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ُ
«زندگی زری چتر علم و آگاهی ،آنقدر شیرین و انس با کتاب و قلم و اندوختهاه آنقدر
تلخ
بش
خارطهآرفین و اپیدار است هک همهی یاه و انکامیاهی دیگر را از یاد میربد .ریت با همهی
پیش
رفتاهیش رد علوم و فنون ،هنوز رد گهوارهی طفولیت دانش است و ات رسیدن هب بلوغ
کامل ،راه طوالنی رد پیش است».
خم
امام ینی (ره)
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نق
کتاب و کتابخوانی ،یکی از رضورتاهی زندگی آحاد رمدم هبوژیه جواانن است .ش
نق
ی
کتاب ،یک ش بیبد ل است .البته بهترین کتاباه ،کتابی است هک انسان را هب

سمت خداوند و ارزشاهی واال و انقالبی هدایت کند و امیدواریم
حقی
کتاب جای گاه قی خود را رد جامعه بیابد.
مع
حضرتآیتاهللخامنهای مقام ظمرهبری(دمظلهالعالی)
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نم
کتاب ،هب معنای آن است هک ما از دریوزمان باز یمانیم هک هچ بوده است و از فکر رفدایمان هک هچ
مس
نم
پیش
باید باشد نیز افصله یگیریم .ارگ کتاب میخواهد جامعه را رد یر تعالی و رفت رقار دهد ،باید
متم مک
با نقد توأم باشد .کتاب و نقد ،اندیشه و نقد م و مل یکدیگرند .کدام اندیشه است هک
بدون نقد و نقادی هبپیش ربود و امکل یابد و کدام نقدی است هک بدون اندیشه بتواند
مفید افیده باشد؟

ن ئی جم
س هور
حجةاالسالم دکتر حسن روحا ی ر 
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من
ی
ی
رتو ج کتاب؛ یعنی رتو ج اندیشه ،طق و عقالنیت .معجزهی دین ما کتاب است و باید هب
ی
ی
دنبال این باشیم هک رتو ج کتاب هبصورت جدیرت رد پیش رگفته شود .شعار نما ش گاه امسال با
هم
عنوان «هن هب کتاب نخواندن» رد ین راستا انتخاب شده است .ما باید کتاب را
هب متن زندگی رمدم ربرگدانیم.

ئی جم
س هور
دکتر جهانگیری معاوناول ر 
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کتاب ،حلقة اتصال ملتها و تمدنهاست

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
دکتر سیدعباس صالحی

کتاب،اولین رسانةبشراستکه قدمتیدیرینهدارد.هیچرسانهایبهاندازةکتاب مانانیست .ما
همچنانبهکتابنیازمندیم؛گرچهرسانههایجدیدپدیدآمدهاند،اماهیچیکازاینرسانههای
جدید،نمیتوانندجایکتابراپرکنند.کتاب،عصارةتمدنهایبشریاستوتمدنهایبشری
باکتابتعریفوآغازمیشوند.کتاب،رسانهایزایادراندیشهبهشمارمیرودوحاملومولّدتف ّکراست؛هیچرسانهایبهاندازةکتابدارای
قابلیتتکثیرتف ّکرنیستوطعمتف ّکرراندارد.جامعهایکهبیشترکتاببخواند،مدنیتر،عقالنیتروتوسعهیافتهترازسایرجوامعاست.
جامعة ایرانی ،جامعهای با فرهنگ غنی و مأنوس با کتاب است؛ بنابراین ،باید هر آنچه در توان داریم برای رشد و تقویت کتاب و
کتابخوانی در جامعه بهکارگیریم .باید جامعه را به سمتی پیش ببریم که این رفتار اکتسابی را به دست آورد و کتابخوانی در فضای
اجتماع ی به یک رفتار جمعی تبدیل شود .اگر کتاب را جدی بگیریم ،اتفاقات خوبی رخ خواهد داد .انسان رشید ،سالم و موفق ،در پرتو
کتاب و کتابخوانی شکل میگیرد .امیدوارم بحث کتاب و کتابخوانی ،به یک پویش در جامعه تبدیل شود.
بانگاهیدیگر،کتابوصنعتنشردرکشورمابهعنوان فرصتیبرایاشتغال،توسعةعلموپلارتباط فرهنگی،بایدموردتوجهباشد.با
عنایتبهتأکیداترهبرانقالبورئیسجمهوردرموضوعتوسعةعلمیکشورولزومپرداختنبهآن،ضروریاستاجزایتوسعةعلمیکشوربیشازپیشتقویت
شودکه یکی از این اجزا،تولیداتحوزة علموکتابهای اینحوزه است.در 40سالگذشته یکمیلیونو 330هزار عنوانکتابچاپ شدهکه 667هزار عنوان آن،
کتابهایچاپ اول استونمایشگاهکتابتهران ،محلیبرای نمایشو معرفی اینجریان علمیبزرگو محفلی برایتوج هدادن مردمبهکتابخوانی است.
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،از زاویههای متعدد دیگری نیز قابلتوجه است؛ ازیکطرف ،مهمترین رویداد فرهنگی کشور است و از طرف دیگر ،استقبال
و حضور گستردة اقشار مختلف در آن ،اُلفت مردم ما با فضای فرهنگی را نشان میدهد .میتوان گفت؛ مهمترین اتفاق این دوره از نمایشگاه ،بُعد فرهنگی و
اجتماعی آن است ،درواقع هیچ فضایی را در این مرزوبوم با چنین تج ّمع انسانی نمیتوان یافت .انبوه جمعیت بازدیدکننده تهرانی و شهرستانی در نمایشگاه،
نشان میدهد این نمایشگاه جشن فرهنگی ایرانیان شده است؛ یک عادت خوب چون شب یلدا و نوروز .این سنت نیک را که کتاب ،ایرانیان را با هر تیره و
سلیقه ،در یک مکان گرد میآورد ،باید قدر دانست.
همچنین صنعت نشر را باید از دریچة دیپلماسی فرهنگی و عمومی نیز مورد توجه قرار داد .دیپلماسی فرهنگی کشور ما بر محور کتاب متمرکز است و از این
طریق با تعداد قابلتوجهی از مؤسسهها ،ناشران و نویسندگان خارجی ارتباط برقرار کردهایم که فرصتی مغتنم است .ایران میتواند از طریق صنعت نشر با
جهان ارتباط برقرار کند .در حال حاضر 22/9درصد از کل نشر کشور ما ،کتابهای ترجمه است .این واقعیت ،نشان میدهد کتاب خط اعتباری ما با جهان
است و ما جهان را با کتاب میشناسیم و با آن ارتباط ّ
خلق و ف ّعال داریم و در مقابل ،آنها هم از کتابهای ما بهره خواهند برد.
حضورناشرانخارجیازکشورهایمختلفدرنمایشگاهکتابتهران،درهمینراستاستوتالشبراینبودهاستکهبرخالفشرایطدنیا،اینحضورباقائلشدن
امتیازهاییمانندبورسیهنمایشگاه،گرنتو...بهصورتحداکثریباشد.درنمایشگاهکتابامسال،ماواهالیفرهنگونشر،مفتخربهحضورمقاممعظمرهبریدرنمایشگاه
کتابوبازدیدازآنبودیم.اینحضور،انرژیمضاعفیبهشیفتگانکتابوفرهنگبخشیدوجمعیتانبوهدرنمایشگاهوحضورایشاندرجشنضیافت
کتاب،اطمیناناجتماعیوامنیتملیرابهنمایشعمومیدرآورد.بهعنوانخادمکتابوفرهنگ،
ازاینحضورشورانگیزصمیمانهسپاسگزارم.
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معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس نمایشگاه

نمایشگاه کتاب تهران ،هویت فرهنگی ماست

دکتر محسن جوادی
کتاب ،به معنای ظهور و بروز خِرد و اندیشة انسان است و از
دیرباز جلوة رشد و تعالی فرهنگ و تمدن یک جامعه به شمار میآمده است .اندیشمندان و دانشمندان
هر جامعهای در تمامی حوزههای معرفتی ،نوآوریها ،دیدگاهها و نظریات خویش را در قالب نوشتهها
به یادگار گذاشتهاند .امروزه اگر ما نیز به پیشینة درخشان خویش افتخار میکنیم ،به دلیل آثار مکتوبی است که از بزرگان سرزمینمان
معرف هویت
برای ما به یادگار مانده است .نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،نقطهعطفی بزرگ در حوزة فرهنگ مکتوب کشور و ّ
فرهنگی ما به جهانیان است .دیدار اصحاب صنعت نشر کتاب کشور و جهان با رویکرد چاپی و دیجیتالی ،فرصتی فراهم آورده تا در بستر
فرهنگ متعالی اسالمی -ایرانی ،توسعة فرهنگ کتاب و کتابخوانی در چرخة تولید تا مصرف اطالعات ،دوام و قوام یابد .نمایشگاه
کتاب به دلیل گسترة فرهنگی و اجتماعیاش ،زمینة مناسبی برای آشنایی مردم با نویسندگان ،ناشران و بهطورکلی کتاب را فراهم
میکند .بر اساس سند چشمانداز ،1404ایران باید تا 10سال دیگر ،نخستین کشور منطقه در عرصة کتاب باشد و برنامهریزیها باید
بهگونهای صورت پذیرد که بهزودی کتاب و کتابخوانی به عادت روزانة ایرانیان تبدیل شود که این مهم ،نیازمند عزم ملّی ،تالش
جمعی و بهرهگیری صحیح از رویدادهایی همچون نمایشگاه کتاب است.
ماهیت این نمایشگاه ایجاد شده است که هدف غاییاش جذب
از نخستین نمایشگاه بی نالمللی کتاب تهران تا به امروز ،جهتهایی نو و مأموریتهای تازهای در ّ
مخاطبان عام و خاص و ایجاد امکان دیدار اهلقلم و مخاطبان با اهالی صنعت چاپ و نشر و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی است .درصورتیکه نمایشگاه
از تن ّوع ،کیفیت و محتوای خوب برخوردار باشد ،میتوان پویایی را در آن حس کرد و همین ،باعث استقبال از نمایشگاه کتاب توسط مخاطبان خواهد شد.
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،شاید از معدود نمایشگاههایی است که بیشتر بر عرضة مستقیم کتاب (در دو حوزة کتابهای خارجی و داخلی) استوار است.
البته این واقعیت نباید نمایشگاه را از هدف اصلی خود که همانا معرفی کتابهای جدید و چاپ اول و تبادل حق نشر است ،دور سازد.
در کنار این مهم ،معمو ًال فعالیتهای فرهنگی و جنبی فراوانی نیز صورت میپذیرد که عم ًال این نمایشگاه را به یک رخداد فرهنگی بزرگ تبدیل کرده است.
ارتباط میان مخاطبان و نویسندگان ،برگزاری جلسات نقد و بررسی ،کارگاههای آموزشی و نشستهای آسیبشناسی فرهنگی در حوزه صنعت نشر و نیز
آشنایی با فرهنگهای مختلف و معرفی پیشینة فرهنگی ایران اسالمی به سایر جهانیان ،ازجمله این فعالیتها بوده است.
برگزاری منسجم و موفق این نمایشگاه ،درگرو سازماندهی فعالیتها و ابالغ اهداف و سیاستها به بخشهای ذیربط جهت برنامهریزی و پیگیری امور و
اجرای وظایف محوله و ارائه گزارش بهمنظور حصول اطمینان از تحقق اهداف موردنظر است .نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در حالی سیویکسالگی خود را
پشت سر گذاشت که با غریو بلند «نه به کتاب نخواندن» و دعوت آحاد مردم به مطالعة بیشتر ،همة عالقهمندان به حوزة فرهنگ را به این میهمانی بزرگ فراخواند.
امیدواریم با مدد خداوند بزرگ و همفکری و همکاری همة فعاالن صنعت نشر و اهالی فرهنگ و دانش و اندیشه ،فعالیت این نمایشگاه به بهترین وجه و مؤثرترین
روش بهمنظور تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسالمی ایران ادامه یابد.
در پایان ،تشکر و سپاس صمیمانة خود را از کلیه همکاران و نهادهایی که در برگزاری نمایشگاه تالش کردهاند ،ابراز م یدارم و برای
همگان آرزوی توفیق بیشتر دارم.
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نمایشگاهبینالمللیکتاب،رویدادیچندوجهیوم ّلیاست

مدیرعامل مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران و قائممقام نمایشگاه
دکتر امیرمسعود شهرامنیا

سیویکمین نمایشگاه بی نالمللی کتاب تهران با شعار «نه به کتاب نخواندن» و دعوت مردم به
کتابخوانیکهیکیازدغدغههایکهنةاینسرزمیناست،بهپایانرسیدوبرگدیگریازنمایشگاه
اینباردرمصالیامامخمینی(ره)ورقخورد.انتخاباینشعاربرایایندورهازنمایشگاه،توج هدادنجامعهبهدالیل«کتابنخواندن»
بودوامیدمیرودایندالیلروشنو تسهیالتوحمایتهایدولتووزارتفرهنگوارشاداسالمی،جریانکتابخوانیراتسهیلکند.
نمايشگاهبی نالمللیکتابتهرانبهعنوانرویدادیچندوجهیوجشنوارهایملّی،نقشکلیدیدرحوزهصنعتنشرکشورایفامیکنند.
ازطرفیتحققاهدافیهمچونارتقایفرهنگکتابخوانیومطالعه،برپایییکرویدادفرهنگیوبی نالمللیبرایبهرهمندیدربسط
دیپلماسیفرهنگی،بسترسازیبرایکمکبهرونقاقتصادنشرکشوروهمچنینایجادفرصتهابرایگسترشروابطوتعامالتتجاری
بینصنعتنشرداخلباصنعتنشربی نالمللیرادرسرداردوازطرفدیگرناشراناهدافیچونفروشباالدرمدتیکوتاه،معرفیتازههای
نشرخود،برندسازی،تداومحضوردرصنعتنشرکشورباشرکتدرنمایشگاهوباالخرهخریدوفروشکپ یرایتوترجمةکتابهارادنبال
میکنندوتعامالتومبادالتتجاریباهمدیگرراپیمیگیرند.بازدیدکنندگان(مردم)همعموماًباهدفخریدکتابباتخفیفوهمچنینآشناییباتازههاینشر
درنمایشگاهکتابحضورمییابند.همچنینایننمایشگاه،امکانیبراینویسندگان،مترجمانوتصویرگرانفراهممیآوردتابتوانندبامخاطبانخودومردموسایر
عواملنشرارتباطبرقرارکنند.عالوهبراینها،نمایشگاهکتابمحلمناسبیبرایارتقایدانششرکتکنندگانوبازدیدکنندگانازصنعتنشرکشورورویکردهاو
جریانهایغالبدراینحوزهاستواینمهماغلبدرقالبنشستها،هماندیشیها،کارگاههایآموزشیوسایررویدادهایفرهنگیوادبیاتفاقمیافتد.ايرانيانبه
بهانةکتاب،درمحيطيفرهنگيحاضرشدهونفسمیکشندوريههايخودراپرازهوايفرهنگمیکنندواينفضاراوسیلهایمیسازندبرايتجربهزيستيفرهنگي.
اگربخواهيمبراساسشواهدوقرائن،جمعبندیاجماليداشتهباشيم،نمايشگاهکتابدرهردوبُعدک ّميوکيفي،شاخصمناسبيبرايرشدفرهنگيوسنجشميزان
پيشرفتدرمسيرتوسعهمحسوبمیشود.حضورگستردهوف ّعاالنةاصحابفرهنگدرنمايشگاهکتاب،فرصتبیتکراریاستکههمبهافزايشسطحتعاملو
تبادلنظراهلفضلمیانجامدوهمفرصتيجهتارتباطمستقيمعواملتوليدکنندهکتاببامخاطبانايجادمیکند.
باتوجهبهافزایشمیلیونیمخاطب،نمایشگاهبی نالمللیکتابتهرانپرمخاطبترینوازنظرمساحت،دومیننمایشگاهکتابدنیاست.یکیازابعادمهمایننمایشگاه،
بُعد بی نالمللی آن است.تردیدیوجودندارد«وجود کتبخارجی» برای «بی نالمللی بودن نمایشگاه»کافی نیستو باید امکانات بیشتری برای ارتباط بادانشو
دانشمندانجهانفراهمآورد.بههمینخاطر،درایننمایشگاهنقش«دیپلماسیفرهنگی»برجستهشدهوعالوهبرحضوربیشاز 50کشورخارجیدراینرویداد
بزرگفرهنگی،کشورصربستانبهعنوان«کشورمیهمان»وشهرتونسپایتختکشورتونسبهعنوان«شهرمیهمان»درایننمایشگاهحضورداشتند.افزونبرآن،
موضوعبورسیهنمایشگاهکتابوحضورچهرههایفرهنگیسایرکشورها،ازنقاطقوتنمایشگاهمحسوبمیشود.درایننمایشگاه باحضورهیئتهایمختلف
فرهنگیازکشورهایمتعددیهمچونچین،آلمان،ایتالیا،مجارستان،عمانو،...توافقاتمهمیشکلگرفتوتالششدبخشبی نالمللنمایشگاهبه فضایی
برایمراوداتبی نالمللیدرحوزةنشرتبدیلشود.تالشمااینبودکهایننمایشگاه،رضايتناشرانوتمامياهاليفرهنگرافراهمکندوآيندگان
نيزازدستاوردهاوافتخاراتشبهرهمندشوند.

18

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

قدردانی
ستاد برگزاری سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،مراتب قدردانی و سپاس خود را از همکاری صمیمانه مراکز ،نهادها و دستگاههای همکار
ذیل در برگزاری باشکوه این نمایشگاه اعالم میدارد:
شهرداری تهران
شهرداری منطقه 7
معاونت فنی و عمرانی
معاونت خدمات شهری و محیطزیست
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
سازمان حملونقل و ترافیک
سازمان بهشتزهرا (س)
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران
سازمان زیباسازی شهر تهران
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی
سازمان مدیریت پسماند
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
سازمان فرهنگی ،هنری شهرداری تهران
سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی
سازمان میادین میوه و ترهبار
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات

سازمان رفاه ،خدمات و مشارکتهای اجتماعی
اداره کل امور خدمات شهری
اداره کل روابط عمومی شهرداری تهران
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
شرکت راهآهن شهری تهران و حومه (مترو)
شرکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه
شرکت بهرهبرداری نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب
شرکت خدماتی کاالی شهروند
پیک بادپا
سامانه 137
تشکلهای صنفی نشر
اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران
اتحاديه شركتهاي تعاوني ناشران ايران
انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی
انجمن فرهنگی ناشران کمکآموزشی
انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
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مجمع ناشران انقالب اسالمی
انجمن فرهنگی ناشران بینالمللی ایرانیان
مجمع ناشران الکترونیک
بانک شهر
شورای اسالمی شهر تهران
نیروی انتظامی
سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
وزارت اطالعات /اداره کل اطالعات استان تهران
دادگستری کل استان تهران
مدیریت حرم مطهر امام خمینی (ره)
سازمان بازرسی کل کشور
استانداری و فرمانداری تهران
شرکت آسانپرداخت
مرکز اورژانس تهران
جمعیت هاللاحمر
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سازمان بهزیستی
بنیاد شهید و امور ایثارگران
سازمان انتقال خون
شرکت ارتباطات سیار
شرکت آبفای استان تهران
شرکت مخابرات

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران
گمرک جمهوری اسالمی ایران
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران (هما)
وزارت نیرو
وزارت راه و شهرسازی
وزارت امور خارجه
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره)
شورای تأمین استان
ت کشورهای صربستان ،ایتالیا و آلمان
سفار 
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گفتار اول

1

سياست ها و راهبردهاي
نمايشگاه بينالمللی کتاب تهران
نه

_ به_کتاب _نخواندن
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حمايت از صنعت نشر و نظارت بر آن ،از وظايف قانوني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است .سیاستگذاری و برنامهريزي در اين حوزه نيز طبق اسناد
قانوني به اين وزارتخانه سپردهشده است .حمايت از صنعت نشر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي شامل فعاليتهاي متن ّوعي است که بخشي از آنها طبق
آييننامة يارانه نشر مصوب هيئتوزيران و ذيل قانون برنامه پنجم توسعه کشور انجام ميگيرد .برگزاري نمايشگاه بینالمللی کتاب تهران و نمايشگاههاي
استاني ،ازجمله فعاليتهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي درزمينة حمايت از صنعت نشر ايران است.
ديدگاه دولت دربارة حوزه فرهنگ
توسعة حوزة فرهنگ ،يکي از محورهاي برجسته و اساسي برنامة دولت است که در اهداف راهبردي ،راهبردها و اولويتهاي راهبردي حوزة فرهنگ و
همچنين نقشه راه حوزة فرهنگ ترسيم و تشريح شده است.
برخی مواردي که در اهداف راهبردي دولت به آن اشاره شده است ،عبارتاند از:
توسعة عدالت فرهنگي در دسترسي به فضا و فرآوردههاي فرهنگي؛
کسب جايگاه شايسته در تجارت جهاني محصوالت فرهنگي.
در بخش اصالح ساختار مديريت فرهنگي کشور نيز آمده است که فقدان چابکي و انعطاف ساختار مديريتي در ساير بخشهاي کشور مشهود است و نظام
مديريت فرهنگي هم از همين عوارض رنج ميبرد و نيازمند اصالحات است.
در اين راستا ،دولت بر واگذاري تصديهاي اجرايي بخش فرهنگ به بخش غيردولتي ،حذف قوانين و مقررات زائد و ايجاد محيط قانوني تسهیلگر و
حامي ،وارد ساختن نيروي انساني کارآمد و متخصص در کليۀ سطوح مديريت فرهنگي و اعمال رويکردهاي مديريتي متناسب با منطق عرصة فرهنگ و
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دور شدن از رويههاي سياسي ،امنيتي و محدودکننده در موضوعات زير تأکيد دارد:
واگذاري تصديهاي اجرايي بخش فرهنگ به بخشهاي غيردولتي؛
حذف قوانين و مقررات زائد و ايجاد محيط قانوني تسهیلگر؛
بازنگري در ساختار تشکيالتي دستگاههاي اجرايي بخش فرهنگ؛
حمايت از توسعه ک ّمي و کيفي صنوف فرهنگي؛
حمايت از تأسيس و فعاليت مؤسسات غيردولتي فرهنگي و هنري؛
حمايت از نهادها و تشکلهاي مردمنهاد در بخش فرهنگ و هنر.
با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري ،سياستهاي کلي دولت و وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ،همچنين انتظارات و ضرورتهاي برآمده از مهندسي
فرهنگي ،مديريت فرهنگي و الگوي اسالمي -ايراني توسعه ،اهداف و سياستها و اقدامات اجرايي به شرح آتی قابلبيان است:
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اهداف نمايشگاه بين المللي کتاب تهران
ايجاد فرصتهاي اقتصادي مناسب براي همه حلقههاي نشر؛
عرضة ابتکارات ،مزيتهاي رقابتي و ظرفيتهاي همۀ ارکان و کنشگران صنعت نشر کشور اعم از پديدآورندگان ،ناشران ،توزيعکنندگان،
ترويجکنندگان و کتابفروشان؛
تقويت حضور صنعت نشر ايران در مبادالت فرهنگي و تجاري بينالمللي (ديپلماسي فرهنگي)؛
ترويج کتاب و کتابخواني؛
دسترسي آسان مشتريان و عالقهمندان به تازههاي کتاب.
سياستهاينمايشگاهبينالملليکتابتهران
مشارکت همۀ ارکان و کنشگران صنعت نشر در برگزاري نمايشگاه؛
تقويت جنبههاي نمايشگاهي و فاصلهگرفتن از شيوة فروشگاهي؛
توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تشکلهاي نشر بهعنوان محرک اصلي رشد فرهنگي کشور؛
اصالح رويکرد اقتصادي نمايشگاه ،کاهش سهم خردهفروشي و افزايش سهم کلیفروشی و فروش امتياز کتاب در نمايشگاه؛
کاهش تصديگري دولت و واگذاري مديريت و اجراي نمايشگاه به تشکلهاي نشر و مشارکت آنها در سیاستگذاری و برنامهريزي؛
ارتقاي آموزش و انتقال تجربههاي ارکان صنعت نشر؛
کاهش هزينههاي برگزاري نمايشگاه و استفادة بهينه از امکانات موجود؛
بهرهگيري از ظرفيتهاي اعتبار (برند) نمايشگاه براي اقتصاديتر کردن نمايشگاه؛
کمک به صنعت نشر ايران در مبادالت فرهنگي و بازار جهاني نشر و استفاده از ظرفيت نمايشگاه براي توسعه ارتباطات بينالمللي (ديپلماسي فرهنگي)؛
کوچکسازي و چابکسازي ساختار نمايشگاه؛
ساماندهي يارانهها و سياستهاي حمايتي؛
پردازش اطالعات و دادههاي نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران و مديريت آن ،بهگونهای که براي دستاندرکاران نشر مفيد و قابلاستفاده باشد؛
تقويت جنبههايي از نمايشگاه که امکان حضور مردم و بهخصوص خانوادهها را افزايش ميدهد؛
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حمايت از نشر الکترونیک و صورت هاي جديد کتاب و استفاده هوشمندانه از فناوريهاي نوين در عرصة کتاب؛
بهرهگيري از ظرفيت نهادهاي خيريه و داوطلب مردمي در نمايشگاه بهمنظور کمک به ترويج کتابخواني؛
طراحي هويت بصري ثابت و يکپارچه (شامل رنگ ،فونت و )...براي تمامي فعاليتهاي نمايشگاه بهمنظور کمک به اعتبار (برند) نمايشگاه با
توجه به استانداردهاي بينالمللي در طراحي هويت بصري و مسائل زيباييشناسي نمايشگاه؛
استفاده از ظرفيتهاي نمايشگاه براي ترويج کتاب و کتابخواني بين مردم و طرح مسائل و مشکالت حوزة کتاب ميان سياستگذاران و نخبگان.
بخشي از اقدامات اجرايي متناظر با اهداف و سياستها
واگذاري بخشهاي بيشتري از مديريت و اجراي نمايشگاه بينالمللي کتاب به تشکلهاي نشر نسبت به دورههاي قبل؛
حضور مؤثرتر اعضاي تشکلها در شوراي سیاستگذاری و برنامهريزي نمايشگاه؛
اصالح و کوچکسازي ساختار نمايشگاه با ادغام و تجميع بخشهاي مختلف نمايشگاه؛
تشکيل نهاد نظارت مالي ،اجرايي و محتوايي؛
تغيير رويکرد علمي-آکادميک به رويکرد ترويجي-مردمي در برگزاري نشستها؛
تمرکززدايي مکاني نشستها و امکان برگزاري نشستها در ميان سالنها و داخل غرفهها؛
تمرکز بيشتر نشستها بر موضوعات مرتبط با کتاب و پرهيز از موضوعات غيرمرتبط؛
استفاده از ظرفيت تشکلهاي اهلقلم و تشکلهاي علمي و دانشگاهي در برگزاري نشستها؛
محدودکردن بخش فروش به کتابهاي جديد در بخش بينالملل؛
استفاده از زبان دوم در فضاهاي داخلي و کليه اقالم تبليغاتي نمايشگاه بهخصوص در بخش بينالملل؛
حمايت از ترجمه و انتشار کتاب ايراني به زبانهاي ديگر؛
فعالکردن آژانسهاي ادبي و حضور آنان در نمايشگاه؛
پررنگشدن فعاليت بازار جهاني کتاب ايران با توجه به تجربههاي قبلي؛
دعوت از نويسندگان برجستة جهاني و مديران نمايشگاههاي بينالمللي و استفاده از ظرفيت حضور آنان در جامعه؛
اختصاص فضاهايي در داخل سالنهاي اصلي فروش کتاب براي ديدار مخاطبان با نويسندگان ،امضاي کتاب و نشستهاي کوتاه مانند رونمايي؛
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اصالح وضعيت سالنهاي کودک و نوجوان و افزايش تسهيالت رفاهي متناسب با حضور خانوادگي؛
معرفي نويسندگان و پديدآورندگان ايراني کتاب و زمينهسازي براي آشنايي بيشتر آنها با مردم؛
تهيه گزارشهاي تحليلي و توصيفي از دادهها و اطالعات نمايشگاه و انتشار آن؛
اختصاص فضا يا مکاني به خريدوفروش امتياز رايت داخلي؛
اختصاص سالن يا غرفهاي به معرفي ابتکارات ارکان صنعت نشر بهخصوص کتابفروشان ،موزعان ،چاپ و...؛
حضور توزيعکنندگان و موزعان بدون اجازه فروش در نمايشگاه؛
استفاده از فنآوريهاي نوين در برگزاري نمايشگاه و نمايش فنآوريهاي در خدمت نشر؛
برگزاري کارگاههاي آموزشي درزمينة تحوالت جديد صنعت نشر؛
تحليل دادههاي نمايشگاه بهخصوص دادههاي مرتبط به فروش و ارائه نتايج آن به دستاندرکاران صنعت نشر؛
اختصاص غرفههايي به گروههاي برگزيدة ترويج کتابخواني؛
اختصاص غرفههايي به پايتخت کتاب ايران و روستاهاي دوستدار کتاب؛
تعيين ميهمان ويژه نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران؛
استفاده از ظرفيت نمايشگاه براي انجام پژوهش در حوزة کتابخواني و حمايت از پژوهشها در اين زمينه؛
حضور تشکلهايي از توزيعکنندگان ،پديدآورندگان و نمايندة گروههاي ترويج کتابخواني در شوراي تشکلها؛
انتخاب مشاور هنري براي رئيس نمايشگاه بهمنظور تهيه طرح جامع هويت بصري و زيباييشناسي نمايشگاه و نظارت بر اجراي آن؛
لحاظ کتابهاي ديجيتال و صورتهاي جديد کتاب در شاخصهاي تعيين متراژ غرفه ناشران شرکتکننده؛
قائل شدن امتياز ويژه در تعيين متراژ غرفة ناشران؛ براي کتابهاي تأليفي که آمادهسازي ،صحافي و چاپ آنها ويژه ،زمانبر و هزينهبر است؛
امکان ارائه لوازم جانبي و صنايع مرتبط به کتاب در غرفهها مانند کتابخوانها ،اپليکيشنها و...؛
تحليل روزانة دادههاي نمايشگاه و انتشار دادهها و تحليلهاي قابلانتشار؛
امکان فروش متمرکز و موضوعي کتابهاي ناشران (با موضوع يا محتواي خاص) بهصورت آزمايشي توسط گروهي از ناشران بهصورت مشترک.
افزون بر اقدامات ارائهشده در اين متن ،شوراي برنامهريزي نمايشگاه ،اقدامات ديگري را متناسب با اهداف و سياستهاي نمايشگاه تصويب خواهد کرد.
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کتاب ،سرچشمه دانایی است و جشن کتاب ،جشن اندیشههاست .پس از برپایی  30دوره نمایشگاه کتاب تهران ،اردیبهشتماه در سرزمین ایران به ماه کتاب
و اندیشه اختصاصیافته است .رویداد نمایشگاه کتاب ،نهتنها پرمخاطبترین رویداد نمایشگاهی ایران و بزرگترین نمایشگاه فرهنگی ،بلکه عظیمترین
گردهمآیی صاحبان قلم و اندیشه طی سال در سرزمین ایران است.
این نمایشگاه ،فرصت درخشانی در اختیار سیاستگذاران و متولیان فرهنگی و همچنین اصحاب قلم و فکر میگذارد .در این ماه ،دغدغۀ توجه به کتاب
و مطالعه اوج میگیرد و ایرانیان از سراسر کشور برای حضور در این رویداد فرهنگی به پایتخت میآیند .فرصت هماندیشی ،گفتوگو و دیدار با کتاب ،تنها
بخشی از این گردهمایی فرهنگی است .نمایشگاه کتاب تهران ،وعدهگاه پیوند عالقهمندان کتاب بافرهنگ کهن ایران ،جهان اسالم و همچنین فرهنگ
جهانی است .جایی است که میتوان از مفهوم «قسم به قلم و آنچه با آن نوشته میشود» آگاه شد.
حال نمایشگاه کتاب تهران ،سیویکمین گام خود را نیز پشت سر گذاشت ،اما این گام در ادامه گامهای قبلی و البته با نگاهی به افق آینده برداشته شد و
حاصل همکاری بخش دولتی متولی امر کتاب و کتابخوانی با اتحادیهها و صنوف نشر و سایر دستگاههای همکار بود.
ِ
واگذاری فعالیتهای اجرایی به بخش خصوصی ،هماندیشی در افق ترویج فرهنگ کتابخوانی در کشور ،توجه به تقویت اقتصاد کالن نشر و توجه به
دیپلماسی فرهنگی و عدالت فرهنگی ،از شاخصهای مهم نمایشگاه  31محسوب میشود.
در این راستا و بهمنظور تدوین خطمشی و سازماندهی مناسب برای برپایی نمایشگاه ،جلسات متعدد شورای سیاستگذاری نمایشگاه برگزار شد .در
این نشستها ،ارزیابیها و مطالعات گستردۀ دورة  30و دیگر دورهها موردتوجه قرار گرفت و با توجه به آسیبشناسیهای انجامشده ،سیاستگذاریهای
واقعبینانهای شکل گرفت.
در ادامة این روند ،شورای برنامهریزی نمایشگاه نیز با جلسات مداوم و پیگیری الزم ،توانست سیاستهای تصویبی را در قالب ساختار مصوب سازماندهی
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کند و از طریق کمیتههای مرتبط به اجرا درآورد .ماحصل این تالش در کنار
تمام کاستیهای موجود آن ،اتفاقی است که بهعنوان سیویکمین نمایشگاه
کتاب تهران شناخته شد .امیدواریم خاطرة خوشی از این نمایشگاه در اذهان
اصحاب فرهنگ به یادگار ماند.
تاریخچة نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بهعنوان بزرگترین نمایشگاه خاورمیانه،
مهمترین رویداد فرهنگی کشور است که همهساله در اردیبهشتماه میزبان
کتاب و دوستداران یار مهربان است .این نمایشگاه طی سالها فعالیت خود،
تحوالت ک ّمی و کیفی زیادی را تجربه کرده و گسترش دامنة تجربیات این رویداد فرهنگی ،هنوز هم ادامه دارد.
حرکت ک ّمی از حضور  200ناشر داخلی در نخستیندوره تا نزدیک به  3هزار ناشر داخلی در سالهای اخیر ،افزایش فضای نمایشگاهی و رشد بازدیدکنندگان
از چند هزار نفر به چند میلیون نفر ،گواه تحول ک ّمی مثبتی است که در حوزة حضور ناشران رخداده است.
این نمایشگاه در حوزة عرضة کتاب هم از  26هزار عنوان کتاب داخلی و  8هزار عنوان کتاب خارجی در نخستیندوره به بیش از  300هزار عنوان کتاب
داخلی و بیش از  190هزار عنوان کتاب خارجی ،رشد قابلتوجهی داشته است.
در حوزة کیفی ،اما تحوالت این نمایشگاه بزرگ اگر بیشتر و مهمتر از رشد ک ّمی نباشد ،کمتر هم نبوده است .نخستین تحول کیفی نمایشگاه،
حضور بخش بینالملل ،همپا و همگام بخش داخلی از نخستین دوره بوده است .در این عرصه ،به حضور ناشران و عرضة کتابهای خارجی اکتفا
نشده و از دورههای میانی نمایشگاه ،بازار جهانی کتاب ایران برپا و بخش مبادالت و رایزنیهای فرهنگی برای توسعة نشر بینالمللی ایران همواره
فعالیت گستردهای داشته است.
این بخش در مسیر حرکت نمایشگاه به سمت یک نمایشگاه واقعی و دور شدن از جنبۀ فروشگاهی ،مسیر درستی پیموده و موفقیتهای زیادی داشته است.
تعیین شعار برای نمایشگاه بر مبنای شعار سال یا بر مبنای سیاستها و برنامههای سیاستگذاران فرهنگی ،دیگر تحول کیفی مهم نمایشگاه بوده است.
تأکید بر کتاب و کتابخوانی ،خانواده و کودک و از همه مهمتر تأکید بر دانایی در شعارهای مختلف نمایشگاه ،باعث شده تا برنامهریزیها و جهتدهی
سیاستها در راستای شعار مطرحشده انجام شود.
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برپایی نشست  های تخصصی بر اساس برنامهریزی و اعالم فعاالن بخش خصوصی ،نهادهای دولتی و غیردولتی ،از دیگر تحوالت کیفی نمایشگاه
کتاب تهران بوده که سنگ بنای آن از دورههای آغازین نمایشگاه گذاشته شد و در سالهای اخیر در همۀ بخشهای نمایشگاه (سراهای اهلقلم ،بینالملل،
کارنامه نشر و )...به شکلی گسترده به آن پرداخته میشود.
نمایشگاه کتاب تهران به دلیل نداشتن یک مکان دائمی ،تا دورة نوزدهم در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برپا شد و از دورة بیستم به مصالی
بزرگ امام خمینی (ره) نقلمکان کرد .دردورههای  29و  30فضای تازهساخت شهر آفتاب محل برگزاری این نمایشگاه بود و امسال نیز مصالی امام خمینی
(ره) دوباره بهعنوان میزبان برگزاری این نمایشگاه تعیین شد.
شعارهای نمایشگاههای کتاب
بیستوسومین نمایشگاه
بیستوچهارمین نمایشگاه
بیستوپنجمین نمایشگاه
بیستوششمین نمایشگاه
بیستوهفتمین نمایشگاه
بیستوهشتمین نمایشگاه
بیستونهمین نمایشگاه
سیامین نمایشگاه
سیویکمین نمایشگاه

ه ّمت مضاعف ،کار مضاعف
ارتقای معرفت دینی و بصیرت فرهنگی در سال جهاد اقتصادی
آیندۀ روشن با خانوادۀ کتابخوان
کتاب ،چشمۀ جوشان دانایی
بهشت دانایی در ضیافت کلمات
خواندن ،گفتوگو با جهان
فردا برای خواندن دیر است!
یک کتاب بیشتر بخوانیم!
نه به کتاب نخواندن!

سیاستهای فرهنگی و محورهای فعالیت سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
افزایش توان ترویجی و تشویقی نمایشگاه کتاب تهران در راستای توسعة فرهنگ کتابخوانی در کشور؛
ایجاد بستر مناسب برای گسترش ارتباطات فرهنگی جامعه و همچنین توسعة دیپلماسی فرهنگی کشور؛
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برنامهریزی برای توسعة زیرساختهای اقتصاد فرهنگ در کشور از طریق گسترش ابعاد نمایشگاهی در قیاس با ابعاد فروشگاهی نمایشگاه؛
توجه ویژه به توسعۀ مشارکتهای صنفی در برگزاری نمایشگاه.
نمایشگاه کتاب سیویکم ،با نگاه به عملکرد  30دورة گذشته ،فعالیتهای خود را در  6محور اصلی ساماندهی کرد:

 .1دعوت مردم به کتابخوانی با انتخاب شعار «نه به کتاب نخواندن» که برگرفته از دغدغة کهنه موجود در دلوجان فرهیختگان این سرزمین است و
اينکه مبادا ،غفلت زمانه ،ما را از خواندن و دانستن دورتر و دورتر کند .انتخاب این شعار به معنای همدلی و مشارکت قوی میان سه ضلع ناشر ،مؤلف و خواننده
است تا هر چه زودتر دستبهکار شوند و تا دیر نشده میان مردم و کتاب ،آشتی دوباره برقرار کنند.
باال رفتن سطح مطالعه و افزايش سرانة مصرف فرهنــگي کشور و توسعه و استمرار کتابخوانی بهمنظور کاهش آسـيبها و مخاطرات اجتماعي ،ازجمله
اهداف اصلی نمایشگاه است؛ چراکه افزايش سطح مطالعه ،به باالرفتن سطح دانش میانجامد و موجب مقاومسازی فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي میشود.
 .2با توجه به اینکه سال  97از سوی مقام معظم رهبری ،سال حمایت از کاالی ایرانی معرفیشده است ،تالش مجموعة وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
و اهالی قلم و ناشران داخلی ،این بوده است که کتاب بخشــی از کاالی مصرفی خانوادهها باشد؛ بهگونهای که خرید کتاب ،یکی از مخارج اصلی خانواده
محسوب شود و مردم بیش از خریدن بعضی از وسایل تزییناتی و تجمالتی و غیراساسی زندگی ،به کتاب اهمیت دهند.
کمیت و هم ازلحاظ کیفیت آثاری فاخر منتشر نمود ه و فعاالنه غرفةخود را برپا کردهاند ،بُعد دیگر حمایت از
تقدیر از ناشران فعال ایرانی که هم ازلحاظ ّ
کاالی ایرانی است که در مراسم افتتاحیه و اختتامیه نمایشگاه در نظر گرفتهشده است .بر این اساس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی افزون بر ترویج فرهنگ
کتابخوانی ،افزایش تولید کتاب و حمایت از ناشران فعال درزمینة تولید کتاب و محصوالت فرهنگی را از وظایف عمدة فرهنگی خود تلقی مینماید.
در این راستا ،نمایش کتابها ،تازههای نشر و محصوالت فرهنگی -آموزشی بیش از  2500ناشر داخلی (که برای همة اقشار و گروههای س ّنی تولیدشده)
و تالش برای معرفی بهینة این آثار ،ازجمله کارکردهای این نمایشگاه است.
 .3گرامیداشت مناسبتهای مهم ملّی ازجمله چهلسالگی انقالب ،میالد امام زمان (عج) ،پاسداشت اصحاب اندیشه و نشر و افزایش فرهنگ مطالعه از
طریق تقویت فعالیتهای ترویجی و فرهنگی و برگزاری نشستها ،برگزاری جلسات تخصصی و ایجاد سراهای علمی-آموزشی بهمنظور ترغیب مردم به
کتابخوانی ،از دیگر محورهای مدنظر نمایشگاه است.
بدیهی است امروز باید بیش از هر زمان دیگر ،به توسعة فضای تعامل و گفتوگو میان اجزای سازندة فرهنگ اندیشید و در این راستا در نمایشگاه سیویک
تالش شد با مشارکت ناشران و تشکلهای صنفی در فرآیند سیاستگذاری و اجرا ،جنبه نخبهگرایی و دانشمحوری ارتقا یابد.
 .4مشارکت دادن تشکلهای صنفی و ناشران در فرآیند برگزاری نمایشگاه از آغاز تا پایان که باهدف تکریم و توجه به صنعت نشر صورت گرفته ،دیگر
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محور فعالیت نمایشگاه بوده است.
در دنیای امروز ،صنعت نشــر یکی از پایههای اساسی توســعة فرهنگی و اقتصادی اســت و همواره بهعنوان یکی از محورهای توسعة پایدار ،مبنای
تصمیمگیریها و تصمیمسازیها در سطوح خرد و کالن قرارگرفته و به همین سبب ،دولت بر آن بوده است تا با واسپاری بخشی از فعالیتها و امور اجرایی
به ناشران و تشکلهای صنفی ،گامهای مؤثری برای حمایت از صنعت نشر و کاهش تصدیگری دولت در این عرصه بردارد و این مهم در حد قابلتوجهی
در نمایشگاه سیویکم تحققیافته است.
توگو با جهان است و بر این اساس ،تقویت بُعد
 .5نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،عرصة دیپلماسی فرهنگی کشوری است که خواهان مدارا ،تعامل و گف 
بینالملل نمایشگاه از طریق برپایی بازار جهانی کتاب و مرکز تبادل رایت ،تقویت حضور ناشران خارجی در نمایشگاه ،ساماندهی موزعین و نمایندگان نشر
خارجی ،تقویت و توسعه دیپلماسی فرهنگی و گسترش فعالیتهای فرهنگی و تعامالت بینالمللی ازجمله حضور کشور صربستان با بیش از دهها نویسنده و
شخصیت فرهنگی و علمی بهعنوان «میهمان ویژه نمایشگاه» و نیز حضور تونس بهعنوان «شهر میهمان» ،اجرای طرح بورسیه نمایشگاه بهمنظور تقویت
حضور نویسندگان ،ناشران و شخصیتهای ممتاز فرهنگی در نمایشگاه و باألخره حضور گستردة رؤسای نمایشگاههای بینالمللی یا تشکلهای نشر سایر
کشورها ،مدنظر قرار داشته است.
 .6فعالشدن ظرفيتهاي ارتباطاتي و رسانهاي در مدت برگزاري نمايشگاه؛ ازآنجاييکه ارتباطات نقشي حياتي در بازار کتاب ايفا میکند و نمايشگاه
فرصتي میشود که در آن بهوسيله قرارهاي حضوري و ديدار ميان ناشر ،مؤلف و مخاطب ،تعاملي شکل گيرد ،در مدت برگزاري اين نمايشگاه همة گروهها
و شبکههاي رسانهاي با انتشار اخبار ريزودرشت از چگونگي برگزاري نمايشگاه کتاب ،به اين رويداد بزرگ فرهنگي ميپردازند که اين امر نيز بهنوبة خود،
جنبوجوشي در جامعه ايجاد میکند و همگان را به شرکت در اين رويداد فرهنگي فراميخواند.
در یککالم ،هدف این بوده است که نمایشگاه کتاب پاسخگوی نیاز همه اقشار و تأمینکنندة ذائقة تمامی اقشار بهویژه نوجوانان و جوانان باشد .اگر
نمایشگاه کتاب از تن ّوع کتاب و کیفیت باال و محتوای خوبی برخوردار و مکانی برای عرضة کتابهای مختلف ناشران و نویسندگان باشد ،از پویایی ،پیشرفت
و استقبال خوبی برخوردار خواهد بود .در غیر این صورت ،دچار تکرار و یکنواختی شده و بهتدریج مشتریان خود را از دست میدهد.
اصو ًال نمایشگاه کتاب تهران را شاید نتوان با دیگر نمایشگاههای بینالمللی مقایسه کرد؛ چراکه همزمان فروشگاه ،نمایشگاه و تفرجگاهی فرهنگی بر محور
کتاب بوده است و این موارد برای رسیدن به هدف نمایی برپایی آن یعنی توسعة فرهنگی و افزایش کتابخوانی و سرانة مطالعه در خدمت یکدیگر قرار دارند.
بیتردید نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با عمر و تجربه  30سالة خود ،امکان گفتوگوی بیواسطه کتاب را با دوستدارانش فراهم میسازد و زمینهساز
فرصتی برای ارتباط مستقیم ناشران و نویسندگان با مردم میشود.
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ویژگیهای سیویکمین نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران

اقدامات اجرایی جهت نیل به اهداف نمایشگاه و افزایش

بررسی و بازنگری در اهداف ،سیاستها و اقدامات مرتبط با
برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران؛
تالش برای تقویت تولید ،عرضه و معرفی کتاب ایرانی؛
واگذاری تصدیهای اجرایی به بخش غیردولتی؛
تالش برای تقویت استانداردهای نمایشگاهی؛
تقویت بُعد بینالمللی و توجه به دیپلماسی فرهنگی؛
تقویت بُعد نظارتی در قالب شورای نظارت و ارزیابی؛
توجه به اهداف راهبردی دولت در حوزۀ فرهنگ مانند توسعۀ
عدالت فرهنگی در دسترسی به فضا و فرآوردههای فرهنگی و دست یابی
به جایگاه شایسته در تجارت محصوالت فرهنگی ایران؛
حذف قوانین و مقررات زائد و ایجاد محیط قانونی تسهیلگر؛
توجه به اهداف نمایشگاه با توجه به ضرورتهای مهندسی
فرهنگی و الگوی ایرانی اسالمی توسعه ازجمله :ایجاد فرصت مناسب
اقتصادی برای حلقههای نشر ،عرضه ابتکارات و مزیتهای رقابتی
برای همه ارکان نشر ،تقویت حضور ایران در مبادالت فرهنگی
تجارت بینالمللی در ترویج کتاب و کتابخوانی و تسهیل در دسترسی
عالقهمندان به کتاب؛
شکلگیری سیاستهای نمایشگاه بر اساس اهداف تعریفشده،
توانمندسازی بخش خصوصی ،اصالح رویکرد اقتصادی ،کاهش
هزینههای برگزاری و استفاده بهینه از امکانات و ساماندهی یارانهها؛

تدوین تقویم زمانی نمایشگاه ،متناسب با استانداردهای جهانی؛
حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی به زبانهای دیگر؛
فعالکردن آژانسهای ادبی و حضور آنان در نمایشگاه؛
تقویت فعالیت بازار جهانی کتاب ایران با توجه به تجربههای
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قبلی؛
دعوت از اهلقلم و مدیران نمایشگاههای بینالمللی و استفاده
از ظرفیت حضور آنان در جامعه؛
تعیین میهمانان ویژه نمایشگاه برای چند سال آینده؛
اختصاص فضاهایی در داخل سالنها اصلی فروش کتاب
برای دیدار مخاطبان با نویسندگان ،امضای کتاب و نشستهای
کوتاه مانند رونمایی؛
اصالح وضعیت سالنهای کودک و نوجوان و افزایش تسهیالت
رفاهی متناسب با حضور خانوادگی از طریق انتقال سالنهای کودک و
نوجوان به مکان بهتر ،طراحی محیطی مناسبتر و...؛
معرفی نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب و زمینهسازی برای
آشنایی بیشتر آنها با مردم؛
برگزاری کارگاههای آموزشی درزمینة تحوالت جدید صنعت نشر؛
احیای س ّنت کتابخوانی از طریق ایجاد باشگاههای کتاب و
تخصیص غرفه به گروههای برگزیدة ترویج کتابخوانی؛
طراحی و ایجاد نشستها و فضاهای جدید جهت تعامل نخبگان

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

و نهادهای بینالمللی در نمایشگاه از جمله اکو ،سازمان ملل ،یونسکو
نمایندگان انجمنهای دوستی؛
استقرار و فعالیت بخش «بازار جهانی کتاب ایرانی» با محوریت
معرفی پژوهانه (گرنت) حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی ،برگزاری
نمایشگاهی از آثار منتخب رایت فروشرفته و ...؛
فعالیت هدفمند شورای نظارت و ارزیابی بهمنظور نظارت در
همه ابعاد اجرایی و محتوایی نمایشگاه؛
پیشبینی زائرسرا برای دانشجویان و طالب در حرم مطهر
حضرت امام (ره) به ظرفیت حداقل  4هزار نفر.

و مردم و تقویت جنبههای نخبهگرایی و پاسداشت اصحاب اندیشه
و اهلقلم؛
تأکید و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف از طریق نشستهای
تخصصی ،ایجاد مراکز مشاوره و اعطای گل به بانوان محجبه؛
تعمیق و غنــای برنامههای فرهنگی در ســرای اهلقلم و
نشستهای علمی و فرهنگی؛
استفاده از فنآوریهای نوین در برگزاری نمایشگاه؛
ایجاد سالن و غرفه بهمنظور معرفی ابتکارات مزیتهای رقابتی،
نمایش فنآوریهای در خدمت صنعت چاپ و معرفی تحوالت جدید
صنعت چاپ و نشر؛
تخصیص غرفه به موضوع پایتخت کتاب ایران و روستاهای
دوستدار کتاب بهمنظور معرفی و شناساندن آثار و طرحهای شهرها،
روستاها و عشایر؛
اجرای برنامههایی مناسب «اقوام و ادیان» و برگزاری روز
فرهنگی استانها با حضور ناشران فعال و مسئولین اجرایی جهت معرفی
تازههای کتاب استان و تجلیل از پژوهشگران و نخبگان و ناشران؛
اجرای برنامههای فرهنگی-ترغیبی «فرهنگسرای کتاب»
با همکاری شهرداری تهران در سه بخش عمومی ،تفریحات ورزشی
و کودک و نوجوان؛
فعالیت میهمان ویژه نمایشگاه (صربستان) و شهر میهمان
(تونس) با حضور مقامات ،نویسندگان و ناشران ایشان؛
حضور سفارتخانهها ،نمایندگان نمایشگاههای معتبر و سازمانها
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سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در یک نگاه
زمان و مکان برگزاری

 12تا  22اردیبهشت سال 1397؛ مجموعة فرهنگی-عبادی مصالی امام خمینی (ره)
فضای نمایشگاهی :بیش از  130هزار مترمربع زیربنا  /فضای سازهای موقت 31 :هزار مترمربع زیربنا

ساختار نمایشگاه

مشتمل بر  6شورا (سیاستگذاری ،برنامهریزی ،نظارت و ارزیابی ،کمیسیون معامالت و
هیئتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات) 7 ،کارگروه (چهار کارگروه نظارت تخصصی،
بررسی و تدوین مقررات ،بررسی برنامهها و خرید کتاب) 4 ،بخش و  12کمیته اجرایی

تعداد ناشران داخلی

 2625ناشر

تعداد ناشران خارجی

 550ناشر خارجی در قالب  123غرفه ( 42غرفه التین و  81غرفه عرب)

تعداد کتابهای عرضهشده در
بخش ناشران داخلی

 207129عنوان کتاب منتشرشده در  2سال اخیر و بیش از  300هزار عنوان (با احتساب
کتب منتشرشده در سالهای گذشته(

 141305عنوان کتاب مشتمل بر  35403عنوان کتاب عربی و  105902عنوان به
تعداد کتابهای عرضهشدۀ خارجی زبانهای انگلیسی ،فرانسه ،آلمانی ،صربی و روسی در بخش بینالملل که بیش از نیمی از
این کتابها منتشرشده در سه سال اخیر است.

کل فروش

 92/1میلیارد تومان از طریق دستگاههای کارتخوان
 37میلیارد تومان فروش نقدی و تعهدی
جمع فروش حدود  130میلیارد تومان
تعداد کل تراکنشهای انجامشده در روزهای نمایشگاه حدود  1.920.000مورد و مبلغ کل
تراکنشها بیش از  921میلیارد ریال بوده است.

تعدادکشورهایخارجیشرکتکننده

 53کشور -میهمان ویژه :کشور صربستان /شهر میهمان :تونس
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مهمترین ویژگیهای نمایشگاه کتاب در
این دوره

تغییر مکان برگزاری جهت سهولت دسترسی مخاطبان و ناشران
استقبال بسیار زیاد از نمایشگاه و افزایش حدود  20درصدی بازدیدکنندگان نمایشگاه
واگذاری امور اجرایی نمایشگاه به تشکلهای نشر
توسعۀ فضای نمایشگاهی و افزایش فضای مسقف
افزایش تسهیالت و توسعۀ آن در میان اقشار مختلف بهمنظور توسعة عدالت فرهنگی (بن کتاب
دانشجویان و طالب ،یارانه خرید کتاب به اهلقلم ،بن کتاب اساتید و هیئتهای علمی و )...

فعالیتهای ترویجی و فرهنگی
نمایشگاه کتاب

سالن کارنامه نشر و نمایش آماری چهل سال نشر کتاب در جمهوری اسالمی ایران
سالن هنرنما و سالنهای سرای اهلقلم
سالن ملل ،غرفه کشورها و غرفه پایتخت کتاب ایران
برگزاری مجموع ًا بیش از  450نشست و فعالیت با موضوعات مختلف فرهنگی و تخصصی

فعالیتهای رسانهای نمایشگاه

فعالیت  1289خبرنگار از  193رسانه داخلی و خارجی
برقراری حدود  150ارتباط زندة تلویزیونی با شبکههای مختلف
تعداد اخبار و گزارشهای تولیدشده در واحد خبری در طول روزهای نمایشگاه 360 :عنوان خبر و گزارش
انتشار نشریه روزانه نمایشگاه کتاب
برگزاری  8نوبت نشست خبری در روزهای نمایشگاه کتاب

مصالی تهران؛ ميزبان نمايشگاه سیویکم
محل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران با توجه به گستره و ابعاد بینالمللی آن ،نیازمند وجود امکانات و زیرساختهایی است که بر اساس همین نیاز ،در
یو ُ
 یکمین
بیستونهمین دورة نمایشگاه کتاب تصمیم به انتقال محل برگزاری به شهر آفتاب گرفته شد و سیامین دوره هم در آن مجموعه برپا گردید؛ ولی س 
دورة نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بار دیگر بعد از  2سال ،در مصالی بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.
این انتخاب ،در حالی بود که سه گزینه برای برگزاری این نمایشگاه مطرح بود:
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محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران؛
مصالی امام خمینی (ره)؛
مجموعةنمایشگاهی شهر آفتاب.
اولویت نخست بسیاری از اعضای شورای سیاستگذاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و تشکلهای نشر،
مجموعة نمایشگاه بینالمللی تهران در خیابان سئول بود و بازدید و مذاکرات مختلفی هم با مسئوالن آن انجام شد ،ولی به دلیل تداخل زمانی برگزاری
نمایشگاه کتاب با نمایشگاه بینالمللی صنعت نفت و برنامهریزی گستردة انجامشده برای برپایی آن و عدمامکان تغییر تاریخ از یکسو و نیز مصوبة شورای
تأمین مبنی بر ممنوعیت برگزاری هرگونه نمایشگاه پرمخاطب در مجموعۀ نمایشگاه بینالمللی تهران در خیابان سئول از سوی دیگر ،عم ً
ال امکان برگزاری
نمایشگاه کتاب حداقل برای این دوره در آن مکان فراهم نبود.
مجموعة نمایشگاهی شهر آفتاب هم دارای نواقصی بود که طبق اعالم مدیریت شهری ،رفع این نواقص تا زمان برپایی نمایشگاه عملی به نظر نمیرسید.
طی این مدت اگرچه همکاری و همراهی شهرداری تهران برای برگزاری هرچه بهتر این نمایشگاه قابلتوجه بود ،اما وجود بعضی مشکالت زیرساختی
موجب شد فعاالن عرصة نشر نسبت به ادامة برگزاری نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب تا زمان تکمیل آن دچار تردید و بازنگری شوند .این موضوع ،در جلسه
شورای سیاستگذاری نمایشگاه با حضور تعدادی از معاونان و مسئوالن شهرداری تهران موردتوجه و بررسی دقیق قرار گرفت.
عالوه بر آن ،جلسات متعددی برای بررسی بیشتر موضوع برگزار شد که درنهایت بر اساس اعالم مصالی امام خمینی (ره) مبنی بر تکمیل رواقهای
شرقی و غربی تا زمان برگزاری نمایشگاه ،مقرر شد بر اساس نظر و درخواست صنوف نشر و مصوبة شورای سیاستگذاری ،سیویکمین نمایشگاه کتاب
تهران در مصالی امام خمینی (ره) برگزار شود.
یادآور میشود تفاهمنامه  5سال ه با شهرداری تهران برای در اختیار قرارگرفتن مجموعه شهر آفتاب بهمنظور برگزاری نمایشگاه کتاب کماکان تا سال ۱۴۰۰
اعتبار دارد و بر اساس آن ،چنانچه امکانات زیرساختی و فضای مسقف در مجموعة یادشده تأمین شود ،نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب برگزار خواهد شد.
درواقع ،این جابجایی بهنوعی همکاری با شهرداری تهران و ایجاد فرصتی برای آمادهسازی بیشتر شهر آفتاب به منظور برگزاری نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران بود.
به تعبیر مدیر کمیته اجرایی نمایشگاه« ،با توجه به ساخت و سازهای انجام شده و فضاهایی که امسال برای نخستین بار در نمایشگاه کتاب مورد استفاده
قرار میگیرندُ ،پربیراه نیست اگر مکان برگزاری این نمایشــگاه را مصالی جدیدی بنامیم و بگوئیم که امسال اولین بار است که نمایشگاه کتاب در این
مجموعه برگزار میشود».
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برای اینکه عموم مخاطبان و بهویژه کسانی که اصطالح ًا کاربر این رویداد بزرگ فرهنگی هستند (اعم از ناشران و بازدیدکنندگان) ،بیشتر با این «مصالی
گروهی خبرنگاران از روند آمادهسازی این
جدید» آشنا شوند ،چند روز قبل از شروع سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،برنامهای برای بازدید
ِ
رویداد تدارک دیده شد و یک هفته مانده به گشایش نمایشگاه کتاب ،این بازدید با حضور خبرنگاران و عکاسان خبری و نمایندگان بیش از  ۳۰رسانه و البته
مدیران حوزههایی اجرایی نمایشگاه و همچنین مدیران مصال ،انجام شد.
ناگفته پیداست که نه نمایشگاه کتاب و نه مکان فعلی برگزاری آن ،موضوع ناشناختهای برای خبرنگاران حوزۀ کتاب و نشر نیست و لذا در جریان بازدید،
دست کم تعداد زیادی از اصحاب رسانه که طبیعت ًا شناخت بیشتری نسبت به هر دو مقوله داشتند ،بیشتر از آنچه به دنبال کسب اطالعات درباره نمایشگاه و
مصال باشند ،در جستجوی یافتن پاسخ سؤاالت جدیدشان بودند که عمدت ًا به فضاهای تازهای که در مصال مورد بهرهبرداری قرار میگیرد ،ارتباط داشت.
بازدید تیم خبرنگاران که متشکل از نمایندگان رسانههای تصویری ،آنالین و مکتوب بود ،با حضور در محل تخلیۀ محمولههای کتاب خارجی یا همان
گمرک نمایشگاه آغاز شد؛ این بخش که در جنب آن ،بخش ناشران خارجی (التین و عرب) نمایشگاه با بیش از  8000مترمربع مساحت قرار داشت ،درواقع
در زیرزمین رواق شرقی مصال واقع شده بود که دسترسی به آن از خیابانهای اصلی صحن مصال ،به راحتی امکانپذیر است.
در این قسمت آنچه بیش از همه توجه اصحاب رسانه را به خود جلب میکرد ،نوشتههای درج شده روی محمولههای خارجی کتاب بود که نشان میداد
هر محموله از کدام کشور و توسط کدام ناشر خارجی برای عرضه در
آوردگاه کتاب تهران ،به اینجا آمده اســت .خبرنگاران از این فرصت
استفاده و اطالعات ناگفتهای از حجم محمولههای خارجی و ناشران
کتابهای یادشده ،صید کردند.
مقصد بعدی خبرنگاران در این بازدید ،قسمت فوقانی همین بخش
یعنی رواق شرقی بود که به محل استقرار ناشران حوزۀ کودک و نوجوان
اختصاص یافته بود .با توجه به اینکه بخش زیادی از کاربران و درواقع
بازدیدکنندگان این بخش از نمایشگاه ،خردساالن و یا کودکان و نوجوانان
هستند ،به نظر میرسید این سالن باید با حساسیت بیشتری در رعایت
استانداردهای نمایشگاهی به خصوص ایمنی ،برپا شود.
از قضا ،بخش قابلتوجهی از سؤاالت اصحاب رسانه ،معطوف به
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همین مسئله بود که نشان از دغدغهمندی آنها نسبت به این موضوع داشت .البته آنگونه که مسئوالن اجرایی نمایشگاه کتاب ازجمله قائممقام و معاون
اجرایی و نیز مدیر کمیته اجرایی نمایشگاه عنوان کردند ،باالترین استانداردهای ایمنی (ازجمله استانداردهای مربوط به تخلیۀ امن جمعیت در زمان ازدحام،
تهویۀ سالنها و  )...در این بخش رعایت شده است؛ ضمن اینکه در این بخش و برخالف سایر بخشها ،کف سازی ویژهای برای سازههای موقت صورت
گرفته است.
پس از این بخش ،خبرنگاران به محل استقرار ناشران آموزشی که درست در نقطه مقابل ناشران کودک و نوجوان و در رواق غربی مصال قرار داشت ،رفتند
و از سازهها و ابنیههای نمایشاهی ایجاد شده در این قسمت دیدن کردند.
در روز حضور خبرنگاران در مصال ،سیوپنجمین دورۀ مسابقات قرآن کریم در محل شبستان در جریان بود و این قسمت از مجموعه مصال ،تقریب ًا دو روز
بخش نمایشگاه هم میتوان گفت که به روال سالهای قبل ،در
بعد از این بازدید ،در اختیار ستاد اجرایی نمایشگاه کتاب قرار گرفت .اما عجالت ًا در مورد این ِ
این قسمت ناشران عمومی و بخشهایی از حوزههای ستادی نمایشگاه (در بالکن شبستان) مستقر شدهاند.
فضای در اختیار نمایشگاه ،یکصد و سی هزار مترمربع بوده است که البته از این متراژ ،سی هزار مترمربع در سازههای موقت برپا شده است؛
درمجموع ،کل
ِ
 ۳۳هزار مترمربع از این فضا در اختیار ناشران عمومی ۱۲ ،هزار مترمربع در اختیار ناشران دانشگاهی ۱۱ ،هزار مترمربع در اختیار ناشران کودک و نوجوان،
 ۱۰هزار مترمربع در اختیار ناشران آموزشی و  ۸هزار مترمربع در اختیار
ناشران خارجی بود .مابقی این فضاها به بخشهای ستادی و پایانههای
اتوبوسرانی و تاکسیرانی و پارکینگهای مصال اختصاص پیدا کرد.
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گفتار سوم

آيين گشايش نمايشگاه
نه

_ به_کتاب _نخواندن
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مراسم افتتاحیه

مراسم افتتاحیة سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با شعار «نه به کتاب نخواندن» صبح روز سهشنبه  11اردیبهشتماه ،با حضور سیدعباس
صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی« ،والدان ووکسوساولیوویچ» وزیر فرهنگ و اطالعرسانی صربستان و «آمال حشانه» معاون وزیر فرهنگ تونس
بهعنوان میهمانان ویژة نمایشگاه و دیگر شخصیتهای فرهنگی ،در سالن چهلسرای مصالی امام خمینی (ره) برگزار شد.
سید عباس صالحی :نمایشگاه کتاب تهران ،متعلق به همة ملت و اصحاب فرهنگ ،هنر و ادب است

دکتر سیدعباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ابتدای صحبتهایش با اشــاره به حضور نیافتن رئیسجمهور در این مراسم گفت :بنده به
نیابت از رئیسجمهور جناب آقای دکتر روحانی به میهمانان سالم میکنم.
رئیسجمهور ،همیشه دغدغة فرهنگی جدی دارند .تا آخرین ساعت قرار
بود میزبانشان باشیم ،اما به دلیل پارهای از اتفاقات بینالمللی و یکسری از
مسائل داخلی ،به تصمیمات ایشان نیاز بود .همچنین روز شنبه سفر استانی
به استان خراسان رضوی خواهند داشت .با توجه به اینکه آخر هفته تعطیل
است و تراکم کاری داشتند ،نتوانستند در این مراسم شرکت کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تأکید بر اینکه جریان نشر خصوصی در
ایران رو به افزایش است ،گفت :کتاب و نشر را باید بهعنوان حلقه و مادة اصلی
تمدنی و ملّی یک جامعه دانست؛ زیرا کتاب پایه مادر فرهنگ محسوب میشود.
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ایران ،سرزمین فرهنگ و ادب است .بهتمامی میهمانان داخلی و خارجی بهویژه کشور صربستان که بهعنوان میهمان ویژة این دوره از نمایشگاه کتاب
تهران حضور دارد ،خیرمقدم میگویم.
صالحی در ادامه با تأکید بر اهمیت کتاب در زندگی بشری افزود :کتاب را بهعنوان یک ظرفیت رسانه و امری که فقط یک قالب فرهنگی است نباید دید،
بلکه باید بدانیم کتاب از زاویههای مختلف بهعنوان پایه مادر فرهنگ است و همة اجزای فرهنگ کشور به آن متصل است و بر مبنای آن ریشه میدهند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد :هیچ حوزة فرهنگی ،هنری و علمی وجود ندارد که از کتاب ارتزاق نکند و نمایشگاه کتاب تهران نیز متعلق به
همة ملت و اصحاب فرهنگ ،هنر و ادب است.
صالحی در ادامه گفت :کتاب مبدأ خیزشها و بعثتهای تمدنی است .هر ملتی که جهشی را آغاز میکند ،آن را با کتابهای تازه آغاز میکند .در تاریخ
تمدنی نیز بعثتهای بشری با کتاب آغاز میشود.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی افزود :کتاب حلقة اتصال ملتها و تمدنها است و ما از طریق آن به مبادالت فرهنگی و تم ّدنی خود میپردازیم .کتاب
بسامد فرهنگ و تمدن ایران است .ایران را با مثنوی و شاهنامه و سعدی میشناسند ،همانطور که ما نیز دیگر کشورها را با کتابهای آنها میشناسیم.
کتاب ،سرمایة ماندگار است ،معادن تمامشدنی هستند ،اما کتاب میماند.
صالحی با اشاره به گزارش آماری از حوزۀ نشر در ٤٠سال گذشته در ایران ادامه داد :انقالب اسالمی در  ٤٠سال گذشته در حوزههای مختلف ازجمله نشر،
گامهای روبهجلویی داشته است .در این بازة زمانی ،یکمیلیون و  ٢٣٠هزار عنوان کتاب در ایران به چاپ رسیده است که از این تعداد  ٦٦٧هزار عنوان آن
چاپ اول است .همچنین ،تعداد  ٩٦٠هزار عنوان آن کتابهای تألیفی و  ٢٧٢هزار عنوان آن ترجمه است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تأکید کرد :این آمار نشان میدهد ،ایران در این مدت جریان پرشتاب فرهنگ و تولید فرهنگ و علم را طی کرده است .تن ّوع
موضوعی قابلتوجهی در تولیدات ٤٠ساله دیده میشود .در حوزة ادبیات ،شعر ،رمان و نمایشنامهنویسی  ٢٥٦هزار عنوان کتاب در  ٤٠سال گذشته چاپ
شده است که  ١٤٥هزار عنوان آن چاپ اول است و این نشان میدهد کشور ایران همچنان کشور شعر ،داستان و قصه است .ملت ،با شعر زندهاند و با داستان
زندگی خود را به دیگران منتقل میکنند.
وی گفت :در حوزة کودک و نوجوان نیز  ١٧٥هزار عنوان کتاب چاپشده است و ما یکی از ظرفیتهای بزرگ حوزة نشر کودک و نوجوان هستیم .بخش
نشر خصوصی نیز در این  ٤٠سال فعالتر شده است؛ نشر خصوصی ما پرتکاپو است و این جریان در ایران رو به تزاید و تکامل است.
صالحی با اشاره به سرانة مطالعه در ایران افزود :برای ارتقای سرانة کتابخوانی در ایران،همه باید تالش کنیم .این تالش فقط مختص ناشران و وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی نیست .بلکه به همت دولت ،ملت و حاکمیت نیاز دارد .کتابخوانی در معرض تهدید رسانههای رقیب و پرهیاهو است و باید به این
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نکته توجه داشته باشیم.
وی تأکید کرد :برای ارتقای کتابخوانی در کشور عالوه بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ناشران ،به عزم جدی وزارتخانههای آموزشوپرورش آموزش
عالی ،سازمان صداوسیما ،رسانهها و  ...نیازمندیم.
صالحی با اشاره به خطر بحران کتابخوانی در کشور ادامه داد :خطر این بحران را نباید کمتر از بحران آب بدانیم .باید آن را درک کنیم و برایش کارگروه
تشکیل دهیم .در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است ،ولی به عزم ملی در این زمینه نیازمندیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقتصاد نشر اشاره کرد و گفت :اینکه در حال حاضر بخش خصوصی میداندار حوزة نشر است و اینکه رانت دولتی
کمتر میشود مایۀ مباهات است ،اما باید نشر خصوصی را جدیتر گرفت .باید اشتغال در عرصۀ فرهنگ و کتاب را جدی بگیریم ،همانطور که اشتغال در
کارخانههای اقتصادی مهم است ،باید در کارخانههای فرهنگی نیز مهم باشد و نباید فضای تولید فرهنگ را دست کم بگیریم ،فضایی که میتواند عاشقانه
باشد .اگر فضای اشتغال در کارخانهها معیشتی است ،فضای اشتغال در عرصه فرهنگ عاشقانه است و نباید آن را دست کم بگیریم .اشتغال فقط به معنای
حضور در کارخانههای اقتصادی نیست ،اشتغال در فضای فرهنگی کماهمیتتر از اشتغال در کارخانههای اقتصادی نیست.
صالحی در ادامه بر امنیت در حوزة نشر تأکید کرد و افزود :نشر هم در حوزة آزادی اندیشه و هم در حوزة امنیت عرضه و توزیع ،دچار اختالالتی است که
البته باید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از آزادی اندیشه و نقد حمایت کنیم و اجازه ندهیم جریان انسدادگرایی ،آزادی و امنیت را در حوزۀ نشر محدود
کند .این حمایت و حفاظت ،نیازمند کمکهای اجزای دولت و حاکمیت است.
وی با تأکید بر اهمیت امنیت عرضه و توزیع گفت :در کنار امنیت آزادی اندیشه ،نیاز به امنیت عرضه نیز داریم .همانطور که قاچاق کتاب بدتر از قاچاق
بنزین و ارز است .قاچاق بنزین به بخشی از اقتصاد ضربه میزند ،اما قاچاق کتاب اندیشه را غارت میکند و عشق به تألیف و نشر را از بین میبرد .باید امنیت
اقتصادی در حوزۀ نشر جدی گرفته شود .با همت نهادهای انتظامی ،قضایی ،حاکمیتی و فرهنگی ،این غارتگری را باید به حداقل برسانیم.
محسن جوادی :میراث جاویدان کتاب و شعر ایران را در حافظة تاریخی جهان ماندگار میکنیم

