گزیده اخبار فرهنگی و هنری
 42الی  42مهر 29

در دیدار با هنرمندان دنا و دهدشت مطرح شد :هدف از سفرهای حمایتی برخوررداری عادالنو
اعضاء از امکانات صندوق اعتباری است
مدیران صندوق اعتباری هنر طی سفر حمایتی به استان کهگیلویه و بویراحمد با اهالی فرهنگ و هنرر
شهرستان های دنا و دهدشت دیدار ودر منرال شرماری ال هنرمنردان و فرهیختگران سری سرخت و
دهدشت حضور یافتند.
*****************************************************************************

تسریع در ارائ خدمات صندوق اعتباری هنر با هدف ترانمندسازی هنرمندان مناطق کم برخرردار
ر دیدار مدیران صندوق اعتباری هنر با اهالی فرهنگ و هنر استان کهگیلویه و بویر احمد بر گسترش
روحیه مطالبه گری هنرمندان مناطق محروم و تسهیل ارائه خدمات به هنرمندان این استان تأکید شد.
*****************************************************************************

97میلیارد ریال تسهیالت بانکی ب هنرمندان پرداخت شد
فرلاد طایفه حیدری شنبه شب در حاشیه نشست با هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگار ایرنرا
اظهار داشت :این تسهیالت به مبلغ  05میلیون ریا برای هنرمندان عادی و  055میلیرون ریرا بررای
هنرمندان در آستانه الدواج یا تولد فرلند پرداخت شده است .
معاون توسعه مدیریت منابع صندوق اعتباری هنر ال آمادگی این صرندوق بررای پرداخرت تسرهیالت
بانکی به هنرمندان کشور با مشارکت صندوق کارآفرینی امید خبر داد.
*****************************************************************************

با حکم وزیرارشاد؛خامرشی رئیس سازمان اوقاف شد
ولیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی حجت االسالم والمسلمین سیدمهدی خاموشی را به عنوان
رئیس سالمان اوقاف و امور خیریه منصوب کرد.
*****************************************************************************

صالحی در گفت و گر با خبرنگاران گلستان خبر داد :ایجاد ٦١هزار فضای کارآفرینی برای اصحاب
فرهنگ و هنر تا پایان سال
ولیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پایان سفر یک روله خود به استان گلستان گفت  :تالش می کنیم تا
پایان سا 0١هزار فضای کارآفرینی برای اصرحاب فرهنرگ و هنرر ایجراد کنریم و امیردوارم اسرتان
گلستان پیشتال در این عرصه باشد.
وی به ایجاد میدان ها و گذرهای فرهنرگ و هنرر و شرکل دادن آن در هرر شهرسرتان اشراره کررد و
افزود :این مسئله می تواند کمک شایانی به رونق بالار کسب و کار اصحاب فرهنگ و هنر کند و نیرز
و فرصت گردشگردی فرهنگی و اشتغا فرهنگی را پدید آورد.
*****************************************************************************

صالحی در دیدار با کارکنان فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان7 :هزار میلیارد ریال برای ترسع
مناطق کمتر برخرردار با استان تفاهم نام امضا شده است
ولیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دیدار با کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان
گفت :در  05سفر برنامه ای به استان های کشور 0میلیارد ریا برای توسعه مناطق کمتر برخوردار
تفاهم نامه به امضا رسیده است.
*****************************************************************************

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درساری هشدار داد :گسست نسلی روزنام خرانی در کشرر /تهدید
مرجعیت؛ آفت رسان های مجازی
ولیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به گسست نسلی رولنامه خوانی در کشور گفرت ۰5 :درصرد
جمعیت لیر  ۹۲سا رولنامه و مجله نمی خوانند .وی با بیان اینکره میرانگین مصررف رسرانه ای در
کشور  0۲۱دقیقه است گفت :باالترین میزان مصرف متعلق به استان های کرمان و آذربایجان با 00١
و  00۹دقیقه است و میانگین استفاده ال شبکه های ماهواره ای در کشور  ۱۴دقیقه که باالترین میزان
با  00١دقیقه مربوط به کردستان و کمترین میزان مربوط به خراسان جنوبی هشت دقیقه است.
وی سرانه مصرف اینترت در کشور را  0١۲دقیقه برشرمرد و گفرت :براالترین میرزان برا  ۹0١دقیقره
مربوط به هرمزگان است و میانگین سرانه رولنامه های و مجالت کاغذی و اینترنتی در کشور ۹۰۷۴
دقیقه در رول است و تهران و البرل با  ۱۱و  ۱۴دقیقه باالترین میزان را دارا هستند.

