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سفرهای داخلی نوروز ۱۴۰۱  به روایت 
مسئوالن وزارتخانه

 سونامی گردشگری 
در راه است؟

میراث فرهنگــی،  وزیــر  قائم مقــام 
گردشــگری و صنایع دســتی گفــت: »بــا انجام 
کسیناســیون سراســری و لغــو ممنوعیــت  وا
حتــم  به طــور  توریســتی،  روادیــد  صــدور 
ســونامی گردشــگری را شــاهد خواهیــم بــود. 
بایــد با ســرعت و بســیج نیــرو، تمــام امکانات 
بــه  خدمات رســانی  بــرای  زیرســاخت ها  و 
گردشــگران مهیا و آماده شــود.« علــی دارابی 
ایــن اظهــارات را در مراســم تودیــع و معارفــه 
مدیرعامــل شــرکت توســعه گردشــگری ایران 
مطرح کرد. سونامی سفر را عزت اهلل ضرغامی 
هم حــدود ســه ماه پیــش مطــرح کــرده بود. 
او در روزهــای نخســت آغــاز ماموریتــش در 
وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع 
کســن ها  گر وا دســتی گفته بود: »ان شــاءاهلل ا
زده و زمینــه ایمنــی مردم بیشــتر فراهم شــد، 
گردشگری را شدت ببخشیم و پرکار به سمت 
جلــو پیش برویــم تــا بتوانیم از ایــن وضعیت، 
اقدامــات الزم  را نجــات دهیــم.  گردشــگری 
در حــال انجــام اســت. من حتــی نگــران این 
هســتم بــه فضــل الهــی وقتــی کرونا ریشــه کن 
بشــود، در کشــور ســونامی عظیم گردشــگری 
ایجاد شــود. ما باید آمادگی داشــته باشــیم.« 
گردشــگری  معــاون  شــالبافیان،  علی اصغــر 
ایــن وزارتخانــه نیــز در جلســه ســتاد اجرایی 
خدمــات ســفرهای نــوروزی 1401 در اســتان 
خراســان رضوی، ایــن پیش بینــی را مطــرح 
کــرده کــه محدودیت هــای ســفر در دو ســال 
گذشــته موجب تقاضای انباشــته ســفر شده 
و همزمانــی مناســبت های ماه هــای  اســت 
، تقاضــای ســفر  رجــب، شــعبان و عیــد نــوروز
زائــران داخلــی و خارجــی را افزایــش خواهــد 
داد. او همچنیــن معتقــد اســت: »تمایــل بــه 

زیارت در نوروز 1401 افزایش داشته باشد.«

شهروند|سیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری 
در پانزدهمیــن اجــاس ســران ســازمان همکاری 
ترکمنســتان  میزبانــی  بــه  کــه  کــو(  )ا اقتصــادی 
برگــزار شــد، اظهــار داشــت: »جمهــوری اســامی 
ایــران، اولویــت ویژه ای بــرای همکاری و مشــارکت 
بــه خصــوص  آســیایی  کشــورهای  بــا  اقتصــادی 
آســیای  جنوبــی،  آســیای  در  خــود  همســایگان 
اســت.«  قائــل  قفقــاز  و  میانــه  آســیای  غربــی، 
رئیس جمهــوری تصریح کرد: »جمهوری اســامی 
ایران بــه عنوان یک کشــور مهــم به دنبــال ارتقای 
کــو و ترفیــع رتبــه و منزلــت  ســطح همکاری هــا در ا
این ســازمان در مناسبات منطقه ای و بین المللی 

است.«
او ادامــه داد: »البتــه الزم اســت بــه پیامدهــای 
کرونــا توجــه داشــت. اینــک نیازمنــد  همه گیــری 
تــا  هســتیم  عضــو  دولت هــای  جمعــی  دخالــت 
مناســبات فی مابیــن را بــا کمــک بــه تجربیــات در 
حــوزه ســامت، آمــوزش و تولیــد دارو ارتقــا دهیم. 
مایل هســتم نظر شــما را بــه ضرورت هایــی مانند 
تجــارت، شــبکه مواصاتــی مکمــل،  در  جدیــت 
جلــب  توســعه  و  تجــاری  ظرفیت هــای  و  انــرژی 
»بســیاری  کــرد:  بیــان  رئیس جمهــوری  کنــم.« 
ارتقــای  بــه  کــو،  ا در  اقتصــادی  گشــایش های  از 
تجــارت درون منطقــه مرتبــط اســت و جمهــوری 
اســامی ایــران آمادگــی دارد نقــش بیشــتری را در 
کــو ایفــا کند و  آزادســازی های تجــاری در منطقــه ا
مایــل هســتیم همــه کشــورهای عضــو، بر اســاس 
زمانبنــدی که متناســب بــا اقتصاد ملی آنهاســت، 
قالــب  در  چــه  کــو  ا تجــاری  آزادســازی های  در 
کرات تجارت  موافقت نامــه پوتا و چه در قالــب مذا
اســامی  باشــند. جمهــوری  آزاد حضــور داشــته 
ایران آماده اســت با اعطــای تعرفه هــای ترجیحی 
کــو در حصــول ایــن هدف  مناســب در چارچــوب ا
مهم ســهم داشــته باشــد.« رئیســی با بیــان اینکه 
کــو نه تنهــا الزمــه  شــبکه های مواصاتــی منطقــه ا
توســعه تجــارت درون منطقــه ای اســت، بلکــه در 
خدمت تجارت کشورهای عضو به ویژه کشورهای 
محصور در خشکی اســت، گفت: »ما اعتقاد داریم 
پتانسیل های تجاری منطقه ای و فرامنطقه ای به 
حدی اســت که دیر یــا زود تمام مســیرهای بالقوه 
گشــوده شــود. شــکل گیری  کــو بایــد  در منطقــه ا
کریدور جاده ای اسام آباد-تهران-استانبول پس 

