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آیا سند موسیقی ملی میتواند راهگشایی در حوزه موسیقی ایرانی باشد؟

آیا همراهی داوران با هشتگ #اعدام_نکنید
باعث قطع بدون توضیح پخش مسابقه
تلویزیونیشد؟

زیر و بم سندی برای نتها

عصر جدید مخاطبزدایی در سیما

«عصر جدید» به عنوان نخستین برنامه
استعدادیابی صداوسیما است که در این
سالها ساخته شده است .این برنامه در
طول یک فصل و نیمی که از عمرش میگذرد
حاشیههای بسیاری داشته اما آخرین
حاشیهاش قطع ناگهانی این برنامه بدون اعالم
قبلی است که نارضایتیهایی را به دنبال داشته
است.
به گزارش ایسنا ،برنامه «عصر جدید» که این
روزها فصل دوم خود را پشت سر میگذارد ،از
همان ابتدا با فراز و نشیبهایی در ساخت و
البته بحران سوژه و محتوا همراه شد .اما کرونا
نیز بحرانهای این برنامه را دو چندان کرد .پس
از یک دوره توقف در ساخت برنامه به دلیل
شیوع کرونا بار دیگر ساخت آن از سر گرفته
شد اما حاال درست در زمانی که علیخانی بار
دیگر مجبور است برنامهاش را به دلیل کرونا
کامال متوقف کند ،از سوی برخی رسانهها اعالم
میشود که داوران این برنامه برای استفاده از
یک هشتک به خصوص ،از سوی مدیر شبکه
سه تذکر گرفتهاند.
اما از آخرین حاشیههایی که این روزها به
مدد آن «عصر جدید» دوباره بر سر زبانها
افتاده ،قطع ناگهانی این برنامه بدون اعالم
قبلی به مخاطب است .عدهای تالش دارند
این بینظمی و بیاحترامی به مخاطب را به
پارهای موضوعات اجتماعی-سیاسی ربط دهند
و به زعم خود با قهرمانسازی حتی در مقام
مقایسه این برنامه با «نود» برآمدند! این در
حالی است که با مروری بر پرونده این برنامه
و بودجهای که صرف ساخت آن شده است،
کافی است که یادمان بیاید «عصرجدید» در
چه عصری از صداوسیما تولید و چه روندی را
برای رسیدن روی آنتن طی کرد.

فرهنگوهنر

در اولین سالی که دولت روحانی روی کار آمد یعنی در مرداد سال
 ،93پرونده سند موسیقی ملی گشوده شد .میگفتند «موسیقی
کشور وضع مشخصی ندارد .باید وضع آن مشخص شود و این نیاز
به سند دارد .سند خوبی که منجر به ساماندهی تولید ،آموزش و
پژوهش و صادرات و واردات در این حوزه شود».
حسامالدین آشنا ،در مقام مشاور فرهنگی رئیسجمهوری تصمیم
گرفت در نشستی پشت درهای بسته ،بزرگان موسیقی و همچنین
مدیران وقت وزارت ارشاد و دفتر موسیقی را بنشاند و برایشان از
جزئیات این طرح بگوید.
بعدها از حضور بزرگان موسیقی در این نشست به عنوان «تاکید
بر خرد جمعی» یاد شد و تاخیر در تصویب آن به عنوان «بررسی
بیشتر و بهتر برای پرهیز از هرگونه اما و اگر»؛ این جمله ها را بهمن
ماه همان سال علی مرادخانی ،معاون هنری وقت که خودش هم
در جلسه حضور داشت در پاسخ به پرسش های خبرنگارانی مطرح
کرد که چند ماه بعد از آن جلسه همچنان پیگیر سند راهبردی
موسیقی بودند و می خواستند بدانند نتیجه آن جلسه با حضور
آن تعداد هنرمند و البته متولی امر چه بوده است؛ افرادی چون
پیروز ارجمند مدیر وقت دفتر موسیقی ،علی ترابی مدیرعامل وقت
انجمن موسیقی ایران ،محمدرضا درویشی پژوهشگر ،حسن ریاحی
دبیر وقت جشنواره موسیقی فجر ،مسعود کوثری مدرس دانشگاه،
حسین علیزاده آهنگساز ،هوشنگ کامکار ،داریوش طالیی ،علیرضا
مشایخی ،سید محمد میرزمانی ،بهرام جمالی مدیرعامل وقت بنیاد
رودکی و ...
اما پس از این سالها همچنان پرونده سند ملی موسیقی مفتوح
و بالتکلیف بود .طی روزهای گذشته جلسه دوم شورای هنر شورای
عالی انقالب فرهنگی به ریاست سید عباس صالحی ،وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی و با حضور عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی
و اعضای شورای هنر ،معاون امور هنری ارشاد و مدیرکل دفتر
موسیقی با موضوع بررسی پیشنویس سند توسعه هنر و همچنین
اصول و سیاستهای موسیقی کشور برگزار شد که مقرر شد در
زمینه تشکیل شورای هماهنگی موسیقی کشور و ساختار آن ،اعضای
شورای هنر پیشنهادها و نظر نهایی را تا دو هفته آینده به شورای
هنر اعالم کنند.
اما آیا این سند میتواند تغییری در حوزه موسیقی کشور ایجاد
کند؟ هوشنگ جاوید ،منتقد موسیقی ،در گفتوگو با «ابتکار»
میگوید :چه عجب که بعد از  40سال به فکر موسیقی ایران
افتادند .من نمیدانم محتوای این سند چیست یا چه کسانی درپی
تنظیم آن هستند؟ اما چند نکته مهم باید مدنظر قرار گیرد .تفاوت
فرهنگ موسیقی ایران با موسیقی غرب باید مورد توجه قرار بگیرد.
موسیقیدانان ایرانی بعد از اسالم با دانش موسیقی غربی آشنایی
داشتند اما هرگز تسلیم آنها نشدند تا دوره قاجار .در دوره مشروطه
حرکتهایی شد اما موسیقی جذابی ساخته نشد .به یاد دارم که
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به تازگی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی» توسط اسحاق جهانگیری ،معاون
اول رئیسجمهوری ابالغ شد .البته چندان مشخص نیست که محتوای این سند چگونه است اما پرسش این است که این سند
چه تاثیری بر موسیقی ایران خواهد داشت؟

