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خط خبر

محمد الهیاری مدیرکل دفتر موسیقی در گفتوگو با «ایران» از برگزاری کنسرتهای موسیقی و شرایط حال حاضر جشنوارههای موسیقی سخن گفت

روزگار ناکوک موسیقی

جشنواره موسیقی نواحی

نداسیجانی
خبرنگار

صالحی در جلسه شورای فرهنگ عمومی خبر داد

تدوین پیشنویس سند «ترویج فرهنگ مسئولیت
اجتماعی -برنامه مقابله با ابعاد بیماری کرونا»

صبح دیروز ســیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در جلســه  ۷۴۲شورای
فرهنگ عمومی کشــور با دســتور جلســه پیامدها و تحوالت فرهنگی و اجتماعی ناشــی
از شــیوع ویــروس کرونا تأکید کرد«:شــورای فرهنگ عمومی میتواند نقش بســزایی در
پیگیری پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا داشته باشد».
او با تبریک ایام دهه کرامت افزود« :بر این اســاس شــورای فرهنگ عمومی کشــور
پیشنویــس «ترویــج فرهنگ مســئولیت اجتماعــی -برنامه مقابله با ابعــاد بیماری
کرونا کووید »۱۹را تهیه و تدوین کرده که میتواند با همفکری و مشــارکت دستگاههای
مختلف عضو ،نقش تعیینکنندهای در مســائل بهداشــتی و درمانی بویژه پیامدهای
فرهنگی و اجتماعی ناشــی از شیوع کرونا داشته باشد ».صالحی گفت« :ممکن است
این ویروس در داخل کشور و سراسر جهان با فراز و فرودهایی مواجه باشد که شیوع آن
پیامدهای مختلفی دارد.این ویروس دارای پیامدهای بهداشــتی و فرهنگی اجتماعی
اســت که شــورای فرهنگ عمومی کشــور میتواند در هر دو زاویه در آن نقش داشــته و
کمککنندهباشد».
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه گفت«:شیوع کرونا اتفاقی است که در حوزههای
مختلف زندگی تأثیر گذاشته و این تأثیر در حوزههای فرهنگی و اجتماعی نمود بیشتری
دارد.بنابراین شورای فرهنگ عمومی کشور میتواند هم با پیگیری و درمان این بیماری
و هــم با پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن ارتباط و نســبت برقــرار میکند ».صالحی با
اشــاره به تدوین این پیشنویس ادامه داد«:در بسیاری از موضوعات سندهای مختلفی
داریم که اکثرا دائمی هستند ولی این سند امیدوارم دائمی نباشد ولی در حال حاضر نیاز
یک ساله به آن داریم زیرا از لحاظ موضوعات داخلی ،بینالمللی ،فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی ،ورزشی ،سیاسی و ...تمام کشور را درگیر خود کرده است».
او تصریــح کــرد« :بــا پیشنویس این ســند مقدماتی که در حال آماده شــدن اســت،
امیــدوارم به ســمتی حرکت کنیم کــه از طریق آن با ترســیم وظایف عمومی و تقســیم
نهادی به مسیر مناسبی در حرکت باشیم».
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ادامه داد« :شــورای فرهنگ عمومی برای پیشــگیری
و درمــان مســئولیت قابل توجهــی دارد و هم در مرکز و هم در اســتانها و شهرســتانها
دارای شــبکه وســیعی از ظرفیتهــا اســت کــه میتــوان در این زمینــه از آن بهــره برد».
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد« :با تدوین سند ترویج فرهنگ مسئولیت
اجتماعی -برنامه مقابله با ابعاد بیماری کرونا کووید  ۱۹تقسیم کار خوبی بین دستگاهها
صورت میگیرد و همانطوری که رهبر معظم انقالب در سخنان اخیر خود فرمودند که
«کارآمــدی نظام و ویژگی خاص مردم در کرونا نشــان داده شــد» ،بایــد از این کارآمدی
بهعنوان یک تابلوی طالیی صیانت کنیم».