وزیر ارشاد :اسامی و تعداد کسانی ک کاغذ گرفت اند مشخص است
«سیدعباس صالحی» رول چهارشرنبه در حاشریه جلسره هیرات ولیرران در جمرع خبرنگراران گفرت:
فهرست اسامی کسانی که کاغذ گرفته اند میان ولارت فرهنرگ و ارشراد اسرالمی و ولارت اطالعرات
تباد می شود تا مشخص شود کاغذی که وارد کشور شده ،در کجا تولیع شده است.
وی اضافه کرد :ما در حوله بیمه بیکاری ،یارانه و بیمه خبرنگاران در حا تالش هسرتیم ،آیریننامره
بیمه بیکاری تهیه شده است و پس ال تایید سالمان برنامه و بودجه به دولت فرستاده میشود.
*****************************************************************************

وزیر ارشاد :دالر جشنرارهها را از بازار ثانری خریداری میکنیم
سیدعباس صالحی ولیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در جمع خبرنگاران ال ترالش ولارت ارشراد بررای
خرید دالر ال بالار ثانویه جهت استفاده در جشنوارههای فجر خبر داد.
*****************************************************************************

وزارت ارشاد :ب شعار 'ایران تهران نیست' عمل کرده ایم
براساس اعالم ولارت ارشاد ،شعار «ایران تهران نیست» به عنوان یکی ال برنامره هرای محروری در
دوره جدید مدیریت این ولارت خانه مد نظر قرار گرفته و تاکنون  ۲سفر برنامه ای با اولویت منراطق
کمتر برخوردار و تمرکز لدایی ال مراکرز اسرتان هرا و توجره بره نقراط محرروم و هردایت اعتبرارات
ولارتخانه به سمت این نقاط صورت گرفته است.
****************************************************************************

انتظامی :وظیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اثربخشی در امرر فرهنگی است
دستیار ارشد ولیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :کار این ولارتخانه طراحی مسیرهای فرهنگی برای
تولید آثار است .نباید نسبت به اقدامات نگاه کمی گرایانه داشت لیرا این موضوع باعث می شود
مردم نسبت به عملکرد ما ناامید شوند ،پس تمام تمرکز ما باید بر اثربخشی امور باشد.
*****************************************************************************

کاراندیش :معاونتهای تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مسئرل تحقق و اجرای طرح هوای
اقتصاد فرهنگ و هنر هستند

تقدیر معاون مطبرعاتی از روزنام ترسع ایرانی
محمد سلطانی فر )معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی ولارت ارشاد( هر رول یکی ال تیترهرای یکری ال
رولنامه ها را انتخاب و به عنوان تیتر حرفه ای معرفی می کند .رول شنبه  ۹۴مهر ماه تیتر "مستطیل
سبز سیاست" السوی معاون مطبوعاتی انتخاب و به عنوان تیتر حرفه ای رول معرفی شد .رولنامره
توسعه ایرانی به مدیر مسئولی مسعود حیدری منتشر می شود.
*****************************************************************************

اولریتِ تغییرات در وزارت ارشاد ،اولریت پنجاهم است
نصراهلل پژمانفر  ،عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت :گر نیرال تغییررات در ولارت
فرهنگ باشد ،این تغییرات اولویت پنجاهم به بعد است.
وی در خصوص "افزوده شدن واژه هنر به ولارت ارشاد" گفت :ایرن موضروع در کمیسریون ،طرر
مسئله نشده است فقط شخصی چنین اظهار نظری کرده،این اظهار نظرها نمی تواند موضوع را تبدیل
به یک اتفاق کند .موضوع فرهنگ یک عنوان عامی است که شامل هنر و بخش هرای مختلر

خرودش

می شود؛ به نظر من ضرورتی در ارتباط با این مسئله وجود ندارد.
*****************************************************************************

واکنش عضر کمیسیرن فرهنگی ب حراشی یک تئاتر الکچری /جاب جایی یک مدیر ،پیام مثبتی ب
جامع هنری
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی معتقد است در مورد حواشی نمایش بینوایان که
توسط مدیر شبکه خانگی سالمان سینمایی تولید شده است ،جابه جا کردن یک مدیر توسط ولیر
می تواند پیام مثبتی به جامعه هنری باشد
*****************************************************************************

وزارت ارشاد ظهرر و بروزی در امرر فرهنگی خرزستان ندارد /تمرکزوزارتخان فقط بر پایتخت
است
نماینده مردم اهوال در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ولارت فرهنگ و ارشاداسالمی هر بار در
پاسخ به درخواست هنرمندان و اهالی فرهنگ استان مشکل فقدان بودجه را علت عدم موافقت خود با
پروژه ها عنوان می کند ،افزود :چنانچه قرار است خروجی سینمای کشور ال تهران باشد ،اداره کل

