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رسول خدا (ص)

صاف تا کمیابری گاهی وزش باد

رونمایی از یک اثر پژوهشی زنده یاد جمشید صداقت کیش

اساسنامۀ انجمن موسیقی فارس منتشر شد

هدایت رضایــی رئیس انجمن
موسیقی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی اســتان فارس گفت :پیرو
درخواســت جمعــی از هنرمندان و
اهالی موسیقی استان ،در خصوص
آگاهــی از مفاد اساســنامه انجمن
موســیقی فارس و اســتقبال این
انجمن از هر پیشــنهادی در جهت
شفاف   ســازی و ارتقای فضای هنری و موسیقیایی استان ،اساسنامه این
انجمن در دســترس قرار گرفت .هدایت رضایی رئیس انجمن موسیقی
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان فارس گفت :پیرو درخواست
جمعی از هنرمندان و اهالی موســیقی استان ،در خصوص آگاهی از مفاد
اساسنامه انجمن موسیقی فارس و استقبال این انجمن از هر پیشنهادی در
جهت شفاف   سازی و ارتقای فضای هنری و موسیقیایی استان ،اساسنامه
این انجمن از امروز جهت رویت اهالی موســیقی در پایگاه اینترنتی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس در دسترس خواهد بود.
وی افزود :بدیهی است این انجمن از پیشنهادات سازنده تمامی اهالی
موسیقی برای نیل به اساســنامه ای هر چه بهتر و کارآمدتر در کمک به
موســیقی و اهالی آن استقبال کرده و ایشــان می توانند در این خصوص
نظرات خود را به دفتر انجمن ارسال نمایند.

درپی معرفی فیلم «نفس» برای اسکار گفته شد

ناگفتههای کمال تبریزی از یک انتخاب

کمــال تبریزی عضــو هیأت
انتخاب سینمای ایران برای معرفی
فیلم به اســکار با اشــاره به دالیل
مختلف انتخاب فیلم «نفس» تاکید
کرد :فکر میکنم اگــر تهیهکننده
فیلم شرایط مناسبی را برای پخش
خارجــی فیلــم درآمریــکا و برای
اعضای آکادمی فراهــم کند ،واقعا
دور از انتظار نیســت که این فیلم با توجه به افکار عمومی در     باره سینمای
ایران یکی از نامزدهای فیلم خارجی در اســکار باشد ،هرچند که احتمال
آن زیاد نباشد.
این کارگردان ســینمای ایران که با ایسنا گفتوگو میکرد در ابتدای
ســخنانش با اشــاره به روند انتخاب فیلم توضیح داد :از میان  103فیلم
اکران شــده در مرحلهی اول 10 ،فیلم انتخاب شــد و پس از بحثها و
گفتگوها به چهار فیلم و سرانجام به یک فیلم رسیدیم.
بــه گفتهیکمال تبریزی ،فیلم «نفس» با اکثریت آرا برای معرفی به
آکادمی اســکار انتخاب شــد و رقابت نزدیکی بین  4فیلم نبود و «نفس»
بیشترین رای را آورد ،البته فیلمهای دیگر هم رای آوردند اما رای کمتری.
او در پاســخ به اینکه آیا فیلم «نفس» میتواند نماینده مناسبی برای
معرفی به آکادمی اسکار باشد؟ پاســخ داد :ما بهصورت مطلق نمیتوانیم
بگوییم این فیلم قطعا مناسب است اما با توجه به موقعیت این فیلم نسبت
به فیلمهای دیگر ،به نظرم انتخاب مناسبتری است.
تبریزی در عین حال مطرح کرد :همه فیلمها واجد ارزشهای خود بوده
و فیلمهای خوبی هستند اما فیلم «نفس» چند ویژگی دارد؛ از جمله اینکه
با توجه به موضوع فیلم و نوع روایتاش مخاطب غیر ایرانی را بیشتر جذب
میکند و برای آنها تازگــی دارد و تصویر متفاوتی از ایران ارایه میدهد.
وی ادامه داد :نکتهی بعدی این بود که برای اولینبار یک بانوی فیلمساز
ایرانی ،فیلمش به آکادمی اســکار معرفی میشــود و این ممکن است در
قضاوت نهایی تاثیر داشته باشد .این عضو هیات انتخاب فیلم ایرانی به اسکار
در بخش دیگری از اینگفتوگو در پاسخ به اینکه آیا از نظر پخش کننده
خارجــی فیلمها بحث زیادی در     بارهی انتخاب فیلم بود و رقابت نزدیک؟
توضیح داد :متاســفانه چون فیلمهای موجــود پخشکنندههای خارجی
قوی نداشــتند ،بنابراین خیلی نتوانســتیم در این زمینه بحث کنیم و به
قولــی رقابت نزدیکی بین فیلمها نبود .به نظرم در میان فیلمهای موجود
«نفس» میتواند نماینده بهتری برای کشورمان باشد و اگر تهیهکننده یا
تهیهکنندگانش بتوانند شرایط مناسبی برای پخش خارجی آن فراهم کنند،
دور از انتظار نیست که اتفاقات خوبی برای آن بیافتد.

