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شهر و رسانه 
به روايت انتشارات همشهری 

نشر همشــهری از سال۱۳۷۵خورشــیدی فعالیت خود را 
آغاز کرد و تا سال۱۳۸۵خورشــیدی در مجموع ۶۵عنوان 
کتاب در حوزه های مختلف منتشر کرد و در این سال ها بر 
موضوعاتی شــامل کتاب های برگرفته از مجموعه نشریات 
مؤسســه، کتاب های حوزه علوم ارتباطــات و کتاب هایی 
در زمینه حوزه شهری و شهرنشــینی متمرکز بود و البته 
مجموعه  مقاالتی را نیز در موضوعات مختلف از قبیل خانه 
و خانواده، پزشکی، روانشناســی، ادبیات و روزنامه نگاری 

چاپ کرد.
نشر همشهری در سال۱۳۸۶ با اشراف و اذعان به فقر منابع 
موجود در حوزه علــوم ارتباطات و روزنامه نگاری کشــور، 
تمرکز خود را بر کتاب های تخصصی دانش ارتباطات و رسانه 
گذاشت و با بهره گیری از چهره های شناخته شده و دانشگاهی 
در انتخاب، تالیف و ترجمه کتاب هــای این حوزه، به چاپ 
کتاب در ایــن عرصه پرداخت. در ادامه با هدف آشــنایی با 
بنیانگذاران ایرانی ـ  اسالمی فرهنگ و تمدن بشری، مجموعه 
۵0 جلدی »اندیشه مندان ایران و اسالم« را منتشر کرد که به 
زندگینامه، شرح احوال، آرا و آثار اندیشمندان ایران و اسالم 
در حوزه های مختلفی چون فلســفه، عرفان، فقه، حدیث، 
هنر، ادبیات، تفســیر، تاریخ و... اختصاص دارد. در مجموع، 
نشر همشهری تا امروز نزدیک به 400عنوان کتاب منتشر 
کرده که بخش قابل توجهی از این تعداد را کتب تخصصی در 
زمینه های رسانه و ارتباطات تشکیل می دهد. گفتنی آنکه 
در طول سال ۱400خورشــیدی، بیش از ۵0عنوان کتاب 
تخصصی )تالیف و ترجمه( در حوزه مسائل نظری شهر، امر 
شهری، پژوهش های میدانی شهری و... توسط نشر همشهری 

منتشر شده است.
نشر همشهری هم اکنون با گسترش فعالیت خود قصد دارد 
عالوه بر انتشار کتاب های تخصصی در حوزه رسانه و علوم 

ارتباطات به موضوعات زیر نیز بپردازد:
چاپ و نشــر کتاب هــای موردنیاز و ناظر بــه گرایش ها 
و عالقه مندی هــای مخاطبــان، در دیگــر حوزه هــای 
علوم انسانی، فعالیت در حوزه انتشــار کتاب وی ژه  اقشار 
اجتماعی مختلف مانند انتشــار کتاب کودک و نوجوان، 
انتشــار کتاب دانش آموزی و...، فعالیــت در زمینه ارائه 
خدمات نشر، کتاب و محصوالت فرهنگ و ارائه خدمات 

در شبکه توزیع.
طی سال گذشــته، پرفروش ترین آثار انتشار یافته در نشر 

همشهری از این قرارند:
  نظريه های رسانه؛ انديشــه های رايج و ديدگاه های 

انتقادی/ سیدمحمد مهدي زاده/ چاپ هشتم
  گزارشــگری خوب/ آبراهام امیدور/ برگردان: سالومه 

ابطحی/ چاپ دوم
  تاريخ اجتماعی رسانه/ دکتر حسن نمک دوست تهراني/ 

چاپ دوم
  روزنامه نگاری در عمل/ هلن سیسونز/ برگردان: محمد 

تقی زاده مطلق/ چاپ دوم
  قصه های هزاوه/ رضا مهدوی هزاوه/ چاپ اول

  لحظه ای و سخنی: ديدار با جمالزاده/ چاپ دوم
  تبلیغات و اقناع/ گارث جاوت/ برگردان، حسین افخمی/ 

چاپ چهارم
  تکنولوژی رسانه ای از منظرانتقادی/ یوست ون لون/ 

برگردان: احد علیقلیان/ چاپ سوم
نشر همشهری در سال جاری نیز در سی و سومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب حضور دارد و می توانید در راهروی2۶غرفه 

۷ کتاب های نشر همشهری را ببینید.

