
 ھنرھای مدیرکل ویدئوکنفرانس نخستین در چه آن مشروح گزارش
 شعب روسای با کشور نمایشی ھنرھای انجمن مدیرعامل و نمایشی

  گذشت ھا استان نمایشی ھنرھای انجمن

 

 ھنرھای انجمن مدیرعامل و نمایشی ھنرھای مدیرکل وگوی گفت جلسه نخستین
 شرایط از متاثر ھا استان ینمایش ھنرھای انجمن شعب روسای با کشور نمایشی

 صورت به و مجازی فضای در تیرماه ٣٠ گذشته روز کرونا، بیماری شیوع
 . شد برگزار ویدئوکنفرانس

 

 تیرماه ٣٠ دوشنبه روز صبح نمایشی، ھنرھای کل اداره عمومی روابط گزارش به
 بصیرت رضا و نمایشی ھنرھای مدیرکل آشنا قادر دیدار و وگو گفت مجازی جلسه

 ھنرھای ھای انجمن مدیرعامالن با کشور نمایشی ھنرھای انجمن دیرعاملم
 اداره عمومی روابط مدیر زاده حسن سیدمحسن مدیریت با ایران سراسر نمایشی

 . شد برگزار نمایشی ھنرھای کل

 

  اعتبار کاھش با مواجه شرایط در ھا مشارکت جلب و ھا ظرفیت شناسایی

 

 در بصیرت داد رخ نمایشی ھنرھای مدیرکل دفتر در که مجازی دیدار این ابتدای در
 توجه خصوص در کشور نمایشی ھنرھای انجمن ویژه اھتمام: گفت کوتاه سخنانی

 ھای محدودیت و ایم مواجه اعتبار کاھش با که شرایطی در. است استانی بخش به
 جلب و ھا ظرفیت شناسایی با کوشیم می گذاریم، می سر پشت را اعتباری

 . بزنیم رقم را برداری بھره حداکثر ھا مشارکت

 درگاه« ظرفیت از استفاده به اشاره با کشور نمایشی ھنرھای انجمن مدیرعامل
 تصریح مجازی فضای از گیری بھره در» )تئاتر ایران( ایران نمایشی ھنرھای تخصصی

 مبتوانی تا دھیم ارتقا زیرساختی لحاظ از را تئاتر ایران سایت کنیم می تالش: کرد
 .  باشیم آن طریق از آنالین صورت به ھا نمایش پخش شاھد



 به کمکی چنان آن توانیم نمی اعتباری نظر از که دانیم می ما: کرد تاکید بصیرت
 ظرفیت از که است این اندازمان چشم اما برسانیم ھا استان در مان دوستان
 . شود برداری بھره ممکن شکل بھترین به ھا استان در ھا انجمن

 و ظرفیت شناسایی با ھا انجمن محترم روسای است امید: گفت پایان در وا
 و ھا سازمان با موثر و سازنده تعامل و استان نمایشی ھنرھای انجمن پتانسیل
 از استفاده و مشارکت جلب جھت در خصوصی و غیردولتی و دولتی نھادھای

 ریزی برنامه و زندهسا تعامل ھمکاری، با شاهللا ان و نمایند اقدام موجود ظرفیت
 . کنیم ھدایت جلو به گام یک را نمایش حوزه و ببریم کنونی شرایط از را بھره حداکثر

 

 ھنرھای کل اداره سھم شدن مشخص برای نامه تفاھم امضای از
 تئاترشھر از برداری بھره لزوم تا ھا استان تئاتر از حمایت در نمایشی

  ھا استان

 

: داد توضیح کوتاه ھایی صحبت در که بود مجازی دیدار این سخنران دومین آشنا قادر
 در چه و کل اداره در چه که مستخدمی جواد و نیلی حمید کرمی، شھرام آقایان از

 اولین که این از. سپاسگزارم کشیدند بسیار زحمت نمایشی ھنرھای انجمن
 امیدوارم و خوشحال است جریان در مجازی فضای در بزرگواران شما با جلسه

 از خواھم می اجازه. دھیم انجام آمده وجود به فضای از را برداری بھره نھایت توانیمب
 .  بشنوم را دوستان صحبت سپس و کرده عرض را نکته چند بگذرم، مقدمات

 جایگاه یافتن ارتقا و رسیدن تثبیت به لزوم بر تاکید با نمایشی ھنرھای مدیرکل
 و یابد ارتقا و شود تثبیت باید انجمن جایگاه و نقش: گفت نمایشی ھنرھای انجمن

 که کنم عرض خوشحالم. شود می حل قابل مسائل باقی که است صورت این در
 شخصیت دادن دنبال به ما. شود ماندگار جایگاه این که است این بر ما تالش تمام

 کشور سراسر نمایشی ھنرھای ھای انجمن شعب به حقوقی و قانونی مستقل
 بر ما. نشوند تحول و تغییر دچار کل مدیران شدن عوض با که ای گونه به ھستیم،

 با ارتباط عین در انجمن شعب حقوقی مستقل شخصیت حفظ و واقفیم فرازوفرودھا
 امکانات، از مندی بھره برای بستری کردن فراھم و نمایشی ھنرھای کل اداره

 نکاتی یمبرو جلوتر انجمن نقش کردن تر پررنگ در چه ھر. است مدنظرمان مسائل
 کنیم شان مرتفع اساسنامه به دادن شکل طریق از کوشیم می که شود می مطرح

 .  است نکته اولین این و



 ھنرھای کل اداره سھم شدن مشخص جھت ای نامه تفاھم عقد بر تاکید با آشنا
 ھا استان تئاتر با رابطه در دوم نکته: کرد تصریح ھا استان تئاتر از حمایت در نمایشی

 ھنری محترم معاون صالحی، سیدعباس دکتر شخص با  رایزنی طی که تاس این
 ای نامه تفاھم عقد برای تالش حال در ھا استان با مرتبط مدیران مجموعه و ایشان

  نامه تفاھم این. است شدن نھایی حال در امروز کنم اعالم خوشحالم که ھستیم
 در کل اداره سھم آن طی و منعقد نمایشی ھنرھای کل اداره و ھنری معاونت میان

 از معاونت اگر حتی کردیم اعالم ما. شد خواھد مشخص ھا استان تئاتر از حمایت
 را آن تواند می کل اداره نیست، برخوردار ای نامه تفاھم چنین عقد برای الزم بستر
 . بگذارد احترام است شده گفته ضمنش در چه آن به و کند امضا

 جریان ھمچنین و ھا استان در عمومی اجراھای روند از حمایت لزوم بر تاکید با او
 در عمومی اجراھای روند از حمایت لزوم دیگر نکته: کرد تصریح نویسی نمایشنامه