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،در آئین گشایش سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفت :تقارن روز نخست نمایشگاه
کتاب تهران با نیمۀ شعبان که یکی از اعیاد مسلمانان و بهخصوص شیعیان است را به فال نیک میگیریم تا ُپربارتر از سالهای قبل باشد و به جائی برسیم
که کل ایران از نمایشگاه کتاب دیدن کنند.
جوادی افزود :این نمایشگاه با چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی متقارن است و انشاءاهلل امسال بیش از  4میلیون بازدیدکننده داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد :ایران سرزمین کتاب و شعر است ،ما مردمان اهل کتاب و شعر هستیم ،معنای کتاب و شعر ،دانایی و عشق است.
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دکتر جوادی در پایان گفت :باید میراث جاویدان سرزمینمان را دوباره احیا کنیم و نام ایران با کتاب و شعر در حافظة تاریخی جهان ماندگار شود.
یحیی دهقانی :برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در مصالی امام خمینی (ره) خواست ناشران بود

معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران هم در این آئین گفت :برگزاری این نمایشگاه در مصالی امام خمینی (ره) ،بر اساس خواست ناشران و اهالی نشر
صورت گرفته است.
یحیی دهقانی افزود :اتفاقی که امسال در نمایشگاه افتاده ،این است که صنف ناشران متولی امر تبلیغات هم شده است.
دهقانی خاطرنشان کرد :جایگاه خوب برای نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،یکی از دغدغهها و آرزوهای حوزة نشر بود که دو دورة متناوب در شهر آفتاب
برگزار شد ،اما آنچه مورد انتظار بود برآورده نشد و امسال با اشتیاق خود ناشران و اهالی نشر ،به مصلی برگشتیم.
وی ادامه داد :در راستای رفع مشکالتی که برای ناشران ایجاد نگرانی و دغدغه کرده بود ،بندی به ضوابط ثبتنام اضافهشده و امسال  5عنوان به لیست
ناشرانی که میتوانند شرکت کنند نیز اضافه شد تا آن مشکالت رفع شود.
وی خاطرنشان کرد :نمایشگاه تهران در حال حاضر در قالب  16کمیته و بخش اجرا میشود که  7کمیته بر اساس سیاستهای واسپاری وزارت ارشاد به
صنف ،توسط ایشان اداره میشود.
والدان ووکسوساولیووچ :فرهنگسازی؛ هدف صربستان در نمایشگاه کتاب تهران
وزیر فرهنگ کشور صربستان در افتتاحیة سیویکمین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران اظهار کرد :افتخار ماست که کشور صربستان
میهمان ویژة این دوره از نمایشــگاه کتاب تهران است و ما از این
فرصت برای فرهنگسازی بهره میبریم.
والدان ووکسوساولیووچ ادامه داد :ما از کشوری دوست به اینجا
آمدهایم و باوجود تفاوتهای فرهنگی در خاک ایران ،احســاس
غریبگی نمیکنیم.
وی با اشاره به احترام عمیقی که برای میراث فرهنگی ایران قائل
است ،به معرفی بزرگان فرهنگ و ادب کشور صربستان پرداخت و
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گفت :این افراد اگرچه کمتر از بزرگانی چون فردوسی ،حافظ ،سعدی و رومی معروفاند ،اما در توسعة فرهنگ و ادب کشور صربستان نقشی اساسی داشتهاند.
وزیر فرهنگ صربستان در ادامه اظهار کرد :باید برای بقا و پیشرفت فرهنگ دیرینة خود تالش کنیم ،چراکه هر چیزی جز ارزشهای فرهنگی گذراست.
وی با اشاره به چالش فرهنگ و ارزشهای بومی در مواجهه با روند جهانیشدن گفت :این روند میخواهد جهان را متحدالشکل کند ،اما درک ما از فرهنگ
همچون موزاییکی است که همة س ّنتها و فرهنگهای مختلف آزادانه کنار هم قرار بگیرند .ما هم میخواهیم بخشی از فرهنگ جهانی باشیم ،اما درعینحال
خودمان باشیم و من مطمئنم ایران نیز چنین گرایشی دارد.
ووکسوساولیووچ اظهار کرد :اغلب ،موانع سیاسی مانع شناخت بهتر و بیشتر میشود ،نقش ما در این نمایشگاه ،فرهنگسازی است.
وی با اشاره به حضور ایران در نمایشگاه کتاب بلگراد در دو سال قبل گفت :غرفة ایران در این نمایشگاهۀ توجه زیادی جلب کرد و اکنون صربستان این
فرصت را دارد که فرهنگ و نشر خود را در ایران ارائه دهد.
این مقام عالیرتبه در پایان سخنرانی خود تصریح کرد :ما کشور بزرگی نیستیم ،اما به ارزشهای فرهنگی اهمیت زیادی میدهیم.
آمال حشانه :نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران پُلی برای ارتباطات فرهنگی
معاون وزیر فرهنگ تونس ،در مراسم افتتاحیه سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ضمن خیرمقدم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،اهلقلم
و دیگر حضار گفت :بیشک این ارتباط و حضور ،بیانگر سطح عالی روابط میان دو کشور ایران و تونس است و این حضور باعث پیشرفت روابط دو کشور و
پلی برای ارتباط فرهنگی است.
«آمال حشانه» خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :باعث خوشحالی است که ما در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران در کشوری با فرهنگ قوی
حضور داریم و این فرصت به کشور ما داده شد تا بتوانیم فرهنگ خودمان را درزمین ة کتاب و فناوری با مردم به اشتراک بگذاریم.
وی افزود :ما بهطور مستمر برای مشارکت فرهنگی کار میکنیم تا بتوانیم همکاریهای مثبتی به لحاظ ک ّمی و کیفی داشته باشیم .همچنین برای تبادل
تجارب فرهنگی درزمینة هنری ،نوآوری و مشارکت در حوزةمیراث فرهنگی آمادهایم و سعی میکنیم درزمینة موسیقی و سینما هم سهیم باشیم.
معاون وزیر فرهنگ تونس اظهار کرد :ما با حضورمان در نمایشگاه کتاب تهران ،سعی بر نشــاندادن چهرهای واقعی از تونس داریم و با آغوش باز از
فرهنگهای مختلف استقبال میکنیم و همچنین قوانین جمهوری اسالمی ایران را در تونس تدریس میکنیم ،چراکه این قوانین از ارزشها حمایت میکند.
وی با بیان اینکه ایران کشوری است که از تمامی فرهنگها استقبال میکند ،خاطرنشان کرد :ما در دولت تونس در حفظ و صیانت از میراث فرهنگی
تالش میکنیم و همچنین در سیاستگذاری دولت تونس تالش بر مطالعه داریم ،چون این موضوع حافظ میراث تمدنی ماست و ما قصد داریم دانشآموزان
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را در مقاطع دبستان و مهدکودکها برای مطالعه تشویق کنیم.
معاون وزیر فرهنگ تونس در پایان با اشاره به اینکه بودجههای خاصی هم برای برپایی کتابخانهها داریم یادآور شد :پروژة بعدی ما ،برپایی شهری فرهنگی
است که از تمامی اصحاب فنون و ادب استقبال بهعمل میآید و این مکان به قطب اصحاب هنر و البته پایتخت فرهنگی تونس تبدیل میشود.
معرفی ناشران برگزیده سال
بهمنظور تشویق و ترغیب ناشران تأثیرگذار در ارتقاء سطح و توسعۀ نشر حرفهای ،ایجاد خالقیت ،الگوسازی برای انتشار آثار ارزشمند فرهنگی و همچنین
مشارکت در اعتالی سطح فرهنگ عمومی جامعه و بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی ،ناشران برتر سال  1396از سوی دبیرخانه انتخاب ناشر برتر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انتخاب و اعالم شدند.
ناشران واجد شرایط طبق فراخوان اعالمی و طبق آییننامه ناشر نمونه سال  96و معیارهای اعالمشده ،نسبت به ارائه مدارک و مستندات خود اقدام کردند
و بر اساس امتیازهای دادهشده توسط هیئتداوران انتخاب و در مراسم افتتاحیۀ سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب معرفی شدند.
معیارهای ارزیابی ناشران نمونه سال :96

تعداد عنوانهای تألیف با در نظرگرفتن تعداد صفحات و قطع کتاب (هر تألیف حداکثر  2امتیاز) ،تعداد عنوانهای ترجمه با لحاظ تعداد صفحات و قطع
کتاب (هر عنوان حداکثر یک امتیاز) ،تعداد عنوانهایی که ناشر حق نشر آن را بر اساس قرارداد معتبر به یکی از ناشران خارجی واگذار کرده است (هر عنوان
حداکثر  15امتیاز) ،تناسب کتابهای ناشر با نیازهای علمی و فرهنگی جامعه ،کیفیت ارائه آثار از حیث ویرایش فنی و ویراستاری ،حروفچینی ،صفحهآرایی،
گرافیک ،کیفیت تولید ،برگزیدگان جایزه جالل آل احمد یا پروین (هر عنوان حداکثر  20امتیاز) ،تعداد کتابهایی که در جشنوارههای معتبر داخلی (اعم از
دولتی و غیردولتی) جایزه گرفتهاند (هر عنوان حداکثر  5امتیاز) ،نوآوری و ابتکارات مرتبط با ترویج ،توزیع و توسعۀ نشر کشور (اعم از سایت ،نشریه ،نقد کتاب،
رونمایی و حضور در بازارهای جهانی) ،پاسداری از زبان فارسی و توجه به ویرایش ادبی بهخصوص در آثار ترجمه ،انتشار کتابهای تألیفی ارزشمند نفیس با
رویکرد فرهنگ و هنر ایرانی -اسالمی ،انتشار کتابهای تألیفی مرجع در حوزههای گوناگون ،بهرهمندی از گروههای کارشناسی و یا هیئتعلمی (بهتناسب
موضوع فعالیت ناشر) ،فعالیت تخصصی مؤثر در یک یا چند حوزۀ موضوعی مشخص ،انتشار آثار علمی به زبان ساده برای گسترش دانش عمومی ،برپایی غرفه
در نمایشگاههای معتبر خارجی و مورد تأیید معاونت امور فرهنگی باهدف ترویج ارزشهای ایرانی  -اسالمی و حضور در بازارهای جهانی با هزینه مشخص.
حوزه کودک و نوجوان:

الف :هماهنگی محتوا با تصویر با توجه به موضوع ،مخاطب و فن؛
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ب :نگاه به اصالت فرهنگی و هنر ایرانی -اسالمی.
بزرگساالن:
الف :طراحی روی جلد کتابها؛
ب :سایر معیارها ،به انتخاب هیئتداوران.
در این مراسم ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از ناشران برگزیده
سال  ۹۶در بخشهای مختلف تجلیل به عمل آورد.
فهرست  13ناشر برگزیدة سال  ۹۶که بعد از قرائت بیانیة هیئتداوران
در این بخش معرفی و تجلیل شدند ،به شرح زیر است:
بخش ناشران خصوصی بزرگسال تهران:

نشر «سفیر اردهال » و نشر « نی» بهصورت مشترک (نامزدها :انتشارات نی ،مجد ،سفیر اردهال ،تیمورزادگان ،خرسندی و سایان).
بخش ناشران خصوصی بزرگسال شهرستان:

نشر «کتابستان معرفت» و «شهید کاظمی» (نامزدها :فرهنگ ایلیا ،کتابستان معرفت ،شهید کاظمی و نوید شیراز).
بخش ناشران خصوصی کودک و نوجوان تهران:

نشر «قدیانی » و نشر «افق» بهصورت مشترک و نشر «فنی ایران» شایستة تقدیر (نامزدها :انتشارات قدیانی ،فاطمی ،افق ،پیدایش و انتشارت فنی ایران).
بخش ناشران خصوصی کودک و نوجوان شهرستان:

نشر «براق» (نامزدها :انتشارت جمال ،براق و سایهگستر).
بخش غیرخصوصی بزرگسال:

انتشارات «سوره مهر» (نامزدها :سوره مهر ،سمت ،جامعهالمصطفی ،سازمان انتشاراتی جهاد دانشگاهی ،انتشارات امیرکبیر و انتشارات علمی فرهنگی).
بخش غیرخصوصی کودک و نوجوان:

انتشارات «مدرسه» (نامزدها :انتشارت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،انتشارت مدرسه ،انتشارت علمی فرهنگی و به نشر).
همچنین هیئتداوران با توجه به معیارهای مندرج در جدول ماده  5آییننامة ناشر نمونه سال و با عنایت به مفاد تبصرههای  2 ،1و  3این بخش ،ناشران
ت تخصصی مؤثر در یک یا چند
نوپای زیر را که دارای بهترین عملکرد از حیث کیفیت ارائه آثار ،انتخاب موضوع ،انتشار کتابهای ارزشمند و نوآورانه ،فعالی 
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موضوع مشخص متناسب با نیازهای علمی و فرهنگی جامعه بودهاند؛ بهعنوان ناشر برگزیده بخش جنبی معرفی کرد.
بر اساس نظر هیئتداوران ،انتشارات شهرستان ادب ،انتشارات کتاب جمکران و انتشارات کتابک بهعنوان ناشر برتر در بخش جنبی معرفی شدند.

در روز نخست فعالیت نمایشگاه؛ مردم نمایشگاه کتاب را غافلگیر کردند
تنها دقایقی پس از گشوده شدن درهای ورودی مصالی امام خمینی (ره) ،محل برگزاری سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،حضور دور از
انتظار مردم در این مجموعه ،ناشران و مسئوالن نمایشگاه را غافلگیر کرد.
پس از ماهها تالش که از سوی حدود  ۸۰دستگاه مختلف در بخشهای مختلف اعم از دولتی ،عمومی و خصوصی برای برپایی سیویکمین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران صورت گرفته بود ،انتظار یکسالۀ اهالی نشر و همچنین عالقهمندان به کتاب و کتابخوانی برای آغاز این نمایشگاه ،سرانجام به
پایان رسید و فعالیت این رویداد بزرگ حوالی ساعت  ۱۰صبح روز چهارشنبه  ۱۲با گشوده شدن درهای مجموعه مصالی امام خمینی (ره) پایتخت به روی
مردم اردیبهشت آغاز شد.
شاید نکتهای که از همان دقایق اولیه بیشتر از همه توجه ناشران و غرفه داران را به خود جلب کرد ،حضور چشمگیر و تقریباً غیرقابل انتظار مردم در نمایشگاه
بود؛ تقریب ًا از حوالی ساعت  ۱۰موج جمعیت از نقاط مختلف شهر برای اینکه خود را به محل برگزاری نمایشگاه کتاب برسانند و از طریق مبادی ورودی مصال،
راهی بخشهای مختلف نمایشگاه شوند ،به این نقطه از پایتخت سرازیر شد.
بازدید چشمگیر

این اتفاق که میتوان گفت یک دلیل اصلی آن تعطیلی روز چهارشنبه به مناسبت اعیاد نیمه شعبان بود ،تقریب ًا همه دستاندرکاران نمایشگاه کتاب تهران
اعم از عوامل اجرایی و همچنین غرفهداران را غافلگیر کرد؛ آن هم در ساعاتی که بههرحال مصال هنوز آنچنانکه بایدوشاید ،رنگ و بوی میزبانی از یک
نمایشگاه کام ً
ال آماده را به خود نگرفته بود و در بخشهایی از نمایشگاه ،غرفهداران سرگرم غرفهآرایی برای میزبانی شایسته از یاران اصلی یار مهربان بودند.
با اینکه سازوکار مشخصی برای اعالم دقیق میزان بازدیدکنندگان از نمایشگاه وجود ندارد ،اما برآوردهای تخمینی و گزارشهای جمعیتشماری ،از
حضور چند ده هزار نفر در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در روز نخست فعالیت آن ،حکایت دارد.
اگرچه ازدحام خودروها در مبادی ورودی مصال مشکالت کوچکی را برای حضور مردم در جشن کتاب تهران به وجود آورد ،اما با همکاری عوامل اجرایی
نمایشگاه و البته با محوریت پلیس راهور ،این مشکالت ریز و پراکنده ،به تدریج جای خود را به شور و نشاط فرهنگی در مصال داد.
روالی که چند سالی است مردم در مواجهه با نمایشگاه کتاب دنبال میکنند ،امسال هم در روز نخست نمود داشت؛ به این ترتیب که بخش قابلتوجهی
از بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب در این سالها ،روز نخست حضورشان را در نمایشگاه تنها به آشنایی با فضای کلی حاکم بر این رویداد و همچنین محل
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قرار گرفتن بخشهای مختلف و ناشران آنها ،اختصاص میدهند تا بتوانند در روزهای آینده با آشنایی بیشتر و اطالعات دقیقتری که از نشانی غرفههای
ناشران مورد عالقۀ خود کسب کردهاند ،سهلتر به آنجا بروند.
البته دریافت فهرست کتابهای ناشران در نمایشگاه ،گرفتن کاتالوگ و بروشور مربوط به برنامهها و نشستهای تخصصی در بخشهای مختلف و زمان و
مکان حضور نویسندگان و مترجمان در نمایشگاه ،از کارهای دیگری بود که بیشتر بازدیدکنندگان ترجیح دادند در روز اول حضورشان در نمایشگاه انجام دهند.
افتتاح غرفه میهمان ویژه امسال و پارسال

در کنار حضور قابلتوجه بازدیدکنندگان ،البته نمایشگاه در روز نخست فعالیت خود ،شاهد چندین اتفاق مهم دیگر نیز بود؛ حوالی ظهرروز چهارشنبه و
در محل بالکن شبستان در مصالی امام خمینی (ره) ،غرفۀ جمهوری
صربستان که میهمان ویژه سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
بود ،طی مراسمی با حضور مسئوالن بلندپایۀ فرهنگی دو کشور ازجمله
وزیر فرهنگ این کشور و رئیس نمایشگاه امسال کتاب ،گشایش یافت.
ساعاتی بعد و کمی آن طرف تر ،غرفۀ ایتالیا هم که سال گذشته این
عنوان (میهمان ویژه) را در اختیار داشت ،طی مراسمی با حضور رئیس و
قائممقام نمایشگاه کتاب تهران و همچنین مشاور ارشد رئیس جمهور
ایتالیا ،افتتاح شد.
تونس نیز که بهعنوان شهر میهمان ویژه در این دوره از نمایشگاه کتاب
تهران شرکت کرده است ،شاهد برگزاری آئین افتتاحیه غرفه خود با حضور
معاون وزیر فرهنگ این کشور و مقامات ارشد نمایشگاه کتاب تهران بود.
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شورای سیاستگذاری نمایشگاه

پیچیدگي اجرايي نمايشـگاه بينالمللي کتاب تهران و ضرورت توجه به همۀ جوانب کار ،ايجاب ميکرد با بهرهگيري از پشتوانههاي علمي و تجربههاي
اجرايي ،سياستهاي کالن نمايشگاه کتاب بهدقت تدوين شود .ازاينرو ،معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي پس از برگزاري سیامین
نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران ،اعضاي شوراي سیاستگذاری نمايشگاه سیویکم را معرفي کرد.
اعضای شورای سیاستگذاری
اعضاي اين شورا بهگونهاي انتخاب شده بودند که نمايندگان سليقهها و ديدگاههاي مختلف و حلقههاي مختلف نشر در آن حضور داشته باشند .ازاينرو
نمايندگان ناشران ،تعدادي از صاحبنظران و دستاندرکاران حوزة نشر و برخي از مديران اجرايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،به عنوان اعضای شوراي
سیاستگذاری نمايشگاه معرفی شدند.
اعضاي شوراي سیاستگذاری را ميتوان به سه گروه عمده تقسيمبندي کرد:
گروه اول :نمايندگان تشکلهاي نشر :محمود آموزگار (از اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران) ،مهدي اسماعيليراد (از اتحاديه ناشران آشنا) و محمد
حمزهزاده (از مجمع ناشران انقالب اسالمي)؛
گروه دوم :مديران و صاحبنظران فرهنگي :اين افراد به جهت اعتبار فرهنگي و تجربههاي مفيدشان در حوزههاي فرهنگ به اين شورا دعوت شدند.
علياکبر اشعري (دارای سوابق و تجارب در حوزه کتاب و حضور در باغ کتاب) ،فریدون عموزاده خلیلی (نویسنده و رئیس انجمن نویسندگان کودک و
نوجوان) ،مهدي فيروزان (به اعتبار حضور در شهر کتاب) و رضا اميرخاني (نويسنده و پديدآورندة معاصر) ،مرتضي کاظمي (مشاور اقتصادي وزير) و دکتر
سيدمحمد بهشتي (به اعتبار تجربههاي فرهنگي و هنري)؛
گروه سوم :مديران فرهنگي و اجرايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي :دکتر سيد اميرمسعود شهرامنيا (مديرعامل مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی
ایران و مجري نمايشگاه کتاب) ،دکتر محمد سلگي و در ادامه دکتر محمدجواد مرادینیا (مديرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخواني) ،علياصغر سيدآبادي
(مديرکل دفتر مطالعات و برنامهريزي فرهنگي) و آقاي همايون اميرزاده (مشاور اجرايي معاونت امور فرهنگی).
یادآور میشود رياست شوراي سیاستگذاری را دکتر محسن جوادی معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي برعهده داشت.
فعاليتهاي شوراي سیاستگذاری
با هدف برنامهریزی ،سیاستگذاری و هماهنگ کردن فعالیتهای مرتبط با سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،در پنجم آذرماه 1396
اعضای شورای سیاستگذاری این رویداد فرهنگی از سوی دکتر سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی منصوب شدند.
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در متن احکام سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خطاب به اعضای شورای سیاستگذاری سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران چنین آمده بود:
«عبور از سه دهه تالش و مجاهدت برپایی باشکوه ،مستمر و منظم نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران بهعنوان بزرگترین رخداد فرهنگی ایران ،موجب
شکرگزاری به درگاه خداوند متعال و قدردانی از تمامی دستاندرکاران گذشته و حال این فعالیت ارزشمند ،در حوزه نشر کشور است.اکنونکه با اعتماد راسخ به
ظرفیتها و تکالیف قانونی بهویژه اجرای اصل  ٤٤قانون اساسی و در سایة وفاق و همدلی تشکلهای حوزة کتاب ،امور اجرایی این وظیفه سترگ فرهنگی به بخش
خصوصی سپردهشده و فرآیند واسپاری آن به تکامل رسیده است ،نظر به اهمیت برنامهریزی مطلوب در این زمینه ،با توجه به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی،
بهموجب این ابالغ بهعنوان «عضو شورای سیاستگذاری سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران» منصوب میشوید.
امید است با استفاده حداکثری از تجارب موجود ،در توسعه و ارتقای روزافزون فرهنگ کتاب و کتابخوانی موفق و در انجام این وظیفه مهم مؤید باشید».
مصوبات شورای سیاستگذاری
مهمترين تصميمهاي شوراي سیاستگذاری نمايشگاه سیویکم ،به شرح زیر است:
مصوبات جلسه اول
اولین جلسه شورای سیاستگذاری در تاریخ  96/9/8با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار و اهم مصوبات این جلسه به شرح زیر تعیین شد:
 .1زمان برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران  12تا  22اردیبهشت  97و زمان افتتاحیه نیز صبح روز  11اردیبهشت تعیین گردید.
 .2میهمان ویژه سه سال آینده تعیین شد .صربستان برای سال  ،2018چین برای سال  2019و ژاپن برای سال  2020میهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران خواهند بود.
 .3آقای امیرزاده بهعنوان سخنگوی شورای سیاستگذاری انتخاب شدند.
مصوبات جلسه دوم
دومین جلسه شورای سیاستگذاری در تاریخ  96/9/22با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران و جمعی از
مدیران شهرداری برگزار و مقرر شد شهرداری تهران ظرف مدت ده روز نظر خود را در خصوص شروع ساختوساز سالنهای جدید در شهر آفتاب به شورای
سیاستگذاری سیویکمین نمایشگاه کتاب تهران اعالم کند.
مصوبات جلسه سوم
سومین جلسه در تاریخ  96/10/20برگزار شد و با توجه به عدم آمادگی شهرداری برای رفع نواقص شهر آفتاب و درخواست نمایندگان صنف نشر مبنی بر
انتقال نمایشگاه کتاب به مصال ،با در نظرگرفتن فضای مسقف بیشتر و شرایط مساعد و همچنین اعالم آمادگی مصال ،مصوب گردید سیویکمین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران در مصال برگزار شود.
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مصوبات جلسه چهارم
جلسه چهارم در تاریخ  96/11/11برگزار و تصمیمات زیر گرفته شد:
 .1بهمنظور تسریع در فرآیند تصمیمگیری شورای برنامهریزی و اجرایی صنف نشر ،مقرر شد کمیته منتخب شورای سیاستگذاری متشکل از آقایان
علیاکبر اشعری ،مهدی فیروزان و فریدون عموزاده خلیلی در مواردی که شورای برنامهریزی و اجرایی صنف به نتیجه نرسید ،نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام
نماید .بدیهی است تصمیم کمیته مذکور قطعی و الزماالجراست.
 .2شهر کراکوف بهعنوان شهر میهمان نمایشگاه تعیین شد.
مصوبات جلسه پنجم
جلسه پنجم در تاریخ  96/12/9برگزار و مصوبات آن به شرح زیر تعیین شد:
 .1مبنای ثبت نام برای ناشران در بخش بزرگسال  40عنوان کتاب و در بخش کودک و نوجوان  45عنوان کتاب طی سه سال گذشته تعیین گردید.
 .2سقف متراژ غرفه در فضای مسقف و غیرمسقف به شرح زیر تعیین گردید:
الف .در فضای مسقف بخش عمومی و دانشگاهی  100مترمربع و بخش کودک و آموزشی  250مترمربع
ب .در فضای غیرمسقف (چادر)  350مترمربع
 .3اجارهبهای غرفه برای بخش خصوصی و غیرخصوصی به شرح زیر تعیین گردید:
الف .بخش خصوصی
ردیف

شرح

قیمت هر مترمربع(ریال)

1

تا  9مترمربع به ازای هر مترمربع

400.000

از  10مترمربع تا  24مترمربع به ازای هر مترمربع

600.000

از  25مترمربع تا  48مترمربع به ازای هر مترمربع

950.000

از  49مترمربع تا  100مترمربع به ازای هر مترمربع

1.350.000

از  101مترمربع تا  200مترمربع به ازای هر مترمربع

1.750.000

از  201مترمربع به باال به ازای هر مترمربع

2.250.000

2
3
4

5

6
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ب .بخش غیرخصوصی
ردیف

شرح

قیمت هر مترمربع(ریال)

1

تا  9مترمربع به ازای هر مترمربع

750.000

2

از  10مترمربع تا  24مترمربع به ازای هر مترمربع

1.050.00

3

از  25مترمربع تا  48مترمربع به ازای هر مترمربع

1.550.000

4

از  49مترمربع تا  100مترمربع به ازای هر مترمربع

1.850.000

5

از  101مترمربع تا  200مترمربع به ازای هر مترمربع

2.500.000

6

از  201مترمربع به باال به ازای هر مترمربع

3.100.000

 . 4آییننامه مقررات و ضوابط حضور و ثبتنام در بخش بینالملل و آییننامه هیئت رسیدگی به تخلفات به شرح متن مصوب کارگروه بررسی و تدوین
مقررات ،مورد تصویب قرار گرفت.
 .5شورای سیاستگذاری با تفویض نهایی تدوین و اصالح مقررات و شیوهنامههای مورد عمل ،در کارگروه بررسی و تدوین مقررات موافقت کرد.
 .6مقرر شد اجارهبهای غرفه در چادر اضافه نشود و اجارهبهای آن همانند سال قبل دریافتشود.
 .7مقرر گردید آقای حافظی بهعنوان نماینده شورای سیاستگذاری در کمیسیون معامالت حضورداشته باشند.
 .8شهر تونس بهجای شهر کراکوف بهعنوان شهر میهمان انتخاب شد.
مصوبات جلسه ششم
جلسه ششم در تاریخ  97/1/22برگزار شد و اهم مصوبات آن به شرح زیر بود:
 .1شعار " نه به کتاب نخواندن" برای این دوره از نمایشگاه مصوب شد.
 .2مقرر شد تأیید نهایی پوستر منتخب نمایشگاه توسط آقای دکتر بهشتی انجام شود.
 .3مقرر شد تصمیمگیری در خصوص پوسترهای غیررسمی با نظر آقای عموزاده خلیلی و آقای غریبپور انجام شود.
 .4دستورالعمل مشارکت در یارانه بن خرید کتاب ،به شرح زیر مصوب شد:
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ردیف

استفادهکننده

سقف بن

سهم مشارکت معاونت سهم دارندۀ بن

1

دانشجویان و طالب

 1.000.000ریال

 40درصد

 60درصد

2

اساتید و اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و حوزهها

 2.500.000ریال

 30درصد

 70درصد

اهلقلم

 2.500.000ریال

 100درصد

-

3

4

5
6
7

دانشگاهها ،حوزههای علمیه ،مراکز علمی و پژوهشی و کتابخانهها  1.000.000.000ریال

 25درصد نسبت به مبلغ آورده تا سقف مذکور

نخبگان و اصحاب فرهنگ و هنر با تأیید اداره کل فرهنگ  10.000.000ریال
و ارشاد اسالمی استانها و مؤسسه خانه کتاب
مراکز فرهنگی و هنری مؤسسات و انجمنهای فرهنگی و هنری 200.000.000 ،ریال
کانونهای فرهنگی و هنری مساجد ،مؤسسات قرآنی ،پایگاههای
مقاومت بسیج و...
سایر مراکز شامل وزارتخانه ها ،نهادها ،سازمانها ،شرکتها  500.000.000ریال
و مؤسسات خصوصی

 20درصد نسبت به مبلغ آورده تا سقف مذکور
 10درصد نسبت به مبلغ آورده تا سقف مذکور

 5درصد نسبت به مبلغ آورده تا سقف مذکور

تبرصه :سهم مشارکت معاونت امور فرهنگی در خصوص گروههای هدف موضوع
 4تا  7با نظر و موافقت معاون امور فرهنگی تا  15درصد قابلافزایش خواهد بود.
 .5مقرر شد آقایان امیرزاده و شهرام نیا ،راهاندازی طرح خیرین کتاب در
نمایشگاه کتاب و امکان اجرای آن را بررسی نمایند.
 .6مقرر شد برای همه قراردادها ،کارگروه نظارتی مربوط در تمامی مراحل
کار نظارت کند.
 .7مقرر شد هیئت رسیدگی به تخلفات ،عالوه بر رسیدگی به تخلفات احتمالی
ناشران با رعایت چهارچوبهای قانونی ،به خطاها و تخلفات احتمالی کارکنان و مجموعههای وابسته به ارشاد ،مؤسسه و تشکلهای نشر رسیدگی کند.
 .8مقرر شد بورسیه نمایشگاه کتاب تهران با کارگروهی که سازوکار آن مشخصشده ،ادامه یابد.
 .9مقرر شد فضایی برای ناشران نشر الکترونیک در نظر گرفته شود.
62

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

                      2شورای برنامهریزی (ستاد برگزاری) نمایشگاه
بر اساس ماده  10آییننامة برگزاري نمايشگاه بینالمللي کتاب تهران ،مهمترين وظايف شوراي برنامهريزي نمايشگاه عبارت است از:
الف .بررسي و تصويب طرحها و برنامههای عملياتي؛
ب .هماهنگي و بررسي نحوه اجرايي سیاستهای ابالغشده از سوي شوراي سیاستگذاری؛
ج .بررسي پيشنهادها و روشهای اجرايي فعاليتهاي ويژه نمايشگاه؛
د .ارائه پيشنهاد براي اصالح امور نمايشگاههاي آتي؛
هـ .حسن نظارت بر روند اجراي فعاليتهاي نمايشگاه؛
و .بررسي کاستیها ،نواقص و مشکالت جاري بخشهای مختلف نمايشگاه.
در اين دوره از نمايشگاه ،عالوه بر رئیس و قائممقام نمایشگاه و معاون اجرایی ،مجموعة مدیران کمیتهها و بخشهای اجرایی نمایشگاه و اعضای شورای
نظارت و ارزیابی ،نماینده شورای برنامهریزی و اجرایی صنف نشر و مشاور اجرایی رئیس نمایشگاه در ترکیب شوراي برنامهريزي حضور داشتند و طي جلسات
متعدد مجموعه فعاليتهاي نمايشگاه موردبررسي و تصويب قرار گرفت.
اعضاي شوراي برنامهريزي سیویکمین نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران عبارت بودند از آقايان:
سيداميرمسعود شهرامنيا (قائممقام نمایشگاه و رئيس شوراي نظارت و ارزيابي) ،یحیی دهقانی (معاون اجرايي) ،همايون اميرزاده (رئیس هیئت رسیدگی
به تخلفات و عضو شورای نظارت و ارزیابی) ،نیکنام حسینیپور (رئیس هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات و عضو شورای نظارت و ارزیابی) ،محمدجواد
مرادینیا (عضو شورای نظارت و ارزیابی و رئیس کارگروه نظارت بر نشر داخلی) ،علی فریدونی (عضو شورای نظارت و ارزیابی و رئیس کارگروه نظارت بر
نشر بینالملل) ،محمد خلج (عضو شورای نظارت و ارزیابی و رئیس کارگروه نظارت اجرایی و مالی) ،هومان حسنپور (کمیتة ناشران داخلي) ،داريوش رضواني
(کمیته تشريفات) ،حسين صفري (کمیتة اجرايي-رفاهي) ،داریوش نویدگویی (کمیتة فعاليتهاي فرهنگي) ،غالمرضا نوعی (کمیته امور بینالملل) ،داوود
موسایی (کمیتة ناشران خارجی) ،مهدي سهلآبادي (کمیتة حراست) ،محسن نصراهلل (کمیتة پشتيباني) ،مصطفي وکيل قاهاني (کمیتة مالي) ،رجبعلی
ساالریان (کمیتة روابط عمومي) ،محمدمهدی داوودیپور (کمیته تبليغات و بازرگانی) ،علياکبر تورانيان (کمیتة اطالعرساني) ،مهدي اسماعيليراد (مشاور
رئیس نمایشگاه در امور اجرایی) ،سيدمحمد طباطبائي (بخش ستاد خبري و رسانهای) ،فتحاهلل فروغی (دبیر شورای برنامهریزی و اجرایی صنف نشر) ،محسن
عموشاهي (دبير ستاد برگزاری نمایشگاه و رئیس کارگروه نظارت بر فعالیتهای فرهنگی و جنبی) و مراد خزایی (مدیر بخش سایت و فضای مجازی).
63

 #نه_به_کتاب_نخواندن

اهداف شوراي برنامهریزی براي برگزاري اين دوره از نمايشگاه:
سامان دادن و بهروزرسانی مجموعه ضوابط و مقررات
نمايشگاه و تدوين ضوابط در موارد موردنياز؛
بررسي و تصويب طرحها و برنامههای عملياتي کمیتهها
و بخشهای اجرایی نمایشگاه؛
اتخاذ حداکثر تدابير ممکن براي افزايش جمعيت
بازديدکننده ،پيشبيني تسهيالت رفاهي بيشتر براي بازديدکنندگان
و تقويت حضور خانوادهها در نمايشگاه؛
تأکيد بر اجراي مجموعه سياستها و راهبردهاي
اجرايي مصوب شوراي سیاستگذاری نمايشگاه؛
چابکسازي ساختار کمیتهها و بخشها و رعايت انضباط مالي و حداکثر صرفهجويي در هزينهها؛
بهرهگيــري حداکثـري از مشارکت و همکاري دستگاههاي همکار ازجمله شهرداري تهران؛
ايجاد فضاي آرام و مناسب براي حضور حداکثري ناشران در نمايشگاه بهمنظور رونقبخشي به چرخه اقتصاد نشر؛
تقويت فعاليتها و فضاهاي فرهنگي و ارزشي نمايشگاه.
موارد زير در خصوص عملکرد اين شورا قابلتوجه است:
تشکيل  4نشست عمومي که مصوبات اين نشستها به کمیتهها و بخشهاي ذيربط ابالغ شده است؛
تشکيل «کارگروه بررسي برنامهها» و برگزاري  8نشست تخصصي بهمنظور نهايي کردن و بررسي برنامههاي اجرايي کمیتههای نمایشگاه؛
تشکيل «کارگروه تدوين ،تنقيح و بازبيني مقررات» و برگزاري  14نشست تخصصي که ماحصل آن بازبيني و اصالح دستورالعملهاي موجود
و تدوین برخی مقررات موردنیاز بوده است.
شورای سیاستگذاری نمایشگاه ،طی مصوبهای اختیارات خود در خصوص تصویب نهایی مقررات موردنیاز نمایشگاه را به این کارگروه تفویض کرد.
یادآور میشود دو کارگروه یادشده با ترکیبی از نمایندگان معاونت امور فرهنگی (آقایان همایون امیرزاده ،نیکنام حسینیپور و احمد کمالینژاد) ،مؤسسه
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نمایشگاههای فرهنگی ایران (آقایان امیرمسعود شهرامنیا ،حسین صفری و محسن عموشاهی) و شورای برنامهریزی و اجرایی صنف نشر (آقای یحیی
دهقانی بهعنوان معاون اجرایی و آقایان مهدی اسماعیلیراد ،برزو سریزدی و شهروز گهواره در بخش «کارگروه تدوین مقررات» و آقایان فتحاهلل فروغی،
محمدرضا حاتمی و محمد یراقچی در «بخش کارگروه بررسی طرحها و برنامهها») به نمایندگی از شورای برنامهریزی ،وظیفة تدوین و بازنگری در مقررات
و شیوهنامههای موردنیاز و بررسی طرحها و برنامههای عملیاتی قسمتهای مختلف نمایشگاه را برعهده داشته است.

                       3کمیسیون معامالت

اعضای کمیسیون معامالت سیویکمین نمایشگاه کتاب تهران شامل  10عضو (ترکیبی از اعضای هیئتمدیره مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران،
تشکلهای نشر و نمایندگان وزارت ارشاد اسالمی) به شرح زیر بودند:
ردیف

نام و نامخانوادگی

سمت

توضیحات

1

امیرمسعود شهرامنیا

قائممقام نمایشگاه و مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره مؤسسه

رئیس کمیسیون معامالت

2

یحیی دهقانی

معاون اجرایی نمایشگاه

عضو کمیسیون معامالت

3

همایون امیرزاده

عضو هیئتمدیره مؤسسه و مشاور معاونت امور فرهنگی

عضو کمیسیون معامالت

4

حسین سیفی

عضو هیئتمدیره مؤسسه و مدیرکل پشتیبانی وزارتخانه

عضو کمیسیون معامالت

5

محمود آموزگار

نماینده تشکلهای نشر و عضو هیئتمدیره و هیئت امناء مؤسسه

عضو کمیسیون معامالت

6

مصطفی وکیل قاهانی

مدیر امور مالی موسسه و مدیر کمیته امور مالی

عضو کمیسیون معامالت

7

عبدالعظیم فریدون

نماینده تشکلهای نشر

عضو کمیسیون معامالت

8

مهدی اسماعیلیراد

نماینده تشکلهای نشر و عضو هیئت امناء مؤسسه

عضو کمیسیون معامالت

9

هومان حسنپور

نماینده تشکلهای نشر

عضو کمیسیون معامالت

10

مهدی حافظی

نماینده مالی معاونت امور فرهنگی

عضو کمیسیون معامالت

11

هادی بقراطپور

مسئول دفتر حقوقی موسسه

دبیر کمیسیون معامالت
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پیرو برگزاری مناقصه عمومی طبق آگهی چاپشده در روزنامه کثیراالنتشار (روزنامه اطالعات) در تاریخهای  96/11/30و  96/12/2در خصوص
انتخاب پیمانکاران واجد شرایط ،کمیسیون معامالت فعالیت خود را شروع کرد .اعضای کمیسیون معامالت در طول برگزاری جلسات کمیسیون به کلیه
امور مالی و قراردادهای نمایشگاه و کلیه فعالیتهای جاری نمایشگاه رسیدگی و با بررسی نهایی ،آنها را مصوب نمودند؛
اولین جلسه کمیسیون  96/12/15و آخرین نشست این کمیسیون مورخ  97/2/18تشکیل گردید؛
دومین جلسه کمیسیون  96/12/17بهمنظور بازگشایی پاکتهای مناقصه و بررسی اسناد مناقصه تشکیل شد و از تاریخ  96/12/15الی 97/2/18
جلسات مکرر کمیسیون تشکیل گردید؛
در مجموع تعداد  19جلسه کمیسیون معامالت تشکیل شد؛
تعداد ساعات جلسات کمیسیون معامالت  80ساعت کاری (با میانگین  4ساعت هر جلسه) بود؛
تعداد مصوبات جلسات کمیسیون معامالت  60مصوبه و تعداد کل قراردادهای منعقده  20قرارداد بوده است.

                      4کمیته  ناشران داخلی

مدیر کمیته :هومان حسنپور

معاونان کمیته :سیدرفیع احمد جواهری -ارشد عیناللهی
آغاز فعالیت کمیته :بهمن 1396

این کمیته ،با هدف ایجاد بستر مناسب برای حضور ناشران داخلی در  4گروه «ناشران عمومی ،کودک و نوجوان ،آموزشی و دانشگاهی» تشکیلشده
است .کمیته ناشران داخلی سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،با همکاری چهار زیرمجموعه مجری متشکل از اتحادیه تعاونی ناشران ایران
(بخش ناشران عمومی) ،انجمنهای فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان (بخش کودک و نوجوان) ،انجمن فرهنگی آموزشی (بخش ناشران آموزشی)
و انجمن فرهنگی دانشگاهی (بخش ناشران دانشگاهی) فعالیت کرد.
مهمترین فعالیتها و برنامههای اجرایی
با توجه به اهميت اين رويداد فرهنگي ،تالش مسئولين امر ،همواره برگزاري هر چهبهتر اين نمايشگاه نسبت به سالهاي پيش با وجود مشكالت و کاستیهای
موجود بوده است .در اين راستا ،با تشكيل شورای برنامهریزی و اجرایی صنف نشر ،نخستین جلسات مربوط این دوره از نمایشگاه از  30بهمنماه سال  1396برگزار شد.
کمیته ناشران داخلی بعد از صدور احکام توسط ریاست نمایشگاه آغاز به کار کرد .اولین مرحله ،فعالشدن دبیرخانه مستقر در محل اتحادیه ناشران و
کتابفروشان تهران بود .پسازآن ،جلسات متعددی برای طراحی ساختار ،تکمیل و بررسی کارکنان و وسایل موردنیاز تشکیل شد.
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پس از طی مراحل فوق ،کمیته بهصورت فشرده و با تشکیل جلسات متعدد ،شیوهنامه و مقررات نمایشگاه را بررسی کرد و پیشنهادهایی را آماده نمود.
همزمان ،دبیرخانه کمیته از چهار تشکل مجری بخشهای عمومی ،دانشگاهی ،کودک و نوجوان و آموزشی درخواست کرد نمایندگان خود را برای شرکت
در جلسه مشترک کمیته با بخشها در مورد بررسی آئیننامهها و ضوابط معرفی نمایند.
بعد از معرفی نمایندگان بخشهای چهارگانه ،جلسهای با حضور مدیر و معاونین کمیته و نمایندگان بخشها برگزار شد تا پیشنهادهای کمیته و بخشها
با هم هماهنگ شود و حداکثر استفاده از خرد جمعی صورت پذیرد .بدین ترتیب در تاریخ ششم اسفندماه  ،96اصالحات موردتوافق توسط اعضای جلسه
مصوب و به پیوست نامهای برای شورای برنامهریزی صنف و قائممقام محترم نمایشگاه جهت طرح در کارگروه بررسی و تدوین مقررات ارسال گردید.
نکات بارز پیشنهادی کمیته به شرح ذیل بود:
 .1قیمت اجاره غرفه در سال  97نسبت به سال گذشته ،تغییر نکند؛
 .2برای مدیریت بهتر فضای مسقف ،حداقل متراژ در بخش عمومی ،دانشگاهی ،کودک و آموزشی  4/5مترمربع و حداکثر متراژ غرفه بخش عمومی و
دانشگاهی  100مترمربع و برای کودک و آموزشی  200مترمربع باشد .با قید دو تبصره که در صورت الزامات اجرایی و فنی ،سقف فوق تا میزان رفع مشکل
قابلتغییر باشد و همچنین این محدودیت برای بخش مسقف (غیر چادر) حاکم باشد.
 .3برای فضاهای غیرمسقف (چادر) متراژ بیش از  300مترمربع هم در بخش خصوصی از  301تا  400مترمربع ،متری  2700000ریال و از  401تا 500
مترمربع ،متری  4000000ریال و برای بخش دولتی از  301تا  400مترمربع  3750000ریال و از  401تا  500مترمربع  5500000ریال تعیین گردیده بود
(تا پیشازاین هزینه اجاره غرفه از  200مترمربع به باال ،ثابت بود).
 .4برای فروشهای باالی  10000000ریال که با بن کتاب تسویه شود ،ارائه فاکتور دقیق الزامی است.
 .5در قسمت محرومیتها هم ،محرومیتها از یک تا سه سال تغییر کرد و دریافت تعهدنامه کتبی پیشنهاد شد.
پیشنهادهای فوق در کارگروه بررسی و تدوین مقررات نمایشگاه بررسی شد و جرح و تعدیالتی صورت گرفت ،اما درنهایت در شورای سیاستگذاری
نمایشگاه با تغییراتی اساسی حتی بعض ًا متضاد با متن پیشنهادی ،تصویب و به کمیته ابالغ شد.
در ادامه ،جلسه مشترکی بین نمایندگان  4بخش مجری با مدیران کمیتههای فعالیتهای فرهنگی و کمیته تبلیغات و بازرگانی برگزار شد تا نظرات مدیران
کمیتهها با بخشها هماهنگ و همچنین مسائل بخشی برای برنامهریزی کمیتهها تبیین شود.
دراینبین ،برنامه و جدول زمانبندی کار آماده بود و برای طرح و اصالحات با نگاه بخشی و استفاده از خرد جمعی و ظرفیتهای تخصصی بخشها ،در جلسهای با حضور
نمایندگان بخشها و مدیران کمیتههای حراست و اجرایی-رفاهی ،این جدول مورد نقدوبررسی قرار گرفت و اصالحات بخشی و حتی فراکمیتهای هم در آن دیده شد.
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همزمان ،دبیرخانة کمیته فعال بود و به نامههای وارده ترتیب اثر میداد .ازجملة اقدامات ،هماهنگی با مسئولین سایت نمایشگاه برای بسترسازی ثبتنام
و نیز مؤسسه خانه کتاب برای دریافت فایل فهرست کتاب ناشران مطابق موازین مشخصشده تا یک روز قبل از شروع ثبتنام و بارگذاری آن بر روی سایت
بود .همچنین طی نامهای به بخشها ابالغ شد که در صورت داشتن طرح و برنامه برای ارائه به کارگروه طرح و برنامه ،طرح خود را به کمیته اعالم نمایند.
درنهایت ،این هماهنگیهای شبانهروزی نتیجه داد و ثبتنام در روز شانزدهم اسفند آغاز و با تمدید تا بیستوچهارم اسفند به طول انجامید.
نتیجه ثبتنام متقاضیان در موعد مقرر در سایت:
تعداد کل متقاضی حضور 2530 :ناشر
به تفکیک درخواست و شکل حضور:
آموزشی 132 :ناشر
مستقل و موقت 122:ناشر
نمایندگی 10:ناشر
بخش دانشگاهی 525 :ناشر
مستقل و موقت 433 :ناشر
نمایندگی 96:ناشر
بخش عمومی 1532:ناشر
مستقل و موقت 1267 :ناشر
نمایندگی 256:ناشر
بخش کودک و نوجوان 350 :ناشر
مستقل و موقت 327 :ناشر
نمایندگی 23:ناشر
یادآور میشود تعداد قابلتوجهی از مؤسسات و ناشران ،در مهلت
قانونی موفق به ثبتنام نشده بودند و تا آخرین روزها متقاضی
درخواست متراژ بودند که در آمار پیشگفته لحاظ نشد ه است.
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در طی مراحل ثبتنام ،مشکالت حسابهای بانکی مؤسسات حقوقی و مصوبه شورای سیاستگذاری که حداقل عناوین را باال برده بود ،ازجمله نکاتی
بود که ظرفیت کمیته و بخشها را مشغول کرده بود.
در این مرحله ،کمیته به شکل مکتوب از بخشها درخواست کرد مالکها و شیوهنامۀ تخصیص غرفه خود را اعالم دارند تا عالوه بر اطالع شورای برنامهریزی
و اجرایی صنف ،معیار مشخص و قابلقبولی برای تطبیق نتایج بررسی درخواستها با تأیید و یا رد و همچنین متراژ تخصیصی به ناشران وجود داشته باشد.
بعد از پایان مهلت ثبتنام ،فایل جدیدی از خانه کتاب دریافت و دوباره در سایت بارگذاری شد تا چنانچه اطالعات ناشران از مقطع ثبتنام تغییری داشته
باشد ،لحاظ شود.
پس از پایان ثبتنام ،بررسی متراژ قابل تخصیص به هر ناشر توسط بخشها و فراهمکردن بستر تخصیص از سوی کمیته با هماهنگیهای انجامگرفته
با معاونت اجرایی و کمیته اجرایی -رفاهی و سایر کمیتهها در دستور کار قرار گرفت .در تمامی این مراحل ،بخش سایت و گروههای اطالعرسانی فضای
مجازی و روابط عمومی ،همراهی وی ژهای با این کمیته معمول داشتند.
در جانمایی کلی بخشها ،ازآنجاکه شورای برنامهریزی و اجرایی این مسئولیت را بر دوش معاونت اجرایی نمایشگاه گذاشته بود ،کمیته ناشران داخلی
ورود نکرد ،اما مسائل و حواشی تغییراتی که در جانماییها رخ میداد ،فعالیت کمیته را بهشدت متأثر میکرد؛ چراکه زمان اندک بود و هرگونه تغییر در نقشهها،
موجب تغییر فضای تخصیصی به بخشها میشد .به همین دلیل ،قسمت عمدة فعالیت کمیته بعد از دورة اول تعطیالت رسمی سال نو و حتی بعد از تعطیالت
رسمی ،صرف تطبیق تغییر متراژ کالن با میزان قابل تخصیص شد.
همزمان لیست ناشران بخشها موردبررسی قرار میگرفت ،اما دائماً تغییرات و یا احتمال ایجاد تغییر در متراژ کلی بخشها ،باعث میشد دسترسی به نتایج
قطعی دشوار شود (تغییر مکان نمایشگاه و همچنین تغییر سازههای مصال را میتوان از دالیل این تغییرات ذکر کرد ).بااینحال کمیته در دریافت نقشههای
خام از کمیته اجرایی-رفاهی و ارسال نقشههای جانماییشده از سوی بخشها به معاونت اجرایی اصرار میورزید.
اولین جلسه تخصصی بررسی وضعیت ناشران با ترکیب نماینده کارگروه نظارتی نشر داخلی ،نماینده کمیته و نماینده بخش (با مجوز معاونت اجرایی و
معرفی نماینده از سوی رئیس کارگروه نظارت بر نشر داخلی) در  25اسفندماه برگزار شد .برخی از این جلسات ،به شکل شبانهروزی تشکیل میشد و عالوه
بر آنالیز عملکرد بخشها ،به اعتراضات مطرحشده نیز ورود کرد.
الزم به ذکر است متقاضیان زیادی هنوز موفق به دریافت غرفه نشده بودند و از طرفی تعلیق احکام  120ناشر محروم از حضور در نمایشگاه در روزهای
نزدیک به شروع نمایشگاه ،این تعداد را افزایش داد .مطابق دستور رئیس نمایشگاه در شب پایانی ،مقرر شد تمامی غرفههایی که خالی مانده و ناشر برای
دریافت آن مراجعه نکرده ،به متقاضیان در نوبت واگذار شود .به همین دلیل ،فرآیند تحویل غرفه دو یا سه روز پس از شروع نمایشگاه نیز به طول انجامید.
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همزمان ضرورت داشت واحد انفورماتیک کمیته عالوه بر هماهنگی با سایت ثبتنام نمایشگاه ،نسبت به ارسال مشخصات مالی ناشران برای دریافت
دستگاه کارتخوان به بانک عامل و کمیته مالی و نیز ارسال اطالعات مدیران ،متصدیان و معاونین غرفه برای صدور کارت شناسایی به کمیته حراست اقدام
کند که این مهم هم با هماهنگی کمیتههای ذیربط با موفقیت به سرانجام رسید.
هرچند با در نظرگرفتن زمان محدود باقیمانده ،عملیات اجرایی و آمادهسازی با سرعت ادامه داشت؛ اما مشکالت جدی هم پیش رو بود .بهعنوانمثال،
یکی از بزرگترین بخشهای ناشران داخلی نمایشگاه ،بخش عمومی بود که در شبستان جانمایی شده بود و تا  5روز قبل از شروع نمایشگاه به دلیل برگزاری
مسابقات بینالمللی قرآن کریم ،غرفهبندی در قسمتهای عمدهای از آن مقدور نبود و این باعث میشد مسئولین بخش با فشار مضاعفی بعد از تخلیة
شبستان ،اقدام به آمادهسازی سالنها کنند.
زمان کم و حجم زیاد فعالیت بخشها ،موجب عدم امکان وصول مبالغ غرفهها قبل از تحویل غرفه توسط برخی بخشها (تا  70درصد مبلغ غرفهها) شد
که با تالش کمیته و همکاری بخشها ،بستانکاری نمایشگاه تا روز آخر دریافت شد.
آخرین آمار ناشران داخلی در نمایشگاه:
کل ناشران 2625 :ناشر
ناشران آموزشی 142 :ناشر
نمایندگی 10:ناشر
ناشران بخش دانشگاهی 552 :ناشر
نمایندگی 125:ناشر
ناشران بخش عمومی 1582:ناشر
نمایندگی 261:ناشر
ناشران بخش کودک و نوجوان 349 :ناشر
نمایندگی 23:ناشر
تعداد کل غرفههای تخصیصیافته1827:
تعداد غرفههای ناشران آموزشی 120 :ناشر
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تعداد غرفههای ناشران دانشگاهی 376 :ناشر
تعداد غرفههای ناشران عمومی 1062:ناشر
تعداد غرفههای ناشران کودک 269:ناشر
تعداد کل کتابهای عرضهشده در نمایشگاه 207129 :جلد
کتب بخش آموزشی 15770 :جلد
کتب بخش دانشگاهی 60850 :جلد
کتب بخش عمومی 97132 :جلد
کتب بخش کودک 33440 :جلد
انتخاب غرفۀ برتر
در طول نمایشگاه ،رایزنی برای تشکیل هیئتداوران غرفه برتر آغاز شد تا رئیس نمایشگاه ،قائممقام نمایشگاه (رئیس شورای نظارت و ارزیابی) ،شورای برنامهریزی و
اجرایی صنف نشر ،معاون اجرایی ،رئیس کارگروه نظارت بر نشر داخلی و همچنین مدیران بخشهای چهارگانه ،نمایندگان خود را برای حضور در این هیئت اعالم دارند.
درنهایت با همکاری هیئتداوران غرفه برتر ،نتایج زیر به دست آمد:
در بخش عمومی :غرفه بنگاه نشر و ترجمه پارسه شایسته تقدیر و انتشارات کارنامه از حوزه تهران و انتشارات مرسل از حوزه شهرستان غرفههای
برتر شناخته شدند.
در بخش دانشگاهی :غرفه انتشارات رویان پژوه غرفه برتر شناخته شد.
در بخش آموزشی :غرفه انتشارات تخته سیاه شایسته تقدیر و انتشارات واله غرفه برتر شناخته شد.
در بخش کودک نوجوان :غرفه انتشارات زعفران شایسته تقدیر و از حوزة تهران غرفه انتشارات طوطی و از حوزه شهرستان غرفه انتشارات حدیث
نینوا غرفه برتر شناخته شدند.
در بخش دیجیتال :غرفه ایده پردازان عصر نو بهعنوان غرفه برتر شناخته شد.
عصر  21اردیبهشت مراتب طی نامهای به همراه بیانیه هیئتداوران به اطالع رئیس نمایشگاه ،قائممقام نمایشگاه ،معاون اجرایی ،رئیس کارگروه نظارت
بر نشر داخلی و کمیته روابط عمومیرسید .در این نامه عالوه بر بیانیه و معرفی غرفههای برتر ،پیشنهاد تشویق نقدی و کتبی از ناشران یادشده مطرح شد.
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یکی از فعالیتهای که بهشدت ظرفیت کمیته را مشغول میساخت ،اعمال نظارت شکلی ،صدور اخطارها و ابال غ رأیهای صادره از هیئت رسیدگی به
تخلفات به ناشران ذیربط بود که عالوه بر ناظران ،معاونین و حتی مدیر کمیته را درگیر میکرد .حجم اخطارها بالغبر  6زونکن تکمیلشده و حجم احکام
هیئت رسیدگی به تخلفات دو زونکن تکمیلشده را شامل میشود.
ضوابط تخصیص غرفه در بخش ناشران داخلی:
مبناي ثبتنام براي ناشران عالوه بر دارا بودن پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اســامي ،به تفكيك هر حوزه و بر اساس تعداد کتابهاي
منتشرشده ،بدين شرح بوده است:
ناشران عمومي ،دانشگاهي و آموزشي 40 :عنوان كتاب؛
ناشران بخش کودک و نوجوان 45 :عنوان کتاب.
تبرصه  :1در همه حوزهها ،حداقل  15عنوان از کتابهاي منتشرشده بايد چاپ اول باشد .كتابهاي تجديد چاپ در هرسال ،فقط يك عنوان محاسبه ميشود.
تبرصه  :2محاسبه تعداد عناوين متقاضيان بر اساس عناوين منتشرشده طي  4سال اخير تا زمان ثبتنام ،بر اساس اطالعات خانه كتاب ايران است و عناوين
منتشرشده پيشازاين دوره ،در تخصيص متراژ غرفه مؤثر نيست.
 .4-1بخش ناشران عمومی
اتحاديه تعاونيهاي ناشران ايران (آشنا) مطابق روال سالهاي پيش ،مسئوليت ثبتنام ناشران و برگزاري نمايشگاه در بخش عمومي را بر عهده داشته
است .اين بخش كه درواقع مهمترین و پربازديدترين بخش نمايشگاه كتاب تهران است ،در سالن شبستان و در فضايي به مساحت تقریبی  14000مترمربع
قرار داشت .این اتحادیه از تاریخ  1396/12/15با تشکیل دبيرخانه در محل تعاونی اتحادیه ناشران ،کار خود را آغاز کرد .مهمترین وظیفه دبیرخانه ناشران
عمومی ،ثبتنام و ساماندهی اطالعات ناشران متقاضی بوده است .بر این اساس ،اطالعرسانی به متقاضیان حضور در نمایشگاه اولین گام این دبیرخانه بوده
و با توجه به طیف گسترده متقاضیان و پراکندگی جغرافیایی آنان در سراسر کشور ،کار اطالعرسانی از طریق سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مؤسسه
نمایشگاههای فرهنگی ،سايت اتحاديه تعاونیهای ناشران ایران و روزنامههای کثیراالنتشار انجام شد.
ثبتنام ناشران بخش عمومی
ثبتنام ناشران بخش عمومی در ســیویکمین نمايشــگاه بینالمللی كتاب تهران بهصورت اينترنتي از طریق سايت  www.tibf.irو لینک
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 www.ipcu.irانجام شد كه طراحي و راهاندازی سايت ثبتنام را مؤسسه نمايشگاههاي فرهنگي ایران برعهده داشت.
در اين راستا ناشران متقاضی از تاريخ  1396/12/15تا تاريخ ( 1396/12/22که به مدت دو روز تا تاریخ  1396/12/24نیز تمدید شد) اقدام به ثبتنام در
سايت نمودند و اطالعات درخواستي سايت مذكور را تکمیل و پس از ثبت عناوين کتابها در سايت و ديگر اطالعات خواستهشده ،از سيستم كد رهگيري
دريافت نمودند.
ثبتنام ناشران با سه عنوان مستقل ،موقت و نمايندگيها صورت میگرفت كه اين تقسیمبندی با توجه به تعداد عناوين کتابها بوده است .ناشران داراي
حداقل  40عنوان كتاب مرتبط در حوزه ثبتنامي از ابتداي سال  1393تا زمان ثبتنام ،قادر به ثبتنام بهصورت مستقل بودهاند؛ در غير اين صورت ناشران
ميتوانستند بهصورت ثبتنام موقت و يا اعطای نمایندگی به ناشران دیگر ثبتنام نمایند.
اولویتبندی ناشران براي دريافت غرفه
کتابهاي ناشران متقاضی شرکت در نمایشگاه با حضور اعضای كميته ناشران داخلي و بخش عمومی موردبررسی قرار گرفت و پس از تطبيق عناوين
اعالمشده از سوي خود ناشر و اطالعات موسسه خانه كتاب و رسيدن به آمار واقعی و با توجه به متراژ درخواستي هر ناشر و فضاي موجود و در دسترس ،اقدام
به تخصيص متراژ به ناشران گرديد .در اين قسمت ابتدا به ناشران مستقل و در ادامه به ناشراني كه بهصورت موقت ثبتنام نموده بودند و واجد شرايط الزم
بودند ،غرفه تعلق گرفت.
الزم به ذكر است ازآنجاکه ثبتنام نمايشگاه امسال همچون سنوات گذشته بهصورت اينترنتي انجام گرفت و محل برگزاری نمایشگاه نیز مجددا ً به مصال
انتقال یافته بود؛ تعداد ناشراني كه در نمايشگاه امسال درخواست غرفه داشتند (بهویژه ناشران شهرستاني) بهمراتب از سالهاي پيش بيشتر بود ،لذا موضوع
كمبود فضا بسيار بيشتر از سالهاي پيش نمود داشت و در نتیجه اعتراضات و واكنشهاي ناشرانی که به آنان غرفه اختصاص نیافته بود را در پي داشت و
اين امر در سالهاي آتي زمینهساز مشكالت بيشتري خواهد بود.
با اين توضيح ،به نظر میرسد اين مشكل نيازمند راهحلی اساسي ،زيربنايي و بررسي دقيق است؛ چنانكه در سال جاري براي رفع مقطعي اين مسئله ،به
ناچار تعدادي از ناشران واجد شرايط كه به آنان در طبقه پايين شبستان غرفه تعلق نگرفته بود ،در نيمطبقه باالي شبستان جانمایی شدند و باوجود نیمبها
بودن مبلغ اجاره اين قسمت ،بازهم نارضایتیهای ناشران به جهت مراجعه كمتر حاضرين به اين بخش را در پي داشت که درنهایت با موافقت ریاست
نمایشگاه ،مبلغ اجاره غرفه آنان با پرداخت یکمیلیون ریال که بهصورت علیالحساب از نامبردگان دریافت شده بود ،تسوی ه گردید.
طراحي و نقشهکشی و جانمايي و چيدمان ناشران
همچون سنوات گذشته ،نقشه خام سالن شبستان تهيه و به كميته اجرايي نمايشگاه و مدير كميته ناشران داخلي ارسال شد كه پس از تأیید آن توسط
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كميته اجرايي و كميته ناشران داخلي ،نسبت به جانمايي ناشران اقدام
الزم به عمل آمد.
پس از جلسات متمادي كه به تخصيص متراژ مناسب به ناشران واجد
شرايط انجاميد ،كار جانمايي ناشران در نقشه تهیهشده آغاز شد .ترتيب
چيدمان ناشران در نقشه بر اساس اولويت الفبايي از «الف» تا «ي»
انجام شد و شروع چيدمان از ابتدای سالن شبستان و با حرف «الف» آغاز
گرديد (بهاستثنای تعدادي از ناشران با عناوين كتابهاي بيشتر و فضاي
بزرگتر كه در زیر نورگیرهای شبستان در يك رديف مجزا تعدادی
از ناشران که در راهروی  11/1و  11/2جانمایی شدند قرار گرفتند).
همچنين همانطور كه قب ً
ال نيز اشاره شد ،در خصوص ناشراني كه به جهت محدوديت فضا در طبقه پايين سالن شبستان به آنان غرفه تعلق نگرفت ،با
آمادهسازی بخشي از نيمطبقه باالي شبستان به تعداد بیست غرفه  9متری ،نسبت به جانمايي و چيدمان آنها اقدام شد.
مديريت سالن شبستان
بر اساس سنوات گذشته ،سالن شبستان با توجه به ازدحام جمعيت و همچنين تعداد باالي ناشران حاضر ،به  5سالن  4 ،3 ،2 ،1و  5تقسيم و براي هر سالن،
مدير و جانشين تعيين و وظايف آنان ابالغ شد .عمده وظايف مديران سالنها ،نظارت و ارزيابي عملكرد ناشران ،قرار دادن تجهيزات و اسباب الزم غرفهها
در اختيار ناشران ،نظارت بر نصب کتیبهها و بنرهاي مربوط به هر سالن ،بررسي كارت شناسايي مديران و متصديان غرفهها ،اعمال مربوط به تسویهحساب
ناشران و برگه خروج آنان و ابالغ احكام مربوط به تخلف در صورت وقوع آن به ناشران شرکتکننده در نمايشگاه بود.
الزم به ذكر است كه ناشران مستقر در نیمطبقه باال به تعداد  20غرفه نيز به فضاي سالن  5شبستان اضافه گرديد.
ضمن ًا با توجه به راهاندازي درگاه پرداخت اينترنتي سايت نمايشگاه ،نسبت به تسویهحساب ناشران و پيگيري آن از سوي مديران سالنها اقدام شد که این
فرآیند تا روزهاي پاياني نمايشگاه به طول انجاميد.
 .4-2بخش ناشران کتاب دانشگاهی
یکی از حوزههای پرمخاطب نمایشگاه ،بخش دانشگاهی است که امسال نیز همانند سالهای گذشته وظیفه انجام امور اجرایی این بخش ،به عهده
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انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی واگذار شد و این انجمن برای برپایی بخش دانشگاهی سی ُ
ویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،ستاد اجرایی
خود را تشکیل داد.
در بخش دانشگاهی 552 ،ناشر از طریق سایت ثبتنام نمودند که
تعدادی به دلیل نقص پرونده و تعدادی به دلیل عدم احراز شرایط ،از
حضور در نمایشگاه امسال بازماندند و در نهایت تعداد  502ناشر در فضای
 5.354مترمربع مفید در  6سالن بخش دانشگاهی و  990مترمربع در
سالن پزشکی ،با عرضه  79.622عنوان کتاب جانمایی شدند.
اطالعات بخش ناشران دانشگاهی ،بهصورت آماری به شرح ذیل است:
تعداد سالنهای دانشگاهی و پزشکی 7 :سالن ،سالنهای
F7 – F6 – F5 – F4 – F3 – F2 – F1
تعداد سالن ناشران پزشکی 1 :سالنF7 ،

تعداد کل ناشران ثبتنامشده در سایت 552 :ناشر
تعداد ثبتنام نهایی بعد از بررسی پرونده و تعداد عناوین
منتشرۀ ناشران 502 :ناشر
تعداد کل غرفههای دانشگاهی 397 :غرفه
تعداد غرفههای واگذاری به ناشران ثبتنام مستقل 377 :ناشر
تعداد ناشران حاضر در نمایشگاه با اعطای نمایندگی به ناشران غرفهدار 125 :ناشر
متراژ درخواستی ناشران 14.790 :مترمربع
متراژ واگذاری به ناشران غیرپزشکی 5.354 :مترمربع
متراژ واگذاری به ناشران پزشکی 990 :مترمربع
تعداد غرفههای اطالعرسانی ،حراست ،مدیریت ،بانک ،کارتخوان و دوربین 20 :غرفه در متراژ  156مترمربع
جمع متراژ واگذاری در بخش دانشگاهی 6500 :مترمربع
75

 #نه_به_کتاب_نخواندن

تعداد کل کتابهای ناشران شرکتکننده در چهار سال اخیر 79.622 :عنوان
تعداد کل کتابهای چاپ اول ناشران شرکتکننده در چهار سال اخیر 52.365 :عنوان
ساختار ستاد اجرایی بخش دانشگاهی
مدیریت بخش ناشران دانشگاهی
مسئول بخش :محمدتقی عرفانپور
قائممقام :سید مجتبی طالقانی
وظایف:

زمانبندی برنامههای اجرایی نمایشگاه؛
تشکیل جلسات با کمیتهها و انجام هماهنگیهای الزم؛
نظارت بر عملکرد مدیران سالنها؛
انجام امور اجرایی نمایشگاه؛
پیگیری و نظارت مستمر بر انجام غرفهبندی ،انعقاد قراردادها
و تعهدات مالی؛
انجام اموری که از ســوی کمیته ناشران داخلی به بخش
دانشگاهی ارجاع میشود.
هماهنگی سالنها :علیرضا مروتی
وظایف:

حضور در سالنها و بررسی امنیت غرفهداران و غرفهها؛
نظارت و رسیدگی به غرفهداران ،پیگیری و حل مشکالت
به وجود آمده در خصوص دستگاه کارتخوان و برق و...؛
مدیریت و ساماندهی سالنها؛
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رسیدگی و مدیریت بحران حوادث غیرمترقبه (مانند بارندگی)؛
استقرار در مصال و نظارت بر اجرای غرفهبندی.
یادآور میشود پس از آمادهسازی نقشه جانمایی غرفههای دانشگاهی در اواخر فروردینماه و تأیید آن توسط مدیریت کمیته ناشران داخلی ،نماینده انجمن
از تاریخ  97/2/1بهمنظور نظارت بر اجرای عملیات غرفهبندی و سایر موارد اجرایی در محل نمایشگاه مستقر گردید .تغییرات و اصالحات نهایی سالنها نیز
با توجه به فضایی که در اختیار ناشران دانشگاهی قرار گرفته بود ،صورت پذیرفت .همزمان با انجام غرفهبندی ،نیروهای تأسیسات ،برق و مخابرات نیز از
سوی ستاد اجرایی نمایشگاه شروع به فعالیت نمودند .در تاریخ  97/2/3ستاد اجرایی ناشران دانشگاهی ،اطالعات متراژهای واگذاری به ناشران را در سایت
انجمن به آدرس  www.abup.irجهت بازدید و آگاهی ناشران بارگذاری نمود و بعدازآن در فرصت چندروزه به اعتراضات و درخواستهای ناشران پرداخت
و بعد از بارگذاری اطالعات نهایی در سایت نمایشگاه ،از تاریخ  97/2/4غرفههای ناشرانی که غرفهسازی داشتند ،جهت غرفهآرایی به ایشان تحویل داده
شد .مابقی ناشران ،از تاریخ  97/2/8تا  97/2/11فرصت داشتند با مراجعه به ستاد اجرایی و تحویل رسید بانکی واریز اجاره غرفه ،معرفینامه تحویل غرفه
را دریافت نمایند و با مراجعه به مصال و مدیر سالن مربوط ،غرفه خود را تحویل گیرند.
واحد چیدمان :محمدتقی عرفانپور ،سید مجتبی طالقانی ،محمدرضا ناجیان
وظایف:

بررسی لیست کتابهای متقاضیان جهت اختصاص غرفه؛
تعیین متراژ غرفۀ ناشران؛
جانمایی ناشران و اختصاص غرفه به مراکز خدماترسانی ستاد نمایشگاه مانند اطالعرسانی ،بانک و حراست؛
طراحی و چیدمان نقشه سالنها؛
تحویل غرفه به ناشران ،با هماهنگی کمیته ناشران داخلی؛
رسیدگی به اعتراضات ناشران در خصوص غرفه و متراژ واگذاری؛
از فعالیتهای اصلی و نهایی کمیته چیدمان طراحی ساختار اولیه نقشه و طراحی نقشه و جانمایی غرفه ناشران بود که از اهمیت فوقالعادهای برخوردار بود.
امورمالی :مجید حقشناس
وظایف:

تنظیم اسناد مالی ،بررسی قراردادها ،عقد قراردادها و پرداخت مالی؛
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انجام کلیه دریافتها و پرداختها.
انجام کلیه امور مالی نمایشگاه در بخش دانشگاهی توسط این واحد صورت گرفت .همچنین ساماندهی امور مالی قراردادهای منعقده بین انجمن و
ناشران ،بررسی هزینهها و درآمدهای دانشگاهی برعهدة این واحد بود.
روابط عمومی و اطالعرسانی :محمدتقی عرفانپور
وظایف:

پوشش خبری فعالیتهای جاری بخش و ستاد ناشران دانشگاهی؛
ارتباط با واحد خبری نمایشگاه؛
بهروزرسانی اخبار سایت انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی.
تبلیغات داخل سالن :ناصر نقی زاده
وظایف:

جذب اسپانسر؛
فروش تبلیغات.
تدارکات و پشتیبانی :محسن فیجانی
وظایف:

انجام امور تدارکات و پذیرایی؛
تهیه امکانات دفتری و لوازم اداری؛
چاپ بنر ،راهنمای سالنها و نصب آنها با هماهنگی کمیته تبلیغات در محل نمایشگاه؛
هماهنگی با مخابرات جهت پیشبرد امور مخابراتی؛
هماهنگی با شرکت آسانپرداخت جهت انجام امور مربوط به واگذاری دستگاه کارتخوان به ناشران.
امور اداری و دبیرخانه :نرگس مهرابیان ،مریم بهرامی
وظایف:

اطالعرسانی؛
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ثبتنام اینترنتی ناشران؛
اخذ مدارک ثبتنام از متقاضیان؛
بازبینی مدارک ثبتنام اینترنتی؛
کنترل و غربالگری دقیق کتابهای ناشران؛
بارگذاری اطالعات ناشران شرکتکننده در نرمافزار نمایشگاه؛
تهیه لیست شمارهحساب ناشران دانشگاهی جهت کدگذاری دستگاه کارتخوان؛
تهیه نقشه سالنهای بخش دانشگاهی؛
طراحی ،سفارش چاپ و نصب کتیبهها و راهنمای سالنها؛
تسویهحساب مالی اجاره غرفهها ،تهیه و ارسال لیست نهایی به کمیته مالی در پایان نمایشگاه؛
هماهنگی با رسانهها و خبرگزاریها در خصوص پوشش اخبار نمایشگاه.
ثبتنام اینترنتی:
ثبتنام در سی ُ
ویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،از تاریخ  16الی  22اسفندماه  1396صورت پذیرفت .ثبتنام همانند سال گذشته از طریق
سایت www.register.tibf.irانجام گرفت .ناشران با مراجعه به سایت مذکور و با ورود به حساب کاربری خود ،پس از مطالعه ضوابط حضور ،آییننامه
انضباطی و اجرایی و شیوهنامه ،با انتخاب بخش مربوط به فعالیت خود ،ثبتنام را که شامل بارگذاری و تکمیل لیست کتابهای منتشره (طی چهار سال
اخیر) ،واردکردن اسامی متصدیان ،عکس مدیرمسئول و متصدیان غرفه برای صدور کارت شناسایی مربوط در زمان مقرر و با ارائه درخواست (متراژ و تعداد
دستگاه کارتخوان) بود ،انجام دادند.
از شرایط الزم جهت ثبتنام ناشران ،داشتن پروانه نشر معتبر تا پایان اردیبهشتماه  1397و داشتن حداقل  40عنوان کتاب دانشگاهی چاپشده از ابتدای
سال  93به بعد که حداقل  15عنوان آن چاپ اول باشد ،بود.
پس از اتمام مهلت ثبتنام ،این کمیته لیست نهایی ثبتنامشدگان ،به همراه لیست کتابهای آنان را تهیه و اطالعات الزم را برای بررسی دقیق کتاب و
تعیین متراژ غرفه در نرمافزار مربوط بارگذاری نمود.
جهت اختصاص غرفه به ناشران دانشگاهی ،عالوه بر تعداد کتابهای ناشر ،سه شاخص (شمارگان کتاب ،صفحات کتاب و قطع کتاب) در معیار تخصیص
غرفه در نظر گرفته شد.
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بعد از ثبتنام و جمعآوری اولیه اطالعات ناشران ثبتنامی ،این سه معیار در خصوص کتابهای ناشران موردبررسی قرار گرفت به هر ناشر با در نظرگرفتن
معیارهای دیگری همچون آثار برگزیده جشنواره کتاب سال ،جشــنواره کتاب فصل و ...پیشکسوت بودن ،چاپ کتابهای مرجع و فرهنگ ،غرفههای
دستوری ،مساعدت و همکاری با ناشرانی که با گرفتاری مالی مواجه بودند و در نظرگرفتن ازدحام جمعیت در برخی غرفهها ،متراژ غرفهها تعیین گردید.
الزم به ذکر است ،بعد از محاسبه متراژ توسط نرمافزار ،جلسات متمادی بررسی پرونده و بازبینی متراژهای محاسباتی برای نهاییشدن با حضور اعضای
هیئتمدیره برگزار شد .برای تحقق کامل این امر لیست متراژ واگذاری غرفه ،چندین بار ویرایش شد.
فعالیتهای فرهنگی:
برنامهای ویژه با عنوان «تجلیل و تقدیر از پیشکسوتان کتابفروش و نشر دانشگاهی» برنامه امسال انجمن در سرای اهلقلم بود.
در این مراسم ،از دو پیشکسوت نشر کتاب دانشگاهی؛ آقایان «دکترمحمود گلزاری» مدیر انتشارات رشد و «دکتر مسعود نیکوکار زنجانی» مدیر انتشارات
گسترش علوم پایه و کتابفروش پیشکسوت آقای «جمال باغشاهی»
مدیر کتابفروشی «پرهام» به پاس خدمات ارزنده و تالش در صنعت
نشر کشور و کتابفروشی ،تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
 .4-3بخش ناشران کودک و نوجوان
انجمن فرهنگی ناشــران کتاب کودک و نوجوان برای تخصیص
بهتر متراژ غرفه به ناشران کودک در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران،
جلسات تخصصی خود را از خردادماه سال  96برگزار نمود.
در این جلسات که زیر نظر هیئتمدیره انجام میشد ،سعی بر این
بود که تا حد امکان به ویژگیهای ظاهری ،فنی و محتوایی کتابهای
کودکان و نوجوانان از قبیل تعداد صفحه ،قطع ،چهار یا تکرنگبودن
کتابها ،دستساز بودن ،تیراژ ،تألیف یا ترجمه بودن کتب ،کسب جوایز
داخلی ،مرجع بودن کتاب و  ...توجه شود.
سپس ،برای هر یک امتیاز و ضریبی در نظر گرفته شد تا درنهایت
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متراژها بر اساس امتیازها و نهفقط تعداد کتابها تعیین شود .از مهرماه سال  96تیمی آشنا با مقوله کتاب ،جهت برنامهنویسی انتخاب و شروع به کار کردند.
برنامه مزبور طبق زمانبندی ،در بهمنماه آماده شد و فقط باید زیر بار میرفت تا خطاهای آن بررسی و اصالح شود.
همزمان با صدور ابالغ مسئوالن نمایشگاه در اسفندماه سال  96یعنی زمانی که هرسال ثبتنامها به پایان رسیده بود ،کارگروه سیویکمین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران در بخش کودک و نوجوان (با عضویت آقایان جامشیر ،جداری ،ستارزاده ،شهرابی ،گالبی ،سریزدی ،و طوسی از طرف هیئتمدیره
بهعنوان میهمان) جهت انجام امور بخش مزبور تشکیل شد.
طی هماهنگی با کمیته ناشران داخلی ،کارها بهسرعت شروع شد .ابتدا بازدیدی از محل مصال برای جانمایی بخشها انجام شد .کارگروه مزبور برای
بخش کودک و نوجوان ابتدا طبقه منفی یک (همکف) رواق شرقی را در نظر گرفت .فضایی مسقف با  14هزار مترمربع غیرمفید که میتوانست متراژ سال
گذشته ناشران این بخش را فراهم آورد؛ اما پسازآن و ازآنجاییکه بخش بینالملل اصرار داشت که غرفههایش زیر سقف و گمرکش نیز کنارش باشد با
رایزنیهای انجامشده و در راستای همکاری با سایر بخشهای نمایشگاه ،به طبقه اول رواق شرقی معرفی و مقرر شد مکانهای زیر به ترتیب اولویت برای
سالنهای کودک و نوجوان در نظر گرفته شود:
فضای مسقف رواق شرقی؛
بالکن رواق شرقی (چادر)؛
صحن مصال ( 4000متر چادر).
ازآنجاکه فضای مسقف رواق شــرقی و چادرهای بالکن حتی  5000مترمربع از فضای موردنیاز ناشران کودک و نوجوان را نیز تأمین نمیکرد ،انجمن
تقاضا کرد که طبق مصوبه قبلی چادرهای صحن را هم در اختیار این بخش قرار دهند .از طرف دیگر نرمافزار انجمن برای تعیین متراژ با ایراداتی روبهرو شد
و ازآنجاکه فرصت کافی برای رفع معایب وجود نداشت ،این کار بهصورت دستی انجام گرفت.
تا حدود دو هفته مانده به آغاز نمایشگاه ،هنوز تکلیف چادرهای صحن روشن نبود؛ بنابراین متراژ واقعی و جانمایی ناشران بهشدت عقب افتاده و انجمن را
دچار معضالت فراوان کرده بود .به هر ترتیب بهجای  4000متر مربع ،نصف این متراژ در صحن به بخش کودک و نوجوان تعلق گرفت که بالفاصله تعیین
متراژهای غرفههای ناشران و جانمایی آنها آغاز شد که به دلیل ضیق وقت شدید ،قاعدت ًا میبایست درصد اشتباهات نیز باالتر میرفت که خوشبختانه این
اتفاق رخ نداد.
موارد زیر ،نکات دیگری هستند که در این دوره میتوان به آنها اشاره نمود:
جمعیت مخاطبان ،در چهار سالن از پنج سالن بخش کودک و نوجوان نسبت ًا یکسان و خوب بود .تنها در چادر شمالی بالکن رواق شرقی کمبود
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تردد وجود داشت .این معضل قبل از شروع نمایشگاه و جانمایی غرفهها توسط انجمن کارشناسی شده و به همین منظور در جانمایی اولیه ،راهرویی را برای
اتصال شمال رواق شرقی و بالکن در نظر گرفته بود که با مخالفت شدید نماینده محترم کمیته ناشران داخلی مواجه شد .نتیجه اینکه ناشران این بخش
متحمل زیان فراوانی شدند.
ابتدا قرار بود به ناشرانی که کمتر از  45عنوان کتاب در چهار سال اخیر دارند ،غرفهای تعلق نگیرد .با بررسی این ناشران در کمیتهای که به همین
منظور پیشبینی شده بود ،حدود یکصد ناشر توانستند جواز حضور در نمایشگاه را کسب نمایند.
کتابهای حدود  70ناشر دیگر با همت انجمن فرهنگی ناشــران کودک و نوجوان و اختصاص بودجه  20میلیون تومانی انجمن (و البته غرفه
رایگان) در قالب غرفه جمعی در نمایشگاه عرضه شد که تجربه موفقی بود.
غرفه نشر فاطمی (کتاب طوطی) بهعنوان غرفه برگزیده و غرفه نشر زعفران بهعنوان غرفه شایسته تقدیر در این بخش انتخاب شدند.
در کل به نظر میرسید که ناشران بخش کودک و نوجوان از محل نمایشگاه امسال نسبت به شهر آفتاب رضایت بیشتری داشتند.
 .4-4بخش ناشران آموزشی
با شروع ثبتنام در سایت نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،اقدام برای تعیین مدیران اجرایی ،تبلیغات و فرهنگی آغاز و فراخوانی نیز در کانال انجمن
ناشران آموزشی برای تشکیل کارگروه نمایشگاه منتشر شد و بهمنظور هرچه بهتر برگزارکردن نمایشگاه ،نشستهایی صورت گرفت .پس از دریافت لیست
ثبتنامی ناشران ،نسبت به محاسبه امتیاز ناشران بهمنظور تعیین متراژ غرفه بر اساس دیتاهای تصویبشده در انجمن ،اقدام شد.
در ادامه ،فهرست ناشران و متراژ هر یک در اختیار کمیته ناشران داخلی قرار گرفت و کار مربوط به نقش ه و جانمایی شروع شد .به دالیلی  7نوع نقشه رسم
شد و بهمنظور برقراری عدالت و عدم تبعیض ،برای غرفههای بیش از  70مترمربع در حضور نمایندگان ناشران ذینفع و کارگروه ،قرعهکشی انجام پذیرفت.
سپس نقش ة متراژ غرفهها به کمیته ناشران داخلی و کمیته اجرایی-رفاهی نمایشگاه ارائه و پس از رفع اشکاالت اعالمی ،کار غرفهبندی آغاز و مکانهای
رفاهی و عمومی (اطالعرسانی ،پلیس ،آتشنشانی ،حراست ،بانک ،مخابرات ،کودکان کار و )...با نظر مدیران مربوط جانمایی شد.
با مراجعات متعدد مدیران و ناشران به مصال و آمادگی برای ساخت غرفهها ،برای ناشرانی که غرفة خودساز داشتند فراخوانی داده و کار ساختوساز و نصب
اسپیسها آغاز شد .بخشهای رفاهی نیز با دریافت نقشه از واحد اجرایی ،کار خود را برای خدماترسانی به غرفهها آغاز کردند.
از طرفی با توجه به سیاستگذاری هیئتمدیره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی در خصوص تبلیغات نمایشگاه ،انجام فعالیتهای ترویجی در اولویت
قرار گرفت و موارد تبلیغاتی به رادیو نمایشگاه و بنرهای محیط به رواق غربی محدود شد .در این دوره از برگزاری نمایشگاه ،به دلیل فضای غیرنمایشگاهی
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رواق غربی ،امکان فعالیت تبلیغاتی ،افت چشمگیری پیدا کرد.
همچنین مقرر شد برنامه نشستها و سخنرانیها و رونمایی کتاب بخش ناشران آموزشی ،مستق ً
ال در سالن ناشران آموزشی برگزار شود .این برنامهها
ل حدود  60نشست ،سخنرانی ،کارگاه ،رونمایی کتاب فاخر و چند برنامه ویژه که بسیار علمی و متنوع تنظیم شده بود ،طی زمان نمایشگاه با افزایش
شام 
مواجه شد و نهایت ًا به  75مورد رسید.
بر اساس رویکردها و مقررات انتخاب غرفههای برتر ،کارگروهی متشکل از  12نفر تعیین و جلساتی برای محاسب ه امتیاز غرفه تشکیل شد .با تجمیع
امتیازها ،انتشارات «واله» بهعنوان غرفه برتر و انتشارات «تختهسیاه» بهعنوان غرفة شایستة تقدیر معرفی شدند.

                       5کمیته ناشران خارجی
مدیر کمیته :داود موسایی

معاون کمیته :علی نیکبخت
آغاز فعالیت کمیته :نیمه بهمن 1396

کمیته ناشران خارجی سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در قالب تعامل بین نماینده اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران و طی ابالغ حکمی از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس نمایشگاه در بهمنماه سال  1396آغاز به کار نمود.
بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری در خصوص واگذاری امور اجرایی در هر بخش به تشکلهای صنفی ،مدیریت کمیته ناشران خارجی به آقای داود
موسایی نماینده اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران واگذار گردید.
بخش ناشران خارجی نمایشگاه که شامل سالن کتابهای التین و سالن کتابهای عربی میشود ،با حضور ناشران خارجی از کشورهای مختلف و در
بخش رواق شرقی نمایشگاه در مصالی امام خمینی (ره) آغاز به کار کرد .تعامل و تبادل فرهنگی ایران و کشورهای مختلف و همکاری در پیشبرد اهداف
مشترک در حوزههای مختلف فرهنگی جزو برنامهها و اهداف این بخش تعریف شده است.
اقدامات و طراحیهای اولیه قبل از شروع کار
برگزاری جلسات مشورتی مختلف مدیر کمیته و پایهریزی یک کار تیمی و تشکیالتی برای نتیجهگیری بهتر در نمایشگاه با هدف انجام بهموقع فعالیتها،
نهایت ًا به تهیه چارت تشکیالتی و پسازآن زمانبندی فعالیتها منجر گردید .در این چارت عالوه بر بخش مدیریت ،دبیرخانه و امور عمومی 6 ،واحد زیر
پیشبینی و مورد تأیید قرار گرفت:
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واحد ثبتنام؛
واحد مدیریت سالنها؛
واحد جانمایی و نقشه؛
واحد امور مالی ،قراردادها و تدارکات؛
واحد اطالعرسانی؛
واحد گمرک و ترخیص بار.
پس از تعیین وظایف واحدها ،مسئول مربوط به پیشنهاد معاون اجرایی و تأیید مدیر کمیته ،کار خود را آغاز نمود.
فعالیتهای کمیته ناشران خارجی قبل از شروع نمایشگاه
تهیه چارت سازمانی کمیته ناشران خارجی؛
اعالم تاریخ ثبتنام نمایشگاه به ناشران عرب و التین؛
ویرایش و اعالمنظر در مورد جزوه مقررات به کارگروه بررسی و تدوین مقررات و ترجمه آن به زبانهای عربی و التین؛
ایجاد تعامل با کارگروه ثبتنام و مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی جهت ثبتنام ناشران؛
دریافت درخواست شرکتکنندگان نمایشگاه به روش آنالین؛
نظارت بر روند ثبتنام در بخشهای عربی و التین؛
جانمایی و تنظیم نقشه نهایی بر اساس آمار قطعی ثبتنامیها
در هر بخش (عربی و التین)؛
ارائه درخواســتهای کارتخوان ناشران به بخش مالی
نمایشگاه؛
نظارت بر روند آمادهسازی سالنها (سازهها ،غرفهبندی
و تجهیز آنها ،موکت ،برق ،کارتخوان ،کارت شناسایی ،کتیبهها،
بنرهای راهنمای راهروها و  )...و تحویل غرفهها به متقاضیان؛
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نظارت بر روند آمادهسازی سازه مربوط به محل ستاد کمیته ناشران خارجی و تجهیز آن در زمانبندی مناسب؛
اطالعرسانی تخصصی کمیته ناشران خارجی به دو زبان التین و عربی؛
بررسی موارد انتخاب غرفههای برتر التین و عربی جهت انتخاب شایسته.
فعالیتهای واحد ثبتنام کمیته ناشران خارجی
مراحل ثبتنام از  20اسفندماه  96بهصورت آنالین و از طریق سایت  tibf.irآغاز گردید و فعالیتهایی به شرح زیر تا پایان کار نمایشگاه انجام شد:
بارگذاری اطالعات الزم روی سایت؛
بررسی ثبتنامها و مدارک بارگذاری شده در سایت.
درخواست متقاضیانی که از طریق سایت انجام پذیرفته بود ،توسط کارشناسان ثبتنام بررسی و به رفع نواقص موجود پرداخته میشد .بعد از بررسی ثبتنام
در صورت کامل بودن مدارک ،به متقاضیان تأییدیه ثبتنام داده میشد و در صورت نقص در مدارک ،تذکرات الزم و راهنماییهای مؤثری داده میشد که
نسبت به تکمیل مدارک در مدتزمان خاصی اقدام نمایند .فرایند تخصیص متراژ غرفهها نیز بهصورت اینترنتی روی سایت به عمل میآمد.
تخصیص متراژ غرفه به شرکتکنندگان نیز بر اساس متراژ مفید ســالنهای در اختیار و شاخصهایی همچون تعداد عناوین (با اولویت کتب جدید)،
غرفهسازی و اولویتهای فنی و مهندسی نقشه سالن تعیین شد.
در بخش ناشران عرب ،ثبتنامهای دیرهنگام و خارج از زمانبندی تعیینشده و از طرفی شرکت مستقیم ناشران از کشورهای دیگر ،اعمال مقررات و
زمانبندی را با مشکل مواجه میکرد .به همین دلیل جانمایی در این بخش با جابجاییهای متعددی همراه بود که امکان برنامهریزی منسجم و یکپارچه
را از ستاد میگرفت .بهطور عمده جابجایی در بخش عربی به دلیل ثبتنام و عدم شرکت در نمایشگاه به دالیل مختلف (ازجمله تخریب کتابها و نرسیدن
آنها به نمایشگاه و  )...جانمایی را دچار تغییرات بسیار نمود و مدیریت آن را با مشکالت بسیار مواجه کرد.
نظارت بر جانمایی و غرفهبندی در سالنها
بعد از تهیه و تنظیم نقشه سالن و غرفههای عربی و التین از سوی تیم فنی ستاد کمیته ناشران خارجی و نهاییشدن ثبتنام ناشران و متراژهای درخواستی
آنها ،تیم اجرایی به تخصیص و تجهیز غرفهها با توجه به معیارهای مشخصشده پرداخت و در زمان مقرر به غرفهداران تحویل شد.
در طول برگزاری نمایشگاه نیز با اعمال نظارت در این قسمت ،کلیه مشکالت رفع و یا هزینههای احتمالی مرتبط با آنها طبق ضوابط و مقررات محاسبه
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و به کمیته مالی ارجاع داده شد.
محاسبه تعداد عناوین شرکتکنندگان بر اساس عناوین منتشرشده پس از سال  2013بود و عناوین منتشرشده پیشازاین سال در تخصیص متراژ غرفه
مؤثر نبود .ضمن ًا کمیته ناشران خارجی جانمایی را بر اساس متراژ درخواستی شرکتکنندگان انجام داد.
بر این اساس ،کمیته ناشران خارجی اقدام به جمعآوری اطالعات کتابهای متقاضیان نسبت به اختصاص متراژ اولیه نمود و پسازآن با لحاظ سایر اولویتها
همچون سابقه متقاضیان ،غرفهسازی و یا اولویتهای فنی مهندسی پس از جانمایی ،متراژ اولیه تعدیل و متراژ نهایی اختصاص داده شد.
جانمایی غرفهها ،بهگونهای بود که بهصورت ترکیبی از مهندسی سالن و سوابق جانماییهای سالهای گذشته (ضمن در نظرگرفتن متراژهای درخواستی)
انجام پذیرد .دیدگاه کمیته ناشران خارجی در موضوع جانمایی ،مبتنی بر مهندسی گردش مخاطب و مراجعهکننده بود و ازآنجاکه غرفههای بزرگتر امکان
جذب مخاطب بیشتری دارند ،کلیه غرفهها بر اساس متراژ اختصاصیافته پس از تعیین اولویت جانمایی ،اختصاص فضا بر اساس متراژهای اولیه آغاز شد
که به اذعان قریب به اتفاق شرکتکنندگان ،انصاف و عدالت نسبی در آن رعایت شده بود و درمجموع رضایت ناشران در این مورد حاصل شد.
ایجاد بانک اطالعاتی ناشران خارجی
یکی از مهمترین مسائلی که در دستور کار قرار داشت ،جمعآوری اطالعات کتب و ایجاد بانک اطالعاتی استاندارد از کتب متقاضیان شرکت در بخش
ناشران خارجی بود .نرمافزار ثبتنام آنالین ،موارد زیر را مورد بررسی قرار میداد:
تکمیل تمام فیلدهای مربوط بهعنوان و نویسنده کتاب؛
کامل بودن سال چاپ تمامی عناوین؛
درج قیمت ارزی کتاب بهطور کامل؛
درج نوع ارز مربوط به قیمت کتاب؛
درج قیمت ریالی پشت جلد و قیمت فروش ریالی کتب؛
اعمال حداقل تخفیف  %15حسب قوانین نمایشگاه؛
درج کامل موضوعات هر کتب؛
درج عنوان ناشر کتاب؛
دقیق بودن ساخت اطالعاتی هریک از فیلدها.
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چنانچه در هر یک از این موارد ،فایل ارسالی با مشکلی مواجه بود ،خطای
مربوط بهاضافه لیست اکسل خطاها در اختیار شخص بارگذاریکننده قرار
داده میشد تا پس از اصالح آن نسبت به بارگذاری مجدد اقدام نماید.
اطالعات موردنیاز در شــاخههای مختلفی در ثبتنام آنالین از ناشران
دریافت شد،این اطالعات به شرح ذیل است:
اطالعات کارکنان :شامل تصویر کارت ملی ،عکس پرسنلی و
اطالعات فردی در سطوح مختلف مدیر ،دستیار ،اپراتور و میهمان؛
اطالعات ویزا :شامل فرم اصلی ویزا ،تصویر گذرنامه و فرمهای
موردنیاز؛
لیست کتابهای شرکتکننده که به دو صورت بارگذاری از طریق
فایل اکسل و یا واردکردن اطالعات کتابها بهصورت دستی در سایت؛
متراژ درخواستی و تعداد دستگاههای کارتخوان موردنیاز؛
نوع ارز (ارزی که صورتحساب بر اساس آن محاسبه میشود)؛
اطالعات حساب بانکی جهت واگذاری دستگاه کارتخوان؛
اطالعات مربوط به گمرک شامل بارنامه ،لیست عدلبندی ،گواهی مبدأ ،فاکتور و فرم گمرک؛
تصویر نامه نمایندگی و اطالعات ناشران تحتپوشش؛
فرم فعالیتهای جنبی؛
فرم تأیید ثبتنام؛
تصویر گواهی کسب یا نشر و یا نامه اتحادیه ناشران (جهت محاسبه ریالی اجاره غرفه).
تمامی اطالعات فوق پس از دریافت لیست ناشران و ورود کتابها به انبار گمرک ،توسط کارشناسان ثبتنام موردبررسی و صحتسنجی قرار گرفت و
موارد و نقصهای موجود در ثبتنام به اطالع شرکتکنندگان رسید.
درنهایت پس از ثبتنام آنالین ،بانک اطالعاتی جامع نمایشگاه با  105902عنوان کتاب التین و  35403عنوان کتاب عربی تکمیل و ارائه گردید.
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کلیه فرآیندهای ثبتنام و دریافت اسناد و مدارک به روش فایلینگ صورت گرفت و تالش شد از طریق نقلوانتقال اطالعات رایانهای و یا ذخیرهسازی
رایانهای اطالعات ثبتنام ،فرآیند گزارشگیری و پیشبرد مراحل ثبتنام ،تسهیل گردد.
همچنین کلیه فرآیندهای صدور کارت شناسایی و سایر تعامالت الزم با بخشهای مختلف نمایشگاه از اطالعات تجمیع شده از همین روش آمادهسازی
شده و بهصورت فایل پیدیاف کامل به واحد صدور کارت ارائه شده است.
آخرین اطالعات ثبتنام ناشران خارجی
فرآیند ثبتنام آنالین از تاریخ  96/12/20آغاز شده و تا تاریخ  97/1/07ادامه یافت که درمجموع نتایج زیر حاصل گردید:
تعداد ناشران التین42 :
تعداد ناشران عربی81 :
تعداد کتابهای ناشران عربی 38823 :عنوان کتاب
تعداد کتابهای بخش ناشران خارجی 105902 :عنوان کتاب
کشورهایی که نمایندگان و ناشران آنان بهصورت مستقیم در نمایشگاه شرکت کردهاند :انگلیس ،سوریه ،پاکستان ،لبنان ،مصر ،ترکیه و ایران
درمجموع  7کشور
کشورهایی که بهصورت غیرمستقیم در نمایشگاه حضور دارند (یعنی توسط نمایندگان این کشورها کتابهای آنان در نمایشگاه ارائه میشود؛
انگلیس ،سوئیس ،کره ،آمریکا ،فرانسه ،ژاپن ،هند ،چین ،اسپانیا ،ایتالیا ،سنگاپور ،اتریش ،کانادا ،بلژیک ،آلمان ،هلند ،ترکیه اردن ،لبنان ،سوریه ،مصر ،عراق،
قطر ،کویت ،ترکیه ،پاکستان و تونس) درمجموع  27کشور.
فعالیتهای واحد اجرایی و هماهنگی کمیته ناشران خارجی
این واحد از تاریخ  96/12/1با استقرار ستاد کمیته ناشران خارجی و جذب نیروی انسانی موردنیاز برای هر یک از واحدها و همچنین برگزاری چندین جلسه
توجیهی برای کارکنان آغاز به کار کرد .به دنبال آن ،به انجام مکاتبات الزم و هماهنگی و تشکیل جلسات مشترک با عوامل مختلف اجرایی و فنی نمایشگاه
و مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران پرداخت تا با تعامل و هماهنگی هر چه بیشتر در حوزه اجرایی این امر حاصل گردد .جایابی و تهیه نقشه سالنهای
التین و عربی مجتمع نمایشگاهی مصالی امام خمینی و غرفهسازیهای الزم ،از فروردینماه  97آغاز گردید.
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اهم فعالیتهای واحد اجرایی و هماهنگی در حین برگزاری نمایشگاه عبارت بود از:
نظارت بر نحوه فعالیت غرفهها و رفع مشکالت احتمالی آنها؛

نظارت بر قیمتگذاری ارز بهطور ثابت (با قیمت ثابت ارز دالر  42000ریال ،یورو  57000ریال و  58000ریال پوند)؛
پیگیری امور مالی غرفهها با همکاری کمیته مالی؛
تهیه گزارشهای روزانه از فعالیتهای بخش ناشران خارجی؛
انجام نظرسنجی و دریافت پیشنهادها و مشکالت از غرفههای بخش التین و عربی؛
بررسی کامل و دقیق جهت معرفی غرفههای برتر؛
تعامل و همکاری با کمیتههای مرتبط ازجمله اجرایی ،پشتیبانی ،تشریفات ،حراست روابط عمومی و ستاد خبری.
تجهیز و راهاندازی سالنها

یکی از مهمترین بخشهای فرآیند اجرایی نمایشگاه ،تجهیز و راهاندازی سالنها و بخشهای مختلف نمایشگاه است که هماهنگی و همکاری نزدیک
میان کمیتههای مختلف نمایشگاه را میطلبد و از سویی نظر به شرایط خاص جابجایی محل نمایشگاه در دوره سیویکم ،با توجه لزوم آمادگی سالنها،
زمانبندی دقیقی را ایجاب مینمود که این مهم با تالش جدی و مستمر کارکنان کمیته ناشران خارجی به انجام رسید؛ بهنحویکه تا روز آغازین نمایشگاه
تمامی موارد الزم جهت آغاز به کار سالنها و بخشهای اداری انجام شد و خدماتی چون نصب موکت ،دستگاه کارتخوان ،تحویل کارت شناسایی و نصب
کتیبه سردر غرفهها ،اطالعرسانی ،انجام امور اداری و  ...با حداکثر ظرفیت ارائه شد.
آخرین اطالعات جانمایی ناشران خارجی

بهمنظور سهولت دسترسی بازدیدکنندگان کتب التین و عربی ،در جانمایی غرفهها سالنهای التین و عرب کام ً
ال از هم تفکیک گردید و محدودیت
فضا برای جانمایی وجود نداشت.
در این نمایشگاه برای اطالعرسانی بهتر و آدرسدهی مناســب ،راهروهای اصلی به تفکیک نامگذاری شد و بر اساس آن راهروهای فرعی و
شمارهگذاری غرفهها انجام گردید.
متراژ غیرمفید سالنهای بخش التین 5000 :مترمربع
متراژ غیرمفید سالنهای بخش عربی 2500 :مترمربع
متراژ تخصیصی غرفههای التین 3443 :مترمربع
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تعداد غرفههای التین 42 :غرفه
متراژ تخصیصی غرفههای عربی 1877 :مترمربع
تعداد غرفههای عرضهکننده کتب عربی 81 :غرفه
هماهنگی جهت صدور ویزا

یکی از واحدهایی که بهموازات ثبتنام آنالین پیش میرود و
نیازمند فرآیند اداری سریع و مستقل از فرآیندهای نمایشگاهی
اســت ،واحد ثبت و انجام امور روادید بهصورت آنالین است.
ناشران جهت حضور نمایندگان خود ،مدارک را بارگذاری و فرم مربوط را از سایت دانلود میکردند و پس از تکمیل به کمیته ناشران خارجی تحویل میدادند.
درنهایت ،مدارک پس از بررسی جهت اخذ روادید به دفتر مجامع تحویل داده میشد .مکاتبات با وزارت امور خارجه توسط دفتر مجامع انجام و نتیجه آنها
به این کمیته و درنهایت به میهمانان اعالم میگردید .درمجموع  9درخواست ویزا از کشورهای اردن ،مصر ،هند ،تونس ،سوئد ،انگلیس و آلمان به وزارت
امور خارجه ارسال و مورد اقدام واقع شد.
اطالعرسانی در سالنهای ناشران خارجی

اطالعرسانی کتب عرضهشده ،ازجمله مهمترین اقداماتی است که میتواند خدماترسانی مناسبی در اختیار مخاطبان بخش ناشران خارجی در قبل
و حین نمایشگاه قرار دهد .باالبردن سطح کیفی اطالعرسانی ،راهنمایی مطلوب مخاطبان نمایشگاه قبل و در حین برگزاری نمایشگاه ،افزایش آگاهی
مخاطبان بخش ناشران خارجی از منابع عرضهشده در نمایشگاه ،کنترل و هدایت فعالیت غرفهداران در سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب ،از اهداف
اصلی این واحد بوده است.
در فرایند ثبتنام ،متقاضی موظف بود که لیست منابعی که قصد عرضه آن در نمایشگاه را داشت مطابق با فرمت ارائهشده از سوی کمیته ناشران خارجی
تنظیم و در فیلد موردنظر آپلود نماید .اطالعات کتب پس از پاالیش و آمادهسازی آنالین و بهمرور و همزمان با بارگذاری اطالعات کتب ،برای نمایش عمومی
از تاریخ  1397/01/27روی خروجی سایت نمایشگاه قرار گرفت و تا پایان مهلت ثبتنام بیش از  190هزار عنوان کتاب التین و عربی در سایت بارگذاری
شد که با توجه به شروع نمایشگاه در تاریخ  1397/02/12به نظر میرسد بازه زمانی مناسبی بود و همزمان با بارگذاری اطالعات کتب در سایت نمایشگاه،
خروجیهای مختلف اطالعات نیز آماده شد و برای بهرهبرداریهای مقتضی به دستگاههای مربوط ارسال گردید.
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بدین ترتیب عالقهمندان به کتابهای خارجی ،قبل از شروع نمایشگاه و در حین برگزاری نمایشگاه از کتابهای قابلعرضه در بخش ناشران خارجی
نمایشگاه اطالع داشتند.
از مزایای بانک اطالعات جامع ناشران و کتب خارجی ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ایجاد فرمت استاندارد و واحد برای کلیه کتابهای این بخش؛
یکسانسازی بانک اطالعات از مجموع اطالعات دریافتشده؛
امکان طبقهبندی اطالعات برحسب اقالم مختلف اطالعاتی نظیر موضوع ،مؤلف ،عنوان ،شماره ثبت کتاب و ...؛
امکان اخذ گزارشهای مقایسهای و آماری دقیق؛
امکان هرگونه جستجو بهصورت ساده ،ترکیبی و پیشرفته توسط مخاطبان نمایشگاه؛
امکان دانلود اطالعات بهصورت موضوعی در قالب فایل اکسل بهمنظور مقایسه قیمتها و غیره.
همزمان با برپایی نمایشگاه نیز پوشش جامع اطالعرسانی برای محیط داخل سالنهای عرب و التین اجرا شد .بازدیدکنندگان بخش بینالملل میتوانستند
از غرفههای اطالعرسانی که در سالنها برپا شده بود ،جستجوی کتاب موردنظر خود را انجام دهند .نتیجه جستجوهای موردنظر مخاطبان به صورت پرینت
در محل غرفه اطالعرسانی قابلارائه بود و برای بسیاری از مخاطبان نیز دریافت اطالعات شفاهی کفایت میکرد.
مکانیابی و ایجاد فضای غرفههای اطالعرسانی تخصصی در فضای مربوط به ناشران خارجی در بخش التین و عربی با  10نفر نیروی اطالعرسانی (5
غرفه) با هماهنگی کمیته اجرایی انجام گرفت و در بخش نرمافزار نیز ،برنامه سیستم اطالعرسانی تهیه شد.
امور عمومی و دبیرخانه کمیته ناشران خارجی
بهمنظور هماهنگی و ثبت و ضبط مکاتبات و مراسالت و نیز خدمات جانبی که هر یک از بخشها به آن نیاز داشتند ،امور عمومی و دبیرخانه در محل
ستاد مستقر و با به خدمتگرفتن کارکنان مسلط به امور دبیرخانهای در حوزههای مختلف ،به انجام خدمات فوقالذکر مشغول شدند .مهمترین فعالیتهای
انجامشده توسط این بخش به شرح زیر است:
تایپ کلیه مکاتبات و گزارشها؛
تنظیم گزارشهای روزانه فعالیتها؛
بایگانی نامهها و گزارشها.
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نظارت بر امور سالنها

نظارت بر کار مدیران سالنها در بخشهای عربی و التین توسط مدیر اجرایی ستاد انجام میشد .رسیدگی به درخواستهای مدیران و مشکالتی که در
سالنها به وجود میآمد به مدیر اجرایی گزارش میشد و مورد پیگیری قرار میگرفت .مواردی نظیر اشکال در دستگاههای کارتخوان ،خروج وسایل و بار
از سالنها در طول نمایشگاه ،رسیدگی به تخلفات و نظایر آن ازجمله این موارد بود .همچنین نظارت بر کارهای عمومی نظیر نظافت سالنها ،حضور بهموقع
غرفهداران ،رعایت نظم و انضباط در سالنها و  ...ازجمله کارهای این واحد بوده است.
تسهیالت رفاهی بازدیدکنندگان و غرفهداران

با توجه به گستردگی سالنهای ناشران التین و عرب و نیاز بازدیدکنندگان و غرفهداران به استراحتگاه ،برای اولین بار تعداد  2باب غرفه «تریا» در بخش
ناشران التین و «حلویات» در بخش ناشران عربی تعبیه شده بود که مورد استقبال قرار گرفت .همچنین بهمنظور رفاه حال بازدیدکنندگان ،صندلی و نیمکت
و فضای آزاد برای استراحت و نمازخانه درنظر گرفت ه شد.
هماهنگی با گروههای ارزیابی کتابها

کتابها در دو بخش عربی و التین با همکاری و مساعدت کارشناسان ارزیابی در سالنهای عربی و التین مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت و از روز اول
ارزیابی آغاز شد .الزم به ذکر است که فرایند ارزیابی در طول مراحل ثبتنام غرفهداران و بارگذاری فهرست کتابهایشان آغاز گردیده بود که بهطور مرتب
به اداره مجامع گزارش داده میشد ،لیکن با شروع نمایشگاه کارشناسان ارزیابی به تطبیق لیست منتشره ناشران با کتابهای موجود میپرداختند و اگر موارد
تخلفی مشاهده میشد به مدیر کمیته گزارش میشد .در همین حال از مدیران غرفهها خواسته شد تا آنان خود نیز بررسی دقیقتری روی کتابهایشان
انجام دهند و هر آنچه تشخیص میدهند که نباید عرضه شود را جمعآوری نمایند.
واحد گمرک و خدمات گمرکی نمایشگاه
کمیته ناشران خارجی با آگاهی به اینکه ارائه خدمات گمرکی یکی از مهمترین تکالیف کمیته ناشران خارجی است ،در نمایشگاه سیویکم برای ساماندهی
جوانب اجرایی و اداری آن در دو بخش خدمات ترخیص گمرکی و اداره انبار گمرک در محل نمایشگاه با رویکرد نظم و سرعت حداکثری عزم جدی به خود
گرفت.
بهمنظور انسجام و یکپارچگی در نگهداری و انجام ارزیابی و نهایت ًا انتقال کتب به سالنها ،سالن گمرک ناشران خارجی نمایشگاه با همت مسئولین و
کارشناسان مربوط در مورخه  97/1/20آماده بهرهبرداری جهت جاسازی و طبقهبندی کتب ناشران التین و عرب گردید.
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ازجمله اقدامات ،آمادهسازی سالن گمرک جهت تسهیل حمل و ترخیص کتب و کاهش هزینههای توأمان شرکتکننده و برگزارکننده بوده است .کلیه
امور تشریفات گمرکی توسط گمرک فرودگاه امام و گمرک تهران (شهریار سابق) انجام گرفت که رئوس آن به شرح ذیل است:
مکاتبه ،پیگیری و جلب موافقت گمرک برای محاسبه عوارض گمرکی بر اساس محاسبه ارزش کاال بهصورت وزنی و از قرار هر کیلوگرم ،یک دالر؛
مکاتبه ،پیگیری و جلب موافقت شرکت ایرانایر برای اعمال تخفیف  %30برای حمل هوایی کتب به مقصد نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران؛
مذاکره با دو شرکت بزرگ حمل کتب التین و عربی برای زمانبندی مناسب و تنظیم مقصد حمل کتب بهعنوان نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران؛
مذاکره با کمیته اجرایی بهمنظور تسریع در ساخت و برپایی انبار گمرک نمایشگاه؛
انجام مذاکره با کمیته مالی نمایشگاه به جهت تأمین کارکنان و زیرساخت مالی الزم برای آغاز فرآیندهای ترخیص؛
تشکیل کارگروهی زبده و مورد اعتماد برای انجام امور ترخیص و معرفی ایشان به گمرک ،جهت طی مراحل اداری و معرفی ایشان ،بهعنوان
نماینده نمایشگاه و معاونت امور فرهنگی در زمان مناسب و عدم تداخل با زمان ترخیص که شروع ترخیص از زمان  97/2/8آغاز شد؛
پیشبینی کپسول آتشنشانی جهت انبار گمرک نمایشگاه.
همچنین مهمترین سرفصلهای خدمات این واحد را در موارد
زیر میتوان خالصه کرد:
صدور پرونده ترخیص بار شامل :تایپ ،اسکن و ثبت
در سامانه گمرک؛
ارزیابی کتابهای مورد ترخیص؛
صدور مجوز بیجک؛
واریز هزینههای مالی ،شامل حقوق و عوارض کاال،
عوارض وزارت راه و صدور نهایی بیجک و بارنامه؛
صدور مجوز خروج کاال از گمرک ،شــامل پرداخت
هزینههای انبار گمرک و مالیات بر ارزشافزوده؛
بارگیری و خروج اقالم ترخیصشده و انتقال از گمرک
شهریار به انبار گمرک ناشران خارجی (مصال).
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فرآیند ترخیص

سازمان گمرک کشور ،سیستم شبکهای فراگیری را ایجاد کرده که کلیه فرآیندهای گمرکی در بستر این شبکه متمرکز ،امکان اجرا دارد؛ ولی نظر به
محدودیتهای تکنیکی ،امکان نصب سرور و راهاندازی این شبکه همزمان با برپایی نمایشگاه وجود نداشت .بر این اساس برای جلوگیری از اختالل در
فرآیند ترخیص کتابهای نمایشگاه ،نظام"حمل یکسره" به گمرک پیشنهاد گردید که با حسننیت ایشان موردقبول واقع شد .بدین ترتیب پس از وزنکشی
و باسکول ،کل محموله وارداتی با کانتینر و کسر وزن ماشین بهطورکلی و نه به تفکیک ،وارد فرآیند صدور پروانه سبز میشد و همزمان با ارجاع به گمرک
نمایشگاه تخلیه میشد .درنتیجه ،مراحل ترخیص در گمرکات تهران پیگیری میشد و همزمان محمولهها در اختیار انبار گمرک نمایشگاه قرار میگرفت.
اولین محموله ترخیصشده نمایشگاه کتاب تهران ،در تاریخ  1396/02/8در انبار گمرک نمایشگاه تخلیه گردید.
همزمان با ترخیص محمولههای زمینی ،گروههای موازی در گمرکات شهریار و فرودگاه امام خمینی ،فرآیند ترخیص را تا مرحله نهایی با حضور
نماینده معرفیشده معاونت پیش میبردند.
رایزنیهایی برای رفع مشکالت در برخی مبادی ورودی کشــور همچون مرزهای مختلف کشور صورت گرفت و نهایت ًا منجر به اخذ دستور از
ریاست محترم گمرکات کشور مبنی بر عبور فوری و بدون معطلی محمولههای حمل شده به مقصد نمایشگاه کتاب تهران از کلیه مبادی ورودی کشور شد.
کلیه کتابهایی که مستقیم ًا اسناد ورودی آن از طریق شرکت حمل در اختیار کمیته قرار گرفته بود ،در دستور ترخیص قرار گرفت و در مواردی
که اسناد حمل و قبض انبار در اختیار خود شرکتکنندگان بود ،پس از ارائه اسناد کامل بهسرعت ترخیص میشد.
موارد متعددی از نقص مدارک و یا اشکاالت اسنادی وجود داشته است که با رایزنی با گمرک و تالش بیوقفه کارگروه گمرکی کمیته ناشران
خارجی برطرف و محموله موردنظر ترخیص شده است ،هرچند که در برخی موارد به علت نقص جدی و یا مغایرت اسنادی ،امکان ترخیص وجود نداشته و
مدارک جهت تکمیل و رفع نقص به صاحب کاال مسترد شده است.
گمرک و ترخیص بار

به منظور ترخیص کتب وارد شده ،ضروری بود اسناد و مدارک حمل شامل بارنامه و سایر مدارک حمل نظیر صورتحساب و پکینگلیست ،تهیه و برای
طی مراحل گمرکی در اختیار ترخیصکار قرار گیرد .مشخص بودن کشور مبدأ و وسیله حمل ،ازجمله اطالعات ضروری بود که بایستی همراه با مدارک
حمل در اختیار ترخیصکار قرار میگرفت .روند کار به گونهای بود که مأمور گمرک مرکزی ایران با حضور در گمرک نمایشــگاه ،به ترخیص کتابهای
ناشران میپرداخت.
در خصوص کیفیت عملکرد انبار گمرک (از تخلیه ورودی تا بارگیری خروجی) ،نکات زیر قابل توجه است:
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تمام کانتینرهای ورودی ،شبانه و بدون توقف در طول روز تخلیه شدند؛
تمام ماشینها به علت امکان تخلیه در شب توقف روز را پذیرفتند و در غیر
این صورت مثل سنوات قبل ،نمایشگاه ناگزیر از تخلیه بار در انبارهای گمرک و سپس
ترانزیت داخلی با تعداد زیادی ماشینهای سبکتر بود که هزینه گزافی را به نمایشگاه
تحمیل مینمود؛
با عنایت به مهیابودن انبار گمرک با فاصله زمانی مناسب از شروع نمایشگاه،
این امکان فراهم آمد که کارگروه نظارت بر نشر بینالملل بتواند بهتناوب بارهای وصولی،
امر ارزیابی کتب را آغاز نماید؛
عالوه بر سایر کارکنان خدماتی و اداری ،در نمایشگاه سال جاری یک کارشناس
عربزبان نیز جهت ارائه خدمات بهتر به مراجعین عرب استخدام و به کار گرفته شد؛
پس از مراجعه کارگروه نظارت بر نشر بینالملل نیز تعامل خوبی حسب پیشنهاد
ایشان برقرار گردید ،بهنحویکه حسب گزارشها ،کلیه کتب ممنوعه و یا نیازمند بررسی مجدد صرف ًا با اخذ تعهد کتبی مبنی بر تحویل سریع این عناوین به
کارگروه نظارت ،قادر به خروج بار از انبار بود؛
عالوه بر تخلیه شبانه ،بهسرعت و در طول روز فردای تخلیه ،فرآیند ساماندهی و نظمدهی به بارهای ورودی صورت میپذیرفت تا مانع از تداخل
بارها و توقف و کندی زمان تحویل و خروج شود؛
کلیه بارهای ورودی در انبار با استاندارد مشخصی ردیفبندی و چینش شد ،بهنحویکه دسترسی به بارها بسیار سریع و هموار باشد؛
جهت حصول اطمینان از حفاظت کامل از کتب موجود در انبار و دفع خطرات احتمالی ،کلیه کتابها با الیهای ضخیم از پالستیک پوشانده شد؛
همکاری کامل با حراست نمایشگاه و توافق برای حفاظت مناسب از انبار و کنترل ورود و خروج ،در دستور کار قرار گرفت؛
پیگیری و استقرار بانک و کمیته مالی در زمان مناسب پیش از شروع نمایشگاه ،بهنحویکه اولین محموله  5روز قبل از شروع نمایشگاه از انبار
نمایشگاه خارج شد؛
انبار گمرک در طول روزهای با تراکم باالی حجم خروج ،همواره و تا آخرین ساعات مشغول به کار و سالنها باز بود و کتاب موردنیاز غرفهها در
سالنها را تأمین نمود؛
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پس از پایان نمایشگاه ،مراحل تأمین پکینگلیست و توزین بارهای انبار فوراً آغاز شد و در فاصله  10روز از پایان نمایشگاه ،کتب مرجوعی فرآیند
گمرکی خود را طی کرد و انبار گمرک نمایشگاه تخلیه شد.
انجام مراحل گمرکی برای مرجوع نمودن بارها و تخلیه انبار

با توجه به اینکه همهساله بخشی از کتابهای واردشــده به فروش نمیرود و پس از طی مراحل گمرکی به مبدأ مرجوع میگردد ،با پایان نمایشگاه و
مشخصشدن بارهای باقیماندهای که ناشران و موزعان تمایل به برگرداندن آنها به کشور مبدأ داشتند ،امور مربوط به مرجوعنمودن بارها آغاز شد.
در این فرایند ،تهیه پکینگلیست از بارهای باقیمانده و آمادهکردن اسناد مربوط و نیز هماهنگیهای الزم در کارگروه گمرک نمایشگاه انجام شد و با
مشخص شدن مقاصد کتابهای مرجوعی و هماهنگی الزم با گمرک مرکزی ایران ،تمامی کتابهای مزبور از محل گمرک مستقر در نمایشگاه به سمت
کشور مقصد ارسال شد.
امور مالی

از وظایف این بخش ،دریافت مبلغ اجارهبهای غرفهها است که باتوجه به فراهم بودن امکان پرداخت آنالین از طریق سایت و با هماهنگیهای مداوم
بخش ثبتنام و بخش مالی ،بهراحتی ناشران میتوانستند بهطور آنالین هزینه متراژ غرفه خود را بپردازند .ناشرانی که امکان پرداخت آنالین را نداشتند،
میتوانستند پس از پرداخت بانکی ،فیش واریزی خود را بهصورت حضوری تحویل دهند.
پرداخت هزینه اجاره غرفه بر اساس جدول زیر انجام شد:
ردیف

متراژ

قیمت

1

تا  9مترمربع

 500.000ریال

2

 10تا  24مترمربع

 687.000ریال

3

 25تا  48مترمربع

 1.000.000ریال

4

 49تا  100مترمربع

 1.375.000ریال

5

 101تا  200مترمربع

 1.750.000ریال

6

 201مترمربع به باال

 2.250.000ریال
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جلوگیری از نوسانات قیمت کتابها

به دلیل نوسانات بسیار زیاد قیمت ارز و جلوگیری از ایجاد هرجومرج در فروش ،نماینده امور مالی مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران در کمیته ناشران
خارجی مستقر شد و به ثبت فاکتورهای ناشران التین و عربی پرداخت .طبق قیمت اعالمشده در فاکتور و مبلغ پرداختشده توسط مشتری ،ارزش کتب
خارجی بر مبنای هر دالر  42000ریال محاسبه و درنهایت ،مقرر شد بر اساس ارزش روز دالر ،مابهالتفاوت مبلغ به ناشران پرداخت شود.
انتخاب غرفه برتر در بخش ناشران خارجی

هیئتداوران از میان غرفههای مشمول شیوهنامه مربوط ،غرفههای برتر در بخش ناشــران خارجی را انتخاب کردند .بر این اساس ،در بخش
ناشران التین غرفه «پارسیان» به عنوان غرفه برتر انتخاب شد و غرفه انتشارت «آوند دانش» و «ویژه نشر» بهعنوان غرفههای شایسته تقدیر
معرفی گردیدند.

                    6کمیته   امور بینالملل

مدیر کمیته :غالمرضا نوعی

معاون کمیته :حسینعلی سبزه
آغاز فعالیت ستاد :نیمه بهمن 1396

میهمان ویژه

این دوره از نمایشگاه ،میزبان کشور و شهر میهمان ،رؤسای نمایشگاههای خارجی ،سفارتخانهها ،مؤسسات فرهنگی فعال داخلی در حوزة بینالملل،
نمایشگاههای بینالمللی ،بازار جهانی کتاب و نشستهای تخصصی بود .میهمانان این دوره از نمایشگاه را طیف متنوعی از نمایندگان خارجی از مکزیک تا
کره جنوبی در برمیگرفت و درمجموع زمینه حضور  106میهمان در این دوره فراهم گردید.
 .1صربستان (کشور میهمان ویژه)
صربستان بهعنوان میهمان ویژه در سیویکمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با فضایی به مساحت  140مترمربع همراه با  30نفر از مقامات
ی صربی حضور داشت .بیش از  20نشست و میزگرد در محل نمایشگاه پیشبینی و همچنین
صربی ،نویسندگان ،شاعران ،ناشران ،خبرنگاران و گروه موسیق 
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برنامه همکاری دانشگاهها و مراکز فرهنگی نیز برای میهمانان تدارک دید ه شده بود .در این غرفه بیش از  300عنوان کتاب در زمینههای ادبیات ،تاریخ ،هنر،
گردشگری و  ...در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت .برنامههای کشور میهمان ویژه به شرح ذیل بود:
 .1-1کنفرانس خبری

نشست خبری صربستان «کشور میهمان ویژه» روز دوشنبه  ۱۰اردیبهشتماه و با حضور «دراگان تئودوروویچ» سفیر صربستان در تهران« ،ایوانا ددیچ»
معاون وزیر فرهنگ و رسانههای صربستان« ،مالدن وسکوویچ» مشاور عالی وزیر فرهنگ صربستان« ،امیرمسعود شهرامنیا» قائممقام نمایشگاه کتاب
تهران و رضا نوعی مدیر کمیته امور بینالملل نمایشگاه در سالن زندهیاد علی عاشوری برگزار شد.
 .1-2شرکت در مراسم افتتاحیه نمایشگاه

سیویکمین نمایشگاه کتاب تهران صبح روز سهشنبه  ۱۱اردیبهشت با حضور «سید عباس صالحی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی« ،والدان ووکوساولیویچ»
وزیر فرهنگ و رسانههای جمهوری صربستان« ،آمال حشانه» معاون وزیر فرهنگ تونس و جمعی از مسئولین فرهنگی ،سفرا و میهمانان خارجی در مصالی
امام خمینی (ره) برگزار شد .وزیر فرهنگ و رسانههای صربستان یکی از سخنرانان مراسم افتتاحیه بود.
 .1-3افتتاح غرفه صربستان

همزمان با روز اول نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ( 12اردیبهشتماه) ،غرفه صربستان بهعنوان میهمان ویژه در سیویکمین نمایشگاه کتاب تهران
با حضور «والدان ووکوساولیوویچ» وزیر فرهنگ و رسانههای کشور صربستان« ،مالدن وسکوویچ» مشاور عالی وزیر فرهنگ و رسانههای صربستان،
«السلو بالسکویک» رئیس کتابخانه ملی صربستان« ،دکتر محسن جوادی» معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس نمایشگاه« ،دکتر امیرمسعود
شهرامنیا» قائممقام نمایشگاه و جمعی از مدیران و فرهیختگان افتتاح شد.
وزیر فرهنگ کشور صربستان در این مراسم با ابراز خرسندی از حضور نویسندگان این کشور در بزرگترین رویداد فرهنگی کشورمان افزود :صربستان
این بار فرصت دارد تا فرهنگ و نشر خود را در ایران به نمایش بگذارد.
والدان ووکوساولیوویچ افزود :سعیمان بر این است تا این حضور آغازی باشکوه و تأثیرگذار بر دورة جدید از گسترش تعامالت فرهنگی و ادبی دو کشور باشد.
وی ادبیات و کتاب را بهمانند هنر و موسیقی هر کشور توصیف و خاطرنشان کرد :این آوا باید به گوش همة ملتها برسد.
والدان ووکوساولیووچ خواستار تعامل بیشتر دو کشور ایران و صربستان در بخش فرهنگ و ادبیات و بخصوص ترجمة متقابل آثار فاخر دو کشور شد.
اصغر محمدخانی معاون فرهنگی شهر کتاب تهران نیز در این آیین ضمن اشاره به ادبیات و فرهنگ غنی صربستان ،این کشور را نمونة یک کشور فرهنگ
دوست و عالقهمند به کتاب توصیف کرد.
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وزیر فرهنگ کشور صربستان در ادامه گفت :جای تأسف است که باوجود پیشینة  50سالة تعامالت فرهنگی دو کشور ،تنها هشت کتاب از آثار ادبی کشور
صربستان به زبان فارسی ترجمهشده است.
وی ابراز امیدواری کرد ،حضور کشور صربستان بهعنوان میهمان ویژة نمایشگاه تهران ،استحکامبخش و گسترندة تعامالت فرهنگی و ادبی بین دو
کشور باشد.
«دراگان استنیج» از نویسندگان مطرح این کشور نیز در این مراسم ضمن برشمردن مشترکات فرهنگی و ادبی دو کشور ایران و صربستان افزود :بیش
از صد واژة مشترک در دو زبان وجود دارد.
این نویسنده صرب تصریح کرد :ورود و تأثیر بیبدیل و البته تأثیرگذار دین در فرهنگ و ادبیات این دو کشور ،بخش دیگری از این مشترکات را پدید آورده
است که باوجود گذر زمان همچنان به ریشههای مشترک فرهنگی پیوند زده است.
.1-4مراسم شب صربستان در باغ کتاب تهران

مراسم شب صربستان به میزبانی باغ کتاب تهران و سفارت صربستان در تهران با حضور مقامات صربی ،سفرای خارجی مستقر در تهران و مقامات ایرانی
برگزار شد .در این مراسم عالوه بر سخنرانی مقامات دو کشور ،موسیقی سنتی صربستان اجرا و در پایان فیلم صربی «راننده قطار» نیز نمایش داده شد.
 .1-5رونمایی از کتاب «مربای شیرین» اثر هوشنگ مرادی کرمانی به زبان صربی

مراسم رونمایی از کتاب «مربای شیرین» نوشته هوشنگ مرادی کرمانی ترجمهشــده به زبان صربی ،چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت در سالن سرای
ملل با حضور «سارا یووانویچ» مترجم« ،هوشنگ مرادی
کرمانی» نویسنده« ،رسول اسماعیلزاده» رئیس مرکز
ساماندهی ترجمه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و
مدیر انتشارات شمع و مه برگزار شد.
 .1-6رونمایی از کتابهای صربی «پنجره
روسی» و «اطلس به رنگ آسمان آبی» ترجمهشده
به زبان فارسی

مراســم رونمایی از کتاب «پنجره روسی» و «اطلس
ی ترجمهشده
به رنگ آســمان آبی» ،از کتابهای صرب 
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به فارسی با حضور «گوران پتروویچ» نویسنده و مترجم« ،پرفسور ژرکوف» نویسنده و «حمید نورشمسی» دبیر مؤسسه نشر کتاب کوچه در سرای ملل
نمایشگاه کتاب برگزار شد.
 .1-7رونمایی و معرفی آثار نویسندگان صربی

روز پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت از ساعت  11تا  13نشست معرفی کتاب دو نویسنده صرب« ،محرم بازدول» نویسنده مسلمان صرب و «گوران پتروویچ»
نویسنده مشهور صربی ،با حضور جمعی از عالقهمندان به ادبیات صرب در غرفه صربستان برگزار شد.
 .1-8نشست مشترک نویسندگان ایران و صربستان

این نشست در روز یکشنبه شانزدهم اردیبهشت ســاعت  18با حضور «فریبا وفی»« ،مجید قیصری» و«فرهاد حسنزاده» (از نویسندگان)« ،نیکنام
حسینیپور» (مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب)« ،ضیا موحد»« ،مهرزاد دانش» (مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)« ،علیاصغر
محمدخانی» (معاون فرهنگی شهر کتاب) و همچنین با حضور نویسندگانی از صربستان ازجمله «گوران پتروویچ»« ،دیان الکسیک» و «محرم بازدول»
در محل مؤسسه خانه کتاب برگزار شد.
 .2تونس (شهر میهمان ویژه)
در این دوره از نمایشگاه کتاب ،عالوه بر کشور میهمان شاهد حضور «تونس» در فضایی با مساحت  70مترمربع بهعنوان شهر میهمان ویژه بودیم .سال
گذشته «استانبول» بهعنوان شهر میهمان در نمایشگاه
کتاب تهران حضور داشت .در این دوره  20نفر از مقامات
تونسی ،شاعران ،ناشران و نویسندگان آن کشور حضور
داشتند و برنامههای متنوع علمی و فرهنگی ذیل در ایام
حضور میهمانان پیشبینیشده بود.
 .2-1شرکت در مراسم افتتاحیه نمایشگاه

معاون وزیر فرهنگ تونس از سخنرانان مراسم افتتاحیه
نمایشگاه بود« .آمال حشانه» معاون وزیر فرهنگ تونس
در سخنانی از حضور شهر تونس بهعنوان شهر میهمان
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در نمایشگاه کتاب تهران ابراز خوشحالی کرد و گفت :این فرصتی است برای ما تا فرهنگ غنی تونس را به نمایش بگذاریم و با فرهنگ و ادب کشورهای
مختلف به تبادل فرهنگی بپردازیم .بیشک این ارتباط و تعامل ،باعث پیشرفت کشورها و فرهنگها میشود .او افزود :ما میخواهیم در این نمایشگاه چهرۀ
ی تونس را به نمایش بگذاریم .کشورهای تونس و ایران از سایر فرهنگها با آغوش باز استقبال میکنند .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در
واقع 
دانشگاه تونس تدریس میشود و از آن بهعنوان قانونی یاد میشود که از مشارکتهای فرهنگی حمایت میکند.
 .2-2افتتاح غرفه تونس

همزمان با روز اول نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ( 12اردیبهشتماه) ،غرفۀ تونس بهعنوان شهر میهمان ویژه در سیویکمین نمایشگاه کتاب تهران با
حضور «آمال حشانه» معاون وزیر فرهنگ تونس« ،نزار بن سعد» مدیرکل کتاب وزارت فرهنگ تونس« ،محمد صالح معالج» رئیس اتحادیه ناشران تونس،
«قاضی بن صالح» سفیر تونس در تهران« ،محسن جوادی» معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس نمایشگاه« ،امیرمسعود شهرامنیا» قائممقام
نمایشگاه ،مدیر کمیته امور بینالملل و جمعی از مدیران و بازدیدکنندگان افتتاح شد.
معاون وزیر فرهنگ تونس در این آیین ،با تشکر از دعوت ایران به این نمایشگاه ،به تقویت روابط بین ایران و تونس اشاره کرد و گفت :تونس صاحب تمدن
قدیمی و اصیلی است که قصد دارد تاریخ و مشاهیر خود را به مردم ایران معرفی کند.
آمال حشانه افزود :تونس تالش کرده است با مجموعهای از ناشران اصیل تونس و کتب منتشرشده به زبانهای مختلف ،در این نمایشگاه حضور یابد و
به ارتباط با ناشران ایرانی و فرهنگ اصیل ایرانی افتخار میکند.
پس از افتتاح غرفة تونس ،آمال حشانه بخشهای مختلف غرفه را برای میهمانان تشریح کرد و گفت :غرفة تونس از سه بخش تشکیلشده است که
بخش کوچکی به هنر خطاطی مربوط است .در این بخش با معرفی آثار یکی از خطاطان معتبر تونس ،اثری رونمایی شد که مربوط به شاعر اصیل تونسی به
نام الشابی است .اثر رونمایی شده ،پرترة نقاشی شده الشابی به خط عربی است و در قسمتی از آن نام شاعر با قالی مرگوم طراحیشده است .همچنین حاشیة
این اثر ،منقش به سرودههای وی است .وی اضافه کرد :الشابی سرایندة سرود ملی تونس است و آثار مطرحی در تونس دارد.
حشانه ،هدف از شرکت در نمایشگاه کتاب را همراستا باهدف ایران برای برگزاری نمایشگاه بیان کرد و خواهان برقراری ارتباطات فرهنگی بین ناشران
ایران و تونس شد.
معاون وزیر فرهنگ تونس در رابطه با شعار «نه به کتاب نخواندن» گفت :کتابخوانی در چندین مرحله ترویج مییابد .در مرحلۀ اول خانواده و آموزش
فرهنگ کتابخوانی به کودکان و در مراحل بعدی ،دولت و حمایت از هزینههای چاپ و نشر کتاب و مهمتر از همه نقش مهم رسانه میتواند کتابخوانی
را در ایران و جهان ترویج دهد.
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وی در ادامه بابیان توضیحاتی دربارة غرفه تونس ،تعداد ناشران و کتابهای موجود را تشریح کرد و گفت :در غرفة تونس دو بخش کتابهای نشر وزارت
فرهنگ تونس و نشر ناشران تونسی در  256عنوان و به تعداد  370نسخه وجود دارد .این کتب از  19ناشر تونسی و دربارة معرفی مشاهیر تونس و فرهنگ
و تمدن قدیم این کشور است.
محسن جوادی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران نیز در این آیین ،ابتدا به حضور پرشور عالقهمندان به کتاب و کتابخوانی در روز نیمة شعبان
اشاره و این استقبال را خارج از انتظار توصیف کرد و افزود :این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه خاورمیانه محسوب میشود و تونس به دلیل داشتن فرهنگ
غنی در کتاب و کتابخوانی ،بهعنوان شهر میهمان دعوتشده است.
وی اضافه کرد :تونس دارای نظام آموزشی و فرهنگی بسیار قدرتمندی است و کتابهای مختلفی درزبانهای متفاوت توسط ناشران تونسی منتشرشده
است که معرف تمدن خودساختة تونس است .همین امر ،میتواند زمین ه را برای همکاریهای فرهنگی بین ایران و تونس فراهم کند.
معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد و فرهنگ اسالمی در پایان بابیان توصیفاتی از فرهنگ تونس ،دالیل دعوت از تونس به این نمایشگاه را ترویج ارتباطات
بهینه بین دو کشور ،فرهنگسازی کتابخوانی جوانان تونس در بین جوانان ایران و همچنین فراهمسازی زمینة حضور ایران در نمایشگاه ساالنة کتاب
تونس ذکر کرد.
 .2-3مالقات با رئیس نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران

چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت ،هیئت رسمی تونس مالقاتی با دکتر «محسن جوادی» معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در محل نمایشگاه
داشت .دکتر جوادی در این جلسه اظهار داشت :امیدواریم رابطة ما با کشــور تونس ،مبتنی بر کتاب و فرهنگ باشد .گاهی روابط کشورها مبتنی بر مسائل
اقتصادی است ،اما ما بر این باوریم که بهتر است که روابط دو کشور بر اساس فرهنگ باشد تا پایداری بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه ما در وزارت فرهنگ و ارشاد تالش داریم تا نگاهی به آینده داشته باشیم ،گفت :کشورها همواره از گذشته و تاریخ یکدیگر شناخت دارند
و امیدواریم بتوانیم در آینده ،کاری کنیم تا زمینة گسترش روابط فرهنگی فراهم شود و نویسندگان و اهل فرهنگ جوان دو کشور ایران و تونس ،بیشتر از
یکدیگر شناخت پیدا کنند.
معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد اضافه کرد :ما سعی میکنیم با دوستانی که آشنایی بیشتری با کشور تونس دارند چند جلد از کتابهای نسل جوان را انتخاب و به
فارسی برگردانیم .همچنین امیدواریم شما نیز همکاری کنید تا برخی از کتابهای ما به عربی برگردانده شود .جوادی با اشاره به اینکه تونس در جهان عرب نقش
کلیدی دارد ،اظهار کرد :ارتباطات فرهنگی میان ایران و تونس ،میتواند بستر مناسبی برای توسعة مناسبات در کل جهان اسالم باشد .معاون امور فرهنگی وزیر
ارشاد با اشاره به اینکه ایران دانشجویان و طالبی دارد که به زبان عربی درس میخوانند ،گفت :مبادلة تألیفات عربی با ایران میتواند به لحاظ رونق بخشیدن به نشر
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و فرهنگ کمککننده باشد و ما این موضوع را پیگیری میکنیم.
معاون وزیر فرهنگ تونس نیز در این دیدار بابیان اینکه ما به
شناخت متقابل بین دو کشور ایران و تونس اصرار داریم ،گفت:
ما سعی میکنیم در تونس روابط را بر اساس یک چهارچوب
تنظیم کنیم .در تونس مؤسسهای تحت عنوان موسسة ترجمه
داریم و این مؤسســه بنا دارد تألیفات نویسندگان تونسی و
فرهنگ تونس را به دیگران معرفی کند .آمال حشانه با اشاره
به اینکه اولین بار است به ایران سفر کرده و این سفر را فرصتی
خوب تلقی میکند ،بیان کرد :به خاطر نگاهی که به تونس
دارید ،خرسندیم و سعی ما بر این است که این روابط متقابل
مستحکم باشد.
همچنین «محمد صالح معالج» رئیس اتحادیة ناشران تونس نیز در این نشست بیان کرد :این نمایشگاه فرصتی بود تا ناشران تونسی با ناشران ایرانی
ارتباط برقرار کنند و مبادالت خوبی انجام دهند .این فرصتی است تا بازار خوبی برای نویسندگان تونسی ایجاد شود.
 .2-4مالقات با رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران

پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت «آمال حشانه» معاون وزیر فرهنگ تونس ،در دیدار با رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران بر توسعه همکاریهای
فرهنگی و هنری با شهرداری تهران تأکید کرد« .امین عارفنیا» میزبان خانم «آمال حشانه» معاون وزیر فرهنگ تونس و «غازی بن صالح» سفیر تونس در تهران
بود .وی در این دیدار با اشاره به فعالیتها و امکانات فرهنگی تهران که شهرداری متولی آنها است ،بر استقبال مدیریت شهری پایتخت از همکاری با تونس تأکید
کرد و گفت :میدانیم که میتوانیم اقدامات مشترک بسیاری در حوزههای فرهنگی داشته باشیم .وی بر این آمادگی تأکید کرد و گفت :امیدواریم بهزودی تندیس
یکی از مشاهیر تونسی در تهران نصب شود و بهطور متقابل این اقدام در مورد یکی از مشاهیر ایرانی در تونس صورت پذیرد .شهرداری تهران آمادگی میزبانی از
شهردار آینده تونس ،خواهرخواندگی با پایتخت تونس و همچنین عقد تفاهمنامههای فرهنگی با مدیریت شهری تونس را دارد.
 .2-5نشست فرهنگ و ادبیات تونس در دانشگاه عالمه طباطبایی

نشست فرهنگ و ادبیات تونس ،روز  15اردیبهشت با حضور تنی چند از نویسندگان و شاعران ایرانی و تونسی در دانشگاه عالمه طباطبایی تهران برگزار
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شد .میهمانان این نشست «هنیده حفصه» نویسنده« ،منصور مهنی» نویسنده« ،محمد سعد برغل» نویسنده« ،المولدی عامر» شاعر و «مجدی بن عیسی»
از کشور تونس ،دکتر «رجاء ابوعلی» استاد دانشگاه ،دکتر «صادق خورشا» استاد دانشگاه« ،موسی بیدج» شاعر و مترجم ایرانی ،دکتر «ربابه رمضانی» استاد
دانشگاه و دکتر «بتول مشکین فام» از ایران بودند.
در این نشست پنج شاعر و نویسنده از تونس به ارائه سخنرانی
و خواندن قطعاتی از اشعار خود پرداختند.