کو  از 10 سال شــاهد این مدعاســت. برای منطقه ا
کریــدور ایران-هرات-مزارشــریف به همــان اندازه 
مزارشــریف-گیاوند.  کریــدور  کــه  دارد  اهمیــت 
کو نیــز بــه همــان  کریــدور ریلــی رشت-آســتارا-با
انــدازه ضــروری اســت کــه کریــدور آبــی امیرآبــاد.« 
جنــوب  و  شــمال  در  ایــران  »بنــادر  افــزود:  او 
میزبان هــای بی بدیــل همــکاری، رفــاه و بــرادری 
در منطقــه هســتند. تکمیــل اقدامــات ناتمامــی 
کو و کنسرســیوم  ماننــد ایجاد بازار منطقه ای برق ا
کــو و عملیاتی شــدن مرکــز  ا شــرکت های تجــاری 
کــو و ســازوکار همــکاری صنایع  ک ا انرژی هــای پــا

کو باید در اولویت قرار گیرد.« پاالیشی ا

 پــروژه انتقــال آب بــه کشــورهای متقاضــی از 
جمله ایران در دستور کار قرار گیرد

کیــد بــر اینکــه جمهــوری  رئیس جمهــوری بــا تا
اســامی ایــران عــاوه بــر جدیــت در ایــن حوزه هــا 
آماده اســت برنامه های آموزشــی حوزه نفــت و گاز 
کــو را توســعه دهــد، گفت:  بــرای کشــورهای عضو ا
»همچنیــن عاقه مند هســتیم پروژه هــای انتقال 
کشــورهای متقاضــی از جملــه جمهــوری  آب بــه 
کــو قــرار  کار ســازمان ا اســامی ایــران در دســتور 
کــرد: »جمهــوری اســامی  کیــد  گیــرد.« رئیســی تا
ایــران آمادگــی دارد در زمینه هایــی ماننــد اقتصاد 
فیبــر نــوری کشــورهای عضــو، تبــادالت فناورانــه، 
علمــی و دانشــگاهی و ایجــاد بازارهــای مشــترک 
و  ارتباطــات  و  اطاعــات  فنــاوری  منطقــه ای، 
همچنین در حوزه تجربه آموزشــی »شــاد«، هوش 
مصنوعــی و آمــوزش مجــازی بــا اعضــا همــکاری 
کند.«  این آمادگی وجود دارد تا جمهوری اسامی 
ایــران نقطــه کانونــی ایــن همکاری ها در ســازمان 
کــو باشــد تــا به ایــن ســازمان کمــک کنــد اجاس  ا
ســاالنه ای درخصــوص امنیــت ســایبری و آموزش 
مجازی در ســطح حرفه ای میان کشــورهای عضو 
برگــزار کنــد. رئیســی اضافــه کــرد: »همچنیــن ایده 
کو را که در  ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشــترک ا
نشســت صندوق های ثروت ملی کشــورهای عضو 
که از ســوی ایران نیز مطرح شــده اســت، راهگشــا 
می دانیم و در اینجا اعام می کنم به منظور تمهید 
کــو، ایــران  مقدمــات تخصیــص ایــن صنــدوق در ا
ســهم خود را در اختیــار پروژه های تحت پوشــش 

این صندوق قرار خواهد داد.«

کو آمادگی ایران برای تاسیس پلیس ا
او گفــت: »همچنیــن از هــر پیشــنهادی کــه منجر 
به گســترش تمهیــدات و ســازوکارهای همــکاری در 
کــو و همه اعضــا شــود، حمایــت می کنیــم و آمادگی  ا
کــو و ایجــاد ســازوکار  کامــل داریــم تاســیس پلیــس ا
ع وقت نهایی شود  کو در اسر همکاری های قضائی ا
و مرکــز مبــارزه بــا فســاد و همکاری هــای آمبودزمان 

