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گزارش

گزارشی کوتاه از:

مشــاهير هنــر و ادبيــات هــر كشــور در شــمار
ميــراث گرانســنگ آن ملــت و بازخوانــي و
بازآفرينــي آثارشــان موجــب پويايــي فرهنــگ
و تمــدن اســت .بــه هميــن ســبب ،توليــت
شــمس تبريــزي از ســال  1394برگــزاري
ش هــاي ســاالنه را بــا عنــوان شــمس
همايــ 
و از ســال  1395بــه بعــد ،شــمس و موالنــا
آغــاز كــرد .از ســال ،1396پــس از انعقــاد
تفاهمنامــه بــا پژوهشــگاه علــوم انســاني و
مطالعــات فرهنگــي ،دبيرخانــه علمــي همايــش
را در پژوهشــگاه تشــكيل داد .گــزارش مختصــر
ش هــاي پيشــين بــه شــرح ذيــل اســت:
همايـ 
نخســتين همايــش در مهرمــاه ســال 1394بــا
پيــام تصويــري حضــرت آيــت اهلل عبــداهلل
جــوادي آملــي آغــاز شــد و اســتاداني چــون
نصــراهلل پــور جــوادي ،ناصــر مهــدوي و كريــم
زمانــي ســخنراني كردنــد .علــي جنتــي وزيــر
وقــت فرهنــگ و ارشــاد اســامي ميهمــان ويژه
همايــش ملــي شــمس تبريــزي بــود .در پايــان،

از  216مقالــه ارســال شــده از سراســر كشــور
بــه دبيرخانــه ايــن همايــش  8مقالــه بــه عنوان
مقالــه برتــر و  8مقالــه نيــز بــراي چــاپ در
مجموعــه مقــاالت انتخــاب شــد.
دوميــن همايــش در مهرمــاه  ،1395بــا پيــام
آيــت اهلل حائــري شــيرازي آغــاز شــد .مهمانــان
و ســخنرانان ويــژه ايــن همايــش؛ اســتاد
مصطفي مـــلكيان ،معصومه معـــدن كن و ايرج
شــهبازي ،از ایــران .تحســين فراقي از پاكســتان،
افتخــار عــارف حســين ،رئيــس فرهنگــي اكــو.
خانــم اســين چلبــي از نــوادگان موالنــا ،عدنــان
كارا اســماعيل اوغلــو و ياســمين آك كــوش از
ترکیــه بودنــد.
 200مقالــه از سراســر جهــان و ايــران بــه
دبيرخانــه ايــن همايــش ارســال شــده بــود كــه
 ۸مقالــه برتــر بــه صــورت ســخنراني ارائه شــد.
ســومين همايــش بين المللــي شــمس و موالنا،
مهــر مــاه  1396بــا همــكاري پژوهشــگاه علــوم
انســاني و مطالعــات فرهنگــي و بــا پيــام آقــاي

دكتــر حســن روحانــي ،رئيــس جمهــور محترم
جمهــوري اســامي ايــران ،آغــاز شــد .دكتــر
اشــرف بروجــردي ،معــاون رئيــس جمهــور و
رئيــس ســازمان اســناد و كتابخانــه ملــي ،دكتر
اميــري ،معــاون امــور مجلــس رئيــس جمهــور،
دكتــر ســعداله نصيــري قيــداري ،دبيــركل
كمســيون ملــي يونســكو و دكتــر حســينعلي
قبــادي ،رئيــس پژوهشــگاه علــوم انســاني و
مطالعــات فرهنگــي ســفيران نــروژ ،پاكســتان،
تركيــه و دكتــر عليرضــا دلخــوش ،معــاون
ســفير جمهــوري اســامي ايــران در تركيــه،
مهمانــان ویــژه ايــن همايــش بودنــد.
حــدود  100مقالــه بــه دبيرخانــه ارســال شــده
بــود كــه از ميــان آنهــا  13مقالــه برتــر بــراي
ارائــه و  18مقالــه نيــز بــراي چــاپ در مجموعه
مقــاالت انتخــاب شــد.
چهارميــن همايــش بيــن المللي شــمس و موالنا
در  6و  7شــهريور  1397بــا همــكاري پژوهشــگاه
علــوم انســاني و مطالعــات فرهنگــي برگزار شــد.
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بیمــه "مــا" بــه عنــوان یکــی از حامیــان اصلــی همایــش
بیــن المللــی و جشــنواره ملــی شــمس و موالنــا حضــور
فعــال خواهــد داشــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"  ،چهارمیــن
همایــش علمــی بیــن المللــی و جشــنواره ملــی آئیــن
هــا ،آواهــا و نماهــا بــا عنــوان شــمس و موالنــا هفتــه اول
شــهریور مــاه در شهرســتان خــوی برگــزار خواهــد شــد
و شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" بــه همــراه وزارت علــوم،
تحقیقــات و فناوری  ،کمیســیون ملی یونســکو ،پژوهشــگاه
ســازمان میــراث فرهنگــی و بنیــاد شــمس تبریــزی و موالنا