بخش ملل

 .1نمایندگان کشورهای خارجی

نمایندگان کشورها ،سفارتخانهها ،رایزنیها ،انجمنهای دوستی،
آستان مقدس عتبات عراق و  ...در سالنی به مساحت  2000مترمربع،
حضور داشتند.
 .2سفارتخانهها
 .2-1ژاپن

هرساله ،سفارت ژاپن در تهران به نمایندگی از ناشران کشور ژاپن در فضایی به مساحت  27مترمربع شرکت میکند .کتابهای این غرفه صرف ًا جهت
نمایش و در موضوعاتی چون کودک و نوجوان ،گردشگری ،ادبیات و  ...است.
 .2-2یونان

سفارت یونان برای نخستین بار در فضایی به مساحت  18مترمربع در این دوره از نمایشگاه حضور داشت« .نیکوالس دوکاس» رایزن امور اقتصادی و
بازرگانی سفارت یونان و «باالموتی کاترینا» نمایندۀ بنیاد فرهنگی یونان در ایران ،در ایام نمایشگاه در غرفه حضور داشتند .معرفی مفاخر فرهنگی ،نمایش
کتابهای برگزیدۀ آن کشور و دیدار با مقامات بازدیدکننده ،ازجمله فعالیتهای غرفه یونان در این نمایشگاه بود.
 .2-3اتریش

انجمن فرهنگی اتریش به نمایندگی از سفارت اتریش نیز در دو سال اخیر با حضوری متفاوت و پررنگتر ،هماهنگیها و برنامههای حضور در نمایشگاه را
برعهده دارد .غرفۀ اتریش در فضایی به مساحت  18مترمربع در این دوره برپا شده بود .نمایش کتابهای برگزیدۀ سال  2017میالدی نمایشگاه بینالمللی
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کتاب وین ،معرفی ترجمه آثار برجسته هنرمندان اتریشی به زبان فارسی و تشریح فعالیتهای انجمن فرهنگی اتریش ،ازجمله برنامههای غرفۀ کشور
اتریش در این دوره از نمایشگاه بود.
 .2-4ارمنستان

سفارت ارمنستان به نمایندگی از نمایشگاه کتاب ایروان ،چند سالی است که در نمایشگاه کتاب تهران شرکت میکند .در این دوره عالوه بر نمایندگان
فرهنگی سفارت ارمنستان« ،سواک قازاریان» رئیس ادارۀ میراث فرهنگی و صنایعدستی وزارت فرهنگ ارمنستان و «آرمن سارکسیان» کارشناس ادبیات
وزارت فرهنگ ارمنستان در نمایشگاه حضور داشتند .در این دوره ،رایزنیهای مختلف جهت حضور نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران نیز در نمایشگاه کتاب
ایروان در شهریور سال جاری صورت پذیرفت.
 .2-5مکزیک

سفارت مکزیک در چندمین سال پیاپی با غرفهای به مساحت  21مترمربع در سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران حضور یافت .معرفی فرهنگ
مکزیک به زبان اسپانیایی ،معرفی گستردۀ کتابشناسی مکزیک ،معرفی نمایشگاه کتاب گواداخاالرا ،دعوت دو نفر از نویسنده معروف مکزیک و  ...ازجمله
اقدامات غرفه مکزیک در نمایشگاه کتاب تهران بود.
 .2-6فنالند

سفارت فنالند برای اولین بار در سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران حضور یافت و با توجه به تجربۀ موفق و استقبال مخاطبان ،برای دومین سال
پیاپی در غرفهای به مساحت  12مترمربع شرکت کرد .در این دوره سفارت فنالند با رویکرد تخصصی کودک و نوجوان حضور یافته بود و غرفه نیز با استفاده
یک اثر تصویرگری برگزیدۀ آن کشور طراحی شده بود .ازجمله اقدامات صورت گرفته ،معرفی وضعیت نشر کشور فنالند ،معرفی نویسندگان مطرح آن
کشور ،نمایش کتابهای برگزیده کودک و نوجوان و  ...بود.
 .2-7ایتالیا

کشور ایتالیا در سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ( )1396بهعنوان میهمان ویژۀ آن دوره در فضایی به مساحت  300مترمربع شرکت کرده بود.
در سال گذشته  32نفر ازجمله مقامات عالیرتبه این کشور ،نویسندگان ،ناشران ،تصویرگران ،مورخان و  ...حضور داشتند و معاون وزیر فرهنگ این کشور
سخنران افتتاحیه نمایشگاه بود.
در سیویکمین دوره نمایشگاه نیز ،ایتالیا در فضایی به مساحت  50مترمربع حضور داشت و چند میهمان ایتالیایی در نمایشگاه حضور داشتند .همچنین
نشستهای مشترکی با حضور میهمانان این کشور برگزار شد.
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ارتباطات بینالملل
 .1رؤسای نمایشگاهها و نویسندگان

بخش بینالملل نمایشگاه کتاب تهران در این دوره ،از رؤسای نمایشگاههای معتبر جهان جهت بازدید و حضور مؤثر دعوت به عمل آورده بود .عالوه بر انتقال
تجربیات در برگزاری نمایشگاههای مختلف جهانی و تقویت مراودات فرهنگی ،از حضور ایشان در پربارتر نمودن این بخش و برگزاری نشستهای تخصصی
جهت حضور مطلوب در بازارهای جهانی نشر نیز بهرهگیری شد.
تحکیم روابط میان نمایشگاه کتاب تهران و سایر نمایشگاههای کتاب و نیز تقویت جنبۀ بینالمللی آن ،افزایش حضور ناشران خارجی در این نمایشگاه،
زمینهسازی برای معرفی شایسته نمایشگاه کتاب تهران و حضور مؤثرتر مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران و صنعت نشر ایران در بازار جهانی ،از دیگر مزایای
این دعوت و میزبانی بود .حضور در جلسات هماندیشی و ایراد سخنرانی ،از دیگر برنامههای پیشبینیشده با حضور میهمانان ویژه بود.
در این بخش ،میهمانانی از کشورهای آلمان ،ایتالیا ،چین ،مجارستان ،بنگالدش ،ارمنستان ،الجزایر ،تونس ،آذربایجان ،اسپانیا ،صربستان ،سوریه ،عراق،
مکزیک ،روسیه و بوسنی هرزگوین حضور داشتند.
 .2بورسیههای نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران

یکی از برنامههای مهم نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در دو سال اخیر ،اعطای بورسیه به نویسندگان ،مترجمان و ناشران خارجی برای شرکت در این رویداد است.
بورسیههای سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران به میهمانانی از کشورهای بنگالدش ،الجزایر ،آذربایجان ،چین ،ارمنستان ،آلمان و تونس
تعلق گرفت .در این دوره ،دکتر «عبدالصبورخان» رئيس گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه داکا و مترجم چندین اثر از فارسی به زبان بنگالی با معرفی و
همکاری بنیاد سعدی در نمایشگاه حضور پیدا کرد.
دیگر میهمان این نمایشگاه« ،نورمان شاهمرادف» مدیر انتشارات" امضاهای درخشان" و ناشر آثار ایرانی از قبیل "روی ماه خداوند را ببوس"" ،من
گنجشک نیستم"" ،نبوت" " ،انسان و سرنوشت" " ،اسالم و نیازهای زمان ( 2جلد)" " ،انسان کامل"" ،احياى تفكر اسالمى" و " نقش آزادی در تربيت
کودک" بود« .فراس الجهمانی» از کشور الجزایر ،دیگر ناشری بود که در این دوره اقدام به رونمایی از  8عنوان کتاب ایرانی از انتشارات دانشنگار در حوزه
کودک نمود .وی پیشتر نیز  6کتاب دیگر از ایران منتشر کرده بود.
«تهمینه بیگم» استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه راجشاهی و تحصیلکردۀ رشته زبان و ادبیات فارسی از بنگالدش ،از دیگر میهمانان بورسیه بود.
«چی هو آ» مدیر آژانس ادبی از کشور چین که تاکنون آثاری از جمهوری اســامی ایران منتشر کرده است ،با هماهنگی آژانس ادبی کیا در این دوره از
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برنامههای بازار جهانی حضور پیدا کرد« .گئورگ آساطوریان» مترجم
آثار ایرانی از قبیل "سه سیب"" ،داستانهای کلیلهودمنه" و "قصههای
عامیانه ایرانی" و استاد دانشگاه از ارمنستان به پیشنهاد رایزنی فرهنگی
کشورمان در ارمنستان نیز در این نمایشگاه حضور داشت.
خانم «بتئا شفر» مدرس نویسندگی و دارای سابقۀ برگزاری کارگاههای
آموزشی از کشور آلمان هم به پیشنهاد انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
در این نمایشگاه حضور پیدا کرد .به دلیل حضور تونس بهعنوان «شهر
میهمان» در این دوره از نمایشگاه ،چهار ناشر تونسی با نامهای «محمد
صالح الرصاع»« ،المنصف الشابي»« ،سمير المسعودي» و «حافظ بو
جميل» جهت حضور در سیویکمین دوره نمایشگاه مورد حمایت قرار گرفتند.
 .3نمایشگاههای بینالمللی کتاب

هرساله از نمایشگاههای مختلف بینالمللی کتاب ،نمایندگانی جهت حضور در نمایشگاه کتاب تهران ثبتنام و شرکت میکنند .در این دوره ،نمایشگاه
بینالمللی کتاب فرانکفورت ،نمایشگاه بینالمللی کتاب پکن ،نمایشگاه بینالمللی کتاب مسقط ،نمایشگاه بینالمللی کتاب دهلینو ،نمایشگاه بینالمللی
کتاب بوداپست ،نمایشگاه بینالمللی کتاب وین و نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو و سنپترزبورگ در نمایشگاه کتاب تهران شرکت داشتند.
 .4سازمانهای بینالمللی

هفت سازمان بینالمللی ازجمله اکو ،سازمان ملل متحد ،نمایندگان انجمنهای دوستی ،مجمع جهانی بیداری اسالمی ،جمعیت دفاع از حقوق فلسطین،
ستاد اربعین و  ...در نمایشگاه حضور فعال داشتند.
 .5ناشران خارجی

امسال ناشرانی از کشورهای افغانستان ،ترکیه ،عراق و سوریه حضور داشتند .ناشران مستقل افغانستان همچون عرفان ،تاک ،خانه کودکان ،احراری و
مؤسسه فرهنگی هنری نمارسانه نیز در این بخش شرکت کرده بودند.
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 .6نهادها و سازمانهای فعال در حوزه بینالملل

از نهادها و ســازمانهای فعال در حوزه بینالملل در این دوره؛ سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و
کمیته هماهنگی و پشتیبانی نمایشگاههای کتاب خارج از کشور ،حضوری
فعال داشتند.
 .7مراکز فرهنگی داخلی

در این دوره ،مراکز فرهنگی فعال در حوزۀ کتاب ازجمله انجمن
کلیمیان ،شرکت پارس آذرخش ،مؤسسه فرهنگی و هنری اندیشه
فرزانگان خالق ،مؤسسه میراث فرهنگ و تمدن پارس ،مرکز تحقیقات
کامپیوتری علوم اسالمی نور ،شرکت شبکه گستر انیس ،پایگاه خبری
بهاییپژوهی ،مؤسسه سخنسرای زبانزد آفاق ،شرکت پیام حنان ،مرکز اطالعات راهبردی ،بنیاد سعدی ،معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،معاونت
ارتباطات و اطالعرسانی و مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (نشر جمهور)؛ انتشارات موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،مؤسسه صیانت از
حقوق شهروندی و انتشارات بازی قصهها حضور فعال داشتند.
حضور دانشجویان داوطلب زبانهای خارجی دانشگاهها
یکی از فعالیتهایی که در این دوره برنامهریزی شده بود ،حضور داوطلبانه دانشجویان زبانهای خارجی از دانشگاههای تهران ،عالمه طباطبایی ،شهید
بهشتی ،الزهرا ،تربیت مدرس و دانشگاه آزاد واحد تهران شمال بود .از حضور این دانشجویان در برنامههای پیشبینیشده بخش بینالملل بهره گرفته شد.

بخش بازار جهانی کتاب

در راستای اهداف تعیینشده در سیامین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران« ،بازار جهانی کتاب» در سیویکمین دوره این نمایشگاه ،بخشی برای
شناساندن بهتر صنعت نشر ایران به جهان بود که میکوشید با حضور نهادها و مراکز مختلف فرهنگی ،ناشران ،آژانسهای ادبی و نهادهای مستقل داخلی
و خارجی ،نویسندگان ،مترجمان و تصویرگران و همچنین سایر متخصصان حوزۀ نشر ،به شناساندن و گسترش این صنعت کمک نماید؛ بهگونهای که:
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 .1زمینه نشر داخلی و بینالمللی آثار ایرانی را فراهم کند؛
 .2راهی برای حضور بهتر ناشران ایرانی در نمایشگاههای جهانی
کتاب و نشستهای بینالمللی باشد؛
 .3با شناساندن نقش و فعالیت آژانسهای ادبی و تخصصی ،راه
جهانیشدن نشر ایران را هموار کند؛
 .4با تسهیل تعامل میانفرهنگی در قالب گفتوگو ،ضمن معرفی
برگزیدگان جوایز ادبی داخلی ،روند انتشار آن توسط مترجمان برجسته
زبانهای دیگر را تسهیل نماید؛ مسیری که از راه تعامل با ناشران و
مترجمان دیگر کشورها برای واگذاری رایت ترجمه و نشر آثار فارسی
به زبانهای دیگر پدید میآید.
این بخش در فضایی به مساحت حدود  200مترمربع و تفکیک آن به زیربخشها/غرفهها ،فعالیتهایی به شرح زیر را پیش از آغاز نمایشگاه دنبال نمود:
 .1شناسایی و دعوت از آژانسهای ادبی داخلی فعال؛
 .2شناسایی و دعوت از آژانسهای ادبی خارجی و حمایت از حضور آنان در قالبهای مشخص؛
 .3دعوت از طرحهای تاپ و گرنت برای حضور در بخش بازار جهانی؛
 .4شناسایی و دعوت از نمایندگان نمایشگاههای خارجی و انجمنهای کتاب خارجی؛
 .5دعوت از ناشران ،مؤلفان و انجمنهای داخلی برای معرفی و ارسال آثاری که پتانسیل بینالمللی شدن دارند؛
 .6شناسایی کتابهای برگزیده جوایز ساالنه ایران که ظرفیت معرفی به بازارهای جهانی را دارند و تهیۀ ابزارهای معرفی بهتر این آثار (ازجمله بروشور)
و آرشیو آنها برای معرفی در نمایشگاههای خارجی پیشرو؛
 .7دعوت از نویسندگان ،مترجمان و تصویرگران فعال ایرانی برای حضور در سرای بازار جهانی کتاب و برپایی برنامۀ نشست ،سخنرانی ،رونمایی ،جشن
امضا و  ...برای معرفی و تشویق فعالیتهای آنان.
در بیان مهمترین اهداف تحققیافته بازار جهانی کتاب در ایام نمایشگاه ،میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
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اختصاص فضا جهت معرفی دو طرح حمایت از ترجمه و نشر آثار ایرانی (طرح تاپ و گرنت معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد) و ارائه خدمات به متقاضیان؛
اختصاص میزهای مذاکره در فضای بازار جهانی و رایتسنتر نمایشگاه جهت مذاکره میان ناشران و فروش کپیرایت و برگزاری دیدارهای چندجانبه؛
اختصاص فضا بهمنظور ارتباط ناشران و نویسندگان و  ...با آژانسهای ادبی داخلی و خارجی؛
حضور آژانسها و ناشرانی از کشورهای ایتالیا ،آلمان ،صربستان و چین بهمنظور نمایش آثار مرتبط با کپیرایت؛
اختصاص فضایی جهت نمایش کتب دارای کپیرایت و با قابلیت فروش کپیرایت در عرصههای جهانی جهت ارتباط هدفمند با ناشران خارجی و داخلی؛
حضور نویسندگان ،مترجمان ،بورسیههای میهمان و تصویرگران سرای بازار جهانی کتاب بهمنظور مذاکرۀ آنان با نمایندگان حاضر در بازار جهانی کتاب؛
تولید و چاپ بروشورهای نویسندگان برگزیدۀ جایزههای جالل آلاحمد و پروین اعتصامی جهت حضور قوی در نمایشگاههای بینالمللی کتاب؛
معرفی ادبیات فارسی و تشویق آژانسهای ادبی بینالمللی به سرمایهگذاری در این حوزه؛
برگزاری جلسات تخصصی و برگزاری نشستها ،کارگاههایی با محوریت مسائل مبتالبه در حوزۀ نشر بینالملل؛
پس از اعالم فراخوان و ثبتنامهای صورتپذیرفته در سایت نمایشگاه ،نهادها ،ناشران و یا آژانسهای منتخب داخلی در فضایی به مساحت  200مترمربع
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حضور یافتند .طرح حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی موسوم به گرنت (معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) ،بنیاد سعدی و طرح ساماندهی
نهضت ترجمة سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،انتشارات شباویز ،آژانس ادبی پل ،آژانس ادبی تماس ،آژانس ادبی کیا ،نشریه  ،Printed in Iranانتشارات
شمع و مه و نمایندگان چهار کشور آلمان ،چین ،ایتالیا ،تونس و صربستان در این بخش حضور داشتند.
ایجاد رایتسنتر با نگاهی درازمدت جهت تبادل حق نشر و چاپ کتب میان متقاضیان به کمک فعالیت آژانسهای ادبی و ناشران فعال در حوزة
بینالملل با رصد آثار ،ارزیابی ،ترجمه ،معرفی به عرصة جهانی و درنهایت عرضه و انتشار آنها؛
نمایش آثار ناشران و آژانسهای ادبی موجود در ایران شامل کتب منتخب رایت فروش رفته و با قابلیت عرضة رایت در حوزة بینالمللی و اختصاص
میزهای مذاکره در این بخش برای انجام گفتگو میان ناشران جهت تبادل و خریدوفروش حق نشر همراه با دعوت از ناشران مطرح؛
حضور پنجاه نویسنده ،مترجم و تصویرگر؛
ب) دستاوردهای بازار جهانی کتاب

 .1برگزاری بیش از سیصد دیدار چندجانبه جهت فروش رایت کتاب ایرانی؛
 .2برگزاری  147مذاکرهۀنهایی جهت انعقاد قرارداد فروش کپیرایت؛
 .3فروش حق کپیرایت  84عنوان کتاب ایرانی ( 22عنوان توسط آژانس ادبی پل 61 ،عنوان توسط شباویز و یک عنوان توسط انتشارات شهرستان ادب).
ج) برنامههای آتی پیشنهادی برای بازار جهانی کتاب

دعوت از ناشران و آژانسهای معتبر بینالمللی و فراهم ساختن فضایی در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران برای تعامل و رایزنی با ناشران خارجی
به منظور تبادل رایت بین ناشران ایرانی و خارجی؛
حضور مستقیم ناشران و نویسندگان خارجی در نمایشگاه تهران به منظور تعامل و دیدار با نویسندگان و ناشران ایرانی؛
ایجاد بانک کتابهای ترجمهشده به زبانهای دیگر برای معرفی و ارائه در فضای بینالملل؛
نگاه اقتصادی به بازار جهانی کتاب و طرح حمایت از ترجمه و انتشار کتاب و بحث حق نشر (کپیرایت) با تخصیص بودجۀ مستقل به منظور دعوت
از فعاالن بینالمللی مطرح برای معرفی خدمات و تبادل و انتقال دادهها؛
استفاده و تأمین نیازهای ناشران خصوصی مطرح برای حضور جدیتر؛
تأسیس آژانس ادبی برای کمک به آژانسهای ادبی موجود در کشور که بتواند به سهولت در تبادالت ناشران داخلی با ناشران بینالمللی کمک نماید؛
تشکیل دبیرخانه بازار جهانی کتاب بهمنظور حضور قوی ناشران بینالمللی در دورۀ آتی نمایشگاه کتاب تهران.
111

 #نه_به_کتاب_نخواندن

سرای ملل (نشستها و میزگردها)

در این دوره ،بیش از  40نشست تخصصی با حضور میهمانان خارجی و فرهیختگان داخلی در سرای ملل برگزار شد .هر روز از ایام برگزاری نمایشگاه به
نام یکی از کشورها نامگذاری شده بود و برنامههای مفصلی نیز برگزار شد .جدول برنامههای برگزارشده ،به شرح ذیل است:
چهارشنبه
1397/02/12
2018/05/02

روز
کشور میهمان ویژه
(صربستان)

نشست اول
ساعت:
 12:00ـ 11:00

نشست دوم
ساعت:
14:00 - 15:00

نشست سوم
ساعت:
 14:00ـ 13:00

نشست چهارم
ساعت:
 15:30ـ 14:00

نشست پنجم
ساعت:
 17:30ـ 16:00

افتتاحیه غرفۀ صربستان
کشور میهمان ویژه

افتتاحیه غرفۀ تونس
شهر میهمان ویژه

رونمایی از آثار و کتابهای
محرم بازدول

رونمایی از ترجمۀ صربی
کتاب مربای شیرین

رونماییکتاب

والدان ووکوساولیوویچ
(وزیر فرهنگ و رسانه صربستان)

آمال حشانه
(رئیس دفتر وزیر فرهنگ تونس)

نویسنده مسلمان

مالدن وسکوویچ
(مشاور وزیر فرهنگ صربستان)

نزار بن سعد
(مدیرکل کتاب)

Dejan Aleksic
شاعر و نویسنده

السلو بالسکویک
(رئیس کتابخانه ملی صربستان)

محمد صالح معالج
(رئیس اتحادیه ناشران)

محسن جوادی
(معاون وزیر و رئیس نمایشگاه)

محسن جوادی
(معاون وزیر و رئیس نمایشگاه)

امیرمسعود شهرامنیا
(قائممقام نمایشگاه)

امیرمسعود شهرامنیا
(قائممقام نمایشگاه)

Dragan stanic
مدیر دائرهالمعارف و شاعر صرب

رضا نوعی
(مدیر کمیته امور بینالملل)
پنجشنبه
1397/02/13
2018/05/03

روز کشور
ایتالیا

با حضور
سارا یووانویچ
(مترجم)
هوشنگ مرادی کرمانی
(نویسنده)
رسول اسماعیلزاده
(رئیس مرکز ساماندهی ترجمه
و نشر معارف اسالمی و علوم
انسانی سازمان فرهنگ و
ارتباطات)
انتشارات شمع و مه

نشست اول
ساعت:
 11:00ـ 10:00

نشست دوم
ساعت:
 11:00تا 12:00

نشست سوم
ساعت:
 16:00ـ 15:00

ارزش کتاب و دائرهالمعارف
با حضور مائورو کنچاتوری
سفیر محترم ایتالیا در ایران

«پارادوکس مترجم -خیانتکار»

«تجربه آموزش زبان ایتالیایی
در ایران»

آقای ماسیمو برای
رئیس نمایشگاه کتاب تورینو
امیرمسعود شهرامنیا
(قائممقام نمایشگاه)

دکتر رافائل مائوریه للو
(عضو هیئتعلمی دانشکده ادبیات
فارسی و زبانهای خارجی
دانشگاه عالمه طباطبایی)

رضا نوعی
(مدیر کمیته امور بینالملل نمایشگاه)
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از طرف مدرسه ایتالیایی در تهران
«پیترو دال واله»

An Atlas Traced By
the Sky
&
The Russian Window
باحضور
رسولاسماعی لزاده
(رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر
معارف اسالمی و علوم انسانی سازمان
فرهنگ و ارتباطات)
آقای گوران پترویچ
نویسنده و ناشر صرب
Gorgan Petrovic
پرفسورژرکوف
حمید نورشمسی
دبیر مؤسسه نشر کتاب کوچه
نشست چهارم
ساعت:
 18:00ـ 16:00
«معماری پایدار»

دکتر آرش احمدی
(نماینده طراحی ج.ا.ا در ایتالیا)
دکتر حسن اصانلو
(رئیس دانشکده معماری دانشگاه سوره)
دکتر علیرضا عظیمی
(رئیس واحد تحقیق و توسعة
مؤسسه فرهنگی هنری هنر معماری)
دکتر کیارش میالنینیا
(معمار و طراح محیط)
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جمعه
97/02/14
2018/05/04

روز
تونس
شهر میهمان ویژه

شنبه
1397/02/15
2018/05/05

روز کشورهای اسالمی

نشست اول
ساعت:
 11:30ـ 10:30

نشست دوم
ساعت:
 15:00ـ 14:00

نشست سوم
ساعت:
 16:15ـ 15:30

نشست چهارم
ساعت:
 18:30ـ 16:30

روابط نمایشگاهی تهران و تونس

روابط فرهنگی و نمایشگاهی
مجارستان و ایران

رونمایی از دو کتاب
گردآوری از نسخ غزلیات حافظ
به زبان مجاری
و
کتاب آموزش جامع زبان فارسی
به زبان مجاری

رونمایی از ترجمه جدید رباعیات
خیام
به زبان مجاری
(چاپ مجارستان)

نزار بن سعد
(مدیرکل الکتاب)
محمد صالح معالج
(رئیس اتحادیه ناشران)
امیرمسعود شهرامنیا
(قائممقام نمایشگاه)
رضا نوعی (مدیر کمیته امور بینالملل)
رمان ،زنان و مهاجرت
دکتر اسماء معیکل
(منتقد ادبی از دانشگاه قطر)
دکتر عبداهلل ابراهیم
(از دانشگاه قطر)
دکتر مریم حسینی
دکتر شکوه حسینی
دکتر ابوفضل حری
دکتر ندا علیزاده کاشانی

خانم هامراشتین
Hammerstein Judit
رئیس انستیتو باالشی
مدیرکل در امور فرهنگی مجارستان
آقای توشکه
Tüske László
مدیرکل کتابخانه ملی مجارستان
Janos kovacs
یانوش کواچ
(سفیر مجارستان)
خانم ا ِوا روبوفسکی
Rubovszky Éva
رئیس خانه ملل مجارستان
Zoltan varga
زولتان وارگا
امیرمسعود شهرامنیا
قائممقام نمایشگاه

خانم اگنس نمت

نشست اول
ساعت:
 12:00ـ 10:30

نشست دوم
ساعت:
 14:00ـ 11:00

رمان ،زنان و مهاجرت

فرهنگ و ادبیات تونس

دکتر اسماء معیکل
(متخصص مطالعات ادبی زنان در دانشگاه قطر و
منتقد ادبی)
دکتر عبداهلل ابراهیم
(متخصص روایتشناسی و نقد فرهنگی در دانشگاه
قطر)
دکتر شکوه حسینی
(عضو هیئتعلمی پژوهشگاه)

(برگزارشده در دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه عالمه
طباطبایی)
هنیده حفصه (ادیب)
منصور مهنی (ادیب)
محمد سعد برغل (ادیب)
المولدی عامر (شاعر)
مجدی بن عیسی (شاعر)
خانم دکتر رجاء ابوعلی (استاد دانشگاه)
دکتر صادق خورشا (استاد دانشگاه)
خانم دکتر ربابه رمضانی (استاد دانشگاه)
خانم دکتر بتول مشکینفام (استاد دانشگاه)
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تجلیل از
خانم گیزال وارگا سینایی
Gizella Varga Sinai
به همراه نمایش فیلم مستند زندگینامه
ایشان
خسرو سینایی
(استاد سینمای مستند ایران)
غالمحسین مراقبی
(استاد خیامشناس)

نشست سوم
ساعت:
 18:30ـ 17:00

ورود به بازار نشر چین
معرفی نمایشگاه بینالمللی کتاب پکن
الکس هو
(مدیر پروژه نمایشگاه پکن)
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یکشنبه
1397/02/16
2018/05/06

روز کشور
بنگالدش

دوشنبه
1397/02/17
2018/05/07

روز تبادالت
بینالمللی
نشرهای دانشگاهی

نشست اول
ساعت:
 12:00ـ 10:00

نشست دوم
ساعت:
 14:30ـ 13:0

نشست سوم
ساعت:
 16:30ـ 15:0

نشست چهارم
ساعت:
 18:30ـ 17:00

رونمایی از آخرین منشورات
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،دائرهالمعارف اسالمی،
شورای تحول و ارتقای علوم انسانی ،بنیاد سعدی
و کتاب مرجع

روابط فرهنگی ایران و
بنگالدش

رونمایی از ترجمه آثار
مصطفی مستور
در بنگالدش ،ترکیه
و جمهوری آذربایجان

اصالت اراده در دکارت و
فیلسوفان پس از دکارت

دکتر غالمعلی حداد عادل (رئیس بنیاد سعدی)
دکتر محمدرضا نصیری
(دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی)
نسرین پرویزی (معاون گروه واژهگزینی و فرهنگنویسی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی)
دکتر رضا مراد صحرایی
(معاون علمی و پژوهشی بنیاد سعدی)
حجتاالسالم حسن طارمی
(معاون علمی دائرهالمعارف اسالمی)
دکتر غالمرضا شمس
(معاون تألیف شورای تحول و ارتقای علوم انسانی)
دکتر محمد جوهرچی
(معاون اجرایی مؤسسه کتاب مرجع دائرهالمعارف اسالمی)

رونمایی کتاب «شور قند پارسی»
و
نشست ادبی «مقایسه تطبیقی ادبیات
معاصر ایران و بنگالدش و نقش
استادان زن بنگالی در گسترش زبان و
ادبیات فارسی در این کشور»
دکتر حداد عادل
سفیر بنگالدش :ا.ک .مجیب الرحمان
بوئیان محمد صبور حسین
محمد همایون کبیر
دکتر شولی محبوب
دکتر تهمینه بیگم
فرهاد درودگریان
دکتر الهام حدادی
دکتر آسیابی
محمد ممیت الرشید

مصطفی مستور
و
نورمان شاهمرادف
دکتر عبدالصبورخان
آقای تورگای شفق

دکتر غالمرضا اعوانی
(مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه)
مائوریتزیو فرراریس
Mauritzio Ferraris
استاد فلسفه دانشگاه تورین ایتالیا

نشست اول
ساعت:
 11:30ـ 10:00

نشست دوم
ساعت:
 12:30ـ 11:30

نشست سوم
ساعت:
 13:30تا 12:30

نشست چهارم
ساعت:
 16:00تا 14:30

نشست پنجم
ساعت:
 18:30ـ 17:00

سومین دوره
جشنواره ملی حرف حساب

سومین دوره
جشنواره ملی حرف حساب

سومین دوره
جشنواره ملی حرف حساب

خوشامدگویی به زبان انگلیسی
فتوکلیپ  ignite talkمعرفی
رویداد ،شیوهنامه اجرایی و داور
(انگلیسی)
به همراه فیلم نمونه موفق ایرانی
و بینالمللی
تئاتر انگلیسی
برگزیدگان ارائه فارسی MT3

شش ارائه بینالملل

اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان

جشنواره فارابی و تعامالت
دانشگاهی در حوزه
بینالملل

فعالیتهایفرهنگیکلیمیان و
دفاعمقدس

ارائه (انگلیسی ،روسی)
تئاتر روسی داوری

دكتر سيروس عليدوستي
(رئيس پژوهشگاه علوم و فناوري
اطالعات ايران)

دكتر ناطق
(معاون دانشگاه تربيت مدرس)
دكتر شهروز شريعتي
(مدير برنامهریزی دانشگاه)

Ignite talk

دکتر حسین میرزایی
(رئیس پژوهشکده مطالعات
فرهنگی اجتماعی)

دكتر عمار جاللي منش
(معاون علم اطالعات پژوهشگاه
علوم و فناوري اطالعات ايران)
دکتر عبدالحمید علیزاده (مدیر امور
دكتر بيژن رنجبر
دانشجویان بینالمللی وزارت علوم)
(معاون پژوهش و فناوري
دکتر مسعود غروی
دانشگاه آزاد اسالمي)
دکتر احمد شاکری
(سفیر سابق ایران در بلژیک و استاد
دکتر محمدحسین صبحیه
(عضو و مشاور پژوهشکده
دانشگاه تربیت مدرس)
(مدیر انجمن مدیریت پروژه ایران
مطالعات فرهنگی اجتماعی)
و استاد دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر شیوا گرجیان
(شورای سیاستگذاری برنامه
حرف حساب)
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دکتر عبداالمیر نبوی
(دبیر علمی جشنواره فارابی)

دکتر سیامک مره صدق
(نماینده مجلس)
خاخام دکتر یونس حمامی
(رهبر مذهبی)
هارون یشایایی
(روزنامهنگار)
بهادر میکاییل
(کارشناس مجری)
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سهشنبه
1397/02/18
2018/05/08

روز
زبان پارسی

نشست اول
ساعت:
 12:30ـ 11:00

نشست دوم
ساعت:
 13:30ـ 12:00

نشست سوم
ساعت
14:00 - 15:00

نشست سوم
ساعت:
 16:30ـ 15:30

نشست چهارم
ساعت:
 17:30ـ 16:30

رونمایی از کتابهای پارسی
ترجمهشده به انگلیسی

نقش زبان پارسی در
دیپلماسی عمومی

با حضور
افشین شحنهتبار
(مدیر انتشارات شمع و مه)
و
خانم کارولین کراسکری
(مترجم از فارسی به انگلیسی)

دکتر فلیحه کاظمی
«وضعیت زبان فارسی در جهان»
فرهاد پالیزدار
(معاون بنیاد سعدی)
فیضبخش
از تاجیکستان

رونمایی از ترجمه ایتالیایی
رمان «سووشون»
با همکاری سفارت ایتالیا

رونمایی از آخرین کتابهای
آموزش زبان پارسی به غیر
پارسیزبانان

چرا زبان پارسی میآموزیم

مائورو کنچاتوری
(سفیر ایتالیا)

دکترصحرایی
(معاون بنیاد سعدی)

خانم تتزیانا بوچیکو
بلقیس سلیمانی (نویسنده)

دکتر فرهاد پالیزدار
(معاون امور بینالملل بنیاد سعدی)

چهارشنبه
2018/05/09-1397/02/19

روز کشور افغانستان

پنجشنبه
1397/02/20
2018/05/10

روز کشور
بوسنی و هرزگوین

نشست اول
ساعت 13:30 :ـ 12:45

نشست دوم
ساعت 14:45 :ـ 13:30

رونمایی از آثار ادبیات افغانستان

نشست نویسندگان و فرهیختگان
افغانستان

ابوطالب مظفری
سید نادر احمدی
عالیه عطایی
سرور رجایی

دکترصحرایی(معاونبنیادسعدی)
و
پارسی آموزان کشورهای روسیه کره
صربستان و ..

نشست دوم
ساعت 17:00 :ـ 15:00

خانم عالیه عطایی
ابوطالب مظفری و جمعی از نویسندگان

نشست اول
ساعت 12:00 :ـ 10:30

رونمایی از کتابهای آموزش زبان
پارسی به غیر پارسیزبانان بنیاد سعدی

گفتوگوی ناشران عربی و ایرانی درباره
مسائل معاصر جهان اسالم
حوار دور النشر العربیه-االیرانیه حول قضایا العالم
االسالمی المعاصره
محمد صالح الرصاع ناشر -خانم منی بعزاوی
فراس الجهمانی -موسی بیدج
دکتر محمدباقر انصاری -دکتر حسن عبدیپور
عبدالهادی اشرفی -محمدتقی محمدیان
مهندس محمد پهلوانی
نشست دوم
ساعت 15:00 :ـ 13:30

اهمیت و فرصتهای نمایشگاه کتاب کودک شانگهای
An Introduction to Shanghai International Children’s
Book Fair (CCBF):
The Importance and The Opportunities
با حضور
خانم کارولین بالستر
مسئول کمیته بینالملل نمایشگاه شانگهای
علی بوذری
عارف وکیلی
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رونمایی از دو کتاب
«کارتپستالهایی از گور»
و«لبخند من انتقام من است»
امیر سولیاگیچ
جوا آودیچ
سیدمیثم میرهادی
معمر اسپاهیچ (مدیر انتشارات وریمه)
دامیر اوزونویچ (مدیر انتشارات بای بوک)
مسعود انصاری (انتشارات کتابستان)
مهدی حیدری (کارشناس کشورهای بالکان)
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جمعه
1397/02/21
2018/05/11

روز
کشورهای آمریکای
التین

نشست اول
ساعت:
 12:30ـ 10:30

نشست دوم
ساعت:
 14:00ـ 12:30

سخنرانی سفیر مکزیک آلفونسو زگبه
در خصوص گسترش روابط فرهنگی بین
دو کشور

نشر در حوزه کودک و نوجوان
و نمایشگاه کتاب کودک

معرفی کتاب «فکر کردن به فلسطین از
نیمکره جنوبی»
دکتر مویسس گاردونیو گارسیاس
(استاد دانشگاه خودمختار مکزیک)
سخنرانی دکتر مارسال آلوا ِرز پِ ِرز
(استاد دانشگاه پوئبال مکزیک)
مترجم :امید بهرامیان

شنبه
1397/02/22
2018/05/12

خوان خوسه ساالزار
(عضو کمیته کتاب کودکان و نوجوانان)
مکزیک

نشست سوم
ساعت:
14:30 -16
برنامه انجمن فرهنگی سفارت اتریش
با حضور سفیر و جمعی از نویسندگان
خانم بیرگیت گشیر

نشست اول
ساعت 12:00 :ـ 11:00
میزگرد
دیدار ناشران چینی

روز کشور چین

نشست چهارم
ساعت:
 17:30ـ 16:00

ارائه بیوگرافی خانم لوبه

فراز فرهودیفر ,نیلوفر تیموریان
محمود حدادی ،دکتر آنیتا امیری
کاغذ کنانی ،نیلوفر بهین
سید علی آزاد

رونمایی از  12جلد کتاب کودک و
نوجوان ترجمهشده از زبان فارسی

فراس الجهمانی
(ناشر الجزایری آثار ایرانی)
خانم کلر ژوبرت
مجید راستی
غالمرضا نوعی
دکتر محمدرضا حاتمی
دکتر شکوه حسینی

نشست دوم
ساعت 13:30 :ـ 12:00

The general manager of the group, Wang Tao

نشست تخصصی کتابشناسی کتابهای کودک و
نوجوان

The Commercial Press Ltd.
China Publishing and Media Holdings Co., Ltd.
China Translation and Publishing House
Xinhua United Distribution Co.Ltd.
با آژانسهای ادبی ایرانی
کیا ،تماس ،پل و انتشارات علمی و فرهنگی

خانم بئاته شفر (از کشور آلمان)
دکتر داریوش مطلبی
و
مدیران کتابخانههای کودک و نوجوان سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران

میهمانان خارجی نمایشگاه 31
بُعد بینالمللی نمایشگاه کتاب تهران ،هرساله پررنگتر میشود .در چند سال گذشته با انتخاب کشور و شهر میهمان برای نمایشگاه و همچنین دعوت از

فعاالن فرهنگی کشورهای مختلف این جنبه تقویتشده و این رویداد به محفلی برای دیدار و تبادلنظر ناشران و نویسندگان داخلی با همتایان خارجی خود
تبدیلشده است .امسال نیز میهمانان متعددی از کشورهای گوناگون به ایران آمدند و در برنامههای مختلفی نمایشگاه شرکت کردند که در ادامه به معرفی
برخی از این میهمانان پرداختهایم.
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تهمینه بیگم

دکتر تهمینه بیگم ،استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بنگالدش است.
او در سال  1980در بنگالدش متولدشده و دکترای خود را در سال  2012و در
رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه راجشاهی بنگالدش دریافت کرده است.
خانم بیگم در طی سالیان تدریس در دانشگاه ،مقاالت بسیاری را درزمینة
شعر و شاعران کالسیک و معاصر فارسی به رشته تحریر درآورده که اغلب آنها
به زبان بنگالی و در مجلههای معتبر علمی ،پژوهشی دانشگاههای بنگالدش
بهویژه دانشگاه راجشاهی به چاپ رسید ه است.
از آن میان میتوان به مقالههایی چون؛ «بررســی مضامین متنوع اشعار
پروین اعتصامی» در مجله ادبیات و علوم انسانی و حقوق دانشگاه راجشاهی
در سال  ،2009مقاله «بررسی ویژگیهای داستان کوتاه جاللآلاحمد» در
سال  2013در همان مجله« ،حافظ شیرازی و اصطالحات عرفانی در اشعار
او» در سال  2014در همان مجله و «زن در نظم جدید فارسی» در مجله گروه
الهیات همان دانشگاه در سال  2016اشاره کرد.
شرکت در بیستوهفتمین دورۀ دانشافزایی زبان و ادبیات فارسی در
دانشگاه الزهرا ی تهران و همچنین شرکت در همایشهای بینالمللی
گوناگون و ارائۀ مقاالت در خصوص زبان و ادبیات فارسی ،از دیگر فعالیتهای
او در طی این سالها به شمار میآید .او به زبانهای فارسی ،اردو ،هندی و
انگلیسی مسلط است و پایاننامه دکترای خود را نیز به موضوع «اندیشههای
اجتماعی و ارزش اخالقی در اشعار فارسی» اختصاص داده است.
عبدالصبور خان

دکتر عبدالصبورخان ،پروفسور و رئیس گروه زبان ادبیات فارسی دانشگاه

داکا ،بنگالدش است .او در سال  2007موفق به اخذ درجه دکترا در رشته زبان
و ادبیات فارسی از دانشگاه داکال بنگالدش شد و پایاننامه خود را در این رشته
به موضوع «داستانهای کوتاه فارسی نوین» اختصاص داد .او به زبانهای
فارسی ،عربی ،اردو و انگلیسی مسلط است و در همایشهای فرهنگی مختلفی
با محوریت زبان فارسی در مراکز علمی و فرهنگی ایرانی مشارکت داشته و
مقاالت بسیاری در این خصوص ارائه داده است.
از آثار تحقیقی او که در نشریات و مجلههای گوناگون منتشرشده ،میتوان
از مقاله «حقوق بشر در اشعار ســعدی» در مجله ادبی دانشگاه داکا در سال
« ،2002سهم محمدعلی جمالزاده در داستانهای کوتاه فارسی» منتشرشده
در مرکز تحقیقی پیشرفتی علوم انسانی دانشگاه داکا در سال  2005و «تأثیر
زبان فارسی بر زبان بنگالی» منتشرشــده در شماره دوازدهم نامه پارسی در
بهار  1386نام برد.
تابهحال  17کتاب اعم از رمان ،مجموعه داستان ،سفرنامه ،ترجمه و کتاب
تحقیقی از او به چاپ رسیده که رمان «وقتیکه من خیلی دور هستم» ،ترجمه
«چشمهایش» اثر بزرگ علوی ،ترجمه «روی ماه خداوند را ببوس» اثر
مصطفی مستور و نیز ترجمه «بوف کور» به زبان بنگالی ازجملۀ آنهاست.
دامیر اوزونویج

دامیر ازونویج ،شاعر و داســتاننویس اهل بوسنی و صاحب انتشارات
بایبووک (یکی از معتبرترین انتشارات بوسنیایی در سطح منطقه بالکان)
است .این انتشارات تاکنون کتابهای متعددی را درزمینة اسالم و عرفان
اسالمی منتشر کرده که کتابهای «خوک» و «دستهای جذامی» مصطفی
مستور ازجملۀ آنهاست.
117

 #نه_به_کتاب_نخواندن

امیر سولیاگیج

امیر سولیاگیچ نویسنده اهل بوسنی ،تحصیالت خود را در رشته علوم سیاسی
در دانشگاه هامبورگ تا مقطع دکترا ادامه داده و اکنون استاد دانشگاه سارایوو در
رشته علوم اجتماعی و سیاسی است.
از او کتابهای متعددی با عناوین مختلفی چون؛ «پاکســازی قومی در
یوگسالوی سابق» (منتشرشده در برلین در سال  )2010و «شهر سارایوو»
به چاپ رسیده که ترجمۀ فارسی این کتاب امسال در نمایشگاه کتاب تهران
عرضه شد .او در سال  2010موفق شد جایزه ادبیات صلح دیتون «سفیر روبرت
فروویک» در شهر دیتون ایالت اوهایو را دریافت کند.
معمر سپاهیج

معمر سپاهیج ،مؤسس ،سردبیر و رئیس انتشارات زمان در شهر زنیستا بوسنی
است .این انتشارات با دقت بهترین و معروفترین کتابهای نویسندگان
بومی و خارجی را برای چاپ انتخاب میکند.
کتابهای «احساسات جدید»« ،ادبیات معاصر»« ،متن»« ،کتابهای
کالسیک» و «یادگارهای فرهنگی» ،ازجمله کتابهای منتشرشدۀ سپاهیج
است .او همچنین از سال  2017بهعنوان رئیس انجمن ناشران بوسنی و
هرزگوین انتخابشده است.

مجالت علمی-فرهنگی و شبکههای رادیویی و تلویزیونی مختلف است.
کتابهای بسیاری تاکنون به قلم او از فارسی به زبان ارمنی برگردانده شده
که از میان آنها میتوان «داستان کلیلهودمنه» در سال « ،2007قصههای
عامیانه ایرانی» در سال  2010و نمایشنامه «روایت عاشقانهای از مرگ»
اثر محمد چرمشی را نام برد.
برخی از ترجمههای او در کتابهای درســی سالهای مختلف «زبان
ارمنی» مدارس ارمنستان گنجاندهشدهاند .او هماکنون بر روی شاهنامه
فردوسی بهعنوان حماسۀ ملی ایرانی کار میکند.
نورمان شاهمراداف

نورمان شاهمراداف در سال  1984میالدی در گرجستان به دنیا آمده و
از دانشگاه فنی جمهوری آذربایجان فارغالتحصیل شده است .او انتشارات
پارالق امضاالر در گرجستان را از سال  2010تأسیس کرده و کتابهای
بسیاری را به چاپ رسانده است.
ترجمه و چاپ کتابهایی با موضوعات دینی و ادبی از زبان فارسی به
آذری در اولویت کاری این انتشارات قرار دارد« .روی ماه خداوند را ببوس»
از مصطفی مستور و «پرنده من» فریبا وفی و «انسان و سرنوشت» مرتضی
مطهری ،ازجمله آثار بسیار منتشرشده از سوی این انتشارات است.
الکسی احمتاف

گئورک آساطوریان

گئورک آساطوریان در سال  1955در شهر گیومری ارمنستان متولد و در
رشتۀ مترجمی زبان فارسی از دانشگاه دولتی ایروان فارغالتحصیل شده است.
او هماکنون در دانشگاه اسلوونی ایروان به تدریس اشتغال دارد و دارای سوابق
حرفهای بسیاری درزمینة مطالعات شرقشناسی و همکاری با روزنامهها،
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است .او همچنین در هیئترئیسه بخش شعر اتحادیه نویسندگان روسیه
عضویت دارد و رئیس انجمن شاعران جوان سنپترزبورگ ،مدیرمسئول مجله
سنپترزبورگ جوان و مترجم آثار شعرای ایرانی است .وی یکی از مؤلفین
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قدس در شعر نوين عربي ،اتحاديه نويسندگان عرب ،ادلب 2008 ،م.
همايش «حقيقت زن در سوريه» دانشگاه غازي عنتاب ،عنتاب ،تركيه 2008 ،م.

منتخب شعر معاصر ایران است که برندۀ جایزه ادبی بوریس کارنیلول در سال
 2010و برندۀ چندین جایزه و مدال ادبی در روسیه شده است.
رومان کروگلوف

رومان کروگلف ،شاعر ،منتقد ادبی و پژوهشگر هنر؛ در سال  1988در شهر
لنینگراد (سنت پترزبورگ فعلی) متولدشده است .او مؤلف چهارکتاب شعر،
مؤسس مجلۀ مجموعه مقاالت ادبی و انتقادی ،عضو اتحادیه نویسندگان
روسیه ،استاد ادبیات در دانشکده هنرشناسی دانشگاه دولتی فرهنگ و هنر
سنت پترزبورگ و دانشگاه دولتی تربیتمعلم روسیه و مترجم اشعار فارسی
به زبان روسی است .او در سال  2009برندۀ جایزه ادبی سنپترزبورگ شد.
آکسانا آناتولیونا وادنیوا

خانم وادنیوا ،متولد سال  1970میالدی است .او در رشته شرقشناسی از
دانشگاه دولتی سنپترزبورگ فارغالتحصیل شده و در حال حاضر در سمت
معاون رئیس انستیتو نسخ خطی شرقی آکادمی علوم روسیه مشغول به کار
است .کارهای علمی و پژوهشی او ،حوزۀ تاریخ و تاریخنگاری خاورمیانه در
قرونوسطی و زمان جدید و تاریخ ایرانشناسی را شامل میشود.

بتئا شفر

خانم شفر ،یکی از برجستهترین مدرسان نویسندگی خالق در ایالت بایرن
آلمان است که بهصورت پیوسته با کتابخانۀ بینالمللی مونیخ در زمینۀ اداره
کارگاههای نویسندگی خالق همکاری میکند .او همچنین ویراستار برخی
از معتبرترین و بزرگترین ناشران آلمانی نظیر کارسن و دی .تی .وی است.
عبداهلل ابراهیم

عبداهلل ابراهیم انديشمند ،ناقد و استاد دانشگاه گرايش مطالعات فرهنگي
و داستاني از كشور عراق داراي مدرك دكتري از دانشگاه بغداد است.
وی همكار مركز مطالعات فرهنگي  Sangalliايتاليا و پژوهشگر دائرهالمعارف
جهاني ( )Cambridge History of Arabic Literatureو برندۀ
جوایزی چون زبان و ادبيات ملك فيصل در سال  ،2014مطالعات نقد شيخ
زايد در سال  2013و دانشمندان عرب «شومن» در سال  1997است.

اسماء معیکل

اسماء معیکل ،متولد سوریه دارای مدرک دكتري در رشتۀ زبان و ادبيات
عربي از دانشگاه عين شمس در قاهره و دانشيار دانشگاه حلب با گرايش نقد
عربي معاصر و دانشيار زبان عربي دانشكده جامعهشناسي دوحه در كشور
قطر است .وی داراي تحقيقات علمي متعددي در مجالت تخصصي است
که از آن میان میتوان به موارد ذیل نام برد:
اشكالهاي خيزش عربي در آينه ادب و نقد ،دانشگاه تشرين 2007 ،م.
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                       کمیته فعالیتهای علمی -فرهنگی
7
مدیر کمیته :داریوش نویدگویی

معاون کمیته :امیرمحمد داوودیپور
آغاز فعالیت کمیته :نیمه بهمن 1396

این کمیته ،باهدف ارائه برنامه و ایجاد بستر و پشتوانههای الزم برای هویتبخشی بیشتر به ابعاد فرهنگی
نمایشگاه و برنامهریزی فعالیتها بهمنظور پاسداشت اصحاب اندیشه ،قلم و نشر ،ترویج و افزایش فرهنگ
مطالعه و کمک به توسعة نشر ایران در عرصة جهانی ،برنامههای خود در سیویکمین نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران را اجرا نموده است.
مهمترین فعالیتها و برنامههای اجرایی کمیته
کمیته علمی -فرهنگی در سیویکمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با ایجاد سراهای اهلقلم ،اقدام به برنامهریزی برای برگزاری  165نشست
تخصصی با حضور صاحبنظران حوزۀ فرهنگ (نویسنده ،مترجم ،توزیعکننده کتاب و شخصیتهای فرهنگی و علمی از ایران و سایر کشورهای جهان)
به شرح زیر کرده است:
سرای اهلقلم با  2سالن 66 :برنامه تخصصی با رویکرد کتاب و نشر

این سرا به شکلی متمرکز و منسجم با دو سالن فرهیختگان و فرهنگوران در محل اصلی کمیتة علمی و فرهنگی ،افزون بر  66برنامة برگزیده از میان
درخواستهای واصله به دبیرخانة کمیته را ارائه نمود.
تخصصی کتاب و نشر پرداخته شد.
بر اساس تقسیمبندی موضوعی صورت گرفته ،در این سرا به مباحث صنفی و ّ
سرای اندیشه با یک سالن 22 :برنامه تخصصی با رویکرد تاریخی و اجتماعی

این سرا در محل اصلی کمیته و در دو نوبت صبح و بعدازظهر ،به ارائة  22برنامهای پرداخت که از ماهها پیش دربارة موضوعات و سخنرانان آن برنامهریزی
و تدارک دیده شده بود .مباحث طرحشده در این سرا ،با محتواهای تاریخنگاری و اجتماعی به شکلی وزین و آبرومندانه ارائه شد.
سرای هنر شامل یک سالن 11 :برنامه نمایشگاهی

در محل چادر اردیبهشت و در این سرای جدیدالتأسیس 11 ،نمایشگاه هنری برگزار شد .در هر نمایشگاه بهپاس چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی،
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 40تابلو با کیفیتی فوقالعاده و نفیس در معرض دید عموم قرار گرفت .موضوعات ارائهشده در این نمایشگاهها به ترتیب برگزاری عبارت بودند از:
تجسمی با موضوع امام زمان علیهالسالم ،گل نرگس ،آثار برگزیدة  40نگارگر برجستة معاصر از مکتب اصفهان
آثار برگزیدة  40هنرمند معاصر بخش ّ
و تهران ،معرفی قدمگاههای امام رضا علیهالسالم از مدینه تا مروبهروایت نقّاشان ،معرفی  40نفر از شهیدان گرانقدر مدافع حرم ،آثار برگزیدة  40هنرمند
تجسمی با موضوع ایران و جاذبههای گردشگری آن ،آثار برگزیدة  40نفر از آبرنگســازان برجستة معاصر ایران 40 ،برگ از مر ّقع گلشن
معاصر بخش ّ
بهعنوان نمونهای واال از کتابآرایی عهد تیموری و صفوی 40 ،عکس برگزیده از پیادهروی زیارت اربعین 40 ،نگاره از برترین شاهنامههای مص ّور عهد
تجسمی با موضوع حافظیه.
تیموری تاکنون و آثار برگزیدة  40هنرمند معاصر بخش ّ
سرای کتاب نما شامل یک سالن 40 :برنامه رونمایی کتاب

در محل چادر اردیبهشت طی  11روز و با حضور مؤلّفان و مص ّنفان برجستة کشورمان ،آیین گشایش و رونمایی از حدود  40کتاب تازه منتشر شدة 1396
و  1397در این سرا برگزار شد.
تاالر اردیبهشت شامل یک سالن 11 :جشنواره فرهنگی

این بخش که ازجمله نوآوریهای کمیتة علمی و فرهنگی در نمایشگاه سیویکم بود ،در طول  11روز مو ّفق به برگزاری  11برنامه شد که هم برای خواص
و هم برای عموم بازدیدکنندگان نمایشگاه ،قابلاستفاده بود.
برنامههای مزبور ،تلفیقی بود از سخنرانیهای چهرههای شهیر کشورمان و ارائه برنامههای متن ّوع اعم از :تواشیح ،منقبتخوانی ،نقّالی ،مرشدی و ورزشهای
باستانی .عنوان برنامههای تاالر اردیبهشت به ترتیب روز عبارت بود از:
جشن میالد امام زمان علیهالسالم ،نیمة شعبان احیاگر فرهنگ امید و انتظار ،آیین پهلوانی مر ّوج فرهنگ جوانمردی ،شیخ صدوق خادم فرهنگ رضوی،
مدافعان حرم طلیعهداران فرهنگ ایثار ،دیپلماسی فرهنگی و نقش انجمنهای دوستی ،سیمای آبرنگ ایران و چشماندازهای پیش روی ،مر ّقع گلشن
نمونة واالی هنر کتابآرایی ایرانی ،گردهمایی جهانی اربعین الگویی برای آرمانشهرهای بشری ،حکیم ابوالقاسم فردوسی پاسدار فرهنگ سترگ پارسی
و اندیشة حافظ پیوند شکوهمند فرهنگ اسالمی و ایرانی.
سرای میهمانان ویژه :این سرا در محل اصلی کمیته ،به استقبال و پذیرایی از میهمانان ویژه اختصاص داشت.
در فهرست برنامههای تدارک دیدهشده توسط کمیته علمی فرهنگی ،رد و نشانی از نشستهایی درخصوص جستن راهکارهای کاربردی جهت خروج از
شائبة کتاب نخواندن که اتفاق ًا شعار اصلی این دوره از نمایشگاه بود ،وجود داشت .کارگاههای آشنایی با فیپا و شابک ،نگاهی به جایگاه صنعت نشر در باال و
پایینهای اقتصادی جامعه ،موقعیت سنجی اقوام ایرانی و بررسی عالم نشر در بین اقلیتهای مذهبی ،نگاهی به تازهترین آثار منتشرشده در نهادهای دولتی
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و غیردولتی ،بررسی کتب دفاع مقدس ،تجلیل از مدافعان شریف حرم ،برگزاری بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی ،واکاوی ابعاد گستردة کتب الکترونیک
و چشمانداز کتاب کاغذی ،آشنایی با خدمات کتابخانهها و آسیبشناسی تاریخ شفاهی ایران ،نکوداشت بزرگان عرصة نشر ،زنده نگهداشتن آیین پهلوانی،
ارائة فضای مناسب جهت عرضة عکس و نقاشی هنرمندان ،بررسی مشکالت حوزة ترجمه و مقایسة جایگاه ادبیات ایران با ادبیات بینالملل ،بررسی نواقص
توزیع کتاب و شیوههای نوین بازاریابی و تبلیغات کتاب ،اختصاص فضایی درخور برای برنامههای استانهای ایران بزرگ ،دعوت از کارشناسان خبرة ایرانی
و خارجی جهت سخنرانی ،میزبانی چهرههای محبوب مردمی و چندین و چند ده برنامة دیگر ،تنها و تنها به یک دلیل بود :گامی در جهت باال بردن پرچم
فرهنگ کشوری که وارث هزاران سال تمدن و فرهنگ و درایت و ایمان است.
محورهای اصلی نشستها
محورهای اصلی نشستها و شاخصترین آنها به شرح زیر است:
 .1حوزه فرهنگوران :در این حوزه میتوان به نشستهایی با موضوعات مشکالت نشر ایران ،نقد و بررسی ،ویرایش ،ترجمه ،نکوداشت و بزرگداشت
ناشران نامی ،مهدویت ،صنعت کتاب کاغذی و کتاب الکتریکی ،حفاظت و نگهداری از اسناد و کتب و  ...اشاره کرد.
 .2برنامهها و فعالیتهای حوزه سرای اندیشه :ارائه برنامههای متنوع و جذاب مانند ،تازههای نشر ،ویرایش کتابهای کودک و نوجوان ،معرفی
مفاخر پژوهشی ،چالشهای ترجمه قرآن و . ...
 .3محور برنامهها و فعالیتهای حوزه کتاب نما :برگزاری نشستهای تخصصی و رونمایی از کتاب ،معرفی و بررسی کتابخانههای دیجیتالی ایران
و  ...از مهمترین برنامههای این بخش است.
 .4برنامههای حوزه فرهیختگان :برگزاری نشستهای تخصصی ،از مهمترین برنامههای این حوزه است.
 .5برنامهها و فعالیتهای اهلقلم :ایجاد فضایی فرهنگی برای تقدیر از اهالی قلم و نشر ،بسترسازی برای تکریم اهالی قلم و نشر ،دعوت از اهالی
قلم و نشر از طریق فراخوانهای عمومی و خصوصی و  ...ازجمله برنامههای این بخش است.
 .6برنامهها و فعالیتهای کتاب نما :ایجاد بستر مناسب برای معرفی کتابهای برتر ناشران شرکتکننده در نمایشگاه ،ایجاد انگیزه و اشتیاق در میان
ناشران و مخاطبان ،توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی در سطح نمایشگاه و اطالعرسانی از تولید آثار برتر و تشویق پدیدآورندگان و ناشران تولیدکننده
اینگونه آثار ،ازجمله اهداف در این بخش است.
 .7طرح رونمایی از کتاب منتخب ناشران :یکی از فعالیتهای این کمیته ،بسترسازی برای معرفی کتابهای برتر ناشران در نمایشگاه است.
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برنامههای علمی -فرهنگی بخش ناشران آموزشی
همزمان با برپایی نمایشگاه و با همت انجمن ناشران آموزشی ،تعداد  75نشست ،سخنرانی ،کارگاه رونمایی کتاب فاخر و چند برنامۀ ویژه علمی و متنوع با
موضوعات و سرفصلهایی چون مدیریت محتوا و تألیف ،مدیریت بازار و کسبوکار ،مدیریت کاربردی و رونمایی کتب فاخر ،در سالن مربوط به این بخش برگزار شد.
برگزارکنندگان و مجریان برنامه از قشرهای مختلف فرهنگی ،آموزشی و سازمانی عالوه بر ناشران آموزشی ،متشکل از ناشران سایر حوزهها ،آموزشوپرورش،
سازمانها و ادارات متفرقه ،شرکتهای فرهنگی و آموزشی ،مسئولین کشوری و لشگری بودند.
بهمنظور اطالعرسانی و پوشش خبری این برنامهها ،تدابیر مختلف با روشهای متنوع اتخاذ شد تا مخاطبان از برنامهها مطلع شده و در آن شرکت نمایند.
همچنین جهت مستندسازی و ماندگاری برنامهها ،نسبت به اطالعرسانی از طریق کانال و سایت انجمن ناشران آموزشی ،رادیو نمایشگاه ،چاپ و توزیع برنامه
کلی ،نشست مطبوعاتی ،خبرگزاریها و برنامههای اجتماعی ،مستندسازی ،تهیه کتابچة کلی ،درج خبر و مصاحبه با سایتها و خبرگزاریهای مختلف ،اهدای لوح
تقدیر و بن خرید کتاب به سخنرانان ،چاپ بنر برنامهها و  ...اقدام شد.
ازجمله شاخصهای این برنامهها ،برگزاری افتتاحیه ،اختتامیه و نشست خبری بوده که به این نشستها هویت بخشیده است .همچنین در کلیة برنامهها
از افراد مختلف بهصورت عمومی و خصوصی دعوت به عمل آمد که شامل دعوت از مسئولین نمایشگاه ،دعوت از کلیه ناشران ،دعوت از مسئولین فرهنگی و
آموزشی شهری و کشوری ،دعوت از رسانهها ،خبرگزاریها و  ...بوده است.
معرفی ظرفیتهای فرهنگی  8استان کشور
با همت اداره کل هماهنگی امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
و مشارکت ادارات کل منتخب استانی ،نسبت به برگزاری روز فرهنگ و
استانشناسی هر یک از استانها اقدام شد.
برنامة استانها در روزهای مختلف از ساعت  10صبح شروع میشد و تا
 19عصر ادامه داشت .نشستهای استانها نیز از ساعت  16الی  19در سرای
استانها در کنار غرفة کارنامة نشر در محوطة مصال برگزارشد.
پرداختن به ظرفیتهای فرهنگی-هنری ،تئاتر خیابانی ،موسیقی سنتی،
خادمان نشر و تازههای کتاب استانها ،از جمله برنامه های اجراشده است.
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روز فرهنگ و استان شناسی استان مرکزی ( )97/2/13
اهم برنامههای اجراشده:
سخنرانی آقای شریفی (مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مرکزی) درباره شاخصهها و ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان مرکزی؛
اجرای گروه موسیقی سنتی «هاالی» ،اجرای تعزیه (شبیهخوانی) ،اجرای تئاتر خیابانی ،چاووشخوانی ،نقالی و پردهخوانی و برنامههای سرگرمی کودکان و...؛
معرفی ابعاد هنری و فرهنگی استان مرکزی با سخنرانی دو نفر از نویسندگان و پژوهشگران حوزه فرهنگ و هنر استان مرکزی؛
نمایش گزیدۀ آثار عکس از فعالیتهای اقتصادی در روستاها به مناسبت نامگذاری سال حمایت از کاال و خدمات ایرانی؛
نمایش مجموعه تصاویری از دوران کودکی تا ارتحال حضرت امام
خمینی (ره) بهعنوان شاخصترین چهره در دوران معاصر استان مرکزی؛
نمایش برگزیدۀ آثار تجسمی (پوستر ،کاریکاتور و عکس) با موضوع
کاهش و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی توسط هنرمندان استان؛
عرضۀ نمونههایی از تازههای نشر استان مرکزی و نشریات قدیمی استان؛
نمایش برگزیدۀ آثار جشنوارۀ مد و لباس ایرانی -اسالمی بهمنظور
بیان قابلیتهای طراحان لباس استان مرکزی؛
معرفی مفاخر و مشاهیر استان مرکزی در قالب بنر و پخش پویانمایی
با موضوع «کاهش و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی»؛
معرفی فعالیتهای فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مرکزی بهصورت آماری و نموداری.
روز فرهنگ و استانشناسی استان فارس ()97/2/14
اهم برنامههای اجراشده:
سخنرانی و خوشامدگویی توسط مدیرکل ارشاد استان؛
برپایی نمایشگاه عکسهای قدیم شیراز؛
نمایش عروسکی توسط گروه نمایش عروسکی در بیرون از غرفه با لهجۀ شیرازی و با تکیهبر نمایشهای تخت حوضی و پردهخوانی؛
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پردهخوانی و نقالی توسط هنرمندان شیرازی؛
برپایی نمایشگاه و جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب استان؛
سخنرانی دکتر علی امینی پژوهشــگر برجسته استان فارس در
خصوص تأثیر فارس بر تشکیل حکومتهای بزرگ ایرانی؛
سخنرانی مهندس فروزانی (معاون استاندار فارس) درباره بسترهای
فرهنگی استان با تکیهبر کتاب و کتابخوانی؛
شعرخوانی احد ده بزرگی از شاعران شیرازی و خوانش چند شعر با
لهجه شیرازی؛
برگزاری مراسم ارج نامه استاد احمد اقتداری پدر مطالعات خلیجفارس و پژوهشگر برجسته کشور همراه با رونمایی از فصلنامه «هوای بیداری»؛
رونمایی کتاب و تجلیل از استاد و نویسنده بزرگ فارس آقای محمد کشاورز ،رونمایی از کتاب «جام جهانبین» اثر آقای امیر سبوکی عکاس برجسته
بینالمللی و همچنین رونمایی از کتاب بریل یکصفحهای اثر آقای میرعظیمی؛
اجرای موسیقی توسط گروه موسیقی قشقایی.
روز فرهنگ و استان شناسی استان خراسان جنوبی ()97/2/15
اهم برنامههای اجراشده:
سخنرانی آقای محبی (مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان خراسان
جنوبی) درباره وضعیت علم و فرهنگ در خراسان جنوبی ،معرفی مفاخر
فرهنگی استان و ایجاد بسترهای الزم برای توسعۀ کتابخوانی؛
سخنرانی دکتر مجیدی (دبیر کل امور بینالمجالس مجلس شورای
اسالمی) در خصوص توسعۀ خراسان جنوبی از رهگذر فرهنگ و دانش؛
سخنرانی سید هادی حسینی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی) با موضوع ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی
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و اهمیت کتاب در پیشرفت و هدایت جامعه؛
سخنرانی دکتر ناهید بنیاقبال (رئیس کتابخانه پژوهشگاه علوم انسانی) دربارۀ پیشینۀ علمی و فرهنگی خراسان جنوبی و مشاهیر استان و لزوم
راهاندازی شعبهای از کتابخانه ملی در بیرجند؛
اجرای زندۀ فعالیتهای هنری از قبیل؛ ضرب زورخانهای با اجرای دو تن از ورزشکاران عضو تیم ملی ،رونمایی از کتاب دوبیتیهای عامیانه بیرجند،
خوشنویسی ،شعرخوانی طنز ،اجرای زندۀ موسیقی محلی و نمایشگاه عکس مفاخر استان؛
نمایش تازههای کتاب و جاذبههای گردشگری استان و تجلیل از خانواده شهید دکتر سید احمد رحیمی.
روز فرهنگ و استان شناسی استان خوزستان ()97/2/16
اهم برنامههای اجراشده:
سخنرانی محمد جوروند (مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان) و جواد کاظمینسب الباجی (نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی)
دربارۀ خوزستان و ویژگیهای فرهنگی آن؛
اجرای برنامههای فرهنگی و هنری از قبیل؛ شاهنامهخوانی ،بازیدرمانی
کودک از طریق قصهخوانی ،هنرنمایی گروههای فرهنگی ،اجرای موسیقی
سنتی خوزستانی ،شعرخوانی ،کپو بافی ،خراطی و برگزاری کارگاه آموزشی
کاریکاتوریستهای استان با حضور هنرمندان استان خوزستان؛
تها ،فرصتها ،جلوهها ،جاذبهها و داشت ههای فرهنگی
معرفی ظرفی 
از قبیل آثار اهلقلم تحت عنوان «خوزستان گهواره تاریخ ،فرهنگ و تمدن»؛
رونمایی از کتاب «نقد ادبی» نوشته عباس حزباوی نویسندۀ خوزستانی
و انجام پذیرایی سنتی شهرستان دزفول با حضور جمع کثیری از اصحاب
رسانه و مطبوعات و هنرمندان در عرصههای مختلف فرهنگی و هنری؛
سخنرانی دکتر محسن جوادی رئیس نمایشگاه در خصوص انسجام
فرهنگی و پیوند اقوام و شهرهای مختلف برای نشان دادن توان و ظرفیت فرهنگی ایران در نمایشگاه برای مخاطبان.
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روز فرهنگ و استان شناسی استان آذربایجان شرقی ()97/2/17
اهم برنامههای اجراشده:
نشست بررسی مسائل فرهنگی آذربایجان شرقی با ســخنرانی محمد محمدپور (مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی) ،محسن
جوادی (معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس نمایشگاه) ،مجید خدابخش (استاندار آذربایجان شرقی) ،محمدحسین فرهنگی (نماینده
مردم تبریز ،اسکو و آذرشهر) ،حجتاالسالم احمد حمیدی (معاون فرهنگی
و اجتماعی شهردار تبریز) و علیاصغر شعردوست (نماینده اسبق مردم تبریز،
اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی و سفیر سابق ایران در تاجیکستان)؛
اجرای برنامههای فرهنگی و هنری برای شناساندن ظرفیتهای فرهنگی
با حضور  76نفر از اهالی فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی از قبیل؛ اجرای نمایش
«ستارخان» ،اجرای موسیقی سنتی عاشیقی در چند نوبت در محوطۀ نمایشگاه
و داخل سالن ،برپایی محفل ادبی و شــعرخوانی با حضور شاعران استان ،حضور
هنرمندان قالیبافی و نقاشی که با هنرنمایی رحیم عظیمی هنرمند چیرهدست
تبریزی با انگشتان پا همراه بود ،حضور قاریان و حافظان قران و اجرای برنامۀ تواشیح.
روز فرهنگ و استان شناسی استان کهگیلویه و بویراحمد ()97/2/18
اهم برنامههای اجراشده:
سخنرانی رضا دهبانیپور (مدیرکل ارشاد استان کهگیلویه و بویراحمد)؛
تقدیر از هنرمند و نویسندگان استان؛
سخنرانی سید یونس آساالن (هنرمند تئاتر) درزمینة توجه به استعدادهای
هنرمندان استان کهگیلویه و بویراحمد؛
سخنرانی محمدعلی وکیلی (عضو هیئت رئیسۀ مجلس و نماینده
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی) دربارۀ تولید آثار ممتاز فرهنگی و
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هنری در سطح کشور و خالقیت هنری؛
سخنرانی غالمرضا تاجگردون (رئیس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس) دربارۀ نقش و جایگاه هنر در تحوالت جامعه و هنرمندان استان.
روز فرهنگ و استانشناسی استان تهران ()97/2/19
اهم برنامههای اجراشده:
نقد ،بررسی و واگویه افسانههای بومی محلی ایران با حضور حسین
عربنژاد (مدیر اداره فرهنگی منطقه  )17و محمد قاســمزاده (مؤلف و
گردآورنده دورۀ هفتجلدی افسانههای ایرانی)؛
نمایش تصاویر ،نقشهها ،کتابها و نسخههایی از کتب منتشرشده
و کمیاب در ادوار مختلف برای معرفی تهــران و جاذبههای آن با حضور
کارشناسان ،پژوهشگران و مورخان؛
برگزاری سلسله نشستهای تهرانشناسی با حضور تهرانشناسان
و تهرانپژوهانی چون دکتر نیلی ،دکتر سحاب و دکتر ناصر تکمیل همایون و
بررسی سیر تحولی تهران از روستایی گمنام تا کالنشهری و پایتختی ایران؛
برگزاری کارگاه عکاسی خالق با همکاری موسسه هنری و سینمایی دارالفنون به مخاطبان و عالقهمندان؛
رونمایی از پوستر برنامههای فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی تهران؛
رونمایی از کتابهای «دارالفنون» و «سنگلج» آخرين تألیفهای دکتر ناصر تكميل همايون با سخنرانی احمد مسجد جامعی دربارۀ تاریخچه این بناها؛
برگزاری مراسم یادبود محمود شالچی طوسی و محمدعلی شعاعی از مسئولین سابق اداره کل ارشاد تهران با شرکت مسئولین فرهنگی.
روز فرهنگ و استان شناسی استان گیالن ()97/2/20
اهم برنامههای اجراشده:
برگزاری نشست هماندیشی «نشر و شهر» باهدف تعامل فراگیر شهروندان خالق با مدیریت شهری و تبیین توانمندیهای مدیریت شهری در توسعه نشر و تحقق شعار
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شهروند آگاه با سخنرانی فیروز فاضلی (مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن)؛
سخنرانی محمدحسن عاقلمنش (رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی
شورای اسالمی شهر رشت) در رابطه با وضعیت فرهنگی و نشر گیالن و
لزوم حمایت از ناشران گیالنی؛
سخنرانی حسین ابراهیمیان (معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن) در حوزه چاپ و نشر استان گیالن؛
سخنرانی حمید بلوری (رئیس تعاونی ناشران گیالن) دربارۀ سرمایهگذاری
در حوزۀ مطالعه و کتابخوانی کودکان؛
برگزاری همایش روز گیالن با قصهخوانی و سخنرانی پژوهشگران برجسته استان آقایان؛ مرادیان گروسی و محمد بشرا و شعرخوانی شاعران گیالنی؛
نمایش خیابانی با عنوان «لیال ،نام دختران سرزمین من» با موضوع آسیبهای اجتماعی حوزۀ دختران.
روز کاشان پایتخت کتاب ایران

رئیس نمایشگاه :کاشان میتواند قطب کتاب کشور باشد

مراسم روز کاشان پایتخت کتاب ایران ،همزمان با ششمین روز نمایشگاه کتاب تهران با حضور رئیس نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،سخنگوی نمایشگاه
کتاب ،فرماندار ویژه ،شهردار ،نمایندۀ کاشان در مجلس شورای اسالمی و
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان برگزار شد.
محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در برنامه
بزرگداشت «کاشان پایتخت کتاب ایران» بر ظرفیتهای باالی شهر کاشان در
حوزۀ نشر و تألیف کتاب تأکید کرد و گفت :شهر کتاب بودن و مفهوم پایتخت بودن
به این معناست که جهتبخشی و ادارۀ فرهنگی یک کشور از آن شهر آغاز شود.
جوادی تصریح کرد :شهری که عنوان پایتخت کتاب را دارد ،باید بتواند با
برنامهریزی به مدیریت فرهنگی در یک سال بپردازد.
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رئیس نمایشگاه کتاب تهران با ابراز خرسندی از انتخاب شهر کاشان بهعنوان شهر کتاب ایران افزود :این شهر به معنای واقعی ،تاریخ کتاب ایران است.
وی با اشاره به دانشمندان برجسته در علوم انسانی و ریاضیات که از این خاک برخاستهاند ،اظهار کرد :کاشان بهواسطۀ پیشینۀ بلند و ارزشمندش در حوزۀ
کتاب ،با نام شهر کتاب در ذهنها تداعی میشود.
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ابراز امیدواری کرد :امیدواریم کاشان قطب تألیف نشر و توزیع و نقد کتاب در منطقه و حتی ایران باشد
و این امید با توجه به وجود ظرفیتهای باال در مردم فرهنگی کاشان ،دور از ذهن نیست.
وی ابراز امیدواری کرد :تا با انتخاب شهر کاشان بهعنوان پایتخت کتاب در سیویکمین نمایشگاه کتاب تهران ،شناخت جایگاه کاشان در بخش تألیف و
نشر اندیشه و کتاب به نسل جدید تحقق یابد.

