عناوین فایننشالتایمز،
نیویورک تایمز و واشینگتن پست
را بخوانید

ثبت آگهی
در روزنامه شهروند
44956200-2