میتــرا داور میگوید :رغبت به نوشــتن
در فضای مجازی مثــل همان حرف زدن
است؛ ریشهدار نیست .حتی شاید باعث شود
ادبیات جدی به کنار کشیده شود.
این داســتاننویس در گفتوگو با ایسنا
به پرســشهایی در     بــاره تب نوشــتن و
نویســنده شدن پاسخ داده است که متن آن
در پی میآید.
 تب نوشتن و نویسنده شدن در کشورما رایج شــده اســت .برخی از نویسندگان
جوان این امکان را دارند که کتاب منتشــر
کنند ،و برخی که چنین امکانی ندارند متن
مورد نظرشــان را در شــبکههای اجتماعی
منتشــر میکنند .بــه نظر شــما این تب
نویسنده شــدن و رغبت به نوشتن از کجا
نشأت میگیرد؟
نوشتن و حرف زدن مانند غذا خوردن به
نظرم برای انسانها همیشه مهم بوده است،
منتها االن فضای مجازی باعث شــده که
این میل بیشــتر دیده شود .اما این موضوع
به منزله این نیســت که همه قرار اســت
نویســنده و یا شاعر شوند؛ چون طی کردن
این مسیر چیزی تا حد پوست انداختن است.
نه تنها نوشــتن ،هر فعالیــت هنری و ادبی
برای موفق شــدن و ماندگار شدن باید بار
سنگینی را متحمل شود.
 برخــی از کتاباولیها در همان کتاباول میماننــد و دیگر نمینویســند ،مانند
رضا کیانیان با تاکید بر اینکه در انتخاب
فیلــم «نفس» برای معرفی به اســکار هیچ
اعمال نظــر بیرونی صورت نگرفته اســت،
گفــت :این فیلــم امتیاراتــی دارد که برای
اعضــای آکادمی اســکار میتوانــد جذابیت
بیشتری داشته باشد.
ایــن بازیگــر ســینما که عضــو هیأت
انتخاب ســینمای ایران بــرای معرفی اثری
به فرهنگســتان علوم و هنرهای ســینمایی
(اســکار) بوده اســت ،در     باره انتخاب فیلم
«نفس» در گفتوگویی با ایســنا بیان کرد:
در معرفی فیلم به اســکار باید اثری انتخاب
میشــد کــه بتواند مــورد توجــه اعضای
اکادمی قرار بگیــرد و در رقابت با فیلمهای
خارجی شانس بیشتری داشته باشد پس باید
ذائقه آکادمی را بشناسیم و بررسی میکردیم
که در این ســالها انتخاب آنها بر اساس چه
اساسی بوده و چه فیلمهایی را برگزیدهاند.
او بــا بیان اینکه "انتخاب یک فیلم برای
شرکت در جشنوارههای اروپایی قواعد خاص
خــود را دارد و هر کــدام از این رویدادهای
ســینمایی با اســکار تفاوت دارنــد "،ادامه
داد:اگر قرار بود برای یک جشــنواره اروپایی
فیلــم انتخاب کنیم ،به ضوابط دیگری توجه
میکردیم .ما باید از میان بیش از  ۱۰۰فیلم
ساخته شده و اکران شده انتخاب میکردیم.
برخی از آنها اص ً
ال شــرایط حضور در چنین
رویــدادی را بر اســاس قواعــد و ضوابط
اســکار نداشــتند و در نهایت پس از بررسی
به فهرســتی از  10فیلم و سپس چهار فیلم
«رگ خــواب»« ،ویالییهــا»« ،نفس» و
«ماالریــا» رســیدیم که در انتخــاب آنها،
نگاه جشــنوارههای جهانی بــه این فیلمها،
استقبالشــان و نقدهای مثبت و منفی برون

