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»پیرمرد و دریا« یکی از شاهکارهای ادبی جهان است که در درونش 
حرف های زیادی برای گفتن دارد. این کتاب در نگاه اول ساده به نظر 

می رسد ولی دقت در کلمات و شخصیت ها، خواننده را به الیه های 
پنهان زیادی می رساند که ارزش تفکر و تعمق دارد. ویلیام فاکنر درباره 

این کتاب چنین می گوید: »زمان ممکن است نشان دهد 
که پیرمرد و دریا بهترین نوشته همه ما است.«...

 کتاب »پیرمرد و دریا«
و ارائه تصویری واقع گرایانه از حقیقت زندگی

درباره پسری که جهان را متحیر کرد

 هر مسابقه
یک رکورد تازه

 کار برای سارقان خودرو
و مخدوش کنندگان پالک سخت می شود

15

مدیرعامل ستاد دیه کشور اعالم کرد

آزادی ۱۱۴ زندانی جرایم غیرعمد در سالروز شهادت سردار سلیمانی
مدیرعامل ستاد دیه کشـــور از آزادی 114 زندانی 
جرایم غیرعمد به مناســـبت ســـومین ســـالگرد 

شـــهادت حاج قاسم ســـلیمانی خبر داد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومی ســـتاد دیه کشـــور، 
علـــی شـــمس در پانصـــد و چهاردمین جلســـه 
هیأت مدیره ســـتاد دیه کشـــور افزود: به برکت 
کمک هـــای نوعدوســـتانه خیریـــن و بـــا حمایت 

مســـئولین دلســـوز در 9 ماهـــه نخســـت ســـال 
تعـــداد 256 خانـــم و 522۷ مـــرد زندانـــی از بند 
حبـــس رهایی یافته اند که بدهـــی این زندانیان 
رقمـــی بالـــغ بـــر ۳4 هـــزار و 22۳ میلیـــارد ریال 

بوده اســـت.
وی گفت: در آســـتانه ســـالروز شـــهادت سردار 
ســـرافراز اســـام حـــاج قاســـم ســـلیمانی بـــا 

برداشـــتن موانـــع قضایـــی پرونده یکصـــد و 14 
زندانی تحت حمایت ســـتاد دیه از استان های 
مختلف مورد بررســـی قـــرار گرفتند و در نهایت 
پـــس از طی فرایند چند مرحله ای آزادی، منابع 
مالی باقیمانده برای اســـتخاص افراد از سوی 
ســـتاد دیـــه مرکـــز تأمین شـــد تـــا همگـــی این 
افـــراد بـــا رقم بدهـــی نزدیـــک بـــه 2۷0 میلیارد 

ریالی خود تا پیش از ســـالگرد آســـمانی شـــدن 
قهرمان ملی کشـــور از بند حبس رهایی یابند.

اتفاقی که در برخی از اســـتان ها با شـــعار آزادی 
 زندانیـــان غیربزهـــکار بـــه عـــدد عُمـــر بـــا برکت 
ســـردار دل هـــا مطـــرح و برخـــی از آنهـــا تـــا 6۳ 
زندانـــی را آزاد و برخـــی هـــم در آســـتانه تکمیل 

ایـــن نصاب تعیین شـــده هســـتند.

 رئیس جمهـــور در اجتمـــاع عظیـــم مردمـــی به 
مناســـبت ســـومین ســـالروز شـــهادت ســـردار 
ســـلیمانی در مصـــای بـــزرگ تهـــران بـــا بیـــان 
اینکه مراســـم گرامیداشت یاد شهید سلیمانی 
و شـــهدای مقاومـــت و حضـــور عظیم مـــردم در 
ایـــن مراســـم، یک مراســـم و یک حضـــور عادی 
نیســـت، اظهار داشـــت: ایـــن مراســـم پیامی به 
همـــه آزادمـــردان و آزادزنان عالم اســـت که باید 
با ایســـتادگی در مقابل اســـتکبار و ظلم راه را بر 

