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مالقات و دیدار با دوستان و برادران ،موجب صفای دل و نورانیّت آن می گردد
مدت زمانی كوتاه انجام پذیرد.
و سبب شكوفایی عقل و درایت خواهد گشت ،گرچه در ّ
امام جواد (ع)

صاف همراه با وزش باد دربعدازظهر افزایش ابر

"پنجاه سالگى" به مناسبت مرورى بر نيم قرن فعاليت فرهنگى و هنرى حسن مشكين فام
()١٣٤٨-١٣٩٨
با برگزارى نمايشگاه هاى متعدد از تجربيات و دوره هاى مختلف كارى در زمينه فعاليت  هاى فرهنگى و هنرى (طراحى ،نقاشى ،عكاسى ،پژوهش و)....
 نمايشگاه اول ،آثار دهه ١٣٥٠()١٣٤٨-١٣٥٨
اين نمايشگاه شامل ارائه كارها و تجربيات اوليه هنرمند است
كه پايه و اساس و ساختار كارهاى بعدى او را تشكيل مي   دهد.
البته اعالم تاريخ معين براى فعاليت  هاى يك هنرمند بســى
دشوار است ،زيرا وجود چنين خصائصى و انگيزه هاى اوليه مسلما
داراى ريشه هاى عميق تر و زمان پيشينه ترى است .جوهره  اى
اســت كه بايد به نوعى در وجود او نهادينه شده باشد ،كه براى
خود هنرمند هم به سال  ها قبل و از اوان كودكى ،يعنى از اوائل
دهه ١٣٤٠و حضور در محفل هنرى زنده ياد اســتاد حاج حبيب
مشكين فام (پدر هنرمند) ،حجار و خوشنويس برجسته شيرازى
و جمــع ياران هنرمند و فرهيخته ايشــان از جملــه :حجاران،
خوشنويســان ،شعرا ،معماران و ديگر شــخصيت  هاى برجسته
زمانه برمى گــردد ،و بعد با حضور در محافل گوناگون فرهنگى
و هنرى ادامه مى يابد كه البته ســرانجام به انتخاب نقاشــى،
بــه عنــوان راه اصلى و در كنــار آن ،عكاســى و پژوهش و...
به عنوان كارهاى جنبى ابعاد گسترده   ترى پيدا مى كند.
اكنون بــراى توجــه و درك بهتــر از وقايــع و اتفاقات با
تقســيم   بندى اين مدت فعاليت ( پنجاه ســال) بــه پنج دوره
(پنج دهه) ،در قالب نمايشــگاه هاى مختلف ،اين كارنامه مورد
بازبينى و ارزيابى عالقمندان قرار خواهد گرفت.
اكنون با نگاهى گذرا به آثار ارائه شده در نمايشگاه اول يعنى
دهه پنجاه ( )١٣٤٨-١٣٥٨سرفصل هاى زير مشاهده مى گردد:
 -١شــروع فعاليت  هاى هنرى در زمينه هنر تئاتر با شركت
در كالس  هاى آموزشــى اين رشته و دريافت ديپلم بازيگرى در

سال  ١٣٤٩و شركت در اجراى چند نمايشنامه همراه با استادان
و پيشكسوتان شيرازى هنر تئاتر و سينماى امروز ايران و سپس
گرايش به نقاشى و شــكل گيرى پايه هاى هنرى آينده در اين
رشــته با بهره گيرى از كالس  هاى استادانى چون غالمحسين
صابر و جمشيد كريمى.
 -٢ارتباط و حضور در محافل گوناگون فرهنگى (موســيقى،
سينما ،ادبيات و )...
 -٣سفر به فرانسه و تحصيل در مدرسه هنرهاى زيبا در شهر
"بزانســون "و"مدرسه هنرهاى زيباى پاريس" در رشته طراحى
و نقاشــى "و سفر به چند كشور اروپايى براى مشاهده موزه ها و