کاشان بزرگ ،خود یک کتاب است
شهردار کاشان در آئین «کاشان ،پایتخت کتاب ایران» در سرای اهلقلم فرهیختگان نمایشگاه کتاب ،گفت :کاشان بزرگ ،خود یک کتاب است و چقدر
شایسته است که کتابخانة چند هزار سالة سیلک ،فرصت پیدا کرد در ذیل عنوان پایتختی کتاب ایران ،در عرصة ترویج کتاب و کتابخوانی شکوه و عظمت
این سرزمین را به منصة ظهور برساند.سعید ابریشمیراد در این آیین با تأکید بر ضرورت ترویج کتاب و کتابخوانی اظهار کرد :تنها گذرگاه رسیدن به سعادت
و تعالی ،عبور از مرزهای علم و دانش است.
ابریشمیراد ادامه داد :یکی از بارزترین ویژگیهای دین مبین اسالم ،توجه به امر مطالعه است و تأکیدی که این دین و احکام آن بر تفکر ،خودشناسی و
کسب علم و دانش دارد ،در دیگر ادیان دیده نمیشود.
وی با بیان اینکه یک ساعت تفکر از هفتادسال عبادت برتر است ،افزود :دانش شاخهای است که موفقیت ،توسعه و شکوه تمدنها را رقم میزند که این
مسئله با امر کتابت اتفاق میافتد یعنی با نوشتار و مستندسازی ،امکان انتقال این میراث معنوی انجام میپذیرد.
وی اظهار کرد :در جامعهای که کتابخوانی رواج داشته باشد ،هرگز فریادهای هنجارستیزی و اخالقگریزی به گوش نخواهد رسید و تاریکی ،جهل،
بدعت و افراطیگری بر آن تسلط نخواهد داشت.
ابریشمیراد در ادامة این آیین گفت :اگر قرار است جامعهای توسعه پیدا کند ،حتم ًا باید در ارتقای فرهنگ عمومی آن جامعه جستجو شود .خواندن کتاب
نهتنها وسیلهای برای توسعة دانش است ،بلکه مهمترین وسیله برای ارتقای ادب و فرهنگ جامعه است.
سعید ابریشمیراد هدف از برنامههای تدوینشده در موضوع پایتخت کتاب را فراگیر کردن کتاب و کتابخوانی بهعنوان یک موضوع جذاب در میان آحاد
جامعة شهری کاشان بیان کرد.
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گام نهادن در مسیر پایتختی کتاب جهان

دکتر مصطفی جوادی؛ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان کاشان در حاشیة آیین «کاشان ،پایتخت کتاب ایران» اظهار کرد :کاشان با  40طرح

ترویج کتابخوانی ،پایتخت کتاب ایران شده که این طرحها در سال  97اجرا خواهد شد.
وی افزود :ویژگی این طرحها آن است که بهصورت مردمی اجرا میشود و ادارة ارشاد هماهنگکنندة این برنامهها است و مخاطبان ما در این طرحها از
کودکان پیشدبستانی تا بازنشستهها و کهنساالن هستند .وی ادامه داد :برگزاری  26برنامة کتابخوانی در زندان کاشان برای تمامی زندانیان ،برگزاری
هفتههای فرهنگی ملل مختلف مانند فرانسه ،ژاپن ،ویتنام و استرالیا ،ازجمله برنامههای ما است.
جوادی اضافه کرد :ادارة فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان کاشان در اجرای برنامههای فرهنگی و هنری خود ،توجه ویژهای به مهاجران افغان دارد و در مناسبتهایی
مانند هفتة وحدت و عید نوروز ،شبشعر و موسیقی افغانی را برگزار میکند .وی یادآور شد :کاشان جزو معدود شهرهایی است که مهاجران افغان مقیم این شهر انجمن
ادبی مستقل دارند و گروه تئاتر آنها نیز بهطورجدی فعال است و هدف ما بعد از کسب پایتختی کتاب ایران ،گام نهادن در مسیر پایتختی کتاب جهان است .هدف اصلی
ما ترویج کتابخوانی و تشویق و ترغیب مردم کاشان و روستاییان این شهرستان از کودکان تا کهنساالن است.
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رونمایی از  15عنوان کتاب جدید انتشارات مرسل کاشان

همچنین همزمان با آیین بزرگداشت روز کاشان پایتخت کتاب ،رونمایی  15عنوان کتاب جدید در غرفۀ انتشارات مرسل کاشان واقع در راهروی 24
شبستان با حضور امیرزاده سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،دکتر جواد ساداتینژاد نمایندۀ مردم کاشان در مجلس شورای اسالمی ،دکتر حمیدرضا
مؤمنیان معاون استاندار اصفهان و فرماندار ویژه کاشان ،ابریشمیراد شهردار کاشان ،دکتر جوادی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان ،امیناهلل
رشیدی خوانندۀ سنتی کشور اهل کاشان ،جمعی از فرهیختگان ،نویسندگان و اهالی فرهنگ شهرستان کاشان برگزار شد.

نمایش خیمهشببازی

در طول نمایشگاه ،نسبت به اجرای  60برنامه با موضوعات کتاب و کتابخوانی و موضوعات فرهنگی و دینی با هنرمندی یک گروه نمایش نسبت به
اجرای خیمهشببازی به منظور تحقق اهداف زیر ،اقدام شد:
ایجاد فضای تشویق و ترغیب عامۀ مردم به فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و ایجاد فضای شورونشاط بین بازدیدکنندگان نمایشگاه؛
ایجاد فضای مفرح ،تشویق و ترغیب خانوادههای ایرانی به مطالعه و آشنایی ایشان با ادبیات کهن و معاصر؛
پاسداری از میراث معنوی و توانمندیهای نمایشی جمهوری اسالمی ایران.
سخنگوی نمایشگاه :نمایشگاه کتاب فرصتی برای نمایش ظرفیت استانها
سخنگوی سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفت :اگر تا سه چهار سال گذشته امکان دیده شدن ظرفیتهای استانی و پیرامونی حوزة کتاب در مرکز
مقداری سخت بود ،اما نمایشگاه کتاب با ظرفیت باال و مهم ملی و بینالمللیاش ،این فضا را ایجاد کرده که ظرفیتهای استانی و پیرامونی در مرکز بهتر دیده بشوند.
همایون امیرزاده تصریح کرد :مهمترین پیام نکوداشت و تجلیل از شهر کاشان بهعنوان پایتخت کتاب ایران در نمایشگاه کتاب تهران ،این است که اگر
مناطق مختلف کشور تالش کنند ظرفیتهای فرهنگی و هنری خودشان بهخصوص ظرفیتهای فرهنگی بر محور کتاب را توسعه بدهند ،دیده شدن در
سطح ملی برای آنها چندان مشکل نیست.
وی ادامه داد :بر این اساس امکان اینکه استان و شهرســتانها در یک فضای بزرگ فرهنگی و در یک ضیافت بزرگ بینالمللی توسط رسانه ،آحاد مردم و
بازدیدکنندگان میلیونی موردتوجه قرار بگیرند ،خالی از واقعیت نیست؛ کما اینکه شاهد بودیم کاشان به واسطة کسب مقام پایتختی کتاب ایران مورد قدردانی قرار
گرفت و این نشاندهندة این است که اگر در استانها و شهرستانها تالش هدفمند در حوزة کتاب شکل بگیرد ،بسیار نتیجهبخش است و از نگاه دور نخواهد بود.
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مجموعه نشست های برگزار شدۀ کمیته علمی -فرهنگی
چهارشنبه 1397/02/12
محل برگزاری

موضوع نشست

سخنرانان حاضر

مجری یا دبیر نشست

سرای
فرهیختگان

جشن میالد امام زمان (عج)

-

-

تذکرهنویسی فارسی
در شبهقاره و مختارات من مخطوطات

دکتر علیرضا قزوه  ،دکتر سعید شفیعیون ،مهدی رحیمپور

جشن میالد امام زمان (عج)

-

-

رونمایی از کتاب طر حواره مرزبانی مهدی

آقایان دعایی ،علوی و فخاری

آقایمجیدزاده

مهدویت و انتظار

حسین فخاری -حسین هادیان-مقداد نبوی

مجیدتفرشی

رونمایی و بررسی کتاب
بازخوانی پرونده ایجابی عملکرد اقتصادی از« 1357تا »1395

حجتاالسال م غالمرضا مصباحیمقدم
دکتر علی طاهریفرد

سیدمهدیموسوی

تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در حقوق ایران و غرب

مرتضی شهبازینیا  ،عباس کریمی حمیدرضا علومی
مسلم آقایی

دکتر حمیدرضا شاهسوندی

تاالر اردیبهشت

جشن میالد امام زمان (عج)

فتاحزاده

پوراورنگی

کتابنما

جشن میالد امام زمان (عج)

-

-

سرای
فرهنگوران

سرای اندیشه
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پنجشنبه 1397/02/13
محلبرگزاری

موضوع نشست

سرای فرهیختگان

جایگاه ادبیات ایثار و شهادت
در نشر کشور

سخنرانان حاضر

مجری یا دبیر نشست
زهرا شیرکوند

طرح حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی (گرنت)
فروش رایت ،کتاب ایرانی در بازار جهانی
(دسترسی ایرانیان به کتابهای منتشره در جهان)
سرای فرهنگوران

سرای اندیشه

تاالر اردیبهشت

کتابنما

مهدویت

جعفرهمایی
فاطمه خواجویمهیمنی

نشر الکترونیک (چشمانداز و آینده)

محمد مراد مردانی
شهرزاد مقصودینسب ،محمد صدوقی
یعقوب نوروزی

حفاظت در کتابخانههای دیجیتالی

دکتر یعقوب نوروزیشهرابی
دکتر میترا صمیعی

دکتر میترا صمیعی

تاریخنگاری جنگ جهانی اول در ایران به مناسبت صدمین سالگرد
پایان جنگ جهانی اول

علی اهللجانی ،علی کالیراد ،هومن زالپور

دکتر تفرشی

آیاتاالحکام
من تفسیر تبیان شیخ طوسی
و بزرگ علیاالطالق فرقه امامیه

حجتاالسالم شریعتیتبار

مجری :آقای یداللهی
دبیر نشست :آقای ناجی

نقد و بررسی کتاب :اطلس تاریخی سادات ایران
کتاب بررسی تاریخ نقارهخانه رضوی

حجتاالسالم شریعتی تبار ،غالمرضا جاللی
فاطمیمقدم

مجری :آقای یداللهی
دبیر نشست :آقای ناجی

-

-

-

نیمه شعبان؛ احیاگر فرهنگ امید و انتظار

دکتر دولتی

پوراورنگی

-

-

-

رونمایی از کتاب «از سینه خاکریز»

عظیمی ،صادقزاده ،حسنآبادی،
اشکوری ،مرقاتی

اشکوری

رونمایی از کتاب «چشمانداز اقتصاد فرهنگی در ایران»

رحیم یعقوبزاده

-

رونمایی از کتاب «مدیریت تحولگرا در دانشگاه»

احمد ساویز ،احمد شریعت ،مالباشی

حامد علیاکبرزاده
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محلبرگزاری

سرای
فرهیختگان

سرای
فرهنگوران

موضوع نشست

جمعه 1397/02/14

سخنرانان حاضر

مجرییادبیرنشست

قیمت ثابت کتاب

MARKOS FELS
Tobias Voss
مترجم :پورهادی

محمود آموزگار

اقتصاد مقاومتی و نقش کاالهای فرهنگی
در تحقق شعار سال
با تأکید بر کتاب نوشتافزار و کتاب اسباببازی
تغییر عنوان :دیپلماسی فرهنگی ،دیپلماسی اقتصادی و شعار سال

خسروی
حمید رحمانی
ایوب دهقانکار

-

رونمایی از کتاب «ایرج نابغه آواز ایران»

ایرج خواجه امیری  ،امیراعال عدیلی

دکتر امیراسماعیلآذر

رونمایی از کتاب
«هنر اوجگیری برنامهریزی استراتژیک توسعه توانمندی های شخصی»

دکتر سعید سعادت
مهدی نادری

مهدی نادری

تبلیغات کتاب و اثر آن در فروش

حسن محمودی ،محمد طلوعی
ایوب دهقان کار ،افشین شحنهتبار
کارولین کراسکری ،دکتر تفرشی

ایران و تجربیات نوین صنعت جهانی نشر
سرای اندیشه

تاالر اردیبهشت

کتابنما

افسانه احمدی
-

مفاخر پژوهی

عبداهلل انوار ،حسن بلخاری ،منوچهر
صدوقیسها ،کاوه خورابه

-

مقایسه نقش و جایگاه بنگاههای ادبی
در ایران و جهان

حمید رحمانی
مجید جعفری اقدم

-

رونمایی از سه کتاب
«مدلسازی کیفیت آب و ذغال زیستی و مبانی تفسیر قرآن و کتاب مقدس»

دکتر محمود شفاییبجستان
دکتر عبداالمیر معزی

دکتر شهناز خادمی زاده

ورزش پهلوانی؛ مروج فرهنگ جوانمردی
تغییر عنوان :آیین پهلوانی و فرهنگ جوانمردی

محسن هاشمی ،حسنی ،حقپناه

رونمایی از کتاب مرد بحرانها

سیدهادی خامنهای ،محسن هاشمی
حسنی ،حقپناه

سادات اخوی

نقد و رونمایی از کتاب «سنگی نیافتاد»
رونمایی از سه رمان اعضای انجمن داستان طالب
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	شنبه 1397/02/15
محلبرگزاری

سرای
فرهیختگان

سرای
فرهنگوران

سرای اندیشه

موضوع نشست

سخنرانان حاضر

مجری یا دبیر نشست

صنعت کتاب کاغذی و کتاب الکترونیک

MARKOS FELS
دکتر سیدمحمود سادات ،دکتر مجید تفرشی
غالمرضا عزیزی ،حوریه سعیدی

محمود آموزگار

نقد و بررسی
«دریچهای بر زیباییشناسی ایرانی»

مهدی حسینی؛ نقاش و مدرس ،کاظم رهبر
جهانگیر شهدادی ،کازری

خدمات نوین کتابخانهها
و مراکز اطالعرسانی در عصر وب
بررسی مشکالت حوزه ترجمه در ایران
خصوص ًا ترجمههای موازی و کتابسازی

دکتر محسن زینالعابدینی ،محمد
ایرانشاهی ،خانم پاکدامن
فرزاد فربد
دکتر شبنم سعادت

-

اتحاد تاریخی اقوام ایرانی
با سایر ملتهای خاورمیانه

علی پورصفر ،علی فریدونی
توحید محرمی

-

کتابهای دیجیتالی
فرصت و چالش امروز جهان نشر

مجید سماوی ،غالمرضا عزیزی،
دکتر تفرشی ،کیانفر

-

چالشهای ترجمه قرآن

ابوالفضل بهرامپور ،محمدعلی کوشا،
رضا بابایی

مجری :رضا بابایی
دبیر نشست :دکتر حسن آرام

انتشار اسناد،
فرصتها و چالشها

دکتر محمدرضا سنگری ،حمیدرضا شاهآبادی
مجید قیصری
صفارهرندی ،مجتبی رحماندوست
حسینیپور(مدیرعامل خانه کتاب)زرشناس
اهللیاری،رسولی

خورشید خاتم در آیینه داستان کوتاه

تاالر
اردیبهشت

کتابنما

ویژههای انقالب اسالمی در عرصه کتاب
شیخ صدوق؛ خادم فرهنگ رضوی
رونمایی از ماکت کتاب عیون اخبار الرضا
رونمایی و نقد کتاب «راز درخت کاج»

حجتاالسالم زائری
حجتاالسالم تالفی
سعید عالمیان ،علیاهللسلیمی

ماهیت الزامات فقه کتاب اصول و مبانی امور فطری

دکتر اصغر عابدینژاد

رونمایی از کتاب «خاله سوسکه کوچولو»

کاشفی ،آویژه ،هدی صدر
مهرداد امینی
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حوریه سعیدی
مسعود کازری
محمد ایرانشاهی

دکتر سنگری

اورنگی
خانم زهرا شیرکوند
بهرام سرورینژاد
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	یکشنبه 1397/02/16
محلبرگزاری
سرای
فرهیختگان

سرای
فرهنگوران

سرای اندیشه

تاالر
اردیبهشت

کتابنما

موضوع نشست

سخنرانان حاضر

مجری یا دبیر نشست

سامانه امانت و فروش کتابالکترونیکی (تکتاب)

داریوش مطلبی  ،مهدی علیپور حافظی ،یعقوب نوروزی

-

جستاری در معرفت مرگ

دکتر کاظم محمدی

-

رونمایی از چهل کتاب تازه منتشرشده آستان قدس رضوی

سید ابراهیم رئیسی ،دکتر مرویان حسینی

-

روشهای حفاظت و نگهداری از اسناد و کتب

محمد حدادی ،خانم رئیسنیا ،محسنیان ،تقوی

-

شبهای شعر دوباره رویش

بدونسخنران

عمرانحیدری

نقد ترجمه کتاب معماری و شهرسازی
گفتار سوم
تغییر عنوان :نقد و بررسی کتاب «مبانی علم و حساب»
و کتاب «محرک توسعه شهری»

طالب جابری ،امین ابراهیمی دهکردی ،رضا احمدی ،خانم
دکتر مقتدایی

درلیک

ایران کپیرایت
حقوق مادی و معنوی آثار فرهنگی

افشین شحنهتبار ،غالمرضا عزیزی

مجید تفرشی

آشنایی با رابرت جردن
و جایگاه ادبیات فانتزی حماســی در ایران

فرزاد فربد
بهرنگ مافی

-

ادبیات نوین ایران

اسداهلل معظمی گودرزی

-

-

-

-

شهدای مدافع حرم؛ طلیعهداران فرهنگ ایثار
تغییر عنوان :مدافعان حرم و فرهنگ ایثار

انتظاری ،محبی ،رفیعپور عبداللهی ،جهانآرا

-

-

-

-

معرفی و بررســی کتابخانههای دیجیتالی ایران

دکتر مهدی علیپور حافظی
دکتر میترا صمیعی

-

«بدرود بهار»

عباس گرایی

-

«دختر گمشده» اثر النا فرانته

ابوالحسن حاتمی ،مسعود یزدی ،کاظم رهبر

مسعود کازری
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دوشنبه 1397/02/17
محلبرگزاری

سرای
فرهیختگان

سرای
فرهنگوران

سرای اندیشه

تاالر
اردیبهشت

کتابنما

موضوع نشست

سخنرانان حاضر

مجری یا دبیر نشست

رونمایی از برنامههای پایتخت کتاب ایران کاشان

محسن جوادی ،ابریشمی (شهردار کاشان) ،حیدریان،
آموزگار ،ساداتینژاد ،مؤمنیان ،امیرزاده

-

چالشهای ترجمه در حوزه علم و اطالعات و دانش شناسی

ابراهیم افشار زنجانی ،مهرداد نیکنام ،کارولین
کراسکری

زهرا ضرغامی

بررسی وضعیت نشر کتاب و اقوام ایرانی

علی موسوی ،علی علیپور

-

استان همدان (عصر خاطره روستای شاهنجرین)

ظاهر پورمجاهد ،معاونت امور روستایی شوراها

-

نقش تنقیح در قانونگذاری پویا

اسالمیپناه ،صادقی ،مهدیزاده

سید مهدی علوی

معرفی انتشارات موسسه آموزشی

سیدکمال طباطبایان

دکتر مجتبی سرور

نکوداشت و بزرگداشت ناشران نامی  -زندهیاد آقای طباطبایی (نشر آبی)
محمدرضا جعفری؛ نشر نو

آقای محمدرضا جعفری ،آقای سعید جاللی ،فرید قاسمی

نصراهلل حدادی

دیپلماسی عمومی و دیپلماسی مردم محور ایران

کوروش احمدی ،ابراهیم حاجیانی
محمدرضا دهشیری

تفرشی

تازههای نشر

علی بخشی ،حاجیحسینی ،شیخاالسالمی ،مستقیمی

-

دیپلماسی فرهنگی و نقش انجمنهای دوستی
رونمایی از کتاب نقطه صفر هستهای

تفرشی ،پاکدامن ،حسن محمدی

سادات اخوی

آسیبشناسی رابطه ناشر و نویسنده
با توجه به عرف قراردادهای موجود

محمد حسینی
فرشته احمدی

جواد ماهرزاده

کتب سیدالشهدا

حجتاالسالم غضنفری ،آقای صابریان ،آقایی بطحایی

آصف

ما اسبها را خسته کردیم

مرجان ظریفی ،حسن محمودی
کاشفیخوانساری ،جزینی

-
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سهشنبه 1397/02/18
محلبرگزاری

سرای
فرهیختگان

سرای
فرهنگوران

سرای اندیشه

تاالر
اردیبهشت

کتابنما

موضوع نشست

سخنرانان حاضر

کارگاه آشنایی با فراهمآوری
و اشتراک منابع کتابخانهای

خانم ندا نامدار

تأثیر نظرات آرانی
در تلفیق ادبیات عرب با دیگر علوم

مجری یا دبیر نشست
-

میثم نمکی ،دکتر صادقزاده ،حبیباهلل عظیمی آرانی،
سیدصادق اشکوری

میثم آقابیگی آرانی

دیدار با دکتر قمشهای
به مناسبت چاپ کتاب در صحبت حافظ

دکتر حسین الهی قمشهای

خانم خرسندیان

محیطزیست و کتاب

خانم اکرم مطلبی
ظریفه کشاورز هدایتی

فاطمه خواجوی مهیمنی

راهکارهای جدید چاپ
و صحافی در دنیای امروز

دکتر علیرضا هاشمی ذکایی

روزبه امین

ویرایش کتابهای کودک و نوجوان

فتحاهلل فروغی ،رؤیا مکتبیفرد ،مهدی قنواتی
مهتاب میناچی

خانم مهناز مقدسی

ایران و خلیجفارس

کوروش احمدی ،ایرج افشار سیستانی،
محمدعلی بهمنی قاجار ،دکتر تفرشی

-

کتابشناسی توصیفی آثار منتخب جشنوارههای کتاب ایران سال

نیکنام حسینیپور ،مجتبی تبریزنیا ،بیانی

مریم بیانی

معرفی و تقدیر از پیشکسوتان نشر
(یک کتابفروش و دو ناشر دانشگاهی)

محمود آموزگار ،محمدرضا ناجیان ،محمدتقی عرفانپور
گلزاری ،دکتر نیکوکار ،جمال باغشاهی

-

سیمای آبرنگ ایران و چشماندازهای پیش روی آن

داوودیپور ،شاهین آروین ،نظری نوری ،وثوق
احمدی ،مقدسی ،خانم محمدی

-

«التنقیح فی بیان احکام االعتکاف»
«دین مدرنیته ،پسامدرنیته»

دکتر حجتاهلل ابراهیمیان

آقای هاشمزاده

رونمایی از کتاب مسجد مقدس جمکران تجلیگاه صاحبالزمان

آیتاهلل سیدجعفر میرعظیمی

-

رونمایی از آثار جدید سیدعبدالحمید ضیایی

علیاهلل سلیمی
احمد نادمی

رضا حاجیآبادی
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چهارشنبه 1397/02/19
محل برگزاری

سرای
فرهیختگان

سرای
فرهنگوران

سرای اندیشه

تاالر
اردیبهشت

کتابنما

موضوع نشست

سخنرانان حاضر

مجری یا دبیر نشست

بررسی مشترکات کتب ادیان توحیدی

دکتر تهرانی ،گریگوریس نرسسیان ،علی علیپور

سعید تقوی

آسیبشناسی تاریخ شفاهی در ایران

دکتر مجید تفرشی ،دکتر مسعود شهرامنیا
محسن کاظمی ،غالمرضا عزیزی

شفیقه نیکنفس

سوژه یابی در تولید کتاب و روشهای کشف موضوع و اخالق پژوهشگری

مجید سانکهن

-

رونمایی از کتابهای دارالفنون وسنگلج نوشته ناصر تکمیل همایون

مسجدجامعی ،ناصر تکمیل همایون خوشنویس

-

کارگاه آشنایی با فرآیند فیپای الکترونیکی

راضیه نمازی ،مستوره صادقی
سهیال فعال

ضرورت ترجمه در حوزه انتقال دانش روز اقتصادی

سیده فاطمه مقیمی ،ایمان فرجام ،علی ططری

علی درستکار

رنسانس اقتصادی آلمان

دکترمحمدابراهیم محجوب
غالمرضا نظربلند

محمود ابوالفتحی

تاریخنگاری ،فرصتها و چالشها در فضای مجازی

حبیباهلل اسماعیلی ،یاسر قزوینی حائری،
زهیر صیامیان ،تفرشی

مفاخر پژوهی ،مطالعات تاریخی ،هنر و زیباییشناسی

سیدعبداهلل انوار ،دکتر بلخاری ،دکتر مهدی حجت
کاوه خورابه

نادره جاللی

ویراستار ،پیشبرنده یا بازدارنده

آقای فریبرز مجیدی ،ایرج ضرغام،جعفر همایی

رمضاننژاد

رونمایی از سه اثر تازه نشر؛ کتابخانه ،موزه و
مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

سیدعلی عماد ،ابهری ،نجفقلی حبیبی،
سیدمحسن حکیم ،سیدعلی طباطبایی

محمد رحیمی

مرقع گلشن؛ نمونه واالی هنر کتابآرایی ایرانی
رونمایی از کتاب مرقع گلشن

دارایی

ادبیات ایران در دوره قاجار

خانم واحددوست ،سیدعلی کاشفی خوانساری
خانم حکیمی

تأثیر ادبیات در تغییرات اجتماعی

آقای مرتضی کیمنش (خبرنگار)

آیدا ساداتپور-مصطفی
عطیه-توکل نیا

کتاب نهجالبالغه توضیح و شرح واژگان
ترجمه و ویراست استاد حسین ولی

حسین دینپرور
آقای استاد ولی

آقای قراملکی
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پنجشنبه 1397/02/20
محلبرگزاری

سرای
فرهیختگان

سرای
فرهنگوران

سرای اندیشه

تاالر
اردیبهشت

کتابنما

موضوع نشست

سخنرانان حاضر

مجری یا دبیر نشست

تاریخنگاری و روایت جنگ تحمیلی
دفاع مقدس (سیامین سالگرد پایان جنگ هشتساله عراق با ایران)

جعفر شیرعلی نیا ،محمدعلی صمدی
محمدعلیقاجار

مجیدتفرشی

بزرگداشت شهید مطهری و آشنایی با افکار این بزرگوار تغییر عنوان رونمایی از کتاب
«انقالب اسالمی از دیدگاه فلسفه تاریخ»
بررسی وضعیت نشر
اقلیتهای دینی کشور و راههای توسعه آن

نقویان ،ضرغامی ،علی مطهری

مژده لواسانی

علی فریدونی ،آندرانیک سیمونی ،هارون یشایایی
فرزانهگشتاسبی

تقوی

سخنرانی و رونمایی از کتاب «سرنوشت اسیر در اسالم»

سید طه مرقاتی ،احمد احمدی ،علی میرشریفی
رضا مختاری

خادمی

دکتر محمدرضا بهزادی

رونمایی از کتاب «خداوندگار لحن»
معرفی طرح نذر کتاب

سید حسین عابدینی ،رضا حاجیآبادی

نقش تنقیح قوانین
در استیفای حقوق شهروندی

فریدون نهرینی ،رسول کشکولی
اسماعیل شاهسوندی

-

کارگاه آشنایی با فیپا و شابک
تصویر و تصور ایرانیان از جهان بیرون؛ نگاهی به سفرنامههای قاجار
به انگیزه انتشار مجموعه پنججلدی نشر اطراف

روحاهلل سلطانی

-

علیاکبر شیروانی  ،جمشید کیانفر ،جوادییگانه

تفرشی

کتاب «فرهنگ گوشهها و نواهای ایران»
خورشید خاتم در آیینه داستان برای کودکان و نوجوانان

ارشد طهماسبی ،دکتر بابک خضرایی

-

مصطفی رحماندوست ،طاهره ایبد ،فراست

-

رونمایی و نقد و بررسی کتاب «برنامهریزی و تمرکززدایی»

دکتر افشاری ،دکتر آخوندی ،دکتر مظاهریان

حمید رحیمی

رونمایی از کتاب «در رؤیای پاریس»« ،میان گریه میخندم»
«عشق پهلوانی میکند»

-

-

گردهمایی جهانی زیارت اربعین؛ الگویی برای آرمانشهرهای بشری
رونمایی از سه کتاب «االربعین»« ،خاک سرخ سرزمین» و«خاک شیطان»
رونمایی از کتاب «طنزپردازی به زبان ساده»

امیدبخش ،سیدمحمد حسینی ،رضوانی

مجدالحسینی

اکبری ،رحماندوست ،باللی

-

_

صدقیان

طبیعت بحرانی و جامعه در معرض تهدید ،فلسفه هانس گئورگ گادامر،
ماکسوبر و روششناسی اجتماعی
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جمعه 1397/02/21
محل برگزاری

سرای
فرهیختگان

موضوع نشست

سخنرانان حاضر

مجمع عمومی شبکه روستاهای دوستدار کتاب

دکتر عباس صالحی ،دکتر جوادی ،سیدآبادی

معرفی کتاب از سیستان تا تهران

اصغر دادبه ،عبدالرضا مدرسزاده ،محمدخانی ،خانم کاشانی
خانم نبات فروش

هماندیشی نمایشگاه و ناشران

عمرانلو  ،یعقوبی ،عابدینفرد  ،موسایی

منشور حقوق شهروندی

کار اندیش ،کواکبیان

بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

مهدی ماحوزی  ،عطااهلل کوپال ،امیرحسین ماحوزی

مجری یا دبیر نشست

یاسرموحدفرد

کتاب و فوتبال
سرای
فرهنگوران

سرای اندیشه

تاالر
اردیبهشت

کتابنما

بررسی آثار و کتب منتشره درباره دفاع مقدس
رونمایی از کتاب «رخسارههای ایران» و «مدیریت سازمانها و مراکز
فرهنگی»

سرتیپ مسعود بختیاری ،سرتیپ حمید کریمی ،امیر مصباح
امین پیرمحمدزاده ،رجبعلی ساالریان ،غالمحسین صفری
انسیه صفاپور

محمدتقیپرتوی
خانم بختیار
تفرشی

فوتبال ایران در جهان -تجربه تعامل فرهنگی و دیپلماسی عمومی

امیرحاج رضایی ،علی عالی ،مصطفی هاشمیطبا
عامری جعفری
تسلیمی

-

رونمایی از شبکه اجتماعی ایران «جزوه» و دو کتاب آزاداندیشی
و آینده قدرت

مهدی مطهرنیا

مهدی قاسمی

تقدیر از پیشکسوتان ویرایش

مهناز مقدسی ،فریبرز مجیدی ،سیروس پرهام
انورسعادت ،رمضانینژاد

هومن عباسپور

حکیم ابوالقاسم فردوسی؛
پاسدار فرهنگ سترگ پارسی

پروفسور مجتهدزاده ،دکتر مطهرنیا
دکتر گرجستانی

-

موسیقی قوم بختیاری دیروز و امروز سینمای ایران

نامشخص

اعظم کیانافرار

رونمایی از کتاب «تابآوری»؛ نشر ورجاوند

دکتر مقدسی ،دکتر وطندوست ،دکتر حیدری و نیابتی

هما نیابتی

«خان آقا و خانزادهها»« ،شهر من آستارا»
«طنزها و رنگینکمان رازها»

خانم فاطمه خواجوری ،سیدرضا سیدیمقدم
محمود قاضیزاده ،خسروشاهی،جمشید تقیزاده

-

نقد و بررسی کتب زبان

کرابی ،امیر زندمقدم
رضایی

زند مقدم

معرفی کتاب برگزیدۀ سال در عرصه ارتقای
سالمت اداری مبارزه با فساد
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شنبه 1397/02/22
محل برگزاری
سرای
فرهیختگان

موضوع نشست

سخنرانان حاضر

اطالعات ،شبهاطالعات
و صدق و کذب و فریب

دکتر حمید کشاورز ،دکتر مهدی شقاقی،
دکتر نرگس نشاط ،پریسا پاسیار

گذشته ،حال ،آینده

محمود آموزگار  ،مسعود کازری
داریوش نویدگویی  ،رضا یکرنگیان
دکتر احمد سجادیصدر
خانم محمدیان
-

-

مهدی صحراگرد

مهدی نسیمریز

-

-

سید علی آلداود ،احمد سمیعیگیالنی ،سیدصادق
سجادی ،مجید باللی،کیوانی،پاکتچی

-

خانم قائمی

-

حجتاالسالم نقویان ،مصطفی آقامیری

مجدالحسینی

خانم نبویانپور ،بنفشه حجازی

پروینصدقیان

قصهگویی تعاملی
سرای فرهنگوران
کتیبههای صحن عتیق شاهکارهای هنری آستان قدس رضوی
سرای اندیشه
مراسم رونمایی از کتاب «فرهنگ آثار ایرانی-اسالمی»
تاالر اردیبهشت
جلد چهارم
نه به خشونت علیه زنان
اندیشه حافظ؛
پیوند شکوهمند فرهنگ اسالمی و ایرانی
کتابنما

مجری یا دبیر نشست

رونمایی از کتاب «تیغ ماهی و زنان مودب»
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                           8کمیته  اطالعرسانی
مدیر کمیته :علیاکبر تورانیان

معاون کمیته :سید سجاد موسوی
آغاز فعالیت کمیته :نیمه بهمن 1396
محل فعالیت در نمایشــگاه :نقاط مختلف محوطه و فضای
ناشران داخلی

واحدهای زیرمجموعه:

امور مالی و پشتیبانی :مهدی سلیمانی

امور نیروهای انسانی :محمدعلی مرادیان
امور رایانهای :محمد معمارباشی
امور دبیرخانه :محمدباقر نریمانی

کمیتۀ اطالعرسانی ،با هدف تسهیل دسترسی مراجعین به اطالعات کتب ،ناشران ،مؤلفان و موضوعات موردعالقۀ ایشان ،پیشبینی و اجرای سازوکار
مناسب جهت اطالعرسانی محیطی ثابت ،بهروزرسانی آنالین اطالعات در بستر اینترنت و انجام اقدامات متناسب جهت اطالعرسانی مکتوب در نمایشگاه
فعالیت نموده است.
برنامههای کمیتۀ اطالعرسانی
تعبیۀ  22ایستگاه اطالعرسانی مجهز به لپتاب در نقاط مختلف نمایشگاه؛
اطالعرسانی سیار با استفاده از تبلت؛
تعبیۀ  4ایستگاه توزیع نقشه در مبادی ورودی نمایشگاه؛
طراحی و استفاده از نرمافزار اختصاصی تحت ویندوز برای کارشناسان اطالعرسانی؛
استفاده از برنامۀ اندرویدی اختصاصی نمایشگاه سیویکم برای اطالعرسانیهای سیار؛
استقرار  15کارشناس مشاورۀ کتاب در حوزههای مختلف برای راهنمایی به بازدیدکنندگان؛
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استفاده از وبکیوسکهای مجهز به نرمافزار اطالعرسانی در  28نقطه نمایشگاه برای سهولت در امر اطالعرسانی؛
تهیۀ نقشه سالنها به تفکیک با همکاری مدیران هر بخش از نمایشگاه؛
راهاندازی کانالهای مجازی در پیامرسانهای داخلی ویژ ه کارشناسان اطالعرسانی ،برای انتقال سریع اطالعات و اخبار نمایشگاه؛
استفاده از فیشپرینترهای حرارتی جهت باال بردن سرعت و دقت در اطالعرسانی؛
بهینه شدن تعداد غرفهها و جانمایی هدفمند کانترها بر اساس تجارب نمایشگاه 30؛
تدارک ارسال و دانلود نرمافزار اطالعرسانی موبایل در محلهای پرتردد نمایشگاه؛
تبلیغات گسترده برای دانلود و نصب نرمافزار موبایلی نمایشگاه و بهرهگیری حداکثری از فرصتهای تبلیغی در سراسر محیط نمایشگاه؛
استفاده از بانکهای کتاب فراگیر برای ارائۀ اطالعات تکمیلی و حداکثری به بازدیدکنندگان بهصورت ثابت و سیار بهوسیله تبلت؛
طراحی یکنواخت و چشمگیر غرفههای اطالعرسانی برای تسریع در راهنمایی بازدیدکنندگان؛
جداسازی غرفههای اطالعرسانی بانوان و آقایان در مکانهای پرتردد؛
توزیع نقشه نمایشگاه در تمامی غرفهها.
توضیحات:

 27غرفۀ اطالعرسانی بهصورت مجزا وجود داشت .این غرفهها در ورودیهای نمایشگاه و محیطهای پرتردد بیرونی تعبیهشد؛ هر غرفه شامل
اطالعرسانیهای تخصصی کتاب کودک و نوجوان ،آموزشی ،دانشگاهی و عمومی بود و از مجموع  27غرفه 4 ،غرفه به راهنمایی و ارائۀ نقشههای نمایشگاه
در مکانهای پرتردد اختصاص یافت.
برای تسهیل در اطالعرسانی ،غرفههای اطالعرسانی به دو بخش خانمها و آقایان تقسیم شد؛
 28دستگاه وبکیوسک در مکانهای سرپوشیده و پرتردد نمایشگاه مستقر شد.
جذب و آموزش نیروی انسانی
بعد از بررسی و ارزیابی کارشناسان کمیتۀ سیام ،اولین فراخوان از بین کارشناسان سال گذشته انجام شد و برای مصاحبۀ مجدد دعوت شدند .در اوایل
بهمنماه در بین گروهها و مراکز مرتبط با کتاب نیز ،فراخوان جذب نیرو داده شد .همچنین با همکاری نهادهای مختلف فعال در حوزه فرهنگ و کتاب،
اقدام به جذب نیرو شد.
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از تمامی داوطلبان ( 400نفر) ،برای تکمیل فرمهای مربوط و شرکت در جلسة مصاحبه ،دعوت شد .مهمترین معیارها برای ارزیابی داوطلبان اطالعرسانی
عبارت بود از :برخورداری از روابط عمومی مناسب ،توان جسمی ،حسن خلق ،آشنایی با نشر ،آشنایی و عالقهمندی به حوزة کتاب ،آشنایی با رایانه و سرعت تایپ.
کمیتۀ اطالعرسانی نمایشگاه برای ارائۀ بهترین خدمات در ایام نمایشگاه ،مانند سال گذشته اقدام به برگزاری همایشی آموزشی کرد.
بهمنظور آشنایی با فضاهای مختلف نمایشگاه ،در تاریخ  97/02/11در مکان نمایشگاه برنامۀ بازدید برگزار شد و  157نفر از افراد دعوتشده در همایش
آموزشی که نمرۀ آزمون آنها به حدنصاب رسیده بود ،به این بازدید توجیهی دعوت شدند.
تمامی سالنها ،بخشهای اداری و اجرایی ،پارکینگها و سایر مکانها بازدید شد و اعضا نسبت به نقشۀ چاپی نمایشگاه توجیه شدند .همچنین با حضور
میدانی در تمامی سالنها ،جانمایی ناشران و غرفهبندیهای بخشها مشاهده شد .بعد از اقامۀ نماز و صرف ناهار ،کارشناسان برای تسلط بیشتر بر نقشۀ
نمایشگاه ،بهصورت گروههایی جداگانه بخشهای مختلف نمایشگاه را بازدید کردند.
در حین بازدید توجیهی ،ارزیابی نهایی از کارشناسان صورت گرفت ،مالک این ارزیابی شاخصهایی چون هوش ،تسلط بر نقشه ،نظم ،صبر ،همکاری
گروهی و ...بود .در پایان ،افراد متناسب با تعداد غرفهها گروهبندی شدند و سرگروهها مشخص گردید .ازجمله نتایج این بازدید ،تهیه لیست دستی از
جانمایی غرفة ناشران بود .این لیست بسیار مؤثر بود بهطوریکه در روزهای ابتدایی شروع نمایشگاه با وجود اطالعات ناقص سالنها ،روند اطالعرسانی
مختل نشد.
جانمایی
کارشناسان در قالب  11غرفة محیطی در محلهای پرتردد 5 ،غرفه در سالن شبستان 2 ،غرفه در سالن کودک 3 ،غرفه در سالن کمکآموزشی 6 ،غرفه
در سالن دانشگاهی و  28وبکیوسک در سالن شبستان ،دو وب کیوسک در بخش تشریفات و کارنامه نشر و  2گروه سیار جانمایی شدند.
نیروی انسانی
مسئول نیروی انسانی در اکثر روزها ،سه نوبت از ساعت  10الی  14و سه نوبت نیز از ساعت  15الی  ،19تمامی غرفهها و گروهها را رصد میکرد.
سه نفر از نیروهای ستادی نیز مرتب ًا تمامی غرفهها را نظارت میکردند.
در روزهای پربازدید با توجه به افزایش حجم مراجعین ،تعداد نیروها افزایش مییافت.
در روزهای پنجشنبه و جمعه با توجه به شلوغی و ازدحام جمعیت ،نیروهای سیار متناسب با میزان جمعیت افزایش مییافت.
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لپتاپها ،تبلتها ،فیشپرینترها و بلندگوهای کوچک هرروز از ساعت  9صبح به کارشناسان تحویل داده میشد و در ساعت  8شب از ایشان
دریافت میشد.
روزانه بهصورت مستمر تیم نیروی انسانی و پشتیبانی با بررسی مشکالت و کمبودهای غرفههای اطالعرسانی ،برای رفع نواقص اقدام میکردند.
مالحظات:

نقشه راهنما در نزدیکی ورودیهای نمایشگاه توسط کارشناسان سیار مستقر در نمایشگاه بهصورت تماموقت توزیع شد.
برای اطالعرسانی بهتر و باکیفیتتر ،عالوه بر کارتهای طراحیشده توسط کمیتۀ حراست ،کارتهایی با عنوان «از من بپرسید» طراحی و الصاق
شد تا کارشناسان اطالعرسانی برای بازدیدکنندگان قابلیت شناسایی بیشتری داشته باشند.
نرمافزار اطالعرسانی نمایشگاه چندین بار بهروزرسانی شد ،همچنین اپلیکیشن اندروید نیز بهصورت دائمی در حال بهروزرسانی بود.
پشتیبانی
تیم پشتیبانی متشکل از یک کارشناس مسئول ،سه نیروی کارشناس و نُه نیروی خدماتی در جهت تأمین و رفع نیازهای کمیتۀ اطالعرسانی و اعضای
آن تشکیل شد.
در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب ،این واحد خدماتی را به شکل ثابت (روزانه) و خدماتی را به شکل غیرثابت ارائه داد:
 .1پاکسازی و مهیا نمودن غرفههای اطالعرسانی در ساعت 9؛
 .2توزیع چای و میان وعدۀ صبحگاهی در ساعت 10:30؛
 .3توزیع نهار در ساعت 13؛
 .4توزیع میانوعدۀ عصرگاهی در ساعت 17؛
 .5توزیع نقشه ،کاغذ یادداشت و رول پرینتر در زمان نیاز غرفهها؛
ل ُرز سرخ در روز پنجم نمایشگاه؛
 .6تهیه و توزیع گ 
 .7تهیه و توزیع میوه در روزهای چهارم ،پنجم و ششم نمایشگاه؛
 .8بستن غرفههای اطالعرسانی در ساعت پایانی نمایشگاه؛
 .9توزیع بُن خرید کتاب بین اعضای کمیتۀ اطالعرسانی در روز نهم نمایشگاه.
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                9کمیته اجرایی-رفاهی

مدیر کمیته :حسین صفری

معاونان :حسین اسماعیلی (معاون اجرایی)
سیدمحمدحسن اندرخور (معاون رفاهی)
آغاز فعالیت کمیته :نیمه بهمن 1396

این کمیته بهمنظور ایجاد زمینه و زیرساختهای اجرایی ،فنی و رفاهی
مناسب برای برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران تشکیلشده است.
مهمترین فعالیتها و برنامههای کمیته عبارت است از:
 .1هماهنگی مربوط به مکان نمایشگاه؛
 .2تحویل محل و استقرار ستاد اجرایی و سایر کمیتهها؛
 .3آمادهسازی و واگذاری سالنها؛
 .4پیگیریها و انجام اجرایی مربوط به نمایشگاه.
امور اجرایی

 .1آمادهسازی پالن کلی نمایشگاه

تحویل فضاهای اداری و نمایشگاهی از مدیریت محل نمایشگاه؛
دریافت نیازها و نقشههای داخلی از کمیتهها و واحدهای مختلف؛
اختصاص و تحویل فضاها جهت استقرار کمیتهها و بخشها؛
نیازسنجی ،جانمایی و اختصاص متراژ موردنیاز هر بخش؛
تأیید نقشه سالنها پس از هماهنگی با مراجع ذیربط؛
تأیید نقشه و محل استقرار غرفهها و کیوسکهای مستقر در فضای باز.
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 .2ساختوساز و غرفهبندی در فضای باز

نیازسنجی و برآورد اولیه فعالیتهای قابل انجام در فضای باز؛
دریافت متراژ موردنیاز کمیتههای فرهنگی و اطالعرسانی ،غرفههای
تبلیغات و مواد غذایی (مدیریت محل نمایشگاه) جهت هماهنگی؛
مکانیابی ،جانمایی و تهیه پالن اولیه سالنها ،غرفهها و کیوسکهای
موردنیاز؛
برآورد توان اجرایی و شناســایی پیمانکاران و تعیین پیمانکار
سازههای محوطه؛
واگذاری ساخت سالنها به پیمانکاران مربوط؛
تحویل سالنها ،غرفهها و کیوسکها به واحدهای مربوط.
 .3تحویل و واگذاری سالنها و فضای مسقف موجود

تعیین کاربری و پیشنهاد چگونگی اختصاص و تحویل فضای
مسقف موجود به هر یک از کمیتهها و بخشها؛
تحویل و واگذاری سالنهای مسقف به کمیتهها و بخشهای

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

فعالیت اجرایی برقرسانی؛
تعیین پیمانکار برق نمایشگاه جهت واگذاری امور مربوط؛
توزیع برق فشارضعیف بخشها؛
هماهنگی جهت تحویل انشعاب برق تک فاز هرسالن.

تعیینشده؛
موکت کردن سالنها؛
پیگیری تأمین سایر نیازهای سالنها.
امور فنی:

 .3اینترنت نمایشگاه

مذاکره با شرکتهای مجری اینترنت؛
بازدید از محل و نیازسنجی برآورد پهنای باند الزم؛
تعیین پیمانکار مجری اینترنت نمایشگاه؛
انجام فعالیتهای اجرایی اینترنت نمایشگاه و توزیع آن.

 .1تحویل و واگذاری تلفنها

نیازسنجی ،بازدید و برآورد خطوط موردنیاز؛
دریافت طرح تفضیلی و امکانات درخواستی مخابرات؛
تعیین پیمانکار مخابرات نمایشگاه و واگذاری امور مربوط؛
ایجاد شبکه دیتا و بستر مخابراتی جهت سالنها و بخشها؛
مذاکره با مسؤولین شرکت ارتباطات سیار و اپراتورهای خصوصی
و دولتی؛
اخذ طرح نصب  BTSو تجهیزات موردنیاز؛
انجام فعالیتهای اجرایی نصب BTS؛
تحویل خطوط تلفن؛
هماهنگی جهت نصب خطوط تلفن در مکانهای در نظر گرفتهشده؛
مکاتبه و مذاکره با مسؤولین مخابرات تهران و منطقه.

 .4امور مربوط به هماهنگی با سازمانها و دستگاههای همکار

هماهنگی با بانک عامل نمایشگاه جهت حضور بهموقع و استقرار
واحدهای ذیربط؛
هماهنگی تأمین نیازهای مخابراتی و زیرساختی بانک عامل؛
نظارت و پیگیری جهت راهاندازی بهموقع شبکه بانکی نمایشگاه.
هماهنگی با سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران؛
هماهنگی با شورای تأمین استان؛
هماهنگی با شورای شهر و کمیسیون فرهنگی این شورا؛
هماهنگی با نیروی انتظامی و استقرار واحدهای آن؛
هماهنگی با اداره راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و اســتقرار
واحدهای آن در محل نمایشگاه و خیابانهای اطراف؛
هماهنگی با اورژانس (تجهیزات  -نیروی انسانی) جهت استقرار
در نمایشگاه؛

 .2تحویل و واگذاری انشعاب برق

مکاتبه و مذاکره با مسؤولین برق تهران و منطقه؛
نیازسنجی و بازدید و برآورد برق موردنیاز؛
دریافت طرح تأمین برق نمایشگاه؛
ایجاد بستر شبکه برقرسانی؛
149

 #نه_به_کتاب_نخواندن

هماهنگی با جمعیت هاللاحمر (تجهیزات  -نیروی انسانی)
جهت استقرار در نمایشگاه؛
هماهنگی با سازمان آتشنشانی جهت استقرار واحدهای آن در
نمایشگاه؛
هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بهمنظور انجام
خدمات در بخش درمان و نظارت بر غرفههای مواد غذایی و نظارت بر
رعایت مسائل بهداشتی در بخشهای محیطی و فردی امور مربوط
به نظافت نمایشگاه؛
هماهنگی با شرکت واحد اتوبوسرانی جهت تسهیل در ایاب و
ذهاب بازدیدکنندگان (راهاندازی پایانه اتوبوسرانی در محیط نمایشگاه
و میدانهای اصلی و تعریفشده شهر)؛
هماهنگی با سازمان تاکسیرانی جهت راهاندازی پایانه تاکسیرانی
در دونقطه نمایشگاه؛
هماهنگی با معاونت خدمات شهری شهرداری تهران و شهرداری
منطقه بهمنظور ارائه خدمات؛
هماهنگی با سازمان زیباسازی شهر تهران بهمنظور نصب آثار
حجمی و انجام امور زیباسازی (ایجاد زیبایی بصری در محیط نمایشگاه)؛
ت و آمد
ی با شرکت مترو جهت ایجاد تسهیالت دررف 
هماهنگ 
بازدیدکنندگان ،تقلیل زمان حرکت قطارها ،افزایش ساعات کاری
قطارها و ایجاد باجههای فروش بلیت؛
هماهنگی با سازمان بهزیستی بهمنظور خدماترسانی در حوزه
وظایف مربوط ،ازجمله استقرار امکانات ارائه خدمات به معلولین حرکتی؛
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هماهنگی با بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت پیشبینی و استقرار
امکانات ارائه خدمات به جانبازان؛
هماهنگی با سازمان انتقال خون؛
هماهنگی با شرکت حملونقل بادپا و نیز شرکت پست بهمنظور
ایجاد باجههای پستی و انتقال بستههای بازدیدکنندگان؛
هماهنگی با بانک عامل جهت انجام وظایفی چون ایجاد واحد
بانکی ،امور دستگاه کارتخوان ناشران و استقرار دستگاههای خودپرداز؛
هماهنگی با معاونت ترافیک ،عمران ،فناوری اطالعات و سایر
سازمانهای مرتبط جهت ارائه خدمات ویژه به نمایشگاه.
امور رفاهی
تدارک و پیشبینی الزم برای ارتقای تسهیالت رفاهی نمایشگاه
متناسب با حضور خانوادهها؛
پیشبینی و مکانیابی و هماهنگی برای ساخت نمازخانههای
متعدد در نمایشگاه و تأمین وسایل و امکانات موردنیاز نمازخانهها و اقامه
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خصوصی؛
آمادهسازی سرویسهای آبخوری و هماهنگی با سازمان آبفا؛
پیشبینی جایگاههای اســتقرار پلیس در محوطه نمایشگاه و
هماهنگی و همکاری در ایام نمایشگاه؛
نظارت و هماهنگی برای تخلیه کامل نمایشگاه.

نماز جماعت در محلهای پیشبینیشده؛
پیشبینی و هماهنگی الزم برای اسکان دانشجویان و ناشران
شهرستانها در زائرسرای امام خمینی (ره)؛
پیشبینی ایستگاه تحویل چرخدستی و امکانات الزم برای حملونقل
بار توسط ناشران و بازدیدکنندگان؛
پیشبینی امکانات و بخشهای رفاهی همانند بخش امانات،
ساختار کمیته اجرایی و رفاهی
اشیاء و اطفال گمشده ،ماساژور ،شارژ تلفن همراه و ...؛
کمیته اجرایی رفاهی در سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در
پیشبینی ایجاد استراحتگاه در بخشهای مختلف نمایشگاه؛
آمادهسازی پارکینگ خودروها و موتورسیکلتها و نظارت بر آن؛ قالب جدید و ادغام دو معاونت (فنی ،مهندسی و اجرایی) بهمنظور چابک سازی
سرویسدهی به معلوالن و جانبازان (استقرار خودروی مخصوص و تسریع در فعالیتهای اجرایی و کاهش هزینهها شکل گرفت.
معاونت و مدیریتهای کمیته اجرایی و رفاهی عبارت است از:
حمل ویلچر)؛
 .1معاون اجرایی
ساخت استراحتگاههای متعدد برای رفاه بازدیدکنندگان و نیز
هماهنگی با مسئولین و مدیریت مصالی تهران؛
توزیع مبلمان شهری (صندلی پارکی) در محیط دانشگاه؛
مدیریت داخلی ستاد؛
پیشبینی جایگاه الزم برای بازی کودکان؛
فنی و مهندسی؛
پیشبینی خدمات عمومی نمایشگاه ازجمله نظافت محوطه و
امور زیرساخت؛
سالنها و تفکیک پسماندهای زباله باهدف فرهنگسازی و استفاده
خدمات عمرانی؛
بهینه از کاغذهای باطله؛
خدمات عمومی.
پیشبینی امکانات انتقال رایگان بازدیدکنندگان در داخل نمایشگاه؛
 .2معاون رفاهی
نظارت بر عرضۀ مواد غذایی در سطح نمایشگاه و غرفههای مربوط؛
ایستگاههای رفاهی؛
پیشبینی پایانه تاکسیرانی بانوان؛
خدمات رفاهی؛
اجرای طرح خدمات رفاهی و حتیالمقدور توزیع اقالم رایگان
حملونقل و ترافیک:
(آبمعدنی ،لوازمالتحریر ،پذیرایی) با استفاده از ظرفیتهای بخش
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ستاد مدیریت بحران؛
اسکان دانشجویی.

اهم اقدامات این بخش عبارت بود از:
تهیه پالن اولیه از تمامی بخشهای نمایشگاه؛
تطبیق نقشه نمایشگاه با فضای واقعی در مصالی تهران؛
پیادهسازی نقشه نمایشگاه در محل مصالی تهران؛
تهیه نقشه راهنمای سهبعدی؛
مشاوره فنی و مهندسی و تهیه نقشه اولیه نهادها و سازمانها؛
جانمایی نمایشگاه به تفکیک عنوان متراژ و نوع سازه؛
نظارت بر غرفههای خودساز.

 .3طراحی محیطی

جانمایی ایستگاههای رفاهی؛
جانمایی ایستگاههای ایمنی؛
جانمایی و تحویل غرفه.
 .4امور بانکی

امور زیرساختی مربوط به شبکه بانکی و pos؛
هماهنگی با بانک عامل.

مدیریت داخلی ستاد

 .5سالن سازمانها و نهادها

ستاد اجرایی نمایشگاه از تاریخ  15اسفندماه در مصالی امام خمینی (ره)
راهاندازی و مقرر شد با توجه به استقرار و جانمایی بیش از  30سازمان و تعدادی
از کمیتهها و بخشها در ستاد اجرایی و همچنین دبیرخانه مرکزی نمایشگاه به
تعداد  300نفر ،نسبت به تأمین خواستههای تدارکاتی اداری واحدها و تعامل،
هماهنگی و همکاری با ایشان اقدام شود.

ثبتنام ؛
جانمایی و تحویل غرفه.

1

معاونت اجرایی کمیته

یکی از مهمترین وظایف این معاونت ،هماهنگی و تعامل با مسئولین و
مدیریت محل برگزاری نمایشگاه و نیازسنجی وضع موجود مکان نمایشگاه و حوزۀ زیرساخت نمایشگاه ،مهمترین واصلیترین بخش نمایشگاه است.
اعالم نیازهای مجموعه نمایشگاه اعم از زیرساختها ،دفاتر اداری و فضاهای بررسی وضع موجود در حوزۀ زیرساخت و همچنین نیازسنجی ازجمله اقداماتی
نمایشگاهی است که بخشهای زیر را بهعنوان زیر مجموعه دربر دارد:
است که تکنسینها و کارشناسان در این بخش به انجام میرسانند .هماهنگی،
بخش فنی و مهندسی
تأمین ،توزیع و ایجاد بسترهای مخابرات ،برق ،اینترنت،ارتباطات سیار و همچنین
در این بخش ضمن تهیه نقشه متریک از سالنها ،ابنیه و فضاهای اداری ،نظارت مستمر در امور زیرساخت ،ازجمله اقدامات در این بخش است.
پارکینگها و تمامی بخشهایی که تحویل ستاد نمایشگاه میشود؛ پالن
برخی خدمات عمرانی ،رفاهی
کلی نمایشگاه بر اساس نیازسنجی طراحی و اجرایی میگردد.
با توجه به وسعت فضاهای زیر بار در نمایشگاه ،ایجاد معابر دسترسی ،تسطیح
مدیریت زیرساخت
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معابر ،پارکینگ ،افزایش ظرفیت پارکینگها ،عایقکاری و آببندی سالنها ،الیروبی،
ایجاد چاههای جذبی و رنگآمیزی ،ازجمله اقدامات این حوزه است.
برخی اقدامات حوزه حملونقل و ترافیک

تسهیل تردد خودروها درراههای مواصالتی به نمایشگاه (مدیریت ترافیک)؛
برنامهریزی جهت بهرهبرداری از پارکینگهای گلگشــت ،لجستیک
(شهید نقدی) ،شهید بهشتی ،بیهقی ،سازمان فرهنگ و ارتباطات و همچنین
پارکینگهای داخلی نمایشگاه برای استفاده غرفهداران و ناشران؛
س راهنمایی و رانندگی در خیابانهای پیرامون؛
حضور و استقرار نیروی پلی 
ایجاد پایانه اتوبوسرانی و تاکسیرانی در داخل نمایشگاه؛
افزایش ظرفیت مترو (تعداد قطارها ،کاهش زمانی سرخط قطارها و ارسال قطار خالی)؛
کاهش محدوده زوج و فرد اتوبان رسالت و قنبرزاده و شهید بهشتی در ایام برگزاری نمایشگاه؛
هماهنگی برای انتقال بازدیدکنندگان با اتوبوس از میدانهای اصلی شهر (حداقل  12میدان)؛
نصب عالئم ترافیکی در محدوده خیابانهای رسالت ،قنبرزاده و شهید بهشتی متناسب با وضعیت نمایشگاه و همچنین داخل مصال؛
خطکشی پارکینگها و استقرار پارکبان در داخل و بیرون؛
هماهنگی الزم جهت تردد خودروهای بار ناشران و غرفهداران؛
امکان استفاده از ظرفیتهای تبلیغاتی ایستگاه مترو ،اتوبوسرانی و تاکسیرانی؛
استقرار دو دستگاه جرثقیل حمل خودرو در داخل نمایشگاه؛
پیشبینی پارکینگ ویژه اتوبوس شهرستانی ویژه دانشجویان؛
کلیه امور با هماهنگی معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران به انجام رسیده است.
خدمات عمومی (فضای سبز و نظافت)

با توجه به وسعت فضای سبز موجود در مصال و امکان ایجاد محیط با طراوت و شاداب بهمنظور استفاده بازدیدکنندگان و اهمیت پاکسازی و پاکیزگی
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و نظافت داخل سالنها و محوطه و همکاری سازمان مدیریت پسماند ،تعداد  260نفر جهت محوطه نمایشگاه و تعداد  300نفر برای داخل سالنها در این
راستا فعالیت داشتهاند .ترمیم و بازسازی و افزایش فضای سبز ،زیباسازی و گلآرایی محیط نمایشگاه نیز از اقداماتی است که با همت سازمان بوستانها و
فضای سبز شهرداری اجرا شده است.
زیرساختهای امور بانکی

تقویت زیرساختهای الزم جهت ارتقای سطح خدماتدهی بانک عامل نمایشگاه (بانک شهر) برای ناشران و بازدیدکنندگان ،بسیار حائز اهمیت است.
برگزاری جلسات هماهنگی با بانک شهر در خصوص تأمین زیرساختهای موردنیاز به منظور اجرایی شدن شبکه درمجموعه مصالی امام خمینی و
همچنین چگونگی خدماتدهی بانک به ناشران و بازدیدکنندگان و توزیع و استفاده از بنهای نمایشگاه ،ازجمله مواردی بود که در این جلسات موردبحث و
بررسی قرار گرفت .در این نمایشگاه بانک شهر با ایجاد یک شعبه مرکزی در انتهای شبستان اصلی و تعداد  20باجه در سالنها و نصب دستگاههای ATM
و شهر نت و همچنین آمادگی جهت اختصاص  4000دستگاه کارتخوان ،به فعالیت پرداخت.

2

معاونت امور رفاهی کمیته

دامنۀ تسهیالت رفاهی و خدماتی ،ارتباط تنگاتنگی با نوع نگرش سیستم
مدیریتی نمایشگاه دارد و از سالهای گذشته تاکنون تالش شده با توسعۀ
فعالیتها ،امکانات و یا تسهیالت رفاهی ،رضایت خاطر بازدیدکنندگان و
غرفهداران فراهم و باعث بهرهوری بیشتر نمایشگاه شود.
اهم اهداف و برنامههای بخش رفاهی را میتوان به شرح ذیل بیان نمود:
برنامهریزی ،نظارت و اداره امور رفاهی و نگهداری امکانات مجموعه؛
تالش برای توسعۀ تسهیالت رفاهی؛
نگاه کارشناسانه به امکانات رفاهی موجود و عملیاتی نمودن و ارتقای آنها با توجه به ظرفیتهای در اختیار؛
تعریف نمونههای جدید رفاهی با در نظرگرفتن مقتضیات زمانی؛
برقراری ارتباط و انعقاد قرارداد و یا تفاهمنامه با سازمانها ،شرکتها ،فروشگاهها و مؤسسات رفاهی مانند پست و سایر شرکتهای توزیع ،بیمه،
پیشگیری و مدیریت بحران (اورژانس ،هاللاحمر ،آتشنشانی) ،خدمات بانکی و ...؛
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مکانیزه نمودن فرآیند کار پارکینگها و جایگاههای امانات و برنامهریزی برای پذیرایی و اسکان دانشجویان غیربومی.؛
توجه به سامانۀ جابجایی مراجعهکنندگان در داخل و بیرون از نمایشگاه با رعایت استانداردهای ایمنی و استفاده از سامانههای عمومی حملونقل؛
یکی از مهمترین وظایف در بخش رفاهی نمایشگاه ،جانمایی ،تعامل و مدیریت بیش از  20مجموعه انتظامی ،درمانی ،خدماتی ،رفاهی و  ...بود که در
ارتباط مستقیم با مردم قرار داشتند.
ستاد مدیریت بحران ویژه نمایشگاه

این ستاد مأموریت داشت تا با همکاری سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی ،جمعیت هاللاحمر استان تهران ،مرکز اورژانس تهران ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی و مرکز بهداشت شمال ،پلیس فاتب ،شرکت بهرهبرداری مترو و کارشناسان و مدیران سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر
تهران ،اجرای وظایف ذیل را پیگیری نماید:
استقرار تجهیزات و نیروی انسانی و امدادی و ایمنی در بخشهای مختلف نمایشگاه؛
هماهنگی الزم جهت آمادگی بیمارستانهای اطراف بهمنظور اعزام بیماران و مصدومان احتمالی جهت درمان؛
نظارت بر غرفههای عرضۀ مواد غذایی مستقر در نمایشگاه؛
برنامهریزی جهت حفظ امنیت و انتظامات داخل و خارج از نمایشگاه؛
هماهنگی جهت ارائه خدمات امداد و نجات؛
هماهنگی جهت استقرار درمانگاههای سرپایی؛
نظارت مستمر و دائمی بر ایمنی نمایشگاه؛
در این راستا ،سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ،ضمن صدور حکمی یکی از مدیران عملیاتی سازمان را بهعنوان رئیس ستاد مدیریت بحران
ویژه سیویکمین نمایشگاه بینالمللی انتخاب کرد.
مهمترین اقدامات اجرایی ستاد مدیریت بحران ویژه نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران عبارت بود از:
الف .اقدامات مربوط به پیش از برگزاری نمایشگاه

برگزاری جلسه هماهنگی ستاد ویژه نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران؛
مکاتبه با سازمان پدافند غیرعامل کشور در خصوص ارزیابی وضعیت پدافند غیرعامل منطقه پیرامونی نمایشگاه و استقرار قرارگاههای چهارگانه
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پدافند غیرعامل مقابله با عوامل خطرناک در طول برگزاری نمایشگاه؛
مکاتبه با سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداري تهران در خصوص استقرار واحد مقابله با مواد شیمیایی؛
مکاتبه با سازمانهاي عضو کمیته شریانهای حیاتی (آب ،برق ،گاز و مخابرات) در خصوص معرفی نماینده ویژه؛
تعیین وظایف سازمانهاي مسئول مدیریت بحران در نمایشگاه بر اساس دستورالعمل ابالغی معاونت آمادگی؛
برنامهریزی بازدید و برگزاري جلسه هماهنگی سازمانهاي متولی امور ایمنی و امدادي در محل نمایشگاه؛
برنامهریزی بازدید و برگزاري جلسه هماهنگی یگانهای تحت امر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در محل؛
برنامهریزی برگزاري جلسه هماهنگی سازمانهاي متولی امور ایمنی نمایشگاه جهت رفع برخی مخاطرات مشهود و جدي در محوطه نمایشگاه؛
برنامهریزی برگزاري جلسه مشترك امور حملونقل و ترافیک راهور فاتب ،پلیسراه استان تهران و معاونت حملونقل و ترافیک شهرداري تهران؛
برنامهریزی برای بازدید مشترک کارشناسان سازمان آتشنشانی و کارشناسان واحد پیشگیری سازمان مدیریت بحران شهر تهران برای ارزیابی
وضعیت ایمنی و شناخت مخاطرات سطح نمایشگاه و سالنها؛
تهیه و ابالغ دستورالعمل ایمنی چیدمان غرفهها و رعایت استانداردهاي فنی سازه و تأسیسات سالنهاي نمایشگاهی؛
تهیه نقشه تخلیه امن در شرایط اضطراري داخل سالنهاي نمایشگاه و ارائه به ستاد اجرایی نمایشگاه؛
تنظیم و امضاء توافقنامه در خصوص نقشه جانمایی غرفههاي نمایشگاهی بر اساس دستورالعمل ایمنی معاونت پیشگیري سازمان.
ب .اقدامات مربوط به هنگام برگزاری نمایشگاه

تشکیل و فعالسازی ستاد مدیریت بحران ویژه سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با امکانات مخابراتی باسیم و بیسیم و غیره به همراه  6نفر
از کارکنان ثابت و نمایندگان واحدهای تحت امر سازمان.
سایر دستگاههای همکار

پلیس :با توجه به لزوم حضور نیروی انتظامی در نمایشگاه کتاب تهران و با توجه به اهمیت حضور آنها در جایجای محیط نمایشگاه و همچنین
برقراری بهتر نظم و امنیت ،نسبت به ایجاد  13پایگاه دائم پلیس با سازه اسپیس در محیطهای مختلف اقدام شد.
اورژانس :یکی دیگر از ارگانهای مستقر در نمایشگاه ،اورژانس بود که بهصورت پایگاههای ثابت ،اتوبوس ،گشتهای موتوری و  ...در طی برگزاری
نمایشگاه نسبت به خدماترسانی درمانی و بهداشتی اقدام نمودند.
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آتشنشانی :مجموعۀ آتشنشانی با هدف برقراری موارد ایمنی و رعایت
اصول مرتبط به جهت جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی و آتشسوزی و...
بهصورت  9جایگاه ثابت و چندین گشت موتوری و  ...در قالب  11ایستگاه در
این نمایشگاه حضور یافت .این عزیزان بر پایۀ تکالیف سازمان آتشنشانی و
خدمات ایمنی بهصورت  35دستگاه خودرو سنگین و سبک و موتورسیکلت به
همراه  85نفر نیرو در قسمتهای بیرونی و داخلی مصال برای انجام خدمات به
شهروندان و جلوگیری از حوادث احتمالی مستقر شدند.
الزم به ذکر است تعداد  50نفر نیروی پیاده با انواع خاموشکنندههای
پودر و گاز و آب گاز ،در رواقها و بخشهای ساختمانی شبستان برای اطفای حریقهای احتمالی و  ...جانمایی شدند.
هاللاحمر :یکی دیگر از مجموعههای آموزشی ،درمانی و امدادی مستقر در نمایشگاه ،جمعیت هاللاحمر بود که در قالب دو غرفه در صحن اصلی
نمایشگاه و بلوار امام رضا (ع) مستقر بودند.
پیک بادپا :شرکت حملونقل بادپا طی زمان برگزاری نمایشگاه ،تعداد  23700مورد جابجایی بار و  1249کارتن ارسالی داشته که میانگین وزن هر
کارتن  30کیلوگرم بوده است.
جایگاههای پاسخ به سؤاالت شرعی و فرهنگی مذهبی :برای رفع شبهات و سؤاالت دینی ،مذهبی ،اجتماعی و مشاورهای و  ...با همکاری  3نهاد و مؤسسه
تعداد  4مجموعه پاسخگویی به سؤاالت شرعی برپا و روزانه به بیش از  500سؤال (در زمینة احکام ،مشاوره ،اخالق ،تاریخ ،اعتقادات و قرآن و حدیث) پاسخ داده شد.
شرکت پست :با توجه به نیاز مراجعهکنندگان جهت ارسال بستههای کتاب خریداریشده به نقاط گوناگون کشور ،تعداد  11غرفه در قالب  4بخش در
قسمتهای مختلف در اختیار شرکت پست قرار داده شد که عالوه بر ارسال کتاب ،خدمات زیر را نیز ارائه دادهاند:
همکاری با سازمانها و مشتریان استفادهکننده از کتب و ارائه تخفیف ویژه در کرایه پستی مراکز دانشگاهی ،کتابخانهها ،ناشران کتب و...؛
امکان دسترسی آسان به مدارک مفقودشده مشتریان در اقصی نقاط کشور؛
دسترسی مشتریان به جایگاههای ثبتنام کارت ملی هوشمند.
انجمن پرستاری :یکی از مجموعههای علمی فعال در این دوره نمایشگاه ،انجمن پرستاری ایران بود که با توجه به عمومی بودن مخاطبین نمایشگاه،
اقدام به آموزش کمکهای اولیه ،ثبتنام کالسها و دورههای کام ً
ال رایگان ،گرفتن نبض و فشارخون و میزان قند خون مراجعین نمود.
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سایر خدمات رفاهی

