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همراه با تحلیل خبر

سرپرست شهرداری منطقه هفت:

روبروی پلیس راه شیراز- فسا 
ترکیبی از بتن و سنگ اجرا خواهد شد

به مناسبت هفته وقف صورت می گیرد؛

اجرای ۸۰ عنوان برنامه 
در استان فارس

صفحه4

مدیرکل شرکت پست استان فارس عنوان کرد؛

رشد 3۰ درصدی 
جابه جایی مرسوله پستی 

در سال گذشته
فعالیت 50 دستگاه وانت پراید مسقف 
با مشخصات پستی در فارس به زودی

اظهارنظر 
ضرغامی درباره »خاتون« 

و واکنش کارگردان

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست صفحه ی دو بخوانید

در جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید صدا و سیما

اینکه صدا و سیما اگر  بر  رئیس مجلس شورای اسالمی ضمن تأکید 
فرزند زمانه خویش باشد می تواند در مهار نظام بروکراسی سرکش و 
کشور  اداره  در  گفت:  کند،  ایفا  موثری  نقش  کشور  مشکالت  حل 
و حل مشکالت مردم هر راه دیگری جز الگوی دفاع مقدس برویم، 

بی راهه رفتن است.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در  ایسنا، محمدباقر  به گزارش 
رئیس جدید سازمان صدا و سیمای جمهوری  معارفه  و  تودیع  مراسم 
اسالمی ضمن تقدیر و تشکر از علی عسگری رئیس سابق این سازمان 
گفت: از دوست صمیمی و عزیز خودم علی عسگری که بیش از سه 
دهه سابقه رفاقت داریم، به جهت خدمت در این سازمان تشکر می کنم 
برای وی  اخروی  اجر  و  دنیوی  باعث عزت  موضوع  این  امیدوارم  و 

باشد.
وی همچنین ضمن آرزوی موفقیت و خیر مقدم برای جبلی رئیس جدید 
سازمان صدا و سیما اظهار کرد: برای برادر عزیز، رزمنده، همسنگر و 
همرزم خودم در دوران دفاع مقدس که توانسته از دبیری و سردبیری 
و سطوح مختلف در این سازمان خدمت کند و امروز توفیق خدمت در 
رأس سازمان صداوسیما را پیدا کرده و رهبر معظم انقالب اسالمی هم به 
ایشان اعتماد کرده اند و در شرایطی حساس، این مسئولیت خطیر را بر 
عهده این برادر متدین و کارشناس قرار داده اند، آرزوی موفقیت دارم.

قالیباف با تأکید بر اینکه تنها الگوی موفقیت ما همان موفقیت پیروزی 

اداره  بوده است، گفت: در  اول دفاع مقدس  انقالب و دوران دهه 
الگوی دفاع مقدس  کشور و حل مشکالت مردم هر راه دیگری جز 

برویم، بی راهه رفتن است. 
وی تصریح کرد: همه ما سال ۶۳ را به یاد داریم، زمانی که طی دو 
روز حتی خمپاره ای نداشتیم و این موضوع را بچه های بخش ادوات به 
به دنبال  از هیچ  با کمک های شهید حسن طهرانی مقدم  اما  یاد دارند 
موشک حرکت کردیم و اولین تست موشکی ما خنده دارترین تجربه 
ما در منطقه بود، اما امروز در جایی ایستاده ایم که آسمان ایران زمین 
و جبهه مقاومت در تحت امنیتی قرار دارد که از دوران دفاع مقدس 

الگو گرفته است.
قالیباف تأکید کرد: باید بپذیریم آنچنان که در بقای جمهوری اسالمی 
به تالش خود در  اداره آن تالش نکرده ایم،  ایران تالش کرده ایم در 
بقای جمهوری اسالمی از نمره ۱۰۰، ۱۰۰ می دهیم زیرا در این بخش 
رابطه بین امام و امت برقرار بود و سنت های الهی، خداباوری و ایمان 
به اینکه ما می توانیم، وجود داشت و لذا مردم ما آن عرصه های مهم را 

