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هفتهنامه

دمرییت ارتباطات و بین الملل شهرداری رکمان

آگهي مزایده عمومي
  شهرداری کرمان در نظر دارد جهت بهره برداری از دفاتر شرکت های مسافربری واقع در پایانه آدینه شهر کرمان )به تعداد 13 غرفه( 
تا پایان سال 1402 با شرایط ذکر شده در اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( اقدام نماید. لذا کلیه شرکت هایی که دارای مجوز فعالیت از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان باشند می توانند 
جهت خرید اسناد مزایده  از مورخ 1401/04/18 لغایت 1401/04/26و جهت تسلیم پیشنهادات تا مورخ 1401/05/06 از 
طریق سامانه www.setadiran.ir  اقدام  نمایند.  بازگشایي پاکت ها مورخ  1401/05/08  انجام می شود . سایر اطالعات و جزئیات 

در اسناد مزایده و اطالعات تکمیلی آگهی در سایت شهرداری kermancity.ir  مندرج گردیده است.
متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت 

برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی، اقدام الزم را به عمل آورند.

نمایشگاه  فرهنگ وهنر:  گروه 
حمیدرضا  خوشنویسی  انفرادی 
 « عنوان  با  گذشته  هفتۀ  صابری 
ارغوان  نگارخانه  در  قاجار«  مکتب 

برگزار شد.
حمیدرضا صابری متولد سال ۵۹ 
سال ۷1  از  را  کرمان، خوشنویسی 
زیر نظر استاد نصراهلل پورجاللی در 
ماهان آغاز کرد و در سال ۹۶ موفق 
انجمن  از  فوق ممتاز  درجۀ  اخذ  به 
خوشنویسان ایران شده و هم اکنون 

نیز دورۀ استادی را می گذراند.
ممارست  مدتی  از  پس  صابری 
سبک  شیفتۀ  خوشنویسی،  در 
شده  قاجار  دورۀ  خوشنویسی 
را  میرزاغالمرضا  زیبای  شیوۀ  و 
سرمشق خود قرار می دهد و با الهام 
سرآمد  که  گرانمایه  استاد  این  از 
آثار  است،  قاجار  خوشنویسان 
با این شیوه در نگارخانۀ  فاخری را 
گذاشت،  نمایش  معرض  به  ارغوان 
از  کثیری  تعداد  استقبال  مورد  که 

هنردوستان قرار گرفت.
به گفتۀ صابری ویژگی خاص این 
نمایشگاه، وجود آثار معکوس نویسی 
از چپ به راست است که در اعصار 
انگشتر  مهر  نوشتن  جهت  گذشته 
کاربرد داشته که وی در نوشتن این 

سبک مهارت دارد. 
عصر  وی  استقامت،  گزارش  به 

و  مهم  دوره های  از  یکی  را  قاجار 
بیان  نستعلیق  خط  رونق  در  موثر 
از  این عصر پس  و گفت: »در  کرد 
حیاتی  نستعلیق  رکود،  دوره  یک 
به  شد؛  شکوفا  و  یافت  دوباره 
خط  قاجار  عصر  در  دلیل  همین 
از  مختلفی  کاربردهای  نستعلیق 
روزنامه،  کتابت  کتیبه نگاری،  جمله 
و  قطعه نویسی  مهرها،  حکاکی 

مرقع نگاری پیدا کرد«.
از  را  صابری شیوۀ میرزاغالمرضا 
محکم ترین، قوی ترین و شیرین ترین 
که  می داند  خوشنویسی  شیوه های 
در  او  سیاه مشق های  و  کتیبه ها 
صدر آثار خطوط نستعلیق به شمار 

می رود.
نمایشگاه مکتب  از  استقبال  وی 
توصیف  چشم گیر  بسیار  را  قاجار 
استاد  از  دارد  »جا  افزود:  و  کرد 
مودب که اشاعه و توسعۀ هنر شریف 
خوشنویسی کرمان مرهون زحمات 
ایشان است قدردانی کنم.  خالصانۀ 
از استاد پورجاللی که مرا به وادی 
نیز  شدند  رهنمون  خوشنویسی 
جناب  از  همچنین  سپاسگزارم. 
محمدحسین مودب، مدیر نگارخانه 
ارغوان که این فرصت را در اختیارم 
با  کرمانی  هنردوستان  تا  گذاشتند 
شیوۀ خوشنویسی دوره قاجار آشنا 

شوند، صمیمانه سپاسگزارم«.

خبر

نمایشگاه آثار خوشنویسی حمیدرضا صابری برگزار شد
استقبال از مکتب خوشنویسی قاجار در کرمان