نمازخانه :بهمنظور رفاه حال بازدیدکنندگان و با توجه به ظرفیتهای موجود در نمایشگاه ،تعداد چهار نمازخانه و پنج استراحتگاه در نقاط مختلف
نمایشگاه برپا گردید که برگزاری نماز جماعت و محفل انس با قرآن کریم قبل از نماز ظهر و عصر با حضور قاریان بینالمللی از فعالیتهای قابلتوجه آن
بوده است.
خدمات اینترنت رایگان در استراحتگاهها :با توجه به هماهنگیهای انجامشده با انفورماتیک شهرداری تهران جهت پوشش دهی اینترنت مراکز
استراحتگاه و نمازخانههای اعالمشده ،در استراحتگاههای  19،32 ،9و  3و نمازخانههای شبستان ،بام و صحن (مجموع ًا هفت ایستگاه) پوشش  3برابری
فضا در نظر گرفته شد و در مدت برگزاری نمایشگاه ،حدوداً  7000نفر از طرح اینترنت رایگان مجموعه نمایشگاهی استفاده نمودند.
پارکینگ خودرو:یکی از خدمات رفاهی دیگر برای بازدیدکنندگان ،اختصاص فضای مناسب برای پارک خودروهای کسانی بود که با خودرو به محل
نمایشگاه آمده بودند.
چرخدستی :به منظور جابجایی کتابهای ناشران و بازدیدکنندگان ،از چرخ دستی استفاده شد.
غرفههای امانات و شارژ موبایل و اطفال و اشیاء گمشده :تهیه و نصب  5سازۀ خیمهای در پنج نقطه از محوطه مصال ،راهاندازی جایگاه امانات و
اطفال و اشیاء گمشده در یک اتوبوس سیار متعلق به سازمان اتوبوسرانی تهران ،تجهیز جایگاهها به قفسههای فلزی و پیشخوان تحویل و نصب و راهاندازی
دستگاههای شارژ تلفن همراه در غرفه امانات در پنج باجه ،ازجمله اقدامات در این زمینه است.
جایگاههای ایستگاه شاتل و ون معلولین-جانبازان و اتوبوسرانی :به منظور رفاه حال این قشر از جامعه ،جایگاههای ویژهای برای استفاده
آنها تدارک دیده شد.
ایستگاه فروش بلیت مترو :با توجه به تعداد بازدیدکنندگان و اســتفادهکنندگان از خطوط ریلی و جلوگیری از شلوغی و طوالنی شدن صفوف در
ایستگاههای مترو ،تعداد  3باجه فروش بلیت مترو در  3نقطه مرکزی ،شمالی و جنوبی نمایشگاه جهت رفاه حال بازدیدکنندگان ایجاد شد.
اتاق مادر و کودک :بهمنظور رفاه حال کودکان و ارج نهادن به مقام مادر و با توجه به وضعیت آب و هوایی ،شرایط گوناگون محیط نمایشگاه با همکاری
سازمانهای مربوط تعداد  3کانکس مخصوص مادر و کودک در بلوار اصلی نمایشگاه جانمایی و نصب گردید.
ستاد اسکان دانشجویی :یکی دیگر از اقدامات مجموعه رفاهی کمیته اجرایی-رفاهی ،هماهنگی و رایزنی با مسئولین مجموعه حرم امام (ره) جهت
اسکان دانشجویان و طالبی بوده است که از شهرستانها و استانهای کشور جهت بازدید از نمایشگاه اقدام میکردند و به دالیل گوناگون نیازمند اسکان
در تهران بودند.
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فنی و مهندسی و طراحی محیطی

اهم اقدامات انجامشده در این حوزه عبارت است از:
همکاری با سازمانها و مجموعههای همکار خارج از حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شامل شهرداری تهران و زیرمجموعههای آن (شرکت ساماندهی
س راهنمایی و رانندگی و...؛
مشاغل ،سازمان حملونقل و ترافیک ،مترو ،فروشگاه شهروند) نیروی انتظامی ،سازمانها و ارگانهای امنیتی و ایمنی ،پلی 
جانمایی ایستگاههای امانات ،استراحتگاه ،فروش بلیت مترو ،فروش بلیت اتوبوس و...؛
جانمایی و ارجاع مراجعهکنندگان سازمانها و مجموعههای خیریه جهت مدیریت و اسکان در نقاط مختلف؛
جانمایی و استقرار تعداد  25غرفه بهمنظور استفاده کمیته اطالعرسانی و نیروی انتظامی؛
جانمایی و استقرار اورژانس و آتشنشانی؛
مسیریابی خودروهای عبوری شاتل از ورودیهای حملونقل داخلی؛
جانمایی و کمک به افزایش ظرفیت پارکینگ ناشران و کارکنان؛
جانمایی غرفههای مواد غذایی؛
جانمایی غرفههای تبلیغات محیطی؛
جانمایی و اجرای حدود  10غرفه ویژه رسانهها و خبرگزاریها؛
جانمایی سالنهای فرهنگی ازجمله شهرداری ،فرهنگسرای کتاب،
ورزش ،پایتخت کتاب ،کارنامه نشر ،سازمانها و نهادها ،رسانه خای دیجیتال و ...؛
جانمایی غرفهها و سالنهای محیطی شامل 12 :جایگاه برای اطالعرسانی رایانهای در دو بخش کتب داخلی و کتب التین 12 ،جایگاه برای توزیع
نقشه ،جانمایی سالنهای فرهنگی و ورزشی ،جانمایی  100غرفه مواد غذایی ،جانمایی  120غرفه تبلیغات بهصورت تابلو و تبلیغات محیطی ،جانمایی خدمات
پسماند و نظافت و جانمایی پارکینگها (بازدیدکنندگان ،ناشران ،خبرنگاران ،اتوبوسرانی و)...؛
سایر فعالیتهای اجرایی

مکانیابی و استقرار دستگاه چاپ بنر ،نظافت و استقرار پارکینگ  VIPبه ظرفیت  30خودرو ،مکانیابی و استقرار سالن نشر دیجیتال ،مکانیابی و استقرار نیروهای
خدماتی و پسماند ،مکانیابی و استقرار دکلهای مخابرات (همراه اول ،ایرانسل و رایتل) ،مکانیابی و اســتقرار صداوسیما (واحد  ،)SNGمکانیابی و استقرار
غرفههای عرضه آبمعدنی و مکانیابی و استقرار غرفههای فعالیتهای فرهنگی.
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سالن سازمانها و نهادها
در این بخش تمامی سازمانها ،مؤسسات ،عرضهکنندگان کاال ،محصوالت و خدمات مرتبط با کتاب ،کتابخوانی و ناشران حضور داشتند.
بخش سازمانها و نهادها ،متشکل از  42مجموعه بوده است که تعدادی از مجموعهها (ازجمله مجموعههای مرتبط با نهاد ریاست جمهوری و  )...به دلیل
اهمیت محتوای مجموعه و فعالیتهای قابلارائه ،در سالن نیمطبقه شبستان (بخش بینالملل) مستقر و مابقی در سالن سازمانها و نهادها جانمایی شدند.
حوزۀ فعالیت مجموعههای حاضر در بخش سازمانها و نهادها ،به ســه بخش تولید و عرضه محصول ،تبلیغات و خدمات قابلارائه به بازدیدکنندگان
دستهبندی میشود .مجموعههای حاضر در این بخش ،متشکل از سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی ،مجموعههای دانشگاهی ،مؤسسات آموزشی،
اپلیکیشن و سامانهها ،نرمافزارهای تحقیقاتی کاربردی ،دستگاههای پرینت و چاپ ،مراکز خیریه و اهدای کتاب و  ...بوده است.
ویژگیها و تمایز بخش سازمانها و نهادها نسبت به دورههای قبل

سعی شد در حد امکان ،مجموعههای سازمانی و دولتی که مرتبط با کتاب و نمایشگاه کتاب هستند ثبتنام شوند و از تأیید مجموعههای غیر مرتبط
خودداری شد که این امر باعث گردیده بود تا حد قابل قبولی فعالیتهای مجموعههای حاضر در سالن با عنوان این بخش همخوانی داشته باشد.
وجود کتیبه یکپارچه برای غرفهها و همچنین کتیبه بزرگ جلوی سالن ،ظاهری منظم و شکیل را به این سالن داده بود.
حضور مجموعههای بهنام در این بخش ازجمله :معاونت حقوقی ،پژوهشی و ستاد راهبری توسعه علوم ریاست جمهوری ،معاونت فرهنگی قوه
قضائیه ،مرکز رسیدگی به امور مساجد و دانشگاههای معتبر ،از نقاط قوت این سالن محسوب میشود.
حمایت از حضور بنیادها و مؤسسات مربوط به بیماریهای العالج ،مراکز خیریه و مؤسسات جمعآوری و اهدای کتاب به مناطق محروم.
نقشآفرینی در سایر فعالیتها

ی همکار ،ضمن حضور در جلسات متعدد بر موارد
کمیته اجرایی و رفاهی به دلیل ضرورت هماهنگی با سایر بخشهای نمایشگاه و سازمانها و نهادها 
مختلف نظارت داشته است که برخی از آن به شرح ذیل است.
شورای تأمین استان تهران و کمیته امنیت نمایشگاه؛
شورای اسالمی شهر تهران؛
کمیسیون معامالت نمایشگاه؛
شورای برنامهریزی نمایشگاه (کمیته کارشناسی)؛
جلسات هماهنگی با تشکلهای نشر؛
جلسات برق ،مخابرات ،اینترنت ،ارتباطات سیار؛
ناظر قرارداد پیمانکاران؛
جلسات هماهنگی با بانک عامل نمایشگاه؛
جلسات ستاد مدیریت بحران شهر تهران.
جلسات هماهنگی با معاونتها و سازمانهای شهرداری تهران؛
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                  10کمیته روابط عمومی

مدیر کمیته :رجبعلی ساالریان
معاون کمیته :عباس غالمی

آغاز فعالیت کمیته :نیمه بهمن 1396

کمیتۀ روابط عمومی باهدف ایجاد بستر مناسب برای راهنمایی مراجعین
و استفادۀ بهینه از فضا ،امکانات و برنامههای نمایشگاه ،طراحی و ساماندهی
فضای بصری نمایشگاه و اطالعرسانی محیطی تشکیلشده است.
کمیته روابط عمومی سیویکمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
فعالیت خود را از بهمنماه سال  96و همزمان با شروع جلسات و فعالیتهای
مربوط به نمایشگاه آغاز کرد.
در این کمیته و در راستای پیشبرد اهداف ترویجی و اطالعرسانی نمایشگاه،
یک کارگروه با حضور بعضی از مدیران روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی و یک شورا با حضور کارشناسان تخصصی حوزۀ روابط عمومی و
رسانه تشکیلشد که در ساماندهی فعالیتها نقش مهمی بر عهد ه داشت.
مهمترین وظایف اجرایی کمیته روابط عمومی

 .1چاپ و انتشارات :طراحی و چاپ پوستر ،طراحی و چاپ موارد موردنیاز
از قبیل سربرگ ،کارت دعوت و  ،...چاپ نقشــه نمایشگاه ،تولید و چاپ
کتابچه نمایشگاه؛
 .2اطالعرسانی محیطی :طراحی و چاپ انواع بنر ترویجی ،اطالعرسانی
و راهنما در نمایشگاه؛
 .3برنامه تبلیغات شهری و محیطی :اطالعرسانی از طریق آگهینماهای

شهری با هماهنگی ســازمانها و نهادهای ذیربط ،تبلیغات محیطی و
سالنها ،توجه به زیباسازی محیطی نمایشگاه و ساماندهی بصری ،درج
شعار نمایشگاه ،شعار سال و ...؛
 .4مراسم افتتاحیه و اختتامیه :برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت بر اجرای
مراسم افتتاحیه و اختتامیه ازجمله هماهنگی حضور میهمانان ،آمادهسازی
مکان مراسم ،تهیه محتوای برنامه ،طراحی و اجرای نشانواره و ...؛
 .5آسیبشناسی و ارزیابی فعالیتها در نمایشگاه :نظرسنجی ،جمعیتشناسی
و تحلیل محتوای رسانه؛
 .6مستندسازی تصویری :ساخت فیلمها و تیزرها ،فیلمبرداری و عکسبرداری
از مراحل اجرایی نمایشگاه ،ساخت نماهنگ ،ساخت تیزر تلویزیونی و ...؛
 .7چاپ منشورات نمایشــگاه :ازجمله کتاب ،بروشور ،کتابچه ،بولتن،
ویژهنامه و تمبر یادبود سیویکسالگی نمایشگاه؛
 .8رادیو نمایشگاه :برنامهریزی و هماهنگی برای برنامه رادیو کتاب در نمایشگاه
با موضوعات مختلف و حضور شخصیتهای فرهنگی ،ادبی ،ورزشی و هنری؛
شعار و پوستر

فراخوان ،انتخاب و پیشنهاد شعار نمایشگاه به شورای سیاستگذاری
نمایشگاه( .بیش از  22پیشطراحی پوستر و  450شعار برای نمایشگاه از
طریق فراخوان به دبیرخانه رسیده بود)؛
طراحی پوستر اصلی نمایشگاه؛
طراحی یک پوستر ترویجی با موضوع کودک و نوجوان؛
طراحی کارتهای دعوت افتتاحیه و اختتامیه و ارسال برای میهمانان؛
طراحی سربرگ و پاکت ویژه نمایشگاه.
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برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه

برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت بر اجرای مراسم افتتاحیه و اختتامیه
ازجمله هماهنگی جهت دعوت و حضور میهمانان و ارسال کارت دعوت،
آمادهسازی مکان مراسم ،تهیه کنداکتور برنامه افتتاحیه با هماهنگی دفتر
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و مراسم اختتامیه با هماهنگی دفتر معاون
اول ریاست جمهوری ،تهیه لوح تقدیر ناشران برگزیده سال و غرفههای
برتر با هماهنگی روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،طراحی،
هماهنگی برای دو مجری و قاری مجرب برای مراسم افتتاحیه و اختتامیه،
از جمله اقدامات این کمیته در این حوزه بود.
چاپ نقشه

تعداد یکمیلیون و پنجاههزار نســخه نقشه چاپ و از طریق باجههای
اطالعرسانی توزیع شد.
تبلیغات محیطی

طراحی ،تولید و نصب بیش از  500تابلو راهنما و عالئم محیطی برای
جهتیابی و اطالعرسانی بازدیدکنندگان در ورودیها و محوطه نمایشگاه؛
هماهنگی و ارائه محتوا به سازمان زیباسازی شهرداری تهران برای
تبلیغ و معرفی نمایشگاه در سطح شهر تهران؛
هماهنگی و ارائه محتوا به شرکت مترو تهران برای تبلیغات نمایشگاه
کتاب در ایستگاههای مترو در خطوط مختلف؛
هماهنگی و ارائه  4هزار پوستر به سازمان اتوبوسرانی برای تبلیغات
نمایشگاه کتاب در ایستگاهها و داخل اتوبوسها؛
هماهنگی و ارائه محتوا به سازمان آموزشوپرورش شهر تهران،
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سازمان فرهنگی و هنری شهر تهران ،روابط عمومی وزارت علوم ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،دانشگاه جامع علمی و کاربردی و  ...برای تبلیغات نمایشگاه کتاب؛
طراحی و نصب تابلوهای ترویجی با موضوع شعار سال؛
طراحی و نصب تابلوهای ترویجی با موضوع شعار نمایشگاه؛
طراحی و نصب تابلوهای ترویجی از مقام معظم رهبری در خصوص
کتاب و کتابخوانی و نمایشگاه کتاب؛
طراحی و نصب تابلوهای ترویجی با موضوع روز معلم و شهید مطهری؛
طراحی و نصب تابلوهای ترویجی با موضوع امربهمعروف و نهی
از منکر و عفاف و حجاب؛
طراحی و نصب تابلوهای ترویجی با موضوع چهلسالگی انقالب اسالمی؛
طراحی و نصب تابلوهای ترویجی با موضوع شهدای مدافع حرم،
ایثار و شهادت؛
تعیین نوبت کاری همکاران و تیم اجرایی برای مراقبت و ترمیم
تابلوهای محیطی به دلیل باد و باران شدید امسال؛
درمجموع بیش از  11هزار مترمربع بنر جهت اجرای برنامههای فوق
طراحی ،چاپ و نصب شده است.
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طراحی و ساخت تندیس

طراحی ،جانمایی نصب تندیس یادمان نمایشگاه صحن اصلی و طراحی
و تولید  40تندیس ویژه نمایشگاه جهت اهدا به ناشران برگزیده سال در
مراسم افتتاحیه و غرفههای برگزیده و شایسته تقدیر در مراسم اختتامیه،
ازجمله فعالیتهای این حوزه بوده است.
تمبر نمایشگاه

بر اساس پوستر اصلی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسالمی ایران
نسبت به طراحی ،چاپ یادبود سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
اقدام و به میهمانان و مدیران کمیتهها و بخشها هدیه شد.
رادیو نمایشگاه

فراخوان و انتخاب گروه رادیویی باتجربه و مناسب برای نمایشگاه؛
هماهنگی با روابط عمومی مصال جهت در اختیارگرفتن اتاق رادیو؛
آمادهسازی ،تجهیز و راهاندازی اتاق فرمان با همکاری واحد روابط
عمومی مصال؛
نصب و راهاندازی سامانۀ پیامکی جهت ارتباط با بازدیدکنندگان؛
برگزاری روزانۀ مسابقه پیامکی از طریق رادیو و اهدای جوایز؛
طراحی و تنظیم کنداکتور روزانه رادیو در ایام نمایشگاه با هماهنگی
روابط عمومی مصال و کمیته تبلیغات (بر اساس درخواست کمیته تبلیغات
نمایشگاه و نگاه حمایتی به این بخش ،بیش از  60درصد ساعات رادیو
برای تبلیغات استفاده شده است)؛
ارسال پیامهای فرهنگی ،مناسبتی ،هشدارهای بهداشتی و انتظامی،
ترافیکی ،اطالعرسانی اشیا و اطفال گمشده و ...؛

همکاری و هماهنگی با سایر کمیتهها و نهادها جهت اطالعرسانی
فعالیتها و موضوعات مختلف از طریق رادیو.؛
پخش فایلهای صوتی تولیدی  9دقیقهای پیامهای بازرگانی در
 32نوبت روزانه.
عکاسی

تصویربرداری و مستندسازی در قالب عکس توسط  8عکاس حرفهای
از جلسات شورای برنامهریزی ،شورای سیاستگذاری ،ستاد اجرایی ،قبل
از برگزاری نمایشگاه ،مراسم افتتاحیه و اختتامیه ،برنامهها و رخدادهای
کلیه بخشها بهصورت جداگانه (درمجموع بیش از  4هزار فریم عکس از
قسمتهای مختلف عکسبرداری شده است).
فیلمبرداری

بیش از  160ساعت تصویربرداری و مستندسازی در قالب فیلم توسط
 5فیلمبردار از جلسات شورای برنامهریزی ،شورای سیاستگذاری ،ستاد
اجرایی ،قبل از برگزاری نمایشگاه ،مراسم افتتاحیه و اختتامیه و برنامهها و
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رخدادهای کلیه بخشها و حضور مردم بهصورت جداگانه؛
ساخت دو کلیپ  5و  7دقیقهای و پخش در مراسم افتتاحیه؛
ساخت مستند یکســاعته از کلیه مراحل نمایشگاه (قبل و حین
برگزاری نمایشگاه)؛
ساخت مستند  10دقیقه از عملکرد سازمانها و نهادهای همکار؛
ساخت مستند  40دقیقهای از حاشیههای سیویکمین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران برای اولین بار؛
ساخت  20کلیپ یک تا سه دقیقهای از مراسم افتتاحیه ،اختتامیه،
بازدید وزیر ،افتتاحیه غرفه صربستان ،حضور مردم ،سرای اهلقلم ،برنامههای
خاص نمایشگاه و حضور سازمانها و نهادها و. ...
مانیتورینگ

از غرفهداران (جامعه آماری در این قسمت  400نفر از غرفهداران بخشهای
مختلف فروش است)  .3نظرسنجی از مدیران و مسئوالن نمایشگاه (جامعه
آماری در این قسمت  40نفر است).
جمعیتشماری

اخبار و پوشش رسانهای سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران اعم
از اطالعرسانی پیش از شروع نمایشگاه ،افتتاحیه و اختتامیه ،روند برگزاری،
گفتو گو با مردم و مدیران نمایشگاه ،شبکههای هدف مانیتورینگ عبارت
بود از شبکه  ،1،2،3،4،5شبکه خبر که بهصورت زنده و تولیدی انجام شده،
بهصورت جداگانه دستهبندی شد.
درمجموع ،حدود  750دقیقه برنامه تولیدی 950،دقیقه زنده 170 ،دقیقه
اخبار سیما 610 ،دقیقه شبکه خبر و حدود  2100دقیقه پوشش کل تصویری
صداوسیما مانیتورینگ شده است.
نظرسنجی

در این قسمت به سه صورت نظرسنجی انجام شده است .1.نظرسنجی از
بازدیدکنندگان (جامعه آماری در این قسمت  1013نفر است .2 ).نظرسنجی
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در این قسمت با بهکارگیری نیروهای متخصص و باتجربه ،نسبت به
جمعیتشماری از حضور مردم به تفکیک جنسیت و به دو صورت تمامشماری
و ضریب ساعات شلوغی اقدام شده است.
تلفن گویا

در این بخش ،تعداد  7اپراتور جهت پاسخگویی به سؤاالت مخاطبان
بهصورت تلفنی پاسخگو بودند که هر اپراتور مسئولیت اطالعرسانی بخش
خاصی از نمایشگاه چون حضور ناشران داخلی و خارجی ،امکانات رفاهی،
بنهای دانشجویی و اهلقلم و مؤسسات ،راههای دسترسی به نمایشگاه،
اطالعات عمومی نمایشگاه و ...را بر عهده داشت.
درمجموع ،بیش از  2هزار تماس تلفنی در طول نمایشــگاه پاسخ داده
شده است.
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                  11کمیته  پشتیبانی
مدیر کمیته :محسن نصراهلل

معاونان کمیته :مجتبی نماینده  -احمدعلی میرآبادی
آغاز فعالیت ستاد :نیمه بهمن 1396

تعداد نیروهای مصوب کمیته پشتیبانی  34نفر متشکل از مدیر 2 ،معاون
و تعداد  31نفر نیروی فنی و کارمند اســت .البته حسب نیاز برای انجام
فعالیتهای کمیته ،تعداد نیروهای بیشتری جذب و به کار گرفته میشود.
کمیته پشتیبانی از اولین کمیتههای مستقر در نمایشگاه است که کار خود
را قبل از حضور سایر کمیتهها آغاز و با هدف تأمین و تدارک نیروی خدماتی
نمایشگاه ،فعالیتهای اجرایی ،امور مربوط به غرفهبندی ،تأسیسات ،نقلیه،
توزیع غذا ،انبارداری و سایر فعالیتهای مرتبط فعالیت میکند .فعالیت این
کمیته ،تا یک ماه پس از پایان نمایشگاه ادامه داشته است.
حوزۀ فعالیت کمیته پشتیبانی از آماده سازی اولیه تا تجهیز کامل همۀ
کمیته ها و بخش ها و نهادها و  ...از طریق خرید ،اجاره و انبارداری لوازم
مطابق با شرح وظایف تعیینشده و مصوبات را در برمی گیرد .رعایت اصل
صرفهجویی و جلوگیری از هدررفت هزینهها در خدماترســانی و سایر
فعالیتها ،همیشه مدنظر مسئوالن این کمیته بوده است.

فعالیتهای نمایشگاه؛
امور مربوط به غرفهبندی تأمین و یا تعمیر ملزومات موردنیاز؛
انجام کارهای تأسیساتی نمایشگاه؛
انجام امور مربوط به حملونقل و تأمین وسایل نقلیه؛
پیگیری و انجام مسائل مربوط به توزیع غذا ازجمله شناسایی
پیمانکار ،نظارت و تنظیم آمار و...؛
استقرار انبار درمحل نمایشــگاه و تهیه لوازم و اقالم موردنیاز
نمایشگاهی از طریق خرید یا اجاره در صورت عدم موجودی؛
برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکاران واجد شرایط؛
حضور در نشستهای کمیسیون معامالت؛
نوسازی اموال و لوازم موردنیاز؛
تجهیز و سرویسدهی به بخشها و کمیتهها؛
موکت کردن کل سالنها و بخشها.

اهم وظایف کمیته

تأمین و تدارک نیروی خدماتی نمایشگاه و نظارت بر فعالیت
ایشان و انجام خدماترسانی؛
فعالیتهای اجرایی و پیگیری امور مربوط به پشتیبانی و انجام

اقدامات کلی برای نمایشگاه سی و یکم

انجام کلیه امور مربوط به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط از قبیل
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مناقصه و مزایده برای سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران؛
تهیه جدول زمانبندی فعالیتهای کمیته پشتیبانی در بهمن 96؛
بررسی موانع و مشکالت نمایشگاه سال قبل (سیام) و برنامهریزی
برای سیویکمین نمایشگاه؛
حضور مدیر پشتیبانی در تمامی جلسات کمیسیون معامالت؛
همکاری با ناظران کمیته مالی و نظارت و ارزیابی در خصوص
تهیه گزارش مالی پیمانکاران و نظارت بر كار پيمانكاران مربوط.
واحد انبار

پیگیری مجوز خرید کاالها از طریق مسئولین مربوط؛
تهیه فهرست کاالهای موردنیاز برای خرید یا اجاره بهمنظور
تأمین نیازهای کمیتهها و بخشهای مختلف طبق مصوبات توسط
انبار ملزومات ( 52بخش و کمیته و واحد اجرایی)؛
بارگیری و تخلیۀ حدود  100سرویس ملزومات نمایشگاهی در
محل انبار موقت پیشبینیشده برای کمیته پشتیبانی؛
توزیع و ارسال کاالهای موردنیاز کمیتهها و بخشهای مستقر
در نمایشگاه؛
تأمین امکانات موردنیاز برای پیمانکار برق و دوربین مداربسته
نمایشگاه؛
توزیع و نصب موکت نو به متراژ تقریبی  38220مترمربع؛
خرید پالت چوبی در اندازه و ابعاد گوناگون بهمنظور جلوگیری از
ایراد خسارت به کتب در نمایشگاه (حدود  900پالت)؛
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انجام کلیه امور مربوط به مزايده موکتهای استفادهشده.
واحد خدمات نمایشگاهی

بررسی کسری اقالم موردنیاز نمایشگاهی؛
مونتاژ و تحویل تعداد دستگاه  200قفسه جهت ایستگاههای امانات
کمیته اجرایی و رفاهی؛
کنترل و تعمیر ریسههای برق و هولدرهای مربوط به غرفهبندی؛
تعمیر تعداد  40درب آلومینیومی و  10تابلو برق سه فاز توسط واحد
خدمات نمایشگاهی؛
غرفهبندی با سیستم مدوالر به متراژ ( 14656با احتساب تغییرات
و غرفههای بازشده)؛
غرفهبندی با سیستم اسپیس به متراژ  2553مترمربع (با احتساب
تغییرات و غرفههای بازشده)؛
نصب  120درب در بخشهای مختلف؛
نصب اسپیسهای زیر کابلی در سالنهای دانشگاهی و کمکآموزشی؛
ایجاد فضای مجزا و مناسب در رستوران جهت پذیرایی از کارکنان
و نظارت مستمر بر آن.
واحد فنی و پشتیبانی

تأمین نیروی خدماتی ( 2034نفر) ،خودرو ( 15دســتگاه) و
موتورسیکلت ( 6دستگاه) برای انجام امور تمامی کمیته ها؛
تأمین امکانات مراسم افتتاحیه و اختتامیه نمایشگاه و تهیه لوازم

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

پذیرایی برای بازدیدهای ویژه خبرنگاران؛
توزیع ناهار از تاریــخ  1397/01/05لغایت  1397/02/23به
تعداد  41960پرس؛
توزیع شام از تاریخ  1397/02/09لغایت  1397/02/23به تعداد
 12338پرس؛
تأمین امکانات موردنیاز رفاهی برای بازدیدکنندگان مانند دستگاه
شارژ موبایل و ...؛
خرید و نصب تعداد  35دستگاه کولر آبی برای استفاده در سالنهای
بخش دانشگاهی و بخش کودک ،همچنین نصب  30دستگاه کولر
متعلق به مصال در بخش نهادها و سازمانها ،رسانههای دیجیتال و ...؛
پیگیری و بازدید از ســالن های نمایشگاهی جهت رفع عیوب
احتمالی آنها؛
بازدید روزانه موکت سالنها قبل و بعد از ساعت کار نمایشگاه
بهمنظور ترمیم و چسب کاری مجدد؛
تهیه نرمافزار توزيع بن غذای کارکنان؛
آب رسانی به بخش های مختلف حسب نیاز و نصب ورق ناودانی
و پلیکا برای هدایت آب ( 10مورد)؛
تهیه و نصب فنس برای ایمنسازی شالترهای برق ( 75شالتر)؛
تخلیه و بارگیری لوازم سنگین پیمانکاران ( 10مورد)؛
حمل و نصب جداسازها در سالنهای کمکآموزشی و...؛
جابجایی نیوجرسیها برای نظم دهی ترافیکی و استحکامبخشی
به سازههای موقت نمایشگاهی.

12

کمیته حراست

مدیر کمیته :مهدی سهلآبادی
معاون کمیته :ایرج مصفا
آغاز فعالیت کمیته :نیمه بهمن 1396

برنامهها و فعالیتهای کمیته حراست به شرح ذیل است:
استقرار عوامل اجرايي کميته حراست در محل نمايشگاه و تهيه تجهيزات
ستاد و راهاندازی ارکان حراست و برنامهريزي جهت تأمين نيروي انساني موردنياز
و استقرار تدريجي نيروها؛
هماهنگي با شوراي تأمين در خصوص پیشبینی تمهيدات الزم براي
تأمين امنيت نمايشگاه و برگزاري جلسه امنيتي نمايشگاه؛
شرکت در جلسه شوراي تأمين با حضور کليه مسئوالن نمايشگاه و
مسؤولين امنيتي و ايمني تهران بزرگ؛
جلسه هماهنگي امور حفاظتي و امنيتي با مسؤولين حفاظت مصال؛
ايجاد پست نگهباني در بخشهاي مختلف مصال؛
شناسايي نقاط آسیبپذیر محل برگزاري نمايشگاه؛
حضور در جلسات ستادي برگزاري نمايشگاه و سرکشيهاي نوبهای از
سطح نمايشگاه در هرروز و ارائه نظر اصالحي به عوامل مربوط براي رفع مشکل؛
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نصب دوربينهاي مداربسته با نظارت کارشناس مربوط؛
ايجــاد خط امدادرسانی براي گروههــاي آتشنشانی ،اورژانس
و نيروهاي امنيتي؛
ارائه اخبار در خصوص مسائل حاشيهاي نمايشگاه به معاون امور
فرهنگي و ساير مسئوالن ذيربط؛
برگزاري جلسه هماهنگي امنيتي با مسئولين نيروي انتظامي؛
صدور کارت شناسايي براي ناشران شرکت کننده در نمايشگاه؛
تهيه و تدوين کارتهای ورودي به محلهاي اســتقرار خودروي
امدادي و تشريفاتي ،خبرنگاري ،موتورسيکلت و ...؛
شناسايي محلهاي مناسب براي پارکينگ ويژه مسئولين و مردم؛
انجام امور مربوط به صدور رواديد ناشران و شرکتکنندگان خارجي
نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران؛
تأمین و استقرار نیروی انسانی حفاظت فیزیکی بهطور شبانهروزی
در مکانهای حساس؛
تعامل با نهادها و دستگاههای بیرونی مرتبط؛
شناسایی تهدیدها و آسیبها و ارائه گزارش به ریاست نمایشگاه
برای رفع آنها؛
شرکت در جلسات شورای نظارت و ارزیابی و رسیدگی به تخلفات؛
هماهنگی و تعامل با ستاد اجرایی امربهمعروف و نهی از منکر برای
رعایت حجاب و شئون اسالمی در بین غرفهداران و ناشران؛
اتخاذ تدابیر الزم برای مدیریت بحرانهای احتمالی؛
شناسایی تهدیدها و موانع موجود و انعکاس موارد به مدیران مربوط.
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کمیته تشریفات

مدیر کمیته :داریوش رضوانی
معاون کمیته :وحید کریمی
آغاز فعالیت کمیته :نیمه بهمن 1396

کمیته تشریفات نمایشگاه ،وظیفه فراهمکردن زمینۀ دعوت و حضور
میهمانان ویژۀ نمایشگاه شامل مقامات کشوری ،لشکری ،فرهنگی ،خارجی
و انجام هماهنگیهای الزم برای بازدید آنان از نمایشگاه را بر عهده دارد.
مهمترین فعالیتهای اجرایی کمیته تشریفات

تکریم میهمانان داخلی و خارجی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران؛
معرفی فعالیتها ،دستاوردها و برنامههای نمایشگاه برای میهمانان؛
انجام امور تشریفات میهمانان نمایشگاه متناسب با شأن و منزلت مدعوین؛
انجام امور تشریفاتی میهمانان خارجی و ارائه خدمات به ایشان؛
انتخاب راهنمایان و مترجمان و ارائه آموزشهای توجیهی به ایشان؛
انجام تشریفات استقبال و بدرقه از میهمانان خارجی؛
تدوین برنامههای روزانه برای بازدیدها و برنامههای مختلف میهمانها؛
تنظیم مالقات میهمانهای نمایشگاه بهتناسب سطوح و جایگاههای
آنان با وزیر ،رئیس و قائممقام نمایشگاه و انجام امور تشریفاتی مربوط.

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

وظایف کمیته تشریفات

کمیته تشریفات با هدف دعوت از شخصیتهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی
داخلی و نمایندگان و سفرای کشورهای خارجی وظیفهای حساس بر عهده دارد.
این کمیته میتواند در معرفی دستاوردهای حوزۀ چاپ و نشر کشور نقش
بهسزایی داشته باشد و با شناخت از توانمندیهای کمی و کیفی این رویداد بزرگ
و اطالعرسانی مناسب و تبادلنظر و همافزایی و طرح دیدگاهها ،در ارتقای هر
چه مطلوبتر فرهنگ کتاب و کتابخوانی مؤثر واقع گردد.
همچنین در تعامالت داخلی و بینالمللــی ،در قالب دیدارها و گفتگوها و
مالقات و از طریق غنیمت شمردن فرصت حضور مقامات عالیرتبه و اصحاب
فرهنگ و هنر و تشکلها و فعاالن حوزة نشر ،ضمن برشمردن ویژگیها و بیان
مشکالت و نارساییها  ،برای رفع موانع پیش رو گام بردارد و در بعد بینالمللی
نیز با استفاده از فرصت معرفی نمایشگاه تهران و حضور ایران در عرصههای
بینالمللی ،اقدام کند.
کمیته تشــریفات را از جهتی ویترین نمایشگاه مینامند؛ چرا که میتواند
معرف این رویداد مهم فرهنگی و بینالمللی باشد و با بهرهگیری از فرصت
بیبدیل  10روزه ،نمایی واقعی از آن را در فرصت مالقات ،دیدارها و نشستها
و گفتگوها با مدیران ارشد کشور و نمایندگان دستگاههای مسئول و چهرهها و
نمایندگان سایر کشور ترسیم نماید.
اهم وظایف کمیته را میتوان به شرح ذیل دستهبندی نمود:

 .1استقبال از مدعوین و میهمانان و شخصیتهای داخلی و خارجی در
سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران؛
 .2استقرار و پذیرایی میهمانان؛

 .3همراهی راهنمایان و مترجمین با میهمانان ملی و بینالمللی جهت
بازدید از بخشهای مختلف نمایشگاه؛
 .4اهدای هدایا به میهمانان ویژه؛
 .5اختصاص فضای تشریفات به نمایندگان امور استانها و امور مجلس
جهت پذیرایی از مسئولین استانی و نمایندگان مجلس؛
 .6اختصاص و تجهیز طبقه سوم جهت برگزاری جلسات و دیدارهای
مقام عالی وزارت؛
 .7انجام برنامهریزی و مقدمات الزم دعوت از میهمانان و شخصیتهای
مطرح جهت بازدید از نمایشگاه؛
 .8اختصاص د ِر مخصوص ورود و خــروج مدعوین و میهمانان جهت
بازدید از نمایشگاه؛
 .9هماهنگی با ستاد خبری و رسانهای برای انعکاس رویدادها و پوشش
خبری دیدارها و بازدیدهای مسئولین و میهمانان.
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عملکرد کمیته تشریفات

در طول برگزاری نمایشگاه سیویکم ،این کمیته پذیرای بیش از  859میهمان ویژه داخلی و خارجی و در رأس همه تشریففرمایی مقام معظم رهبری،
معاون اول محترم رییسجمهور ،رییس مجلس شورای اسالمی و مشاوران رهبری ازجمله آقایان دکتر والیتی و دکتر حداد عادل ،وزرا ،معاونین و مشاوران
رییسجمهور ،شخصیتهای فرهنگی ،سیاسی ،علمی ،روحانیون ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،شورای اسالمی شهر تهران ،استانداران ،مدیران
استانی ،سفرا و میهمانان خارجی بوده است.
نمایندگان
مجلس و
کمیسیونها

میهمانان داخلی و خارجی سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
وزرای
خارجی

ردیف

تاریخ

1

1397/02/12

2

1397/02/13

3

1397/02/14

2

4

1397/02/15

4

5

1397/02/16

4

2

6

1397/02/17

27

2

7

1397/02/18

6

8

1397/02/19

6

9

1397/02/20

6

10

1397/02/21

8

11

1397/02/22

5

جمع

سفرا و
میهمانهای
خارجی

استانداران
و
فرمانداران

علما و ائمه
جمعه

معاونین و
دستیاران
رئیس جمهور

8

68

مدیران کل
استانی

مدیران
ستادی و
معاونین وزیر

3

1

4

6

1

4

2

3

2

1

2

10

4

1

4

6

6
6

10

10

3

3

3

4

5

9

6

3

15

5

3

1

1

3

13

1

4

38

1

12

3

5

2

4

1

4

6

7

2

10

17
32

2

5

6

9

7

12

2

9

8

4

3

1

5

7

4

3

6

8

4

4

4

4

4

3

4

1
2

مدیران
شهرداری و
شورای شهر

مدیران
سازمانها
و نهادها

مقامات
لشگری

سایر

55

9

3

2

2

4

7

3

4

6

47

53

16

51

56

60

35

99

گزارش برگزاری جلسات در کمیته تشریفات

جلسه مشترک مشاوران زن وزارتخانه و سازمانها با ریاست نمایشگاه؛
جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین وزارت کشور؛
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دیدار فرماندهان ردههای مختلف ارتش جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی با ریاست نمایشگاه و بازدید از قسمتهای مختلف؛
جلسه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با ریاست نمایشگاه.
میهمانان داخلی

میهمانان داخلی نمایشگاه عبارت بودند از وزرا ،معاونین ،مشاورین و شخصیتهای فرهنگی ،سیاسی و مذهبی به شرح زیر:
1

آقای دکتر علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی

24

نمایندگان مجمع جهانی اهلبیت (ع)

2

آقای دکتر جهانگیری ،معاون اول ریاستجمهوری

25

آقای جابری انصاری ،معاون وزیر امور خارجه

3

آقای دکتر والیتی ،نماینده و مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل

26

آقای دکتر عادل آذر ،رئیس دیوان محاسبات

4

آقای دکتر غالمعلی حداد عادل ،مشاور عالی مقام معظم رهبری و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی

27

اعضای شورای اسالمی شهر تهران

5

آقای مهندس آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی

28

خانم موالوردی ،معاون رئیسجمهور

6

آقای دکتر سیدمحمد بطحائی ،وزیر آموزشوپرورش

29

آقای دکتر مسعود شفیعی ،رئیس سازمان نقشهبرداری کشور

7

خانم دکتر معصومه ابتکار ،معاون ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده

30

حجتاالسالم ریشهری ،تولیت حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

8

آقای دکتر حسامالدین آشنا ،مشاور فرهنگی رئیسجمهور

31

حجتاالسال م حسنی ،نماینده ولیفقیه در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی

9

آقای دکتر محمدرضا مخبر دزفولی ،دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی

32

حجتاالسال م احمد واعظی ،رئیس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

10

خانم دکتر بروجردی ،مشاور رئیسجمهوری و رئیس کمیته بانوان

33

آقای حمیدرضا اسکندری ،مدیر شبکه چهار سیما

11

آقای دکتر زینبی از سازمان میراث فرهنگی

34

آقای مهندس اوحدی ،رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

12

دکتر والدان ووکو سایوویچ ،وزیر فرهنگ و اطالعات صربستان

35

آقای دکتر احمدی ،عضو شورای عالی انقالب فرهنگی

13

آقای مهندس هاشمی ،رئیس شورای شهر تهران

36

آقای دکتر عزتاهلل ضرغامی ،عضو شورای عالی فضای مجازی

14

آقای احمد مسجدجامعی ،عضو شورای شهر تهران

37

آقای سیدمهدی صادقی ،استاندار استان قم

15

خانم نیره پیروزبخت ،رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

38

حجتاالسالم خاموشی ،ریاست سازمان تبلیغات اسالمی

16

حجتاالسال م سید احمد خاتمی ،امامجمعه موقت تهران

39

سردار نقدی ،معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران

17

حجتاالسال م کاظم صدیقی ،امامجمعه موقت تهران

40

آقای احمد وحید ،وزیر اسبق دفاع

18

آقای دکتر سیدمحمد حسینی ،وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی

41

آقای دکتر انتظامی ،دستیار ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

19

آقای دکتر عباسعلی کدخدائی ،عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان

42

آقای دکتر کاراندیش مروستی ،معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

20

امیر دریادار حبیباهلل سیاری ،معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسالمی

43

آقای دکتر سلطانیفر ،معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

21

آقای خدابخش ،استاندار استان آذربایجان شرقی

44

آقای فقهیزاده ،معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

22

آقای دکتر سیدعلی آقازاده ،استاندار استان مرکزی

45

آقای مختارپور ،دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور

23

آقای سیدشهابالدین چاووشی ،استاندار استان سمنان

46

حجتاالسال م ارزانی ،دبیر ستاد هماهنگی و نظارت

171

 #نه_به_کتاب_نخواندن

47

خانم رادفرد ،مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در امور زنان

55

حجتاالسالم نواب ،مشاور فرهنگی رئیس مجلس

48

خانم نجفی ،سازمان مرکزی تعاون روستایی

56

االسالم جوادی آملی ،مؤسسه اسرا

حجت

49

آقای عرب انصاری ،معاون نظارت بازرسی کل کشور

57

حجتاالسال م رشاد ،عضو شورای عالی انقالب فرهنگی

50

آقای دکتر رهپیک ،معاون اجرایی شورای نگهبان

58

حجتاالسال م نقویان ،کارشناس مذهبی

51

آقای دکتر محمدیان ،معاون علمی آستان قدس رضوی

59

آقای چینیفروشان ،اتاق بازرگانی

52

آقای دکتر نهرینی ،معاون حقوقی ریاستجمهوری

60

آقای دکتر معیننژاد ،وزارت کشور

53

آقای دکتر صادقی ،معاون فرهنگی قوه قضائیه

61

حجتاالسالم بهرامی ،رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح

54

حجتاالسال م رحیمی ،امامجمعه ابهر

62

آقای دکتر پالیزاد ،مشاور ریاستجمهوری

نمایندگان مجلس شورای اسالمی میهمان کمیته تشریفات (بخش امور مجلس)
1

آقای دکتر علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی

19

آقای قوامی ،نماینده مردم اسفراین

2

آقای سبحانیفر ،نماینده مردم سبزوار

20

آقای یوسفی ،نماینده مردم اهواز

3

آقای ذوالقدر ،نماینده مردم میناب

21

آقای درازدهی ،نماینده مردم سراوان

4

آقای قربانی ،نماینده مردم بجنورد

22

آقای مازنی ،نماینده مردم تهران

5

آقای ابراهیمی ،نماینده مردم آزادشهر و رامیان

23

آقای امینفرد ،نماینده مردم ایرانشهر

6

آقای اکبری ،نماینده مردم شیراز

24

سردار طالیینیک ،نماینده ادوار مجلس و معاون حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح

7

آقای کاظمنسب ،نماینده مردم اهواز

25

آقای بنیادی ،نماینده مردم کاشمر

8

آقای ساعدی ،نماینده مردم دشت آزادگان

26

آقای بنایی ،نماینده مردم گناباد

9

آقای ساری ،نماینده مردم اهواز

27

آقای کواکبیان ،نماینده مردم تهران

10

آقای ناصرینژاد ،نماینده مردم شادگان

28

آقای نوبخت حقیقی ،نماینده مردم تهران

11

آقای گلمرادی ،نماینده مردم ماهشهر

29

آقای خدابخشی ،نماینده مردم الیگودرز

12

آقای فرهنگی ،نماینده مردم تبریز

30

آقای سرمست ،دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس

13

آقای ساداتینژاد ،نماینده مردم کاشان

31

آقای رحیمی ،نماینده مردم تربتجام

14

آقای زاهدی ،نماینده مردم راور کرمان

32

آقای شهریاری ،نماینده مردم دشتی و تنگستان

15

آقای کوچکینژاد ،نماینده مردم رشت

33

آقای حاتمیان ،نماینده مردم درگز

16

آقای مصری ،نماینده مردم کرمانشاه

34

آقای نقوی حسینی ،نماینده مردم ورامین

17

آقای حسنپور ،نماینده مردم سیرجان

35

آقای علی مطهری ،نماینده مردم تهران

18

آقای نیکفر ،نماینده مردم الهیجان

36

آقای هاشمی ،نماینده مردم بندرعباس
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میهمانان استانی پاویون سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
میهمانان

ردیف

روز

تاريخ

استان

1

چهارشنبه

97/02/12

مركزي

آقاي شريفي ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي مركزي و  5نفر همراه

پنجشنبه

97/02/13

مركزي

آقاي شريفي ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي مركزي -آقاي منصوري ،نماينده ساوه -آقاي فتحآبادی ،مدیرکل حوزه استانداري مركزي

جنوب استان كرمان

آقاي حسين اسحاقي ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي جنوب كرمان

جمعه

97/02/14

فارس

آقاي يوسفينژاد ،سرپرست اداره كل ارشاد فارس  -آقاي فروزاني ،معاون گردشگري استانداري فارس-آقاي احد ده بزرگي شاعر مطرح استان فارس -آقايان
دكتر كشاورز و دكتر اقتداري از نويسندگان مطرح استان

شنبه

97/02/15

خراسان جنوبي

آقاي محبي ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان جنوبي -آقاي دكتر ناصح ،استاد دانشگاه فردوسي مشهد -آقاي دكتر افتخاري ،استاد دانشگاه و شاعر -خانم دكتر بنياقبال،
از كتابداران برجسته استان -آقاي دكتر مجيدي ،دبير كميته بینالمجالس شوراي اسالمي -آقاي طه موهبتي ،رئيس سازمان بهداشت و درمان و بيمه سالمت

چهارمحال و بختياري

آقاي كارگران ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان چهارمحال و بختياري به همراه  9نفر از معاونين و رؤساي ادارات شهرستانهای استان

5

يكشنبه

97/02/16

خوزستان

آقاي جوروند ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي خوزستان -آقاي شريعتي ،استاندار خوزستان -آقايان يوسفي ،الباجي ،ساري ،نمايندگان مردم اهواز  -آقای ناصرینژاد
نماینده شادگان  -آقای گلمرادی نماینده ماهشهر -آقاي ساعدي ،نماينده سوسنگرد  -آقاي سيد شريف حسيني ،مشاور ارشد حقوقي وزير نفت

آذربايجان شرقي
6

دوشنبه

97/02/17

آقاي محمدپور ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي آذربايجان شرقي  -آقاي خدابخش ،استاندار آذربايجان شرقي -آقاي محمدحسین فرهنگي نماينده تبريز در مجلس شوراي
اسالمي -آقاي شعردوست ،نماينده سابق تبريز -حجتاالسالم حميدي ،معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري تبريز

قم

آقاي حسيني ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي قم

كرمان

آقاي عليزاده ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي كرمان

كهگيلويه و بويراحمد
7

سهشنبه

97/02/18

آقاي دهبانيپور ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي كهگيلويه و بويراحمد -آقاي تاجگردون ،نماينده گچساران در مجلس شوراي اسالمي  -آقاي دكتر وكيلي ،عضو
هیئترئیسه مجلس شوراي اسالمي -دكتر زارع ،مدیرکل آموزشوپرورش كهگيلويه و بويراحمد

مركزي

آقاي آقازاده ،استاندار مركزي -آقاي شريفي ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي مركزي

زنجان

آقاي قاسمي ،معاون اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي زنجان

8

چهارشنبه

97/02/19

تهران

آقاي مريدي ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي تهران -آقاي مسجدجامعي ،عضو شوراي تهران

مازندران

آقاي جاوداني ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي مازندران

9

پنجشنبه

97/02/20

گيالن

آقاي فاضلي ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي گيالن

آران و بيدگل

آقاي دهنمکی ،رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي آران و بيدگل -آقاي يوسفيان ،رئيس شوراي شهر آران و بيدگل

ساوجبالغ

آقاي زودبين رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي ساوجبالغ ،حجتاالسالم ناطقي امامجمعه ساوجبالغ ،آقاي ابوالقاسم پاليزگير فرماندار ساوجبالغ

10

جمعه

97/02/21

مركزي

آقاي شريفي ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي مركزي

قم

آقاي حسيني ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي قم

ايالم

حجتاالسال م لطفي ،نماينده ولیفقیه و امامجمعه ايالم

11

شنبه

97/02/22

ايالم

آقاي خودآموز ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي ايالم

2
3
4
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میهمانان خارجی:
1

آقای دکتر والدان ووکوسایوویچ ،وزیر فرهنگ و اطالعات صربستان

2

خانم ایواناددیچ ،دستیار وزیر فرهنگ و اطالعات صربستان

3

آقای مالدن وسکوویچ ،مشاور ارشد وزارت فرهنگ صربستان

4

آقای السلو بالسکوویچ ،مدیر کتابخانه ملی صربستان

5

دکتر عبدالصبورخان ،پرفسور و رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا از بنگالدش

6

فراسالجهمانی از الجزایر(ناشر آثار ایرانی)

7

خانم شفر از آلمان (مدرس نویسندگی و دارای سابقه برگزاری کارگاههای آموزشی آلمان)

8

ماسیمو برای از ایتالیا ،رئیس نمایشگاه کتاب نوین ایتالیا

9

کارولینیا ،مدیر بینالمللی نمایشگاههای کتاب شانگهای

10

خوان خوزه ساالزار از مکزیک

11

خانم دکتر آکسانا آنارلیونیا ،معاون رئیس انستیتو نسخ خطی روسی

12

حسن یوسف فیضبخش ،نویسنده

13

محمد کریم رقیباف ،استاد نقاشیهای ملی و آیینی

14

منا برزاوی ،نویسنده

15

الکساندرا یرکوو ،رئیس کتابخانه دانشگاه

16

رضا هاکان تکین ،سفیر ترکیه

17

یانوش کواچ ،سفیر مجارستان

18

 Mumerspahicرئیس انجمن ناشران بوسنی و هرزگوینی و مدیر انتشارات وریمه بوسنی و هرزگوین

19

 Damiruzunovicمدیر انتشارات بایبوک از بوسنی و هرزگوین

21

 Agneskalotanenemethمدیر کرسی ایرانشناسی دانشگاه الته بوداپست از مجارستان

20

 Emir suljagicنویسنده از بوسنی و هرزگوین

22

Evarubovszky
 Colic AndricMrs. Tijanaمدیر موزه حفاظت از بناهای تاریخی صربستان
 Mrs.Mirjana Andricمدیر مؤسسه نگهداری از بناهای فرهنگی جمهوری صربستان
 Milan Terzicمدیر بایگانی یوگسالوی از صربستان
 Dragan Stanicمدیر سازمان ماتیسا صربستان

23
24
25
26
27

رئیس خانه ملل مجارستان و  Tuske Laszloمدیرکل کتابخانه ملی مجارستان

 Tobias Milan Vossمعاون نمایشگاه کتاب فرانکفورت
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  14

برآورد تعرفهها؛
کمیته  تبلیغات و بازرگانی
صدور ابالغیههای الزم و ارتباطات با تشکلها؛
مدیر کمیته :محمدمهدی داوودیپور
تشکیل تیمهای جذب تبلیغات؛
آغاز فعالیت کمیته :نیمه بهمن 1396
تنظیم آئیننامهها؛
این کمیته ،بهمنظور جذب حمایتهای مالی جهت کمک به برگزاری
همکاری با مدیران مربوط در مؤسسه و شورای تشکل صنفی برای
نمایشگاه از طریق استفاده از فضا و امکانات موجود در عرصه تبلیغات و تحقق
تثبیت مدیریت بخش تبلیغات بهوسیله صنف؛
اهداف زیر تشکیل شده است:
سعی در اجرای عملکرد بدون زیان و تالش در جهت سودآوری.
ایجاد تمرکز ،هماهنگی و استفاده بهینه از ظرفیتها و فرصتهای
اقتصادی و درآمدزایی نمایشگاه؛
اهم اقدامات انجامشده
حفظ انضباط محیطی و یکپارچگی امور تبلیغاتی؛
مشارکت در تهیه و تدوین شرح وظایف کمیته؛
شناسایی و معرفی فرصتهای اقتصادی و درآمدزای نمایشگاه و جلب
ارائه برنامههای کمیته جهت تصویب به کمیسیون معامالت؛
مشارکت بیرونی؛
ظرفیت سنجی موقعیت مکانی ،حجم و بافت جمعیت بازدیدکننده
انجام هماهنگی برای تأمین امکانات در راستای اجرایی شدن اهداف؛
بازاریابی و شناســایی بازارهای هدف در چهارچوب سیاستهای از نمایشگاه؛
تالش برای در اختیار گرفتن حداکثر ظرفیتهای تبلیغاتی؛
نمایشگاه و پیگیری تا حصول نتیجه نهایی؛
تشکیل تیم اداری و اجرایی شامل مشــاوران و کارشناسان جذب
شناسایی ،گسترش و تعیین فضاها و فرصتهای درآمدزا؛
تبلیغات ،موسسه تبلیغاتی جهت تهیه بنرها ،نصاب سازه تبلیغاتی و...؛
تنظیم اولویتها و محورهای متناسب با نیاز نمایشگاه؛
دریافت پیشنهادها و ظرفیتهای درآمدزایی سایر کمیتهها برای بررسی و
کارشناسی برای گزینش پیشنهادهای واصله در حوزه تبلیغات با
هماهنگی در این زمینه و ارائه به کمیسیون معامالت پس از تائید و صدور مجوز؛
توجه به مزیتهای هر یک.
تهیه فهرست عرصههای تبلیغاتی اعم از مکتوب ،صوتی تصویری و...
(غرفههای تبلیغاتی ،غذا و تنقالت  12مترمربعی  200غرفه 5 ،بیلبورد ،تابلو
ت است از:
ل فعالیتهای کمیته تبلیغات و بازرگانی عبار 
سرفص 
استرابورد  306عدد و بنرهای محیطی  4000مترمربع)؛
نشست با نمایندگان تشکلها؛
نظارت بر اجرای ضوابط تبلیغات در بین غرفهداران.
تعیین آیتمهای تبلیغاتی؛
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15

کمیته  مالی

مدیر کمیته :مصطفی وکیل قاهانی
معاون کمیته :موسی ایوبی
آغاز فعالیت کمیته :نیمه بهمن 1396

اهداف و وظایف
برنامهریزی ،تدوین و تنظیم دستورالعملهای مالی و ارائه به
شورای برنامهریزی بر اساس مصوبات شورای سیاستگذاری نمایشگاه؛
تنظیم بودجه ،پیشبینی درآمدها و هزینههای برگزاری ،تنظیم
و تفکیک و تخصیص بودجه کمیته و ابالغ آن به مدیران مربوط؛
تفکیک فعالیتها ،پیشبینی مناقصه و مزایده برای فعالیتهای
عمده نمایشگاه؛
تنظیم آگهیهای مناقصه و مزایده و برگزاری جلسات کمیسیون
معامالت و انتخاب پیمانکاران؛
تنظیم و پیشنهاد آییننامه مالی و معامالتی نمایشگاه و ابالغ به
مدیران پس از تصویب در شورای برنامهریزی؛
تهیه و تنظیم قراردادها و پیگیری امور حقوقی مرتبط با قراردادها؛
ایجاد سیستم یکپارچه مالی و حسابرسی در مجموعه نمایشگاه؛
پیگیری وصول منابع مالی و درآمدهای نمایشگاه؛
اتخاذ تدابیر الزم درزمینة اعمال کنترلهای مناسب حسابرسی
در سطح نمایشگاه؛
تجزیهوتحلیل اطالعات نمایشــگاه و استخراج گزارشهای
مدیریتی مناسب؛
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رسیدگی و پرداخت صورتوضعیتهای پیمانکاران؛
معرفی ناظران مالی در تهیه و تأیید گزارشهای مربوط بهصورت
وضعیت پیمانکاران؛
مدیریت در امور نقدینگی بهتناسب پیشرفت فعالیتهای نمایشگاه؛
رعایت اصول حسابرسی مالی و معامالتی جاری کشور در تمام موارد؛
ثبت و نگهداری بهموقع حسابهای عملیات مالی در دفاتر و
سیستمهای مالی؛
خالصه اقدامات کمیته مالی
برنامهریزی مالي و همکاري و مشارکت در تنظيم بودجه نمايشگاه؛
پيشبيني درآمدهاي قابلتحقق بخشهای مختلف نمايشگاه؛
پیشبینی مصارف و هزینههای برگزاري نمايشگاه؛
هماهنگی با مدیران اجرایی و پشتیبانی نمایشگاه جهت برآورد
معامالت عمده و انجام تشریفات مناقصه عمومی؛
تهیه و برآورد بودجه نمایشــگاه بر اساس عملکرد سال قبل و
پیشبینی هزینهها با توجه به محل جدید برگزاری نمایشگاه؛
تشکيل جلسات کارشناسي با کارشناسان معاونت امور فرهنگي

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

عمليات مالي
پيگيري و اخذ مصوبات مالي کميسيون معامالت و هیئتمدیره؛
ابالغ مصوبات بخشهای مختلف نمايشگاه به مديران بخش؛
پيگيري تأمين منابع مالي پیشبینیشده جهت اجراي فعالیتهای
نمايشگاه؛
پيگيري مستمر جهت وصول درآمدهاي مالي؛
تهيه ،تنظيم و انعقاد قراردادها؛
پیشبینی آییننامههای مالي و تنخواهگردان در کميســيون
معامالت و ابالغ آن به واحدها؛
رسيدگي به کليه اسناد هزينه نمايشگاه بر اساس مصوبات کميسيون
معامالت و پرداخت آن؛
پیشبینی فرمهای الزم جهت پرداختهای مختلف؛
پیشبینی سيکل و گردشکار اجراي فعالیتها و پرداختها؛
ارائه گزارش درآمد و هزينه نمايشگاه به مديريت؛
برگزاري نشستهای کارشناسي با مشارکت کارگروههای نظارتی
جهت چگونگي نظارت بر اجراي فعالیتهای مختلف بخشها؛
معرفي نمايندگان مالــي و کارگروههای نظارتی به واحدها و
توجيه مديران بخش در خصوص چگونگي اجرا و ارائه گزارش روزانه؛
پيگيري و نظارت بر اجراي فعالیتها و دريافت گزارش روزانۀ
فعالیتهای اجراشده؛
پيگيري وصول درآمدها و منابع مختلف در چهارچوب مصوبات
و کنترل تحقق نهايي درآمدهاي نمايشگاه؛

در خصوص بودجه پيشنهادي و تصويب آن.
انجام تشريفات مالي
اخذ مصوبه هیئت امناء و تفویض اختیار به کمیسیون معامالت
نمایشگاه متشکل از اعضاء صنف ،هیئتمدیره مؤسسه و معاونت امور
فرهنگی جهت تصویب کلیه فعالیتهای مالی نمایشگاه؛
تنظيم و مبادله توافقنامه با معاونت امور فرهنگي؛
برگزاري مناقصه و مزايده جهت فعالیتهای عمومي رعايت
قانون و ضوابط موردنیاز نمايشگاه؛
اخذ مصوبه هیئت امناء مؤسســه در خصوص ترک تشريفات
موردنیاز اجراي نمايشگاه.
تشکيل جلسات کمسيون معامالت و تصويب فعالیتها
برگزاری  65جلسه کمیسیون معامالت و  1690نفر ساعت کار
در کمیسیون معامالت جهت تصویب فعالیتهای مختلف نمایشگاه؛
اخذ مصوبات شوراي سیاستگذاری و برنامهریزی نمايشگاه
از دبير شورا؛
تشکيل جلسات کميسيون معامالت بر اساس مصوبات شوراي
برنامهریزی و با توجه به اولويت انجام فعالیتهای نمايشگاه؛
دعوت به شرکت در جلسات کميسيون معامالت و اجراي آن؛
بررسي و تصويب مصوبات شورا در کميسيون معامالت براي
فعالیتهای اجرايي بخشهای مختلف نمايشگاه؛
ابالغ مصوبات کمیسیون معامالت به کمیتههای مختلف و
کارگروههای نظارتی مرتبط.
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ت هزینههای سیویکمین نمایشگاه کتاب تهران  1397و مقایسه آن با هزینههای نمایشگاه سیام
صور 
نمایشگاه سی ام

نمایشگاه سی ویکم

پرداختی
توسط مؤسسه

پرداختی
توسط اتحادیه

جمع ریال

پرداختی
توسط مؤسسه

پرداختی
توسط اتحادیه

جمع ریال

هزینه زیرساخت مصالی امام خمینی (ره)

0

0

0

15,000,000,000

0

15,000,000,000

طراحی نقشه ،جانمایی ،غرفهبندی ،ساخت سالنهای نمایشگاهی و
زیرساخت (شامل صوت ،برق ،مخابرات ،کارتخوان و دیتا)

7,700,286,380

7,239,335,320

14,939,621,700

22,161,309,194

12,834,423,219

34,995,732,413

هزینه نیروی انسانی کمیته اجرایی -رفاهی ،بخشهای امانات ،سازمانها
و نهادها و هزینههای تنخواه

2,445,092,695

0

2,445,092,695

2,964,493,468

0

2,964,493,468

727,028,889

0

727,028,889

773,888,889

0

773,888,889

0

6,861,961,111

6,094,974,889

0

6,094,974,889

7,664,596,600

24,131,292,151

22,567,585,701

5,450,000,000

28,017,585,701

ردیف

کمیته،
بخش یا فعالیت

1

اجرایی-رفاهی

2

سایت و فضای مجازی

فضای مجازی و سایت نمایشگاه

3

حراست

کمیته حراست ،نیروی انسانی ،تجهیزات و دوربین مداربسته

6,861,961,111

4

پشتیبانی

هزینههای پشتیبانی شامل نیروی انسانی ،آمادهسازی ،اقالم مصرفی ،اجاره
تجهیزات و خودرو ،حملونقل ،بیمه ،غذا و پذیرایی

16,466,695,551

شرح

بیمه نمایشگاه

691,050,675

0

691,050,675

749,650,203

749,650,203

5

فعالیتهای علمی -فرهنگی

فعالیتهای فرهنگی ،سراهای مختلف و نشستها

8,204,627,014

0

8,204,627,014

7,453,637,241

7,453,637,241

6

اطالعرسانی

اطالعرسانی شامل نیروی انسانی و هزینههای تنخواه

3,065,574,888

0

3,065,574,888

3,770,390,556

3,770,390,556

7

روابط عمومی

کمیته روابط عمومی شامل نیروی انسانی ،مستندسازی ،مراسم افتتاحیه
و اختتامیه ،تیزر

4,811,205,115

0

4,811,205,115

5,343,243,196

5,343,243,196

8

ستاد خبری

شامل نیروی انسانی ،بن خبرنگاران ،تدوین ویژهنامه و پوشش شبکههای
مختلف صداوسیما

6,078,555,555

0

6,078,555,555

2,711,888,889

2,711,888,889

9

ناشران خارجی

شامل هزینههای گمرکی ،اجرا و حقالزحمه نیروی انسانی

3,800,203,581

0

3,800,203,581

3,292,871,667

3,292,871,667

10

امور بینالملل

شامل نیروی انسانی بخشهای سرای ملل ،کشورها و بازار جهانی،
میهمان ویژه و بورسیه نمایشگاه

3,645,902,111

0

3,645,902,111

4,838,069,806

4,838,069,806

11

ناشران داخلی

شامل نیروی انسانی ،مستندسازی ،ناشر سال و غرفه برتر

1,152,777,777

0

1,152,777,777

2,107,234,028

12

تشریفات

شامل نیروی انسانی و تقدیر از سازمانها و نهادها

3,350,527,356

0

3,350,527,356

1,520,638,889

1,520,638,889

13

مالی

شامل نیروی انسانی و هزینههای تنخواه

613,111,111

0

613,111,111

629,666,667

629,666,667

کارگروه نظارت بر نشر داخلی شامل نیروی انسانی و هزینههای تنخواه

893,333,333

0

893,333,333

1,037,777,778

1,037,777,778

14

شورای نظارت و ارزیابی

کارگروه نظارت بر نشر بینالملل شامل نیروی انسانی و هزینههای تنخواه

563,155,556

0

563,155,556

619,111,111

619,111,111

کارگروه نظارت اجرایی -مالی شامل نیروی انسانی و هزینههای تنخواه

546,888,889

0

546,888,889

437,777,778

437,777,778

کارگروه نظارت بر فعالیتهای فرهنگی و جنبی شامل نیروی انسانی و تنخواه

0

0

0

415,555,556

415,555,556

15

سایر کمیتهها ،بخشها و
فعالیتها

نیروی انسانی سایر بخشها اعم از هیئتهای رسیدگی به تخلفات ،اداری،
بازرسی و رسیدگی به شکایات ،امربهمعروف و نهی از منکر ،حوزه ریاست و
قائممقام ،مدیران ،اربعین ،استان شناسی و حقالزحمه جلسات

11,485,272,536

0

11,485,272,536

11,861,074,441

11,861,074,441
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ت هزینههای سیویکمین نمایشگاه کتاب تهران  1397و مقایسه آن با هزینههای نمایشگاه سیام
صور 
ردیف

کمیته،
بخش یا فعالیت

شرح

16

فعالیت های جنبی

فعالیت های جنبی نمایشگاه

17

تشکلهای صنفی نشر

نمایشگاه سی ام

نمایشگاه سی ویکم

پرداختی
توسط مؤسسه

پرداختی
توسط اتحادیه

جمع ریال

پرداختی
توسط اتحادیه

1,520,700,000

0

1,520,700,000

پرداختی
توسط مؤسسه

جمع ریال
0

برگزاری بخش عمومی  -اتحادیه شرکتهای تعاونی ناشران آشنا

3,985,144,444

3,985,144,444

4,700,058,000

4,700,058,000

برگزاری بخش دانشگاهی -انجمن ناشران کتاب دانشگاهی

1,225,035,000

1,225,035,000

1,347,538,500

1,347,538,500

برگزاری بخش کودک ونوجوان -انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان

1,319,535,000

1,319,535,000

1,451,488,500

1,451,488,500

برگزاری بخش آموزشی -انجمن ناشران آموزشی

754,444,444

754,444,444

898,359,000

898,359,000

برگزاری بخش ناشران خارجی -انجمن ناشران بینالمللی ایرانیان

0

0

0

800,000,000

0

2,680,000,000

0

0

2,180,000,000

2,180,000,000

2,398,000,000

2,398,000,000

2,680,000,000

سالن یاس -مجمع ناشران انقالب اسالمی
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران
اتحادیه ناشران تهران -مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده و سایر

جمع هزینهها

87,303,950,123

800,000,000

842,092,850

842,092,850

25,210,183,658

112,514,133,781

117,150,839,947

697,556,000

697,556,000

29,777,423,219

146,928,263,166

وجوه دریافتی غرفه و منابع درآمدی نمایشگاه
1

وجوه مربوط به غرفههای ریالی بخش داخلی و خارجی

9,500,000,000

25,552,208,350

35,052,208,350

0

29,725,750,880

29,725,750,880

2

کمک دریافتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

84,000,000,000

0

84,000,000,000

106,000,000,000

0

106,000,000,000

93,500,000,000

25,552,208,350

119,052,208,350

106,000,000,000

29,725,750,880

135,725,750,880

جمع منابع و درآمدها

وجوه دریافتی و هزینههای بازرگانی و تبلیغات
1

وجوه مربوط به واگذاری غرفههای مواد غذایی و تبلیغات نمایشگاه

17,704,855,000

2

هزینههای موادغذایی و تبلیغات

17,704,855,000

0

17,704,855,000

34,005,950,000

0

34,005,950,000

17,704,855,000

22,500,000,000

0

22,500,000,000

صورت وضعیت مقایسه توزیع بن نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
نمایشگاه سیویکم

نمایشگاه سیام
مبلغ یارانه /ریال

مبلغ بنکارت /ریال

مبلغ یارانه /ریال

مبلغ بنکارت /ریال

151 ،997 ،223 ،151

452 ،219 ،151 ،498

135 ،805 ،042 ،461

391 ،191 ،334 ،000
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نظارتهای مالي
کنترل منابع و مصارف هزینههای نمایشــگاه بر اساس مصوبات
کمیسیون معامالت؛
رسیدگی به اسناد هزینه نمایشگاه در چهارچوب مصوبات کمیسیون
و مقررات مالی و پرداخت برابر آئیننامه مالی و معامالت نمایشگاه؛
هماهنگی با کارگروههای نظارتی جهت نظــارت و اجرا مصوبات
کمیسیون معامالت؛
معرفي پيمانکاران به سازمان تأمين اجتماعي جهت اخذ تسویهحساب بيمه؛
تسويه قرارداد يا صورتحساب فعالیتهای مختلف؛
تسويه تنخواهگردانهای پرداختي نمايشگاه.
گزارشهای مالي
ارائه گزارش مدیریتی جهت هزینههای مختلف؛
ارائه گزارش نهايي نمايشگاه پس از خاتمه به تفکيک درآمدها و
هزینههای نمايشگاه.

