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ویژه نامه الکترونیکی بیمه "ما"

گزارش

مشــاهیر هنــر و ادبیــات هــر کشــور در شــمار 
ــي و  ــت و  بازخوان ــنگ آن مل ــراث گران س می
بازآفرینــي آثارشــان موجــب پویایــي فرهنــگ 
ــت  ــبب، تولی ــن س ــه همی ــت. ب ــدن اس و تم
شــمس تبریــزي از ســال 1394 برگــزاري 
ــمس  ــوان ش ــا عن ــاالنه را ب ــاي س ــش  ه همای
ــا  ــمس و موالن ــد، ش ــه بع ــال 1395 ب و از س
آغــاز کــرد. از ســال1396، پــس از انعقــاد 
تفاهم نامــه بــا پژوهشــگاه علــوم انســاني و 
مطالعــات فرهنگــي، دبیرخانــه علمــي همایــش 
را در پژوهشــگاه تشــکیل داد. گــزارش مختصــر 
همایــش  هــاي پیشــین بــه شــرح ذیــل اســت: 
نخســتین همایــش در مهرمــاه ســال 1394بــا 
پیــام تصویــري حضــرت آیــت اهلل عبــداهلل 
ــون  ــتاداني چ ــد و اس ــاز ش ــي آغ ــوادي آمل ج
نصــراهلل پــور جــوادي، ناصــر مهــدوي و کریــم 
ــر  ــد. علــي جنتــي وزی زمانــي ســخنراني کردن
وقــت فرهنــگ و ارشــاد اســالمي میهمــان ویژه 
همایــش ملــي شــمس تبریــزي بــود. در پایــان، 

از 216 مقالــه ارســال شــده  از سراســر کشــور 
بــه دبیرخانــه ایــن همایــش 8 مقالــه بــه عنوان 
ــاپ در  ــراي چ ــز ب ــه نی ــر و 8 مقال ــه برت مقال

مجموعــه مقــاالت انتخــاب شــد.
ــام  ــا پی ــاه 1395، ب ــش در مهرم ــن همای دومی
آیــت اهلل حائــري شــیرازي آغــاز شــد. مهمانــان 
و ســخنرانان ویــژه ایــن همایــش؛ اســتاد 
مصطفي مـــلکیان، معصومه معـــدن کن و ایرج 
شــهبازي، از ایــران. تحســین فراقي از پاکســتان، 
افتخــار عــارف حســین، رئیــس فرهنگــي اکــو. 
خانــم اســین چلبــي از نــوادگان موالنــا، عدنــان 
ــو و یاســمین آک کــوش از  کارا اســماعیل اوغل

ترکیــه بودنــد.
ــه  ــران ب ــان و ای ــر جه ــه از سراس  200 مقال
دبیرخانــه ایــن همایــش ارســال شــده بــود کــه 
8 مقالــه برتــر بــه صــورت ســخنراني ارائه شــد.
ســومین همایــش بین المللــي شــمس و موالنا، 
مهــر مــاه 1396 بــا همــکاري پژوهشــگاه علــوم 
انســاني و مطالعــات فرهنگــي و بــا پیــام آقــاي 

دکتــر حســن روحانــي، رئیــس جمهــور محترم 
ــر  ــد. دکت ــاز ش ــران، آغ ــوري اســالمي ای جمه
ــور و  ــس جمه ــاون رئی ــردي، مع ــرف بروج اش
رئیــس ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــي، دکتر 
امیــري، معــاون امــور مجلــس رئیــس جمهــور، 
ــرکل  ــداري، دبی ــري قی ــعداله نصی ــر س دکت
ــر حســینعلي  ــي یونســکو و دکت کمســیون مل
ــاني و  ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش ــادي، رئی قب
مطالعــات فرهنگــي ســفیران نــروژ، پاکســتان، 
ترکیــه و دکتــر علیرضــا دلخــوش، معــاون 
ــه،  ــران در ترکی ــالمي ای ــوري اس ــفیر جمه س

