
 پنجشنبه، 25 اسفند 1401
  23 شعبان 1444
  سال بیست و نهم، شماره 8151
 16 صفحه + 32 صفحه ایران جمعه
   قیمت تهران و کرج 5000 تومان
   قیمت شهرستان ها 4000 تومان
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چهارشنبه سوری
به خیرنگذشت

 نخستین تقابل مستقیم
  امریکا و روسیه در آغاز 

یک سالگی جنگ اوکراین

 با مرگ 26 نفر  و قطع عضو 
و سوختن 4368  نفر

 نقدی بر افزایش کرایه ها 
از 25 تا 45 درصد در بهار 1402

 تصمیم گیری درباره 
بافت تاریخی شیراز در 

اختیار شورای عالی معماری و 
شهرسازی کشور  قرار می گیرد

موسیقی در سال 1401 با فراز و 
نشیب های زیادی مواجه بود

 جشن سنتی 
»نو اوستی« در اردبیل

 
آیین »نـــو اوســـتی« از روزگاران قدیم 
هر ســـال در صبح آخرین چهارشنبه 
ســـال بـــا حضـــور خانواده هـــا، بـــه 
بانـــوان و دختـــران جـــوان  ویـــژه 
. د می شـــو ر  گـــزا بر بیـــل  رد ا ر  د
بســـیاری از شـــرکت کنندگان بـــا ایـــن بـــاور که در 
ایـــن روز حاجت هـــا و نیت ها بـــرآورده می شـــود با 
در دســـت داشـــتن قیچـــی، جـــارو و کوزه ســـفالی 
در محـــل پـــل تاریخـــی یئدی گوز )هفت چشـــمه( 
اردبیـــل حاضـــر شـــده و دعاگویـــان، ســـه مرتبـــه 
عـــرض رودخانـــه بالیقلـــو )بالیخلـــی چـــای( را 
طـــی و ســـپس آب را جـــارو یـــا قیچـــی می کننـــد.
دختـــران جوان نیـــز در پایان این آییـــن، کوزه های 
ســـفالینی را کـــه در آییـــن ســـال گذشـــته پـــر از 
آب کـــرده بودنـــد، می شـــکنند و بـــا نیـــت حاکـــم 
شـــدن زاللـــی و روشـــنی، کوزه هـــای جدیـــد خود 
را از آب پـــر کـــرده و بـــه خانه هایشـــان می برنـــد.

اولسالباروزهاولیها
به افتخار پسران و دخترانی که طعم اولین روزه را می چشند

  گزارشی از رونمایی مستندی درباره  شهید حسین خرازی؛ قهرمانی با »آستین خالی«
  نهضت ملی شدن صنعت نفت نتیجه نگاه و عملکرد انقالبی

  گفت و گو با میالد جباری کارگردان نمایش »جهنم سرد«؛ 
وقتی نسل جوان حاضر در اغتشاشات به تماشای یک تئاتر انقالبی نشست

اعـــالم  ز  ا وز  ر چنـــد  گذشـــت  وجـــود  بـــا 
عادی ســـازی روابـــط ایـــران و عربســـتان بـــا 
وســـاطت چین، همچنان ایـــن موضوع کانون 
اصلی محافل رســـانه ای و مطالعاتی منطقه ای 

و بین الملـــل شـــده اســـت. در طـــول روزهای 
گذشـــته محافل خبری جهان بـــه طور پررنگ 
به توافق ایران و عربســـتان اشـــاره می کردند؛ 
چرایـــی و چگونگـــی ایـــن توافـــق بخشـــی از 

ســـؤاالت اصلی محافل رســـانه ای و مطالعاتی 
بوده اســـت بـــه گونه ای کـــه با توجـــه به قطع 
روابـــط دو کشـــور از ســـال 1394 تاکنـــون و 
تحوالت منطقه ای، حصـــول آن در کوتاه مدت 

کمـــی دور از دســـترس بـــود. امـــا در نهایـــت 
ایران و عربســـتان بعد از چند روز گفت و گوی 
فشـــرده در پکن، ســـرانجام یک توافق مهم را 

بـــا یکدیگر بـــه امضا رســـاندند.

نــــما

جواداوجی
وزیر نفت 

بهادریجهرمی
سخنگوی دولت 

سیدصولتمرتضوی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

علیسالجقه
رئیس سازمان حفاظت محیط  زیست

وزیر نفت اعالم کرد که در 
چند روز آینده یک مجتمع 

پاالیشگاهی به ظرفیت 210 هزار 
بشکه  و به ارزش 1.1 میلیارد 

دالر افتتاح می شود که ظرفیت 
تولید بنزین را در پاالیشگاه 

آبادان از 10 میلیون لیتر به 14 
میلیون لیتر افزایش می دهد. 

مرتضوی گفت: در زمینه تعیین 
حداقل حقوق و دستمزد 
کارگران هم کمیته تعیین 

مصادیق جلسات مختلفی 
برگزار کرد و هم شورای عالی کار 

در هفته جاری تشکیل جلسه 
داد که مشترکات بسیاری را به 

همراه داشت.

رئیس سازمان حفاظت 
محیط  زیست از اجرای 

تفاهمنامه این سازمان با 
سازمان انرژی اتمی از سال 

آینده خبرداد که براساس یکی 
از مفاد آن، از پالسما در تصفیه 

شیرابه ها استفاده می شود. 