16

بخش ستاد امور رسانهای و خبری

مدیر بخش :سید محمد طباطبائی حسینی
آغاز فعالیت بخش :نیمه دی 1396
واحدهای زیرمجموعه :واحد هماهنگی امور رسانهها ،واحد خبری،
ویژهنامه

نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بهعنوان گستردهترین رویداد فرهنگی
کشور ،همواره موردتوجه ویژة رســانهها بوده است؛ چه اینکه این رویداد
بیشترین تعداد جمعیت مردمی را با خود درگیر میکند و بیشترین مشارکت
بینالمللی را به خود اختصاص میدهد و بیشترین حجم فعالیت اقتصادی در
حوزه اقتصاد فرهنگ در یک رویداد فرهنگی ،در این نمایشگاه اتفاق میافتد.
اینهمه در کنار بسیاری از دالیل دیگر ،موجب شده رسانهها بهطورجدی و
دقیق پیگیر موضوع نمایشگاه کتاب تهران باشند .بر این اساس ،عملکرد ستاد
امور رسانهای و خبری نمایشگاه کتاب تهران ،دارای اهمیت ویژهای است.
مهمترین فعالیتها و برنامههای اجرایی ستاد
برگزاری نشســت خبری روزانه با حضور مدیران کمیتهها در
محل البی خبرنگاران؛
تولید و انتشار نشریه روزانۀ نمایشگاه؛
هماهنگی خبرنگاران رسانهها برای حضور در نمایشگاه؛
برگزاری ویژهبرنامه کودک با حضور مجریان و هنرمندان تلویزیون
همراه با پخش زنده از شبکه پویا هرروز عصر در محل سالن جنبی
بخش کودک و نوجوان.
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هماهنگی امور رسانهها
تمامی هماهنگیهای فعالیت خبرنگاران و اصحاب رسانه در نمایشگاه
کتاب ،در این واحد انجام میشود و بهطورکلی بیشترین ارتباط خبرنگاران
با ستاد امور رسانهای ،در این واحد است.
دریافت اطالعات خبرنگاران متقاضی حضور و فعالیت در نمایشگاه و
پیگیری صدور کارت خبرنگاری بــرای آنها و تحویل کارتها ،تحویل
کارت موقت به خبرنگارانی که بهصورت موقت و محدود در نمایشگاه فعالیت
میکنند ،پیگیری دریافت فیش غذای خبرنگاران و تحویل آنها بهصورت
روزانه ،پیگیری دریافت و تحویل کارت پارکینگ خبرنگاران ،امور اجرایی
مربوط به مرکز رسانهای ( ،)Press centerتحویل هدیه (بن کتاب)
ویژه خبرنگاران ،امور مربوط به پذیرایی خبرنگاران در البی رسانهها و دیگر
هماهنگیهای موردنیاز( ،با تعداد  10نفر نیرو) در این واحد انجام شده است.
واحد خبری
تولید و ارسال خبر و گزارش از فعالیتهای نمایشگاه ،اصل فعالیت
این واحد است .این واحد فعالیت خود را پیش از صدور احکام مدیران کمیتهها
آغاز کرد؛ چراکه جلسات شورای سیاستگذاری نمایشگاه ،دیدارهای کاری
مربوط به نمایشگاه ،دیدارهای بینالمللی مربوط به نمایشگاه و  ...که ارتباطی
با صدور احکام کمیتهها ندارد ،ازجمله فعالیتهایی است که توسط این واحد
پوشش خبری دادهشد.
پیش از شروع نمایشگاه ،اخبار و گزارشهای مربوط به برنامههای کمیتهها،
تصمیمات اتخاذشده و تفاهمهای صورت گرفته توسط این واحد تولید و برای
رسانهها ارسال میشد .در طول روزهای نمایشگاه نیز تمامی فعالیتها به

ش خبری ،توسط خبرنگاران این واحد پوشش داده شد.
ترتیب اولویت و ارز 
برگزاری نشستهای خبری نمایشگاه هم در این واحد برنامهریزی و انجام
شد .تعداد  15نفر در این واحد مشغول به فعالیت بودند.
ویژهنامه
تولید  12شــماره ویژهنامه ،ازجمله مصوبات کمیسیون معامالت
سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران برای فعالیتهای ستاد امور
رسانهای و خبری این نمایشگاه بود .نخستین شمارۀ این ویژهنامه ،همزمان
با افتتاحیه و دوازدهمین شمارۀ آن ،همزمان با اختتامیه توزیع شد.
حضور میهمانان ویژه (خارجی و داخلی) در نمایشگاه ،اخبار مهم نمایشگاه،
گزارش نشستهای سراهای اهلقلم ،مروری بر نخستین دورههای نمایشگاه
کتاب تهران ،گزارش تصویری روزانه نمایشگاه ،گفتوگوی تفصیلی با
مدیران کمیتهها و  ...ازجمله مطالب ویژهنامۀ روزانه نمایشــگاه بود .این
ویژهنامه در  12صفحه بهصورت رنگی منتشر شد.
گزارش آماری ستاد امور رسانهای و خبری
تعداد خبرنگاران فعال در نمایشگاه 1289 :خبرنگار
تعداد رسانههایی که از نمایشگاه گزارش و خبر تهیه کردند 193 :رسانه
تعداد رسانههای مستقر در نمایشگاه 20 :رسانه
(معاونت سیما ،شبکه  ،4شبکه پویا ،شبکه  ،2شبکه خبر ،معاونت برونمرزی
صداوسیما ،رادیو فرهنگ ،رادیو تهران ،رادیو گفتوگو ،خبرگزاری ایرنا،
خبرگزاری ایبنا ،خبرگزاری فارس ،خبرگزاری تسنیم ،خبرگزاری شبستان،
سایت پارسینه ،کانال خبر فوری ،نشریه مهر ،شبکه خبری سیمای همراه،
شبکه خبری آت تاکس ،شبکه خبری رسانهگران)
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تعداد اخبار و گزارشهای تولیدشده در واحد خبری در طول روزهای
نمایشگاه 360 :عنوان خبر و گزارش
تعداد نشستهای خبری برگزارشده 8 :نشست خبری
(نشست خبری اعالم برنامههای نمایشگاه با حضور رئیس نمایشگاه،
نشست خبری اعالم برنامههای میهمان ویژه با حضور قائممقام نمایشگاه و
سفیر کشور صربستان ،نشست خبری جمعبندی نمایشگاه با حضور رئیس
نمایشگاه ،نشست خبری قائممقام نمایشگاه ،نشست خبری سخنگوی نمایشگاه،
نشست خبری معاون اجرایی نمایشگاه (دو مورد) ،نشست خبری مدیر کمیته
اجرایی و رفاهی نمایشگاه)
نگاهی به پوشش رسانهای نمایشگاه کتاب
تجربه برگزاری سیویکمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از
حیث پوشش رسانهای ،یک گام بلند و روبهجلو بود و بهجرئت میتوان گفت
که با مشارکت رسانههای دیداری ،شنیداری ،آنالین و مکتوب ،تجربهای
موفق را در تاریخ برگزاری این رویداد فرهنگی به ثبت رساند.
امسال عالوه بر برپایی ستاد خبری و امور رسانهای که پذیرای تعداد زیادی
از نمایندگان رسانههای گروهی بهویژه رسانههای برخط بود و خبرنگاران
خبرگزاریها ،مطبوعات و پایگاههای خبری ،رویدادهای نمایشگاه را بهصورت
لحظهبهلحظه از محل مصال به سراسر ایران مخابره میکردند؛ رسانه ملی نیز
با مشارکتی کمسابقه در حوزه پوشش خبری نمایشگاه فعالیت کرده است.
امسال معاونت سیما که پکیج خود را با عنوان «یار مهربان» ارائه میکرد ،با
استقرار چندین استودیوی پخش زنده در نقاط مختلف مصال ،محل برگزاری
سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و با استفاده از نیروهایی زبده و
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نیز بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در نمایشگاه ازجمله مدیران نمایشگاه،
ناشران باســابقه و البته صاحبان اصلی این نمایشگاه یعنی مردم ،فعالیت
کمنظیری را در امر مهم اطالعرسانی نمایشگاه رقم زد.
استودیوی اصلی معاونت سیمای جمهوری اسالمی ایران که در طبقه
دوم سالن تشریفات نمایشگاه و روی بالکن محراب شبستان مستقر شده
بود ،هرروز  ۱۵بار ارتباط زنده از نمایشگاه کتاب تهران را بهصورت تصویری
روی آنتن میبرد.
شبکههای  ۳ ،۲ ،۱و همچنین شبکه خبر در این محل با استفاده از توان
خبرنگاران و کادر تحریریه خود ،از این فرصت مطلوب برای برقراری ارتباط
زنده با مســئوالن اعم از وزرا و میهمانان داخلی و خارجی نمایشگاه کتاب
استفاده کردند و برنامههای پرمخاطبی را روی آنتن بردند.
همچنین شبکه  ۴سیما روزانه در سه نوبت  ۲۰دقیقهای که هرروز از ساعت
 ۱۱صبح شروع میشد ،با برقراری ارتباط زنده با محل نمایشگاه در ساعات
عصرگاهی ،از طریق قاب جادویی تلویزیون ،میهمان خانههای مردم میشد
و در مسائل مبتالبه حوزۀ کتاب و نشر ،برنامههای خود را ارائه میکرد.
این شبکه تلویزیونی با برنامه زندۀ «کتاب  »۴به تهیه کنندگی جعفر فریدزاده،
رخدادهای سیویکمین دوره نمایشگاه کتاب تهران را پوشش میداد .اجرای
این ویژه برنامه را سعید بیابانکی ،شاعر و روزنامه نگار بر عهده داشت.
«کتاب  »۴از بخشهای مختلفی همچون مصاحبه ،گزارش و اخبار نمایشگاه
کتاب تشکیل میشد .مروری بر اخبار روزانه نمایشگاه ،گزارشهای موضوعی
و مردمی از نمایشگاه ،معرفی غرفهداران ،معرفی کتابهای جدید و چاپ
اولیها ،ازجمله بخشهای مختلف این برنامه بود و در بخش گفتگو ،مجریان
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«کتاب  »۴با میهمانان خارجی حاضر در نمایشگاه کتاب ،مسئوالن برگزاری
نمایشگاه ،نویسندگان و ناشران گفتگو کردند.
شبکه پویا که جنب سالن شهرداری تهران ،استودیوی خود را برپا کرده بود،
روزانه دو تا سه نوبت برنامه زنده تلویزیونی از محل نمایشگاه کتاب تهران
روی آنتن میبرد .طبیعت ًا مخاطبان بیشتر برنامههای این شبکه ،کودکان و
نوجوانان بودند که توانست با ایجاد انگیزه در آنها ،این قشر از مخاطبان کتاب
را هم به محل برگزاری نمایشگاه رهنمون شود.
شبکه دوم سیما با برنامه «رخداد روز» ،اقدام به تولید برنامه در نمایشگاه
سیویکم کتاب تهران میکرد که هرروز این برنامهها از این شبکه پخش
میشد.
اما خبریترین شبکه تلویزیونی یعنی شبکه خبر برای این دوره از نمایشگاه
کتاب تهران ،سنگتمام گذاشت و بهجز گزارشهای خبری که توسط خبرنگاران
اعزامی این رسانه از محل نمایشگاه تولید و در ساعاتی معین پخش میشد،
هرروز برنامهای زنده با عنوان «ایستگاه سیویک» را روی آنتن میبرد و
در آن با حضور کارشناسان و متخصصان به موضوعات مختلف و مرتبط با
نمایشگاه میپرداخت.
شبکههای برونمرزی رسانه ملی هم امسال در همراهی با «یار مهربان»
کوشش جدی از خود نشان دادند؛ در این بخش هم شبکههای العالم ،الکوثر،
پرس تی وی ،با اعزام تیمهای خبری خود به نمایشــگاه ،ضمن پوشش
رویدادهای مهم این نمایشگاه ،نقش مؤثری در برقراری ارتباط با میهمانان
خارجی حاضر در این نمایشگاه و انتقال دیدگاههای آنها درباره این رویداد
به جهان داشتند.

عالوه بر اینها ،معاونت صدای رسانه ملی نیز به شکلی ویژه و کمنظیر
در همراهی با سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و پرداختن به
موضوعات مختلف این نمایشگاه ،فعالیت داشته است .شبکههای رادیویی
ورزش ،گفتوگو ،معارف ،فرهنگ ،تهران ،اقتصاد و رادیو کتاب با استقرار
غرفه ،برنامههای مختلف و متنوعی را به روی آنتنبردند.
رادیو فرهنگ که به دلیل مأموریت ذاتی خود بهعنوان یک شبکه رادیویی
تخصصی در حوزه فرهنگ ،باید آن را یار دیرین نمایشگاه کتاب در رادیو
دانست ،امسال نیز با طراحی و تهیه برنامهای با عنوان «رادیو کتاب» ،روزانه
 ۹۰دقیقه برنامه زنده از محل استودیو سیار مستقر در مصالی تهران ،برای
عالقهمندان حوزه کتاب در سراسر کشور تهیه و اجرا کرد.
در این برنامه بخشهای متنوعی شنیده میشد؛ ازجمله گفتوگوهای
کارشناسی با متولیان برگزاری نمایشــگاه کتاب ،نویسندگان ،مترجمان،
مصححان و دیگر تولیدکنندگان کتاب ،همچنین تهیه آیتم :با من بخوان ،از
نشر استانی چه خبر؟ گفتوگو با میهمانان خارجی نمایشگاه و معرفی تازههای
نشر داخلی .این برنامه هرروز از ساعت  19/30تا  ۲۱با حضور یک تیم  ۱۵نفره
با ریتمی پرشتاب و پویا ،اجرا میشد.
همچنین «رادیو تهران» با برنامه زنده «شابک» و با صدای گرم گوینده
آشنا با حوزه کتاب خود ،سعید اسالمزاده هرروز از ساعت  ۱۵تا  ۱۶برنامهای
زنده در رابطه با نمایشگاه کتاب تهران و نیز مسائل مرتبط با حوزه نشر و ادبیات
و تحوالت نگارش کتاب در ایران ،معرفی ژانرهای مختلف از قبیل تخیلی،
ترجمه ،ادبیات نمایشی و موارد دیگر داشت که گاه با دعوت از نویسندگانی
که کتاب آنها به نوعی به نمایشگاه راه پیدا کرده بود ،همراه میشد.
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همچنین «رادیو گفتگو» که اســتودیوی خود را جنب غرفه خبرگزاری
تخصصی کتاب (ایبنا) برپا کرده بود ،در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران
هرروز از ساعت  ۱۶تا  17 :30و با برنامه زنده «الف ،ب ،بسماهلل» با حضور
شهرام گیلآبادی و امین خرمی بهعنوان کارشناس مجری ،میزگردهایی
چالشی و مؤثر در رابطه با مسائل مرتبط با حوزه کتاب و نشر و کتابخوانی
برگزار میکرد و نمایشگاه کتاب تهران را از زاویهای تخصصی مورد ارزیابی
و نقد و بررسی قرار میداد .سردبیر این برنامه امیر دهنوی بود.
عالوه بر اینها «رادیو معارف» نیز هرروز برنامههای زنده و تولیدی خود
را از نمایشگاه کتاب تهران برای مخاطبانش پخش میکرد .عنوان پکیج این
شبکه رادیویی هم «صدای کتاب» بود که هرروز از ساعت  17:15روی آنتن
میرفت .این برنامه شامل بخشهایی از قبیل گفتگو با مسئوالن فرهنگی و
مجریان نمایشگاه ،ناشران ،گفتگو با بازدیدکنندگان و اخبار تازههای نشر بود.
همچنین رادیو ورزش با برنامة زنده «یار مهربان» همهروزه از ساعت ۱۴
مخاطبان خود را به فضای نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران میبرد .بررسی
چالشهای حوزه نشر کتب علوم ورزشی با حضور کارشناسان و صاحبنظران،
گفتگو با ناشران تخصصی علوم ورزشی ،ازجمله آیتمهای این برنامه بود.
برنامه «یار مهربان» بخش طنز هم داشت و میهمانهایی هم از اهالی ورزش
در آن حضور مییافتند.
رادیو اقتصاد نیز در نمایشگاه امســال کتاب تهران ،برنامهای تولیدی و
گفتگومحور تحت عنوان «اقتصاد حوالی فرهنگ» داشــت و در روزهای
پنجشنبه و از ساعت  ۱۰شب و با موضوعاتی در خصوص اقتصاد حوزه چاپ
و نشر و اقتصاد مقاومتی ،روی آنتن میرفت.
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رادیو نمایش هم امسال برنامه «گیله مرد» را به بهانه نمایشگاه کتاب
تهران بهصورت زنده پخش کرد .بخش گزارشــی این برنامه بهصورت
ویژه تهیه میشد و در آن از بخشهای مختلف و رویدادهای نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران ،برنامههایی تولید و پخش میشد .در بخش دیگری
از این برنامه اخبار پیرامون حوزه کتاب و رویدادهای مرتبط نیز به سمع
مخاطبان رسانده شد.
سایر شبکههای رادیویی هم با اعزام گزارشگر به مصالی امام خمینی (ره)،
محل برگزاری سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،این رویداد
فرهنگی را پوشش دادند.
از اینها گذشته ،امسال برای اولین بار با اختصاص فضاهای نمایشگاهی
به تعدادی از تلویزیونهای اینترنتی ،رسانههای تصویری بخش خصوصی
هم پررنگتر از دورههای گذشته در نمایشگاه کتاب تهران دیده شدند.
در این حوزه میتوان به فعالیت تلویزیونهای اینترنتی رسانه -کتاب ،سیمای
همراه و آرت تاکس اشاره کرد که با تهیه برنامههای تصویری سوژهمحور،
جذابیتی تازه به فعالیتهای رسانهای در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران دادند.
درمجموع ،در این دوره  ۶۰۰خبرنگار مهمترین رویداد فرهنگی سالیانه
کشور را پوشش دادند و افزون بر تسهیل در اموری مانند تردد و فعالیت رسانهها
و نمایندگان آنها در فضای نمایشگاه ،امسال هم مانند سالهای گذشته،
به رسانههایی که متقاضی دریافت غرفه برای فعالیت رسانهای در نمایشگاه
بودهاند ،غرفه تعلق گرفت.
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بخش سایت و فضای مجازی

مدیر بخش :مراد خزائی
آغاز فعالیت بخش :نیمه دی 1396

ش سایت
بخ 

وبسایت نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران به آدرس (،)tibf.ir
هرساله اطالعات کامل و جامعی را در اختیار بازدیدکنندگان نمایشگاه قرار
میدهد .بازدیدکنندگان با مراجعه به این سایت میتوانستند در جریان اخبار
و اطالعات مربوط به بخشهای مختلف نمایشگاه قرار گیرند .اطالعات این
سایت به  3زبان فارسی ،انگلیسی و عربی بهروزرسانی میشود.
بخشهای مختلف سایت عبارت است از:
اخبار :در این بخش ،جدیدترین اخبار تولیدی و دریافتی از ستاد
خبری نمایشگاه ،بارگذاری شد .در بخش اخبار از نیمه دوم اسفندماه سال
 96تا پایان نمایشگاه ،تعداد  377خبر فارسی ،تعداد  37خبر انگلیسی و تعداد
 41خبر عربی ترجمه و در این بخش منتشر شد.
ناشران :اطالعات ثبتنام ناشران داخلی ،ضوابط حضور ناشران
داخلی ،ثبتنام ناشران خارجی ،ثبتنام سازمانها و نهادها ،ثبتنام ناشران
الکترونیک ،ثبتنام بازار جهانی کتاب ،فهرست ناشران ،نحوه رزرو هتل و
اطالعات مربوط به ناشر برگزیده سال ،در این بخش بارگذاری شد.
جستجو :این بخش از سایت همواره موردتوجه بازدیدکنندگان بوده
است .اطالعات کتابهای موجود در نمایشگاه به همراه آدرس غرفهها به 3
زبان فارسی ،التین و عربی در این قسمت قابلدسترسی است و بازدیدکنندگان
بهراحتی میتوانستند از کتابهای موردنیاز خود در نمایشگاه باخبر شوند

و یا با جستجوی ناشر موردنظر خود ،از محل استقرار آن آگاهی پیدا کنند.
در بخش جستجوی کتاب ،اطالعات مربوط به  361359عنوان کتاب
داخلی 121105 ،عنوان کتاب التین و  25243عنوان کتاب عربی در دسترس
بازدیدکنندگان قرار گرفت .همچنین در بخش جستجوی ناشران اطالعات
مربوط به حضور  2302ناشر بارگذاری شد.
برنامهها :در این بخش کلیه برنامههای مختلف که در بخشهای جنبی
نمایشگاه برگزار میشد ،بارگذاری شد .امسال برای اولین بار بازدیدکنندگان
با مراجعه به این بخش میتوانســتند برنامه موردنظر خود را جستجو و به
اطالعات آن دسترسی پیدا کنند.
بینالملل :در این بخش اطالعات مربوط به میهمان ویژه نمایشگاه
(صربستان)،کشورهای شرکتکننده و میهمانان حاضر در نمایشگاه منتشر
شد .اطالعات مربوط به حضور  21میهمان که بورسیه نمایشگاه را داشتند
و رؤسای نمایشگاههای خارج از کشور به همراه اطالعات کشور میهمان
(صربستان 28 -نفر) و شهر میهمان (تونس 18 -نفر) در دسترس بود.
رسانه :نشانواره ،پوستر و ویژهنامههای روزانه در این بخش
برای استفاده بازدیدکنندگان بارگذاری شد .در بخش گالری تصاویر نیز
تعداد  19آلبوم تصویری از نشست خبری نمایشگاه ،نشست خبری میهمان
ویژه ،بازدید اهالی رسانه از محل آمادهسازی نمایشگاه ،مراسم افتتاحیه
و اختتامیه ،بازدید مقام معظم رهبری ،بازدید مقامات و شــخصیتها و
آلبومهای تصویری روزانه از نمایشگاه منتشر شد.
موبایل :برای آسایش و سهولت در اطالعرسانی 2 ،نرمافزار برای
نمایشگاه در قالب  Androidو  Iosطراحی شد .بازدیدکنندگان با مراجعه
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به این بخش میتوانستند به این نرمافزارها دسترسی پیدا کنند.
بنکارت :این بخش شامل راهنمای خرید و ثبتنام بنکارت
برای دانشــجویان و طالب ،اعضای هیئتعلمی ،اساتید دانشگاهها و
سازمانها و نهادها بود.
برای بهرهمندی جامعه هدف برای خرید بن کتاب ،با هماهنگیهایی که
با مرکز پژوهشهای وزارت علوم به عمل آمد ،اطالعات مربوط به بیش
از  4میلیون دانشجو ،اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و طالب حوزههای
علمیه برای خرید بن کتاب در سایت بارگذاری شد.
برای سهولت در انجام فرآیند ثبتنام ،برای اولین بار سایت به سامانه
ثبتاحوال متصل شد و احراز هویت متقاضیان خرید بنکارت از طریق
این سامانه صورت میگرفت .در بخش دانشجویان و طالب 145250
نفر ثبتنام نهایی داشتند که  35783نفر کارت ملی هوشمند 4467 ،نفر
از طریق فــنآوری  NFCو  105000نفر دریافت بنکارت فیزیکی را
انتخاب کرده بودند.
در بخش اساتید و اعضای هیئتعلمی نیز  701نفر ثبتنام نهایی داشتند
که  221نفر کارت ملی هوشمند 33 ،نفر از طریق فنآوری  NFCو 447
نفر دریافت بنکارت فیزیکی را انتخاب کرده بودند .برای سهولت کار
متقاضیان ،در این بخش راهنمای فرآیند خرید بنکارت بارگذاری شده بود.
کانال سامانه بن کتاب ()Bontibf
این کانال ،برای اطالعرســانی نحوه توزیع بن خرید کتاب برای
دانشجویان ،طالب ،اساتید ،اعضای هیئتعلمی و سازمان و نهادها راهاندازی
شد .در این کانال نحوه خرید بن و سهمیههای مربوط برای اعضاء اطالعرسانی
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میشد .بیش از  38هزار نفر عضو این کانال بودند .اطالعرسانیهای پیوست
و هدایت مخاطبان در این کانال ،از حجــم مراجعات حضوری به بانک و
مغایرت در ثبتنام میکاست.
بازدید :برای آسایش و رفاه بازدیدکنندگان ،اطالعات الزم
برای بازدیدکنندگان شهرستانی ،خدمات رفاهی ،مسیرهای دسترسی
به نمایشگاه و مسیرهای اتوبوسرانی به نمایشگاه در این بخش منتشر
شد .همچنین نقشه نمایشگاه باکیفیت مناسب در سایت نمایشگاه
بارگذاری شد.
ثبتنام بخش بینالملل :ناشران خارجی شرکتکننده در نمایشگاه
با مراجعه به سایت میتوانستند بهراحتی برای حضور در نمایشگاه ثبتنام
کنند و اطالعات کتابهای ناشران خارجی شرکتکننده در نمایشگاه در
بخشهای التین و عرب در سایت قابلدسترسی بود.
بازار جهانی کتاب ،سفارتخانهها و نمایشگاههای بینالملل ،سازمانها
و مؤسسات فرهنگی از طریق این سامانه برای حضور در نمایشگاه کتاب
تهران ثبتنام میکردند.
بخش فضای مجازی

صفحه رسمی نمایشگاه کتاب تهران در اینستاگرام

()Tibftehran

در ایام برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و حتی چند روز قبل
از برگزاری نمایشگاه ،این صفحه بهصورت مرتب بارگذاری میشد.
این صفحه ،در ایام برگزاری نمایشگاه به محل تبادل اطالعات تبدیل
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و تعداد  58پست در ایام برگزاری نمایشگاه در این فضا منتشر شد .این
پستها حاوی گالری عکس ،ویدئو و اخبار و اطالعات مربوط به برگزاری
نمایشگاه بود.
نمایشگاههای معتبر بینالمللی ازجمله نمایشگاههای فرانکفورت ،لندن،
مسکو ،ابوظبی ،قطر ،پاریس ،بلونیا ،قاهره ،کویت ،چین ،شارجه و عمان
ازجمله نمایشگاههایی هستند که فعالیتهای نمایشگاه کتاب تهران را در
این صفحه دنبال میکنند.
صفحه رسمی نمایشگاه کتاب تهران در فیسبوک
)(Tehran bookfair

در این صفحه ،اخبار به زبان انگلیسی و تصاویر منتخبی از نمایشگاه به
همراه فیلمهای یکدقیقهای تولیدشده از بخشهای مختلف نمایشگاه
برای عالقهمندان منتشر شد .تعداد  48پست حاوی تصاویر ،ویدئو و اخبار
نمایشگاه برای عالقهمندان منتشر گردید.
صفحه رســمی نمایشــگاه کتاب تهران در توییتر
)(@tibf book fair

در این بخش نیز اخبار خاص و ویژه نمایشگاه که قابلیت توییت داشتند و
تصاویر منتخب حوزه بینالملل و بخشهایی از نمایشگاه برای عالقهمندان
منتشر میگردد .تعداد  51توییت به زبان انگلیسی در این بخش شامل کلیپ،
خبر و عکس برای مخاطبان منتشر شد.
شــبکه تلویزیون آفالین (www.aparat.com/
)tehrantibf

در این بخش 11 ،کلیپ کوتاه از نمایشگاه که از سیمای جمهوری اسالمی

ایران و یا در فضای مجازی و  ...منتشرشده بود ،بارگذاری شد .این کلیپها
در این بخش در آپارات هم قابلدسترس بودند .درمجموع تعداد 140920
بازدید در طول سال از این کلیپها صورت گرفت که از این تعداد 62607
بازدید در بازه زمانی  11تا  25اردیبهشت روی داده است.
کانال اطالعرسانی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
()Tibf Tehran

این کانال بهعنوان تنها کانال رسمی و معتبر نمایشگاه بینالمللی کتاب
تهران راهاندازی شده بود که در آن اطالعات ،اخبار و پیامهایی در خصوص
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در طول سال منتشر میشود.
در ایام برگزاری نمایشــگاه ،اخبار و اطالعات الزم برای مخاطبان این
کانال منتشر گردید و تبدیل به یک پل ارتباطی مناسب با مخاطبان خود
(ناشران ،عوامل اجرایی نمایشگاه و اعضای رسانه) شده بود.
این کانال  8282عضو دارد.
یکی از اقدامات دیگر در فضای مجازی ،ثبت کانال نمایشــگاه کتاب
تهران در شبکههای پیامرسان داخلی (ایتا ،ســروش و گپ) بود .در این
بخش کلیه اطالعات و اخبار نمایشــگاه عالوه بر کانال تلگرامی در این
فضاها نیز منتشر میشد.
انجام فعالیتهای چاپی نمایشگاه
بر اساس مصوبه کمیسیون معامالت ،کلیه کارهای چاپی نمایشگاه
(سربرگ ،پاکت ،پوستر نمایشگاه ،کارت دعوت مراسم افتتاحیه و اختتامیه،
نقشه راهنما ،برگه یادداشت کمیته اطالعرسانی و  )...توسط روابط عمومی
مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران صورت گرفت.
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آمار پرسنل کمیتهها ،بخشهاو واحدهای مختلف سيويکمين نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
براساس مصوبه کمیسیون معامالت نمایشگاه
ردیف

کمیته/بخش

مدير کميته

شماره
مصوبه

مدیر  ،رئيس
کميته ،بخش،
کارگروه

1

کمیته اجرایی و رفاهي

حسين صفري

585

1

2

2

کمیته ناشران داخلی

هومن حسنپور

908

1

2

14

3

کمیته پشتیبانی

محسن نصراله

262

1

2

31

4

کميته امور بينالملل

عالمرضا نوعي

255

2

1

24

5

کمیته اطالعرسانی

علياکبر تورانيان

591

1

1

151

6

ستاد خبری و رسانهای

سیدمحمد طبابایی

254

1

1

8

7

کمیته حراست

مهدي سهلآبادي

259

1

2

279

8

کميته ناشران خارجي

داود موسايي

9089

1

1

26

9

کمیته فعالیت های فرهنگی

داريوش نويدگويي

949

1

1

36

10

کمیته مالی

مصطفي وکيلقاهاني

1255

2

1

20

20

11

بخش امور اداری و پرسنلی

مهشيد اسديزاده

1256

1

5

5

6

12

36

38

1

45

47
30

معاون/
جانشين
مدير

نیروهای
ستادی یا
کارشناسی

138

مدير داخلي،
اجرايي/
سالن؛غرفه

نیروی
خدماتی

1

14

153

3

17

20

31

34

3

29

32

6

157

159

8

10

281

284

30

32

50

52
23

2

2
4
14

جمع کل بدون
مدیر و معاون

جمع کل با
مدیر و معاون

156

12

کميته تشریفات

داريوش رضواني

258

1

1

24

13

شورای نظارت و ارزیابی
( کارگروه نظارت و ارزیابی نشر داخلی)

محمدجواد مرادينيا

588

1

1

43

14

شورای نظارت و ارزیابی
(کارگروه نظارت بر نشر بينالملل)

علي فريدوني

583

1

1

28

28

15

شورای نظارت و ارزیابی
(کارگروه نظارت و ارزیابی فعاليتهاي فرهنگي و جنبي)

محسن عموشاهي

264

1

1

17

17

19

17

شورای نظارت و ارزیابی
(هیئت رسیدگی به تخلفات)

همايون اميرزاده

1

1

9

12

14

18

شورای نظارت و ارزیابی
(هیئت تجديدنظر رسیدگی به تخلفات )

نيکنام حسينیپور

1

3

4

19

شورای نظارت و ارزیابی
(کارگروه نظارت اجرایی و مالی)

محمد خلج

17

19

1

841

188

1

1

2

3
1

16

1
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ردیف

کمیته/بخش

مدير کميته

شماره
مصوبه

مدیر  ،رئيس
کميته ،بخش،
کارگروه

20

بخش سايت و فضاي مجازي

مراد خزايي

257

1

21

کمیته روابط عمومی

رجبعلي ساالريان

590

1

22

حوزه معاونت اجرايي

يحيي دهقاني

نامه

1

23

ستاد امر به معروف و نهی از منکر

حاجي

1258

24

بخش کارشناسان دبيرخانه انتخاب ناشر سال

25

طرح حمایتی خرید کتاب از ناشران

مهرزاد دانش

26

امور مالی معاونت امور فرهنگی

مهدي حافظي

27

بازرسي و رسيدگي به شکايات

28

واحد تأمين اينترنت

صفري

29

کميته تبليغات و بازرگاني

محمدمهدي داوديپور

30

بخش رسانههاي ديجيتال

1

معاون/
جانشين
مدير

6

7

6

43

45

1

9

10

85

85

85

7

7

7

14

14

14

9

9

11

16

16

16

6

6

6

نیروی
خدماتی

6
1

36

1

8

1

950

1

نیروهای
ستادی یا
کارشناسی

مدير داخلي،
اجرايي/
سالن؛غرفه

جمع کل بدون
مدیر و معاون

جمع کل با
مدیر و معاون

3

3

5

1

31

بخش پايتخت کتاب ايران و روستاي دوستدار کتاب

3

3

3

32

ستاد بازديد دانشآموزي

7

7

7

33

دفتر قائممقام نمايشگاه

2

3

3

34

حوزه رياست نمايشگاه

4

4

4

35

حوزه وزارتي

3

3

3

36

حفاظت وزير

7

7

7

37

ستاد اربعين

3

3

3

1

38
39
جمع کل

25

189

23

1091

11

65

1167

1215
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بخش اداری و منابع انسانی

مدیر بخش :مهشید اسدیزاده
آغاز فعالیت :نیمه بهمن 1396

با توجه به مصوبه کميسيون معامالت سيويکمين نمايشگاه بینالمللی کتاب
تهران ،فعاليت بخش اداري و منابع انسانی در سه مرحله صورت گرفته است:

1

مرحله اول؛ قبل از نمايشگاه

پس از صدور احکام مديران کمیتهها و بخشهای نمايشگاه ،این
کمیتهها در سامانه اداري و منابع انسانی به آدرس Hr.Tibf.ir :تعريف شدند.
با شروع جلسات کميسيون معامالت و دريافت طرح پيشنهادي کمیتهها،
نسبت به بررسي و مقايسه نيروي انساني موردتقاضا با تعداد نيروي مصوب دورة
گذشته گزارشي آماده و در قالب جدول در اختیار کمیسیون یادشده قرار گرفته است.
پس از تصويب تعداد نيروي موردنیاز براي هر کمیته و بخش توسط کمیسیون
معامالت ،نسبت به تعریف سمتها در سامانه اداري و پرسنلي اقدام شده است.
پسازآن ،نيروها به تعداد نفرات مصوب تعريــف و نام کاربری و رمز عبور براي
مديران کمیتهها و بخشها جهت درج اطالعات بهصورت محرمانه ارسال گرديد.
با توجه به اينکه مقرر بود صدور کارت شناسايي کارکنان نمايشگاه از
طريق خروجي سامانه اداري و پرسنلي صورت پذيرد ،پس از ورود اطالعات
از طريق کمیتهها ،نسبت به کنترل اطالعات واردشده (مشخصات فردي،
عکس پرسنلي ،کارت ملي کارکنان و  )...اقدام شده است.
در صورت صحيح بودن اطالعات وارده ،مشخصات تائيد و در غیر این صورت جهت
اصالح مراتب به اطالع کمیته مربوط میرسید و پس از تائيد مشخصات کارکنان،

2

3

4

190

هماهنگي الزم بهمنظور صدور کارت شناسايي با کمیته حراست به عم ل آمده است.
مرحله دوم؛ شروع نمايشگاه
با شروع فعاليت نمايشگاه ،با کليه مديران محترم هماهنگی و مقرر شد کارکنان
جهت تعريف اثرانگشت به بخش اداري نمايشگاه مراجعه نمايند که از روز اول اين
کار انجام و در حدود  570نفر از کارکنان ستادي و  200نفر از نيروهاي خدماتي،
تشريفاتي و روزمزد در سيستم ساعتزني معرفي و ثبت اثرانگشت شدند.
همچنين جهت رفاه حال کارکنان 6 ،دستگاه ساعتزني در قسمتهای
مختلف نمايشگاه (کمیتة پشتيباني ،کمیتة اجرايي ،کمیتة روابط عمومي،
کمیتة مالي ،بخش اداري ،کمیتة علمي و فرهنگي) نصب گرديد و با توجه به
مسير تردد ناظران کمیتهها و بخشها اگر کارکنان در مسير ديگري تمايل
به ثبت تردد داشتند نيز با آنان همکاري الزم به عمل آمد.
در طول مدت برگزاري نمايشگاه ،تردد کليه کارکنان موردبررسی قرار گرفته
تا در صورت عدم ثبت تردد و يا وجود اشکال ،نسبت به رفع آن اقدام گردد.
دستگاههای نصبشده در نمايشگاه بهصورت ميانگين هر دو روز در ميان
تخليه اطالعات میشدند.
مرحله سوم؛ پس از اتمام نمايشگاه
پس از پایان نمایشگاه عمدة فعالیت این بخش در محورهای زیر است:
ارائه گزارش ساعات کارکرد کارکنان نمايشگاه به کمیتة مالي جهت
محاسبه حقالزحمه؛
ارائه گزارش ساعات کارکرد کارکنان خدماتي شرکت پيمانکار جهت تسویهحساب؛
تهيه گزارشهای آماري و نمودارهاي مقایسهای جهت گزارش کلي
اين بخش و ارائه پیشنهادهای اصالحی برای ادوار آتی.
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بخش نشر الکترونیک

مدیر بخش :محمدرضا کاوه
آغاز فعالیت ستاد :نیمه اسفند 1396

این بخش بهمنظور استفاده از ظرفیت نشر دیجیتال برای تبدیل محتوای
مکتوب به دیجیتال بهعنوان یکی از بخشهای نمایشگاه تشکیلشده است.
با عنایت به توسعۀ روزافزون فناوری ارتباطات و اطالعات و تغییر شیوههای انتقال
اطالعات اعم از صوت و تصویر و متن در حوزههای گوناگون ،صنعت نو و فراگیری
به نام نشر دیجیتال پدید آمد که در آن آثار تألیف شده و همچنین نحوه ارائه آثار به
مخاطبان تفاوت چشمگیری با نشر مکتوب دارد و امکان دسترسی به آن توسط
ابزارهای دیجیتال که در این روزها بسیار فراگیر شده است را فراهم آورده است.
در سیویکمین نمایشگاه کتاب تهران ،گامهای مؤثر و اساسی در این بخش برداشته
شد که از آن جمله ،تدوین آییننامه و ضوابط حضور ناشران دیجیتال ،قیمت یکسان
با ناشران مکتوب ،برقراری بن کتاب و دستگاه کارتخوان بن از روز اول نمایشگاه
برای ناشران دیجیتال قابل اشاره است.
در نمایشگاه امســال طبق ضوابط و آییننامه ،پاالیه مناسبی برای حضور
ناشران تولیدکننده محتوا برقرار شد و بدینجهت صرف ًا ناشرین دیجیتالی که در
حوزه فرهنگی و آموزشی تولید محتوا داشتند ،جهت حضور در نمایشگاه تأیید
شدند و امکان حضور در نمایشگاه را یافتند.
در ادامه کار ،اطالعرسانی الزم از طریق ارسال پیامک به ناشران دیجیتال آغاز گردید.
حاصل آن ،ثبتنام 111متقاضی شرکت در سالن دیجیتال سیویکمین نمایشگاه
کتاب بود که با توجه به ضوابط و آییننامه مصوب  ،تعداد 73ناشر دیجیتال حائز شرایط
شرکت در بخش نشر الکترونیک نمایشگاه شدند.

از ده روز قبل از برپایی نمایشگاه ،عملیات ساخت سالن به متراژ  1800متر آغاز
و دو روز مانده به شروع نمایشگاه ،تحویل و آماده جانمایی ناشران شد و در اولین
روز نمایشگاه ناشران دیجیتال حاضر و آماده پذیرش بازدیدکنندگان گردیدند.
پس از شروع نمایشگاه ،پیگیریهای الزم جهت نصب دستگاههای POS
صورت پذیرفت که از روز اول ،نمایندگان بانک شهر که در سالن حاضر بودند،
مبادرت به نصب و راهاندازی دستگاههای  POSناشران نمودند.
ناشران دیجیتال حاضر در نمایشگاه ،با بیش از  12000عنوان محصول فرهنگی
و آموزشی دیجیتال در حوزههای گوناگون ازجمله کتابهای صوتی و الکترونیکی،
حوزه آموزش دانشگاهی ،حوزه آموزشهای تحصیلی و کمکآموزشی ،محصوالت
حوزه مهندسی و رایانه ،آموزش زبان ،حوزه نشر دیجیتال علوم اسالمی ،قرآنی و
مذهبی ،ناشران پلتفرمهای کتاب ،حوزه روانشناسی و حوزه کودک و نوجوان در
نمایشگاه حاضر و نسبت به ارائۀ محصوالت خود به مراجعهکنندگان اقدام نمودند.
رونمایی از «مجموعه جدید نرمافزار آثار شهید مطهری»
در طی نمایشگاه ،مراســم رونمایی از «مجموعه جدید نرمافزار آثار شهید
مطهری» با حضور علی مطهری ،نایبرئیس مجلس شورای اسالمی ،در غرفة
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی «نور» در سالن ناشران دیجیتال برگزار شد.
نایبرئیس مجلس شورای اسالمی گفت :مجموعة این نرمافزار ،کار مشترکی
از انتشارات صدرا و غرفة مرکز تحقیقات کامپیوتری اسالمی است که ما با توجه
به اهمیت واالیی که مجموعه آثار این بزرگوار در شکلگیری و استمرار انقالب
داشته است ،وظیفة خود دانستیم مجموعة آثار او را در دو نسخه نرمافزار تولید کنیم.
مطهری با بیان اینکه مجموعة آثار اســتاد مطهری در  105عنوان کتاب و
 30جلد مجموعه آثار چاپ شده است ،گفت :این نرمافزار ،یک کتابخانة بزرگ
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پژوهشی برای عالقهمندان به تحقیق است که میتوانند به این آثار مراجعه و

صوتی کتاب «قیدار» گفت :من کتاب «قیدار» را برای تبدیل به کتاب صوتی

برای کارهای تحقیقی خود از آن اطالعات کسب کنند.
وی دربارة رونمایی از آثار مرتضی مطهری خاطرنشان کرد :خوشحالم که
آثار پدرم به صورت نسخۀ نرمافزاری منتشر شده است و این آثار ،نتیجة تالش
موسسة نور و انتشارات صدرا است.
نایبرئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه توزیع این نرمافزار
کار محققان را برای پژوهش بسیار آسان کرده و کارهای تحقیقی را سرعت
میبخشد ،یادآور شد :در این نرمافزارها ،تمامی آثار نوشتاری و گفتاری استاد
مطهری موجود است و حتی یادداشتهای او نیز در این نرمافزار وجود دارد که
خودش بهنوعی دریایی از اطالعات علمی ،تحقیقی و مذهبی است که شاید
مغفول مانده و باید به آن توجه شود.
همچنین چندین محصول فرهنگی گوناگون ازجمله آپهای حوزه کتابخوانی،
محتواهای آموزشی و فرهنگی رونمایی و به عموم عالقهمندان معرفی شد.
در نمایشگاه امسال ،غرفه مؤسسه ایده پردازان دانش عصر نو بهعنوان غرفه
برتر انتخاب و معرفی گردید .اعضای کمیته ناشران دیجیتال در سیویکمین
نمایشگاه کتاب تهران عبارت بودند از :آقایان سید مهرداد سید علیخانی ،یاسر
طاهرخانی ،زهدی ،محمدرضا کاوه و خانمها مهاجری و سپهری.

انتخاب کردم ،چون صداسازی این کتاب و تفاوت شخصیتسازی در کتاب
زیاد بود و لحنسازی بهتر در قیدار انجام میشد .من حتی نقش راوی زن در
کتابم را هم خودم با استفاده از لحنسازی انجام دادم.
وی ادامه داد :لذت مطالعه را نمیتوان با لذت گوش دادن یکی کرد .با اینکه
کتابم صوتی شده است ،ولی من همچنان فکر میکنم کتاب جای خودش را
دارد و با هیچچیزی هم نمیتوان آن را عوض کرد .البته از طرفی هم کسانی
هســتند که امکان مطالعة کتاب با وجود عالقه به آن را ندارند و این روش
بهنوعی برای این افراد خوب اســت و نهتنها از قشر کتابخوان جامعه کم
نمیکند ،بلکه به جامعة کتابنخوان ما تلنگری برای کتابخواندن میزند.
نویسندة کتاب «قیدار» در مورد انتخاب صدای خود بهعنوان صدای شخصیتها
در کتاب صوتی بیان کرد :اپلشیکین کتاب صوتی نوار ،چندین صداپیشه را برای
خواندن کتاب صوتی من ،انتخاب کرد ،ولی آنها آنطور که بایدوشاید بهنوعی حق
مطلب را ادا نمیکردند تا مخاطب آن را درک کند .سپس من در مدتزمان 150
روز توانستم کتاب مکتوب «قیدار» را صوتی کنم .کتاب صوتی با کتاب کاغذی
کام ً
ال متفاوت است و بعید میدانم که تا مدتی دیگر به سراغ کتاب صوتی بروم.
امیرخانی ادامه داد :راوی در کتاب صوتی با نویسنده در کتاب کاغذی متفاوت
است و راوی در کتاب صوتی کام ً
ال کار متفاوتی نسبت به نویسندگی کتاب
کاغذی انجام میدهد و اگر بتوان تفاوتی میان این دو بخش قائل شد ،قطع ًا
کار خوب و جدیدی به مخاطب ارائه میشود.
امیرخانی در پایان دربارة لذت کتاب نوشتن خاطرنشان کرد :برای نویسندهای
که کتابش را صوتی میکند ،هیچچیز جذابتر از کتاب کاغذی نیست.

جای کتاب کاغذی را هیچچیز پر نمیکند ،حتی کتاب صوتی!
رضا امیرخانی در نمایشگاه کتاب تهران گفت :برای یک نویسنده ،هیچچیز
جذابتر از کتاب کاغذی نیست و جای کتاب کاغذی را هیچچیز پر نمیکند.
رضا امیرخانی ،نویسنده و منتقد ادبی با حضور در غرفة نوار دربارة ارائة نسخة
192
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کارگروه انتخاب و خرید کتاب

مدیر کارگروه :مهرزاد دانش

آغاز فعالیت کارگروه :اردیبهشت 1397

كارگروه انتخاب و خريد كتاب در ســي و يكمين نمايشگاه بينالمللي
كتاب تهران ،در روز دهم ارديبهشت  1397با دستور معاون امور فرهنگي
تشكيل گرديد.
بر اساس شــیوهنامه ابالغشده ،مقرر شد كارشناســان اين گروه با حضور در
غرفههاي ناشران خصوصي ،نسبت به انتخاب عناوين كتاب با تعداد شمارگان
متناسب با سهمية اعالمشده كه بر اساس سه شاخص تعیینشده زير است ،براي
خريد حمايتي اقدام كنند:
ناشران داراي غرفه با متراژ تا  40متر تا سقف  70درصد مبلغ اجاره غرفه؛
ناشران داراي غرفه با متراژ بين  41تا  80متر تا سقف  50درصد مبلغ
اجاره غرفه؛
ناشران داراي غرفه با متراژ باالتر از  80متر تا سقف  30درصد مبلغ اجاره غرفه.
اين کارگروه بر اساس اطالعات دريافتي از مؤسسة نمايشگاههاي فرهنگی؛
ابتدا با پردازش دادهها ،ناشران خصوصي و مبالغ پرداختي اجاره غرفة آنها را
دستهبندي نمود .ناشراني كه طبق ليست ارائهشده از سوي اداره كل توسعه
كتاب و کتابخوانی ،ناشر غيرخصوصي بودند ،تفكيك گرديدند و ناشراني كه
براي پرداخت اجارة غرفه اقدام ننموده بودند نيز جداسازي شدند.
سپس ناشران خصوصي طبق متراژهاي باال دستهبندي شدند تا ميزان خريد
از هر گروه مشخص شود .با توجه به اينكه اطالعات جمعآوریشده درنهایت در
برنامه نرمافزاری هیئت انتخاب و خريد كتاب بارگذاري میگردید و اين برنامه

تخفيف  30درصد را براي قيمت پشت جلد محاسبه مینماید ،مقرر شد تا از گروه
اول با صددرصد قيمت اجاره غرفه ،گروه دوم با  7142دههزارم اجاره غرفه و
گروه سوم با  4285دههزارم اجاره غرفه خريد توسط كارشناسان انجام شود.
كاربرگهايي با توجه به اطالعات موردنیــاز در برنامه نرمافزاری هیئت
انتخاب و خريد كتاب تهيه گرديد.
در روز يازدهم ارديبهشت  ،97جلســه توجيهي در اداره كل چاپ و نشر
تشكيل و كليه ابهامات كارشناسان كارگروه انتخاب و خريد كتاب رفع گرديد.
كارشناسان ضمن مراجعه به غرفه ناشران ،اطالعات موردنیاز از قبيل شابك،
عنوان كتاب ،نويسنده/مترجم ،سال انتشار و قيمت پشت جلد را در كاربرگي كه
ميزان خريد از ناشر مذكور قب ً
ال در آن ثبت شــده بود دريافت میکردند و پس از
جمعآوری اطالعات موردنیاز بهصورت مقطعي در محل استقرار كارگروه ،تعداد
شمارگان خريد از هر ناشر را محاسبه میکردند.
پس از چند روز ابتدايي نمايشگاه و جمعآوری قسمتي از اطالعات موردنیاز،
گروهي از كارشناسان در محل دبيرخانه هیئت انتخاب و خريد كتاب مستقر
شدند و اطالعات همزمان وارد سيســتم برنامه خريد كتاب گرديد .ورود
اطالعات تا چند روز بعد از اتمام نمايشگاه ادامه داشت.
در مرحله بعد ،پس از پردازش دادهها ،عمليات صدور حواله خريد كتاب
شروع شد و بعدازآن اطالعات همراه با شماره حواله هر ناشر در سايت معاونت
امور فرهنگي بارگذاري شد .هر ناشر ضمن مراجعه به سايت مذكور و ثبت
شماره حواله خود ،تعداد كتاب درخواستي را به انبار مؤسسه نمايشگاههاي
فرهنگي تحويل ميداد و پسازآن مراحل پرداخت از طريق دفتر امور مالي
معاونت انجام شد.
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خالصه عملكرد اين كارگروه در جدول زير قابلمشاهده است:
گزارش كلي انتخاب و خريد كتاب از ناشران خصوصي در نمايشگاه سيويكم
تعداد نفر كارشناس بهکارگیری شده تعداد ناشر ارزیابیشده تعداد عنوان كتاب انتخابشده
10

1585

1206

شمارگان كتاب

جمع كل قيمت پشت جلد (به ريال)

68281

10/725/593/000

گزارش موضوعی انتخاب و خرید کتاب در نمایشگاه کتاب سیویکم
ردیف

موضوع

تعداد عنوان

شمارگان

جمع قیمت پشت جلد به ریال

1

ادبيات (آثار ادبي)

480

20,795

3,040,249,000

2

تاريخ و جغرافيا

70

2,467

538,550,000

3

دين

169

7,280

914,168,000

4

زبان

36

1,666

311,849,000

5

علوم اجتماعي

284

13,550

2,338,674,000

6

علوم خاص

33

1,293

250,835,000

7

علوم کاربردي

268

11,095

2,030,485,000

8

فلسفه و روانشناسي

139

6,599

733,799,000

9

کلیات

47

1,449

241,514,000

10

هنر

59

2,087

325,470,000

1,585

68,281

10,725,593,000

جمع کل

گزارش عناوین خریداریشده بر اساس تألیف  /ترجمه
تعداد عنوان

شمارگان

جمع قیمت پشت جلد به ریال

تألیف

1,207

51,746

7,773,967,000

ترجمه

378

16,535

2,951,626,000

جمع کل

1,585

68,281

10,725,593,000
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با توجه به ضرورت ایجاد بستری مناسب جهت انتقال اینترنت به
واحد  انفورماتیک
کمیتههای مربوط و توزیع مناسب آن ،طی دو جلسه کارشناسی با مهندسین
مدیر واحد :فرشید فرحخواه
حوزه فناوری اطالعات مصال و مکاتبه رسمی جهت استفاده از زیرساختهای
آغاز فعالیت واحد :دی 1396
بهمنظور بهروزرسانی لپتاپهای موجود در انبار جهت استفاده در موجود در فضای شبستان ،ساختمان تشریفات و زیرزمین شبستان؛ استفاده از
نمایشگاه ،ضمن حضور در انبار نسبت به تعمیر و بهروزرسانی نرمافزاری  130زیرساختهای شبکه موجود در مصال صورت پذیرفت که بهنوبه خود موجب
صرفهجویی در ساعت کار نیروی انسانی و خرید تجهیزات گردید.
دستگاه لپتاپ در اسفندماه سال  96اقدام گردید.
سایر اقدامات:

بهمنظور ارتقاء مودمهای موجود ،طی درخواست ارائهشده به شرکتهای
تشکیل سه جلسه در سطح کارشناسی با مهندسین بانک شهر و شرکت
مرتبط ،مودمهای وایمکس موجود با TDLTEتعویض گردید تا در نقاطی از مصال
که به لحاظ زیرساختی امکان پوشش اینترنت سراسری وجود ندارد ،استفاده گردد .آسان پرداخت جهت تعامل بیشتر در برگزاری نمایشگاه کتاب؛
یکسانسازی نمونه اثرانگشتهای موجود در دستگاههای ثبت تردد و
بهمنظور ثبت تردد کارکنان و کارگــران و جهت جلوگیری از بروز
استقرار دستگاه ثبت تردد در مصال جهت ثبت تردد کارکنان و کارگران از  5فروردین؛
هرگونه مشکل فنی در ثبت این امر مهم ،نسبت به بهروزرسانی نرمافزار 5
راهاندازی اینترنت کمیته پشتیبانی و خدمات نمایشگاهی از  15فروردین؛
دستگاه ثبت تردد اقدام شد.
برگزاری جلسه کارشناسی با مدیر نگهداری مخابرات منطقه  8جهت اجاره
بهمنظور ثبتنام ناشران و تطبیق خوداظهاری اعالمشده با اطالعات
خطوط تلفن موردنیاز بهمنظور برقراری خطوط تلفن کمیتههای اجرایی نمایشگاه؛
موجود در خانه کتاب ،اقدام به راهاندازی وبسرویس فیمابین دیتابیس خانه
استفاده از فیبر نوری بهمنظور جلوگیری از افت سرعت اینترنت؛
کتاب با سایت  tibfگردید.
تنظیم  23دستگاه مودم و  Access Pointبرای ایجاد شبکه . wifi
طی بررسیهای بهعملآمده و مذاکرات حضوری و تلفنی با شرکتهای
 ispمعتبر و امکانسنجی شرکت شاتل از فضای مصال ،قرارداد سرویس
اینترنت با پهنای باند  80mbsو حجم نامحدود منعقد گردید.
بهمنظور توزیع مناسب اینترنت موجود بر مبنای سطحبندی کاربران (مدیران،
کارشناسان ،خبرنگاران ،مستندسازان ،طراحان) نسبت به ارائه سرویس kerio
 controlاقدام گردید .همچنین ضمن تعریف بیش از  200کاربر در سطوح
مختلف یاد شده تا پایان نمایشگاه  1.5ترابیت حجم اینترنت استفاده گردید.
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فعالیتهای نظارتی

شورای نظارت و ارزیابی

با توجه به اهمیت نظارت و ارزیابی در فرآیند برگزاری نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران ،هدف از تشکیل اين شورا ،تنظیم اصول ،سیاستها ،خطمشیها
و برنامههای کلی حاکم بر امور نظارت و ارزیابی ،بررسی و رصد وضعيت
موجود و نقاط قوت و ضعف نمایشگاه جهت افزايش و ارتقاء كمي و كيفي
فعالیتها و تحقق اهداف عالیه نمایشگاه است.
پيشينۀ نظارت آثار ارائهشده در نمايشگاه كتاب تهران با پيشينۀ برگزاري
این نمايشگاه برابري مي كند .اين سابقه ،بيانگر اهميت و نقش نظارت و
ارزشيابي آثار مكتوب و ديجيتال و ديگر اقالم فرهنگي ارائه شده است .نظارت
بر نحوة ارائه آثار ناشران داخلی در نمايشگاه عليرغم فرازوفرودهایی كه در
طول سی دوره گذشته داشته ،همواره موردتوجه مسئولين نمايشگاه بوده است.
بر این اساس ،شورای نظارت و ارزیابی نمایشگاه ،عالوه بر نظارت عالیه
بر محتوا و رسیدگی به تخلفات احتمالی ،نسبت به ا ِعمال نظارت بر عملکرد
کمیتهها و بخشهای اجرایی مختلف نمایشگاه و ارزیابی ایشان با توجه به
محورهای زیر اقدام مینماید:
اجراي شرح وظایف هر کمیته و مجموعه مصوبات شوراي برنامهریزی
و کمیسیون معامالت؛
جمعآوری گزارشها ،اطالعات و آمار موردنیاز از کمیتهها و بخشهای
مختلف نمایشگاه؛
تجزیهوتحلیل اطالعات و ارائه گزارش به رئیس نمایشگاه؛
تشکيل کارگروههاي تخصصي با شــرح وظایف معین بهمنظور
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کارآمد کردن برنامههای نظارت و ارزیابی؛
نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای سیاستگذاری.
ی نمایشگاه ،شامل ارکان زیر است:
ت و ارزياب 
شورای نظار 

کارگروه نظارت بر ناشران داخلی؛
کارگروه نظارت بر فعالیتهای فرهنگی و جنبی؛
کارگروه نظارت بر ناشران بینالملل؛
کارگروه نظارت بر امور مالی و اجرایی؛
*یادآور میشود هیئت رسیدگی به تخلفات ،بهعنوان نهاد مستقل نظارتی،
مستقیم ًا زیر نظر رئیس نمایشگاه فعالیت میکند.
همچنین دبیرخانه شورا موظف است نسبت به راهاندازی سامانه رسیدگی به
شکایات و اعالمات (مقرون به دلیل) مربوط به نمایشگاه و اطالعرسانی مناسب
به مخاطبین اقدام نماید .شکایات و اعالمات باید مدلل و مستند باشد و در صورت
عدم ذکر دقیق مرجع مورد شکایت ،رسیدگی به آن امکانپذیر نخواهد بود.
اعالمات میتواند در هر یک از حوزههای زیر باشد:

نارساییها ،مشكالت ،دغدغهها و انتظارات قانونی مردم؛
نحوۀ پاسخگویی و برخورد قسمتهای اداری و اجرایی به مخاطبان
و اربابرجوع؛

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

تضییع منابع ملی ازجمله اموال عمومی و دولتی؛
وقوع تخلف و یا گزارش فساد و سوءجریان اداری ،مالی و اقتصادی.
 .22-1کارگروه نظارت بر ناشران داخلی
رئیس کارگروه :محمدجواد مرادینیا

معاون کارگروه :احمد کمالینژاد
آغاز فعالیت کارگروه :اسفند 1396

کارگروه نظارت بر ناشران داخلی ،بر اساس آئيننامه مصوب ،قبل از برپايي
نمايشگاه فعاليت خود را شروع میکند که تا پايان مدت فعالیت نمايشگاه نيز ادامه
مي  يابد .اين کارگروه بر اساس وظايف ذاتي و شرح وظايف ابالغي با استفاده از
كارشناسان مجرب ،بخشهای ناشران عمومی ،دانشگاهی ،کمکآموزشی و
کودک و نوجوان را بهدقت مورد ارزيابي قرار ميدهد.
در این بخش با كنترل سوابق موجود در "دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی"
معاونت امور فرهنگي ،نسبت به غربالگری آثار فاقد مجوز و احياناً معارض با مباني
ديني و اخالقي و  ...اقدام و همهروزه گزارش اقدامات انجامشده براي مسئولين
مربوط آماده و ارسال میشود.
 :1وظایف عمومی

نظارت و ارزیابی محتوایی آثار ارائهشده از سوی ناشران داخلی
و رسانههای دیجیتال در نمایشگاه به لحاظ انطباق بر ضوابط عمومی
نشر و مقررات نمایشگاه؛
ابالغ گزارشهای نظارتی به کمیته ناشران داخلی؛
نظارت بر حسن اجرای آرای صادره از هیئت رسیدگی به تخلفات

در حوزه ناشران داخلی؛
بررسی شکایات و گزارشهای واصله از کمیته ناشران داخلی و سایر
مراجع نظارتی برای ارسال به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات نمایشگاه؛
عضویت در هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه برای طرح موارد
مربوط به بخش ناشران داخلی؛
حضور در کارگروه انتخاب غرفههای برتر در بخش نشر داخلی
و نظارت بر عملکرد آن؛
حضور بهعنوان نماینده معاونت امور فرهنگی در تعامل با دستگاههای
نظارتی در خصوص بخش نشر داخلی.
 :2نظارت و ارزیابی محتوایی:
کارگروه نظارتی ناشران داخلی ،متشکل از  4گروه کارشناسی و نظارتی و
یک هیئتعلمی است که پس از بازدید میدانی و ارزیابی کتب و تأیید مراتب
در گروه نظارتی ،گزارش مربوط به هیئتعلمی ارجاع و در صورت تأیید مورد
اقدام قرار خواهد گرفت.
 :3نظارت و ارزیابی شکلی:
با توجه به ضوابط و مقررات مندرج در ضوابط ثبتنام ناشران داخلی ،ضمن اعمال
نظارت بر رعایت مقررات ابالغشده و پس از تذکر شفاهی و کتبی و اخذ توضیح از
متصدی مربوط ،نسبت به تنظیم و ارائه گزارش به رئیس کارگروه اقدام میشود .در
صورت احراز و تأیید وقوع تخلف توسط رئیس کارگروه ،گزارش ظرف همان روز
عنوان دبیر شورا جهت طرح در هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران ارسال میشود.
 :4نظارت بر عملکرد اجرایی کمیته ناشران داخلی
نظارت بر نحوه عملکرد اجرایی کمیته ناشران داخلی و تشکلهای
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مجری زیرمجموعه؛
نظارت بر شیوۀ اطالعرسانی کمیته ناشران داخلی؛
برگزاری جلسات هماهنگی با کمیته ناشران داخلی؛
نظارت بر روند ثبتنام و ارائه مدارک شرکتکنندگان در چهارچوب
ساز وکار تعیینشده؛
نظارت بر طراحی و اجرای نقشه سالنها و جانمایی و تخصیص
غرفه به متقاضیان و تأیید نهایی آن؛
عملکرد کارگروه نظارت بر نشر داخلی در نمایشگاه سیویکم
کارگروه نظارت بر نشر داخلی در سیویکمین سال برگزاری نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران ،وظایف مشخصی همچون نظارت و ارزیابی محتوایی،
نظارت و ارزیابی شکلی و نظارت بر عملکرد اجرایی کمیته ناشران داخلی را
بر عهده داشت که در اجرای آن اقدامات زیر صورت گرفت:
 .1نوزده نفر از کارشناسان متشکل از  4گروه کارشناسی در بخشهای
عمومی ،کودک و نوجوان ،دانشگاهی و کمکآموزشی؛ بر فعالیتهای ناشران
نظارت مستقیم داشتند .این کارشناسان نظارتی ،با استقرار در بخشهای
مختلف نمایشگاه توانستند  823تخلف اعم از واگذاری غرفه به غیر ،ارائه و
فروش کتابهای سایر ناشران ،فروش کتب فاقد مجوز و ...را در کاربرگهای
خود ثبت و به هیئت رسیدگی به تخلفات ارائه دهند.
 .2تخلفات بخشها به تفکیک به شرح زیر بوده  است:
الف .بخش دانشگاهی 363 :گزارش؛
ب .بخش کودک و نوجوان 150 :گزارش؛
ج .بخش عمومی 188 :گزارش؛
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د .بخش آموزشی 122 :گزارش.
 .3دوازده نفر کارشناس مسئول نظارت محتوایی نمایشگاه بودند .این
کارشناسان با بررسی روزانه و مشاهدات حضوری ،یا بر اساس گزارشهای
رسیده به کارگروه و نیز مشاهدات ناظرین و دبیران علمی از سطح نمایشگاه و
جمعآوری و بررسی محتوایی آنها در کارگروه ،طی ده روز برپایی نمایشگاه
تعداد  125عنوان کتاب را بررسی کردند.
 .4سه نفر دبیر علمی ،وظیفه بررسی محتوایی  125عنوان کتاب را بر
عهده داشتند .از این تعداد کتاب 47 ،عنوان به دلیل مغایرت با ضوابط نشر
غیرقابلچاپ و توزیع در نمایشگاه و  78عنوان کتاب بالمانع اعالم شد.
 .5تطبیق موارد با سوابق موجود در "دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی"
معاونت امور فرهنگي و غربالگری آثــار فاقد مجوز ،یکی دیگر از اقدامات
کارگروه نظارت بر ناشران داخلی بود.
در این بخش ،یکی از همکاران با استقرار در محل دفتر توسعه کتاب و
کتابخوانی در وزارتخانه ،سوابق را در اختیار مدیر هماهنگی قرار میداد
و مدیر هماهنگی همهروزه گزارش اقدامات انجامشده را براي مسئولين
مربوط آماده میکرد.
 .6تنظیم گزارش روزانه و ارسال آن برای ریاست محترم نمایشگاه و...
از دیگر برنامههای کاری این کارگروه بود.
 .7در طول ده روز برگزاری نمایشگاه 7 ،جلسه رسیدگی به تخلفات برگزار
شد که در همه آنها نماینده این کارگروه حضور فعال داشت .در این جلسات
از مجموع  391کاربرگ 201 ،مورد مطرح و تصمیمگیری شد.
 .8حضور در جلســات کارگروه بازنگری ضوابط و مقررات نمایشگاه،

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

بررسی و ارزیابی برنامهها و فعالیتهای نمایشــگاه ،انتخاب غرفه برتر،
جلسات تعامل و همکاری با دستگاهها و ســازمانهای ذیربط ،از دیگر
فعالیتهای این کارگروه بود.
 .9پاسخگویی به ابهامات ،شکایات ناشران و بازدیدکنندگان نمایشگاه از
دیگر برنامههای کاری این کارگروه بوده است .در ده روز برگزاری نمایشگاه
کتاب 49 ،نفر با رئیس کارگروه دیدار کردند.

 .10در این کارگروه سه نفر مسئولیت دبیرخانه را به عهده داشتند ،تایپ
نامهها و گزارشهای روزانه ،ثبت و ضبط کلیه مکاتبات و بایگانی منظم
اسناد کارگروه ،از اهم وظایف ایشان بود.
 .11گفتنی اســت گزارش تفصیلی کارگروه نظارت بر ناشران داخلی
بهصورت روزانه تنظیم و در اختیار رئیس نمایشــگاه قرار گرفت .چکیدة
گزارشهای مزبور نیز در قالب جدول زیر تقدیم میگردد:

جمع بندی گزارش آماری کارگروه نظارت بر ناشران داخلی
سالن

ناشران
عمومي

ناشران
دانشگاهي

ناشران
آموزشي

ناشران كودك و
نوجوان

جمع کل

ارائه و فروش كتابهاي ساير ناشران

83

82

11

3

179

ارائه كتب فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

3
21

ارائه كتب غيرمرتبط با موضوع سالن
ارائه كتب بدون شناسنامه
مخدوش بودن قیمت پشت جلد یا فروش باالتر از قمیت

9

نقدكردن بنكارت الكترونيكي بدون فروش كتاب

1

عدم رعايت تذكرات قانوني از سوي مسئولين و ناظران كميته ناشران داخلي

4

3

57

5

28

111

1

11

4

16

12

1

22
1

2

3

ارائه كتب افست برخالف مفاد بند  8ـ 2؛ ضوابط و مقررات حضور در نمايشگاه

30

13

عدم ارائه حداقل و حداکثر تخفیف در نظر گرفتهشده در نمایشگاه

13

1

14

7

13

29

اجراي فعاليت جنبي بدون هماهنگي با كميته ناشران داخلي (طبق دستورالعمل فعاليتهاي جنبي)

2

5

7

پیشثبتنام یا ثبتنام هرگونه دوره و کالس آموزشی و مشاوره

9

عدم رعايت دستورالعملهاي ابالغي از سوي مديريت بخش و ستاد برگزاري نمايشگاه

9
1

44

3

18

2

23

واگذاري غرفه به غير

4

2

2

4

12

فروش كاالي غير كتاب

6

11

8

34

59

عرضه کتابهای منتشرشده قبل از سال 91

45

132

27

56

260

عدم استفاده از دستگاه کارتخوان

6

6

17

29

جمع کل

188

363

149

818

199
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 .22-2کارگروه نظارت بر نشر بینالملل

مدیر کارگروه :علی فریدونی

معاون کارگروه :ایوب دهقانکار
آغاز فعالیت ستاد :نیمه بهمن 1396

به دلیل بینالمللی بودن نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و حضور ناشران
دیگر کشورها ،ارزیابی و نظارت بر کتابهای عرضه شده توسط ایشان،
امری ضروری است .کارگروه نظارت و ارزیابی محتوایی ناشران خارجی و
بخش بینالملل ،مسئولیت نظارت بر محتوای این بخش را به عهده دارد.
این کارگروه با بهرهگیری از نخبگان و متخصصان حوزههای مختلف،
تالش میکند از آسیبهای احتمالی ناشی از عرضه کتابهای مسئلهدار
جلوگیری کند .گزارش حاضر بر اساس اهداف و سیاستهای نمایشگاه
کتاب و تجربیات ارزیابان بخش بینالملل تهیهشده که نتیجۀ آن ،استخراج
و تدوین مالکهای ارزیابی و ســپس شناسایی و جمعآوری  382عنوان
کتاب در سیویکمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بوده است.
 :1وظایف عمومی

نظارت و ارزیابی محتوایی آثار ارائهشده از سوی ناشران خارجی
در نمایشگاه به لحاظ انطباق با ضوابط و مقررات نمایشگاه؛
بررسی شکایات و گزارشهای واصله از کمیته ناشران خارجی
و سایر مراجع نظارتی؛
تنظیم گزارش نظارتی برای طرح در هیئت رسیدگی به تخلفات
ناشران از طریق دبیرخانه شورا (در صورت لزوم)؛
عضویت در هیئت رسیدگی به تخلفات و شکایات نمایشگاه
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جهت طرح موارد مربوط به بخش ناشران خارجی؛
حضور در کارگروه انتخاب غرفههای برتر در بخش نشر بینالملل
و نظارت بر عملکرد آن؛
حضور بهعنوان نماینده معاونت امور فرهنگی در تعامل با دستگاههای
نظارتی در خصوص بخش ناشران خارجی؛
ابالغ گزارشهای نظارتی برای اقدام به کمیتههای ناشــران
خارجی و امور بینالملل؛
نظارت بر حسن اجرای آرای صادره از هیئت بدوی رسیدگی به
تخلفات در حوزۀ ناشران خارجی؛
نظارت بر فرآیند ترخیص و امور گمرکی از طریق ناظر کارگروه
بر تمامی مراحل امور گمرکی؛
نظارت بر دعوت از میهمانهای داخلی و خارجی و فعالیتهای
تدارک دیده شده برای آنها.
 :2نظارت بر عملکرد اجرایی کمیته ناشران خارجی

نظارت بر شیوه اطالعرسانی کمیته ناشران خارجی؛
برگزاری جلسات هماهنگی با کمیته ناشران خارجی؛
نظارت بر روند ثبتنام و مدارک شرکتکنندگان در چهارچوب
سازوکار تعیینشده؛
نظارت بر طراحی و اجرای نقشه سالنها و جانمایی و تخصیص
غرفه به متقاضیان و تأیید نهایی آن.
 :3نظارت محتوایی

همکاری در تدوین دستورالعملها و ضوابط مربوط به کمیته

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نظارت بر جانمایی و تخصیص غرفه به ناشران بخش خارجی؛
نظارت بر امور ترخیص محمولههای گمرکی؛
عضویت در هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران؛
عضویت در کارگروه انتخاب غرفه برتر بخش خارجی؛
نظارت برنشستهای سرای اهلقلم کمیته امور بینالملل؛
هماهنگی صدور روادید برای شرکتکنندگان و میهمانان خارجی.

ناشران خارجی و ترجمه آنها و نظارت بر حسن اجرای آن؛
نظارت برنشستهای بخش جنبی و سرای اهلقلم بخش بینالملل؛
آسیبشناسی و بررسی نقاط ضعف و قوت بخش نشر بینالملل؛
نظارت محتوایی بر کتب عرضهشده در بخش نشر بینالملل؛
تشکیل گروه ارزیابی محتوایی کتب خارجی عرضهشده در بخش
ناشران خارجی با تأیید رئیس نمایشگاه؛
معرفی نماینده ناظر معاونت امور فرهنگی برای ارزیابی محتوایی
ترخیص کتب از گمرک.
 :4نظارت بر عملکرد کمیته امور بینالملل

نظارت بر عملکرد بخش میهمان؛
نظارت بر عملکرد بخش بازار جهانی؛
نظارت بر بخش ملل و کشورها.
فعالیتهای کارگروه نظارتی
فعالیتهای نظارتی کارگروه نظارت بر کمیته ناشران خارجی و بینالملل در
سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران مشتمل بر موارد ذیل بوده است:
الف) نظارت محتوایی

نظارت بر محتوای کتب خارجی حاضر در بخش ناشران خارجی
و بینالملل.
ب) نظارت اجرایی

نظارت بر متن و ترجمه جزوه مقررات بخش خارجی نمایشگاه؛
نظارت بر ثبتنام ناشران خارجی؛

الف) نظارت محتوایی
تیم ارزیابی محتوایی کتب ناشــران خارجی ،متشکل از  18کارشناس
متخصص در حوزههای کتب عربی و التین ،بر اساس شیوهنامه ارزیابی کتب
خارجی مصوب شورای سیاستگذاری نمایشگاه ،از تاریخ  5اردیبهشت یعنی
نخستین روز ورود کتابهای خارجی به انبار گمرک نمایشگاه ،با حضور در
این انبار ،فعالیت خود را شروع کرد و تا پایان نمایشگاه هم در محل انبار و
هم در غرفههای ناشران خارجی برای شناسایی ،مطالعه و جمعآوری کتب
مشکلدار اقدام نمود.
الزم به ذکر اســت گروه ارزیابی کتب خارجی ،از همان ابتدای ثبتنام
ناشران خارجی با دریافت فهرست کتب آنها اقدامات خود را شروع کرده
بود که درنتیجه ،بخشــی از کتابها پیش از ورود به نمایشگاه به اطالع
شرکتکنندگان رسید.
معیارهای ارزیابی

بهطورکلی معیارها و شاخصهای ارزیابی کتب خارجی ،بر مبنای دستورالعمل
اجرایی ارزیابی محتوایی کتب خارجی که از سوی شورای سیاستگذاری
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نمایشگاه کتاب تهران ابالغشده ،صورت میگیرد.
بر این اساس ،عرضه کتابهای حاوی موضوعات ذیل مجاز نیست:
آثاری که حاوی مطالب یا تصاویر مستهجن و غیراخالقی و مغایر با
ارزشهای اسالمی باشد؛
آثاری که دربرگیرندۀ مطالب یا تصویری باشد که امنیت ملی و تمامیت
ارضی جمهوری اسالمی ایران را مورد تعرض قرار داده باشد؛
آثاری که حاوی مطالب تفرقهانگیز ،فتنهانگیز و یا توهین به ادیان
توحیدی و اقوام مختلف باشد؛
کتبی که مروج عقاید انحرافی ،فرقهگرایی ،نژادپرستی ،عرفانهای
نوظهور و یا تبشیر ادیان یا مذاهب دیگر باشد.
با در نظرگرفتن سرفصلهای چهارگانه فوق و بهمنظور تشریح کیفیت
ارزیابی کتب خارجی ،عناوین جزئی موضوعات موردتوجه ارزیابان در زمینه
شناسایی و جمعآوری آثار غیرمجاز ،عبارت است از:
آثاری با محتوای خرافات ،سحر ،جفر ،طلسمات ،اوراد و اذکار( .برخی
ادوات خرافی)؛
آثاری که عنوان کتاب ضاله بر آنها صدق میکند مانند کتاب آیات
شیطانی؛
آثار نویسندگان مغرض و معاند با دین ،مذهب و کشور مانند کتاب
سلمان رشدی؛
آثار و موضوعات متعارض با منافع ،تمامیت ارضی و عزت ملی مانند
درج نقشههایی متناسب با رویکرد ضد حاکمیت ایرانی؛
محتوا و تصاویر مستهجن؛
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آثار مروج عقاید و نمادهای فرقههای نوظهور انحرافی مانند شیطانپرستان،
اشو ،یوگا و عرفانهای کاذب؛
آثار با محتوای ضد مذهبی ،تکفیری و شبهه افکن؛
آثار مراکز و مؤسسات ضددینی و ضدمذهبی شناختهشده؛
آثار با محتوای اختالفبرانگیز و توهین به مقدسات ادیان و مذاهب؛
آثار با محتوای تفرقهافکن قومی و نــژادی و جداییطلبانه مانند
پانعربیسم ،پانترکیسم ،پانکردیسم؛
آثار ترویجی و تبلیغی عقاید باطل فرقههای مختلف (در این بخش
تأکید بر روی ترویج است و انتشار کتبی که تنها به معرفی این فرقهها پرداختند
بالمانع است) مانند بهاییت و بابیت؛
آثاری که با سیاســتها و راهبردهای نظام در تعارض است و یا به
توهین و افترا علیه نظام جمهوری اسالمی پرداختهاند؛
آثار ترویجی مربوط به جریانات محارب.
مراحل ارزیابی

مرحله اول ،فرآیند ارزیابی قبل از شروع نمایشگاه؛ کمیته ناشران خارجی از
پس از ثبتنام ناشران خارجی ،لیست کامل کتب متقاضیان حضور در نمایشگاه
را به کارگروه نظارت و ارزیابی ناشران خارجی ارائه مینماید.
در ابتدا ،فهرست کتابهایی که بر اساس عناوین آن و اطالعات لیست کتابها
بهعنوان کتب غیرقابل عرضه در نمایشگاه قابلتشخیص باشند ،استخراج و
پس از بازبینی و اطمینان از عدم سالمت محتوایی ،کتباً به کمیته ناشران خارجی
منعکس میشود.
درصورتیکه برخی از عناوین محل تأمل باشد و نیاز به بررسی بیشتر وجود
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داشته باشد ،مراتب توسط کارگروه نظارت و ارزیابی ناشران خارجی و بخش
بینالملل جهت مالحظه نسخه فیزیکی کتاب اعالم و از متقاضی درخواست
میشود که در ابتدای نمایشــگاه و پس از بازنمودن بستهبندی کتابها با
تحویل نمونه کتاب به بخش ارزیابی ،زمینه بررسی دقیقتر آن را فراهم آورد.
مرحله دوم ،گمرک نمایشگاه :ارزیابان کارگروه نظارت و ارزیابی خارجی
با حضور در انبار گمرک مستقر در نمایشگاه ،به بررسی محمولههای واصله
میپردازند .در صورت مشاهده عناوینی که در لیست اعالم شرکتکننده
موجود نباشد و یا مالحظه عناوینی که محتوای آن نامطلوب باشد ،آنها را از
محمولهها خارج کرده و جمعآوری مینمایند.
مرحله سوم ،در سالنها :با توجه به اینکه ناشران میتوانند در طول ایام

نمایشگاه ،نسبت به وارد نمودن کتابهای خود از فروشگاههای داخل شهر
اقدام نمایند و با در نظرگرفتن اینکه عم ً
ال امکان ارزیابی بیش از  150هزار
عنوان کتاب خارجی در انبار وجود ندارد؛ بازدید روزانه از غرفهها و جمعآوری
کتابهای احتمالی ،از دیگر وظایف تیم ارزیابی کتب خارجی است.
خاطرنشان میسازد در هریک از دو مرحله دوم و سوم ،پس از بررسی دقیقتر
کتابها ،در صورت بیاشکال شناخته شدن کتابها ،به ناشر عودت داده میشود
که در نمایشگاه سیویکم تعداد کتابهای عودت دادهشده  14عنوان بود.
ب) نظارت اجرایی
با توجه به تجربه انجام امور نظارتی بخش ناشران خارجی و بینالملل در
دورههای قبلی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و نظر به آسیبشناسیهای
تعداد

رديف

آثار جمعآوریشده به تفکیک موضوع

1

كل كتابهاي ضبطشده

2

تصاویر مستهجن و نامناسب

 262عنوان

3

موضوعات اعتقادی/مذهبی

 43عنوان

4

موضوعات سیاسی

 46عنوان

5

مسائل مرتبط با حقوق بشر در ایران

 4عنوان

6

کتب حاوی عنوان جعلی خلیج عربی

 18عنوان

7

محتوای غیراخالقی (متن)

 3عنوان

8

مسائل قومیتی و تفرقهانگیز

 1عنوان

9

متفرقه (ژانر وحشت ،کاریکاتور و )...

