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دوستان و همکاران گرامی، امروز که دوران مأموریت چهارساله ام به عنوان رئيس اتحادیۀ ناشران و 
کتاب فروشــان به سر می آید، ضمن سپاس گزاری از همۀ آنانی که مرا شایستۀ این سمت دانسته اند، 

وظيفه می دانم گزارشی اجمالی از عملکرد خود، خدمت این دوستان تقدیم کنم. 
در بدو ورود به اتحادیه و در اولين روز حضورم با اطالع از اینکه صندوق اتحادیه توان تجهيز دفتر را 
ندارد، دست به کار تعميرات و روبه راه کردن وسایل اداری شدم. مبلغ هزینه شده را از حساب شخصی 

خود پرداختم که مراتب در صورت جلسۀ هيئت مدیره محترم به شماره 140 مندرج است.
در گام بعدی با توجه به درآمد اتحادیه و هزینه های آن نسبت به تسویۀ نيروهای نه چندان کارآمد و بازخرید سنوات کارکنان که معوق 

مانده بود اقدام کردم.
با همکاری کارکنان، دست به اصالح و تکميل پرونده های موجود زدیم که خوشبختانه امروز بایگانی قابل اتکا و روزآمدی از اعضا 

وجود دارد.
از آنجا که همواره در تمام امور صنفی و اجتماعی خود به مشاوره و نظرخواهی از صاحب نظران و پيشکسوتان باور داشته ام، در آغاز 
حضورمان از همکاران پيشکسوت و صاحب نظر دربارۀ مسائلی نظير ماليات، امور مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مشکالت 

درون صنفی، دعوت به عمل آورده از نظرات این بزرگان بهره بردم.
کوشــيدم ناشــرانی را که به هر علت عضو اتحادیه نشده بودند، ترغيب کنم به عضویت، که در این مدت حدود 400 ناشر جدید به 
اتحادیه پيوستند. تصميمات اتخاذ شده در جلسات هيئت مدیره به کميسيون ها و کارگروه های مربوط ارجاع شد و پيگيری را تا رسيدن 
به نتيجۀ مطلوب ادامه دادم. یکی از مهمترین چالش های هيئت مدیرۀ اتحادیه، مشکل ماليات ناشران و کتاب فروشان بود که وزارت 
دارایی بدون توجه به مصوبۀ پيشــين دولت در باب معافيت مالياتی ناشــران و با اتکا به نداشتن دفاتر رسمی پلمپ شده، همچنان 
نســبت به اخذ ماليات اقدام می نمود. ده ها جلســۀ مذاکره، نامه های مکرر پيگيری و حضور مداوم اعضا در دیدار با مقامات دولتی و 
کميسيون های مربوطه در سازمان مالياتی، تشکيل شد تا توانستيم مشکل را حل کنيم و خوشبختانه گام هایی جدی در راه معافيت 
مالياتی کتاب فروشان که وزارت دارایی آن را نمی پذیرفت برداشتيم. در این موضوع بارها با مسئولين وزارت دارایی در امور ماليات ها 
همچون آقایان دکتر عسگری، ميرشکاری، نصرتی و وکيلی نشست داشتيم ، در جلسات مختلف، حضور یافته و حتی یکبار با حضور 
ســی تن از همکاران ناشر با رئيس جمهور وقت و مسئولين مالياتی مالقاتی سه ساعته برای حل مشکل برگزار کردیم. همچنين با 
کميسيون های اقتصادی و فرهنگی مجلس شورای اسالمی و معاونت های حقوقی و اقتصادی رئيس جمهور ارتباطات فراوان داشتيم. 
در این مدت با تالش همکاران نسبت به تدوین ساختار سازمانی اتحادیه گام هایی اساسی برداشته آن را به انجام رساندیم.  به برپایی 
کارگاه های تخصصی نشــر با حضور نمایندگانی از اتحادیۀ ناشــران آلمان طی برگزاری دو دوره از این کارگاه ها با حضور ناشــران 

سرشناس کشور اقدام کردیم. البته دورۀ اول این کارگاه ها در دورۀ هيئت مدیرۀ پيشين برگزار شده بود.
برای ارتباطات بين المللی و تماس بدنۀ نشــر کشور با نشر کشورهای پيشرفتۀ دنيا با بخش فرهنگی سفارت خانه ها به ویژه سفارت 

فرانسه مذاکرات بسياری داشتيم.
همواره این دغدغه را داشته و دارم که پراکندگی و گروه گرایی به ویژه در امور صنفی آفت بزرگی است و خانوادۀ نشر بهتر است بدون 
توجه به دغدغه ها و سالیق فردی، برای قدرتمند کردن اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان به عنوان یک ارگان مردم نهاد صنفی دست 
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برادری و وحدت به هم دهند. به همين جهت به طور منظم از دیگر تشکل های نشر و ناشرانی که 
خود را از اتحادیه دور نگه داشــته  بودند دعوت کرده نشست های متعددی برای کسب همراهی و 

همدلی با آنان تدارک دیدیم.
وقتی به عنوان رئيس اتحادیه برگزیده شــدم، نوعی جو بی اعتمادی و نادیده انگاری از طرف 
مســئولين دولتی خاصه مدیران وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی نسبت به اتحادیه وجود 
داشت. با همکاران خود کوشيدیم ضمن شکستن این جو، فضای رابطه را تلطيف و مانع 
تضييع حقوق ناشران شویم و نوعی همدلی و ارتباط دوسویه با مسئولين ایجاد کنيم. در 
این راه توفيق داشتيم و حتی بارها شاهد حضور مسئولين و برگزاری نشست با ناشران 
و رایزنی در حل مشکالت نشر در اتحادیه بودیم. کوشيدیم مسائل و مشکالت صنف 
را اعم از دشواری هایی که شهرداری ها، ادارۀ اماکن، سازمان آب، وزارت نيرو و ادارات 
بيمه برای ناشران ایجاد می کنند و رفع حقوقی را که از طرف دولت نسبت به همه یا 
برخی از ناشران مغفول مانده یا نادیده گرفته شده بود تا حد امکان حل و فصل کنيم.

از مهر ماه ســال 1389 که این جانب در اتحادیه حضور یافتم، همه ساله در هفتۀ کتاب 
حضوری پویا و فعال داشــتيم وکوشيدیم نقش این نهاد صنفی را در این گونه فعاليت های 

فرهنگی و نشست های هم اندیشی با نزدیک به 350 عضو از  اتحادیه، پررنگ کنيم.
در آغاز به کار دولت نهم در ســال 1384، یکباره اتحادیۀ ناشران که پيش از آن به مدت 
شــش سال مدیریت بخش داخلی نمایشــگاه بين المللی کتاب تهران را به عهده داشت، 
کنار گذاشــته شد و مسئولين دولتی عهده دار ادارۀ بخش داخلی نمایشگاه شدند. آن  همه 
تجربيات  و درایت اعضای اتحادیه که نوعی همدلی و همسویی بين ناشران و دولت ایجاد 
کرده بود، ناگهان نادیده گرفته شد. از زمان پذیرش مسئوليت کوشيدم آب رفته را به جوی 
بازگردانم و با اطالع رسانی، گرفتن غرفۀ اختصاصی برای اتحادیه و رایزنی و تشکيل جلسات 
متعدد باالخره به آنها بقبوالنيم که حضور اتحادیه نه رودررویی با مســئوالن بلکه همکاری با 
آنان اســت و خوشبختانه امروز راه برای حضور جدی اتحادیه در ادارۀ امور این چنينی بازگشوده 

شده است.
از دیگر اموری که نســبت به آنها توجه داشتيم، شهرداری ها بود. در نخستين گام توانستيم با 
توجه به گسترۀ درخواست برای مجوز طرح ترافيک، سهميۀ اتحادیه را نسبت به سال های قبل 
افزایش دهيم. تفاهم نامه  با شــهرداری منطقۀ 11 برای تبدیل کاربری فرهنگی در محل های 
مســکونی که پيش از آن هر ســال باید تمدید می شد با تالش های این جانب دائمی شد و این 

نگرانی از ناشران مرتفع گردید. در این راه از همراهی دوست پنجاه ساله ام، نایب رئيس 
 شــورای شهر وقت، جناب آقای حسن بيادی و همچنين جناب آقای احمد مسجدجامعی، سرکار 
خانم معصومه آباد و جناب آقای مرتضی طالیی بهره بردم. یکی دیگر از گام های اساسی در این 
دورۀ چهارساله که برآمده از دغدغۀ بنده و دیگر اعضای هيئت مدیره حاصل ارتباط با مجمع 
امور صنفی بود، افزایش ارتباط و نشســت با این مجمع بوده است. در این رابطه به عنوان 

رئيس هيئت مدیره،  به عضویت کميسيون حقوقی اداره اصناف تهران نيز درآمدم. 
در این مدت در جلسات مختلف مجمع )خود یا همکاران( حضور فعال داشتيم و اصالح 
ُکِد رسته های اتحادیه، افزودن رستۀ ناشران الکترونيک به صنف نشر، مکاتبات متعدد با 
مجمع در موضوع استقرار دستگاه های POS کارت خوان، افزایش تعرفۀ حق عضویت 
و همچنين درجه بندی واحدهای صنفی را به ثمر رساندیم. گفتنی آنکه، هم اکنون طرح 

استانی کردن اتحادیه ناشران و کتاب فروشان در حال پيگيری است.
یکی دیگر از مســائل حادی که اتحادیه در مدت مدیریت اینرجانب درگير آن شد، پدیده ای 
به نام ناشــران تعليقی بود. وزارت ارشــاد، که جای ورود به علل آن در اینجا نيست، تعدادی از 
ناشــران فعال حوزۀ عمومی را برای مدت زمانی معين و گاه نامحدود تعليق کرده و همين باعث 
پدید آمدن موجی از اعتراضات از بدنۀ صنف به اتحادیه شده بود. تصور عده ای بر این بود که بنده 
و همکارانم در این مورد منفعل بوده و دست به اقدامی برای حل این مشکل نزده ایم؛ در حالی که 



ده ها جلســۀ پرچالش برای حل مشکل همکاران با مسئولين ذیربط برگزار 
کردیم و خوشبختانه توانستيم مشکل 16 ناشر را در این زمينه به طور کامل 
حل کنيم. در حال حاضر دیگر پدیده ای به اسم ناشر تعليقی نداریم. در عين 
حال فشــارهای درونی و برونی و گله های غيرمنطقی و رفتارهای تندروانه 
برخی از دوســتان ناشر که می کوشــيدند خود را مدافع ناشران تعليق شده 
معرفی کنند، جو ناسالمی ایجاد کرد که یکی از علل دلزدگی و کناره گيری 

بنده از کار صنفی شد.
از اول مهر 1389 تا امروز که درآستانۀ آبان ماه 1393 هستيم، خستگی ناپذیر 
و جدی در اتحادیه کار کرده و کار دفتر نشــرم را در بســياری موارد نادیده 
گرفته ام. الزم به بيان نيست که از این جهت در روند کار انتشاراتم نيز خلل 
پدید آمده اســت، به طور متوسط در این مدت روزانه حداقل چهار ساعت از 
مفيدترین ســاعات روز یعنی 9 صبح تا یک بعدازظهر را در اتحادیه حضور 
داشــته ودر صورت ضرورت گاه تمام مدت روز و حتی تا پاسی از شب را در 
اتحادیه گذرانده ام. در این مدت، 7931 نامه  دریافتی و ارســالی داشته ایم  و 
مکاتبات مربوط به دوایر مختلف را چه در مقام درخواســت یا رفع مشکل و 
یا پاســخ به خوبی انجام داده ایم. حداقل دویست جلسۀ هيئت مدیره  اداره و 

نزدیک به هزار مصوبه را وارد مدار اجرایی کرده  ایم.
بخش زیادی از نامه های وارده نياز به تصميم جمعی و طرح در کميسيون ها و 
کارگروههای مرتبط داشته و گاه محتاج استعالم از انجمن های نشر و یا دیگر 

همکاران ناشر بوده و نياز به تمرکز و توجه جدی داشته اند.
شــاید یکی از اقدامات مهم و تأثيرگذاری کــه در این مدت انجام گرفت، 
دریافت کمک بالعوض از نهاد ریاســت جمهوری برای خرید ملکی برای 
اتحادیه بود. اتحادیۀ ناشران از زمان تشکيل آن در 1337 تاکنون فاقد محلی 
ثابت برای خود بود و هنوز هم مستأجر تعاونی ناشران و کتاب فروشان است. 
خوشــبختانه امروز، اتحادیه صاحب ملکی شده که هم اکنون گام های اوليۀ 
ساخت بنایی در خور، درآن آغاز شده است. شگفتی اینجاست که تعدادی از 
ناشران با استدالل های سست این عمل را مورد انتقاد قرار داده، آن را کاری 
دور از شــأن اتحادیه می دانند. در پاسخ به این همکاران خرده گير باید چند 
نکته را ذکر کنم: نخســت اینکه ســنِت گرفتن یارانۀ نقدی از دورۀ پيشين 
هيئت مدیرۀ اتحادیه وجود داشته و از شورای شهر مبلغی به اتحادیه پرداخت 
شــده بود. دوم اینکه بنده اتحادیه را یک نهاد صنفی و نه سياسی می دانم 
و باورم این اســت که باید ازکليه ابزارهــای قانونی و آبرومندی که در حل 
مشکالت نشر مؤثرند در این راســتا بهره برد. سوم، گرفتن این گونه وجوه 
را بخشــی از مطالبات نهفتۀ صنف نشــر از نظام اداری کشور می دانم که 
بدین وســيله تا حدی این مطالبات محقق شــده است. از سویی برای این 
هيئت مدیره افتخار است که در دوران مدیریتش اتحادیه صاحب مکانی شده  

و از اجاره نشينی خالصی یافته است.
تمام کســانی که این جانب را می شناسند، می دانند که اهل کار و تالشم. از 
دوازده ســالگی کار کتاب فروشی را آغاز کرده و نامالیمات را به جان خریده 
و محکم ایســتاده ام. وقتی با رأی اعضای محتــرم هيئت مدیره به عنوان 
رئيس هيئت مدیره انتخاب شــدم، یکی از دوستان همکار در هيئت مدیره 
این موضوع را برنتافت و همان شــب در تماســی تلفنی با لحنی کمابيش 
تهدیدآميز، خواســتار آن شــد که از مدیریت کناره بگيرم! اما آن را زبونی و 
تسليم می دانستم و بنابراین نپذیرفتم. اگرچه همين امر چالش¬های بسياری 

را برایــم پيش آورد، اما خوشــبختانه با همراهــی و درایت دیگر اعضای 
هيئت مدیره توانستيم این دوره را با حضور همۀ اعضای منتخب به سرانجام 

برسانيم.
مشکل چالش خيز دیگر برای بنده در اتحادیه، مشکالتی بود که در کميسيون 
آمــوزش اتحادیه پيش آمد. این کميســيون یکــی از مهمترین و بهترین 

کميسيون های اتحادیه است که از 
ســه سال پيش از مدیریت بنده و حدود دو ســال و اندی از دوران مدیریت 
این جانــب زیر نظر یکی از همکاران محتــرم و عضو هيئت مدیرۀ اتحادیه 
اداره می شــد. این جانب همواره در زندگی بر این باور بوده و هستم که وجود 
قانون ناقص بهتر از بی قانونی است. اعضاي کميسيونهای اتحادیه ابتدا باید 
عضو اتحادیه شــده باشند و غيرعضو و کسی که عضو اتحادیه نيست فقط 
می تواند به عنوان مشــاور در کميسيون ها حضور یابد. هر جلسه برگزار شدۀ 
کميسيون ها باید صورت جلسه ای با امضای تمام اعضا داشته باشد. متأسفانه 
این امور در کميســيون فوق نادیده انگاشته می شد و وقتی بر اجرای قانون 
اصرار می کردم با مقاومت روبه رو می شدم و همين امر منجر به بروز مشکالت 
و الجرم ایجاد تغييراتی در اعضای کميســيون فوق، با حمایت قاطع هيئت 
مدیره گردید که جوســازی ها و شایعات بسياری را برای بنده پيش آورد، اما 
خوشبختانه کارنامه و عملکرد کميسيون فرهنگی گواه بر تداوم راه مبتنی بر 

قانون در این موضوع است.
این نوشتار در نشریه ای که پيش رو دارید به مثابه گزارشی به شما صاحبان 
اصلی اتحادیه است. نشــریه صنعت نشر در چهار سال اخير عليرغم برخی 
گسست ها منتشر شده و اميد است که از این پس در قالبی نوین، نه به عنوان 
خبرنامه که به عنوان فصل نامه صنعت نشــر که مجوز انتشار آن از معاونت 
مطبوعاتی اخذ شــده، منتشر شود که انشــااهلل قبل از پایان دوره مدیریت 
بنده نخســتين شماره آن منتشر خواهد شد و دعا می کنيم با توزیع گسترده، 

سخنگوی مطالبات ناشران باشد.
دوران پرفراز و فرود و تلخ و شــيرین ما که گاه از شــوکران هم برای من 
تلخ تر بود به ســر آمد. پس از حدود چهار دهه عضویت در اتحادیۀ ناشــران 
و کتاب فروشــان تهران و بيش از دو دهه عضویت در هيئت مدیرۀ تعاونی 
و اتحادیه و چهار ســال ریاســت اتحادیه، پاره ای ناروایی ها، درشــتی ها و 
تلخ کامی ها شــرایطی را برایم پيش آورده که ممکن بود حس کنم خانه ای 
که چهل سال در آن ســاکن بوده ام، تبدیل به منطقۀ ورود ممنوع شده 
است! اما به یاری خدا و اظهار محبت های همکاران ناشر، زمان همه چيز را 

مشخص کرده و خواهد کرد. 
در پایان جای دارد از همکاران محترمی که چه از طریق تماس های حضوری 
یا غيرحضوری قدردان تالش های این خدمت گزار خود بوده اند سپاس گزاری 
و اعالم کنم که همواره تا عمر دارم مدیون مهر و محبت های آنان هســتم. 
همچنيــن از آن گروه از همکاران که خواســتار حضور مجددم در انتخابات 
اتحادیه بوده اند تشــکر می کنم. به نظر می رسد بهتر است بار سنگين چهار 
سال مدیریت اتحادیه را دوســتان دیگر هم تجربه کنند. برای همه توفيق 

خدمت گزاری از خدای متعال خواهانم.

نادر قـدیانی
مهرماه 1393
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جناب آقای دکتر سید عباس صالحی 
معاون فرهنگی محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

با سالم 
احترامًا ،  بدین وسيله گزارش اقدامات انجام شده دبيرخانه همکاری های فرهنگی 
اتحادیه ناشران ایران و افغانستان که با توصيه جناب عالی و به همت این اتحادیه 
تشکيل شده است، جهت استحضار و دستور پيگيری به منظور تحقق اهداف 

مربوط تقدیم می گردد. 

1. پس از بازدید جمعی از همکاران ناشر ایرانی از کشور افغانستان، دبيرخانه با 
حضور نمایندگان این اتحادیه و پنج تشــکل )انجمن کتاب کودک و نوجوان- 
دانشگاهی- بين الملل- آموزشی و تعاونی آشنا( تشکيل گردید و تا کنون چندین 

جلسه تشکيل داده که خروجی آن اقدامات زیر بوده است:
*  بررسی مفاد تفاهم نامه مبادله شده و راهکارهای اجرایی آن )متن تفاهم نامه 

ضميمه است( 
* برگزاری نشستی با نمایندگان ناشران افغان به منظور نياز سنجی از نيا زهای 

فرهنگی آنان )در زمان برگزاری نمایشگاه بين المللی کتاب تهران( 
*  برگزاری ضيافت شام با حضور نمایندگان تشکل های مربوط و ناشران افغان 

)در طول برگزاری نمایشگاه کتاب تهران( 
*  برنامه ریزی برای بازدید های آموزشــی ناشــران افغان در طول برگزاری 
نمایشگاه کتاب تهران )بازدید از مؤسسه فرهنگ معاصر- مبتکران- و نمایشگاه 

مرکزی شهرکتاب( 
قابل ذکر است که محدودیت زمانی ناشران افغان، امکان برنامه ریزی  آموزشی 

جامع را برای دبيرخانه فراهم نياورد.
*  بستر ســازی برای حضور و مشارکت ناشــران ایرانی در نمایشگاه کتاب 

افغانستان

2.  از آنجا که حضور ناشران ایرانی به عنوان سفيران فرهنگی در کشور افغانستان 
می تواند به گسترش روابط و حضور مؤثر فرهنگ ایران منجر شود. این دبيرخانه 
تمامی تالش خود را معطوف این امر خواهد کرد تا به نحو شایسته ای حضور 

کتاب ایران در افغانســتان ارتقا یابد. بدیهی است این حضور فرهنگی در پرتو 
حمایت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی محقق خواهد شد. 

3. همان گونه که از مفاد تفاهم نامه مشخص می شود، اجرای کامل تفاهم نامه 
در دو بخش قابل پيگيری است. مواردی که به نهادهای صنفی مربوط می شود 
و این اتحادیه خود را موظف و مکلف به پيگيری آن می داند و دیگر بندهایی که 
اقدام و تصميم گيری دربارۀ آنها از حوزه صنفی خارج  و به عهده دستگاه های 
دولتی است. بدین لحاظ دبيرخانه انتظار دارد، معاونت محترم فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و در رأس آن جناب عالی که حامی و پشتيبان این گونه 
امور هستيد، درجهت تحقق آنها اقدام فرمایيد و اميد است واحد مربوط را به این 

اتحادیه معرفی  فرمایيد تا امکان پی گيری امور فراهم گردد. 

4. در گام نخست دبيرخانه دو برنامه زیر را مدنظر دارد: 
*  حضور کتاب ایران در افغانستان از طریق تشکل های مربوط

*  بسترسازی و اجرای کارهای پژوهشی- آموزشی برای ناشران افغان 
به منظور تحقق هر دو برنامه حمایت های معنوی و مادی آن معاونت راه گشا 
خواهد بود. اکنون انجمن های فرهنگی ناشــران کتاب دانشگاهی و کودک و 
نوجوان آمادگی خود را برای اجرای مورد اول، در شــهریور ماه امســال اعالم 

می دارند. 
دربارۀ مــورد دوم که از طریق این دبيرخانه مدیریت خواهد شــد. زمينه های 
آموزشــی- پژوهشی برای ناشــران افغان در تهران یا کابل فراهم خواهد شد. 

موافقت و دستور جناب عالی زمينه ساز تهيه برنامه های مربوط خواهد شد. 
در خاتمه با اظهار تشکر مجدد منتظر دستور جناب عالی خواهيم بود.  

 
   با احترام مجدد

اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان تهران
نادر قدیانی

رونوشت: 
انجمن ناشران دانشگاهی 

انجمن ناشران کودک و نوجوان 
انجمن ناشران بين الملل
انجمن ناشران آموزشی 

شرکت تعاونی اتحادیه ناشران سراسری )آشنا(

جناب آقای صادقی
ریاست محترم سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران 

با سالم 
احتراماً، پيرو نامه شــماره 2/15944 ج مورخ 93/4/8 اتاق اصناف تهران 
در خصوص رسته کافه کتاب در کميسيون حقوقی و تدوین آئين نامه ها و 
اجالسيه مورخ 86/10/2 مجمع و پيشنهاد الحاق رسته مزبور خواهشمند 

است دستور فرمایيد این اتحادیه را از نتایج اقدامات مطلع فرمایند. 
پيشاپيش از دستور مساعدت و همکاری سپاسگزاری می نماید. 

با احترام مجدد
اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان تهران

نادر قدیانی

جناب آقای همایون امیرزاده
مشاور علمی، فرهنگی، مدیریتی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد

با سالم 
احتراماً، پيرو نامه شماره 7192 مورخ 93/3/24 این اتحادیه در خصوص 
تمهيدات الزم به منظور حل مشــکالت ناشی از عدم باز پرداخت اقساط 
معوقه وام های اعضا خواهشــمند است دستور فرمایيد این اتحادیه را از 

اقدامات به عمل آمده مطلع فرمایند.

با احترام مجدد
اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان تهران

نادر قدیانی
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جناب آقای اللهیاری     
معاون محترم توســعه کتاب و کتاب خوانی نهاد کتابخانه های 

عمومی کشور 

با سالم و احترام 
بدین وسيله انتصاب شایسته حضرت عالی را به عنوان معاون محترم توسعه 
کتاب و کتاب خوانی نهادکتاب خانه های عمومی کشــور تبریک و تهنيت 

عرض می نماید.
از درگاه ایزد منان مزید توفيقات برای خدمتی سرشــار از شور و نشاط در 
دولت تدبير و اميد در جهت رشــد و شکوفایی در نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران را مسئلت دارم.
با احترام مجدد

اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان تهران
نادر قدیانی

جناب آقای علی کفایی محمدنژاد 
شهردار محترم منطقه 12 تهران 

با سالم
احتراماً، به پيوست تصویر تفاهم نامه شماره 160/8706 مورخ 90/7/11 
فی مابين شــهردار محترم منطقه 11 و اتحادیه ناشران و کتاب فروشان 
تهران و کميسيون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر و تصویرنامه شماره 
80/944504 مــورخ 91/8/15 معاونت محترم شــهرداری در ارتباط با 
دســتورالعمل اجرایی حمایت از ناشــران و موزعين و کتاب فروشان بر 

اساس بند »ی« ارسال می گردد. 
به استحضار می رساند علی رغم شــفافيت چگونگی استفاده از کاربری 
فرهنگی بعضاً مأمورین شــهرداری منطقــه 11 به علت و علل مختلف 
تهدید به پلمپ واحدهای صنفی و ایجاد مزاحمت های مختلف می نمایند 
خواهشــمند است در صورت امکان و صالحدید دستور مساعدت مبذول 

فرمایيد.
با احترام مجدد

اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان تهران
نادر قدیانی

جناب آقای صحاف      
مشاور ارشد دبیر کل نهاد کتاب خانه های عمومی کشور   

با سالم و احترام 
بدین وسيله انتصاب شایسته حضرت عالی را به عنوان مشاور ارشد دبيرکل 

نهادکتابخانه های عمومی کشور تبریک و تهنيت عرض می نماید.
از درگاه ایزدمنان مزید توفيقات برای خدمتی سرشــار از شور و نشاط در 
دولت تدبير و اميد در جهت رشــد و شکوفایی در نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران را مسئلت دارم.
با احترام مجدد

اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان تهران
نادر قدیانی

جناب آقای هادی شفیعی  
مدیریت محترم شرکت خدمات بیمه ای آسایش گستر

با سالم
احترامــاً، پيرو بيمه نامه درمان گروهی شــماره 5447030/92/000006 
مورخ 92/7/1 کارکنان این اتحادیه و اعضای تحت پوشش به استحضار 
می رســاند واحدهای صنفی تحت پوشش با اخذ معرفی نامه از اتحادیه و 
مستغاًل نسبت به انعقاد بيمه نامه مبادرت نموده اند و صرفاً اتحادیه متعهد 
به پرداخت حق بيمه کارکنان مستقر در دفتر مرکزی و درج ارقام مربوطه 

در حساب های ذیربط می باشد. 
اخيراً براســاس اطالعات مندرج در سامانه مودیان مالياتی که به پيوست 
ارسال می شــود. خریداری 7 فقره بيمه نامه به  نام اتحادیه ناشران ثبت 
شده است که ردیف های 4و 5 و6 مورد تأیيد و از سایر موارد اطالعی در 

دست نيست. 
با عنایت به اینکه امکان ارائه هيچ گونه اسناد و مدارک حسابداری در این 
ارتباط توسط اتحادیه مقدور نيست سازمان امور مالياتی به استناد اطالعات 
فوق الذکر و به علت عدم رعایت موازین قانونی حساب های اتحادیه را رد 
و الرأس اعالم نموده است. خواهشمند است دستور رسيدگی الزم فرمایيد، 

و از نتایج بررسی این اتحادیه را مطلع فرمایيد.

با احترام مجدد
اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان تهران

نادر قدیانی

جناب آقای جنتی 
وزیر محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  

 با سالم وعرض ادب 
احترامًا به پيوست درخواست حاوی امضاء  سيصد نفر از ناشران و کتاب فروشان 
تهران درخصوص عدم اجرای بند )ل( ماده 139 قانون ماليات های مستقيم 
در خصوص معافيت مالياتی ناشران توسط سازمان امور مالياتی کشور جهت 

استحضار تقدیم حضور می شود. 
استدعا دارد دستور مقتضی صادر فرمایيد.

با احترام مجدد
اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان تهران

نادر قدیانی



6



7



8



9



10



11

به گزارش از خبرگزاری ایبنا، هومان حســن پور مدیر مســئول انتشارات 
آریابان در باب معافيت مالياتی ناشــران و کتاب فروشــان گفت: معافيت 

مالياتی ناشران و کتاب فروشان قانون است و اما و اگر ندارد. 
قانون معافيت مالياتی ناشــران و کتاب فروشــان در نهم اردیبهشت ماه 
1380 به تصویب مجلس شــورای اسالمی رســيد. این قانون بيست و 
ششم اردیبهشت ماه همان سال به تصویب شورای نگهبان رسيد و دولت 
آن را در هشــتم خرداد ماه همان ســال ابالغ کرد. بعدها از این قانون به 
عنوان ماده واحده اســم برده شد و اعالم کردند ناشران و کتاب فروشانی 
که از پرداخت ماليات معاف هســتند که مجوز خود را از وزارت فرهنگ و 
ارشــاد گرفته باشند پس از گذشت هفت ماه سازمان امور مالياتی ناشران 

و کتاب فروشــان را موظف کرد که اظهارنامه فصلی نيز ارائه کنند در این 
ميان بســياری از صنوف نشر جریمه شدند و کمتر کسی بود که بتواند از 

این برهه جان سالم به در برد.
مدیر مسئول نشر آریابان در پایان سخنانش گفت: البته به تازگی خبرهایی 
از اجراشــدن معافيت مالياتی ناشران و کتاب فروشان از سوی رسانه های 
مختلف به گوش رسيده است. که جای تشکر از ریاست جمهوری و وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی دارد. اميدوارم این قانون به زودی به مرحله اجرا 

برسد.

* متن کامل این خبر را می توانيد در خبرگزاری ایبنا بخوانيد.

بررسی مسیر 13 ساله اجرای یک قانون درگفت وگو با یک ناشر

حسن پور: معافیت مالیاتی ناشران و کتاب فروشان قانون است و اما و اگر ندارد
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با سالم و عرض ادب 
احتراماً به  استحضار می رساند:

جناب آقای نجفعلی ميرزایی، مدیر عامل محترم خانه کتاب در گفت وگویی 
با خبرنگار خبرگزاری مهر که در تاریخ دوشنبه مورخ بيست و چهارم تيرماه 
منتشر شد، از احتمال دریافت وجه بابت صدور شابک های ناشران خبر داد. 
ایشان دليل این تصميم را کاهش بودجۀ خانۀ کتاب عنوان نمودند و از خانۀ 

کتاب به عنوان یک مؤسسه خصوصی نام برده اند. 
این در حالی اســت که چند ســطر باالتر به بودجه اختصاص یافته معاونت 
فرهنگی برای خانه کتاب اشــاره کردند و شواهد زیادی وجود دارد که نافی 

خصوصی بودن این مؤسسه به معنای مطلق آن است.
به باور ما، دریافت شــابک از مراکز جهانی و صدور آن برای ناشران کشور 
اندک هزینه ای در بر ندارد و منصفانه نيست که در شرایط کنونی و اوضاعی 

که بازار کتاب دارد، مبلغی را تحت این عنوان به ناشران تحميل نمود. 
در این سال ها معمول این بوده است که اکثر ناشران در یک بار مراجعه به 
خانه کتاب تا یکصد شــابک برای کتاب های خود دریافت کرده و می کنند. 

چنانچه حداقل رقم اعالم شده 250،000 ریال )دویست وپنجاه هزار ریال( 
به گفتۀ ایشان را هم مبنا قرار دهيم، مالحظه  می کنيد که چه رقم هنگفتی 

را از این رهگذر ناشران باید تقبل کنند. 
بدیهی اســت این اتحادیه بــه دالیل فوق و با توجه بــه وجود انبوهی از 
مشکالتی که فرا راه جامعه نشــر کتاب وجود دارد؛ که حضرِت عالی بيش 
از هر کســی با آن آشــنایی دارید، به شــدت به اجرایی شدن این تصميم 
اعتراض داشته و خواهان ورود شما به مسئله و صدور دستور صریح منتفی 
شدن احتمال تحقق آن می باشد. به خصوص که این امر می تواند نارضایتی 

گسترده ای را در ميان همکاران ناشر ما ایجاد کند. 
پيشاپيش از دستور مساعدت و همکاری جناِب عالی سپاسگزاری و قدردانی 

می نماید./ش

با احترام مجدد
اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان تهران

نادر قدیانی

جناب آقای جنـتی 
وزیر محـترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  
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جناب آقاي دکتر سیـدتقي نوربخـش 
مدیر عامل محترم سازمان تأمین اجتماعي

با سالم 
احتراماً به استحضار می رساند در پي مالقاتي که نمایندگان این اتحادیه در تاریخ 
1393/03/01 در دفتر حضرِت عالی با شما و جناب آقای زدا، معاون محترم فنی 
سازمان داشته اند جلسۀ دیگری به دعوت ایشان در تاریخ 1393/04/21 در محل 

معاونت فنی تشکيل شد. 
در این جلسه که قرار بود چند تن از مدیران ذیربط هم حضور داشته باشند ولي 
متأسفانه غایب بودند جلسه با حضور جناب آقاي محمدي، مشاور اجرایی جناب 
آقاي زدا و نمایندگان اتحادیه برگزار شد و بخشي از مسائل و مشکالت ناشران و 

کتاب فروشان با آن سازمان را بيان کردند.
جناب آقاي محمدي با متانت این سخنان را استماع و پس از گفت و شنودهاي 
به عمل آمده تصميم بر این شد که اتحادیه طي نامه اي مسائل و مشکالت فرا 
راه ناشران و کتاب فروشان را به استحضار آن مقام محترم رسانده و در صورت 
صالحدید، کارگروهي با داشتن اختيارات کافي، متشکل از نمایندگان آن سازمان 

و این اتحادیه تشکيل و طي جلساتي به رفع و رجوع این مشکالت اقدام نمایند.

اهم این مشكالت به شرح زیر است: 
1. نوع نگاه مسئوالن رده هاي مياني سازمان و نيز بازرسان محترمي که جهت 
بازرسي از واحدهاي فعال در این بخش فرهنگي اعزام می شوند. در بسياري از موارد 
بر اساس پيش داوري و مچ گيري است، و به هيچ عنوان در شأن دست اندرکاران 
فرهنگ مکتوب کشور، که با آميزه اي از عشق و ایثار به کار کتاب مي پردازند، 

نمي باشد.
تغيير این نگاه مي تواند با توجيه آن دسته از مسئوالن رده هاي مياني سازمان که با 
تفاوت هاي ماهوي صنعت نشر و دیگر پيشه ها و صنایع آشنا نيستند، صورت پذیرد.

به عالوه نا امنی ناشی از رفتار برخی از بازرسان محترم آن سازمان در مجموع 
دستاورد چندانی برای آن سازمان  ندارد و به نظر می رسد با تحبيب و جلب قلوب 

در حوزۀ کاري ما بی شک  نتيجه حاصله مطلوب تر خواهد شد.
2. تعداد زیادي از همکاران ما در ادامۀ فعاليت درحوزۀ نشر، واحدهاي توزیع کتاب 
و کتاب فروشي را نيز فعال کرده اند. در حقيقت فعاليت هاي توزیع و تک فروشي در 
ادامۀ کار توليد کتاب، زیر مجموعه فعاليت این ناشران است. بنابراین طبيعي است 
که در ليست ارائه شده به سازمان، دسته بندي خاصي صورت نپذیرد. پذیرش این 
واقعيت و تعميم معافيت 5 نفر به کل این ليست مي تواند از حجم وسيعي از چک و 

چانه زدن هاي غير ضروري بکاهد.
3. از چند سال پيش سازمان با احصاي تنها چند شغل همکاران ما را مقيد به 
رعایت سقف دستمزدهاي اعالم شده نموده است. در حالي که هم اکنون در حوزۀ 
توليد و فروش کتاب، ده ها شغل وجود دارد که با توجه به تخصص هاي گوناگون، 
دستمزدهاي تعيين شده به هيچ عنوان واقعي نبوده و هزینه هاي زندگي کارکنان 

این حوزۀ فرهنگي را پاسخ نمی دهد. 
مهمترین ایراد این محدودیت، سواي جنبه هاي ناعادالنه بودن آن، خروج مستمر 
نيروهاي متخصص از عرصۀ توليد و فروش کتاب است. تجدیدنظر در این 

بخشنامه و تعدیل سقف دستمزدها یکي از مهم ترین درخواست هاي ماست.
4. همکاراني به دليل راه اندازي دو فعاليت فرهنگي مستقل در یک مکان و با یک 
مدیر مسئول، در خصوص یکي از فعاليت ها ازشمول معافيت حذف شده اند که به 
نظر مي رسد به خاطر تفسير موسعي است که از آئين نامه ها صورت گرفته است.

5. همکاراني با وجود انجام وظایف محوله به دليل جابه جایي کارگاه از شمول 
معافيت ماده 103 جهت کارکنان تحت پوشش فعلي خود خارج شده اند.

6. به مرور زمان آیين نامه ها و بخشنامه هاي مختلف و گاهاً ضد و نقيضي توسط 
مسئوالن محترم سازمان صادر شده که آگاهي از آنها از حوصلۀ خيلي از همکاران 
ما خارج است. در این رابطه، در حد مقدورات، بررسي و طبقه بندی و تجدید نظر 
در اعمال برخی از این آیين نامه ها و احياناً  اعزام کارشناسان آن سازمان جهت 
تشریح و انتقال آموزش هاي الزم به ناشران و کتاب فروشان مي تواند به ميزان 
زیادي همدلي ایجاد و از حجم مشکالت احتمالي، پيشاپيش بکاهد. توضيح آن 
که این جلسات گروهي مي تواند در سالن اجتماعات اتحادیه تشکيل شود. موارد 
زیادي را می توان مثال زد که به دليل سردرگمي و گمراهي به همکاران ما، 
جریمه هاي هنگفتي تحميل و موجب نارضایتي آنان را فراهم نموده است. به باور 
ما با در نظر گرفتن را هکارهایي  مانند اجراي آنچه که پيشنهاد کرده ایم  مي توان 

از این مشکل پيشگيري کرد.
7. در اکثر موارد اشکاالت احتمالي در ليست هاي ارائه شده از سوي همکاران ما، 
پس از گذشت زمان زیادي به آنها اعالم مي شود و در نتيجه رفع و رجوع آن 
نيازمند اختصاص وقت و هزینۀ فراواني خواهد بود. بدیهي است چنانچه اشکاالت 
احتمالي موجود در ليست ها به سرعت رسيدگي و به کارفرما اطالع داده شود، 

مرتفع کردن آن بسيار آسان تر و کم هزینه تر خواهد بود.
8. اصل عدم عطف به ماسبق که در تمامي قوانين مدون به عنوان یک اصل 
پذیرفته شده در آمده است، خيلي اوقات در رفتار کارگزاران محترم سازمان، اصل 
مغفول مانده اي است که هزینه آن را همکاران ما می پردازند. در این ارتباط در 

زمان وضع جرائم توجه به این اصل مهم مي تواند حالل مشکالت باشد.
9. در جلسه اي که در حضور حضرت عالي داشتيم، جناب عالي به عنوان یک ایده 
پيشنهاد کردید که  شاید  بتوان شعبه اي خاص جهت رسيدگي به کار ناشران و 
کتاب فروشان در سازمان در نظر گرفت که با توجه به تخصصي بودن این شعبه 
و گماردن کارگزاراني کار آشنا و نيز جسارتاً اهل مطالعه و کتاب در آن شعبه، با 
کارشناسي و سعه صدر بيشتري به امور مربوطه پرداخت. ما نيز از این پيشنهاد 
استقبال کرده و حتي الزم مي دانيم آمادگي این اتحادیه را جهت تعيين نماینده ای 
دائمي در این شعبه، جهت همکاري و همفکري در راستاي حل و فصل بهتر 

مسائل و مشکالت في مابين اعالم نمایيم.
 اميدواریم تا تحقق این امور، در راستاي حل مشکالت موجود، دستور حضرت عالي 
به شعبات مختلف در زمينه عدم صدور جریمه هاي جدید و توقف جرائم پيشين، 

تا رسيدگي منطقي، ابالغ گردد.
بي شک موارد و مصادیق دیگري را هم می توان به سياهه فوق افزود که جهت 
جلوگيري از طوالني شدن یادداشت از آن صرف نظر کرده و در صورتي که تشکيل 
کارگروه مشترک را صالح بدانيد، به ارائه این موارد در آن کارگروه محول می کنيم.

جناب آقاي دکتر نوربخش، با توجه به صبغۀ فرهنگي که در شما سراغ داریم، 
دستورات مقتضي و مثبت شما در پاي این درخواست، مي تواند به مقدار زیادي 
از درگيري هاي غيرضروري اداري همکارانمان در ارتباط با سازمان متبوع شما 
کاسته و حاشيۀ ایمني جهت کار بهتر در حوزۀ عرضۀ کتاب برایشان فراهم آورد.

پيشاپيش از دستور مساعدت و همکاری جناب عالی سپاسگزاری می نماید.

با احترام 
رئیس اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان تهران

نادر قدیاني



14

گزارش مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت تعاونی 
ناشران و کتاب فروشان تهران

محمدمهدی داودی پور 
مدیرعامل شرکت تعاونی ناشران و کتاب فروشان تهران

پس از آنکه جلســه مجمع عمومی عادی ســاالنه شرکت تعاونی در نوبِت اول به حد نصاب الزم نرسيد در تاریخ 
93/4/30 برای دومين بار، جلســۀ مذکور برگزار شــد. الزم به ذکر است که جلسۀ مورد اشاره با آرامشی در خور 
شــأن فرهنگی این صنف فرهيخته برگزار شده و شرکت کنندگان در ساعت 9:30صبح در محل سالن اجتماعات 

شرکت تعاونی حضور به هم رسانيدند.
جلســه پس از انتخاب هيئت رئيسه با شــيوۀ رأی گيری مکتوب آغاز گردید و آقایان سيد حسن کيائيان به عنوان 

رئيس و محمدرضا توکل صدیقی به عنوان نایب رئيس منصوب شدند.
در ادامه، جناب آقای حســن اورنگ به عنوان منشــی مجمع و آقایان مســعود کازری، محمدمهدی فخری زاده، 

محمدعلی جعفریه و سرکار خانم پروین صدقيان حکاک، به عنوان نُّظار انتخاب شدند.
آنگاه به عنوان اجرای دســتور جلسه، ابتدا گزارشات مکتوب هيئت مدیره و نيز بازرسان محترم قرائت گردید و به 

دنبال آن طراز مالی سال 92 به شور و رأی حاضرین گذاشته شد و مصوب گردید.
در ادامه جهت اجرای دستور انتخابات هيئت مدیره با نظر برخی از همکاران حاضر در جلسه تصميم گرفته شد که 
اعضای هيئت مدیرۀ قبلی، علی رغم خســتگی های به وجود آمده دوباره کاندید شوند و ایشان به حرمت خواست 
بزرگان صنف، همگی کاندید شــدند و دیگر عزیزانی هم که مایل بودند؛ به جمع این کاندیدها پيوستند و پس از 
رأی گيری آقایان مرعشی، ارشــد عين اللهی، بخشی، صبوری و محمدمهدی داودی پور به عنوان اعضای اصلی 
و گوهرخای و ميقانی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شــدند. ســپس کسانی که مایل به حضور در بازرسی 
تعاونی بودند خود را کاندید نمودند و در نهایت پس از رأی گيری آقای محمود آموزگار )غيابًا( و آقایان سيد عباس 

حسينی نيک و مرتضی احمد آخوندی )حضوراً( در سمت بازرسان اصلی برگزیده شدند.
اميد آنکه همۀ این یاران دلسوز صنف بتوانند در انجام وظایف محوله موفق باشند.

