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معاش یک
موزیسین بومی

گ�روه رس�تاک :آری؛ در قس��مت قبلی
همین یادداش��ت ،با هم به مبحث اقتصاد در
سبد خانوار یک هنرمند پرداختیم .به نظرمان
نیک رس��ید تا در این ش��ماره از ش��اخههای
متنوع کس��ب درآمد یک هنرمند نیز سخن
بگوییم .هنرمندی که پیش��هاش هنر اس��ت
و بهطور خاص ،جان و ریش��هاش موس��یقی!
همان ریش��های که بخش��ی از فرهنگ و هنر
جامعه میش��ود .همان ریش��های ک��ه آنقدر
س��ترگ و عظیم اس��ت که برای��ش بهدنبال
جایی در ثبت آثار جهانی میگردند؛ میشود
عید ن��وروز ،میش��ود ش��ب یلدا ،میش��ود
زخم��های دلربا بر دوتار خراس��ان یا هورهای
حزنانگیز از دل کردستان...
حال نکته این است که چرا با تمام اهمیتی
که برایمان دارند ،آنقدر کمرنگ میشوند که
گاهی اوقات ،ممالک همس��ایه در پی تصرف
آن برمیآیند و آن را از آن خود میکنند.

ش��اید بهتر باشد بخشی از جواب خودتان را
از تصویر باال بگیرید.
در جوام��ع امروزی ،دو ش��غله ب��ودن ،امری
طبیعی بهحس��اب میآید؛ آنقدر که اگر فردی
بگوید در دو حرفه مش��غول کار است ،تعجبی
از نگاهتان برنمیخیزد .جوامعی که به س��مت
تخصصیتر شدن پیش میروند ،اما در کنارش
تعدد مشاغل برای افراد را تجربه میکنند .آخر
اگر هم نباشد ،ریههای اقتصادیشان به شماره
میافتد .درس��ت است! جز گزینه شغلی دیگر،
تمامی موارد مربوط به موس��یقی است .اما هر
کدام از آنها تبحر و ممارست میخواهد ،جوانی
را به پیری رساندن میخواهد و گذراندن زمانی
برای رسیدن به تخصص و استادی میخواهد.
آری؛ تخصص��ی که اگر جس��م و تنمان آزرده
ش��ود به س��راغ طبیبی حاذق در همان بخش
مراجعه میکنیم .حال اینکه هنر و موسیقی نیز
اینچنین اس��ت و فرد باید جانفشانی جانانهای
کند برای رس��یدن به معشوقش که هنر باشد.
اس��تادانی را در جامعه موس��یقی سراغ داریم
ک��ه س��ابقه و تبحر طوالنی و نیک��ی در زمینه
هنرش��ان دارند ،اما هنوز هم چرخ زندگیشان
لنگانلن��گان میچرخد .تصور کنید فردی که
از کودکی با موس��یقی بزرگ میش��ود و در آن
ب��ا زحمت و اس��تمرار فراوان اس��تخوان خرد
میکند ،نحوه س��اخت س��از را فرا میگیرد ،در
مراس�� م شادی و عزا با هنرش حاضر میشود و
دس��ت آخر ،راویانی را ب��رای فرهنگ جامعه و
ادامه راهش تربیت میکند.
که چه شود؟!
ک��ه بتواند هم رس��الت و دینش را نس��بت
به جامعه ادا کند و هم نانی را س��ر س��فرهاش
بگ��ذارد .اما بدانیم ،در ه��رکاری اگر آموزش و
پرورش و تبلیغ نباشد ،نگاهها سخت و سنگین
میش��ود .اگر حمایتی نباش��د ،دیگر انگیزهای
نخواه��د بود .انگیزه اس��ت که تالش میآورد و
به سبب آن تالش و حمایت است که مقبولیت
در جامعه ریش��ه میدواند .اما اگر اینها نباشند،
هنرمندی با کولهباری غنی و گرانبها از فرهنگ
و هنر ش��فاهی ایران زمی��ن ،ناگزیر ،جایش را
ب��ه فرهنگی برخاس��ته از تفکر غ��رب با ادوات
موس��یقایی حاصل از آن تمدن خواهد س��پرد.
هرچند هنر ایرانی اصیل و استوار است و از بین
نمیرود اما روز به روز کمرنگتر میشود .مانند
زمین��ی که حاصلخیز اس��ت و محصول خوبی
هم میدهد ،اما فریادرس��ی نیس��ت که به داد
محصول و کش��اورز دستتنهای قصه ما برسد.
داس��ی نیست که به جان ضدارزشهایی که در
لباس ارزش درآمدهاند ،بیفتد .حال س��وال این
اس��ت :آیا میش��ود به ارزشها و فرهنگهای
اصیلمان جانی دوباره دمید؟ آیا میش��ود نگاه
مردم را به سمت هنرمندی که هم برای فرهنگ
جامع��ه و هم اقتصادش مفید اس��ت چرخاند؟
آری؛ کولهب��اری مملو از غنای فرهنگی که در
دستان استادانی باسابقه و سختکوش است .اما
زمان بس��یار برای ما اندک اس��ت تا امانتداران
فرهنگی خوبی برای نسلهای آینده باشیم.