 موجود، شرایط دلیل به که متاسفیم. است نویسی نمایشنامه جریان و ھا استان
 و ھمدان ونوجوان کودک جشنواره مریوان، خیابانی جشنواره برگزاری توفیق

 با وگو گفت طی اما نداشتیم پیشین شکل به را خرمشھر فتح جشنواره
 نکرده تعطیل را ھا جشنواره که رسیدیم نتیجه این به ھنری معاونت در مان ھمکاران

 در ھا گروه عمومی اجراھای از حمایت رو این از. کنیم برگزارشان دیگر ای گونه به و
 از صادرشده وآمد، رفت و تردد کاھش مقررات به عمل راستای در که ھا استان
 . ماست مدنظر نکات جمله از ھست نیز کرونا، با مقابله ملی ستاد سوی

 تاکید ھا استان در تئاترشھرھا از پیش از بیش برداری بھره لزوم به اشاره با آشنا
 در تئاترشھرھا ھمان یا ھا سالن از برداری بھره و استفاده چھارم نکته: کرد

 طی باید ما. است گرفته قرار دوستان اختیار در ھا آن از عدادیت که ھاست استان
 چگونه ھا استان نمایشی ھنرھای انجمن شعب کنیم مشخص دقیق ای ریزی برنامه

 روند و کنند برداری بھره اسالمی، ارشاد و فرھنگ کل ادارات ھای سالن از توانند می
 . شود واگذار ھا انجمن به باید برداری بھره این

 بحث پنجم نکته: گفت و داد ادامه مجازی فضای بر تمرکز با را ھایش حبتص او
 ھای زیرساخت کوشیم می که است مجازی فضای از ھا استان تئاتر اھالی استفاده

 تقاضامندیم شما ھمه از و کنیم فراھم تئاتر ایران سایت طریق از را آن از مندی بھره
 . باشید ارتباط در تئاتر ایران سایت دوستان و بصیرت آقای جناب با خصوص این در

 نمایشی ھنرھای ھای انجمن شعب روسای ارتباط لزوم خصوص در با آشنا
 باید ارتباط این: کرد تصریح استان اسالمی ارشاد و فرھنگ کل ادارات با ھا استان

 . کرد آن از را استفاده نھایت بتوان تا باشد منطقی و مداوم ارتباطی



 عمومی اجراھای از دولتی ھای حمایت درصدی ٢٠ سھم به اشاره به ھمچنین او
 تئاتر ھای فعالیت برای دولتی حمایت درصد ٢٠ به نزدیک چیزی: گفت ھا استان در

 استان تئاتر بودجه. است شده داده اختصاص عمومی اجراھای حوزه در ھا استان
 سال سالیان اما شود تامین ھا استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان طریق از باید

 دارد مدنظر نیز را دولتی حمایت سیاست اسالمی ارشاد و فرھنگ وزارت که است
 . ایم درنظرگرفته درصدی ٢٠ سھمی آن به نیل برای و

: گفت نیز نمایشی ھنرھای کل اداره از ھنرمندان مطالبات پرداخت خصوص در آشنا
 میلیون ۴٠٠ و لیاردمی ١١. کردیم پرداخت را ھا بدھی ما که کردم اعالم تر پیش
 انجمن که لیستی براساس که بود مبلغی ھنرمندان، به کل اداره بدھی تومان

 گذشته سالیان مطالبات و داد مان تحویل وقت مدیرکل امضای با نمایشی ھنرھای
 جشنواره در کنندگان شرکت مطالبات سھم میان این در. شد پرداخت بود ھنرمندان
 به پاسخ در را این. شد پرداخت که بود ھا استان به متعلق مریوان و صاحبدالن
 و کردید پرداخت را تھرانی ھنرمندان مطالبات تنھا چرا بودند پرسیده که دوستانی

 و بود گذشته به مربوط مطالبات آن کنم، می عرض نگرفت تعلق ھا استان به چیزی
 ما و بخواھد ما از مبلغی آن طبق که ندارد سندی ھیچ ھنرمندی ھیچ اکنون

 . باشیم نکرده پرداخت

 

 اسالمی ارشاد و فرھنگ مدیرکل مطالبه مجازی، فضای در آموزش
 بختیاری و چھارمحال

 

 نخستین بختیاری و چھارمحال اسالمی ارشاد و فرھنگ مدیرکل شریفی ابراھیم
 . کرد سخنرانی به شروع آشنا، و بصیرت ھای صحبت پایان از بعد که بود کسی

 نمایشی ھنرھای کل اداره مدیریت پذیرفتن جھت آشنا قادر از سپاسگزاری ضمن او
 داشته مخاطب با رودررو و مستقیم ارتباطی توانیم نمی که فعلی شرایط: گفت

 است این من خواھش. است مجازی فضای در آموزش برای زمان بھترین باشیم،
. کنید لحاظ ھا استان برای نیز را مجازی فضای در آموزش نامه، آیین بحث در که

 . برداریم مثبت گامی مجازی فضای در آموزش بحث بر تمرکز با دارم استدعا

 



 ِدین زیر از: کرد مطرح کرمانشاه استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
 تئاترشھر بازگشایی از استقبال تا ٩٨ و ٩٧ سال در ماندن ھنرمندان

  ھا استان

 

 بعدی سخنران رمانشاه،ک استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس درند محمدرضا
 .  بود

 ارشاد و فرھنگ کل ادارات میان نامه تفاھم نشدن اجرایی به اشاره با ابتدا در درند
: گفت ٩٨ و ٩٧ سال در نمایشی ھنرھای انجمن شعب و ھا استان اسالمی
 از آن پذیرش که پذیرفتند را مسئولیتی شرایط بدترین در آشنا جناب که ممنونیم

. کنم اشاره خال سال دو به خواھم می. کرد آسوده حدی تا را ما خیال ایشان سوی
 استان تئاتر اھالی از چنانی آن حمایتی عنوان ھیچ به کل ادارات ٩٨ و ٩٧ سال در

 کمک بختیاری و چھارمحال یا کردستان در مثال عنوان به دوستان بعضی. نکردند
 و فرھنگ کل ادارات بود دهش تاکید که این رغم علی ندادند ریالی دیگران اما کردند
 ندادند دھند، اختصاص را مبالغی تئاتر تولید از حمایت برای موظفند اسالمی ارشاد

 دو این حال به فکری که است این من خواھش. شد چه مبالغ آن که اعلم هللا و
َه ٩٨ و ٩٧ در اما شد اجرایی حدودی تا ھا نامه تفاھم ٩۶ سال در. کنید سال  ما و ن

