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لیالموسیزاده

وقتی از سیستم یکپارچه صحبت 
می کنیــم، از انســجام می گوییم، از 
مدیریت قدرتمند مرکزی دم می زنیم 
دقیقاً منظورمان چیست؟ باور کنید در 
کالس درس تجزیه وتحلیل سیستم ها 
و روش ها سخن نمی گویم و مخاطبانم 
عده ای دانشجوی مهندسی صنایع و 
یا مهندسی نرم افزار کامپیوتر نیستند. 
بلکه روی ســخنم با تمــام مدیران و 
متصدیانی اســت کــه دم از مدیریت 
مقتدرانه می زنند اما همیشه پای لنگان 

مدیریتشان را ما دیده ایم.
وقتی می گوییم یک سیستم باید 

یکپارچه عمل کند برای چیزهایی است 
که همانند دم خروس مدام بیرون نزند تا 
مانع باور قسم حضرت عباس نشود. روی 
سخنم با قانون معافیت آموزشگاه های 
موسیقی از مالیات است. یعنی اگر قانونی 
تصویب می شــود در تمام سازمان ها و 
نهادها، هم زمان اجرایی شود نه اینکه 
یکی به اســتناد آنکه »هنوز به ما ابالغ 
نشده درنتیجه بر روال سابق هستیم« 
عمل کند و دیگری در پیگیری اجرای 
آن کفش آهنین بپوشــد و مدام از این 
سازمان و وزارتخانه به دیگری مراجعه 
کند تا بلکــه یک  نفر پیدا شــود که به 

دادش برسد.
راستی چرا سازمان ها، وزارتخانه ها 

و شــرکت های دولتی ایــن گونه اند؟ 
هنگامی که قرار اســت مبلغی از مردم 
مطالبــه کنند دقیقاً آخرین دســتور 
را دارنــد و اجرا می کننــد، بدون آنکه 
دقیقه ای در اجرای آن اهمال شود؛ اما 
هنگامی که قرار است بخشودگی مالی 
برای عده ای در جریان باشد و یا نفعی 
به خلق اهلل برســد از آن خبر ندارند و یا 
منتظر نامه و ابالغی هستند که مشخص 

نیست کی می خواهد صورت بپذیرد؟
نمونه بارز این مساله اخذ 10درصد 
از بلیت فروشی کنســرت ها است که 
بدون کوچک ترین تأخیــری از کلیه 
کنسرت های ســال جاری اخذشده 
امــا درباره قانــون معافیــت مالیاتی 

آموزشگاه های موسیقی هنوز سازمان 
امور مالیاتی پذیرشی دراین باره ندارد.

آن گونه کــه در خبرها آمــده بود: 
»اواسط مردادماه امسال اهالی موسیقی 
با یک خبر خوش مواجه شــدند که به 
نظر می رســید می تواند گــره  زیادی 
از مشکالتشــان باز کند. بر اساس این 
خبر باالخره آموزشگاه های موسیقی 
از پرداخت مالیات معاف شدند. قرار بود 
این قانون بدون مشکلی به مرحله  اجرا 
برسد. در همان زمان امید علی پارسا، 
رئیس ســازمان امور مالیاتی کشور در 
نامه ای به معاونت توســعه مدیریت و 
منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از 
تالش این مجموعــه دولتی برای حل 

مشکل مالیاتی مدیران آموزشگاه های 
موســیقی خبر داد. اما تا امــروز این 
درخواســت به طور کامل اجرانشده و 
مدیران آموزشگاه های موسیقی نسبت 
به عدم اجرای آن واکنش نشان داده اند 
و گفته اند مدیریت سازمان امور مالیاتی 
کشور غیر از ارسال چند نامه، به صورت 
جدی دستورالعملی دراین باره صادر 