مستقر در تهران نیز به سرعت عملیاتی شود.«

 تغییــر در جغرافیــای سیاســی منطقــه زمینــه 
افزایش تنش را فراهم می کند

او اضافــه کرد: »بــا توجه به شــرایط جدید منطقه 
قفقــاز معتقــد هســتیم احیــای مســیرهای ســنتی 
و مســافر در منطقــه  کاال  و تســهیل جابه جایــی 
کــو  پــس از ســه دهــه بــه رشــد و توســعه منطقــه ا
کــرد. بــر ایــن اعتقــاد هســتیم هــر  کمــک خواهــد 
گونــه تغییــر در جغرافیــای سیاســی منطقــه نه تنها 
بــه ثبــات و امنیــت منطقــه کمــک نمی کنــد، بلکــه 
زمینــه تنش هــای بیشــتر را فراهــم خواهــد کــرد.« 
رئیس جمهــوری همــکاری میــان کشــورهای حوزه 
قفقاز بر پایه احترام متقابــل، حفظ تمامیت ارضی 
کشورها و قواعد بین المللی را تضمین کننده صلح و 
ثبات و انســجام بیشتر و توســعه کشورهای منطقه 
کــرد: »ثبــات در منطقــه قفقــاز  کیــد  دانســت و تا
همچنین شــرایط بــرای شــکل گیری همکاری های 
منطقه ای و فرامنطقه ای، مانند ایجاد کریدور بین 
خلیج فارس_دریــای ســیاه را فراهم ســاخته اســت 
کــه موجــب تســهیل تجــارت و مــراودات اقتصادی 

کو با سایر کشورها خواهد شد.« اعضای ا

گار نیست  منافع آمریکا با منافع منطقه ما ساز
رئیسی خطاب به اعضای حاضر در جلسه گفت: 
»آقایــان محترم! حمایــت جمهوری اســامی ایران 
کــو در فعالیت هــای آن بــدون قیــد و  از ســازمان ا
شرط اســت. تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران 
اراده جمهــوری اســامی  کوچک تریــن خللــی در 
کثری با همســایگان  ایران در سیاســت تعامل حدا
و منطقــه ایجاد نمی کنــد. ایــاالت متحــده آمریکا با 
خــروج غیرقانونــی از برجــام و تحمیــل تحریم هــای 
ظلــم  سیاســت  اســتمرار  و  یکجانبــه  غیرقانونــی 
کثری نشــان داد که منافعــش با منافع جمعی  حدا

منطقه ما سازگار نیست.«

خبر3
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کو«  پیشنهاد انتقال آب به ایران از کانال  »ا
کو و فعالیت های آن بدون قید و شرط است رئیسی: حمایت ایران از سازمان ا

کیوسک3

»نوری« وزیر آموزش وپرورش شد
رأی  بــا  نــوری«  »یوســف    
نماینــدگان، وزیــر آمــوزش  و 
نماینــدگان  شــد.  پــرورش 
مجلس شــورای اســامی در 
جلســه علنــی دیــروز بــا 1۹4 
رأی موافــق، ۵۷ رأی مخالف 
گزینــه  نــوری  یوســف  بــه  ممتنــع  رأی   1۷ و 
اعتمــاد  آموزش وپــرورش  وزارت  پیشــنهادی 
کردنــد. یوســف نــوری در جلســه رأی اعتمادش 
گفت: »امیدوارم بتوانم در سایه رأی اعتماد شما، 
حافظی امین بــرای رئیس جمهــوری و همیاری 
صدیــق بــرای جامعــه بــزرگ فرهنگیــان کشــورم 
باشــم. آنچه در پیشــگاه خداوند بــه نمایندگان 
اعام خوام کرد، برنامه بنده ذیل مرامنامه تربیتی 
دولت سیزدهم اســت که خود را متعهد به اجرا و 
پیشــنهادی  وزیــر  می دانــم.«  آن  پیگیــری 
آموزش وپرورش گفت: »گام دوم انقاب اسامی، 
جهشی به سوی تمدن نوین اسامی خواهد بود 
و آنچــه ایــن جهــش را ممکن می ســازد، پــرورش 
نسلی تمدن ساز است. نسلی که نظام جمهوری 
اســامی ایــران را بــه ســر منــزل مقصــود خواهــد 
رســاند، اهداف مندرج در ســند بنیــادی تحول 
آموزش وپــرورش، خصوصیــات ایــن نســل را ذکر 
اولیــن و  کــرد: »از  کیــد  تأ نــوری  کــرده اســت.« 
ضروری تریــن اقداماتی که پیگیــری خواهم کرد، 

