رئیس جمهور :چرا واقعیت  ها را برای مردم نمی  خواهند روشن کنند
سعدی در نقش
یک رسانه مردمی
اسماعیل عسلی
هر که او آگاهتر ،جانش فزون

چهار شنبه  1اردیبهشت  12 -1395رجب  -1437سال بیست و یکم د وره جد ید  -شماره  1000 - 5750تومان -قیمت د ر د بی  2د رهم

الریجانی مطرح کرد:

پیشنهاد ایران برای تدوین
اساسنامه مجالس اوراسیا
5

مجلس بودجه  9میلیون و
 785هزار میلیارد ریالی سال 95
کل کشور را تصویب کرد

مریدی:

مهرداد اوالدی
درگذشت

راحت ترین کارها
در دنیا
بی مسئولیتی است

15

2

 16صفحه

استاندار فارس:

اعتباری که استان در مرحله اول انتخابات
کسب کرد باید حفظ شود

جایگاه سعدی در دیوان شرقی – غربی گوته
مهدی زمانیان
10

4

سعدی و عشق

صدرا ذوالریاستین شیرازی

تکمیل زیرساخت های گردشگری
در تفرجگاه  580هکتاری
دراک ادامه می یابد

9

مقایسه سعدی و کنفوسیوس

4

واکنش آموزش و پرورش فارس به انتشار یک تصویر:

خودرو حامل دانش آموزان در صندوق عقب،
سرویس مدرسه نیست

16

میالد فرخنده حضرت علی (ع) و روز پدر مبارکباد

همتی تأکید کرد:

شیخ اجل در جامعه به فراموشی سپرده
شده است
3

حمله انتحاری کابل با  28کشته
و  327زخمی

3

جناب سرهنگ علی ذوالقدری

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت جانشین فرماندهی
انتظامی  فــارس را تبریک گفته ،رجاء واثق دارم که در
ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و پیروی از منویات
مقام معظم رهبری شاهد توفیقات بیش از پیش شما
خواهیم بود.

مصطفی خاوری
امام جمعه شهرستان قرآنی استهبان

3

ویژه سالروز سعدی

واکنش مدیرکل محیط زیست
فارس به سخنان اخیر شهردار و
عضو شورای شهر شیراز

4

16
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برگزاری جشن پدران آسمانی
در بیش از یک هزار گلزار
شهدای فارس

2

216

جناب سرهنگ علی ذوالقدری

با کمال مســرت انتصاب شایســته و بایســته
جنابعالی را به سمت جانشین فرماندهی نیروی
انتظامی  استان فارس که نشان از لیاقت و کارآیی
شــما دارد تبریک گفته توفیق روزافزونتان را از
خداوند بزرگ خواستارم.

صفدر دوام

میالد سراســر خیر و برکــت مولود کعبه حضرت علــی ابن ابیطالب
علی(ع) و روز پدر گرامی  باد
مدیریت درمانگاه محمد رسول اهلل

لم
فرا رسیدن سیزده رجب سالروز والدت مولی ا وحدین
حضرت علی بن ابیطالب (ع) گرامی  باد

هیأت ورزش های جانبازان و معلولین استان فارس

شیرینی میترا

ستارخان

والدت حضرت علی(ع) و
روز پدر مبارک باد

بلوار ستارخان ،حدفاصل خیابان عفیفآباد و ولیعصر ،روبروی خیابان نمازی

36280290 -36267895
09177122458

استاندار فارس در جشنواره علمی  – فرهنگی مدارس ابتدایی بخش سیاخ دارنگون و شوراب:

ایجاد فرصت آموزشی برای دانش آموزان عشایر وظیفه همگان است

استاندار فارس گفت :ایجاد فرصت آموزشی برای تمام
دانش آموزان خصوص ًا دانش آموزان عشــایر وظیفه ای
است که بر عهده ی همگان قرار دارد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی  و امور بین الملل
استانداری فارس ،مهندس سید محمد علی افشانی ،در
جشنواره علمی  – فرهنگی مدارس ابتدایی بخش سیاخ
دارنگون و شــوراب ،دانایی را الزمه توانایی دانســت و
افزود :کسی تواناتر است که از دانایی بیشتری برخوردار
میســر
باشــد و این دانایی هم جز با دانش و ارتباطات ّ
نخواهد شد.
اســتاندار فــارس افــزود :همــه ما بایــد تالش
كنيــم تــا زمینــه دانایــی را کــه الزمــه توانایــی
اســت بــرای فرزنــدان اســتان فراهــم کنیــم.
وي ،ضمن گرامیداشــت یــاد و خاطره مرحوم محمد
بهمن بیگی بنیانگذار تعلیمات عشــایری کشور گفت:
این جشــنواره ما را نســبت به چگونگی تعلیم و تربیت
آن هــم در زمانــی که هیچ امــکان و ابــزاری برای
دانش آموزان عشــایر وجود نداشت اما با اقدام سنجيده
مرحوم محمدبيگي ميسر شد آشنا می  سازد.
مهندس افشانی افزود :در طول تاریخ و در هر برهه ای
از زمان ،تمام کســانی که درک درســتی نســبت به
موضوعات مختلف داشتند خصوص ًا انبیاء و ائمه اطهار (ع)،
بر تعلیم و تربیت تاکید فراواني داشتند.
وی گفــت :امام علــی (ع) در کتاب نهــج البالغه
می  فرمایند که؛ ای مردم ،شما حقی به گردن من دارید
و من حقی به گردن شــما دارم ،حــق تعلیم و تربیت
شــما به گردن من است و این یعنی حق تعلیم و تربیت
هر نسلی به گردن حاکمان ،مدیران و مسئوالن در هر
مقطعی از زمان است.
استاندار فارس ابراز داشــت :ایجاد فرصت آموزشی