برای انقالب و کشور رقم زدند. 
وی اظهار کرد: امروز بپذیریم که ما در اداره کشور برای حل مشکالت 
گرفتیم  پیش  در  را  دیگری  مسیر  و  داده  تغییر  را  مقدس  دفاع  مسیر 

بنابراین با چالش های متعددی در اداره کشور روبرو شده ایم.
قالیباف با بیان که باید کنار هم و دست در دست یکدیگر بتوانیم دین 
خود را به امام و شهدا ادا کرده تا در فردای قیامت شرمنده آنها نشویم، 
تصریح کرد: ما محکوم به موفقیت هستیم و مردم از ما عدم موفقیت و 
اداره غلط کشور را نمی پذیرند و ضرورت دارد با همدلی و هماهنگی 
این  ثمره  نیز  مردم  و  شویم  موفق  کشور  اداره  در  هم افزایی  ایجاد  و 

هم افزایی را ببینند.
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امیر عبداللهیان در دیدار با بشار اسد:

با طالبان در ارتباطیم 
 پیشبرد برنامه مان را متوقف مذاکرات وین نخواهیم کرد

سخنگوی وزارت خارجه ایران:

به زودی یک تاریخ دقیق برای ازسرگیری 
مذاکرات اعالم می کنیم

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با تأکید 
باید برای برداشتن محدودیت ها احتیاط زیادی کرد، گفت: تا وقتی 

۵۰ تا ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور دو دوز واکسن کرونا را نزده 
باشند جامعه به ایمنی نسبی نخواهد رسید و به تبع آن کنار گذاشتن 

محدودیت ها باعث ایجاد مخاطراتی برای کشور می شود

عضو هیئت مدیره انجمن برنج ایران با اعتقاد بر اینکه افزایش قیمت بر 
بازار در ۱۵ روز گذشته  بوده است، تأکید کرد که  اثر هجمه رسانه ای 

خوابیده و هم اینک رو به کاهش است.
به گزارش ایسنا، علی اکبریان در مصاحبه با رادیو گفت وگو با بیان اینکه 
مقدار مصرف  ممنوع شود، گفت:  برداشت،  زمان  در  باید  برنج  واردات 
برنج ۸۰ میلیون ایرانی مشخص است و تثولیدات نیز معلوم است و واردات، 

جزئی اجتناب ناپذیر در بازار است.
فزونی  و  واردات  افزایش  طبل  بر  از خردادماه  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
گرفتن قیمت ها کوبیدند، گفت: خشکسالی را نیز بهانه کردند ولی جهاد 
کشاورزی اعالم کرد ۱۰ تا ۱۵ درصد خشکسالی در مزارع برنج داشتیم 

که در قیمت برنج تأثیرگذار نیست.
اکبریان سال های طالیی برنج را در سال های پرباران ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عنوان 
و درعین حال اظهار کرد: با وجود کرونا و بسته شدن رستوران و تاالر، 
اگر ۱۵ درصد کاهش تولید داشتیم بالغ بر ۲۵ درصد هم مصرف برنج در 

۱۴۰۰ کاهش یافت.
وی تصریح کرد: جوی را ایجاد کردند که برنج در حالت عادی افزایش 

قیمت پیدا کرد و عده ای از این مسئله سود بردند.
پر  دیگری  و  کیفی  یکی  داریم  ایرانی  برنج  نوع  دو  ما  گفت:  اکبریان 
محصول است که اولی در خردادماه تا قیمت ۴۳ هزار تومان در فروشگاه ها 
به فروش می رسید و برنج پر محصول ۲۵ هزار تومان فروخته می شد که 

افزایش بسیار باال پیدا کرد.
وی ادامه داد: در ۱۵ روز قبل بازار به طور کلی خوابیده است و برنج در 
مازندران و گیالن ۱۰ تا ۱۵ درصد افت قیمت داشته و عنبر بوی خوزستان 

نیز هنوز در نیامده است.
اکبریان با اشاره به افت قیمت ها در بازار اظهار کرد: برنج هاشمی تا ۲۰ 
قیمت در مرکز  این  البته  به فروش می رسید؛  تومان  قبل، ۴۲ هزار  روز 
گیالن است ولی همان برنج امروز در بازار با افت قیمت رو به رو شده 
افزایش  اینکه  بر  اعتقاد  با  ایران  برنج  انجمن  مدیره  هیئت  است.عضو 
توسط  تمام مشکالت  است، گفت:  بوده  رسانه ای  اثر هجمه  بر  قیمت ها 

سازمان برنج کشور حل می شود؛ البته اگر چنین سازمانی تشکیل شود!