در جلسه انجمن کتابخانه   های عمومی استان تأکید شد؛

اتمام و بهره برداری پروژه   های کتابخانه ای با پیشرفت بیش از  75درصد در فارس
دومین جلســه انجمن کتابخانه های عمومی استان فارس
به ریاست معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری فارس
تشکیل شد.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه   های عمومی
اســتان فارس ،دومین جلســه انجمن کتابخانه   های عمومی
اســتان فارس به ریاســت ســید احمد احمدی زاده ،معاون
سیاسی اجتماعی استانداری و با حضور کیوان نیازی ،مدیرکل
امور اجتماعی و امیرحســین جمشــیدی ،مدیرکل دفتر فنی
استانداری ،روح ا ...منوچهری ،مدیرکل کتابخانه   های عمومی
فارس و دیگر اعضای حقیقی و حقوقی انجمن برگزار شد.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در این
نشســت با اشاره به پیشــرفت حوزه فرهنگ و کتابخانه   های
عمومی در دولت تدبیر و امید عنوان کرد :تمامی شاخص   های
کتابخانه ای در استان فارس در هفت ساله دولت تدبیر و امید
رشد قابل توجهی داشته و این در شرایطی که کشور دچار تحریم
و مشــکالت اقتصادی است اقدامی ارزشــمند و نشان دهنده
اهمیت این حوزه در دیدگاه مسئوالن است.
او بــا تأکید بر اینکه قفســه کتابخانه   هــا باید از کتاب پر
شود ،گفت :کتابخانه   ها در توسعه عمومی جامعه نقش اساسی
دارند .کتابخوانی ارتباط مســتقیم با کاهش جرائم دارد ،هرجا
کتابخوانی رواج دارد بزهکاری کمتر است.
سید احمد احمدی زاده بر لزوم اتمام پروژه   های کتابخانه ای
در فــارس و ایجاد کتابخانه در شــهرهای فاقد کتابخانه   ها
استان تاکید و اضافه کرد :از طریق فرمانداری   ها در استان باید
پیگیری شود تا پروژه   های کتابخانه   ها که بیش از  ۷۵درصد
پیشرفت دارند ،هرچه سریع تر اتمام و به بهره برداری برسند؛
این موضوع باید در کمیته برنامه ریزی شهرســتان و اســتان
ایســنا :مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
استان فارس با بیان اینکه بخشهای گردشگری و حمل و نقل
هوایی از شیوع کروناویروس آســیب جدی دیده است ،جبران
زیانهای سنگین وارده را با تعریف سرفصلهای جدید و توسعه
همکاریها امکان پذیر دانست.
مصیب امیــری در دیدار با مدیــرکل هواپیمایی جمهوری
اســامی ایران در فارس با اشــاره به ظرفیتهای بیشــمار،
شخصیتهای مشهور و همچنین آثار فاخر فرهنگی و تاریخی
این اســتان در حوزه گردشــگری و میراثفرهنگی ،فارس را
ایرانی کوچک با تنوع آب و هوایی بینظیر معرفی کرد و اظهار
داشت :این استان در حوزه صنایعدستی نیز ظرفیتهای فراوانی
برای ارزآوری و درآمدزایی دارد.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی
فارس ،امیری حضور  ۵میلیون گردشــگر داخلی و خارجی طی
یک سال در اســتان فارس را ظرفیتی مناسب برای این استان
دانست و گفت :ویژگی منحصر بهفرد فارس ،وجود ظرفیتهای
گردشــگری مذهبی در کنار اماکن گردشگری فرهنگیتاریخی
اســت که پتانسیلهای گردشگری سالمت نیز چند سالی است
به این ظرفیتها افزود ه شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی گردشــگری و صنایعدستی فارس
با اشاره به توسعه زیرســاختهای اقامتی در استان ،بیان کرد:
یکی از ملزومات توسعه بخش گردشگری ،تأمین استانداردهای
مرتبط با مباحث اقامتی است.
امیری افزود :تا ســال  ۹۲اســتان فارس دارای  ۶۵هتل و
هتلآپارتمــان بود که اکنــون این رقم بــه  ۱۰۵واحد اقامتی
رسیده است.
او با بیان اینکه در طول این مدت  ۱۵۰اقامتگاه بومگردی به

دنبال شود تا مطالبه بحق مردم را پاسخ دهیم.
معاون سیاســی ،امنیتی اســتانداری فارس با بیان اینکه
ساخت کتابخانه مرکزی شــیراز موضوع مهم و مطالبه مردم
است و استانداری فارس نیز برای به نتیجه رسیدن آن تالش
کــرد ،گفت :پیگیری   هــای الزم برای کلنگ زنی و شــروع
ساخت کتابخانه مرکزی شیراز و کتابخانه شهر صدرا دو پروژه
مهم کتابخانه   ها انجام شود.

گذشته و فعالیت   های این مجموعه در ایام شیوع بیماری کرونا
گفت :ایجاد کتابخانه در شهرهای فاقد کتابخانه ،طرحی است
که در چند ســال گذشــته با جدیت دنبال شده است .در این
خصوص با فرمانداری   ها ،شهرداری   ها و دستگاه   های دولتی
در شهرســتان   ها مکاتبه و رایزنی شده است .خوشبختانه در
هفته دولت کتابخانه شهر قره بالغ افتتاح شد و کتابخانه شهر
بابامنیر و مبارک آباد نیز به زودی به بهره برداری می رسند.

