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مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در مراسم امضای تفاهمنامه برنامه توليد و اشتغال در حوزه فرهنگ
و هنراز حمایتصندوق اعتباری هنر از راهاندازی کسب و کارهای فرهنگی و هنری خبر داد.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در مراسم امضای تفاهمنامه برنامه توليد و اشتغال در حوزه فرهنگ
و هنر که با حضور محمدباقر نوبخت ،رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور ،سیيد عبیا

صیالح،،

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالم ،و مرتض ،شهيدزاده ،رئيس هيات عامل صندوق توسعه مل ،و جمعی،
از مدیران فرهنگ ،برگزار شد از حمایتصندوق اعتباری هنر از راهاندازی کسب و کارهای فرهنگ ،و
هنری خبر داد.
*****************************************************************************

با حضور مدیر عامل صندوق اعتباری هنر ،نکوداشت احترام برومند در جشنواره قصه گویی برگزار شد
مراسم نکوداشت احترام برومنید بیا حضیور میدیرعامل صیندوق اعتبیاری هنیر و جمعی ،از هنرمنیدان روز
چهارشنبه  82آذر در جریان سومين روز جشنواره قصه گوی ،برگزار شد.
بيست و یکمين جشنواره بين الملل ،قصه گوی ،از  82ال 82 ،آذر ماه در مرکز آفرینش هیای فرهنگی ،هنیری
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار م ،شود.
*****************************************************************************

سفروزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به استان آذربایجان غربی
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالم ،آذربایجان غرب ،گفت :وزیر فرهنگ و ارشاد اسالم ،شامگاه 8دی میاه بیه
این استان عزیمت و به مدت  8روز در این استان خواهد بود.
*****************************************************************************

صالحی در امضای تفاهمنامه با سازمان برنامه و بودجه :به فرهنگ و هنر به عنوان اقتصاد مولد نگاه کنيم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالم ،با اشاره به اینکه اقتصاد فرهنگ و هنر سابقه طیونن ،تیاریخ ،در اییران دارد،
گفت :همه م،دانند که م،توان به فرهنگ و هنر به عنوان اقتصاد مولد نگاه کرد و برهمين اسا

سرمایه ملی،

را افزایش داد .هرمقدار بيشتر در حوزه فرهنگ و هنیر از منظیر روح تمیدن ،و هیم از منظیر اقتصیادی نگیاه
بيشتری شود م،توان به اقتصاد فرهنگ و هنر کمک کرد.
ر این تفاهمنامه مقرر شده است تا با تامين  8۲۲۲ميليارد تومان از محل تسهيالت بانک ،و صندوق توسعه
مل ،در سه بخش رسانه ،توليد محتوای دیجيتال ،فرهنگ و هنر سرمایهگذارهای ،صورت گيرد و توسعه در
این حوزه به توليد اشتغال بيانجامد.

2

این در حال ،است که از منابع پيش بين ،شده حدود ۰2۲۲ميليارد تومان از تسهيالت بانک ،در شهرها و ۰۲۲
ميليارد تومان در بخش روستای ،و عشایری تامين م،شود.
در مجموع پيشبين ،بر این است که با این تفاهمنامه حدود  8۲هزار شغل در بخش فرهنگ و هنر ایجاد شود.
*****************************************************************************

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،الدن حيدری را به عنوان دبير کميته جدول  7قانون بودجه منصوب
کرد
 در حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ کاراندیش به عنووان دبيور کميتوه فرهنگوی و
اجتماعی شرق و غرب کشور منصوب شد
*****************************************************************************

صالحی :بودجه فرهنگی  7۹در مسير بودجه  77است
بودجه امسال ،به جای اختصاص بودجه جداگانه برای هر یک از این مؤسسه ها ،آنان ذیل وزارت فرهنگ و
ارشاد متمرکز شدند و بودجه های آنان نيز براسا

طرح های پذیرفته شده ،عملکردها و آن هم به صورت

قسط ،پرداخت م ،شود .صالح ،،اظهار م ،کند :البته منابع ،که برای امسال دیده شد ،بسيارمحدود بود،
باوجود این هم در منابع این مؤسسات کاهش های ،داده شد که این کاهش نيز با یک نوع مدیریت ردیف ها
اختصاص داده شد ،ضمن اینکه سير تخصيص به گونه ای خواهد بود تا این منابع به جاهای دیگری
تخصيص داده نشود... .
*****************************************************************************

تشکيل دبيرخانه گردشگری هنری
دبيرخانه گردشگری هنری بیا همکیاری معاونیت امیور هنیری وزارت فرهنیگ و ارشیاد اسیالم ،و معاونیت
گردشگری سازمان ميراث فرهنگ ،،صنایع دست ،و گردشگری راه اندازی م،شود.
سيدمجتب ،حسين،؛ معاون امور هنری وزارت فرهنیگ و ارشیاد اسیالم ،افیزود :روییدادهای خاصی ،ماننید
جشنواره فجر ،جشنواره بين الملل ،تئاتر کودک و نوجوان ،جشنواره موسيق ،جیوان ،جشینواره بیين المللی،
تئاتر عروسک ،،جشنواره بين الملل ،نمایش های آیين ،سنت ،،جشنواره هنرهای تجسم ،جوانان و  ...ظرفيیت
های ،هستند که م ،تواند در گردشگری هنری مورد توجه قرار گيرد و اجرا شود.
*****************************************************************************
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زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران مشخص شد
ایوب دهقانکار؛ دبير و سخنگوی شورای سياست گذاری س ،و دومين نمایشگاه بين الملل ،کتاب تهیران گفیت:
نمایشگاه کتاب تهران از تاریخ  ۰تا  ۰۰اردیبهشت ماه سال  ۰٩22برگزار خواهد شد.
***************************************************************************