اقتصاد هنر
حمایت از فعالی 
ت
هنری استانها با
سیستانوبلوچستان
آغاز شد

نخستین تفاهمنامه معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
و استانها با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سیستانوبلوچستان
منعقد شد.
ب��ه گزارش ایلن��ا ،فصل انعقاد تفاهمنامهه��ای معاونت امور هنری با
ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها در سال  ۹۹برای حمایت از
هنر در اس��تانها با امضای تفاهمنامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
سیس��تان و بلوچستان آغاز شد و در روزهای آینده تفاهمنامههای دیگر

در گفتوگوی

شود .سیدمجتبی حسینی ،معاون امور هنری در این
اس��تانها امضا می
????
جلس��ه گفت :یکی از مواردی که در اس��تانها میتواند مورد توجه قرار
گیرد ،توجه به رویکردهای آمایش��ی اس��ت و ضرورت دارد استعدادها و
ظرفیتهای هنری که در حوزهها و رش��تههای هنری در استانها وجود
دارد ،مورد توجه قرار گیرد و متناس��ب با ش��رایط فرهنگی ،اجتماعی و
ضرورتها به هنر در استانها پرداخته شود.
حس��ینی ادامه داد :بخش��ی از این حمایتها از اس��تانها حمایت از

جشنوارههاس��ت و متاسفانه جشنوارهها بیش��ترین اعتبار و بودجه هنر
را صرف میکنند و تعداد جش��نوارههای هنری نیز در کشور زیاد است؛
بنابرای��ن الزم اس��ت همین بودجه محدود ،طوری هزینه ش��ود که آثار
ماندگاری داش��ته باشد .میتوان در بعضی از رویدادها تجدیدنظر کرد و
بهجای بعضی از جشنوارهها در استانها برنامه و فعالیت مؤثرتری انجام
داد و با بازنگری در رویدادهای فانی و فصلی و با رویکرد آمایشی ،بودجه
محدود هنر را دقیقتر برای کارهای ضروریتر و مؤثرتر هزینه کرد.

با یک هنرمند حوزه موسیقی کردی مطرح شد

موسیقی نواحی و هنرمندان فراموششده

سهند اینانلو

editor@smtnews.ir

کش��ور ما به جهت تنوع فرهنگ��ی باالیی که دارد،
در س��بکهای هن��ری نیز دارای تنوع اس��ت که این
ام��ر در کمتر نقطهای از جهان دیده میش��ود .به هر
گوش��های از ایران که مینگریم ،مردمانی را میبینیم
که لباسهای زیبا و رنگین میپوش��ند و به زبانهایی
کهن و ریشهدار سخن میگویند؛ اقوامی که هر کدام
س��از و آواز مختص خود را دارند و موسیقی در روح و
روانش��ان ریشه دوانده است .جوان ایرانی امروز هیچ
تصور درس��تی از هنر بوم��ی و نواحی ایران ندارد و با
فرهنگ اصیل کشور بیگانه است .با شرایط روز اقتصاد
نیز کمتر کسی حال و حوصله فکر کردن به مشکالت
اهال��ی فرهن��گ و هنر را دارد؛ از همین رو اس��ت که
میبینی��م آثاری گاه مس��تهجن ،به ن��ام موزیک پاپ
و ...در گ��وش جوانان ما میچرخ��د و نتایج اجتماعی
اسفباری نیز در پی دارد.
بارها از زبان مس��ئوالن فرهنگی کش��ور شنیدهایم
که موس��یقی نواح��ی ایران ظرفیت جایگزین ش��دن
با س��بکهای پ��اپ و راک را دارد ،اما تقریبا در هیچ
دورهای ش��اهد حمایت��ی از هنرمن��دان این حوزه در
شهرس��تانها نبودهایم .از طرفی ه��م در بین فعاالن
اقتص��ادی بخ��ش خصوص��ی ،گرای��ش چندان��ی به
سرمایهگذاری در این حوزه دیده نمیشود.
روزنام��ه
در صفح��ه اقتصادهن��ر این هفته
مشکالت هنرمندانی را که در شهرستانها به فعالیت
در حوزه موس��یقی نواحی میپردازن��د ،واکاوی کرده
و ب��ا نجات هن��اره ،سرپرس��ت یک گروه موس��یقی
ک��ردی کرمانج��ی در ارومیه به گفتوگو نشس��ته تا
از مش��کالتی که گروههای هنری مشابه در بین اقوام
ایرانی مواجهند مطلع شود.
در ادامه این گفتوگو را میخوانید.