نزدیکی قیمت برنج وارداتی و پرمحصول ایرانی
اینکه  بیان  با  برنج  واردکنندگان  انجمن  دبیر  کشاورز،  مسیح  همچنین 
اظهار  است،  پرداخته  برنج  مسئله  به  رسانه ها  در  روز  هر  قیمت  درباره 
کرد: بنده به بخشی از سخنان مهمان دیگر برنامه انتقاد دارم چون برخی از 

توزیع کنندگان یا واردکنندگان، خود تولیدکننده برنج هستند.
وی با بیان اینکه برنج یا توسط کشاورز گران اعالم می شود که ناشی از 
قیمت تمام شده صعودی است و یا اینکه برنج با گران فروشی در بازار رو 
به رو است، گفت: گران فروشی توسط واسطه های برنج ایرانی و خارجی 

اتفاق می افتد.
کشاورز در خصوص لزوم نظارت بر بازار و گران فروشی ها اظهار کرد: 
بارها خدمت وزیر اعالم کرده ایم که به طور متوسط ماهی ۱۰۰ تن برنج 
بی رویه  افزایش  ناحیه  از  داشتیم که  تأکید  نیمایی وارد کردیم و  ارز  با 

واردات برنج هیچ تهدیدی وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی با این قیمت ها، باید توجه می داشتیم که هیچ 

ذخیره ای نخواهیم داشت تا برنج برای دوره مصرف دپو شود.
ایرانی  محصول  پر  برنج  به  بسیار  خارجی  برنج  قیمت  افزود:  کشاورز 
نزدیک بوده و فاصله ای اندک هم با برنج های برداشت آخِر دوره دارد که 

خود به عنوان یک فرصت تلقی می شود و موجب رقابت می شود.
ترخیص ۱۵ هزار تن برنج از دیروز

معاون فنی گمرک گفت: ترخیص ۱۵ هزار تن برنج روز شنبه آغاز شد.
به گزارش صدا و سیما، مهرداد جمال ارونقی افزود: با توجه به جلسه ستاد 
تنظیم بازار برای ترخیص اقالم اساسی، قرار است ارز ترجیحی مورد نیاز 
در وزارت جهاد کشاورزی تعیین شود و وزارت نفت و بانک مرکزی 
گمرک  به  که  کاالهایی  هم  تا  کنند  اقدام  کاالها  این  ارز  تأمین  برای 
می رسد یا دپو شده است، ترخیص شود و هم ۱۰ درصدهایی که به صورت 
درصدی در گمرک است و نگه داشتیم ترخیص شود و طی یک تا دو 

ماه آینده دیگر مشکل رسوب در خصوص این کاالها نخواهیم داشت.
ارونقی ادامه داد: االن از بنادر و گمرکات کشور روزانه بیش از ۱۰۰ هزار 
تن کاالی اساسی ترخیص می شود و نزدیک ۱ میلیون تن کاالی ترخیص 

شده داریم که برای حمل آن باید اقدام شود.

عضو هیئت مدیره انجمن برنج ایران:

ترخیص ۱۵ هزار تن برنج از دیروز
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در جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید صدا و سیما

قالیباف: 
مردم از ما اداره غلط 

کشور را نمی پذیرند
صفحه1

رئیس جمهور با بیان اینکه باید به تدریج به سمت بازگشایی حضوری 
مدارس حرکت کنیم، گفت: با گسترش و تکمیل واکسیناسیون شاهد 

آموزش حضوری در مدارس خواهیم بود.
به گزارش رویداد۲۴ ، سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا، تأکید کرد: رسانه های جمعی به ویژه صدا و سیما به اطالع رسانی 
همچنان  و  دهند  ادامه  واکسیناسیون  درباره ضرورت  اقناعی  و  دقیق 
توصیه به رعایت شیوه نامه های بهداشتی با جدیت در دستور کار باشد.
جوامع  در  تریبون  صاحب  و  نفوذ  صاحب  بزرگان  از  رئیس جمهور 
واکسیناسیون  به  را  مردم  مختلف کشور خواست  استان های  و  محلی 

تشویق و ترغیب کنند.
رئیس دولت سیزدهم با اشاره به ضرورت فعال شدن کمیسیون نظارت 
بر اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: مصوبات ستاد باید 
به صورت دقیق و کامل اجرا شود و این نظارت شرط موفقیت است.

با تبریک فرارسیدن ماه ربیع االول، اظهار کرد: در این  وی همچنین 
ماه شاهد افزایش جشن ها و مراسم شادی از سوی مردم هستیم و الزم 

ضرورت  صورت  در  یا  و  پرهیز،  غیرضرور  اجتماعات  از  است 
برگزاری مراسم، شیوه نامه های بهداشتی به طور کامل رعایت شود.

رییسی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه علمی و پژوهشی به افکار و 
سخنان جدید و ایده ها و نظرات نو، و بسته نشدن باب پژوهش در حوزه 
درمان کرونا گفت: طب سنتی در زمینه مبارزه با بیماری ها، ایده ها و 
نظراتی دارد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند 

آن ها را بررسی و راستی آزمایی کند.
وی با بیان اینکه باید به تدریج به سمت بازگشایی حضوری مدارس 
حرکت کنیم، گفت: با گسترش و تکمیل واکسیناسیون شاهد آموزش 

حضوری در مدارس خواهیم بود.
کامل  و  منظم  حضور  ضرورت  بر  تأکید  با  همچنین  رئیس جمهور 
گفت:  مردم،  امور  انجام  و  پاسخگویی  برای  ادارات  در  کارمندان 
طبق جدول رنگ بندی شهرها و با توجه به بهبود شرایط با گسترش 
در  و  کامل  صورت  به  ادارات  در  کارکنان  حضور  واکسیناسیون، 

ساعت مقرر ضروری و الزم است.

رئیسجمهور:

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز              مرده آن است که نامش به نکوئی نبرند
بدین وسیله از کلیه اقوام، خویشاوندان ، دوستان، همکاران، همسایگان ، همشهریان عزیز، 
محترم،  امام جمعه  فرمانداری،  پرسنل  و  گرامی  فارس،فرماندار  استانداری  محترم  معاونت 
و  ها  ارگان  ادارات،  کارکنان  ارجمند،  مسئولین  محترم،  دانشگاهیان  بزرگوار،  روحانیون 
نهادها، اعضای محترم شورای شهر اسالمی کازرون و شهرداری ، اعضای موسسه خیریه قائم 
آل محمد، انجمن صنفی رانندگان، فرماندهی و پرسنل مرکز آموزشی 07 شهید سرلشکر 

ترابی کازرون، رئیس و پرسنل کانون بازنشستگان ناجا در استان فارس و به ویژه در کازرون، رؤسا و کارکنان بانکها، روستائیان و کشاورزان خونگرم شهرستان کازرون، 
همرزمان ایشان از شهرستان نورآباد ممسنی و رستم و کوه چنار و همچنین پیشکسوتان گروه 22 توپخانه شهرضا، افسران دوره 41 دانشکده پلیس، کسبه وبازاریان، معلمان 
و فرهنگیان بزرگوار، فرماندهی و پرسنل سپاه پاسداران و نیروهای نظامی و انتظامی و اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان کازرون و  همچنین از دیگر عزیزانی که به 
طرق مختلف در سوگ جانکاه مرحوم جناب سرهنگ حجازی که یادگار هشت سال دفاع مقدس بود، با ما ابراز همدردی نموده و موجبات تسالی خاطر مارا فراهم کرده 

اند صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می کنیم. باشد که به پاس محبت های بی دریغتان در محافل شادی پاسخگوی احسان شما سروران گرامی و ارجمند باشیم.
خانواده حجازی و منسوبین

تشکر، قدردانی و سپاسگزاری 
فقط خدامی ماند و بس 
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