 سازمان زيباسازی با 
»داستان يک شهر زيبا« در نمايشگاه

سازمان زیباسازی شهرداری تهران که به صورت تخصصی بر 
انتشار کتاب های دانش زیباسازی شهر تمرکز دارد، امسال 
با دســت پر به نمایشــگاه کتاب تهران آمده است. به گفته 
حمید رحمانی، معاون برنامه ریزی ســازمان زیباســازی 
شهرداری تهران، این انتشارات امسال با 290عنوان کتاب 
به سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران آمده که 2۶۵عنوان 
آنها تالیفی و شامل ۵۳ عنوان زیباسازی شهری، ۳۳عنوان 
ضوابط و مقررات زیباسازی شهری، 2۸عنوان کتابچه های 
تهران پژوهــی و ۳۵عنــوان کتاب های هنــری و هنرهای 
شهری اســت. همچنین این انتشــارات ۱۱۶عنوان کتاب 
دانشگاهی دارد که مخاطب اصلی این کتاب ها دانشجویان 
رشته های معماری و شهرسازی و مدیریت شهری هستند. 
به گفته رحمانی، مولفان و مترجمان این کتاب ها از استادان 
دانشگاهی و استادان فعال این رشته ها هستند و با استفاده 
از دانش این اســتادان باتجربه و صاحب نــام این آثار تالیف 
و ترجمه شــده اند. از دیگر کتاب های انتشــارات سازمان 
زیباسازی 2۵عنوان کتاب ترجمه شده در حوزه زیباسازی 
شهری است که این آثار دربرگیرنده تجارب و دانش روز دنیا 
در حوزه زیباسازی شهری است و ۱2عنوان جدید از این آثار 
در نمایشگاه عرضه خواهد شد. این انتشارات، بنا بر رسالتی 
که در آموزش و اطالع رســانی دارد، مجموعه ای را هم برای 
مخاطبان کودک و نوجوان منتشــر کرده اســت. مجموعه 
40جلدی مصور »داستان یک شهر زیبا« مخصوص کودکان 
و نوجوانان است و رویکرد اصلی آن آموزش شهروندی با محور 
زیباسازی شهر است. یکی از کتاب های جذاب و خواندنی و 
البته دیدنی سازمان زیباسازی شهرداری تهران در سالیان 
گذشته کتاب »رازهای خط و نقاشی خط: نگاهی به زندگی 
و آثار رضا مافی« تالیف کاوه تیموری و جلیل رســولی بوده 
اســت. این کتاب به بررســی هنر و آثار یکی از بزرگ ترین 
خوشنویسان ایرانی می پردازد. مافی خوشنویسی قدر و توانا 
بود که هم در حوزه خوشنویسی و هم در حوزه نقاشی خط 
آثار ارزشمندی از خود به جا گذاشت. این استاد خوشنویس 
با اینکه در سال۱۳۶۱در ۳9ســالگی درگذشت، اما یکی از 

خوشنویسان برجسته معاصر محسوب می شود.
ســازمان زیباســازي شــهرداري تهران را در شبســتان، 

راهروي۱۷، غرفه۱۱ پیدا مي کنید.

جايزه جالل مهم ترين جايزه 
تاريخ ادبیات ما

 انتقادهایی به جایزه جالل می شود و برخی معتقدند 
که این جایزه اثرگذار نیست. احمدوند درباره جایزه 
جالل مي گوید: »جایزه جالل جایزه مهمی اســت. 
یکی از دالیلی که حاشیه ایجاد می شود این است که 
جایزه مهمی است. جوایز ادبی در کشور ما تعدادشان 
زیاد است و حاشیه ای درباره شان ایجاد نمی شود چون 
اهمیتی ندارند؛ نه برای نویسنده، نه برای ناشر، نه برای 
رسانه و نه برای مخاطب؛ چون جوایز محفلی محسوب 
می شــوند. طبیعتا هر داوری ای مخالفان و موافقی 
خواهد داشت. بزرگ ترین جوایز دنیا هم مشمول ابراز 
نظرات موافق و مخالف هستند. دوستان ما در معاونت 
ادبیات داستانی در تدارک این هستند که برای جایزه 
جالل امسال بازنگری اساسی داشته باشند و این کار را 
شروع کرده اند. اما برخی حواشی هم حواشی درستی 
نیســت. مثال در همین جایزه جالل دوره گذشــته 
ادعایی مطرح شد که کتابی رونویسی شده که به این 
ادعا پاسخ داده شد. اصال این ادعا کذب بود. منتهی 
راحت تهمت زده می شود و پاسخ گویی هم نمی شود.  
رسانه ها هم بدون راستی آزمایی این ادعاها را ترویج 
می کنند و هرچه هم پاسخ داده شود، به اندازه ادعای 
کذب دیده و شنیده نمی شود. از انتخاب هایی که در 
دوره گذشته شد، من مجموعا دفاع می کنم. اگرچه 
باید دید ما چه جایزه ادبی ای در کشــور داشتیم که 
مهم باشــد و جریان ســازی کند. به نظرم همچنان 
جایزه جالل در تاریخ ادبیات ما مهم ترین جایزه است، 
اگرچه اثرگذاری اش به نسبت آنچه از آن توقع می رود 

اندک است.«

گـپ

نظارت

جوایز ادبي

قفسه

عالقه به موراکامی و آنا گاوالدا  
از احمدوند چند سوال کوتاه، خارج از حیطه وظايفش، هم 
پرسیديم تا سلیقه ادبی او دست مان بیايد و بدانیم معاون 

فرهنگی به چه کتاب هايی و چه نويسندگانی عالقه دارد.

نويسنده ايرانی مورد عالقه؟
من در حوزه های مختلفی کتــاب می خوانم. در حوزه تخصصی 
خودم، عرفان و معارف دینی، کتــاب می خوانم. در حوزه ادبیات 
کتاب می خوانم. در حوزه تاریخ کتاب می خوانم. اینها حوزه های 
عالقه مندی من است. به اقتضای کارم از حوزه های دیگر هم کتاب 

می خوانم. منظور چه نویسنده ای است؟
نويسنده ای که حال تان را خوب می کند؟

من با نثر ارزشمند گذشته ارتباط 
زیــادی برقــرار می کنــم و به آن 
عالقه مندم. مثال ترجمه تفســیر 
نســفی قرآن را می خوانم و خیلی 
لذت می برم و برایم خیلی شیرین 
اســت. این چند وقت »تاریخنامه 
طبری« به ترجمه منسوب به بلعمی 
به همت استاد بزرگوار دکتر محمد 
روشــن را می خوانم که انتشارات 

سروش منتشر کرده است. گاهی هم رمان می خوانم.
رمان نويس محبوب تان؟

در میان رمان نویس های خارجی، موراکامــی و آنا گاوالدا عالقه 
شخصی ام هستند. حاال از داخلی ها نام نبرم شاید بهتر باشد.

مترجم مورد عالقه ای هم داريد؟
نه، خیلی این جوری نیستم. البته در حوزه ادبیات عرب هستم چون 
ترجمه ها را می خوانم، اما در حوزه ترجمه از روســی یا ایتالیایی 
خیلی هم دقت نمی کنم چون آنقدر هم دامنه انتخاب مان در حوزه 

ترجمه زیاد نیست و به همه مترجمان مشهور اعتماد می کنیم.

فروش كتاب در نمايشگاه خواسته ناشران بود
گفت وگو با یاسر احمدوند، معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد، درباره نمایشگاه کتاب، ممیزی، جایزه جالل و...

کتاب ها بالتکلیف نمي مانند
یکی از دغدغه هاي همیشگي ناشران و نویسندگان و مترجمان، 
بحث ممیزی است. همیشــه از این صحبت می شود که ممیزی 
سلیقه ای است و قاعده ای که بتواند تکلیف ناشر را مشخص کند 
وجود ندارد.  احمدوند در این  باره مي گوید:»اینکه موضوع ممیزی 
سلیقه ای اســت، باالخره اظهارنظر درباره ممیزی هم سلیقه ای 
است. اینکه یک نفر بگوید در جایی ســلیقه اعمال شده، بر چه 
مبنایی می گوید؟ براساس سلیقه خودش است که این حرف را 
می زند. آنچه در ممیزی اتفاق می افتاد، ۳-2 موضوع است؛ اول 
اینکه نظارت بر محتوا باید وجود داشــته باشد و در آن تردیدی 
نیست. دوم اینکه این نظارت باید مالک ها و معیارها و چارچوب 
روشنی داشته باشد. ما باید ضوابط روشن تری را در حوزه ممیزی، 
در جاهایی که نداریم، تدوین کنیم که االن دوستان مشغول این 
کار هستند. بعد اینکه برداشت از متن توسط نیروی انسانی صورت 
می گیرد. از یک متن واحد ممکن است شــما برداشتی داشته 
باشید و فرد دیگری، برداشت دیگری. بخشی از سلیقه که دوستان 
اعالم می کنند، این اســت که از قواعد ممکن است برداشت ها و 
استنتاج های مختلفی شــود. امکان گفت وگو و تعامل با ناشران 
باید پررنگ تر شود که دنبال این هستیم.« در سال های گذشته 
کتاب هایی بوده اند که نام شــان مطرح بوده اما مجوز نگرفته اند 
مثل »زوال کلنل« محمود دولت آبادی. احمدوند چنین پاســخ 
مي دهد: »در دوره من هیچ کتابی نیامده که ما بخواهیم بالتکلیف 
بگذاریمش یا اعالم می کنیم این کتاب مجوز دارد یا اعالم می کنیم 
که این کتاب قابلیت انتشــار ندارد. موافــق بالتکلیف بودن اثر 
نیســتم. تعدادی کتاب از قبل مانده که بالتکلیف اند. اینها را در 
دستور بررسی مجدد گذاشتم. دوستان دارند می خوانند و بررسی 
می کنند. مواردی که قابلیت صدور مجوز دارد، مجوزشان صادر 
می شود و مواردی که مجوز ندارد هم اعالم می شود به این دالیل 
امکان صدور مجوز وجود نــدارد. حتما نباید کتاب بالتکلیف در 

ارشاد وجود داشته باشد.«

نـمایشگاه

نمايشــگاه کتاب امســال با همه 
حرف وحديث ها در مصالی تهران برگزار شــد. 
احتمال دارد که ســال آينده مکان نمايشگاه 

تغییر کند؟
چو فردا شود فکر فردا کنی. نمایشگاه کتاب احتماال 
در آینده دچــار تغییرات ماهوی هم خواهد شــد. 
براســاس تغییرات ماهوی نمایشگاه، بهترین محل 
نمایشگاه هم انتخاب خواهد شد. حتما برای برگزاری 
نمایشگاهی با این ابعاد باید به جای مناسب آن هم 
فکر کرد. فعال در شــهر تهران جای مناسب تری از 
مصلی برای برگزاری نمایشگاه نیست، اگرچه الزم 
بوده که حتما فضای مناسبی در تهران برای اتفاقاتی 
از این دســت دیده شــود که خب دیده نشده. فعال 
مصلی بهترین مکان برای نمایشگاه است که فضای 
نمایشگاهی نیســت و باالخره مشکالتی دارد، اما به 

هر حال فضای بهتری از مصلی هم در اختیار نداریم.

در تغییراتی که برای نمايشگاه مدنظر 
داريد، به تفکیک بخش های مختلف نمايشگاه 
هم فکر شده؟ مثال از سال ها پیش اين ايده مطرح 
است که اگر بخش دانش آموزی و دانشجويی از 
نمايشگاه جدا شود و به صورت مستقل در مهرماه 
و همزمان با بازگشايی مدارس و دانشگاه ها برگزار 

شود، از ازدحام در نمايشگاه جلوگیری می شود.
شیوه های مختلفی برای برگزاری نمایشگاه پیشنهاد 
شده اما اینکه بهترین روش کدام است باید بررسی 
کارشناسی شــود. اهالی نشــر، مخاطبان کتاب و 
مدیران فرهنگی باید با همدیگر این موضوع را بررسی 
کنند. نظرات مختلف است. یکی از پیشنهادها همین 
است که نمایشگاه موضوعی باشد بهتر است اما این 
به این معنا نیست که حتما نمایشگاه موضوعی هم 
با استقبال مواجه خواهد شد. ما در سال های گذشته 
نمایشگاه های موضوعی هم داشتیم که با استقبال 
مخاطبان مواجه نشــدند و تجربه های کامال موفقی 
نبودند. نکات مختلفی را درباره نمایشگاه باید در کنار 
هم دید و در یک همنشینی معنادار نیازها و پاسخ به 

نیازها به راه حل مطلوب رسید.

يکی از انتقادات وارد به نمايشــگاه 
کتاب اين است که نمايشگاه به جای اينکه محلی 
برای معرفی آثار ناشران، تبادل نظر اهالی نشر و 
بازخورد گرفتن از کتابخوانان باشد به فروشگاهی 
بزرگ تبديل شده است. برای حل اين مسئله در 
سال های بعد فکری کرده ايد يا همچنان فروش 

کتاب در نمايشگاه به قوت خود باقی می ماند؟
تصمیم ابتدایی امســال درباره نمایشگاه این بود که 
نمایشگاه صرفا محلی برای نمایش آثار باشد و فروش 
اتفاق نیفتد. این تصمیم در شــورای سیاستگذاری 
نمایشگاه هم به تصویب رسیده بود اما ناشران محترم 
به دلیل مشکالت اقتصادی و برگزار نشدن نمایشگاه 
در 2سال گذشــته مکررا تقاضا داشتند که از فروش 
مستقیم آثارشان بهره مند شوند و این امکان از آنها 
گرفته نشود. برای حمایت از ناشران محترم و برای 
اینکه بدنه نشر احســاس نکند که تصمیمی در خأل 
گرفته شده، به این تقاضای ناشران محترم - به رغم 
میل قلبی ما و به رغم تصمیم شورای سیاستگذاری 
- احترام گذاشته شد و فروش مستقیم به نمایشگاه 
امسال اضافه شد. البته با اضافه شدن بخش فروش 
مجازی، پیش بینی ما این است که خود ناشران هم 
در نمایشگاه امســال تجربه خواهند کرد که فروش 
اینترنتی می تواند تا حدود زیادی جایگزین فروش 
مستقیم شــود و این مطالبه از ســوی خود ناشران 
صورت بگیرد که برای ســال آینده ما نمایشگاه را به 

محل معرفی و ترویج و شناساندن آثار تبدیل کنیم.

برای حمايت از ناشران، اجازه فروش 
آثارشان در نمايشــگاه به آنها داده شد اما آيا 
برای حمايت از کتاب فروشان طرح های تخفیف 
فصلی همچنان برگزار می شــود؟ عیدانه کتاب 
در اسفندماه سال گذشــته برگزار نشد و هنوز 
مشخص نیست که طرح بهاره کتاب تا آخر بهار 

برگزار می شود يا نه.
فعال بنا بر ادامه طرح تخفیف فصلی است و تصمیم 
داریم در فصل بهار هم طــرح تخفیف فصلی برگزار 
شــود اما واقعیتی در کشــور وجود دارد و آن اینکه 
تعداد زیادی از مردم کشور دسترسی به کتاب فروشی 
ندارند و در نزدیکی محل زندگی شــان با یک فاصله 
مناســب و منطقی کتاب فروشــی وجود ندارد. در 
روستاها که به طور مطلق وجود ندارد. حدود 20درصد 
جمعیت کشور ما ساکن روستاها هستند یعنی حدود 
۱۸میلیون نفر ساکن روستا داریم. اینها به طور مطلق 
دسترسی به کتاب فروشــی ندارند. اکثر شهرهای 
کوچک ما کتاب فروشی ندارند یا کتاب فروشی شان 
به صورت بسیار محدودی کتاب عرضه می کند. حتی 
در شهرهای بزرگ هم وضع همین است؛ بنابراین ما 
با فقر کتاب فروشی مواجهیم. شما ببینید در کشوری 
که به راحتی می شود گفت اکثریت مخاطب جدی 
کتاب دسترسی خوبی به کتاب فروشی ندارند، آیا باید 
امکان این جمعیت را برای خرید کتاب، برای مواجهه 
و انتخاب کتاب جدید از بین ببریم؟ نباید فضایی ایجاد 
کنیم که بتوانند کتاب ببینند و کتاب بخرند؟ یکی این 
نکته. دیگر اینکه کتاب فروشی هم توانایی ارائه همه 
آثار ناشــران را ندارد. ابعاد و حجم کتاب فروشی ها 
آنقدر نیست که همه کتاب های ناشران را عرضه کنند. 
عناوین منتشرشده خیلی زیاد است و اصال تناسبی با 
ظرفیت کتاب فروشی ها ندارد. به طور طبیعی بخشی 
از کتاب های ناشــران اصال در کتاب فروشی ها ارائه 
نمی شود یا در اکثر کتاب فروشی ها نیست. خب، باز 
این امکان جدی را هم از مخاطــب گرفتیم و هم از 
ناشران که کتاب های شــان عمال وارد چرخه فروش 
نخواهد شــد. با کنار هم گذاشــتن همه این موارد 
می بینیم که به راحتی نمی شود گفت امکان فروش را 
از ناشران سلب کنیم و صرفا از کتاب فروشی ها حمایت 
کنیم. البته در آینده باید به سمتی رفت که دسترسی 
به کتاب فروشی ها افزایش پیدا کند. کار درست این 
است اما در شرایط فعلی و واقعی، امکان این را نداریم 

که مردم را از خرید کتاب محروم کنیم.

واضح است که راه اندازی کتاب فروشی 
در روســتاها از نظر اقتصادی به صرفه نیست. 
برای توزيع منصفانه کتاب در سراســر کشور و 
برای قشری که دسترسی به کتاب فروشی ندارد 

طرح هايی مثل فروش آنالين درنظر داريد؟
همین است که می فرمایید؛ امکان اینکه کتاب فروشی 
در روستا شکل بگیرد تقریبا نیســت اما با امکانات 
جدیدی که وجود دارد، فراهم کردن امکان دسترسی 
مردم روستایی و شــهرهای کوچک و حاشیه نشین 
به کتاب عملی اســت. طرح بزرگی در وزارت ارشاد 
درباره این موضوع در حال پیگیری است و امیدواریم 
مدت کوتاهی بعد از نمایشــگاه این طــرح را اعالم 
عمومی کنیم برای اینکه دسترســی عمومی مردم 
به همه کتاب ها فراهم شود. جزئیات این طرح حتما 

اطالع رسانی خواهد شد.

در تهران بیشــتر از ســاير شهرها 
کتاب فروشــی داريم اما کتاب فروشان رقبايی 
در گوشــه وکنار خیابان ها دارند که کتاب های 
ناشران ناشناس و گمنام را با 50درصد تخفیف 
می فروشــند. اين ناشــران متهم هستند به 
رونويسی از ترجمه های ناشرانی که برای تولید 
کتاب خوب هزينه کرده اند و زحمت کشیده  اند. 
طرحی برای برخورد با اين ناشران کپی کار داريد؟ 
قانونا ما ملزم هســتیم به هر ناشری که کتابش را به 
وزارت ارشــاد ارائه می کند، طبق ضوابط نشر مجوز 
بدهیم. کتاب  ها بررسی می شــوند و اگر مغایرتی با 
قانون نداشته باشــند، مجوز می گیرند. در گذشته و 
تا امروز امکان مشابهت یابی در کتاب وجود نداشت. 
این کار هم باید توسط نرم افزار صورت بگیرد. طبیعی 
اســت که افراد نمی توانند مشــابهت یابی را انجام 
دهند. از سال گذشــته که من وارد وزارتخانه شدم 
گفت وگو با 2شــرکت جلو رفته تا نرم افزار مناسب 
برای مشابهت یابی کتاب را مستقر کنیم. ان شاءاهلل 
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چند روزی به نمايشگاه کتاب مانده بود که ياسر احمدوند، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، به مؤسسه همشهری آمد و فرصت شــد که با او درباره موضوعات مختلف حوزه کاری اش به 
گفت و گو بنشینیم. عمده فعالیت ها و مأموريت های معاونت فرهنگی در حیطه کتاب و نشر است و طبیعتا 
سؤاالت ما از احمدوند حول همین موضوعات بود. احمدوند مدرک دکتری عرفان و تصوف اسالمی از دانشگاه اديان و مذاهب قم دارد و عالوه بر سابقه کار اجرايی 
و مديريتی در سازمان ها و نهادهای مختلف، سابقه کار رسانه ای و مطبوعاتی هم دارد. با اينکه وقت تنگ بود، احمدوند سر حوصله و با تأنی به سؤال های ما جواب 

داد و ما هم سعی کرديم تا جايی که می توانیم در مطرح کردن مسائل و موضوعاتی که دغدغه کتابخوانان و فعاالن حوزه نشر است کوتاهی نکنیم.

این اتفاق بیفتد تا بتوانیــم جلوگیری کنیم از دادن 
مجوز به کتاب هایی که مشابه هستند. یک کار دیگر 
هم باید بکنیم. سال ها جلســات هیأت نظارت برای 
اجرای ضوابط نشر در کتاب بزرگسال و هیأت نظارت 
برای اجرای ضوابط نشــر در کتاب کــودک برگزار 
نمی شد. این دو هیأت را به شــورای عالی فرهنگی 
معرفی کردیم، افراد را تعیین کردیم، اسامی تصویب 
شد و جلسات شان شروع خواهد شــد. در آنجا باید 
مصوباتی شکل بگیرد که از مالکیت ناشران و مترجمان 
و نویسندگان بر آثارشان بیشتر حراست شود و کپی 
اتفاق نیفتد. این احتیاج به تعیین ضوابط دارد و اول 
باید مقرراتش تصویب شــود و ما بتوانیم به آن عمل 

کنیم. این در دستور کار اداره کتاب قرار دارد.

ظرف ماه های گذشــته، قیمت کتاب 
سر به فلک زده و آن بخشــی از مردم که کتاب 
می خرند، تقريبا از خريد کتاب ناتوان شده اند. 
قیمت کاغذ باالست و طرح هايی که برای راه اندازی 
کارخانه تولید کاغذ در داخل وجود داشته فعال به 
سرانجامی نرسیده. برای حل اين مسئله به چه 

تمهیدی انديشیده ايد؟
در گرانی کتاب عوامل مختلفی نقش داشــتند. یک 
بخش گرانی کاغذ اســت و بخش دیگر گرانی انواع 
خدمات نشر و دستمزدهاست. همه هزینه هایی که 
در چرخه نشر هســت، دچار گرانی و افزایش قیمت 
شده اند و طبیعی است که روی قیمت محصول نهایی 
اثر خواهد گذاشت. کاغذ هم بخشی از این گرانی ها را 
به خودش اختصاص داده است. یک علت گرانی کاغذ 
افزایش قیمت جهانی آن است که در چند ماه گذشته 
قیمت جهانی کاغــذ ۳0-20 درصــد افزایش پیدا 
کرده است؛ تقریبا از ۷-۶ماه پیش که قیمت هر تن 
کاغذ حدودا 900دالر بود، حاال به هر تن ۱200دالر 
رسیده، به اضافه هزینه حمل و تحویل در کشور ما. 
این هزینه، قابل توجه اســت. قیمت عمده کاغذ هم 
با ارز آزاد یا ارز نیمایی محاســبه می شود. با یک بند 
کاغذ ۱00در ۷0 که می شود حدودا 24.۵کیلوگرم و 
قیمت هر کیلو ۱.2دالر، به همین عددهایی می رسیم 
که در بازار هست. گرانفروشی در بازار کتاب حدودا 
۱۵-۱0درصدی است. ما باید تولید داخلی مان را به 
سرانجامی برسانیم. این موضوع زیرساخت هایی الزم 
دارد. در چند ماهی که ما هستیم، مکرر و مرتب پیگیر 
آماده شدن امکان تولید کاغذ و افزایش ظرفیت تولید 
کاغذ در تولیدکننده های داخلی هستیم. تقریبا هر ماه 
2-۳جلسه با وزیر ارشاد و مسئوالن داریم که بتوانیم 
مسائل تولید کاغذ در داخل را حل کنیم. مسائل متعدد 
و مفصل است؛ از مواداولیه تا مالیات بر ارزش افزوده تا 
مشکالت نوسازی دستگاه ها و خیلی مسائل دیگر که 
اینها را حل کرده ایم. دولت سعی جدی دارد که تولید 
داخلی کاغذ احیا شــود و امیدواریم با رفع این موانع 
تولید داخلی کاغذ راه بیفتد و تا آخر سال بخشی از 
کاغذ مورد نیاز را تامین کنیم. ظرف یکی، دو سال آینده 
هم می توانیم بخش عمده ای از نیاز کشور را در داخل 
تامین کنیم؛ این شدنی اســت. عزمش هم در دولت 
وجود دارد. اهتمام صاحبان کارخانه ها هم وجود دارد.

بخش خصوصی در اين مورد با شــما 
همکاری می کند؟ 

بله. کارخانه زاگرس در شیراز در حال تکمیل است و 
امیدواریم با رفع برخی مشکالتش تا آخر سال فعال 

محمدناصر احدیگفت وگو
روزنامه نگار

شود. کارخانه کاغذ مازندران که بخش خصوصی 
نیست و توسط هلدینگ اداره می شود، اما آنها هم 
به حوزه توزیع و تولید کاغذ وارد شده اند. با اینکه 
سال گذشته تولیدشان تقریبا زیر ۱0هزار تن بود، 
فکر کنم امســال به حدود ۳0هزار تن برســند و 
امیدواریم سال آینده به حدود ۵0هزار تن برسند. 
کارخانه پارس می تواند فعــال تا باالی ۱0هزار تن 
تولید کند تا بعدا بیشتر شود. کارخانه های کارون و 
شوشتر هم بعدا می توانند به خط تولید اضافه شوند. 
اگر همه شرایط فراهم شود، می توان باالی ۱۵0هزار 
تن توان تولید داخلی را ظرف 2 تا دو سال و نیم فعال 
کرد، منتهــی احتیاج دارد که همــت گروهی در 
بخش های مختلف دولت شــکل بگیرد که داریم 

برای این تالش می کنیم.

همیشــه حرف وحديث هايی درباره 
توزيع کاغذ دولتی میان ناشران وجود داشته است. 
آماری منتشر شد که نشان می داد - به رغم تصور 
عمومی - برخی ناشران خصوصی از کاغذ دولتی 
منتفع می شوند اما همچنان قیمت کتاب های شان 
خیلی زياد است. شما سازوکار اختصاص کاغذ 
دولتی به ناشران را تغییر می دهید و آيا فهرست 
ناشرانی که کاغذ دولتی دريافت می کنند به طور 

شفاف اعالم خواهد شد؟ 
بخش عمده ای از کاغذی که در سال۱۳9۸ با ارز 
ترجیحی گرفته و در ســال۱۳99 توزیع شد، در 
بخش خصوصی مصرف شد. در وزارت ارشاد عده ای 
برای شــفاف شــدن آمار در حال تالش هستند. 
آماری که اعالم شد، آمار اعالم شده از طرف وزارت 
ارشاد نبود. آن آمار کامال دقیق نیست و تغییراتی 
دارد. برخی از ناشران خصوصی بیش از آنچه اعالم 
شــد کاغذ دریافت کرده اند؛ همینطور ناشــران 
دولتی. گروهی در وزارت ارشاد بدون سروصدای 
رسانه ای دارند کارشان را انجام می دهند تا واقعیت 
ماجرا معلوم شــود. خب، اگر ناشری به نادرستی 
بیش از آنچه باید کاغذ دریافت کــرده، حتما در 
حمایت ها و تســهیالت آینده وزارت ارشاد لحاظ 
خواهد شــد. حتما باید به نسبت بهره مندی اش، 
خدمات فرهنگی ارائه می کرده. اگر ناشرانی کاغذ 
دریافت کرده اند اما کاغذ دولتی باعث نشــده که 
قیمت های شــان کاهش پیدا کند، حتما باید این 
روند اصالح شــود و باید آن افزایــش قیمتی که 
از مخاطــب گرفته اند، جبران شــود. اینها حتما 
پیگیری می شــود و به طور دقیق و شــفاف اعالم 
خواهد شد. این موضوعی نیست که وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی از آن به راحتی بگذرد اما هیاهو 
هم درباره اش نمی کنیم. در مورد آینده هم، چون 
فعال ارز ترجیحی به واردات کاغذ و وزارت فرهنگ 
تخصیص داده نشده، اگر ارزی در اختیار قرار گرفت 
که قو  ل هایی داده شده، طبعا سازوکار تخصیص 

کاغذ هم اعالم خواهد شد.

مخاطب کتاب که از مسائلی مثل ارز 
ترجیحی و کاغذ دولتی و نحوه تعیین قیمت کتاب 
خبر ندارد، فقط باال رفتن قیمت کتاب را می بیند و 
ممکن است برايش اين سؤال پیش بیايد که چرا 
دولت نظارتی روی قیمت کتاب ندارد، درحالی که 
اهل فن می دانند دخالت دولت در تعیین قیمت 

کتاب تقريبا نشدنی است.
مجموعا ورود دولت بــه قیمت گذاری حوزه کتاب 
کار موفقــی نخواهد بود. یعنی اینکــه فکر کنیم 
دولت می تواند روی همه کتاب ها قیمت گذاری و 
بعد نظارت کند، دولت را وارد ســازوکاری خواهد 
کرد که اجرایی نخواهد بود. بنابراین منطق ندارد 
که ما بخواهیم قیمت کتاب را تعیین کنیم. تولید 
کتاب هــم عوامل متعدد و متغیــری دارد. به این 
راحتی نمی شود قیمت تمام شده کتاب را از بیرون 
حوزه نشر تعیین کرد. ممکن است هزینه تألیف یا 
ترجمه محتوای یک کتاب با کتاب دیگری با همان 
تعداد صفحه بسیار متفاوت باشد. بنابراین کتاب باید 
کامال براساس قیمت تمام شده قیمت گذاری شود و 
رقابت بازار باعث می شود که قیمت ها غیرمنصفانه 
نباشد. عمده تولیدات ناشران کشور هم همینطور 
است. اگرچه ممکن است گران باشد، اما خب عوامل 
مختلف در گرانی اش اثر گذاشته. گرانفروشی نیست. 
درصد اندکی وجود دارد که ممکن است بی انصافی 
رخ دهد که آنها هم طبیعتا توســط خود مخاطب 

طرد خواهد شد و در بازار رونق نخواهد گرفت.

اگــر ناشــرانی کاغــذ دریافــت کرده انــد 
امــا کاغــذ دولتــی باعــث نشــده کــه 
کنــد  پیــدا  قیمت های شــان کاهــش 
حتمــا بایــد ایــن رونــد اصــاح شــود و 
باید آن افزایش قیمتی کــه از مخاطب 

گرفته اند، جبران شود