قرار است با سند
ملیموسیقی
چه اتفاقی
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تکلیفخودشان
را میدانند
چندین نویسنده از آن موسیقی به عنوان موسیقی یخی یاد کردند.
گرچه کسانی که این کارها را کردند مورد احترام هستند.
او در ادامه درخصوص اهمیت هدف از ثبت موسیقی ملی
میافزاید :اگر قرار است سند موسیقی ملی را ثبت کنند ،باید ببینیم
هدف چیست .اگر هدف صرفا در اولویت قرار دادن موسیقی ایران
و نواحی ایران در تمامی شاخهها اعم از موسیقی شادی ،آیینی،
بزم ،رزم و ...است که چه عالی اما اگر میخواهند همین جریان
حال حاضر موسیقی به صورت سند ثبت شود ،بهتر است چنین
اتفاقی رخ ندهد .چون از همین حاال هم فاتحه موسیقی ایران را
خواندهاند چه برسد به آینده .حداقل اولویتی که برای موسیقی ایرانی
باید در چنین سندی در نظر گرفته شود ،چیزی بین  80تا  90درصد
است ،آن زمان  10درصد هم برای موسیقی فرنگی ایرادی ندارد اما
این چنین نشود که  50درصد موسیقی ایرانی باشد و  50درصد

موسیقیفرنگی.
او ادامه میدهد :باید ببینیم محتوای این سند چیست .سند
موسیقی ملی خیلی خوب است چون تا به حال در این  40سال هیچ
دولتی روی موسیقی به عنوان یک راهکار فرهنگی استراتژیک حساب
نکرده است .در این سالها نگاه دولتها به موسیقی نگاهی تفننی
بود تا در دورهای از آن استفاده کنند و بعد هم کنار بگذارندش ،مثل
کاری که با جشنواره موسیقی فجر کردند.
جاوید وجود مافیا در موسیقی ایران را یکی از معضالت حال حاضر
میداند و میگوید :امروز کار به جایی رسیده که موسیقی ایران دچار
مافیا شده است ،خصوصا از زمانی که اقتصاد هنر شده اوضاع به
حدی رسیده که در آمدن از این منجالب نیازمند همتی مضاعف
است .من نمیدانم با ثبت این سند میخواهند چه کنند .چه کسی
آن را نوشته ،ضرورتها را چه کسی تشخیص داده است .بسیار مهم