بــا تولیــت شــمس تبریــزی همــکاری خواهنــد داشــت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،در بخــش بیــن الملــل،
اندیشــمندان داخلــی و خارجــی گــرد هــم آمــده و در
خصــوص عرفــان اســامی و شــخصیت شــمس تبریــزی
بــه بحــث و ارائــه مقــاالت علمــی خواهنــد پرداخــت.
ایــن گــزارش در ادامــه افــزود :جشــنواره ملــی آئینهــا،
آواهــا و نماهــا بصــورت رقابتــی برگزارخواهــد شــد وبنــا بــه
تشــخیص هیــات داوران درهریــک ازبخــش هــا (نمایــش،
موســیقی ســنتی و خوشنویســی)جوائزنقدی بــه منتخبیــن
اهــدا خواهــد شــد.
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دبیر اجرایی تولیت شمس تبریزی:
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جشــنواره بینالمللــی شــمس و موالنــا فعــال شــدند
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دبیــر اجرایــی تولیــت شــمس تبریــزی گفــت :شــش
کمیتــه بــرای پیشــبرد کارهــای اجرایــی چهارمیــن
جشــنواره بینالمللــی شــمس و موالنــا و دو گــروه نیــز
در بخــش آیینهــا ،آواهــا و نماهــا فعــال شــدند.
بــه گــزارش مرکــز اطالعرســانی تولیــت شــمس تبریــزی،
اولیــن نشســت شــورای سیاســتگذاری چهارمیــن
جشــنواره بینالمللــی شــمس و موالنــا بــا حضــور رئیــس
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی و رئیــس اداره میــراث
فرهنگــی شهرســتان خــوی برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن نشســت دبیــر اجرایــی تولیــت شــمس
تبریــزی بــا تشــریح جزئیــات کارهــای اجرایــی چهارمیــن
جشــنواره بینالمللــی شــمس و موالنــا اظهــار داشــت:
جهــت پیشــبرد ســریع کارهــای اجرایــی جشــنواره
بینالمللــی شــمس و موالنــا ،شــش کمیتــه ازجملــه
کمیتــه برگــزاری همایــش ملــی ،کمیتــه برگــزاری
جشــنواره ،کمیتــه تشــریفات ،کمیتــه روابــط بینالملــل،
کمیتــه دبیرخانــه و کمیتــه اخبــار و اطالعرســانی
فعالشــده اســت و نیــز دو گــروه نــدر بخــش آیینهــا
،آواهــا و نماهــا فعــال هســتند.
رضــا جعفــر پــور افــزود :شــورای سیاســتگذاری بــا
ترکیبــی از مدیــران کمیتــه  ،رئیــس اداره میــراث فرهنگــی
و رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی تشکیلشــده و
قــرار اســت ایــن شــورا هــر هفتــه یکبــار تــا شــهریورماه
برگزارشــده و گزارشهــا و پیشــنهادات جمعبنــدی
شــوند.
وی بیــان کــرد :امســال بســیاری از کارهــا و برنامههــای
همایــش شــمس و موالنــا ازجملــه داوری مقــاالت و
طراحــی ســایت بــر عهــده پژوهشــگاه علــوم انســانی

