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سید حسین سیدزاده ،مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در گفتوگو با «ایران» خبر داد
اختصاص  2هزار میلیارد تومان برای ایجاد  22هزار شغل فرهنگی
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در این مصاحبه بهه فااهننامهه زهانمار برهامهه و ب د هه و ونار
ارشاد ،خدما صندوق در ح نه های فامین ا تناعی  ،طرح فکهری و متهتنری ،زهارهای حنهایتی،
ب د ه و برهامه آفی اشاره کردهد.
****************************************************************************

مدیر عامل صندوق اعتباری هنر تلفنی جویای حال حسین محب اهری شد
زیدناده ضنن فقدیر ان فعالیت های ارنشنند این هنرمند اظهار داشت :حتین محب اهری ان زرمایه
های ارنشنند فرهنگی و هنری مازت که غیر ان شخصیت هنری و خاطره زهان

بهدلیل روحیهه و

اهگیزه ق ی برای شکتت بیناری و بانگشت به فعالیت های هنری هنادی ان امید و نهدگی برای هنهه
مازت.
*****************************************************************************

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با هوشنگ ظریف دیدار کرد
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با ازتاد ه شنگ ظریف ،پیشکت

م زیقی و ه انهده بر تته فهار کشه ر

دیدار کرد.
*****************************************************************************

پیام تبریک مدیرعامل صندوق اعتباری هنر به مناسبت میالدحضرت عیسیی مسیی علییه السیالم وسیال
نومیالدی
دیرعامل صندوق اعتباری هنر در پیامی میالد پیام آور ف حید ،صلح و مهرباهی حضر عیتی متهیح (ع) را
به هنه یکتاپرزتار هار فبریک گات.
*****************************************************************************

 قادر آشنا مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران شد
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی ،رضا باقری اصل را به عنوان مدیر کیالن برنامیه شیفا
سازی منصوب کرد.
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 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی ،محمدرضا سوقندی را به عنوان رئیس کارگروه تخصصی
تشکلهای فرهنگی و هنری مردم نهاد منصوب کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :حمایت از بیمه هنرمندان در اولویت کار وزارت ارشاد قرار گرفت
صالحی بیار کرد :با ف

ه به اینکه فهرار به اهدانه کافی ان حنایت برخ ردار شده ،باید به زنت ازتاهها

رفت چرا که ازتعدادهای خالق فراواهی و

د دارد که باید به آهار ف

ه ش د.

**************************************************************************

سید عباس صالحی :نمی توان با بودجه اندک وزارت ارشاد آرمان گرایانه عمل کرد
ونیر فرهنگ و ارشاد ازالمی گات :فنها 1۵درصد ان ب د ه ردیف فرهنهگ ،گردشهگری و ورن

در اختیهار

ونار ارشاد قرار می گیرد.
او با فاکید بر اینکه باید اهتظارا ان ونار فرهنگ و ارشاد ازالمی واقع گرایاهه باشد ،افزود :ونار فرهنهگ
با داشتن حدود  ۰۵۴ههاد به ص ر متتقل و وابتته در نیر مجن عه خ د فنها  1۵درصهد ان ب د هه ۹1۴۴
میلیاردی بخش فرهنگ ،گردشگری وورن

به آر پرداخت می ش د کهه هنهی فه ار بها چنهین ب د هه اههدکی

آرمار گرایاهه عنل کرد.
گاتنی ازت؛ زه ونار فرهنگ و ارشاد ازالمی ان ب د ه زال آینده ،هزار و  ۰۴۴میلیارد ف مار برآورد
شده ازت .این میزار ب د ه در مقایته با زال  ۹۹با کاهش حدود  ۹۴میلیارد ف ماهی هنراه ب ده ازت
***************************************************************************

 22هزار فرصت شغلی در حوزه فرهنگ و هنر ایجاد می شود
وی با بیار اینکه مشکل پرداخت بینه هنرمندار هیز فحت فاثیر منابع مالی این ونارفخاهه قرار گرفته ،اضافه
کرد :ان ابتدای شروع بکار دولت فدبیر و امید فعداد کل بینه شدگار هنرمندار زال به زال افزایش پیدا کرده
بط ریکه این رق ان  1۶هزار بینه شده اکن ر به میزار بیش ان  2برابر افزایش پیدا کرده ازت.
***************************************************************************

 2میلیارد ریال تسهیالت سفر وزیر ارشاد به هنرمندان ایالمی تصویب شد
عنرار خ دآم نمدیرکل فرهنگ و ارشاد ازالمی ان پرداخت  2میلیارد و  1۶۴میلی ر ریال فتهیال حنهایتی
ان ز ی ونار فرهنگ و ارشاد ازالمی خبر داد.
وی ادامه داد :در این نمینه فاکن ر  2میلیارد و  1۶۴میلی ر ریال فتهیال با هرخ چهار درصهد بهه باههک هها
اعالم و در حال پرداخت به  ۶۶هار ان هنرمندار ازتار )عض صندوق حنایت ان هنهر( بها زهراهه  ۶۴میلیه ر
ریال ازت.
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد ازالمی ایالم اضافه کرد :عال ه بر این یک میلیارد و  ۰۰۴میلی ر ریال دیگهر هیهز در
قالب فتهیال بازراهه چهار درصد هیز قرار ازت به هنرمندار ازتار پرداخت ش د.
نشست نمایندگان تشکل های فرهنگی و هنری با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در شهرستان مهاباد
در این دیدار هنایندگار بخش فرهنگ و هنر شهرزتار های مهاباد،پیراهشهر ،زردشت،ب کار،اشهن یه ،هقهده ،
میاهدوآب ،فکاب وشاهیندژ حض ر داشتند و هر کدام خ ازته های و هیان های خ د را بها آقهای صهالحی در
میار ههادهد.
مناف ایرار پناه هنرمند با زابقه مهابادی ه در این هشتت گات :کنب د فضا ،فرز دگی فجهیزا  ،هب د بینه
برای هنرمندار و اعتبار برای برگزاری برهامه های مد هظر فرهنگی و هنری بخشی ان مشکالت هنرمندار ایهن
خطه ان زرنمیننار ازت.
***************************************************************************

قول وزیر کار به هنرمندان سینما و تئاتر !
محند شریعتنداری ونیر فعاور ،کار و رفاه ا تناعی امعه هنری کش ر هن اره م رد احترام مها به ده  ،آر
دزته ان مطالبافی که خارج ان ح نه فعالیت های ونار کهار و امه ر ا تنهاعی ازهت ،مها بهه عنه ار هنکهار
ونار فرهنگ و ارشاد ازالمی در پیگیری آهها مشارکت خ اهی کرد .
*****************************************************************************

واکنش دادستان عمومی تهران به اجرای تئاتر الکچری و فیلم منتشره ازرقص  2بازیگر

هههای کتبههی بههرای ونیرارشههاد فرزههتادی  .اگههر

دادزههتار عن ه می و اهق هالب فهههرار گاههت :گههزار

می خ ازتی وظیاه ذافی را اعنال کنی باید فتافر بتته می شد .اما قبل ان آر به ونار ارشاد اطالع
دادی  .دزتگاه ها باید به وظایف ذافی خ د عنل کنند .هباید در فنام م ارد دادزتاهی ورود کند .بعد ان
این 2هامه برای ونیر ارشاد فرزتادی  .هن ن ه اقص برطرف هشده ازت .فنها صدور یک اطالعیهه را
دیده ای .
*****************************************************************************

مجوز فعالیت تماشاخانه پردیس تئاتر شهرزاد متوقف شد
شهرام کرمی با اشاره به زئیا این م ض ع گات :علت ف قف به ما اعالم هشده ان این رو ما هاظر ا راها،
مج نها و برهامه های هنایشی هتتی ومر ع ابالغ حک دادزرای ارشاد ب ده ازت.
پردیس فئافر شهرناد یک مجن عه فئافر خص صی در شهر فهرار ازت .این مجن عه دارای زه زالن هنایش
و با ظرفیت کلی ۹۴۴فناشاگر ازت.
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*****************************************************************************

مدیر کل دفتر وزارت ارشاد :رسانه ملی ایران تلگرام است
حنیدرضا ضیایی پرور ،مدیرکل دفتر مطالعا و برهامه ریزی گات :رزاهه ملی ایرار فلگرام ازت .بهه هنهین
دلیل فیلتر کردهد و زیازت اهقباضی فشکیل دادهد اما مردم فرکش هکردهد.
مدیرکل دفتر مطالعا و برهامه ریزی ونار فرهنهگ و ارشهاد ازهالمی اینتهتاگرام را رزهاهه دوم مجهانی
ایرار و ف ییتر را رزاهه ز م داهتت.
*****************************************************************************

طرح تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم وصول شد
طرح فغییر هام ونار فرهنگ و ارشاد ازالمی به ونار فرهنگ ،هنر و ارشاد ازالمی در لته علنی رون
یکشنبه مجلس اعالم وص ل شد.
*****************************************************************************

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس :الیحه فرهنگی ارائه شده توسط دولت ضعیف و دور از انتظار است/
فاصله عرش تا فرش شعار تا عمل
حجت االزالم احند مانهی رئیس کنیتی ر فرهنگی مجلس ش رای ازالمی گات :متازااهه الیحه ای که
دولت درح نه فرهنگ ارائه کرده بتیار ضعیف و دور ان اهتظار ازت.
خانه ملت گزارش میدهد :نگاه دولتمردان به حوزه فرهنگ و آموزش در بودجهنویسی /بودجه وزارت
فرهنگ و سازمان بسیج برابر است
برخی ردیفهای مرفبط با اعتبارا ح نه فرهنگ که در الیحه ب د ه برای زال  ۹9آمده ،به شرح نیر ازت:
فرهنگتتار هنر  1۰میلیارد ف مار
پژوهشکده هنر  22میلیارد ف مار
مرکز ملی فضای مجانی  1۰میلیارد ف مار
زانمار ازناد و کتابخاهه ملی  1۴۴میلیارد ف مار
ب د ه در اختیار زانمار برهامه و ب د ه برای کنک به م زتا علنی ،دینی ،فرهنگی ،هنری و ورنشی 2۰
میلیارد ف مار
زانمار حج و نیار  ۶میلیارد ف مار
*****************************************************************************
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مازنی :توئیتر باید رفع فیلتر شود /فیلتر راهکار حل مشکالت فضای مجازی نیست
رئیس کنیتی ر فرهنگی مجلس ،با بیار اینکه فضای مجانی خ د را بر ما فحنیل کرده ازت ،گات :اصرار
برای فیلترینگ فضای مجانی راه به ایی هخ اهد برد و راه حل رفع مشکال

فضای مجانی و زایبری

ازتااده درزت ،ف لید محت ای منازب و وضع ق اهین و مقررافی برای پیشگیری ان فهدیدها و آزیب های
هاشی ان آر ازت.
*****************************************************************************

برگزیدگان هفدهمین جشن سالیانه منتقدان خانه تئاتر معرفی شدند
هادهنین شن زالیاهه منتقدار و ه یتندگار و پژوهشگرار خاهه فئافر شامگاه پنجشنبه  ۶دی  ۹۹با
حض ر اهالی فرهنگ و هنر در زالن نهده یاد عباس کیارزتنی برگزار شد.
شن امتال بها حنایهت دکتهر"شههرام گیهلآبهادی" مهدیرعامل خاههه  ،دکتهر "یه هس مظله می"
مدیرعامل بینه فعاور ،دکتر"زیدحتین زیدناده" مدیرعامل صندوق اعتباری هنر  ،دکتر"حجهت اهلل
ای بی" مدیرکل کنیتی ر ملی ی هتک در ایرار ،دکتر "امیر روشن " رئیس ار نند دبیرخاهه هشهار
متئ لیت ا تناعی " ،غالمرضا کاظنی دینار " رئیس اهجنن روابط عن می ایرار " ،بابک چنن آرا "
مدیر مرکز م زیقی بته ور و دکتر"علیرضا فابش" مدیرعامل بنیاد زیننایی فارابی برگزار شد.
*****************************************************************************

منوچهر بهرامی ،نوازنده کالرینت درگذشت
من چهر بهرامی(ه انهده کالرینت و عض کاه ر ه انهدگار کالزیک) دار فاهی را وداع گات
*****************************************************************************

مهدی یراحی با لباس کارگران فوالد اهواز اجرا کرد
مدیرگروه «مهدی یراحی» خ اهنده م زیقی پاپ گات :این خ اهنده در حنایت ان کارگرار ف الد اه ان
با لباس کارگری آهار در این شهر روی صحنه رفت و به ا را پرداخت.
*****************************************************************************

مدیر جدید بیمه سرمد در استان کردستان منصوب شد
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رویا رحینی به عن ار مدیر دید بینه زرمد در ازتار کردزتار منص ب شد.
*****************************************************************************
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