همكاران گرامی 
صندوق قرض الحســنه اتحادیه ناشران و کتاب فروشــان تهران اخيراً جهت رفاه پرسنل ناشران اقدام به دریافت اقساط 
وام گيرندگان از طریق دستگاه POS یا تلفن بانک صادرات) 09602( و خودپردازهای بانک صادرات با شناسه پرداخت و 
شناســه قبض همانند قبوض آب و برق و ... نموده. در صورت نداشتن شناسه قبض و شناسه پرداخت می توانيد هر روزه از 

ساعت 14 الی 16 به صندوق اتحادیه ناشران مراجعه نمایيد.
مسئول صندوق ، محمدرضا خاتونی      

تلفن: 77637025      
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»دو انتخابات صنفی در کمتر از یک هفته!«
در یک هفته گذشته یعنی حد فاصل 24 تا 30 تير سال 93، دو انتخابات 

در صنف چاپ و نشر برگزار شد که مقایسه این دو قابل تأمل است.
اولی انتخابات »تعاونی چاپخانه داران تهران« بود که روز سه شــنبه 24 
تير سال 93 در محل هتل بابا طاهر تهران و با چاشنی تهدید، توهين و 
بداخالقی برگزار شد و دومی روز دوشنبه 30 تير امسال در محل تعاونی 
ناشران و کتاب فروشان تهران و در کمال آرامش و متانت برگزار شد که 

مقایسه این دو انتخابات می تواند برای مخاطبان آنها درس آموز باشد.
انتخابات »تعاونی چاپخانه داران تهران« با حواشی بسياری همراه بود، 
جوســازی رسانه ای، توزیع شــب نامه و توهين و افترا به مدیران، نشر 
اکاذیب و نهایتاً جنجال در مراسم رأی گيری و انصراف گروهی برخی از 

کاندیداها به منظور از حد نصاب رساندن انتخابات.
در مقابل انتخابات تعاونی ناشــران و کتاب فروشــان تهران که انتظار 
می رفت به دليل برخی مشکالت پيش  آمده در ماه های اخير )در حوزه 
واردات کاغذ(، با مشــکالتی روبه رو شــود، در فضایی آرام و به دور از 

هرگونه فضاسازی برگزار شد.
واقعيت این اســت که هر دو گروه خود را منتسب به جریان فرهنگی 
کشور می دانند و انصافاً نيز اینگونه است. اما این تفاوت فاحش در نحوه 
برخورد با یک موضوع صنفی از کجا نشــئت می گيرد؟ آیا مگر نه این 
اســت که عضویت در هر یک از این مسئوليت ها بار سنگين مشغله و 
فعاليت اجرایی را در پی خواهد داشــت و عماًل امکان پرداختن به سایر 
امور شخصی و مدیریتی را از صاحبان مسئوليت خواهد گرفت؟ مگر نه 
این اســت که بنا به اظهار اعضای هيئت مدیره تشکل ها، عضویت در 

این مسئوليت هيچ گونه نفع اقتصادی برایشان ندارد؟ و مگر نه این است 
که تمام تالش این عزیزان برای یاری رساندن به اعضای صنف است؟ 

پس این همه بداخالقی برای چيست؟
به نظر می رســد ریشه یابی این معضل را باید در چگونگی بروز و ظهور 
پدیده ای به نام تماميت خواهی جســت وجو کرد. موضوعی که به دور از 
تمام شعارها و کليشــه های رایج در ادبيات یکسان برخی افراد، نوعی 

اشمئزاز روحی را نيز موجب می شود.
پدیده تماميت خواهی با مدد گرفتن از عقبه فکری و تدارکاتی منسجم، 
درصدد اســتيالی فکری و مدیریتی واحد بر صنفی فرهنگی اســت 
که خوشبختانه با هوشــياری افراد صنفی تاکنون ناکام مانده است، اما 
جای تأسف بســيار است که صنف فرهنگی و فرهيخته چاپ کشور با 
بی اعتنایی به ســابقه دیرین خود، دچار تنش هایی از این دست شده و 
هر از گاهی آبروی صنفی افراد و حتی آبروی این تشکل دیرپای را در 

معرض خدشه قرار می دهد.
به نظر می رسد در این شــرایط نقش پيشکسوتان و موی سپيدان این 
حوزه می تواند به طور جدی و برای هميشــه به این غائله ها پایان دهد. 
صنفی که همه روزه با مشکالت فراوانی دست به گریبان است و سایه 
تهدیدها و تحدیدها را بر سر خود حس می کند، بهتر است از همسایگان 
صنفی خود تبعيت کند و به جای قيل و قال رســانه ای به فکر چاره ای 

برای حل معضالت کوچک و بزرگ خود باشد.
در شرایط حاضر اولویت صنف چاپ رسيدگی به مشکالت صنفی است 

و تاب تحمل این همه مشاجرات صنفی و منازعات بی ثمر را ندارد.

* به گزارش خبرگزاری فارس

نگاهی به دو انتخابات صنفی 
برگـزار شـده در یک هفـته

جای تأسف است که صنف فرهنگی و فرهیخته چاپ کشور با بی اعتنایی به سابقه 
دیرین خود، دچار تنش هایی از این دست شده و هر از گاهی آبروی صنفی افراد و 

حتی آبروی این تشكل دیرپای را در معرض خدشه قرار می دهند.
به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، جالل ذکایی مدیرکل اسبق 
دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیر فعلی گروه ترنج درباره نحوه 
چگونگــی برپایی انتخابات اخیر دو صنف چاپ نظیر تعاونی چاپخانه داران تهران 
و تعاونی ناشــران و کتاب فروشان تهران، یادداشتی نوشته و آن را در اختیار این 

خبـرگزاری قرار داده است که در ذیل از خاطرتان می گذرد:

جـالل ذکایی
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1. مقدمه
نمایشگاه بيســت و هفتم کتاب تهران همچون 
ســال های گذشته در محل مصالی امام خمينی 
در مرکز شهر تهران برگزار شد. در این نمایشگاه 
بخش بين الملل بار دیگر به سمت شمال خيابان 
شهيد بهشــتی انتقال یافت و در چادرهای مقابل 
رواق شــرقی بخش جنوب شــرقی مصال جای 

گرفت.
متأسفانه زیرساخت های مصال با توجه به اهدافی 
که در ســاخت آن مدنظر بوده است به هيچ وجه 
با برگزاری نمایشگاه آن هم در مقياس نمایشگاه 
کتاب تهران ســازگاری ندارد به همين دليل همه 
بخش های درگير، از مسئوالن برگزاری گرفته تا 
غرفه داران و بازدیدکنندگان به خاطر کمبودهای 
موجود و زیرساخت های ضعيف تحت فشار قرار 

می گيرند.
انجمن فرهنگی ناشــران بين المللی برای اولين 
سال مسئوليت کليه امور در بخش بين الملل حتی 
گمرک و درخواست صدور ویزا را به عهده گرفت 
و اميد اســت این تجربه بتواند زمينه ساز اجرای 

قوی تر در سال های بعد باشد.
متأسفانه مشــکالت ناشــی از تحریم ها باعث 
 Pearson ، شــد تا ناشــران بزرگی همچــون
 McGrawHill، Cambridge University
 Press, McMillan، Oxford University
Press  بــا نگرانی از جرائم ســنگين و تهدید 
بانک های طرف قرارداد، فروش کتاب به ایران را 
متوقف نمایند. این ناشران هر یک مجموعه ای از 

ناشران کوچک تر و معروف را تحت پوشش دارند 
و کتاب هایشان در بســياری از مراکز دانشگاهی 
و تحقيقاتی تدریس و اســتفاده  می شود. فقدان 
کتاب های جدید این ناشــران بی شــک تأثيری 
منفی بر کيفيت کتاب های عرضه شده در نمایشگاه 

داشت.  
اگر چه علــت اصلی عدم فروش کتاب توســط 
این ناشــران نگرانی از جرائم سنگين در اثر فشار 
کشورهای غربی و مشــخصاً آمریکا بوده، لکن 
عدم پرداخت مطالبات ناشران برای نمایشگاه های 
بيســت و چهار و بيســت پنجم کتاب تهران نيز 
بی تأثير در این تصميم گيری نبوده است. مسئله ای 
که به هر حال انگيزه ناشران خارجی برای حضور 
در ایران را کاهش داده است. مسئله عدم پرداخت 
مطالبات و یا بــه تعویق افتادن طوالنی مدت آن 
همچنين باعث شده است گروه دیگری از ناشران 
نيز به صورت محدود در نمایشگاه حضور یابند و 
بيم آن می رود که این ناشران نيز به علت فروش 
پایين و دیگر نگرانی ها، انگيزه خود را برای شرکت 
در نمایشگاه های ســال های بعد از دست بدهند. 
اميد است وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هر چه 
زودتر بهانه عدم پرداخت معوقات نمایشــگاه را از 
ناشران خارجی بگيرد و مطالبات مزبور را پرداخت 

نماید. 
عالوه بر مــوارد فوق، افزایــش بی رویه قيمت 
ارز در داخل کشــور ظرف چند سال گذشته و در 
نتيجه افزایش سرسام آور قيمت ریالی کتاب های 
خارجی از یک سو، و تکثير غير مجاز کتاب های 

پر فروش از سوی افست کاران داخلی که صرفاً به 
منافع کوتاه مدت خود می اندیشند، بازار کتاب های 
اورژینال خارجی را به سقوط کشانده است و چنانچه 
این رویه ادامه یابد انگيزه بسيار کمی برای ماندن و 
فعاليت در این بخش باقی خواهد ماند.  تبدیل بدون 
مجوز اینگونه کتاب ها به شکل الکترونيک، و تکثير 

بی رویه آنها نيز این وضعيت را تشدید کرده است.
در بيســت و هفتمين نمایشگاه بين المللی کتاب 
تهران عليرغم همه مشــکالت موجود، انجمن 
ناشران بين المللی تالش کرد تا بخش بين الملل 
با نظم و آرامش برگزار شود و غرفه داران عليرغم 
شرایط سخت نمایشگاه بتوانند بدون تنش، خدماتی 
مناسب و شایســته ارائه دهند و فروشی متناسب 
داشــته باشــند که به حمداهلل طبق ارزیابی های 
صورت گرفته توســط انجمن در نمایشگاه، این 

خواسته تا حدود زیادی برآورده شده است.

2. اقدامات و طراحی های اولیه قبل از شروع 
به کار

در پی برگزاری جلسات هيئت مدیره و صحبت های 
اوليه در خصوص نحوه تقسيم کار، آقای عليرضا 
ربانی برای مدیریــت اجرای بخش بين الملل در 
نمایشــگاه قبول مسئوليت نمود و پایه ریزی یک 
کار تيمی و تشــکيالتی برای نتيجه گيری بهتر 
در نمایشــگاه و انجام به موقع فعاليت ها آغاز شد 
و نهایتاً به تهيه یک چارت تشــکيالتی و پس از 
آن زما ن بنــدی فعاليت ها منجــر گردید. در این 
چارت عالوه بــر بخش مدیریت، دبيرخانه و امور 

گزارش بخش بیـن المـلل از 
بیست و هفتـمین نمایشگاه 
بیـن المـللی کتـاب تهـران

عليرضا ربانی I مدیر اجرایی بخش بين الملل بيست و هفتمين نمایشگاه کتاب تهران
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عمومی، چهار کار گروه زیر پيش بينی و مورد تأیيد 
قرار گرفت.

* کار گروه ثبت نام و مدیریت سالن ها
* کارگروه امور مالی، قراردادها و تدارکات

* کارگروه اطالع رسانی
* کارگروه گمرک و ترخيص بار

پس از تعيين وظایف کارگروه ها، مسئول هر کار 
گروه به پيشنهاد مدیر اجرایی و تأیيد هيئت مدیره 

انجمن تعيين و هر گروه کار خود را آغاز نمود.
تنظيــم آئين نامه انضباطی و مقــررات در بخش 
بين الملل نمایشــگاه از جمله اقداماتی بود که به 
عنــوان یک اولویت مطرح و در دســتور کار قرار 
گرفــت و پس از بحث و تبادل نظر این آئين نامه 
تنظيم گردیــد. در این آئين نامه کــه کليات آن 
بــا توجه به جزوه مقررات نمایشــگاه و ضوابط و 
مقررات مندرج در آن تهيه شــد، ســعی گردید تا 
موارد جزئی تری که رعایت آنها در نمایشــگاه در 
حوزه های مختلفی چــون فروش، قيمت گذاری، 
وقت شناســی، تعهد پرداخت اجــاره غرفه، عدم 
فروش کتاب های تکثير شده خارجی )اصطالحًا 

افست(  و ... پيش بينی شود. 
همچنين مقرر شد که از این پس به منظور پيشبرد 
امور، جلســات هماهنگی کارگروه ها به مدیریت 
مدیر اجرایی برگزار و در مواقع ضروری از اعضای 

هيئت مدیره هم دعوت شود.

3. ثبت نام متقاضیان از داخل و خارج از کشور
کارگروه ثبت نام به مدیریت آقای مهدی عمرانلو 
پــس از به کارگيری چند نفــر از اعضای انجمن 

و خرید خدمت یک نفــر دیگر خارج از مجموعه 
انجمن، کار خود را آغاز نمود و فعاليت هایی به شرح 

زیر را تا پایان نمایشگاه پيش برد.

1-3. بارگذاری اطالعات الزم روی سایت
اطالعات مربــوط به ثبت نام شــامل فرم های 
منــدرج در جــزوه مقــررات نمایشــگاه بــه 
اضافــه آئين نامــه انضباطی و مقــررات بخش 
 بين الملــل پــس از اصالحاتی در ســایت های

و   www.anjomannasheran.com
www.tibf.ir قرار گرفت و کليه متقاضيان ثبت 
نام برای دریافت و تکميل فرم ها به این دو سایت 

رجوع داده شدند. 
همچنين مقررات و آئين نامه انضباطی در این دو 
سایت قرار گرفت و ثبت نام کنندگان موظف شدند 
ضمن تکميل فرم های مربوطه، فرم تعهد الزام به 

رعایت آئين نامه نمایشگاه را نيز امضاء کنند. 

2-3. بررسی مدارک
مدارک دریافتی از متقاضيان که به صورت حضوری 
همراه با چک ضمانت پرداخت اجاره غرفه به دفتر 
انجمن تحویل شــد و یا به صورت ایميل ) برای 
متقاضيان ثبت نام از خارج از کشور( ارسال گردید، 
در کارگروه مربوطه مورد رسيدگی قرار گرفت و در 
صورت کامل بودن مدارک، به متقاضيان تأیيدیه 
ثبت نام داده شــد و  در صــورت نقص مدارک، 
تذکر داده شــد که نســبت به تکميل مدارک در 
مدت زمان خــاص اقدام نمایند. تأیيدیه ثبت نام، 

متراژ درخواستی متقاضی را مستثنی می کرد زیرا 
به علت کمبود فضا، متراژ غرفه درخواستی لزومًا 

قابل واگذاری نبود. 

3-3. هماهنگی برای تعیین محل استقرار 
و متراژ

طی دو جلسه بحث و تبادل نظر با معاونت محترم 
فرهنگی و اجرایی و مدیر محترم اجرایی نمایشگاه، 
محل استقرار ناشران بخش بين الملل مشخص و 
مقرر گردید ناشران در بخش های التين و عربی 
در 6 ســالن با ســایزهای مختلف مستقر شوند. 
درخواست مدیریت اجرایی براساس ميزان تقاضا 
در بخش هــای التين و عربی بــا فرض اینکه 
ثبت نام های نهایی شده  95 درصد کل تقاضا را 
تشکيل می دهد، قریب 11 هزار متر مربع فضای 
مــورد نياز برای غرفه بود کــه در نهایت به علت 
محدودیت های موجــود، متراژی قریب 6 هزار و 
ســيصد متر مربع )فضای سالن( در اختيار بخش 

بين الملل قرار گرفت.
بدیــن ترتيب کارگروه ثبت نام مجبور بود به طور 
متوســط حدود چهل و ســه درصد از فضاهای 
درخواســتی را کاهش دهد تا بتواند جای گذاری 
غرفه ها را آغاز نماید. در جلســه مجمع عمومی 
انجمن کــه بالفاصله پس از تعطيــالت نوروز 
برای تبادل نظر و گرفتن نظر اعضاء در خصوص 
ضوابط جای گذاری غرفه ها تشــکيل شد، غالبًا 
پيشنهاد می کردند غرفه های بزرگ که مخاطبان 
گســترده تری دارند به طور متمرکز در سالن های 
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خاص متمرکز نشوند تا مخاطبان بخش خارجی 
امکان دیدن ســایر غرفه ها را نيز داشته باشند. به 
همين دليــل جای گذاری غرفه ها پس از بحث و 
تبادل نظر در ســتاد بخش بين الملل، به صورت 
ترکيبی از مهندس ســالن، و قرعه کشی صورت 
گرفت. بدین ترتيب که غرفه های درخواســتی بر 
حسب متراژ به سه گروه بزرگ، متوسط و کوچک 
تقسيم شدند. ابتدا غرفه های بزرگ در بخش التين 
از طریق قرعه کشی در سه سالن اختصاص یافته به 
این بخش جای گذاری، و سپس به همين صورت 
برای غرفه های متوسط و کوچک برحسب ظرفيت 

کلی سالن قرعه کشی انجام شد.
در بخش عربی به علت ثبت نام های دیرهنگام و 
خارج از زمان بندی تعيين شده، و از طرفی شرکت 
مستقيم ناشران از کشورهای دیگر، اعمال مقررات 
و زمان بندی را با مشکل مواجه می کرد. به همين 
دليل جای گذاری در بخش عربی با جابه جایی های 
متعــددی همراه بود که امــکان برنامه ریزی را از 
ستاد می گرفت. اميد است این مشکل با همکاری 
ناشران کتاب های عربی که قول همکاری و ثبت 
نام به موقع برای سال های بعد داده اند در سال های 

آینده کاهش یابد. 

4-3. نظارت بر غرفه بندی در سالن ها
از ســوی کار گروه ثبت نام مسئوليت این بخش 
از ابتدا به عهــده جناب آقای عباس ریاحی، یکی 
از اعضای انجمن، گذاشته شد و با پيگيری جدی 
ایشان، کليه غرفه ها در هماهنگی با غرفه دارانی 
که تمایل به غرفه سازی و یا تعبيه انبار و امثال آن 
داشتند، تکميل و به غرفه داران تحویل شد. در این 
راستا، ضوابطی برای تخلف از حریم های تعریف 
شده غرفه ها و جرائم مرتبط با آنها و نيز تبليغات 
در خارج از فضای غرفه در داخل سالن و یا ارتفاع 
باالتر از پانل ها از ســوی ستاد اجرایی تنظيم و به 

کليه غرفه داران اعالم گردید.
با اعمال نظارت در این قسمت، کليه تخلفات رفع و 
یا هزینه های مرتبط با آنها طبق ضوابط و مقررات 

محاسبه و دریافت شد.

و تحویل  5- 3.تعیین مدیران ســالن ها 
غرفه ها

پس از تدوین شــرح وظایف مدیران سالن ها در 
ستاد اجرایی بين الملل نمایشگاه، مدیران سالن ها 
و معاونان آنها توســط کارگروه ثبت نام مشخص 
و پس از چنــد روز آموزش حضوری و تمرین در 
محوطه سالن ها، از دو روز قبل از شروع نمایشگاه 

کار خود را آغاز نمودند. برطرف کردن مشکالت 
احتمالی غرفه داران،  ورود و خروج بار به انبارها، و 
از انبارها به غرفه ها با هماهنگی حراست مدیریت 
ستاد، بررســی کار غرفه داران در حين برگزاری 
نمایشــگاه، گزارش تخلفات احتمالی غرفه داران 
به ستاد بخش بين الملل نمایشگاه، هماهنگی با 
گروه های ارزشــيابی، نظارت بر حضور به موقع 
غرفه داران در سالن، تعامل با ستاد اجرایی و ارائه 
گزارشات روزانه و نظایر آن از جمله فعاليت های 

مدیران سالن ها بوده است.  

4. اطالع رسانی در نمایشگاه و از طریق وب 
سایت

اطالع رســانی از جمله مهمترین اقداماتی بود که 
می توانســت خدمات رسانی مناســبی در اختيار 
مخاطبان نمایشــگاه قبل و در حين نمایشــگاه 
قرار دهد. خوشــبختانه این مهم با تجربه ای که 
انجمن فرهنگی ناشران بين المللی از قبل و پس 
از برگزاری یازده نمایشگاه بين المللی کتاب های 
خارجی در ایران داشــت، صورت مناسبی به خود 
گرفت و کارگروه اطالع رســانی از همان ابتدای 

شروع کار ثبت نام، با جدیت آغاز به کار کرد.
باال بردن ســطح کيفی اطالع رسانی، راهنمایی 
مطلــوب مخاطبان نمایشــگاه قبــل و در حين 
نمایشگاه، افزایش دادن آگاهی مخاطبان بخش 
بين الملل از منابع عرضه شــده در نمایشــگاه، و 
کنترل و هدایت فعاليت غرفه داران در بيســت و 
هفتمين نمایشگاه بين المللی کتاب تهران اهداف 

اصلی این کارگروه را تشکيل می داد.
کارگروه اطالع رســانی فعاليت هــای خود را در 

قالب های زیر دنبال نمود.

1-4. کنترل و نظارت بر ســایت انجمن 
فرهنگی ناشران بین المللی و بهره گیری از 

سایت نمایشگاه
به عنوان اولين قدم در تأمين ابزارهای مناسب و الزم 
و تبليغات مؤثر، سایت انجمن به عنوان مرجعی قابل 
اطمينان برای کنترل اطالعات مورد استفاده قرار 
گرفت تا ارتباط الزم و سریعی با مخاطبان برقرار 
نماید. در کنار ســایت انجمن و با توجه به اینکه 
مراجعاتی به سایت نمایشگاه )tibf.ir( وجود داشت، 
هماهنگی الزم با مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی 
هم انجام شــد تا اطالعات الزم خصوصاً در مورد 
ثبت نام، روی سایت نمایشگاه نيز بارگذاری شود 
و اخبار مهم از طریق این سایت نيز منتشر گردد. 
اهم فعاليت های انجام شده در این ارتباط به شرح 

زیر است :
* اعالم تشکيل کارگروه های بخش بين الملل، و 

سازمانی که قرار بود این مهم را به پيش ببرد.
* درج اخبــار روزانه در مواردی که می توانســت 
در بخــش بين الملــل کاربرد داشــته باشــد و 
 شــرکت کنندگان و مخاطبــان در این بخش را 

تحت تأثير قراردهد.
* اطالع رسانی در خصوص آئين نامه های اجرایی، 
قوانين و مقررات به شرکت در نمایشگاه، ضوابط 

ثبت نام، فرم های ثبت نام، ویزا و غيره.
* طرح اطالعات و اعالميه هایی که از سوی ستاد 
مرکزی نمایشگاه اعالم می شد و به نحوی مرتبط 

با بخش خارجی بود. 
اگرچه به علت کمبود وقت، و نيز آشنایی مختصر 
برخی از شــرکت کنندگان خصوصــاً در بخش 
عربــی، فرآیند ثبت نام به طور کاماًل هوشــمند 
طراحی نگردید و اتوماسيون باالیی در این ارتباط 
 PDF به کار گرفته نشــد، اما با طراحی فرم های
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قابل تکميل، و ارســال الکترونيکی این فرم ها به 
متقاضيان شرکت در نمایشگاه، سعی شد ترتيبی 
داده شود تا امکان اتوماسيون بيشتر برای سال های 
بعد در این بخش فراهم گردد و از شيو ه های سنتی 
کــه عمدتاً وقت گير بوده و امکان نظارت دقيق و 
قوی را در بازه های زمانی کوتاه نظير نمایشــگاه 

نمی دهد پرهيز گردد.

2-4. اطالع رسانی کتاب های عرضه شده 
در نمایشگاه 

با توجه به برگزاری یازده دوره نمایشگاه تخصصی 
کتب کاربردی و دانشگاهی که همه ساله در آبان 
ماه توسط انجمن فرهنگی ناشــران بين المللی 
برگزار می شود و سایت انجمن با عرضه عناوین 
زیــاد و جدید در موضوعات مختلف نقش کليدی 
در این رابطه دارد، این سایت مرجع مورد اطمينانی 
برای دانشگاه ها و مراکز پژوهش کشور محسوب 
می شــود. به همين دليل، بســياری از مخاطبان 
نمایشــگاه، سایت انجمن ناشــران بين المللی را 
برای جســتجوی کتاب های مورد عالقه و دانلود 

اطالعات کتاب مورد بهره برداری قرار می دهد.
در این ســایت کتاب های کليه ناشران و موزعان 
شرکت کننده در نمایشگاه پس از نهایی شدن ثبت 
نام آنها، بایستی طبق یک فرمت استاندارد در سایت 
بارگذاری شوند به نحوی که مخاطبان بتوانند کليه 
کتاب های موجود در نمایشگاه را مورد جستجو و 
یا دانلود قراردهند. این امکان در نمایشگاه 27 برای 
کليه شرکت کنندگان )عضو انجمن یا غير عضو( 
وجود داشت. البته غير اعضای انجمن می بایست 
با دادن تعهد کتبــی مبنی بر عدم توليد کاتالوگ 
چاپی ليســت کتاب های خود را آپلود می کردند و 
در صورت ندادن چنين تعهدی نسبت به پرداخت 

هزینه برای چنين بارگذاری اقدام می کردند. 
بدین ترتيب از تاریخ 20 اســفند 1392 بارگذاری 
کتاب ها در سایت آغاز شد و ظرف یک هفته بيش 
از 60 هــزار عنوان کتاب التيــن و 6 هزار عنوان 
عربی در سایت بارگذاری شــد و در این مورد به 
شرکت کنندگان ثبت نام شده و مخاطبانی که از 

آنها اطالعاتی در دست بود اطالع رسانی شد.
این مســئله بدان معناســت کــه عالقمندان به 
کتاب هــای خارجی، قبل از شــروع ســال 93 
می توانستند بيش از 50 درصد از کتاب های قابل 

عرضه درنمایشگاه را مورد بررسی قراردهند.
از تاریــخ 16 فروردین ماه یعنی بالفاصله پس از 
پایان تعطيالت نوروز، در مدت 3 روز قریب 40 هزار 
عنوان دیگر نيز در سایت بارگذاری گردید و تعداد 

عناوین آپلود شــده از مرز یک 100 هزار گذشت. 
بازدید از سایت نيز از همان تاریخ و با نزدیک شدن 
به زمان برگزاری نمایشگاه مرتباً رو به افزایش بود 
به نحوی که پــس از 10 روز از این تاریخ، ميزان 
بازدید از ســایت انجمن پنج برابــر گردید. آمار و 
ارقام نشان می دهد در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشــته، مراجعه و بازدید از سایت انجمن به طور 

ميانگين 68 درصد رشد داشته است.  
به منظور تجزیــه و تحليل دقيق تر آمار بازدید از 
سایت برای جستجو و دانلود کتاب های خارجی، 
آمار بازدیدهای روزانه مورد بررســی قرار گرفت 
 که عمدتاً از 14 تا 1000 درصد افزایش را نشــان 

می دهد.

3-4 ارائه نرم افزار تولید کاتالوگ دیجیتال
کارگــروه اطالع رســانی و تبليغــات در اجرای 
سياست های کلی مدیریت انجمن مبنی بر تشویق 
اعضاء به استفاده از کاتالوگ دیجيتال به جای نوع 
چاپی که با توجه به مشکالت تحریم، کمبود کاغذ 
و صرفه جویی در هزینه ها صورت گرفت، نرم افزار 
توليــد کاتالوگ دیجيتال را تهيه، و در اختيار کليه 
شــرکت کنندگان قرار داد. این نرم افزار می تواند 
با دریافت ليســت کتاب ها و موضوعات مربوطه 
طبق فرمت خاص، خروجی بســيار مفيد و قابل 
استفاده ای برای مخاطبان توليد نماید به نحوی که 
مراکز و مؤسسات و نيز افراد بتوانند انواع جستجوها 
را داشته باشند و پرینت عناوین مورد نياز را بگيرند 
و یا ليســت های مورد عالقه خــو را ذخيره و در 
مــوارد لزوم بازیابی نمایند. کليه اعضای انجمن و 
برخی از غير اعضاء از این نرم افزار استفاده کرده و 
کاتالوگ های دیجيتال توليد کردند که صرفه جویی 
زیادی در مصرف کاغذ و هزینه های پستی می کند 
و امکان هر گونه جستجو در کتاب ها را به راحتی 

به مخاطب می دهد.
به عقيده کارگروه اطالع رسانی، این شيوه با توجه 
به پيشرفت روز افزون کار در محيط های مجازی 
نيازمند اصالحاتی است که باید در آینده بررسی و 
مورد اســتفاده قرار گيرد. در عين حال کليت این 
حرکــت در جهت کاهش مصرف کاغذ و ســایر 

هزینه های مرتبط، شدیداً توصيه می شود.

4-4. جمع آوری و ساخت بانک اطالعاتی 
جامع بخش بین الملل

با هدف ایجاد یک بانک اطالعاتی کامل از کتب 
عرضه شده در بخش بين الملل،  اطالعات مربوط 
به کتاب های کليه ناشران جمع آوری گردید و قبل 

از شروع کار نمایشگاه این کار گروه اطالعات بيش 
از یکصد و پنجاه و یک هزار عنوان در بخش های 
عربی و التين را جمع آوری نمود. بخشــی از این 
اطالعات مربوط بــه کتاب های عربی بود که به 

موقع روی سایت نمایشگاه بارگزاری نشده بود.
اجمااًل در خصــوص ترکيب این بانک اطالعاتی 

می توان به موارد زیر اشاره کرد.
• کتب التين شامل زبان های انگليسی، آلمانی، 

عنوان  122645 فرانسه، اسپانيایی و ... 
عنوان  28930 • کتب عربی 

53 • مجموع کارگزاران در بخش التين 
89 • مجموع کارگزاران در بخش عربی 

• مجموع کشــورهای عربی که کتاب های آنها 
10 عرضه شد   

• مجموع کشــورهای التين که کتاب های آنها 
عرضه شد                                   40

• مجموع ناشــران عــرب که از آنهــا کتاب در 
نمایشگاه عرضه شد                      150

• مجمــوع ناشــران التين که از آنهــا کتاب در 
نمایشگاه عرضه شد                      450

 
تمرکز عمده  موضوعــی در حوزه مربوط به علوم 

انسانی است.  
دسته بندی موضوعی کتب التين به شرح زیر است:

عنوان  12089 • هنر  
عنوان  17816 • علوم پایه  
عنوان  17806 • فنی و مهندسی  
عنوان  1292 • مرجع  
عنوان  22384 • پزشکی  

از مزایای بانک اطالعات جامع می توان به موارد 
زیر اشاره کرد.

• ایجاد فرمت استاندارد و واحد برای کليۀ کتاب ها
• یکسان سازی بانک اطالعات از مجموع اطالعات 

دریافت شده
• امــکان  طبقه بندی اطالعات بر حســب اقالم 
مختلف اطالعاتی نظيــر موضوع، مؤلف، عنوان، 

شماره ثبت کتاب و ...
• بررسی نرم افزاری صحت سنجی اطالعات نظير 

ISBN سال انتشار، ادیشن، معتبر بودن
• امکان اخذ گزارشات مقایسه ای و آماری دقيق

• امکان هر گونه جستجو به صورت ساده، ترکيبی 
و پيشرفته توسط مخاطبان نمایشگاه

• امکان دانلود کردن اطالعات به صورت موضوعی 
در قالب فایل اکسل به منظور مقایسه قيمت ها و 

غيره
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5-4. عالمت گذاری و تعیین آدرس غرفه ها
یکــی از فعاليت های شــاخص ایــن کارگروه، 
شماره گذاری ماتریســی غرفه ها بود. در گذشته 
این کار به شکلی مبهم انجام می شد و مراجعان را 
دچار سردرگمی می کرد. درنمایشگاه بيست و هفتم 
این کارگروه با همکاری کارگروه ثبت نام، ضمن 
ارائه نظرات فنی خود، نقشه ای سه بعدی از محل 
غرفه های بخش بين الملل تهيه کرد و غرفه ها به 
شکل ماتریسی )ترکيبی از حروف و اعداد انگليسی( 

شماره گذاری شدند.
اطالع رسانی به شــرکت کنندگان در مورد محل 
غرفه خود از طریق وب سایت انجمن و ایميل به 
طور همزمان انجام شــد. نکته قابل توجه آن که 
آدرس های مربوطه، 30 فروردین ماه یعنی 10 روز 
مانده به آغاز نمایشگاه، نهایی و اطالع رسانی گردید 
که در مقایسه با سال های قبل، به مراتب سریع تر 
و منظم تر صورت گرفت. این امر موجب شــد که 
غرفه داران فرصت کافی برای اعالم آدرس غرفه 

خود به مخاطبان را داشته باشند.

6-4. اطالع رسانی 
با شــروع به کار نمایشــگاه بيست و هفتم کتاب 
تهران، فعاليت هــای کارگروه اطالع رســانی و 
تبليغات وارد فاز متفاوتی شد. اهم این فعاليت ها در 

سه بخش انجام گرفت.
• اطالع رســانی در محوطه نمایشــگاه و 

سالن ها از طریق کیوسک های ثابت
این کار از طریق کيوســک های اطالع رسانی در 
محوطه نمایشگاه و نيز در داخل سالن ها صورت 
بين الملل  بخــش  بازدیدکنندگان  می گرفــت. 
می توانستند از کيوســک های اطالع رسانی که 
در ســالن ها و نيز فضای باز بيرونی برپا شــده 
بود، جســتجوهای مورد نياز خــود را انجام دهند 
و ســؤاالت خود را بپرســند. نتيجه جستجوهای 
مورد نظر مخاطبان به دو شــيوه پرینت در محل 
کيوسک و بلوتوث قابل ارائه به ایشان بود که غالبًا 
از شيوه ارسال به طریقه بلوتوث استقبال می شد. 
در مقایســه های اجمالی، تعداد جســتجوهایی 
که نتيجه آن چاپ شــده است 72 مورد، و تعداد 
جستجوهایی که نتيجه آن بلوتوث شده است 134 
مورد بوده است. برای بسياری از مخاطبان دریافت 

اطالعات شفاهی کفایت می کرد. 
تعداد کل جســتجوهای انجام شــده در بخش 
بين الملل درنمایشــگاه 6 هــزار و صد و نود و نه 
مورد اســت که ســهم التين 3 هزار و هفتصد و 
بيست مورد و ســهم عربی 2 هزار و چهار صد و 

هفتاد و نه مورد بوده است. 

• اطالع رسانی سیار
یکی دیگر از شــيوه های اطالع رســانی در طول 
مدت برگزاری نمایشگاه استفاده از نيروهای سيار 
در ســالن ها بود که با در دست داشتن تبلت و نرم 
افزار تحــت اندروید مردم را راهنمایی می کردند و 
اطالعات مربوط به غرفه ها و کتاب ها را در اختيار 
آنها می گذاشتند. این افراد از لباس های متحدالشکل 
که پشت آنها نوشته شده بود » از من بپرس«  به 

اطالع رسانی به مردم مبادرت می کردند.
طبق آمار به دســت آمده 2 هزار و چهل و ســه 
مورد درخواست جستجوی کتاب توسط نيروهای 
اطالع رسانی سيار پاسخ داده شده است که در نوع 
خود رقم قابل توجهی است. به عبارتی بيش از 30 
درصد کل ســؤاالت از عوامل سيار پرسيده شده 
است. نيروهای سيار در راهنمایی شفاهی و سریع 

مخاطبان نيز نقش مؤثری داشته اند. 
• نصب عالئم و جهت نمایی در سالن ها

متناسب با شماره گذاری غرفه ها، ردیف غرفه ها 
با حروف انگليســی نام گذاری شد تا مخاطبان در 
یافتن غرفه های مورد نظر خود راحت تر عمل کنند 
و سردرگم نشــوند.  بدین ترتيب، حرف مرتبط با 
هر ردیــف در باال و با حروف بزرگ نصب گردید.  
همچنين در داخل هر سالن تابلوهایی نصب گردید 
که شماره سالن، جهت حرکت برای دسترسی به 
بانک، ستاد اجرایی، کيوسک های اطالع رسانی و 

سایر سالن ها را مشخص می کرد. 

5. امور مالی، قراردادها و تدارکات
یکی از فعاليت های مهمی که می توانست موتور 

محرکه بخش های دیگر باشد، این بخش بود.
امــور مالی قراردادها و تــدارکات نياز بخش های 
دیگر را در ارتباط بــا پرداخت هزینه های جاری، 
قراردادهــای خدماتــی و نيز تعامل با مؤسســه 
نمایشــگاه های فرهنگی و اتحادیه آشــنا برای 
دریافــت وجوه مورد نيــاز در بخش های مختلف 
تأمين نمود. همچنين در این بخش، نيازهای ستاد 
اجرایی نمایشگاه به امکانات و تجهيزات مورد نياز از 
طریق این کارگروه مرتفع می شد. اهم فعاليت ها در 
این بخش را می  توان به صورت زیر خالصه نمود:

1-5 دریافت وجوه ضمانت پرداخت اجاره 
غرفه

در هنگام ثبت نام شــرکت کنندگان در نمایشگاه، 
غرفه دارانــی که در ایران ســاکن بوده و ثبت نام 
می کردند، طبق مقررات بخش بين الملل بایستی 
به مبلغ دو برابر اجاره غرفه چک ضمانت تحویل 
انجمن فرهنگی ناشــران می دادند. این چک ها 
جهت حسن اجرای کار و تسویه حساب های نهایی 

نزد انجمن باقی می ماند تا پس از پایان نمایشگاه 
با ایشــان مســترد گردد. از جمله مهمترین این 
تسویه حساب ها، پرداخت اجاره غرفه به مؤسسه 

نمایشگاه های فرهنگی بود.
در خصوص کسانی که از خارج ثبت نام می کردند 
در هنــگام تحویل بار از انبار گمرک به ایشــان، 
بایستی تسویه حســاب صورت می گرفت و امور 
مالی ضمن طراحی و چاپ فرم های الزم، و پس 
از تسویه حســاب واگذاری غرفه را بالمانع اعالم 

می کرد. 

2-5. پرداخــت هزینه هــای بخش های 
مختلف در چارچوب ضوابط تعیین شده

هزینه هایی که قبل و در طول نمایشــگاه توسط 
امور مالی و با تأیيد مسئول اجرایی ستاد بين الملل 
نمایشگاه پرداخت می شــد، موارد مختلفی چون 
خرید تجهيزات، پرداخت هزینه های جاری ستاد، 
پرداخت حقوق پرسنل و غيره را شامل می شد. در 
این ارتباط، در موارد ضروری استعالم قيمت نيز در 

برنامه این کارگروه گنجانده شده بود.

3-5. پیگیری امور مربوط به دریافت اقساط 
قرارداد برگزاری بخش بین الملل

در قراردادی که مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی با 
اتحادیه آشنا منعقد نموده بود، هر یک از تشکل ها 
پيگير اقساط دریافتی در موعد مقرر بودند. اگر چه 
پرداخت اولين وجوه عماًل چندین روز پس از شروع 
نمایشگاه صورت گرفت و عماًل برخی از تشکل ها 
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را در تنگنا قــرارداد، به هر صورت اجرای کار را با 
اشکال جدی مواجه نکرد. اميد است در سال های 
آینده مسئله عقد قرارداد به موقع انجام شود تا هر 
تشکل تکليف خود را در ميزان هزینه ها بداند، از 
پشــتوانه مالی الزم برخوردار باشد، و روزهای پر 

استرسی را تجربه نکند. 
در عين حال بخش بين الملــل با توجه به اضافه 
شــدن فعاليت هایی چون گمــرک و ترخيص، 
اطالع رســانی فراگير و در خواســت ویزا که در 
قرارداد سال قبل پيش بينی نشده بود، نياز به وجوه 
اضافه تری داشت که مقرر شد این وجوه در قالب 
ارائه صورتحساب های مرتبط با این فعاليت ها به 
عالوه حق مدیریت، به طور جداگانه و مستقيماً از 
مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی دریافت گردد که 
متأسفانه بوروکراسی حاکم بر بخش مالی مؤسسه 
مانع از پرداخت به موقع این وجوه به انجمن گردید 
و این مشکل تا زمان تهيه این گزارش حل نشده 

باقی مانده است.

4-5 تأمین امكانات و تجهیزات مورد نیاز 
ستاد نمایشگاه

تدارک امکانات و تجهيزاتی نظير ميز و صندلی، 
کامپيوتر، پنکه، آبسردکن، یخچال، لوازم دفتری، 
لــوازم التحریر و امثال آن کــه از نيازهای اوليه 
استقرار ستاد بخش بين الملل نمایشگاه بود توسط 
این واحد خریداری و مورد اســتفاده ســتاد قرار 

گرفت.

6. گمرک و ترخیص بار
این بخش اگر چه به مواردی نظير مکاتبات دولتی 
با گمرک ایران و احياناً تســویه حساب های مالی 
وزارت ارشاد با این گمرک مرتبط می شد و به نظر 
می رسيد قاعدتاً بایستی توسط بخش دولتی اجرا 
شود، توســط کارگروه گمرک و ترخيص برعهده 
گرفته شــد و خوشبختانه با مســاعدت مدیریت 
محترم بخش بين الملــل کار ترخيص به خوبی 
انجام شــد. در این کارگــروه اقدامات زیر صورت 

گرفت.

1-6. تعیین پیمانكار و عقد قرارداد
بر اساس تجارب موجود در انجمن فرهنگی ناشران 
بين المللــی، چارچوب کلی قــرارداد آماده و طی 
مذاکره با چند پيمانکار برای انجام مراحل گمرکی 
و ترخيص، یک پيمانکار انتخاب و قرارداد به امضاء 

رسيد.

2-6. اطالع رسانی پیگیری برای جمع آوری 
مدارک حمل

اطالع رسانی به شرکت کنندگان که ثبت نام کرده 
بودند از طریــق ایميل و فکس و یا اطالع تلفنی 

انجام شد.
پيمانکار به آنها معرفی گردید و مقرر شــد اسناد و 
مدارک حمل شــامل بارنامه و سایر مدارک حمل 
نظير صورتحســاب و پکينگ ليست تهيه و برای 
طی مراحل گمرکــی در اختيار ترخيص کار قرار 
گيرد. کشــور مبداء، وسيله حمل و گمرک مقصد 

از جمله اطالعات ضروری بود که بایستی همراه با 
مدارک حمل در اختيار ترخيص کار قرار می گرفت.

3-6. هماهنگی و تدوین ضوابط در نحوه و 
زمان تحویل کتاب

کارگروه گمرک و ترخيص بــار در هماهنگی با 
کارگروه ثبت نام و نيز امور مالی، الزم بود ضوابطی 
را تدوین نماید تا ضمن تسویه حساب هر ناشر برای 
ترخيص بار با امور مالی مؤسســه نمایشگاه های 
فرهنگی، اجاره غرفه نيز پرداخت شود و سپس بار 
تحویل کردد. در عين حال مسئله خروج بار گمرک 
و ورود به سالن های نمایش مستلزم هماهنگی با 
مدیریت سالن ها و حراست مجموعه بود که این 
امور به طور منظم صــورت گرفت و بارهای وارد 
شده قبل از شروع نمایشگاه به غرفه داران تحویل 

گردید. 

4-6. انجــام مراحل گمرکی برای مرجوع 
نمودن بارها و تخلیه انبار

با توجه به اینکه همه ســاله بخشی از کتاب های 
وارد شده به فروش نمی رود و پس از طی مراحل 
گمرکی به مبداء مرجــوع می گردد، پس از پایان 
نمایشگاه و مشــخص شدن بارهای باقيمانده ای 
که ناشران و موزعان تمایل به برگرداندن آنها به 
کشور مبداء داشتند، امور مربوط به مرجوع نمودن 
بارها آغاز شد. در این فرآیند تهيه پکينگ ليست 
از بارهای باقيمانده و آماده کردن اسناد مربوطه و 
نيز هماهنگی های الزم با گمرک صورت گرفت 
و با انجام عمليات مزبور و مشخص شدن مقاصد 
کتاب هــای مرجوعی، یک هفته پــس از پایان 
نمایشگاه کتاب های مزبور از محل مصال بارگيری 

و به سمت مقصد حرکت کرد. 

7. امور عمومی و دبیرخانه
به منظــور هماهنگی و ایجاد امکان ثبت و ضبط 
مکاتبات و مراســالت و نيز خدمات جانبی که هر 
یک از کارگروه ها به آن نياز داشتند، امور عمومی 
و دبيرخانه ســتاد در محل سالن 6B مستقر و با 
به خدمت گرفتن پرســنل در حوزه های مختلف 
به خدمات رسانی مشغول شدند. اهم فعاليت های 

انجام شده توسط این کار گروه به شرح زیر است:

1-7. تایپ کلیه مكاتبات و مراســالت و 
گزارشات

با توجــه به ضــرورت مکاتبات روزانه با ســتاد 
مرکزی نمایشــگاه و مدیریت بخش بين الملل و 
نيز گزارشــات نوبه ای که بایستی آماده می شد، 
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دبيرخانه از سه روز قبل از شروع نمایشگاه تا یک 
روز پس از نمایشگاه در محل ستاد اجرایی بخش 
بين الملل مستقر بود و خدمات الزم را انجام می داد 
این ستاد قبل از استقرار در محل نمایشگاه در دفتر 
انجمن فرهنگی ناشران بين المللی این امور را دنبال 

می نمود.

2-7 . تنظیم گزارشات روزانه فعالیت ها
دبيرخانه هــر روز وقایع روز را در رابطه با کارهای 
مختلف نظير فعاليت گروه های ارزشــيابی، امور 
اطالع رسانی، شکایات رســيده، تخلفات و امثال 
آن تنظيم و آنها را در قالب گزارش روزانه به طور 
خالصه به مدیریت بخش بين الملل نمایشگاه در 

ستاد بين الملل  گزارش می نمود.

3-7. تایپ و بایگانی نامه ها و گزارشات 
موارد متعددی از مراجعات وجود داشت که تایپ و 
بایگانی سوابق آنها ضروری بود. نامه های صادره 
و وارده به ســتاد، درخواســت های کارگروه های 
مختلف، صورت هزینه ها، ليست کتاب های غير 
مجاز که توســط گروه های ارزشيابی جمع آوری 
شده بود، شکایات رسيده به ستاد، وضعيت ویزای 
ناشــران، وضعيت ثبت نام ها و پرونده هریک از 
غرفه داران و موارد زیاد دیگری از این قســم کار 

این بخش را تشکيل می داد.