 شعب از کنم می استدعا. مقروض و بدھکار ھا آن به و ھستیم ھنرمندان ِدین زیر
 سال دو در کل ادارات بپرسید و کنید استعالم استان در نمایشی ھنرھای  انجمن

 تولید بابت مشخصا ھا، جشنواره برگزاری نه تئاتر، تولید بابت میزان چه ذکرشده
 چیز ھا آن اما باشیم ارتباط در کل ادارات با مندیم عالقه ما! اند؟ کرده کمک تئاتر

 کنم می خواھش. دھد رخ دیگری اتفاقات دارند دوست و است شان ذھن در دیگری
 . بینند می لطمه چگونه ارتباط نبود این بابت ھا استان تئاتر اھالی ببینید و کنید ورود

 و کرد اشاره نیز تئاترشھرھا به کرمانشاه استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
 شما ھم که خرسندم بسیار کنم می خواھش تئاترشھرھا بحث خصوص در: فزودا
 حل مشکالت از بسیاری برگردند تئاترشھرھا اگر دانید می بصیرت آقای ھم و

 عنوان به را شان درآمدھای فاقد که دارند اختیار در ھایی سالن کل ادارت. شود می
 از غیر عنوانی با غیرقانونی رتصو به را درآمدھا دارای و کنند می تعیین تئاترشھر
 اجرای از غیر ھایی برداری بھره امکان با چندمنظوره ھایی سالن عنوان به و تئاترشھر

 .   نمایش

 



 ١٠ دریافت از: کرد مطرح ھرمزگان استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
  مجازی فضای از استفاده در پیشقدمی تا سال سه از بعد تومان میلیون

 

 این در که بود بعدی نفر ھرمزگان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس یکریم حسین
 . کرد صحبت ویدئوکنفرانس

 به توجه با: گفت ھرمزگان استان تئاتر اھالی توانمندی به اشاره با کریمی
 شنیدن از و شود می مورد بی من ھای صحبت از خیلی آشنا جناب ھای صحبت
 و انجمن رئیس عنوان به. شکرممت و خوشحال بسیار ایشان نویدبخش ھای صحبت

 استان تئاتر تا کنیم می تالش توان ھمه با کنم می اعالم رئیسه ھیئت عضو
 اشاره استان سطح در پالتو ١٠ افتتاح به توانم می ھا تالش این جمله از. بدرخشد

 . زد زمین بر را آن کلنگ پیگیرانه که باشم سپاسگزار استاندار از و کنم

 نیز ھنرمندان مطالبات پرداخت خصوص در ھرمزگان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
 بود تومان میلیون ١٠ کردیم دریافت سال سه از بعد ما که مبلغی تنھا: داد توضیح

 آن با را گذشته سال عمومی اجرای ٧٠ از بیش مطالبات چگونه دانستم نمی که
 و فرھنگ محترم مدیرکل با مشکلی مان روابط در که شاکریم ما. کنیم پرداخت

 ایشان حضور عدم علت دانید می که چنان احتماال و نداریم استان اسالمی ارشاد
 . است برادرشان فوت نیز

 مجازی فضای امکانات از برداری بھره بر ھرمزگان استان تئاتر اھالی تمرکز به کریمی
 بوده مجازی فضای از استفاده پیشقدم ھرمزگان استان: گفت و کرد اشاره نیز

 به را پایانی مراسم نیز شد برگزار گذشته سال که استانی جشنواره در. است
 تمام شویم می متعھد انجمن، روسال ھمه ما،. کردیم پخش زنده صورت

 . بکوشیم ھنرمندان مشکالت رفع برای و باشد مان استان تئاتر مان وغم ھم

 

 ما استان در: بختیاری و چھارمحال استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
  کند نمی مان حمایت ارشاد جز خصوصی یا دولتی نھاد ھیچ

 

 و چھارمحال استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس نیا بزرگ فرشید بعدی سخنران
 . بود بختیاری



 و چھارمحال استان نمایشی ھنرھای انجمن حسنه روابط به اشاره با نیا بزرگ
 که آشنا آقای جناب: گفت استان این اسالمی ارشاد و فرھنگ کل اداره با بختیاری

 ھنرھای انجمن جایگاه به ای ریشه ای توجه ھستند ھا استان تئاتر فرزند خود
 ھنرھای انجمن توسط ھا استان در تئاتر که است این واقعیت. دارند نمایشی
 پاشیده ھم از ھا استان تئاتر شیرازه نبود انجمن اگر و است مانده پابرجا نمایشی

 بھبود و ھا استان در نمایشی ھنرھای انجمن جایگاه تثبیت ما درخواست. شد می
 اسالمی ارشاد و فرھنگ کل ادارات ویژه به و نھادھا ھا، سازمان با شان تعامل نحوه
 بختیاری و چھارمحال اسالمی ارشاد و فرھنگ مدیرکل شریفی آقای جناب. است

 کنیم می تالش ما. داریم یکدیگر با خوبی بسیار ارتباط ما و تئاترند پیشکسوت
 چون سازیم مرتفعش تعامل با بیاید پیش مشکلی کل اداره و انجمن میان چه چنان

 عنوان به که ھستیم شاھد. گردد برمی تعامل عدم ھمین به مشکالت از بسیاری
 در اما کند می ھا تئاتری و تئاتر برای بسیاری ھزینه شھرداری شھر، فالن در مثال

 این جز کس ھیچ و نیست کسی اسالمی ارشاد و گفرھن کل اداره جز ما استان
 .ببینیم متفاوت را ھا استان پس است، نکرده حمایت ما از عزیزان

 وضعیت خصوص در بختیاری و چھارمحال استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
 بکوشیم: گفت ھم کرونا ویروس شیوع از ناشی شرایط تاثیر  تحت استان ھنرمندان

 ھنرمندان حامی حاضر، حال شرایط در مخصوصا توانیم، می که قالبی ھر در
 دیگر ھای استان و ما استان در بسیاری ھنرمندان. باشیم ھا استان دیده آسیب
 بررسی ستاد« و نمایشی ھنرھای کل اداره. گذشت می تئاتر از شان زندگی
 »کرونایی وضعیت در خصوصی ھای تماشاخانه و ھا گروه ھای زیان و ضرر و شرایط

 بحث تقاضامندیم شد؟ چه حاصلش دانیم نمی که خواستند ما از ارقامی و مارآ
 بعضی در که بدانیم و شود دیده  تر ویژه شکلی به عمومی اجراھای از حمایت
 . کرد بیشتری استفاده خصوصی بخش خدمات از توان می ھا استان

