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امانت  97اعضاي محترم انجمن مستندسازان ایران، این جانب آرش رئیسیان افتخار داشتم تا از بهمن ماه سال 
 يهیئت مدیرهتالش و احساس مسئولیت  پیش از هر چیز ازدار انتخاب شما در کسوت بازرس انجمن مان باشم. 

  و همکاري صمیمانه شان با بازرس بسیار سپاسگزارم. در طول این مدت کوش انجمنسخت

ي اخیر بر سر ن ایران در رفع تنشهاي به وجود آمدهمحترم انجمن مستندسازاتالش طاقت فرساي هیئت مدیره 
حیات پرسابقه و پرافتخار انجمن  يبراي ادامه بود مستندسازان، گام اول و مهمی يصنفی شدن در جامعه

 يانه و پایگاه امیدبخشی براي جامعهمستندسازان ایران که با تولد انجمن صنفی از دل خود همچنان به عنوان پشتو
فظ این ظرفیت تا چه حد براي در آینده خواهیم دید که ح مستندسازان ایران باقی بماند و نقش آفرینی کند.

  ندسازان ایران مفید خواهد بود.مست يجامعه

دست انجمن مستندسازان ایران از تمامی امکانات مالی  اشت و دارد که با توجه به قطعهمواره این سوال وجود د
یض آنها به انجمن صنفی و تا زمانیکه دوباره در این سه زمینه قدرتمند شود و وو حقوقی و مکانی سابق خود و تف

دومین و ! سازد چه تعریفی از هویت انجمن مستندسازان سینماي ایران وجود دارد؟کار جدیدي براي خود بوساز
انجمن مستندسازان ایران که بسیار جاي تقدیر دارد، پاسخی است  يمدیرهگام و به یادماندنی ترین اقدام هیئت 

  ل.ابه این سو

در راه  بود اي میالد خالقی منشهیئت مدیره و باالخص شخص آق يینه و تالش چندین ماهه و پیگیرانههزو آن، 
در آخرین روزهاي مسئولیت هیئت  که اندازي سایت جامع و کامل و در شأن انجمن پرسابقه مستندسازان ایران

مستندسازان که سالها توسط هیئت مدیره  يخواسته و رویاي چندین و چند ساله مدیره به ثمر نشست و اکنون
بهره  يده بود اکنون رونمایی شده و آمادهالیلی به سرانجام مطلوب نرسیهاي پیشین نیز دنبال شده بود و به د

  عوض آنچه از دست رفته است براي انجمن مستندسازان ایران هویت ساز می باشد.و این خود برداري می باشد 

 يپایگاه جامع و قدرتمند و برازنده اي بسا با توجه به مأموریت فرهنگی مفروض براي انجمن مستندسازان ، داشتن
ها و اختیارات تر و کارآمدتر از دارایی، بسیار ارزندهدر دنیاي امروز مجازي با این گستردگی و سرعت انتقال اطالعات 

و به همین دلیل بسیار الزم  سابق انجمن مستندسازان در دنبال کردن مأموریت فرهنگیش در سطح جهانی باشد.
  داشته باشند.ضاي محترم پیگیرانه از این بستر بوجود آمده استفاده کنند و در آن حضور پیوسته است تا همه اع

  



نیاز مبرم به حضور و همکاري حداکثري قعیت حساس کنونی وحیات انجمن مستندسازان در مي از آنجا که ادامه
نسبت به تعلیق اعضایی که  یره رااعضاي خود دارد لذا اینجانب به عنوان بازرس انجمن، تصمیم و اقدام هیئت مد

  تأیید می نمایم.  و بودن خود را به جا نمی آورند،شرایط عض

به کما خواهد رفت و همینجا از تأکید می کنم که انجمن مستندسازان، بی حضور جدي و فعال اعضاي خود 
تأیید زده اند، دعوت به  حیات انجمن مستندسازان مهر يکه به هر دلیل بر ادامه رم و کسانیاعضاي محت يهمه

ت دائم از انجمن خودتان را دارم و به عنوان بازرس و ناظر و امین شما اعضاي محترم اعالم حضور پیوسته و حمای
  می دارم که اکنون دو مسئله مهم در اولویت اقدام شما عزیزان می باشد.

و دوم، قبول می باشد انجمن  جدیدخاب هیئت مدیره و بازرس اول، جدیت حضور در مجمع پیش رو براي انت 
چرا که این  یش روست،مسئولیت راهبري انجمن با کاندیداتوري براي هیئت مدیره و بازرس انجمن در مجمع پ

تازه التیام یافته نیاز به تیمار دارد و ازین روي  هر عضوي در قبال موضوع انتخابات پیش  يي زخم خوردهپیکره
  به عنوان رأي دهنده بسیار مسئول است. رو چه به عنوان کاندید و چه

امه به اد ،نیازهاي مبرم انجمن و ناظر بر همچنین پیشنهاد اینجانب به عنوان بازرس انجمن مستندسازان ایران
  انجمن دو اولویت مهم است. يدهندگان هدایت و مدیریت آینده

هاي آن در برقراري اکثري از ظرفیتي حداطالعات در سایت انجمن و استفاده اول ، ساماندهی مکانیزم ثبت
انجمن مستندسازان از طریق ایجاد  يو دوم، بازبینی و اصالح اساسنامهاست ارتباط با مراکز فرهنگی جهان 

انجمن تعیین  هدایت يادامه تا سند راهبردي و افق روشنی براي کارگروهها و تصویب آن در مجمع عمومی انجمن
  از انجمن  مستندسازان ایران شفاف گردد.و میزان مطالبه و توقع اعضا 

انجمن مستندسازان ایران، از تالش و احساس  يدر پایان ضمن تأیید گزارش مالی ارائه شده توسط هیئت مدیره
  انجمن قدردان و سپاسگزارم.به مسئولیتشان نسبت 
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