
 اعطای عواید فروش 
»نگاهی دیگر« به مادران اوتیسم

ندا شیرازی، هنرمند عکاس حاضر در نمایشگاه 
»نگاهی دیگر« از اعطای تمامی عوائد فروش آثار 
این نمایشــگاه به یک خیریه مربــوط به »مادران 
یاری گر توان جویان اوتیسم« خبر داد. ندا شیرازی 
هنرمند عکاس که نمایشگاه »نگاهی دیگر« را در 
خانه هنرمندان ایران برگزار کرده است، درباره این 
نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: نمایشگاه »نگاهی 
دیگر« شامل ۹۷ اثر اســت که ۱۸ اثر، محیطی و 
مرتبط با گرافیک محیطی اســت. بقیه آثار نیز در 
گالری تابســتان خانه هنرمندان ایران به نمایش 
درآمده است. ۳۵ اثر از این تعداد، عکس هایی است 
که بیماران مبتال به اوتیسم گرفته اند و به دلیل اینکه 
برخی از این آثار با دوربین کامپکت گرفته شدند، 
سایزشان با آثار دیگر نمایشگاه فرق می کند، زیرا 
اگر قرار بود در قطع بزرگ تری چاپ شود، کیفیت 
خود را از دســت می دادند. وی بیان کرد: بقیه آثار 
توسط خودم و علیرضا عالمه زاده ثبت شده که در 
واقع این نگاهی دیگر بــه توانمندی های بچه های 
اوتیسم دارد. از خانه هنرمندان ایران به دلیل اینکه 
فرصت و فضایی را برای دیده شدن آثار در اختیارمان 
قرار دارند، سپاسگزارم. این هنرمند عکاس در پایان 
توضیح داد: در نمایشگاه »نگاهی دیگر« با ۵ اثر از 
خودم و ۵۰ از علیرضا عالمــه زاده، کاتالوگی تهیه 
شده که در اختیار مخاطبان قرار داده می شود. اگر 
بازدیدکنندگان تمایلی به خرید آثار مربوط به این 
خیریه را نداشته باشند، می توانند عکس هایی هنری 
از طبیعت را که مربوط به مجموعه »ایران من« است، 
خریداری کنند و تمام عوائد این نمایشگاه به خیریه 

تعلق می گیرد.

نامه هشدار آتش سوزی به نصف جهان
مراقب باشید حادثه تلخ بازار تبریز 

در اصفهان تکرار نشود

رئیس شورای هماهنگی سازمان های غیردولتی 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور 
طی نامه ای به مدیر موقوفه صارمیه استان اصفهان 
خواســتار ارتقای ایمنی میدان ثبت جهانی شدۀ 
نقش جهان و بازار پیرامون آن برای جلوگیری از بروز 
آتش سوزی شد.  به گزارش ایسنا، الیار عاصمی زاده، 
گفت: پس از بروز آتش سوزی در یکی از حجره های 
بازار پیرامون میدان نقش جهان در نوروز امسال، بر 
آن شدیم تا جدی تر پیگیر ارتقای سیستم اطفای 
حریق این بازار شــویم. وی همچنین تصریح کرد: 
با ارســال یک نامه خطاب به مدیر موقوفه صارمیه 
اســتان اصفهان، مواردی که باید هر چه سریع تر 
عملیاتی شوند را یادآور شدیم. در متن این نامه آمده 
 است: »همان گونه که مســتحضرید بازار تاریخی 
و میدان  نقش جهــان ازجمله ثروت های فرهنگی 
ایران و جهان بوده که روزانه پذیرای تعداد زیادی از 
شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی است. اما 
به دالیل متعددی در معرض آسیب هایی همچون 
آتش سوزی )نظیر آتش سوزی حجره های اطراف 
میدان در نوروز امســال( قــرار دارد. پیرو ارتقای 
امنیت  این آثار جهانی و عدم تکرار ناگوار اتفاق بازار 
تبریز درخواست: ۱.شارژ کپسول های آتش نشانی 
اهدایی میراث فرهنگی؛ 2.نصب کلید محافظ جان 
و سیستم اعالم حریق؛ ۳.جابجایی مشاغل پرخطر.

