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 تولید منابــع کتاب های بریل و گویا 
برای نابینایان متولی مشخصی ندارد و 
در عین حال از انتشارآن ها حمایت کاملی 
صــورت نمی گیرد. بهتر اســت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان متولی 
چاپ کتاب برای همه اقشــار جامعه از 
جمله نابینایــان از چاپخانه های کتاب 

بریل حمایت کند.
روح اهلل ساعی، دبیر کارگروه نابینایان 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور، عضو 
ستاد سیاســت گذاری جشنواره کتاب 
معلوالن و مدیر عامل موسسه فرهنگی 
هنری نابینایان بصیر اســت. او که یک 
کم بیناســت، دکترای جامعه شناسی 
دارد و مدرس دانشــگاه است. خبرنگار 
ایبنا با او درباره خدمات کتابخانه ای در 
بخش نابینایان صبحت کرده اســت. او 
می گوید؛ »در همه جای دنیا از کارهای 
توانبخشی حمایت می شود. کتاب هم 
یکی از ابزارهای توانبخشی است زیرا توان 
انسان را افزایش می دهد.« در واقع نباید به 
عنوان یک بحث تجاری به جامعه نابینایان 
و تولید منابع آنان نگاه شود؛ زیرا این بخش 

عمال با فقر اطالعاتی رو به روست.
او در این گفت و گــو، از مرکز رودکی 
و خدمات رسانی ضعیف آن به نابینایان 
گالیه کرد و گفت: »پیشنهاد می کنم؛ 
رئیس سازمان بهزیستی زودتر تکلیف 
مرکز رودکی نابینایان را روشن کند، زیرا 
این مرکز هرچند به کتابخانه ملی منتقل 
نشد اما عمال خدمات رسانی آن به صفر 
رسیده است.« او همچنین از فقر اطالعاتی 
حاکم بر کتابخانه ها در بخش نابینایان 
سخن گفت و افزود؛ هیچ تولید علمی در 

این حوزه انجام نمی شود...
    

 خدمــات کتابخانــه ای به 
نابینایــان، در دوره های مختلف 

چالش هایی را به همراه داشته است. 
شرایط در حال حاضر چگونه است و 
کتابخانه های ما در این حوزه، با چه 

چالش هایی روبه رویند؟
یکی از چالش های اساسی در حوزه 
خدمات کتابخانه ای بــه نابینایان این 
اســت که این بخش ها با فقر اطالعاتی 
رو به رو هستند. این فقر اطالعاتی از آن 
بابت نیست که ندانیم چه نوع منابعی را 
باید در اختیار نابینایان قرار دهیم؛ بلکه از 
منظر کارکردی در کتابخانه های نابینایان 
وجود دارد. یعنی تولید علمی در این حوزه 
در کشور ما شکل نمی گیرد و دربسیاری 
از موارد برای ارائه خدمات و منابع به این 
قشر با آزمون و خطا عمل می کنیم. این 
کمبود و نقص، به وضوح در حوزه چاپ 
و نشــر کتاب های بریل دیده می شود و 
این بخش یکی از چالش های اساســی 
در حوزه خدمات رسانی و ارائه منابع به 

نابینایان است.
 اکنــون منابــع مختلفــی مانند 
کتاب های بریل، صوتــی، الکترونیک، 
گویا در کتابخانه ها وجــود دارند که بر 
اساس نوع  آسیب های بینایی در اختیار 
این نابینایان و کم بینایان قرار می گیرد؛ 
مانند کتاب های درشت نویسی شده یا 
امکاناتی مانند کتابخانه مصور برجسته 
که برای کودکان نابینا وجود دارد؛ اما این 
امکانات و منابع به هیــچ وجه ایده آل ما 
نیست. هرچند در حد توان تالش شده 
منابع خوبی از طریق کتابخانه ها در اختیار 

این گروه قرار بگیرد.
  با توجه به مشکالتی که چاپ و 
نگهداری کتاب هــای بریل دارند؛ 
کتابخانه ها اکنون به سمت استفاده 
از منابع گویا حرکت کردند؛ آیا این 