کارآمدی این شوراست.«

 وزیر نیرو خبر داد:
افزایش ۶هزار مگاواتی ظرفیت 

تولید برق تا تابستان ۱۴۰۱
»بــرای  گفــت:  نیــرو  وزیــر 
تابستان سال آینده برنامه 
داریم که در مجموع ۶هزار 
مــگاوات بــه تقویــت تولید 

برق کشور افزوده شود.«
محرابیــان«  کبــر  »علی ا
در حاشــیه بازدید از شــرکت مپنا و توانمندی  
متخصصان داخلی در زمینه ساخت قطعات 
نیروگاهــی بــا بیــان اینکه ایــن ۶هزار مــگاوات 
بــا اســتفاده از ظرفیت هــای صنعــت بــرق در 
داخل کشــور تامین می شــود، اظهار کــرد: »تا 
ســال آینــده 4۵00 مــگاوات نیــروگاه حرارتــی 
وارد شــبکه تولید شــده و ۵00 مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیــر و 1000 مگاوات هــم افزایش توان 
کــردن ایســتگاه موجــود را  تولیــد یــا  آپگریــد 

خواهیم داشت.«
پشت ســر  کــه  تابســتانی  در  »مــا  افــزود:  او 
گذاشــتیم، 1۵هزار مگاوات کســری تــراز تولید 
داشــتیم، یعنی به همین اندازه خاموشــی در 
شــبکه یا محدودیــت تولیــد داشــتیم. وزارت 
نیــرو برنامــه ای را در چارچــوب ابــاغ دولــت 
پیش گرفت که طی چهار ســال آینده شــرایط 

تولید برق را به سرعت بهبود دهیم.«

 هشتگ  روز

»سفر رئیس جمهوری به ترکمنستان پس از سفر به تاجیکستان حامل پیام اهمیت رابطه 
با کشورهای همسایه برای دولت جدید است. به ویژه اینکه در سایه نگاه افراطی به غرب در 
سال های اخیر روابط با این همسایگان به سردی گراییده و منافع ملی دچار مخاطره شده 
بود.« یا »یــادش بخیر همین چند ســال پیش صادرات ایران به کشــور ترکمنســتان چیزی 
حــدود 800-۷00 میلیون دالر بــود. امروز رقم صادرات کاالیی ایران به این کشــور به ســختی 
به 130میلیون دالر می رســد. وقتی به جای توجه به همسایگانت، بی محابا به سمت غرب 
پرواز کنی، طبیعی ا ســت که صادرات به همســایه ات هم یک ششــم شــود!« یــا »انتخاب 8 
کــرات جدید نه تنها از منظر نشســت شــورای حــکام آژانس هوشــمندانه بود،  آذر بــرای مذا
بلکه از نظر همزمانی با ســفر رئیس جمهوری به ترکمنســتان برای شــرکت در اجاس سران 
کو نیز هوشمندانه بود و نشــان دهنده نگاه و اولویت دولت سیزدهم در سیاست خارجی و  ا

دیپلماسی اقتصادی است.« 

اصــاح ســاختار بودجه براســاس همفکــری نخبــگان و همراهی مجلــس در بودجــه 1401 
عملیاتی می شــود. الیحه بودجه 1401 بدون کســری بســته شــده و تا پانزدهــم آذرماه تقدیم 
مجلس شــورای اســامی خواهد شــد. در هفتــه پیش رو، فنر ریســک های بــازار ســهام ایران 
کــرات وین و  جمــع شــده اســت. از بحران بــازار جهانــی و ســویه جدیــد ویــروس کرونا، تــا مذا
اخبار ناامیدکننده آن، تــا افزایش گمانه زنی های الیحه بودجه 1401 و دســت درازی احتمالی 
دولت در جیب شــرکت ها در قالب بهره مالکانه معادن و کاهش معافیت ها، رئیس ســازمان 
برنامه وبودجــه: »الیحــه بودجه 1401 بدون کســری بســته شــد. به جــای افزایــش غیرواقعی 
حقوق ها، قدرت خرید #مردم را افزایش می دهیم« االن این یعنی چه دقیقا؟ اینکه استان ها 
بتوانند نقشــی واقعی در فرآینــد #بودجه بازی کنند مســتلزم جامعه مدنی فعالی در ســطح 

محلی است که نیازهای اجتماعات شان را از مجرای نهادهای استانی به بودجه منتقل کند.

کو  #اجالس_ا
   #الیحه_بودجه

تایمز
    تایمز اخبار کووید، با تمرکز بر نگرانی های کریســمس را 
گونی  با شــهادت تکان دهنده یــک بازمانده از فاجعــه واژ
قایق روز چهارشنبه گذشته ترکیب کرده است. این جوان 
21 ســاله با ارســال پیام صوتی به مادرش از او خواست که 

»برای من دعا کن«.