ــد. ــژه ایــن همایــش بودن ــان وی مهمان
 حــدود 100 مقالــه بــه دبیرخانــه ارســال شــده 
بــود کــه از میــان آنهــا  13 مقالــه برتــر بــراي 
ارائــه و 18 مقالــه نیــز بــراي چــاپ در مجموعه 

مقــاالت انتخــاب شــد.
چهارمیــن همایــش بیــن المللي شــمس و موالنا 
در 6 و 7 شــهریور 1397 بــا همــکاري پژوهشــگاه 

علــوم انســاني و مطالعــات فرهنگــي برگزار شــد.

گزارشی کوتاه از:
همایش بین المللی شمس و موالنا
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اخبار
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ویژه نامه الکترونیکی بیمه "ما"
ــه عنــوان یکــی از حامیــان اصلــی همایــش  بیمــه "مــا" ب
ــا حضــور  ــی شــمس و موالن ــی و جشــنواره مل ــن الملل بی

فعــال خواهــد داشــت.
ــن  ــا" ، چهارمی ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن  ــی آئی ــنواره مل ــی و جش ــن الملل ــی بی ــش علم همای
هــا، آواهــا و نماهــا بــا عنــوان شــمس و موالنــا هفتــه اول 
ــد شــد  ــزار خواه ــتان خــوی برگ ــاه در شهرس شــهریور م
ــوم،  ــه همــراه  وزارت عل ــا" ب و شــرکت ســهامی بیمــه "م
تحقیقــات و فناوری ، کمیســیون ملی یونســکو، پژوهشــگاه 
ســازمان میــراث فرهنگــی و بنیــاد شــمس تبریــزی و موالنا 

ــزی همــکاری خواهنــد داشــت. ــا تولیــت شــمس تبری ب
الملــل،  بیــن  ایــن گــزارش، در بخــش  اســاس  بــر 
ــده و در  ــم آم ــرد ه ــی گ ــی و خارج ــمندان داخل اندیش
ــزی  ــان اســالمی و شــخصیت شــمس تبری خصــوص عرف
ــت. ــد پرداخ ــی خواهن ــاالت علم ــه مق ــث و ارائ ــه بح ب

ــا،  ــی آئین ه ــنواره مل ــزود: جش ــه اف ــزارش در ادام ــن گ ای
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.

حمایت بیمه "ما" از همایش بین المللی و 
جشنواره ملی شمس و موالنا

اخبار
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دبیــر اجرایــی تولیــت شــمس تبریــزی گفــت: شــش 
چهارمیــن  اجرایــی  کارهــای  پیشــبرد  بــرای  کمیتــه 
ــز  ــروه نی ــا و دو گ ــمس و موالن ــی ش ــنواره بین الملل جش

در بخــش آیین هــا ،آواهــا و نماهــا فعــال شــدند.
بــه گــزارش مرکــز اطالع رســانی تولیــت شــمس تبریــزی، 
چهارمیــن  سیاســت گذاری  شــورای  نشســت  اولیــن 
ــا حضــور رئیــس  ــا ب ــی شــمس و موالن جشــنواره بین الملل
ــراث  ــس اداره می ــالمی و رئی ــاد اس ــگ و ارش اداره فرهن

ــد. ــزار ش ــوی برگ ــتان خ ــی شهرس فرهنگ
ــمس  ــت ش ــی تولی ــر اجرای ــت دبی ــن نشس ــدای ای  در ابت
تبریــزی بــا تشــریح جزئیــات کارهــای اجرایــی  چهارمیــن 
ــت:  ــار داش ــا اظه ــمس و موالن ــی ش ــنواره بین الملل جش
جشــنواره  اجرایــی  کارهــای  ســریع  پیشــبرد  جهــت 
بین المللــی شــمس و موالنــا، شــش کمیتــه ازجملــه 
برگــزاری  کمیتــه  ملــی،  همایــش  برگــزاری  کمیتــه 
ــل،  ــط بین المل ــه رواب ــریفات، کمیت ــه تش ــنواره، کمیت جش
اطالع رســانی  و  اخبــار  کمیتــه  و  دبیرخانــه  کمیتــه 
ــا  ــش آیین ه ــدر بخ ــروه ن ــز دو گ ــت و نی ــده اس فعال ش