کشــور اســت و در همایــش امســال دانشــگاه الزهــرا و نیــز
وزارت علــوم از طریــق پایــگاه اســتنادی جهــان اســام
پــایکار آمدنــد و ســعی شــده تدابیــر الزم جهــت جــذب
اسپانســر و حمایــت کنندههــای مالــی انجــام شــود و
همچنیــن قــرار اســت بیمــه "مــا" نیــز ســاپورت مالــی الزم
از ایــن همایــش را داشــته باشــد.
دبیــر اجرایــی تولیــت شــمس تبریــزی تصریــح کــرد:
در  16تیرمــاه نشســتی در پژوهشــگاه علــوم انســانی بــا
حضــور اعضــای هیئتمدیــره برگــزار خواهــد شــد و در
حاشــیه ایــن نشســت ،برنامــه کنفرانــس خبــری و جلســه
کمیتــه علمــی کــه در آن دو نفــر از شهرســتان خــوی
حضــور دارنــد ،تشــکیل خواهــد شــد.
وی افــزود :در همایــش علمــی بینالمللــی کــه دبیرخانــه
علمــی آن بــر عهــده پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات
فرهنگــی کشــور اســت اندیشــمندان داخلــی و خارجــی
گــرد هــم میآینــد و در  12موضــوع و محــور در خصــوص
عرفــان اســامی و شــخصیت شــمس تبریــزی بــه بحــث و
ارائــه مقــاالت علمــی خواهنــد پرداخــت و همچنیــن تمــام
فعالیتهــای علمــی در شهرســتان خــوی بــر عهــده خانــه
دانــش و فرهنــگ زریــاب اســت.
جعفــر پــور خاطرنشــان کــرد :بــرای کمــک بــه اقتصــاد
شهرســتان و جــذب گردشــگر داخلــی و خارجــی ،در
دبیرخانــه اجرایــی همایــش و جشــنواره ،واحــدی بــا
مســئولیت تورهــای گردشــگری نیــز فعالشــده اســت تــا
بــرای جــذب گردشــگران فعالیــت نماینــد و در خصــوص
اســکان و پذیرایــی آژانــس مســافربری بنفشــه اعــام
آمادگــی کــرده اســت.
وی افــزود :از روز پنجــم شــهریور افتتاحیــه جشــنواره

آغــاز میشــود و مهمانــان از طریــق پروازهــای فــرودگاه
خــوی وارد ایــن شهرســتان خواهنــد شــد و ســعی خواهــد
شــد تــا هشــتم شــهریور کــه اختتامیــه همایــش خواهــد
بــود ،پروازهــای فــرودگاه خــوی یــک پــرواز افزایــش پیــدا
کنــد.
دبیــر اجرایــی تولیــت شــمس تبریــزی گفــت :همچنیــن
در ایــن چنــد روز یــک نشســت اقتصــادی بــرای معرفــی
ظرفیتهــای ســرمایهگذاری شهرســتان خــوی بــا
میزبانــی دانشــگاه آزاد اســامی برگزارشــده و صبحهــا،
همایــش علمــی نیــز در مجتمــع فرهنگــی ارشــاد برگــزار
خواهــد شــد و بعدازظهرهــا ،برنامههــا در اختیــار تورهــای
گردشــگری خواهــد بــود
در ادامــه ایــن نشســت عزیــز میرزایــی ،رئیــس اداره
میــراث فرهنگــی خــوی ،بــا ابــراز خرســندی از اجــرای
برنامههــای متنــوع در ایــام همایــش اظهــار داشــت:
برنامههــای ارائهشــده بســیار جامــع بودنــد و مــا
میتوانیــم در کنــار ایــن برنامههــا ،یــک برنامــه هــم
بــه اجــرای برنامــه شــبهای مــوزه در محــل مــوزه
ایــن شهرســتان اختصــاص دهیــم و نیــز بــرای بهبــود
اطالعرســانی ایــن همایــش اداره میــراث خــوی بــرای
بهتریــن خبــر ،برتریــن عکــس و فیلــم جوایــزی را در نظــر
خواهــد گرفــت.
پیمــان تابــان فــر ،رئیــس اداره ارشــاد خــوی نیــز بیــان
کــرد :اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی خــوی بــا تمامــی
تمهیــدات الزم آمــاده همــکاری جهــت برگــزاری بهتــر
ایــن همایــش بــزرگ اســت و تــا زمــان برگــزاری همایــش
ســعی خواهیــم کــرد تمامــی نواقصــات ســالن اداره ارشــاد
اســامی ایــن شهرســتان را برطــرف کنیــم.