آبزرور
 ایــن روزنامه انگلیســی اخبــار کوویــد را در نیمــه پایین 
صفحه اول خود فشــرده کــرده تا بتواند به درســتی تصویر 
مــادر و ســه کــودک کــرد را کــه همگــی در حادثــه کانــال 
انگلیســی غــرق شــده اند، بــه نمایــش بگــذارد. تصویــر و 

داستان در پس زمینه سیاه و تیره تنظیم شده است.

دیلی میل
دیلی میــل روز یکشــنبه بــه آخریــن تحــوالت کوویــد بــا 
زاویــه ای متفــاوت پرداختــه اســت. در حالــی کــه بــه نظــر 
می رسد تعطیالت زمستانی با سویه جدید کرونا با برگشت 
بــه ماســک زدن همــراه اســت، دیلی میــل در مطلبــی بــا 
تیتر »چیــزی می خواهد  کریســمس را ممنوع کنــد«، گفته 
ایمیل هایــی را دیده که نشــان می دهد کارمنــدان دولت 
اســتفاده از کلمه »کریســمس« را در یــک برنامه تبلیغاتی 
برنامه ریزی شده با هدف تشــویق دانش آموزان به انجام 

آزمایش کوویدممنوع کرده است.

w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی
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صـــاحــب  امـــتـــیاز: 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

مدیرمسئول: اسماعیل رمضانی

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

بــا اعطــای  آمــاده اســت  ایــران  جمهــوری اســالمی 
کو در حصول  تعرفه های ترجیحی مناسب در چارچوب ا

این هدف مهم سهم داشته باشد.

عالقه مند هستیم پروژه های انتقال آب به کشورهای 
متقاضی از جمله جمهوری اسالمی ایران در دستور کار 

کو قرار گیرد. سازمان ا

هــر گونــه تغییــر در جغرافیای سیاســی منطقــه نه تنها 
به امنیــت منطقه کمک نمی کند، بلکــه زمینه تنش های 

بیشتر را فراهم خواهد کرد.
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نرخ تورم ماهانه 1۴ استان، کمتر از میانگین کل کشور

کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل در صدر
، گزارش نرخ تورم استان های کشور در  مرکز آمار
آبان ماه را اعام کرد. بررسی آمارها نشان می دهد 
که نرخ تــورم ماهانه آبان ماه در 14 اســتان کمتر از 

تورم میانگین کل کشور است.
براســاس این گزارش نــرخ تورم ماهانــه آبان ماه 
2.۵ درصــد شــد. در این ماه بیشــترین نــرخ تورم 
ماهانــه خانوارهای کشــور مربوط به اســتان های 
پنــج درصــد  بــا  اردبیــل  و  کهگیلویه وبویراحمــد 
افزایــش و کمتریــن نــرخ تــورم ماهانــه مربــوط بــه 

کرمان با 1.4 درصد افزایش است.
خانوارهــای  بــرای  نقطه به نقطــه  تــورم  نــرخ 
کشــور 3۵.۷ درصــد اســت. بیشــترین نــرخ تــورم 
کهگیلویه وبویراحمــد  نقطه به نقطــه مربــوط بــه 
بــه  مربــوط  آن  کمتریــن  و  درصــد   4۶.۵ بــا 

سیستان وبلوچستان با ٢٧.٩ درصد است.
 نرخ تــورم دوازده ماهه منتهی بــه آبان ماه ١4٠٠ 
بــرای خانوارهــای کشــور بــه عــدد 44.4 درصــد 
رسید. بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 

ایــام با ۵2.2 درصد و کمتریــن آن مربوط به قم با 
40 درصد است.

خ تــورم  خانوارهــای شــهری قــم کمتریــن نــر
سالیانه را داشتند 

براســاس این گزارش در آبان ماه بیشــترین نرخ 
تورم ماهانه خانوارهای شــهری مربوط به اردبیل 
بــا ۵.١ درصد افزایــش و کمترین نرخ تــورم ماهانه 
مربــوط بــه اســتان  کرمــان بــا ١.4 درصــد افزایــش 
خانوارهــای  بــرای  نقطه به نقطــه  تــورم  اســت. 
شــهری کشــور 3۵.3 درصد است. بیشــترین نرخ 
تــورم نقطه به نقطه خانوارهای شــهری مربوط به 
زنجــان بــا 4٣.٧ درصــد و کمتریــن آن مربــوط بــه 

سیستان وبلوچستان با ٢۶.۶ درصد است.
نرخ تــورم دوازده ماهــه منتهی به آبان مــاه ١٤٠٠ 
بــرای خانوارهــای شــهری بــه عــدد 43.۶ درصــد 
رســید. بیشــترین نرخ تــورم دوازده ماهــه مربوط 
به ایــام بــا ۵١.٤ درصــد و  کمتریــن آن  مربــوط به 

استان قم با 40 درصد است.