نکرده است.«
آش آن قدر شور شــده که صدای 
مدیرکل دفتر موســیقی وزارت ارشاد 
که پیشتر مدیر دفتر آموزش و توسعه 
فعالیت های فرهنگــی و هنری وزارت 
فرهنگ و ارشــاد بود نیز درآمده است 
که آقایان چرا از خاطر برده اند و اکنون 
آموزشگاه ها را تحت فشار برای تسلیم 

مالیات قرار داده اند.
چراکه سال گذشــته معاون امور 
هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد در 
مکاتبه ای با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
موضوع معافیت مالیاتی آموزشگاه های 
موســیقی از ســوی وزارت ارشاد را به 
ســازمان امور مالیاتی ابالغ کرده اند و 
سازمان امور مالیاتی نیز در پاسخ عنوان 
کردند که به اســتناد بند »ل« قانون، 
فعالیت های آموزشی آموزشگاه های 
هنری معاف از مالیات هستند همچنین 
در همان نامه تصریح کردند که این نامه 
به ادارات مالیاتی سراســر کشور ابالغ  

شده است. 
ضمن آنکه قرار شــده بــود بنا بر 
تشــخیص وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی مواردی که نیاز به اخذ مالیات 
است به سازمان امور مالیاتی جداگانه 

و موردی معرفی شــوند و اظهارنامه 
مالیاتی همه آموزشــگاه ها در زمان 
فراخوان ارسال شود که سازمان نسبت 
به اعمال بنــد »ل« قانــون معافیت 
مالیاتی مراکــز فرهنگی هنری آنها را 
مشمول معافیت کند که اکنون چنین 

نشده است.
ضمن آنکه ممیزان محترم مالیاتی 
نیز درخصوص ابالغ آخرین دســتور 
معافیــت مالیاتــی آموزشــگاه های 
موسیقی ســخنی نمی گویند و فقط 
اصرار بر اخذ آن دارنــد. البته بماند که 
مدیران محترم سازمان ها و نهادهای 
دولتی دم از اطالعــت قانون می زنند و 
خود را در خدمت دیگر ســازمان های 
هم عــرض دولتی می داننــد و خود را 
مجری قانون و دستور دولت می پندارند 
امــا دریغ از تالشــی برای انســجام و 

یکپارچگی.
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دعوت جشنواره موسیقی فجر از 
گروه های موسیقی  خارجی

سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر طی 
مکاتبه ای با وزارت امــور خارجه از گروه های 
موسیقی کشــورهای خارجی برای حضور در 

جشنواره دعوت کرد.
به گزارش روابط عمومی ســی و پنجمین 
جشنواره موســیقی فجر، به منظور گسترش 
و تقویت ارتباطــات و تبادل هنــری با دیگر 
کشــورها و توســعه دیپلماســی فرهنگی و 
هنری، ســی و پنجمین جشــنواره موسیقی 
فجر در تعامــل بــا وزارت امــور خارجه، از 
گروه هــای موســیقی فولکلور و کالســیک 
 کشــورهای خارجی برای حضور در جشنواره 

دعوت کرد.
به این منظــور و در پی مکاتبــه و تعامل با 
مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور 
خارجه، فراخوان و شرایط شرکت در جشنواره 
برای گروه های موســیقی کشورهای خارجی 
توســط این مرکز به تمامی ســفارتخانه ها و 
نمایندگی های جمهوری اســالمی ایران در 
خارج از کشــور اطالع رسانی شــده است تا 
گروه های موسیقی کشــورهای خارجی که 
تمایل به شرکت در جشنواره دارند؛ نمونه اثر 

خود را ارسال کنند.
سی و پنجمین جشــنواره موسیقی فجر 
به منظــور اطالع رســانی مناســب و معرفی 
جشــنواره فجــر بــه گروه های موســیقی 
کشــورهای خارجی، بــا نهادهــای دولتی و 
 غیردولتــی و مراکــز فرهنگــی و هنــری 

تعامل می کند.
سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر ۲۴ 
تا ۳0 بهمن ماه سال جاری به دبیری شاهین 

فرهت، برگزار می شود.