از این محدوده را دارد. امید اســت با همراهی 
و همکاری های بیشــتر سبب ســاز رویدادهای 
خوشایندی در حوزه حفاظت از میراث سرزمینمان 

باشیم.«
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کارشناسان معتقدند رابطه تنگاتنگی 
بین افزایش کتابســازی و فروش کتاب 
با تخفیف های نامتعــارف وجود دارد و 
این درحالی است که بسیاری از مردم از 
آسیبی که خرید کتاب با تخفیف می تواند 

به همراه داشته  باشد خبر ندارند.
این روزها؛ از ناشر گرفته تا مشتری، 
همــه از تخفیــف کتــاب می گویند و 
بازارهای متعددی بــرای خرید کتاب 
بــا تخفیــف وجــود دارد؛ به طــوری 
که دسترســی به کتاب بــا تخفیف در 
سایت های ناشران و کتاب فروشی های 
مجازی، در مترو و بازارچه های خیابانی، 
در نمایشــگاه کتاب، طرح های فصلی 
و بســیاری موارد دیگر ممکن اســت. 
البته تمام این تخفیف هــا در یک کفه 
قرار نمی گیرنــد؛ تخفیف هایی که در 
نمایشگاه کتاب و طرح های فصلی ارائه 
می شود از نظر درصد تخفیف و زمان ارائه، 
کنترل شده و نظام مند عمل می کنند اما 
فروش کتاب در مترو و برخی سایت ها با 
تخفیف های دائمی و درصد باال مشکالت 
عدیده ای را برای فعاالن نشر ایجاد کرده 

است.
در بررسی مساله تخفیف ها، توجه به 
یک نکته ضرورت دارد: کتاب؛ ازجمله 
کاالهایی اســت که با قیمت پشت جلد 
در سراسر کشور به فروش می رسد و اگر 
قرار باشد هر فروشنده به سلیقه و توان 
خود بــرای آن تخفیــف در نظر بگیرد، 
این قیمت گذاری چــه معنایی خواهد 
داشت؟ در ضمن باید بدانیم که در این 
میانه، تخفیف های نامتعارف در تشدید 
آسیب هایی مانند کتابســازی، قاچاق 
کتاب و تضییع حقوق ناشران و صاحبان 

آثار نیز نقش به سزایی داشته؛ به طوری 
که برخی از کارشناسان معتقدند هرجا 
صحبــت از تخفیف ۵۰ درصــد به باال 
است، حتما پای سودجویان و متخلفان، 

وسط است.
بررسی اینکه چه گروه هایی از فروش 
کتاب با تخفیف ســود می برند، نیاز به 
پژوهشی گســترده دارد، اما در اقدامی 
محدودتر، ایبنا با تعدادی از ناشــران، 
کتاب فروشان، نویســندگان و مردم  در 
پرونده »تاثیر تخفیف ها بر بازار کتاب« 
گفت وگو کرد، تا به این وســیله، درباره 
چرایی ارائه تخفیف هــای مکرر و بیش 
از حد قانونی در فروش کتاب اطالعاتی 

جمع آوری شود.
    

تخفیف و خفیف از یک ریشه اند!
هرچنــد کتاب ماننــد دیگر کاالها 
می تواند در زمان مشــخص و با تخفیف 
مشخص فروخته شود، برخی برای کتاب 
به عنوان کاالی فرهنگی، ارزشی بیش 
از ســایر کاالها قائل هســتند و فروش 
با تخفیف آن را موجــب نادیده گرفته  
شدن بُعد فرهنگی آن می دانند. محمد 
یراقچی، مدیر انتشارات پنجره سال ها 
است بر این بُعد کتاب تاکید دارد و فروش 
کتاب با تخفیف را موجب خفیف شدن 

آن می داند.
او با اشاره به اینکه دائم التخفیف بودن 
یک کاال در هیچ جای دنیا ممکن نیست، 
گفت: ناشر واقعی همواره قیمت کتاب را به 
درستی تعیین می کند؛ زیرا کتاب با تیراژ 
کم چاپ می شود و مطالبه برای آن زیاد 
نیست. ناشر مجبور است برای ادامه رقابت 
و افزایش تمایل مــردم به خرید کتاب، 