خ تورم را  روســتاییان همدان کمترین رشد نر
ثبت کردند 

تــورم  نــرخ  بیشــترین  امســال،  آبان مــاه  در 
بــه  مربــوط  روســتایی  خانوارهــای  ماهانــه 
کهگیلویه وبویراحمد با ۶.١ درصد افزایش و کمترین 
نــرخ تــورم ماهانــه مربــوط بــه قزویــن بــا ٠.٩ درصــد 

افزایش است.
تــورم نقطه به نقطــه بــرای خانوارهــای روســتایی 
تــورم  نــرخ  بیشــترین  اســت.  درصــد   3۷.4
نقطه به نقطــه مربــوط بــه کهگیلویه وبویراحمــد با 
۵٢.٩ درصــد و کمتریــن آن مربــوط بــه همــدان بــا 
٢۶.۶ درصد اســت.  نــرخ تــورم دوازده ماهه منتهی 
به آبان ماه ١4٠٠ برای خانوارهای روســتایی به عدد 
48.3 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به ایام با ۵۵.٧ درصــد و کمترین آن مربوط 

به سیستان وبلوچستان با 4١.٩ درصد است.

کرات وین پس از  شهروند | امروز موعد برگزاری مذا
رفت وآمدهای دیپلماتیک منطقــه ای و بین المللی 
اســت و آزمونی خواهد بود تا حســن نیت طرف های 
مقابل که طی پنج ماه گذشته برای ازسرگیری سریع تر 
گفت وگوهــا اصــرار داشــتند محــک زده شــود. یکی از 
نکات بــارز نشســت امــروز کــه درچارچوب جلســات 
کمیسیون مشــترک برجام بین ایران و گروه 1+4 برگزار 
می شــود، دســتور کاری اســت کــه دولــت ســیزدهم 
به رغم تبلیغات کاخ سفید تبیین کرده است. آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسامی ایران از 
همان ابتدا که سکان دولت را به دست گرفت تصریح 
کــرات، رفع تحریم هــای ظالمانه  کرد که هــدف از مذا
علیه ایران است و یک قدم از این مساله عقب نشینی 

نخواهد کرد.
امــور  وزیــر  ســوی  از  متعاقبــا  موضع گیــری  ایــن 
کید کــرد: »نظر  خارجه ایــران مجددا تکــرار شــد. او تا
صریح جمهــوری اســامی ایــران این اســت کــه  باید 
کــره حقــوق و منافــع ملــت ایــران تأمیــن  در میــز مذا
شــود و تحریم هــا لغــو شــود. مــا امیدواریــم در مســیر 
و  اساســی  گام هــای  بتوانیــم  ویــن  گفت وگوهــای 

موفقیت آمیز رو به جلویی داشته باشیم.«

کــرات رفع تحریم ها  تیم متخصــص ایرانی در مذا
چه کسانی هستند

کــرات هســته ای، تعــداد  در همــه دوره هــای مذا
کارشناســان تیــم مقابــل چندیــن برابــر تیــم ایــران 
بــود و ترکیبی از کارشناســان مرتبــط با تحریم هــا را در 
برمی گرفت. حــاال این بار ایران تصمیــم گرفته از همه 
ظرفیت های خود برای مقابله با تحریم های ظالمانه 
کره کننده ایران که از روز شنبه  استفاده کند. تیم مذا
به سرپرســتی علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت 
کره کننــده ارشــد کشــورمان برای  امــور خارجــه و مذا
رفــع تحریم هــا بــه وین ســفر کــرده شــامل جمعــی از 
برجسته ترین کارشناسان و مســئوالن در حوزه های 
مختلفی اســت کــه در ســال های اخیر درگیــر پدیده 

تحریم های ظالمانه بوده اند.
 مهدی صفــری، معــاون دیپلماســی اقتصادی؛ 
مهدی صفری، معاون دیپلماســی اقتصادی یکی از 
کره کننده ایران در وین است. صفری  اعضای تیم مذا

در کشورهای اتریش، روسیه و چین سفیر بوده است. 
این دیپلمات کشورمان همچنین معاون اسبق آسیا 
و اقیانوســیه وزارت امور خارجه و معاون اسبق اروپا و 
آمریکا وزارت امور خارجه بوده است. مدرک تحصیلی 

صفری دکتری برق و  مخابرات است.
 رضــا نجفی، معــاون امــور حقوقــی و بین المللی؛ 
نجفــی، ســفیر اســبق جمهــوری اســامی ایــران نــزد 
آژانس بین المللــی انرژی اتمی بوده اســت. او پیش از 
این مدیــرکل صلــح و امنیــت بین المللــی وزارت امور 