خبر خوش بهبود و بازگشت 

بانو »ارفع اطرایی« نوازنده برجســته ساز 
سنتور، مؤلف و پژوهشگر موسیقی ملی ایران و 
بانو »ملیحه سعیدی« موسیقی دان، آهنگساز، 
نوازنده توانا و پیشکســوت ســاز قانون،1۲ 

مهرماه 98.
به این عکس دقت کنید. 

بعد از مدت ها انتشار چنین عکسی آن هم 
در صفحه اینستاگرام استاد ملیحه سعیدی، 
مــدرس و نوازنده پیشکســوت قانون موجی 
از شــادی و خوشــحالی را برای عالقه مندان 
 موسیقی ایرانی خصوصاً نوازندگان ساز سنتور 

ایجاد کرد. 
چراکه بعــد از مدت ها بی خبــری از خانم 
ارفع اطرایی، مدرس و نوازنده سنتور، که برای 
درمان بیماری به خارج از کشور رفته بودند و 
خبری از وضعیت ایشان نبود؛ حاال این عکس 
خبر بهبود و بازگشت ایشان را به کشور توأمان 

مخابره کرد. 
صفحه موســیقی روزنامه توســعه ایرانی 
 بــرای هــر دو عزیز ســالمت و طــول عمر 

آرزومند است.

نوا

عکس نوشت
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گام سوم رویدادهای موســیقایی »مکتب تهران« این بار 
به بررسی آثار دیمیتری شوستاکوویچ با حضور نادر مشایخی 

آهنگساز و رهبر ارکستر برگزار می شود.
رویدادهای موســیقایی مکتب تهران که پیش تر در آنها 
آثاری از »موتزارت«، »واگنر« و »الوین لوسیر« موردبررسی 
قرارگرفته بودند، ساعت 1۷ روز یکشنبه چهاردهم مهرماه با 
حضور نادر مشــایخی به تحلیل آثار دمیتری شوستاکوویچ 
می پردازد. این مجموعه  رویدادها، با تمرکز بر هشت سمفونی 

دوم »شوستاکوویچ« ادامه خواهد یافت که دو هفته یک بار، 
یک شنبه ها با حضور نادر مشــایخی در مکتب تهران برگزار 
خواهد شد. در توضیح نشست جدید رویدادهای موسیقایی 
مکتب تهران آمده است: »در جلسه ای که گذشت، بحث های 
مقدماتی درباره  هفت سمفونی اول »شوستاکوویچ« مطرح 
شد. سمفونی هفتم، فضایی برای گســترده تر شدن دایره  
مخاطبان این آهنگساز فراهم آورد. سمفونی هفتم، در ابتدا 
معیاری برای جهانی شدن او بود و به زودی به فصل جداکننده  

آثار او تبدیل شد. شوســتاکوویِچ در سمفونی هشت به بعد، 
آهنگسازی احیاشــده و تازه است. بررسی ســیر کاری که 
او انجام داده و دریافتی که از مســیر خالقــه  او داریم، برای 
عالقه مندان موســیقی و هنر، جذاب و پر نکته است، ضمن 
اینکه نوع نگاه ما به آثــار او و هر هنرمند دیگر، بخش هایی از 
درونیات ما را برایمان آشکار می  کند. در جلسه دوم این رویداد 
با عنوان »گام سوم«، سمفونی هشــت، به عنوان یک مبدأ 
انتخاب شده است. چراکه شوستاکوویچ بعد از سمفونی هفت 
که معروف ترین اثر اوست، در سمفونی هشت، با دیدی تازه 
جهان را مشاهده می کند. شوستاکوویچ در سمفونی هفت نیز 
جنگ جهانی دوم و مقاومت روسیه و شهر لنینگراد در مقابل 