 

 ھمدان به مالی کمک: ھمدان استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
 اجراھای گسترش نه است، نوجوان و کودک تئاتر جشنواره رگزاریب جھت

  استان ھنرمندان عمومی

 

 . بود بعدی سخنران ھمدان استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس بھروزپور کیانوش



 به کشور سراسر نمایش ھای انجمن روسای روزه یک ھمایش« به اشاره ضمن او
 آقایان از چیز ھر از قبل: گفت شد، ربرگزا ١٣٩٨ تیر در که »مشھد شھر میزبانی

 نمایشی ھنرھای پیشین مدیرکل زحمات از ھمچنین و سپاسگزارم بصیرت و آشنا
 زیرا خوشحالم مجازی دیدار این برگزاری امکان شدن فراھم از. کرمی آقای جناب
 . بود مشھد ای جلسه ما دیدار آخرین مستحضرید که چنان

 انجمن این حسنه روابط به اشاره با ھمدان استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
 ھمه. ھاست استان تمام مبتالبه دوستان ھای صحبت از بخشی: گفت کل اداره با
 ھنرھای انجمن در ما تعامل مثال عنوان به اما ھستیم مشکالتی درگیر ما

 ارشاد و فرھنگ کل اداره با فعلی، دوره در چه و قبل دوره در چه نمایشی،
 و دارند ھایی محدودیت نیز کل ادارات که نکنیم فراموش. است الیع مان اسالمی

 حال کمک توانند می سالن گذاشتن اختیار در و افزاری سخت لحاظ به اگرچه فرضا
 . است تنگ شان دست مالی لحاظ به اما باشند استان تئاتر اھالی

 نظر در نھمدا استان تئاتر برای که کمکی بیشترین که این به اشاره با بھروزپور
 این نوجوان و کودک تئاتر المللی بین جشنواره ھزینه کمک قالب در شود می گرفته
 سال طول در عمومی اجراھای میزان افزایش بر تاثیری القاعده علی که است شھر
 به مالی کمک بیشترین ھا، استان میان در بگویید است ممکن: کرد تصریح ندارد،
 تئاتر المللی بین جشنواره قالب در قالبی؟ چه در یمنبر یاد از اما شود می ما استان
 ھنرمندان جیب به ریالی شود می جذب جشنواره برای که پولی از. نوجوان و کودک
 دیگر مانند که باشیم داشته نمایشی گروه چند ھم ما شاید رود، نمی استان

 کشور کل برای َکردی ھزینه ماجرا باقی اما شوند می حاضر جشنواره در ھا گروه
 .  است

 وجود با: گفت گذرد، می ھمدان تئاتر در روزھا این چه آن از گزارشی ارائه با او
 کنیم می برگزار انجمن دفتر در را جلسات ھمچنان ما تئاتر، ماھه چند تعطیلی
 استانی جشنواره ما. داد انجام را ھا فعالیت از بسیاری توان نمی عمال ھرچند

 خوانی نمایشنامه راھنما، اساتید حضور با وانانج ویژه ھایی ورکشاپ ،»اتود«
 که بزرگانی از عیادت و استانی صورت به پیشکسوتان با دیدار تئاترشھر، در ھفتگی

 و عمومی مجمع جوانان، و پیشکسوتان با جلسه برگزاری اند، شده نشین خانه
 لیناو برای ھمچنین. ایم داشته را مدیرکل و ھنری معاون با پاسخ و پرسش جلسه

 گروه ٢١ شامل دار پروانه ھای گروه سرپرستان تمام از ھمدان تئاتر تاریخ در بود بار
 با مراسمی طی پیشکسوت ۴٠ از آن کنار در و رزومه و سابقه گرفتن نظر در بدون
 . آمد عمل به تقدیر محترم معاون و مدیرکل حضور در تفکیک به تمبر رونمایی و چاپ



 

 دریافتی ٩٨ و ٩٧: خوزستان استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
 تاالر« فراز بر تئاترشھر تابلوی/ است نشده نامه تفاھم رد ٩٩ نداشتیم،

  برود باال »آفتاب

 

 بعدی سخنران خوزستان استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس پور یاقوت محمد
 . بود

 واھانخ ھمگی ماه شش از بعد دانم می چون کنم می عرض تیتروار: گفت پور یاقوت
 پیشنھاد. است اساسنامه تدوین نخست بحث. ھستیم ھایمان دغدغه کردن مطرح

 کل اداره کنار در ھا انجمن روسای از نمایندگانی پروسه این طی در که است این من
 مسائل ریز با تر مندانه دغدغه ما چون باشند کشور نمایشی ھنرھای انجمن و

 . ھستیم رو روبه

 ٩٨ و ٩٧« که این بر تاکید با خوزستان استان شینمای ھنرھای انجمن رئیس
 آقای که بعدی موضوع: گفت »است نشده نامه تفاھم رد ٩٩ و نداشتیم دریافتی

 و ٩٧ سال در ما. است ٩۶ سال از ما مانده باقی مطالبات کردند تاکید آن بر نیز درند
. ستا نگرفته صورت نامه تفاھم رد ھنوز ٩٩ سال در و نداشتیم دریافتی ٩٨

 ٩٧ سال در باید که کسانی تماسند، در ما با گرانه مطالبه حق، به روزانه، دوستانی
 سوی از ای دریافتی شدن گرفته نظر در ما خواھش. کردیم می حمایت ھا آن از ٩٨ و

 .  است منظور این برای نمایشی ھنرھای کل اداره

: گفت و کرد اشاره »آفتاب رتاال« فراز بر تئاترشھر تابلوی رفتن باال لزوم به پور یاقوت
 خواھشمندم و دارد را تئاترشھر به شدن تبدیل قابلیت اھواز در »آفتاب تاالر«

 . دھید قرار مدنظر است نرفته باال ھا آن در تئاترشھر تابلوی ھنوز که را ھایی استان

: گفت روزمزد کارگران با ھا استان تئاتر اھالی وضعیت مشابھت به اشاره با او
 وقتی تا ندارند ثابتی حقوق و ھستند روزمزد کارگران مثل ھا استان تئاتر دانھنرمن

 در رویدادھا پیوستگی و حفظ. باشند داشته ای دریافتی شوند می تعطیل رویدادھا
 تئاتر نکنیم فراموش. است مشکل این حل راه عمومی اجرای ادامه لزوم کنار
 بر تکیه با توانیم می ما و برگرداند هجامع به را نشاط اقتصادی وانفسای در تواند می

 باید این. کنیم استفاده نمایش تولید برای ھا وزارتخانه دیگر منابع از قابلیت ھمین
 . برھاند کسالت از را جامعه تواند می تئاتر که باشد نیز ھا وزارتخانه باقی مدیران باور