به عنوان پایه فرصت  های دیگــر ،وظیفه ای همگانی
اســت و هر کس در هر زمانی که می  تواند باید در این
مسیر گام بردارد و برای دانش آموزان فرصت آموزشی
ایجاد کند.
وی افــزود :حــق تعلیــم و تربیت تمــام فرزندان
این اســتان بر گردن ما اســت و ما نبایــد در این راه
کوتاهی کنیم.
مهندس افشــانی اظهار داشــت :من نیز به عنوان
خدمتگــزار مردم احســاس می  کنم معلمــان باید در
مســیر تعلیم و تربيت و ارائه خدمات آموزشی مناسب،
از امکانات الزم بهره مند بوده و استفاده نمايند و دانش
آموزان نیز کوشــش بیشتری داشته باشند .وی ،با اشاره
به تالش  های مرحوم بهمــن بیگی برای فراهم کردن
زمینه تحصیل دانش آموزان عشایر گفت :ایجاد فرصت
آموزشــی در حد مقــدورات از آن مقطع تا به امروز ،در
میان عشــایر به عنوان اولویت اول بوده و شرايط برای
با ســواد شدن و رشد و شکوفایی استعداد دانش آموزان
بسیار مســتعدی که در محیط عشایری هستند فراهم
شده اســت .استاندار فارس افزود :بچه  های عشایر پس
از اینکه این فرصت برای آنها فراهم شــد ،در مدارس
عشــایری درس خواندند وپس از آن نیز به دنبال ایجاد
دبیرســتان عشــایری به همت مرحوم بهمن بیگی ،در

شرایطی که فرصت آموزشی در شهرها برای آنها وجود
نداشت ،در این دبیرستان ادامه تحصیل دادند .مهندس
افشانی گفت :امروز جمع کثیری از باسوادترین فرزندان
این مملکت که در رشته  های مختلف تحصیل کرده اند،
از فارغ التحصیالن همان دبیرســتانی هستند که توسط
مرحوم بهمن بیگی ایجاد شد و این افراد منشاء خدمات
بسیاری در تمام نقاط کشور هستند.
وی ابراز داشــت :بسیاری از کســانی که امروز در
مسئولیت  های مختلف استان قرار دارند ،زمانی در همین
چادرهای عشایری که توســط مرحوم بهمن بیگی در
سراســر کشور برپا شده بود درس می  خوانند و انگیزه و
اراده آنها باعث شد که امروز در مناصب ملی ،منطقه ای
و استانی دارای مسئولیت  هایی باشند.
اســتاندار فارس گفت :عشایر در حقیقت بخش مولد
و فعــال جامعه ما را تشــکیل می  دهند و به رغم اینکه
از تمام امکانات موجود در شــهرها و روستاها بی بهره
هستند ،اما سهم قابل توجهی در تولید دارند.
مهندس افشــانی افــزود :از طرفی ،مســئله دانش
و علم مهمترین ســرمایه ای اســت که هر انســانی
می  توانــد داشــته باشــد و به همیــن دلیل مــا نیز
ایجــاد فرصــت آموزشــی بــرای دانــش آمــوزان
عشــایر را در اولویــت کارهــای خود قــرار داده ایم.
وی گفت :تمام ســعی و کوشش خود را به کار خواهیم
گرفت تا در جهت حل مشکالت عشایر خصوص ًا مشکالت
آموزشــی آنها گام  های موثر و مثبتی برداشــته شــود.
در این جشــنواره همچنین از خانواده محترم شهیدان
سوزنده پور و حق جو و همچنین از سکینه کیانی همسر
مرحوم محمد بهمن بیگی و امیر ســرتیپ دوم سامانی
فرمانــده ارشــد نظامی  ارتش در اســتان  های فارس و
کهگیلویه و بویر احمد نیز قدرداني شد.

انما المؤمنون اخوه

شصت و یکمین سال گذشت

در آن زمان آیت ا ...ســید نورالدین حسینی شــیرازی روحانی شجاع ،سازمانده فعال و
زمان شناس وارد میدان بود.
(از بیانات مقام معظم رهبری در شیراز)
مراسم شصت و یکمین سالگرد رحلت اسوه مقام فقاهت ،مجاهدت و ایثار

حضرت آیت اله العظمی  حاج

سید نورالدین حسینی الهاشمی

جمعه  95/2/3از ساعت  9الی  11صبح در آرامگاه نور

با ســخنرانی حضرت حجت االسالم والمســلمین حاج سید معزالدین حسینی الهاشــمی  با طرح مطالب مهم و ناگفته
از زندگانی سیاســی آن بزرگمرد برگزار می گردد .بدینوســیله از حضرات آیات عظام و حجج االسالم ،دعاه الی اهلل،
هیأت محترم مذهبی و عموم برادران دینی دعوت می شــود تا با شرکت در این مجلس صاحب شریعت را خشنود و
بازماندگان را قرین تشکر و امتنان فرمایند.

محی الدین حائری شیرازی ،سید نورالدین حســینی الهاشمی ،سید شمس الدین حسینی الهاشمی ،اسداهلل ایمانی،
حسین نجابت ،سید محمدرضا رضازاده ،سید معزالدین حسینی الهاشمی