آلمان را نشان می دهد. البته بین ســمفونی هفت و هشت، 
اختالف جالبی است اما ما در سمفونی هشت با شوستاکوویچ 
دیگری روبه رو هستیم.« نادر مشایخی نیز با اشاره به اینکه کاِر 
»شوستاکوویچ« به ریشــه های فرهنگی ما در شرق نزدیک 
است بیان کرد: موسیقی او، آتُنال نیست. شنونده  موسیقی 
ایرانی، این فضا را در ریشــه  های شنوایی موسیقی اش دارد. 
تحلیل این گزاره آسان نیست اما روح شنونده  شرقی موسیقی، 
با فضای کار شوستاکوویچ همراهی دارد. در سطح جهانی نیز 
فضای کار او، برای مخاطبان تازگی و شــادابی داشته است؛ 
ازاین جهت، شوســتاکوویچ را می شــود در مقابل کسانی 

همچون »شوئنبرگ« قرارداد.

باحضورنادرمشايخی؛

سمفونی هشت شوستاکوویچ در »گام سوم« بررسی می شود

بیتاياری

پس از اجرای آیین نامه جشنواره موسیقی فجر 
که برای اولین بار در دوره گذشته در دستور کار قرار 
گرفت موارد نقص این آیین نامه و نحوه اجرای بهتر 
آن تاحدودی برای همگان مشخص شد همچنان 
که برای برخی بهتر معلوم شد چگونه می توان در 

جهت رفع آن نواقص کوشید.
به طور مثال نبود اتاق فکر جشنواره در جهت 
مشورت و ایجاد سیاست های دوره ای جشنواره 
که در آیین نامه از چنین موردی صریحاً یاد نشده 
است )که البته مشاوران دبیر جشنواره به صورت 
ضمنی این مهــم را برعهده  دارنــد( و همچنین 
دبیرخانه دائمی جشــنواره موســیقی فجر که 
همواره مغفول مانده و البته سازوکاری بزرگتری 
از اتاق فکر را می طلبد. و یا مهم ترین مساله، عدم 
دخالت نظر مدیران وزارت ارشاد و دبیر جشنواره 
در انتخاب گروه ها برای حضور در جشنواره  است 
که در آیین نامه صریحاً نیامــده و ضرورت آن بر 
اساس تجربه سال گذشته بسیار جدی می نماید. اما 

ازآنجایی که همه چیز در آیین نامه فعلی جشنواره 
در ذیل ید قدرت دبیر جشنواره تعیین شده است 
ازاین رو دبیر می تواند با تشکیل مواردی از قبیل اتاق 
فکر موافقت کند و شیوه اجرایی موردنظر خود را در 
این موارد که به طور مشــخص وضع نشده اند پی 
بگیرد و یا بدون تشکیل اتاق فکر و داشتن مشاوران 

جشنواره آن را سامان دهد. 
درخصوص ایجاد دبیرخانه دائمی از آنجا که 
سازوکار بزرگتر و بلندمدت تری از ظرفیت دوره ای 
جشنواره موسیقی فجر می طلبد که این مساله 
هم زمان نیازمند بازنگری آیین نامه ضمن تهیه 
یک دستور باالدستی و تأیید از سوی وزیر ارشاد و 
تخصیص منابع بدان است. و بهتر است این مساله 
از جانب مدیر دفتر موسیقی نیز پیگیری جدی و 

حتی در اصالحیه آیین نامه پیشنهاد شود.
اما در خصوص مواردی که به طور مشــخص 
در آیین نامه اجرایی جشنواره فجر تصریح شده و 
آمده است می باید نعل به نعل اجرا شوند. ازجمله 
آنها تشکیل هیات انتخاب جشنواره موسیقی فجر 
است که مشخصاً وظیفه ارزیابی تمامی گروه های 
دعوت شده و یا ثبت نامی پس از فراخوان را بر عهده 
دارد که سال گذشــته نیز این هیات با نظر دبیر 

اجرایی جشنواره و مشاوران اجرایی تشکیل شد 
اما نتوانســت از حق خود بر ارزیابی تمام گروه ها 
و انتخاب آنها دفاع نمایــد و تنها گروه هایی را که 
ارزیابی کرد برای اجرا در جشنواره دعوت نماید. 
چراکه مدیران وزارتخانه بــرای خود حق و توی 
آیین نامه را لحاظ می کردند دریغ از اینکه با احترام 