نجات هناره

اگر رویکرد
صحیحی نسبت
به موسیقی
نواحی وجود
داشته باشد،
حتما میتواند
یکی از بهترین
جایگزینها برای
موزیک غربی
و نامتجانس با
فرهنگ ما باشد

 شما سرپرس�ت یک گروه موسیقی کردی در
استان آذربایجانغربی هستید .لطفا کمی درباره
این زبان شیرین توضیح دهید؟
در کش��ور عزیزم��ان زبان کردی و لهج��ه کرمانجی
ن غربی
در اغلب ش��هرهای کردنشین اس��تان آذربایجا 
بهکار گرفته میش��ود و مردم کش��ورهای همسایه نیز
(بهویژه ترکیه) در مناطق کردی به زبان کردی سخن
میگویند.
گ��روه ن��ودم نیز که در س��ال  ۹۵ایجاد ش��ده ،آثار
موس��یقایی فولکلوری��ک همین زبان را ت��ا امروز روانه
بازار موس��یقی ایران کرده اس��ت .هدف ما از تش��کیل
این گروه شناس��اندن هر چه بیش��تر زب��ان کردی (با
لهجه کرمانجی) به همش��هریان و هموطنان عزیزمان
بود ،چراکه موسیقی این منطقه از ایران ظرفیت بسیار
باالیی برای شناخته شدن هرچه بیشتر دارد.
 فکر میکنید موسیقی نواحی ایران ،میتواند
جایگزین مناس�بی برای س�بکهایی که از غرب
وارد فرهنگ ما شده ،باشد؟
اگر رویکرد صحیحی نسبت به موسیقی نواحی وجود
داشته باشد ،حتما میتواند یکی از بهترین جایگزینها
برای موزیک غربی و نامتجانس با فرهنگ ما باشد.
موس��یقیهای فولکلور س��ایر مناطق کشورمان نیز
از همی��ن ویژگ��ی برخوردارند؛ مثال موس��یقی آذری،
جنوبی ،بلوچی ،عربی و ...اگر مورد توجه و حمایت قرار
گیرند ،ه��ر کدام در جایگاه خ��ود میتوانند جایگزین
بس��یار خوبی برای س��بکهای مختلف موسیقی غربی
که متاس��فانه بازار موس��یقی ما را در اختیار گرفتهاند،
باش��ند .ما نیز در حوزه زبان کردی تمام تالش خود را
بهکار بس��تهایم تا بتوانیم جوانان را با این نوع موسیقی
اصیل و فاخر فولکلور آش��نا کنیم و معتقدیم این یک

در پی اس��تقبال گس��ترده مخاطبان ،موس��یقی
نمای��ش علمدار  ۱۶و  ۱۷مهر س��اعت  ۱۸مصادف
با اربعین حس��ینی به روایتگری پرویز پرستویی در
تاالر وحدت اجرا میشود.
به گزارش روابط عموم��ی و امور بینالملل بنیاد
رودکی ،در ششمین شب موسیقی نمایش عاشورایی
«علمدار» با روایت پرویز پرستویی ،محمود واعظی
رئی��س دفتر رئیسجمهوری ،س��ید عباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سید مجتبی حسینی
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی،
محمدجواد حقش��ناس رئیس کمیسیون فرهنگی
شورای اسالمی ش��هر تهران ،احمد مسجد جامعی
عضو ش��ورای اسالمی شهر تهران ،حمید شاهآبادی
معاون صدای رس��انه ملی ،علی مرادخانی مش��اور