قیمت مناسبی برای آن در نظر بگیرد.
 درج قیمت های کاذب

 از سوی کتابسازان
تکرار فروش کتاب با تخفیف موجب 

شده، کتابی که بدون تخفیف فروخته 
می شــود، برای مخاطب جذاب نباشد. 
سعید دمیرچی، مدیر انتشارات هرمس 
نتیجه ادامه این رونــد را منجر به درج 
قیمت های کاذب از ســوی کتابسازان 
می داند که به رونق بازار آن ها و رکود بازار 
ناشران حرفه ای که همچنان قیمت ها را 

ثابت نگه  داشته اند، می انجامد.
بساط فروش کتاب با تخفیف باالی 
۵۰ درصد آن قدر زیاد شــده  اســت که 
مخاطبان باید درباره کتابســازی بودن 
کتاب هایــی که بــا تخفیف بــاال ارائه 
می شوند، آگاهی کســب کنند. اعظم 
کیان افراز، مدیر انتشارات افراز در این باره 
گفت: ایــن کتاب ها تولید دســت اول 
ناشران نیست و ناشر برای تولید آن ها، 
سرمایه گذاری نکرده است؛ بلکه فقط با 
تغییر نام مترجم و کپی برداری از کتاب 
ناشــر معتبر، بدون صرف هزینه های 

جانبی اقدام به انتشار کرده  است.
به گفته این ناشر، هزینه های تولید 
کتاب، درصد ناشــر، شــرکت پخش و 
کتاب فروش؛ همچنیــن حق التالیف، 
حق الترجمه و هزینه های صفحه آرایی 
و... مشخص است و با وجود آن ها، اعمال 
تخفیف هــای ۵۰ درصــدی، منطقی 

نیست.
کتابسازان از قانون نمی ترسند؟!

شهرام جهانگیری، مدیر انتشارات 
چترنگ دیگر ناشری است که کتابسازی 
را به عنوان معضل اصلی نشــر بیان کرد 
و گفت: قطعــا مخاطب حرفه ای کتاب، 
از این ردیــف کتاب ها نمی خــرد، اما 
آگاه  ســازی مخاطب عام کــه به خرید 
کتاب با تخفیف باال عادت کرده  اســت، 
دشــوار خواهد بود. باید برای افرادی که 
می خواهند کتابســازی کنند، ترس از 
قانون وجود داشته  باشد؛ ترسی که این 

روزها اصال دیده نمی شود.

بــه گفتــه او اتحادیــه ناشــران و 
کتاب فروشان و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی باید به این موارد رسیدگی کنند 
و مانع از تداوم تخفیف های غیرمتعارف 
و غیرقانونی شوند. مدیر چترنگ تاکید 
کرد: باید تخفیف در فواصل طوالنی تر 
ارائه شود؛ مانند دیگر اصناف. راهش هم 
این اســت که از نظر قانونی نباید اجازه 

داشته باشیم که تخفیف بدهیم.
آن ها که یواشکی کتاب  

می فروشند...
افــرادی کــه در گوشــه خیابــان 
بســاط فروش کتاب برپــا می کنند، 
دو دســته هســتند. برخــی از آن ها 
کهنه کتاب فروشــان هســتند؛ آن ها 
کتاب های دســت دوم یا عناوینی را که 
در بازار کتاب پیدا نمی شود، می فروشند. 
آن ها به چرخه نشر و رفع نیاز مخاطبان 
کمک می کنند و تخفیفــی در فروش 
ندارند. دسته دوم اما که در این گزارش 
مورد نظر قرار می گیرند، بساطی هایی 
اســت که در مترو، بازارچه ها و میادین 
شــهر و... آن ها را می بینیــم و کتاب را 
با تخفیــف دائمی و بــاالی ۵۰ درصد 