4-7 . نظارت بر امور سالن ها
نظارت بر کار مدیر سالن ها در بخش های عربی و 
التين )6 سالن( توسط مسئول گروه عمومی انجام 
می شد. رسيدگی به درخواســت های مدیران و 
مشکالتی که در سالن ها به وجود می آمد به امور 
عمومــی گزارش و مورد پيگيری قرار می گرفت. 
مواردی نظير اشکال در دستگاه های کارت خوان، 
خروج وســایل و بار از انبار در طول نمایشــگاه، 
تخلفــات و نظایــر آن از جمله این مــوارد بود. 
همچنين نظارت بر کارهای عمومی نظير نظافت 
سالن ها، حضور به موقع غرفه داران، رعایت نظم 
و انضباط در سالن ها و نظایر آن از جمله کارهای 

این گروه بوده است.

5-7 لیســت بــرداری و تحویل و تحول 
کتاب های غیر مجاز

گروه های ارزشــيابی کتاب هــا در بخش های 
التيــن و عربــی در هماهنگی با ســتاد اجرایی 
بخش بين الملل امسال کار قابل تحسينی انجام 
دادند. کتاب های غيرمجاز شناسایی و جمع آوری 
گردید و ليست کتاب های مزبور توسط عوامل امور 

عمومی تهيه، کتاب ها از غرفه ها جمع آوری، و به 
ستاد اجرایی تحویل گردید. بخشی از این کتاب ها 
تا پایان نمایشگاه در ستاد نگهداری، و در روز پایانی 
نمایشگاه در مقابل تعهد کتبی غرفه دار مبنی بر عدم 
عرضۀ کتاب های مزبور در نمایشگاه های بعدی، به 
آنها مسترد گردید. بخش دیگری از کتاب ها پس از 
کدگذاری خاص به نحوی که صاحب آن مشخص 
باشد، جهت تفکيک آنها در پایان نمایشگاه به غرفۀ 
ویژه ای که از سوی مدیریت محترم بين الملل در 
نزدیکی ســتاد مرکزی پيش بينی شده بود برای 
بازدید مسئولين، منتقل گردید. کتاب های مزبور در 
پایان نمایشــگاه به انبار متعلق به یکی از ناشران 
عضو انجمن انتقال یافت و پس از تفکيک در مقابل 

اخذ تعهد، در اختيار صاحبان آنها قرار گرفت.  

6-7.  تأمین رفاه پرســنل ستاد در طول 
نمایشگاه

گــروه عمومی از جمله اقدامــات دیگری که در 
طول نمایشگاه انجام داد، رسيدگی به امور رفاهی، 
شمارش و تأمين غذای روزانه و پذیرایی از پرسنل 
ســتاد، پذیرایی در جلسات برگزار شده در ستاد و 
نيز مهمانانــی بود که برای دیدار یا تبادل نظر به 

ستاد می آمدند.

8- مدیریت ستاد اجرایی بخش بین الملل
مدیریت ستاد از مدیر اجرایی و مدیران کارگروه ها 
تشکيل می شد که قبل از نمایشگاه برای تنظيم 
اهداف، برنامه ریزی، تنظيم راهکارها برای اجرای 
هر چه بهتر امور اجرایی در نمایشــگاه جلســات 
منظمی برگــزار کردند. این مدیریــت در طول 
نمایشگاه نيز ضمن نظارت بر حسن اجرای امور، 
ارتباط تنگاتنگ و مســتمری با ســتاد مرکزی 
نمایشگاه داشــت تا بتواند برگزاری این بخش از 

نمایشگاه را به بهترین صورت سامان بخشد.
اهم فعاليت های انجام شده توسط مدیریت اجرایی 

بخش بين الملل به شرح زیر است :

برای  مناسب  تشكیالت  پیش بینی   .8-1
اجرای برنامه ها

نظر به واگــذاری کل فعاليت های اجرایی بخش 
بين الملل به انجمن فرهنگی ناشران بين المللی و 
پس از اطــالع از کم و کيف کارها، هيئت مدیره 
انجمن مدیریت اجرایی این بخش را تعيين نمود. 
مدیر اجرایی پس از آن طی جلســاتی در حضور 
هيئت مدیره پيشنهاد و تشــکيل کارگروه هایی 
به منظور پيشــبرد اهــداف و برنامه ها در بخش 

بين الملل را پيشنهاد و نهایی نمود. 

بر این اساس، عالوه بر حوزه مدیریت اجرایی و یک 
گروه دبيرخانه و امور عمومی که زیر نظر مدیریت 
اجرایی فعاليت می کرد، چهار کارگروه برای انجام 
امور اجرایی نمایشگاه در بخش بين الملل تشکيل 

گردید.
2-8. تنظیم دستورالعمل ها و فرم های الزم

ضوابط و شــرایط ثبت نام و شرکت در نمایشگاه 
از جمله اموری بود که در بدو امر بایســتی به آن 
رسيدگی، و تنظيم می شد. این ضوابط با همکاری 
گروه ثبت نام تنظيم و کليه شرکت کنندگان موظف 
به مطالعه و امضای آن شدند. همچنين مقرر گردید 
کليه شرکت کنندگانی که از ایران ثبت نام می کنند 
چک ضمانت پرداخت به ميزان دو برابر اجاره غرفه 
درخواســتی به انجمن بدهند و متقاضيانی که از 
خارج درخواســت ثبت نام داشتند در موقع حمل 
بارشــان از انبار مرکزی گمرک به سالن اقدام به 

تسویه حساب غرفه بنمایند.
عــالوه بــر ایــن، راهکارهایــی بــرای صدور 
صورتحســاب ها، فرم های مربــوط به تعهدات 
مختلف، قراردادها و نظایر آن در بخش مورد تجزیه 

و تحليل قرار گرفت و تنظيم گردید. 

3-8. تعامل و هماهنگی با ســتاد اجرایی 
نمایشگاه

به منظور هماهنگــی در اجرای برنامه ها، برپایی 
سالن ها، مســائل مربوط به حراست، غرفه های 
اطالع رســانی، پيگيری امــور قراردادها و دیگر 
مواردی از این قســم، ضرورت تماس مستمر با 
معاونت محتــرم اجرایی و فرهنگی، مدیر محترم 
اجرایی و مدیر محترم بين الملل نمایشگاه وجود 
داشــت و تا قبل از شروع نمایشگاه این تماس ها 

و ارتباطات گاهی به چند مورد در روز می رسيد.
نتيجه این تعامل ها طبعاً حل نمودن مشــکالتی 
نظير امور مخابراتــی، امور برق، امور غرفه بندی، 
امکانات فضاهای ویژه برای اطالع رسانی محيطی 
و پيگيری امور قراردادها بود که موجب تسهيل در 

اجرای این امور گردید.

ارزشــیابی  گروه های  با  هماهنگی   .8-4
کتاب ها

کتاب هــا در دو بخش عربی و التين با همکاری 
و مساعدت سه گروه در سالن های عربی و التين 
که از سوی مدیریت محترم بين الملل معرفی شده 
بودند مورد ارزشيابی دقيق قرار گرفت و از روز اول 
این ارزشيابی آغاز شد. در طی مدت چند روز کليه 
کتاب هایی که غير مجاز برای عرضه در نمایشگاه 
تشخيص داده شــد جمع آوری و به ستاد اجرایی 
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منتقل گردید. در هميــن حال از مدیران غرفه ها 
خواسته شد تا آنها خود نيز بررسی دقيق تری روی 
کتاب هایشان انجام دهند و هر آنچه را تشخيص 
می دهند که نباید عرضه شــود، به ستاد اجرایی 

بخش بين الملل تحویل دهند.
تعامــل مناســبی که بــا گروه های ارزشــيابی 
وجود داشــت موجب گردید تا ایــن کار با آرامش 
و همکاری خــوب غرفه ها که تجربيات تلخی از 
انجام این کار در سال های قبل داشتند انجام شود و 
موجب گردد تا کتاب های جمع آوری شده در پایان 
نمایشگاه با اخذ تعهد مبنی بر عدم نمایش و فروش 
این کتاب ها در نمایشگاه های بعدی به صاحبان 

آنها باز پس داده شود.

5 -8 . ارزیابی وضعیت تراکم غرفه ها
نظر به محدودیت فضا که همه ســاله در بخش 
بين الملل نمایشــگاه وجود دارد یکی از مشکالت 
آنســت که هيچگاه متراژ درخواســتی ناشران و 
غرفه داران طبق درخواست آنها در اختيارشان قرار 
نمی گيرد. همان گونه که قباًل توضيح داده شــد، 
کارگروه ثبت نام در نمایشــگاه بيست و هفتم نيز 
اجباراً به طور متوســط قریــب 43 درصد از متراژ 
غرفه ها را کاهش داد تا بتواند نسبت به جای گذاری 
غرفه ها اقدام نماید. این کار بدان معنی نبود که از 
متراژ درخواستی غرفه 43 درصد کم کند. از تعدادی 
درخواست بيش از 43 درصد و برخی دیگر کمتر از 
آن کسر گردید. مالک اصلی عمل در این ارتباط، 

در وحله اول تعداد عناوین بارگذاری شــده شرکت 
کنندگان روی ســایت انجمن و اگر چنين اقدامی 
صورت نگرفته بود، رجوع به متراژ دریافتی ســال 

قبل بود. 
به منظور داشــتن اطالعاتی دقيق تر از وضعيت 
غرفه های موزعين در نمایشــگاه بيست و هفتم 
کتاب تهران و استفاده از این ارزیابی برای سال های 
بعد، فرمی جهت ارزیابی تراکم غرفه ها تهيه شد.  

تکميل این فرم می توانســت برآورد دقيق تری از 
نياز واقعی غرفــه داران که بعضاً غرفه های بزرگ 
و بی تناسب با نياز خود درخواست می کنند بدست 
بدهد. این فرم توسط سه نفر کارشناسان با تجربه و 
مراجعه حضوری به هر غرفه، شمارش کتاب های 
آنها و ارزیابی وضعيت تراکم قفسه ها و غيره مورد 
بررسی قرار گرفت و فيلم و عکس آن نيز تهيه گردید. 
اطالعات مزبور می تواند راهنمای بســيار مناسبی 
برای تشــخيص ميزان فضای مورد نياز هر غرفه 
برای سال بعد باشد زیرا بعضی از غرفه داران فضایی 
به مراتب بيش از نياز واقعی خود درخواست می کنند 
و عماًل حقــوق دیگران را در ایــن ارتباط نادیده 
می گيرند. برخی دیگر با بارگــذاری تعداد زیادی 
کتاب، عناوین قابل عرضه خود در نمایشگاه را بسيار 
بيش از حد واقعی جلوه می دهند و عماًل غرفه های 

بزرگتری را دریافت می کنند.  

نمایشــگاه  از  داران  ارزیابی غرفه   .8-6
بیست و هفتم

به منظور ارزیابــی اجزای مختلف کار در بخش 
بين الملل، پرسشــنامه ای در این ارتباط تهيه و 
بين غرفــه داران توزیع گردید تا به ارزیابی کليه 
اموری که در نمایشــگاه می توانست در کارهای 
آنهــا تأثير بگذارد بپردازند. خوشــبختانه به این 
درخواســت ستاد پاسخ مثبت داده شد و 50 فرم 
تکميل شده به ستاد بازگشت.  فرم های برگشتی 
تکميل شــده حکایــت از آن دارد که در تمامی 
موارد نظر اکثریت بر بهبود وضعيت نمایشگاه در 

مقایسه با سال های قبلی بوده است. 

7-8. همكاری با کمیته رسیدگی به تخلفات 
و ارجاع شكایات

در نمایشــگاه بيست و هفتم کتاب تهران، کميته 
رســيدگی به تخلفات به مدیریــت جناب آقای 
اميــرزاده حرکت بســيار مثبتی انجــام داد و در 

 جلساتی که همه روزه در ارتباط با شکایات رسيده 
برگزار شد. موارد مطروحه در بخش بين الملل نيز 

مورد بررسی قرار گرفت.
به موجب احکامی که در ارتباط با سه ناشر متخلف 
در این بخش صادر شــد، دو ناشر که مبادرت به 
فروش کتاب های افست شده خارجی در نمایشگاه 
می کردند بــه تعطيلی غرفه و یک ســال دیگر 
محروميت از شرکت در نمایشگاه های بين المللی، 
و یک ناشر متقلب به علت اقدام به کتاب سازی، 
قيمت گذاری های غير واقعی و بسيار باال و فروش 
کتاب های ســاختگی به کتابخانه ها می کرد به 
محروميت دائمی از نمایشگاه های بين المللی در 

ایران محکوم گردید.

8-8. برپایی جلســه قدردانی از همكاری 
غرفه داران در بخش بین الملل

در روز پایانی نمایشگاه و قبل از اینکه غرفه داران 
به جمع کردن وسایل خود بپردازند، ستاد اجرایی 
بخش بين الملل از غرفه داران التين و عرب در 
بخش بين الملل کتباً دعوت کرد تا در جلسه ای 
در سرای اهل قلم بين الملل به منظور قدردانی 
از همکاری آنان در نمایشــگاه تشکيل می شد 

شرکت کنند.
در این جلســه که باحضور بيش از 60 شــرکت 
تشکيل گردید، مســائل و مشکالت نمایشگاه 
مطــرح گردیــد و از اینکه شــرایط به گونه ای 
 نبود که تســهيالت کافی در اختيار غرفه داران 
 قرارگيــرد عذرخواهــی شــد. در عيــن حال 
حرکت هایی که برای اولين بار توســط ســتاد 
اجرایی بخــش بين الملــل به منظــور بهبود 
 بخشــيدن به خدمات در این بخش پيش بينی 
شــده بود، به غرفــه داران اعــالم گردید و از 
غرفه داران خصوصاً بخش عربی خواسته شد تا 

برای سال بعد دســتورالعمل های ستاد را جدی 
تر گرفتــه و به موقع ثبت نام کنند تا ســتاد در 
واگذاری غرفه ها به آنان با آرامش بيشتری عمل 
کند و از تنش هایی که به علت حضور پيش بينی 
نشده برخی از ناشــران ثبت نام نشده به وجود 

می آید، پرهيز گردد.
در پایان پرســش و پاســخ برگزار شد و اغلب 
شرکت کنندگان از اجرای خوب بخش بين الملل 

قدردانی کردند.
به نظر می رســد برگزاری جلسه مزبور خصوصًا 
ازدید ناشران عرب، جلسه مفيدی بود که موجب 
باال رفتن روحيه آنها و ایجاد انگيزه برای شرکت 

فعال و منظم تر در سال های بعد گردید.
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پيشرفت هاي  از دسترس  که  است  کمتر حوزه اي  اکنون  بدون شک هم 
ميان  این  در  باشد.  نشده  تغيير  دستخوش  یا  و  نگرفته  تأثير  دنيا  فناوري 
حوزه هاي صنعتي و سخت افزاري اگرچه دچار تغييرات بنيادین شده اند اما 
حوزه هاي فرهنگي و نرم افزاري  ، با تأثيري که سخت افزار در بنيان هاي آنها 
گذاشته است تغييراتي به مراتب سخت تر را تجربه کرده اند تا جایي که یک 
نسل گذشته جامعه ما به سختي مي تواند خود را با پيشرفت هاي فناوري وفق 

داده و از آن استفاده کند.
در این ميان حوزه اطالع رساني و نشر با این پيشرفت ها خود را وفق داده و 
در حوزه اطالع رساني شاهد حضور خبرگزاري ها و سایت هاي خبري و در 
حوزه نشر نيز شاهد ظهور نشر الکترونيک بودیم. در این ميان با توجه به 
گسست فرهنگي به وجود آمده ميان نسل گذشته با موضوعاتي همچون 
نشر الکترونيک از یک سو و لزوم آشنایي نسل جوان با این نوع از پيشرفت ها 

ضرورت پرداختن به این موضوع بيش از پيش خودنمایي مي کند.
باتوجه به مسائل پيش گفت طرح برگزاري بخش نشر الکترونيک در نمایشگاه 
کتاب سال 1393 جهت هرچه بهتر و باشکوه تر برگزارشدن این جشنواره 

فرهنگي و دست یابي به اهداف سترگ آن عرضه مي شود:

اهداف
از مهمترین اهداف برگزاری بخش نشر الکترونيک در نمایشگاه کتاب می توان 

به موارد ذیل اشاره کرد:
* حمایت از مؤسسات و شرکت هاي فعال در حوزه نشر الکترونيک؛

الکترونيک،  نشریات  قبيل  از  الکترونيک  نشر  مصادیق  تبليغ  و  تعيين   *
کتاب هاي الکترونيک و...   ؛

* معرفي آثار مهم و برتر در حوزه نشر الکترونيک؛
* معرفي تکنولوژي هاي جدید و مهم در حوزه نشر الکترونيک و آشنایي 

مردم با آن؛
* آشنایي مردم با موضوع نشر الکترونيک و مزایاي آن؛

* ترویج مطالعه از طریق نشر الکترونيک و کارکردهاي آن در سطح جامعه؛
* بررسي نقش نشر الکترونيک در صنعت نشر کشور؛

* بررسي و ترویج جایگاه نشر الکترونيک در کشور به منظور ارتقاء آن و... .

واحدهاي اجرایي
*  شورای برنامه ریزی:  شوراي برنامه ریزي به عنوان ستاد اصلي و مغز متفکر 
کميته نشر الکترونيک بيست و هفتمين نمایشگاه بين المللي کتاب تهران عمل 
خواهد کرد که خود متشکل از تعدادي از کارشناسان و متخصصان این عرصه 
خواهد بود. این کميته وظيفه تعيين مسئولين تمام واحدهاي ذیربط، بررسي 
وظایف هر یک از واحدها، انجام امور تشکيالتي مربوط به برگزاري نمایشگاه 

و... داشت.

* واحد تعيين مصادیق، دعوت و ثبت نام: این واحد وظيفه داشت تا پس از 
برگزاري جلسات متعدد با شوراي مرکزي و تعيين مصادیق نشر الکترونيک 
در صنعت نشر کشور، از مؤسسات و شرکت هاي فعال در این حوزه دعوت 
به عمل آورده و زمينه ثبت نام آنها را فراهم آورد، ناشران را تطبيق داده و 

ناشران داراي پروانه نشر معتبر را ثبت نام نماید.
* واحد اجرایی و نظارت بر غرفه ها: واحد اجرایي و نظارت وظيفه برگزاري 
نمایشگاه، اجرای بررسي و اعطاء امکانات رفاهي و پشتيباني درخواست شده 
و سایر فعاليت هاي اجرایي را داشته و ضمناً با هماهنگي حراست نمایشگاه 
وظيفه نظارت بر غرفه ها را از دیدگاه محصوالت عرضه شده، حجاب اسالمي 

غرفه داران و... برعهده داشت.
الکترونيک: این واحد  * واحد فرهنگ سازی و آموزش کارکردهای نشر 
بوده که طي آن  الکترونيک  نمایشگاه کارکردهای نشر  برگزاري  مسئول 
آموزش هاي الزم به مخاطبان و مراجعان در زمينه نشر الکترونيک را انجام 

داد.
* بخشی از فعاليت های بخش ثبت نام و ارزیابی:

1(  فراخوان عمومی دعوت از مؤسسات و ناشران الکترونيک جهت ثبت 
نام به صورت فاکس، ایميل، پيامک و تلفنی حدود 700 مؤسسه و شرکت؛

2( دریافت مدارک جهت ثبت نام از شرکت ها و مؤسسات که شامل فرم ها، 
قوانين و مقررات، کارت خوان و غيره ... است، 120شرکت و مؤسسه؛

3( تشکيل پرونده جهت تأیيد نهایی برای حضور در نمایشگاه کتاب 120 
شرکت و مؤسسه؛

4( دریافت نمونه آثار متقاضيان شرکت در نمایشگاه از120 شرکت4300 
محصول؛

5( تسویه حساب مالی با شرکت و مؤسسات که حضور آنها در نمایشگاه 
قطعی شده بود  120 شرکت و مؤسسه؛

و  تحویل غرفه  نمایشگاه جهت  در  ثبت نام کنندگان قطعی  با  مکاتبه   )6
دریافت فيش واریزی بانک 120 شرکت و مؤسسه؛

7( ارزیابی محصوالت ارائه شده به تفکيک هر مؤسسه و هر محصول و ارائه 
یک Excel نهایی که برای اولين بار در نمایشگاه چنين بانک اطالعاتی 

تشکيل گردیده است؛ 
4300 محصول به تفکيک هر مؤسسه و هر محصول در قالب نرم افزار 
صوتی و تصویری و دارای مجوز یا بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی؛
8( تدوین آئين نامه اختصاصی ارزیابی محصوالت؛

9( تخصيص غرفه مطابق با نقشه نمایشگاه به 120 شرکت در متراژ حدود 
1200 متر مربع؛

10( همکاری با مرکز رسانه های دیجيتال در جهت ارزیابی نهایی محصوالت 
و نظارت به توليدات ارائه شده در نمایشگاه.

گزارِش عملـكرد بخش نشــر الكتــرونیـک   در
بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
حسن احمدی I دبیر مجمع ناشران الكترونیک
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1. نشست خصوصی اعضاء هيئت مدیرۀ مجمع ناشران الکترونيک با جناب 
آقای دکتر صالحی، معاون محترم فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛

2. نشست خصوصی اعضاء هيئت مدیره مجمع ناشران الکترونيک با جناب 
آقای دکترنجفی سوالری، ریاســت مرکز فن آوری اطالعات و رسانه های 

دیجيتال؛
3. برگزاری 5 جلسه هيئت مدیره مجمع ناشران الکترونيک؛

4. برگزاری 4 جلســه کارگروه رســته نشــر الکترونيک اتحادیه ناشران و 
کتاب فروشان؛

5. حضور در نشســت هم اندیشی اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران با 
حضور اعضاء محترم معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ 

6. حضور در نشست هم اندیشــی اتحادیه با حضور اصناف مرتبط با حوزه 
نشر کشور ؛

7. حضور در نمایشگاه بين المللی کتاب تهران.

مصوبات:
1. بررسی اهداف، سياســت های کالن، راهبردها و برنامه های کارگروه در 

جلسات؛
2. پيشــنهاد ایجاد بخش کارشناسی در حوزه نشــرالکترونيک در معاونت 

فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛
3. پيشنهاد برگزاری دوره های آموزشی صنعت نشرالکترونيک کشور برای 

اعضاء محترم اتحادیه؛
4. تدوین 2 دوره آموزش در سطح مقدماتی و پيشرفته صنعت نشرالکترونيک؛

5. پيشنهاد برگزاری همایش سراســری ناشران و کتاب فروشان تهران در 
تاریخ 92/10/18 جهت آشنایی ناشران محترم با حوزۀ صنعت نشرالکترونيک؛

6. در حوزۀ آموزش عالوه بر برگزاری دوره های عمومی و تخصصی در حوزۀ 
نشرالکترونيک پيشنهاد برگزاری نشست ها و کارگاه های آموزش مجازی که 
مطرح گردیده و در آینده نزدیک ضمن تدوین دوره ها برای آشنایی هر چه 

بهتر ناشران برگزار می گردد؛ 
7. در حوزۀ تقویت شــبکه توزیع و فروش و توسعه بازارهای جدید پيشنهاد 
فروشــگاه های اینترنتی جهت معرفی و فروش نسخه های چاپی کتاب با 
ضریب امنيتی بســيار باال مطرح و گروهی متشکل از حوزۀ فنی و اجرایی 

مسئوليت عملياتی کردن این کار را بر عهده گرفته است؛
8. در حوزۀ تحقيق و بررســی فن آوری های نوین بررسی ابزارهای موجود 
برای توســعه فروش کتاب های چاپی با استفاده از ابزارهای الکترونيک و 
انتخاب ابزار برتر جهت مشــارکت با اتحادیه ناشران و معرفی به ناشران در 

دستور کار کارگروه قرار گرفته است؛
9. در خصوص حمایت از حقوق ناشران بررسی و تهيه پيش نویس قوانين و 
آئين نامه های مورد نياز و راهکارهای اجرایی برای حمایت از حقوق ناشران 

نيز در دستورکار قرار گرفته است.
در پایان اعالم می دارد مجمع ناشران الکترونيک با همکاری کارگروه رسته 
نشــرالکترونيک به دنبال ایجاد تعامل مناسب ميان ناشران عضو اتحادیه با 
ناشــران الکترونيک جهت ایجاد هم افزایی و توليد آثار مشترک در عرصه 

نشرالکترونيک می باشد.    

گزارش مجمع ناشران الكترونیک
حسن احمدی I دبیر مجمع ناشران الكترونیک
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       کارنامۀ کمیســیون حل اختالف اتحادیۀ ناشران و 
کتاب فروشان تهران در دورۀ 1389- 1393

مسعود کازری I رئیس کمیسیون حل اختالف

  تكمیلی گزارش عملكرد انجمن ناشران دانشگاهی

پــس از انتخاب اعضای هيئت مدیرۀ اتحادیه در دورۀ دوازدهم با توجه به 
افزایش تعداد اعضای اتحادیه و براساس قوانين نظام صنفی، تعداد اعضای 
کميسيون نيز از 3 نفر به 5 نفر افزایش یافت. با نظر هيئت مدیره، اعضای 
کميسيون دعوت به همکاری شدند و کميسيون حل اختالف در این دوره 
با حضور آقایان یحيی دهقانی، رسول دادمهر،  عليرضا گنج دانش، مسعود 

کازری، مهرداد عالی پور شکل گرفت.
در ابتــدای دوره با توجــه به دانش و تجربه اعضای کميســيون، روش 
کار مورد بازنگری قرار گرفت و ثبت شــکایت ها، تنظيم صورت جلسه ها 
و نظریه های  کارشناســی به ســطح دقيق تری ارتقاء پيدا کرد. براساس 
نظر اعضای کميســيون، مبنای برگزاری جلسه رسيدگی و حل اختالف 
اعضای صنف، عضویت یا  تشــکيل پرونده عضویت در اتحادیۀ ناشران و 
کتاب فروشان تهران قرار گرفت تا اقدامی باشد برای حمایت از کار صنفی 
و قانونی و گامی باشــد برای تشویق همکاران )نشر، پخش و فروش( به 

عضویت در اتحادیه.
با توجه به هزینه های اداری، وکيل، کارشناسی و زمان زیادی که شکایت و 
پيگيری پرونده ها در مراجع قضایی طلب می کند،  وجود کميسيون تخصصی 
حل اختالف در اتحادیه با استفاده از نظر کارشناسی، بدون هزینه، در شرایطی 
 که از مراحل تشکيل پرونده تا برگزاری جلسه و ابالغ کتبی رأی کميسيون 
حداکثر یک ماه زمان می بَرد، هم امتيازی برای زیرمجموعه  صنف به  وجود 

آورده و هم از حجم پرونده ها در مراجع قضایی کم کرده است.
کميســيون حل اختالف در دورۀ  1389 تا 1393 در مجموع 48 جلســه 
تشــکيل و 48 پرونده را در دســتور کار خود قرار داده، گردش مالی این 

پرونده ها بين پنج تا پانصد ميليون تومان بوده است.
در طول دوره به پرونده های شــکایتی رسيدگی شده است که یک  طرف 
آن همکاران )نشــر، پخش و فروش( عضو اتحادیه و طرف دیگر آن ناشر، 

پدیدآورنده، مترجم، گرافيست، تصویرگر، ویراستار یا سرویراستار و عوامل 
توليد بودند. نبود قرارداد؛ اجرای نادرست قرارداد؛ قراردادهایی با چند بند کلی 
)با قابليت برداشت های متفاوت(  مبنای بيشترین تعداد شکایت به کميسيون 

بود. موضوع های مورد اختالف را می توان به شرح زیر تقسيم کرد:
- سرقت ادبي؛

- تأخير در چاپ و نشر از سوي ناشر؛
- اختــالف در ميزان هزینه های چاپ و نشــر اثر در قراردادهای خدمات 

چاپی؛
- اختالف مالی بين ناشر و مؤلف/ مترجم/ ویراستار؛

- اختالف کاری و مالی ناشی از دلخوری های شخصی و خانوادگی.
موضوع های ذکرشده را می توان در دسته بندی های زیر قرار داد:

- شکایت مؤلف از ناشر و مؤلف؛
- شکایت ناشر از ناشر و مؤلف/ مترجم؛

- شکایت ناشر از ناشر؛
- شکایت مؤلف/ مترجم از ویراستار؛

- شکایت مترجم از ناشر؛
- شکایت عوامل توليد از ناشر.

بر این اساس از 48 پرونده رسيدگی شده 36 پرونده با نظر کتبی کميسيون، 
حل اختالف شد.

3 پرونــده به  دليل نقص در اســناد و مدارک و یا عدم حضور یک  طرف، 
به تکميل پرونده یا جلســه با حضور دو طرف واگذار گردید. در 2 پرونده، 
کميسيون شکایت را وارد ندانسته و از ورود به پرونده خودداری نمود، و 7  
پرونده نيز به  دليل عدم پذیرش داوری از سوی طرف شکایت، کميسيون 
طرف دیگر را برای پيگيری پرونده به مراجع قضایی راهنمایی کرده است. 

فعالیت کارگروه رفاه:
الف( تشکيل 21 جلسه منظم هفتگی و ارائه راهکارهای جدید رفاهی.

ب( مذاکره و گفتگوهای متعدد برای خرید ملک برای انجمن.
ج( انعقاد قرارداد با اداره پســت شهيد یوسفيان برای ارائه تسهيالت ویژه 

به اعضای انجمن.
د ( تحت پوشش قرار دادن ناشران متقاضی برای استفاده از بيمه تکميلی آسيا.

هـ( تقدیر وتجليل از ســه چهره  پيشکســوت دانشــگاهی در تاریخ 18 
اردیبهشت 1393 در سرای اهل قلم بيست و  هفتمين نمایشگاه بين المللی 

کتاب تهران. در این برنامه از آقایان محســن بخشی مدیر کتاب فروشی 
انتشــارات آگاه، جمشيد مظاهری نيا مدیر انتشارات علمی و فنی و رسول 
دادمهر مدیر انتشــارات چاپخش قدردانی شد و گزارش کار در شبکه های 

تلویزیونی و سایت های خبری انعکاس یافت.
و ( انعقــاد قرارداد با بانک دی و معرفی اعضای انجمن برای اســتفاده از 

تسهيالت ویژه بانک مذکور.
ز( تهيه بليط استخر با 60 درصد تخفيف برای ارائه و استفاده از تسهيالت 

ویژه آن برای اعضای انجمن

مسعود پایدار I رئیس کمیسیون حل اختالف
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    گزارش فعالیت کمیسیون بازرسی اتحادیۀ ناشران و 
کتاب فروشـان تهران از آذر 1389 لغایت تیر ماه 1393
نسرین سیاح فر I رئیس کمیسیون بازرسی

بعد از انتخابات 1389 اتحادیه و شروع فعالیت اعضای 
هیئت مدیره جدید به پیشنهاد آقای فخری زاده، بازرس 
هیئت مدیره اتحادیه احكام عضویت در کمیسیون بازرسی 
برای افراد ذیل توسط آقای قدیانی، ریاست هیئت مدیره 

صادر گردید.
1. آقای عبدالناصر ناظم بكایی )مدیر نشر کبوتر(؛

2. خانم نسرین سیاح فر )مدیر نشر چالش(؛
3. خانم پروین صدقیان حكاک )مدیر نشر گل آذین(؛

4. آقای سید فرشــید احمد جواهری )مدیر نشر کالج 
برتر(؛

در اولین نشست کمیسیون بازرسی پس از رأی گیری 
سمت اعضاء به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت: 

1.  آقای عبدالناصر بكایی رئیس کمیسیون؛ 
2. خانم نسرین سیاح فر نایب رئیس کمیسیون؛ 
3. خانم پروین صدقیان حكاک منشی کمیسیون؛

4. آقای سید فرشــید جواهری عضو و مسئول IT در 
کمیسیون؛

5. آقای محمد مهدی فخــری زاده به عنوان نماینده 
هیئت مدیره و عضو کمیسیون؛

براســاس وظایف کمیسیون بازرســی ابتدا آئین نامه 
اجرایی در بیست ماده و ســه تبصره تدوین و در جلسه 
89/11/24 کمیسیون بازرسی مورد تصویب قرار گرفت 
و سپس برنامه فعالیت دور اول کمیسیون بازرسی در سه 
بخش کوتــاه مدت، میان مدت و بلند مدت مورد تصویب 

اعضاء قرار گرفت.
در دور دوم فعالیت که از ســال 1391 شــروع شــد 
آقای جواهری به علت مشغله زیاد و آقای بكایی به علت 
حضور در کمیســیون آموزش از کمیسیون بازرسی جدا 
شــدند و خانم افسر صفائیان )نشر فایق( و خانم مرضیه 
صدرالسادات )نشر آوا متن( با پیشنهاد اعضاء کمیسیون 
بازرسی پس از تصویب توسط اکثریت اعضاء هیئت مدیره 

اتحادیه به کمیسیون بازرسی پیوستند.
این کمیسیون از جمله کمیســیون های فعال اتحادیه 
ناشران وکتاب فروشــان تهران است که طی این مدت 
جلسات آن بدون وقفه، هر هفته تشكیل می شد و تصمیمات 

متخذه آن به مرحله اجرا در می آید. از اهم فعالیت های این 
کمیسیون تشویق بدنۀ صنف به عضویت در اتحادیه بود که 
در این زمینه تالش های بی وفقه کمیسیون منجر به جذب 

بالغ بر320 ناشر غیر عضو به عضویت در اتحادیه شد.
خالصه اهم فعالیت های کمیسیون بازرسی به شرح زیر 

به اطالع اعضاء می رسد:
1. نشســت توجیهی با بیش از 90 نفر از ناشــران و 
کتاب فروشان غیر عضو و با حضور تنی چند از اعضا هیئت 

مدیره؛
2. شناســایی بیش از 200 ناشر تهرانی غیر عضو در 

بیست و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران؛
3. برگزاری بیش از 10 نشست گروهی )بین 12 تا 15( 
نفر با ناشران و کتاب فروشان غیر عضو و ایجاد انگیزه های 

پیوستن به اتحادیه؛
4.  مالقــات حضوری با بیش از 97 نفر از ناشــران و 
کتاب فروشان غیر عضو توسط اعضا کمیسیون بازرسی 
در محل واحدهای صنفی شــان جهت تشویق آنان برای 
عضویت و آگاه کردنشــان از مــوارد قانونی عضویت در 

اتحادیه؛
5. بازدید بیش از 242 مورد واحد صنفی بر اســاس 
گزارشات واصله که نتایج بازدید به هیئت مدیره محترم 

گزارش شده است؛
6. تشكیل بیش از 110 جلسه در محل اتحادیه ناشران 

و کتاب فروشان؛ 
7. صدوربیش از 350 پروانه کسب برای اعضاء جدید؛ 
8. بررســی و پیگیری شــكایات واصله به کمیسیون 

بازرسی؛
9. برگزاری نشست با تشكل های تخصصی ناشران؛

10. همكاری با کارگروه ها و کمیســیون های فعال در 
اتحادیه .

در پایان دوره چهار ســاله کمیســیون بازرسی ضمن 
تشكر از زحمات اعضا کمیسیون بازرسی و حمایت های 
هئیت مدیره محترم  جا دارد از زحمات بســیار ارزشمند 
آقای ملكیان، آقای زنده رو و آقای علمداری سپاســگزار 

باشیم. 
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فراخوان 
حضور در شصت و 
ششمین نمایشگاه 
کتـاب فرانكفورت 
2014

سال  همچون  نيز  امسال  می رساند  اطالع  به 
گذشته غرفۀ ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 
توسط مؤسسۀ نمایشگاه های فرهنگی با همکاری 
برپا  تهران  کتاب فروشان  و  ناشران  اتحادیه 
خواهد شد. بدین منظور از کليۀ همکاران ناشر، 
تشکل های مختلف نشر، اهالی قلم و آژانس های 
ادبی سراسر کشور دعوت می شود جهت ثبت نام 
برای عرضۀ کتاب های خود در این نمایشگاه به دو 

شکل زیر اقدام نمایند:

درخواست فضای مستقل در غرفۀ ایران
همکارانی که عالقه مند به دریافت فضای مستقل 
در غرفۀ ایران هستند، می توانند از طریق تماس با 
مؤسسه  نمایشگاه های فرهنگی ایران، مراحل ثبت 
نام را انجام دهند. فضای اختصاص داده شده برای 
هر ناشر چهار مترمربع و با ظرفيت تقریبی سی 
اولویت های  عنوان کتاب است. )طبق شرایط و 
انتخاب کتاب در بند »ب« این فراخوان( به علت 
محدودیت جا، پذیرش این درخواست ها نيز محدود 
و در ازای دریافت بخشی از هزینه های غرفه به 
مبلغ  50,000,000 ریال از ناشران محترم است. 
)ناشران خصوصی از حمایت حداکثر چهل درصد 
هماهنگی  از  پس  مبلغ  این  هستند(.  برخوردار 
قرض الحسنه  حساب  شماره  به  مؤسسه،  با 
0310666978005 نزد بانک صادرات شعبه کالج 

کد 266 به نام مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی 
ایران واریز و اصل فيش به بخش مالی مؤسسه 

تحویل داده شود.  
ـ تفاهم نامه همکاری ميان مؤسسه نمایشگاه های 
مبنای همکاری  و  منعقد  ناشر  و  ایران  فرهنگی 

خواهدبود.
ـ  هزینه ها و اقدام های مربوط به امور ویزا، تهيه 
بليط، اقامت و رفت و آمد نماینده اعزامی نيز بر 

عهده ناشر است. 
ـ همه امور مربوط به ارسال بار به مقصد، حضور در 
غرفه شامل طراحی و غرفه آرایی، واگذاری امکانات، 
پذیرایی درون غرفه ای و در اختيار قراردادن فضای 

جلسات بر عهده این مؤسسه است.
ـ ناشران خود مسئوليت معرفی و مذاکره برای 
می توانند  و  داشت  خواهند  غرفه  در  را  خود  آثار 
نسبت به تنظيم قرارهای مالقات با ناشران خارجی 

مستقيماً یا از طریق اتحادیه ناشران اقدام نمایند. 
ـ الزم است در صورت حضور ناشری در این 
بخش، یک نفر به عنوان فرد حاضر در غرفه ناشر 
به صورت ثابت )contact person( حداکثر تا 

تاریخ 93/5/1 به مؤسسه معرفی شود.
برای  معرفی  نامه  نياز،  صورت  در  مؤسسه  ـ 
ایران  در  آلمان  به سفارت  را  ناشران  نمایندگان 

صادر می کند.

همکارانی که مایل به حضور به شکل مستقيم 
هستند الزم است حداکثر تا 25 تيرماه با مراجعه 
به مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران واقع در 
صبای  و  فلسطين  بين  انقالب،  خيابان  تهران، 
جنوبی، شماره 1080 و یا تماس با شماره تلفن 
66415540 )آقای شاکری( هماهنگی الزم را به 

عمل آورند.
ب- ارسال کتاب با همکاری اتحادیه  ناشران و 

کتاب فروشان تهران:
 همکارانی که مایل به عرضۀ کتاب های خود بدون 
حضور در نمایشگاه و یا غرفه هستند، می توانند 
با شرایط مندرج زیر، حداکثر  را  کتاب های خود 
 93/5/1 مورخ  چهارشنبه  اداری  وقت  پایان  تا 
شميران،  پيچ  انقالب،  خيابان  تهران،  نشانی  به 
پالک1،  شریف،  کوچۀ  اصفهانی،  عباسی  کوی 
طبقۀ سوم اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران 
ارسال نمایند. به درخواست های رسيده بعد از تاریخ 

93/04/31 ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ویژگی های مشارکت در این طرح:
کتاب  نمایشگاه  در  کتب  عرضۀ  و  نمایش   -
معتبرترین  از  یکی  عنوان  به  فرانکفورت 2014 

نمایشگاه های کتاب در دنيا.
به  ناشران  انتخاب شده  کتاب های  ارسال   -

نمایشگاه توسط اتحادیه.

امیرمسعود شهرام نیا I مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران
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-  استفاده رایگان از فضای غرفه جهت نمایش 
این کتاب ها؛

انگليسی  و چکيدۀ  فارسی  درج مشخصات   -
ایرانی  کتاب های  کاتالوگ  در  منتخب  عناوین 

عرضه شده در فرانکفورت.
-  درج مشخصات در کاتالوگ دیجيتال ایجاد 
شده توسط اتحادیه و ثبت آن در سایت اتحادیه 
به  ایران  فرهنگی  نمایشگاه های  مؤسسه  نيز  و 

صورت رایگان؛
کتاب ها،  این  دربارۀ  حرفه ای  اطالع رسانی   -
به  آنها  چکيدۀ  ارائۀ  و  شناسنامه ای  اطالعات 
و  بين المللی  ناشران  و  تجاری  بازدیدکنندگان  
نمایشگاه  در  رایت  فروش  و  خرید  آژانس های 

2014 در صورت تمایل ناشر؛
- امکان پذیرش تفویض وکالت در فروش رایت 

کتاب ها به اتحادیه تا مرحلۀ امضای قرارداد؛
زبان  به  منتخب  کتاب های  چکيدۀ  تهيۀ   -

انگليسی و معرفی حرفه ای کتاب ها به مراجعين.
توضيح: کليۀ خدمات فوق به صورت رایگان خواهد بود.

شرایط و اولویت های انتخاب کتاب
- تأليفی باشد؛

- به شکل قانونی در ایران منتشر شده باشد؛
- آخرین ویرایش و یا تجدید چاپ آن مربوط به 

5 سال اخير باشد؛

معاصر،  تاریخ  حوزه های  موضوع،  لحاظ  به   -
پایـداری،  ادبيـات  و  مقـدس  دفـاع  داسـتان، 
ایرانشناسی، هنر و اسالم اولویت دارند، هرچند که 
منعی در ارائۀ آثار ارزشمند و قابل عرضه در سایر 

حوزه ها وجود ندارد؛
- کتاب هایی که در جشنواره های رسمی داخلی 

و بين المللی صاحب امتياز و برگزیده شده باشند؛
- کتاب هایی که به زبان خارجی برگردانده شده 

و یا دوزبانه باشند.
و  کتاب کودک  ناشران محترم حوزه  توضيح: 
نوجوان می توانند آثار خود را در بخش مربوطه 

شرکت دهند.

مقررات و نحوۀ ثبت نام
نظر  مورد  کتاب های  باید  نام  ثبت  از  پيش   -
همکاران محترم ناشر، به دبيرخانۀ غرفۀ ایران در 
نمایشگاه فرانکفورت مستقر در اتحادیه به نشانی: 
خيابان انقالب، پيچ شميران، کوی عباسی اصفهانی، 
کوچه شریف، پالک 1، طبقه سوم. با پست پيشتاز 
ارسال شده و کد 20 رقمی مرسوله پيشتاز در زمان 

ثبت نام آنالین در اختيار ارسال کننده باشد. 
- ثبت نام صرفاً از طریق پورتال انتخاب کتاب، 
 )www.tpba.ir( از طریق پایگاه اینترنتی اتحادیه

صورت خواهد پذیرفت.

- قبل از آغاز ثبت نام آنالین، به آدرس پورتال 
اتحادیه مراجعه و اطالعات مورد نياز آماده شده تا 

در فرآیند ثبت نام مشکلی ایجاد نگردد.
- با توجه به اولویت های فوق الذکر، از هر ناشر 
حداکثر 7 عنوان کتاب انتخاب خواهد شد، بنابراین 
را  ناشر کتاب های خود  توصيه می شود همکاران 
براساس اولویت در پورتال اطالعات کتاب وارد نمایند. 
و  بوده  ایراد  بدون  باید  ارسالی  کتاب های   -

قابليت نمایش در غرفه را داشته باشند.
- دقيق بودن اطالعات ارسالی، به ویژه چکيدۀ 
فارسی، در انتخاب کتاب مؤثر است؛ لذا در تنظيم 

اطالعات متن دقت الزم به عمل آید.
- کتاب های ارسالی عودت داده نخواهند شد.