 حساب ،٩٩ سال هنام تفاھم عقد برای خواھشمندم: کرد تاکید ھمچنین پور یاقوت
 .گیرد قرار ھا آن اختیار در مستقیم صورت به مبلغ این تا شود فعال ھا انجمن جاری

  

 بر ما از بیش بصیرت و آشنا: قزوین استان نمایشی ھنرھای انجمن رییس
  واقفند مشکالت

 کوتاه سخنانی در نیز قزوین استان نمایشی ھنرھای انجمن رییس حبیبی کیوان
 مشترک ما درد. سپاسگزارم دیدار فرصت ایجاد برای کل اداره در دوستان از: گفت
 سراپا و سپاسگزارم. اند آگاه آن بر ما از بیش بصیرت مھندس و آشنا دکتر و است
 . گوش

 

 فرسوده قدر آن مان پالتوھای: البرز استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
 ھم را میان در یک صورت به تماشاچیان نشستن اجازه حتی که است

  نیافتیم

 

 . بود بعدی سخنران البرز استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس قربانیان ندا

 این مشکل بزرگترین ھا، زیرساخت در مشکالت: گفت موجز سخنانی در قربانیان
 البرز استان اسالمی ارشاد و فرھنگ مدیرکل آشنا جناب که زمانی. ماست روزھای

 به. اند شده فرسوده دراز سالیان گذر از بعد و روزھا این که ساختند پالتوھایی بودند
 را میان در یک صورت به حتی تماشاچیان نشستن اجازه بھداشت اداره که ای گونه
 اجراھای از باید فرمودند آشنا آقای. نداد ما به مکان این در تئاتر تماشای برای

 عمومی اجرای چگونه نداریم اختیار در سالنی ما که زمانی. کرد حمایت عمومی
  کنیم؟ حمایت آن از بخواھیم که باشیم داشته

  اما رویم می استانداری به ما: داد ادامه البرز استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
 آن خصوص در و نیست انجمن اختیار در ما تئاترشھر. شویم نمی حمایتی متاسفانه

 . نداریم اختیاری

 



 مبلغ از استان ھنرمندان سھم بودن محفوظ: کرد مطرح آشنا قادر
 مبلغی واریز/ کرونا از ناشی ھای آسیب جبران برای احتمالی گرفته تعلق
  ٩٨ و ٩٧ ھای سال خال جبران برای

 

 ضمن: گفت بود شده مطرح چه آن به پاسخ در جلسه، این ادامه از پیش آشنا قادر
 . نمک اشاره کلیدی نکته چند به باید دوستان محبت و لطف ابراز از تشکر

 و ھا گروه ھای زیان و ضرر و شرایط بررسی مسئول عنوان واگذاری به اشاره با آشنا
 در که نادری اتابک به آمده پیش کرونایی وضعیت در خصوصی ھای تماشاخانه

 نمایشی، ھنرھای کل اداره در دانید می که طور ھمان: گفت افتاد، اتفاق ٩٩ فروردین
 در که را کارھایی ھمه  لیست و کرد پیگیری وا. شد کار این مسئول نادری اتابک
 تقدیم محترم وزیر به بودند گرفته اجرا مجوز یا شدند متوقف و بودند اجرا حال

 سھم شود داده اختصاص منظور این برای که مبلغی ھر باشید مطمئن. کردیم
 . است محفوظ قطعا ھا استان

 ھا انجمن به ئاترشھرھات واگذاری پیگیری بر تاکید با نمایشی ھنرھای مدیرکل
 صحبت تک تک صورت به ھا استان اسالمی ارشاد و فرھنگ کل مدیران با من: گفت

 بر که خواست خواھم نیز اسالمی ارشاد و فرھنگ محترم وزیر از و کرد خواھم
 موضوع خصوص در. کنند تاکید تئاتر ھنرمندان با ھا استان کل ادارات مدیران ھمراھی

 دو یکی، ظرف کنیم می تالش ھم اماکن این از ھنرمندان مندی بھره و تئاترشھرھا
 .  دھیم انجام ای رسانی اطالع و بندی جمع آینده ماه

 اساسنامه تنظیم جلسه در حضور برای انجمن روسای درخواست به اشاره با آشنا
 تنظیم جلسه در  انجمن از نمایندگانی حضور برای دوستان پیشنھاد: داد ادامه

 روسای از نمایندگی به نفر دو یا یک حداقل تا کرد خواھم بررسی ار اساسنامه
 کنیم می تالش. باشند داشته حضور جلسه این در نمایشی ھنرھای انجمن شعب

 آن دوام و بقا و نمایشی ھنرھای انجمن جایگاه ارتقا بر شود می تصویب چه آن ھر
 . بگذارد صحه

 در نامه تفاھم نشدن محقق از عاطال عدم به اشاره با نمایشی ھنرھای مدیرکل
 ٩٨ و ٩٧ ھای سال خصوص در چه آن من ھای بدھی لیست در: گفت ٩٨ و ٩٧ سال
 بصیرت جناب از و شوم می متھعد اما نداشت وجود گرفت قرار شما اشاره مورد

  لیست در سال دو آن مطالبات اگر. کنند واریز برایتان را مبلغی کنم می درخواست
 از. کردم می تان تقدیم مسلما گرفتم می مبلغی آن ازای ابهم و داشت وجود من



 که کنند واریز برایتان را مبلغی اطالع عدم این جبران برای خواھم می بصیرت جناب
 برایتان که تومانی میلیون ١٠. است آن از جدا و نیست ٩٩ سال نامه تفاھم جزو
 بحثی و نیست ٩٩ مهنا تفاھم جزو شود می واریز که مبلغ این و است شده واریز

 .  جداست

 

 به پیشنھاد: کرد مطرح سمنان استان نمایشی ھنرھای انجمن رییس
  ھنری تولیدات از حمایت صندوق تشکیل برای استاندار

 

 بعدی سخنران سمنان استان نمایشی ھنرھای انجمن رییس حقیقی  مرادی احمد
 . بود

 باشد؛ اجرا قابل شاید که ایم داده استاندار به پیشنھادی: گفت حقیقی  مرادی
 آن بر استانداری که ای گونه به ھنری تولیدات از حمایت صندوق ایجاد پیشنھاد

 . باشد انجمن یا کل اداره عھده بر تولیتش و کند نظارت

 

 رابطه شدن مشخص برای: تھران استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
 خواھیم می نامه مرام کل اداره با انجمن نسبت و

  

 . بود بعدی سخنران تھران استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس صفار میدرضاح