بلیتهای کنسرت در تیر و مرداد افزایشی نخواهد داشت

درجلســاتی که با ســالنها و شــرکتهای برگزارکننده اجراهای صحنــهای برگزارگردید
توافــق شــد درماههــای تیر و مرداد قیمت بلیتهای کنســرت افزایشــی نداشــته باشــد
نخســت بهدلیل مراعات شــرایط اقتصــادی مردم و بودجه محدود تــا تمایل پیدا کنند
بخشی ازبودجه خود را صرف سرانههای فرهنگی و هنری کنند و ازسوی دیگر بحثهای
بهداشتی و رعایت آن در سالنها تا موجب ترغیب مردم دربرنامههای فرهنگی و هنری
باشد .اما در روزهای اخیر شاهد اندکی افزایش قیمت بلیت در یکی دو مورد از اجراهای
صحنه ای بودیم که بر همین اساس مجمع صنفی تولیدکنندگان آثاردیداری و شنیداری
موسیقی که مجمعی است متشکل ازشرکتهای برگزاری اجراهای صحنهای ،با اعضای
توگوکرد وتأکید شد به قراری که دردفترموسیقی بین سالنها ،شرکتها و خوانندهها گذاشته شده است پایبند باشند گرچه با
خود گف 
توجه به افزایش قیمت درهمه حوزهها در سالجاری شرکتها هم هزینههایی را داشتهاند و مدعی هستند اعمال نرخهای سال گذشته
هزینههای حداقلیشان را پوشش نمیدهد اما متعهد بودند و هستند که اخالقاً کمک کنند مردم به جهت اقتصادی امکان حضور در
سالنها را داشته باشند لذا اجراهایی که در ماههای تیر و مرداد برگزار میشود شاهد افزایش قیمت بلیت نخواهد بود.
نامه شــورای ارزیابی جشــنواره موسیقی فجر،
هفــت جلســه تشــکیل شــد وعــاوه برارزیابی
جشــنواره ،باردیگر آییننامه ازســوی دوســتان
مــورد بررســی قرارگرفــت والزم دانســتند
اصالحاتــی بــرآن وارد شــود کــه بــه تأییــد
دفترحقوقیوزارتخانهوبهرؤیتوتأییدصنوف
حوزه موسیقی رسید .البته اصالحات عمدهای
نبــود و توســط شــورای ارزیابی اعمــال گردید؛
ازجمله ضرورت تشکیل شورای سیاستگذاری
درجشنواره موسیقی فجردرجهت شکلگیری
برنامــه ریزهای کالن و بلندمدت تر .همچنین
به شــرط و تصویــب آیین نامه جدید ،شــورای
سیاســتگذاری جشــنواره موســیقی فجر ،دبیر
این دوره از جشنواره به زودی معرفی میشود.
انشــاءاهلل بــا برنامهریزیهــای انجــام گرفتــه
جشــنوارههای موسیقی نواحی و فجر بسرعت
و به زودی آغازخواهد شد».
ســال گذشــته طبــق صحبتهایــی کــه
درنشســت خبری جشــنواره موســیقی نواحی
مطــرح شــده بــود و انتقــاد و گالیههایــی کــه
پیش از این به انتخاب شــهر کرمان برای چند
دوره محــل برگــزاری جشــنواره وجود داشــت
تصمیــم بــر آن شــد درایــن دوره تغییراتی در
محــل برگزاری صــورت بگیرد الهیــاری دراین
باره پاســخ داد« :طی چند دوره گذشته ،استان
کرمان میزبانی شایستهای از جشنواره موسیقی
نواحی داشته است البته استانهای دیگری هم
سال گذشته و امسال پیگیر این میزبانی بودهاند
و درایــن زمینه معــاون امورهنری با اســتاندار

