
گروه مطبوعاتی پویارسانهمرکز اسالمی فاطمیه )س(





است. من به مانایی و گسترش جایزه ادبی ریحانه دل بسته ام، که الحمدالله 
با رســیدن بیش از 1600اثر به دبیرخانه همایش برای سال اول در این بخش 

مصمم ترشده ام.

اهدافی که این همایش دنبال می کند چیست؟
مجموعه برنامه هائیکه در این رویداد بزرگ فرهنگی پیش بینی شده است 
این هدف را تعقیب می کند که اوال فضایی پرنشاط و مسرت بخش ایجاد 
شود و ثانیا بگونه ای سنت سازی شود که سالروز تولد صدیقه طاهره)ص( 
محلی برای گردهمایــی ارباب فضیلت و صاحبان ذوق و هنر عاملی برای 

پیوند خوردن نسل جوان با نام و یاد اهل بیت عصمت و طهارت باشد.

نگاه شــما به عنــوان یک روحانی انقالبی و مبارز که در تاســیس 
نظام سیاسی و انقالب نقش داشــته به شکاف موجود در جامعه 

چیست؟مهمترین نیاز جامعه امروز را چی چیزی می بینید؟
باورهای دینی و آداب و ســنت ها و فرهنگ ایرانی ما از دو ناحیه و جریان 
ناهمگــون و متعــارض در معــرض تهدید قــرار دارد.الــف: جریانی که 

می کوشد فرهنگ غربی را بدون غربالگری و پاالیش به خورد جامعه دهد 
ب:جریانی که با جزم اندیشی و تصلب بر موهومات و انگارهای متحجرانه 
قرائتی ناکارمد و واپس گرایانه از دین ارائه می کند. انقالب اسالمی رویداد 
مبارکی بود که تا حدود زیادی جریان اول که تا قبل از انقالب شتاب فزاینده 
داشت وادار به عقب نشینی کرد و چرخ آن از حرکت بازایستاد اما متاسفانه 
جریان دوم که انگارهای خود را عین دین می پندارد و  بر سفال اندیشه کوته 
بینانه خود لعاب دین و مذهب می زنند و قبای شــریعت بر قامت خرافات 
می پوشاند و از دریچه تنگ یافته های متحجرانه بگونه ای جهان را می نگرد 
که گویا یا چرخ زمانه از حرکت بازایســتاده و انســان امروز باید همانگونه 

بیندیشد که مردمان دیروز می اندیشیده اند.
ایــن جریان بــه بهره گیری از پاره ای ظرفیت ها به ظاهرگرایی از یکســو و 
خشونت های متعصبانه از سوی دیگر دامن زده است تا جائیکه بیم آن میرود 
مسلمان معاصر با این روشها و منشها فرسنگها از حقیقت دین فاصله بگیرد. 
دغدغه اصلی این اســت که این قرائت ؛عرصه را بر قرائت های واقعی تر از 
دین تنگ نماید و در نهایت آنگونه که موالعلی)ع( هشدار داده اند بر اندام 

اسالم پوستینی وارونه پوشانده شود.

مرکز اسامی فاطمیه در سال 1371 با هدف ترویج و نشر معارف اسامی ، تاش در جهت بروز استعدادهای فرهنگی و مذهبی 
جوانان،پر کردن اوقات فراغت نسل جوان جامعه با ارائه برنامه های متنوع فرهنگی ، ایجاد زمینه های الزم جهت حضور هرچه 
بیشــتر بانوان در فعالیت های اجتماعی به صورت غیرانتفاعی و غیر دولتی با شــخصیتی حقوقی و مالی و اداری مستقل تشکیل 
گردید.این مرکز در طول بیش از دو دهه فعالیت خود اقدام به تاســیس یکی از بزرگترین کتابخانه های جنوب کشــور نموده 
است.برگزاری مراسم شهادت و میاد حضرت زهرا)س( و همچنین اقدام به تاسیس چاپخانه وانتشاراتی ذیل مرکز در راستای 
نشــر کتب و نشریات مرتبط نموده است.شاید انتشار ماهنامه شاخه طوبی به عنوان ابزار رسانه ای این مرکز را بتوان از جمله 
فعالیت های ماندگار در دهه گذشته نامید که در گستره جنوب کشور فعال است. این مرکز در برنامه های خود در نیمه دوم 

دهه نود گام های بزرگتری همچون ثبت جایزه ادبی ریحانه و جایزه روزنامه نگاری ریحانه برداشته است.
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 همزمــان بــا میــاد 
ــی  ــن مجتب ــام حس ام
و ثبــت معنــوی جایــزه 
ــه« آییــن  ادبــی »ریحان
صــدرا  نکوداشــت 
برگــزار  ذوالریاســتین 
پوســتر،  از  و  شــد 
کتــاب  و  فراخــوان 
»ریحانــه  همایــش 
النبــی« توســط اســتاندار فــارس، نماینــدگان مجلــس، مدیــرکل فرهنگ 
و ارشــاد اســامی، رئیــس مرکــز اســامی فاطمیــه ،فرمانــدار شهرســتان 

رونمایــی شــد. فرمانــدار شــیراز  و  ُمهــر 
از صـدرا  ادبـی ریحانة النبـی؛  ادامـه آییـن رونمایـی پوسـتر جایـزه  در 
ذوالریاسـتین تقدیـر و چهارمیـن نشـان مفاخـر فـارس بـه ایـن شـاعر 
شـیرازی اهـداء گردید؛پیـام سـیدرضا صالحـی امیـری، وزیـر فرهنـگ 
»ریحانـه«  ادبـی  جایـزه  معنـوی  ثبـت  آییـن  بـه  اسـامی  ارشـاد  و 
فـارس  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل  مریـدی،  بهـزاد   توسـط 

قرائت شد.

مرکز اسالمی فاطمیه )س( 
جایزه ادبی »ریحانة النبی« ثبت معنوی شد مراسم بزرگداشت رحلت پیامبر اعظم )ص( 



مراسم رونمایی از پوستر همایش ملی ریحانه النبی با حضور وزیر اسبق کشور،استاندار فارس، مدیران کل دستگاه های فرهنگی، نماینده 
مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی شیراز، فرهیختگان و اساتید برجسته فرهنگی و هنری استان همزمان 
با برگزاری پانزدهمین نمایشــگاه کتاب فارس در آذرماه ســال جاری در ســالن مالصدرای نمایشگاه های بین المللی شیراز برگزار شد.

ونمایی شد  پوستر و سایت همایش ریحانه النبی ر
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استاندار فارس:
تبیین سیره حضرت زهرا)س( 

اولویت است
تبییــن ســیره حضرت زهــرا)س( برای همــگان باید در 
اولویــت قرار گیرد.  نبرد حق علیــه باطل همواره وجود 
دارد،پیامبران یک ویژگی بارز داشــتند که فرمانروایی بر 
قلب انسانهاست، به این دلیل همواره پیروز ابدی بودند. 
همایش ریحانه النبی)س( به دور از پیرایه های غیرضرور 
برای تبیین شــخصیت حضرت زهرا)س( است و در این 

راستا گام برخواهد داشت.

موسوی الری:
جایزه ادبی ریحانه یک سنت حسنه است

حضرت فاطمه زهرا )س( برای ما الهام بخش بوده است 

حضرت فاطمه زهرا )س( برای ما الهام بخش بوده اســت و القاب بسیاری برای او بکار برده می شود 
منتهی در مجموع این صفات کوثر و ام ابیها برتری دارد.فاطمه زهرا)س(  برای جامعه انسانی خیر کثیر 
است و منشا نقش کانونی و محوری است،به همین دلیل باید همه نگاه ها متوجه این نقطه باشد، این 

نقطه اصلی کانون توسعه و فکر و اندیشه پیامبر است.
مشکل جامعه امروز ما فقط داعش، القاعده و سلفی ها نیستند، شرایطی که اکنون در داعش وجود دارد 
می تواند برای خود ما نیز در اجتماعی کوچکتر بروز پیدا کند زیرا باور آنهاست که اسالم دچار خطر 
شده و باید به نقطه اولیه بازگردد.این انحراف ممکن است به نام اسالم در شیعه نیز بروز پیدا کند اگر که 
نخواهیم مشکل فکری مان برطرف شود و فاطمه است که می تواند این مسیر را به ما نشان دهد.برگزاری 
یک همایش با محوریت حضرت فاطمه)س( آن هم با 5 ویژگی را بصورت جایزه ادبی دائمی باشد تا 
صاحب نظران و اهل قلم حاصل فکر و کار یک سال خود را در این همایش ها منطبق بر حضرت زهرا 
)س( تولید و عرضه کنند.از همه کسانی که صاحب ذوق و قلم هستند نیز می خواهم؛ از فرصت جایزه 

ادبی ریحانه برای درک درست مفاهیم اسالمی و قرآنی و انتقال صحیح آن استفاده کنند.
ما با نام حضرت زهرا دهه ها ســوگواره می گیریم اما چه بهتر در ســالی که آغــاز و پایانش با والدت 
حضرت زهرا است جایزه ادبی ریحانه النبی که یک سنت حسنه است تداوم پیدا کند تا در 10 روز بنام 
حضرت زهرا )س( شادمانی کنیم تا شیعه حضرت زهرا)س( زادروزش را با برگزاری برنامه های متنوع 

خوش باشد.

کاکایی:
تشیع بارزترین نمونه اسالم ناب محمدی است

اهتمام جدی فرهنگ و ارشاد فارس در برداشتن گام هایی نظیر برپایی 
همایش یادشده را باید ستود .امروز رسالت حوزه و دانشگاه در تبیین 
جایگاه نبی اکرم)ص( در مقابله با جریان های تکفیری بیش از پیش 
احساس می شود.با توجه به تالش جبهه دشمن در تبلیغ اسالم هراسی، 
اســالم ناب محمدی آنی است که اکنون از درون حوزه های معنوی 
اسالم ترویج می شود و تشیع بارزترین نمونه است.کاکایی با تاکید بر 
اینکه دو اعجاز بزرگ پیامبر اسالم)ص( نیاز به شناساندن دارد، تصریح 
کرد: قرآن و عترت موضوعاتی اســت که در برهه زمانی باید بیش از 

گذشته مورد بازشناسی قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس:
همایش ریحانه النبی اسفندماه امسال 
در شهرستان ُمهر فارس برگزار می شود

استان فارس اسفندماه امسال میزبان نخستین همایش ملی ریحانه 
النبی است، از آنجاکه فراخوان مقاالت این همایش بزرگ از هفته 
آخر آذرماه آغاز می شود، بنابر این با حضور صاحبنظران و قرآن 
پژوهان فرصتی فراهم شــد تا افزون بر رونمایی از تارنما و پوستر، 
فراخوان این همایش همزمان با پانزدهمین نمایشگاه کتاب فارس 
رونمایی شود.همزمان با همایش ملی ریحانه النبی یک جشنواره 
قرآنی توســط آموزش و پرورش فارس و دانشــگاه آزاد اسالمی 
استان هم برگزار خواهد شد، فارس همزمان با برپایی این همایش 
ملی که میزبان صاحبنظران و اسالم شناسان ایران وجهان است، 
نخستین جایزه ادبی ریحانه را با موضوع شعر، داستان و داستانک 
نیز برگزار خواهد کرد.از مرکز اسالمی فاطمیه که آغاز گر و ایده 

پرداز این مهم بوده و مجری این موضوع هســت و همچنیــن از حمایت های معنوی و مادی همایش 
ریحانه النبی توسط خیران و عاشقان اهل بیت)ع( و قرآن در شهرستان ُمهر نام تشکر می نمایم.
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جلســه هم اندیشــی بزرگان و مفاخر فارس پیرامون جایزه ادبی ریحانه با حضور دکتر صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ، 
حجت االسالم و المسلمین موسوی الری وزیر اسبق کشور ومهندس افشانی استاندار فارس در دی ماه هتل هما شیراز برگزار شد.

راهبرد اجرایی جایزه ادبی  ریحانه مشخص شد
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موسوی الری:
جایزه ادبی ریحانه 

پاتوقی برای صاحبان هنر و ذوق و اندیشه
امیدواریم که شــرایط به نحوی فراهم شود که آن گونه که شایســته فارس است کارها برنامه ریزی و 
تنظیم شود و جایزه فرهنگی - ادبی ریحانه نیز به مکان و پاتوقی برای کسانی که صاحب ذوق هنر و 
اندیشه هستند و می خواهند به نام اهل بیت )ع( فعالیت کنند، تبدیل شود.با توجه به اینکه این همایش 
برای نخستین بار در اسفندماه 95برگزار می شود، ممکن است با نقص ها و یا اشکال هایی همراه باشد 

اما می کوشیم که با همکاری همه دست اندرکاران به عنوان یک کار ماندگار در اذهان باقی بماند. 
عالوه بر همایش ریحانه النبی، یک جایزه ادبی نیز تعریف کرده ایم که برگرفته از نام فاطمه زهرا )س( 
است تا بسیاری از هنرمندان بتوانند در زیر این چتر گرد هم آیند.ما به نام حضرت زهرا )س( دهه هایی 
را عزاداری می کنیم اما باید به نام آن حضرت شــادمانی و ســرور هم داشته باشیم.اگر ما خود را پیرو 
ائمه معصوم )ع( می دانیم، توصیه این بزرگواران به ما این است که در خوشحالی آنها شاد و در غم آنها 
اندوهگین باشیم و چه اشکال دارد که چند روز به نام حضرت فاطمه زهرا )س( شاد و خوشحال باشیم.

استاندار فارس :
هنرمند کارش این است که به برخی از نیازهای انسان

 پاسخ دهد و او را به سمت تکامل بشری سوق دهد
این موضوع بسیار با اهمیت اســت زیرا والدت حضرت فاطمه زهرا 
)س( به عنوان مبنای اعتقادی شــیعیان اســت؛ چرا که سادات ریشه 
خود را از حضرت فاطمه زهرا)س( به صورت خاص دارند. یکی از 
دالیل اصلی این که ما شــیعه هستیم گذشته تاریخی و فرهنگی ما و 
همچنین با توجه به سیره ائمه اطهار و خصوصا امام علی)ع( است، ما 
در تاریخ به آزادگان مشهور هستیم؛ به همین علت است که ایرانیان در 
تاریخ به آزادگی و آزادگان معروفند و در خیلی از کتب ادبی ما وقتی 

می خواهند ایرانیان را نام ببرند به آزادگان اشاره می کنند.
مرحوم دهخدا بعد از وقایع سال 32 وقتی می خواست از مردم ایران گالیه کند می گوید:

آزادگی افسرد بیایید بیایید ای مردم آزاده کجایید کجایید  
مقصود از آزاده شمایید شمایید در قصه و تاریخ چو آزاده بخوانید  

این به خاطر این است که در شاهنامه و دیوان ناصر خسرو، همه جا آزادگان معادل ایرانیان است.
هنرمند کسی است که انسان را از آن چه نیست به آنچه که باید باشد، ببرد،هنرمند باید چیزی را خلق 
کند که انســان را از زندانی که در آن اســت رها کند؛ هنرمند کارش این است که به نیازهایی از انسان 
پاسخ دهد که او را به سمت تکامل بشری ببرد؛ نه اینکه گفته های دیگران را تکرار و با کمی  دستکاری، 

نام آن را کار ادبی بگذاریم.
امام علی)ع( وقتی می خواهد کســانی را که عبــادت می کنند طبقه بندی کند می گوید برخی برای 
رسیدن به نفعی عبادت می کنند که این عبادت بازرگانان است؛ یک گروه کسانی هستند که از ترس 
آخرت عبادت می کنند که این عبادت بردگان اســت؛ گروهی که مورد تایید امام علی)ع( هســتند، 
کسانی هستند که چون خدا را شایسته و سزاوار می بینند او را ستایش می کنند که این عبادت آزادگان 
است.این تلفیق بین آزادگی تاریخی ملت ایران و نگاه امام علی)ع( حتی با عبادت کنندگان خدا، باعث 

شد که ما در این مسیر گام برداریم.
وظیفه خود می دانیم که حتما در مســیر اجراي جشــنواره ادبي ریحانه با اعتقاد راســخ قدم برداریم و 
امیدوارم که این کار یک کار ماندگار بشود، البته بهتر است بگوییم جایزه ادبی – فرهنگی؛ چرا که وقتی 
ادبی شد بسیار خاص می شود و ممکن است به چند شعر و متن ادبی کوتاه برسیم که از بین همه آن ها 
هم بخواهیم یکی یا چند اثر را انتخاب کنیم؛ با توجه به ابعاد گسترده و متنوع زندگی حضرت فاطمه 
زهرا )س( بهتر است نام جایزه ادبی – فرهنگی گذاشته شود تا بتوان خصوصا در ابعاد اجتماعی و آنچه 

مورد نیاز ما است، استفاده کنیم.
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جشنواره قرآن و عترت 
)بزرگداشت سفیران قرآن(

تجلیل از چهارده نفر از نوابغ  و اعجاز 
قرآن  کشور

 توضیحات مکان برگزاري ساعت برگزاري عنوان برنامه زمان

۲۳  
 اسفند 

۹۵ 

  آیین گشایش
 جشنواره قرآن و عترت 

 بزرگداشت سفیران قرآنی

9:30   
 11:30صبح الی 

 پاالیشگاه پارسیان 

در این برنامه که با حضور وزیر محترم فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و یک شخصیت علمی ، قرآنی طی 

قرآن پروژه بین المللی برگزار خواهد یک شخصیت 
نابغه علوم قرآنی با  14معصوم از  14شد  به نام 

 اهداء نشان تجلیل خواهد شد .