ــتند. ــال هس ــا فع ــا و نماه ،آواه
رضــا جعفــر پــور افــزود: شــورای سیاســت گذاری بــا 
ترکیبــی از مدیــران کمیتــه ، رئیــس اداره میــراث فرهنگــی 
و رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  تشکیل شــده و 
ــار تــا شــهریورماه  قــرار اســت ایــن شــورا هــر هفتــه یک ب
جمع بنــدی  پیشــنهادات  و  گزارش هــا  و   برگزارشــده 

شــوند.
ــای  ــا و برنامه ه ــیاری از کاره ــال بس ــرد: امس ــان ک وی بی
و  مقــاالت  داوری  ازجملــه  موالنــا  و  همایــش شــمس 
طراحــی ســایت بــر عهــده پژوهشــگاه علــوم انســانی 

دبیر اجرایی تولیت شمس تبریزی:
شــش کمیتــه بــرای پیشــبرد کارهــای اجرایــی چهارمین 

جشــنواره بین المللــی شــمس و موالنــا فعــال شــدند

اخبار
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کشــور اســت و در همایــش امســال دانشــگاه الزهــرا و نیــز 
ــالم  ــان اس ــتنادی جه ــگاه اس ــق پای ــوم از طری وزارت عل
ــر الزم جهــت جــذب  ــد و ســعی شــده تدابی ــای کار آمدن پ
اسپانســر و حمایــت کننده هــای مالــی انجــام شــود و 
همچنیــن قــرار اســت بیمــه "مــا" نیــز ســاپورت مالــی الزم 

ــد. ــته باش ــش را داش ــن همای از ای
دبیــر اجرایــی تولیــت شــمس تبریــزی تصریــح کــرد: 
ــا  ــانی ب ــوم انس ــگاه عل ــتی در پژوهش ــاه نشس در 16 تیرم
ــد و در  ــد ش ــزار خواه ــره برگ ــای هیئت مدی ــور اعض حض
حاشــیه ایــن نشســت،  برنامــه کنفرانــس خبــری و جلســه 
ــوی  ــتان خ ــر از شهرس ــه در آن دو نف ــی ک ــه علم کمیت

ــد. ــد ش ــکیل خواه ــد، تش ــور دارن حض
ــه  ــه دبیرخان ــی ک ــی بین الملل ــش علم ــزود: در همای وی اف
علمــی آن بــر عهــده پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
ــی  ــی و خارج ــمندان داخل ــت اندیش ــور اس ــی کش فرهنگ
گــرد هــم می آینــد و در 12 موضــوع و محــور در خصــوص 
عرفــان اســالمی و شــخصیت شــمس تبریــزی بــه بحــث و 
ارائــه مقــاالت علمــی خواهنــد پرداخــت و همچنیــن تمــام 
ــه  ــر عهــده خان فعالیت هــای علمــی در شهرســتان خــوی ب

دانــش و فرهنــگ زریــاب اســت.
ــه اقتصــاد  ــرای کمــک ب ــرد:  ب ــور خاطرنشــان ک ــر پ جعف
شهرســتان و جــذب گردشــگر داخلــی و خارجــی، در 
دبیرخانــه اجرایــی همایــش و جشــنواره، واحــدی بــا 
ــا  ــز فعال شــده اســت ت ــای گردشــگری نی مســئولیت توره
ــد و در خصــوص  ــت نماین ــگران فعالی ــرای جــذب گردش ب
اســکان و پذیرایــی آژانــس مســافربری بنفشــه اعــالم 

ــت. ــرده اس ــی ک آمادگ
وی افــزود: از روز پنجــم شــهریور افتتاحیــه جشــنواره 