توگوهایی
کرمــان و یکی  -دو اســتان دیگر گف 
انجــام دادهانــد والبته تعــدادی از اســتانداران
کشــور صحبتهــای جدیتــری بــا وزارتخانــه
داشــتهاند ،حاال بایــد دید تصمیــم نهایی چه
خواهــد بــود .بحمــداهلل جشــنواره موســیقی
نواحــی ایــران طــی دوازده دوره از برگــزاری
آن عــاوه بــر اینکه توانســته جایگاه خــود را به
درســتی پیدا کند ،معرف و خاستگاه گونههای
مختلف موســیقی نواحی ایران نیز بوده است.
انشــاءاهلل تصمیــم و انتخاب مــکان برگزاری
جشــنواره ،کمکــی خواهــد بــود تا شــاهد رونق
بیش از پیش موسیقی نواحی در کشور باشیم.
همچنیــن با انتخــاب اســتان محل برگــزاری،
دبیر محتــرم جشــنواره هم بــه زودی معرفی
میشــود و براساس آیین نامه جشنواره ،قطعاً
برنامهریــزی خــوب و الزم بــرای ایــن دوره از
جشنواره انجام خواهد گرفت».
ëëسرانجاملغوشد
نکته دیگری که سال گذشته حوزه موسیقی
و هنرمنــدان را گالیهمنــد کــرد اختصــاص 10
درصــد از درآمــد کنســرتهای موســیقی بــه
خزانــه دولــت بــود کــه بــه تصویــب مجلس
شورای اسالمی هم رســید اما سرانجام قانون
اخذ  ۱۰درصد از درآمد حاصل از کنسرتها که
سال گذشته نگرانی هنرمندان و فعاالن حوزه
موســیقی را موجب شــده بود ،با پیگیریهای
صنفــی لغو شــد .البته در این میــان همکاری
مدیــرکل دفتر موســیقی بــه منظــور حمایت
از هنرمنــدان نقــش موثــری داشــت .الهیاری

بـــرش

ایــن روزهــا شــیوع ویــروس کرونــا عــاوه
برتغییرســبک زندگی مردم ،دل نگرانیهایی
را درجامعه وهنرمندان ایجاد کرده و همچنان
دلواپســیها از حضــور درجمعها وجــود دارد.
بیــش از یک هفتــه ازاعــام بازگشــایی مجدد
سالنهای کنســرت میگذرد .بهگفته مدیرکل
دفترموســیقی وزارت فرهنــگ از ســرگیری
کنســرتها در شــرایط حال حاضر و وضعیت
اقتصادی مردم ،مســتلزم گران نشــدن بلیت
است اما طبق آخرین ارقام منتشرشده دریکی
از ســامانههای اینترنتــی  ،قیمــت بلیتهــا از
 70تــا  265هــزار تومان هم رســید؛ امــا تا دو–
ســه روزگذشــته تنها  4خواننده پاپ پیشــقدم
کنسرتهای تابستانی بودند که بلیت فروشی
همــان اجراهــا هــم بهدلیــل افزایــش قیمت
متوقف شــد .حــال باید دیــد درروزهــای باقی
مانــده تا به ایام محــرم و صفر وشــرایط امروز
سرنوشت این کنسرتها چه خواهد شد! آیا از
سالنهایی با ظرفیت 50درصد و صندلیهای
یک در میان استقبالی صورت میگیرد؟
لبهداشتیدر15بند
ëëابالغدستورالعم 
توگــو بــا «ایــران»
محمــد الهیــاری درگف 
درباره تدابیردفترموســیقی و همــکاری وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و ســتاد مقابلــه بــا
کرونــا درخصــوص از ســرگیری برنامههــای
هنری و کنســرتهای موســیقی گفــت« :اوایل
اردیبهشت ماه ،دونشست درخصوص تمهید
مقدمــات و شــرایط ازســرگیری کنســرتها
دردفترموســیقی برگــزار شــد.دراین جلســات
نمایندگانی ازســالنهای برگزارکننده کنسرت
درتهران،مدیرعاملخانهموسیقیوهمچنین
رئیسمجمعصنفیتولیدکنندگانآثاردیداری
توگوهاییانجام
وشنیداریحضورداشتندوگف 
گرفت که ماحصل آن ابالغ یک دستورالعمل
بهداشــتی و بخشــنامهای در 15بنــد بــود کــه
جهت تصویب ازســوی وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی به ســتاد ملی مقابله با کرونا (وزارت
بهداشــت) ارســال شــد .درهمان برهه زمانی
پیشبینــی ما این بود که ســالنهای کنســرت
میتوانند با ظرفیــت  50درصد ،فعالیتهای
خــود را آغازکننــد وطبــق ایــن تصمیمــات
برنامهریزیهایــی هــم انجــام گرفــت .البتــه
درخصــوص ایــن مســأله ســتاد ملــی کرونــا

