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امام صادق (ع)

صاف گاهی وزش باد

تقدیر انجمن خوشنویسان از مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس
با حضور رئیس و اســتادان و مدرسان انجمن
خوشنویســان شــیراز از بهزاد مریدی ،مدیرکل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان فارس تقدیر
شــد؛مریدی از آمادگی فرهنگ و ارشــاد فارس
در علمی شــدن حوزه خوشنویســی خبر داد و
افزود :داشته های علمی در حوزه خوشنویسی و
خطاطی در دوام و قوام این رشته تاثیرگذار است.
بــه گزارش پایــگاه اطالع رســانی و روابط
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
فارس ،در این نشســت که بــا حضور مجید چیز
فهم رئیس انجمن خوشنویســان شــیراز ،استاد
احمــد علوی عضو شــورا و نماینــده اداره کل
فرهنگ و ارشاد فارس و مدرس ،فرهاد نصیری
مدرس و عضور شورا ،محمد جواد عسکری نژاد
مدرس و مدیر اجرایی و بهار سپندآسا و محبوبه
ســازش اعضا شورای انجمن خوشنویسان شیراز
برگزار شد؛ لوح نفیس و خوشنویسی شده توسط
این انجمن به بهزاد مریدی مدیر کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی اســتان فارس برای حمایت ها و
ایجاد فضا و جریان ســازی در هنر خوشنویسی
و تاسیس "نگارخانه اســتاد چیزفهم" که تاثیر
بیشماری در شــکل گیری فعالیت های این هنر
داشته است ،اهدا شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس در این مراسم
پیشنهاد کرد به مناسبت یادروز حافظ برنامه های
کتابت قرآن کریم و اشــعار حافظ توسط انجمن

خوشنویسان شیراز برگزار شود.
مریدی بــا توجه بــه اینکه تجربــه کتابت
قرآن و اشــعار حافظ در جوار آرامگاه این شاعر
بزرگ در ســال های اخیز مورد اســتقبال مردم
قــرار گرفته افزود :از آنجا که مردم این شــور و
شعف خوشنویسان و خطاطان را مورد توجه قرار
می دهند مناسبت  ٢٠مهر  ١٣٩٦فرصت مناسبی
است.
وی میزبانــی این بخش از برنامه های یادروز
حافظ را توسط انجمن خوشنویسان شیراز عنوان
کــرد و گفت :با توجه بــه همزمانی آیین یادروز
حافظ با ماه محرم مناســب است با وجود برپایی

افتتاح نگارخانه کمالیان در شهر صدرا
اثر ارزنده ای دیگر از امین فقیری

مجموعــۀ یکی بود یکی نبــود کتاب هایی را در بر می گیرد کــه به بازآفرینی
قصه های متون کهن فارسی می پردازند و برای آشنایی گروه های مختلف سنی با
آثار کهن داستانی زبان و ادب فارسی است.
ادبیات کهن ما در حوزه متون داستانی بسیار غنی ،ارزشمند و دلپذیر است.
بیشتر این متون ،که به قلم استادان برجستۀ زبان فارسی تصحیح شده اند ،برای
دانشــجویان مقاطع مختلف و عالقه مندان به این گونه آثار قابل استفاده اند .ولی
درک دشــواری های این متون برای ســایر عالقه مندان غیرتخصصی آنها بسیار
مشکل است .در کشــورهای اروپایی «بازآفرینی ادبیات کالسیک» مدت هاست
آغاز شــده و بسیار مورد استقبال قرار گرفته اســت« .بازآفرینی»هایی که از آثار
ویکتور هوگو ،شکسپیر ،چارلز دیکنز و حتی آثار کهنی از هومر و ویرژیل به عمل
آمده ،دست کم برای خوانندگان غیرتخصصی شناخته شده تر از خود متون اصلی هستند .سابقۀ «بازآفرینی» در زبان
فارســی به دوران قاجاریه بازمی گردد ،اما این «بازآفرینی ها» هیچ گاه به طور جدی و مســتمر تداوم پیدا نکرده اند.
دریغ اســت که جوانان ،دانش آموزان ،دانشجویان و سایر عالقه مندان ادبیات فارسی از داستان-های کهنی که در
این ســرزمین به ما ارث رسیده اند ،غافل بمانند .در همین راستا استاد امین فقیری داستاننویس معاصر با درکی
واقعبینانه از این نیاز ادبی و فرهنگی و با هدف حفظ هویت و ویژگیهای فرهنگی زبان فارسی دست به کار سترگی
زده و با روایتی قابل فهم از خسرو و شیرین نظامی برای نسل امروز گامی بلند برداشته است.
«قصههایی از خسرو و شیرین» بسترساز آشتی نسل جدید با ادبیات کهن و ریشهدار سرزمین ایران است.

