
  سه شنبه، 23 اسفند 1401
  21 شعبان 1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8149،  24 صفحه
   قیمت تهران و کرج 5000 تومان
   قیمت شهرستان ها 4000 تومان

تیترهایامروز
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 با توجه به افت نرخ ارز 
شاهد کاهش قیمت کاالها خواهیم بود

در روزهای اخیر نوسانات ارز و طال، گلوی بدهکاران 
مهریه را بیشتر فشرده است

دولت سیزدهم به دنبال بازکردن گره روابط با  دیگر کشورها است

صداینفسهای
صحنه

حملهزیرزمینی
شهرداریشیراز
بهبافتتاریخی

ایستقلبی
پرندگاندر
ترقهبازیها

شوکعربی
بهنتانیاهو

  همزمان با خودداری عربستان 
از اعطای روادید به هیأت رژیم 

صهیونیستی،  امارات قرارداد 
تسلیحاتی با تل آویو را تعلیق کرد

مصایب ساخت یک زیرگذر 
برای تاریخ!

11 بازیگر نابینا شب های 
تئاترشهر را روشن کرده اند

سال هاســـت که چهارشنبه سوری 
جای خود را به چهارشـــنبه سوزی 
داده و به دلیل اســـتفاده نابهنگام 
از ترقه و فشفشه های پرسروصدا، 
از یـــک آییـــن ســـنتی و قدیمی به 
شبی پرحادثه تبدیل شده است. 
حـــاال صـــدای مهیب ترقـــه، دود و 
آتـــش به کابوس های ســـه شـــنبه 
آخـــر ســـال تبدیل شـــده اســـت! 
هیاهوی عجیب و غریب آن شـــب 
نـــه تنهـــا ســـامت انســـان ها را به 
خطر می انـــدازد، بلکه باعـــث آزار، 
تـــرس، وحشـــت و حتـــی مـــرگ 
حیوانـــات می شـــود. انفجارهـــای 
مهیب چهارشنبه سوری، حیوانات 
زبان بســـته را از النه هایشان فراری 
داده و به ایســـت قلبی آنان منجر 
می شود. پرندگان احساس ناامنی 
کـــرده و از هـــراس زیـــاد، حتـــی 
النه هـــا و جوجه های خـــود را ترک 
می کننـــد. اما قصه تلـــخ، ماجرای 
همزمانی چهارشنبه سوری با فصل 
جفت یابـــی و تخمگذاری پرندگان 
اســـت! شبی که با این همه هیاهو 
از یک مراسم شادی فاصله گرفته 
و حاال تبدیل به کابوسی تلخ برای 

 ، ن ها نســـا ا
و  نـــات  حیوا

محیط زیســـت شـــده است!

 آتش سوزی و صدای انفجار 
 در چهارشنبه سوری باعث

 آزار و وحشت حیوانات می شود

آماده باش پزشکی قانونی 
برای چهارشنبه سوری

مدیـــرکل پزشـــکی قانونـــی اســـتان تهـــران گفـــت: همـــه 
مراکـــز پزشـــکی قانونـــی ایـــن اســـتان در ســـاعات اداری و 
واحـــد کشـــیک عصـــر واقـــع در پـــارک شـــهر در ایـــن اداره 
کل، آمـــاده پذیـــرش مصدومـــان و آســـیب دیدگان حـــوادث 
چهارشنبه سوری  هســـتند. مهدی فروزش افزود: امیدواریم 
بـــا تمهیدات دســـتگاه های ذیربط، امســـال شـــاهد حوادث 
کمتـــری در چهارشنبه ســـوری  باشـــیم و حـــوادث احتمالـــی 

منجـــر بـــه فـــوت کســـی نشـــود، اما 
آزمایشـــگاهی  و  تشـــخیصی  مرکـــز 

ایـــن اداره کل واقـــع در کهریـــزک بـــرای پذیرش و رســـیدگی 
بـــه مـــوارد فـــوت احتمالـــی حـــوادث آمادگـــی کامـــل دارد. 

آزمون،تمامکنندهلورکوزندرلیگاروپا
سایت بوندسلیگا اعالم کرد

ســـعید دالور، بازیکن تیم فوتبال داماش هفته گذشـــته در یک حادثه 
آتش ســـوزی وارد خانه همسایه شـــد تا کودک او را از آتش نجات بدهد 

و در پی همین اتفاق هم دچار ســـوختگی از ناحیه دســـت و پا شـــد

لورکوزن یکشـــنبه شـــب در رقابت های بوندســـلیگا به مصاف وردربرمن 
رفـــت و با نتیجـــه 3-2 به پیروزی رســـید. ژابی آلونســـو در این بـــازی، به 
ســـردار آزمون اســـتراحت داد و این بازیکن در دقیقه 88 وارد زمین شد. 
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نــــما

کاهشقیمتها
بهتمامکاالهامیرسد

 سکه هایی که 
اسارت می آورند

روابطخارجی بنبستشکنیدر

سیاستخارجی

سعید دالوری: کار من کامالً دلی بود

تشکیل اتحادیه ضد تحریم
رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس جمهور بالروس، شکل گیری مجموعه مشترک میان کشور های مورد تحریم امریکا را پیشنهاد کردند

سند همکاری های همه جانبه  ایران و بالروس میان آیت هللا رئیسی و  لوکاشنکو  امضا شد