عکس :علی گزبلند  /عصرمرد م

صفدر دوام

رونمايــي از كتاب " اخبــار فارس " وقايع
ســالهاي  ١٢٦٧تا  ١٣٢١هجري قمري ديار
فارس به كوشش پژوهشگر ارجمند استاد فقيد
زنده ياد جمشــيد صداقت كيش برنامه اي بود
كه شب گذشــته در محل ابنيه تاريخي خانه
زينت الملوك قوامي " بنياد فارس شناســي "
برگزار شد.
منصــور طبيعي مدير بنياد فارس شناســي
در اين نشســت كه با حضــور اهالي فرهنگ
و انديشه برگزار شــد به فعاليت هاي فرهنگي
در حــوزه نشــر و برپايي همايشــهاي ملي و
بين المللي از ســوي اين بنياد اشــاره كرد و
گفت :بنياد فارس شناســي تــا كنون بيش از
 ٢٥٠همايــش ملــي و بين المللــي در حوزه
تعريف شده اين بنياد برگزار كرده است.
طبيعي همچنين به انتشار  ٢٠٠عنوان كتاب
در حوزه معرفي اســتان از سوي پژوهشگران
فرهنگي و جغرافياي تاريخي فارس اشاره كرد
و گفت :معرفي و قدرداني از چهره هاي ماندگار
اســتان فارس از ديگر برنامه هاي بنياد فارس
شناسي در سالهاي گذشته بوده است.
مدير بنياد فارس شناســي به برپايي گنگره
بين المللي خوشــنويس برجســته ميرزا احمد
ني ريزي نيز اشــاره كرد و گفت :بدون ترديد
پاسداشــت فرهنگ و اهالي فرهنگ به عنوان
عنصر حياتي جامعه ضروري است.
وي از همكاري هــاي ميــراث فرهنگــي

اســتان در جهت مرمت ابنيــه تاريخي بنياد
فارس شناســي نيز قدر داني كــرد و گفت :از
دانشــگاه شــيراز و اداره كل فرهنگ و ارشاد
اسالمي ،اداره كل اوقاف ،استانداري فارس و
اصحاب رســانه نيز به جهت همكاري هاي و
تعامل نهايت تشكر دارم.
وي همچنيــن از آيــت ا ...ايماني نماينده
ولي فقيه و امام جمعه شيراز تشكر كرد و گفت:
بنياد فارس شناسي در  ٢٤سال گذشته با هدف
معرفي و گسترش پژوهش و نشر فعاليت هاي
مناسب داشته است.
وي بيشــتر آثــار منتشــر شــده در بنياد
فارس شناسي را پيرامون فرهنگ فارس اعالم
كرد و گفت :در اين رابطه از مديران انتشارات
مصطفوي و نويد شيراز نهايت قدرداني دارم.

میترا داور عنوان کرد

آسیب رغبت به نوشتن
در فضای مجازی

موجی هستند که به یکباره آمدهاند .به نظر
شما چه کارهایی میتوانیم انجام دهیم که
این افراد در مسیر درست قرار گیرند؟
برای ادامه نوشــتن باید مــدام خواند و
آموزش دید؛ این قسمت مربوط به نویسنده
اســت که تالش کند اما همگام با آن باید
نهادهای فرهنگی از نویســنده نوپا حمایت

کنند ،هم به لحاظ نقد و بررســی آثارشان،
هم به لحاظ مالی .کار باید دیده شــود و در
این زمینه روزنامهها و رسانهها باید به طور
نســبی امکانات برابری را برای نویسندهها
چه نوپا و چه صاحب اثر درنظر بگیرند.
 آیــا کارگاههــای داستاننویســی درافزایش میزان رغبت به نویســنده شــدن

اظهارات رضا کیانیان
در پی انتخاب «نفس»

