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مستوره برادران نصیری

رئیــس کمیتــه زن ،خانــواده ،تربیــت بدنــی و
جوانــان کمیســیون فرهنگــی مجلــس از ارائــه
پیشــنهاد تعییــن یــک روز بــ ه نــام «روز ملــی
لباسهــای محلــی» بــه دبیــر شــورای فرهنگ
عمومی کشور خبر داد.

اهالی ادبیات ،غزل تاج بخش را با انجمن ادبی «غزل» میشناسند .محفلی صمیمی
که یکشنبه آخر هر ماه شمسی ،با گردهمایی شاعران در منزل شخصی بانو تاجبخش
فعالیت میکند و امســال  ۳۷ســاله شــد .غزل تاجبخش هم دوره و دوســت سیمین
بهبهانی بوده و سینهاش مملو از خاطرات خوش سیمین است .وی در بخشی از این
محفل ،خطاب به زنان شاعر ،یکی از جمالت معروفش را که پیشتر در کتابی هم آن
را آورده اســت ،بیانکرد« :زن ،این انســان واال ،باید بالنده باشد ،نه نالنده!» و در ادامه
حضرت زینب(س) را از بهترین نمونههای این شکوه بالندگی دانست.

فاطمــه (ایــران) دژگانــی ،محقــق و نویســنده
هرمزگانی ،در ســن  82ســالگی و پــس از تحمل
مدتها بیماری ،دارفانــی را وداع گفت .دژگانی
که عالقه وافری به کتابخوانی و نوشــتن داشــت،
قریــب بــر  10کتــاب را به رشــته تحریــر در آورده
بود .کتابهای «داســتانهای حقیقی و صدسال
قبــل اســتان هرمــزگان»« ،زندگینامه شــاعران
و مشــاهیر هرمــزگان»« ،چیســتان در جنــوب»،
«قشــم نگینی بــر خلیجفــارس» و «جــنزدگان
جنوب ایران» از جمله آثار وی به شمار میروند.
همچنیــن «آنچــه بر ما گذشــت»« ،بنــدر خمیر
بهشت گمشــده»« ،زنان پیامآور عاشــورا از آغاز
تاکنون» و «باورهای سین ه ب ه سینه در هرمزگان»
از دیگر آثار منتشر شده وی هستند.

اولیــن مــدرک پزشــکی زنــان در ایــران در ســال
 ۱۳۳۵صــادر شــده اســت .براســاس شــواهد
اولیــن زنی کــه دانشــنامه فارغالتحصیلی رشــته
پزشــکیاش را دریافت کــرد ،دکتر آفــاق آذربال
متولد  ۱۳۰۶و فارغالتحصیل دانشگاه تهران بود.

مریــم مجــد ،تنهــا عــكاس زن ايرانی ،به همــراه دو عــكاس ايرانی دیگــر (امين
محمد جمالی و نعيم احمدی) از سوی  AIPS Sport Media Awardsبه عنوان
یکی از  ١٠عكاس ورزشی برتر قاره آسيا در سال  ۲۰۱۸انتخاب شدند.

تمرینارکسترملی
ایران در تاالر رودکی
برای «شب موسیقی
آذربایجان»

دهمیــن حــراج تهــران درحالــی برگزار شــد که
اثر منیــر فرمانفرماییان از اتفاقات شگفتیســاز
ایــن رویداد بــود .ایــن اثــر منیــر فرمانفرماییان
در دهمیــن دوره حــراج تهــران بــه قیمــت
 ۴میلیــارد تومان چکش خورد .در این حراج اثر
مکرمــه قنبری نیز با قیمــت  38میلیون تومان
چکــش خــورد .مکرمــه قنبــری ،نقــاش ســبک
پســت مدرنیســم مازندرانــی بــود که بــه خاطر
نقاشیهایش به شهرت جهانی رسید.
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