در بس��یاری از مواقع نوازندگان مجبورند هزینهها را از جیب خود
بدهن��د تا بتوانند ب��ه فعالیت هنری ادامه دهن��د و این امر نیز در
نهایت باعث میشود بسیاری از هنرمندان دلزده و سرخورده شوند.
درآمد بلیتفروش��ی هم به دالیل متع��ددی از جمله ظرفیت پایین
سالنها بهقدری کم است که اصال نمیتوان درباره آن صحبت کرد
خدمت بس��یار ارزند ه به فرهنگ کش��ورمان محسوب
میشود.
 میدانیم که هنرمندان در حوزههای مختلف
با مش�کالت بس�یاری مواجهند ،اما اگر بخواهید
بزرگتری�ن مش�کل گروههای موس�یقی را بیان
کنید ،کدام یک را انتخاب میکنید؟
نخستین و مهمترین مشکل موزیسینهای موسیقی
نواحی ،نبود س��النهایی با گنجایش باالست که باعث
میش��ود گروههای موس��یقی ی��ا در تاالرها ب��ه اجرا
بپردازند که اصال آکوستیک نیستند و شرایط مطلوبی
برای اجرای حرفهای ندارند ،یا اینکه باید در سالنهای
 ۴۰۰ ،۳۰۰نفره ارش��اد روی صحن��ه بروند که باتوجه
ب��ه حجم باالی اس��تقبال مردم از این نوع موس��یقی،
همیشه با مش��کالتی روبهرو میشویم یا مجبوریم که
در نوبته��ای پیاپ��ی در ی��ک روز روی صحنه برویم
که طبیعت��ا کار را برای گروههای هن��ری و همچنین
مخاطبان بسیار س��خت میکند .ما حتی برای تمرین
هم با مش��کل مواجهی��م .در شهرس��تانها مکانی که
بتوان در آن به تمرین موس��یقی پرداخت تقریبا وجود
ندارد .توجه داش��ته باشید که نمیتوان ساز را برداشت
و در ه��ر جایی به تمرین کردن پرداخت ،زیرا آلودگی
صوتی که ایجاد میش��ود میتواند موجب اذیت و آزار
دیگران ش��ود و باید یک مکان مش��خص و اس��تاندارد
برای تمرین موسیقی در نظر گرفته شود اما در ارومیه
ما ب��ه چنین امکاناتی دسترس��ی نداریم .از طرفی هم
اغلب هنرمندان در شهرس��تانهای مختلف کش��ور با
مش��کل فقدان رس��انههای حرفهای روبهرو هستند که
باعث میش��ود نتوانند آنگونه که باید و شاید با مردم
ارتباط برقرار کنند.
 در زمینه اخذ مجوزها چطور؟ در تهران کمی
مس�یر گرفتن مجوز هموارتر ش�ده است .آیا در
شهرستانها نیز تغییری احساس میشود؟
خیر ،متاس��فانه مراحل بس��یار پیچیدهای پیش پای
هنرمن��دان شهرس��تانی وج��ود دارد ،خصوص��ا برای
گروههای جوانتر و هنرمندانی که کمتر شناخته شده
هستند ،اخذ مجوز کار بسیار سختی است و همانگونه