درجلســهای که هفدهم خرداد ماه برگزارشــد
اعــام کــرد ســالنهای ســینما و کنســرتها
میتوانند با شرط ظرفیت  ۵۰درصد و رعایت
دســتورالعملهای بهداشــتی ازاول تیرمــاه
فعالیت خود را شــروع کنند .با تأیید وتصویب
ایــن موضــوع از ســوی دولــت و وزارتخانــه،
تدابیری جهت رعایت اصول کامل بهداشــتی
هــم بــرای مــردم وهــم ســالنها وهمچنیــن
گروههای هنــری درخصــوص ورود وخروج به
ســالنها وهمچنین فاصله بیــن اجراها در 15
بند تنظیم و تصویب گردید و در تهران وســایر
اســتانها ابــاغ ومنتشرشــد و بــر ایــن اســاس
سالنهای کوچک و بزرگ استان ها نیزملزمند
ازایندستورالعملتبعیتکنند».
مدیــرکل دفتر موســیقی درپاســخ بــه این
سؤال که تصویب برگزاری اجراهای کنسرت با
ظرفیت  50درصد ســالن افزایشــی در قیمت
بلیتها خواهد داشت یا خیر بیان کرد« :خیر.
بــا تدبیردفترموســیقی وهمراهــی وهمــکاری
صنوف ،توافق و تمهیدات الزم با ســایتهای
فــروش بلیــت ،کنســرت گذارهــا و ســالنهای
کنســرت صورت گرفت مبنی بر اینکه با توجه
بــه ظرفیــت  50درصــدی ســالنها ،درآمــد
شــرکتها و گروههای هنری نصف خواهد شد
بنابراین اجاره بهای ســالنها هم باید دســت
کم تا ســقف  50درصد تخفیف داشته باشد تا
هــم طرفین ازبرگــزاری این اجراهــا نفع ببرند
وهــم رغبــت بیشــتری درادامه ایــن همکاری
وجود داشته باشــد .بخش دیگراین توافقنامه
مردم هســتند که به جهت مشــکالت مالی در
مضیقــه و تنگناهای اقتصادی به ســر میبرند
و رغبــت کمتــری بــرای حضــور دراجتماعات
فرهنگــی و هنــری دارنــد و ممکــن اســت
فعالیتهای فرهنگی و هنری از ســبد ماهیانه
آنها حذف شده باشد ،بنابراین قطعاً افزایش
قیمت بلیت ،آنها را درتصمیمشان مصممتر
خواهــد کرد و براین اســاس تمهیداتــی انجام
گرفــت تا مردم هم از شــرکت در این برنامهها
لذت ببرند ».بهگفته او تا دو ماه باقی مانده به
ایام محرم و صفر اجراهای کنســرت به شــکل
اعالم شــده برگزار میشــود و بعد از آن مجدد
گردهمایــی را بــا عوامل اجراهــای صحنهای و
ســالنها خواهیم داشــت .الهیاری درباره این
ســؤال کــه چرا بــا وجود بازگشــایی ســالنهای
کنسرت اســتقبالی از ســوی هنرمندان صورت