 الی 12 اقامه نماز و صرف ناهار
 بعد از ظهر 14 

 ---------------- پاالیشگاه پارسیان

 نشست تخصصی
 و مهارت های زندگی   قرآن 

 با سخنرانی
 دکتر محمد بیستونی 

 توسط موسسه تفسیر جوان 

 الی 14:30
 30 :17 

سالن اجتماعات اداره 
فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی 
 ویژه دانش آموزان و دانشجویان

 اجرای برنامه شبی چند
 از موجزان و نوابغ قرآنی 

 الی 14:30
 17:30 

 مسجد جامع
 شهرستان مهر 

اسالمی و با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد 
شخصیت هاي مطرح قرآنی در سطح ملی و بین 

المللی و اندیشمندان و صاحب نظر حوزه قرآنی و 
 عالقمندان و ..

 بازدید از اماکن
 تاریخی و فرهنگی 

 الی 14:30
 17:30 

  شهرستان مهر

 کلنگ زنی
 شهرستان مهر 18 تماشاخانه و نگار خانه 

اسالمی با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد 
 مسئولین استان و شهرستان

 ---------------- مرکز اسالمی فاطمیه 18:30 مغرب و عشاءاقامه نماز و 
آئین گشایش نمایشگاه آثار 

 هنرهای سنتی و تجسمی
 با محوریت قرآن و عترت 

19 
 سالن ورزشی

 شهداي دولت 
 با حضور مسوولین محترم استان

 و هنرمندان و عالقمندان 

برگزاری جشن های مردمی کوثر 
(همراه با مولود خوانی هنرمندان 

 شهرستان اوز)
 با حضور عالقمندان مشتاق مرکز اسالمی فاطمیه 20
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جایزه ادبی ریحانه
 )شعر، داستانک و داستان کوتاه(

محورهای جشنواره:
1. ابعــاد وجودی بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا 

)س(

2. حضرت فاطمــه زهرا )س( و ارتبــاط با خدا و 
خویشتن )نماز، روزه، جهاد، دعا، معنویت، بصیرت، 
اخالق فردی و تهذیب ، عزت نفس، بهداشت فردی، 

پوشش، نظم و انضباط،کار و کوشش، خوراک و...(

3. حضرت فاطمه زهرا )س( و  جامعه  اسالمی )والیت 
مداری، مدیریت، سیاست، اقتصاد، تمدن اسالمی، 
اشتغال، ظلم ستیزی وعدالت، ارتباطات اجتماعی، 
اتحاد وهمدلی، پیشرفت و توســعه، ایتام، انفاق، 
خانواده، مقام ومنزلت زن، عزت اســالمی، حیات 

طیبه، امر به معروف و نهی از منکر(

4. حضرت فاطمه زهرا )س( وخانواده)تعلیم و تربیت، 
خانواده، ازدواج،  وظایف همســری، فرزند پروری، 
حجاب وعفاف، والدین، صله رحم، همسایه، کودکان، 

جوانان، پیران، مشورت، شاد زیستن(

 توضیحات مکان برگزاري ساعت برگزاري عنوان برنامه زمان

۲۴ 
 اسفند

۹۵ 

 و اهداء جوایز  پایانیآئین 
 جایزه ادبی ریحانه

9:30   
 11:30صبح الی 

 پاالیشگاه پارسیان 
با حضور وزیر محترم آموزش و پرورش و یک 

شخصیت مطرح ادبی ملی و یک شخصیت مطرح 
 ادبی بین المللی

 الی 12 اقامه نماز و صرف ناهار
 بعد از ظهر 14 

  پاالیشگاه پارسیان

 17:30الی  14:30 کارگاه نقد نویسی
سالن اجتماعات اداره 

فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی 

 مدرس: از داوران ملی جشنواره 
 با حضور عالقمندان این حوزه

 17: 30الی  14:30 کارگاه شعر
سالن اجتماعات اداره 

فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی 

 مدرس: از داوران ملی جشنواره 
 با حضور عالقمندان این حوزه

 17: 30الی  14:30 کارگاه  داستان نویسی
سالن اجتماعات اداره 

فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی 

 مدرس: از داوران ملی جشنواره 
 با حضور عالقمندان این حوزه

 بازدید از طبیعت گردی و
  شهرستان مهر 17: 30الی  14:30 اماکن تاریخی و فرهنگی 

  مرکز اسالمی فاطمیه 18:30 مغرب و عشاءاقامه نماز و 

ادامه برگزاری نمایشگاه آثار 
سنتی، تجسمی، با هنرهای 

 محوریت قرآن و عترت
 18صبح الی  10

 سالن ورزشی
 شهداي دولت 

 با حضور هنرمندان و عالقمندان

برگزاری جشن های مردمی کوثر 
( همراه با اجرای برنامه یکی از 

 )شهرستان های استان فارس
 عالقمندان مشتاقبا حضور  مرکز اسالمی فاطمیه 19
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همایش ملی قرآن و عترت
 از منظر اسالم شناسان ایران و جهان

محورهای جشنواره:
* جایگاه اخالق در فرهنگ قرآن از منظر عترت

*  وحدت اسالمی برپایه قرآن و عترت
* فقه اخالق مدار ضامن سالمت و سعادت جامعه در 

عرف قرآن
* حکومت دینی از منظــر قرآن و عترت/اخالق و 

سیاست در قرآن و تعالیم عترت
*  کرامت انسان و حرمت آن در نگاه قرآن و عترت

* تحمل، سعه صدر، احترام به نظر دیگران و مدارا از 
صفات برجسته پیامبر در قرآن

*  واکاوی صفات نیک اخالقی در آیات قرآن
* جایگاه عقل و اندیشه در قرآن و تعالیم اهل بیت

* ستیز قرآن و عترت با جهل و خرافه
* اهداف جامعه دینی از نگاه قرآن و عترت

 توضیحات مکان برگزاري ساعت برگزاري عنوان برنامه زمان

 
۲۵ 

 اسفند 
۹۵ 

از  همایش ملی قرآن و عترت آیین گشایش 
 منظر اسالم شناسان

 ایران و جهان 

9:30   
 11: 30الی 

 پاالیشگاه پارسیان 
، تحقیقات و محترم علومبا حضور وزیر 

..علماي علوم قرآنی و .  

  پاالیشگاه پارسیان  14الی  12 اقامه نماز و صرف ناهار

 17:30الی  14:30 پنل تخصصی همایش
سالن اجتماعات 
اداره فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی 

این برنامه در سه سالن شهرستان مهر 
 برگزار خواهد شد

 بازدید از طبیعت گردی و
  شهرستان مهر 17: 30الی  14:30 اماکن تاریخی و فرهنگی 

یشگاه آثار هنرهای اادامه برگزاری نم
 18صبح الی  10 با محوریت قرآن و عترت سنتی، تجسمی،

سالن ورزشی 
 شهداي دولت

 با حضور هنرمندان و عالقمندان

 ---------------- مرکز اسالمی فاطمیه 18:30 مغرب و عشاءاقامه نماز و 
با برگزاری جشن های مردمی کوثر (همراه 

 با حضور عالقمندان مشتاق مرکز اسالمی فاطمیه 19 اجرای برنامه از هنرمنئدان شهرستان ها )

۲۶ 
 اسفند

۹۵ 

 11:30الی  9:30 پنل تخصصی همایش
سالن کتابخانه 

 عمومی
 

  اسالمی فاطمیهمرکز  14الی  12 اقامه نماز و صرف ناهار

یشگاه آثار هنرهای اادامه برگزاری نم
 18صبح الی  10 با محوریت قرآن و عترت سنتی، تجسمی،

سالن ورزشی 
 شهداي دولت

 با حضور هنرمندان و عالقمندان

  مرکز اسالمی فاطمیه 18:30 مغرب و عشاءاقامه نماز و 

 برگزاری جشن های مردمی کوثر
های هنری برنامه(همراه با اجرای 

 (هر روز) هنرمندان استان )
 با حضور عالقمندان مشتاق مرکز اسالمی فاطمیه 19
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جشن های مردمی کوثر

 توضیحات مکان برگزاري ساعت برگزاري عنوان برنامه زمان

۲۷ 
الی 
۲۹ 

 اسفند 
۹۵ 

یشگاه آثار اادامه برگزاری نم
 هنرهای سنتی، تجسمی،

با محوریت قرآن و عترت   
18صبح الی  10  

ورزشی سالن 
 شهداي دولت

 با حضور هنرمندان و عالقمندان

  مرکز اسالمی فاطمیه 18:30 مغرب و عشاءاقامه نماز و 
 برگزاری جشن های مردمی کوثر

های هنری (همراه با اجرای برنامه
(هر روز) هنرمندان استان )  

 با حضور عالقمندان مشتاق مرکز اسالمی فاطمیه 19

 

 

 

 همایش ملی ریحانه النبی 

 روز چهارم / جشن مردمی کوثر 
 

 توضیح مکان برگزاري ساعت برگزاري عنوان برنامه زمان ردیف
 
 
 
4 
 
 

 

 
 

 95اسفند ماه   30الی  26

 
ادامه برگزاري نمایشگاه آثار 
هنرهاي سنتی ، تجسمی ، با 

 محوریت قرآن وعترت

 
 19صبح الی   10

 
 مرکز اسالمی فاطمیه

 

برگزاري جشن هاي مردمی کوثر 
هاي هنري ( همراه با اجراي برنامه

 هنرمندان استان )

 

18 

 
 مرکز اسالمی فاطمیه
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همایش ملی
ریحانه النبی )س(



جایزه ادبی 
ریحانه



جشن های 
مردمی کوثر
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 صفدر دوام
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  گفت: ما امروز پس 
از گــذران قرن ها با افتخار در خطــه فارس زبان و 
هویت ملی را پاس می داریم؛ زبانی که جریان سیال 

را از بزرگان ادب در این دیار وام گرفته است. 
ســید رضا صالحی امیری پنجشــنبه گذشته در 
همایش ملــی »زبان و هویت« کــه در محل تاالر 
وصال هتل همای شیراز برگزار گردید، اظهار داشت: 
فرهنــگ هر جامعه متشــکل از دانش، بــاور، هنر، 
اخالق، قانون و عرف و ســنت آن جامعه اســت؛ از 
این رو امروز ما چاره ای جز شناخت وضعیت ذهنی و 
درک هویت خویش  نداریم و برای درک همه جانبه 
ارزش های انســانی و شــناخت و ارزشگزاری شأن 
 انسان ناگزیر به شناخت هویت واقعی خویش هستیم.

   وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی  ادامه داد: هویت از 
مفاهیم بنیادین جامعه شناسی و حوزه فرهنگ است؛ 
از نگاه جامعه شناســانه هویت احساسی است که فرد 
در آن جامعه به آن دســت می یابد؛ احساسی که بر 
اساس داشــته ها، باورها، ســرزمین و جغرافیا شکل 

می گیرد.
وی با بیان این که احساس یاد شده موجب تمایز 
فرد با دیگران می گردد اضافه کرد: روح هویت، روح 
جامعه اســت؛ از همین رو هویت ملی و روح ملی هر 

کشوری را عوامل معنوی آن شکل می دهند.
صالحی امیری در ادامه باورها، ســنت ها، مذاهب 
و تاریخ را بخش هایــی از هویت مردم توصیف کرد 
و گفــت: اما در ایــن میان هر ملتی بــرای تکامل 
 هویت خــود نیازمند یک زبان واحد اســت و آن را 

زبان ملی می دانند.
وی افزود: در ســرزمین ما این زبان، زبان پارسی 
اســت؛ زیرا این زبــان به مثابه عامــل پیوند دهنده 

ملت ها در گذر زمان محسوب می شود.
صالحــی امیری افــزود: در آینده تأثیــر زبان بر 
هویت ملت ها ضرورتی الزم به شمار خواهد رفت. در 
این میان در انبوه بحران های موجود در سطح جهان، 

هویت ملی با زبان ملی پیوندی ناگسستنی دارد.

وی با بیان اینکه هویت ایران اســالمی  بر زبان 
ملی این سرزمین استوار اســت خاطرنشان کرد: در 
ایران باســتان با زبان پهلوی و دین زرتشــتی و در 
دوران ظهور اســالم با زبان پارســی و تشیع استوار 

بوده است.
صالحــی امیری ادامه داد: هویــت ایرانی دارای 
عناصری اســت که با آن شــناخته می شــود که از 
آن جمله نمادهــای ملی چون پرچم، ســرود ملی، 
اسطوره ها، سرزمین، اعیاد و سنت ها به شمار می روند.
وی افــزود: زبان یکی از مهم تریــن مقوله های 
هویت ایرانی محســوب می شود چرا که زبان نه تنها 
در بیان واقعیت ها و شــناخت پیرامونی خنثی نیست، 

بلکه در ساخت واقعیت ها نیز تأثیرگذار می باشد.
وی افزود: بدون تردید هویت و حس ملی ایرانی 
بر پایه دو ستون عمده اساسی »زبان و تاریخ« استوار 

اســت؛ از آنجا که زبان به مثابــه پیوند دهنده ملت 
عمل می کند و عامل اصلی ارتباط و جریان ســّیال 
 فرهنگــی اســت، حفظ آن و ضــرورت توجه به آن 

غیرقابل انکار است.
به باور وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی  زبان ملی 
]زبان فارسی[ بزرگترین سرمایه فرهنگی و مهم ترین 
عامل استمرار و استقالل فرهنگ ما به شمار می رود. 
به همین دلیل تأکید کرد: این مهم در کنار ارزش های 

دینی و اجتماعی و انسانی نمود پیدا می کند. 
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقالب در حفظ و 
گسترش زبان فارسی اظهار داشت: زبان فارسی یکی 
از ارکان اساســی حفظ هویت ملی به شمار می رود 
 که زبان شــعر و ادب و عرفان محســوب می شود.