به آیین نامه بر قوت عملکرد قانون بیفزایند.
امســال البته آن گونه که اخبار غیررســمی 
حکایت دارند تشکیل هیات انتخاب بیشتر از سوی 
دفتر موسیقی هدایت شده است چراکه مدیر دفتر 
موسیقی رئیس جشنواره نیز هست و به علت تغییر 
و تحوالت در دفتر موسیقی و استعفای مدیر آن و 
مدیر اجرایی جشنواره که دوره پیش روی جشنواره 
را نیز دستخوش تغییرات کردند ضرورت سرعت 
عمل و همکاری بیشتری از جانب دفتر موسیقی 

احساس می شــود که این مســاله بدین دلیل 
پذیرفتنی بوده و امید است که مدیر دفتر موسیقی 
تمام اهتمام خود را بر اجــرای صحیح آیین نامه 

جشنواره موسیقی فجر به کار گیرد.
چراکه در خبرها آمده بود که »دومین جلسه 
هیات انتخاب گروه هــا و آثار ســی و پنجمین 
جشنواره موســیقی فجر با حضور اعضای شورا 
متشــکل از محمد اهلل یاری فومنــی مدیر دفتر 
موسیقی وزارت ارشاد به عنوان رئیس جشنواره 
موسیقی فجر، شــاهین فرهت دبیر جشنواره، 
علی ثابت نیا مدیــر اجرایی و بهــروز غریب پور، 
هومان اسعدی، رضا مهدوی، حمیدرضا اردالن، 
سیامک جهانگیری، محمدرضا فیاض و کیاوش 

صاحب نسق برگزار شد.« 
مطابق آیین نامه فعلی جشنواره موسیقی فجر 

ضرورت حضور رئیس جشنواره در جلسات هیات 
انتخاب قید نشده اســت؛ اما حضور او نیز منعی 
ندارد و چنانچه در اعمال نظر نکوشــد ایرادی بر 
آن نیست. چراکه پس از سال ها تجربه برگزاری 
جشنواره موسیقی فجر به دست مدیران دولتی، 
بهتر است اهتمام هر چه بیشتر بر اجرای جشنواره 
در خارج از بدنه دولتی و به دست مردم انجام  پذیرد 
و تمامی گروه هایی که می خواهند در جشنواره 
حضورداشته باشند حتما از کانال هیات انتخاب 
عبور داده شــده و ارزیابی شوند. ازاین رو چنانچه 
حضور مدیر دفتر موســیقی در جلسات هیات 
انتخاب در جهت قوت بخشیدن و احترام به رأی 
هیات انتخاب اســت و منجر به اعمال رأی و نظر 
خویش و بدنه وزارتخانه ارشــاد نمی شود؛ بسی 
جای خرسندی است تا تنها مالک عمل آیین نامه 
جشنواره باشد و هرگز حرمت امام زاده متولی وار 
شکسته نشود؛ چنانچه سال گذشته و در سال های 
قبل تر، مدیران وزارت ارشاد و حتی دبیر جشنواره 
در انتخاب گروه ها اعمال نظر کردند و اعتبار هیات 

انتخاب را نیز زیرسوال بردند.
 امید است امسال مدیر دفتر موسیقی به این 
مهم اهتمام ورزد که نصب العین او و هیات انتخاب 
جشنواره، تنها آیین نامه است و بس! و مالک حضور 
گروه ها در جشنواره عبور از هیات انتخاب و رأی 
نهایی هیات انتخاب، آن هم بدون داشتن حقی 
برای اعمال نظر از سوی مقامات دولتی و یا رئیس 

جشنواره است.

باحضورمديردفترموسیقیدرجلساتهیاتانتخابجشنوارهموسیقیفجر

به قوانین بهتر سر نهیم
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