تصویب نظام صنفی فرهنگ و هنر نيمی از موانع را مرتفع می کند
کاراندیش ،معاون امور حقوق ،،مجلس و استان ها وزارت فرهنیگ و ارشیاد اسیالم ،بيیان کیرد :بیر اسیا
بررس ،های انجام شده بيش از  2۲مانع درحوزه فرهنگ و هنر شناسای ،شده که بخش ،از آنها مربیو بیه
درون وزارتخانه است .اگر این نظام صنف ،که انن از کميسيون فرهنگ ،مجلیس و وزارتخانیه بیه جید دنبیال
م ،شود ،به نتيجه برسد و نظام صنف ،واقع ،برای اهال ،فرهنگ و هنر مصوب شود؛ شاید  ۰۲درصد
موانع فرهنگ و هنر مرتفع شود .
***************************************************************************

اعطای تسهيالت به هفده پروژه سينمایی طی پانزده ماه گذشته
بنياد به منظور شفاف سازی حمایت ها و توسعه آن و نيز تغيير شيوه ارائه تسهيالت به پروژه های سينمای
حرفه ای ،از نيمه دوم سال  ۰٩22شيوه جدید پرداخت وام را در تعامل با صندوق اعتباری هنر آغاز کرد
که در این روش ،آثار سينمای ،،پس از معرف ،به صندوق اعتباری هنر حمایت های نزم را در قالب وام از
صندوق کارآفرین ،اميد دریافت کرده اند.
***************************************************************************

سياوشی :ایجاد صندوق سرمایهگذاری فيلم عالوه بر شفافسازی ،مانع پولشویی میشود
عضو کميته دیپلماس ،فرهنگ ،کميسيون فرهنگ ،مجلس گفت :اقدامات اوليه تأسيس این صندوق انجیام شیده
است البته باید مراحل متعددی را در بور

ط ،کند در هر حال مسائل دیگر از نظر حقوق ،و اقتصادی

وجود دارد که باید این مسائل حل شود.
***************************************************************************

افزایش  7درصدی و نامتوازن بودجه فرهنگی در الیحه بودجه 7۹
سيده فاطمه ذوالقدر با رد برخ ،اخبار مبن ،بر کاهش اعتبارات حوزه فرهنگ در نیحه بودجه سال ۰٩22
کل کشور گفت :بودجه فرهنگ ۷ ،درصد افزایش داشته که البته این افزایش به صورت نامتوازن بوده است
*****************************************************************************
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صرفه جویی ریالی و رعایت حدود و ثغور اخالقی؛ توصيه نمایندگان به مسئوالن جشنواره تئاتر فجر
آزادی خواه عضو کميته هنر و رسانه کميسيون فرهنگ ،مجلس در نظیر گیرفتن برنامیه هیای قابیل مالحظیه
درخصوص ۰۲سالگ ،انقالب ،رعایت حدود و ثغور و صرفه جوی ،ریال ،راازجملیه توصیيه هیای نماینیدگان
این کميته به مسئونن تئاتری کشور برشمرد
*****************************************************************************

داروغه زاده و طباطبایی نژاد رفتنی شدند؟
محمد مهدی طباطبای ،نژاد مدیرعامل مرکز گسترش سينمای مستند در ایین خصیوص گفیت :بیا درخواسیت
تمدید ادامه ماموریت من و آقای داروغه زاده از طیرف سیازمان صیدا و سیيما در وزارت ارشیاد و فرهنیگ
اسالم ،موافقت نشده است؛ در چند روز آینده با برگیزاری جلسیه ای دربیاره ایین موضیوع بیه جمیع بنیدی
خواهيم رسيد.
*****************************************************************************

فيلم نماینده ایران در اسکار  2107از گردونه رقابت خارج شد!
فيلم بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحيد جليلوند با بازی نوید محمدزاده که به عنوان نماینده ایران در
اسکار  8۲۰2انتخاب شده بود از گردونه رقابت در اسکار خارج شد.
*****************************************************************************

عيدانه کتاب برگزار نمی شود
نيکنام حسين پور ،مدیرعامل خانه کتاب گفت :با توجه به تأخيری که در پرداخت معوقات تابستانه و پایيزه
انجام شده است ،ما به احتمال بسيار عيدانه کتاب را برگزار نخواهيم کرد .تا زمان ،که این پرداخت ها قطع،
نشود ،قطعاً طرح عيدانه برگزار نم ،شود .
کرد*****************************************************************************

در صحن مجلس؛ طرح سازمان نظام روزنامه نگاری اعالم وصول شد
*****************************************************************************

درخواست دادستان تهران از وزارت ارشاد برای اعمال نظارت بر حوزه های فرهنگی
جعفری دولت آبادی،دادستان تهران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ،خواست که حسب تکليف به این
موضوع ورود کند و ادامه داد :وزارت ارشادمکلف است با تئاتراجرا شده در یک ،از هتل ها که برخالف
موازین شرع ،اجرا م ،شود برخورد کند و اگر اقدام نکند ،دادستان ،به وظيفه خود عمل خواهد کرد
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صالحيت مسعود بادین به عنوان مدیرعامل بيمه آسيا تایيد شد.
رئيس کل بيمه مرکزی طی حکمی ،انتصاب داریوش محمدی به عنوان مدیرعامل بيموه مويهن را
تأیيد کرد.
*****************************************************************************

منوی پرداخت اقساط بيمه در همراه کارت بانک آینده
منوی جدید پرداخت اقسا بيمه رازی به اپليکيشن همراه کارت بانک آینده اضافه شد.
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