او اضافــه کرد :در حــوزه کتاب و کتابخوانــی پراکندگی
تصمیــم گیری وجود دارد و مردم و خیرین ســرگردانند؛ این
باید متمرکز شود.
احمدی زاده نقش خیرین در راه توســعه فارس را بســیار
پررنــگ دانســت و اضافه کرد :کتابخانه   هــا در زمینه جذب
خیرین برنامه ریزی اساسی انجام دهند.
مدیرکل کتابخانه   های عمومی اســتان فارس نیز در این
نشست با اشاره به اقدامات کتابخانه   های عمومی در چند سال

زمین کتابخانه مرکزی شیراز در مرحله واگذاری
است
منوچهری با عنوان اینکه زمین کتابخانه مرکزی شــیراز
تعییــن و تصویب شــده و در مرحله واگذاری اســت ،گفت:
مطالعات زمین نیز در ســازمان راه و شهرسازی انجام شده و
مشاور طرح انتخاب شده است .همچنین برای ساخت کتابخانه
شــهر صدرا با شــرکت عمران صدرا به نتیجه رســیده ایم.
پروژه ای هم بــرای افتتاح کتابخانه در فاز دوم شــهر صدرا

مدیرکل میراثفرهنگی فارس:

جبران زیانهای شیوع کرونا
با تعریف سرفصلهای جدید ممکن است

ظرفیتهای اقامتی استان افزوده شده است ،گفت :اقامتگاههای
بومگردی جاذبه قابلتوجه برای جذب گردشگر داخلی و خارجی
است و به همین دلیل تا پایان سال  ۲۰مرکز بومگردی دیگر به
ظرفیتهای استان اضافه خواهیم کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی فارس
بــا بیان اینکه بحــران کرونا عامل مشــترک ایجاد بحران در
حوزه گردشــگری و حملونقل اســت ،عنوان کــرد :میتوان
بــا تعریــف ســرفصلهای مشــترک توســعهمحور در حوزه
حملونقل و گردشــگری زیانهای متأثر از بروز این بحران را
به حداقل رساند.
امیری مطالعات هدفمند ادارهکل استان در حوزه گردشگری

را دادههایــی قابلتوجــه بــرای توســعه حملونقــل هوایی
با محوریت شــهر شــیراز دانســت و گفت :آمارهای ما نشان
میدهد که در زمان اوج گردشــگری ،تقاضای بیشــتری برای
تهیه بلیت بوده است.
امیــری «هما» در فارس را ایرالین قابــل اعتماد ،باتجربه
و مورد اقبــال عمومی برای هموطنان خوانــد و با بیان اینکه
ظرفیتهای حملونقل این شــرکت در فرودگاههای اســتان
میتواند محور توســعه گردشگری در فارس باشد ،عنوان کرد:
لوگوی هما وجه اشــتراک ادراکی عالقهمندان به گردشگری
و میراثفرهنگی با این شــرکت اســت .مرغ نقش بســته بر
هواپیماهای هما یکی از سرســتونهای تخت جمشید است و