مرزی و درون مرزی و جوایز جهانی که برده
بودند هــم در کنار ویژگیهای فنی و هنری
دیده شدند.
کیانیان با تاکید بر اینکه برای بررسی هر
اثر فقط به رایگیری اکتفا نشده و بحثهای
اقناعی در جلسات صورت گرفته است و نیز با
اشاره به استقبال بینالمللی از فیلم «نفس»
نرگس آبیار گفت :این فیلم به نظر ما روایت
جذاب و خوبی داشت و در بین دیگر فیلمها
از امتیازاتی برخوردار است که میتواند برای
آمریکاییهــا نیز جــذاب باشــد .البته فیلم
«ماالریا» هم کــه در کنار «نفس» جزو دو
گزینه نهایی بود ،جذابیتهای خاص خود را
دارد و کارگردان با سه نوع حرکت و دو نوع
دوربین توانســته به شیوه روایتی منحصر به

فرد دست یابد و آنچه را میخواهد به خوبی
بازگو کند ولی در آخر نظرات مثبتتری که
نســبت به «نفس» وجود داشت ،باعث شد
اکثریت آرا «نفس» را انتخاب کنند.
وی در     باره دو فیلم دیگر هم اضافه کرد:
فیلــم «ویالییها» که اولین ســاخته خانم
قیدی است ،فیلم دوســت داشتنی و خوبی
شــده ولی در بحثهای اقناعی نتوانســت
رای کافی بیــاورد .فیلم «رگ خواب» هم
به دلیل آنکه ســه ورژن دیگر آن با همین
قصه قبال در دنیا ساخته شده است ،با وجود
جذابیتهایی که برای تماشاگر إیرانی دارد،
رای الزم را نیاورد.
او در ادامــه یادآور شــد که آنچه معرفی
شــده نظر این هیات انتخاب بوده و ممکن

طبيعي افــزود :دولت تــوان حمايت مالي
از بنياد فارس شناســي ندارد اما هم اكنون با
تالش همكاران به مراحل قابل قبولي در حوزه
نشر فرهنگ دست يافته ايم.
وي در عين حال خواستار همكاري دلسوزان
عرصه فرهنگ با بنياد فارس شناسي شد.
مدير بنياد فارس شناســي به انتشار كتاب
" اخبار فارس " اشــاره كــرد و گفت :مرحوم
دكتــر صداقت كيش بيــش از  ٦٣جلد كتاب
به رشــته تحرير در آورده اند كه تا پايان عمر
همــواره دغدغه فرهنگ و پژوهش فرهنگي و
جغرافيايي داشته است.
طبيعــي گفت :شايســته اســت در آينده
همايش علمــي به بهانه آثار اســتاد صداقت
كيش برگزار كنيم.