نگارخانه هنــری کمالیان در شــهر صدرا با
حضور مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس،
جمعی از مسئوالن شهر صدرا و هنرمندان آغاز به
کار کرد؛مریدی :مجموعه فرهنگ و ارشــاد این
آمادگی را دارد ،مکان های کوچکی که در زمینه
آموزش های فرهنگی و هنری فعال هســتند را
مورد حمایت قرار دهد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی و روابط عمومی
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان فارس،
در آیین گشــایش نگارخانه هنری کمالیان الری
که با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی و

عهده دار خواهد بود .
کارشناس مسئول آفرینشهای ادبی حوزه هنری انقالب اسالمی استان فارس ،گفت :شیراز و شعر دو عنصر جدا
ناشدنی است؛ این افتخار برای شاعران شیراز بس که شیراز را شهر شعر مینامند .از این رو همیشه شعر و شاعران
شیراز مورد توجه بودهاند .

جهرم میزبان پنجمین جشنواره شعر علوی

جشنوارهي منطقهاي شعر علوي با موضوع كلي امام علي(ع) و اقتصاد مقاومتي،
اقدام و عمل در جهرم برگزار ميشود.
به گزارش ايســنا منطقه فارس ،جشــنوارهی منطقهای شعر علوی با موضوع
کلی امام علــی (ع) و اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل در محورهاي امام علی (ع) و
عدالت اقتصادی اجتماعی ،امــام علی (ع) و احترام به بیت المال ،امام علی (ع) و
حســن مصرف ،امام علی (ع) و فرهنگ کار و تالش و امام علی (ع) و کارآفرینی
برگزار خواهد شد.
اين جشــنواره قرار اســت در بخش عمومي ويژه  4اســتان فارس ،بوشــهر،
كهگيلويه و بويراحمد و هرمزگان و در بخش ويژه زير  20سال در سطح استاني برگزار شود .در فراخوان جشنوارهي
شــعر علوي مهلت ارسال آثار تا  15مرداد امســال تعيين و از عالقهمندان خواسته شده كه حداكثر سه اثر از آثار و
سرودههاي خود را در قالبهاي كالسيك ،نو ،نيمايي و ترانه نده ميتواند حداكثر  3اثر به دبيرخانه ارسال كند.
زمان برگزاري اين جشــنواره كه با همكاري مشترك حوزهي هنري انقالب اسالمي و اداره كل تبليغات اسالمي
فارس برگزار خواهد شد ،نیمهی شهریورماه امسال و در آستانهی عید سعید غدیر خم ،اعالم شده است.

درخشش نوجوانان جهرم در جشنواره بینالمللی امام رضا(ع)

نوجوانان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جهرم در جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) درخشیدند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان فارس ،بهترین
پویانماییهای جشــنواره رضوی(امام رضا علیهالسالم)« ،وقایع زندگی ایشان» و «آیینهای بومی زیارت» شناخته
شــدند .در این مســابقه ،یکهزار و  ۲۴۲نفر با ارائه  ۶۹۹اثر از مراکز فرهنگی و هنری کانون سراسر کشور شرکت
کردند که از این تعداد  ۸۳اثر به دبیرخانه کشوری جشنواره رضوی ارسال شد؛ از این میان  ٥اثر برگزیده و  ٨اثر به
عنوان شایسته تقدیر معرفی شدند.
در این جشنواره انیمیشن "تو خیلی مهربانی" از مرکز شماره  ۲جهرم به عنوان برگزیده اول انتخاب شد.
علی رحمانیان ،امیرمحمد زارعیان ،شــایان مصباحی و حسین حاتم با مربیگری مریم رحمانیان این موفقیت را
از آن خود کردند.