است که این ضرورتها و اولویتها چه هستند .ما در جامعه هرچه
اثر تولیدی داریم با محتوای عاشقی است .پرسش من این است که
آیا ملت ایران جز عاشقی ضرورت دیگری ندارند که برایش موسیقی
تولید شود؟ چرا موسیقی ِکار تولید نشده است؟ رسانه ،تعداد اندکی
اثر در این حوزه به دلیل ضرورتهایی که تشخیص داده تولید کرده
است اما این تولیدات در مقابل آثار تولید شده در فضای بازار آزاد
موسیقی یک به صد است .دستگاه فرهنگی ناظر به بازار آزاد حتی
راهکار هم نداده که این هم نیاز جامعه است.
این پژوهشگر موسیقی با انتقاد از نظارتها در حوزه موسیقی
میافزاید :امروز نظارت این است که فالن واژه در ترانه نیاید .بخشی
از نظارت ،ارائه راهکار است که انجام نشده .در هیچ نهاد و ارگانی
نیازهای جامعه مورد بررسی فرار نگرفته است .موسیقی مذهبی ما
چنان ولنگار شده که خدا میداند به کجا برسد .حتی دورهای مقام
معظم رهبری هم در این زمینه اعتراض کردند .موضوع این است
که هیچگاه نگاه جدیای به موسیقی نبوده .انقدر بیاعتنا بودن به
موسیقی در کشور ما فاجعه آفریده که رشتهای به نام موسیقی پاپ
در یکی از دانشگاههای علمی کاربردی ایجاد شده است .در هیچ
جای دنیا چنین اتفاقی نیفتاده است .با چنین اقداماتی باعث خنده
دنیا میشویم! موسیقی پاپ موسیقی است که از دل مردم بیرون
میآید .کدام فرد خردمندی چنین تصمیمی گرفته است .واقعا سطح
درایت در موسیقی ما این اندازه نازل شده است؟ اگر میخواهیم
علمی کار کنیم ،موسیقی علمی در کشورهای دیگر چیز دیگری
است .در کشور ما کسانی که موسیقی علمی کار میکنند مهجور
هستند.
او ادامه میدهد :با این برنامگیها همه جوانان ما دچار سردرگمی
شدهاند .فجایعی در بخشهایی از موسیقی ما رخ داده که جبران
ناپذیر است .چه کسی جایگزین «بخشیها»ی ما است؟ در سیستان
و بلوچستان هم استادان یکی پس از دیگری از بین میروند .مشکل
ما یکی و دو تا نیست .این فاجعههایی است که رخ میدهد و همه
تماشا میکنند و فقط دلمان خوش است که نظارتی وجود دارد که
فالن واژه و فالن محتوا منتشر نشود .این در حالی است که باید
مکاتب موسیقی ایجاد میشد .ما طرح مکتبخانه دادیم ،اما بودجه
آن تامین نشد و گفتند زیاد است .میخواستند مکتب ایجاد کنند اما
نمیتوانستند ماهی هفت میلیون تومان بودجهاش را تامین کنند.
نتوانستند برای ارکستر سمفونیک بودجه قابل قبول تامین کنند.
حاال قرار است با سند ملی موسیقی چه اتفاقی بیفتد؟ امیدوارم این
حرکت در حد شعار و وسیلهای برای دلخوش کردن نباشد .اگر قرار
است فقط برای دلخوش کردن جامعه موسیقی باشد ،باید بدانیم که
هنرمندان موسیقی ما تکلیف خودشان را میدانند .بسیاری از بزرگان
قلندرانی هستند که خانهنشین شدهاند و در خانه شاگردانشان را
تربیت میکنند تا فقط شعله موسیقی ایرانی روشن بماند .اتفاق
خاصی نخواهد افتاد مگر اینکه عزمی برایش وجود داشته باشد.

به اطالع می رساند اینجانب سالومه مالحسین کاشی مالک ۱/۴    دانگ
مشاع از شش دانگ پالک ثبتی  ۴فرعی از  ۸۰۷اصلی به نشانی استان تهران
شهرستان شمیرانات _بخش مرکزیشهر تجریشمحله امام زاده قاسمکوچه
مریمکوچه شهید صادقی پالک ۹موضوع سند قطعی غیر منقول شماره
 ۱۸۸۳۹۸صادره به تاریخ  ۹۷/۶/۱۸متقاضی تعیین بستر و حریم /نهر در داخل
و مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشم و حسب اعالم امور منابع اب تهران
و پردیس بر اساس ضوابط و مقررات جاری تعیین بستر و حریم منوط به مراجعه
کلیه مالکین مشاعی به امور اب و تکمیل پرونده می باشد لذا از کلیه مالکین
مشاعی تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت ده
روز ازتاریخ انتشار اگهی به امور منابع اب تهران و پردیس به نشانی خ فاطمیخ
حجابشرکت اب منطقه ای تهران_امور منابع اب تهران و پردیس مراجعه نمایند.
بدیهی است عدم مراجعه مالکین مشاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات
شرکت اب منطقه ای تهران (امور منابع اب تهران و پردیس)نبوده و بستر و حریم
اعالمی برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد.

اگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی مقاوم سازان خلیج فارس سهامی خاص به
شماره ثبت 5574و شناسه ملی  10680074363به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1398/12/12تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :به موضوع شرکت عالوه
بر موارد قبلی امور پیمانکاری در زمینه آب -راه -تاسیسات و تجهیزات-ساختمان -
برق -صنعت و معدن  -نفت و گاز(بجز اکتشاف و بهره برداری ) -ارتباطات -کشاورزی
 واردات وصادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشورو پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح اضافه و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق
اصالح می گردد 2- .محل جدید شرکت در استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان
بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله شهرک صنعتی بلکو  ،خیابان صنعت
شرقی  ،خیابان صنعت شرقی  ، 2پالک  ، 0طبقه همکف کد پستی 7591353579
تعیین گردید و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
یاسوج ()920666

آگهی تصمیمات شرکت دنا نهر پارس سهامی خاص به شماره ثبت 1528
و شناسه ملی  10861949214به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  1397/08/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :فیروز
زرین به شماره ملی  4231360138و سیدروح الدین نمازی به شماره ملی
 4250054837و علیرضا پزشکیان به شماره ملی  4322200907و داود
شعبانی داریانی به شماره ملی  0039822923به سمت اعضای اصلی
هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2-زهرا بناوند به شماره
ملی  4250985857به سمت بازرس اصلی و فاطمه بهره دار به شماره ملی
 4250940837به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب
شدند  3- .روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب
گردید  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()920649