ــرودگاه  ــای ف ــق پروازه ــان از طری ــود و مهمان ــاز می ش آغ
خــوی وارد ایــن شهرســتان خواهنــد شــد و ســعی خواهــد 
ــش خواهــد  ــه همای ــه اختتامی ــا هشــتم شــهریور ک شــد ت
بــود، پروازهــای فــرودگاه خــوی یــک پــرواز افزایــش پیــدا 

کنــد.
ــزی  گفــت: همچنیــن  ــی تولیــت شــمس تبری ــر اجرای دبی
ــی  ــرای معرف ــک نشســت اقتصــادی ب ــد روز ی ــن چن در ای
بــا  خــوی  شهرســتان  ســرمایه گذاری  ظرفیت هــای 
ــا،  ــده و  صبح ه ــالمی برگزارش ــگاه آزاد اس ــی دانش میزبان
ــز در مجتمــع فرهنگــی ارشــاد برگــزار  همایــش علمــی نی
خواهــد شــد و بعدازظهرهــا، برنامه هــا در اختیــار تورهــای 

ــود  ــد ب گردشــگری خواه
 در ادامــه ایــن نشســت عزیــز میرزایــی، رئیــس اداره 
ــرای  ــندی از اج ــراز خرس ــا اب ــوی، ب ــی خ ــراث فرهنگ می
داشــت:  اظهــار  ایــام همایــش  در  متنــوع  برنامه هــای 
مــا  و  بودنــد  جامــع  بســیار  ارائه شــده  برنامه هــای 
می توانیــم در کنــار ایــن برنامه هــا، یــک برنامــه هــم 
بــه اجــرای برنامــه شــب های مــوزه در محــل مــوزه 
ــود  ــرای بهب ــز ب ــم و نی ــاص دهی ــتان اختص ــن شهرس ای
اطالع رســانی ایــن همایــش اداره میــراث خــوی بــرای 
بهتریــن خبــر، برتریــن عکــس و فیلــم جوایــزی را در نظــر 

ــت. ــد گرف خواه
ــان  ــز بی ــوی نی ــاد خ ــس اداره ارش ــر، رئی ــان ف ــان تاب پیم
ــی  ــا تمام ــوی ب ــالمی خ ــاد اس ــگ و ارش ــرد: اداره فرهن ک
ــر  ــزاری بهت ــت برگ ــکاری جه ــاده هم ــدات الزم آم تمهی
ایــن همایــش بــزرگ اســت و تــا زمــان برگــزاری همایــش 
ســعی خواهیــم کــرد تمامــی نواقصــات ســالن اداره ارشــاد 

ــم. ــتان را برطــرف کنی ــن شهرس اســالمی ای

اخبار
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چهارمیــن همایــش بیــن المللــی شــمس و موالنــا بــا حمایــت 
ــگ و  ــر فرهن ــور وزی ــا حض ــا" و ب ــه "م ــهامی بیم ــرکت س ش
ارشــاد اســالمی ایــران،  در بــارگاه شــمس تبریــزی  آغــاز بــه 

کار کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، در ایــن همایــش کــه 
ــهریاری  ــدی ش ــاد ، محمدمه ــر ارش ــی وزی ــیدعباس صالح س
ــوف  ــتفانوف پولنداک ــتو اس ــی، کریس ــتاندار آذربایجان غرب اس
ســفیر بلغارســتان، علی اصغــر شعردوســت ســفیر ســابق ایــران 
ــر  ــاز تئات ــتاد ممت ــی اس ــن صادق ــتان، قطب الدی در قرقیزس
ــهرام  ــرک، ش ــناس ت ــا ش ــچ موالن ــود ارول قیلی ــور، محم کش
ــا  ــور موالن ــد من ــگاه تهران، محم ــان دانش ــتاد عرف ــی اس پزوک
از پاکســتان، عوض بیــک عبدالــرزاق اوف ســفیر  شــناس 
ــان 100  ــر از می ــه برت ــتند 11 مقال ــور داش ــتان حض قرقیزس
مقالــه ارســالی بــه دبیرخانــه علمــی ایــن همایــش بــرای ارائــه 
انتخــاب شــد کــه در طــول 2 روز برگــزاری آن ارائــه می شــود.
بــر اســاس ایــن گــزارش ســیدعباس صالحــی وزیــر فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی ایــران در آییــن افتتــاح همایــش بیــن المللــی 
ــا" در  ــمس و موالن ــی ش ــزه مل ــت: "جای ــا گف ــمس و موالن ش
ــا هــدف شناســاندن  ــزی ب ــی شــمس تبری ــای آت ــش ه همای