تاثیری دارند؟
بله ،کارگاهها در شــروع کار بسیار مهم
هستند .بدون آموزش ،هر کسی باید از صفر
شــروع کند مثل هر علــم دیگری .ممکن
اســت کسی استعداد بیشــتری داشته باشد
اما آموزش داستاننویســی باعث میشود
نویســنده از تجربههای دیگر نویســندهها
استفاده کند و ســبکهای ادبی را بیاموزد؛
سبکهایی که تعداد زیادی نویسنده و منتقد
و صاحبنظر روی آن کار کردهاند.
 با توجه به رغبت به نوشــتن که بینمردم وجود دارد و نارضایتی از میزان مطالعه
ایرانیها چطور میشــود اینها در تناســب
قرار گیرند؟
این رغبت به نوشتن در فضای مجازی
مثل همان حرف زدن است؛ ریشهدار نیست.
حتی شاید باعث شود ادبیات جدی به کنار
کشیده شــود .اما چاپ کتاب کم است ،به
علت باال بــودن هزینههای چاپ و به قول
شما فروش نرفتن کتابها .اینکه چرا مردم
کتــاب نمیخوانند ،موضوع مهمی اســت.
دالیل زیادی هم دارد .یکی از آنها به خاطر
این اســت که فرصت ندارنــد ،همه درگیر
کار کردن هســتند و وقتی میرسند به خانه
دیگر رمقی ندارنــد .و دلیل مهم دیگر فقر
فرهنگی اســت .موضوعهای مهمی که باید
نهادهای فرهنگی آنها را بررسی کنند و راهکار
نشان بدهند.
است اگر گروه دیگری به جای ما میبود ،اثر
دیگری انتخاب میشد.
این عضو هیــأت انتخاب معرفی فیلم به
اســکار در عین حال تاکید کرد :وقتی برای
اولینبار در هیأت انتخاب فیلم برای معرفی
به اســکار قرار گرفتم ،مثــل دیگر أعضاء
اعالم کــردم که هرگونه اعمال ســلیقهای
از طرف مدیران دولتــی صورت بگیرد کنار
خواهم کشــید و این مســئله را هم اعالم
میکنــم چون قرار نیســت وقتی برای این
هیات انتخاب شــدهام کســی نظرش را به
من تحمیل کنــد ،هرچند گاهــی دیدهایم
چنین اتفاقاتی رخ میدهــد و بر انتخابها
اعمالنظر میشــود ،اما در این هیات هیچ
اعمال نظری از ســمت باال نشد و ما هرگز
به لحاظ سیاسی فیلمی را نسنجیدیم بلکه بر
اساس شــاخصههای فنی ،تکنیکی ،هنری،
استقبال بینالمللی و نیز ذائقه اسکار فیلمها
را بررسی کردیم.
کیانیــان در پایان با یاداوری ســالی که
مدیــران دولتی ســینما ،اســکار را تحریم
کردند ،گفت :یک بار مدیران دولتی اســکار
را تحریم کردند .امــا باید بدانیم آنها چیزی
را از دست نمیدهند بلکه این ما هستیم که
یک امتیاز و موقعیت ویــژه را برای معرفی
ایران به جهان از دســت میدهیــم .نباید
فراموش کنیم در شــرایطی که تالشهای
زیادی میشــود تا ایران بــه انزوای جهانی
برود ،نامزدی فیلم «بچههای آســمان» در
لیســت پنج فیلم برگزیده خارجی و کســب
دو جایزه اسکار باعث شد چند میلیون کلمه
مثبت در     باره ایران نوشته ،گفته و بازگو شود
و بارهــا و بارها از ایران و ســینمایاش به
بزرگی یاد شود.

وي افــزود :كتــاب اخبار فــارس حاوي
مجموعه مطالبي است كه از ميانه عصر قاجار
تا حوالي مشــروطه در مــورد ايالت فارس در
روزنامه ها آمده است.
وي ابــراز اميــدواري كرد پژوهشــگران
اخبار كنوني فــارس را نيز بــراي آينده گان
گرد آوري كنند.
دكتر رنجبر اســتاد دانشگاه شــيراز نيز در
اين مراســم به جايگاه پژوهشي مرحوم استاد
صداقت كيش اشاره كرد و گفت :تاريخ محلي
حوزه پژوهش هاي آن مرحوم بود.
وي افزود :تاريخ محلي از قرن سوم درباره
طبقات ،ديــن و ...بوده كه فارس جايگاه ويژه
در نشر و نگارش داشته است.
رنجبر گفت :فارس نامــه ابن بلخي ،هزار
مزار و فارس نامه ناصري از جمله آثار ياد شده
در فارس از قرن پنجم تا قرن  ١٣بوده است.
وي همچنين به تاريخ نگاري محلي نوين و
ويژگي آثار مرحوم صداقت كيش در اين حوزه
اشاره كرد.
رنجبر افــزود :مرحوم صداقــت كيش در
بيش از سه دهه پيش ايشــان با باريك بيني
در مســائل جزئي پژوهش كردند كه اين مهم
از خصوصيــات اصلــي تاريخ نــگاري محلي
نوين است.
در اين مراسم از تعدادي ديگر آثار مكتوب
فرهنگ فــارس رونمايي و از پژوهشــگران
قدرداني شد.