خارجه بوده و دارای دکترای حقوق بین الملل است.
ابراهیــم شــیبانی، رئیــس کمیســیون اقتصــادی 
چهــره  خارجی؛دیگــر  روابــط  راهبــردی  شــورای 
کره کننده ایران در وین ابراهیم  شناخته شده تیم مذا
شیبانی است. او سفیر اسبق جمهوری اسامی ایران 
در ویــن )اتریــش( بــوده اســت. او کــه دارای دکتــرای 
اقتصــاد اســت، در کارنامــه خــود ریاســت کل بانــک 
مرکزی جمهوری اســامی ایــران و مشــاور اقتصادی 

معاون اول رئیس جمهوری را دارد.
 علی فکری، معاون وزیــر امور اقتصادی ودارایی 
و رئیس کل ســازمان سرمایه گذاری: عضو دیگر تیم 
کره کننــده کشــورمان، علی فکری، معاون ســابق  مذا
ســفارت جمهوری اســامی ایران در پکن است. این 
چهــره دیپلماســی اقتصــادی، رئیــس اداره مقابلــه 
بــا تحریم هــا و همچنیــن رئیــس اداره برنامه هــای 

اقتصادی وزارت امور خارجه بوده است.
احمد اســدزاده، سرپرســت معاونــت بین الملل 
و بازرگانــی وزارت نفت؛ احمــد اســدزاده دیگــر عضو 
کره کننــده ایــران در وین با مــدرک تحصیلی  تیم مذا
دکترای مدیریت راهبردی و دبیر سابق کمیته انرژی 

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است.
غالمرضا پناهی، عضو هیأت عامل و معاون امور 
ارزی و بین الملل بانک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایــران؛ او عضــو ســابق هیأت مدیــره و معــاون ارزی و 
بین الملل بانک ملی جمهوری اســامی ایران، عضو 
اســبق غیرموظــف هیأت مدیــره بانــک پی ال ســی 
لندن، عضو اسبق غیرموظف هیأت مدیره میربیزنس 
بانــک مســکو در روســیه و عضــو اســبق کمیتــه عالی 
اعتباری بانک ملی در دوبی. فوق لیسانس مدیریت 

علوم بانکی است.
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یکشنبه 7 آذر 1400

20 اثر جدید از لوریس چکناواریان 

سوئیت سمفونی 
 »سیاوش«، »عاشورا«

و  »موالنا« تمام شد
و  ارکســتر  رهبــر  کــه  چکناواریــان  لوریــس 
آهنگســاز ســمفونی هایی چون اپرای »رســتم و 
سهراب«، اپرای »رستم  و اسفندیار«، »آفرینش«، 
ک« و »شمس و موالنا« است  »سیاوش«، »ضحا
و ســال گذشــته جایزه ویژه »کتاب هــای صلح«  
ســال 2020 را دریافت کــرد، از فعالیت هــای اخیر 

خود به ایسنا گفت.
این هنرمنــد پیــش از این گفتــه بود که شــیوع 
کرونــا بــرای او از لحاظ آهنگســازی اتفــاق خوبی 
بــود؛ چون فرصــت این را داشــت کــه داوطلبانه 
خود را در منزل زندانی کرده و شب وروز مشغول 

آهنگسازی شود.
او همچنیــن عنــوان کــرده بــود کــه در آن مدت 
نزدیک بــه 20 اثر مختلف نوشــته اســت که البته 
بیشــتر آنهــا را براســاس آثــار ادبی نویســندگانی 
همچون صادق هدایت، کامو، کافکا و ...  ساخته 
و داســتان های مختلــف را بــه موســیقی تبدیــل 
کــرده اســت. همچنیــن عنــوان کــرده بــود کــه اثر 
»عاشــورا« را کــه ســال ها روی آن کار کــرده و اثــر 

»سیاوشون« را تمام کرده است.
چکناواریــان این روزهــا می گوید: »معمــوال کار 
من کاغذومداد اســت. در سن وســال من برخی 
در منزل نشســته و کاغذومداد در دست شــان 
می گیرند کــه مــن هــم در دوران کرونا بیــش از 30 
اثر موســیقی نوشــتم و همچنان در حال نوشتن 

هستم.
اثــر بزرگــی دربــاره زندگــی »موالنــا« به صــورت 
گر  ســوئیت ســمفونی نوشــته و تمــام کــرده ام و ا
بتوانم برای ضبط آن اسپانسری پیدا کنم خیلی 
خوشــحال خواهــم شــد. در این دو ســال کــه در 
خانــه زندانــی بــودم آثــار زیــادی نوشــتم، مانند 
سوئیت سمفونی »ســیاوش«، »عاشورا« و چند 
موســیقی روی داســتان های صــادق هدایــت، 

کافکا و شکسپیر.«
ایــن آهنگســاز و رهبــر ارکســتر در مــورد اینکــه  
کنون موفق به ضبط کدام یک از این آثار شده  تا
اســت، می گوید: »فعال که پیگیری نکــرده ام ولی 
گر اسپانســر پیدا شــود مشــخص خواهد شــد  ا
که کدام یــک از ایــن آثار ضبــط می شــود. خودم 
دوست داشتم عاشورا یا موالنا را ضبط کنم ولی 
بایــد دید چــه خواهد شــد.» او می گویــد همه ما 
در یک کشــتی هســتیم و حال مان به هم بسته 

است.