 جلسات گونه این در ھاست سال ما. کنم عرض کوتاه را موضوع دو: گفت صفار
 و اند کرده کار بسیاری کل مدیران با انجمن روسای از کدام ھر. کنیم می شرکت

 قبال در انجمن تکالیف و وظایف شود می موجب مشخص ای نامه مرام نبود دانند می
 مدیر یک تغییر با که ای گونه به باشد نامشخص انجمن قبال در کل اداره و کل اداره
 و بیاید امنیتی نھاد از مدیرکل اگر خصوصا شود می متحول انتھا تا ابتدا از چیز ھمه

 و تشکر با ایراد این دانستن وارد کنم می تاکید. باشد نداشته انجمن به اعتقادی
 . است ھمراه کل مدیران بسیاری از ردانیقد

: گفت ھم انجمن انتخابات خصوص در تھران استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
 شده ملغی ظاھرا شد ارسال ٩٩ فروردین که ای نامه پیرو انجمن انتخابات برگزاری



 شش در ھا فعالیت از بسیاری تعطیلی به توجه با که است این ما درخواست. است
 موکول سال پایان به مان انتخابات ایم نداشته اختیار در فرصتی که این و خیرا ماه

 . شود

 

 سھم تعیین: کرد مطرح مازندران استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
 چاپ جھت نمایش انتشارات رایگان امکانات از استان نویسان نمایشنامه

  آثار

 

 که سواالتی در نیز ندرانماز استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس محمودی یاسر
 استان نویسان نمایشنامه سھم« بود کرده درخواست کرد ارسال مکتوب صورت به
 .   شود مشخص »آثار چاپ جھت نمایش انتشارات رایگان امکانات از

 

: کرد مطرح غربی آذربایجان استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
 تئاتر برای خواھد می که ای نسخه ھر بداند نمایشی ھنرھای کل اداره

  بگذارد جریان در نیز را ما است الزم بپیچد ھا استان

 

 بعدی سخنران غربی آذربایجان استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس پور خاک امید
 . بود

 مشکلی آن مدیر و غربی آذربایجان اسالمی ارشاد و فرھنگ کل اداره با ما: گفت او
 مان خواھش و آن پایین به باال از نگاه و یشینما ھنرھای کل اداره ما مشکل. نداریم

 در ھم ما است الزم که بدانید بپیچید ای نسخه خواھید می وقتی که است این
 . باشیم جریان

 ما: کرد تاکید ھمچنین غربی آذربایجان استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
 ھنرھای انجمن برای را گذشته سال دوم و اول ماه شش ھای برنامه کلیت

 سال فجر تئاتر المللی بین جشنواره در کارمان دو. کردیم ارسال کشور نمایشی
 سطح در آثاری کشور، چند با مان بودن ھمسایه به توجه با و داشت حضور گذشته

 . ایم کرده اجرا المللی بین



 

  است محروم کرمان جنوب: کرمان جنوب نمایشی ھنرھای انجمن رئیس

 

 ھای صحبت در ھم کرمان جنوب نمایشی ھنرھای انجمن رئیس توکلی محمدهللا
. استانی تئاتر ھای زجرکشیده خدمت ادب و سالم عرض: گفت کوتاھی

 . ندارد کامل تجھیزات با سالن یک حتی و است محروم کرمان جنوب

 

 طول: کرد مطرح شمالی خراسان استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
  است کم من،انج در رئیسه ھیئت و رئیس ھر حضور دوران

 

 خراسان استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس فرحی امین بعدی سخنران
 .    بود شمالی

 انجمن در رئیسه ھیئت و رئیس ھر حضور برای که زمانی بودن کوتاه به اشاره با او
 شرایط در. است کم سال دو: گفت است شده گرفته نظر در نمایشی ھنرھای

 خواھش. است بوده تعطیل عمال سال، دو ینا از ماه ھفت یا شش نیز رو پیش
 اضافه مان تصدی دوران به دھیم انجام کاری ایم نتوانسته که زمانی مدت کنم می

 انتخابات برگزاری شاھد دیگر مدتی برود پیش گونه ھمین اوضاع اگر چون. شود
 . ایم نکرده کاری ھیچ ھنوز که حالی در ھستیم

 پیشنھاد ارائه با ھمچنین شمالی راسانخ استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
 برای راھی و نرود مردم دل از تئاتر که این برای: گفت صداوسیما با نامه تفاھم عقد
 ھنرمندان ھم تا کرد امضا صداوسیما با ای نامه تفاھم باید شود فراھم معاش امرار

 . نشود قطع تئاتر جریان ھم و باشند داشته ارتزاق برای راھی

 اسالمی ارشاد و فرھنگ کل اداره از که ای خواسته ھر: کرد گالیه ینھمچن فرحی
 به پیوسته صورت به و است آمده تھران از که پول شنویم می پاسخ داریم استان

 .است آمده پول تھران از که دھند می مان ارجاع موضوع این

 



 اسفند،: کرد مطرح بوشھر استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
 چرا/ انتخابات برگزاری برای مناسب ماھی سه بھشتاردی فروردین،

 پولی/ شد؟ حذف ھا گروه ثبت سامانه از نمایشی ھنرھای انجمن کارتابل
 برابر شش پنج، ام، کرده انجمن وارد اخیر سال شش پنج، طول در که

 دھد می ما به ارشاد که است پولی

 

  

 . بود بوشھر ستانا نمایشی ھنرھای انجمن رئیس یاراحمدی جھانشیر بعد نفر

 دوست: کرد آغاز گونه این بصیرت و آشنا به خطاب را خود ھای صحبت یاراحمدی
 . بگویم تبریک را جدید ھای ِسَمت و برسم خدمتتان حضوری داشتم

 سال در که یادداشتی به اشاره با بوشھر استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
 ھنرھای انجمن شانیت با: گفت بود کرده منتشر سراسری نشریات در ١٣٨۵

 در. کنیم تامل. دارد می نگه اش متولی را امامزاده حرمت. کنم می آغاز نمایشی
 ارشاد و فرھنگ وزیر به خطاب سراسری نشریات در یادداشتی ١٣٨۵ سال

 عروسی ھم ما کوچه در باالخره که کردم اشاره جا آن در. نوشتم وقت اسالمی
 ندارد، ربطی ھست چه آن به ھا، استان تئاتر قوام و قدرت کردم اشاره. شود می
 تئاتری قوام و قدرت استانی است ممکن. ھاست استان مدیرکل به بسته بلکه

 دوست را تئاتر اش اسالمی ارشاد و فرھنگ مدیرکل ولی باشد داشته خوبی
 . دھد نمی رخ خوبی اتفاق ھیچ نتیجه در باشد نداشته

