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وزﯾﺮ ارﺷﺎد ﮔﻔﺖ :ﻓﻌﻼ ﺟﻠﻮی ارﺳﺎل آﺛﺎر ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ اﻣﯿﺮی در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ وزﯾﺮ ارﺷﺎد ﺑﺎ اﻫﺎﻟﯽ ﻧﺸﺮ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎی
وزارت ارﺷﺎد در ﺣﻮزه ﻧﺸﺮ اﻇﻬﺎرﮐﺮد :اﻣﺸﺐ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﺻﺤﺎب ﻧﺸﺮ و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی دهﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪای داﺷﺘﯿﻢ و از
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ ،ﻧﺠﯿﺐ و ﺳﺨﺘﮑﻮش ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی وزارﺗﺨﺎﻧﻪ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮدم.
او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ در ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﻈﺎرات اﻫﺎﻟﯽ ﻧﺸﺮ و ﻗﻠﻢ اﻧﺘﻈﺎرات
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ .ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺸﺮ اﻣﺮوز در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺎزده ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارد و اﻗﺘﺼﺎد
ﻧﺸﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰود :از دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻈﺎرات آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزه وﯾﺘﺮﯾﻦﺳﺎزی و
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽﻫﺎﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺤﺚ واﺳﭙﺎری ﺗﺼﺪیﮔﺮی از دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺷﺮﯾﻦ و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺻﺎﻟﺤﯽ اﻣﯿﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺤﺚ ﻋﺪم دﺧﻞ و ﺧﺮج ﻻزم
اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﮑﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮد .رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻣﺎر ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
او اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ روﻧﻖ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺣﻮزه ﻣﺼﺮف ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﯿﺰان
ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺸﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺑﺤﺚ ﻗﺎﭼﺎق و ﭼﺎپ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﭘﺮﺗﯿﺮاژ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی وارد ﺷﺪه و ﺟﻠﺴﺎت

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﺮﯾﻦ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪ
داد ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﺻﺎﻟﺤﯽ اﻣﯿﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺼﺪیﮔﺮی ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ؛ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺼﺪیﮔﺮی در اﯾﻦ ﺣﻮزه را
ﺑﻪ ﻧﺎﺷﺮﯾﻦ واﮔﺬار ﮐﻨﯿﻢ .از ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻗﻄﻌﯽ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ وارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در آﻏﺎز اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺪیﮔﺮی ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :دوﻟﺖ ﺳﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارد؛ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺮ و ﻣﻮﻟﻔﺎن و ﻧﻈﺎرت و ﺑﻘﯿﻪ اﻣﻮر
ﺗﺼﺪیﮔﺮی ﻧﺸﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ ﻧﺎﺷﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در اﯾﻦ دوره ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺤﺚ ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻫﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮد.
ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ در ﻃﻮل اﯾﻦ دو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ دﯾﺪاری ﺑﺎ آﻗﺎی رﺑﯿﻌﯽ وزﯾﺮ
ﮐﺎر ﺗﻌﺎون و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﻗﺎی ﻃﯿﺐ ﻧﯿﺎ وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ داﺷﺘﻢ در ﻣﺠﻤﻮع اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺻﻨﻒ
ﻗﺮار دادم.
ﺻﺎﻟﺤﯽ اﻣﯿﺮی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺮﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦﺑﺎره ﯾﮏ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در اﯾﻦ
اﻣﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و ﺑﻪ زودی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی وزارت ارﺷﺎد در اﯾﻦ ﺑﺎره را ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
او اداﻣﻪ داد :در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی وزارﺗﺨﺎﻧﻪ را در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس و دﯾﮕﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ رﺳﻤﺎ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ درﺑﺎره ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم دﯾﻦ ﺑﻮﯾﮋه ﻗﺮآن ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮدم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮدم را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ و ﻗﺮآﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدم .ﻗﻄﻌﺎ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  96ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪی اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺎزهای را ﺑﺮای ﺣﻮزه ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮ دﯾﻨﯽ را در
ﺳﻄﺢ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ آﺛﺎر اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در ﺳﺎل  96ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ.
ﺻﺎﻟﺤﯽ اﻣﯿﺮی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ده روز دﯾﮕﺮ  60اﺛﺮ از ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﯾﮏ
ﺗﻮر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﯿﺴﺖ؛ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮع ارﺳﺎل آﺛﺎر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ.
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