می فروشند.
به گفته محمد حسینی، نویسنده، 
ویراستار، یکی از موسسان کتاب فروشی 
و انتشارات چهل کالغ، قاچاق فروشی 
ویژگــی مشــخصی دارد و آن، فروش 
مخفیانه و یواشکی اســت، تا به محض 
رســیدن ماموران، فروشندگان بتوانند 
بســاط خود را جمع کننــد و بروند. اما 
محیط به قدری برای قاچاقچیان کتاب 
امن شده که ۱۰۰۰ عنوان کتاب را روی 
زمین می چینند و با تخفیف می فروشند. 
این کتاب ها نه تنها قاچاق اند، بلکه دزدی 
رسمی از نویســندگان و ناشران داخل 
کشور هستند. نبود اراده برای مقابله با 
این موضوع عجیب اســت درحالی که 
فروشندگان میوه و سبزی را کنار خیابان 
بیچاره می کنند. چرا این روند نباید من 
را به این فکر بیندازد که سیاســت های 
موجــود به نابودی نویســنده، ناشــر، 

کتاب فروش، مترجم و تفکر می انجامد؟
کتاب فروشان در آچمِز ناشران!

مسعود درودی، مدیر کتاب فروشی 
دانشمند در ســنندج، نخستین تاثیر 
تخفیف های نامتعــارف را بر مخاطب 
می داند؛ زیرا معتقد است با وجود آن ها، 
اعتماد مخاطب بــه کتاب فروش از بین 
می رود. »وقتی مشــتری می بیند که 
کتاب فــروش کتاب را بــدون تخفیف 
می فروشــد یا فقط تخفیــف جزئی در 
فروش لحاظ می کند، این ذهنیت برایش 
ایجاد می شــود که کتاب فروش فردی 
طماع است و حاضر نیســت از سودش 
مقداری کم کند. در غیر این صورت، چرا 
ناشران می توانند همان کتاب را با تخفیف 

باال بفروشند؟ این روند موجب می شود 
مخاطب فکر کند، کتاب کاالیی اســت 
که با ۵۰ تا 6۰ درصد سود به کتاب فروش 
می رســد و کتاب فروشــی که تخفیف 
چشــمگیری ندهد، بی انصاف انگاشته  

می شود.«
به گفتــه درودی، مشــکل اصلی 
کتاب فروشان، کتابسازی نیست؛ چراکه 
آن ها قادرند با توضیــح به مخاطب، او را 
برای خرید کتــاب خوب با مترجم بهتر 
و کیفیت باالتر قانع کنند. کتابســازان، 
بیشتر کتاب های پرفروش و  معروف را 
چاپ می کنند؛ این درحالی اســت که 
برخی ناشران تمام کتاب هایشان، حتی 
آن هایی را که کتابسازی نشــده اند، با 
تخفیف می فروشند و ارسال رایگان دارند. 
او می گوید: در این شرایط مشتری فقط 
کتابی را که خیلی سریع مثال برای امتحان 
فردا نیاز دارد، از کتاب فروشی می خرد. اگر 
مخاطب زمان دو یا سه روزه داشته  باشد، 
خرید با تخفیف از سایت ناشر را ترجیح 
می دهد. کتاب فروشان آچمز -اصطالحی 

در شطرنج- شده اند.
 ناشران و کتاب فروشان 

سر میز مذاکره
یکی از احتماالتی که ممکن است در 
نتیجه ادامه روند تخفیف اتفاق بیفتد، باال 
رفتن قیمت پشت جلد کتاب است، تا به 
این وسیله ناشــران با درج قیمت باالتر، 
بعد از تخفیف به سود عادی خود برسند. 
این درحالی اســت که افزایش قیمت 
پشــت جلد کتاب در کاهش مشتری 
تاثیر مســتقیم خواهد داشت. مجتبی 
چاجی، مدیر کتاب فروشی قهستان با 
توضیح درباره اینکه پروسه قیمت گذاری 
به عهده ناشــر اســت، بیان کرد: با یک 
نگاه ساده می توان متوجه شد که تورم 
قیمت کتاب با بحث فروش اینترنتی و 
برخی نمایشگاه ها رواج پیدا کرد و قبل 
از آن قیمت هــا منطقی تر بــود؛ در این 
حوزه شاهد هستیم ناشرانی که فروش 
اینترنتــی ندارنــد، قیمت گذاری های 