  وی گسترش فرهنگ اســالمی، حکمت، دانش و 
ادب را با زبان فارسی میّســر دانست و گفت: بدون 

تردید این زبان فارســی اســت که سرچشمه حس 
مشــترک در ادبیات، عرفا ن و نیایش را برای مردم 

ایران رقم زده است.
وی با اشاره به آسیب های موجود در زبان فارسی 
اشــاره کرد و گفــت: ورود واژه گان بیگانه به زبان 
پارســی یکی از دغدغه های رایج و دائمی  موجود در 

بین دلسوزان و دوستداران زبان پارسی می باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  افزود: با این وجود 
باید توجه شــود ورود واژه های بیگانه به خودی خود 
آســیبی برای زبان فارسی محســوب نمی شود؛ اگر 
چنین بود زبان پارسی در تداوم حیات هزار ساله خود 

امروز دچار بحران هویتی می  بود.
صالحی امیری افزود: در حال حاضر در مراودات 
جهانی نقش زبان از جایگاه درخور توجهی برخوردار 
است؛ از این رو اگر بپذیریم که زبان محمل فرهنگ 
بشری محسوب می شود، باید در اندیشه ایجاد تحول 

بنیادین در حوزه زبانی باشیم.
وی یادآور شــد: برای ما ایرانیــان تقویت زبان 
پارســی تقویت هویــت دینی و کمک بــه ارتقای 
فرهنگی می باشــد که در هزاران ســال حرکت های 
فرهنگی و تولیــدات دینی، فرهنگی، ادبی این کهن 

سرزمین ریشه دارد. 
ســید محمدعلی افشانی اســتاندار فارس نیز در 
این همایش با اشــاره به جایگاه مهم زبان در حوزه 
ارتباطات اظهار داشــت: بدون تردیــد با عدم وجود 
 زبان امکان هیچ گونه مبادله دانش در زندگی بشــر 

نخواهد بود.
مقام عالی دولت در اســتان فارس با بیان این که 
زبان در حکم اسکلت و سازه ای است که همه اقوام و 
ادیان را به هم پیوند می دهد ادامه داد: این مهم موجب 
 انســجام ملی و پیوند محکم جوامع به شمار می رود.

  افشــانی با تأکید بر اینکه تضعیــف زبان تضعیف 
هویت یک ملت و منافع ملی است افزود: برای حفظ 
وحدت و یکپارچگی باید هر روز زبان ملی ما تقویت 
شــود و این کار به عهده کارشناسان حوزه زبان این 

کشور است.

سید رضا صالحی:

هویت ایران اسالمی بر زبان فارسی 
استوار است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 
هویت بخشی یکی از رسالت  های اصحاب 

فرهنگ و هنر است 
وزیر  امیــری  ســید رضا صالحی 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی  در دیدار با 
اصحاب فرهنگ و هنر اســتان فارس 
گفــت: شــخصیت آفرینــی یکی از 
ویژگی  هــای حوزه اصحــاب فرهنگ 
و هنر اســت به هر میــزان که از این 
شــخصیت  ها در جامعه بیشــتر داشته 

باشیم جامعه متشخص تری داریم. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی و 
روابط عمومی  اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی  استان فارس، سید رضا 
صالحی امیری در دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر استان فارس که در هتل 
همای شــیراز انجام شد، گفت: امروز خیلی خوشحالم که در بین جمعی از 
اصحاب فریخته، ادیب، شــاعر، نقاش، موسیقدان، قلم زن، هنرمندان تئاتر 

و حوزه رسانه و همه اصحاب فرهنگ و هنر استان فارس حضور دارم. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  توضیح داد: وقتی که از فرهنگ صحبت 
می  کنیم نخســتین سخن ما شخصیت سازی اســت  و اصحاب فرهنگ 
هم شــخصیت مدارند و هم اصحاب جامعه را به ســمت شخصیت ورزی 
هدایت می  کند از این رو شــما اگر دیده باشــید به اصحاب هنر و فرهنگ 
با شــخصیت می  گویند و این صفت دائمی  آنهاست و اگر کسی در جامعه 

بخواهد به کسی خدای نکرده اهانت کند این صفت را از او می  گیرد.
صالحی امیری اضافه کرد:  از این جهت شــما اصحاب فرهنگ و هنر  

شخصیت استان فارس، شیراز و ایران و مایه  افتخار هستید.
وی تصریح کرد: شــخصیت آفرینی یکی از ویژگی  های حوزه اصحاب 
فرهنگ و هنر است و هر میزانی که ما از این شخصیت  ها در جامعه بیشتر 

داشته باشیم جامعه  متشخص تری داریم.
وزیر ارشاد اظهار کرد: اگر می  بینید ما در جامعه با چالش  های اجتماعی و 
 فرهنگی قابل توجهی مواجه هستیم بدانید که ما دچار افت شخصیتی شده ایم.
  وی در ادامه افزود: نکته دومی  که اصحاب فرهنگ می  توانند میوه و ثمره 
جامعه باشــند هویت بخشی است و این مهم یکی از رسالت  های اصحاب 

فرهنگ و هنر است.
وزیر فرهنگ و ارشــاد تصریح کرد: هویت آن چیزی است که ما با آن 
حیات معنوی داریم، آن چیستی ما و آن کیستی ما و آن عامل اصلی تداوم 

حیات معنوی و معرفتی جامعه هویت مداری است.
صالحــی امیری افزود: شــما در جامعه منبع تولید و بــاز تولید هویت 
هستید و از این منظر هر میزان جامعه ای بیشتر از اصحاب فرهنگ و هنر 

برخوردار باشد از هویت باالتری برخوردار است.
وی با اشاره به ســومین ویژگی اصحاب فرهنگ و هنر افزود: ویژگی 
دیگر فرهیختگان جامعه وحدت بخشــی و انســجام آفرینی آنهاست که 
اصحاب فرهنگ مانند آهن ربایی هســتند که در اطرافشان همه را جذب 

می  کنند و عامل وحدت،  عطوفت، معرفت و لطافتند.
وی اظهار کرد: روح بلند از حوزه هنر و شــعر و نقاشــی و موسیقی و 
فرهنگ به بقیه حوزه  ها صادر می  شــود و از این منظر شــما عامل وحدت 
و انســجام هســتید و هر میزانی جامعه ای از انســجام و وحدت باالتری 

برخوردار باشد امکان دستیابی به قله  های توسعه و تعالی آن بیشتر است.
وی با اشــاره به چهارمین نکته ای کــه از ویژگی  های خاص اصحاب 
فرهنگ و هنر اســت گفت: اگر یک میلیون هنرمند و فرهیخته و صاحب 
قلم در کنار هم جمع شــوند با هم مناقشه ندارند و با هم سازگاری دارند و 
دلیل آن هم این اســت که روح آنها لطیف است و به جای توجه به منافع 

مادی به منافع معرفتی، معنوی و اخالقی فکر می  کنند.
وی یاوآور شد، جامعه ای که شئونات اصحاب فرهنگ خودش را پاس 
می   دارد آن جامعه اخالقی تر و سازگار تر است و به تعبیر دقیق تر اخالق از 
این حوزه تولید و در متن جامعه مصرف می  شود و اگر در جامعه بد اخالقی 

می  بینید شکافی میان اصحاب فرهنگ و هنر است.
این گزارش می  افزاید، در این مراســم، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  از 
فرج اهلل خداپرســتی، عضو فرهنگســتان زبان و ادبیات فارســی به دلیل 

گردآوری ٢ میلیارد و ٦٠٠ میلیون واژه فارسی تجلیل کرد.
 فرج اهلل خداپرســتی،در این همایش بیان داشــت: این تعداد واژه در 
قالب کتابی با عنوان 'پیکره زبان فارســی' که هم اینک در دســت تدوین 

است، ارائه می  شود.

رضا صالحی امیری در آیین نکوداشت عبدالعلی 
دســت  غیب که توســط انجمن آثار و مفاخر استان 
با همکاری فرهنگ و ارشــاد اســالمی  برگزار شد، 
تکریم و تجلیل از شخصیت  هایی مانند دست  غیب 
که برای شیراز فارس و ایران زمین شناخته شده اند 

را کاری ارزشمند دانست. 
بــه گــزارش پایگاه اطــالع رســانی و روابط 
ارشــاد اسالمی  استان  عمومی  اداره کل فرهنگ و 
بیــان ویژگی  هــای عبدالعلــی  فــارس، وی در 
دست  غیب او را شــخصیتی با  خاستگاه تحول در 
حوزه نقد ادبی عنوان کرد که در عصر بزرگانی نظیر 

جالل، چوبک، نیما و ... زیسته است.
وزیر ارشاد حوزه نقد ادبی را در فارس با تاریخی 
طوالنی ارزیابی کرد و گفــت: ادبا و منتقدان ادبی 
بخش الینفک فرهنگ ایرانی و اسالمی  هستند که 

اساسا باعث پویایی و شکوفایی می  شوند.
ســید رضا صالحــی امیری نقــادی را به مثابه 
روشــنگری دانست و گفت: دســت  غیب هم مانند 

روشنگری چون منبع نور و نورانیت می  درخشد.
وی جایــگاه فارس را در حــوزه ادب و فرهنگ 
مورد ارزیابــی قرار داد و افزود: اگــر امروز درخت 
فرهنگ و هنر ســبز هست و میوه می  دهد به خاطر 

ریشه  هایی مانند عبدالعلی دست  غیب است. 
صالحــی امیــری ادامه داد: اســاس توســعه 
فرهنگــی در ایــران یک تبار تاریخــی و طوالنی 
 دارد که تحوالت مشــروطیت منشأ بسیاری از این

تحوالت است.
وی در عین حال با تاکید بر فرهنگ، عنوان کرد: 
ریل توسعه از فرهنگ آغاز می  شود و باید بپذیریم با 
توسعه نفتی به مقصد نرسیدیم و باور داشته باشیم از 
تغییر توسعه نفتی به توسعه فرهنگی می  توانیم دچار 
تحول شویم. چرا که ایرانی با فرهنگ حیات داشته 
و دارد و اگر امروز گرد آمدیم این پیام را بدهیم که 
شیراز و فارس مرکز و منبع بزرگ تمدن و فرهنگ 

است و دنیا به این تمدن نیاز دارد.
دبیر شــورای فرهنــگ عمومی  کشــور با بیان 
اینکــه راه فرهنگ و فرهیختگی تداوم دارد و حتی 
با فقدان برجســتگان آن متوقف نمی  شود، پیرامون 
فعالیت  های عبدالعلی دست  غیب، تصریح کرد: ٦٤ 
اثر از یک فرهیخته کاری بس سترگ است و نشان 
می  دهد او از نان و نام عبور کرده و در جهت توسعه 

فرهنگی گام برداشته است. 
وی در عیــن حــال نقد ســازنده را مســتلزم 
روشنگری و رعایت مرزهای اخالقی دانست که از 

این منظر استان فارس پرمایه و پرفرهنگ است.
صالحی امیــری ادامه داد: ریشــه  های تنومند 
درخت ادب در این اســتان اســت و دســت  غیب 
محصــول این درخت تنومند اســت کــه توجه به 
 این ســرمایه  ها برای تداوم توسعه فرهنگی کشور

نیاز است.
او توجه به اصحاب قلم و فرهنگ را تاکید کرد و 
افزود: استان فارس باید نمادی از نکوداشت مفاخر 

فرهنگی  و دینی باشد.
قلم به دستان احساس مسئولیت اجتماعی دارند

اســتاندار فارس در آیین نکوداشــت عبدالعلی 
دست  غیب، گفت: کسانی که قلم به دست می  گیرند 

احساس مسئولیت اجتماعی دارند 
محمدعلی افشــانی در این آییــن که با حضور 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی  توســط انجمن آثار 
و مفاخر اســتان فارس برگزار شد، صاحبان قلم را 
دارای احســاس مسئولیت اجتماعی دانست و تاکید 
کرد: نقادان اصالحگران حرفه خویش در هر بخشی 

هستند.

وی در عین حال سه گروه 
برشــمرد  تقدیر  را شایســته 
و گفت: اول آنهــا که ایمان 
می  آورنــد و ســپس آنان که 
اهــل دانــش در ایــن دایره 
می  گنجند که گروه ســوم را 
انسانهایی با خصایل کار نیکو 

در بر می  گیرد.
تاکید  با  فارس  اســتاندار 
بر اینکه انســان  هایی که نقد 
می  کنند اصالح گرانی هستند 
انســان  های متوهم  که بــه 
گوشزد می  کنند، تصریح کرد: 
منتقــدان راه را برای اصالح 

امور هموار می  سازند.
وی با تقدیر از تالش  ها و کوشش  های فراوانی 
که دست  غیب انجام داده، گفت: او به خصوص که 
گام در مسیر نقد گذاشــته برای کسانی که قبل از 
وی قلم زده اند راه را هموار ساخته است، زیرا اساسا 

آدمی  جز اندیشه چیز دیگری نیست.
از عبدالعلی دست  غیب تقدیر شد

در آیین ویژه ای که به مناســبت بزرگداشــت 
عبدالعلــی دســت  غیب، منتقــد ادبی و نویســنده 
برجســته ٨٥ ساله برگزار شــد، مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی  استان فارس، گفت: استاد دست  غیب 
اندیشــمندی ادیب و چند ســاحتی است که جامعه 
شناســی و هنر و ترجمه آثار فیلسوفان تاثیرگذار از 

جمله خدمات اوست.
او صحه  آثار  بر  ادبی  تمام جریان  های 

گذاشتند
بهــزاد مریدی، عنوان کرد: او با نوشــتن نقد و 
یادداشــت و تدریــس ادبیات در مراکز آموزشــی 

و دانشســراها در ٥٠ ســال اخیــر یکی 
کشــور  منتقدیــن  تاثیرگذارتریــن   از 

به شمار می  رود.
ایــن مقام فرهنگی اســتان، ادامه داد: 
دست  غیب یکی از معدود اندیشمندان حال 
حاضر ایران است که تمام جریان  های ادبی 

بر آثار او صحه گذاشته  اند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس با بیان 
اینکه گرایش همیشگی دست  غیب به نقد 
اخالق گراست، تصریح کرد: او محتوا را بر 

فرم رجحان می  دهد. 
دارد/او  حجم  دســت  غیب  قلم 

خود مشت و مالی کرده است
در ادامه این مراسم، کاووس حسن لی، 
مدیر مرکز حافظ شناسی گفت: دست  غیب 
از جمله کسانی است که نه تنها طول عمر 
بلکه عرض عمرشــان هم گســترده شده 

است و قلمشان حجم دارد.
وی بــا بیــان اینکه دســت  غیب نام 
نیکــوی خــود را وامدار یــک عمر عرق 
ریــزی و ریاضــت روح هنــری اســت، 
در  را  خویــش  عمــر  او  کــرد:  اظهــار 
 عرصه  های پژوهــش، نقد و ترجمه صرف 

کرده است.
این استاد ادبیات دانشگاه شیراز درعین 

حال عنوان کرد: زمانی کــه برخی در حال معامله 
بودند او ســالها نوشــت و برای اولین بار چراغ نقد 
پرونده ای را در این کشــور روشــن ســاخت.این 
درحالیســت که خیلی از آنها که نامی  در نقد دارند 

شروع کارشان با دست  غیب بوده است.
حســن لی با بیــان اینکه در دهه ٤٠ ســه نفر 
به شــکل جدی کار کردند که دســت  غیب یکی از 
آنهاست، افزود: از بین همه ویژگی  های دست  غیب 
یک وجه بســیار مهم او خلق و خوی خودانتقادی 
و ایســتادن در برابر خویشتن اســت. چراکه او به 
 قول زنده یاد باســتانی پاریزی خود مشــت و مالی 

کرده است.
به تولید فرهنگی نرســیم تاریخ ما را 

حذف می  کند
عبدالعلی دســت  غیب، نویســنده و منتقد ادبی 
زاده شــیراز که تاکنون ٦٦ کتــاب ارزنده به جامعه 
فرهنگی ایران زمیــن تقدیم کرده و در دهه ٨٠ به 
عنوان چهره ماندگار نقد ایران شــناخته شده نیز در 
ادامه این آیین گفت: اگر الزمه ما این باشــد میان 

ملل مولد به تولید همه جانبه 
از جملــه فرهنگــی نرســیم 
 تاریــخ رحــم نــدارد و ما را 