افزایش4میلیونیظرفیت
تولیدبنزینکشور

ساعترسمیکشوردیگر
تغییرنمیکند

تعییندستمزدکارگرانتا
اوایلهفتهآینده

استفادهازانرژیهستهای
برایتصفیهشیرابهها

پاستور سؤالوجوابدر

روزهای نوروز و ماه رمضان را میهمان پرونده  ویژه »ایران جمعه« باشید

شاخص کل بورس به کانال 
1.8 میلیون واحد بازگشت

دولت همه ایرانیان
رئیس جمهور در نشست نوروزی هموطنان خارج از کشور بر مسئولیت  دولت در قبال آنان تأکید کرد

اتحادیهنظامیضدتحریم

سفرهاینوروزی
آغازشد

رونقدوبارهبازارشبعید
درغیابکرونا

استفان والت: توافق ایران و عربستان گل به خودی امریکا بود 

تکمیل ظرفیت اقامتی برخی استان ها تا 90 درصد 

آغاز توزیع میوه تنظیم بازاری 
با تخفیف 10 درصدی

گزارش نشریه فارن پالسی از اهمیت توافق تهران و ریاض در عرصه بین الملل

ایـــران، چین و روســـیه رزمایش مرکب »کمربند امنیت دریایی 2023« را آغـــاز کردند. در این رزمایش که به مدت 
پنـــج روز در شـــمال اقیانوس هند برگزار می شـــود، یگان های شـــناور و پـــروازی نیروهای دریایـــی ارتش جمهوری 
اســـامی ایران و ســـپاه پاســـداران انقاب اســـامی و همچنین ناوهای نیروی دریایی کشـــورهای چین و روسیه که 

دیروز وارد آب های ســـرزمینی جمهوری اسامی ایران شـــدند، حضور دارند.
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افشانی نور
سبزشاخصبورس
درچهارشنبهسوری

649
میلیاردتومان

ورود پول حقیقی به 
معامالت خرد در روز 

چهارشنبه

محسنرنگینکمان/مهر

محمددشتی/ایرنا

رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین در اقیانوس هند آغاز شد

ســـفر بـــزرگ ایرانی ها پیش از تحویل ســـال نو آغاز شـــده اســـت. بســـیاری 
از ایرانی هـــا امـــروز پنجشـــنبه راهـــی ســـفر می شـــوند. آمارهـــای معاونـــت 
گردشـــگری نشـــان می دهد ظرفیت مراکز اقامتی برخی استان ها از جمله 
هرمزگان، فارس، بوشـــهر، خوزستان، لرستان و... تا 90 درصد در موج اول 
سفرها پر شـــده است. علی اصغر شـــالبافیان، معاون گردشـــگری کشور در 
نشســـت خبری ســـتاد مرکزی هماهنگی ســـفر، می گوید:»حجم سفرها در 
هفتـــه آخر تعطیالت افزایش بیشـــتری خواهد یافت. اســـتان های مقصد و 
اســـتان های عبوری، روزهای شلوغی را پشت ســـر خواهند گذاشت.« طبق 
گفته او، معاونت گردشـــگری قصد دارد امســـال هم شهرهای مکمل را برای 
توزیع ســـفر در مســـیر مســـافرت گردشـــگران نوروزی قرار بدهد؛ راهکاری 
کـــه نـــوروز ســـال 1401 تجربه شـــد و شـــالبافیان از آن به عنوان یـــک تجربه 

موفق یـــاد می کند.

جعفر تشکری هاشـــمی، عضو شـــورای 
شـــهر تهـــران گفته اســـت حـــدود 500 
خـــط تاکســـی شـــاید کمتـــر از 10 درصد 
افزایـــش نرخ بـــاالی 45 درصد داشـــته 
باشند و برخی خطوط حتی کمتر از این 
مقدار افزایـــش کرایه خواهند داشـــت، 
امـــا مســـافران عـــاوه بـــر تاکســـی های 
گردشی و اینترنتی، نگران خطوطی هم 
هستند که ممکن اســـت به این مصوبه 

ندهند! تن 

از ســـال 98 و آغـــاز پاندمـــی کرونـــا تـــا 
ســـال 1401 که واپســـین روزهـــای خود را 
می گذرانـــد، حوزه هنر بویژه موســـیقی، 
مشکات بسیاری را پشت سر گذاشت...

 شورای عالی معماری و شهرسازی کشور 
در تازه تریـــن تصمیـــم خـــود، تفویـــض 
اختیـــار اســـتان فـــارس درباره طـــرح 57 
هکتاری آستان حرم مطهر شاهچراغ)ع( 
را باطـــل کـــرد و تصمیم گیـــری دربـــاره 

یخـــی  ر تا فـــت  با
یـــد  در  را  شـــیراز 

اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایـــران قـــرار داد. 

بهاردربهار

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

همسایه شرقی
شماره 3

دانشمند
شماره 9 و 10

کتاب ایران
شماره 1

برداشت اول
شماره 4 و 5

11 صفحه 

سخنگوی دولت با بیان اینکه 
ساعت رسمی کشور دیگر تغییر 
نمی کند، اظهارکرد: اما در مورد 

ساعت کاری کارکنان، با توجه 
به منطقه و جغرافیا، دولت 

می تواند ساعت کاری کارکنان را 
2تغییر دهد.