جشنواره فجر

نگرفته بیــان کرد« :تا به االن چند درخواســت
برای برگزاری کنســرت در اواخر تیر و مرداد به
دفتر موســیقی واصل شده ،اما بهنظر میرسد
شرکتها از استقبال مردم مطمئن نیستند».
ëëتکلیفجشنوارههایموسیقی
جــدا ازمســأله کنســرتها ،برگــزاری
جشــنوارههای بزرگ موســیقی همچون فجر،
نواحی و جوان همچنان دربالتکلیفی شــرایط
مســاعد جامعــه قــرار گرفتــه  .نــه از معرفــی
دبیران جشنوارههای فجر و نواحی خبری است
و نــه ازانتخــاب میهمانــان خارجی جشــنواره
موســیقی فجــر و نه محــل برگزاری جشــنواره
موســیقی نواحی ،این درحالی است که تا آغاز
این جشنوارها و برنامهریزیهای اصولی مدت
زمان چندانی باقی نمانده است .مدیرکل دفتر
موســیقی دراین خصوص اظهار کــرد« :درباره
جشــنواره موســیقی جــوان بایــد بگویــم پیش
ازآغازسال نو فراخوان این جشنواره منتشرشد
ومرحله نخست مانند دورههای گذشته همراه
با ارســال ویدئــو از ســوی متقاضیان بــود که با
تدبیر ســتاد برگــزاری و دبیرمحترم جشــنواره
(دکتر هومان اســعدی) مهلت ارسال این آثار
تا پایان اردیبهشت ماه تمدید گردید تا فرصت
بیشــتری برای شــرکتکنندگان و عالقهمندان
باشد .اما درمورد برگزاری مرحله دوم جشنواره
موســیقی جــوان ،بــا توجه بــه شــیوع بیماری
کرونــا و جلســاتی کــه بــا حضورآقای حســینی
معاون محتــرم هنری وزارت فرهنگ وارشــاد
اســامی وعزیــزان درســتاد داشــتیم ،چنانچه
درماههــای تیرومــرداد شــرایط و گســترش
بیماری درکشورهمچنان پا برجا باشد ،با کمک
بیشتر شعب انجمن موســیقی و ادارات ارشاد
در استانها و همچنین داوران استانی ،مرحله
دوم بهصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
امــا چنانچه با تدابیر ســتاد ملی کرونــا ،امکان
اجتماعــات و اجازه ســفرهای اســتانی صادرو
فراهــم شــود ،به ســیاق ســالهای گذشــته راه
یافتگان جشــنواره موســیقی جــوان به مرحله
دوم ،بهصورت حضــوری در تهران و با حضور
داوران امکان شرکت در جشنواره ملی جوان را
خواهند داشت .درارتباط با جشنواره موسیقی
نواحــی هــم آییــن نامــه آن بــه اتمام رســیده
ودرفرآینــد تصویــب ،ابــاغ وامضــا قرارگرفته
است».
او در ادامــه افزود« :ســال قبــل برابربا آیین

جشنواره جوان

در ایــن باره بــه جایگاه و تأثیرگــذاری مجلس
در اداره امــور فرهنگی اشــاره کــرد« :طبق بند
میــم الیحه بودجه ســال  98مجلس شــورای
اســامی10 ،درصــد از بهــای حاصــل از بلیت
فروشیها در اجراهای ساالنه اخذ شد که البته
این بنــد ازموارد پایــدار و دائمی الیحه بودجه
ســال  98نبــود .امــا در ارتبــاط با بودجه ســال
 ،99وزارت ارشــاد پیشــنهاد تمدید ایــن بند را
در بودجــه ســاالنه ارائــه نکرده و ایــن بند جزو
ردیفهای درآمدی بودجه سال  99کشور قرار
نگرفته اســت ».حال خانه موسیقی در سایت
رســمی خود به روند شــکایت و پیگیری اشاره
اهالــی موســیقی و مســئوالن خانــه موســیقی
اشــاره کرد « :دو ســال پیش در ســکوت خبری
قانــون «اخــذ  ۱۰درصــد از درآمــد حاصــل از
کنســرتها» به تصویب رســیده بود که بعد از
اطالعرسانی ،موجب اعتراض و نگرانی شدید
خانــه موســیقی و همــه هنرمنــدان و فعاالن
موســیقی شد ».در ادامه این بیانه آمده است:
«در نتیجه با موافقت مســئوالن وزارت ارشاد،
به ویژه همکاری آقــای الهیاری مدیرکل دفتر
موســیقی ،سال گذشــته ،به منظور حمایت از
هنرمنــدان و به حداقل رســاندن آســیبهای
احتمالــی اجــرای این قانون در وهله نخســت
برای موسیقیهای ســنتی ،کالسیک و نواحی
لغو شد .خوشبختانه با پیگیریهای مستمر و
اقدامات انجام شده ،باالخره این قانون به طور
کلی برای همه انواع موســیقی از بودجه ســال
جاری حذف شد».