حذف می  کند. 
چهــره مانــدگار نقد ادبی 
کشــور در آیین نکوداشتی که 
توســط انجمن آثــار و مفاخر 
با حضور وزیر  فارس  اســتان 
ارشاد اسالمی  برای  فرهنگ و 
وی برگزار شــد اعــالم کرد: 
هنــوز یــک تحقیــق جامع 
از ســعدی، حافظ،  و کامــل 
فردوســی و موالنا در کشــور 
جوان  نسل  امیدوارم  و  نداریم 

به این کار بپردازد.
دســت  غیب بــا بیان اینکــه در این مســیر با 
همکاری صمد مهماندوست کتاب »خوشه پروین« 
را در دست انتشــار دارد که ٧ شاعر کالسیک و ٧ 
شاعر معاصر را بررسی می  کند، گفت: آنچه در طول 
این سالها انجام دادم از روی عالقه بوده است و به 

وظیفه انتقادی خودم عمل کردم
وی در عین حال وظیفــه نقادی خود را در این 
مراسم به جا آورد و با توجه به اینکه همواره موضوع 
پایتختی فرهنگی ایران مطرح شــده و جدال  هایی 
را در پی داشــته، تاکید کرد: همواره صحبت از این 
بوده که شیراز یا اصفهان پایتخت فرهنگی است و 
مجادله  هایی در گرفته که پای مسئوالن را هم وارد 
این قضیه کرده است، درحالی که خراسان بزرگ بر 
گردن ادبیات فارســی حق بزرگی دارد و چهره  های 
شناخته شده ادبی بسیاری خراسانی بودند، البته همه 

فرزندان یک آب و خاک اند. 
دســت  غیب با این توضیح که همــواره ارتباط 

زبانی و اشــتراک معنوی چندین هزارساله راهنمای 
مــا ایرانی  ها بــوده، عنوان کرد: ایــن ارتباطات و 
اشتراکات در حال اضمحالل است و رسانه  های ما 

مملو از اغالط امالیی است.
برای تولید فرهنگ آزادی الزم است 

ایــن منتقد و چهره ادبی اظهار داشــت: اگر به 
دنبال پایتخت فرهنگی هســتیم که بالقوه اســت 
 و باید بــه فعل در آید برای تولیــد فرهنگ آزادی

الزم است. 
وی افزود: اگر عربستان از استبداد سودی نبرده 
و سوئد از داشــتن آزادی به همه چیز رسیده است 
آرزوی دیرینــه ما این اســت کــه در یک فضای 
مطمئن امنیت قلمی، روانی و اندیشــگانی به ســر 
ببریم، بدین خاطر که ســعدی، مولوی، فردوسی و 
بیرونــی در چنین فضایی آثاری ارزشــمند را به جا 
گذاشــتند؛ مهمتر از همه این اســت که فرهنگ یا 

»کالچر« و یا »کولتور« خالقیت است. 
دســت  غیب که مترجم و منتقد ادبی با بیش از 
٦٤ اثر منتشــر شده است، عنوان کرد: زمانی که ما 
ارث گذشته را به محک نقد می  گذاریم آن اسمش 

فرهنگ است.
وی با این مصرع از شــعر کــه »دریغا که ایران 
ویران شــود« عنوان کرد: ایران باید چشم و چراغ 
آسیا شود در صورتی که به ارزش  های دموکراتیک 

بها دهیم. 
عبدالعلی دست  غیب افزون بر اینکه در دهه ٨٠ 
خورشیدی به عنوان چهره ماندگار نقد ادبی معرفی 
شد از سوی انجمن آثار و مفاخر استان فارس سومین 
 شخصیتی است که نشــان مفاخر دریافت می  کند.

   در این مراســم ســومین نشــان مفاخر اســتان 
فارس بــه این منتقد ادبی و نویســنده شــیرازی 
اهدا شــد که پیشــتر به پرویز خائفی و محمدرضا 
محــرری اختصــاص یافتــه اســت. از عبدالعلی 
دســت  غیب ٨ کتاب در دســت انتشــار است که 
 از ســوی ناشــران مختلفی منتشــر خواهد شــد.

   وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  در ادامه سفر خود به 
استان فارس به زیارت حرم مطهر احمدبن موسی، 

شاهچراغ )ع( رفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در آیین تجلیل از عبدالعلی دست غیب مطرح کرد:

فارس؛ نماد تجلیل از مفاخر فرهنگی و دینی

کسب جایزه ملی مدیریت انرژی برای دومین سال متوالی توسط سیمان المرد
تندیس نقره ای  و گواهی دومین همایش  جایزه ملی مدیریت انرژی برای دومین 

سال متوالی به سیمان المرد اعطا شد.
دومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی با معرفی شــرکت  ها و سازمان  های برتر 
در حوزه مدیریت مصرف انرژی برگزار شــد. دراین مراسم که معاون وزیر نیرو 
و جمعی از مدیران بخش انرژی کشــور حضور داشتند ، شرکت سیمان المرد ، به 
عنوان تنها کارخانه ســیمان کشور موفق به دریافت تندیس نقره ای  همایش برای 

دومین سال پیاپی شد. 
مدیرعامل شرکت ســیمان المرد پس از دریافت تندیس نقره ای همایش گفت 
: کارخانه ســیمان المرد که در زمره جدیدترین و به روز ترین کارخانجات سیمان 
کشور اســت با بهره گیری از جدید ترین تکنولوژی دنیا در زمینه مصرف انرژی و 

کاهش آالیندگی دارای بهترین شرایط می  باشد و قبال نیز نشان ویژه صنعت سبز را دریافت نموده است. وی افزود ، شرکت 
ســیمان المرد همچنین در مراســم بین المللی بنیاد جهانی انرژی که چندی پیش در شهر وین اتریش برگزارشد لوح و نشان 
ویژه بنیاد جهانی انرژی را دریافت نمود. ابراهیم غالم زاده بیان داشــت، این شرکت در راستای کاهش مصرف انرژی موفق 
به اخذ گواهی نامه بین المللی سیســتم مدیریت انرژی ISO 50001  و گواهی انطباق معیار مصرف انرژی بر اساس استاندارد 

ISIRI  7873  از سازمان ملی استاندارد ایران شده است. 
وی افزود با رعایت اســتانداردهاي سیســتم مدیریت انرژي و رعایت معیارهاي مصرف بهینه انرژي  موفق به دریافت این 
جایزه ملی برای دومین سال پیاپی در حوزه مدیریت انرژی شدیم. وی حفظ منابع تکرار ناپذیر انرژی برای نسل  های آینده را 
جزو ارزشهای این شرکت برشمرد و بهینه سازی و رعایت الگوی مصرف انرژی را از جمله اصول ارزنده ی این مجموعه صنعتی 
دانســت. دومین همایش جایزه ملی مدیریت انرژی دوشنبه 20 دیماه 1395در مرکز همایش  های سازمان مدیریت صنعتی 
در تهران برگزار شد که  بیش از 50 نفر از متخصصان در رشته های مرتبط در قالب تیم های ارزیابي و با صرف بیش از 1400 نفر 

ساعت کار، این فرایند را به انجام رسانده اند و به شرکت  های برگزیده تندیس  های نقره و برنز اهدا گردید.
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در آییــن پایانــی جشــنواره ملــی ادبی 
»ریحانــه« از نفرات برگزیده در ســه بخش 

شعر، داستان و داستانک تجلیل شد. 
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی و 
روابط عمومــی  اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی  استان فارس، در جریان همایش ملی 
»ریحانه النبی« بعد از ظهر سه شنبه در سالن 
همایش های پاالیشــگاه پارسیان شهرستان 

مهر برگزیدگان مورد تقدیر قرار گرفتند. 
این جشنواره در سه بخش شعر، داستان و 
داستانک و در محورهای ابعاد وجودی بانوی 
دو عالم حضرت فاطمــه زهرا)س(، حضرت 
فاطمه زهرا)س( و ارتباط با خدا و خویشــتن، 
حضرت فاطمه زهرا)س( و جامعه اســالمی، 

حضــرت فاطمه)س( و خانواده برگزار شــده 
اســت که در بخش داستانک: یوسف زارعی، 

محمدحسین سلیمی، شایسته تقدیر شدند.
در بخش رقابت داستان:

زهــرا درمــان و نیلوفر ناظــری به طور 
مشــترک در جایگاه دوم و طیبه ســیدی در 
رتبه ســوم قرار گرفتند. این در حالی اســت 
که برگزیدگان شعر جشنواره ادبی »ریحانه« 
را بــه ترتیب آرش پورعلیزاده، محمد زارعی، 
ایــوب پرندآور و روح اهلل قناعتیان، شایســته 

تقدیر شد.
جوایز برگزیدگان این جشــنواره در ســه 
بخش شعر، داستان و داستانک از ۵۰۰ هزار 

تومان تا ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شد.

»لِنا و اَنیس« بــه کارگردانی علی راضی 
کــه در فصل جــاری در رپرتــوآر تئاتر ملی 
فرانســه حضور داشــت، به عنوان برگزیده 
فصل زمســتان تئاتر ملی فرانســه در استان 

بورگوین شد. 
به گزارش خبرنگار مهــر، »لِنا و اَنیس« 
عنــوان کار جدید علی راضی اســت که در 
فصل جاری در رپرتوار تئاتر ملی فرانسه قرار 
داشــت و مورد استقبال مردم و رسانه  ها قرار 
گرفت. این نمایش که با بازی نوال شــریفی 
و گقانس ریووال روی صحنه رفت توســط 
روزنامه »ژورنال دو سانتر« در میان اجراهای 
برگزیده فصل زمســتان تئاتر ملی فرانسه در 

استان بورگوین انتخاب شده است.

پیر کورنت منتقد فرانسوی در مورد »لِنا و 
اَنیس« به نویسندگی و کارگردانی علی راضی 

نوشته است:
»در ایــن اجــرا همــه چیز بر اســاس 
ترکیب  های دو تایی شــکل گرفته اســت. 
اجــرا از طریق صرف و نحو میزانســن بین 
صحنه و پرده ویدیو روایت می  شــود. لِنا به 
شــکل تاثیرگذاری توسط نوال شریفی بازی 

شده اســت. گقانس ریووال هم نقش اَنیس 
را با لطافت و حضور مســتمر در لحظه زنده 
نمایشــی اجرا کــرده اســت. در دورانی که 
رسانه  ها از دسته آدم  ها حرف می  زنند، تئاتر 
از شخصیت  هایی با فردیت خودشان می  گوید 

». ...
از علــی راضی در ســه ســال گذشــته 
»بازگشت پسر نافرمان« در تئاترهای مربوط 

به زنجیره تئاتر ملی فرانسه روی صحنه بوده 
است و سال گذشته ژاک بارباران »بازگشت 
پســر نافرمان« را جزو کارهای منتخب تئاتر 

ملی نیس انتخاب کرد.   

برگزیدگان جشنواره ادبی »ریحانه« 
معرفی شدند 

به کارگردانی علی راضی
»ِلنا و َانیس« برگزیده فصل زمستان 

تئاتر ملی فرانسه شد

دومین روز همایش ملی »ریحانةالنبی« 
میزبان وزیر آموزش و پرورش و معاون 

رئیس جمهور در امور بانوان است 
همایش  دبیر  مریــدی  بهزاد 
ملی »ریحانةالنبی« اعالم داشت: 
دومین روز همایش یاد شــده با 
پرورش  و  آمــوزش  وزیر  حضور 
و معاون رئیــس جمهور در امور 

بانوان برگزار خواهد شد. 
بــه گــزارش پایــگاه اطالع 
کل  عمومی  اداره  روابط  و  رسانی 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی  استان 
فارس، همایــش ملــی »ریحانةالنبی« طی روزهــای ۲۳ تا ۲۹ در 
شهرستان مهر در حال برگزاری است. روز نخست این همایش مراسم 
افتتاحیه با حضور اســتاندار فارس در ســالن همایش های پاالیشگاه 

پارسیان برگزار شد. 
طبق اعالم بهزاد مریدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی  فارس 
دومین روز برگزاری همایش ملی »ریحانةالنبی« با حضور آشــتیانی، 
وزیر آمــوزش و پرورش و مالوردی، معاون رئیــس جمهور در امور 

بانوان برگزار شد.
دبیر همایش ملی »ریحانةالنبی« افزود: در روز اختتامیه جشــنواره 
ادبی ریحانه در ســه بخش شعر، داستان و داستانک برگزار شد که در 
آن ۳ نفر برگزیده در بخش داستان و داستانک و ۵ نفر در بخش شعر 

تقدیر به عمل  آمد.
بعدازظهر این روز نیز به برگزاری کارگاه های تخصصی نقدنویسی، 
شعر و داستان نویسی اختصاص دارد و پایان بخش برنامه های این روز 

نیز برگزاری جشن های مردمی  کوثر خواهد بود.

محمدرضا یوسفی:
هر سال دریغ از پارسال

 محمدرضا یوسفی در توصیف 
فضای فرهنگــی جامعه به ویژه 
در حــوزه ادبیات آن را ناچســب 
خواند و گفت »هر ســال دریغ از 

پارسال«.
ایــن نویســنده کــودکان و 
نوجوانــان در گفت وگو با ایســنا 
و  نویســندگان  کــرد:  اظهــار 
هنرمندان با همه مشــکالتی که 
گریبانگیرشــان است، تالش می کنند تا این کشــتی را  در امواج به 
حرکت درآورند، ولی شرایط خیلی سخت و نامساعد است به ویژه برای 
جوان ها. در کشــور  هیچ برنامه ریزی درازمدت و حتی کوتاه مدتی در 
حوزه فرهنگ وجود ندارد و حرکت ما در چنین فضایی کورمال کورمال 
اســت. سال دیگر را نمی دانم چه می شود ولی تیراژ و عناوین کتاب ها 
 دورنمای خوشــایندی ندارد و ما هر ســال دریغ پارسال را می خوریم.

  او در ادامــه تاکید کرد: فرهنگ نیازمند مدیران فرهیخته و مقتدری 
اســت تا بتوانند با اشــراف بر حوزه های مختلف به حل مشــکالت 
مربــوط به حوزه کتاب، ســینما و تلویزیون و تئاتــر و غیره بپردازند. 
ولی در جامعه ما چنین مدیرانی نیســتند و یا اگر هستند در راس کار 
نیســتند. نویسندگان  و هنرمندان کار خود را می کنند و من به عنوان 
یک نویســنده فقط می توانم افسوس بخورم که نمی توانم از کارهای 
جوانان امروز که اتفاقا خیلی هم توانمند هســتند، استفاد کنم. ناشران 
ما نســبت به نشر آثار این عزیزان بی توجه و کم توجه هستند و بیشتر 
آثار ترجمه ای را چاپ می کنند چون به فکر سرمایه شــان هستند. در 
چنین حالتی که کفه  نابرابری  بیــن آثار تالیفی و ترجمه ای به وجود 

می آید در  نهایت فرهنگ خودی از دست خواهد رفت.
یوســفی گفت: من نمی خواهم با ناامیدی سال جدید را شروع کنم 
اما معتقدم مدیران باید به عنــوان مدیر، مدیریت کنند که نمی کنند. 
البته در این  وانفســا ســازمان های غیردولتی همچنان پرشــور کار 
می کنند و بار ســنگین کم کاری های بخش دولتی را در حد توان خود  

به دوش می کشند.

