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()بنام خدا  

 گزارش هیات مديره در مورد فعالیت هاي كانون در تیر ماه 98

 

 جلسه  ررزهر ر كهرد كه   اقه   تهد مات م ت هنينات رن ره   هر   يهر           چهار 98 ماه تيرت مديره كانون در هيا             

 :می را د
 

طبه  نرهر ت   رهر   ،را رسهان كهانون  پهانردهني  دمره  هور ی لهاوی م هيهات     ررنام  ريری جهت ررزهر ری  نخاارهات    -1

م هور  مجنهع لنهومی     مطهار  رها   .جلسهات ررزهر ر  هده  نجها   هد      نخاارات طهی  هيات رئيس  مجنع م هيات  جر يی 

م تهها  ه ههد رغهها  23/04/1398رم  يکشهههب   20:00   سههالت ر ی زيههری رههر ی  يهه   نخاارههات  ، 30/03/1398مههور  

 .يافت  و هد   د م 26/04/1398چهار هب  رم   20:00سالت 

نسهها   رههر ی ررزههر ری  نخاارههات ررههی م رررسههی قههورت زرفههت جديههد سههايت  ر ههري  میهه يت  در   ههو  -2

  در   خيار درير ان  كانون تر ر زرفخ   ست. itرا توج  ر  رررسی های ر  لنل رمده م مشورت را كنيخ  نهايی 

دكخههر  یههری  رتههای رهه  دلههوت رمو خگههان د نشههگاه تهههر ن هههای د نهه  دممههي  جلسهه   ههور ی دريههر ن كههانون  -3

تيهردر سها مان مركهری د نشهگاه تههر ن ررزهر ر        16در تهاري   مديركل حو ه رياسهت م رم رهع لنهومی د نشهگاه تههر ن      

 .مههدس قاوح ررادی تویيراتی در   و   ي  جلس   ر ئ  ننود  د.

درجشهه   ررههی م رررسههی  نجهها   ههده در   ههو  چگههونگی تجليههل    پيشکسههوتان فههار   وخر ههيل   رر سههاس -4

            مسهها در جشهه   50م  49سههاوهای فههار   وخر ههيان  هنرمههان پيشههههاد هيههات مههديره تجليههل   ، 1398سههاهن  

 می را د.

 نايهه  رئهيا :  مهي  لهههايخی   - نخاارهات كنيخه  تجليههل ره  ت هوي  هيههات مهديره رسهيد. ه رئههيا: سه هر پارسها          -5

 رائيان(را درير:  وه  رتا

مبله   ، پرد  هت  ويی مبههی رهر كنهه ره  جشه  فهار   وخر هيلی د نشهکده رهر           پيرم در و سهت م امنهت د نشهج    -6

 ر  ت وي  رسيد. رر ی  ي  مهرورميليون تومان  5/1

پيرم در و سهت كنيخه  تا  هی مکانيهه مبههی رهر كنهه مهاوی ره  جشه  فهار   وخر هيلی د نشهکده مکانيهه                -7

 ميليون تومان ر  جش  فو  پرد  ت  ود.2مقرر  د مبل  

قهههايع مبهههی رههر كنههه مههاوی جهههت پههرم ه م رفههی ر ههخ    مههدسههی در و سههت كنيخهه  تا  ههی  رهه  در پاسهه  -8

 ميليون تومان ر  كنيخ  فو    خ ا  يارد. 5/1مقرر  د مبل   ،قهايع م زر ي  های رن

سهها ی  سههاهر نی رتههای مههههدس مبشههر نکههويی در ر رطهه  رهها تهههر ن  رهه  مههاه تيههر در كههانون لنههومی زردهنههايی -9
  ررزههر ری  نخاارههات پههانردهني  مسههيقی توسههع  سههخاد م ههط ی مههد حی  هنرمههان رهها   ههري  ر تهههر ن  م  جههر ی مو

 يافخ   ست.دمره  ور ی لاوی م هيات را رسان در مرل د نشکده فهی   خ ا  

 

گزارش هیات مديره می باشد ضمیمهها كمیته فعالیت زارش گ  