«ëëجنــگ با پدربــزرگ» فیلمــی کمدی با
بازی رابرت دنیرو ۱۸سپتامبر ( ۲۸شهریور)
راهیسینماهامیشود.
ëëباغ کتــاب تهران به مناســبت ســومین
ســالگرد افتتــاح ایــن مجموعــه علمــی و
فرهنگــی بــرای قســمتهای مختلــف
تخفیف درنظر گرفته است .این تخفیفها
از تاریخ  ۱۱تا  ۱۳تیرماه به مدت سه روز برای
مراجعهکنندگان به باغ کتاب تهران درنظر
گرفتهشدهاست.
«ëëدرد و افتخــار» هفتمیــن دوره جوایــز
پالتینــو را درو کرد؛ هم جایــزه بهترین فیلم
ایبرو-امریکایــی را برد و هــم جایزه بهترین

کارگردانــی و بهتریــن فیلمنامــه را بــرای
آلمــودوار از آن خود کرد .ایــن فیلم البته ۳
جایزهدیگرهمبهخانهبردکهشاملبهترین
موســیقی فیلــم بــرای آلبرتو ایگلســیاس،
بهتریــن تدوین بــرای ترزا فانــت و بهترین
بازیگرمردبرایآنتونیوباندراسبود.
ëëرمان «تسخیرشــدگان» نوشــته فیودور
داستایوســکی بــا ترجمــه علیاصغــر
خبرهزاده توســط نشر نگاه به چاپ هفدهم
رسید.
ëëچهلویکمیــن دوره جوایــز موســیقی
«بریــت» ( )The Brit Awardsکه قرار بود
فوریه (بهمن-اســفند) آینده برگزار شــود
بهدلیــل تداوم بحران شــیوع کرونا به ۱۱مه
 ۲۱( ۲۰۲۱اردیبهشت )۱۴۰۰موکول شد.
«ëëکندیس کارتــی ویلیامــز» و «برناردین
اواریســتو» بهعنوان نخستین نویسندگان
سیاهپوســت در مهمتریــن بخشهــای
«جوایز کتــاب بریتانیا» بهعنــوان برگزیده
معرفیشدند.
ëëمنطقه بــرادوی نیویــورک کــه بهعنوان
پایتخــت تئاتر جهان شــناخته میشــود،
بهدلیــل تــداوم بحران شــیوع کرونــا ،تا ۳

ژانویه ۱۴( ۲۰۲۱دی )۹۹تعطیل شد و روشن
نیســت اجراها چه زمانی دوباره بتوانند به
صحنهبرگردند.
ëëنخستین جشنواره ملی شعر دانشجویی
با اهدای تندیس رودکی بــه برگزیدگان ،به
پایانراهخودرسید.
ëëبا پایــان فیلمبرداری فیلم کوتــاه «من را
نپوشــان» در تهران ،این اثر مرحله تدوین
خود را پشت سر میگذارد.
ëëفراخوان برنامــه «فصل امید» بهعنوان
جایگزین جشــنواره تئاتر کودک و نوجوان
همدان در دو بخش نمایشهای صحنهای
ومسابقهنمایشنامهنویسیمنتشرشد.
ëëبخشهای مختلــف تاالر «هنــر» در روز
دوشــنبه نهم تیرماه بر اساس پروتکلهای
بهداشتیسمزداییوضدعفونیشد.