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خولستان را تعطیل کنیم تا تکلی

خود را بدانیم و هزینه ای هم سر

بار هزینه های مملکت نکنیم.
*****************************************************************************

ما با فسق و فجرر مخالف هستیم و ن با شادی/بحث ما با کنسرت نیست بلک مخالفت مان با بازار
کنسرت است
امام جمعه مشهد گفت :تأکید دارم که برنامه ابتذا  ،جامعه را فاسد می کند و این فساد می تواند در
سینما و تئاتر و خیابان باشد؛ بحث ما با کنسرت نیست بلکه مخالفت مان با بالار کنسرت است.
وی با بیان اینکه ال اصو خود دست برنمی دارم ،تاکید کرد :بنده پاسبان حرم امام رضا )ع( هستم
و ال هیچ چیز هراس ندارم و نباید اجاله دهم آن ها با هویت مشهد بالی کنند.
*****************************************************************************

لزوم ارائ مستدات بیم جهت جلرگیری از کسر حق بیم از قرارداد هنرمندان
خانهی تئاتر برای جلوگیری ال کسر حق بیمه ال قرارداد هنرمندان تئاتر ،با ولارت کار و امور
اجتماعی ،تفاهم نامه امضا کرد .طبق این تفاهم نامه ،کارگردانان و تهیه کنندگان تئاتر جهت جلوگیری
ال کسر 0١۷۰درصد ال مبلغ قرارداد به عنوان حق بیمه ،به هنگام انعقاد قرارداد همکاری با هنرمندان،
باید مستندات بیمه ای فرد را ضمیمه ی قرارداد کنند.
****************************************************************************

ب همت خان تئاتر و شرکت سالمت الکترونیک برکت پیشکسرتان تئاتر از تست سالمت الکترونیک
برخرردار شدند
تنی چند ال پیشکسوت تئاتر رول سه شنبه  ۹۱مهر  0۴۲۰به همت خانه تئاتر و همکاری شرکت
سالمت الکترونیک برکت ال چکاپ و پایش کل بدن مبتنی بر بستر سالمت الکترونیکی برخوردار
شدند .شرکت سالمت الکترونیک برکت ،در حوله سالمت الکترونیک و سالمت همراه فعالیت کرده و
مجول اپراتور سالمت الکترونیکی را در کشور ایران دارد .ال فعالیتهای این شرکت درایران و چند
شرکت خارجی ،ارائه خدمات پزشکی ال راه دور و بدون حضور پزشک به بیمار است.

آمار دردسرساز خان تئاتر و پاسخهایش
خانه تئاتر در رولهای اخیر اقدام به انتشار آماری ال وضعیت تئاتر کرده است که با انتقاد رسانه هرا
روبهرو بوده است .روابط عمومی این مؤسسه به این شبهات پاسخ داده است و میگوید داشتن آمار
بهتر ال نداشتن آن است.
خانه تئاتر در اعالم آمار و ارقام انتشاری ال اداره کل هنرهای نمایشی به عنوان منبع یراد مری کنرد و
معتقد است این اطالعات در یک فرایند مشترک تهیه و تدوین شده است.
*****************************************************************************

مدیرعامل مرسس خان کتاب درباره برنام های هفت کتاب :اجرای پاییزه کتاب در گروی تامین
اعتبار
نیکنام حسینی پور ،با اعالم خبر برگزاری پاییزه کتاب به شرط تامین اعتبار ال سوی ولارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی در هفته کتاب گفت :اولویت هرا در اجررای پراییزه ،همچنران توجره ویرژه بره کتراب
فروشی های مناطق محروم است.
«*****************************************************************************

نگرانی های ابراهیم حقیقی برای هنرمندان از کار افتاده وقتی شاخک جاعالن تیز می شرد
ابراهیم حقیقی می گوید :جامعه هنری نسبت به پیشگیری ال ارائه آثرار هنرری کپری ،نیالمنردی هرای
بنیادی تری دارد .مواردی مانند تامین اجتماعی و تعری

حقوق بی کاری هنرمندانی که سنشان براا

می رود ،ال کار افتاده می شوند و بیمه ندارند .آن ها چگونه باید معیشرت کننرد مری دانریم و شراهد
بودیم بسیاری ال آن ها در تنگدستی ال دنیا رفتند.
«*****************************************************************************

مؤلفان خامرش نیستند؛ صدای شان ب جایی نمی رسد!
شکایت خانواده مرحوم رحیم معینی کرمانشاهی ال سه خواننده مطر ایران خبری بودکه طی چند
رول گذشته در رسانه ها جریان سالشد؛ فرلند این شاعرفقید براین نظراستکه ساالرعقیلی ،محمد
معتمدی و فرلاد فرلین آثار استاد معینی کرمانشاهی را بدون اجاله ،دریافت مجول و رعایت قانون
حق مؤل