نمایشگاه عکس هنرمندان خنج با حضور
مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس افتتاح شد

نمایشــگاه عکــس گروهی
هنرمندان جــوان خنج به همت
انجمــن فیلم ،عکس و پویانمایی
فــارس در نگارخانــه عکــس
ملــی افتتاح شــد /دکتر مریدی:
نگارخانــه ملی می تواند میزبان و
حامی هنرمندان شهرستانها باشد.
مراســم افتتــاح نمایشــگاه
گروهی عکس خنج در نگارخانه عکس ملی شــیراز با حضور دکتر بهزاد
مریدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس و جمعی از هنرمندان و
اعضا انجمن فیلم ،عکس و پویانمایی فارس در باغ ملی شــیراز برگزار
شــد این نمایشگاه شــامل  ٤٠عکس از  ٧عکاس عضو انجمن خنج با
موضوعات مختلفی از قبیل :حیات وحش ،معماری ،مفهومی و ...اســت
که تا  ١مهر ماه در این نگارخانه در معرض دید عالقه مندان خواهد بود
به گزارش پایگاه اطالع رســانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی فارس ،دکتر بهزاد مریدی در حاشیه افتتاح این نمایشگاه
با اشاره به قابلیت بسیار خوب نگارخانه عکس ملی در خصوص حمایت
از هنرمندان شهرستان گفت :این نمایشگاه گام مثبتی در جهت حمایت
از هنرمندان شــهرهای مختلف اســتان فارس است و پیشنهاد می کنم
هر ١٥روز شاهد نمایشــگاه بخشی از هنرمندان استان پهناور فارس در
این نگارخانه باشیم
گفتنی است نمایشگاه گروهی عکس خنج از  ٢٦تا  ١مهرماه هر روز
از ســاعت  ٩تا  ١٣و  ١٦تا  ٢٠در باغ ملی شــیراز میزبان عالقه مندان
و هنرمندان است.

" با پچ پچه های پاییز " به عصر ترانه رسید

نشســت فصلی عصر ترانه با
عنــوان " با پچپچه هــای پاییز "
به مناسبت روز شعر و ادب فارسی
در تاالر غزل اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان فارس برگزار
شد .در نشست فصلی عصر ترانه
که تحت عنوان " با پچ پچه های
پاییــز " در تاالر غــزل اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس برپا شد ،استاد فیض شریفی به ارایه
سخنرانی پرداخته و در ادامه مریم ذاکری با عنوان اینکه هدف از برگزاری
این نشســت ها حمایت از ترانه سرایان جوان و همچنین هنرمندان استان
فارس اســت از اعضای عصر ترانه برای قرائت ترانه هایشــان دعوت به
عمــل آورد .به گزارش پایگاه اطالع رســانی و روابــط عمومی اداره کل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس ،در این نشســت استاد فیض شریفی به
ارایه سخنرانی با موضوع ترانه های پرتشویش پرداخته و تاکید نمود :ترانه
کالمی اســت که بر روی ریتم موسیقایی می نشیند و با آن ریتم می توان
لغاتی ســازگار با برداشــت از آن ریتم بر روی ضرب آهنگ نشاند و ترانه
ساخت .وی اضافه داشت :ترانه ســاده ترین پل ارتباطی میان خواننده و
مردم اســت و اساسی ترین عنصر آن شــعر می باشد موسیقی در اولویت
بعدی قرار می گیرد و کار تیمی میان آهنگســاز ،ترانه سرا و تنظیم کننده
یکی از ضامن های موفقیت یک موسیقی است.
در ادامه مریم ذاکری به ایراد ســخنرانی در     باره تفاوت های شــعر و
ترانه پرداخته و با عنوان اینکه هدف از برگزاری این نشست ها حمایت از
ترانه ســرایان جوان و همچنین هنرمندان استان فارس است از اعضای
عصر ترانه برای قرائت ترانه هایشان دعوت به عمل آورد.
در بخش دیگری از این مراســم بابک پیرمرادی و گروه سه تار نوازان
به اجرای موسیقی پرداخته و ایمان سیاهپوشان با رونمایی از آلبوم خود به
نام " گریه تعطیله " چند آهنگ از آلبوم را اجرا کرد.
در پایان نشســت فصلی عصر ترانه" با پــچ پچه های پاییز " از چند
آهنگ که به تازگی تولید شــده اســت رونمایی گردید .نشســت عصر
ترانه با همکاری آموزشگاه موســیقی اردیبهشت و موسسه آوای اندیشه
فارس با مجوز رســمی از اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان فارس
برگزار شد.