که بیان شد ،مراحل بسیار پیچیدهای دارد.
 آی�ا ب�ا هنرمن�دان س�ایر شهرس�تانها نیز
همکاری دارید؟
بل��ه ،ام��ا در ای��ن زمینه هم با مش��کالت بس��یاری
مواجهیم .طبیعی اس��ت که وقتی ش��ما در شهرستان
خودت��ان آموزش��گاههای باکیفیت نداش��ته باش��ید،
نوازندگان حرفهای کمتری هم در بین جوانان خواهید
داش��ت .ما نیز ب��رای رفع ای��ن نقیص��ه مجبوریم از
دوس��تان و همکاران عزیزمان در س��ایر شهرها کمک
بگیری��م ،ام��ا در این زمینه هم مش��کلی وجود دارد و
آن هزینهه��ای رف��ت و آمد و میزبان��ی از این عزیزان
اس��ت که گروهها مجبور هس��تند ای��ن هزینهها را از
جیب خودشان پرداخت کنند و باتوجه به درآمد بسیار
اندک هنرمندان در شهرس��تانهای سراسر کشور ،این
امر برای همه مجموعههای هنری میس��ر نیس��ت؛ در
نتیجه میبینیم که کیفیت کارها بعضا کاهش مییابد،
در حالی که با صرف هزینههای بس��یار اندکی میشود
هنرمندان بومی را نیز تقویت کرد.
 میتوانید مثال بزنید؟
تع��داد صداب��رداران حرفهای که دسترس��ی به ابزار
پیش��رفته و دست اول داشته باش��ند ،در شهرستانها
بس��یار اندک اس��ت و حتی میتوان گف��ت اصال پیدا
نمیش��ود .طبیعتا اگر یک صداب��ردار حرفهای یا یک
اس��تودیو با امکان��ات حتی معمولی در دس��ترس یک
گروه موس��یقی نباشد بدون ش��ک کیفیت آثار تولید
شده نیز کاهش مییابد؛ مثال در ارومیه سیستم صوتی
حرفهای و دیجیت��ال وجود ندارد و ما مجبوریم هر بار
ب��رای ضبط آثارمان از مجموعهه��ای حرفهایتری که
در تهران یا تبریز هس��تند دع��وت کنیم که به ارومیه
بیاین��د .همانط��ور ک��ه پیشتر هم اش��اره ش��د این
رفتوآمده��ا هزینههای گزافی را ب��ر گروههای هنری
تحمیل میکند که در شرایط کنونی کمتر مجموعهای
توان پرداخت این میزان از هزینههای باال را دارد .حتی
اگر هم شما هزینهها را بپردازید باز هم با مشکل سالن
مواجه هس��تید؛ مثال ف��رض کنید ما ب��رای دو روز از
همکاران صدابردار دعوت کردهایم که به ارومیه بیایند

علمدار با دو اجرای ویژه به اربعین رسید

هنری شهردار تهران ،محمدحسین ایمانی خوشخو
رئیس کمیسیون هنر و معماری شورایعالی انقالب
فرهنگ��ی ،مهدی اخ��وان مدیرعامل هم��راه اول و
جمعی از هنرمندان و ورزشکاران حضور داشتند.
موس��یقی نمایش علمدار به همت بنیاد فرهنگی
هن��ری رودکی ب��ه تهیهکنندگی پرویز پرس��تویی
و کارگردانی حس��ین پارس��ایی با همراهی ارکستر
سمفونیک تهران ساخته پوریا خادم و رهبری بردیا
کیارس مصادف با اربعین حس��ینی از س��اعت ۱۸
دو اج��رای ویژه خواهد داش��ت و همچون اجراهای
پیش��ین کلی��ه عواید مالی ای��ن اجراه��ا از طریق
موسسه خیریه خادمین علیابنابیطالب (ع) صرف
مناطق محروم بهویژه سیستان و بلوچستان خواهد
شد.

داری��وش ارجمن��د ،حس��ین پاک��دل ،مه��دی
س��لطانی ،فرهاد قائمیان ،هادی حج��ازی و پرویز
پرس��تویی روایتگران افتخاری نخستین دوره اجرا
در کنار دیگر عوامل ش��امل آهنگساز :پوریا خادم/
رهبر ارکس��تر :بردیا کیارس /نویس��نده :محمدرضا
کوهس��تانی /طراح حرکت :علی برات��ی /طراح نور:
مرتض��ی نجفی /طراحان صدا :س��روش محمدی و
نوید شیخ /طراح لباس :مژگان عیوضی /ویدئوآرت:
پژمان زهاب با همکاری مرکز گس��ترش س��ینمای
مستند تجربی بودند.
موس��یقی نمایش علمدار از یک تا  ۶مهر در تاالر
وح��دت مورد اس��تقبال عموم م��ردم و چهرههای
فرهنگی ،هنری ،ورزش��ی و سیاس��ی کش��ور قرار
گرفته بود.