خسرو شجاع زاده بازیگر پیشکسوت 
درگذشت

خســرو شــجاع زاده بازیگر 
سینما، تئاتر و تلویزیون امروز ۲۴ 
 اسفندماه دار فانی را وداع گفت. 
  بــه گزارش خبرگــزاری مهر، 
بازیگــر  زاده  خســرو شــجاع 
تئاتــر  ســینما،  پیشکســوت 
دیــروز  صبــح  تلویزیــون   و 
۲۴ اســفندماه به دلیل ســکته 
مغزی در سن ۷۱ سالگی چشم 

از جهان فروبســت. در همین خصوص اصغر همــت مدیرعامل پیام 
تسلیتی را منتشر کرد. در این پیام چنین آمده است:

»هنوز در شــوک از دست دادن غم هنرمند عزیز علی معلم بودیم 
که این خبر بار غم مان را چند برابر کرد. چه می  شــود کرد؟ جز این 
که خودمان را تسکین بدهیم که بله: مرگ حق است و ... چون سایه 
با آدمی  زاده می  شــود و ... سرنوشت محتوم هر موجود زنده ای است. 
جوان اول فیلم سینمایی »غریبه و مه« و تئاترهای دهه ۴۰، غریبانه 

در هوای مه آلود شمال، جان به جان آفرین تسلیم کرد.
فقدانش را بــه جامعه هنری ایران و خانواده گرامی  اش تســلیت 

عرض می  نماییم.
روحش شاد ، یادش گرامی
خانه تئاتر ایران«

یک نوازنده درگذشت
نوازنده   طلیعــه کامــران - 
پیشکسوت سنتور، شاعر و نقاش 

- درگذشت.
بــه گــزارش ایســنا، طلیعه 
کامران متولد سال ۱۳۰۹ بود. او 
دیروز در تهران درگذشت. کامران 
از اوایل اسفندماه به علت نارسایی 
 کلیــه در بیمارســتان بســتری

شده بود.
پدر طلیعه کامران از دوســتان حبیب سماعی بود و از حبیب خواست 
که به طلیعه کامران سنتور بیاموزد. سماعی از حدود سال های ۱۳۲۱ هر 
دو هفتــه به تعلیم  طلیعه می پرداخت. او از ســال های ۱۳۲۶ به تکمیل 
آموزه های سماعی نزد دیگر شاگرد حبیب، مرتضی عبدالرسولی پرداخت. 
همچنین طلیعــه کامران به فراگیری ضربی های قدیمی  و همنوازی آنها 

با حسین تهرانی پرداخت.
حســین تهرانی او را با زنده یاد روح اهلل خالقی آشــنا کرد و بخشی از 
برنامه های کنسرت های انجمن موسیقی ملی را به همنوازی سنتور طلیعه 
کامران و ضرب حســین تهرانی اختصاص یافت. خالقی بعدها محتوای 
برنامــه همایون اجرای طلیعه کامران را ضبط کرد و به عنوان نمونه هنر 
 بانوان موســیقیدان ایران، طی بازدید خود از روســیه، به آن کشور برد.
  بنا به توصیه روح اهلل خالقی به طلیعه کامران، او در اواخر دهه ۲۰ به آموختن 
خط نت نزد روح اهلل خالقی و تکمیل آن نزد ابوالحسن صبا پرداخت. پس 
از آموختن نت بود که طلیعه کامران، بخشی از آموخته های خود از حبیب 
ســماعی شامل دستگاه ها و آوازهای شور، ابوعطا، اصفهان و چهارگاه را 
در حدود سال های ۳۵-۱۳۳۴ به خط نت نگاشت که کتاب »بخش هایی 
 از ردیف حبیب ســماعی به روایــت طلیعه کامران« نتیجه آنهاســت.

  طلیعه کامران همچنین نقاشــی پرسابقه است. اولین نمایشگاه انفرادی 
خود را در سال ۱۳۴۷ در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار 
کرد. تا کنون ۱۱ نمایشگاه انفرادی داشته و در ۴۲ نمایشگاه گروهی در 

ایران و خارج از ایران شرکت کرده است.
کتاب »بخش هایی از ردیف حبیب سماعی به روایت طلیعه کامران« 
)منتشرشــده توسط موسیقی عارف به ســال ۱۳۸۸( و سی دی »یادگار 
حبیب )حاوی بخش هایی از ردیف حبیب سماعی( سنتور طلیعه کامران، 
تنبک و آواز استاد حسین تهرانی« )منتشرشده در سال ۱۳۹۰( بخشی از 

فعالیت های این هنرمند است.
به گزارش ایســنا، این هنرمند دی ماه امســال نیــز به دلیل ابتال به 

سرطان در بیمارستان بستری شده بود.

صدرعاملی: 
"علی معلم" تازه به دوران رسیده نبود

در  صدرعاملــی  رســول 
پــی درگذشــت "علــی معلم" 
گفت:»همــه ایــران و فرهنگ 
ایرانــی، مطبوعــات و ســینما 
بــرای او مهــم بــود و در همه 
ایــن زمینه ها حضوری تاثیرگذار 
داشت، تازه به دوران رسیده نبود 
و آقایی بــود برای خودش، او را 

فراموش نمی کنم.«
ایــن کارگردان و فعــال قدیمی  عرصه ی مطبوعــات در پی تماس 
خبرنــگار ایســنا در واکنــش به خبر درگذشــت علی معلــم )منتقد و 
تهیه کننده ســینما( گفت: علی معلم خوب حرف مــی زد، آنقدر جذاب، 
شیرین و شــنیدنی که دوست داشتی تا آخر شنونده حرف هایش باشی؛ 

شیرین و مهربان بود و البته سختگیر، منتقد!
صدرعاملی خاطرنشــان کرد: همیشــه گله هایی برای گفتن داشت، 
نگران بود و البته صمیمی  و دلســوزانه نگران بود، دلش با ســینما بود 
و ســینماگر و همیشــه این دغدغه را داشــت که ما چــرا این همه در 
تولیدات مان و حتی برگزاری جشــنواره های مان جهانی نمی اندیشیم و 
شلخته هستیم؛ از بس خودش سلیقه داشت، زیبا بود و زیبا فکر می کرد، 
البته ســلیقه اش را تحمیل نمی کرد اما شتابزدگی و بی توجهی را دوست 

نداشت.
او همچنیــن در بخــش پایانی ایــن گفت وگوی کوتــاه که از خبر 
درگذشــت علی معلم متاثر بود به ایسنا گفت: علی معلم بلندباال، خوش 
تیپ ،خوش فکر و مهربان بود و ادبیات، تاریخ و ســینما را می شناخت و 
خوب هم می شناخت و برای همه انتخاب هایش بهترین ها را می خواست، 
وسواس هایش بعضی ها را عصبی می کرد و خیلی ها هم دوستش داشتند.
صدرعاملی خاطرنشــان کرد: او خیلی خوب بلد بود، فریاد دانایان و 
نادانــان را با هم درآورد و وادارشــان کند به فکر کردن و اندیشــیدن ، 
صراحت و گاهی خشونتی زیبا در حرف هایش بود و همه ایران، فرهنگ 
ایرانــی و مطبوعات، ســینما برایش مهم بود و در همــه این زمینه ها 
حضوری تاثیرگذار داشــت، تازه به دوران رسیده نبود و آقایی بود برای 

خودش، فراموشش نمی کنم.

صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد 
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هر که او آگاهتر،   جانش فزون

استاد جهانی موسیقی نواحی ایران ضمن 
تکذیب خبر بستری شدنش در بیمارستان بار 
دیگر تاکید کرد که بــرای دریافت ریالی به 
هیچ یک از ادارات دولتی نمی  رود و به کسی 

التماس نمی  کند. 
استاد شیرمحمد اسپندار که طی روزهای 
اخیــر خانه و شــیوه دونلی نــوازی وی در 
فهرست آثار ملی ســازمان میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی ثبت شده است 
در گفتگــو با خبرنگار مهــر توضیح داد: طی 
روزهــای اخیر تماس  هایــی از جانب برخی 
دوستان و آشنایان داشتم مبنی بر اینکه بنده 
در بیمارستان بستری بودم و حالم هم چندان 
خوب نیســت در حالیکه به لطف مهربانی  ها 
خدای بزرگ ســالمم و بستری شدنم شایعه 
ای بیش نبود. اتفاقا در این چند روز به دلیل 
اتفاقی که برای شــیوه دونلی نوازی من افتاد 
در خدمت دوستان در سازمان میراث فرهنگی 
 بــودم و برنامه  هایی را به همین مناســبت

اجرا کردم.
وی با اشاره به احواالت این سال های خود 
در عرصه معیشــتی بیان کرد: من همواره به 
این موضوع اعتقاد داشــتم که عمرم و روزی 
ام را از خــدا می  گیرم و به هیــچ عنوان نیز 
وابسته انسان  ها نیستم. من نمی  خواهم به زور 
از کســی چیزی یا پولی بخواهم بنابراین هر 

آنچه در رزق و روزی است از عنایات پروردگار 
مهربان اســت که تاکنون مــن را زنده نگه 
 داشته اســت. شاید حق من از این دنیا همان  
۱۸۰ هزار تومانی باشد که دوستان ماهانه به 
من پرداخت می  کنند اما از ســوی دیگر شیوه 

دونلی نوازی و خانه ام را ثبت ملی می  کنند.
اســتاد اســپندار در پاســخ به اینکه چرا 
از طریق مراجع دولتی اســتان سیســتان و 
بلوچســتان به دنبال پیگیری و بهبود اوضاع 
فعلی نیســت، تصریح کرد: شما فکر می  کنید 
من این کار را می  کنم که بروم در این ادارات 
التمــاس این و آن را بکنم تا این حقوق ۱۸۰ 
هــزار تومانــی را چند هزار تومــان افزایش 
دهند؟ نه من هیچوقــت این کار را نمی  کنم 

اگر می  خواســتم برای پول کارهایی را انجام 
دهم همان روزهایی که دولت فرانســه از من 
خواســت که در آنجا بمانم و بــرای آنها کار 
کنــم، همان جا می  مانــدم و پولم را دریافت 
می  کــردم. من یک وطن پرســتم و فقط به 
حضور در ایرانی فکــر می  کنم که برای من 

بهترین خانه است.
این دونلی نواز ارزشــمند موسیقی نواحی 
ایران در بخش پایانی صحبت  های خود گفت: 
فکــر نمی  کنم کمک هزینه ۱۸۰ هزار تومان 
پول یک دســت لباس برای کودک دو ساله 
هم شود اما من در برابر این فضایی که برای 
هنرمندان پیشکســوت موسیقی نواحی انجام 
گرفته فقط سکوت می  کنم و از خدا می  خوام 

در ایــن مدتی که زنده ام باعزت زندگی کنم. 
من فقط به خدا توکل می  کنم و بر این باورم 
هر آنچه خدا بخواهد همان می  شــود. دیگر 
غیر از این نیز حرفی ندارم و مطمئن باشــید 
بعد از این همه سال انقدر عزت دارم که برای 

یک حقوق ۱۸۰ هزار تومانی التماس نکنم.
استاد شیر محمد اسپندار که در شهرستان 
بمپور بلوچســتان به دنیا آمده اســت. او در 
نوجوانی به کشــور پاکستان ســفر کرد و در 
سال ۳۷ بعد از کسب تجربه در حوزه موسیقی 
به ایران بازگشت. این هنرمند موسیقی نواحی 
تا ســال ۶۲ برای نواختن موسیقی بلوچی از 
تک نی نیز اســتفاده کرده است. اسپندار که 
موفق به کســب دکترای افتخاری موسیقی 
سنتی از کشــور فرانسه شده است هم اکنون 
 به نوعی تنهــا دونلی نواز موســیقی نواحی

 ایران است.
ساز دونلی ساز بادی کمیاب و متشکل از 
دو نی اســت که در اصطالح محلی به آن نر 
و ماده می  گویند و در آن نی راســت با هفت 
ســوراخ نغمه اصلی را می  نوازد و نی چپ با 
هشــت ســوراخ اجرای نت پایه را بر عهده 
داشــته و بصورت واخوان اســتفاده می  شود. 
نواختن دونلی بســیار دشــوار اســت و تنها 
معــدودی از نوازندگان بلوچ قــادر به اجرای 

آن هستند.

شیرمحمد اسپندار:

هیچگاه برای دریافت پول به مسئوالن التماس نمی کنم

علیرضا رئیسیان با بیان اینکه امسال 
عده ای حســود خون بــه دل علی معلم 
کردند،  گفــت: او جیره خوار و مجیزگوی 
 هیــچ دولــت و مدیــری نبــود و این 

یک ویژگی  نایاب در زمانه ماست.
این کارگردان سینما در پی درگذشت 
علی معلم در گفت وگویی با ایســنا بیان 
کرد: امیدوارم این آخرین تلخی سال ۹۵ 
باشــد که با آن روبرو شــدیم. سالی که 
شروع آن با فوت عباس کیارستمی  بزرگ 
همراه بود و پایانش با رفتن شــوک آور و 
نابهنگام علی عزیــز؛ دو نفری که یکی 
از آنها ســینمای ایران را در جهان پرآوازه 
کــرد و دیگری در ایران زحماتی کشــید 
که با هیچ متر و معیاری نمی شــود از آن 

قدردانی کرد.
او با اشــاره بــه اینکه علــی معلم به 
تنهایی یک ســینمای کامــل بود، یادآور 
شد: آشنایی من با او به سال ۶۸ و زمانی 
که دانشجو بود برمی گردد. آن موقع برای 
مصاحبه در    باره فیلــم »ریحانه« و برای 
مجله »فرهنــگ و هنر« صحبت کردیم 
کــه بعد از آن اشــتراکات قلبــی ما زیاد 
شــد و تا روز آخر که آخر یک پیام تلفنی 
میان ما رد و بدل شــد ایــن ارتباط ادامه 
داشــت. معتقدم او قلبا به کاری که انجام 
 مــی داد و حرفی که مــی زد، مومن بود.
   رئیسیان خاطرنشان کرد: علی معلم این 
قدرت و توانایی را داشــت که مجیزگو و 

جیره خوار هیچ دولت و مدیری نباشد که 
این، در زمانه ما نایاب است. برای همین 

فکر می کنم او تکرار ناشدنی است.
عاشقی«  »دوران  فیلم های  کارگردان 
و »چهل سالگی« با بیان اینکه علی معلم 
به شدت عاشق سینما بود و چیستی قدرت 
ســینما را درک می کــرد، ادامه داد: او در 
تمام جهات مختلف سینما درگیر بود یعنی 
هم می نوشــت، هم فیلم می دید، هم نقد 
 می کرد و هم در تولید سینما حضور داشت.

  وی گفت: او جشــن حافظ را به گونه ای 
برگزار می کــرد که اگر ســال ها بگذرد 
هم کســی درک نمی کند چطور یک نفر 
را ســازماندهی  برنامه ای  می تواند چنین 
کنــد و من امســال شــاهد بــودم که 
حســودان با او چه کردنــد و چطور خون 
بــه دلــش کردنــد. ای داد و ای داد از 
این نامالیمتی ها و حســادت ها که آفت 

ایران شــده و تمامی  هم ندارد.  سینمای 
متأســفانه همین افراد در بزنگاه ها  چهره 
عوض می کنند، عده ای غم خوار می شوند 

و عده ای اشک می ریزند.
رئیسیان با اشاره به اینکه همسر علی 
معلــم )آذر معماریان( تنها یار غارش بود، 
گفت: علی بسیار پرانرژی، جذاب، خوش 
برخورد و ســخنور بود و از آنجا که شاید 
من به اندازه انگشتان یک دست هم  رفیق 
شفیق نداشته باشم، هیچ دلیلی ندارد که 
صحبت هایم طور دیگری برداشــت شود، 
چون هدفم مدح گفتن نیست اما حیف که 
او اینقدر نابهنگام و مظلوم رفت. هنوز باور 
رفتنش برایم سخت است اما باید تقدیر را 
پذیرفت و با آن روبرو شــد. شاید به قول 
مولــوی باید این تقدیر را تبدیل معنا کرد 
و مطمئن هســتم که مرگ تبدیل بزرگی 

برای او خواهد بود.