رشداقتصادیپاییز
5/3درصد
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واردات
23میلیونتن

11ماه کاالیاساسیدر

16
میلیارددالر

 واردات کاالهای اساسی
در 1401

 رشد نقدینگی درپایان بهمن
 7 درصد کاهش یافت

از اواخـــر هفته گذشـــته، ریزش نرخ ارز آغاز شـــد و اولین بخشـــی که از این 
اتفاق تأثیـــر پذیرفت بـــازار خودروهای داخلـــی و وارداتی بـــود؛ قیمت انواع 
خودروهـــای داخلـــی، مونتـــاژی و وارداتی در هفتـــه جـــاری از 7 درصد تا 35 
درصـــد کاهـــش پیدا کرده و حتـــی پیش بینی هـــا حکایـــت از آن دارد که روند 
کاهـــش قیمت ها به بیـــش از 40 درصد برســـد. روند کاهش قیمـــت در مورد 

ســـایر بازارها هم تســـری خواهد یافت.

چنـــد روز پیـــش رئیس هیأت امنای ســـتاد دیه کشـــور خبر داد کـــه در حال 
حاضـــر 2هـــزار و 404 نفر زندانی مهریـــه داریم و این بدهـــکاران اغلب جوان 
نـــه بابت تعهـــد تعداد باالی ســـکه های بهـــار آزادی کـــه به دلیل عســـرت در 
پرداخـــت ســـکه های کم اما ســـنگین قیمـــت در بند زنـــدان بســـر می برند تا 
جایـــی که برخـــی از بدهکاران شـــاید تنها بـــه دلیل تعداد ســـکه هایی کمتر 
از انگشـــتان یـــک دســـت در زنـــدان روزگار می گذراننـــد. بر اســـاس آخرین 
آمار ارائه شـــده، اســـتان فـــارس بـــا میزبانـــی از 205 زندانی مهریـــه در صدر 

شـــلوغ ترین اســـتان ها قـــرار گرفتـــه و گلســـتان با 183 
زندانـــی ممهور به صداق هـــای پرداخت نشـــده به زنان، 

البرز بـــا 151 محبوس و کرمان و کرمانشـــاه نیز هر کدام مجـــزا با نگهداری از 
140 بدهـــکار دیون مالـــی مهریه در رأس ایـــن آمار عددی قـــرار دارند.

فوتبالیستیکهکودکراازدلآتشنجاتداد
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 در لحظه بخوان
 ایران بخوان

www.ion.ir

وه مجالت»ایران« به سایت   برای تهیه ویژه نامه های گر www.ketabir.comمنتشر شد

همسایه شرقی
شماره 3

دانشمند
شماره 9 و 10

کتاب ایران
شماره 1

برداشت اول
شماره 4 و 5

در دیدار علی باقری با 
همتای کویتی خود دو 
طرف بر توسعه روابط 

تأکید کردند

رئیس امارات به طور 
رسمی از آیت هللا رئیسی 
برای سفر به این کشور 

دعوت کرد

اولین نشست نمایندگان 
ایران و بحرین پس از 
هفت سال در منامه 

برگزار شد

جمهوری مالدیو روز 
گذشته اعام کرد آماده 
ازسرگیری روابط خود با 

ایران است

سفیر ایران پس از دیدار 
با وزیر خارجه لیبی از 
آغاز تمهیدات برای از 

سرگیری روابط خبر داد

وزیر امور خارجه در دیدار 
با پادشاه اردن از آمادگی 
برای توسعه مراودات با 

امان خبر داد

با توافق ایران و عربستان 
سفارتخانه های دو کشور 

حداکثر تا دو ماه دیگر 
آغاز به کار خواهند کرد

18 صفحه 
22 صفحه 

15 صفحه 

فارس

در یکسال و نیم گذشته به منظور رفع تعلیق بامدیریت 
ادعا های پیمانکارانی که عمدتاً 8 سال بالتکلیف مانده بودند 

قرارداد ها  در حوزه ال ان جی تعیین تکلیف شد

گشایش
بنبستالانجی در

درسال1400
تولیدگلکاهش
داشتوهمین
عاملمنجر
بهگرانشدن
قیمتشداما
امسالباتولید
زیاد،قیمتها
شکستهشدند

پیشواز 
بهار

عکس:رضامعطریان/ایران

بـــا وجود تشـــدید محدودیت های تحریم عملکرد اقتصاد ایران در ســـال 
جاری نشـــان دهنده آینده ای روشـــن اســـت. بـــه طوری که در این ســـال 
عاوه بر رشـــد تولید ناخالص داخلی متغیرهای مهمـــی مانند نقدینگی 
و سرمایه گذاری نیز بهبود چشـــمگیری داشته است. در همین خصوص 
معـــاون اقتصادی بانـــک مرکزی اعام کرد که رشـــد اقتصادی کشـــور در 
پاییز امســـال به 5.3 درصـــد افزایش یافته اســـت. پیمـــان قربانی اظهار 
کرد: رشـــد اقتصادی کشـــور به قیمـــت پایه ســـال 1395 بـــه 5.3 درصد 
رســـیده که در مقایسه با شاخص رشـــد اقتصادی 4.8 درصدی در همین 
بازه زمانی در ســـال گذشته شـــاهد افزایش این شـــاخص مهم بوده ایم. 

همچنین رشـــد اقتصادی بـــدون نفت نیز 4.5 درصد بوده اســـت. 