مساله آسیب زاست؟
عالقه مندی افراد بــه موضوعات و 

منابع مطالعاتی، متفاوت است. ما نابینایی 
را با نمــاِد خط بریل می شناســیم. من 
خودم به عنوان یک فرد کم بینا؛ بیشترین 
منابعی که استفاده می کنم، کتاب های 
گویاست اما از دیدگاه من باید تالش کرد 
استفاده از خط بریل و میزان کاربرد آن را 
در جامعه نابینایی بیشتر شود؛ زیرا این 
خط، می تواند سواد اطالعاتی نابینایان را 
افزایش دهد. سواد اطالعاتی آنجا خودش 
را نشــان می دهد که فرد با تحصیالت 
عالیه ممکن است در نوشتن یک متن، 
اشتباهات نگارشی را تجربه کند. دلیل 
این موضوع، تسلط نداشتن به خط بریل 
است و این که این افراد بیشتر به صورت 
شنیداری، منابع آموزشی خود را دریافت 
کرده اند و از خــط بریل در آموزش آن ها 
کمتر استفاده شده است. از سوی دیگر 
باید گفت لذتی که یک شخص از خواندن 
کتاب می برد، بسیار متفاوت تر و جذاب تر 
از آن چیزی اســت که با گوش دادن به 
کتاب به  دست می آید؛ حتی اگر آن فرد 

کتاب را با لحن عالی برایمان بخواند.
 چالش های مهم تولید کتاب 

بریل و گویا در ایران چیست؟

اول این که متولی مشخصی در بحث 
حمایت از منابع کتاب های بریل و گویا 
برای نابینایان وجود نــدارد. دوم این که 
تولید منابع برای نابینایان از حمایت های 
کامل برخوردار نیســت. »قانون جامع 
حمایت از حقوق معلوالن« قانونی است 
که اسفندماه ۱۳۹۶ به تصویب رسید و 
اصالحیه آن نیز انجام و اردیبهشت ماه 
۹۷ برای اجرا به همه دستگاه ها ابالغ شد. 
در این قانون صریحا اعالم شده است که 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی متولی امور 
نشر کتاب برای همه اقشار جامعه از جمله 
معلوالن است و در این قانون؛ آیین نامه ها 
به طور مشــخص بحث های حمایت از 

نابینایان را مطرح کرده است.
بر اساس همین قانون و ضرورت، بهتر 
است این وزارتخانه در حوزه چاپ و نشر 
کتاب بریل وارد شــود و از چاپخانه های 
تولید این گونه آثار در کشــور حمایت 
کند. این حمایت می تواند به صورت های 
مختلفی مانند تخصیص سوبسید اعمال 
شود؛ زیرا این جا دیگر بحث کسب درآمد 
مطرح نیست و هر ناشری که در این زمینه 
کار می کند، عمال هیچ درآمدی در زمینه 
تولید کتاب گویا و بریل ندارد. این کتاب ها 
باید با حمایت دولت منتشر شوند اما در 
عمل این حمایت ها آن قدر ضعیف اند، 
که چاپ و نشــر کتاب بریل را با مشکل 

مواجه کرده است.
 ارائه خدمات  کتابخانه ای به 
نابینایان را چطور ارزیابی می کنید؟

خدمات کتابخانه ای به نابینایان اکنون 
در ایران فقط از طریــق کتابخانه  های 
عمومی پیگیری می شود و کتابخانه های 
دیگر عمال یا منفعل هستند؛ یا استفاده ای 
ندارند، یا از تعداد منابــع کمتری برای 
ایــن گــروه برخوردارند. اکنــون نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور، دو کتابخانه   
مرکزی تبریز و همچنین کتابخانه آیت اهلل 
خامنه ای در قم را برای تولید کتاب بریل 
فعال کــرده، به صــورت تخصصی این 
نوع آثار را تولید می کند و این کتاب ها را 
در اختیــار کتابخانه های عمومی تحت 
پوشــش خود قرار می دهد. مسلم است 
که این دو کتابخانه از نظر تجهیزات باید 
حمایت شوند تا بتوانند به کار خود ادامه 
دهند. همچنین در حوزه گویا سازی هم 
مراکزی مانند کتابخانه مرکزی ولیعصر 
اصفهان، کتابخانه رئیسی شیراز، کتابخانه 
مرکزی اردبیل و یک کتابخانه در ایالم به 

صورت فراگیر مشغول فعالیت هستند.
همچنین ما در نهــاد کتابخانه های 
عمومی کشــور یک کارگروه تخصصی 
تشکیل دادیم که منتخبی از کتابداران 

نابینا هم عضو این کارگروه هستند. این 
کارگروه مسئولیت مشــورت به نهاد را 
درباره ارائه خدمات به نابینایان به عهده 
دارد و در زمینــه منابعی کــه باید برای 
این گروه خریداری شــود و همچنین 
تجهیزاتی کــه باید برای آن هــا در این 
کتابخانه ها فراهم شــود؛ اطالع رسانی 
می کند. این بخش همچنین بررســی 
می کند تا مشــخص شــود، اولویت راه 
اندازی بخش نایبنان با کدام قســمت از 
کشور است. همچنین نهاد کتابخانه ها 
از طریــق این کارگــروه تالش می کند 
نیروهای متخصص و نخبــه را در حوزه 
نابینایان جذب کند و دستورالعمل های 
الزم برای جذب مانند شــیوه مصاحبه 
را تبیین می کنــد تا افــرادی که همه 
مهارت های تخصصــی را دارند، بتوانند 
جذب بخش نابینایان شوند. همچنین 
دستورالعمل نحوه ســاماندهی و تولید 
منابع این بخش اکنــون در حال تدوین 

است.
 کتابخانه های عمومی کشور، 

مجموعا چند عضو نابینا دارند؟
اکنون ۶2 کتابخانه در کل کشــور 
بخش نابینایــان دارد و ۱۶ هــزار نابینا 
عضو کتابخانه های کل کشور هستند. 
مطابق با آمار، در حال حاضر دو درصد از 
جمعیت بینا عضو کتابخانه های عمومی 
کشور هستند؛ در حالی که حدود حدود 
۱0 درصد جمعیت نابینای کشور عضو 
کتابخانه   های عمومی هستند. بر اساس 
آمار بهزیستی بیش از ۷00 هزار نابینا و 
کم بینا در کشور وجود دارند و 200 هزار 
نفراز آن ها در سازمان بهزیستی پرونده 
پزشکی دارند. از این جمعیت؛ ۱۶ هزار 
نفر عضو کتابخانه  های عمومی کشــور 
هستند. بنابراین می توان گفت نابینایان 
نسبت به افراد بینا، کتابخوان تر هستند و 
این یک واقعیت است. آمار امانت کتاب و 
میزان عضویت در کتابخانه ها این ادعا را 

اثبات می کند.
 به نظر شما، آیا کتابدار بخش 

نابینایان باید بینا باشد؟
 مدیر پیشین تاکید داشت؛ بینایان 
آموزش مباحث مورد نیاز نابینایان را 
در کتابخانه ها  ببینند و از کتابدار بینا 
برای بخش نابینایان اســتفاده شود. 
یعنی افراد بینا از طریق آشنایی با خط 
بریل و مباحث کاربردی نابینایان وارد 
این بخش شوند، در حالی که این تفکر 
غلط است و کتابدار بخش نابینایان باید 
حتما یک نابینا باشد. این موضوع یک 
چالش اساسی در مدیریت گذشته بود؛ 
اما از سال ۹4 این چالش حل شد و برای 

بخش نابینایان کتابدار نابینا و کم بینا 
گذاشته شــد. اهمیت دادن به این که 
حتما در بخش نابینایان کتابدار نابینا 
وجود داشته باشد، یک حسن مدیریتی 

در این دوره بود.
اکنون مجمــوع کتابداران نابینای 
نهاد اکثرا متخصص هستند. به عنوان 
مثال؛ مــا کتابــدار نابینایی در بخش 
نابینایان در کتابخانه استان گلستان 
داریم که به سه زبان فرانسه، انگلیسی 
و عربی تسلط دارد و در حال یادگیری 
زبان ترکی اســتانلولی و در عین حال 
حافظ کل قرآن است و در زمینه شعر 
هم دســتی بر آتــش دارد. در واقع؛ 
کتابــداران نابینای نهــاد، نخبگانی 
هســتند که در دوران کرونا که برخی 
دورخوابی داشــتند؛ این ها دورکاری 
به معنــای واقعی و خدمت رســانی 
داشتند. این ها افرادی هستند که شاید 
اسم و رسمشــان جایی مطرح نباشد؛ 
 اما واقعــا به جامعــه نابینایی خدمت 

فرهنگی می کنند.
 چند کتابخانه در کشور اکنون 

بخش نابینایان دارند؟
از سال ۹4 تاکنون بخش نابینایان 
کتابخانه هــای عمومی رشــد ۱00 
درصدی داشته اســت. در سال ۹4 ما 
حدود ۳4 کتابخانه داشتیم که بخش 
نابینایان در آن ها وجود داشت و حدود 
۱2 کتابخانه از این تعداد؛ دارای بخش 
فعال نابینایان بودند اما اکنون تعداد این 
کتابخانه ها به ۷0 باب رسیده است و از 
این تعداد؛ ۶2 کتابخانه دارای بخش 

فعال نابینایان هستند.

دبیر کارگروه نابینایان نهاد کتابخانه های عمومی کشور:

تولید کتاب بریل متولی مشخص و حمایت می خواهد 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

معاون میراث فرهنگی اداره کل استان تهران از این استان به 
عنوان بارانداز خرید و فروش اشیای عتیقه در کل کشور یاد کرد و 
گفت: عموما ممکن است این حجم از کشف اشیای عتیقه که در 

تهران رخ می دهد را در سایر استان ها شاهد نباشیم. 
به گزارش ایلنا، خیابان منوچهری تهران از جمله مراکزی 
است که تقریبا هر سال شاهد کشف و ضبط تعداد زیادی از اشیای 
عتیقه در آن هستیم. این روزها نیز خبر کشف تعداد ۱0۵ قلم 
کاشی نقشدار قاجاری در یکی از پاساژهای خیابان منوچهری 

توجهات را مجدد به سمت این خیابان جلب کرده است.
به گفته فرمانده یگان حفاظــت اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی تهران، این اشیا از فرد سابقه داری 
بدســت آمده که در خیابان منوچهری فعال است. پس از اعالم 
گزارش تیم کارشناســی افراد خاطی به مراجع قضایی معرفی 

می شوند.
معاون میراث فرهنگی اداره کل استان تهران، درخصوص 

کاشی های قاجاری که در خیابان منوچهری کشف شده  و اینکه 
آیا این کاشی ها از جمله آثار سرقتی از بناهای قاجاری هستند، 
گفت: این کاشــی ها تولید کارگاهی نیســتند و دارای قدمت 
تاریخی هســتند. عمدتا به دوره قاجار می رسند. درواقع آنها از 
بناهای تاریخی کنده و به منظــور فروش به خیابان منوچهری 

آورده شده بودند.
مرتضی ادیب زاده، ادامه داد: درخصوص اینکه آیا این کاشی ها 
از جمله کاشی هایی هســتند که اخبار دزدیده شدن آن ها از 
بناهای تاریخی پیگیری می شــود یا خیر، نیازمند کارشناسی 
دقیق تر است و باید بررسی هایی در این خصوص انجام شود. این 
کاشی ها الزاما متعلق به بناهای تهران نیستند و از نقاط مختلف 

کشور آورده شده اند.
به گفته وی، هر شی ء تاریخی و اشیایی که درحوزه تزیینات 
معماری در تهران خرید و فروش می شوند، لزوما متعلق به تهران 
نیســتند و عموما از شهرستان ها و سایر اســتان ها نیز اشیائی 

برای خرید و فروش وارد تهران می شــود. درحــال حاضر در 
مرحله تحقیقات اولیه هستیم و به محض آنکه بتوانیم اصالت 
مکانی اولیه این  اشــیای را تعیین کنیم، اعالم خواهیم کرد. با 
توجه به قاجاری بودن این  اشــیای ممکن اســت برخی از این 
 کاشی ها متعلق به بناهای قاجاری شیراز یا اصفهان نیز باشند. 
معاون میراث فرهنگی اداره کل استان تهران تصریح کرد: همواره 
شاهد خرید و فروش آثار و اشیای عتیقه استان های مختلف در 
تهران هستیم. چنانکه در خیابان منوچهر به دلیل فعالیت صنف 
فروش عتیقه که یک صنف قانونی است، شاهد شکل گیری بازار 
زیرزمینی خرید و فروش  اشــیای غیر مجاز در حاشیه خیابان 
هستیم. ضمن آنکه ساز و کار الزم توسط قانون مشخص شده 
است. اینکه بی قانونی اتفاق می افتد و کاری خارج از ضوابط رخ 
می دهد، دلیلی بر نبود قانون یا ضعیف عمل کردن نیست. این 
روزها با اصالحیه هایی که در قوانین و دســتورالعمل ها صورت 
گرفته، صراحتا خرید و فروش این  اشیای منع شده. حال آنکه 
بازارهای زیرزمینی دراین خصوص شکل می گیرد موردی است 

که باید بررسی شود.
به گفته او، طی سال های اخیر شاهد کشفیات خوبی در حوزه 
 اشیای عتیقه بودیم و معتقد هستیم حجم خرید و فروش اشیای 

عتیقه طی این سال ها کم نشده و به قوت خود باقی مانده. بعضا 
پیش می آید که در یک سال شاهد کشف محموله های پر تعداد 
هستیم. تهران به عنوان بارانداز خرید و فروش  اشیای عتیقه در 
کل کشور محسوب می شود و عموما این حجم از کشفیات  اشیای 
عتیقه را ممکن است در سایر استان ها شاهد نباشیم. تهران دارای 
کانون هایی برای خرید و فروش اشیای عتیقه است که سبب پدید 
آمدن بازار سیاه است. بعضا ممکن است به اندازه ای که  اشیای 
عتیقه توسط یگان حفاظت میراث استان کشف می شود آثاری 

کشف نشوند و بیشترشان خرید و فروش شوند.

معاون میراث فرهنگی تهران مطرح کرد: 

تهران بارانداز خرید و فروش اشیای عتیقه

میراث

تولید منابع کتاب های بریل 
و گویا برای نابینایان متولی 

مشخصی ندارد و در عین 
حال از انتشارآن ها حمایت 

کاملی صورت نمی گیرد. 
بهتر است وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی به عنوان 

متولی چاپ کتاب برای 
همه اقشار جامعه از جمله 
نابینایان از چاپخانه های 

کتاب بریل حمایت کند
یکی از چالش های 

اساسی در حوزه خدمات 
کتابخانه ای به نابینایان این 
است که این بخش ها با فقر 
اطالعاتی رو به رو هستند. 
یعنی تولید علمی در این 
حوزه در کشور ما شکل 

نمی گیرد و دربسیاری از 
موارد برای ارائه خدمات و 

منابع به این قشر با آزمون و 
خطا عمل می کنیم
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اعطای جایزه بهترین فیلم 
جشنواره فیلم لندن به پناه پناهی