رئیسیان: 

مجیزگو نبودن "معلم" در این زمانه نایاب بود
ahmadreza.sohrabi55@ gmail.com انگار احمد  رضا سهرابی انگارنه

ahmadrezasohrabi.1355 

5فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسالمی حوادث تروریستی تهران را محکوم کرد

3

3

تجارت 500 میلیون 
دالری ایران و مالزی

رئیس اتاق بازرگانی شیراز 
تأکید کرد:

دولت موانع صادرات را 
رفع کند

ارسال نخستین محموله 
میوه فارس به قطر

بیش از 1100 زندانی 
جرایم غیرعمد فارس

در انتظار حمایت

هشدار دوباره ایران 
نسبت به ادامه

اقدامات غیرمسئوالنه 
عربستان در منطقه

امارات از لغو ممنوعیت 
برای نفتکش  های قطری 
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22هر که او آگاهتر،  جانش فزون

2

2

دبیرکل سازمان ملل متحد:
موضع رسمی سازمان ملل 

متحد حمایت از روح و متن 
برجام است 

محافظه  کاران انگلیس 
اکثریت پارلمانی خود را از 

دست دادند

عدو شود سبب خیر 
اگر خدا خواهد

محمد  عسلی

محل هم پیمانی تروریست ها شناسایی شد

همزمان با رونمایی از پوستر دومین جایزه ادبی ریحانه صورت گرفت؛

اهدای نشان افتخار مفاخر فارس به صدرا ذوالریاستین شیرازی

روزنامه عصر مرد     م تلفنی آگهی مي پذیرد          2348010-13 - 2345880 - 2341000-1

آگهی مزایده عمومی
مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام)ره( منطقه جنوب کشــور در نظر دارد منافع پارکینگ 
مجتمع تجاری اداری آفتاب فارس واقع در شــیراز، خیابان معالی آباد، نبش خیابان شهید 
رهبرماه را به صورت اجاره به مدت یک ســال از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد 
شــرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان که مایل به شرکت در این مزایده می باشند 
دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مربوطه و بازدید از محل از تاریخ 96/3/20 لغایت 
96/3/27 به نشانی شــیراز خیابان کریم خان زند، جنب بانک ملی شعبه کوثر، کوچه 34، 
مدیریت امالک و فروش مراجعه و ضمن دریافت و تکمیل اسناد مزایده پیشنهادات خود 

را حداکثر تا یک ساعت قبل از بازگشایی پاکات تحویل نمایند.
ضمنًا تضمین شرکت در مزایده مبلغ 233/000/000 ریال به صورت چک تضمین شده بانکی 
بوده و هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده و مجتمع در رد یا قبول پیشنهادات مختار 
خواهد بود. تاریخ بازگشــایی پاکات روز یکشنبه مورخ 96/3/28 ساعت 10 صبح در محل 

فوق الذکر می باشد.
مدیر امالک منطقه جنوب
شیبانی

خیابان قصردشت رحمت آباد روبروی کوچه 32

07136283016-07136283032

شروع ثبت نام ترم تابستان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مــــــادمؤسسه آموزش عالی آزاد

زبان ماد = زبان آموزش عالی
انگلیسی، آلمانی، فرانسه

EPT,MSRT,IELTS,TOEFL

دوره های مکامله ترمیک و فشرده کالس ویژه روزهای جمعه

وزیــر اطالعــات گفــت: در دو روز گذشــته و پــس از عملیــات تروریســتی اخیــر رد آن هــا را زدیــم و آن هــا را شناســایی کردیم.بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اطالعــات فــارس، وی گفــت : عقبــه تیــم تروریســتی را شناســایی کردیــم و اکنــون افــراد 
متعــددی از آن هــا شناســایی و دســتگیر شــده اند و محلــی کــه در آن بــا هــم هم پیمــان شــده بودنــد و فیلــم آن را مــردم در فضــای مجــازی دیدنــد شناســایی شــد و تعــدادی از نفــرات آن هــا کــه هنــوز آنجــا حضــور داشــتند دســتگیر شــدند.تجهیزات و مواد 
 منفجــره و کمربنــد انفجــاری کــه آمــاده کــرده بودنــد در اختیــار نیروهــای اطالعــات و ســرباز گمنام امــام زمان )عــج( قــرار گرفته اســت اما با توجــه به اینکــه ایــن عملیــات در میانه راه اســت و بایــد جزئیــات آن مکتــوم بماند تا ســربازان گمنــام امام زمــان )عج( 

به آخرین هدفها ضربه بزنند پس از پایان عملیات اطالعات کامل را به اطالع مردم می رسانیم.

عکس: علی گزبلند     / عصرمرد     م

16
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 منفجــره و کمربنــد انفجــاری کــه آمــاده کــرده بودنــد در اختیــار نیروهــای اطالعــات و ســرباز گمنام امــام زمان )عــج( قــرار گرفته اســت اما با توجــه به اینکــه ایــن عملیــات در میانه راه اســت و بایــد جزئیــات آن مکتــوم بماند تا ســربازان گمنــام امام زمــان )عج( 

به آخرین هدفها ضربه بزنند پس از پایان عملیات اطالعات کامل را به اطالع مردم می رسانیم.

عکس: علی گزبلند     / عصرمرد     م

16

5فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسالمی حوادث تروریستی تهران را محکوم کرد

3

3

تجارت 500 میلیون 
دالری ایران و مالزی

رئیس اتاق بازرگانی شیراز 
تأکید کرد:

دولت موانع صادرات را 
رفع کند

ارسال نخستین محموله 
میوه فارس به قطر

بیش از 1100 زندانی 
جرایم غیرعمد فارس

در انتظار حمایت

هشدار دوباره ایران 
نسبت به ادامه

اقدامات غیرمسئوالنه 
عربستان در منطقه

امارات از لغو ممنوعیت 
برای نفتکش  های قطری 

پشیمان شد 
132

13

4

رهبر معظم انقالب در پیامی به مناسبت حادثه تروریستی تهران:

این جنایات در عزم ملت ایران خللی وارد نمی  کند 
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22هر که او آگاهتر،  جانش فزون

2

2

دبیرکل سازمان ملل متحد:
موضع رسمی سازمان ملل 

متحد حمایت از روح و متن 
برجام است 

محافظه  کاران انگلیس 
اکثریت پارلمانی خود را از 

دست دادند

عدو شود سبب خیر 
اگر خدا خواهد

محمد  عسلی

محل هم پیمانی تروریست ها شناسایی شد

همزمان با رونمایی از پوستر دومین جایزه ادبی ریحانه صورت گرفت؛

اهدای نشان افتخار مفاخر فارس به صدرا ذوالریاستین شیرازی

روزنامه عصر مرد     م تلفنی آگهی مي پذیرد          2348010-13 - 2345880 - 2341000-1

آگهی مزایده عمومی
مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام)ره( منطقه جنوب کشــور در نظر دارد منافع پارکینگ 
مجتمع تجاری اداری آفتاب فارس واقع در شــیراز، خیابان معالی آباد، نبش خیابان شهید 
رهبرماه را به صورت اجاره به مدت یک ســال از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد 
شــرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان که مایل به شرکت در این مزایده می باشند 
دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مربوطه و بازدید از محل از تاریخ 96/3/20 لغایت 
96/3/27 به نشانی شــیراز خیابان کریم خان زند، جنب بانک ملی شعبه کوثر، کوچه 34، 
مدیریت امالک و فروش مراجعه و ضمن دریافت و تکمیل اسناد مزایده پیشنهادات خود 

را حداکثر تا یک ساعت قبل از بازگشایی پاکات تحویل نمایند.
ضمنًا تضمین شرکت در مزایده مبلغ 233/000/000 ریال به صورت چک تضمین شده بانکی 
بوده و هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده و مجتمع در رد یا قبول پیشنهادات مختار 
خواهد بود. تاریخ بازگشــایی پاکات روز یکشنبه مورخ 96/3/28 ساعت 10 صبح در محل 

فوق الذکر می باشد.
مدیر امالک منطقه جنوب
شیبانی

خیابان قصردشت رحمت آباد روبروی کوچه 32

07136283016-07136283032

شروع ثبت نام ترم تابستان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مــــــادمؤسسه آموزش عالی آزاد

زبان ماد = زبان آموزش عالی
انگلیسی، آلمانی، فرانسه

EPT,MSRT,IELTS,TOEFL

دوره های مکامله ترمیک و فشرده کالس ویژه روزهای جمعه

وزیــر اطالعــات گفــت: در دو روز گذشــته و پــس از عملیــات تروریســتی اخیــر رد آن هــا را زدیــم و آن هــا را شناســایی کردیم.بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اطالعــات فــارس، وی گفــت : عقبــه تیــم تروریســتی را شناســایی کردیــم و اکنــون افــراد 
متعــددی از آن هــا شناســایی و دســتگیر شــده اند و محلــی کــه در آن بــا هــم هم پیمــان شــده بودنــد و فیلــم آن را مــردم در فضــای مجــازی دیدنــد شناســایی شــد و تعــدادی از نفــرات آن هــا کــه هنــوز آنجــا حضــور داشــتند دســتگیر شــدند.تجهیزات و مواد 
 منفجــره و کمربنــد انفجــاری کــه آمــاده کــرده بودنــد در اختیــار نیروهــای اطالعــات و ســرباز گمنام امــام زمان )عــج( قــرار گرفته اســت اما با توجــه به اینکــه ایــن عملیــات در میانه راه اســت و بایــد جزئیــات آن مکتــوم بماند تا ســربازان گمنــام امام زمــان )عج( 

به آخرین هدفها ضربه بزنند پس از پایان عملیات اطالعات کامل را به اطالع مردم می رسانیم.

عکس: علی گزبلند     / عصرمرد     م

16

5فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسالمی حوادث تروریستی تهران را محکوم کرد

3

3

تجارت 500 میلیون 
دالری ایران و مالزی

رئیس اتاق بازرگانی شیراز 
تأکید کرد:

دولت موانع صادرات را 
رفع کند

ارسال نخستین محموله 
میوه فارس به قطر

بیش از 1100 زندانی 
جرایم غیرعمد فارس

در انتظار حمایت

هشدار دوباره ایران 
نسبت به ادامه

اقدامات غیرمسئوالنه 
عربستان در منطقه

امارات از لغو ممنوعیت 
برای نفتکش  های قطری 

پشیمان شد 
132

13

4

رهبر معظم انقالب در پیامی به مناسبت حادثه تروریستی تهران:

این جنایات در عزم ملت ایران خللی وارد نمی  کند 
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22هر که او آگاهتر،  جانش فزون

2

2

دبیرکل سازمان ملل متحد:
موضع رسمی سازمان ملل 

متحد حمایت از روح و متن 
برجام است 

محافظه  کاران انگلیس 
اکثریت پارلمانی خود را از 

دست دادند

عدو شود سبب خیر 
اگر خدا خواهد

محمد  عسلی

محل هم پیمانی تروریست ها شناسایی شد

همزمان با رونمایی از پوستر دومین جایزه ادبی ریحانه صورت گرفت؛

اهدای نشان افتخار مفاخر فارس به صدرا ذوالریاستین شیرازی

روزنامه عصر مرد     م تلفنی آگهی مي پذیرد          2348010-13 - 2345880 - 2341000-1

آگهی مزایده عمومی
مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام)ره( منطقه جنوب کشــور در نظر دارد منافع پارکینگ 
مجتمع تجاری اداری آفتاب فارس واقع در شــیراز، خیابان معالی آباد، نبش خیابان شهید 
رهبرماه را به صورت اجاره به مدت یک ســال از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد 
شــرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان که مایل به شرکت در این مزایده می باشند 
دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مربوطه و بازدید از محل از تاریخ 96/3/20 لغایت 
96/3/27 به نشانی شــیراز خیابان کریم خان زند، جنب بانک ملی شعبه کوثر، کوچه 34، 
مدیریت امالک و فروش مراجعه و ضمن دریافت و تکمیل اسناد مزایده پیشنهادات خود 

را حداکثر تا یک ساعت قبل از بازگشایی پاکات تحویل نمایند.
ضمنًا تضمین شرکت در مزایده مبلغ 233/000/000 ریال به صورت چک تضمین شده بانکی 
بوده و هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده و مجتمع در رد یا قبول پیشنهادات مختار 
خواهد بود. تاریخ بازگشــایی پاکات روز یکشنبه مورخ 96/3/28 ساعت 10 صبح در محل 

فوق الذکر می باشد.
مدیر امالک منطقه جنوب
شیبانی

خیابان قصردشت رحمت آباد روبروی کوچه 32
07136283016-07136283032

شروع ثبت نام ترم تابستان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مــــــادمؤسسه آموزش عالی آزاد

زبان ماد = زبان آموزش عالی
انگلیسی، آلمانی، فرانسه

EPT,MSRT,IELTS,TOEFL

دوره های مکامله ترمیک و فشرده کالس ویژه روزهای جمعه

وزیــر اطالعــات گفــت: در دو روز گذشــته و پــس از عملیــات تروریســتی اخیــر رد آن هــا را زدیــم و آن هــا را شناســایی کردیم.بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اطالعــات فــارس، وی گفــت : عقبــه تیــم تروریســتی را شناســایی کردیــم و اکنــون افــراد 
متعــددی از آن هــا شناســایی و دســتگیر شــده اند و محلــی کــه در آن بــا هــم هم پیمــان شــده بودنــد و فیلــم آن را مــردم در فضــای مجــازی دیدنــد شناســایی شــد و تعــدادی از نفــرات آن هــا کــه هنــوز آنجــا حضــور داشــتند دســتگیر شــدند.تجهیزات و مواد 
 منفجــره و کمربنــد انفجــاری کــه آمــاده کــرده بودنــد در اختیــار نیروهــای اطالعــات و ســرباز گمنام امــام زمان )عــج( قــرار گرفته اســت اما با توجــه به اینکــه ایــن عملیــات در میانه راه اســت و بایــد جزئیــات آن مکتــوم بماند تا ســربازان گمنــام امام زمــان )عج( 

به آخرین هدفها ضربه بزنند پس از پایان عملیات اطالعات کامل را به اطالع مردم می رسانیم.