منطقی تری دارند.
بــرای ضابطه مند شــدن موضوع 
فروش کتاب با تخفیف باید کارگروهی 
با همفکری و همراهی کتاب فروشان و 
ناشران شکل بگیرد تا بسیاری از آسیب ها 
و چالش ها در آن مطرح شود. قاسم آیینی، 
مدیر کتاب فروشی مهرگان با اعالم این 
نظر، ادامه داد: اقداماتی در این حوزه در 
حال انجام است، اما نیاز به زمان دارد؛ زیرا 
ناشران و کتاب فروشان در مقابل همدیگر 
قرار گرفته اند در حالی که این دو باید در 
کنار هم باشند و با همکفری و همراهی، 

ناهمواری های مسیر را هموار کنند.
سایت های همیشه تخفیف؛ 

ظرفیتی پیش روی نشر
برخی از ســایت های فروش کتاب، 

تخفیف هایی با درصد باال و زمان نامحدود 
ارائه می کنند. این مســاله در ماه های 
گذشــته، انتقادات بخش وســیعی از 
کتاب فروشان و حتی ناشران را به همراه 
داشــت و به نگارش نامه ای بــا بیش از 
۷۰۰ امضا و مطالبه رسیدگی از اتحادیه 
و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی انجامید. اما آیا امکان 
فروش کتاب از طریق سایت های موسوم 

به همیشه تخفیف، اساسا غلط است؟ 
جهانگیــری شــیوه فعالیــت در 
کتاب فروشــی آنالیــن را بــا ســایر 
کتاب فروشی ها متفاوت می داند چراکه 
کتاب فروشــی های فیزیکــی عناوین 
محدودتری دارند، اما کتاب فروشی های 
آنالیــن همــه کتاب هــا را دارنــد. 
کتاب فروشــان در مغازه های 2۰ یا ۳۰ 
متری فقط می توانند عناوین پرفروش 
و کالسیک های نشــر را داشته  باشند، 
که ده ها سال است منتشــر و فروخته 
می شود؛ اما ۹۰ درصد کتاب های ناشر 
باقی می ماند. برای فروش این کتاب ها، 
کتاب فروش مجبور می شود که کتاب 
را با تخفیف بفروشد. این معضل بزرگی 
اســت که در همکاری با کتاب فروشی 

آنالین می تواند حل شود.
کتاب و کتابخوانی در معرض خطر!!

فروش کتاب با تخفیــف نامتعارف 
می توانــد نتایج ســنگینی بــه همراه 
داشته  باشد، به گفته پیام مصلح، مدیر 
کتاب فروشی کتابشار، نهادی که کیفیت 
کتاب را تعیین می کند، کتاب فروشــی 
است. با تداوم این روند، کتاب فروشی ها 
از بین می روند و بعد بــا افت کیفی کل 
مجموعه مواجه خواهیم  شد. او ادامه داد: 
اگر کتاب فروشان لنگ نقدینگی نبودند، 
در طرح های فصلی شرکت نمی کردند. 
این صنف از برنامه های کوتاه مدت ضربه 
می خورد. باالخره یک جایی باید نسبت 
طرح برنامه های بلندمدت اقدام کنیم. 
در شروع، دولت می تواند از میان ناشران، 
آن هایی را که فعالیــت حقیقی دارند، 
شناسایی کند تا وام ها و یارانه ها در جای 

درست استفاده شود.
صالح رامسری، مدیر انتشارات معین 
نیز با مطرح کردن احتمال سطحی شدن 
خواننده در نتیجــه مطالعه کتاب های 
قاچاق و کتابسازی شــده، این روند را به 
ضرر ناشری که کار کیفی می کند می داند، 
او گفت: مانند این است که افراد همواره 
موسیقی کوچه-بازاری گوش بدهد، یا 
فیلم های ســینمایی زرد و سریال های 
عامه پسند تماشا کنند؛ کم کم این سلیقه 
فرهنگ سازی می شود و مخاطب کتاب 
به مرور سطحی خوان می شود و ابتذال 
شکل می گیرد. در نهایت فرهنگ جامعه 
آسیب می بیند و مردم دنبال کتاب های 

جدی نخواهند بود. 