ویژه نامه الکترونیکی بیمه "ما"
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چهارمیــن همایــش بیــن المللــی شــمس و موالنــا بــا حمایــت
شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" و بــا حضــور وزیــر فرهنــگ و
ارشــاد اســامی ایــران ،در بــارگاه شــمس تبریــزی آغــاز بــه
کار کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ،در ایــن همایــش کــه
ســیدعباس صالحــی وزیــر ارشــاد  ،محمدمهــدی شــهریاری
اســتاندار آذربایجانغربــی ،کریســتو اســتفانوف پولنداکــوف
ســفیر بلغارســتان ،علیاصغــر شعردوســت ســفیر ســابق ایــران
در قرقیزســتان ،قطبالدیــن صادقــی اســتاد ممتــاز تئاتــر
کشــور ،محمــود ارول قیلیــچ موالنــا شــناس تــرک ،شــهرام
پزوکــی اســتاد عرفــان دانشــگاهتهران ،محمــد منــور موالنــا
شــناس از پاکســتان ،عوضبیــک عبدالــرزاق اوف ســفیر
قرقیزســتان حضــور داشــتند  11مقالــه برتــر از میــان 100
مقالــه ارســالی بــه دبیرخانــه علمــی ایــن همایــش بــرای ارائــه
انتخــاب شــد کــه در طــول  2روز برگــزاری آن ارائــه میشــود.
بــر اســاس ایــن گــزارش ســیدعباس صالحــی وزیــر فرهنــگ و
ارشــاد اســامی ایــران در آییــن افتتــاح همایــش بیــن المللــی
شــمس و موالنــا گفــت" :جایــزه ملــی شــمس و موالنــا" در
همایــش هــای آتــی شــمس تبریــزی بــا هــدف شناســاندن

ایــن مفاخــر تاریــخ فرهنــگ و ادب ،بــه پژوهشــگران ایــن
عرصــه اختصــاص پیــدا خواهــد کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن بــارگاه محــل اســتقرار آرامــگاه
شــخصیتی اســت کــه توانســت شــعله ای را برافــروزد و جــان
مولــوی را شــعله ور کنــد ،بیــان کــرد :جهــان و تاریــخ در
نتیجــه ایــن تحــول مولــوی دچــار تغییــر شــدو ایــن تاثیــر
نشــانگر اخگــر کمیــاب شــمس تبریــزی اســت.
در ادامــه احســان همتــی مدیــر بیمــه هــای اتکایــی و امــور
بیــن الملــل بیمــه "مــا" بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه شــمس
تبریــزی دفتــری بــی آغــاز و بــی پایــان مــی باشــد ،افــزود:
حمایــت بیمــه "مــا" از چهارمیــن همایــش بیــن المللــی
شــمس و موالنــا  ،مایــه مباهــات اســت وافتخــار مــی کنیــم
کــه بخــش خصوصــی صنعــت بیمــه شایســتگی وتوانمنــدی
الزم بــرای حمایــت از مشــاهیر و ارائــه انــواع بیمــه نامــه هــا
در کلیــه عرصــه هــا را دارد
وی پــس از معرفــی صنعــت بیمــه ج.ا.ا بــه مهمانــان خارجــی،
بــه توانمنــدی شــرکت بیمــه "ما" بخصــوص در شــرایط تحریم
و پــس از آن اشــاره و اقدامــات انجــام شــده ایــن شــرکت در
حــوزه هــای مختلــف را بیــان کــرد.

اخبار

آئیــن رونمایــی از پوســترهای همایــش بیــن المللــی
و جشــنواره ملــی شــمس و موالنــا بــا حضــور نماینــده
مــردم اســتان آذربایجــان غربــی در مجلــس شــورای
اســامی ،فرمانــدار شهرســتان خــوی ،مدیــر کل امــور
اجتماعــی اســتانداری و ســایر اعضــای هیئــت مدیــره
تولیــت شــمس تبریــزی برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"  ،در این مراســم
 ،عابــدی معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان
خــوی بــا بیــان اینکــه شــهریور مــاه امســال ایــن
شهرســتان بــا برگــزاری دو رخــداد بــزرگ فرهنگــی و
علمــی میزبــان نــام آوران عرصــه علــم و هنــر خواهــد
بــود ،تصریــح کــرد :چهارمیــن همایــش علمــی بیــن
المللــی و جشــنواره ملــی آئیــن هــا ،آواهــا و نماهــا بــا
عنــوان شــمس و موالنــا هفتــه اول شــهریور مــاه در
شهرســتان خــوی برگــزار شــد.

وی افــزود :از آنجائــی کــه در تقویــم کشــورمان هفــت
مهرمــاه بــه نــام روز ملــی شــمس تبریــزی نامگــذاری
شــده و تقــارن ایــن روز در ســنوات گذشــته بــا مــاه
محــرم مالحضــات بــه حــق و خــاص خــود را در اجــرای
برنامــه هــای شــاد و مفــرح بــرای مهمانــان داخلــی
و خارجــی داشــته اســت ،امســال بــا تصمیــم هیئــت
مدیــره تولیــت شــمس تبریــزی مقــرر شــد تــا ایــن
برنامههــا در فاصلــه زمانــی عیــد قربــان تــا عیــد غدیــر
برگــزار شــود.
وی افــزود :رونمایــی از کتابهــای مختلــف در حــوزه
شــمس تبریــزی و مولــوی و مــردم شناســی و برگــزاری
کارگاههــای خوانــش ســینمایی اشــعار موالنــا و مــردم
شناســی خــوی از برنامــه هــای جنبــی ایــن همایــش
بــود.