عکس: علی گزبلند     / عصرمرد     م

16

ریحانه النبی )س(
در آئینه

مطبوعات



پرچم 56 کشور در پی درگذشت 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 

نیمه افراشته شد 
***

تخت روانچی:
اجازه بازبینی پرونده برجام را 

نخواهیم داد
***

شیبانی:
حواس مان به ابهامات برجام باشد

16

2

هشدار استاندار فارس:
وضعیت سد درودزن 

خوب نیست

نماز طلب باران دوشنبه در 
حرم شاهچراغ )ع( 

برپا می شود 

توقیف بیش از 4 میلیارد ریال 
کاالی قاچاق در فارس 

کاهش 83 درصدی بارندگی در فارس 

کسب جایزه ملی مدیریت 
انرژی برای دومین سال 
متوالی توسط سیمان المرد

آیت اهلل ایمانی:
باید اصول قدرت کشور را 

تقویت کرد

3

3

12

4

16

3

بخش شرقی موصل در آستانه 
آزادسازی کامل  قرار گرفت

جنگجویان کشته شده در روسیه 
با داعش ارتباط داشتند 

روحانی در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی:

2 فداکاری در راه نظام، عقالنیت و اعتدال، از ویژگی های بارز آیت اهلل هاشمی بود 
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213هر که او آگاهتر،  جانش فزون 3

رانت و فساد مالی بدون 
دالر تک نرخی و بورس 

ادامه دارد 

آیت اهلل دستغیب 
در دیدار وزیر ارشاد:

سخت گیری در برخی 
مسایل به مخفی کاری 

منجر می شود 

آزادی و تولید فرهنگی 

محمد   عسلی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در آیین تجلیل از عبدالعلی دست غیب مطرح کرد:

فارس؛ نماد تجلیل از مفاخر فرهنگی و دینی 

هوالباقی
سومین و هفتمین روز درگذشت

رفتی و آتش زدی بر جسم و جانم ای پدر
گشته تاریک از فراقت آشیانم ای پدر

چون به یاد آرم محبت های دیرین تو را
می رود از کف برون تاب و توانم ای پدر

با قلبی آکنده از غم و اندوه، سومین و هفتمین روز درگذشت 
پدری مهربان و همسری فداکار زنده یاد

حاج کمال بیژن تاش )بزرگ خاندان(
)افسر سابق هوابرد(

را به سوگ می نشینیم. ضمن سپاس و تشکر فراوان از کلیه سرورانی که در مراسم تشییع و تدفین 
آن شــادروان شــرکت نموده اند به اطالع می رساند که به همین مناســبت مراسمی  روز یکشنبه 
95/10/26 از ساعت 14/30 لغایت 16/30 در مسجد امیرالمؤمنین)ع( واقع در بلوار پاسداران کوچه 72 برگزار 

می گردد.
خانواده های بیژن تاش، رحمتی و فامیل های وابسته

عبدالعلی دست غیب: برای تولید فرهنگ آزادی الزم است 

12

2

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:  
هویت بخشی یکی از رسالت  های اصحاب فرهنگ و هنر است 

سید رضا صالحی: 
هویت ایران اسالمی بر زبان فارسی استوار است

    م
رد

رم
ص

/ ع
ند    

زبل
ی گ

 عل
س:

عک

نامه انتقادی 134 کارشناس سیاست خارجی 
آمریکا در باره دستور مهاجرتی ترامپ

داعش در غرب موصل 
محاصره شد 

پاکستان نیروی جنگی به عربستان 
2می  فرستد 2 2

روحانی: دولت، فراکسیون امید و مجلس از لحاظ اهداف فاصله ندارند
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24هر که او آگاهتر،  جانش فزون 2

2

در هفته منابع طبیعی؛
دونده 85 ساله شیرازی 

رکورد شکست

معاون اول رئیس جمهور:
بهترین رابطه میان رهبری و 

دولت وجود دارد 

آتش جهل بهانه می  طلبد

محمد عسلی

3

12

تحریم مواد محترقه در چهارشنبه سوری 
از سوی شیرازی  ها

- آمادگی 150 پایگاه ارائه خدمات امدادی، درمانی و پزشکی در فارس 
- آتش  سوزی مرگبار مشکوک در مشهد 22 کشته و زخمی بر جای گذاشت 

تاجگردون: اصالح یا حذف مصوبات 
مجلس از سوی مجمع از نظر 

کارشناسی و حقوقی ایراد دارد 

کبیری: واگذاری شرکت  های 
دولتی به شبه دولتی  ها زمینه فساد 

را فراهم می  کند

دستمزد کارگران در کش و قوس 
چانه  زنی شورای عالی کار

تالش سازمان میراث فرهنگی 
برای تبدیل ایران به مقصد جهانی 

گردشگران در اّیام نوروز 

آغاز ثبت نام نامزدهای شورا از 
30 فروردین ماه

رشد اقتصادی 9 ماهه کشور 
11/6 درصد شد 
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التماس نمی  کنیم
***

هر کسی کار خودش را 
می  کند

***

قیام مختار

ستون کراسی
3

طبق مصوبه شورای اسالمی  شهر شیراز
کاهش عوارض ساختمانی، حداقل 23 درصد صرفًا تا پایان سال 1395

اطالعیه مهم 
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیرازشهرداری شیراز

به مناسبت میالد حضرت فاطمه)س( 
و عید نوروز انجام شد؛

موافقت رهبر انقالب
 با شرایط و ضوابط عفو

 یا تخفیف مجازات محکومان
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی در پاسخ به 
درخواســت آیت اهلل آملی الریجانی رئیس قوه قضاییه، به مناسبت میاد 
با سعادت حضرت فاطمه زهرا سام اهلل علیها و فرا رسیدن عید نوروز با 
شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومانی که محکومیت آنان تا تاریخ ۲۹ / ۱۲ / ۹۵ قطعیت یافته و واجد شرایط 

استفاده از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص داده می شوند، موافقت کردند.

 صفدر دوام
شهرستان ُمهر در ناحیه جنوبی استان پهناور فارس همیشه به 
تکریم و تعظیم خاندان عصمت و طهارت زبانزد خاص و عام بوده 
است. به مناسبت ایام پر برکت میاد یگانه بانوی تاریخ بشریت 
حضــرت صدیقه کبری »س« دیروز همایش ملی ریحانه النبی 
در این شهرســتان آغاز به کار نمود. همایشی که دیباچه دفتر آن 

با پیام آیت اهلل العظمی  صافی گلپایگانی همراه بود. 
بهزاد مریدی مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی  فارس در 
این همایش با اشــاره به تجلی همزیستی و اتحاد در بین مردم 
منطقه جنوبی فارس اهل تســنن و شــیعه اظهار داشــت: نوابغ 
قرآنــی حامان اعجاز کام اهلل هســتند و این همایش ملی در 
 ســتایش خوبی  ها و مهربانی  هــا و دوری از نامهربانی  ها برگزار

شده است. 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اســامی  فارس از برپایی همایش 
 ملی ریحانه النبی »بزرگداشت سفیران قرآنی« به مدت یك هفته
خبر داد و گفت: در روزهای آینده تجلیل از قلم فرســایان حوزه 
معارف قرآنی در حوزه شعر، داستان و داستانك برگزار خواهد شد.
این مقــام فرهنگی اســتان فارس تجلیــل از صاحبنظران، 
دانشــمندان و اسام شناسان را از دیگر برنامه  های این همایش 
هفــت روزه اعام کرد. مریدی با تشــکر  از حضور اصحاب قلم 
و رســانه و فرهنگ و هنر در این همایــش ملی از تاش  های 
 دســت اندرکاران همایش از جمله مدیر مرکز اســامی  فاطمیه 

حجه االسام سید عبدالواحد موسوی الری تقدیر کرد. 
حجه االسام ســید عبدالواحد موسوی الری مؤسس و مدیر 
مرکز اسامی  فاطمیه از دیگر ســخنرانان این همایش بود. وی 
همدلی و اتحاد را در پرتو نور اهل بیت )ع( الزم دانست و گفت: 
در کتب اهل سنت و کتب چهارگانه شیعه اخبار و روایاتی موجود 

است که در علم حدیث شناسی مورد ارزیابی قرار دارد. 
وی افزود: حدیث ثقلین از جمله احادیثی ســت که شــیعه و 

سنی بر آن تأکید کرده اند. 
وی با تبیین ۲٣ ساله رسالت نبوی یاد آور شد: خوشبختانه دو 
محور مورد تأکید حضرت رسول اکرم یعنی قرآن و اهل بیت )ع( 
در این منطقه همواره مورد تکریم و تعظیم علمای اهل ســنت و 
تشییع بوده است. وی با اشاره به حضور علمای تشیع و اهل سنت 
در این همایش ملی خاطر نشان کرد: عشق و ارادت به اهل بیت 
و شناخت سیره و مکتب اهل بیت نبوت دو محور مهمی  است که 
بر ماست که به این دو امر الزم توجه داشته باشیم. وی به برپایی 
مجالس و محافل ارادت اهل بیت )ع( در منطقه یاد شــده اشاره 
کرد و گفت: با وجود شایســتگی برپایی این محافل در جامعه اما 
به نکته دیگر که آن خصوصیات رفتاری و سیره خاندان عصمت 

و طهارت است نیز باید توجه کنیم. 
مدیر موسسه اسامی  فاطمیه ادامه داد: در بحث شناخت شخصیت 
حضرت زهرا »س« شایســته است آن حضرت را در حوزه  های 
 شخصیتی نظیر علم، عمل نیز بشناسیم؛ زیرا حضرت زهرا »س«

 نه تنهــا الگوی بانوان بلکه اســوه مردان نیز می  تواند، باشــد. 
   موسوی الری افزود: انســان مسلمان باید سیره  حضرت زهرا 

»س« را در حوزه  های علم و عمل نیز مورد توجه قرار دهد. 

عضو مجمع روحانیون مبــارز ادامه داد: هم 
اکنون بیش از ۱٤ قرن از زمان برپایی بزرگداشت 
اهل بیت نبوت )ع( می  گذرد؛ اما هم اکنون باید 
تاش کنیم که با توجه به زمان حال و استفاده 
از فرصت  های بوجود آمده در ســایر حوزه  ها به 
 تبیین و ترویج مکتب اهــل بیت )ع( بپردازیم.

   مدیــر مرکز اســامی  فاطمیه به فعالیت  ها و 
اهداف این مرکز اشــاره کــرد و گفت: ترویج 
مکتب اهل بیت و ســیره شــخصیتی حضرت 
زهرای مرضیه از اهداف این مؤسســه از زمان 

تأسیس بوده است.
موســوی الری افــزود: بهــره گیــری از 
قرآن کریــم و مکتب اهل بیت با اســتفاده از 
ظرفیت  هــای اطاعاتی روز همواره مورد تأکید 

ما در این مرکز بوده است.
وی تأکید کــرد: همانگونه کــه ما در حزن 
و اندوه اهل بیت )ع( ســوگوار می  شــویم باید 
در زمان شادی آنها نیز شــادمان شویم. رئیس 
همایش ملــی ریحانه النبی بــا تأکید بر تبیین 
زندگانی حضــرت فاطمه »س« برای نســل 
امــروز یــاد آور شــد: امیدواریم آئیــن  جایزه 
ادبی ریحانــه النبی برای همیشــه در این دیار 
بــا توجه بــه نیازهــای روز مخاطبیــن برگزار 
 شــود و این مراســم در اختیار نســل آینده نیز

قرار گیرد.
در ادامه این مراسم جمشید جعفرپور نماینده 
مردم الرســتان در مجلس شــورای اسامی  از 
برپایی این همایش ملی ابراز خشــنودی کرد و 

گفت: بــا توجه به نیاز امروز ما در زندگی روزمره احتیاج مبرم به 
فرامین قرآنی و سیره اهل بیت )ع( داریم.   

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی  ادامه 
داد: باید توجه داشــته باشــیم با تکیه بر الگوهایی نظیر حضرت 
فاطمــه زهرا »س« نیازهای اجتماعی را برطرف کنیم و معنای 
آن این است که علم و حلم آن حضرت را الگوی زندگی روزمره 

در سایر حوزه  ها قرار دهیم. 
وی افزود: هم اکنون وظیفه پژوهشــگران دینی ما جانمایی 

افکار و رفتار بزرگان دین در رفتار روزمره اجتماعی می  باشد.
ســیده معصومه دســتغیب مدیر کل امور بانوان اســتانداری 
فارس نیــز در ایــن همایش به جایــگاه حضــرت زهرا )س( 
اشــاره کــرد و گفت: وجود ایشــان در تاریخ بشــریت در حوزه 
 همســر داری، خانه داری، عشــق به هنر، عفــاف و حجاب و... 
 یك الگوی تمام عیار برای زنان در عرصه  های مختلف اجتماعی 

به شمار می  رود. 
وی همچنین بر ایجاد سلســله نشســت  های تبیین جایگاه 
حضرت صدیقه کبری برای زنان جامعه تأکید کرد. ســید محمد 
علی افشــانی اســتاندارفارس نیز که به منظــور حضور در این 
همایش به شهرســتان ُمهر ســفر کرده بود نیز اظهار داشت: هر 
چند که این همایش از شهرســتان مهر آغاز شده اما بی شك به 

زودی جهانی می شود.
وی که پیش از ســخنرانی قسمتی از وقت خود را به مدیرکل  
امور بانوان استان فارس داده بود، افزود: این مراسم به نام بانوی 
جهان حضرت زهرا )س(  است و به جا بود که یك خانم در اولین 

روز آن سخنرانی کند.
اســتاندار فارس با بیــان اینکه بدون مطالعــه دقیق زندگی 
حضرت زهرا )س( امکان پذیر نیســت تا نســبت بــه این بانو 
شــناخت پیدا کنیم، تصریح کرد: خانه این بانو هم خانه شهادت 
اســت و هم سعادت و تنها کسانی که از این مسیر عبور می کنند 

به سعادت می رسند.
افشانی با اشاره به اینکه با شناخت دقیق این خانواده می توان 
در ســرای سعادت نشست، خاطرنشــان کرد: با شناخت صحیح 
 می توان مســیر را درســت انتخاب کرد، در ایــام میاد بانوی 
دو عالــم قرار داریم بنابراین ســعی کردم به جنبه  های شــادی 
زندگــی او بپردازم اما بدون پرداختن بــه اینکه او چگونه فاطمه 

شد نمی توان او را به عنوان الگو معرفی کرد.
وی بیان کرد: باید به مســیر زندگی حضــرت زهرا از ابتدا تا 
انتها توجــه کرد تا به منزلت او پی برد اگر در آغاز ســده هفتم 
میــادی معجزه تاریــخ رخ نمی داد، اکنون نامــی از صحرای 
فاقد تمدن عربســتان نمانده بود، صحرایی که تنها درســش به 
 فرزندانش این بودکه بکش تا زنده بمانی، ســرزمینی که دختر را 

ننگ می دانست.
اســتاندار فارس با بررسی اجمالی از زندگی حضرت زهرا)س( 
عنوان کرد: برای الگو قرار دادن این بانوی بزرگوار به نسل جدید 

باید او را آنطور که شایسته است معرفی کرد.
در ایــن مراســم همچنین از تعــداد ۱٤ نفر نخبــه قرآنی از 
کشورهای پاکســتان، آمریکا و ســایر نقاط ایران با اهدای لوح 

سفیران قرآنی و یك میلیون تومان وجه نقد تجلیل شد.

شکوه همایش ریحانه النبی در خطه ی وحدت خیز مهر الرستان
عکس: علی گزبلند    / عصرمرد    م

تجلیل از 14 نخبه بین المللی قرآنی در همایش ریحانه النبی 
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وزیر خارجه روســیه با اشاره به رایزنی های وزارت 
دفاع این کشور با رهبران مخالفان سوری، دالیل آنها 
برای شرکت نکردن در مذاکرات آستانه را قانع کننده 

ندانست.
به گزارش ایســنا، به نقل از شبکه خبری اسکای 
نیوز عربی، ســرگئی الوروف، وزیر خارجه روســیه با 
اشــاره به اینکه مخالفت مخالفان ســوری با شرکت 
در مذاکرات آســتانه ناگهانی و غافلگیرانه بود، گفت:  

دالیل عدم مشــارکت مخالفان ســوری در مذاکرات 
آستانه متقاعد کننده نیست.