 خانم دو با اش ھمکاری و نمایشی ھنرھای انجمن در حضورش سابقه به یاراحمدی
 سال از من: گفت و کرد اشاره استان اسالمی ارشاد و فرھنگ کل مدیران عنوان به

 کل اداره در خانم دو با مدت این طول در که خوشحالم. ام بوده انجمن در ١٣٩٣
 ایدب را آخر و اول حرف گفتند می اول روز از که ام کرده کار اسالمی ارشاد و فرھنگ
 نمایشی ھنرھای مدیرکل اگر حتی بودند معتقد و بزند نمایشی ھنرھای انجمن

 . بگذارند جریان در را ما باید نخست فرستد می ھا آن برای ھایی نامه

 برگزاری مناسب زمان خصوص در بوشھر استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
 برای که ماھی سه به دھم می پیشنھاد بصیرت جناب به: کرد تصریح انتخابات
 اردیبھشت و فروردین اسفند، نمایند؛ توجه است مناسبی زمان انتخابات برگزاری



 برگزاری برای مناسبی ماه سه نمایم عرض خصوصی توانم می که متعدد دالیلی به
 . است بعدی ادوار در انتخابات

 ھنرھای انجمن کارتابل حذف چه آن و ھا گروه ثبت سامانه خصوص در یاراحمدی
 شکل به ھا گروه ثبت سامانه که روزی: کرد تصریح نیز نامید سامانه این از ایشینم

 که داشت کارتابل سه سامانه این. داشتم حضور نیز من شد می تست آزمایشی
 حذف. داشتم حضور روز آن من. بود انجمن کارتابل آن و شد حذف ھا آن از یکی

 جناب نگاه با برخی نگاه زاویه هدھند نشان ھا گروه ثبت سامانه از انجمن کارتابل
 . است انجمن قوام و دوام خصوص در بصیرت و آشنا

 تئاتر ایران ھای پیامک از گالیه ضمن بوشھر استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
 است افکنانه تفرقه ھا پیامک این: گفت استانی ھای پورتال فعالیت میزان خصوص در
 . ست استانی ھای پورتال فعالیت مدیون را بشمخاط اعظم بخش بداند تئاتر ایران و

 از رفتن برای پرسد نمی ما از نھادی ھیچ در کس ھیچ و ایثارگریم ما: کرد تصریح او
 ما کار کنید؟ می استفاده ای وسیله چه از استان سوی آن به استان سوی این

 انجمن وارد اخیر سال شش پنج، طول در من که پولی. دلی و است عاشقانه
 . دھد می ما به ارشاد که است پولی برابر شش پنج، ام، هکرد

 از آمیزش گالیه  خاطره به اشاره با بوشھر استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
 فراموش: گفت »فجر تئاتر ھفتم و سی جشنواره انقالب سالگی چھل بخش«

. یکند درجه پژوھش حوزه در که ھستند کسانی ھا استان از بسیاری در نکنیم
 انقالب سالگی چھل بخش« در اش سھوی یا عمدی نمونه که ای کاری راموشف

 وزارت وقتی که بود سوال برایم و شد مشاھده »فجر تئاتر ھفتم و سی جشنواره
 در آن طول تمام در باید آیا کند می برگزار ھمایشی اسالمی ارشاد و فرھنگ
 در کلش اداره ١٣٧۶ الس تا مثال عنوان به داند نمی آیا! کند؟ صحبت تھران خصوص
 از نقطه ھر در االن اما است نداشته خود به متعلق کلبه یک بوشھر استان

 اگر این و ھست نامش به سالن چھار تا یک بین منطقه ترین جنوبی تا ترین شمالی
  چیست؟ نیست، انقالب تاثیرگذاری

 شینمای ھنرھای انجمن شعب از نمایندگی حضور لزوم بر تاکید با یاراحمدی
 ھا استان تئاتر ھنرمندان حضور کنم می تاکید: گفت اساسنامه تدوین برای ھا استان

 پیشبرنده تواند می ھا استان مشورتی شورای تشکیل و باشد کننده کمک تواند می
 . باشد اتفاقات از بسیاری



 تصریح ھم مجازی صورت به استانی ھای جشنواره برگزاری احتمال خصوص در او
 با ای جلسه مجازی صورت به استانی تئاتر جشنواره برگزاری خصوص در: کرد

  ایم داشته فجر تئاتر المللی بین جشنواره نھمین و سی دبیر مسافرآستانه حسین
 . است مسیر این کردن ھموار مان دغدغه و

 انتخابات برگزاری خصوص در پایان در بوشھر استان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
 به انتخابات برگزاری سابقه که دوستانی است بھتر: فتگ ھم آنالین صورت به

 که نمایند بررسی شناسانه آسیب جلساتی طی دارند کارنامه در را حضوری شکل
 .  است میزان چه آنالین انتخابات در حضوری انتخابات مشکالت بروز احتمال

 

 کل اداره با مان مشکالت: اروند آزاد منطقه نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
  است انکار غیرقابل اروند آزاد منطقه اسالمی ارشاد و رھنگف

 

 . بود بعدی سخنران اروند آزاد منطقه نمایشی ھنرھای انجمن رئیس طالبی حمید

 انجمن مسئول دومین من و نوپاست ما انجمن: کرد آغاز طور این را خود صحبت او
 . ھستم

 انجمن با اروند آزاد منطقه میاسال ارشاد و فرھنگ کل اداره رابطه نوع از که طالبی
 رئیس تاخیر ماه ١٠ با من: کرد تصریح داشت گالیه منطقه این نمایشی ھنرھای

 ریال یک. ندادند و ساختند پالتو. صندلی نه داریم، دفتر نه. آچمزیم ما. شدم انجمن
 واریز مبلغی اندک شنوند می که زمانی فقط و نیستیم اھمیت مورد. کنند نمی واریز
 دوستان و سردرگمم من. آورند می روی فاکتورسازی به سرعت به است شده

 انجمن رئیس عنوان به. کنیم چه دانیم نمی ما: گویم می ساده و صادقانه. انگیزه بی
 به خود شخصی ھزینه با باید و دارم مشکل نامه یک زدن برای نمایشی ھنرھای

 چه شد واریز که میلیونی ١٠ با دانستم نمی. کنم مراجعه کامپیوتری خدمات دفتر
 نه و داریم جایی نه ما. بود انجمن محل عنوان به اتاقی اجاره قصدم و کنم