و هزینهای را هم ب��رای این کار تخمین زدهایم ،اما به
ناگاه میبینیم که س��الن در اختیار ما قرار نمیگیرد و
مجبوریم مبالغ بس��یار بیشتری بدون دلیل بپردازیم تا
فقط بتوانیم کار را اجرا یا اثر را ضبط کنیم.
اگر همه این م��وارد را در نظر بگیریم به یک نتیجه
مش��ترک میرس��یم؛ اینکه این عوامل همگی موجب
کاهش س��طح کیفی آثار و اجراه��ای هنرمندان حوزه
موسیقی میشود و در نتیجه ما برای جذب مخاطب در
برابر سبکهای غربی به مشکل برمیخوریم ،در حالی
که اش��تیاق و تمایل بسیار زیادی ازس��وی جوانان به
موس��یقی نواحی وجود دارد و بارها در مقاطع مختلف
این مس��ئله را دیدهایم .ما حت��ی در اجراهای زندهمان
نمیتوانیم  ۳۰درصد توانمان را هم به نمایش بگذاریم
و این امر بسیار مأیوسکننده است.
 بخش خصوصی چطور؟ حمایتی از این سمت
صورت نمیگیرد؟
نه ،متاس��فانه در ای��ن زمینه هم دس��ت هنرمندان
شهرستانی بسیار بسته اس��ت؛ خصوصا گروههایی که
بهتازگ��ی آغ��از ب��هکار کردهاند و هن��وز در بین مردم
شناختهشده نیس��تند .ش��ما باید مدتها هزینههای
ای��ن کار را از جیب خ��ود بپردازید تا ش��اید روزی به
موفقیت نسبی برس��ید که اصال برای این موفقیت هم
هی��چ تضمینی وج��ود ندارد .خاطرم هس��ت که برای
اجرایی که در سلماس داشتیم ،تمام درآمدی که گروه
داش��ت خرج هزینه رفتوآمد به این شهر شد و دست
آخر مجبور ش��دیم بخش��ی از هزینهها را هم از جیب
خودمان بپردازیم؛ یعنی عم�لا ضرر کردیم اما با تمام
این س��ختیها به کارمان ادام��ه میدهیم.دغدغه تمام
گروههای هنری تازهکار در شهرس��تانها این است که
بتوانند نظ��ر بخش خصوصی را جلب کنن��د تا آنها را
مورد حمایت قرار دهند.
ما هم تمام س��عی خود را میکنیم که در این حوزه
اسپانس��ری جذب کنیم تا حداقل بخشی از هزینههای
گروه تامین شود و اعضای گروه بتوانند با دغدغه خاطر
کمتری ب��ه کار خود ادامه دهن��د؛ در غیر این صورت
ادامه کار بسیار سخت خواهد بود.
 به نکته خوبی اش�اره کردید؛ مثال درآمد یک
نوازنده در شهرستانها چقدر است؟
بس��یار اندک؛ همانطور که پیشتر نیز اشاره کردم
در بس��یاری از مواقع نوازندگان مجبورند هزینهها را از
جیب خود بدهند تا بتوانند به فعالیت هنری خود ادامه
دهند و این امر نیز در نهایت باعث میشود بسیاری از
هنرمندان دلزده و سرخورده شوند.
درآمد بلیتفروش��ی هم به دالیل متعددی از جمله
ظرفی��ت پایین س��النها بهقدری کم اس��ت که اصال
نمیتوان درباره آن صحبت کرد.
با تکیه بر این درآمدها حتی نمیتوانیم هزینه ایاب و
ذهاب گروه را بپردازیم؛ چه برسد به اینکه یک نوازنده
بتواند یک زندگی بسیار معمولی داشته باشد .از طرفی
ه��م گروههای جوانی مث��ل گروه نودم که نس��بت به
هنرمن��دان قدیم��ی از ش��هرت کمت��ری برخوردارند،
مجبورند نرخ بلیتها را به نحوی تعیین کنند که مردم
تمایل به شرکت در این کنسرتها داشته باشند.
 از ط�رف وزارت فرهن�گ و ارش�اد اسلامی
کمکی ب�ه گروهه�ای موس�یقی نواح�ی صورت
نمیگیرد؟
خیر! هی��چ کمک مادی قابلذکری در کار نیس��ت.
حقیقت��ا گروهها نیاز دارند که مورد حمایت قرار گیرند
و وزارت ارش��اد باید در این زمینه به کمک هنرمندان
شهرستانی بشتابد ،چراکه بسیاری از فعاالن این حوزه
به لحاظ معیشتی با مشکالت و معضالت بسیار بزرگی
دستوپنجه نرم میکنند.