ویژه نامه الکترونیکی بیمه "ما"

آئین رونمایی از پوسترهای همایش بین المللی وجشنواره ملی شمس و موالنا
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اختتامیــه چهارمیــن همایــش بیــن المللی شــمس و موالنا
بــا حضــور ســفرا و گردشــگران داخلــی و خارجــی در مــزار
شــمس برگزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" همایــش بیــن
المللــی شــمس تبریــزی با حضــور معــاون رئیــس جمهور
و رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری ودوســتداران عرفــان وادب ایــران اســامی و
اندیشــمندان حــوزه ادبیــات وعرفــان بــه کار خــود پایــان
داد.
رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری بــا اشــاره بــه اینکــه کشــورهای همســایه بــا
مزیتهــای انــدک گردشــگری درآمدزایــی چشــمگیری
دارنــد ،بیــان کــرد« :ایــران جــزو  10کشــور دارای
پتانســیلهای ارزشــمند گردشــگری بــه شــمار مــیرود
و بــا برخــورداری از تمــدن کهــن و جاذبههــای طبیعــی
و تاریخــی میتوانــد گردشــگران فراوانــی را بــه خــود
فرابخوانــد».
وی بــا اشــاره بــه اینکــه گردشــگری دارای ابعــاد اقتصادی،
اجتماعــی و فرهنگــی اســت ،گفــت :گردشــگری در بعــد
اقتصــادی باعــث ارزآوری و ایجــاد تحــرک در بخشهــای
اقتصــادی و صنعتــی میشــود و قابلیــت معرفــی فرهنــگ
غنــی کشــور بــه گردشــگران جهانــی را داراســت و
گردشــگران پــس از بازگشــت از ایــران بهعنــوان ســفیران
فرهنگــی آدابورســوم کشــور را بــه جهانیــان معرفــی می
کنند
الزم بــه ذکــر اســت در پایــان مراســم ســید تقــی کبیــری
نماینــده مــردم آذربایجــان غربــی در مجلــس شــورای
اســامی از حضــور بیمــه "مــا" در همایــش شــمس
تبریــزی و حمایــت ایــن شــرکت از مشاهیرکشــور تجلیــل
و قدردانــی کــرد.

وی خاطرنشــان کــرد :چنــد ســالی اســت بــا برنامهریزی به
جــا و مدبرانــه تولیــت آرامــگاه شــمس تبریــزی و همکاری
شایســته پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و
حمایــت همــه جانبــه شــرکت هایــی همچــون بیمــه "مــا"
 ،وجهــه علمــی همایــش بیــن المللــی شــمس و موالنــا بر
دیگــر وجــوه آن برتــری داشــته اســت.
بیمــه "مــا" بــا دایــر کــردن غرفه در جشــنواره ملی شــمس
و موالنــا و حضــور کارشناســان فنی شــعب ارومیــه و تبریز
بــه معرفــی و مشــاوره خدمات بیمــه ای پرداختنــد و انواع
محصــوالت و خدمــات بیمــه گــری را بــرای آحــاد جامعــه
معرفــی و مشــخصات و پوشــش هــای مــورد نیــاز بیمه ای
را معرفــی کردند.
همچنیــن گفتنــی اســت همایــش بیــن المللــی شــمس و
موالنــا بمــدت  ۳روز در محــل مــزار شــمس تبریــزی در
دو بخــش علمــی و جشــنواره ای برگــزار شــد کــه وزیــر
فرهنــگ و ارشــاد اســامی در مراســم افتتاحیــه و معــاون
رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی نیز در
اختتامیــه از ســخنرانان ویــژه ایــن مراســم بودنــد .

ویژه نامه الکترونیکی بیمه "ما"

اخبار
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ویژه نامه الکترونیکی بیمه "ما"

کارگروه ها

گالری تصاویر
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گالری تصاویر

ویژه نامه الکتر.ونیکی بیمه "ما"

گالری تصویر چهارمین همایش بین المللی
شمس و موالنا
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ویژه نامه الکتر.ونیکی بیمه "ما"

گالری تصاویر
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