عددخبر3چهره روز3

 بورس 
! و یک روز نوسانی دیگر
بازار سرمایه روزی پرنوسان را 

پشت سر گذاشت و شاخص 
کل بورس که به صورت پله پله 

در ساعات میانی معامالت 
صعودی شده بود و تا یک 
میلیون و ۳۶۹ هزار واحد 

افزایش یافته بود در ساعات 
پایانی دوباره روندی نزولی به 
خود گرفت. به گزارش ایسنا، 

شاخص کل بورس دیروز با 
۱۳۱۶ واحد افزایش در رقم 

یک میلیون و ۳۶۸ هزار واحد 
ایستاد. این در حالی است که 

شاخص کل با معیار هم وزن 
۱۸۵۵ واحد کاهش یافت و 
به رقم ۳۷۵ هزار و ۴۰ واحد 

رسید. معامله گران این بازار 
۴۲۳ هزار معامله به ارزش 

۳۲ هزار و ۲۸۶ میلیارد ریال 
انجام دادند. پتروشیمی پارس، 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی، 
، پتروشیمی  سرمایه گذاری غدیر

فناوران و گسترش نفت و 
گاز پارسیان نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر مثبت 
و در مقابل توسعه معادن 

و فلزات و صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر منفی را 
روی بورس گذاشتند. در آن 

سوی بازار سرمایه شاخص کل 
فرابورس با ۱۳۲ واحد کاهش 

در رقم ۱۹ هزار و ۴۹۳ واحد 
ایستاد. معامله گران این بازار 

۲۲۸ هزار معامله به ارزش ۱۶ 
هزار و ۷۶۸ میلیارد ریال انجام 

دادند. بیمه پاسارگاد، صنعتی 
مینو، پتروشیمی مارون و مجتمع 
جهان فوالد سیرجان نسبت به 

سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی 
و در مقابل گروه سرمایه گذاری 

میراث فرهنگی و پتروشیمی 
گرس نسبت به سایر نمادها  زا

بیشترین تاثیر مثبت را روی 
فرابورس گذاشتند.

عکس خبر3

واحــد مرکزی خبر- مســجد امام ســمنان یکــی از مســاجد ۴ ایوانــی ایران 
محسوب می شود که یادگاری اســت از دوران پادشاهی فتحعلی شاه قاجار 
که با شبســتانی وســیع در مرکز شهر بنا شــده است. این مســجد با نام های 
مســجد ســلطانی یا مسجدشــاه هم شــناخته می شــود و یکــی از زیباترین 

مکان های دیدنی در سمنان است.

ایرنــا - امیــر دریــادار »شــهرام ایرانــی« فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش 
جمهوری اســالمی ایران به همراه فرماندهــان و کارکنان مناطــق این نیرو 
روز یکشــنبه به مناســبت هفتم آذرماه )روز نیــروی دریایی( بــا آرمان های 

بنیانگذار انقالب اسالمی تجدیدمیثاق کردند.

کنون به  باشــگاه خبرنگاران جوان - خانه تاریخی »شیخ االســالم« کــه ا
موزه نســاجی یــا »خانه نســاجی اصفهــان« معروف اســت، به مســاحت 
1۴55 مترمربع از بنا های دوره صفویه و هدیه شاه عباس به دخترش »سرو 
قد خانوم« و دامادش »محقق ســبزواری« از علمای بزرگ آن عصر اســت. 
بعد ها شیخ االســالم که از علمای بــزرگ زنجان در این محل ســکنی گزید، 
مرمت این بنا در سال 1375 آغاز شــد و در سال 1389 موزه نساجی در آن 

تأسیس شد. 

وزیــر پیشــنهادی  نــوری،  بــه یوســف  اعتمــاد  رأی  ایســنا- جلســه 
آموزش وپــرورش، صبــح یکشــنبه هفتــم آذرمــاه، بــه ریاســت محمدباقــر 
اول  معــاون   ، مخبــر محمــد  حضــور  بــا  مجلــس  رئیــس  قالیبــاف، 
رئیس جمهــوری به منظــور دفــاع از وزیر پیشــنهادی آموزش وپــرورش و 

تعدادی از وزیران کابینه سیزدهم برگزار شد.

کره کننده ایرانی در وین با ترکیبی کامل مصمم برای کسب نتیجه است تیم مذا

همه مردان هسته ای ایران

 