ســـتمگران و مستکبران ســـد کرد.
نی  ســـا ع ر طا ا ه  یـــگا پا ش  ر ا گـــز بـــه 
ریاســـت جمهوری، آیت الله دکتر ســـید ابراهیم 
رئیســـی بعـــد از ظهـــر روز سه شـــنبه در ایـــن 
مراســـم با  گرامیداشـــت یاد شـــهدای مقاومت 
و در رأس آنـــان شـــهید ســـلیمانی به عنـــوان 
قهرمانان مبارزه با تروریســـم و اســـتکبار جهانی 
گفت: گرامیداشـــت یاد شهید سلیمانی تجلیل 
از همـــه خوبی هـــا، دلدادگی هـــا و اخـــاص و 
اعـــام نفـــرت و بیزاری از ظلم، اســـتکبار و نظام 

ســـلطه اســـت.
آیت اللـــه رئیســـی اظهار داشـــت: گرامیداشـــت 

شـــهدای مقاومـــت و بویـــژه شـــهید عزیـــز مـــا 
حـــاج قاســـم ســـلیمانی، پیامی اســـت بـــه همه 
ظالمـــان، ستم پیشـــگان و مســـتکبران عالم که 
بداننـــد رو به افول و نابودی هســـتند و آنچه در 
این میـــدان باقی و ماندنی اســـت، انســـان های 
تحول خـــواه، خداخواه، حق خـــواه و عدالت خواه 

. هستند
بـــه  بـــا اشـــاره  ادامـــه  آیت اللـــه رئیســـی در 
ویژگی هـــای برجســـته و مانـــدگار شـــخصیتی 
ســـپهبد شـــهید حاج قاســـم ســـلیمانی افـــزود: 
همـــه انســـانها برابـــر آنچه کـــه در آیـــات نورانی 
قـــرآن و روایـــات معصومیـــن بـــه آن مکلف اند، 
بایـــد همـــواره خـــود را در حال تحـــول ببینند و 
اولیـــن ویژگـــی شـــهید ســـلیمانی تحـــول فردی 
و شـــخصی بـــود. ایـــن شـــهید واالمقـــام در گام 
اول خودســـازی کـــرد تـــا بتوانـــد در جامعـــه 
اثرگذار باشـــد، چـــرا که امکان نـــدارد فردی در 
جامعـــه تأثیرگـــذار باشـــد امـــا راه خودســـازی و 
تقـــوای الهـــی را نپیمـــوده باشـــد. رئیس جمهور 
با اشـــاره به مســـأله بســـیار مهم خودســـازی و 
تقـــوای الهی در ســـیره امـــام)ره( و رهبر معظم 

انقـــاب اســـامی گفت: عشـــق به خـــدا و اهل 
بیت)ع( بود که شـــهید سلیمانی را یک انسان 

خودســـاخته  پـــرورش داد.
اینکـــه شـــهید  بـــر  تأکیـــد  بـــا  رئیس جمهـــور 
ســـلیمانی هیمنه امریکا را در دنیا به شکســـت 
کشـــانید، اظهار داشـــت: نظام ســـلطه به دنبال 
از ملت هاســـت و می خواهـــد  هویت زدایـــی 
جوانـــان را از هویـــت تهـــی  کـــرده و هویـــت خود 
را غالـــب کنـــد. آیت الله رئیســـی اظهار داشـــت: 
شـــهید ســـلیمانی هم عنصری هویت ساز و هم 

احیاگـــر هویـــت اســـامی در منطقـــه  بود.
مراســـم گرامیداشت سومین ســـالگرد شهادت 
ســـردار ســـپهبد حاج قاسم ســـلیمانی با حضور 
گســـترده مردم در مصای امـــام خمینی)ره( در 
تهران برگزار شد. در این مراسم اقشار مختلف 
مردم، خانواده های شـــهدا، جانبازان، میهمانان 
بین المللی، ســـفرای کشـــورها، مســـئوالن عالی 
کشـــوری و لشکری و شخصیت های بین المللی 
حضـــور داشـــتند. خانـــواده شـــهید ســـلیمانی و 
شـــخصیت هایی از کشـــورهای محـــور مقاومت 

از دیگـــر مهمانان این مراســـم بودند.