فیلم جاده خاکی، ساخته پناه پناهی برنده جایزه 
جشنواره فیلم لندن شــد. این فیلم که پیش تر در 
جشنواره کن به نمایش درآمده بود، نخستین فیلم 
سینمایی بلند کارگردانی شده به وسیله پناه پناهی 
است. فیلم جاده خاکی داستان یک خانواده چهار 
نفره را روایت می کند که با خودرو به شــمال غربی 
ایران سفر می کنند تا پسر بزرگ خانواده را به طور 
غیرقانونی روانه خارج از کشــور کنند. پناه پناهی 
عالوه بر کارگردان، نویسنده این فیلم هم بوده است. 
حسن معجونی، پانته آ پناهی ها، رایان سرلک، 
امین ســیمیار و بهرام ارک بازیگران اصلی این 
فیلم هستند و مستانه مهاجر تهیه کنندگی آن 
را برعهده داشته اســت. پناه پناهی فرزند جعفر 
پناهــی، فیلم نامه نویس و کارگردان مشــهور 
سینمای ایران است. او پیش تر به عنوان دستیار 
با پدرش همکاری کرده اســت. جشنواره فیلم 
لندن از ششــم تا هفدهم اکتبــر، چهاردهم تا 
بیست و پنجم مهر برگزار شد و ۱۵۹ فیلم در آن 

رقابت کردند.
    

مستند »مرا ببین« در باره شاخ های 
اینستا آماده نمایش شد 

مستند »مرا ببین« 
به تهیه کنندگی حمید 
یــادروج بــا موضــوع 
چالش های فعالیت در 
اینســتاگرام و دغدغه 

دیده شدن جوانان آماده نمایش شد.
به گزارش ایلنا، حمید یادروج تهیه کننده مستند 
»مرا ببین« با اعالم  این خبر گفت: مســتند »مرا 
ببین« با نگاهی جامع بــه فعالیت افراد مختلف در 
اینستاگرام و فضای مجازی، نقاط مثبت و منفی این 

موضوع را بررسی می کند.
وی افزود: در این مستند 4۶ دقیقه ای به سراغ 
یکی از چهره های اینستاگرامی رفتیم که سال هاست 
در این حوزه فعالیت می کند و با بسیاری از چهره های 
اینستاگرامی نیز در ارتباط است. او تالش می کند 
تا در این فضا دیده شــود. در کنــار این فرد جوانی 
مشاهده می شود که در فضای حرفه ای تئاتر قدم 

برداشته و می خواهد دیده شود، اما... 
یادروج ادامه داد: در مستند »مرا ببین« سعی 
کردیم نگاه صفر و صدی نداشــته باشیم و به رغم 
نمایش حاشــیه ها و نقــاط منفــی، واقعیت ها و 
تالش های مثبت افراد برای دیده شــدن را هم به 

نمایش بگذاریم.

 نادر کشاورز، 
نوازنده پیشکسوت درگذشت 

نادر کشاورز )نوازنده 
پیشکســوت ویلن( از 
نوازندگاِن سابق ارکستر 
سمفونیک صدا و سیما 
بود بر اثر ابتــال به کرونا 
چهره در نقاب خاک کشــید.  ایلنا نوشــت: نادر 
کشاورز )نوازنده پیشکســوت ویلن(، بر اثر ابتال به 
کرونا درگذشت. صفحه سال نوای موسیقی ایران 
این خبر را منتشر کرده است. زنده یاد نادر کشاورز 
از نوازندگاِن سابق ارکستر سمفونیک صدا و سیما 
بود که به مدت یازده سال نیز با ارکستر ملی ایران به 

رهبری فرهاد فخرالدینی همکاری داشت.
حضور در اجرا و ضبط بسیاری از آثار موسیقی 
ایرانی و موسیقی پاپ، همکاری با ارکستر موسیقی 
ســنتِی صدا و ســیما به رهبری زنده یاد حسین 
فرهادپور، همکاری با ارکستر نغمه باران، همکاری 
با ارکستر مهرورزان و...  از دیگر فعالیت های هنری 

زنده یاد کشاورز بوده است.
این هنرمنِد موسیقی، در زمینه سرودِن شعر و 
آموزش موسیقی نیز سال ها به فعالیت مشغول بود. 

روحش شاد و یادش گرامی باد.

پردهنقرهای

موسیقی