آغاز چهارمین همایش بین المللی شمس و موالنا با حضور بیمه "ما"

ــن  ــگران ای ــه پژوهش ــگ و ادب، ب ــخ فرهن ــر تاری ــن مفاخ ای
ــرد. ــدا خواهــد ک عرصــه اختصــاص پی

ــگاه  ــتقرار آرام ــل اس ــارگاه  مح ــن ب ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
شــخصیتی اســت کــه توانســت شــعله ای را برافــروزد و جــان 
ــخ در  ــان و تاری ــرد: جه ــان ک ــد، بی ــعله ور کن ــوی را ش مول
ــن تاثیــر  ــوی دچــار تغییــر شــد  و ای ــن تحــول مول نتیجــه ای

ــت. ــزی اس ــمس تبری ــاب ش ــر کمی ــانگر اخگ نش
ــور  ــی و ام ــر بیمــه هــای اتکای ــه احســان همتــی مدی در ادام
بیــن الملــل بیمــه "مــا" بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه شــمس 
ــزود:  ــی باشــد، اف ــان م ــی پای ــاز و ب ــی آغ ــری ب ــزی دفت تبری
ــی  ــن الملل ــش بی ــن همای ــا"  از چهارمی ــه "م ــت بیم حمای
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  

ــا را  دارد ــه  عرصــه ه در کلی
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
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ــی  ــن الملل ــش بی ــی از پوســترهای همای ــن رونمای  آئی
و جشــنواره ملــی شــمس و موالنــا بــا حضــور نماینــده 
ــورای  ــس ش ــی در مجل ــان غرب ــتان آذربایج ــردم اس م
اســالمی،  فرمانــدار شهرســتان خــوی، مدیــر کل امــور 
ــره  ــت مدی ــی اســتانداری و ســایر اعضــای هیئ اجتماع

تولیــت شــمس تبریــزی برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ، در این مراســم 
، عابــدی معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان 
ــن  ــال ای ــاه امس ــهریور م ــه ش ــان اینک ــا بی ــوی ب خ
ــزرگ فرهنگــی و  ــا برگــزاری دو رخــداد ب شهرســتان ب
ــام آوران عرصــه علــم و هنــر خواهــد  ــان ن علمــی میزب
ــن  ــی بی ــش علم ــن همای ــرد: چهارمی ــح ک ــود، تصری ب
المللــی و جشــنواره ملــی آئیــن هــا، آواهــا و نماهــا بــا 
ــاه در  ــهریور م ــه اول ش ــا هفت ــمس و موالن ــوان ش عن

شهرســتان خــوی برگــزار شــد.

آئین رونمایی از پوسترهای همایش بین المللی وجشنواره ملی شمس و موالنا

ــت  ــم کشــورمان هف ــه در تقوی ــی ک ــزود: از آنجائ وی اف
ــذاری  ــزی نامگ ــی شــمس تبری ــام روز مل ــه ن ــاه ب مهرم
ــاه  ــا م ــته ب ــنوات گذش ــن روز در س ــارن ای ــده و تق ش
محــرم مالحضــات بــه حــق و خــاص خــود را در اجــرای 
ــی  ــان داخل ــرای مهمان ــرح ب ــاد و مف ــای ش ــه ه برنام
ــت  ــم هیئ ــا تصمی ــته اســت، امســال ب و خارجــی داش
ــن  ــا ای ــد ت ــرر ش ــزی مق ــمس تبری ــت ش ــره تولی مدی
برنامه هــا در فاصلــه زمانــی عیــد قربــان تــا عیــد غدیــر 