کرمان پذیرای ۱00 هزار زائر برای زیارت مرقد 
مطهر شهید سلیمانی بود

مراســـم بزرگداشت ســـومین سالگرد شهادت 
ســـردار دل ها، ســـپهبد حاج قاســـم سلیمانی 
مـــردم  بـــا حضـــور گســـترده  روز سه شـــنبه 
اســـتان های کشـــور از جمله، کرمـــان، تبریز و 

اردبیـــل برگزار شـــد. 
بـــه همیـــن مناســـبت، مراســـمی بـــا حضـــور 
پرشـــور مـــردم از اقصا نقاط ایـــران و جهان در 
گلـــزار شـــهدای کرمان برگزار شـــد و بـــه گفته 
اســـتاندار کرمان این شـــهر پذیرای حدود 100 
هـــزار زائـــر بـــرای زیـــارت مرقـــد مطهر شـــهید 

بود.  ســـلیمانی 
فرهنگـــی  رایزنـــی  همـــکاری  بـــا  همچنیـــن 
جمهـــوری اســـامی ایـــران در بغـــداد، مراســـم 
شـــهادت  ســـالگرد  ســـومین  بزرگداشـــت 
فرماندهـــان پیـــروزی و قهرمانـــان مبـــارزه بـــا 
قاســـم  حـــاج  تروریســـم جهانـــی شـــهیدان 
ســـلیمانی و ابومهـــدی المهنـــدس و همراهان 
شهیدشـــان در ســـالن شـــهید حیـــدر المیاحی 

حشـــد الشـــعبی برگـــزار شـــد.
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 پالک سوم
روی وسایل نقلیه می نشیند
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 پیش بینی تشدید
آلودگی هوای تهران و کرج

 شهید سلیمانی قهرمان  مبارزه شهید سلیمانی قهرمان  مبارزه
 با تـروریسم و استکبار  با تـروریسم و استکبار 
جهـانی بودجهـانی بود

مرد جوانی که در جریان ســـرقت دســـتگاه های 

قالب سازی همســـایه اش وی را به قتل رسانده 

بود، از ســـوی قضات دادگاه کیفری یک اســـتان 

تهران به قصاص محکوم شـــد

قصاص  برای مرد ورشکسته 

که همکارش را کشت
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رئیس سازمان غذا و دارو خبرداد

آماده باش صنایع دارویی 
 کشور برای رفع نیاز

به دارو در هفته های آتی
رئیس ســـازمان غـــذا و دارو در نامـــه ای خطاب 
بـــه مدیران عامل شـــرکت های تولیدکننده دارو 
در مـــورد پیش بینـــی افزایـــش نیـــاز بـــه دارو در 
مواجهـــه بـــا پیـــک احتمالـــی بیمـــاری کووید در 
هفته های آتی هشدار داد. سیدحیدر محمدی 
خاطرنشـــان کـــرد: با عنایـــت به قرائـــن موجود، 
وقـــوع پیـــک بیماری کوویـــد در هفته هـــای آتی 
دور از انتظـــار نخواهـــد بـــود لـــذا ضـــرورت دارد 
به منظـــور پیشـــگیری از کمبودهـــای دارویـــی، 
ذخایـــر مواد اولیـــه دارویی کـــه در زمان پاندمی 
کرونـــا افزایـــش مصـــرف داشـــته اند بـــه میـــزان 

مطلـــوب افزایش یافتـــه و ...
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با افزایش تعرفه صادرات و توزیع در بازار داخلی

 پیـــــــاز از هفته آینده
ارزان می شود

مدتی اســـت قیمت پیاز گران شـــده و در ســـطح 
شـــهر بین 20 تا 28 هزار تومان فروخته می شود. 
اما دالیل این گرانی چیســـت؟ پاســـخ این ســـؤال 
بـــه گفتـــه دســـت اندرکاران، بارفروشـــان و حتـــی 
مســـئوالن جهـــاد کشـــاورزی، یـــک کلمه اســـت: 
صادرات.بـــه عقیـــده رئیس اتحادیه بارفروشـــان، 
دلیـــل افزایـــش قیمـــت پیـــاز اهمیت نـــدادن به 
نظـــرات کارشناســـی و صـــادرات بی رویـــه پیـــاز به 
رغم هشـــدار کارشناســـان دربـــاره احتمال کمبود 

پیاز در زمســـتان اســـت...
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 آیت الله رئیسی در اجتماع عظیم مردمی 
سومین سالروز شهادت سردار دل ها:


