گزیده اخبار فرهنگی و هنری
 11الی  11دی 79

اطالعیه صندوق اعتباری هنر؛ در خصوص پیگیری پرداخت هزینه های درمان اعضاء توسط بیمطه
رازی (قرارداد سال گذشته)
به اطالع می رساند آن دسته از اعضای صندوق اعتباری هنر که تحت پوشش بیمه تکمیلیی رازی در
سال  79/4/10( 79-79الی  )79/1/10بوده اند ودر مهلت مقرر مدارک هزینه های درمانی خود را بیه
صورت کامل ارائه ولی تاکنون از بابت هزینه ها ،وجه خسارتی از سوی بیمیه رازی پرداخیت نشیده
است ،حداکثر تا تاریخ  79/01/52کدپیگیری دریافتی از سیامانه بیمیانو را بیه شیماره 211150091
پیامک نمایند.
****************************************************************************

وزیر ارشاد :جریان فرهنگی شغل آفرینی باید به رسمیت شناخته شود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه حوزه فرهنگی به عنوان شغل در فهرسیت مشیالل جیای
مناسبی ندارد ،گفت :تالش ما در این دوره وزارت ارشاد این است که جریان فرهنگی شغل آفرین بیه
رسمیت شناخته شود.
****************************************************************************

واکنش وزیر ارشاد به برداشتن نرده های حفاظتی در نمازجمعه تهران :جامعه به همین خبرهای
ساده هم امیدوار می شود /قرار نبود در جمهوری اسالمی طبقه جدید شکل بگیرد
خطیب جدید جمعه از کاهش نرده های حفاظتی در نمازجمعه تهران خبر داد .خبرخوبی بیود .جامعیه
به همین خبرهای ساده هم امیدوار می شود .قرار نبود در جمهوری اسالمی طبقه جدید شکل بگیرد.
دیروز شوخی  -جدی به همراهان حفاظتی ام می گفتم میا مسیووالن کشیور را دو چییز کیم اعتبیار
کرده :فرزندان مان و شماها!
***************************************************************************

دیدار معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با شهردار تهران /پیگیری مطالبات رسانه ای
محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی با مشاوران خود با پیروز حناچی شهردار تهران دیدار
و گفت وگو کرد .بنا بر این گزارش ،در این دیدار که احمد مسجدجامعی ،عضو شورای شیهر تهیران
نیزحضور داشت ،برخی از مطالبات رسانه ای و طرح های فرهنگی ویژه پایتخت نیز مطرح شد.
****************************************************************************
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گالیه معاون وزیر ارشاد از حمله به هنرمندان با وجود خطاهای محدود
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :ممکن است از بین آثار فراوان هنری که اجیرا
می شود ،تعداد بسیار کمی از ابعاد نظارتی جای بحث داشته باشد؛ اما صدای آن بلند اسیت و آن را
برای حمله به خانواده محترم هنر و هنرمند به کار می برند
****************************************************************************

اجرای طرح گذر فرهنگ و هنر در  7استان کشور
علی اصغر سیدآبادی ،مشاور وزیر فرهنگ وارشاد اسیالمی در امیور برنامیه رییزی ،بیا اشیاره بیه
حمایت وزارت ارشاد از کسب و کارهای فرهنگ و هنری گفت :در همین راستا راه اندازی گذر فرهنگ
و هنر در  7استان کشور در دستور کار است.
****************************************************************************

با همکاری شهرداری بوشهر مقدمات ایجاد گذر فرهنگ و هنر در بوشهر فراهم شد
در نشست حمیده ماحوزی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهرو شیهردار بنیدر بوشیهر
گذر فرهنگ و هنر سه نقطه شهر بوشهر جانمایی گردید که مقرر شد در هفته جیاری تصیمیم نهیایی
در این خصوص اتخاذ شود.
****************************************************************************

دستور کار هفتگی مجلس بطحایی و صالحی به صحن علنی می روند
سؤاالت آقای شهاب نادری نماینده پاوه ،جوانرود و ثالث باباجانی و سمیه محمودی نماینده
شهرضا و دهاقان و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در دستور کار
این هفته مجلس قرار دارد.
****************************************************************************

نیمی از اقدامات وزارت ارشاد هنری است
محمد اسماعیل سعیدی ،عضو کمیسیون فرهنگی مجلیس دربیاره دلییل تغیییر نیام وزارت فرهنیگ و
ارشاد گفت :این وزارتخانه اقدامات زیادی در حوزه های گوناگون فرهنگی و هنری انجام می دهد اما
شیییییاید بییییییش از  21درصییییید کارهیییییای آن مربیییییو بیییییه حیییییوزه هنیییییر اسیییییت.
*****************************************************************************

3

ذوالقدر خبر داد :برگزاری جلسه کمیته بودجه و اصالح ساختار کمیسیون فرهنگی مجلس با
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
سیده فاطمه ذوالقدر نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی از برگزاری جلسیه کمیتیه بودجیه و اصیالح سیاختار
کمیسیون فرهنگی با مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسیالمی ،کارانیدیش معیاون پارلمیانی ،حییدری میدیر
مالی ،رودکی مدیربرنامه و بودجه و سلگی مدیر پژوهشگاه ارشاد و با حضور احد آزادی خواه رئیس کمیته
برای بررسی اعتبارات تخصیصی به موضوع فرهنگ خبر داد.
*****************************************************************************

امام جمعه خمینی شهر :وزیری که نتواند مشکل کاغذ را حل کند به چه دردی می خورد
آیت اهلل شیخ عباس رحیمی درخطبه های نماز جمعه با اشاره به اینکه هفته اهدای کتاب در پیش اسیت ،ادامیه
‘گفت :از وزارت ارشاد گالیه داریم که برای وضعیت کالذ و چاپ کتاب نمیی اندیشیند و صینعت بیا معضیل
روبروست .رحیمی با تاکید بر اینکه وزیر ارشاد باید به مردم پاسیخگو باشید کیه بیا چیه مجیوزی ییک نفیر
سلطان کالذ می شود ،گفت :وزیرارشادی که نتواند مشکل کالذ را در کشور حل کند به چه دردی می خورد،
چرا برخی وزرا اینقدر بی حال هستند و نظارتی بروزارتخانه خود ندارند و قاطع در عمل نیستند.
*****************************************************************************

واکنش معاون مطبوعاتی به بازداشت سلطان کاغذ
محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درواکنش به انتشار خبر
بازداشت سلطان کالذ گفت :هویت و مشخصات این افراد اعالم نشده و خود ما نیز دوست داریم بدانیم
سلطان کالذ چه کسی است.
وی ادامه داد :بهتر است زمانی که اسامی اعالم می شود کامال شفاف و واضع شود تا بدانیم چه کسی
بازداشت شده است به همین دلیل خود ما هیچ اطالعی نداریم که منظور از بازداشت سلطان کالذ کیست.
*****************************************************************************

سال  79در سینما با بحران ناشی از ورود غیراستاندارد سرمایه ها مواجه خواهیم بود
همایون اسعدیان می گوید :استفاده نادرست از سرمایه در سینمای ایران باعث شکاف طبقاتی شده است .ما
در حال ورود به یک شرایط بحرانی در سینما هستیم و یک چالش عظیم در سال  70در مقابل سینمای ایران
قرار خواهد گرفت.
*****************************************************************************

4

واکنش داروغه زاده به ورود سرمایه های جدید به سینما
ابراهیم داروله زاده معاون نظارت و ارزشیابی نوشت :سازمان سینمایی نه تنها از سرمایه گذاری بخش
خصوصی در سینما استقبال می کند بلکه ایجاد زمینه مناسب برای این مهم را وظیفه خود می داند .تشخیص
سالمت مالی افراد وظیفه دستگاه های نظارتی و قضایی است ،مدیریت بهینه هزینه هم برعهده تهیه کنندگان
محترم سینماست ..آدرس للط ندهیم.
*****************************************************************************

انصراف پی در پی کارگردانان از حضور در جشنواره فیلم فجر
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر امسال شاهد انصراف فیلم های مورد توجهی است که بیر رونی جشینواره
می توانست کمک کند .فیلم هایی نظیر رحمان  (0411منوچهر هیادی)  ،زنیدانی( ده نمکیی) ،تشیری(،،سییاوش
شهابی) ،ژن خوک (سعید سهیلی)
*****************************************************************************

کارگردان تاتر "پیکان جوانان" چند ساعت پس از بازداشت ،با قرار وثیقه آزاد شد
محمدرحمانیان دلیل بازداشتش را حواشی نمایش «پیکان جوانیان» اعیالم کیرد .رحمانییان از دادن اطالعیات
بیشتر خودداری کرد .گفته می شیود قیرار بازداشیت او در دادسیرای  50ارشیاد و در جرییان پرونیده تئیاتر
«پیکان جوانان» صادر شده است.
*****************************************************************************

نامه اهالی فرهنگ آبادان به وزیر ارشاد درباره بازداشت کرم پور
در متن این نامه آمده است :میا جمعیی از روزنامیه نگیاران و فعیاالن فرهنگیی آبیادان خواسیتار پاسیخگویی
نهادهای ذی ربط در خصوص دستگیری آقای کوروش کرم پور ،شاعر وروزنامه نگار آبادانی هسیتیم؛ چیرا
که به باور ما برخوردهای اینگونه نه تنها در شأن نام و مقام اهالی رسانه نبوده بلکه در ایین برهیه از زمیان
به مصلحت جامعه نیز نیست.
***************************************************************************

مهدی یراحی ممنوع الکار شد
مهدی یراحی بعد از حضور با لباس کارگران فوالد اهواز روی صحنه کنسرتش در این شهر و انتشار
موزیک ویدئوی پاره سنگ ممنوع الکار شد.
***************************************************************************
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توضیحات وزارت ارشاد درخصوص بیلبرد تبلیغاتی یک گروه موسیقی
بیلبرد تبلیغاتی گروه موسیقی بهار آفرین که اعضای آن لباس هایی هم شکل گروهک منافقین داشتند با
واکنش کاربران فضای مجازی روبرو شد که به دنبال آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی توضیحاتی را
ارائه کرد.معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره فرهنگ وارشاد اسال می استان تهران گفت  :در مجوزی که
برای این طرح ارائه شد رنگ لباس گروه هنرمندان متفاوت بود و در هنگام چاپ ،این رنگ ها پررنگ شدند .
***************************************************************************

آئین افتتاحیه باغ هنر بم برگزار شد
فاز نخست ″باغ هنر بم ″که اسکلت اولیه آن سال  0101به همت محمدرضا شجریان بنا گذاشته شده بود،
پنجشنبه  01دی  79با حضور جمعی از هنرمندان در شهر بم افتتاح شد.
***************************************************************************

اعضای خانه موسیقی نسبت به تکمیل اطالعات سامانه جامع اقدام کنند
با توجه به راه اندازی سامانه جامع هنرمندان از تمامی اعضای خانه موسیقی درخواست می شود با مراجعه
به سامانه نسبت به تکمیل پروفایل عضویت خود اقدام نمایند.
با توجه به راه اندازی سامانه جامع هنرمندان در اردیبهشت ماه امسال مدارک و اطالعات بسیاری از اعضای
خانه موسیقی هنوز تکمیل نشده و با توجه به بازنگری پرونده هیا و ادامیه رونید بیمیه اعضیا واحید بیمیه و
عضویت از این دسته از اعضا خواسته (تا پایان دی ماه  )79به سامانه مراجعه و نسبت بیه تکمییل پروفاییل
خود اقدام نمایند.
*****************************************************************************

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرد :رونمایی از نرم افزار جدید خطدمات غیرحضطوری تطأمین
اجتماعی

محمدحسن زدا،سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفیت :نیرم افیزار جدییدی بیرای توسیعه خیدمات
لیرحضوری تهیه شده است و بیش از  91خدمت سازمان تأمین اجتماعی از طری این نرم افزار بیه
جامعه هدف ارائه می شود .با بهره برداری از این نرم افیزار مییزان مراجعیات حضیوری بیه شیعب
تأمین اجتماعی کاهش قابل توجهی خواهد داشت.
*****************************************************************************
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