مجموعه طرحهای فرهنگی و هنری "نفت و آفتاب"
نام طرح:
جشنــواره بـسرگ فرهنگی-ورزشی-هنری

مَشــک و مَــالر

()4

الف :کلیات
وگاٌ کًتاَی بز طزح:

بزگشارکىىذٌ:

جطٌَارُ هطک ٍ هالر( )3اداهِ جطٌَارُ سِ سال گذضتِ تَدُ کِ تِ عٌَاى یکی اس هاًذگارتزیي ٍ هَفك تزیي طزحّای فزٌّگی ٍ ٌّزی در
سطح استاى کْگیلَیِ ٍ تَیزاحوذ هعزفی کِ استمثال کن ًظیز هزدهی را ًیش در تز داضت.
ایي جطٌَارُ ،در سطح تواهی رٍستاّای ضْزستاى گچساراى تزگشار ٍ تسیاری اس فزٌّگّای تَهی ٍ هحلی کِ در آستاًِ فزاهَضی تَدُ ٍ
ّستٌذ ،هَرد تاسیاتی ،ضٌاسایی ٍ تِ ًسل اهزٍس هعزفی گزدیذُ ٍ الثتِ یک ٍفاق ٍ ّوذلی هثالسدًی ًیش در ایي هٌاطك ایجاد ًوَد کِ تا
تَجِ تِ ایي هْن ،تزگشاری دٍرُّای هتَالی (تِطَر ساالًِ) اس هلشٍهات اجتواعی تِ ًظز هیرسذ کِ دستاٍردّای تسیار دیگز ًیش تزای دٍلت
هحتزم در تز خَاّذ داضت.
خاًِ ٌّزهٌذاى گچساراى  //تا ّوکاری :دفتز ًوایٌذُ -فزهاًذاری-تخطذاری-ادارُ فزٌّگ ٍ ارضاد اسالهی ٍ ادارُ ٍرسش ٍ جَاًاى
ایویل رسویinfo@rostaha.ir :

سایت جطىًارٌ:

www.mashk-malar.ir // www.rostaha.ir

سمان پیطىُادی:

الف /آغاس تاسیّای همذهاتی :ایام دِّ فجز 86

ب /اختتاهیِ :تعطیالت تْار 87

مکان بزگشاری:

الف /تاسیّای همذهاتی :چْار دّستاى گچساراى

ب /اختتاهیِ :رٍستای سزآتٌٌیش

گزيٌَای َذف:

رٍستاییاى چْار حَسُ :لیطتز ٍ خیزآتاد-دیل-تاتاکالى-اهاهشادُ جعفز

سطًح بزگشاری:

هطارکت عوَم هزدمٍ ،رسضکاراىٌّ ،زهٌذاى ٍ...

تأثیزگذاری فزدی:

ضزکتکٌٌذگاى درتاسیّا -آییيّا ٍ رسَهات فزٌّگیً 800 :فز

بزوامٍَای جاوبی:

تزگشاری تاسیّای تَهی اسجولِ الختز ،کل کلِ تزد ،گزًٍا ،طٌاب کطی ،کثذی ٍ هساتماتی ّوچَى فَتثال چوٌیٍ ،الیثال ،ضطزًج ،آضپشی

وًع بزگشاری بزوامٍ َا:

ضزکتکٌٌذگاى در  3گزٍُ ٍ در  3دّستاى ،در رضتِّا ٍ گزٍُّای هختلف تِ اجزای تزًاهِ ّا ٍ هساتمات همذهاتی هیپزداسًذ.

تواضاگزاى ٍ حضار در کلیِ هزاحل تزگشاری :تیص اس ّ 00شار ًفز

ب :مطخصات پیطىُاد دَىذٌ ي مزجع بزگشاری
وام:

خاًِ ٌّزهٌذاى ٍ ٌّزدٍستاى گچساراى

ثبت:

001

ضمارٌ ضىاسٍ ملی:

03003008016

ضمارٌحساب باوکی:

0008740208001

ضمارٌ ضبا:

IR94 0170 0000 0010 9851 3090 02

تلفهَای تماس:

08066311858// 08050330051 // 08062315102

وطاوـی؛

کْگیلَیِ ٍ تَیزاحوذ -گچساراى-اًتْای خیاتاى هذرس غزتی-ساختواى ٌّزهٌذاى گچساراى

ج :فُزست بزوامٍ َای اختتامیٍ
قزائت قزان ي سزيد ملی

 4دلیمِ

اجزای گزيٌ آییىی محلی(لزی)

 00دلیمِ

خًش آمذ گًیی بٍ حضار تًسط فزماوذار

 6دلیمِ

گشارش دبیز جطىًارٌ

 6دلیمِ

اجزای گزيٌ آییىی بىذر+اجزای ومادیه یک باسی محلی

 00دلیمِ

سخىزاوی استاوذار

 6دلیمِ

اجزای گزيٌ آییىی بختیاری+اجزای ومادیه یک باسی محلی

 00دلیمِ

ضاَىامٍ خًاوی

 00دلیمِ

اجزای مًسیقی محلی

 6دلیمِ

اجزای گزيٌ آییىی قطقایی+اجزای ومادیه یک باسی محلی

 00دلیمِ

اَذا جًایش ي َذایا

 00دلیمِ

حضار هی تَاًٌذ اس ًوایطگاُ ّا ٍ غزفِ ّای

سخىزاوی ومایىذٌ مزدم گچساران ي باضت

 00دلیمِ

صٌایع دستی ،تزگشاری تاسی ّای تَهی ،اسة

اجزای طىش محلی

 00دلیمِ

سَاری ٍ ...تاسدیذ تعول آٍرًذ.

اجزای مًسیقی محلی

 6دلیمِ

سمان کل بزوامٍ َا

 021دقیقٍ

* ساعت بزگشاری غیز رسمی اختتامیٍ:
ساعت 05
* ساعت بزگشاری رسمی اختتامیٍ:
ساعت  06الی 08

 #پیص اس آغاس رسمی اختتامیٍ؛