در دست پیگیری است.
روح ا ...منوچهری با اعالم اینکه روستای قالت به زودی
صاحب کتابخانه خواهد شــد ،خاطرنشــان کرد :سه کتابخانه
عمومی قالت ،دشت رزم ممسنی و عالمرودشت رو به اتمام
اســت و با قول اداره کل فرهنگ و ارشــاد تا هفته آینده به
کتابخانه   ها واگذار می شوند.
منوچهری با انتقاد از عدم همکاری برخی از مســئوالن با
حوزه کتابخانه   ها تصریح کرد :در شهرستان   های مهر و المرد
علی رغم تاکید استانداری ،بودجه ای برای تکمیل کتابخانه   ها
نگذاشتند ،با این وجود ،کتابخانه وراوی با بنیاد برکت تکمیل
شــد .درصد همکاری شــهرداری   ها در اســتان کم اســت.
مدیرکل کتابخانه   های عمومی به برگزاری جلسه با مجمع
عالی خیریــن با موضوع کتابخانه   ها اشــاره کرد و گفت :در
این نشست طرحی برای ارائه خدمات به روستاهای فارس در
قالب کتابخانه سیار بررسی شده است .همچنین جلسه بررسی
آسیب شناسی سرانه مطالعه استان با هیات اندیشه ورز استان
برگزار شد و در حال شروع پروژه ای تحقیقاتی هستیم.
رئیس دبیرخانــه انجمن کتابخانه   های عمومی اســتان
فارس در ادامه به آمارهای کتابخانه   ها در اســتان اشاره کرد
و گفت :تعداد کتابخانه   های اســتان فــارس در دولت تدبیر
و امیــد  ۳۰درصد افزایش داشــته ،همچنین میزان عضویت
 26درصــد ،منابــع کتابخانه  ۳۷درصد و در حــوزه زیربنا
 ۱۵درصد رشد داشتیم؛ هرچند هنوز تا رسیدن به حد مطلوب
بسیار فاصله داریم.
گفتنــی اســت در ادامــه این دیــدار آخریــن وضعیت
پروژه   های در دســت ساخت کتابخانه   های عمومی در استان
بررسی شد.
این لوگو ناخودآگاه این ایرالین ملی را با حوزه گردشــگری و
میراثفرهنگی پیوند میزند.
او گفت :امیدوارم با پشــت سر گذاشــتن بحران کرونا و با
توســعه همکاریهای هواپیمایی هما در فارس شــاهد توسعه
بیشاز پیش صنعت گردشگری و صنایعدستی در فارس باشیم.
ســید حمیدرضا رضویعلوی ،مدیرکل هواپیمایی جمهوری
اســامی ایران در فارس نیز در این دیدار با استقبال از توسعه
همکاریهای مشــترک با ادارهکل اســتان ،بیــان کرد :هما
برنامههای توسعهمحور بسیاری برای استان فارس دارد.
او با اشــاره به برنامهریزی برای تحقق صادرات غیرنفتی از
مبدأ شیراز به خارج از کشــور گفت :با حمایت استاندار فارس،
اتــاق بازرگانی و تالشهای بخش خصوصی از ابتدای ســال
جاری تاکنون بیش از  ۸۰۰تن کارگو از شــیراز به کویت ارسال
شده است.
رضویعلــوی با اشــاره به جوان بودن نــاوگان هواپیمایی
جمهوری اســامی ایران بیــان کرد :در حــال حاضر ناوگان
مدرن و جوان  ATRبســیاری از فرودگاههای کشور را فعال
کرده است.
مدیــرکل هواپیمایی جمهوری اســامی ایران در فارس به
ظرفیتهای گردشــگری موجود در این اســتان اشاره کرد و با
بیان اینکه شــیراز بهعنوان ســومین حرم اهلبیت و پایتخت
فرهنگی ایران میتواند در حوزه گردشــگری داخلی و خارجی
درآمدهای اســتان را بیشاز پیش افزایش دهد ،افزود :بحران
کرونا بخشهایی از برنامهریــزی صنعت هوایی را تحت تأثیر
خود قرار داده ،اما نیروی انسانی متعهد و متخصص هما تاکنون
توانسته اســت بخشــی از معضالت این بحران و تحریمهای
ظالمانه غرب علیه کشورمان را مرتفع سازد.

آثار هنرمندان بزرگ.
 - ٤بازگشــت به ايران و شروع به آموزش نقاشى در گالرى
" اريتره"و كالس هاى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان
و ادامه فعاليت  هاى جدى تر در زمينه هنر نقاشى.
در اين نمايشــگاه اولين نمونه هاى آثــار هنرمند كه بيانگر
ديدگاه و برخورد آكادميك و نوع و روش شكل گيرى پايه هاى
آينده هنر اوست به نمايش گذاشته شده است.
الزم به ذكر اســت كه همزمان و دركنار تمامى آثارى كه در
نمايشگاه  هاى متعدد مربوط به دهه هاى بعدى عرضه خواهد گرديد،
يك بخش ثابت فروش آثار هنرمند نيز دائر خواهد بود كه عوايد
آن صــرف ادامه فعاليت  هاى پژوهشــى و هنرى و به   خصوص
مخارج ،جهــت بازماندن درهاى موزه هنرمشــكين فام خواهد
گرديد كه بدون هيچ كمكى و باهزينه شــخصى طى  ١٧سال
گذشته اداره مى گردد.
توجه :به علت وضعيت خاص موجود (مســئله ويروس كرونا)
و رعايت پروتكل هاى بهداشــتى ،مراســم ويژه گشايش برگزار
نخواهد گرديد و عالقمندان مى توانند از تاريخ شنبه  ٢٩شهريور
 ١٣٩٩از ســاعت  ٤تــا  ٨بعدازظهر در روزهــاى هفته اقدام به
بازديد نمايند.
نمايشــگاه به مدت ٢هفته (تا  ١٥مهر ) ادامه خواهد داشت و
روزهاى جمعه تعطيل خواهد بود.
نگارخانه هنر معاصر :خيابان معدل غربى ،حدفاصل فلسطين
و مالصدرا ،شماره  ،٢٢٢تلفن ٣٢٣٠٩١١١
جهت آشنايى و اطالع از ســاير فعاليت  هاى ما مي  توانيد به
صفحه اينستاگرام  hmeshkinfamمراجعه نماييد.