 تجربه با شما انتظاریم چشم و است کور گرھی مشابه ما موقعیت. جایگاھی
 . بیندیشید حلش برای تمھیدی شان نفسی تازه با دوستان و مدیریت در تان طوالنی

 است سال سه: کرد تصریح اروند آزاد منطقه نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
 من. بریم می پیش جیب از را کارھا ھمه دوستان و بنده و شده افتتاح اروند انجمن
 نیمه از را زنده برنامه شما گوش به حرفم رساندن برای و ھستم صداوسیما شاغل



 ستا شوخی حد در اروند آزاد منطقه برای خواھیم می ما چه آن تامین. کردم رھا
 . دانیم نمی را دھند نمی انجامش چرا که این اما

 

 با حسنه روابط از کردستان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس روایت
  استان اسالمی ارشاد و فرھنگ کل اداره

 

 این بعدی سخنران کردستان نمایشی ھنرھای انجمن رئیس بادپروا فاتح
 . بود ویدئوکنفرانس

 ھای گروه: گفت و کرد آغاز ھا گروه ثبت دغدغه به اشاره با را خود ھای صحبت او
 ھا آن به پولی ھیچ ما و اند شده رھا خدا امان به ثبت درحال ھای گروه و شده ثبت

 . ایم نداده

 زمان از. است گیری شکل حال در خوبی اتفاقات ما استان در: کرد تصریح بادپروا
 پالتو ٩ اسالمی رشادا و فرھنگ مدیرکل جایگاه در رستمی عبید آقای جناب حضور

 . ھستیم دیگر پالتوھایی ساخت پیگیری حال در و است شده ساخته

 فقط ایران، تئاتر دانی می بیشتر ما ھمه از شما: گفت آشنا به خطاب پایان در او
 .  نیست تھران

 ابراز با نیز کردستان استان اسالمی ارشاد و فرھنگ مدیرکل رستمی عبید
 و تئاتر دادن عبور برای بادرایت مدیری را آشنا قادر جمع، این در حضور از خوشحالی

 .دانست رو پیش دشوار شرایط از اش اھالی

 

 اعتراض از پیشگیری: کرد مطرح گیالن نمایشی ھنرھای انجمن رئیس
 چرایی خصوص در اسالمی ارشاد و فرھنگ کل ادارات به ھا آموزشگاه

  آموزش مبحث به نمایشی ھنرھای انجمن ورود

 

 . بود گیالن نمایشی ھنرھای انجمن رئیس حسنی صادق بھمن بعد نرانسخ



 ھنرھای انجمن شعب ورود برای اجازه صدور لزوم بر تاکید با حسنی صادق
 برپایی و نمایش ھای انجمن در آموزش: کرد تصریح آموزش بحث به نمایشی

 کل اتادار به ھا آموزشگاه اعتراض. است مغفول امری نمایش تولید ھای کارگاه
 به نمایشی ھنرھای انجمن ورود چرایی خصوص در اسالمی ارشاد و فرھنگ
 تمھیداتی تقاضامندیم و است شده مھم این از ما دوری موجب آموزش مبحث

 شعب در آموزش پیگیری یا نمایش تولید کارگاه برگزاری شاھد بتوانیم تا بیندیشید
 .  باشیم نمایشی ھنرھای ھای انجمن

 از حمایت لزوم به اشاره با ھمچنین گیالن نمایشی ھایھنر انجمن رئیس
 شخصی ھای سرمایه با که خصوصی پالتوھای از حمیات: گفت خصوصی پالتوھای

 . ماست اخالقی وظیفه اند شده برپا

 

 بندی جمع و اساسنامه اصالح: نمایشی ھنرھای مدیرکل بندی جمع
 عدم/ شود می اھ انجمن به که کمکی از کل مدیران اطالع لزوم/ نظرات
 واریز که پولی/ آن افکندن تعویق به پیشنھادِ  و انتخاب برگزاری به اصرار

  شود می

 

 فصلی صورت به فوق جلسات برگزاری برای امیدواری ابراز ضمن پایان در آشنا قادر
 ھنرھای کل اداره ھای استان تئاتر ھماھنگی مدیر الوند محمدرضا بود مایل که این و

 اوضاع مراعات علت به داد ترجیح اما باشد داشته حضور جلسه این در نیز نمایشی
 اصالح: گفت اساسنامه اصالح خصوص در نکند ایجاد برایش مزاحمتی او جسمی

 نیز را نظرات کنیم می تالش و است انجام حال در و فرادستگاھی کاری اساسنامه
 . کنیم گردآوری آن خصوص در

 از ھا استان اسالمی ارشاد و فرھنگ ادارات کل مدیران اطالع لزوم خصوص در او
 در باید کل ادارات: گفت نیز استان نمایشی ھنرھای انجمن به ارسالی ھای کمک
 انجمن به کمکی اگر و ام بوده مدیرکل خود من. بگیرند قرار انجمن به کمک جریان

 . پنداشتم می عرف خالف را آن یافتم نمی اطالع و شد می

 را استان تئاتر ایم، کرده کار ھا استان در ما ھمه: کرد تصریح ھمچنین آشنا
 کار یک بصیرت جناب و من. است جدی آن خصوص در مان دغدغه و شناسیم می

 بر که باشیم کاری انجام دنبال به شام تا صبح از که است این آن و نداریم بیشتر



 تئاتر باشند تر قوی ھا انجمن چه ھر معتقدیم ما. است شده گذاشته مان عھده
 .  ھاست انجمن دوش بر فرھنگی رویدادھای عمده بار و شود می تر قوی

 حال شرایط: داد توضیح نیز انجمن انتخابات خصوص در نمایشی ھنرھای مدیرکل
 و ھنرمندان از ای عده که است این واقعیت اما است خاص شرایطی حاضر

 بحث بروز بر و شود گزاربر انتخابات که اند کرده درخواست وزارتخانه از کل مدیران
. اند داشته تاکید بودن انتخابی و ادغام عدم و ادغام در بالندگی و دوام و قوام

 ھا استان اسالمی ارشاد و فرھنگ کل ادارات اگر که شد آن بر نیز وزارتخانه تصمیم
 بر اصراری تنھا نه ما. باشند آن انجام به مجاز کنند برگزار را انتخابات خواھند می
 برخی چون اما نباشد من تان الویت کنیم می پیشنھاد که نداریم انتخابات زاریبرگ

 انجامش توانند می بخواھند اگر اند، کرده درخواست ھنری معاونت از کل مدیران
 .  دھند

 از و شود می واریز بصیرت آقای جناب سوی از دادم قول که پولی: گفت پایان در او
 . سپاسگزارم کنیم می تالش اھتمام رحداکث با که بزرگواران شما ھمه

  