الوروف گفــت:  وزارت دفاع روســیه بــا رهبران 
مخالفان ســوری که بــا حضور در مذاکرات آســتانه 

مخالفت کردند، در حال رایزنی است.
وزیر خارجه روسیه در ادامه مطالبی که اخیرا درباره 
حضور کارشناسان روس در لیبی و مصر مطرح شده را 

شایعاتی بیش ندانست.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی ایرادات شورای 
نگهبان به بودجه سال 96 کل کشور را اصالح کردند.
ایرنــا، نمایندگان  پارلمانی  به گزارش خبرنــگار 
مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی نوبت دوم روز 
سه شــنبه ایرادات و مواد اعاده شده از سوی شورای 

نگهبان را اصالح کردند.
در جریان بررســی گزارش کمیســیون تلفیق در 
رابطه با مواد اعاده شــده الیحه بودجه ســال 1396 
کل کشــور از شورای نگهبان با اصالح بند الف و بند 
ب تبصره یک ماده واحده این الیحه موافقت کردند 
که بر اساس این مصوبات سهم 30 درصدی صندوق 
توســعه ملی از تمام منابع حاصل از صادرات نفت و 
فرآورده های نفتی و میعانات گازی و خالص صادرات 

گاز اخذ می شود.
در بنــد الف اصالحــی تبصره یک آمده اســت: 
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات 
نفــت، میعانــات گازی و خالص صادرات گاز، ســی 
درصد)30%( تعیین می شــود. بانــک مرکزی مکلف 
اســت در طول ســال و متناســب با وصول منابع، 
بالفاصله نســبت به واریز این وجوه و سهم چهارده 
و نیم درصد)14/5%( شــرکت ملی نفت ایران از کل 

صادرات نفت و میعانات گازی)معاف از تقســیم سود 
سهام دولت( و همچنین سهم سه درصد)3%( مناطق 
نفت خیز، گازخیز و کمتر توســعه یافته موضوع ردیف 
درآمدی 210109 جدول شــماره)5( این قانون اقدام 
نمایــد. مبالغ مذکور به صــورت ماهانه واریز و از ماه 

یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.
بر اساس بند ب اصالحی این تبصره؛ سقف منابع 
حاصل از ارزش صادرات نفت و میعانات گازی و خالص 
صادرات گاز مندرج در ردیف210101 جدول شماره)5( 
ایــن قانون معادل یک میلیــون و یکهزار و نهصد و 
چهــار میلیــارد)1.001.904.000.000.000( ریال و 
منابع مربوط به ســه درصد)3%( صادرات نفت خام و 
میعانات گازی برای مناطق و شهرستان های نفت خیز، 

گازخیز و کمتر توسعه یافته مندرج در ردیف210109 
جدول شــماره)5( این قانون چهل و هشــت هزار و 
 نود و شــش میلیارد )48.096.000.000.000( ریال 

تعیین می شود.
در صــورت افزایش ماهانه منابــع دولت از محل 
منابع موضوع این بند در ســال 1396 نسبت به یک 
دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم 
صندوق توســعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران، 
به ردیف 210112 جدول شــماره)5( این قانون واریز 
می شــود تا برای مصارف تعیین شــده در جداول این 
قانون با رعایت ترتیبــات مندرج در جزء )3( بند الف 
ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه )موضوع سهم سه 
درصد )3%( اســتان های نفت خیز، گازخیز و مناطق 

محروم( اختصاص یابد.
بر اســاس بند)ج( تبصره 1 اصالح شده؛ چنانچه 
منابع دولت از محل صادرات نفت و میعانات گازی و 
خالص صادرات گاز در ســال 1396 از یک میلیون و 
پنجاه هزار میلیارد )1.050.000.000.000.000( ریال 
شود، به دولت اجازه داده می شود از محل 50 درصد 
منابع حســاب ذخیره ارزی برای تامین مابه التفاوت 

حاصل شده اقدام کند.

الوروف دالیل عدم حضور مخالفان سوری را در مذاکرات آستانه 
قانع کننده ندانست

نمایندگان ایرادات شورای نگهبان به بودجه سال 96 را اصالح کردند

وزیــر کشــور در ابالغیه ای بــه فرمانداران و 
بخشداران سراسر کشور، دســتور شروع انتخابات 

شوراهای اسالمی شهر و روستا را صادر کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
وزارت کشــور، رحمانی فضلی وزیر کشــور دیروز 
در اجرای مــاده 45 قانون تشــکیالت وظایف و 
انتخابات شــوراهای اســالمی کشــور و انتخاب 
شهرداران مصوب 1/ 3/ 13۷5 با اصالحات بعدی 
و ماده 22 آیین نامه اجرایی انتخابات شــوراهای 
اسالمی شهر و ماده 21 آیین نامه اجرایی انتخابات 
شوراهای اسالمی روســتا و بخش، دستور شروع 

انتخابات را صادر کرد.

بنــا بر این گزارش در این ابالغیه با اشــاره به 
مفاد قانونی یادشــده از فرمانداران و بخشــداران 
خواسته شــده است: بر اساس مواد 32 و33 قانون 
مذکور از امروز نسبت به تشکیل هیاتهای اجرایی 
و انجام ســایر برنامه های انتخابات پنجمین دوره 
شــوراهای اسالمی شــهر و روســتا، طبق برنامه 
زمانبنــدی ابالغی و در مهلت هــای قانونی مقرر 
اقدام نموده و وصول این بخشــنامه را مطابق فرم 

شماره 2 به ستاد انتخابات کشور اعالم نمایید.
ثبت نام داوطلبان انتخابات شــوراهای اسالمی 
شهر و روستا از 30 اسفند ماه سال جاری آغاز و در 

ششم فروردین سال بعد، پایان می پذیرد.

از سوی وزیر کشور

دستور شروع انتخابات شوراها صادر شد

 جلســه شــورای عالی حفاظت محیط زیست به 
ریاســت دکتر حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل 
و گزارش عملکرد دستگاههای مرتبط در امر مبارزه با 

ریزگردها به رییس جمهور ارائه شد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، در این جلســه که دیروز تشــکیل شــد، 
پس از ارائه گزارش عملکرد دســتگاههای مرتبط در 
موضوع مبــارزه با ریزگردها و آلودگــی هوا بویژه در 
خوزستان و مناطق جنوب کشور؛ بر پیگیری همزمان 
و هماهنگ برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند 
مدت بویژه در زمینه مدیریت منابع آبی، اصالح الگوی 
 کشــت، طرح های تثبیت خاک، کاشت نهال و احیای 

تاالب ها تاکید شد.
همچنین 6 منطقه محیط زیستی کشور ، که پیش 
از این درجه ای از مراقبت از ســوی سازمان حفاظت 
محیط زیســت در این مناطق صــورت می گرفته، با 
هماهنگــی هــای قانونی و مطالعات انجام شــده به 

عنوان مناطــق جدید حفاظت شــده تعیین و ارتقای 
ســطح حفاظتی آنها به تصویب شورای عالی محیط 

زیست رسید.
بر این اســاس مناطق طارم ســفلی و الموت در 
اســتان قزوین به عنوان مناطق حفاظت شده، مناطق 
شیرستان در اســتان چهارمحال و بختیاری، دره باغ 
در اســتان فارس و یخاب در استان اصفهان به عنوان 
پناهــگاه حیات وحش و منطقه امــن موته به عنوان 

پارک ملی تعیین شدند.
بــا تصویــب شــورای عالــی محیط زیســت، 
همچنیــن پروژه هــای ذخیره ســازی زیرزمینی گاز 
 طبیعی، اســتحصال زمین از دریــا و جزایر مصنوعی،
اوراق کردن کشــتی ها و شناورها، آب شیرین کن و 
توســعه آن و نیز پروژه های تولیــد ُکک و قطران، با 
هماهنگی دســتگاههای ذیربط، شامل ارزیابی زیست 

محیطی و ضوابط آن شدند.
در این جلســه اصالحات مورد نیاز در حدود مجاز 

معاینه فنی خودروها نیز در راستای ارتقای کیفی این 
فرایند به تصویب رسید.

معصومه ابتکار معاون رئیــس جمهوری و رییس 
سازمان حفاظت محیط زیست در این جلسه گزارشی 
درباره اقدامات انجام شــده برای مقابله با آلودگی هوا 
و گرد و غبــار، ادامه طرح های مقابله با ریزگردها در 
ســطح کشــور و طرح های مرتبط با کاشت نهال و 

احیای تاالب ها ارائه کرد.
بر اســاس این گزارش تاالب هورالعظیم در استان 
خوزستان با تامین حدود 4 میلیارد متر مکعب آب طی 

سال های گذشته تا ۷0 درصد احیاء شده است.
همچنین محمدجواد ظریــف وزیر امور خارجه در 
این جلســه گزارش اقدامات این وزارتخانه در عرصه 
همکاری هــای دو جانبه، منطقــه ای و بین المللی 
 در خصــوص مبارزه بــا ریزگردهــا و آلودگی هوا را 

تشریح کرد.
تصویب قطعنامه مبارزه با گرد و غبار در دو نشست 
هفتاد و هفتاد و یکم مجمع عمومی ســازمان ملل و 
پیگیری دستور کار و گنجاندن اسناد مرتبط به عنوان 
برنامه کاری برای دو ســال آینده، تشریح فعالیتهای 
کشــورمان برای افزایش همکاریهــای منطقه ای در 
این حوزه، پیشــنهاد برگزاری کنفرانس بین المللی با 
موضوع گــرد وغبار در تهران که برای ســال 201۷ 
رسما مورد اســتقبال مجمع عمومی سازمان ملل قرار 
گرفت؛ حضور فعال در کمیسیون اقتصادی و اجتماعی 
آسیا - اقیانوسیه )اسکاپ( در خصوص مسایل زیست 
محیطی و همچنین مذاکرات، تهیه اســناد و امضای 
تفاهمنامه هــای دو جانبه و منطقه ای برای مقابله با 
ریزگردها و آلودگی های زیست محیطی از مهمترین 

اقدامات وزارت امور خارجه در این زمینه است.

رییس مجلس شــورای اســالمی گفــت از تایید 
اصالحات مجلس بر بودجه ســال 96 توسط شورای 
نگهبان خبر داد و گفت: جلسه بعدی مجلس شورای 

اسالمی 15 فروردین ماه سال 96 خواهد بود.
به گــزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی الریجانی 
در جلسه نوبت عصر روز سه شنبه با بیان این مطلب 
ادامــه داد: االن خبر دادند که بودجه ســال آینده به 
تایید شورای نگهبان رســیده و مسئله دیگری به آن 

وارد نشده است.

وی افزود: کار بودجه ســال آینده به ســالمت به 
پایان رسید و از شورای نگهبان برای تشکیل جلسات 

با فاصله های کوتاه و فشرده تقدیر می کنم.
رییس مجلس همچنین در پایان جلسه علنی روز 
سه شــنبه با تشکر از نمایندگان مجلس برای بررسی 
لوایح برنامه ششم و بودجه سال 96 کل کشور، برای 
ملت ایران ســالی پر از برکت و شــادی آرزو کرد و 
گفت: جلسه بعدی مجلس شورای اسالمی سه شنبه 

15 فرودین ماه سال 96 خواهد بود.

در جلسه شورای عالی محیط زیست؛

تعیین 6 منطقه جدید حفاظت شده در کشور

الریجانی: 
بودجه سال 96 به تایید شورای نگهبان رسید

فروش بیش از 10 میلیون دالر کفش خارجی 
در مغازه  ها

سرعت گرفتن فرار آمریکایی  ها پرونده اسرا و مفقودین در رأس 
13مذاکرات آستانه 2 2

  در نشست خبری وزیر علوم دولت نهم مطرح شد؛ از وعده تشکیل »دولت شیشه  ای« تا ناهار 450 میلیونی
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برگزیدگان جشنواره ادبی 
»ریحانه« معرفی شدند 

آیت  اهلل دستغیب:
نباید خدمات را نادیده 

گرفت

تأثیر سبک زندگی بر چگونگی 
اجرای آیین  های ملی 

اسماعیل عسلی

2

وزیر اطالعات:

کار اطالعاتی باید اخالق  محور 
باشد

مازنی:
آیین و سنت  های ملی را در 

مقابل سنت  های مذهبی نگذاریم 

سردار غیب  پرور:
دفاع مقدس نماد بصیرت ملت 

بود

نوبخت: حرف  های کلی و 
کیلویی در باره آمارهای دولت، 

علمی و کارشناسی نیست 

آخرین آمار تلفات و مجروحان 
چهارشنبه سوری اعالم شد 

نامه 156 نماینده مجلس به رئیس جمهوری؛
مقاومت برخی مسئوالن در باره 
واگذاری  ها بر اساس اصل 44

آرش فرج  زاده تأکید کرد:
هیچ یک از پروژه  های عمرانی 
شهرداری شیراز متوقف نیست 

5

3

5

4

2

12

شرایط پیش ثبت نام 
داوطلبان انتخابات شوراها 

***

تحت تعقیب
***

شعبه  های ویژه

ستون کراسی
3

بازدید از آرامگاه حافظ در نوروز 24 ساعته شد 

جلوگیری از سفر رانندگانی که دو تخلف حادثه  ساز
 انجام دهند

3

2

5فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسالمی حوادث تروریستی تهران را محکوم کرد

3

3

تجارت 500 میلیون 
دالری ایران و مالزی

رئیس اتاق بازرگانی شیراز 
تأکید کرد:

دولت موانع صادرات را 
رفع کند

ارسال نخستین محموله 
میوه فارس به قطر

بیش از 1100 زندانی 
جرایم غیرعمد فارس

در انتظار حمایت

هشدار دوباره ایران 
نسبت به ادامه

اقدامات غیرمسئوالنه 
عربستان در منطقه

امارات از لغو ممنوعیت 
برای نفتکش  های قطری 

پشیمان شد 
132

13

4

رهبر معظم انقالب در پیامی به مناسبت حادثه تروریستی تهران:

این جنایات در عزم ملت ایران خللی وارد نمی  کند 
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2

2

دبیرکل سازمان ملل متحد:
موضع رسمی سازمان ملل 

متحد حمایت از روح و متن 
برجام است 

محافظه  کاران انگلیس 
اکثریت پارلمانی خود را از 

دست دادند

عدو شود سبب خیر 
اگر خدا خواهد

محمد  عسلی

محل هم پیمانی تروریست ها شناسایی شد

همزمان با رونمایی از پوستر دومین جایزه ادبی ریحانه صورت گرفت؛

اهدای نشان افتخار مفاخر فارس به صدرا ذوالریاستین شیرازی

روزنامه عصر مرد     م تلفنی آگهی مي پذیرد          2348010-13 - 2345880 - 2341000-1

آگهی مزایده عمومی
مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام)ره( منطقه جنوب کشــور در نظر دارد منافع پارکینگ 
مجتمع تجاری اداری آفتاب فارس واقع در شــیراز، خیابان معالی آباد، نبش خیابان شهید 
رهبرماه را به صورت اجاره به مدت یک ســال از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد 
شــرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان که مایل به شرکت در این مزایده می باشند 
دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مربوطه و بازدید از محل از تاریخ 96/3/20 لغایت 
96/3/27 به نشانی شــیراز خیابان کریم خان زند، جنب بانک ملی شعبه کوثر، کوچه 34، 
مدیریت امالک و فروش مراجعه و ضمن دریافت و تکمیل اسناد مزایده پیشنهادات خود 

را حداکثر تا یک ساعت قبل از بازگشایی پاکات تحویل نمایند.
ضمنًا تضمین شرکت در مزایده مبلغ 233/000/000 ریال به صورت چک تضمین شده بانکی 
بوده و هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده و مجتمع در رد یا قبول پیشنهادات مختار 
خواهد بود. تاریخ بازگشــایی پاکات روز یکشنبه مورخ 96/3/28 ساعت 10 صبح در محل 

فوق الذکر می باشد.
مدیر امالک منطقه جنوب
شیبانی

خیابان قصردشت رحمت آباد روبروی کوچه 32
07136283016-07136283032

شروع ثبت نام ترم تابستان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مــــــادمؤسسه آموزش عالی آزاد

زبان ماد = زبان آموزش عالی
انگلیسی، آلمانی، فرانسه

EPT,MSRT,IELTS,TOEFL

دوره های مکامله ترمیک و فشرده کالس ویژه روزهای جمعه

وزیــر اطالعــات گفــت: در دو روز گذشــته و پــس از عملیــات تروریســتی اخیــر رد آن هــا را زدیــم و آن هــا را شناســایی کردیم.بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اطالعــات فــارس، وی گفــت : عقبــه تیــم تروریســتی را شناســایی کردیــم و اکنــون افــراد 
متعــددی از آن هــا شناســایی و دســتگیر شــده اند و محلــی کــه در آن بــا هــم هم پیمــان شــده بودنــد و فیلــم آن را مــردم در فضــای مجــازی دیدنــد شناســایی شــد و تعــدادی از نفــرات آن هــا کــه هنــوز آنجــا حضــور داشــتند دســتگیر شــدند.تجهیزات و مواد 
 منفجــره و کمربنــد انفجــاری کــه آمــاده کــرده بودنــد در اختیــار نیروهــای اطالعــات و ســرباز گمنام امــام زمان )عــج( قــرار گرفته اســت اما با توجــه به اینکــه ایــن عملیــات در میانه راه اســت و بایــد جزئیــات آن مکتــوم بماند تا ســربازان گمنــام امام زمــان )عج( 

به آخرین هدفها ضربه بزنند پس از پایان عملیات اطالعات کامل را به اطالع مردم می رسانیم.

عکس: علی گزبلند     / عصرمرد     م
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