چوب حراج بر کتاب، با بازار نشر و اهل کتاب چه می کند؟ 

دست ودلبازی نامتعارف کتابسازان در ارائه تخفیف های ویژه!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تجسمی

گردشگری

روزهای گذشته سالن های مختلف تئاتر از تمدید اجراهای خود خبر داده اند. تئاتر 
شهر در صدر اخبار دو نمایش »مرفی« به نویسندگی سپیده ضیایی و کارگردانی نگین 
ضیایی در تاالر سایه  و »کنسرت تئاتر مرگ گرم« به کارگردانی محمدرضا عطایی فر در 

تاالر قشقایی را تا چهارم تیرماه تمدید کرده است.
نمایش »مرفی« در شروع تازه اش هر روز ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان 6۰ دقیقه با 
بازی حامد ادوای، نیما انصافیان، ساجده حمیدی منزه ، شادی ضیایی، رضا مرشد، امین 

موحدی پور روی صحنه می رود.
نمایش »کنســرت مرگ گرم« به نویســندگی، طراحی و کارگردانی محمدرضا 
عطایی فر نیز تا روز چهارم تیرماه ساعت ۱۸ به مدت زمان ۱2۰ دقیقه در تاالر قشقایی 
تئاتر شهر به اجرای خود ادامه می دهد. در ایرانشــهر نیز اجرای نمایش »سگک« به 
کارگردانی رضا بهرامی و نویسندگی کهبد تاراج تا هشتم تیرماه تمدید شد. علت تمدید 
نیز استقبال از نمایش با وجود ظرفیت پنجاه  درصدی سالن های ایرانشهر اعالم شده 

است.  دیگر نمایش موفق تماشاخانه ایرانشهر، »هار« به کارگردانی و نویسندگی حسین 
پوریانی فر نیز برای اجرا تا هشتم تیر تمدید شده است. هر دو این نمایش ها در سالن استاد 
سمندریان روی صحنه می روند. نمایش »هار« رأس ساعت ۱۸ در تماشاخانه ایرانشهر 
اجرا می شود. »سگک« با بازی تینو صالحی، مرجان قمری محمدرضا ایمانیان، سهیل 

ملکی و حسن تدینی هر روز ساعت 2۰ روی صحنه می رود.
در سالن نوفل لوشاتو نیز نمایش »نشخوار« که با استقبال عمومی روی صحنه رفته 
است قرار است تا چهارم تیرماه به کار خود ادامه دهد. این اثر محمدحسین اثنی عشری 

با حضور جمعی کثیری بازیگر، با اقبال عمومی روبه رو شده است.
در هفته پیش رو اما تاالر هنر نیز به گردونه گیشه تئاتر بازمی گردد. نمایش »تراژدی 
زمین و دلقک ها« به کارگردانی و نویسندگی  جمال رنجبرزاده و بازی جمال رنجبرزاده 
حامد نساج بخارایی، سیدعلی پرپنچی، زهرا محمدی، محسن محمدی، مائده کریمی، 
رویا یکه فالح، شیوا سلیمی، مصطفی صادقی، متین نوروستا تا دهم تیرماه رأس ساعت 
۱۸:۳۰ روی صحنه می رود. این نمایش ماجرای دختر و پسریاست  که با کمک دلقک ها 
می خواهند دنیا را از نابودی زمین نجات دهند و به دوره ادیسون، نوبل و انیشتین سفر 

می کنند. تاالر هنر تماشاخانه تخصصی تئاتر کودک است.
از سوم تیرماه نیز نمایش »اسطرالب« به کارگردانی صدرا صباحی در سالن ناظرزاده 

کرمانی ایرانشهر روی صحنه می رود. این نمایش که پیشتر در تاالر مولوی اجرا شده 
است، قرار است با تغییراتی تا 2۰ تیرماه و رأس ساعت 2۰ روی صحنه رود.

در تاالر مولوی کوچک نیز اولین نمایش پس از بازگشایی اخیر روی صحنه می رود. 
»قوی تر« استریندبرگ این بار به کارگردانی محسن حاجی نوروزی و بازی  سحر بیرانوند 

و صدرا محمدی هر روز رأس ساعت ۱۹ تا چهارم تیرماه اجرا می شود.

برخی نمایش ها تمدید شدند و  برخی دیگر به روی صحنه رفتند؛
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