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ایران موفق به کسب مقام اول شد

ازدغدغهکاغذتا
بدعهدینمایشگاه

»فرانکفورت«

خانهایامنبرای
پابلندهایوفادار

گفتوگوباوزیرفرهنگوارشاداسالمی:همههنرمندانی
گفتوگوباوزیرامورخارجه کهرفتهاندمیتوانندبرگردند
دربارهمبانیومستندات»سیاستچندجانبهگرایی«دولت

سیزدهم؛ازنظمتکقطبیبهنظمچندجانبه

تولیدداروهایجدیددیابتدرسال۱۴۰۲

سونامیبحران
درکمین

بانکهایامریکا

گشتی حوالی کتاب و اهالی اش 
در سالی که گذشت

 اهالی روستای »کپرجودکی« 
در نزدیکی تاالب بیشه داالن 
برای لک لک  ها النه ساختند

سقوط سومین بانک در امریکا 
زنگ خطر را برای مردم این 
کشور  به صدا درآورده است

احترام»ساز«برای»نظامی«
ارکستر ملی ایران به رهبری بهزاد عبدی روی صحنه رفت 

ارکســـتر ملی ایران در روز بزرگداشت مقام حکیم نظامی روی صحنه رفت. این 
رویداد با حضور  وزیر فرهنگ و ارشـــاد اسالمی برگزار و رهبری ارکستر ملی ایران 

را بهزاد عبدی به خوانندگی امیر ســـمیعی بر عهده داشت.

 محمدجـــواد محبـــت، معلـــم و شـــاعری که بیـــش از همـــه او را بابت 
سروده های  مشهورش »دو کاج« و »آشنای همیشه خوب« می شناسیم 

در ســـن 80 ســـالگی و بر اثـــر عارضه قلبی با زندگـــی وداع گفت.
15

فوتبال روســـیه که طـــی ماه های اخیر به واســـطه بحـــران اوکراین تحـــت تحریم های 
ورزشـــی قـــرار گرفته بود، درخواســـت انتقال از اتحادیـــه فوتبال اروپا به کنفدراســـیون 
فوتبال آســـیا را به AFC داد و سرانجام خواسته فدراســـیون فوتبال روسیه مورد تأیید 
کنفدراســـیون فوتبال آســـیا قـــرار گرفت. بدین ترتیـــب با اعالم AFC، فوتبال روســـیه 
رســـماً به آســـیا پیوســـت و آســـیا از این  پس شـــاهد حضور تیم های ملـــی فوتبال این 
کشـــور در تورنمنت هـــای مختلـــف ملـــی و تیم هـــای باشگاهی شـــان در رقابت هـــای 

باشـــگاهی خود خواهد بود.

عمده مشـــکالتی که افـــراد فعال در اســـتارتاپ ها و شـــرکت های دانش بنیـــان دارند 
ایجاد یک فضای مناســـب در بازار جهانی اســـت. به جز اقبـــال فروش محصوالت در 
داخل کشـــور، انتظار می رود ایران تاکنون توانســـته باشـــد جای خود را در بازار جهانی 

برای فروش محصـــوالت باز کند. 

رقابتزنان۲۰کشوردر»نوروزگاه«

محمدجواد محبت، معلم و شاعر کرمانشاهی در سن 80 سالگی درگذشت

روز شلوغ  حقوقی ها در بورس انرژی

غرب آسیا  در مسیر  کاهش تنش
رژیم صهیونیستی بازنده اصلی ثبات در منطقه است

بزودی؛صادراتداروهای
ضدسرطانایرانی

AFCروسیهعضوجدید

شکوه مدنیت ایرانی

 رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
در گفت و گو با »ایران« مطرح کرد

در نتیجه تحریم »یوفا« اتفاق افتاد

ویژه نامه آخرسال » ایران« در 96 صفحه منتشر شد
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فروش6میلیوندالر
گواهیسپردهنفتی

دریکروز

285
هزارتن

مجموع فرآورده های 
هیدروکربوری عرضه شده 
در تاالرهای بورس انرژی 

وداعباخالقشعرماندگار»دوکاج«

nline

 در لحظه بخوان
 ایران بخوان

www.ion.ir

مردم ایران تجربیات تاریخی زیادی را پشت سرگذارده اند و فراز و 
نشیب دوران های مختلف، ملت ایران را آبدیده کرده است؛ ملتی که 
در طول یک قرن انقالب مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و انقالب 

اسالمی را رقم زده  نشان داده که حاوی خودآگاهی و حامل اراده 
است. راهبری و میدان داری چنین ملتی را که بارها از فتنه های عظیم 

سربلند بیرون آمده و همواره جلوتر از  سیاستمداران و اندیشمندان، 
پای کار بوده است  باید بیش از پیش باور کرد و قدر دانست

چنـــد روز مانـــده به تحویل ســـال، روزهایی که ایرانی ها جنـــب و جوش خاصی دارنـــد و در تدارک عید 
هســـتند، 225 ورزشـــکار زن با خارجی ها مســـابقه دادند. 3۷8 ورزشـــکار زن 9 رشـــته کبـــدی، جودو، 
ســـوارکاری، دوومیدانی، وزنه برداری، کاراته، فوتســـال، شمشـــیربازی و چوگان از 20 کشور خارجی برای 

حضـــور در اولیـــن دوره بازی های نوروزگاه بـــه تهران آمدند. 

ایرنا