برگــزار شــود.
ــوزه  ــف در ح ــای مختل ــی از کتاب ه ــزود: رونمای وی اف
شــمس تبریــزی و مولــوی و مــردم شناســی و برگــزاری 
ــا و مــردم  کارگاه هــای خوانــش ســینمایی اشــعار موالن
ــن همایــش  شناســی خــوی از برنامــه هــای جنبــی ای

بــود.

اخبار
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چهارمین همایش بین المللی شمس و موالنا در مزار شمس به کار خود پایان داد

اختتامیــه چهارمیــن همایــش بیــن المللی شــمس و موالنا 
بــا حضــور ســفرا و گردشــگران داخلــی و خارجــی در مــزار 

شــمس برگزار شــد.
ــن  ــش بی ــا" همای ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
المللــی شــمس تبریــزی با حضــور معــاون رئیــس جمهور 
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س و ریی
ــران اســالمی و  گردشــگری  ودوســتداران عرفــان وادب ای
اندیشــمندان حــوزه ادبیــات وعرفــان بــه کار خــود پایــان 

داد.
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س رئی
گردشــگری بــا اشــاره بــه اینکــه کشــورهای همســایه بــا 
ــمگیری  ــی چش ــگری درآمدزای ــدک گردش ــای ان مزیت ه
دارنــد، بیــان کــرد: »ایــران جــزو 10 کشــور دارای 
ــی رود  ــمار م ــه ش ــگری ب ــمند گردش پتانســیل های ارزش
ــی  ــای طبیع ــا برخــورداری از تمــدن کهــن و جاذبه ه و ب
ــود  ــه خ ــی را ب ــگران فراوان ــد گردش ــی می توان و تاریخ

ــد.« فرابخوان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه گردشــگری دارای ابعــاد اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی اســت، گفــت: گردشــگری در بعــد 
اقتصــادی باعــث ارزآوری و ایجــاد تحــرک در بخش هــای 
اقتصــادی و صنعتــی می شــود و قابلیــت معرفــی فرهنــگ 
غنــی کشــور بــه گردشــگران جهانــی را داراســت و 
گردشــگران پــس از بازگشــت از ایــران به عنــوان ســفیران 
فرهنگــی آداب  ورســوم کشــور را بــه جهانیــان معرفــی می 

کنند
الزم بــه ذکــر اســت در پایــان مراســم ســید تقــی کبیــری 
ــورای  ــس ش ــی در مجل ــان غرب ــردم آذربایج ــده م نماین
اســالمی از حضــور بیمــه "مــا" در همایــش  شــمس 
تبریــزی و حمایــت ایــن شــرکت از مشاهیرکشــور تجلیــل 

ــرد.  ــی ک و قدردان

وی خاطرنشــان کــرد: چنــد ســالی اســت بــا برنامه ریزی 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 

ــی کردند. را معرف
همچنیــن گفتنــی اســت همایــش بیــن المللــی شــمس و 
ــا بمــدت 3 روز در محــل مــزار شــمس تبریــزی در  موالن
ــر  دو بخــش علمــی و جشــنواره ای برگــزار شــد کــه وزی
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در مراســم افتتاحیــه و معــاون 
رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی نیز در 

اختتامیــه از ســخنرانان ویــژه ایــن مراســم بودنــد .

اخبار
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ویژه نامه الکترونیکی بیمه "ما"

اخبار
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ویژه نامه الکترونیکی بیمه "ما"

کارگروه ها

گالری تصاویر



گالری تصاویر
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ویژه نامه الکتر.ونیکی بیمه "ما"

گالری تصویر  چهارمین همایش بین المللی
 شمس و موالنا
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گالری تصاویر