- عدم وصول نسخۀ فيزیکی کتب و یا ارسال 
کتاب ها بدون ثبت نام آنالین به منزلۀ عدم ثبت 
نام تلقی می گردد؛ لذا فرآیند کامل و پذیرفته  شده 
ارسال  یعنی  دو،  این  تلفيق  از  عبارت  نام،  ثبت 
کتاب  )برای هر  متن چکيده  به همراه  کتاب ها 
آنالین  اطالعات  ثبت  و  کلمه(   500 تا   300
می باشد؛ بدیهی است به ثبت نام ناقص ترتيب 

اثر داده نخواهد شد.
- اتحادیه  مسئوليتی در خصوص وصول یا عدم 
پست  شرکت  از  آن  پيگيری  و  کتاب ها  وصول 

ندارد.
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در خاطرات مکتوب یا بازگفتۀ شماری از چاپ گران و کارگران چاپخانه، صحنه هایی از برخورد 
مأموران سانســور نظميه، به ویژه در دورۀ ریاست سرپاس مختار، با چاپ گران و کارگران چاپ 
و ماشين پاها در چاپخانه ها وصف شده است. که از طریق آنها می توان روایت هایی دست اول 
از چگونگی و شيوه های اعمال سانسور علنی، رسمی و مستقيم را دید و شنيد. نقل قول زیر از 
زبان یکی از کارگران باسابقۀ حروفچينی، از جملۀ آن نمونه هاست. این واقعه پيش از شهریور 

1320، و به احتمال بسيار بين سال های 1318 تا 1320 ش است:
» شــبی یکی از سانسورچی ها مست الیعقل به چاپخانه آمد و از اکبر ]یکي از کارگران 
چاپ[ بهانه ای گرفت و به او پيله کرد و شــروع به فحاشــی نمود و سرانجام، بيهوده و 
ناروا، کشــيده ای به او زد، به طوری که مرد گنده و کارگر ورزیده و متخصص روزنامۀ 
ایران در ]بر[ اثر کتک خوردن از یک پليس بي سواد و نادان گریه اش گرفت... آن پليس 

سانسورچي عضو تأمينات نظميه بود«. 1
این گونه ماجراها در منابع متعدد نقل شده است و تصویرهای ملموسی از اعمال سياست ها و 
شيوه های سانسور به طرزی خشن به دست می دهد. به هر حال، با بررسی روند سانسور در دورۀ 

پهلوی اول می توان آن را به چند مرحلۀ اصلي تقسيم کرد:
مرحلۀ آغازین در دورۀ تالش رضاخان ســردار ســپه برای تصرف قدرت. هدفش این بود که 
مطبوعات خبرهــا و گزارش های خالف نظر او چاپ نکنند تا به زعم وی جامعه دچار التهاب 
نشود و افکار عمومی در کنترل حکومت باشد؛ مرحلۀ مطيع و منقاد کردن همۀ ارباب قلم در 
نشــریات، و حذف شدن هرکسی که به  اطاعات و انقياد تن نمی داد، پس از تحکيم پایه های 
قدرت رضاخان در مقام شــاه؛ تســری دادن سانسور از خبر و گزارش های مطبوعاتی به همۀ 
مطالب نشریه، حتی آگهی ها و اعالن های تجارتی و تبليغاتی این مرحله پابه پای تحول حکومت 

رضاشاه به تماميت خواهی و اعمال دیکتاتوری پيش می رفت.
تعميم دادن سانسور به محتوای همۀ آثار چاپی از هر دست، و بردن تک تک واژه های نوشته، 
حتی واژه های شعرهای شاعران قدیم، به زیر ذره بين سانسور ادارۀ تأمينات نظميه، به ویژه در 
واپسين سال های حکومت رضاشاه در دورۀ ریاست سرپاس مختاری بر شهربانی و در دوره ای 

که دیگر حکومت رو به اعتال نداشت. 2
نشر کتاب در دوره های مختلف اعمال سانسور واکنش های متفاوتی نشان داده است، اما از همان 
سال های نخستين تثبيت حکومت رضاخان، که خشونت رفتار یا روزنامه نگاران دیده شد، ناشران 
با احتياط کامل گام برداشتند. بررسي محتوای کتاب های انتشاریافتۀ آنها نشان می دهد که نشر 
از هر گونه تقابل با رژیم مسلط  شده پرهيز داشته است. بی خطرترین مضمون ها را می توان در 
کتاب های انتشاریافته از سال های نخستين 1300 ش تا شهریور 1320 دید. پيداست نشری 
که مخاطره نپذیرد، نقش تحول آفرین خود را هم از دســت می دهد، سرمایه گذاری نمی کند، 

تاریخ نشر کتـاب در ایـران )18(
عبدالحسین آذرنگ

اختناق و سانسور در دورۀ پهلوی اول و تأثیر آن بر نشر

)ادامۀ مطلب از شمارۀ پيش(
اســتاد پرویز ناتل خانلری در سخنرانی معروف و 
مفصلش در نخســتين کنگرۀ نویسندگان ایران 
)تهران، 1325 ش( دربارۀ تحول نثر فارســی در 
دورۀ معاصر، به سانسور دورۀ رضاشاه به  صراحت 
اشــاره کرده و عبارت هایی آورده اســت که نقل 

کردن عين آن مقصود او را بهتر بيان می کند:
نبودن آزادی مطبوعات و سانسور شدید مطبوعات 
در دورۀ دیکتاتوری گذشته ]رضاشاه[ به حدی بود 
که اشــعار تغزلی را نيز شهربانی سانسور می کرد، 
و ادارۀ راهنمای روزنامه نگاری ]اداره ای با این نام 
وجود نداشت. استاد خانلری یا به طنز و طعن این 
نام را گذاشته یا مقصودش دایره ای بوده که بر کار 
مطبوعات نظارت می کرده است[ به شاعران دستور 
می داد که اشعار غم انگيز نسرایند. در آن دوران سياه 
]عين عبارت اوست[ که اظهار خشنودی و رضایت 
اجباری از وظایف افراد ایرانی شــمرده می شد، و 
به اصطالح روزنامه های زمان همه وظيفه داشتند 
که نسبت به قائد بزرگوار خود »ابراز احساسات« 
کنند، حتی عاشق از معشوق حق ناخرسندی و گله 
نداشت... همين قيود و مشکالت به تدریج ذوق هنر 

را در ایرانيان خاموش کرد .1
بخارا سال پانزدهم
شماره 92 فروردین ـ اردیبهشت 1392

1. ناتل خانلري، پرویز، »نثر فارسي در دورۀ اخير«، در: نخستين 
کنگرۀ نویسندگان ایران، تهران، بي نا، 1326، ص 128ـ 175
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به سراغ نویسنده ها و نوشــته های جدید نمي رود، به اندیشه ها و دیدگاه هاي 
تازه عالقه  نشان نمي دهد، فقط با شناخته شده ها و تثبيت شده ها و بي خطرها و 
کم خطرها کار مي کند، و در نتيجه درجا مي زند، یا به تکرار روي مي آورد. نشر 
فارغ از دغدغه و اضطراب، نشر امنيت جو، نشر مخاطره پرهيز، نشر رایج در همۀ 
حکومت هاي خودکامه است. نشر بنا به سرشتش که همواره باید از جامعه گامي 
جلوتر بردارد تا تأثيرهایش را بر جاي بگذارد، تحوالت به ســود و زیان خود را 
به سرعت حس مي کند، و ناشران به ضرورت بقا و حفظ کردن سرمایه و تداوم 
بخشيدن به فعاليت هاي خود طبعاً روندي را برمي گزینند که موجودیت آنها را 

حفظ کند.
از عمده ترین موضوع هایي که حساســيت سانسور بيشــتر متوجه آنهاست، 
فلسفه هاي سياسي و ادبيات است، چه نثر و چه شعر. ادبيات داستاني اصواًل زادۀ 
زندگي در عصر جدید و پدیدۀ شهرنشيني است و عمده ترین مخاطبان آن، در 
ميان طبقۀ متوسط است. با افزایش باسوادي و رشد فرهنگي، طبقۀ متوسط به 
کتابخواني بيشتر روي مي آورد و خواندن آثار ادبي هم بيشتر مي شود. ادبيات 
داســتاني فقط وسيلۀ سرگرمي نيست، ابزار روشــن گري و ایجاد آشوب هاي 
فکري و احساسي هم هست. به ویژه تأثير اندیشه ها از راه داستان هاي اجتماعي 
و انتقادي، حتي از راه برخي داســتان هاي تاریخي، کــه رویدادها در آنها به 
واقعيت ها نزدیک تر به نظر مي رسد، گاه بسيار عميق است.3  این گونه تأثيرها 
طبعاً از نظر ادارۀ تأمينات، که در نظميه مسئول سانسور بود، دور نمي ماند. ممکن 
بود گاه برخي موارد را درست تشخيص ندهند، اما روي هم رفته متوجه بودند که 
چه مضمون هایي مي تواند براي حکومت خطرناک تر باشد. بررسي کتاب هاي 
منتشر شده در همين دو موضوع در دورۀ پهلوي اول که اشاره شد، به خوبي نشان 
مي دهد که چرا انتخاب هاي ناشران از ميان نویسندگان، مترجمان و مضمون 

آثار تا این حد مخاطرپرهيز بوده است.
از دیدگاه سامانۀ پدرساالرانۀ رضاشاهي و مراقب همه چيز و همه کس از باال، 
خواندن به قصد سرگرمي مجاز بود، نه خواندن به قصد تغيير و تحول؛ آن هم 
براي نسلي که در انقالب مشروطه آرمان هاي آزادي و پيشرفت خواهانه را دنبال 
کرده بود. انتشار آثار نویسندگان رمانتيک اروپایي، نوشته هاي پرسوزوگداز، یا 
نویسندگان وطني که به تقليد از آنان داستان هاي سوگناک عاشقانه مي نوشتند، 
با هيچ مانعي روبه رو نبود. شمار فراواني داستان به صورت پاورقي در نشریه هاي 

سرگرم کننده انتشار مي یافت و شماري از باسوادان طبقات متوسط شهري از 
خوانندگان پروپاقرص آنها بودند.

در دهۀ 1310 ش، از نویسندگان فرانسوي زباني که ترجمۀ داستان هاي آنها در 
کتاب شناسي ها به چشم مي خورد، مي توان از اینها نام برد: آپوله، آلبریسم، بالزاک، 
بوتيه، بوردو، بورژه، پارامانتيه، ُد ليل، ُد موسه، دوده، دوما، رنور، زفلوریان، کوپه، 
کوریه، گوبون، لمان، موپاسان، مونته، وي، هاینه؛ و از نویسندگان انگليسي زبان: 
اسکات، اوري، اُهنري، براونينگ، پنکرتون، پو، دویل، دیکنز، شکسپير، کاپر، 
کيپلينگ، الم، النگفلو، ولز؛ از نویســندگان عرب زبان: اسماعيل صفا، خليل 
جبران، خالد ضياء، توفيق فکرت؛ از نویسندگان روسي پيش از انقالب اکتبر: 

پوشکين، تالستوي، لرمانتف، چخوف.4
بر پایۀ آمار تخميني محمد رمضاني از انتشــار کتاب هاي داستاني از 1300 تا 
1310 ش، حدوداً 450 عنوان، ميانگين ســالي 45 عنوان داستان منتشر شده 

است.5 بنا به همين آمار او:

180 عنوان داستان هاي ترجمه شده به فارسي  
143 عنوان داستان هاي کوتاه، اعم از ترجمه و نگارش 
22 عنوان نمایشنامه، اعم از ترجمه و نگارش  
71 عنوان داستان هاي ایراني به سبک داستان هاي خارجي 
34 عنوان داستان هاي عاميانۀ فارسي  

450 عنوان   سرجمع:    

محمد رمضاني در فهرست کتاب شناختي اش از این نام ها به عنوان نویسندگان 
ایراني دهۀ 1300 تا 1310 ش یاد کرده اســت )ترتيب الفبایي نام ها در اینجا 

از او نيست(:
اعتصــام زاده/ اعلم الدوله/ اميد، حســين/ انصاري، ریبــع/ آرین پور، عباس/ 
آصف الوزاره، اســماعيل/ آیتي، ع/ ترقي، اســداهلل/ حجازي، محمد/ خداداده، 
علي خان/ خليلي، عباس/ دشتي، علي/ دولت آبادي، یحيي/ دیدبان، فتح اهلل/ 
رباني، پوریا/ رحيم زادۀ صفوي/ شادلو، نصرت اهلل/ شادمان، فخرالدین/ شریف، 
علي اصغر/ صنعتي زادۀ کرماني/ علوي، بزرگ/ کمالي/ گلشــن، حســينعلي/ 
محالتي، شــيخ محمد/ مشقف کاظمي/ نثري، موسي/ هدایت، صادق/ هزار 

جریبي، عليقلي/ یقيکيان، ک. 6



از ميان این نویسندگان اکنون شماري از یاد رفته اند و آثارشان یا اصاًل بازچاپ 
نشده یا به ندرت تجدید چاپ شده است. حتي نام برخي از آنان در تاریخ هاي 
ادبيات هم نمي آید. نوشــته هاي نویسندگان بنامي همچون صادق هدایت و 
بزرگ علوي تا شــهریور 1320 از جمع اندک شمار خواص ادب دوست بيرون 
رفت، اما پاورقي هاي حســينعلي مســتعان )ح. حميد( در نشریه هاي متعدد 
خوانندگان بســياري داشت. صادق هدایت )1281ـ1330 ش(، برجسته ترین 
نویسندۀ ایران در روزگار خود، شاهکارش بوف کور را احتمااًل در دورۀ اقامتش 
در هند به پایان رساند و آن را به هزینۀ شخصي در 1315 در بمبئي به صورت 
استنســيلي تکثير کرد. فقط تني چند از نزدیکان مرحوم هدایت از انتشار این 
کتاب باخبر بودند یا آن را دیدند و خواندند. پس از اشــغال ایران در شــهریور 
1320 و برکناري رضاشاه، هفته نامۀ ایران در تهران، در پایيز همان سال بوف 
کور را به صورت پاورقي منتشــر کرد و چند ماه بعد به صورت کتاب در ایران 
انتشار یافت. در دهۀ 1330 ش/ 1950 م، ترجمه هاي فرانسوي و انگليسي آن 
چاپ شد و خوانندگان آثار ادبي به این زبان ها با نویسنده اي پيشگام در ایران 
آشنا شدند، نویسنده اي که به سبب اختناق سياسي و سانسور، سال ها ناشناخته 

مانده بود. 7
محمد علي جمالزاده، بنيان گذار داستان  نویسي جدید در ایران، در دورۀ رضاشاه 
نتوانســت جز کتاب یکي بود، یکي نبود، آثار دیگرش را در ایران منتشر کند. 

مرحلۀ دوم نویسندگي او پس از شهریور 1320 آغاز شد.
شــعر که اصلي ترین وسيلۀ بيان ادبي در تاریخ ادبي ایران پس از اسالم بوده 
است، با محدودیت هایي کمتر از داستان و سایر انواع ادبي و آثار روبه رو نبود. 
شعر در نهان ترین الیه هاي دروني شاعرزاده مي شود، و رعب و وحشت سياسي 
اجتماعي هم به نهان ترین الیه ها رسوخ مي کند. در نتيجه زبان و نمادهایي 
که شــاعر برمي گزیند تا دروني ترین عواطفش را بيــان کند، بازتاب بيرونِي 

دروني ترین عواطف شاعر است.
محدودیت فقط به شعر جدید منحصر نبود، دیوان هاي شاعران قدیم را براي 
چاپ باید به نظميه مي بردند و مجوز مي گرفتند. محمد تقي بهار )ملک الشعرا( 
نتوانست شماري از شعرهایش را در آن دوره منتشر کند. نيما یوشيج و شعرش 
هم تا شهریور 1320 شناخته شده نبود. آثار مذهبي، حتي آثار سنتي، آثاري که 
از آغاز چاپ در ایران در دورۀ قاجاریه بارها و بارها و بدون هيچ منعي منتشــر 
شده بودند، باید مجوز مي گرفتند. جز قرآن کریم و کتب ادعيه و برخي منابع 
مذهبي شناخته شده از نظر مأموران سانسور در نظميه، هيچ اثر مذهبي دیگري 

بدون مجوز امکان انتشار نداشت.
نظميه فقط مراقب و مســئول صدور مجوز نبود، بلکه واحدي گرفتار خوف 
و وحشــت بود که نباید هيچ مطلبي از زیر چشمش درمي رفت. گفته اند که 
رضاشاه روزنامه هاي دولتي را به دقت مي خواند و اگر ظن مي برد مطالبي حتي 
از باب پند واندرز نوشــته شده، اما ممکن است گوشه و کنایه اي به دولت زده 
باشد، دستور توقيف نشریه اي را صادر مي کرد که مطلب در آن چاپ شده بود. 
نظميه با این خوف هميشگي دست به گریبان بود که شاه مبادا آنها را مواخذه 
کند که چرا توجه نکرده اند و مطلبي از زیر چشم آنها در رفته است. به همين 
دليل مأموران نظميه هم نشریات را از ریشه مي خشکاندند تا هيچ تهدیدي 
متوجه آنها و واحدشان نباشد. به راستي سانسور، بهمن وار عمل مي کرد و هرچه 
پایين تر مي آمد، بزرگ تر و مهيب تر مي شد. به پایين ترین رده هاي ادارۀ نظميه 

که مي رسيد، هيچ چيزي را سر راهش برجا نگذاشته بود. 8

پاورقی یا کتاب های ورقی
به آثار چاپ شــده اي گفته مي شود که در فورم هاي 8 یا 16 یا 24 یا حتي 32 
و 40 صفحه اي، به صورت ســاده، بدون برش و صحافي، حتي بدون روکش 
در فاصله هاي زماني کوتاه انتشــار مي یافت و از راه دکه هاي مطبوعاتي هم 
به فروش مي رســيد. مضمون اصلي این کتاب ها داستان هاي سرگرم کننده، 
هيجان انگيز، عشــق هاي رمانتيــک، رویدادهاي تاریخــي و موضوع هاي 
ســرگرم کننده بود که به ویژه پيش از ورود رســانۀ رادیو به ایران، خوانندگان 
بسياري در ميان قشر باســواد در طبقۀ متوسط داشت. قيمت ارزان آنها، که 
به مرور از سوي خریداران پرداخت مي شد، و به بودجه شان تحميل نمي شد، از 
عامل هاي مؤثر در ترویج آنها بود. پاورقي در دورۀ پهلوي اول رواج بســياري 
یافــت، در دهۀ 1320 هم ادامه یافت و تا اواخر دهۀ 1330 ش کم وبيش به 
حياتش ادامه داد. شناســایي دقيق کتاب هاي پاورقي منتشر شده به فارسي و 
بررسي موضوع هاي آنها مي تواند از چند جهت به مطالعات مربوط به نشر در 
آن دوره کمک کند، از جمله به قشري از خوانندگان و پسندهاي آنان که از این 
کتاب ها استقبال مي کردند. درهرحال، کتاب هاي پاورقي در روند کتابخواني 
در ایــران، افزودن بر شــمار خوانندگان، ایجاد انگيزۀ خواندن در شــماري 
از خوانندگان، از جمله در ميان خانم هاي خانه دار، دختران و پســران جوان، 
قشرهایي از خوانندگان نه چندان باسواد در ميان طبقات پایين، تأثير بسياري 
داشته است. بخش عمده اي از این خوانندگان بعدها شنوندگان داستان هاي 
دنباله دار رادیویي و بينندگان سریال هاي تلویزیوني شدند. نشر پاورقي زماني 
که اقتصاد خود را از دست داد و سودي از آن دیگر عاید نشد، از ادامه باز ماند. 

توقف انتشار پاورقي در مجموع به زیان نشر و به زبان پدیدۀ کتابخواني بود.

)ادامۀ مطلب در شمارۀ آینده(

پاورقی
1. عتيق پور، محمد، درسي از جامعه: گوشه اي از مبارزات کارگران چاپخانه ها، تهران، مؤلف، 

8531 ، ص 9ـ10.
2. براي جزئيات در این باره، نک: روحاني، عليرضا، »اسنادي دربارۀ وضعيت مطبوعات در 

عصر رضاخان«، گنجينۀ اسناد، سال 8 ، ش 29ـ30 )بهار و تابستان 1377(، ص 106.
3. قيصــري، علي، »بازتاب تجددخواهي و ناسيوناليســم در ادبيــات آغاز دوران پهلوي 

)1300ـ1320(«، ایران نامه، سال 18، ش 3 )تابستان 1379(، ص 191ـ192.
4. نک: کتاب، دورۀ 1، ش 1 )فروردین 1311(، ص 14ـ16 )این نشــریه به کوشش سيد 

فرید قاسمي بازچاپ و با مقدمه اي همراه شده است: تهران، نشر مرکز، 1380(.
5 . همان منبع.
6. همان منبع.

 Hillmann, Michael, «Buf-e Kur«, in: Encyclopedia Iranica,. .7
.510-509 .PP ,1990 ,London ,4 .Vol

8. در این باره مي توانيد به این منابع نگاه کنيد: خسروي، فریبرز، سانسور: تحليلي بر سانسور 
کتاب در دورۀ پهلوي دوم )تهران، ناشــر؟، 1378، ص 159 )فریبرز خســروي در کتابش، که 
پایان نامۀ دورۀ دکتري اوست، به  موارد فراوان دیگري از نقض حقوق و اعمال سانسور در آن 
دوره اشاره کرده است(؛ همایون کاتوزیان، محمد علي، »جامعه و دولت در دورۀ رضاشاه«، در: 
تورج اتابکي: تجدد آمرانه، ترجمۀ مهدي حقيقت خواه، تهران،؟، 1385، ص 55 ؛ مسرت، حسين، 

پيشواي آزادي: زندگي و شعر فرخي یزدي، تهران، ثالث، 1384؛
 Karimi-Hakkak, Ahmad, ‘‘Censsorship’’, in: Encyclopedia

.1992 ,London ,5 .Iranica, vol
)احمد کریمي حکاک در مقالۀ مفصلش دربارۀ سانسور در دانشنامۀ ایرانيکا به مهم ترین و 

اصلي ترین جنبه  هاي سانسور در آن دوره اشاره کرده است(.

32



33

درفشه، از اولين سال های تأسيس انتشارات فرانکلين، که پيش از تشکيل سازمان کتاب های درسی، عهده دار تدوین 
و چاپ کتاب برای مدارس کشــور بود، با این مرکز همکاری می کرد. از این جهت منوچهر درفشــه جزو متقدمان 
تصویرگری در ایران است. تصویرگری که پيرو مکتبی بود که هنوز هم در کتاب های آموزشی، مخصوصاً در آمریکای 
شمالی و اروپای غربی )بيش از همه انگلستان( حضور جدی دارد. این روش بر نوعی کالسيسيسم و طراحی تيپيکال 

استوار است که با وجود جلوۀ رئاليستی، در ریشه، ایده آليست و سانتی مانتال است.
روحيۀ شــخصی درفشه هم با این شــيوۀ متأثر از الگوهای فرانکلين، نزدیک تر بود تا نوجویی و تجربه گرایی هم 
عصرانش که بيشتر تحت تأثير مدرنيسم روشنفکرانه بودند. این پایبندی به زودی از درفشه تصویرگری ساخت که 
بيرون از محدودۀ کتاب های درســی، فقط در ميان ناشران محتاط و سنتی - اغلب مذهبی - طرفدار داشت و این، 

درفشه را به یکی از چند تصویرگری تبدیل کرد که بر خالف تلقی نسل جدید از تصویرگری، عمل می کردند. 
کاماًل پيداســت که روحيۀ آرام و به دور از هياهوی 
منوچهر درفشــه، کم رغبتی به رقابت های مرسوم  
را دامــن می زد و این خصلت، در فرهنگی که فاقد 
تعادل در کشف و مدیریت گرایش های متنوع است، 
اغلب به ضرر هنرمند تمام می شود. گویی هنرمند 
باید بخشــی از وقت خود را به تظاهرات اجتماعی 
اختصــاص دهد وگرنــه جامعه، به طــور طبيعی، 
ندیده اش خواهد گرفت. جمع گرایش های حرفه ای 
و شــخصی درفشه از او چهره ای ساخت که بسيار 
کم - یا تقریباً هـيچ - در مجامع تصویرگران دیده 
شــد. با این همه ارزش های انکارناپذیر او به ویژه 
تصویرهای خاطره انگيزش در کتاب های درســی 
ـ معروف تر از همه، »خانوادۀ هاشــمی«ـ در تاریخ 

تصویرگری ایران ماندگار است.
باید حسرت خورد که فقدان ذهن آرشيوی، همواره 
با جهت گيری های مســلط دســت به دست هم 
داده اند تا بخش هایــی از جریان های یک حرفه، 
مغفول بماند و این در مقابل اصل بی طرفی تاریخ، 

تلخ و تأسف برانگيز است. 

درگذشت منوچهر درفشه بهانه ای است که به فقدان آرشیو 
هنرمندان و چهره های فرهنگی توجه کنیم

کیانوش غریب پور
رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی هنری تصویرگران

یادبـود

ود
دبـ

ــا
ی
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شرکت کنندگان:
محمدحسین متولي، مدیرمسئول انتشارات برآیند

محمدرضا سالكي، مدیر مسئول انتشارات گسترش علوم
وحید تمنّا، مدیر مسئول انتشارات مشاوران

 
سیدرضا یكرنگیان: از طرف نشــریۀ صنعت نشر از اینکه   
دعوتش را پذیرفتيد تشکر می کنم. اميدوارم در این ميزگرد که آغاز طرح 
چنين مبحثی اســت، بتوانيم به دیدگاهی واحد برسيم و سپس آن را ادامه 

دهيم. با این سؤال ميزگرد را شروع می کنم:
تاریخ انتشار کتاب های آموزشی در ایران از چه زمان و دوره ای شروع شد؟

 

محمدرضا سالكي: این کتاب ها با نام کتاب هاي کمک درسي   
وارد بازار شدند و بعد از تغييراتی که برخي ناشران در محتواي این کتاب ها 
ایجاد کردند و همچنين براي گسترده  شدن محتوا، تا جایي پيش رفته اند 
که مياِن کتاب هاي آموزشي و کمک آموزشي و گروه هاي کودک و نوجوان 
مرزهاي مشــترکي ایجاد شد. بنابراین مي توان نتيجه گرفت که این گروه  
از کتاب ها با یک تعریف کلي آغاز شدند و با توجه به این موضوع مي توان 
نتيجه گرفت که از دهۀ 40 و 50 ، این گروه  از کتاب ها وجود داشته اند. در 
آن دهه ها، انتشارات »توفيقيان« و انتشارات »هستي« این گونه کتاب ها 
را تا دهــه 60 و 70 توليد مي کردند؛ منتها اتفــاق مهمي که در دهۀ 60 
پيش آمد، بحث مميزي این گونه کتاب ها بود. البته باید دقت داشت که تا 
پيش از دهۀ 60، توليد و انتشار کتاب هاي آموزشي قائل به شخص بوده  و 

به صورت سازمان یافته منتشر نمي شد.

مقدمه
دیرزمانی اســت که این پرسش مطرح اســت: آیا کتاب های 
آموزشی، کمک آموزشی، حالل المسائل کتاب های درسِی آموزش 

و پرورش سودمند هستند یا نه؟
تا آنجا که به خاطر دارم در اواسط دهۀ سی که دوران ابتدایی را 
می گذراندم دو کتاب در مورد ریاضیات کالس های پنجم و ششم 
ابتدایی بودند که قطع پالتویی کوچک و صحافی ساغری داشتند.

متن این کتاب ها آســان خوان تر از کتاب های درسی و برای ما 
دانش آموزان بسیار سودمند بودند.

بعد. کتاب های کمک آموزشــی انتشارات امیرکبیر بود که پرویز 
شهریاری و باقر امامی از جملۀ مؤلفان آنها بودند. کسان یادشده، 
همه دبیران دبیرســتان ها بودند و از آنجا که هر کدام اشخاص 
سرشناس در حوزۀ درسی شــان بودند، بعید به نظر می آید که 
فقط به تألیف حالل المسائل معمولی اکتفا کرده باشند. البته چون 

کتاب های یادشده را ندیده ام نمی توانم قضاوت کنم.

بعــد از انقالب، تعدادی از دبیران دبیرســتان ها اقدام به چاپ 
حالل المسائل کتاب های درسی به روش چاپ استنسیل کردند.

فكر می کنم بــرای اولین بار زوجی که دبیر دبیرســتان بودند، 
این کار را شــروع کردند. همان اوایل کار، کارشان گرفت و بعد 

مهاجرت کردند.
این روش چاپ استنسیلی تا ســال 67-68 ادامه داشت. بعداً 
ناشــرانی که هم به کارشان عالقه  داشتند و هم دانش آن کار را 

داشتند آمدند و کم کم شروع به کار کردند.
حضور این ناشــران موجب شد کتاب آموزشی شكل واقعی خود 
را بدســت آورد، زیرا اکثر این ناشــران تحصیالت آکادمیک و 

بیشترشان نیز تجربۀ آموزگاری دارند.
این میزگرد فقط به قصد روشــن شدن هدف از تولید کتاب های 
آموزشــی و کمک آموزشی برگزار شده اســت، و اینكه چگونه 
مطالب کتاب های درســی آموزش و پرورش نیاز به راهنما دارد، 

راهنمایی که می تواند جایگزین آموزگار شود.

تهیه و تنظیم I رضا یكرنگیان، تكتم صابری اشرفی
عكس I  موژان شهبازی

میزگرد با ناشران 
کتاب های آموزشی و کمک آموزشی
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کتاب ها به گروه های درسي، کمک درسي، آموزشي 
و کمک آموزشي تقسیم مي شوند و براي ناشران 

هرکدام از این بخش ها، مفهوم متفاوتي دارد

 بحث مميزی کتاب های آموزشی به این صورت بود که آموزش و پرورش 
برای چاپ و انتشار این گونه کتاب ها می بایست مجوز صادر کند، که عماًل 
چالش هاي دیگري در این زمينه پيش آمد، و عدۀ کثيري که در این حوزه  

کار مي کردند و بازنده  این چالش ها بودند، وارد بازار سياه شدند.
در کنار آنها ناشراني بودند که با توجه به چارچوب تعریف شده، کار خود را 

آغاز کردند، مانند »مبتکران«  در دهۀ 60 و »علوي«  در دهۀ 70.
مميزي این کتاب ها در ســال های 67 و 68کم کم برداشــته شد. تعداد 
ناشــراني که رسماً در این حوزه کار مي کردند افزایش پيدا کرد، تا پيش از 
سال هاي 77 و 78  ناشران آموزشي کتاب هاي یکدیگر را مي فروختند اما 

بعداً، ميان آنها و حوزۀ فعاليتشان تفکيک ایجاد شد.
با بيشــتر شدن تعداد ناشــران بحث ایجاد انجمن ناشران آموزشی پيش 
آمد. این انجمن، حدود نه تا ده ســال پيش، )یعني ســال هشتادوسه و یا 
هشــتادوچهار( تشکيل شد و رسميت پيدا کرد.  انجمن، با اتحادیۀ ناشران 
و کتاب فروشان تهران در مورد برگزاری نمایشگاه بين المللی کتاب تهران،    
و همچنين با وزاتخانه های آموزش و پرورش و ارشاد دربارۀ توليد گسترده 

آموزش، همکاري و همراهي کرد. 
در ادامۀ کار انجمن، عناوین توليدات به سرعت افزایش پيدا کرد و تخصصي شد. 
ناشران آموزشي، هم در حوزۀ تبليغات و افزایش سرانۀ توليد کتاب و ایجاد 

بازارهاي جدیِد مصرف، نقش مهمي داشته و دارد.

دانش آموزان در طول یک سال شش تا هفت 
عنوان کتاب آموزشي تهیه مي کردند به این ترتیب 

کتاب به صورت انبوه  وارد فضاي خانه ها شد

وحید تمنّــا: از زماني که آموزش وجهۀ رســمي پيدا کرد،   
کتاب هاي آموزشــي هم در کنار آن بود؛ وجود این کتاب ها در دوره هایي 
رســمي بود و در دوره هایي حالت غيررســمي پيدا کــرد و به اصطالح 
زیرزميني شد. تعدادی کتاب با عنوان مسائل شوروی  بود که آقای پرویز 
شهریاری روی آنها کار می کرد و یا کتاب »مهارت هاي جبر« که ناشران 

آنها »اميرکبير« و یا »گوتنبرگ« آن را منتشر کرده بودند.
در زمان گذشته چون دسترسي به کتاب هاي آموزشي محدود بود معلم ها 
مي توانستند بخش هاي مورد نظر خود را کپي کرده و در اختيار دانش آموزان 
قرار دهند و یا اگر مدرسه و یا دانش آموزان توانایي مالي بيشتري داشتند، 
تعدادی از کتاب ها خریداری مي شد و در اختيار دانش آموزان قرار مي گرفت.

کتاب هاي  آموزشــي و کمک آموزشــي مي بایســت مطالب موجود در 
کتاب هاي درســي را تقویــت کنند. که این امر بــه دانش آموزان کمک 

می کرد یا به معلم و یا به والدین.
یکي از این ناشران سرشناس بخش آموزشی، انتشارات »فاطمي« است. 
در دورۀ گذشته کتاب هایي که انتشارات فاطمي منتشر مي کرد را به عنوان 
کتاب هاي عمومی آموزشي مي خواندیم، نه به عنوان کتاب هایي که به درد 
کتاب مدرسه مي خورد و یا الزامي براي مطالعۀ آن وجود داشت. در صورتی 
کــه اگر آن کتاب ها را هم نمي خواندیم، اثری در فهم مطالب کتاب های 

درسی مان نداشت.
در گذشــته یک ســري کتاب هاي علمي داشــتيم و تعدادی کتاب هاي 
آموزشــي که در ارتباط با محتواِي درس کتاب هــاي آموزش و پرورش 
بود. مثاًل کتاب عربي آســان این کتاب را در مساجد و محفل هاي دیني 
و مذهبــی مي خواندند و گاهي معلمــي آن را درس مي داد. بعضی از این 
کتاب ها یک سري راهنما هم داشت که به صورت حرفه اي نوشته شده بود.

وزارت آمــوزش و پرورش هر کتاب »درســی« ای کــه توليد مي کند، 
صددرصد نيازمند کتاب هاي دیگري است که مطالبش را آسان فهم کند، 
اگر کتاب هاي کمک آموزشــي نتوانند و یا نباشــند که کتاب هاي درسي 
را آســان فهم کنند، کتاب هاي درســي به خودي خود پاسخ نياز یادگيری 

دانش آموزان را نمي دهند.
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از زماني که آموزش و پرورش کتاب رسمي تولید 
کرد، کتاب هاي کمک آموزشي نیز وجود داشت

رضا یكرنگیان: این طور متوجه شــدم برای آسان فهم شدن   
مطالب کتاب های درسی، کتاب های کمک درسی به کمک آن می آیند، چرا؟

محمدحسین متولي: این مسير نقطۀ تاریکي دارد، آن زماني   
است که جلوي توليد رسمي این گونه کتاب ها گرفته شد، برخي توليد آنها 
را به صورت زیرزميني آغاز کردند. مشــکالتي از قبيل نداشتن اسم و رسم 
و آرم و مشــخصات خاص و کپي هایي کــه صورت مي گرفت در اکثر این 
کتاب ها مشکل داشتند و در بار علمِي کتاب های درسی آموزش و پرورش 
اختالل ایجاد مي کرد، گروهي از این کتاب ها مطالبي داشت که به موجب 

آن دانش آموزان با کپي برداري از آن مسائل کتاب خود را حل مي کردند.
این نقطۀ تاریک باعث شده که نسبت به ناشران کتاب های درسی و کمک 

درسی دولتي و غيردولتي دید خوبی نباشد.
در کشورهایي مانند ژاپن و ترکيه، سيستم کتاب هاي آموزشي و کمک آموزشي 
نيز به همين صورت، وسيله اي است برای کمک  به دانش آموزان و خانواده ها 

و کساني که به فضاي خوب آموزشي دسترسی ندارند.
با توجه به اینکه امکانات تهران بسيار زیاد است، رتبه هاي یک تا ده کنکور 
غالباً از بچه هاي شهرســتان هستند، به نظر مي رسد که علت این موفقيت 

وجود همين کتاب ها باشد.

وجود کتاب هاي کمک آموزشي سبب به وجود آمدن 
عدالت آموزشي در کشور شد

نکتۀ مهم تر این اســت که در حال حاضر، آموزش و پرورش ما با مشکل 
روبرو است.

 کتاب ریاضي اول ابتدایي که در امریکا منتشــر مي شود و حدود 80 درصد 
مدارس امریکا از آن بهره مند هســتند، 780 صفحه دارد، درحالي که کتاب 

ریاضي اول ابتدایي در ایران نهایتاً 140 تا 150 صفحه است. 
بــراي همان کتاب 780 صفحه اي حدود 3 تا 4 کتاب کمکي وجود دارد و 

به نظر مي رسد در تمام دنيا وجود کتاب هاي کمک آموزشي، یک نياز است.
رضا یكرنگیان: کتاب حساب و هندسه اي را به یاد مي آورم   
که قطع جيبي داشــت، این کتاب حالل المسائل نبود و براي کالس های 
پنجم و ششم ابتدایي تهيه و تنظيم شده بود، محتوای آن به غير از آموزش، 
مطالبی را مطرح می کرد که به درد زندگي هم مي خورد. در آن دوران کتابي 
منتشر شد به نام »انشا« نوشتۀ آقاي »احمد کوشا« از آن دوره به بعد کمتر 
کتاب کمک درســي داشتيم و دانش آموزان شخصاً به فعاليت هاي  آموزشي 

شان مي پرداختند. 

منظور شــما این است که بخشي از وظيفۀ کتاب هاي کمک آموزشي یاري 
رساندن به فهم بهتر مطالب کتاب هاي درسي آموزش و پرورش است؛ چرا 
آموزش و با کمک گرفتن از این کتاب ها به آسان تر شدن کتاب های درسی 
نمی پردازد، تا کتاب های درسی اش آسان فهم باشد. این مؤلفان کتاب های 
آموزشی و کمک آموزشی می توانند بازوی توانمند وزارت آموزش و پرورش 

باشند؟
محمدحسین متولي: در دولت گذشته، در سه مرحله کتاب هاي   
درسي عوض شد. مشــکالت آموزش و پرورش به خود آموزش و پرورش 

بازمي گردد.
در تمام کشــورهاي جهان آموزش به صورت کاربردي وارد زندگي شــده و 
کشــورهایي که به کارهاي سخت در حوزۀ آموزش معروف بودند به سمتی 
رفته اند که آموزش در خدمت زندگي قراربگيرد، اما در کشــور ما این قضيه 
جا نيفتاده، در ایران، آموزش، یک آموزش محض است و بيشتر روی دانش 
تئوري کار می کند، نه عملی یا کارگاهی. مشــکل بعدي این است که نظام 
آموزشــی ما  در ایران، یک نظام حافظه  محور است، به جاي سنجيدن قوۀ 
خالقه و اندیشۀ دانش آموز، بيشتر حافظۀ او را مي سنجند؛ تا زماني که چنين 
مشــکالتي در آموزش و پرورش وجود دارد، کتاب هاي  آموزشــي حمایت 
نمي شوند و دانش آموزان مرتباً فکر مي کنند باید بيشتر به دنبال کتاب هایي 

بروند که با آن در کنکور و یا آزمون تيزهوشان و یا کنکور پذیرفته شوند.
رضا یكرنگیان: ناشران آموزشي ما برای جبران ضعف و تعلل   
و ناتواني آموزش و پرورش به کمک  آن آمده اند و راِه ســنگالخ و ُپرپيچ و 
خم کتاب های درســی را هموار کرده و به جلو پيش مي روند. چرا در تمام 
ایــن مدت آموزش و پرورش به این موضوع فکــر نکرده که کاري کند تا 
دانش آموزان مجبور نشوند براي فهم یک مطلب به جاي یک کتاب، مثاًل پنج 

کتاب بخوانند؟
محمدرضا سالكي: هيچ سيستم جامع و کاملي نمي توان ارائه   
داد که براي همگان یکسان عمل کند. هيچ کجاي دنيا هم چنين چيزي نيست.

در حال حاضر کــه مي خواهند در کتاب هاي درســي نظام تحول بنيادي 
یا سيســتم آموزش ملي ایجاد کنند. منابعی مورد اســتفاده قرارداده اند که 
تمام سبک هاي یادگيري در آن است و همچنين مجموعۀ تمام نظام هاي 

آموزشي. منتها در انتخاب بهترین نوع، هميشه تردید دارند.

  کتاب ارزان ترین و سریع ترین ابزار انتقال است

در تکنولوژي آموزشــي خود کتاب یک ابزار است؛  این موضوع باعث شده 
است هيچ جداسازي در هيچ کجاي دنيا ميان کتاب و نظام آموزشي ایجاد 
نشود مسئله بعدي، مسئلۀ نظام چند تأليفه است. هنگامي که برنامۀ جامعۀ 
آموزشي را با ســرعت تصویب مي کنند، تفکيک آموزشي پيش نمي آید و 
دانش آموزانــي که براي آیندۀ خود راه هاي متفاوتــي را انتخاب کرده اند، 
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مجبورند تا مدت ها از کتاب هاي یکسان بهره  ببرند؛ نکتۀ بسيار خطرناک و 
مسئله ساز این است، که بدون اینکه تحقيقی انجام شود، برنامه و یا کتاب 

ارائه می کنند. به این ترتيب، باز خوردش معلوم است.
وحید تمنّا: ذات علم در تکثير است نه اینکه ما یکسان سازي   

کنيم. بزرگ ترین اشکال آموزش و پرورش در همين قسمت است.

اشكال آموزش و پرورش در یكسان سازي 
آموزشي است. پدیده اي که براي رشد کردن 
محتاج صداهاي مختلف است را از یک بلندگو 
پخش نمی کنند. طبیعتاً شدني نیست. دانش 

هیچ گاه به این صورت پیشرفت نمي کند

آموزش و پرورش مدعي است، با توجه به یکسري از سرفصل هاي موجود 
و برنامه هاي معلوم، این کتاب ها را تهيه و تنظيم کرده ، در انتهاي دوره هاي 
کنکور، ســازمان سنجش اعالم مي کند که دانش آموزان به کالس کنکور 
نروند و کتابي غير از کتاب درســي شــان بخوانند و در آزموني هم شرکت 

نکنند، زیرا سؤال ها فقط از کتاب درسي طرح شده است.
دانش آموز بــراي اینکه بتواند به تفاوت ســؤال مفهومي از غير مفهومي، 
سرعت، درک مفاهيم و غيره مسلط شود صددرصد نياز به ابزار دارد، تعداد 
تمرین هایي که در کتاب هاي درسي وجود دارد و بخواهد فقط بر مبناي آن 
سؤال ها در کنکور شرکت کند، شاید جمعاً به دویست صفحه هم نرسد در 
صورتي که براي دانش آموزي که مي خواهد در کنکور شرکت کند مجموعًا 

هزار صفحه و یا بيش از این مطلب مورد نياز است.
نباید انتظار داشــت که آموزش و پرورش همۀ آنچه را که ناشران آموزشي 
روي آن کار مي کنند در کتاب هاي خود بياورد به این علت که شدني نيست 

و جالب اینکه مدعي هستند که هرآنچه را الزم بوده ذکر کرده اند.

کتاب هاي درسي خوب نوشته شد اما 
استثناء هایي هم وجود دارد

ما براساس سوژه هایي کار مي کنیم تا دانش آموز
را درگیر موضوع کند و بتواند در خانه نیز پیگیر 

مباحث درسي شود

کاري را که در گذشته معلم ها در »پلي کپي هاي« خود انجام مي دادند، ما در 
کتاب هاي خود انجام مي دهيم البته به صورت رسمي تر.

رضا یكرنگیان: انتشارات فاطمي را مثال زدید، در کتاب خانه ام   
حدود هفده - هجده عنوان از کتاب هاي انتشــارات فاطمي را دارم و حدود 
ده دوره از کتاب دســتور زبان او را هدیه داده ام. مهم ترین دليل این اســت 
 که ما در یادگيری دســتور زبان خود مشــکل داریم. در گذشــته در تمام 
خانه ها کتاب وجود داشت. مثاًل کتاب گلستان سعدی تصحيح عبدالعظيم 

غریب که صحافي ساغري داشت. دانش آموزي که در کالس چهارم ابتدایی 
درس مي خواند مي توانست گلستان سعدي را بخواند.

در گذشته ارتباط خوبي که آموزگاران با دانش آموزان برقرار مي کردند؛ آنها را 
به فراگيری علم و به خاطرسپردن آن تشویق مي کرد. در مورد هنر، آشنایی 
با ریاضيات که حرف اول را مي زند، در صورتی که اکنون ریاضيات را به این 

صورت تعریف نمی کنند.
وحید تمنّا: کتاب هاي درسي قدیمي ما نيز دچار مشکل بودند،   
کتاب هاي فعلي آموزش و پرورش نســبت به گذشته، از هر نظر کتاب هاي 
بهتري هســتند، از هر نظر. در گذشته، اشخاص کتاب ها را مي نوشتند و در 
حال حاضر تيم  ها کتاب ها را مي نویسند واقعيت این نيست که بگویيم گذشتۀ 

ما یک گذشتۀ بسيار عالي بوده و در حال حاضر شرایط این گونه نيست.
دليل ارتباط هایي را که آموزگاران با دانش آموزان در دوره هاي گذشته برقرار 

مي کردند مي توان بيرون از فضاي آموزشی جست وجو کرد.
آموزش و پرورش کتابي را که توليد مي کند و نمي تواند همه  مطالب را در آن 
لحاظ کند و اگر بخواهد این کار را بکند همان طور که قباًل اشــاره شد یک 

کتاب ریاضي سوم دبستان توليد مي کند با بيش از 200 صفحه.

وظیفۀ آموزش و پرورش این است که 
سر خط هایي را در اختیار معلم ها قرار دهد

آموزش و پرورش در کنار سرخط هایي که در اختيار آموزگاران قرار مي دهد، 
با توجه به برنامه هاي توســعه و ملي کردن فضاي آموزشــي، در ميانۀ کار 
فضاهایي خالي به وجود مي آیند که هم در کتاب هاي درســي است و هم 
در نحوۀ آموزش آموزگاران؛ و از طرفي چون مردم در طي 20 سال گذشته 
براي ورود به دانشــگاه ترغيب شده اند با توجه به این موضوع رقابت را هم 
افزایش داده به همين دليل همۀ این مسائل فراگيران را ترغيب مي کند به 
کسب دانشی افزون تر از آنچه در کتاب هاي درسي است. آموزش و پرورش 
نمي تواند به تنهایي این مســئوليت را بپذیرد. در نتيجه خودبه خود کساني 
آماده مي شوند که این کار را انجام دهند. آموزش براي بچه ها راحت تر شده 
اما این دليل نمي شــود که بچه ها فکر نکنند. گاهي در کنار آموزگارانی که 

مسائل را اشتباه حل مي کنند، کتاب حالل المسائل نجات دهنده است.
به دليل نيازي که به کتاب هاي آموزشــي وجود دارد چندین نهاد پدید آمده 
است. چه باید کرد که آموزش و پرورش فضایي ایجاد کند که بتوان بيش از 

این به این نهادهای تأثيرگذار کمک کند.

آموزش و پرورش کتاب هاي کمک آموزشي را 
رقیبي براي خود مي داند درحالي که ما با این 

نهاد همراهي مي کنیم

رضا یكرنگیان: وقتی شما، ناشران آموزشی، براساس کتاب   
درســی رسمی، کتابی آســان خوان توليد می کنيد و دانش آموز از آن بهتر 
اســتفاده می کند، چــرا وزارت آموزش و پرورش بــرای ویرایش یا تأليف 
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کتاب های درسی اش از شــما کمک نمی خواهد؟ در کشورهای مترقی 
نگاه بهتري به کتاب هاي درســي وجــود دارد. به طور مثال، کودکي که 
در کالس اول تحصيــل می کند، به اندازۀ ســن خــودش وارد فضاي 
جامعه مي شــود؛ وقتي مراحل تحصيلی را طي مي کند به همين ترتيب 
از دانشی برخوردار است که می تواند در ادامۀ تحصيل وارد دانشگاه شود؛ 
او آماده اســت هم در بازار کار و هم در دانشــگاه با تمام نيرو خودش را 
تطبيق دهد. در بازار کار در جســت وجوی راه های بهتری می شــود و 
در دانشــگاه به پژوهش در رشتۀ درســی خودش می پردازد. باید توجه 
 داشت که دانش آموز دورۀراهنمایی و دبيرستان که سنين نوجوانی را طی 
می کند احتياج به همه چيز دارد، از جمله تفریح، استراحت، مطالعۀ خارج از 
برنامۀ درسی اش. در ایران اگر کسي بخواهد در کنکور قبول شود در چند 
سال آخر دبيرستان و پيش دانشگاهی، همه چيز را بر خود حرام مي کند. 
فقــط حفظ کردن درس ها، رفتن به کالس ها برای تســت زنی و  بعد 
وقتي وارد دانشگاه مي شود دیگر نيرویی برایش باقي نمانده است که به 
پژوهش بپردازد. دیوارهای مقابل دانشگاه تهران، آکنده از اطالعيه های 
فروش پایان نامه است. آیا دانشجویی که با پایان نامۀ خریداری شده فارغ 

التحصيل می شود، می تواند در همان رشتۀ تحصيلی اش فعاليت کند؟
محمدرضا ســالكي: موضوع اصلي »نياز« است. بحث   
فرهنگي کتاب براي خود جایگاه ویژه اي دارد. اتفاق مطلوبي که در حوزۀ 
کتاب هاي درســي در حال رخ دادن است، تغيير محتواي آنها به سمت 
کاربردي شــدن است که مهارت هاي زندگي، تفکر و پژوهش نيز در آن 

دخيل باشد.
به طور مثال کتاب هاي جدید تکنيک هاي حل مسئله را به دانش آموزان 
مي آموزد. موضوعي با عنوان »کارپوشــه« تعریف شــده است، که هر 
دانش آموز تمام عملکرد یک ســاله اش را در آن درج می کند، تا آموزگار 
از محتوای آن بداند دانش آموز در چه ســطحی است و بتواند برنامه اي 
براساس عملکرد برای او طراحی کند. به این ترتيب آموزگاران می توانند 
به دانش آموزهای خود برای پيشــرفت بهتر و بيشتر یاری برسانند. ولی 
این شيوه به هيچ عنوان امکان پذیر نيست زیرا اکثر آموزگاران از محتواي 

این برنامه مطلع نيستند. 
برای مثال: در حال حاضر در اغلب مهدکودک ها و دبستان ها به آموزش 
زبان مي پردازند، ولی در نظام آموزش و پرورش این آموزش از 13 سالگي 
آغاز مي شود. البته در حال حاضر کتاب هاي زبان بسيار بهتر شده اما باز 
هم براي این بهتر شدن کمي دیر است. در همه جاي دنيا تمام کتاب های 

درسی یک کتاب کار هم دارند.
اگر کتاب های تست و راهنما خواستار دارد نه برای این است که، سيستم 
گزینش و آموزش چنين است و نمي شود در مورد آن هيچ تصميم دیگري 

گرفت. با قهر نمي توان این سيستم را از بين برد.

بسیاري از معلم ها با این گفته که دیگر حوصله 
و توان تغییر را ندارند از بررسي و استفاده از 

کتاب هاي علمي جدید امتناع مي کنند

یکي از ابزارهاي مهم این سيستم، آموزگاران هستند که همکاري کمتري 
دارند. عملکرد ناشــران آموزشي توليد کتاب هایي است که خریداري شود 
و کمک کننده هم باشــند. چيزي که ناشران آموزشی را در کنار یکدیگر 
پاالیش می کند. رقابت در حوزۀ کتاب هاي آموزشي حرف اول را مي زند. 
زمان کم و ســرعت زیاد. هميشه بخش خصوصي از بخش دولتي جلوتر 
است. ناشــراني وارد بخش کتاب هاي آموزشي مي شوند که خوشبختانه 

بسيار سازمان یافته عمل مي کنند.
رضا یكرنگیان: توانایي بخش دولتي را نمي توان با بخش   
خصوصي مقایسه کرد. بخش خصوصی مسئوليت پذیراست و در طول چند 
سال به هدف های فرهنگی خود می رسد. ولی در بخش دولتی که هرچند 
یک بار مســئوليت به عهدۀ دیگری واگذار می شود، این امر امکان پذیر 
نيست. تجربۀ شرکت کتاب های درسی که عبدالرحيم جعفری، بنيان گذار 
اميرکبير، مدیر آن بود، بهترین مثال اســت. در بسياري از کشورهای دنيا 
بچه ها با توجه به سن شــان، اشراف کاملی به دنياي اطراف خود دارند اما 
در ایران به این صورت نيست. بچه ها در سيستم آموزشي سخت و پيچيده 

گرفتار شده اند.
محمدحسین متولي: مشــکل دیگر ما در بخش فرهنگ   
جامعه است. کشور ما با سرعت به سمت لوکس گرایي پيش مي رود به طور 
مثال بزرگ ترین خریدار لوازم آرایشــي در دنيا، ایران اســت، بيشترین و 
بهترین عمل هاي جراحي زیبایي در ایران انجام مي شــود. بچه ها هم در 

حال حاضر جزو کاالهاي لوکس خانواده ها شده اند.

در طول 20 سال تدریس خود، در زمان حال به 
این نتیجه رسیده ام که بچه ها براي خانواده هاي 

خود، تبدیل به ابزار شده اند

بســياري از والدین و مدارس از طرز درس خواندن دانش آموز و رتبه هاي 
او اســتفادۀ ابزاري مي کنند و این رفتــار صدمه هاي فراواني به او مي زند. 
شــاید این دانش آموز در ســال هاي بعد، از رتبه هاي خوب دانشگاه باشد 

اما مطمعناً نمي تواند همســر، دوست و حتی شــهروند خوبي باشد. این 
گونه برنامه ریزی های غلط توســط بعضــی از خانواده ها و مدارس برای 

دانش آموزان به  گونه اي یک استعمار نوین است.
رضا یكرنگیان: در مقطعی بعضی از  کتاب هاي تست تاریخ   
و ادبيات را که برای داوطلبان کنکور منتشــر شده بود بررسي کردم. واقعًا 
متأسف شدم کتاب هایي با این همه اشتباه به دست دانش آموزان مي دهند، 
و کسی هم ســؤال نمی کند و از ناشر نمی پرسد چرا در کتاب شما سؤال 
غلط طرح شده و در نتيجه جواب غلط داده شده است، دانش آموز براساس 

آموخته های غلط در کنکور شرکت می کند.
محمدرضا ســالكي: با توجه به رقابتي که ميان ناشــران   
آموزشــي ایجاد شده اســت این وضعيت در حال بهبود است و هروقت 
محصول بهتري بياید مورد توجه قرار مي گيرد. کتاب هاي چاپ اول حوزۀ 
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آموزشي از لحاظ مسائل سوري نسبت به ناشران دیگر شرایط بهتري دارند، 
اغلب بازارها اشباع شده و مي توانند بسيار متفاوت باشند هم از لحاظ ظاهر 

هم از لحاظ محتوا.
وحید تمنّا: اگر کتابی به چاپ مجدد برسد، صددرصد تغييري   
در تعداد صفحات آن به وجود نمي آید و این موضوع کاماًل مشخص است؛ 
زماني که کتاب آموزشي به چاپ مجدد مي رسد حتماً در تعداد صفحات آن 
تغييراتي به وجود مي آید به دالیل بسيار معلوم، زماني که مي خواهم کتابي 
را براي مرحلۀ دوم به چاپ برســانم به ارشاد مراجعه مي کنم، ارشاد از من 
مي خواهــد به دليل تغييراتي که در آن به وجود مي آید که مربوط به کتاب 
درســي است، به جاي چاپ دوم، همان کتاب را با عنوان چاپ اول معرفي 

کنم.
رضا یكرنگیــان: کتابی که برای چاپ بعــد تغييرات دارد،   
ویراست دوم آن کتاب است، نمی توان کتاب را با عنوان ویراست دوم، چاپ 

اول قلمداد کرد.
محمدحسین متولي: متأسفانه وزارت ارشاد به آزمون هاي   
ناشــراني که به این صورت معرفي مي شــوند نيز،  اعالم وصول مي دهد. 
به همين دليِل اعالم وصول آزمون ها، آمار بسيار باالیی در تعداد عناوین 

منتشر شده شان دارد. 
رضا یكرنگیان: هنگامي که دانش آموز وارد فضاي دانشگاه   
مي شود نه کودکي کرده نه نوجواني و نه جواني. او موجودي است که بدون 
برقراري ارتباط با دنياي اطراف خود وارد فضاي آموزش عالي مي شــود و 

مغزش انباشته از دانسته هایي است که کاربردي ندارند. 
محمدحسین متولي: درکار کتاب باید براي یک سال بعد   
برنامه ریزي کرد. در علم کامپيوتر، ایران رتبه هشــتم را در جهان کسب 
کرده است و در این جا صددرصد، دانش نقش ایفا مي کند. و این نخبه ها 
مي توانند، نقشي ارزشمند در توليد علم داشته باشند بر طرف کردن بسياري 
از مشکالت مي تواند از خود اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران شروع 
شود. در بخش کتاب هاي آموزشي به دليل عيان بودنش بسيار مورد توجه 
اســت اما در بخش کتاب کودک، مطالبي وجود دارد که از لحاظ محتوا و 

فرهنگ و ترجمه هاي نامناسب کودک و افکارش را نابود مي کند.
محمدرضا سالكي: هيچ جایي معتبرتر از اتحادیه، توانایي   
 MBA انجام این کار را ندارد اتحادیه مي تواند شــرایطي را فراهم کند تا
نشر را آموزش دهند. گروه ناشران آموزشي این پتانسيل را دارد که بتواند 
با ســنجش مدیریت محتوا با کتاب کاماًل علمــي برخورد کرده و آن را 

آموزش بدهد.
  

در حال حاضر بخش عمومي نشر هم 
تخصصي شده است و به سمت

تخصصي شدن پیش مي رود

محمدحسین متولي: اتحادیه مي تواند براي تأمين درآمد   
گروه پژوهشــي خود از بازوي قدرتمندي مانند شرکت تعاوني ناشران و 

کتاب فروشان تهران استفاده کند.
وحیدتمنّا: ناشران بخش عمومي معتقدند، اگر یک کتاب   
خوب باشــد خودش براي خودش تبليغ مي کند. البته این حرف زماني 
درســت بود که تعداد کتاب هاي منتشر شده محدود بود. در حال حاضر 
براي خرید کتاب بيشــتر پيگير کتاب هایي هستيم که نویسندۀ آن را از 
قبل مي شناســيم و یا تبليغ آن کتاب به خصوص را در برخي نشریات و 

مجالت دیده ایم.
محمدرضا سالكي: در حال حاضر منفعل ترین فروش را   
ناشــران کتاب کودک دارند به این دليل که بيشــترین فروش آنها در 
 نمایشــگاه کتاب صورت مي گيرد. اگر ناشــری که کتاب کودک چاپ 
می کند به نمایشــگاه کتاب نياید کارش تمام است. دليل مهم آن این 

است که هيچ ناشري نمي تواند خودش را به جامعه معرفي کند.

اکنون بهترین جا براي فروش کتاب کودک، 
»شهر کتاب« است

تا زماني که رقابت ميان ناشــران ایجاد نشود تغيير و پيشرفت به وجود 
نمي آید. در بخش ناشران آموزشي رقابت ایجاد شده و باعث بازارسازي 

در این بخش می شود.
محمدحســین متولي: خيلي از کتاب ها خوب هستند و   

به دليل ناشناخته  ماندن از بين مي روند.
وحیدتمنّا: مدارس به کتاب هایی که در زمينۀ عمومی چاپ   
شده اســت احتياج دارند. چنانچه در اتحادیه که به  موجب آن کتاب هاي 
ادبيات را بررســي کرده و کتاب هاي مرجع مرتبط با آن را به کتابخانه ها 
معرفي کنند، باعث مي شــود، کتابخانه های مدارس کتاب های مرجع را 
خریداري کنند. ما مجبوریم براي ماندن در بازار ناشران آموزشي رقابت کنيم.

محمدرضا سالكي: بســياري از کساني که براي دریافت   
مجوز وارد فضاي آموزشــي نشر مي شوند تنها به دنبال مدرک هستند و 

دریافت جواز و کمتر پيگير مسائل علمي می شوند. 
از این جهت تکرار بيش از نوآوری و توليد دانش کاربردی رخ می نماید 

و فضایی برای بالندگی و پيشرفت باقی نمی گذارد.
رضا یكرنگیان: با تشــکر از همکاران گرامی که در این   
ميزگرد شــرکت کردید و بی تکلّف با هم تبادل نظــر کردیم. در این 
ميزگرد، فقط مبانی و اســاس کار کتاب آموزشی بررسی شد، اميدوارم 
در جلســه های بعدی، به تعریف بخش های کتاب های آموزشی، مانند: 
کتاب آموزشی، کتاب کمک درسی، تست زنی و لزوم استفادۀ این کتاب ها 

بپردازیم.
مجدداً از همکاران ارجمند تشکر می کنم و آرزوی توان و نيروی زیادتر 

برای تمام خادمان به فرهنگ و ادب و هنر ایران دارم.
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نقطه نظر نه، یک کتاب نظر
موفقیت موازی کارها، با رانت های تبلیغاتی

امیرحسین عالیخانی I مدیر داخلی انتشارات راهیان ارشد

زمانی که صحبت از چالش های پيش روی ناشران آموزشی به ميان می آید، 
اولين نکته ای که حائز اهميت  است چيست؟ آیا آن وحدت رویه ای که الزمۀ 
پيشبرد امور به بهترین نحو ممکن است در ميان اعضای این گروه از ناشران 
اتفاق افتاده؟ اصلی ترین مانع کنونی برای یک ناشــر آموزشی جهت نيل به 
اهداف از پيش تعيين شــده اش چه چيزی شناخته می شود؟ بی شک یکی 
از طرق مؤثر برای بررسی هرچه بهتر وضعيت، دانستن زوایای دید گوناگون 
در آن باره اســت. در ادامۀ این مطلب، نگاهی خواهيم داشت به نقطه نظراِت 
اميرحسين عاليخانی، که سال هاست در حوزۀ ناشران آموزشی فعاليت می کند 
و راهکار خروج از معضالتی که ناشــران آموزشی با آن روبه رو هستند را در 

ارتقای سطح آگاهی مدیران و البته تدوین قانون مدون در این زمينه می داند:

در نشر آموزشی کشور ما موازی کاری زیاد است که صحبت دربارۀ آن به نقطه 
نظر ختم نمی شود و باید دربارۀ آن یک کتاب نوشت. هنگامی که گروهی غير 
متخصص می خواهند وارد فضای نشر آموزشی شوند، ناشران موفق در این 
بخش را پيدا می کنند و با الگو برداری از آنها به هيچ نتيجه ای به جز موازی 
کاری نمی رسند و می توان گفت یکی از بارزترین عوامل درآمدزایی و شناخته 
شدنشــان در این حوزه، رانت های تبليغاتی اســت که از آن بهره می گيرند. 
هنگامی که به عنوان اولين گروه های فعال در بخش ناشران آموزشی ارشد، 
وارد این فضا شدیم مخاطبان ثابتی داشتيم؛ اما چندی بعد با ورود دیگران به 
این فضا، مخاطبان از یک دوم؟ به کمتر از نيمه رسيد. در حال حاضر تنها 30 
درصد از بازار در دست ماست.  با وجود این 30 درصد باقيمانده، نه تنها سودی 
نداریم، بلکه قسمت گسترده ای از انرژی و هزینه های ما نيز از بين می رود.    

هنگامی که آموزِش عالی به تناوب ســرفصل های اصلی آموزشی را تغيير 
می دهد، کتاب هایی که در بخش ما تهيه و تنظيم شده، دیگر جزو منابع کنکور 
نبوده و این تغييرات باعث می شود که حجم انبوهی از کتاب ها بی مخاطب و 

بدون استفاده باقی بمانند.

نقش مهم تبلیغات
در بخش کتاب های آموزشی تبليغات نقش بسيار تأثيرگذاری دارد اما مهم تر 
از آن هرکسی نمی تواند تبليغات گسترده انجام دهد. برخی از همکاران آنقدر 
قدرتمند و گســترده به تبليغات دیداری و شنيداری می پردازند که به راحتی 
می توانند بســته های آموزشــی خود را بدون اینکه مخاطب بداند در آن چه 
هست، به فروش برسانند. در برخی از این بسته ها جزوات و کتاب هایی وجود 
دارد که با الگو برداری از کارهای 10 تا 15 ساله، که برای آنها زحمت بسيار 

زیادی کشيده شده، تهيه و تنظيم می شود و جالب آنکه این شبيه سازی هم با 
غلط های فراوان همراه است.

کتاب سازی در نهاد آموزشی
از تعدادی کتاب های ما کپی بــداری می کنند و بعد به راحتی آن را تهيه و 
تنظيم می کنند و با تبليغات وارد بازار کرده و می فروشــند. با پی گيری های 
پی در پی و گرفتن وکيل و درگيری، به این نتيجه می رسيم که باید کتاب های 
 کپی شده همه خمير شوند در انتها ضرری که متوجه ما شده از بين نمی رود.

از این بدتر زمانی است که فایل PDF  کتاب های ما را در اینترنت برای دانلود 
به صورت آزاد می گذارند. در گذشته اگر شخصی به یک شاعر عالقه مند بود 
و می خواست مجموعه و یا قسمتی از اشعار او را داشته باشد به کتاب فروشی 
می رفت؛ اما در زمان فعلی، یک مصرع از شعر شاعر را در اینترنت تایپ کرده 
و به کل آن دسترسی پيدا می کند. این دوری از کتاب، برای بخش آموزشی 
 نيز بســيار خطرناک است زیرا کتاب ها با عناوین متنوع در اینترنت موجودند

و بسيار سهل الوصول.

نزول سطح علمی
استادها در دانشگاه کتابی معرفی نمی کنند و گاهی کتاب های موجود در بازار را 
نيز قبول ندارند بلکه تنها به دانشجویان خود جزوه می دهند. در نتيجه این رفتار، 
دانشجویی که 35 واحد درسی را گذرانده در طول دوران تحصيل خود تنها سه 
کتاب تهيه می کند؛ سيل عظيمی از افراد، که می خواهند به کارشناسی ارشد 
بروند منابع اصلی را نخوانده اند، پس تصميم می گيرند به کالس های کنکور 
بروند و برآیند آن این اســت که به جــای پرفروش بودن کتاب های مرجع، 
کالس های کنکور ما شلوغ می شود. اگر دانشجویی در طول دوران تحصيل 
خود از کتاب های مرجع بهره بگيرد، کمتر به کالس ها و جزوات کنکور احتياج 

پيدا می کند.

قانون گذاری
در پایان باید یادآورشد که الزمۀ رسيدگی به موارد ذکر شده و بسياری مشکالت 
دیگر یک قانون شفاف و مدون و صحيح است تا کسانی که از نظر علم و دانش 
ضعيف تر هستند به صورت خودکار و منطقی از گردونۀ فعاليت خارج شوند و 
نخبگان، مؤلفان، نویســندگان و بخش علمی کشور نيز بيش از این متضرر 
نشوند؛ ناگفته نماند تا زمانی که دانش ما در حد و اندازه های تئوری باقی بماند 

این روند به همين صورت معيوب ادامه خواهد داشت.
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وقتی برای معرفی خودم در انتخابات دور قبل اتحادیه پشت تریبون 
رفتم با این جمله شروع کردم که فرانسيس بيکن می گوید: »انسان ها 
بر دوش نسل های گذشته ایســتاده اند.« و واقعاً اعتقاد داشتم و دارم 
که در تمام دوران اتحادیه هيئت مدیره ها اقداماتی برای صنف انجام 
داده اند فقط تفاوت در اندازه ها و قد و قامت این هيئت مدیره ها بوده که 
توانسته اند صنف را تا کجا باال ببرند و نتایج حاصله بسته به نوع تعامل 
اعضای هيئت مدیره با یکدیگر، صنف، دولت و... متفاوت بوده است.

در انتخابات دور قبل هيئت مدیره، شــاهد پدیــدۀ جدیدی بودیم و 
کاندیداها با تمام صالحيت  و توانی که داشتند در یک یا چند تشکل 
صنفی دیگر هم عضو بودند و به دليل تجربۀ کم، این موضوع جدی 
گرفته نشد. هرچند در همان زمان کسانی بودند که بر این مهم اصرار 
داشــتند و با همين دیدگاه تعدادی از اعضای هيئت مدیره تن به این 
کار دادند. امروز بعد از گذشــت چهار سال به این امر مهم که اعضای 
هيئت مدیرۀ اتحادیه نباید به هيچ عنوان حتی عضو تشــکل دیگری 
باشــند، اعتقاد بيشتری پيدا کردم. با این نگاه که چنانچه تشکل های 
زیرمجموعۀ اتحادیه اگر دارای اهدافی مشابه اتحادیه باشند که مقصود 
حاصل است و اعضای هيئت مدیرۀ اتحادیه با تالش خود آنها را هم 
به اهداف شــان می رسانند ولی چنانچه غير از این باشد این تفاوت در 
هدف گــذاری، در نهایت موجب تنــش و اتالف وقت و نيروی اعضا 

خواهد شد.
با توجه به این کــه در اتحادیه به هيچ عنوان نمی توان کار اقتصادی 
انجام داد و ســابقۀ طوالنی این اتحادیه بــه همراه تجربۀ صنفی و 
الگوبرداری از صنوف دیگر، همگی منجر به تدوین قوانينی شده است 
که در چارچوب آن می توان بسياری از منافع همکاران را تأمين کرد. 
متأسفانه در طی ســال های متمادی با تشکيل انجمن های مختلف 
و قرار گرفتن همکاران در مســيرهای مختلف می توان نتيجه گرفت 
که اهداف اوليه به نوعی مخدوش شده اند. به دليل کثيرالمنافع بودن 
همکاران، دوســتان ما هرکدام در چارچوب تشکل های مختلف، به 
دنبــال منافع متفاوتی بوده اند بدون در نظر گرفتن این مطلب که اگر 
صد را داشته باشيم تمام اعداد بين صفر و صد نيز از آن ما خواهد شد.

اگر بتوانيم به جای اصــرار در مواضع - بعضاً نقيض با اتحادیه - در 
منافع مشــترک اصرار بورزیم، مطمئناً تمام مراکز دولتی که به نوعی 

ناظر بر کار ما می باشــند تکليف شان روشــن خواهد بود و آنها نيز با 
سياست گذاری های درست و بلندمدت می توانند در پيشرفت کارها ما 
را یاری نمایند ولی وقتی ما چند پاره شــده ایم، طبيعی اســت که با 
سياســت های کوتاه  مدت و کارهای کوچکی که برای تعداد کمی از 
اعضا  انجام می شــود دولتمردان نيز حساسيت های خود را به اهداف 
و سياســت های اتحادیه از دســت خواهند داد و اهميت الزم را برای 

فعاليت های این نهاد مادر، قائل نخواهند شد.
 مورد دیگری که وجود دارد این است که وقتی اعضای هيئت مدیره 
در تشکل های دیگر هم هستند در جلساتی که می توانند با مسئوالن 
ذیربط برای همۀ صنف صحبت کنند ناخودآگاه به دليل داشتن اشرافی 
که در تشکل خود دارند خودخواسته یا ناخواسته به مسائل، بخشی نگاه 
کرده و بيشــتر مشکالت تشکل ها را مد نظر خواهند داشت و طبيعی 
است که محدودیت در گفتار نتایج مورد نظر را برای تمامی صنف در بر 
نخواهد داشت. در صورتی که اگر دوستان بتوانند بر دردهای مشترک 
صنف احاطه داشته باشند و جامع تر به امور بنگرند بی شک مشکالت 

زیرگروه ها هم حل خواهد شد.
با کمال احترام به تمام بزرگان و عقيدۀ آنها، پيشــنهاد مشخص من 
برای رفع این مشکل این است که در اتحادیه کارگروه هایی تخصصی 
برای تشکل ها ایجاد شــود به عنوان مثال )کارگروه ناشران کودک، 
دانشگاهی، آموزشــی و ...( و در آنجا مشکالت بررسی  شده و با ارئۀ 
گزارش به هيئت مدیره دوســتان منتخِب ما را برای داشتن برنامه ای 

مدون برای تعامل با مدیران دولتی یاری نمایند.
اميدوارم در دورۀ آتی، هيئت مدیره با نگاهی کلی نگر بتواند در جهت 
رشــد و شکوفایی تمام دوستانم با هر زمينۀ کاری قدم بردارد که این 
مهم در گرو مشارکت فعال همکاران از ابتدا می باشد و در صورتی که 
کاندیداهای محترم نيز با در نظر گرفتن مطلب فوق الذکر کار را شروع 
کننــد می توان اميدوار بود کــه دور جدید هيئت مدیره موفقيت های 

بزرگی را برای تمام همکاران در بر داشته باشد. 

سید رفیع احمد جواهری
نایب  رئیس هیئت مدیره

توصیه ای به همكاران نامزد انتخابات 
آتی هیئت مدیرۀ اتحادیۀ ناشــران و 

کتاب فروشان تهران
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از دانشکده حقوق دانشــگاه تهران در رشته حقوق قضایی فارغ التحصيل 
شده ام و دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران را نيمه کاره 
رها کرده و به پژوهش و مطالعه در حوزه حقوق مالکيت فکری پرداخته ام.

در حــال حاضــر نيز به عنوان وکيل دادگســتری عضــو کانون وکالی 
دادگستری مرکز هســتم.از ســال1370  فعاليت خود را با کتاب فروشی 
و نمایندگی ناشــران خارجی در حوزه نشــرآغاز کردم. با  تأسيس انجمن 
فرهنگی ناشــران بين المللی در ســال 1381 ، همواره عضو هيئت مدیره 
انجمن یادشده بوده و در شــهریور امسال از سمتم استعفا داده ام. از سال 
1385 به عنوان عضواتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران پذیرفته شده و 
پس از اخذ پروانه نشر به نام نشر کتاِب آمه در سال 1387 تا امروز مبادرت 
به انتشــار 132 عنوان کتاب در حوزه عمومی نموده ام. در انتخابات هيئت 
مدیره اتحادیه در ســال 1389 به عضویت هيئت مدیره انتخاب شده و به 
عنوان دبير و ســخن گوی اتحادیه به انجام وظيفه پرداخته ام. با توجه به 
ضرورت پيگيری امور روی زمين مانده ، در انتخابات دوره پيِش رو ثبت نام 
کرده ام. ضمن تشکر از مدیریت اتحادیه و این شماره صنعت نشر به خاطر 
فرصتی که در اختيارم قرار داده اند، با توجه به محدودیت فضای اختصاص 
یافته به داوطلبان، به منظور معرفی خود ، دغدغه هایم را به اختصار به شرح 

زیر با شما در ميان می گذارم:

1. ساختار سازمانی اتحادیه مبتنی بر قانون نظام صنفی بوده که چارچوبی 
ســنتی را برای اداره اتحادیه ها در نظر گرفته و تغييرات بعدی در قانون 
یادشــده نيز نه تنها حاصلی نداشــته بلکه بعضاً بر مشــکالت موجود 
افزوده است. افزایش اعضا اتحادیه نيز، در انتخابات سال 1389منجر به 
تغييراعضای هيئت مدیره از پنج به هفت نفر شد و با توجه به اینکه هيچ 
یک از منتخبين دوره فعلی سابقه عضویت در هيئت مدیره های پيشين 
را نداشتند، ایجاد هماهنگی در راهبری اتحادیه اهميتی فوق العاده یافت. 
انتخاب هيئت مدیره ای همدل و هماهنگ و تقســيم و تعيين وظليف 
و اختيارات ایشــان و اتکا بر مشارکت داوطلبانه اعضای صنف از طریق 

حضور در کميسيون ها و کار گروه های اتحادیه بر اساس درک اهميت 
کار جمعی و گروهی مؤثر ترین راهکار باز کردن این گره است.

2.  قرار دادن اتحادیه در جایگاه شایســته خود در همۀ حوزه های نشــر 
به عنوان قدیمی ترین و بزرگترین تشکل نشر کشور و مطالبات پيگيرانه 
بر بســتر تفاهم و تعامل با همه دســتگاه های ذیربط و به ویژه وزارت 
فرهنگ و ار شــاد اسالمی از اهم اقدامات انجام شــده در دورۀ فعلی 
اســت. ایجاد بستر امن برای کســب و کار اعضا، رفع تعليق از فعاليت 
برخی همــکاران ، حضور در عرصه های سياســت گذاری و تصميم-

گيری از قبيل هيئت های رسيدگی به تخلفات ناشران، شرکت در اداره 
نمایشگاه های کتاب تهران و فرانکفورت  برخی از آن اقدامات است.

3.  نقد قانونمدارانه ضوابط نشر و سایر آئين نامه های داخلی وزارت ارشاد  
از جمله آئين نامه های تخلفات ناشران و نحوه صدور پروانه نشر و خرید 
کتاب و ارائه پيشنهاد ها و راهکار های قانونی به مسئولين جهت اصالح 
آنها، در کنار مطالبه مشــارکت اتحادیــه در هيئت های مزبور در قالب  
همــکاری دولت و صنف به منظور اجرای بهتــر آنها از جمله اقداماتی 
اســت که در دورۀ فعلی در دستور قرار داشت وکماکان در آینده نيز باید 

مورد پيگيری قرار گيرد.

4. تناقض تعداد چند برابری ناشران بر کتاب فروشان و تمرکز سه برابری 
فعاليت های نشر در پایتخت نسبت به سایر مناطق کشور و توليد 70000 
عنوان درســال با متوسط شمارگان 1000 نســخه ، از درد های مزمن 
صنعت نشر حکایت می کند. متأسفانه مسکن درمانی و نداشتن برنامه  
همواره  بر فاصله های یادشده افزوده است. باید از شکاف ها کاست. در 
کوتاه مدت باید ازهزینه  کتاب فروشــی های موجود کم کرد. کاربری 
فرهنگــی، معافيت مالياتی و تعرفه های ارزان ســوخت و به کار گيری 
پست برای ارسال رایگان محموله های کتاب و مطبوعات، می تواند به 
بقای کتاب فروشــی های موجود یاری رساند و در فقدان سيستم توزیع 

محمود  آموزگار
مدیر مسئول انتشارات کتاب آمه

ت
انتخابا
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سراسری و کارآمد دسترسی شهروندان به کتاب را در اقصی نقاط کشور 
ممکن گرداند. ضمن اینکه نقــش مؤثر نهاد کتابخانه های عمومی در 
ایجاد دسترسی شهروندان به کتاب نيز نباید مغفول بماند. نهاد از طریق 
خرید یک نســخه از هر عنوان قابل اندازه گيری در سرانه مطالعه برای 
هر باب کتابخانه، ضمن رونق بخشيدن به بازار نشر، در  افزایش سرانۀ 

مطالعه نيز نقش به سزایی خواهد یافت.
گام بعدی ، ایجاد کتاب فروشــی ها در ســایر مناطق کشور به منظور 
کاهش فاصله مرکز و پيرامون اســت. بر چنين بستری توزیع کارآمدی 
 شــکل خواهد گرفــت و تقاضای مراجعــه چنــد روزه هم وطنان به 
نمایشگاه-ها جهت خرید کتاب ها نيز کم شده و نمایشگاه ها به شکل و 

قالب اصلی خود نزدیک تر خواهند شد.
5.  مشــکالت نشر موضوعی ملی است و حل آنها نيز عزم ملی می طلبد. 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی به تنهایی قادر به حل آن نخواهد بود 
و همراهی و همکاری ســایر دستگاه های دولتی و تشکل های صنفی 
ضرورتی بيش از پيش می یابد. اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران 
نيز با وقوف بر این وظيفه خطير، از هيچ کوششــی در این جهت دریغ 
نورزیده است . تشکل صنفی واحد و سراسری نشر کشور همکاری مؤثر 
بين دولت و اصناف در این حوزه را شــکل خواهد داد. به همين منظور 
اتحادیه، حرکت به سمت تشکيل اتحادیه ناشران و کتاب فروشان استان 

تهران را آغاز کرده است.

6. تشــکيل کارگروه حقوقی در ایــن دوره از جمله اقداماتی بود که برای 
نخستين بارانجام شد. این کارگروه با تجزیه و تحليل حقوقی مسائل و 
مشــکالت ، و ارائه مشورت های الزم به هيئت مدیره به طور مشخص 
در دو حوزه معافيت مالياتی ناشران - کتاب فروشان و ضوابط نشر منشا 
خدمات بزرگی شــد. مطالعات این کارگروه و اقداماتی که براساس آن 
توسط اتحادیه  شکل گرفت ،باالخره به درج نام کتاب فروشان در ليست 
جدول مشاغل برخوردار از معافيت قرار گرفت و به عالوه بستر اصالح 
آئين نامه احرایی تبصره 3 ماده 139 قانون ماليات های مستقيم از سوی 

هيئت وزیران را در انطباق با قانون فراهم نمود .اصالحات انجام شــده 
بــا توجه بيش از پيش به قانون ، موانع برخورداری ناشــران از معافيت 
مالياتی را مرتفع نموده اســت . در خصوص ضوابط نشر مصوب شورای 
عالی انقالب فرهنگی  نيز این کارگروه ضمن بررسی همه جانبه  مصوبه 
مزبور و سایر قوانين آسيب های این حوزه را به ویژه در حوزه های هنر 
و ادبيات و علوم انســانی  شناسایی نموده و با ارائه راهکار های قانونی 
به تشــریک مساعی با مســئوالن پرداخت ، به نحوی که امروزه نقطه 
نظرات این کارگروه در خصوص مشکالت حوزه مميزی و راهکارهای 
پيشــنهادی آن به ویژه از منظر حقوقی مــورد عنایت و توجه مدیران 
وزارت ارشاد قرار گرفته است. تقویت این کارگروه با هدف قانونمداری 

باید مجدانه پيگيری شود.

7.  بازارهای بين المللی و ضرورت حضور در آن به منظور  کســب درآمد 
از طریق فروش رایت ، هيچ گاه از ســوی ناشــران و پدیدآورندگان و 
اتحادیــه و دولت مورد توجه جدی قرار نگرفتــه بود. به همين منظور 
کارگروه بين الملل اتحادیه نيازمند تعریف جدیدی بود . آشنایی همکاران 
با چنين امکانی و بستر ســازی جهت حضور نشــر ایران در این بازارها 
به عنوان وظيفه اصلــی این کارگروه تعيين گردید. بدیهی اســت که 
بــا توجه به ویژگی حرفه ای و تخصصی فــروش رایت ،چنين اقدامی 
باید توســط آژانس های ادبی حرفه ای صورت پذیرد. تجربه حضور در 
نمایشگاه فرانکفورت در سال قبل و همچنين شرکت در نمایشگاه بعدی 
فرانکفورت حاکی از صحت تشخيص این مسئله و لزوم ادامه کار است.

در خاتمه ضمن تشــکر از همکارانی که چهار ســال پيــش با اعتماد به 
این جانب ، این وظيفه را بر عهده ام نهادند، برای منتخبين آرزوی موفقيت 
در انجام وظليف محوله را داشــته و در صورت انتخاب شدن خود را متعهد 

به ادامه راه فوق خواهم دانست.

نامزد  انتخابات هیئت مدیرۀ اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان تهران
ت

ابا
تخ

ان
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با عرض تشکر از اتحادیۀ محترم ناشران و کتاب فروشان و خبرنامۀ »صنعت 
نشر« در مورد فرصتی که در اختيار نامزدهای انتخابات هيئت مدیره اتحادیه 

قرارداده اند، معروض می دارم:
این جانب مرتضی احمد آخوندی متولد 1321 از سال 1339 به طور رسمی 
و فعال وارد کار انتشــارات شدم. پدرم مرحوم حاج شيخ محمد آخوندی از 
سال 1317 به عرصۀ چاپ و نشر کتاب پا گذاشته و از سال 1320 انتشارات 
دارالکتب االسالميه را بنيان نهاد و این انتشارات نقطه عطفی در نشر کتب 
اسالمی و متون مذهبی با تحقيق و تصحيح و با توجه به متانت و اصالت و 
سندیت به صورت جدید در تاریخ نشر کشور بود و از فعال ترین و موفق ترین 
انتشــارات مذهبی به شمار می آمد. ایشان در چند دوره عضو هيئت مدیره 

اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران بودند. 
افتخار دارم که ضمن شرکت در فعاليت های مختلف فرهنگی و صنفی از 
سال 1376 دو دوره عضو اصلی هيئت مدیره اتحادیه ناشران و کتاب فروشان 

و دو دورۀ بعد عضو علی البدل اتحادیه بوده ام.
در دو دوره نيز بازرس شرکِت تعاونی ناشران و یک دوره، عضو هيئت مدیرۀ 

شرکت تعاونی و هم اکنون بازرس شرکت تعاونی ناشران می باشم.
از ابتدای تأســيس صندوق قرض الحسنه اتحادیه، به همراه دوست عزیزم 
جناب آقای مرعشی به صورت فعال در شکل گيری صندوق شرکت داشتم 
و با وجود مشکالت فراوان در ادامۀ کار صندوق تا کنون در خدمت همکاران 

صنفی بوده ام.

در مورد فعاليت های انتشارات دارالکتب االسالميه باید عرض کنم انتشارات 
بارها به عنوان ناشر نمونه مورد تشویق قرار گرفته و مفتخر به دریافت عنوان 

»خادم قرآن« گردید.
این جانب در جلسات متعدد در تدوین قانون حقوق مالکيت فکری و همچنين 
در جلسات کميسيون حقوقی اتحادیه خود را ملزم به حضور دانسته ام و از 
همراهی و هم فکری همکاران حقوق دان خود بهره مند گشته ام. اميدوارم 
در آینده نيز در خدمت فرهنگ و نشــر کشــور و تعالی اتحادیه ناشران و 

کتاب فروشان باشم.

در پاسخ به سؤاالت مطروحه توسط اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران
معروض می دارم:

بسيار خوش وقت می شدم اگر دوست عزیز و موفقم، آقای حاج نادر قدیانی 
با همراهی آقایان جواهری و عطائی که در این دوره در ســمت ریاست و 
معاونت اتحادیه قدم های بســيار بزرگی برای صنف ناشران برداشتند و با 
وجود مشــکالت فراوان و حتی نظرات مختلف و غير همگون با ایده های 
بلند ایشــان و با سعه صدر و پشتکار قابل تحسين، توفيقات مهمی بدست 
آوردنــد. باز هم در این دوره که پيِش روی صنف اســت برای عضویت در 
اتحادیــه اظهار آمادگی می نمودند و صنف را از تجربه ای که در این چهار 

سال اندوخته اند بهرمند می داشتند.

مرتضی احمِد آخوندی 
مدیر مسئول انتشارات دارالكتب االسالمیه

ت
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متأســفانه عدم نام نویســی نام بردگان و اصرار دوستان همکار در جلسات 
کميسيون حقوقی و غيرهم با وجود سن باالی این جانب و عدم توانایی در 
پاسخ به خواست دوستان، برآن شدم که به عنوان عضو هيئت مدیرۀ اتحادیه 

در انتخابات اعالم آمادگی کنم.
بدون شــک اتحادیه در دوره ای که گذشت سهم بزرگی در رفع مشکالت 
مربوط بــه تصویب و الــزام وزارت دارایــی به تمکيــن معافيت قانونی 
کتاب فروشــان، همچنين اقدامات الزم و مفيد در زمينه رفع مشــکالت و 
چيره گی بر چالش پيش آمده برای شــرکت تعاونی ناشران به عمل آورده 
که اميدواریم به زودی و به نفع همگی افراد صنف که منتظر شــده اند این 
مشکل برطرف شــود. همچنين تهيه محل مستقلی برای اتحادیه پس از 

حدود شصت سال از افتخارات دوستان این دوره می باشد.
ادامه این مسير جز با همکاری برخی از برادران که خود نيز آمادگی خویش 

را برای انتخاب به عنوان هيئت مدیره ابراز نموده اند ميسر نيست.
با هم یاری و هم فکری ســایر دوســتان اميدوارم که ادامه دهنده این راه 
باشم. نقاط مثبت عملکرد هيئت مدیره این دوره که شاهد نزدیکی پایان آن 
هستيم زیاد است و از همه مهم تر تغيير سياست چند سالۀ تقابل با وزارت 
ارشاد اسالمی که در دوره های قبل پيش آمده بود و مشکالتی را به دنبال 

داشــت و اســتفاده بهينه از فرصت های هم کاری و هم فکری و تعامل با 
وزارت ارشاد اســالمی و وزارت دارایی و صدا و سيماِی جمهوری اسالمی 
و مجلس شوراِی اسالمی و شوراِی اسالمی شهر تهران و شهرداری مورد 

تشکر و قدردانی می باشد.
یکی از مواردی که متأســفانه در سال های متمادی خيلی در این مورد کار 
نشده اســت و تاکنون اگر ناشران هم برای احقاق حقوق خود در این زمينه 
اقدامی کرده اند براساس جانشينی حقوق تأليف بوده است. الزم است که با 
پيدا کردن راه کار مناسب و انجام جلسات زیاد و بحث در این موارد این حق 

شناخته شود و بتوان از راه قانونی در مقام احقاق این حق برآمد.
اميدواریم با انتخاب افرادی که بتوانند این مهم و سایر مشکالت عرصه نشر 
را شناســایی کنند و به جای تقابل و تعارض سياست هم فکری و تعامل را 
ســرلوحۀ عمل خود قرار دهند صنف ناشران از اتحادیه ای پرکار و با نشاط 

بهره مند گردد.

و من اهلل التوفيق
مرتضی احمد آخوندی
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با سپاس از شوراي نشریۀ صنعت نشر، و با درود بر خوانندگان گرامي
من، مســعود پایدار، متولــد 1339 محلۀ دریان نو تهــران، دانش آموختۀ 
مهندسي متالورژي دانشگاه صنعتي شریف، فعاليت خود را در عرصۀ نشر از 
سال 1363 با نمونه خواني کتاب نزد دوست ارجمند و )بعداً ( باجناقم، محمد 

زهرایي فقيد، در انتشارات نيل آغاز کردم.
پس از ازدواج با خانم انسيه مستغني یزدي، در 1364 انتشارات را با مشارکت 
محمد زهرایي و » گل پخش« و مؤسسۀ توزیع کتاب » شفا« پرویز کمالي 
تأسيس کردم. گل پخش به ویژه براي ناشران پيشکسوت حوزۀ عمومي و 
کتاب فروشــاِن فعال دهۀ شصت، نامي آشناست. انتشار کتاب هاي عناصر 
داستان و ادبيات داستاني، نوشتۀ جمال ميرصادقي، و آثاري از نویسندگان 
دیگر در انتشارات شــفا، و همچنين توزیع کمابيش انحصاري کتاب هاي 
ناشــران بزرگ و مهم آن دوره نظير نيل، توس، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 
انتشــارات علمي و فرهنگي، طهوري، چشمه، مرکز، انجمن خوشنویسان 
ایران، دانشــگاه تهران و نشریاتي مانند آینده، چيستا و پيام یونسکو در گل 
پخش نمونه اي از این فعاليت هاست. توليد و و توزیع آلبوم هاي موسيقي » 
گل پخش « اثر اســتاد محمدرضا شجریان، با نشان،» نوا مرکب خواني « 
توزیع آلبوم هاي موسيقي ایراني از جمله کالسيک جهاني از دیگر فعاليت 

هاي من در سال هاي 1365 تا 1367 است.
کار انتشارات شفا و مؤسسۀ گل پخش تا پایيز 1367 ادامه داشت و در پِي 
پاره اي اختالفات و جدایي شرکا، مدتي فقط به ادامۀ تحصيالت مهندسي 
پرداختم. اواسط 1368 و همزمان با تحصيل، ابتدا با تأسيس » کانون کتاب 
دانشگاهي« به توزیع کتاب هاي دانشگاهي و سپس با  همکاري چند ناشر 

این بار به نشر آثار دانشگاهي دست زدم.
در 1373، با مشــارکت نشــر سالکان، کتاب هاي درســي دانشگاهي در 
رشــته هاي مهندسي و علوم پایه منتشــر کردم و به همراه آثار شماري از 

ناشران دانشگاهي به توزیع این آثار در کانون کتاب دانشگاهي پرداختم.
در 1376 بــا دریافت پروانۀ نشــر کتاب دانشگاهي به نام همسرم، دور 
جدیدي از فعاليت من در نشر آغاز شد. این عنوان تاکنون حفظ شده است 
و چند جایزه را در کارنامۀ خود دارد: لوح تقدیر کتاب ســال ) 1383 (، لوح 
تقدیر ناشر برگزیدۀ چهاردهمين دورۀ کتاب سال دانشجویي) 1386( و سه 

جایزۀ کتاب فصل )1390 ،1389، 1388 (
در 1380 ، عالوه بر نشر و پخش، با خرید مکاني روبه روي دانشگاه تهران 
و بازسازي کامل آن، کتاب فروشي روز نو را راه اندازي کردم و اکنون در 

این مکان، فعال ترین سایت اینترنتي فروش کتاب با عنوان کتاب فروشي 
فردا )fardabook.com(  استقرار یافته است. 

موفقيت هاي نســبي حاصله در بخش هاي سه گانۀ توليد، توزیع و فروش 
کتاب، عالوه بر تأثير همکاران من در این بخش ها، مرهون همکاري هاي 
ثمربخش همسر و فرزندانم و راهنمایي  هاي دلسوزانه و ارزشمند نخستين 
آموزگارم در نشــر - محمد زهرایي فقيد - است. ناگفته پيداست که دیگر 
پيشکســوتان صنعت نشــر ایران در مجامع صنفــي و فرهنگي همواره 

راهگشاي من بوده اند.

... و اما بخشي از فعالیت هاي اجتماعي من:
  عضویت در هيئت مدیرۀ اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان تهران ) 1389  

)1386-
  عضویت در کميسيون آموزش اتحادیه ) 1391 - 1389 (

  عضو مؤسس انجمن فرهنگي ناشران کتاب دانشگاهي ) 1383 (، و پنج 
دوره عضویت در هيئت مدیرۀ آن ) 1393  1383 (

  مسئول گروه آموزش و توسعۀ انجمن فرهنگي ناشران کتاب دانشگاهي 
از 1392 تاکنون. 

  عضو مؤسس شرکت پخش و توسعۀ کتاب ایران » افراپکا « )1376(،  و 
عضویت در دو دورۀ هيئت مدیره، و یک دوره مدیرعاملي آن

   دریافت لوح تقدیر دومين بازار جهاني کتاب ایران در هفدهمين نمایشگاه 
بين المللي کتاب تهران ) 1383( در مقام مدیرعاملِي شرکت پکا.

  دریافــت گواهي نامه هاي دوره هاي تخصصــي» مدیریت اجرایي « و 
»مدیریت اجرایي تکميلي« از سازمان مدیریت صنعتي. 

با احترام، پاســخ خود به سؤاالت نشریۀ صنعت نشر را به شرح زیر تقدیم 
مي کنم:

1. انگیزۀ من براي نامزدي در انتخابات اتحادیه، ناشــي از اعتقاد من به 
پذیرش مسئوليت اجتماعي اســت. همۀ ما خواهان تأثيرگذاري در ارتقاي 
اتحادیه و صنعت نشر به جایگاه مناسب آن هستيم.  اما با پذیرش مسئوليت 
و در صورت موفقيت هيئت مدیره براي جلب مشارکِت فعاِل اعضاي صنف، 
و در چارچوب ساختاِر درونِي قانوني و منضبِط اتحادیه، بستر مناسبي براي 

تحقق خواسته ها فراهم مي شود.

مسعود پایدار داریان 
مدیر مسئول کتاب فروشی فردا )نشر کتاب دانشگاهی(

ت
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2. مهم ترین هدف هاي صنفي من:
  کاهش معضالت اجزاي گوناگون صنعت نشر کشور اعم از توليد، توزیع 

و کتاب فروشي.
  بهبود وضعيت و معيشــت اعضاي صنف از طریق کاهش موانع عمدۀ 

اقتصاد نشر .
  واسپاري متوازِن ُسکان نشر از دولت به بخش خصوصي و تشکل هاي 

ذیربط.
  ایجاد فضایي پایدار براي رشد و توسعه اي شایستۀ جایگاه نشر ایران.

3. برنامه هاي اصلي پیشنهادي من:
  اتخــاذ راهبرد ظرفيت ســازي در صنف، از طریق کميســيون ها و کار 

گروه هاي اتحادیه.
  بازسازي سرمایۀ اجتماعي اتحادیه به پشتوانۀ صاحب نظران و انجمن هاي 
فرهنگي نشــر و اجراي برنامه هایي براي حضور مؤثر اعضاي صنف در 

تصميم گيري هاي کالن صنعت نشر.
  ارتقاي ســطح تعامالت اتحادیه بــا اهالي کتاب و تعامل مثبت با دیگر 

نهادهاي مرتبط با کتاب و نشر.

4.  نقد عملكرد هیئت مدیره ها:
نقــِد عملکرد باید بر پایۀ اطالعات صحيح و ســنجِش ميزاِن حصول به 
هدف هاي اعالم شــدۀ مدیران باشد. با قدرداني از تالش هاي مستمر و ُپر 
ارج مدیران ادوار اتحادیه، قطعاً در این مختصر حق مطلب ادا نمي شود. اما 
با تأملي بر اوضاع مي توان درک نمود که آســتانۀ پذیرش نقد ادامه دارد و 
تنها تأیيد و نوازش، آراممان می کند. چه بسا در این آستانۀ انتخابات، » حق 
با منه« در ما، چندان رضایت بخش نيست. بازِي نقِد نقاط ضعف، در جلب 
مشارکت حداکثري اعضا در انتخابات مؤثر نباشد. اما با احترام به خواست 
نشریه، در کمال احتياط به بعضي از نقاط قوت و ضعف دو هيئت مدیرۀ اخير 

اشاره و تأکيد مي کنم که هدف، نقد روندهاست نه اشخاص.
 ـ هيئت مدیرۀ پيشــين، با برنامه اي مدون وارِد عرصه شد و راهبرد اصلي 

آن، ظرفيت سازِي درون صنفي از طریق ارکان اتحادیه بود.
راه اندازي نشــریۀ صنعت نشــر و انتشــار 42 شــمارۀ آن، تدوین طرح 
»تخصيص کاربري فرهنگي براي ناشــران، کتاب فروشــان و موزعان«، 

ســازماندهي موفق ذینفعان از جمله براي برگزاري یکپارچۀ بيســتمين 
نمایشگاه بين المللي کتاب تهران، برگزاري منظم نشست هاي کميسيون ها 
و کارگروه هاي اتحادیه براي بررسِي قوت و ضعف برنامه هاي اعالم شده، 
رشــد کيفي ارکان اتحادیه، و تعامل پيوسته و سازنده با تشکل هاي نشر 
را از نقــاط قوت آن دوره مي دانم. پيچيده تر شــدن فضاِي روابط معاونت 
فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمي با اتحادیه، و برخي پيامدهاي 
منفي ناشــي از آن مانند تالش آن معاونت در ترغيب برخي از ناشران به 
تاًسيس اتحادیه اي دیگر، و گنجاندن مادۀ 15 در مصوبۀ »ضوابط نشر« را 

از نقاط ضعف آن دوره در مؤثر نبودن تعامل ارزیابي مي کنم.
ـ هيئت مدیرۀ کنوني، برنامۀ مدون دورۀ پيشين را پذیرفت. راهبرد اصلي 
این هيئت مدیره، بهبود روابط با وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي بود. 
در نتيجۀ تالش مســتمر مدیریت اتحادیــه و دریافت کمک هاي مالي از 
نهادهاي دولتي و عمومي، امکان مناسبي براي غلبه بر مشکالت نقدینگي 
اتحادیه و خرید مکاني براي استقرار دائمي آن فراهم گردید. مضاف براي 
اینها، انتشار 22 شماره از نشــریه را از نقاط مثبت دورۀ کنوني مي دانم. از 
ســوي دیگر، درگيري روزافزون سالیق گوناگون در سطح هيئت مدیره و 
تًأثيرات منفِي آن بر عملکرد کميسيون ها و کارگروه ها، کاهش محسوِس 
سطح تعامل با انجمن هاي فرهنگي و صنفي نشر، و در دو سال اخير توقف

را از نقاط » نشســت تجربه هاي نشر« و » برنامه هاي آموزشي مدیران« 
» آموزش کتاب فروشي« ،» آموزش کتاب پردازي « دوره هاي ضعف این 

دوره مي دانم.
اميدوارم هيئت مدیرۀ آتِي اتحادیه با بهره گيري از تجربۀ پيشينيان و آراي 
صاحب نظران درون و بيرون صنف، و با اتخاذ روش هاي قانوني در بهبود 
وضعيت نشر ایران و ارتقاي جایگاه اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان موفق 

باشد.
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در بهمن ماِه سال 1333 در محلۀ شاهپور تهران -خ بلورسازی - به دنيا آمدم.

تا کالس ســوم دبستان در مدرسه جعفری در همان محلۀ شاهپور تحصيل 
کردم و از ســال چهارم به دبســتان علوی - خ - ایران رفتم. شــش ساِل 
دبيرستان را در دبيرســتان علوی گذراندم و افتخار شاگردی مرحوم عالمه 

کرباسچيان و مرحوم استاد رضا روزبه را داشتم. 
سال1352 با رتبۀ ششم وارد دانشکده حقوِق دانشگاه تهران شدم. نهم مهرماه 
1354 به دليل فعاليت های سياســی و مذهبی، توسط ساواک بازداشت و تا 
22 دی ماه 1357 در زندان بودم که به لطف حضور مردم و پيروزی انقالب 

اسالمی آزاد شدم.
پــس از انقالب مدتــی را به ادامۀ تحصيل و فعاليت هایی که بســياری از 
هم وطنان در جهت حفظ دستاوردهای انقالب در آن مشارکت داشتند سپری 

کردم.
از سال1362 تا 1368 فعاليت پراکنده ای در حوزۀ نوشتن و نشر داشتم تا اینکه 

از سال 1368 به صورت مستمر و پی گير، وارد کار نشر شدم.
این حرفه از چند جهت برایم جاذبه داشت:

1. فکر می کردم این شغل می تواند بستر سالم تری برای کار اقتصادی باشد؛
2. از این طریق می شود به جامعه خدمت کرد؛

3. کار نشــر با سوابق و تجربيات شخصی ام سازگارِی بيشتری داشت و فکر 
می کردم می توانم به طور نسبی موفق باشم.

اما پس از دو سه سال کار، تشخيص ام این بود که بایستی با همکاران ارتباط 
بيشتری داشته باشــم و با توجه به عالقه ام به کار جمعی در سال 1370 به 
انجمن فرهنگی ناشــران کتاب کودک و نوجوان که تازه تأسيس شده بود، 

پيوستم.
از سال 1373 سمت مدیر مسئول اجرایی انجمن را به عهده گرفتم و تا سال 
1376 ادامه دادم. طی 23سال عضویت در انجمن، 5 دوره عضو هيئت مدیرۀ 
انجمن بودم که در چهار دورۀ آن از ســوی دوستان به عنوان رئيس هيئت 

مدیره انتخاب شدم. حداقل دو دوره هم بازرس انجمن بودم.
کار در انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان فرصت بسيار گرانبهایی 
بود که از تجربه و دانش دوستان همکار، بهره های فراوان ببرم که قطعاً در کار 

حرفه ای ام بسيار آموزنده بوده است.
همچنين حضور در انجمن به عنوان یک تشکل فرهنگی - صنفی  فرصت 
مشارکت در اقدامات و فعاليت هایی را داد که به تحقق مصالح و منافع صنف 

کمک می کرد. عناوین شاخص این فعاليت ها به قرار زیراست:

1.  برگزاری اولين نمایشــگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان هم زمان با 
افتتاح شهر کتاب مرکزی در سال 1374؛

2.  برگزاری اولين نمایشگاه تخصصی کتاب دانش آموزی در سال 1376 در 
پارک الله؛

3.  مسئوليت کارگروه نشر بين المللی در انجمن طی سال های 1384تا 1387 
که به دو دوره شرکت در نمایشگاه کتاب فرانکفورت در قالب غرفۀ مستقل 

انجمن انجاميد؛
4.  دبير جشــنواره کتاب برتر کودک و نوجوان طی دوره های سوم، ششم و 

هفتم و مشارکت  در تدوین آیين نامه داوری جشنواره؛
5.  مســئوليت کارگروه بخش کودک و نوجوان نمایشگاه بين المللی کتاب 

تهران طي سال های 1389 تا 1392 در انجمن؛
6.  برگزاری نمایشگاه های متعدد کتاب کودک و نوجوان؛

7.  عضویت در کميسيون شکایات و کارگروه حقوقی اتحادیه؛
8.  عضویت در شورای سياست گذاری نشریه صنعت نشر؛

9.  مسئوليت گروه کارشناسی انجمن جهت مشاوره به پروژه باغ کتاب؛
10. عضویت در کميسيون عضوگيری انجمن و مشارکت در تهيه آئين نامه 

عضوگيری 

سوال2
مؤسسۀ انتشارات صابرین فعاليت مستمر خود را از سال 1369 آغاز کرد.

طي 25 سال گذشته در حوزه ها و موضوعات مختلفی دست به انتشار زده ایم. 
اما از حدود ســال 1375 با توجه به نياز جامعه و خانواده ها انتشارات صابرین 
تمرکز خود را بر انتشار کتاب های کاربردی در حوزه تربيت و خانواده قرار داد 

که محصول آن انتشار مجموعه هایی به قرار زیر است:
1.  کليدهای تربيت کودکان و نوجوانان

2.  کليدهای همسران موفق
3.  کليدهای مدیریت زندگی

4.  کليدهای مشاوره
5.  کليدهای بازسازی زندگی پس از طالق

همچنين در کنار مجموعه های فوق مجموعه ای تحت عنوان ادبيات عرفانی 
نيز منتشر شده است.

دیدگاه ها و اهداف
1. از نــگاه من بدنه اتحادیه یک مجموعۀ متنــوع و برخوردار از دیدگاه ها و 
گرایش های مختلف فکری و فرهنگی است در نتيجه برای جهت مشارکت 

محمدرضا توکل صدیقی
مدیر مسئول انتشارات صابرین
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و بهره جستن از توانمندی های اعضا باید ظرفيت متناسب را برای حضور آنها 
در هيئت مدیره و ساختار تشکيالتی اتحادیه ایجاد کرد. 

به این منظور الزم است از کميسيونها و برنامه هایشان حمایت جدی صورت 
گيرد.  اختيارات الزم.  به آنها داده شده و در حوزه ای مورد نياز کارگروههای 

جدید با برنامه ها و امکانات متناسب شکل بگيرد.
2. قانون مداری یکی از محورهای مهم در سياستهای پيش روست.

منظور از قانون مداری فقط طرح یک شــعار نيست، این رویکرد باید از درون 
اتحادیه آغاز شود. و در تدوین آیين نامه ای اجرایی کارآمد که شرح وظایف و 
اختيارات و نحوۀ تصميم سازی در هيئتمدیره به کميسيونها و کار گروهها را 

مشخص کند ضروری است.
اتحادیه باید مطالبات صنفی خود را در چارچوب قوانين تدوین و پی گيری کند 
و در تعامل با نهادها و ارگانهای مســئول در حوزه فرهنگ هر چه بيشتر از 

ادبيات حقوقی بهره گيرد. 
به این منظور ما به یک کار گروه حقوقی توانمندتر و کارآمدتری نياز داریم. 

3. حقوق نشر نيز یکی از موضوعات مورد توجه بنده است. برای ساماندهی 
درون صنف و روابط اعضا با عوامل دخيل در حوزه نشر از قبيل پدیدآورندگان 
و صنــوف مرتبط، نياز به تدویــن چارچوبهای حقوقی و شــفاف در حوزۀ 

قراردادهای نشر داریم. 
این رویکرد در کميسيون شکایات و کار گروه حقوقی اتحادیه آغاز شده است 

ولی با جدیت بيشتری باید ادامه پيدا کند.
4. مميــزی کتاب نيز به نظر اینجانب یکی از موضوعاتی اســت که باید در 

هيئتمدیره آینده همچون هيئتمدیره ی گذشته یکی از اولویت می باشد.
خوشبختانه در کار گره حقوقی اتحادیه بحثها و اقدامات سودمندی در گذشته 
صورت گرفته اســت که با رویکرد دوست جدید خود آثار خوبی از خود به جا 

گذشته است.
نقدهای صورت گرفته نسبت ضوابط نشــر کتاب، مصوب سال 1389 هم 
اکنون دستمایه اقدام اداره کل کتاب به اصالح ضوابط مذکور قرار گرفته که 

باید منتظر نتایج آن بود.
همچنين پيگيریهای اتحادیه در خصوص اصالح روند اجرایی مميزی نيز باید 
همچنان در دستور کار باقی بماند در مجموع ساعت را در این حوزه بایستی 
اصالح ضوابط و روند اجرای مميزی کتاب در چارچوب قوانينی کشور، به ویژه 

اصول مرتبط در قانون اساسی باشد. 
5. توجه هر چه بيشتر به امر آموزش در اتحادیه نيز از اولویتهای اینجانب و 
دوستان همفکرین است. در زمينه آموزش طی سال های متمادی در گذشته 
قدم های بسيار خوبی برداشته شده است. اما توجه به محتوای آموزش ها و 

عطا بخشيدن به انها باید هر چه بيشتر مدنظر باشد. در این زمينه من معتقدم 
بهره جســتن از دانش و تجربه های جهانی با رویکرد بومی سازی می تواند 

رهکشا باشد. 
6. یکی از راه های توانمندی هر چه بيشتر اتحادیه گسترش آن در حوزۀ صنف 
است. ناشران و کتاب فروشانی وجود دارند که عضو اتحادیه نيستند. ترغيب 
آنها به عضویت و جذب آنها هم برای صنف و نشــر کشور مفيد است و هم 

توانایی اتحادیه را برای صيانت از صنف و حقوق آن افزایش می دهد. 
7. تشکيل اتحادیه سراسری ناشران و کتابفروشان یکی از اهداف بسيار مهم 
است. خوشبختانه در اصالحيه جدید قانون نظام صنفی اسکان تحقق این امر 
پيش بينی شده است. تصور بنده این است که هيئت مدیره جدید باید نقشه راه 
خود را برای دسترسی به این هدف طراحی و اجرا کند. راهی که ممکن است 

قدری زمان بخواهد ولی از اکنون باید آغاز شود. 
8. انتقال اعضا اتحادیه نســبت به کاندیدا شدن در انتخابات اتحادیه یکی از 
موضوعات نگران کشــنده است. ضمن احترام و قدردانی از همکارانی که در 
انتخابــات این دوره حضور پيدا کرده انــد ولی این ميزان حضور درخور یک 

اتحادیه فرهنگی با بيش از هزار عضو به هيچ وجه نيست.
مشــکلی که باید در آینده تحليل و بررسی شود و راه های برون رفت از آن 

شناسایی گردد.
9. به نظر این هيئت مدیره دورۀ اخير در مجموع کارنامۀ قابل قبولی دارد. در 
ستانی که در این دوره بار مسئوليت را به دوش کشيدند خوشبختانه مفيدی 
در زمينه اعمال معافيت مالياتی کتاب فروشان و ناشران  مسئله مميزی کتاب، 
حضور در نمایشــگاه کتاب فرانکفورت، تشــکيل هيئت بدوی رسيدگی به 
تخلفات ناشران و به ویژه خرید ملک به منظور احداث دفتر مرکزی اتحادیه 

برداشتند که شایسته تقدیر است. 
محمدرضا توکل صدیقی 
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  دکتر فرهاد تيمورزاده، پزشــک عمومي و فارغ التحصيل دانشگاه علوم 
پزشکي تهران، متولد اول فروردین 1342 در شهرستان اروميه. 

   22 سال سابقه فعاليت حرفه ای در جامعۀ نشر کشور.
  مؤسس و مدیر مسئول انتشــارات حّيان در سال 1372 و ناشر بيش از 

یکصد عنوان کتاب تا پيش از تصّرف به ناحق آن.
  عضو هيئت مؤســس و مدیر اجرایی انتشــارات طبيب از سال 1374 تا 

به حال و مشارکت در انتشار بيش از 3000 عنوان کتاب.
  مؤســس و مدیر مسئول انتشــارات تيمورزاده از سال 1374 تا به حال با 

3100 عنوان کتاب در خدمت جامعه پزشکي کشور.
  راه انــدازی گــروه کتاب کــودک و نوجوان در انتشــارات تيمورزاده  با 
عنوان»کتاب هاي حاجي لک لک« و در نشرطبيب با عنوان کتاب هاي 
»کانون تفکر خالق« از سال  1382 و انتشار حدود 250 عنوان کتاب با 

تأکيد بر آموزش، تفکر و خالقيت در این حوزه.  
  انتشار حدود 200 عنوان کتاب در حوزه سالمت و به زبان ساده.

  18 ســال انتشار سالنامه سالمت با رویکرد اســتفاده از فضاي محدود 
سر رسيد براي افزایش نرخ مطالعه و آشنایي مردم با مطالب حوزۀ پزشکي 

و سالمت در قطع هاي مختلف.
  انتشــار بيش از 300 عنوان پوستر آموزشي پزشکي فارسي و انگليسي 

براي استفاده طبيبان و مراکز آموزشي، درماني و مردم.
  انتشار نشریه پزشکي تمام رنگي »درد« )ماهنامه ای علمي- اجتماعي( 
از مهر 79 تا مهر 84 به مدت 6 ســال و 55 شــماره و در ادامه تغيير نام 
این نشــریه به طبيب و انتشــار به صورت ماهنامه، دوهفته نامه و حتي 

ده روزنامه، در شــمارگان  متفاوت 50000 تا 110000 نسخه. هم اکنون 
شماره 76 نشریه طبيب در بين جامعه پزشکی انتشار یافته است و براي 
بيمارســتان هاي تهران و شهرستان ها به صورت رایگان ارسال می شود. 
بدین ترتيب انتشار نشریه طبيب در حال حاضر به صورت فصلنامه صورت 

می گيرد.
 انتشارات تيمورزاده به حکایت آمار خانۀ کتاب، پرکارترین و پرافتخارترین 
ناشــر دانشگاهي دو دهه اخير کشــور بوده است. اقبال و اعتماد جامعه 
پزشــکي به کتاب هاي این انتشارات خود گواهي بر توفيق عملکرد این 

انتشارات محسوب مي شود.
 عناوین متعددي ازکتاب هاي این انتشارات درجشنواره هاي مختلف کتاب 
سال جمهوري اسالمي ایران، کتاب فصل،کتاب سال دانشگاهي، کتاب 
سال دانشــجویي، کتاب هاي آموزشي رشد و کتاب برتر مورد تشویق و 

تقدیر قرار گرفته اند.

پاسخ سؤال اول:
  اعتالی جایگاه نشر کشور.

پاسخ سؤال دوم:
  تقویت بنيان نشر کشور؛

  توانمندسازی ناشران؛
  افزایش نرخ مطالعه؛

  افزایش اعتبار، آبرو، قدرت، حيثيت و امنيت صنف نشر؛

فرهاد تیمورزاده نجار 
مدیر مسئول انتشارات تیمورزاده
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پاسخ سؤال سوم:
 تالش در جهت توانمندســازی ناشــران در فضای کسب وکار و کاهش 
عوامل تهدید و تحدیدکننده آرامش فضای کســب وکار؛ )دارایی، تأمين 

اجتماعی، شهرداری، تعزیرات،...(
 تالش در جهت افزایش ســطح مشارکت شــهروندان در بهبود فضای 
فرهنگی پایتخــت از طریق پی گيری اصالح و ایجــاد راه های قانونی 

تأسيس فضاهای فرهنگی در اماکن مسکونی؛
 تالش در جهت افزایش ویترین های عرضه کتاب با اصالح کارشناســی 

قانون؛
 تالش در جهت تقویت بنيان نشر از طریق برنامه های حمایتی، آموزشی 

و استفاده از توان دستگاه های اجرایی؛
 تالش در جهت ایجاد چالش آکادميک در پيشرفت علمی نشر کشور  با 
تأســيس دانشکده نشر یا رشته مدیریت نشــر در یکی از دانشگاه های 

معتبر تهران ؛
 تالش در جهت نهادینه کردن مطالعه و برنامه ریزی قرارگيری کتاب در 

سبد کاالهای اساسی خانوار؛
 تالش در جهت افزایش اعتبار، آبرو، قدرت، حيثيت و امنيت صنف نشر؛

  تــالش در جهت حمایت از اعضاء و شــخصيت صنف نشــر در مقابل 
رفتارهای فراقانونی؛

  ارائه گزارش شفاف مداوم به اعضای جامعه نشر؛

پاسخ سؤال چهارم:
به اعتقاد من آنچه می توانســتند با توجه به شــرایط سياســی، اجتماعی 
دوره هــای خود انجام دهند، فروگذار نکرده اند، گرچه در بخش های مهمی 

اقدامات نهایی انجام نشده است. مسائلی نظير: 
1. معافيت بی قيد و شرط مالياتی ناشران و کتاب فروشان؛

2.  معافيت بی قيد و شــرط از هزینه های کارفرمایی بيمه تأمين اجتماعی 
کارگاه؛

3.  پيش گيری از مزاحمت بعضی مناطق شهرداری؛
4. شفاف سازی نحوه محاسبه هزینه حامل های انرژی برای این مراکز؛

5. تصحيح اشکاالت آئين نامه استفاده از اماکن مسکونی برای فعاليت های 
نشر و کتاب فروشی؛ 

6. برنامه هایی برای افزایش درخواست و خرید کتاب در آحاد جامعه؛
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  متولد 1353
  دانش آموخته رشــته عکاســی و گرافيک در مقطع کارشناسی ارشد و 

کارشناسی از دانشگاه هنر / 1372-79
  مدیر مسئول انتشارات لوح نگار / 1384

  عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند و مدیر گروه گرافيک 
/ 1384 تاکنون

  کارشناس رسمی دادگستری در رشته طراحی و گرافيک / 1391 تاکنون
  طراح گرافيک و مجری پروژه های فرهنگی، هنری و نمایشگاهی

  طراح 3 مجموعه فونت فارسی / 1374-76

سوابق اجرایی فرهنگی و هنری:
  تأسيس آتليه گرافيک لوح نگار / تهران، 1376

  مدیر هنری جشــنواره سينمایی دفاع مقدس، ســينمای جوانان ایران/
کرمانشاه 1376 

  عضو هيئت مدیره شرکت چاپ فهيم مهر پویا / تهران 1381-90
  3 دوره عضو هيئت داوران آثار هنری نمایشگاه قرآن کریم / 1382-84 
  مدیر کميته هنرهای قرآنی نمایشگاه بين المللی قرآن کریم /تهران 84-

1382
  دبير3 دوره مسابقات دوساالنه تصویرگری قصص قرآنی/تهران 1379-83

  همکاری با بخش جنبی نمایشگاه بين المللی کتاب تهران/ 1380-83
  مدیر کميته چاپ و انتشــارات نخستين جشــنواره انتخاب برترین های 

پژوهش در مدیریت شهری/ 1386
  تدوین کتاب آموزشی »درس نامه« انجمن خوشنویسان ایران/ 1387

  عضو هيئت مدیره چاپ دیجيتال دیدگاه / تهران 1388-92
  دبير هيئت داوران نخســتين جشنواره بين المللی چاپ مصحف شریف/ 

فرهنگسرای نياوران 1389
  دبير مســابقه عکاسی »عکس و اندیشه« به مناسبت روز جهانی فلسفه 

/ تهران 1389
  تأسيس فروشگاه کتاب »خانه کتاب ميرعماد« / تهران، دزاشيب 1390

  مجری تبليغات فرهنگی شهر تهران / 1390-91
  همکاری در چاپ و انتشــار کتب آموزشی انجمن خوشنویسان ایران/ از 

نيستان، درسنامه، رسم المشق و ...
  همکاری در چاپ و انتشار بيش از 30 عنوان کتاب آموزشی ناجا / 1382

  همکاری در انتشار نشریات فرهنگی و خبرنامه ها / فرهنگ شهر، انصار، 
گلستان قرآن، صنعت نشر و ...

  عضو و دبير کميســيون آموزش اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران/ 
1392-93

  ُمدرس دوره های آموزش »صنعت نشر« اتحادیه ناشران و کتاب فروشان 
تهران 

  مدیر کميته هنر و معماری کارگروه درآمدزایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
پرند/ 1393

  عضو هيئت داوران جشــنواره پوســترهای دانش آموختگان هنر ایران 
»طراحان جوان ایرانی«/ باغ موزه قصر، 1393

  ناشــر کتب عمومی و تخصصی هنر / مرقع قدسی، اصول صفحه آرایی، 
گرافيک حسی، مجموعه آثار کاریکاتور بهره وری، مجموعه آثار تصویرسازی 
سوره فلق، از نيستان، درس نامه، تکنولوژی های پيشرفته در ساختمان و ...

    
کارکرد نهادهای صنفی همچون اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران در 
دو ســطح اساسی قابل بررسی است: نخست سطح درون صنفی و دیگری 
سطح اجتماعی. در سطح درون صنفی، مهم ترین وظيفه عبارتند از: حمایت 
از منافع مشــترک اعضای صنف، تثبيت و توســعه جایگاه عمومی صنف، 
بهبود و ارتقای مقررات قانونی راجع به صنف، تالش برای تعریف و توسعه 
و اجرای قواعد اخالق صنفی در ميان اعضای صنف، باالبردن سطح دانش 
و آموزش اعضا، ایجاد استقالل وحدت صنفی و... این بخش از کارکرد نهاد 
صنفی عمدتاً ناظر به خود صنف و روابط درونی اعضای صنف است. اما در 
سطحی گســترده تر، موقعيت صنف در کل جامعه و دستگاه های اجرایی، 
قضایی، قانون گذاری و ســازمان های عمومی غيردولتی را نشان می دهد. 
نهاد صنفی، این امکان را ایجاد می کند که بين صنف و سایر سازمان های 
اجتماعی، روابط متقابل و متعامل شــکل گيرد و به آرامی و در یک فرآیند 
تدریجی، قدرت تصميم ســازی و تصميم گيری از تمرکز خارج شده و نهاد 
صنفی نيز بتواند در حيات اجتماعی، مشارکت فعال، موثر و پویا داشته باشد. 
از این منظر، منافع ناشــی از شکل گيری و فعاليت نهاد صنفی، امری است 
بسيار فراتر از اعضای صنف و کل نظام اجتماعی را در بر می گيرد. هر اندازه 
مشارکت مســئوالنه اعضای یک صنف در نهاد صنفی بيشتر باشد، قدرت 
تعامل و اثرگذاری نهاد صنفی نيــز افزایش می یابد. کناره گرفتن اعضای 
صنف از مشارکت صنفی، نتيجه ای جز تنزل جایگاه و اهميت نهاد صنفی 
نخواهد داشــت. پویایی و توفيق هر نهادی، در گام نخست با بروز تنوع و 
گونه گونی آرا و اندیشه ها و سپس رسميت شناختن این تکثر و حق دگرگون 
بودن برای افراد و ســامان یافتگی در قالب گروه ها و انجمن های داوطلبانه 

علی ثابت 
مدیر مسئول انتشارات لوح نگار

ت
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ميسر است. اینجانب نيز پس از سال ها کار در حوزه های فرهنگی، آموزشی 
و انتشاراتی از جمله کميسيون آموزش اتحادیه، وظيفه خود می دانم با حضور 
بيشتر و مؤثرتر در نهاد اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران در کنار دیگر 

اعضای هيئت مدیره برای نيل به اهداف عاليه صنف تالش کنم.

برنامه ها:
تالش برای پيگيری نظام مندکــردن اجرای »مميزی کتاب« به منظور   .1
جلوگيری از اعمال ســليقه های فردی و گروهی برمبنای اصول قانون 

اساسی و قوانين موضوعه؛
بررســی نگرش به شــرکت در نمایشــگاه های کتاب خارجی و عرضه   .2

کتاب هایی که فروش کپی رایت در آن موضوعات آسانتر است؛
پيگيری و تدوین برنامه های گسترش ویترین کتاب و تقویت قالب های   .3

نو در عرضه کتاب؛
بررسی رویکردهای نو و کاربردی در برگزاری نمایشگاه های کتاب تهران   .4
و اســتان ها و آسيب شناسی راه های برون رفت از بحران عرضه و فروش 

کتاب در نمایشگاه؛
طرح و راه اندازی مرکز خدمات مشــاوره به اعضای صنف در حوزه های   .5

پژوهشی، حقوقی، مالياتی، اقتصادی، آمار و ...؛
تعامل سازنده و اجرایی با نهادها و سازمان های مسئول و مجری تبليغات   .6
و تنظيم سند راهبردی تبليغات کمی و کيفی کتاب در رسانه های دیداری، 

شنيداری و فضای شهری و تاسيس کنسرسيوم حرفه ای تبليغات کتاب
تعيين و تأیيد صالحيت های فنی و حرفه ای متقاضيان مجوز نشر توسط   .7

اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران؛
آشــنایی اعضای صنف و سایر ناشران و کتاب فروشــان با قانون نظام   .8
صنفی و مزایای فعاليت صنفی در قالب نشریات اطالع رسانی و تالش به 

افزایش و ترغيب فعاالن این رشته برای عضویت در اتحادیه؛
9.  تشکيل کارگروه »صادرات نشر« به منظور ارتباط با نویسندگان و ناشران 
کشورهای فارسی زبان و بررسی راهکارهای تعریف، پروژه انتشار کتاب 

برای کشورهای فارسی زبان، همسایه ؛  
10. تدویــن برنامــه ميان مدت و بلند مدت برای آموزش مداوم و مســتمر 
همکاران و اعضای صنف از تحوالت فن آورانه صنعت نشر از جمله نشر 

الکترونيک و ...؛
11. تأســيس مرکز علمی کاربردی »نشــر« برای آمــوزش آکادميک به 
عالقمندان و همکاران و اعضای صنف با روش های روز مدیریت، اقتصاد، 

بازاریابی و ...؛

12. پيگيری مطالبات حقوق صنفی در واســپاری حداکثری امور صنف از 
جمله واگذاری سياســت گذاری و برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، هفته 
کتاب، نمایشــگاه های خارجی به اتحادیه، طبق اصل 44 قانون اساسی 
و تاکيدات ریاست محترم جمهور در خصوص واگذاری امور به نهادهای 

صنفی؛
13. ایجاد فضای تعامل، تعادل با منش اعتدال و عمل گرایانه در مناسبات و 

مطالبات صنفی با تدوین برنامه و نقشه راه؛
14. برگزاری کارگاه های علمی آموزشی صنعت نشر با حضور استادان داخلی 

و خارجی؛
15. برگزاری دوره های آموزشی مستمر برای کتاب فروشان به منظور آشنایی 
با روش های علمی بازاریابی، مشــتری مداری، ویترین، معرفی کتاب و 

مخاطب شناسی به عنوان آخرین حلقه پروسه توليد و عرضه کتاب؛
16. تشــکيل کارگروه های تخصصــی و فنی با حضــور اکثریت اعضا و 
بهره مندی نظرات و تصميم گيری و مشــارکت جمعی به عنوان بازوان 

اجرایی اتحادیه؛
17. پيگيری شفافيت اجرای قانون ماليات ناشران و کتاب فروشان و اصالح 

قوانين و زیرساخت های نشر الکترونيک و سایر مطالبات صنفی؛
18. پيگيری امور همه رســته های شغلی وابسته به صنعت نشر با شناخت 

مطالبات و ایجاد نظام صحيح همکاری و تعامل شغلی؛
19. تالش در جهت ارتقــای جایگاه و منزلت اتحادیه و حفظ و حمایت از 

منافع جمعی صنف و پاسخگویی به اعضای اتحادیه؛
20. تنظيم و اصالح طرح رســته های شــغلی مرتبط با اتحادیه با نظر به 

گسترش و افزایش ویترین کتاب در شکل های نو ؛
21. تشویق عالقمندان و جلب سرمایه گذاران در ایجاد بازارهای بزرگ کتاب 

در مناطق تهران بزرگ به منظور عدالت فرهنگی. 
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شرح حال و فعالیت های مؤسسه انتشاراتی به یاد

این جانب مرتضی جوادی مدیر مســئول انتشارات »به یاد« متولد 1325 در 
تهران می باشم. پس از اتمام تحصيالت ابتدایی و دبيرستانی در سال 1346 
وارد دانشگاه تهران شده و تا مقطع ليسانس در رشته زبان انگليسی و همچنين 
فوق ليســانس در رشته زبان شناسی همگانی به ادامه تحصيل پرداختم و در 
حين تحصيالت عاليه به عنوان کارشناسی روابط عمومی و انتشارات در یکی 

از شرکت های تابعه وزارت نيرو از سال 1351 به خدمت مشغول گردیدم.
ضمناً از سال 1365 نيز در دانشگاه ها و مؤسسات آموزِش عالی به امر تدریس 
اهتمام ورزیده و با یاری خداوند متعال در سال 1381 موفق به اخذ دانشنامه 

دکتری )مجازی( از یکی از دانشگاه های خارج از کشور گردیدم.
باید اضافه نمایم که در سال 1380 پس از اخذ پروانه و مجّوز نشر از وزارت 
محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی کليه فعاليت های فرهنگی و انتشاراتی خود 

را در قالب مؤسسه انتشارات »به یاد« متمرکز گردانيدم.
توضيحاً یادآور می گردد عمدتاً کتب منتشره از سوی این انتشارات دانشگاهی 
و دانش پژوهان و دانشجویانی که عالقه مند به فراگيری و توسعه زبان خارجی 
هستند طّراحی و انتشار می یابد و البته به موازات نشر کتب در زمينه های فوق 
الذکر نسبت به تأليف کتب اخالقی و مذهبی جهت جوانان و نوجوانان عزیز 

که سخت به آن نيازمند هستند اقدام الزم به عمل آمده است.
در اینجــا باید اذعان نمایم که فعاليت های 13 ســاله این انتشــارات صرفًا 
به لحاظ عشــق و عالقه وافر به امر گســترش فرهنگ و توســعه کتاب و 
کتاب خوانی که چراغ فروزان راه جوانان اســت قدرت تداوم و هستی یافته 
است وااِّل نه تنها بازدهی اقتصادی و برگشت سرمایه در کار نبوده است بلکه 
با نگاهی گذرا هزینه های گزافی که بردوش این دفتر نشر بوده است شاهدی 

برمّدعا خواهد بود.
بــا عنایت به مراتب فوق قطعاً ناشــران عزیز و گرامی که در پيچ و خم این 
راه صعب العبور گام بر می دارند به این نکته به ظرافت واقف هستند که اگر 
عشق و ایثارگری و چشم پوشی از مواهب مادی و دنيوی در اندیشه ناشران 

نبود بی تردید در این وادی گام نمی نهادند. 

با این توصيف به جرئت می توان ادعا کرد که انتشارات »به یاد« در طول 13 
سال فعاليت خود با احتراز از قيل و قال های بی ثمر صرفاً با خمير مایه عشق 
و تعهد قلبی به پيشرفت و تعالی جوانان ميهن اسالمی و با شوق فراهم سازی 

بستری مناسب و با اتکا به خداوند مهربان اميد به ادامه حيات دارد.
در پایان این مقال فهرســت برخی از انتشارات این مؤسسه در دو سال اخير 
صرفاً به منظور شــناخت زمينه و نوع فعاليــت جهت خوانندگان عزیز آورده 

می شود:
چگونگی حل اختالفات خانوادگی

از نور تا خاتم
واژه های به کار رفته در منطق
حضرت موسی و داستان هایش

اندرزنامه
ادعيه و اذکار قرآنی 

دعای معراج و زیارت عاشورا با ذکر حواشی
راز معلمان - به انگليسی

چهار مقاله کوتاه - به زبان انگليسی
پنج داستان کوتاه - به زبان انگليسی

نامه نگاری - به زبان انگليسی و فارسی
مکالمات رزومره و اطالعات الزم در مکالمه - به زبان انگليسی

مخفف های رایج - به زبان انگليسی
حروف اضافه و کاربرد آنها - به زبان انگليسی

ختم مطلب آنکه انتشارات »به یاد« اميد دارد که خدمات بی شائبه همکاران 
محترم نشر و کتاب توشه ای در روز رستاخيز برای آنان در پيشگاه باری تعالی 

باشد.

مرتضی جوادی 
مدیر مسئول انتشارات به یاد

ت
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اینجانب به عنوان یکی از همکاران انتشاراتی حسب درخواست اتحادیه محترم 
ناشران و کتاب فروشان تهران نظرات خود را در مورد سرفصل های زیر :

1.  انگيزه داوطلبی جهت عضویت در انتخابات هيئت مدیره
2.  تشریح اهداف مورد نظر

3.  برنامه های اجرایی جهت دستيابی به اهداف فوق الذکر
4.  ارائه نقد احتمالی به عملکردهای قبلی 

به شرح زیر تقدیم می دارم.

پاسخ 1: 
در مورد انگيزه این جانب جهت شرکت در انتخابات هيئت مدیره بدون شک 
به این نکته باید بيندیشيم که وظيفه شغلی و در عين حال اخالقی کارشناسان 
و دســت اندرکارانی که از تجارب کافی و دانش الزم شغلی برخوردار بوده و 
همچنين در تَعاُمل با دیگر نهادهای مرتبط و قدرت تجزیه و تحليل مسائل 
در جهت محّقق ساختن خواست های به حق توانایی های الزم را دارند فرض 
سياســت که در چنين انتخاباتی شرکت جسته تا در صورت موفّقيت نسبت 
به دفاع از حقوق حّقه و مشروع همکاران در مصوب ساختن و اجرایی کردن 
برنامه های مربوط گام های الزم را بردارند که قطعاً در این مسير دعای خير 

همکاران و رضایت الهی را نيز به همراه خواهند داشت.

پاسخ 2:
شرح اهداف مورد نظر

1. مطالعه و بررســی عللی که موجبات وقفه در تحّقق اهداف از پيش تعيين 
شده را حاصل گردیده است.

2. بررسی و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی جهت افزایش هرگونه حمایت 
های اجتماعی و اقتصادی از جانب ارگان ها و اقشار مورد نظر.

3. غنی سازی وظایف و اختيارات اتحادیه از طریق مکانيسم های قابل اجرا و 
مورد تأیيد نهادهای ذیربط

4. هماهنگی با دانشگاه جامع علمی کاربردی جهت معرفی و ایجاد یک رشته 
تحصيلی خاص در زمينه نشر و جامعه که ضمن پذیرش دانشجوی آزاد، 

همکاران داوطلب شاغل نيز به رایگان ضمن ّطی دوره تحصيلی کاردانی 
و کارشناسی به اخذ مدرک رسمی معتبر نيز نائل گردند.

5. نشســت مؤثر با مسئولين سازمان های آموزشی و فرهنگی و اقتصادی و 
صنعتی به منظور آموزش پرسنل مورد نظر آنها جهت انتشار هر چه بهتر 
و کيفّيت برتر و باالتر خبرنامه ها - بولتن ها و دیگر نشــریات داخلی آن 

سازمان. 

پاسخ 3: 
 برنامه های پیشنهادی جهت تحقق اهداف

الزم به ذکر اســت که در این بخش کلّيه برنامه هایی که جهت رســيدن 
به اهداف مطمع نظر می باشــند. ضمن آنکه می بایست از قابليت اجرایی و 
پشتوانه عملی برخوردار باشند بلکه الزم است هماهنگ با مصوبات و قوانين 

موضوعه حاکم بر خط مشی نهاد اتحادیه نيز باشند.
در این راستا نکات ذیل جهت تحقق اهداف مدنظر می باشند:

1- آگاهی دقيــق از کلّيه مصّوبات و قوانين جــاری مرتبط با فعاليت های 
اتحادیه ناشران و کتاب فروشان.

2- آگاهی از نقاط ضعف احتمالی طرح ها و برنامه ها و اهتمام در رفع نقایص 
عنوان شده.

3- مشــورت های الزم با متخصصان امر و بهره مندی از نظرات مشــورتی 
صاحب نظران مجّرب.

4- تعامل الزم با مدیران و مسئولين سازمان ها و نهادها و ادارات در دوره های 
مختلف به منظور جلب حمایت های الزم در پيشبرد اهداف و برنامه های 

مورد تأیيد این اتحادیه.
5- بــه کار گيری مؤثرتــر و گســترده تر از ابزارهــای تبليغاتی در جهت 
اطالع رسانی خدمات و جلب مشارکت مؤثر همکاران با مسئولين اتحادیه 

ناشران و کتاب فروشان. 
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مدرِک تحصيلی: کارشناسِی مدیریت و حسابدرای 
در شــهر تهران و درخانواده ای فرهنگی که مادر آموزش و پرورشی و پدر از 
اهالی قلم و شعر و شاعری و از نخستين افرادی بود که در ایران صفحه آرایی و 
گرافيک را تلفيق نمود و شاید بسياری از پيشکسوتان محترم اتحادیه ایشان را 
بشناسند، چشم به جهان گشودم. از همان ابتدا یا حداقل برای من به به شکل 
ملموس، در واقع از ســال پنجم ابتدایی با کتاب زندگی می کردم و می کنم؛ 
کتاب اگر برای خيلی ها در اولویت آخر بود و هســت برای من اول بود و اول 
مانده. یادم می آید بهترین خاطرات از هرسال زمانی را شامل می شد که پس 
از اتمام امتحانات خردادماه هرسال به همراه پدر سری به کتاب فروشی های 
جلوی دانشگاه که اغلب از دوستان ایشان بودند می زدیم و حاصل؛ توشه ای از 
کتاب بود که تحمل گرمای تابستان را برای من آسان می کرد و نيز به مرور و 
در زمان های بعد داخل شدن و کسب مهارت در امور فنی نشر و ویراستاری...

 بالفاصله بعد از دیپلم وارد دانشگاه شدم و در رشته دامپزشکی ادامۀ تحصيل 
دادم و در مقطــع کاردانی فارغ التحصيل شــده و درســال 1371 در دوران 
استراحت بعد از تحصيل در کتاب فروشی مشغول به کارشدم و بعد از چندین 
ماه به خدمت فراخوانده شــده هم زمان با طی دوران خدمت مؤسسه توزیعی 
را راه انداختم و عماًل پس از اتمام از دوران خدمت تمام وقت مشغول فعاليت 
توزیع و نظارت چاپ کتاب بودم و پس از گذشــت یک سال دانشجوی رشته 
مدیریت و حسابداری مقطِع کارشناسی شدم و هم زمانِی تحصيل مجدد من با 
کار نشرو توزیع کتاب تا زمانی که پروانه نشر را در سال 1377دریافت نمودم به 
پایان رسيد و بدین شکل پایان تحصيالت دانشگاهی من با تأسيس انتشارات 
آریابان هم زمان شد و تا امروز نيز صفحاتی را قلمی کرده تحت عنوان کتاب 

چاپ نموده ام و طی این مسير ادامه دارد.
در مورد زمينۀ فعاليت نشر آریابان باید بگویم که از ابتدا قرار بر این بود که تا 
می توانيم کيفيت را فدای کميت نکنيم و نکردیم برای همين، به جای اینکه بر 
افزایش تعداد عناوین متمرکز شویم بر کيفيت و قابل اعتماد بودن آنها معطوف 
شــدیم. و کتاب های متعددی در زمينه علوم اجتماعی، انسانی، روانشناسی و 
رمان و داســتان چاپ کردیم که شاید یکی از قسمت های برجسته آن چاپ 
13عنوان از آثار گابریل گارســيا مارکز که اکثر آنها از زبان مادری )اسپانيایی( 
و از آخرین ویرایش های نشر یافته ترجمه گردید و مقبول نظر کارشناسان و 
مخاطبين قرار گرفت هرچند عناوین دیگری نيز از این نویسنده نامدار در دست 
چاپ داریم و عناوینی هم وجود داشــته که با طی تمامی مراحل قبل از چاپ 

منتظر دریافت مجوز نشر می باشد. 
فعاليت های صنفی: حضور در جلســات متعدد اتحادیه ای ناشــران با مضامين 
مختلف و همچنين جلســاتی که اتحادیۀ ناشران با سازمان ها و افراد تاثير گذار 
داشــته اند ، تدریس در کارگروه آموزش اتحادیه، ارائه مقاالت صنفی در صنعت 
نشر و روزنامه های کثير االنتشار در راستای اطالع رسانی منافع صنف ، عضویت 
در تعاونی توزیع کنند گان کتاب، و شــش سال حضور در هيئت مدیره تعاونی 
توزیع کنندگان کتاب در کسوت نایب رئيس هيئت مدیره و رئيس هيئت مدیره و...

سؤاالت:
پاسخ سؤال 1

ذاتاً کاِر گروهی را می پسندم و انجام امور صنفی را نشان دهندۀ تکامل فکری 
افرادی می دانم که با عمق افکار خود بر بی عملی بعضاً ناشی از تأثير شرایط 
پيرامونی غلبه نموده، ســعی دارند افق بهتری را برای خود و ســایر اعضای 
صنف بيافرینند البته در این ميان افراد بسياری هستند که شاید خود تمایل به 
حضور مستقيم نداشته و یا بنا به مصالحی قادر به حضور مستقيم نباشند اما با 
ایجاد انگيزه برای طی این مسير یاران جدی و مطمئنی خواهند بود. و پنهان 
نمی ســازم که تشویق های چنين یارانی یکی از انگيزه های جدی من برای 

حضور در این عرصه بود.
از سوی دیگر بر این باورم که شاکله صنف در سه حوزۀ مشخص نشر، توزیع 
و کتاب فروشی تعریف می شود، و اعضای این سه حوزه در یک زورق سوارند 
و صدای دلخراش در هم کوبيده شدن کف آن ساحل شنيده می شود. تعطيلی 
رو به افزون مؤسسات فعال در هر سه حوزه یاد شده گواهی بر ادعای مذکور 
است و من نه برای تعارفات معمول )خدمت کردن!( بلکه برای این که چشم 

دیدن زیر آب رفتن این زورق را ندارم جسارت حضور پيدا کرده ام.
و امروز شــاید فرصتی دوباره پدید آمده باشد تا عالوه بر ترميم این زورق در 
حال گسسته شدن، حرکت به سوی جلو را آغاز کرد. و این مهم بدون همکاری 
اکثریت اعضاء مقدور نخواهد بود، و شــایان ذکر اســت که هرگونه احساس 
مسئوليتی بدون پشتيبانی اکثریت فعال به ُحکم صدور چک بی محلی است 
که صاد کرده ام برای همين ترجيح می دهم اگر انتخاب شدم نمایندگی کسانی 

را داشته باشم که ناقد ین جدی اما همراه و همکار تلقی می شوند.

پاسخ سؤال 2
 در صورتی که از سد مقبوليت اعضاء گذشته آرای الزم را کسب نمایم در هيئت 

مدیره دو هدف مشخص را دنبال خواهم کرد:
هدف اول: تالش در رفع مشکالت سه حوزۀ یاد شده برای حفظ بقاء، ترميم 

و رشد آنها؛
این اهداف شــامل مطالبات صنفی در حال بررســی، معوقه و حتی در حال 

پاسخ گویی است.
هدف دوم: باالبردن منزلت اتحادیه به عنوان تضمينی برای رسيدن به اهداف 

و مطالبات:
اهتمام جدی در توسعه و فراگير کردن و عضوگيری جدید با اندیشه ارتقاء کلی 
صنف و باالبردن جایگاه و منزلت تشکيالتی اتحادیه و فراهم کردن امکانات 
الزم جهت جلوس در جایگاه اصلی اش به عنوان تشکلی که صفاتی همچون 
قدرتمندی، پویایی، مطالبه گری، پاسخ گویی و تعامل گرایی منطقی و مستدل و 

در نهایت حامی اعضایش در شکل کل و شکل عضو به عضو باشد.

هومان حسن پور 
مدیر مسئول انتشارات آریابان

ت
انتخابا
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پاسخ به سئوال 3
این جانب برنامه های زیر را برای رســيدن به اهدافی که در قبل به آن اشــاره 

داشتم مد نظر دارم:
1. بررسی جدی دست آوردها، نقاط قوت و نقاط ضعف هيئت مدیرۀ محترم اسبق 
و تحليل داشــته های موجود برای پرهيز از دوباره کاری و یا انجام کارهای 
موازی بيهوده صرفاً تحت عنوانی جدید. و احيای اصول معطل مانده صنفی 
که شاید در مقاطعی بر اساس شرایط موجود قابليت پيگيری نداشته اند و یا 

پيگيری آنها برای بدنه صنف پر هزینه بوده.
2. بررســی و تدوین اصولی که توسط اعضای اتحادیه به رأی گذاشته و تأیيد 
شود و یک نقشه راه مشخص برای اتحادیه تدوین گردد که تمام هيئت های 
مدیره های محترم آتی نيز ملزم به حرکت در راستای آن باشند. این منشور 
یا قانون اساسی یا هرچه اعضا مایل باشند آن را نام نهند می بایست به تأیيد 
اکثریت اعضای اتحادیه برسد و از این پس کاندیداها توانایی های خود را با 

امکان تحقق این آرمان ها محک زده بعد وارد عرصه شوند.
3. جذب اعضای جدید، و ایجاد انگيزه برای فعال نمودن عزیزانی که عضو هستند و 
با اینکه قابليت های قابل توجهی دارند ترجيح داده اند که در عرصه پا نگذارند . در 
اینجا ذکر یک نکته ضروریست که هرچند هم دلی، همکار را تسهيل می نماید 

اما احترام به رأی اکثریت پایه و بنيان همکاری و استحکام آن است .
4. به نظر می رسد هيئت مدیره ها معمواًل در سه قالب مشخص ایفای نقش کنند. 

قالب اول: اولویت اتاق فکر هيئت مدیره، اجرای اعضای هيئت مدیره؛  
قالب دوم: اولویت اول متفکر هيئت مدیره، اولویت دوم اتاق فکر هيئت مدیره 

و اجرای یک یا چند عضو هيئت مدیره؛ 
قالب سوم: اولویت اول استعالم اتاق فکر کارگروه ها، تأیيد اتاق فکر هيئت مدیره 
و اجرا توســط فرد یا افرادی از هيئت مدیره و یا فرد و افرادی از کارگروه ها 

و بدنه صنف. 
بنده مشــخصاً قالب سوم را مترقی ترین قالب شکل گيری و فعاليت هيئت 
مدیره می دانم و همين تقســيم بندی قالبی شکل تعامالت هيئت مدیره با 

سازمان  ها و ارگان دولتی، فرادستی و فرو دستی را تبيين می کند .
این قالب ســه وجهی مزایای بسياری اســت که از حوصله چارتی که برای 

معرف برنامه تدوین شدن خارج است.
5. تقویت قوای مالی صنف : مسائل بسياری می توانند در تقویت بنيه مالی صنف 
تأثير بگذارند از قبيل مطالبات صنفی دولتی مثل بيمه و ماليات و یا رویکردی 
جدید نسبت به نمایشــگاه های کتاب و حتی استفاده از بازارهای فرهنگی 
کشورهای فارسی زبان در منطقه؛ با برگزاری نمایشگاه ها و صدور کتاب به 
آن کشــورها )کاری که امروز در سایه بی عملی ما توسط ناشرین پاکستانی 
انجام می شــود ( اگر اغراق نباشــد این خود ظرفيتی شاید معادل نمایشگاه 
بين المللی حتی بيشتر از آن در جذب وجوه نقدی برای ناشران ایجاد خواهد 
کرد با این تفاوت که از ظرفيت اضافه استفاده نموده و با عدم ایجاد شوک از 

تخليه ناگهانی مالی مخاطبين در بازار داخلی اختالل ایجاد نمی کند .
6. روابط عمومی : در حال حاضر صدای اهالی کتاب آن قدر که سهمشــان است 
در مطبوعات و رسانه ها بلند نيست چه بسا اصواًل شنيده نمی شود ایجاد یک 
روابط عمومی قوی موجب تعامل و جلب همکاری مدیران و آحاد ملت می نماید 

و نهایتاً منجر به همدلی و سازگاری بيشتر اجتماع با اهالی نشر خواهد بود؛ 
7. اساسی ترین ستونی که می تواند بقاء صنف را تضمين نماید ایجاد بازار تقاضا 
اســت و ایجاد بازار تقاضا معرفی کاال را می طلبد و بر کسی پوشيده نيست 

که هزینه های تبليغات برای کتاب با توجه به حجم و قيمت تمام شده بعضًا 
غير ممکن است مگر با رایزنی با سایر سازمان های فرهنگی ، مطبوعاتی و 
دولتــی در جهتی که جذب امکانات و منابــع مالی که صرف امور فرهنگی 

می شود را به این سو هدایت نمایيم .
امــا نکته آخر هيئت مدیــره برای نيل به اهداف صنف روابط گســترده ای با 
سازمان های دولتی و غير دولتی و تشکل ها داشته باشد و شکل این ارتباط 
زمانی مثبت و حافظ منافع صنفی است که هيئت مدیره در قالب سوم شکل 
بگيرد و صدایی که از هيئت مدیره شنيده می شود صدای اکثریت افراد هيئت 
مدیره باشد که با توجه به ساختار قالب سوم هم نوا با بدنه صنف می باشد . 
مسلماً نگاه جمعی و تلفيق نگاه های متفاوت معمواًل روش های تعاملی را بر 
روش تقابلی ارجح می دانــد و د رنتيجه نتایج مثبت و قابل اتکاء برای بدنه 

صنف به دنبال خواهد داشت .

پاسخ 4
به نظر می رسد هر هيئت مدیره را می توان بر اساس سه عنصر اساسی تحليل 

نمود: 
عنصر اول : که قالب تشکيل آن است و مفصاًل تشریح شد . 

عنصر دوم: روش تعاملی افراد هيئت مدیره با هم و تشریک مساعی و مکانيسم 
اتخاذ تصميم بين اعضای هيئت مدیره . 

عنصر ســوم: بستر اجتماعی ، فرهنگی و سياسی که هيئت مدیره در آن مقطع 
فعاليت نموده.

شاید اگر ســه عنصر باال مبنای نقد و بررسی هيئت مدیره قرار بگيرد قضاوت 
مشکل اما دقيق و ملموس خواهد بود که تشریح آن از حوصله این بحث خارج 
است با این حال من حيث المجموع از نقاط قوت هيئت مدیره محترم فعلی، سعی 
و اهتمام در حفظ شاکله صنف بود که درجای خود قابل تقدیر است هرچند شاید 
مکانيزم های رسيدن به این هدف جای بحث داشته باشد به هر شکل بنده این 
فرصت را مغتنم می شمارم و از تک تک عزیزانی که در این دوره قبول زحمت 

کردند و مسئوليت پذیرفتند تشکر و قدردانی می کنم . 

ت
ابا

تخ
ان
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  دکترای مدیریت فرهنگی
  کارشناسی ارشد برنامه ریزی امور فرهنگی 

  مدرس دانشگاه های آزاد و علمی کاربردی در حوزه مدیریت )از سال 86( 
  مدرس چندین دورۀ تخصصی نشــر و کتاب فروشــی )از ابتدای شروع 

دوره ها(
 عضو کميسيون آموزشی اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان تهران

  مدیر روابط عمومی انتشارات ققنوس
  مترجم کتاب های تخصصی مدیریت و فرهنگ

او فعاليت خود را در انتشــارات ققنوس از سال 72 شروع و در سال 1377 
انتشارات آفرینگان را تأسيس کرد.

انتشارات آفرینگان فعاليت خود را در سال 1377 با انتشار چند شاهکار ادبی 
از نویســندگان مطرحی چون گابریل گارسيا مارکز، آنتوان چخوف، خوان 
رولفــو، آریل دورفمان و ... آغاز کرد که با اســتقبال زیاد مخاطبان روبه رو 
شد. این انتشارات از سال 1380 به صورت تخصصی وارد حوزه کتاب های 
کودک و نوجوان  شد و در این زمينه تاکنون به فعاليت خود ادامه داده است.

انتشــارات آفرینگان تاکنون بيش از150عنوان کتاب منتشــر کرده است 
که برخی از آنها جوایز متعددی مانند جایزه شــورای کتاب کودک، انجمن 
فرهنگی ناشــران کتاب کودک و نوجوان و جشنواره کتاب کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان را به خود اختصاص داده است.

1. انگیزۀ  شــما برای عضویت در انتخابات هیئت مدیرۀ اتحادیه 
چیست؟

با توجه به تجربيات چند ســال گذشته ام در زمينه نشر کتاب و همکاری با 
ناشران دیگر به این نتيجه رسيدم که همکاری و هماهنگی اعضای صنف 
نقش مهم و بسزایی در رشد آن دارد. اصواًل اتحادیه های صنفی جایگاه مهم 
و ویژه ای در پيشــرفت و گسترش همکاری بين اعضاء دارد و اعضای هر 

صنف باید بکوشند اتحادیه خود را در حد امکان تقویت کنند. 
با این تصویری که از نقش اتحادیه در ذهن دارم و نيز با توجه به اندوخته های 
آکادميک تصميم گرفتم نقشی در پروسۀ توسعۀ همکاری های صنفی داشته 

باشم. 

زهره حسین زادگان 
مدیر مسئول انتشارات آفرینگان

ت
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2. شــرح اهدافی که در صورت انتخاب شدن پی خواهید گرفت را 
ذکر کنید.

- تقویت اتحادیه در رســيدن به جایگاه واقعی خود در عرصه فرهنگی و 
اجتماعی

- ایجاد فضایی برای مشارکت بيش تر اعضا در اتحادیه
- کمک به افزایش استقالل صنفی اتحادیه

- کمک به اعضای اتحادیه برای دستيابی به خواسته های صنفيشان 
- تالش برای رفع مشکالت کتاب فروشان در زمينه های مختلف

- ایجاد جذابيت هایی برای جذب اعضای جدید

3. برنامۀ شما برای رسیدن به اهدافتان )که در پرسش قبل به آنها 
پاسخ داده اید( چیست؟

در صورت انتخاب شــدن بــه عضویت هيئت مدیره اتحادیه ناشــران و 
کتاب فروشان خواهم کوشــيد با هم فکری دیگر اعضای منتخب هيئت 
مدیره و نيز یاری گرفتن از پيشکسوتان صنعت نشر برنامه ای جامع و مدون 
برای رسيدن به اهداف خود تنظيم کنيم که قاعدتاً در سه مرحله کوتاه مدت 

و ميان مدت و بلندمدت اجرایی شــود. به طور مثال استقالل اتحادیه جزو 
اهداف استراتژیک و مهم اما بلند مدت اتحادیه است.

4. آیا نقدی به عملكرد هیئــت مدیره های قبلی دارید؟ اگر چنین 
است، نظرتان را دربارۀ نقاط مثبت و منفی عملكرد هیئت مدیره های 

پیشین بگویید.
بــرای نقد کردن باید در جایگاه آنها قرار گرفت و شــرایط و امکاناتی که 
داشــتند را دانست. چون وضعيت اجتماعی، سياسی و اقتصادی در شرایط 
مختلف متفاوت اســت، در این فرصت کوتاه مجالی برای پرداختن به این 
شرایط نيست و چون هيئت مدیره را از بدنه صنعت نشر و خادم آن می¬دانم 
از تمام همکاران عزیز در هيئت های مدیره قبلی تشکر می کنم که نيرو و 
توان خود را در اختيار صنف قــرار دادند و تالش می¬کنم با بهره¬گيری از 
تجارب ایشان نقایصی که زایيده وضعيت و شرایط و امکانات هر دوره ای 
بوده و فرصت رفع آنها پيش نيامده اســت در این دوره حتی االمکان رفع 

شود.

نامزد  انتخابات هیئت مدیرۀ اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان تهران
ت

ابا
تخ

ان
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در تاریخ 93/6/3 طی نامۀ شــماره 7622 ریاست محترم اتحادیه ناشران و 
کتاب فروشــان تهران از کاندیداهای انتخابات دورۀ سيزدهم هيئت مدیرۀ 
اتحادیه خواســته اســت مطالبی در ارتباط با معرفی، سابقه کاری، سازمان و 
یا نشــر تحت مدیریت خود و هم چنين برنامه های مدنظر خود را ارائه دهند. 

مطالب زیر در همين رابطه تقدیم می گردد.
یحيی دهقانی، مدیریت انتشارات مبتکران 93/6/16

 در شهرستان اهر متولد شدم. تحصيالت ابتدایی تا پایان دبيرستان را در همان 
شهر محل تولدم سپری کردم. در دوران تحصيل همواره از دانش آموزان ممتاز 

شهر بودم. 
ســال 1345 و پس از پایان دوران دبيرســتان برای ادامه تحصيل در رشتۀ 
ریاضی به تهران آمدم ولی در ادامه تغيير رشته دادم و تحصيالت دانشگاهی 

را در رشتۀ فيزیک و در مقطع کارشناسی ادامه دادم.
در دوران دانشجویی در مدارس تهران به تدریس فيزیک اشتغال داشتم. در 
سال 1349 فارغ التحصيل و عازم خدمت وظيفه شدم. در سال 1350 در حالی 
که به عنوان افسر وظيفه در تهران خدمت می کردم به همراه جمعی از اساتيد 
دانشگاه، هنرآموزان، مدیران مدارس فنی و حرفه ای، هنرستان صنعتی ایران 
تکنيک را تأســيس نمودیم که بخش عمدۀ فعاليت های هنرستان به عهده 
بنده که جوان ترین عضو 17 نفره ســهام داران بودم گذاشــته شد و این امر 
موجب گردید که در سال 1352 تحصيالتم در دوره فوق ليسانس )کارشناسی 
ارشــد( در مدرسه عالی پارس آن زمان را نيمه کاره رها کرده و تمام وقت در 
اختيار مؤسســه قرار گيرم. در سال 1354 در دانشگاه تربيت معلم به عنوان 
مربی استخدام شدم و به عنوان مدرس و مربی 30 سال تمام در این سمت 

مشغول به کار بودم.
پس از پيروزی انقالب اسالمی در سال 1357 مانند همۀ آحاد این مملکت با 
شور و شوق فراوان برای خدمت به کشور همزمان با تدریس مسئوليت های 

زیر را به عهده داشته ام:
1. نماینده آموزش و پرورش ناحيه 2 در دبيرستان البرز به عنوان معاون اول

2. رئيس دبيرستان دکتر شيمی منطقه 7
3. مدیر کل آموزش معاونت صنایع غيرکانی وزارت صنایع
4. مدیر کل آموزش دانشگاه تربيت معلم تهران )5 سال(

5. مدیر آموزش دانشگاه آزاد اسالمی واحد شمال تهران )4 سال(
6. عضو هيئت مؤسس و رئيس هيئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی 

)10سال(

7 ـ عضو هيئت مؤســس و عضــو هيئت  مدیره انجمن فرهنگی ناشــران 
دانشگاهی )2سال(

8ـ عضو هيئت مدیره اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران )4سال(
9ـ عضو هيئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان )2سال(

10ـ  مؤســس، رئيس هيئت مدیره و مدیرعامل شرکت آموزشی و فرهنگی 
مبتکران از سال 1365 )28سال(

11ـ عضویت و رئيس هيئت مدیره های تعاونی های مرتبط با حوزه کتاب
12ـ مدیر مسئول انتشارات مبتکران از سال 1380 تاکنون

معرفی مبتكران
شرکت آموزشی فرهنگی مبتکران با هدف گسترش علوم و معارف در نظام 
آموزشی کشور و باال بردن سطح علمی و آگاهی جوانان و نوجوانان در سال 
1365 تأســيس گردید. دست اندرکاران مبتکران جهت نيل به این هدف با 
راه اندازی مدارس و آموزشــگاه های علمی و آزاد و نشر کتاب های علمی و 
آموزشی و ایجاد مراکز ورزشی، تفریحی و هنری، تحقق اهداف عالی آموزش 
و پرورش را دنبال می کنند تا از این طریق ســهمی در اعتالی فرهنگ ملی 
و دینی خود داشته و کمک مؤثری در جهت تربيت فرزندان کشور که آینده 

سازان فردا می باشند کرده باشد.
مؤسسه مبتکران در 28 سال گذشته در حوزه های زیر فعاليت داشته است:

1. انتشار کتاب:
انتشارات مبتکران فعاليت خود را با نشــر کتاب های دانشگاهی از سال 68 
شــروع و تاکنون بالغ بر 2200 عنوان کتاب در حوزه های: کودک و نوجوان، 

آموزشی برای دانش آموزان و دانشگاهی و ورزشی منتشر کرده است.
2. خدمات آموزشی:

مؤسسه علمی فرهنگی مبتکران از ســال 1378 همراه با انتشار کتاب های 
آموزشــی و کمک آموزشــی اقدام به ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان 
کشورمان در قالب برگزاری آزمون های آزمایشی، دایر کردن آموزشگاه های 
علمی، راه اندازی باشگاه ورزشی )بســکتبال( و برگزاری المپيادهای علمی 

نموده است.
در این زمينه تهيۀ بســته آموزشی تحت عنوان بکتا )بسته کمک به تحول 
آموزش و پرورش( شــامل )کاربرگ، کتاب درس آزمون، آزمون های ادواری، 
CDهای آموزشــی، کتــاب برنامه ریزی و مشــاوره، کتاب های ایام عيد و 
تابســتان، مجله های علمی تربيتی و ... ( و برگزاری المپياد ریاضی نوجوانان 

ایران و ادارۀ آموزشگاه های آزاد در اولویت کاری می باشند.

یحیی دهقانی 
مدیر مسئول انتشارات  مبتكران

ت
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انگیزه ها و برنامه ها:
الف: انگيزه: اگر قبول داشــته باشــيم که یک صنف یا یک تشّکل موقعی 
می تواند در ابعاد مختلف به موفقّيت نایل آمده و مشکالت را برطرف سازد که 
اعضاء آن صنف و یا تشّکل با تمام توان درجهت اعتالی جایگاه صنف وارد 
عمل شــوند. این که به کنار ایستاده و از عملکرد گروهی که برای خدمت به 
صنف کمر همت بسته و وارد معرکه شده اند را مورد انتقاد قرار دهيم، کاری 
از پيــش نمی برد. باید بزرگان صنف و افرادی که دغدغه صنف را دارند وارد 
عمل شــده و در ابعاد گوناگون به مدیریتی که پرچم صنف را در دست دارند 
کمک کنيم. این جانب عليرغم مشــغله و گرفتاری کاری زیادی در مؤسسه 
خودم دارم، بر خودم وظيفه می دانم تا قدمی هرچند کوتاه در این راه بردارم.

این تفّکر در کنار توصيه های بزرگانی از صنف که به صداقت و درستی آنها 
اعتقاد دارم، انگيزۀ حضورم در این انتخابات می باشد. 

ب: برنامه ها
در انتخابات چند دورۀ اخير از افراد داوطلب به خدمت در هيئت مدیرۀ اتحادیه 
خواسته می شود تا برنامه های خود را جهت مدیریت اتحادیه اعالم کنند. اگر 
از برخی بلند پروازی ها و اغراق گویی هایی که در برخی از گفته ها وجود دارد، 
عبور کنيم اغلب افراد برای ادارۀ اتحادیه رئوس برنامه های خود را به شــرح 

زیر اعالم می کنند.
1. سعی در جهت ارتقاء جایگاه اتحادیه به عنوان یک تشّکل اصيل، قدیم و 

مادر در حوزه های نشر
2. تالش برای اصالح قوانين، دستورالعمل ها و آئين نامه های موجود دربارۀ 

صنعت نشر
3. تالش در جهت کاهش تصدی گری دولت در امور صنف و واگذاری امور 

صنف به اتحادیه
4. تالش برای ایجاد بســتری مناســب جهت همکاری و مشارکت اعضاء 

اتحادیه
5. کوشش در جذب حداکثر ناشران و کتاب فروشان در اتحادیه.

6. تالش برای جذب حمایت های مالی دولت که در قالب بودجه های فرهنگی 
و یارانه ای در اختيار دارد.

7. تالش در جهت عملياتی شدن اصل 24 قانون اساسی در ارتباط با آزادی 
بيان و نشر افکار در کتاب ها.

8. کمک به رفع مشکالت اقتصادی ناشران و کتاب فروشان از طریق 
الف: معافيت کامل ماليات

ب: کاهش تعرفه های بيمه اجتماعی، آب و برق و گاز و تلفن

ج: کاهش هزینه های پستی و حمل و نقل کتاب.
د: کاهش هزینه های تبليغات کتاب در رسانه های ملی

هـ: تخصيص کاربری فرهنگی و غيرتجاری
و: ایجاد صندوق قرض الحسنه و مراکز رفاهی برای اعضاء و ...

به نظر من هيچ کدام از کاندیداها مخالفتی با اجرایی کردن موارد فوق الذکر 
ندارند و چه بسا اغلب آنها مطالب فوق را در فهرست برنامه های خود دارند. 
این جانب نيز هم در انتخابــات دورۀ دوازدهم بر عملياتی کردن مواردی از 
آنچه بيان شــد اعتقاد داشــتم و هم در این دوره نيز مــوارد فوق الذکر جزء 
اهم موضوعات مدنظرم می باشند. ولی به نظر من عمده ترین و اصلی ترین 
مشکل اتحادیه ناشران و کتاب فروشان عدم شناخت دقيق اعضاء از جایگاه 
اتحادیــه، وظایف اتحادیه و امکانات و توانایی های مالی اتحادیه می باشــد. 
بنابرایــن من معتقدم که هيئت مدیرۀ آتی اتحادیه باید کوشــش خود را در 

جهت فرهنگ سازی در بدنۀ نشر و شناساندن جایگاه اتحادیه به کار گيرد.
از هيئت مدیره ای که درآمد ساالنۀ سازمان تحت مدیریتش از حق عضویت 
اعضاء، فقط 4/5 تا 5 ماه می تواند آن را اداره کند چه توقعی می توان داشت 

تا برنامه های اعالم شده اش را محقق کند.
هيئــت مدیرۀ اتحادیه ای که اعضاء آن، مخصوصــاً بزرگان قومش این قدر 
نسبت به آن بی اعتماد و درنتيجه بی توّجه شده اند که از 1350 عضو آن فقط 
16 نفر اعالم آمادگی برای خدمت در هيئت مدیرۀ آن را نموده اند، چه کاری 
ساخته است. با کدام پشتوانه، هيئت مدیره آتی می تواند مشکالت صنفی که 

در لبۀ پرتگاه قرار گرفته است را حل کند. بنابراین:
فراهم ســاختن زمينه های هم فکری و مشــارکت اعضاء اتحادیه به منظور 
رایزنی، تبادل فکر و اندیشــه و همکاری بــرای پيش برد اهداف برنامه های 

اعالم شده ی هيئت مدیره در اولویت این جانب خواهد بود.
تا زمانی که اجرایی شدن برنامه های مورد نياز اتحادیه برای اعضاء آن دغدغه 
نباشــد. اتحادیه نمی تواند جایگاه اصلی خود را پيدا کند. باید کاری کرد که 

وحدت عملی اعضاء اتحادیه برای یک حرکت کاماًل صنفی به وجود آید. 
به اميد آن روز
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* کارشناس ریاضي
* ناشر، مؤلف و دبير ریاضي

سوابق تحصیلي و آموزشي
* دیپلم ریاضي فيزیک

* کارشناسي ریاضي از دانشگاه خوارزمي
* انجام پروژه » مقایسه آموزش ریاضي در ایران و آمریکا « 

 * انجــام پــروژه تحقيقاتي ریاضي با عنوان » ریاضي شــيرین اســت « 
    و چاپ آن در مجله  رشد ریاضي 

* اخذ گواهي نامه کارگاه مدیریت نشر مدرن
* اخذ گواهي نامه کارگاه مدیریت کتاب فروشي مدرن

* گذراندن دوره  ویراستاري
* گذراندن دوره هاي MBA و مدیریت اجرایي

* گذراندن دوره بازاریابي کتاب

سوابق شغلي و اجرائي
* دبير ریاضي دبيرســتان ها و آموزشگاه هاي مناطق 4، 6 ، 7و 8 آموزش و 

پرورش تهران ) 18 سال(  
* عضو گروه آموزشي ریاضي منطقه 7 آموزش و پرورش ) 2 سال( 

* عضو گروه آموزشي ریاضي آموزش و پرورش استان تهران )یکسال( 
* معاون دبيرستان تربيت منطقه  4 آموزش و پرورش تهران ) 2 سال( 

* کارشناس ریاضي کتاب و آزمون ) 20 سال( 
* مدیر آموزشگاه علمي مبتکران ) 10 سال( 

* معاون آموزشگاه علمي پيام انقالب ) 2 سال( 
* ویراستار 18 عنوان کتاب ) 27 سال( 

* مؤلف 38 عنوان کتاب ) 27 سال( 
* مدیر اجرایي برگزاري آزمون هاي ورودي دانشگاه آزاد اسالمي ) 3 سال(

* مشاور در امور انتخاب رشته و آزمون هاي سراسري و دانشگاه آزاد ) 8 سال( 
* مدیر داخلي انتشارات مبتکران ) 21 سال( 

* مدیرمسئول انتشارات فائق ) 17 سال(
* مدیر هدایت تحصيلي انتشارات مبتکران ) 10 سال(

* عضو هيئت مدیره انجمن صنفي زنان ناشر و کتاب فروش ) 17 سال(
* عضو کميسيون بازرسي اتحادیه ناشران و کتاب فروشان ) یکسال ونيم(

معرفي و فعالیت هاي انتشارات فائق
انتشارات فائق ازسال 1376 به منظور پيشبرد اهداف فرهنگي و ارتقاي سطح 
علمــي و در جهت ایجاد عالقه به کتاب و کتابخواني قدم به عرصه فرهنگ 
نهاد و در طول این مدت کتاب هاي متعددي در زمينه هاي آموزشي،کودک 
و نوجوان، عمومي و روانشناسي به چاپ رسانده است. انتشارات فائق در این 
مدت براي رشد اخالقي، بهداشتي و فرهنگي فرزندان کشور عزیزمان ایران 
در چاپ و نشــر کتاب هاي کودک و نوجوان با نوآوري و خالقيت و همسو 
با ســایر ارگان هاي مرتبط قدم برداشته اســت. هم اکنون نيز براي رشد و 
شکوفایي و تربيت آیندگان این مرز و بوم و ایجاد حس ميهن پرستي و غرور 

ملي در صدد تدوین کتاب هایي براي کودکان و نوجوانان مي باشد.
اميد است بتوانيم در اعتالي فرهنگ این سرزمين گامي کوچک ولي استوار 

برداریم.

انگیزه ، اهداف و برنامه ها
به یاري خدا و با همراهي دوستان و همکاران عزیز در راهي قدم نهادیم که 
اميد است با رفتاري اعتدالي، منافع صنعت نشر را بهبود ببخشيم. افزایش اقتدار 
صنفي، افزایش جایگاه و منزلت نشــر و ناشران و کتاب فروشان اصلي ترین 

انگيزه  اینجانب براي عضویت در انتخابات هيئت مدیره اتحادیه است.
در این راه نياز به همياري و همراهي همه اعضاي صنف مي باشد لذا بر همه 
ما واجب اســت شرایطي را فراهم کنيم تا با ایجاد اعتماد در این قشر، جذب 
بيشتر اعضا محقق گردد. اعتقاد دارم هرچه تعداد اعضاي صنف افزایش یابد 
بدنه صنف قوي و در نتيجه اتحادیه قابل اتکا خواهد شد. جاي بسي تأسف 
و تعجب اســت که با وجود قریب به 12000 ناشر که پروانه نشر دارند حدود 
12 درصد عضو اتحادیه هســتند و از طرفي بــا وجود حدود 1300 1 درصد 
کاندیداي عضویت در هيئت مدیره شده اند بنابراین تالش جمع باید در جهت 
افزایش عضو تقریباً 2 تعداد اعضا باشد تا هم به اقتدار فرهنگي و هم به اقتدار 

اقتصادي دست یابيم.

اهداف و برنامه هاي اعالم شده خود را به شرح ذیل تقدیم مي دارم:
* حمایت و دفاع از حقوق و منافع مشروع صنفي و حرفه اي اعضا از طریق 

ارائه پيشنهاد و جلب پشتيباني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
* تقویت و ارتقا منزلت اجتماعي و اقتصادي صنف 
* ایجاد فرصت هاي برابر براي همه  اعضاي صنف 

 افسر صفائیان
مدیر مسئول انتشارات فائق
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* بهبود وضع اقتصادي اعضاي صنف )که خود متضمن منافع جامعه است.( 
* ایجاد تعامل با وزارت ارشاد و سازمان هاي مرتبط براي ارتقا سطح فرهنگ 

عمومي
* تالش براي تکميل و اجرایي کردن آیين نامه ها، قوانين و دستورالعمل هاي 

موجود در صنعت نشر
* ایجاد نظام توزیع کارآمد براي نشــر آثار فرهنگي و علمي )کتاب، کارت، 

پوستر و ...( 
* جمع آوري اطالعات، بررســي و تحقيق درباره مشکالت، شناخت نيازها 

و اولویتهاي صنف با کارآمد کردن کميسيون ها و کارگروه هاي ذي ربط
* برنامه ریــزي براي به روزکردن و تامين نيازهاي صنفي و آموزش اعضا و 

گسترش فعاليت ها 
* ســعي در بهبود کيفيت توليد با بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوین 

کنترل کيفيت
* کوشش براي هماهنگي در امورآموزش، باال بردن مهارت و تأمين نيروي 

انساني مورد نيا ز با تعامل دانشگاه هاي مرتبط 
* انتقال دانش روز نشر به سایر اعضا ) ازطریق برگزاري کارگاه هاي آموزشي، 

سمينارها، جلسات و ...( 
* برنامه ریزي براي ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان هاي مرتبط با وظایف 
اتحادیه هاي صنفي درچارچــوب فعاليت هاي صنفي و قوانين و مقررات 

کشور
* تهيه و تدوین شرح وظایف و مسئوليت هاي پخش کنندگان کتاب در قبال 

ناشران و کتاب فروشان
* اصــالح و ایجاد رابطه نظام مند بخش هاي نشــر با توزیــع کنندگان و 
کتاب فروشــي ها و ارتباط نزدیک تر توليدکنندگان و فروشندگان کارت و 

پوستر
* تدوین چارت سازماني اتحادیه براي همراهي تشکل هاي صنفي به عنوا ن 
زیرمجموعه هاي آن، در راستاي گستر ش همکاري و هم افزایي و اجتناب 

از موازي کاري به منظور ارتقا و اقتدار و توان اجرایي واقتصادي اتحادیه
* برنامه ریزي براي ایجاد رابطه بين صنعت چاپ و صنعت نشــر و تدوین 

استاندارد هاي ملي چاپ
* ایجاد زمينه هاي الزم براي حضور بيشتر ناشران، نویسندگان و مترجمان 

در حوزه نشر کاغذي والکترونيکي

در مورد عملکرد هيئت مدیره های اتحادیه باید به عرض برسانم طبق آنچه 
گفته اند: »دیکته نانوشته غلط ندارد.« 

بنابراین براي نقد و بررســي نياز به حضور اعضا هيئت مدیره در جلساتي با 
اعضاي اتحادیه مي باشد که با ارائه گزارش بيرون گود »عملکرد چهار ساله 
خود موقعيتي براي پاسخ گویي انتقادات داشته باشند در غير این صورت َمَثل 
خواهد شد طبيعي است همه کســاني که خود را براي عضویت در اتحادیه 
نامزد کرده اند و انتخاب شده اند براي تقویت و ثبات نشر قدم در این عرصه 
نهاده اند، اما به دليل عدم توجه و عدم اعتماد اعضا و تعداد کم اعضاي اتحادیه 
و در نتيجه نبود قدرت اقتصادي، گاهي تالش هاي آنها بي نتيجه مانده است. 
طبيعتاً همه افراد دلسوز صنف، که برخي از آنها تمایل به حضور و خدمت در 
هيئت مدیره اتحادیه را دارند و براي ارتقا و اقتدار صنف تالش مي کنند بدون 
همياري اعضا و پيش کسوتان نشر نمي توانند اهداف و برنامه هاي صنف را به 

طور کامل و با اقتدار به سر انجام برسانند.
به نظر اینجانب عملکرد هيئت مدیره ها با شــرایط روز جامعه بسيار مرتبط 
است و بنابراین با توجه به مشکالت موجود در سنوات مختلف، شاید بتوان با 

اغماض امتياز قابل قبولي به آنها داد.
تصــور مي کنــم در صنف ما به ارتبــاط ميان ناشــران، پخش کنندگان و 
کتاب فروشــان که صنعت نشر در دست آنهاســت بي توجهي شده است و 
این بي توجهي به چرخه توزیع و فروش و حتي چاپ و صحافي تأثير نامثبت

گذاشته است و این کمبود رفع نخواهد شد مگر آنکه همه ي اعضا به کمک 
هيئت مدیره براي تقویت و ارتقا این صنف تالش کنند.

با تشــکر از زحمات همه اعضاي محترم هيئت مدیره هاي فعلي و پيشــين 
معروض مي دارم حضور و همراهي اعضاي هيئت مدیره هاي فعلي، پيشين 
و آتي و با عضویت و همراهي همه ناشــران باعث اقتدار و رونق این صنف 

خواهد شد. 
به امید روزهاي پر رونق اتحادیه
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محمدمهدی فخری زاده مدیر مسئول انتشارات روزنه کار، متولد شهرستان 
اهواز است. پس از گذراندن ده سال دوره های فنی در شرکت ملی نفت ایران 
به تهران آمده وارد دانشکده بازرگانی تهران شد و دورۀ کارشناسی مدیریت 

بازرگانی را در آن دانشکده به اتمام رساند.
ابتدا کار خود را با مطبوعات آغاز کرد و تا درجه سردبيری تنها نشریه اقتصادی 
کشور ارتقا یافت و پس از انقالب، نشریه ماهانه مستقل جهانگردی با امتياز 
خود را منتشر کرد ولی به خاطر وضع نا به سامان نشریات در ادوار مختلف 
ترجيح داد به نشر کتاب بپردازد و پروانه انتشاراتی را در سال 1372 از وزارت 
ارشــاد دریافت کرد. ابتدا با کتاب های تخصصی و مرجع به ویژه در رشته 
ســينما کار را شــروع کرد و بعد به چاپ کتاب های نفيس پرداخت. اکنون 

انتشارات روزنه کار را به عنوان یک مؤسسۀ تخصصی می شناسند.
انتشــارات روزنه کار به همت مدیر توانمند آن محمدمهدی فخری زاده در 
طول 21 سال گذشــته موفق به چاپ و نشر کتاب هایی شده که از عهده 
همه برنمی آمده است. چهار جلد دانشنامۀ عوامل فيلم ساز در دنيا، 14 جلد 
کتاب راهنمای فيلم که مشــتمل بر معرفی و نقد و بررسی بيش از 8000 
فيلم تاریخ سينما در جهان است و این، انتشارات روزنه کار بود که توانست 
نيرویی 30 نفره از نویسندگان، منتقدان و کارشناسان سينمایی را گرد خود 
جمع کند که بتوانند با همدلی و همکاری، دایره المعارفی سودمند در 5800 
صفحه رحلی و فرهنگ ســينمایی دیگری در 2900 صفحه رحلی توليد و 
منتشر کند. محمد مهدی فخری زاده همچنين انتشار 3 جلد از کتاب های 
نصراهلل کسرایيان، به صورت تمام رنگی و نيز کتاب های تمام رنگی جاده 
ابریشم و سروردانای آســمان را در کارنامۀ خود دارد. این ناشر رمان هایی 
برای اولين بار منتشــر کرده است که همگی یا تبدیل به فيلم شده اند و یا 

منبع اقتباس سينمایی بوده اند.
محمدمهــدی فخری زاده همچنين مؤلف کتاب جامع »فرهنگ معادل« و 

نویسندۀ فيلم نامه پ مثل پرنده است.
محمدمهدی فخری زاده 37 سال قبل وارد انجمن اقتصاددانان ایران شد و 

در انجمن مدیریت ایران نيز عضویت پيوسته دارد.

برنامه ایشــان برای هيئت مدیرۀ اتحادیه ناشــران ملهم از نکات برجسته 
برنامه معروف به برنامۀ 18 ماده ای است که همکاران ارجمند در طول دورۀ 
گذشــته تدوین کرده و تا حدودی جواب داده است و در نظر دارد با کمک 
ســایر همکاران نسبت به اصالح و به روز شدن آن اقدام نماید. که در دورۀ 

جاری موفقيت هایی هم به دست آمد.
از دیگر نکات مورد توجه این کاندیدای هيئت مدیره به صورت خالصه به 

شرح زیر است:
  انتشار نشریه اتحادیه به صورت مرتب و جذاب به طوری که زبان گویای 

صنف باشد.
  تالش جهت ســوق دادن یارانه های نشر در مسير اصلی، جهت متحول 

شدن فرهنگ کتاب خوانی و توسعۀ نشر.
  تالش و پيگيری تقاضای صنف برای اختصاص روزی در تقویم رسمی 

ایران برای حمایت از مالکيت فکری.
  تالش برای راهيابی نماینده صنف به کميته های مختلف در وزارت ارشاد 
از جمله کميته انتخاب و خرید کتاب از ناشــران، ورود به هيئت نظارت 
بر چاپ کتاب و نيز هيئت های بدوی و تجدید نظر رسيدگی به تخلفات 

ناشران و غيره ... .
  تالش برای یافتن مکانی مناســب  باشگاه جهت امور رفاهی، ورزشی و 

روابط فرهنگی اعضاء.
  تبيين لزوم چاپ و نشر رمان با تعداد و وسعت بيشتر به مسئولين و هيئت 

نظارت، با انگيزۀ انسان سازی.
  ایجاد انگيزه در بدنه صنف برای ورود به اتحادیه و شرکت تعاونی جهت 

افزایش توانایی این دو نهاد در تحقق خواسته های صنفی.
  تالش برای تأسيس دانشگاه علمی - کاربردی ویژۀ نشر.

  تالش برای ایجاد اتحادیه اســتانی ناشران و کتاب فروشان برای کسب 
قدرت بيشتر.

. ...  

 محمدمهدی فخری زاده
مدیر مسئول انتشارات روزنه کار

ت
انتخابا
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پاسخ به سؤال اول:
در دورۀ حّساســی به سر می بریم. برنامه های دولت اعتدال و اميد، کم کم 
دارد جا می افتد. تحقق بسياری از این برنامه ها به ویژه در عرصۀ فرهنگ به 
کمک ناشران نيازمند است. اّما بهتر است که هماهنگی ها توسط نمایندگان 
صنف انجام بشود. نمایندگانی که برای ادارۀ اتحادیه انتخاب می شوند، وقتی 
کار به دســت نمایندگان صنف افتاد، یعنی برآیند قدرت تک تک اعضای 
صنف برای رســيدن بــه برنامه های مفيدی که به صنف کمک شــایانی 
می کند، می تواند توســط همين 7 نفری که انتخاب می شوند، اعمال شود 
و در این رابطه، من هم می خواهم برای رســيدن به هدف، تمام سعی خود 

را به کار ببندم.

پاسخ به سؤال دوم:
در دورۀ قبل اهداف خود را روی برنامه تنظيمی هيئت مدیره ماقبل معروف 
به برنامۀ 18 ماده ای متمرکز کرده بودیم که تعدادی از بندهای آن محقق 
شــد و تعدادی هم بخاطر مقاومت مقامات مسئول در سه سال اّول دوره، 
زميــن ماند. اینک با توجه به تجربه بدســت آمده و حذف بعضی مواد غير 
 ضــروری هيجده گانه و افزودن موادی ملموس تر، ســعی خواهد شــد به 
هدف مان که همانا اعتالی فرهنگ مملکت از طریق نشر کتاب و عامالن 

این خدمت یعنی ناشران عزیز، نزدیک شویم.

پاسخ به سؤال سوم:
از برنامه های این جانب تعامل با طرف مقابل اســت بدون اینکه احســاس 
مقابله دست بدهد. به  نظر می رسد در رأس کار، مدیرانی منصوب شده اند 
کــه نظر خير دارند اّما عواملی یا با ندانــم کاری و بدون حب و بغض و یا 
از روی شيطنت، دســت به مانع تراشی در راه اهداف می زنند که با تعامل 
یاد شــده باید برای تحقق نفع صنفی خودمان آنان را به سوی راه درست 

رهنمون شویم. 

در یک ســال گذشته، این شيوه اتخاذ شده و به نتایجی هم رسيده ایم. مثاًل 
نمایندگان صنف باید در هيئت نظارت بر چاپ کتاب حضور داشته باشند، و 
نيز ورود نمایندگان صنف در هيئت های بدوی و تجدیدنظر تخلفات و کميتۀ 
انتخاب و خرید کتاب از ناشران باید جدی گرفته شود و موجب شوند که از 

هرگونه برخورد سليقه ای احتراز شود.

پاسخ به سؤال چهارم:
در دورۀ جاری که اینک در ماه های آخر خدمت خود به سر می برند،  هيئت 
مدیــره ای همراه و همدل بر ســر کار آمد که نتيجه ای مثبت به بار آورد و 
اعضاء صنف نتایج آن را به طور ملموسی احساس کردند. اّما بعضی ها هم 
ایراداتی به تصميمات هيئت مدیره داشتند که از جمله معتقد بودند نباید آنقدر 
به مقامات ارشاد نزدیک شد و کمک مالی گرفت. در حالی که هيئت مدیره 
جاری در واقع حق صنف را از بودجه هایی که برای کمک به فرهنگ جامعه 
از طریق نشر کتاب و گسترش و حمایت از آن اختصاص یافته بود مطالبه 
کرد و موفق شــد مقادیر قابل توجهی از آن بودجه را جذب و نهایتاً بعد از 
پنجاه و چند ســال از گذشتن عمر اتحادیه، ملکی برای این نهاد، خریداری 
و با بازسازی آن موجبات ایجاد محيطی آبرومند برای تجمع صنف در خانۀ 

خودشان را فراهم کند. 
این ملک هم اکنون برای نوســازی در حال تخریب اســت و قرار اســت 
ســاختمانی 6 طبقه و 480 متر زیر بنا، توسط پيمانکار، سال آینده تحویل 
شود. بدون شک این بنای ملکی با فضای مناسبی که دارد، به محلی برای 
ایجاد آرامش پایدار ناشران و کتاب فروشان و سایر رسته های وابسته تبدیل 

خواهد شد.

نامزد  انتخابات هیئت مدیرۀ اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان تهران
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آثار انتشــارت شورا ویژۀ  کودکان و نوجوانان و  نيز برای معلمان، مربيان و 
)www.shorapub.ir( .خانواده هاست و رویکردی آموزشی دارد

سابقۀ همکاری با اتحادیه:
 همکاری با اتحادیه)کميتۀ اجرایی ناشــران داخلی نمایشگاه بين المللی 

کتاب تهران (چهاردهمين دوره)1380(
 همکاری با اتحادیه در پذیرش مســئوليت مدیریت سالن های 14 و 15 

) پانزدهمين نمایشگاه بين المللی کتاب تهران 1381 (
 عضویت در کميسيون آموزش اتحادیه )1386(

 مسئول کميسيون آموزش اتحادیه در دورۀ هيئت مدیرۀ قبل)1387-89(
 مســئول برگزاری دو دوره کارگاه تخصصی مدیران نشــر ) با همکاری 

آکادمی آموزش نمایشگاه بين المللی کتاب فرانکفورت 89 و 1388 (
 عضویت در کارگروه ساماندهی توزیع کتاب اتحادیه)1388(

 عضو هيئت مدیره و خزانه دار اتحادیه)1389تا کنون(
 عضو و مسئول کميسيون آموزش اتحادیه)1389-92(

 عضو کارگروه آموزش های دانشگاهی صنعت نشر اتحادیه ) تأسيس دوره 
کارشناسی ارشد مدیریت نشر 1391(

 عضو کارگروه ناشران الکترونيک اتحادیه)1391(
 دبيــر کارگروه همکاری هــای فرهنگی اتحادیه های ناشــران ایران و 

افغانستان)1392(

انگیزه برای عضویت در انتخابات اتحادیه:
     پيشــبرد اهداف هر نهادی بــه ویژه نهاد های صنفی همچون اتحادیۀ 
ناشــران و کتاب فروشان تهران و با اهداف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
منوط به مشارکت و حضور جدی و عملی اعضای آن نهاد بوده که خصيصۀ 
ذاتی آن هم گرایی و هم افزایی می باشد و نيازمند مشارکت جمعی است. 
بنابراین بر تمامی کســانی که عالقه به همبستگی و فعاليت های جمعی 
دارند و دل درگرو تحقق اهداف سازمانی ، فرض است که پای در راه نهند 
و با حضور خود و ارائه خدمات و فعاليت های متناســب با اهداف اتحادیه ، 
باعث تقویت و هویت بخشــی هرچه بيش تر نهــاد صنفی متعلق به خود 
شــوند. من نيز با توجه به     تجربه های ارزشــمندی که در طی سال ها 
همکاری در بخش های مختلف اتحادیه کســب کرده ام و با بهره گيری از 
نظرات پيش کسوتان صنف، باور دارم که توانایی الزم و تأثيری ثمربخش 
در رساندن اتحادیه به جایگاه و منزلت اصلی آن خواهم داشت؛ که البته در 

این باره همواره مورد عنایت و ترغيب فرهيختگان صنف قرار گرفته ام.

اهداف قابل پیگیری: 
بر اساس مفاد مندرج در اساسنامه اتحادیه:

»به استناد مادۀ 21 قانون نظام صنفی و آئين نامه های مربوط به منظور حفظ 
و حمایــت از حقوق صنفی و انجام وظایف مقرر در قانون و آیين نامه های 
مزبور و نيز ایجاد و تحکيم اصول همکاری بين افراد صنف و بهبود  وضع 
پيشــه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف کنندگان، بهبود اقتصاد نشــر و 

تسهيل روابط افراد صنفی با مؤسسات دولتی و خصوصی ... «

فتح اله فروغی دهكردی 
مدیر مسئول انتشارات شورا

ت
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هدف اصلی رساندن اتحادیه به جایگاهی است که بتواند برای حفظ منافع 
و مصالح صنفی اعضا و ارتقای آن مؤثر واقع شــود. بدیهی است دستيابی 
به این هدف از طریق داشتن برنامه ای واقع گرا و پيشرو و نيز حضور هيئت 

مدیره ای برنامه محور و پاسخ   گو تحقق خواهد یافت.

راهكار های تحقق اهداف:
1.  داشتن برنامه زمان بندی شده و متعهد بودن و پاسخ گو در قبال اعضای 

اتحادیه و فرایند اجرایی آن، 
2.  بهره گيری از آثار و فواید فرایند مسئوليت و رهبری جمعی گرا به جای 

فرایند مدیریت فردی گرا،
3.  در نظر گرفتن اندوخته ها و داشــته ها و بهره گرفتن از تجربه های قبلی 

برای برداشتن گام های بعدی،
4.  بهره مندی از نظرات صاحبان خرد و اندیشــه در صنف، فراهم آوردن 
فرصت ها و انگيزه های الزم برای مشارکت جمعی و هم افزایی صنفی و 
به تبع آن برخورداری از نظرات و تجربيات اعضا و محدود نکردن امور و 

تصميمات به اعضای هيئت مدیره،
5.  مدِ   نظر قرار دادن حقوق و مطالبات شش رستۀ شغلی مربوط به اتحادیه 

و سعی در افزایش رسته شغلی های مرتبط با اتحادیه.

نقد به عملكرد گذشته:
اگر نقد را جزء مهمی از عملکرد عقالنيت بدانيم و عقالنيت را تناســب و 
تعادل منطقی ميان هدف و عمل، بنابراین به اندازۀ اهداف و به تعداد اعمال 
و رفتارها می تواند، انتقاد وجود داشــته باشد. پس در هر یک از حوزه های 
فردی، کنش ها و ارتباطات انسانی، نهاد های اجتماعی و غيره وجود نقد به 
معنی حضور و بروز عقال نيت است و اصالح فرایندها که امکان ابراز وجود 

و تأثير گذاری را خواهد داشت.
بر این اساس ، هم عملکرد هيئت مدیره های قبلی و هم فعلی و حتی آینده 

هم می تواند مشمول این قاعده باشد. 
 اما از آن جا که وارد شــدن به این موضوع در فضای محدود نشریه ممکن 
اســت نتواند نتایج ثمر بخشی را به همراه داشــته باشد؛ می توان در یک 

فرصت مناسب و از طریق برنامه هایی دیگر از این ظرفيت بهره برد. 
من با اغتنــام فرصت در این جا اعالم می نمایم که آمــاده ام تا در مقابل 
مســئوليت هایی که به عهده ام بوده اســت ، پاســخ گو باشم. هم چنين 
اعــالم می دارم، قدردان زحمات تمامی آنانی هســتم که حتی با کم ترین 
زمان و کوچک ترین قدم برای پيشــبرد امور اتحادیه کوشيده اند و دست 
تمامی کســانی را که در آینده به این کار مهم خواهند پرداخت ، به گرمی        

می فشارم. 
ما بدان همت عالی نتوانيم رسيد

هم مگر لطف شما پيش نهد گامی چند                                                  
»حافظ«

نامزد  انتخابات هیئت مدیرۀ اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان تهران
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   در 14 آبان سال 1339 در محله جی تهران بدنيا  آمدم. دوران ابتدایی و 
راهنمایی را در همان محله گذرانده و در دبيرستان رشته فيزیک و ریاضی 
خواندم.اخذ دیپلم من با وقایع انقالب همراه شد و در سنين جوانی سری 

پر شور و انقالبی داشتم.
  در ســال 1359 به دليل عالیق فرهنگی و دست تقدیر وارد آموزش و 
پرورش شــده و به عنوان دبير فلسفه و منطق و بينش دینی تدریس را 
آغاز کردم.سپس مدتی در ادارات آموزش و پرورش و سازمان تأليف کتب 

درسی انجام مشغول فعاليت بودم.
   در ســال 1363 به دليل عالقه فراوان به علوم انسانی در رشته حقوق 
دانشــگاه تهران قبول و به تحصيل ادامه دادم و در  سال 1367 موفق 
به اخذ ليسانس حقوق قضایی شــدم. در سال 1391 در رشته تاریخ در 

کارشناسی ارشد تاریخ اسالم ادامه تحصيل دادم.
   ســال 1367 به عنوان مدیر انتشارات مدرسه و دو سال بعد با تشکيل 
شرکت انتشارات مدرسه به عنوان مدیر بازرگانی و قائم مقام مدیر عامل 

کار کردم و از آنجا وارد دنيای نشر و کتاب شدم.
   از ســال 1371 تا 1374 مدیر عامل انتشارات سوره مهر )حوزه هنری 
سابق( شــدم که در آن زمان جزو بزرگترین موسسات انتشاراتی بود و 

کماکان نيز چنين  است.
   در سال 1371 انتشارات سوره مهر را با مشکالت فراوان تحویل گرفتم 
که با لطف خداوند در ســال 1372 به عنوان ناشــر برگزیده نمایشگاه 
بين المللی  و در سال 1373 ناشر برگزیده سال کشور شناخته شد و این 
حاصل زحمات همکاران در آن ســالهای خوش بود. من در آن سال ها 
با خودم عهد کرده بودم تا زمانی که مدیرموسســات دولتی هستم هيچ 
فعاليــت خصوصی هم عرض را انجام ندهم  و تا آخرین روزهای کاری 

دولتی به عهدم وفا دار بودم.
   در ســال 1375 از بخش دولتی جدا شــده و به فعاليت های  نشــر در 
بخش خصوصی پرداختم و اولين فعاليتم سال 1376 با تاسيس شرکت 
گرافيک گستر بود که جزء اولين  شرکت هایی بود که سيستم خروجی 
فيلم هرکولس پرو را از آلمان  وارد کشــور کردم تا نشرکشور از سيستم 

ليتوگرافی سنتی خارج و به دوران مدرن وارد شود.
   در آذر ســال 1376 پروانه نشر مهاجر را از وزارت ارشاد گرفته  و اولين 

کتاب را در سال 1377 چاپ کردم.

   سال های 78 الی 80 حدود  ده عنوان اثر چاپی را منتشر و از سال 1380 
به صورت جدی تر نشر را دنبال کردم .

   در  ســال 1379 شرکت ژیک چاپ را با دوستانم تأسيس و دو ماشين 
چهار رنگ و دو رنگ از آلمان وارد و کار چاپ را شروع کردم.

   در نشر مهاجر سعی کرده ام آثاری چاپ کنم که یک گوشه ای از نيازهای 
فرهنگی کشور  و جامعه را برطرف کند و  در موضوعات کودک و نوجوان 
- جوان و بزرگسال حدود چهار صد عنوان کار را چاپ و یا زیر چاپ برده 
ام. در این مدت حدود سيصد عنوان کتاب تجدید چاپ شده است که با 

چاپ های اول به حدود  700 عنوان بالغ می گردد.
   در سال های 1382 و 1383 به عضویت انجمن فرهنگی ناشران کودک 
و نوجوان در آمــدم و دو دوره عضو هيئت مدیره انجمن بوده  و افتخار 

خدمتگزاری را داشته ام.
   در دفتر نشــر، انبار و فروشگاه نشر مهاجر حدود ده نفر پرسنل به طور 

مستقيم مشغول به کار هستند.  
   جزو هيئت مؤسس و هيئت مدیره صندوق قرض الحسنه اتحادیه افتخار 
همکاری داشــته و دارم و در کالس های آموزش اتحادیه چندین دوره 

توليد چاپی را درس داده ام.  
  بسياری از آثار نشر مهاجر در جشنواره های مختلف برنده جوایزی شده اند 
از جمله: جشنواره تصویرگری نومای ژاپن ،کتاب فصل، جشنواره رشد، 

جشنواره کتاب برتر، شورای کتاب کودک و...                           
 

اتحادیــه ناشــران و کتاب فروشــان تهران از قدیمــی ترین اصناف و  - 
اتحادیه ها در کشور بوده و دســت اندر کاران اعم از توليدکنندگان آثار 
فرهنگی )اعم ازناشر، نویسنده، مترجم، ویراستار، طراح، تصویرگر و....( 
ومصرف کنندگان )اعم از اهل علم و فرهنگ، دانشــگاهيان، معلمان، 

دانــش آموزان، فضال و ادباء و...( در طراز اول تاثير گذاری در هر جامعه 
ای هســتند و به همين دليل حساسيت زیادی در هر جامعه و در کشور 
ما روی این صنف وجود دارد و این نشانه ای از بزرگی و تاثيرگذاری این 

قشر اجتماعی است.
اتحادیه ناشــران و کتاب فروشــان تهران که متولی امور نشر در کشور   -
ماست از تاثير گذاری و شان و منزلت واقعی خود به دالیل مختلف فاصله 

گرفته است.

محمدحسن محمدی
مدیر مسئول انتشارات مهاجر

ت
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اتحادیــه ناشــران باید حضــور خود را در ســطوح تصميم ســازی و  - 
تصميم گيری و مدیریتی و اجرائی کشــور تثبيــت کند و از پرداختن به 

حاشيه های امور نشر پرهيز کند.
هيچ تشکلی بهتر از اتحادیه ناشــران مشکالت و راه حل های صنعت   -
نشــر را نمی داند و بدون شــک حضور اتحادیه در مراجع تصميم گير و 
 اجرائی الزم بوده و قاعدتا نباید بدون حضور اتحادیه برای صنعت نشــر

تصميم گيری شود.
برای تثبيت موقعيت واقعی و درشــان اتحادیه ناشران دو کار ضروری   -

است:
1- باال بردن سطح مشــارکت و فعاليت اعضاء در داخل صنف و عمومی 
کردن تصميم سازی و تصميم گيری و بسيج همه اعضاء در جهت تعيين 

برنامه که اینگونه حرکتها قدرت صنف را افزایش می دهد.
2- هيــات مدیره ای کار آمد و توانمند که به پشــتوانه حضور همه جانبه 
 اعضاء در تصميم سازی ها و تصميم گيری ها،با توان قوی پی گير حصول 

خواسته ها و برنامه های صنف باشد. 
اتحادیه بــرای توفيق در بيرون و تاثيرگذاری در مراجع تصميم گير باید به 

اصالحات ساختاری در درون روی آورد.
این که هفت نفر اعضاء هيات مدیره به مدت چهار ســال انتخاب شوند و 

پشت درهای بسته و بدون ارتباط با بدنه صنف پی گير سالیق و دیدگاه 
های خود باشند راه به جایی نخواهد برد.

برنامه ها و اهداف صنف بایداز درون و متن صنف و با حضور همه جانبه   -
و مشارکت همه اعضاء پدید آید،لذا با حضور و مشارکت همه جانبه، هم 
برنامه ای قوی و کار آمد به وجود خواهد آمد و هم از پشتوانه قوی برای 

تاثيرگذاری و اجرا برخوردار خواهد بود.
هيات مدیره قدرتمند می تواندبا تعامل، گفتگوهای سازنده و همدالنه و   -
دلسوزانه،با منطق روشن واستدالل قوی مراکز تصميم گير و تصميم ساز 

و اجرائی را تحت تاثير قرار داده و با خود همراه کند.
رئيس و اعضای هيات مدیره باید شان اتحادیه را حفظ کنند و نقش خود   -
را به یــک تدارکاتچی کاهش ندهند و منافع اتحادیه را با جدیت دنبال 

کنند.
بــرای حضور و تاثير گذاری در مراجع تصميم گير باید هيات مدیره توان   -
اجرائی، علمی، فرهنگی و تخصصی الزم را داشته و با زبان و منطق آن 
مراجع آشنا بود ه و بارعایت مصالح صنف باقوت برنامه ها را اجرائی کند.

مشــکالت صنعت نشر و راه حل های آن خيلی پيچيده و پوشيده نيست   -
ولی همه اعضاء  باید همراه با اختالف ســليقه ها بر روی آن موضاعات 

اتفاق نظر پيدا کنند.
بعضی از مشــکالت نشر در داخل صنف قابل پی گيری و حل است.لذا   -

باید تالش برای رفع و رجوع آنها در داخل صنف صورت گيرد.
ماباید قدردان زحمات گذشتگان باشيم،وگذشته را چراغ راه آینده بدانيم.  -

نقد منصفانه، دیدن نقاط ضعف و قوت باهم است.هيئت مدیره ها همه 
زحمت کشيده اند و گام هایی در جهت پيشرفت اهداف صنف برداشته اند 

و این قابل تقدیر  و تشکر است.
هيئت مدیره سابق و ریيس آن با توجه به شرایط دولت  دهم و مشکالت   -
آن دوره زحمت زیادی کشيده اند و ما هم ممنون زحمات دوستان هستيم.

در انتها به چند خصوصيت که برای حضور درهيات مدیره الزم اســت   -
اشاره می کنم:

1.سعه صدر،تواضع و تحمل آراء مخالف 
2.دوری از منافع فردی در جهت حفظ منافع جمعی و صنفی 

3.پرهيز از دامن زدن به اختالفات و قدرت جذب تمام جریان ها و ســالیق 
و عالئق

4.دوری گزیدن از خودرایی و داشتن قدرت اقناع جمعی با استدالل و  منطق 
5.تخصص،سابقه و آشنایی کامل با امور نشر

6.موفقيت در نشر شخصی و داشتن توان مدیریتی باال 
7.داشتن وقت و فرصت کافی و الزم برای حضور در اتحادیه 

8.بيان و رفتار شفاف  و موضع گيری روشن در امور صنف 
 9.داشــتن تــوان فکری،فرهنگی و ســواد الزم برای حضــور در مراجع 

تصميم گير و تصميم ساز  
10.تعامل، گفتگو و پی گيری مجدانه برنامه ها در مراجع دولتی، عمومی و 

قانونی  

نامزد  انتخابات هیئت مدیرۀ اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان تهران
ت

ابا
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احترامأ این جانب مرتضی علِی اسماعيل زاده، مدیِر مؤسسۀ انتشاراتِی فرهنِگ 
بوستان، با علم به اینکه نوشتن شرِح حال، مستند بر شخصيِت آدمی نيست، 
لذا مجمل و تلگرافی می نویسم تا اندکی همکاران، این جانب را بشناسند و 

البته شناخت در صداقت، عمل و تالش ایثارگرانه است؛
ســال ها در دانشکدۀ فرماندهی و ســتاِد کانون رشد فرهنِگ کتاب مشغول 
بودم. در حين کار به خرید کتاب، کتاب فروشــی و پس از آن، توزیع و نشر 

کتاب پرداختم.
اطمينان دارم شــغل کتابت برای ناشــر و کتاب فروش مطابق سرمایه اش 
بازدهی کافی ندارد. اما عشق به آموختن و تالش برای آموزش و روشنگری، 
بســيار برتر از معاش اســت زیرا موالنای عزیز فرموده: »رزق تو از تو به تو 

عاشق تر است« که باری تعالی را شاکرم از عطایای بی شمارش.
تالِش مؤسسۀ این جانب نيز در حد توان از پخش کتاب تا چاپ کتاب هایی 
در زمينه روانشناســی و فراروان شناســی و ورزش، بوده و به لطف پروردگار 

همچنان با تالِش مضاعف، به فعاليت های خود ادامه خواهد داد.

انگيزۀ این جانب برای عضویت در هيئت مدیره، حضور در کار گروهی با هدف 
رشــد و تعالی صنف، تالش برای بهتر شدن از قبل، استقالل کامل اتحادیۀ 

ناشران و کتاب فروشاِن تهران و توسعه صنعت نشر می باشد.
مسلماً کسی که اقدام به جهت حضور در جمعی را اعالم کند اهدافی آرمانی، 

علمی و نظری دارد که چندی را نام می برم:
1.  ادامۀ کارهای عزیزان هيئت مدیره که نيمه تمام مانده است؛

2. طرحی را تدوین کرده ام که بعد از کارشناســی در جمع هيئت مدیره، از 
وزارت ارشاد تقاضا شود آمار مطالعه در کشور سرشماری شود تا آمار مستند 
بر همگان معلوم گردد و مهم تر اینکه مردم در تماس و مصاحبه ها، بيشتر 
تشویق شوند تا کتاب خوانی را گسترش دهند. در واقع پی به عدم مطالعۀ 
کافی خود و خانواده شــان برده، در صدد اصالح برآیند و کتاب را در سبد 

کاالی خرید خود ضروری بدانند... انشاءاهلل؛
3. وزارِت ارشاد، عمل نيک خود را گسترش دهد مبنی بر اینکه، خرید حداقل 
دویست کتاب از تمام کتب منتشر شده را در برنامۀ دائمِی خود قرار دهد 
و ناشر با اميد و تالش بيشتری به بهبود کيفيت پرداخته تا وزارت ارشاد 

 مرتضی علی اسماعیل زاده تیرشاب
مدیر مسئول انتشارات فرهنِگ بوستان

نامزد  عضویت در بازرسـی  اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان تهران
ت
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تعداد بيشــتری کتاب خریداری نماید و در اختياِر کتابخانه های عمومی 
)شهرداری ها، مساجد، وزارتخانه ها و دیگر توابع( قرار دهد؛

4. مسلماً قطعيت معافيت مالياتی بدون چالش، هدف مهم این جانب و دیگر 
عزیزان اســت، که بر مسئولين اجرایی روشــن شود که صنف کتاب و 
کاالی فرهنگی، عشق می خواهد که عموم فرهنگی ها دارند وااِل سرمایه 
خود را در شغل دیگری قرار می دادند تا چندین برابر سود حاصلشان گردد.

و ده ها هدفی مشابه که در حين مسئوليت مطرح خواهم کرد. برای رسيدن 
بــه اهداف فوق حضور فعال در جمــع کارگزاران صنف را ممکن می دانم و 
این موضوع با انتخاب همکاران اســت تا این جانب را مورد اعتماد بدانند و 
رأی دهند. می دانم تک تِک آراء، تکليفی ســت بر گردنم تا خواستۀ به حِق 

همکاران، جامۀ عمل بپوشد.

و اما از عملکرد هيئت مدیره های قبلی بســيار سپاس گزارم. اطمينان دارم 
همکاران فرهيخته و دلسوز و پرکار بوده اند، زیرا در جامعۀ ما که در حال گذار 
است کار جمعی بســيار پرزحمت می باشد و با موانع متعدد روبه روست. چه 
در عصر حاضر معموآل اشخاص از جمع گریزان و در اندیشۀ رشد مادی خود 

هستند و زمان را در جهت رشد عموم قرار نمی دهند!
تنها نقدی که بر هيئت مدیره فعلی دارم عدم به کارگيری کاندیدهایی بود که 
رأی کافــی برای عضویت نياوردند که این جانب یکی از آنها بودم و نامه ای 
هم برای هيئت مدیرۀ محترم نوشتم و تبریک گفتم و درخواست کردم آنهایی 
که حاضر برای خدمت صنف هستند به کار گيرند زیرا این ها آمادگی بيشتری 
دارند که پا پيش نهادند اما متأسفانه بعضی از همکاران را دعوت به کار کردند 
که حتــی مایل به رأی دادن نبوده و اعــالم آمادگی برای پيش برد صنف 

نکرده بودند!! 
باتشکر و تجدید احترام
اسماعيل زاده
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شهربانو بيژن زاده متولد 1339 تحصيالت کارشناسی )رشته حسابداری(
با کار فرهنگی و کتاب از سال 1364 آشنا شدم و شروع به فعاليت هایی در 
زمينه نشر و پخش کتاب کردم. در سال 1369 پروانه نشر به شماره پروانه 
312 از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی گرفتم. در سال 1376 به علت 
معضالت پخش کتاب و مشــکالتی که زنان ناشر با آن دست به گریبان 
بودند با جمعی از زنان ناشر جمع صنفی زنان نشر را تأسيس کردیم که هم 

اکنون به فعاليت خود ادامه می دهد اعم کارهای انجام شده در این جمع: 
 *  عضو هيئت مؤسس جمع صنفی زنان ناشر در سال 1376

 *  عضو هيئت مدیره جمع صنفی زنان ناشر
 *  بازرس جمع صنفی زنان ناشر

 *  مشارکت در برگزاری اولين نمایشگاه زنان ناشر در فرهنگسرای اندیشه 
در سال 1376

*  دعوت برگزارکنندگان نمایشگاه فرانکفورت جهت بازدید از نمایشگاه
 *  شرکت در کارگاه آموزش نشر در اتحادیه ناشران و کتاب فروشان

 *  مسئول مالی جمع صنفی زنان ناشر
 *  شرکت در نمایشگاه های بين المللی کتاب تهران از آغاز تاکنون

فعالیت های مؤسسه انتشاراتی که به شما تعلق دارد.
نشر علوم دانشگاهی از سال 1365 با هدف ارائه کتاب های درسی مناسب 
برای دانشجویان آغاز به کار کرد و در این راه کوشيد با استفاده از تجربيات 
مؤسســاتی که قباًل در این راه گام برداشــته بودند؛ از آسيب شناسی های 
رایج در عرصه کتاب های دانشگاهی بهره گيرد. هدف هایی که نشر علوم 

دانشگاهی پيش روی خود قرار داده عبارتند از: 
* کيفيت علمی باالتر از طریق تعمق بيشتر در عرصه های ترجمه، تأليف 

و ویرایش
 *  ارائــه کتاب با خصوصيات ظاهری فنی بهتــر برای ماندگاری کتاب و 

استفاده بهينه از آن 
 *  تــا حد امــکان ارزان ارائه کردن کتاب به نحوی کــه خرید آن برای 

دانشجویان ميسر باشد.
 *  روزآمد کردن کتاب های مؤسسه از طریق انطباق ترجمه های موجود با 

آخرین ویراست متن اصلی
 *  تأمين نياز دانشــجویان به صورت پيوسته به نحوی که کتاب ها به بازار 

سياه را پيدا نکند

شهربانو بیژن زاده
مدیر مسئول انتشارات علوم دانشگاهی

نامزد  عضویت در بازرسـی  اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان تهران
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انگیزه شما برای عضویت در انتخابات بازرسی اتحادیه چیست؟
 *  مشارکت در نهادهای مدنی

 *  مشارکت در تصميم گيری هایی که منافع صنفی اعضاء را در بر می گيرد.

شرح اهدافی که در صورت انتخاب شدن پی خواهید گرفت را ذکر 
کنید:

 *  ارتقا دانش حرفه ای و فنی نشر 
 *  حفظ منافع صنفی اعضا فارغ از عقاید و نظرات و شيوه کار

 *  حمایت از اعضاء در مقابل مشکالت و حوادث پيش بينی نشده صنفی 
 *  کمک به رفع مشکالت اعضاء در عرصه نشر و توزیع کتاب

 *  حفظ حقوق اثر ناشرین در مقابل متخلفين

 *  اتخاذ سياست هایی که منجر به اجرای قوانين بدون هرگونه تبعيض به 
نفع اعضا گردد.

برنامه شما برای رســیدن به اهدافتان ) که در پرسش قبل به آنها 
پاسخ داده اید( چیست؟

*  نظارت بر عملکرد هيئت مدیره اتحادیه
 *  ارائــه گزارش به اعضا در صورت تخلــف هيئت مدیره و بی توجهی به 

تذاکرات بازرس
 *  نظارت بر ميزان و نحوه دریافت منابع مالی

 *   نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کميسيون ها
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اهل یزدم و متولد 1345، تا دیپلم در زادگاهم و از سال 1363 وارد دانشگاه 
شــدم. کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناســی را از دانشگاه تهران با 
موضوع پایان نامه )سياست جنایی ایران در حمایت از حقوق تأليف و نشر( 
گذراندم و رســاله دکتری ام با عنوان )بررسی مبانی نظری و فقهی حقوق 

مالکيت ادبی و هنری( می باشد.

سوابق علمی:
1. دو مقاله به زبان عربی در مجله رایه الرضا )سال 1365(

2. سرپرست گروه پژوهشی فرهنگ و تمدن اسالمی و رئيس گروه مطالعات 
قومی و فرهنگ ملی و مشاور معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی ) سال 67 تا 69(
مهمترین طرح پژوهشــی که بر اســاس پيشــنهاد من و با بودجه ریاست 
جمهوری و عنایت ویژه مرحوم دکتر حســن حبيبی اجرایی شد، بررسی 
تأثيرات متقابل فرهنگی جامعه مســلمان با جوامع زرتشــتی، مسيحی، 

یهودی و بودایی بود.
3. انتشــار مقاالت علمی و پژوهشی در مجالت دانشگاهی و روزنامه های 
اطالعات، همشهری و ایران با موضوعات مرتبط با حقوق مالکيت فکری 

مانند کپی رایت، مميزی و ضوابط نشر
4. تأسيس شورای حمایت از حقوق تأليف و نشر و بررسی علمی، حقوقی و 
صنفی الیحه جدید حقوق مالکيت ادبی و هنری و اعالم نظر به وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی و شورای عالی انقالب فرهنگی.
5. نگارش و ترجمه کتب علمی حقوقی )پنج عنوان(

6. تدریس حقوق مالکيت ادبی و هنری در دانشــگاهها و دوره های حقوق 
نشر در اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران

سوابق صنفی:
1. آغاز فعاليت انتشارات با عنوان )مجد( با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی )سال 1369(
2. فعاليت متمرکز و تخصصی در زمينه تدوین، طراحی پژوهشــی و انتشار 

کتب حقوقی
3. ایجاد شبکه پخش تخصصی آثار حقوقی ویژه توزیع کتابهای )مجد(

4. راه اندازی پنج کتابفروشــی تخصصی حقوقی با عنوان )مجد( در تهران، 
یزد و مشهد

5. انتشار فصلنامه حقوقی مجد با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از 
سال 1384

6. طراحی و ایجاد پایگاه اینترنتی حقوقی )مجد( از سال 1380 به نحوی که 
هم اکنون بزرگترین و فعالترین سایت حقوقی کشور محسوب می شود. 
ارائه اطالعات شناسنامه ای و فهرست مطالب اکثر قریب به اتفاق کتب 
و مجالت حقوقی همه ناشــران از سال 1380 تاکنون بصورت هفتگی، 
ارائــه رایگان بيش از 50/000 صفحه قانــون و آئين نامه و رأی وحدت 
رویه و نظر مشــورتی، معرفی ســایت های حقوقی دانشگاه های معتبر 
دنيا، ســازمان های بين المللی و مؤسسات پژوهشی و تخصصی خارجی 

و نهادهای داخلی.
7. انتشــار کتاب های الکترونيکی حقوقی و نــرم افزاهای بانک اطالعات 

حقوقی، آزمونهای حقوقی و نرم افزار حقوقی تلفن همراه.
8. جمع منشــورات )مجد( از عدد 600 گذشته و هر هفته سه عنوان کتاب 

)جدید و تجدید چاپ( منتشر می گردد.
 

دکترسید عباس حسینی نیک
مدیر مسئول انتشارات مجد

نامزد  عضویت در بازرسـی  اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان تهران
ت
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اما آنچه در خصوص نامزدی در بازرسی اتحادیه ناشران و کتاب فروشان 
تهران قابل طرح است:

الــف: اتحادیه ها و دیگر نهادهای صنفــی و مردمی مهمترین و مؤثرترین 
واسطه های مدیریت جمعی هستند که در عين داشتن وجهه عمومی از حوزه 

شخصی و همچنين دولتی نيز دارای فاصله اند.
نهاد صنفی را باید فعاالن و افراد باسابقه در صنف اداره کنند چراکه مصالح 
و منافع اعضای صنف بدون آشنایی، تخصص و هم دردی مدیران آن نهاد 
تأمين نمی گردد. معتقدم مدیران اتحادیه باید اواًل شغل اول و اصلی آنها نشر 

باشد، ثانياً در حوزه نشر دارای سابقه بوده و فعال باشند. 
بر این اساس اینجانب از سال 1370 تاکنون در صنف نشر بوده ام و انتشارات 
شــغل اول و اصلی من بوده و غيــر از آن فقط به امر تحصيل، پژوهش و 
ترجمه پرداخته ام. از جهت سابقه و ميزان فعاليت نيز در طی بيست و چهار 
سال گذشته بيش از ششصد عنوان کتاب حقوقی را در بيش از 1700 نوبت 

چاپ منتشر ساخته ام.
بر اساس قانون جدید امور صنفی، نهاد بازرس در اتحادیه ها پيش بينی شده 
که به نمایندگی از اعضای صنف، بر عملکرد هيئت مدیره نظارت داشته و 

به اعضا گزارش می دهد.
به پيشنهاد دوســتان و با توجه به سوابق انتشاراتی و علمی حقوق تصميم 
گرفتم برای این سمت نامزد شوم و اگر خدمتی از دستم برآید، عرضه دارم.

ب: اما هــدف از نامزدی در انتخابات بازرســی اتحادیه ناشــران و 
کتاب فروشان تهران:

اینجانب اعتقاد به کار جمعی دارم و مطمئن هستم حضور نيروهای کارآمد 
می توانــد جایگاه اتحادیه را در درجه اول از جهت صنفی و در درجه دوم از 
جهت علمی و اعتباری ارتقا بخشد و بدین انگيزه نامزد شده ام. توضيح آنکه 

مدیران هر صنفی باید تــالش کنند تا منافع صنفی اعضای خود را تأمين 
نمایند و اتحادیه صنف نشر نيز از این قاعده مستثنا نيست، بخصوص که این 
صنف از حساسيت اجتماعی نيز برخوردار است و تأمين منافع اعضا باید در 

چارچوب قوانين فراتر از صنفی صورت گيرد.
اما هدف مهمتر اینجانب آن است که جایگاه صنف نشر را به دليل قرابت و 
پيوستگی با علم و فرهنگ نسبت به صنوف دیگر ارتقا بخشيم. بدون شک 
باید کسانی که با علم و فرهنگ سر و کار دارند، خود از سطح مطالعه باالیی 
برخوردار بوده و با آثار فرهنگی مأنوس باشند تا آنگاه بتوان شأن صنفی نشر 

را در اذهان عمومی ارتقا بخشيد.
ج: برنامه ریزی برای رســيدن به اهدافی که بيان گردید، بدون مشــارکت 
جمعی ميســر و نتيجه بخش نيست. مشــارکت جمعی ابتدا باید در هيئت 
مدیره و سپس در اعضای صنف صورت بگيرد. مهمترین راه برای رسيدن به 

اهداف علمی و فرهنگی، آموزش است. 
تجربه من در کالسهای حقوق نشر که در اتحادیه برگزار می شده آن است 
که عموم ناشران به آموزش اهميت زیادی قائلند و با عالقه، مباحث علمی و 

کاربردی را پيگيری می کنند. این فرصت را باید مغتنم شمرد.
د: نقد هيئت مدیره سابق مستلزم اطالعات جامع تر و ارزیابی کامل تر است 
که البته بدون شــک باید منصفانه و خيرخواهانه باشــد. فی الجمله هيئت 
مدیره ای که دوره آن در حال تمام شــدن است، تالش خود را برای بهبود 
وضعيت نشر در کشور به انجام رسانده و البته برای رسيدن به اهدافی که در 

باال بيان گردید، نيازمند تالش مضاعف است.
مهمترین خصوصيتی که هيئت مدیره ســابق داشته و درآینده نيز باید دار 

باشد، رعایت مصلحت صنفی است.
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مهدی صادقی صادق آبادی 
متولد: 1352  -  شميران 
متأهل و دارای دو فرزند

مدرک تحصيلی: مهندس عمران  
سابقه کار: 25 سال

شروع فعاليت: 1368

1. انتشــارات یادوارۀ کتاب )1368 - 1377( طی تحصيالت دورۀ متوسطه، 
دانشــگاه و دوران مقدس ســربازی به صورت پاره وقت، و بعد از آن به 
صورت تمام وقت. فعاليت در قســمت های توليــد چاپی - توزیع و مدیر 

فروش.
2. مدیر بازرگانی و فروش نشر جهاد دانشگاهی دانشگاِه تهران، از سال 1378 
تا اوایل ســال 1379، )طی این مدت، مدیر 2 دوره نمایشگاه بزرگ کتاب 

دانشگاهی در دانشگاه تهران(.
3. مدیر و مجری برگزار کننده پانزدهمين نمایشــگاه کتاب دانشــگاهی با 
همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران، در محل 

سالن کتابخانه دانشگاه تهران، سال1380.
4. از ســال 1379 تا 1387، مدیر انتشــارات بامدادکتاب )ناشــرتخصصی 

کتاب های تربيت بدنی - ورزشی(.
5. سال 1387 اخذ مجوز انتشارات به نام »ورزش« و تأسيس گروه انتشاراتی 

بامدادکتاب و ورزش.

در بازار نشر و جامعه علمی و دانشگاهی ورزش و رشته تربيت بدنی، به عنوان 
ناشری که تحولی بنيادین در نشر کتاب های تربيت بدنی ایجاد کرد، معروف 

و شناخته شده هستيم. اکنون که مدیریت گروه انتشاراتی را بر عهده دارم.

رئوس فعالیت ها عبارتند از:
1.  چاپ و نشر:

* توليد بيش از 350 عنوان کتاب تخصصی تربيت بدنی و ورزشی با کيفيت 
توليد محتوا و چاپ رنگی و صحافی ممتاز. 

*توسعه نشر تخصصی کتاب های تربيت بدنی و ورزشی )تندرستی و سالمت 
- ورزش عمومی(

* نشــر آثار ورزشی با زبان و ادبيات ســاده در زمينه ورزش های همگانی. 
)ورزش برای همه(

2. پخش کتاب:
* تهيه و توزیع سراســری کتاب های دانشــگاهی تربيت بدنی و ورزشی در 

کشور.
*  برپایی نمایشگاه های تخصصی کتاب ورزشی در دانشگاه ها و سایر مراکز 

ورزشی. 

این جانب کاندیدای بازرســی در انتخابات هيئت مدیرۀ اتحادیه ناشــران و 
کتاب فروشــان تهران هستم، که برای اولين بار اســت که انتخابات برای 
بازرسی انجام می شود. با توجه به شرایط موجود این وظيفه را بر خود دانسته 

و ثبت نام کردم.
آنچنان که می دانيم، اتحادیه ناشــران و کتاب فروشان تهران فعاليت خود را 
در ســال 1337 ذیل قانون نظام صنفی و به منظور حفظ و حمایت از حقوق 
صنفی، ایجاد و تحکيم اصول همکاری بين افراد صنف، بهبود وضع پيشــه 
و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف کنندگان و تســهيل روابط افراد صنفی با 
مؤسســات دولتی، خصوصی و اتحادیه ای، فعاليت رسمی خود را آغاز نمود. 
و اکنون اعضای آن از مرز 1200 عضو گذشــته و بزرگترین نهاد صنفی در 

ایران است.

مهدی صادقی صادق آبادی
مدیر مسئول انتشارات بامداد کتاب

نامزد  عضویت در بازرسـی  اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان تهران
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برنامه ها و رئوس فعالیت ها:
1. نظارت بر اجرای مفاد اساسنامه؛

2. بازرســی و رسيدگی  به  شکایات  و اعتراضات  ارسالی  به  مجمع  امورصنفی 
و ارائه  گزارش  الزم ؛

3. نظارت بر فعاليت واحدهای صنفی تحت پوشش؛
4. بازرسی از واحدهای صنفی متقاضيان جدید؛

5. بررسی تقاضای تمدید و یا دریافت پروانه کسب و یا صدور پروانه کسب 
جدید؛

6. بررسی گزارشات تخلفات صنفی اعضاء بر اساس قوانين و مقررات؛
7. نظارت بر امور محوله از سوی هيئت مدیره در زمينه های مختلف؛

8. تهيه و تنظيم برنامه های کوتــاه مدت و بلند مدت اجرایی جهت تحقق 
اهداف؛

9. شناســایی واحدهای بدون پروانه کســب و بازدید و دعوت از ایشــان و 
تمهيدات الزم جهت عضویت؛

10. اطالع رســانی قانون نظام صنفی در ارتباط با واحد صنفی بدون پروانه 
کسب.

نظارت درونی و احساس حضور در محضر حق، مانع از تخلف می شود. اما این 
عامل در همه انسان ها متفاوت است، بنابراین نظارت بيرونی از اهم مسائل و 

نظارت بر عملکردها هم الزم است و هم مفيد. 
وقتی که برای تکليف نظارت و بازرســی انتخاب شــدم، مســئوليت مهم 

نگهداشت از اعتماد و اطمينان سایر اعضای صنف را عهده دار می شوم. 
انجام هرچه مطلوب و مؤثرتر وظایف محوله توســط این جانب در امر خطير 
نظارت و بازرســی  در گرو توجه به موارد مهمی است که در این نوشتار به 

آن می پردازم:
1. شناخت دقيق از صصموضوع و محيط بازرسی 

   
شــناخت دقيق از موضوع و محيط بازرســی و نيز قوانين و مقررات ناظر 

و حاکم بر آن یکی از مهم ترین بایدهای بازرسی کارآمد و مؤثر است. 
2. اولویت بندی موضوعات

با لحاظ محدودیت های زمانی و امکانات رســيدگی، باید دید که هر کدام از 
موضوعات در اختيار ما، دغدغه چه ميزان از صنف بوده آثار و تبعات ناشی 

از عدم توجه به آن چه تعداد از آنان را متأثر می سازد.
3. آشنایی با قواعد، اخالق و مهارت های بازرسی

برخورداری از دانش و اطالعات حوزۀ مورد بازرسی، شنيدن اظهار نظرهای 
مختلف در خصوص موضوع، داشــتن صبر و حوصله و شجاعت برخورد 
با تخلف، داشــتن مهارت های ادراکی و ارتباطی، داشتن اندیشه و تفکر 
اســتراتژیک و کالن نگر، برخورداری از قــدرت تجزیه و تحليل، توانایی 

جمع آوری اطالعات.
4. تبيين اهميت وضرورت های بازرسی برای هيئت مدیره

بازرس باید بتواند حس و هدف خود را منتقل کند. در چنين شــرایطی است 
که هيئت مدیره اتحادیه حضور و فعاليت بازرس را باعث محدودشــدن 

اختياراتشان نخواهند دانست. 
5.افزایش اعتماد درونی کارکنان اتحادیه

از همراهی و هم فکری کارکنان محترم می توان در جهت طی سریع و سالم 
مسير بازرسی کمک گرفت. 

6. به کارگيری فناوری اطالعات در کسب وتحليل اطالعات
ضرورت توجه به فنآوری اطالعات موجب بروزســازی روش های بازرســی 

می شود.
7. بازرسی از عملکردها با در دست داشتن شاخص های معتبر و علمی

در هر بررسی و بازرسی باید با پيش رو داشتن مجموعه قوانين و مقررات و نيز 
برنامه های مصوب مربوطه، به ارزیابی عملکرد آن پرداخت.
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