استفاده کرده اند .به گفته ایشان گویا شکایت تنها به این سه نفرخالصه نمی شود و تعداد

این افراد به حدود  05نفر می رسد.
«*****************************************************************************

نرید محمدزاده بهترین بازیگر مرد فیلم سلیمانی شد
نوید محمدلاده بالیگر تئاتر و سینما شامگاه گذشته (سه شنبه) جایزه بهترین بالیگر مرد جشنواره
بین المللی فیلم سلیمانیه عراق را برای فیلم سینمایی «بدون تاریخ بدون امضا» دریافت کرد.
فیلم سینمایی«بدون تاریخ ،بدون امضا» به عنوان نماینده ایران در بخش فیلم های خارجی لبان در
اسکار  ۹50۲امسا انتخاب شده است.
«*****************************************************************************

درخراست از وزیر ارشاد برای کمک ب مستند راه یافت ب اسکار
تعدادی ال مستندسالان پس ال راه یابی مستند کوتاه «بَرد» به کارگردانی حمید جعفرری بره آکرادمی
اسکار  ۹50۲در نامه ای ال ولیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خواستار حمایت ولیرر بررای هموارشردن
ادامه مسیر این اثر هنری شدند.
مبلغ قرارداد همکاری با شرکت های تبلیغاتی و روابط عمومی جهت معرفی فیلم به داوران حدود 00
هزار دالر است که با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی کشور پرداخت آن ال عهده هر فیلمسال و یا
تهیه کننده فیلم مستند خارج است ،مگر آنکه متولیان امر پا پیش بگذارند.
«*****************************************************************************

کشاورز ایالمی پاندای طالیی جشنراره وایلد اسکرین را کسب کرد
پاندای طالیی به عنوان جایزه برتر جشنواره وایلد اسکرین مشهور به اسکار حیات وحش به محمرود
منصوری کشاورل ایالمی راهنمای گروه مستند سال فیلم «در قلمررو دم عنکبروتی »'سراخته فرت اهلل
امیری رسید.
«*****************************************************************************

یاراحمدی ،پیشکسرت مجسم ساز درگذشت
رضا امیر یار احمدی پیشکسوت مجسمه سال  ۹0مهرماه بر اثر ایست قلبی ال دنیا رفرت .یرن هنرمنرد
ساخت ساختمان اجالس کنفرانس سران ،بالسالی ساختمان مجلرس شرورای ملری در بهارسرتان و
غیره را در کارنامه هنری خود دارد .رضا امیر یار احمردی در کارنامره کراری خرود سراخت پیکرره
برنزی ابوالقاسم فردوسی ،موالنا جال الدین محمد بلخی،ابونصرر فرارابی ،ابرن سینا،سرردار مجیرد
بقایی ،درخت بسم اهلل مرکز همایش های بین المللی صدا و سریمای جمهروری اسرالمی ،کتیبره و نقرش

برجسته میدان فرمانیه،مجسمه گولن نشان کارخانجات رنگسالی ایران ،مرمرت و بالسرالی نمرای
مجلس شورای ملی و بالسالی کلیه مجسمه های مجموعه مجلس را در کارنامه کاری خود دارد.
*****************************************************************************

طنزنریس پیشکسرت رادیر درگذشت
صادق عبداللهی طنزپردال و نویسنده پیشکسوت که سابقه نویسندگی برنامره هرای طنرز رادیرویی ال
جمله «صب جمعه با شما» و «رادیو جمعه» را در پرونده کاری خود دارد ،درگذشت.
*****************************************************************************

رئیس کانرن بانکهای خصرصی :اختیار عزل و نصب مدیران بانکها ب بانک مرکزی داده شد
کوروش پرویزیان ،رئیس کانون بانک های خصوصی با اشاره به اختیاراتی که شورای هماهنگی قروا
به بانک مرکزی داده است ،گفت :طبق این اختیارات حتی بانک مرکزی مری توانرد مردیران بانرک هرا را
تغییر دهد و مدیران دیگری را جایگزین کنند.
*****************************************************************************

رییس کل بیم مرکزی مطرح کرد؛عملکرد شرکت های خصرصی بیم ای قابل تحسین است
غالمرضا سلیمانی ،رییس کل بیمه مرکزی گفت :حجم حرق بیمره هرای تولیردی برالار بیمره برا ۹0،۱
درصد افزایش نسبت به  ١ماهه او سا گذشته به حدود  0۴۴۷۴هزارمیلیارد ریا رسیده است.
*****************************************************************************