نگارخانــه های دیگری
به این شهر بیفزایند.
مریدی در عین حال
گفت :اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان
فــارس ایــن آمادگی
را دارد تا مــکان های
کوچکی کــه در زمینه
آموزش هــای فرهنگی
و هنری فعال هســتند
را مــورد حمایت قرار دهــد .در ابتدای این آیین
کمالیان الری ،مدیرمسئول نگارخانه و آموزشگاه
یاشــده گفت :در این آموزشگاه و نگارخانه که در
شهر صدرا قرار دارد ،دوره های طراحی فیگوراتیو،

تکنیکهای نقاشــی ،میناکاری روی مس ،تکنیک
های آب رنگ ،آشنایی با مکتبهای هنری ،ساخت
مجســمه و نگارگری و آمــوزش ویترای به طور
کامل برگزار می شود.

تازهترين توليد سينمايي حوزه هنري فارس
رونمايي ميشود
كارشــناس مســئول هنرهاي تصويري حوزه
هنري اســتان فــارس گفت :در نشســت عصر
فیلم کوتاه اين نهاد فرهنگــي از تازهترین تولید
سینمایی حوزه هنري در زمينه فيلم كوتاه داستاني
با عنوان "و تن" رونمایی میشود .

افتتاح کانون شعر امروز "ترنج" در حوزه هنری فارس

با حضور جمعی از شاعران جوان استان ،کانون شعر امروز ترنج در حوزه هنری
انقالب اسالمی استان فارس افتتاح شد .به گزارش ايسنا منطقه فارس ،كارشناس
مســئول آفرينشهاي ادبي حوزه هنري فارس چهارشنبه  28تير در حاشيه افتتاح
كانون شــعر ترنج ،گفت :این مجموعه با شــعار انجمنی برای شاعران هر هفته
روزهای دوشنبه عصر در سالن سرو حوزه هنری برگزار میشود.
وی افزود :مسئولیت این مجموعه را شخصا بر عهده دارم اما مدیریت جلسات
بر عهده "محمد رهام" شــاعر جوان و مطرح نســل جدید شاعران شیراز است و
بخش نقد و نظر را نیز حمید زارعی مرودشــت شاعر و پژوهشگر جوان مرودشتی

گروهی از اهالی فرهنگ و هنر برگزار شد ،بهزاد
مریدی با اســتقبال از گســترش فضاها و اماکن
فرهنگی در این شــهر گفت :نه این که خانه های
فرهنگ و نگارخانه های دیگری نمی تواند وجود
داشته باشد.
وی اعالم آمادگی کــرد چنانچه فضا و مکان
مناســبی در شــهر صدرا وجود داشته باشد برای
دوره ای کوتــاه به خانه فرهنگ ،ســپس برای
تبدیل به موسســه های چند منظــوره فرهنگی
هنری این امکان فراهم اســت که عالقه مندان
دســت بــه کار شــوند و خانه هــای فرهنگ و

این ســنت دیرینه علمی که در بزرگداشت این
شــاعر بزرگ برگزار می شود برنامه ها به سویی
هدایــت گردد تا ضمــن احترام بــه آیین های
سوگواری سیدالشهدا(ع) بزرگداشت حافظ نیز با
در نظر گرفتن مقام عرفانی او برگزار شود.
این مقام مســئول در بخــش دیگری از این
دیدار با تاکید برخورد علمی با هنر خوشنویســی
خواستار ســمت و سو یافتن فعالیت های انجمن
در این بخش شد و گفت :معموال مقاالتی که در
حوزه خوشنویســی ارایه می شود با پرداختن به
تاریخ خوشنویسی اشباع شده اند .بنابر این کمتر
توانستیم مقاالت علمی در این باب داشته باشیم.

مریــدی از آمادگی فرهنگ و ارشــاد فارس
در علمی شــدن حوزه خوشنویســی خبر داد و
افزود :داشته های علمی در حوزه خوشنویسی و
خطاطی در دوام و قوام این رشته تاثیرگذار است.
در ادامه رئیس انجمن خوشنویســان شــیراز
بــا تمجید از اقــدام فرهنگ و ارشــاد فارس در
اختصاص نگارخانه ای تخصصی به خوشنویسی
گفت :بازتــاب این اقدام از ســوی فعاالن هنر
خوشنویسی و خطاطی بسیار گسترده است.
مجید چیزفهم دانشــمندیان احترام به هنر را
از برکات این اقدام دانســت و گفت :تاسیس این
نگارخانه ابتکار عملی خوبی بود که در ساحت و
احترام به هنر انجام گرفــت .وی افزود :فعالیت
های فرهنگ و ارشاد در زمینه هنرهای نمایشی،
تجسمی ،خوشنویسی و ...قابل تقدیر است چراکه
پیشتر مورد توجه نبود.
چیزفهم در بخش دیگری از پیشنهاد برگزاری
همایش  ٣روزه «کاتبان و خوشنویسان دارالکتابه
تهران» در رشــته های نســخ و ثلث خبر داد و
گفــت :امیدواریم همزمان با یــادروز حافظ بنابر
آنچه مدیرکل فرهنگ و ارشــاد فارس مساعدت
کردند این رویداد بزرگ برگزار شود.
رئیس انجمــن خوشنویســان شــیراز ابراز
امیدواری کرد که در پی این همایش کتاب قرآنی
به خط ثلث و نسخ با هنرمندی شرکت کنندگان
کتابت شود.

به گزارش ايسنا منطقه فارس ،بیژن کیا عصر
چهارشــنبه  28تيــر در جمع خبرنــگاران گفت:
موضوع اقتباس از ادبیات داستانی یکی از مسایل
مهم سینما و ادبیات ايران به شمار ميرود.
كيا خاطرنشان كرد :این اثر نیز از داستان کوتاه

در امتداد ارزشها نوشــته زنده یاد نادر ابراهیمی
نویسنده نام آشنای ادبیات داستانی معاصر اقتباس
شده است  .کارشناس مسئول هنرهای تصویری
حوزه هنری انقالب اســامی استان فارس گفت:
این اثر را شــخصا مورد نقد و بررسی قرار خواهم
داد و امیــدوارم این اثر ســرآغاز حرکت جدی در
عرصه سینمای اقتباسی باشد .
كيا گفت :عالقه مندان بــرای حضور در این
جلسه بايد شنبه  31تير ساعت  17و  30دقيقه در
محل اداره كل حوزه هنري فارس حضور داشــته
باشند.

آگهي مزايده شماره 96/06
ضايعات ايران خودرو
شركت ايران خودرو ( سهامی عام )در نظر دارد اقالم ضايعاتي ذيل مربوط به خودروهاي توليدي شركت ايران خودرو را از
طريق مزايده بفروش برساند.
رديف

شرح كاال

تعداد/مقدار

سايت برگزاري مزايده

1

انواع قطعات ضايعاتي بدنه اي و تزئيناتي انواع خودرو

طبق اسناد مزايده

سايت خراسان

2

اسكلت بدنه انهدامی (  ،405سوزوكي و هايما )

 114دستگاه

سايت خراسان

3

اسكلت و بدنه انهدامی سمند و آريسان

 138دستگاه

سايت تبريز

4

انواع قطعات ضايعاتي بدنه اي و تزئيناتي خودروي پارس

طبق اسناد مزايده

سايت خزر

5

اسكلت و بدنه انهدامی خودروي پارس

 37دستگاه

سايت خزر

6

انواع قطعات ضايعاتي خودروي پارس

طبق اسناد مزايده

سايت فارس

زمان و محل برگزاري مزايده :كليه متقاضيان ميتوانند جهت بازديد و خريد اســناد مزايده و ارائه پيشــنهاد قيمت طي روزهاي
دوشنبه مورخ  96/05/02لغايت شنبه مورخ  ( 96/05/07روز جمعه مزايده برقرار نمی باشد ) ،از ساعت  8/00صبح الي  14/00به
آدرس ذيل مراجعه نمايند .جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي نمايندگان هر سايت تماس حاصل فرمائيد.
 - 1آدرس سايت خراسان :کيلومتر  55جاده مشهد نيشابور  -شهرک صنعتي بينالود  -مجتمع کارخانجات ايران خودرو خراسان
نماينده هماهنگ كننده051 - 33563551 :
 - 2آدرس سايت تبريز :آذربايجان شرقی -تبريز -کيلومتر 30جاده تبريز آذرشهر -سه راهی جزيره اسالمی -شرکت ايران خودرو تبريز
نماينده هماهنگ كننده041 - 33416799 :
 - 3آدرس سايت خزر :شهرستان بابل  -خيابان شهيد صالحی  -شهرک صنعتی بندپی شرقی (رجه)
نماينده هماهنگ كننده011 - 32023975 :
 - 4آدرس سايت فارس :شيراز  -ميدان ا ( ...فلکه گل سرخ )  -کيلومتر  4بلوار واليت  -شرکت ايران خودرو فارس
نماينده هماهنگ كننده071 - 37418260 :