برگزیدگان نخستین جایزه کتاب سال
فارس معرفی میشوند

آیین معرفی برگزیدگان نخســتین جایزه کتاب سال استان
فارس هفته آینده برگزار خواهد شد.
بــه گزارش خبرنگار مهر ،معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اســامی فارس ظهر چهارشنبه در جمع
خبرنگاران ،گفت :نویســندگی و بیان اندیشــهها از یک سو و
از سوی دیگر کتابخوانی ،آشنایی مردم را با اندیشهها و دانشها
بیشــتر خواهد کرد و این امر رشد فرهنگی ،اجتماعی ،علمی و
ادبی را برای آنان به دنبال خواهد داشت.
مهدی امیدبخش ،ادامه داد :فرهنگ و ارشــاد اســامی در
راستای فرهنگســازی کتاب و کتابخوانی ،وظیفه نهادی خود
میداند تا با شناســاندن کتابها و نویسندگان به مردم ،این امر
را بیش از پیش رشد و گسترش دهد .با این دیدگاه جایزه کتاب
سال را برای شناســاندن بهترین کتابها برای نخستین بار در
فارس آغاز کردیم.
معاون فرهنگــی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اســامی فارس بیان کرد :امسال و در نخســتین دوره جایزه
کتاب ســال ،در بخش پژوهشی  ،۱۴۲در بخش داستان ،۱۴۸
در بخش شــعر  ،۲۷۲در بخش کودک و نوجوان  ،۵۴در بخش
مذهبی  ،۶۳در بخش روانشناســی  ،۶۸در بخش تاریخ  ،۷۱در
بخش جغرافیا  ،۳۸در بخش پزشکی  ۳۲و در بخش علوم پایه
 ۲۳۱اثر به دبیرخانه فرستاده شد.
وی افزود :دبیرخانه این جایزه که امسال نخستین دوره خود
را برگزار مینماید ۱۱۱۹ ،کتاب دریافتی را مورد بررســی قرار
داده است و پس از داوری ،در آیین پایانی این جایزه برگزیدگان
شناخته خواهند شد.

درخشش نمایش «حلزون بود و آکواریوم»
از شیراز در جشنواره «تئاتر مان»

تئاتــر «حلزون بــود و آکواریوم» در میــان  ۳اثر برگزیده
جشنواره ملی تئاتر آپارتمانی در قرنطینه (تئاتر مان) قرار گرفت.
به گــزارش خبرنگار مهر ،تئاتر «حلزون بــود و آکواریوم»
به نویســندگی و کارگردانی مســعود احمدی با بازی شــیما
پورســهم الدین ،غزال رفیعی و مهرداد ســهامی پیرامون یک
رویداد تئاتری است.
در خالصه این تئاتر آمده اســت« :در دوران کرونا گروهی
نمایشی تصمیم میگیرد تمرینات خود را شروع کند .کارگردان
نمایش به علت مبتال شــدن به کرونا خود را داخل محفظهای
شیشــهای حبس کرده است و در همان خانه به همراه همسر و
دیگر بازیگر اثر به تمرین دوباره نمایش میپردازند اما در همین
حین حقایقی از گذشته این  ۳نفر بیان میشود».
مســعود احمــدی ،کارگــردان تئاتــر «حلــزون بــود و
آکواریــوم» بــه خبرنــگار مهر دربــاره این نمایــش ،گفت:
بــه نظر مــن تئاتــر آپارتمانــی یعنــی جایی که مــرز بین
زندگــی شــخصی و زندگــی هنــری از بیــن مــیرود.
وی ،اضافه کرد :با وجود اینکه اکثر هنرمندان ،آنقدر غرق در
ایدهها و افکار هنری خود هستند که حتی آثار خلق شده خود را
مانند فرزندانشــان میدانند و به همان میزان به آن وابستگی و
عالقه دارند اما وقتی در فضای خانه و آپارتمان خود ،دســت به
اجرا میزنند انگار که الیههای دیگری از خود نیز از ال به الی
ایدهها و ساختهها بیرون می آیند.
به گفته احمدی ،شــاید یک جور اعتماد به نفس به هنرمند
داده میشود که میتواند بدون تمام واسطهها خود را در مقابل
مخاطب قرار دهد.