 5عنوان

10

مجموع كل كتابهاي جمعآوریشده از انبار گمرك يا غرفه ها

 382عنوان

11

تعداد ناشران التین (واردکننده کتب جمعآوریشده)

 18ناشر

12

تعداد ناشران عربی (واردکننده کتب جمعآوریشده)

 25ناشر

کتب التين 298 :عنوان
کتب عربي 84 :عنوان
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صورت گرفته و بهمنظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات اجرایی کمیته ناشران
خارجی و کمیته بینالملل ،فعالیتهای ذیل توسط کارگروه نظارت بر ناشران
خارجی صورت پذیرفت:
تدوین مقررات و دستورالعملها

در این دوره از نمایشگاه طی حضور در جلسات "کارگروه بررسی و تدوین
مقررات" ضوابط ثبتنام ،شیوهنامه ارزیابی کتب خارجی ،شیوهنامه نظارت
و ارزیابی بخش بینالملل (از مجموعه شیوهنامه نظارت و ارزیابی نمایشگاه)
و شیوهنامه غرفه برتر و دستورالعمل ارائه خدمات گمرکی به ناشران خارجی
بهدقت مورد بازبینی و اصالح قرار گرفت.
نظارت بر ثبتنام شرکتکنندگان

از اصحاب فرهنگ کشورهای خارجی در قالب ناشر ،نویسنده ،تصویرگر،
مترجم و  ...از  17کشور جهان ازجمله چین ،آلمان ،کره جنوبی ،روسیه ،هند،
اردن ،صربستان ،تونس ،اسپانیا ،ایتالیا و  ...بود.
از  68فقره درخواست دریافت شده ،با هماهنگیهای بهعملآمده از سوی اداره
کل مجامع و فعالیتهای فرهنگی با وزارت امور خارجه و پس از انجام مراحل
و تشریفات خاص قانونی از سوی آن وزارتخانه ،برای کلیه موارد درخواستی
روادید سفر به کشور صادر گردید و متقاضیان موفق به حضور در نمایشگاه شدند.
 .22-3کارگروه نظارت بر امور اجرایی و مالی
رئیس کارگروه :محمد خلج

کارگروه نظارت ،فهرست متقاضیانی که در مرحله ثبتنام اولیه قرار داشتند
را بررسی کرد و حسب تجارب سال گذشته ،تأییدیه ثبتنام قطعی یا مشروط
کلیه شرکتکنندگان را اعالم نمود.
نظارت بر جانمایی غرفه شرکتکنندگان

معاون کارگروه :احد جلیلی
آغاز فعالیت کارگروه :نیمه بهمن 1396

اهم اقدامات انجام شده:
 .1نظارت مالی

کارگروه نظارت ،گزارش کمیته ناشران خارجی در مورد شیوه تقسیم غرفهها
و جانمایی ناشران را بررسی و تأیید نمود.

اعمال نظارت بر روند کاهش هزینههای برگزاری نمایشگاه و نحوۀ
استفاده بهینه از امکانات موجود؛
نظارت مالی بر نحوه اجرای توافقنامههای معاونت امور فرهنگی با
تشکلهای صنفی نشر و مجریان مربوط و نظارت بر حسن اجرای مفاد
قراردادهای منعقده و پیگیری و هماهنگی اجرای بهموقع آنها؛

گمرکات کشور است.

حضور در جلسات کمیسیون معامالت نمایشگاه؛
نظارت بر اجرای آییننامههای مالی و معامالتی و رعایت ضوابط،
دستورالعملها و شیوهنامههای مربوط به کمیته مالی؛

نظارت بر امور اجرایی گمرکی

ازجمله اقدامات این کارگروه ،نظارت بر شیوۀ ترخیص محمولههای گمرکی
از ورود اولین محموله به کشور تا خروج و ترخیص آخرین محموله کتاب از
هماهنگی روادید میهمانان خارجی (دیپلماسی فرهنگی)

سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،میزبان قریب به هفتاد نفر
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نظارت بر خدمات مربوط به توزیع بن الکترونیکی نمایشگاه؛
نظارت بر صورتوضعیتهای مالی و نظارت بر تهیه بهموقع صورتهای
مالی و انجام امور مربوط به تسویه مطالبات مالی؛
ارائه نظریات و پیشنهادهای اصالحی به مسئوالن مربوط در خصوص
نظامها و سیستمهای مالی مورداجرا جهت رفع مشکالت احتمالی و تسهیل
در بهبود امور؛
 .2نظارت اجرایی

نظارت بر عملکرد و رعایت ضوابط و مقررات مربوط به کمیتههای
اجرایی -رفاهی ،تبلیغات و بازرگانی ،مالی و پشتیبانی؛
نظارت بر نحوه برقراری ارتباط با ســازمانها و نهادهای دولتی و
غیردولتی برای جذب مشارکت؛
بررسی نارساییها و ناهماهنگیهای مشهود در امور اجرایی و مالی
و گزارش نتایج حاصله به ریاست نمایشگاه؛
نظارت بر نحوه انتخاب و ارزیابی عملکرد عوامل اجرائی پروژهها
شامل مجریان و پیمانكاران؛
نظارت بر فراهم نمودن امکانات و تجهیزات موردنیاز کمیتهها و
بخشهای مختلف.
نظارت بر کمیته مالی:
با توجه به اینکه بر اساس دستورالعملهای مالی و عملیاتی نمایشگاه ،مقرر
بود تمامی فعالیتهای نمایشگاه ابتدا در کمیسیون معامالت تصویب و سپس
اجرا شود و پایه و اساس اصلی نظارت این کارگروه مصوبات مذکور بود ،پس از
دریافت مصوبات از کمیته مالی و بر اساس مفاد استخراجشده از مجموع مصوبات،

نسبت به تطبیق آنها با فعالیتهای در حال اجرا و تأیید فرمهای مالی اقدام شد.
تا شروع نمایشگاه 44 ،مصوبه و  4قرارداد و پسازآن  54مصوبه و  5قرارداد در
اختیار کارگروه قرار داده شد و کارگروه بر اساس اسناد دریافتی نسبت به نظارت
بر فعالیتهای مصوب اقدام نمود.
الزم به ذکر است عالوه بر نظارت بر اجرای فعالیتها طبق مصوبات ،کارگروه
نسبت به نظارت بر اجرای بخشی از فعالیتها که مصوبه کمیسیون معامالت
نداشت و انجام مکاتبات و پیگیریهای الزم جهت تصویب فعالیتهای مذکور
نیز اقدام نمود.
ت کمیتههای تحت نظارت ،بر اساس گزارشهای
عالوه بر نظارت اجرایی بر فعالی 
ارائهشده و نظارت ناظران کارگروه ،نسبت به اعمال نظارت مالی و بررسی فاکتورها،
صورتحسابها ،قراردادها و تأیید پرداخت مبالغ به مجریان و پیمانکاران مربوط،
بررسی فاکتورهای هزینهشده از طریق تنخواه و تأیید مبالغ تنخواه و  ...کمیتههای
تحت نظارت اقدام نمود.
نظارت بر کمیته اجرایی و رفاهی:
ناظران کارگروه بهصورت روزانه نسبت به رصد فعالیتهای بخشهای مختلف
اجرایی -رفاهی اقدام و اشکاالت و نواقص موجود ،طی گزارشهای مستند به
صورت روزانه برای مدیران مربوط ارسال میشد.
فعالیتهای مورد نظارت کارگروه در این بخش ،به شرح ذیل بود:
 .1نظارت بر وضعیت برق نمایشگاه و ارائه گزارش روزانه؛
 .2نظارت بر وضعیت نظافت محوطه ،سالنها ،نمازخانهها ،سرویسهای
بهداشتی و  ...؛
 .3نظارت بر غرفهبندیها ،سازههای محیطی و ( ...جانمایی ،نصب ،متراژ و )...؛
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 .4نظارت بر خریداری ،نصب و متراژ موکت خریداری و استفادهشده؛
 .5نظارت بر عملکرد مخابرات نمایشگاه؛
 .6نظارت بر وضعیت اینترنت نمایشگاه.
نظارت بر کمیته تبلیغات و بازرگانی:
ناظران کارگروه بهصورت روزانه نســبت به رصــد فعالیتهای مختلف
در زمینه تبلیغات و غرفههای مواد غذایی اقدام و اشــکاالت و نواقص موجود
طی گزارش مســتند به صورت روزانه به مدیران مربوط ارســال میشــد.
فعالیتهای نظارتی این کارگروه در بخش به شرح ذیل بود:
 .1تطبیق جانمایی غرفههای مواد غذایی و تبلیغات با نقشه نهایی جانمایی؛
 .2بررسی وضعیت غرفههای مواد غذایی (رعایت موازین بهداشتی ،قیمت
مواد غذایی و )...؛
 .3بررسی وضعیت استرابردها و سازههای تبلیغاتی و ...؛
 .4بررسی قراردادهای تبلیغاتی و مواد غذایی.
نظارت بر کمیته پشتیبانی:
ناظران کارگروه بهصورت روزانه نسبت به رصد فعالیتهای مختلف کمیته
پشتیبانی اقدام مینمودند و اشکاالت و نواقص موجود طی گزارش مستند ،روزانه
به مدیران محترم ارسال میشد.
فعالیتهای نظارتی این کارگروه در این بخش به شرح ذیل بود:
 .1نظارت بر رستوران کارکنان (بهداشت ،محیط و )...؛
 .2نظرسنجی روزانه از مراجعهکنندگان به رستوران و اعالم نتایج بهصورت آماری؛
 .3نظارت بر تهیه ملزومات و وسایل کمیته (از طریق بررسی اسناد و فاکتورهای
ارائهشده).
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 .22-4کارگروه نظارت بر فعالیتهای فرهنگی و جنبی
رئیس کارگروه :محسن عموشاهی
معاون کارگروه :مهدی شاکری
آغاز فعالیت کارگروه :نیمه اسفند 1396

اين کارگروه بر اساس وظايف ذاتي و شرح وظايف ابالغي در حوزه فعالیتهای
فرهنگی و جنبی با استفاده از ترکیبی از کارشناسان باتجربه ،جوان و متخصص
در حوزههای مختلف فرهنگی ،در بخشهای زیر فعالیت و اعمال نظارت کرد:
نظارت بر نحوه اجرا و کیفیت فعالیتهای اختصاصی بخش نشستهای
فرهنگی زیرمجموعه کمیته علمی-فرهنگی؛
نظارت بر نحوه اجرا و کیفیت فعالیتهای فرهنگی و جنبی (ازجمله
فعالیتهای نمایشی زیرمجموعه کمیته علمی -فرهنگی و رادیو آوا زیرمجموعه
کمیته اطالعرسانی)؛
نظارت بر عملکرد کمیته اطالعرسانی (مجموعه فعالیتهای اطالعرسانی
در جایگاهها ،نیروی انسانی و وبکیوسکهای اطالعرسانی)؛
نظارت بر نحوه اجرا و کیفیت فعالیتهای کمیته روابط عمومی (چاپ
تمبر و پوستر نمایشگاه ،نظرسنجی و جمعیتشماری و تلفن گویا ،سایت
و فضای مجازی ،عکاسی و فیلمبرداری و مستندسازی ،برنامه رادیویی و
پخش زنده تلویزیونی و چاپ و نصب بنر)؛
نظارت بر نحوه اجرا و کیفیت فعالیتهای بخش ستاد خبری (نشریه،
نشست خبری و تهیه اخبار نمایشگاه)؛
نظارت بر فعالیتهای کمیت ه حراست؛
نظارت بر فعالیتهای کمیت ه تشریفات .
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نسبت به تنظیم و ارائه گزارش به رئیس کارگروه نظارتی اقدام میشد .در صورت
 .1وظایف عمومی
نظارت و ارزیابی محتوایی نشستها و برنامههای فرهنگی و هنری احراز و تأیید وقوع تخلف توسط رئیس کارگروه ،گزارش ظرف همان روز بهصورت
برگزار شده از سوی کمیته علمی-فرهنگی به لحاظ انطباق با برنامه مصوب کتبی به رئیس و قائممقام نمایشگاه جهت اطالع و اقدام مقتضی ارسال میشد.
 .4نظارت بر عملکرد اجرایی کمیتههای مربوط
کمیسیون معامالت و ضوابط و مقررات نمایشگاه؛
نظارت بر نحوه عملکرد و شیوه اطالعرسانی کمیتههای علمی-فرهنگی،
ابالغ گزارشهای نظارتی به مسئوالن نمایشگاه و کمیتهها و بخشهای
اطالعرسانی ،روابط عمومی ،تشریفات ،حراست و بخشهای مرتبط؛
تحت نظارت؛
برگزاری جلسات هماهنگی با کمیتههای علمی-فرهنگی ،اطالعرسانی،
عضویت در هیئت رسیدگی به تخلفات و شکایات نمایشگاه برای طرح
روابط عمومی ،تشریفات ،حراست و بخشهای مرتبط.
موارد مربوط به کارگروه نظارت بر فعالیتهای فرهنگی و جنبی؛
حضور در کارگروه انتخاب غرفههای برتر و نظارت بر عملکرد آن.
جمعبندی گزارش آماری
 .2نظارت و ارزیابی محتوایی
نشستها و فعالیتهای فرهنگی و جنبی در دو سایت جغرافیائی برگزار میشد:
کارگروه نظارت بر فعالیتهای فرهنگی و جنبی ،متشــکل از  3کارشناس
 )1نیمطبقه فوقانی شبستان (بخش بینالملل) شامل مجموعه سراهای فرهنگی:
مسئول 5 ،کارشناس در بخش نشستهای فرهنگی 2 ،کارشناس در کمیته
سرای اهلقلم ( 1فرهیختگان) ،سرای اهلقلم ( 2فرهنگوران) ،سرای اندیشه و
اطالعرسانی 5 ،کارشناس در کمیته روابط عمومی و بخش ستادخبری ،متشکل
پاتوق اهلقلم؛
از سه گروه کارشناسیو یک گروه مستندسازی بود که پس از بازدید میدانی و
 )2سایت محوطه عمومی شبستان (ورودی درب شماره  )15شامل سالن کارنامه
ارزیابی نشستها و فعالیتهای فرهنگی ،کاربرگهای نظارتی اختصاصی را
نشر ،سرای کتابنما ،ســرای هنرنما ،تاالر اردیبهشت ،سرای استانها و غرفه
تهیه و گزارشی روزانه (در دو نوبت) به کارگروه ارائه میکردند.
خیمهشببازی.
پس از بررسی و تأیید گزارشهای روزانه در کارگروه نظارت ،گزارش مربوط
برای اقدام کمیتهها و بخشها ،به رئیس و قائممقام نمایشگاه ارجاع میشد.
 .3نظارت و ارزیابی شکلی

با توجه به ضوابط و مقررات مندرج در آئیننامه نمایشگاه و آئیننامه فعالیتهای
فرهنگی و قراردادهای منعقدشده با پیمانکاران ،نسبت به اعمال نظارت بر رعایت
مقررات ابالغشده اقدام و پس از تذکر شفاهی و کتبی و اخذ توضیح از متصدی مربوط
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دفتر کمیته علمی-فرهنگی و نیز خدمات اهلقلم نیز در کنار بازار جهانی کتاب ،غرفههای بینالملل و غرفههای کشورهای مختلف و نیز غرفههای
فرهنگی مربوط به سازمانها و نهادهای فرهنگی ایرانی فعال در حوزه بینالملل در نیمطبقۀ فوقانی شبستان قرار داشتند .کارگروه نظارت بر فعالیتهای
فرهنگی و جنبی ،بر اساس شرح وظائف مصوب ،نظارت بر عملکرد و اجرای برنامههای کمیته علمی-فرهنگی و نیز فعالیتهای فرهنگی و جنبی برگزار
شده در نمایشگاه بینالمللی کتاب را برعهده داشت.
جمع بندی آماری بخش نخست :نشست ها و فعالیت های فرهنگی
فعالیت

تعداد کاربرگ

سراهای اصلی
 .2سرای فرهیختگان
 .1سرای اندیشه
 .4سرای کتاب نما
 .3سرای فرهنگوران
 .6سرای استان نما
 .5سرای هنر نما
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سراهای جانبی
 .1تاالر اردیبهشت  .2سالن کارنامه نشر
.4ناشران آموزشی
 .3سرای ملل
 .5نشستهای جنبی

32

گزارش نظارتی
 11گزارش کلی کارگروه
 55گزارش روزانه ناظران

اخطار  /تذکر /نشست هماهنگی
3

گزارش کلی کارگروه
 65گزارش فردی ناظران

3

نمایش خیمه شب بازی

11

11

4

نام کمیته  /بخش

تعداد کاربرگ

گزارش نظارتی

اخطار /تذکر /نشست هماهنگی

اطالعرسانی

22

11

8

روابط عمومی
(جمعیتشماری  -نظرسنجی  -تلفن گویا)

11

11

4

روابط عمومی  -بنر

13

11

2

ستاد خبری و نشریه

11

11

5

سایت و فضای مجازی

11

11

1

رادیو

11

11

4

پخش تلویزیونی زنده

8

8

3

عکاسی و فیلمبرداری

22

11

5
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برنامه
اعالمشده

برنامه لغو شده
برنامه
برگزارشده  /برگزار نشده

نشست
جایگزین

نشست
فوقالعاده

نشست
برنامه
جابهجاشده ادغامشده

سرای فرهیختگان

30

37

7

7

9

6

0

سرای فرهنگوران

31

27

4

2

1

8

0

سرای اندیشه

28

32

1

4

5

4

1

سرای کتابنما

36

24

10

0

2

4

0

تاالر اردیبهشت

11

20

0

6

9

0

0

سرای استانها

9

7

1

0

0

1

0

سرای ملل

28

27

2

0

0

0

0

بیشترین تعداد برنامههای برگزارشده ،در سراهای فرهیختگان ( )37و اندیشه ( )32و فرهنگوران ( )27گزارش شده است .سرای کتابنما با لغو  10برنامه،
بیشترین آمار در لغو برنامهها را داشته است .سرای فرهیختگان و تاالر اردیبهشت با  9برنامه جایگزین و سرای فرهنگوران با  8برنامه جابهجاشده ،بیشترین
جابجایی برنامه را داشتهاند .از حیث نظم برگزاری جلسات (جابهجایی زمان و مکان) سرای فرهنگوران از نظم کمتری برخوردار بوده است و ازنظر تأخیر در
برگزاری جلسات ،سراهای اندیشه ،کتابنما و فرهیختگان ،بیشترین زمان و جلسه را در برگزاری نشستها داشتهاند.
جدول جابه جایی مکانی برنامه ها
از  -به

سرای فرهیختگان

سرایفرهنگوران

سرای اندیشه

سرای کتابنما

تاالر اردیبهشت

سراهای دیگر

سرای فرهیختگان

*

3

3

0

0

0

سرای فرهنگوران

6

*

2

0

0

0

سرای اندیشه

2

1

*

0

0

0

سرای کتابنما

1

1

0

*

2

0

تاالر اردیبهشت

0

0

0

0

*

0

سراهای دیگر

1

0

1

1

0

*
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 .4-9-1جدول جابه جایی زمانی برنامه ها
همان روز

به روز دیگر

تعداد کل

از  -به
سرای فرهیختگان

1

0

1

سرای فرهنگوران

2

1

3

سرای اندیشه

1

0

1

سرای کتابنما

2

0

2

تاالر اردیبهشت

0

0

0

مجموع

6

1

7

تا 15
دقیقه

 15تا 30
دقیقه

 30تا 45
دقیقه

 45تا 60
دقیقه

بیش از
 1ساعت

لغو شده

مجموع
تأخیر سرا

سرای فرهیختگان

0

8

5

0

0

5

13

سرای فرهنگوران

3

3

1

2

0

4

9

سرای اندیشه

2

9

4

1

1

1

17

سرای کتابنما

6

3

2

3

0

6

14

تاالر اردیبهشت

0

4

4

4

0

0

12

مجموع برنامه

11

27

16

10

1

16

 65برنامه

سرا  -دقیقه
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جدول رویکرد برنامه ها :عمومی ،تخصصی ،ملی ،مناسبتی ،صنفی و مسائل نشر ،کتابمحور ،ترویج کتابخوانی
سرا /برنامه

ملی

صنفی

نشر

سایر

کتاب محور ترویجی مناسبتی

تخصصی

عمومی

14

-

5

10

14

4

فرهیختگان

21

18

15

3

2

6

11

6

فرهنگوران

19

12

7

4

2

6

10

6

اندیشه

27

5

11

2

2

1

1

1

کتابنما

10

18

24

2

1

1

2

5

اردیبهشت

7

14

14

1

2

10

1

6

استان  ها

-

6

5

6

-

6

-

-

ملل

12

10

19

6

-

2

5

5

8

لغو شده

11

8

10

2

5

5

6

6

3

رویکرد ملی در تاالر اردیبهشت ،رویکرد کتابمحور در سرای کتابنما و رویکرد صنفی و ترویجی در سرای فرهیختگان و رویکرد تخصصی در سرای
اندیشه بیشتر مدنظر قرارگرفتهاند.
شمار سخنرانان
سرا  -تعداد

اعالمشده

حاضر

جایگزین

سخنرانان غائب

سرای فرهیختگان

115

111

15

31

سرای فرهنگوران

65

63

19

20

سرای اندیشه

103

75

12

28

سرای کتابنما

75

65

12

24

تاالر اردیبهشت

49

64

12

4

مجموع

407

378

70

107
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بیشترین سخنرانان در سرای فرهیختگان و اندیشه حاضر بودهاند و به نسبت متعادلی در سراهای فرهنگوران و کتابنما و تاالر اردیبهشت تقسیم شده
بودند .با توجه به حجم برنامهها ،بیشترین تراکم سخنرانان در تاالر اردیبهشت گزارش شده است.
میزان استقبال از برنامهها در سراها
سرا  -تعداد

بسیار کم

کم

متوسط

خوب

بسیار خوب

سرای فرهیختگان

3

17

4

7

4

سرای فرهنگوران

0

9

11

5

0

سرای اندیشه

1

12

11

6

2

سرای کتابنما

2

11

7

2

1

تاالر اردیبهشت

0

2

5

10

2

با توجه به تفاوت ظرفیت سراها ،استقبال در تاالر اردیبهشت باالتر از متوسط و بیشتر خوب و بسیار خوب ارزیابی شده است؛ درحالیکه در  4سرای اصلی
دیگر میانگین نشستهای برگزارشده با استقبال کم (به نسبت یکچهارم حاضران به ظرفیت سالن) تا متوسط (به نسبت نیمی از ظرفیت سالن) ارزیابی
شده است.
نمودار رویکرد نشستها و میزان استقبال
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23

هیئت رسیدگی به تخلفات

رئیس هیئت :همایون امیرزاده
معاون کارگروه :یحیی فروغیان
دبیر هیئت :رویا ابراهیمی
آغاز فعالیت :اردیبهشت 1397

با توجه به مفاد بند  22قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ ارشاد اسالمي،
تكاليف تعیینشده توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي ،آییننامه اجرايي
 .5تعامل با سازمانها و دستگاههای نظارتي نمايشگاه كتاب تهران.
ضوابط نشر كشور و نيز بر اساس مفاد بند « 4اقدامات اجرايي متناظر با اهداف و
سیاستها» ،مجموعه سیاستها و راهبردهاي نمايشگاه كتاب تهران (مصوب با توجه به لزوم افزايش و ارتقاء سطح كمي و كيفي فعالیتها ،تحقق اهداف
شوراي سیاستگذاری نمايشگاه) ،هیئت رسيدگي به تخلفات (بدوي) سي و عاليه نمايشگاه ،بررسي و رصد وضعيت موجود و ضابطهمند كردن نحوه نظارت
بر عملكرد شرکتکنندگان از قبيل ناشران ،كاركنان و کمیتهها در حدود و
يكمين نمايشگاه بینالمللی كتاب تهران تشكيل گرديد.
سازوکار رسيدگي به تخلفات نمايشگاهي از قبيل تخلفات ناشران و مجريان وظايف ذيل براي هیئت رسيدگي به تخلفات تعيين شده است.
حدود و وظايف
و عوامل برگزاري نمايشگاه بینالمللی و اتخاذ تدابير و سیاستهاي پيشگيرانه
براي جلوگيري از بروز و رشد زمینههای تخلف ،از ویژگیهای هیئت تخلفات در  .1تحقيق و بررسي كارشناســانه درباره گزارشهای تخلفاتي ناشران
ارسالشده از سوي بخشهای ذیربط؛
سال  1397است.
نكات اصلي در خصوص هیئت رسيدگي به تخلفات سي و يكمين  .2تشكيل پرونده و مستندسازی حقوقي براي طرح در هیئت بدوي؛
 .3اعالم نتيجه تحقيق و بررسي در خصوص گزارشهای ناقص به مبادي ذیربط
نمايشگاه بینالمللی كتاب تهران:
 .1حضور نخبگان حوزه نشــر و مديران اجرايي وزارت فرهنگ و ارشاد براي رفع اشكاالت پرونده و احیاناً درخواست مستندات حقوقي براي تكميل پرونده؛
 .4تهيه و تدوين دستور جلسات هيئت بدوي؛
اسالمي در هیئت رسيدگي به تخلفات؛
 .5تشكيل جلسات هیئت بدوي با حضور حداكثري و منظم اعضا؛
 .2نظارت درون صنفي؛
 .6تدوين صورتجلسات و انشاء رأی هیئت بدوي؛
 .3ارجحيت نگاه پيشگيرانه در وقوع تخلف؛
 .7ثبت آرا و ابالغ رأیهای صادرشده از سوي هیئت بدوي به کمیتهها و
 .4بهرهبرداری حداكثري از ظرفیتهای درون صنفي؛
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بخشهای مرتبط براي اجرا؛
 .8پيگيري در خصوص نحوه اجراي آراي صادره هیئت بدوي از سوي
کمیتههاي مجري اجراي رأی؛
 .9ارجاع موارد مربوط به تخلفات عوامل اجرايي نمايشگاه به هیئت رسيدگي
به تخلفات اداري كاركنان؛
 .10ثبت اعتراض و فرجامخواهی در خصــوص مجازات غیرقطعی و
قابلتجدیدنظر و ارجاع آني پرونده به هیئت تجدیدنظر؛
 .11ايجاد بانك اطالعاتي تخلفات ،گزارش پروندهها و آراء صادره؛
 .12تهيه گزارشهای منظم روزانه و دورهای از كار هیئت جهت رياست نمايشگاه.
اعضاي هیئت
 .1رئيس هیئت رسيدگي به تخلفات؛
 .2قائممقام رئيس نمايشگاه يا نماينده تاماالختیار ايشان؛
 .3معاون اجرايي نمايشگاه يا نماينده تاماالختیار ايشان؛
 .4مدير كميته ناشران داخلي يا خارجي (حسب مورد و با توجه به پرونده مطروحه)؛
 .5رئيس کارگروه نظارت بر ناشران داخلي يا رئيس كارگروه نظارت بر بخش
بینالملل يا نمايندگان تاماالختیار ايشان (حسب مورد و با توجه به پرونده مطروحه)؛
 .6مدير كميته حراست يا نماينده تاماالختیار ايشان؛
 .7دو نفر نماينده تاماالختیار شوراي برنامهریزی و اجرايي صنفي نشر
(در  2بخش ناشران تهراني و ناشران شهرستاني)؛
 .8مدیرکل حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي يا نماينده تاماالختیار ايشان؛
 .9يك نفر كارشناس صاحبنظر در امور نشر به انتخاب رئيس نمايشگاه؛
 .10مدير اجرايي بخش مربوط (با توجه به موضوع فعاليت ناشران).
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عملکرد هیئت رسیدگی به تخلفات
بر اساس دستورالعمل مربوط و همچنين اهداف تعیینشده موضوع تخلفات با
رويكرد تحقيق ،بررسي ،تشكيل پرونده ،صدور و ابالغ رأی توسط هیئت رسیدگی
به تخلفات انجام شد.
الزم به توضيح است اين هیئت در مدت فعاليت نمايشگاه ،با اتخاذ سازوکار تعیینشده
در شیوه رسیدگی به تخلفات ،جلسات را بهصورت مستمر و روزانه در محل نمايشگاه
كتاب تهران برگزار مینمود.
در این راستا ،هیئت رسيدگي به تخلفات پس از دریافت گزارشهای تخلفات
در حوزههای مختلف از قبيل كارگروه نظارت بر ناشران داخلي ،کارگروه نظارت بر
بخش بینالملل ،كارگروه نظارت مالي و اجرايي ،كميته ناشران داخلي ،كميته ناشران
خارجي ،كميته حراست ،بازرسي و رسيدگي به شكايات و امربهمعروف و نهي از منكر،
بالفاصله با حضور اعضا تشکیل جلسه داده و با توجه به مستندات و گزارشها در
بخشهای مربوط ،نسبت به بررسی موضوع تخلف اقدام و پس از کسب آرای اعضا
و صدور رأی ،نسبت به اجرا از طریق مدیر کمیته و حراست نمایشگاه اقدام قانونی
الزم و سریع انجام میداد.
در راستای انجام وظایف نظارتی و تحکیم روند ساماندهی بازار نشر کشور در سال
 ،1397این هیئت جزو واحدهاي فعال و پركار نمايشگاه سيويكم بوده است.
از مهمترین عناوین تخلفات مشهود و گزارششده ،میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 )1عرضه و فروش کتاب بدون شناسنامه )2 ،ارائه و فروش کتاب سایر ناشران،
 )3عرضه کتاب غیرمرتبط با موضوع سالن )4 ،فروش کتابهای افست )5 ،عرضه
و فروش کاالهای غیرکتاب )6 ،نقد کردن بنکارت خرید کتاب توسط ناشران و
 )7عدم رعايت شئون اسالمي و ...
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شایانذکر است در بخش التین و عربی ،همچنان ناظران به محتوا ورود پیدا کرده و در صورت وجود کتابهای غیرمجاز ،به برخی از ناشران تذكر دادهاند
كه با توجه به موارد مندرج در آییننامه نمایشگاه ،امر نظارت با همكاري كميته ناشران خارجي با سهولت انجام گرفت.
از مجموع آراي صادرشده در اين هیئت ،چنين برمیآید که بخش عمدهای از تخلفات مشهود در زمان نمايشگاه ،ناشي از ساختارهاي معيوب حوزۀ نشر است.
بهعنوانمثال فروش و ارائه کتابهای ساير ناشران ،پربسامدترین تخلف صورت گرفته بود كه ناشي از نارسايي شبكه توزيع ،عدم رعايت حقوق معنوي حوزه نشر و
عدم برخورد قاطع با تكثير و توزيع غیرمجاز كتاب است.

جدول آمار آرای صادره از هیئت رسیدگی به تخلفات سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
گزارشهای دریافتی طی ده روز نمایشگاه 371 :مورد
آرای صادره 241 :مورد
تعداد آرای صادره
نوع رأی

تعطیلی یکروزه

اخطار کتبی ،درج در پرونده و تعطیلی تا پایان نمایشگاه و محرومیت از
نمایشگاههای تهران و نمایشگاه های استانی به مدت یک و دو سال

جمع آوری کتاب ،اخطار کتبی ،درج
در پرونده و اخذ تعهد

مجموع

تعداد

43

 92( 95مورد به مدت یک سال  3 +مورد به مدت  2سال «تخلف مجدد»)
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فروش کتب
افست

7

فروش کتاب
فروش کتاب بدون
غیرمرتبط با موضوع
شناسنامه
سالن
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ارائه و فروش
کتابهای سایر
ناشران

فروش کاالی
غیرکتاب

عدم رعایت سایر
مقررات

نقد کردن
بنکارت

مجموع

104
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32
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نهادها و دستگاههای همکار نمایشگاه

طرح حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی (گرنت)

اهم فعالیتهای صورتگرفته در غرفۀ طرح حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی (گرنت) توسط اداره کل مجامع و فعالیتهای
فرهنگی ،به شرح زیر است:

معرفی و تبیین طرح حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی (گرنت) در ایام برگزاری نمایشگاه؛
برگزاری نشستهای تخصصی در سرای اهلقلم با حضور ناشــران و آژانسهای ادبی داخلی و خارجی ( 3نشست با موضوع نقد و بررسی و
آسیبشناسی ،مطالعه تطبیقی جایگاه و وضعیت طرحهای حمایتی در داخل و خارج از کشور)؛
تعامل و گفتگو با مدیران و نمایندگان ناشران خارجی و آژانسهای ادبی ( 21مورد)؛
دیدار و گفتگو با مسئولین طرح گرنت کشور کره جنوبی و مدیران فرهنگی سایر کشورها و پیشنهاد همکاری در ترجمۀ متقابل آثار؛
دیدار و گفتگو با مسئولین غرفه میهمان ویژه (صربستان و تونس) و پیشنهاد همکاری در ترجمۀ متقابل آثار.
درنتیجه اقدامات فوق ،قرارداد نهایی ترجمه و انتشار  31عنوان کتاب فارسی به زبانهای فرانسه و عربی میان ناشران ایرانی و خارجی منعقد گردید.
هیئت امربهمعروف و نهی از منکر
هیئت امربهمعروف و نهی از منکر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،با بهرهمندی از ظرفیتها و توانمندیهای نیروی انسانی خود ( 58نفر خانم و  27نفر
آقا) که تحصیالت عالی و آموزشهای تخصصی در زمینههای مأموریت موردنظر را گذرانده بودند ،امسال در نمایشگاه بینالمللی کتاب حضور یافت.
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این افراد در قالب  14گروه چهارنفره همراه با یک تیم محتوایی  8نفره به
مدت ده روز در نمایشگاه حضور داشتند .تذکر لسانی عمدت ًا برعهده خواهران
امربهمعروف بوده است.
تذکر لسانی در طول نمایشگاه در خصوص پوشش مراجعین 4108 :نفر
تذکر لسانی در خصوص پوشش آقایان 214 :نفر
تذکر لسانی در خصوص رفتار آقایان در طول نمایشگاه 258 :نفر
تذکر لسانی در خصوص رفتار بانوان در طول نمایشگاه 1499 :نفر
تذکر لسانی به غرفهداران (پوشش و رفتار) 1808 :نفر
وضعیت حجاب در نمایشگاه به خاطر حرمت جایگاه مصال ،نسبت ًا بهتر از
سال گذشته گزارش شده است.
مؤسسه خانه کتاب در نمایشگاه سیویکم
مؤسسه خانه کتاب در سیو یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،با نگاهی ویژه به چهلسالگی پیروزی انقالب اسالمی ،با تمام ظرفیت و نیروهای
خود حضور یافت تا به سهم خود در این جشن بزرگ ملی کتاب و افزایش شورونشاط آن ،مشارکت داشته باشد.
ازجمله فعالیتهای خانه کتاب در این نمایشگاه به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)

این خبرگزاری با  4نفر عکاس و  20نفر خبرنگار مستقر در دو پایگاه ،کوشید تمام ابعاد نمایشگاه و تالش تمام دستاندرکاران این جشن بزرگ ،اعم از
برگزارکنندگان ،ناشران ،غرفهداران ،اهلقلم ،بازدیدکنندگان ،اصحاب رسانه و  ...را با حفظ عدالت رسانهای بازتاب دهد .حاصل تالش این رسانۀ تخصصی
کتاب ،قرار گرفتن بیش از  1500مطلب و افزون بر  1300عکس بر خروجی خبرگزاری ایبنا به شرح زیر بود:
تولید  92گزارش تصویری از رویدادهای نمایشگاه (هرکدام از این گزارشها بیش از  15قطعه عکس داشتند و درمجموع  1380عکس را دربر
میگیرند که مستندنگاری ماندگاری از نمایشگاه است)؛
پوشش تصویری کامل تمام نشستهای سراهای اهلقلم کمیته فرهنگی؛
دیدار و گفتوگو با  157چهرۀ دینی ،سیاسی ،اجتماعی ،نخبگان و اهالی فرهنگ در مورد نمایشگاه در فضای نمایشگاه؛
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انتشار بیش از  500گفتوگوی تفصیلی ،گزارش تحلیلی و یادداشت در طول برگزاری نمایشگاه کتاب؛
بازدید بیش از  100/000نفر از سایت خبرگزاری و استفادۀ رسانههای دیداری و شنیداری و مکتوب از سایت این خبرگزاری؛
اجرای برنامههای زندۀ ویژه نمایشگاه با همکاری رادیو گفتوگو با رویکرد نقد و بررســی نمایشگاه کتاب با حضور متخصصان و مدیران و
صاحبنظران و ناشران و پدیدآورندگان.
کارنامۀ نشر 1396

برپایی نمایشگاه  33هزار عنوان کتاب چاپ اول سال  1396در سالنی به وسعت  700مترمربع ،به تفکیک موضوع نیز از فعالیتهای خانه کتاب بود .در این
سالن گروهی از نیروهای متخصص ،در هر حوزۀ موضوعی به راهنمایی و اطالعرسانی میپرداختند و عالوه بر راهنماییهای تخصصی ،اطالعات عمومی
نمایشگاه را نیز در اختیار بازدیدکنندگان قرار میدادند .جستجوی کتابها و ناشران موردنیاز مراجعین در سامانۀ اطالعرسانی نمایشگاه و نیز در بانکهای
اطالعاتی خانه کتاب ،فعالیت مکمل اطالعرسانی این سالن بود.
نمایش آماری چهل سال نشر کتاب در کشور در سالن کارنامه نشر

به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی ،در سالن کارنامۀ نشر ،وضعیت آماری نشر کتاب در چهل سال بعد از انقالب اسالمی بهصورت نمودارهایی
در قالب بنرهایی در ابعاد بسیار بزرگ در دیوارۀ سالن نصب شد.
این نمودارها ،سیر نشر کتاب در کشور را در شاخصهایی
همچون فهرست و مشخصات تمام کتابهای منتشرشده در
کشور ،تعداد عناوین ،شمارگان ،قیمت ،نوع اثر و نوبت چاپ
نشان میداد.
کتابچه آماری چهل سال نشر کتاب در ایران

به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی ،وضعیت
نشر کتاب در طول این چهل سال بهصورت نمودار و توصیف
و تحلیل آن در کتابچهای با عنوان «چهل سال نشر کتاب در
ایران بعد از انقالب اسالمی  »1396-1357به چاپ رسیده
بود که در اختیار بازدیدکنندگان و مدیران فرهنگی قرار گرفت.
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کتابچه آماری نشر کتاب در سال 1396

با توجه به اینکه سالن کارنامۀ نشر به نمایش کتابهای چاپ اول سال  1396اختصاص داشت ،به همین مناسبت ،وضعیت نشر کتاب در سال گذشته و
مقایسۀ آن با سال قبل از آن در قالب جدولها و نمودارهایی تهیه و در کتابچهای تحت عنوان «آمار نشر کتاب در سال  1396و مقایسه با سال  »1395تولید
و منتشر شد که ضمن عرضه در سالن کارنامۀ نشر ،موردتوجه مدیران ارشد حوزه فرهنگ و کتاب نیز قرار گرفت.
نمایشگاه کتابهای منتخب جشنوارههای کتابی سال 1396

در سال گذشته 29 ،جشنوارۀ کتابی در حوزههای مختلف در کشور برگزار شد که حاصل آن انتخاب  479عنوان کتاب بود .این کتابها به تفکیک موضوعی
در بخشی از سالن کارنامۀ نشر به نمایش گذاشته شد .این جشنوارهها عبارت بودند از جایزۀ کتاب سال جمهوری اسالمی ایران ،جایزۀ جهانی کتاب جمهوری
اسالمی ایران ،جایزۀ کتاب سال دانشجویی ،کتاب سال حوزه ،جایزۀ ادبی جالل آل احمد ،کتاب دفاع مقدس ،رشد ،پاسداران اهلقلم ،فارابی ،الکپشت
پرنده ،کتاب سال استانی و...
کتابشناسی توصیفی آثار منتخب جشنوارههای کتابی سال 1396

کتابهای برگزیدهشده در جشنوارهها و جوایز کتابی سال  1396که شامل  479عنوان بودند در کتابی تحت عنوان «کتابشناسی توصیفی آثار منتخب
جشنوارههای کتاب ایران در سال  »1396بهتفصیل معرفی شــدند که به صورت رنگی به چاپ رسید .این کتاب به تفکیک جایزهها و بر اساس تفکیک
موضوعی جشنوارهها در پنج فصل «جایزههای ساالنۀ کتاب»« ،جایزههای ادبی»« ،جایزههای تخصصی»« ،جایزههای کودک و نوجوان» و «جایزههای
کتاب سال استانی و منطقهای» تنظیم شده بود.
در هر قسمت پس از معرفی جشنوارۀ موردنظر ،کتابهای برگزیدهشده در آن به تفکیک موضوعی معرفی شده و معرفیها شامل تصویر جلد ،مشخصات
کتابشناختی و چکیدۀ کتاب بود .در پایان کتاب نمایههای عنوان ،موضوع ،پدیدآورنده و ناشر ارائه شده بود.
نمایشگاه یادگار ماندگار

در فضاهایی از سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب ،ازجمله سرای اهلقلم ،تشریفات و سالن کارنامه نشر؛ نمایشگاهی از تابلوهای مشاهیر نویسندگان
و مترجمان و اهلقلم کشور تحت عنوان «نمایشگاه یادگار ماندگار» به نمایش گذاشته شد که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.
سرای کتابنما

یکی از سراهای کمیتۀ علمی-فرهنگی« ،سرای کتابنما» بود که به رونمایی کتابهای جدید اختصاص داشت .این سرا در بخشی از سالن کارنامۀ نشر
قرار داشت و روزانه چهار نشست در آن برگزار میشد (مجموع ًا چهل نشست) .هماهنگی و مدیریت این سرا نیز برعهدۀ خانه کتاب بود.
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نشریۀ طنز «سهنقطه»

یکی از نشریاتی که به مناسب سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب منتشر شد ،نشریۀ طنز با عنوان «سهنقطه» بود که با حمایت خانه کتاب و با نام
مشترک خانه کتاب و مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی به چاپ رسید و در نمایشگاه توزیع شد.
خدمات اهلقلم

یکی از خدماتی که از سوی خانه کتاب به اهالی قلم ارائه شد ،صدور بن الکترونیک به مناسبت نمایشگاه کتاب بود .پس از تأمین بودجۀ مربوط از سوی
معاونت امور فرهنگی ،درمجموع به حدود  10هزار نفر از اهلقلم به الکترونیک به مبلغ  250هزارتومان اختصاص یافت .بخش عمدۀ این مبلغ در کارتهایی
که در سالهای گذشته به اهلقلم تحویل شده بود ،شارژ شد؛ اما در حدود  3هزار کارت دیگر در ایام برگزاری نمایشگاه و در محل نمایشگاه به ایشان اهدا
شد .این خدمت نیز درمجموعۀ فعالیتهای کمیتۀ علمی-فرهنگی ،از سوی خانه کتاب صورت میگرفت.
افزون بر این ،خدمات دیگر خانه کتاب برای اهلقلم ،ازجمله ثبتنام اهلقلم درسایت اهلقلم ،کنترل اطالعات و مدارک اعضای سایت ،صدور کارت
عضویت اهلقلم و سایر خدمات و راهنماییها به اهلقلم نیز در ایام نمایشگاه
انجام پذیرفت.
پشتیبانی و تدارکات کمیته علمی -فرهنگی

نظر به سوابق و تجارب خانه کتاب در نمایشگاههای پیشین ،بنا به درخواست
کمیتۀ علمی-فرهنگی نمایشگاه ،بخش پشتیبانی و تدارکات این کمیته ،بر
عهدۀ همکاران خانه کتاب قرار داشت که به بهترین شکل ممکن صورت گرفت.
غرفۀ خانه کتاب

با توجه به وجود روابط حرفهای و صنفی گسترده میان خانه کتاب با فعاالن
حوزه نشر ازجمله ناشران ،پدیدآورندگان ،اصناف ،تشکلها و نهادهای فرهنگی مختلف ،غرفۀ خانۀ کتاب با هدف تداوم خدمات خود به مخاطبان در ایام
نمایشگاه ،بهرهگیری از فرصت بزرگترین گردهمایی دستاندرکاران حوزه نشر ،دیدار و گفتوگو با مدیران ،صاحبنظران ،اصحاب قلم ،دولتمردان ،اهالی
حوزه فرهنگ و قلم و رؤسای نهادها و سازمانهای ذیربط برپا شد.
در ایام نمایشگاه دیدارهای متعددی صورت گرفت که در این نشستها ،افزون بر پرداختن به مسائل و مشکالت نشر کشور ،چالشهای نشر الکترونیک،
وضعیت ناشران و کتابفروشان ،قوانین و مسئلۀ کپیرایت ،مشکالت نویسندگان و اهالی قلم ،نظام یارانهای کتاب و چالشهای آن؛ توافقات اصولی و با
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برخی نهادها صورت گرفت که یقیناً برای تصمیمسازان و سیاستگذاران حوزه
فرهنگ و کتاب ،راهگشا خواهد بود.
سالن «کارنامه نشر» عصارة تازههای کتاب
مجتبی تبریزنیا؛ مدیر سالن کارنامة نشر نمایشگاه کتاب تهران با اشاره به
فعالیت و حضور  15سالة این بخش در دورههای متوالی نمایشگاه کتاب تهران
گفت :این سالن شامل تازههای نشر در طول یک سال گذشته است.
این سالن کمک بزرگی برای کتابخوانهای حرفهای است که پیگیر تازههای
مندان به تازههای نشر کشور ،میتوانند با مراجعه به این
نشر هستند .عالقه ِ
سالن عالوه بر فضای مهیا شده برای مطالعه ،از کتابهای چاپ اولی منتشر
شده در سال  96و همچنین محل استقرار ناشران این کتابها در نمایشگاه هم آگاهی یابند.
وی از چاپ بیش از  99هزارعنوان کتاب در سال  96خبر داد و افزود :از این تعداد 61 ،هزار چاپ اولی و  39هزار چاپ مجدد است.
او با بیان اینکه امسال با  33هزار عنوان کتاب چاپ اولی در سال  96در این نمایشگاه حضور داریم ،تصریح کرد :این تعداد کتاب از مجموع  61هزار عنوان
کتاب که در سال گذشته به چاپ رسیده ،انتخاب شدهاند .این تعداد کتاب بهجز کتابهای آموزشی و کمکآموزشی است که با توجه به محدودیت فضا در معرض
دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
بخش موضوعی اصلی تقسیمبندی شدهاند .هر یک از موضوعات یازدهگانه
مدیر سالن ویژة «کارنامه نشر» افزود :این  33هزار عنوان کتاب در یازده ِ
به ریزموضوعهایی نیاز دارند که درمجموع به  72موضوع تقسیمبندی شده و عالقهمندان میتوانند کتابهای چاپ اول در سال گذشته را در حوزة مورد
عالقة خودشان ببینند .فعالیت این سالن ازاینجهت ارزشمند است که با توجه به وسعت نمایشگاه و وجود بیش از  2500ناشر در آن امکان بازدید از تمامی
بخشها ،عم ً
ال ممکن نیست.
وی با بیان اینکه نبود غرفة فروش کتاب در این سالن بر تعداد مراجعین آن تأثیر داشته است گفت :بااینوجود ،کتابخوانهای حرفهای این فرصت را
غنیمت شمرده و از آن استفاده میکنند.
مدیر سالن ویژة «کارنامه نشر» در پایان ابراز امیدواری کرد عالقهمندان به تازههای نشر با مراجعه به سالن کارنامة نشر سال  96از تسهیالت و خدمات
در نظر گرفته شده بهرهمند شوند.
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فعالیتهای بانک شهر در نمایشگاه
بانک شهر برای عمل به شعار " نوآوری در خدمت" ،امسال عالوه بر توزیع بنکارت خرید کتاب به روش فیزیکی و  NFCکه در سالهای گذشته انجام
میگرفت ،در این دوره با انجام طرحی نوآورانه و برای اولین بار در کشور ضمن امضای تفاهمنامهای با سازمان ثبتاحوال ،توزیع و انجام تراکنش بن خرید
کتاب از طریق کارت ملّی هوشمند را فراهم کرد که بسیار فراتر از انتظار و با استقبال مخاطبین نمایشگاه روبرو شد ،بهطوریکه نزدیک به  37درصد از مجموع
بن خرید کتاب ،از طریق کارت ملّی هوشمند توزیع گردید.
شایانذکر است تعداد کل بنکارتهای ثبتنامی اشخاص حقیقی (دانشجویی و اساتید)  145.250عدد بود که از این تعداد حدود  104.000بنکارت
فیزیکی ،حدود  4.000بنکارت از طریق  NFCو حدود  38.000بن از طریق کارت ملّی هوشمند توزیع شد.
همچنین در این دوره با همکاری و هماهنگی واحد فناوری اطالعات و سایت ثبتنام موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران ،امکان استعالم و احراز هویت
دانشجویی و مطابقت آن با هویت متقاضی در زمان ثبتنام فراهم گردید که این مسئله تأثیر بسزایی در توزیع عادالنه یارانه ،کاهش تخلفات و سوءاستفاده از
بنکارت و کاهش مغایرتهای بنکارت به کمتر از  0.1را داشت.
در نمایشگاه کتاب امسال با توجه به حضور بیش از  2400ناشر در بخشهای داخلی و  600ناشر در بخش خارجی ،بیش از  3.300دستگاه کارتخوان
برای ناشران و غرفهداران اغذیهفروشی نصب گردید.
در نمایشگاه امسال ،بانک شهر با ایجاد یک باجه مرکزی در شبستان اصلی با  17کانتر (شــامل  12کانتر خدمات شعبه 2 ،کانتر  2 ،8655کانتر
آسانپرداخت و یک کانتر شرکت پرواز پردازان) و نیز با ایجاد  5باجه (شامل  11کانتر) و یک باجه ارزی به همراه یک دستگاه صراف الکترونیک در سایر
سالنهای نمایشگاه ،اقدام به ارائه کلیه خدمات بانکی ارزی و ریالی به متقاضیان نمود.
سیار33 ،
همچنین به جهت رفاه حال بازدیدکنندگان ،دستگاههای خدمات الکترونیک بانک شامل  3دستگاه شهرنت 30 ،دستگاه خودپرداز سالنی و ّ
دستگاه وبکیوسک 2 ،دستگاه خودبانک و یک دستگاه خوددریافت در محلهای پرتردد محوطه ّ
مصل و در سالنهای نمایشگاه جانمایی و نصب شد.
ازجمله دیگر خدماتی که در نمایشگاه امسال توسط بانک ارائه شد ،رفع مشکل مبادله ریال غرفهداران بخش ناشران خارجی بود که اغلب از دیگر
کشورها در نمایشگاه کتاب شرکت نموده بودند؛ بهاینترتیب که با همکاری معاونت ارزی بانک ،ضمن انجام توافق با معاونت ارزی بانک مرکزی مقرر گردید
با نظارت وزارت ارشاد و بانک مرکزی ،امکان مبادله ریال به ارز برای این بخش از ناشران به نرخ دولتی  4.200تومان فراهم شود.
بانک شهر در راستای حمایت از اقشار فرهنگی و دانشجویی جامعه ،در نمایشگاه سیویکم اقدام به اجرای طرح اعطای تسهیالت در قالب کارت
اعتباری برای دانشجویان نمود و دانشجویانی که در نمایشگاه اقدام به افتتاح حساب و تکمیل موجودی با حداقل مبلغ  5.000.000ريال با ماندگاری سهماهه
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مینمودند ،میتوانستند از این تسهیالت بهرهمند شوند که این طرح نیز با
استقبال فراوان روبرو شد.
استفاده از  10نفر نیرو تحت عنوان « از من بپرس» بهمنظور راهنمایی و
اطالعرسانی و توزیع بستههای تبلیغاتی بانک همچنین  15نفر راهبر وبکیوسک
برای راهنمایی وبکیوسکها و خودپردازهای سالنی ،از دیگر خدمات ارائهشده
در نمایشگاه کتاب تهران بود.
الزم به ذکر است در نمایشگاه ســیویکم ،تعداد کل تراکنشهای
انجامشده حدود  1.920.000و مبلغ کل تراکنشها بیش از  921میلیارد ريال بوده است.
فعالیتهای فرهنگی شهرداری تهران در نمایشگاه کتاب
گشایش درهای « شهر فرهنگ »با شعار کتاب؛ پرچمدار دانش بر فراز شهر
سالن اختصاصی «تهران ،شهر فرهنگ» كه به ارائه دستاوردهای بخشها و حوزههای مختلف معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در
حوزههای فرهنگی ،هنری ،كودكان ،بانوان و خدمات اجتماعی اختصاص داشت؛ با هدف ارتقاء فرهنگ مطالعه و کتابخوانی ،برنامههای متنوع فرهنگی و
آموزشی را برای مخاطبان و بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب در قالب ارائه خدمات فرهنگی و هنری ،برپایی سالن ورزش و تفریحات ،اجرای ویژهبرنامههای
فرهنگی و هنری صحنهای و میدانی در  5بخش اصلی در محورهای ذیل اجرا نمود:
«شهر فرهنگ»
«شهر ورزش و تفریحات»
«شهر مهارت و کارآفرینی»
«برنامههای میدانی و استیج»
«شهر کودک»

این برنامهها با اجرای برنامههای متنوع و مخاطبمحور ویژه کودک و نوجوان و اجرای برنامههای ابتکاری و خالقانه فرهنگی برای ترویج مطالعه و
کتابخوانی و نیز حمایت ،تكریم و تجلیل از فعاالن فرهنگی ،خادمان نشر و موزعین و مروجین كتاب و اهالی قلم در حوزه نشر و کتابت و با بهرهگیری از
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ظرفیتهای سازمانها و ادارات تابعه حوزه معاونت امور اجتماعی فرهنگی و مناطق  22گانه ،شرکتکنندگان و فعاالن فرهنگی هنری در فضای نمایشگاه
به مرحله اجرا درآمد.
در نمایشگاه کتاب امسال ،معاونت اجتماعی و فرهنگی دارای برنامههای متعددی ازجمله :بخش گردشگری ،زنان در شهر ،سالمت (فراموز) ،تهرانشناسی
و روایت هنر ( 5گنج) ،کتابخانه محالت ،گالری هنر ،تبادل کتاب ،گذر کودکانه (شهر کودک) ،سرای اهل اندیشه و قلم ( 50نشست تخصصی) استیج ،استقرار
اتوبوس سیار سالمت ،دهکده تفریحیورزشی ،برنامههای فرهنگی هنری میدانی و استقرار کانکس بخش مادر و کودک در نمایشگاه کتاب بوده است.
سازمان رفاه و خدمات اجتماعی :این سازمان در بخش مهارت و کارآفرینی ،مشاورههای شغلی و برگزاری کارگاه آموزشیهای کارآفرینی،
مشاورههای شغلی کارآفرینان و شهروندان ،چگونگی راهاندازی کسبوکار آشــنایی عمومی مردم در خصوص راههای کسب درآمد و ایجاد شبکهها و
خوشههای کارآفرینی ،معرفی کارآفرینان برتر به همراه مشاوره و انتقال تجربیات ،گذر مهارت (آشنایی با آموزشهای فنی و حرفهای) حضور شرکتهای
دانشبنیان در نمایشگاه فعال بود.
اداره کل سالمت شهرداری تهران :این اداره کل ،با اجرای برنامههای سالمتمحور با هدف آگاهسازی و پیشگیری ،استقرار اتوبوس دیابت به
روانشناسی ،غرفه آموزش مهارتهای رفتاری به کودکان (فرآموز) ،هماهنگی
در محل نمایشگاه ،غرفه ارائه خدمات سالمت با امکانات مشاوره پزشکی و 
برای ارائه خدمات مطلوب به افراد دارای معلولیت و ارائه خدمات و مشاوره پزشکی و سالمتمحور به بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب پرداخت.
اداره کل امور بانوان :اداره کل امور بانوان ،برنامههای مختلفی را برای نویسندگان زن و معرفی ظرفیتها و استعدادهای زنان در حوزه کتاب
پیشبینی کرده بود.
ازجمله این برنامهها ،برگزاری نشستهای تخصصی با موضوعات مرتبط با حوزه زنان با حضور نویسندگان ،شاعران ،بازیگران پژوهشگران ،تهیه فهرستی
از بانوان نخبه و تأثیرگذار در حوزه زنان جهت انجام مصاحبههای تخصصی از طریق بخش  VIPنمایشگاه ،نمایشگاه تصاویر برتر از حضور زنان فرهیخته،
فروش محصوالت ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مرتبط با نمایشگاه کتاب و محصوالتی از قبیل کتابهای منتشرشده ،زندگینامه بانوان موفق
سرپرست خانوار ،معرفی کتب پژوهشی ،تألیفات ،منشورات ،مجالت و محصوالت تهیهشده در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ،برگزاری مسابقه
نقاشی با عنوان «شهر دلخواه من» ،اجرای ویژهبرنامه برای گروه مخاطب ویژه دختران ،معرفی بهترین ناشر و نویسنده در حوزه زنان از نگاه اداره کل امور
بانوان شهرداری تهران ،معرفی دو کتاب برای هرروز (در طول مدت نمایشگاه) با حضور نویسنده کتاب و امکان پرسش و پاسخ بود که به اجرا درآمد.
اداره کل آموزش و مشارکتهای شهروندی :فعالیتهای این اداره کل با استقرار  4غرفه مادر و کودک و اجرای طرح «تهران ،شهر دوستدار کودک»
با عنوان گذر کودکانه در قالب برنامههای سرگرمی ،تفریحی ،مســابقات علمی و کارگاههای آموزشی ویژه کودکان اجرا شد .برپایی گذر کودکانه با برگزاری
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بازیهای فکری بهصورت خانوادگی و جمعی در محوطه نمایشگاه با هدف به چالش کشیدن ذهن مخاطبین ،آموزش روش حل و رکوردگیری مکعب روبیک،
یادگیری مکعب روبیک در طی چند مرحله همراه با اهدای جوایز ،اجرای برنامههای فکری و گروهی (میزی) با ایجاد لحظات شاد و مفرح برای کودکان ،برگزاری
لیگ مسابقات ،برگزاری مسابقات بازیهای فکری به همراه تقدیر از نفرات برتر ،اجرای بازیهای بومی و گروهی با معرفی بازیهای سنتی و شعرخوانی و با
اجرای جذاب همراه با شورونشاط گروهی در فضای نمایشگاه و قصهخوانی نمایشی مجری قصهگو (قصههای کهن ایرانی با مضمون حقوق شهروندی برای
کودکان) ،استیج شاد کودک و نوجوان با حضور مجریان برنامه رنگینکمان شبکه پنج سیما با موضوعات متناسب و موردنظر در زمینه آموزشهای شهروندی،
بازیافت ،شادی و شاد بودن با شیوه کاغذ و اوریگامی با حضور مربیان متخصص در این بخش فعال بود.
ستاد گردشگری :برگزاری تورهای نمایشگاه کتاب توسط کانونهای گردشگری محالت ،توزیع نقشه گردشگری ،تهیه و توزیع بسته فرهنگی
گردشگری (کتاب و لوح فشرده) ،معرفی سامانه  137گردشگری ،معرفی سایت و اپلیکیشن تهرانگردی ،معرفی جاذبههای گردشگری مناطق  22گانه در
قالب بروشور و کتابچه تبلیغاتی و برگزاری کارگاههای آموزشی تهرانگردی (با ارائه گواهینامه) از برنامههای پیشبینیشده ستاد گردشگری شهرداری
تهران بود که به مرحله اجرا درآمد.
اجرای ویژهبرنامههای میدانی و استیج :نمایشهای میدانی ،گروه تئاتر خیابانی ،اجرای گروههای سرود محلی و آئینی ،خیمهشببازی ،پردهخوانی و نقالی،
نمایش شاد کوتاه با محوریت کتاب و محتوای فرهنگی و نمایشهای عروسکی ،استندآپ کمدی ،پرفورمنس هنری و نمایشهای محیطی ویژه کتاب و نمایشگاه
پوستر و کاریکاتورهای مفهومی و تأثیرگذار با موضوع محوری کتاب و کتابخوانی با عنوان «کتاب در قاب هنر» و برپایی «کافه کتاب» ،گفتگو با نویسندگان بهنام
با محورهای «یك كتاب ،یك خاطره!»« ،یك كتاب ،یك نویسنده!»« ،اولین كتابی كه خواندم!»« ،كتاب اول من!»« ،چه شد كه نویسنده شدم؟»« ،نویسندگی را از
كجا آغاز كنیم؟»« ،گفتگو با متخصصان درباره تأثیر مطالعه كتاب بر پرورش ذهن»
و استقرار  5کانکس با عنوان اتاق مادر و کودک ،با همکاری مناطق 12-11-9-8 -1
و با تجهیزات پیشبینیشده و با کادر تخصصی مربیان آموزشدیده مهدکودک،
ازجمله فعالیتهای جنبی نمایشگاه به شمار میرود.
سازمان ورزش و برپایی دهکدة تفریحات ورزشی:

این سازمان با حضور فعال خود در نمایشگاه امسال ،شهروندان و خانوادههای
را به بازدید از دهکده تفریحات و سالمت جهت پر کردن اوقات فراغت خود
با "عنوان اینجا شهر نشاط اســت" دعوت نمود تا از خدمات متنوع ورزشی و
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تفریحی در قالب بازیهای بومی و محلی ،کودک ،مهیج ،تیروکمان و تیراندازی ،مشاوره ورزشی و تندرستی ،بازیهای توپی  -شنی ،بازیهای نوین،
کنترلی ،فکری و گروهی و رایانهای بهرهمند شوند.
دهکده تفریحات ورزشی ،همزمان با بزرگترین رویداد فرهنگی پایتخت در ضلع شمال شرقی مصالی امام خمینی (ره) ،در مساحتی بالغبر 4000
مترمربع ،با بیش از  100عنوان فعالیت تفریحیورزشی پذیرایی عموم شهروندان با جمعیتی بالغبر  200.000نفر از اقصی نقاط کشور بود و مجموعهای از
غرفههای متنوع بازیهای کاربردی را با تمرکز بر افزایش پویایی و شادابی کودکان و نوجوانان ،گردهم آورده بود.
این دهکده با مشارکت تمامی ادارات ورزش مناطق  22گانه و با محوریت سازمان ورزش شهرداری تهران و با هدف پرکردن اوقات فراغت و فراهم
نمودن فضایی جهت استفاده شهروندان در کنار نمایشگاه کتاب ،ایجاد گردید .یکی از مهمترین مشخصههای این دهکده تفریحیورزشی ،تنوع رشتهها
بود که توانست تمامی ردههای سنی مخاطب (کودکان ،نوجوانان ،جوانان ،میانساالن) را جذب نماید.
در طول مدت برگزاری این جشنواره ،مسئولین و مدیران مختلف شهرداری تهران از فعالیتهای دهکده تفریحات ورزشی بازدید نمودند .همچنین
جهت استفاده ازنظرات شهروندان ،دفتر انتقادات و پیشنهادها در غرفه سازمان ورزش بهصورت دائم پذیرای عموم افراد بوده است.
عناوین رشتههای برگزارشده:

بازیهای نمايشي :ورزشهای باستاني ،نمايش رزمي ،دوچرخه تريال ،هنرهاي نمايش فردي و ...؛
بازیهای مهيج :راپل ،زيپ الين ،ترامپولين ،بانجي جامپينگ و ...؛
بازیهای فكري :دومينو ،برج هانوي ،برج هيجان ،شطرنج ،مكعب روبيك و ...؛
بازیهای كودک :ماسهبازي ،بولينگ كودك ،نمايش عروسكي ،گريم كودك ،قايق كودك ،نقاشي و...؛
رشتههاي تفريحي بادي :استخر توپ ،صخرهنوردی ،استوانه جادويي ،سرسره و ...؛
بازیهای كنترلي و شارژي :ماشين و موتور شارژي و ...؛
رشتههاي تفريحي تیراندازی :تیراندازی با تفنگ بادي ،تپانچه ،تیر و كمان ،تيراندازي ليزر پينت بال ،تاپان و ...؛
بازیهای مجازي :واقعيت مجازي ،بازیهای رایانهای ،بازیهای  xboxو كينكتي؛
ایستگاههای ورزشي :فوتبال دستي ،تنيس روي ميز ،دارت ،گلف پاركي ،ايرهاكي اسكواش و ...؛
بازیهای بومي و محلي :طنابکشی ،هفتسنگ ،لیلی ،مچ اندازي ،كبدي ،وسطي و ...؛
ساير غرفههای جشنواره :راديو جشنواره ،اطالعات ،نظرسنجي و ...؛
229

 #نه_به_کتاب_نخواندن

كلينيك حركات اصالحي :دستگاه آنالیز ترکیب بدن ،دستگاه بادی پاسچر ،اسپاینال موس ،مشاوره تغذیه ،مشاوره ناهنجاری بدن ،صندلی ماساژ.
سایر بخشهای شهرداری تهران نیز با مشارکت اثربخش از قبیل معاونت حملونقل و ترافیک ،معاونت خدمات شهری ،سازمان فرهنگی و هنری،
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری ،سازمان بوستانها و فضای سبز ،تاکسیرانی ،اتوبوسرانی ،شرکت مترو و بهنوعی همه بخشهای مختلف
شهرداری تهران ،نهایت همکاری و تعامل را در برپایی نمایشگاه کتاب داشتند.
چکیدة عملکرد:
برپایی سالن «تهران ،شهر فرهنگ» در مساحتی حدود  1000مترمربع؛
برپایی سالن «دهکده تفریحات ورزشی» در مساحتی حدود  4500مترمربع؛
غرفههای سالن «تهران ،شهر فرهنگ» :اداره کل امور بانوان ،تهرانگردی ،کتابخانه محالت ،فراموز نفس پاک ،تهرانشناسی ،پنج گنج ،تبادل
کتاب ،گالری هنری ،گذر کودکانه و سازمان خدمات اجتماعی؛
برپایی سرای اندیشه و قلم با بیش از  50نشست تخصصی؛
برپایی استیج و برنامههای میدانی کودکمحور؛
برنامه روزانه ویژه کودکان و پخش مستقیم از شبکههای پویا و شبکه  5سیما؛
استقرار گروه خبری و عکاس بهمنظور انتشار  11شماره نشریه روزانه با عنوان «شهر فرهنگ» و پوشش خبری و تصویری فعالیتهای معاونت
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری بهصورت روزانه؛
برگزاری نشستهای تخصصی در حوزههای ادبیات ،نشر و کتاب ،بانوان در شهر ،سالمتی و طب ایرانی ،کارآفرینی ،گردشگری و تهران شناسی؛
راهاندازی اتوبوس سالمت و اتاق مادر و کودک؛
راهاندازی بازارچه صنایعدستی و هنرهای سنتی توسط کارآفرینان برتر.
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گفتار ششم

مروري بر رويدادهاي نمايشگاه
نه

_ به_کتاب _نخواندن

231

 #نه_به_کتاب_نخواندن

232

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

رویدادهای نمایشگاه

نگاهی به بازدید مسئوالن از نمایشگاه کتاب؛ از حضورهای خبرساز تا بازدیدهای بدون روتوش
سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،در حالی پایان یافت که امسال نیز شاهد حضور تعداد زیادی از چهرهها و مسئوالن لشگری و کشوری
بهعنوان میهمانان ویژه در مصالی امام خمینی (ره) محل برگزاری این رویداد بودیم.
امسال اگرچه رئیسجمهوری به خاطر مشغلۀ کاری و ضرورتهایی که تحوالت به وجود آمده در معاهده برجام برای تمرکز بیشتر رئیس قوه مجریه
و اعضای دولت به وجود آورد ،امکان حضور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران را پیدا نکرد و به نظر میرسید ممکن است به خاطر
این موضوع مهم و مسائلی دیگر از این قبیل ،نمایشگاه کتاب به نوعی به حاشیه اتفاقات مهم در جامعه برود؛ اما اینگونه نشد و ضیافت سیویکم کتاب
هم در مصال با حضور تعدادی زیادی از مسئوالن لشگری و کشوری و البته اظهارنظرهای مهم آنها در فضای نمایشگاه همراه بود.
بازدیدهای سرزده از نمایشگاه کتاب
یکی از نکات جالب و حائز اهمیت در مورد حضور برخی از مسئوالن کشور در
نمایشگاه کتاب ،بازدید سرزده و بدون روتوش برخی از این چهرهها ازاینرویداد
مهم فرهنگی بود .ازجمله این چهرهها ،میتوان به سیدعباس صالحی وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی اشاره کرد.
اگرچه از کسی که در جایگاه وزارت فرهنگ حضور دارد ،حق ًا انتظار میرود
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که بیشتر از بقیه اعضای هیئت دولت به این نمایشگاه بیاید  -و البته اینگونه هم بود  -اما مهمتر از این حضور صالحی ،شیوۀ جالبی بود که او در بازدیدهای
خود اجرا میکرد؛ او بارها بهصورت انفرادی و بدون هماهنگی در بخشهای مختلف نمایشگاه کتاب حضور یافت و از نزدیک با ناشران و غرفهداران دربارۀ
تازههای نشرشان و مسائل مبتالبه این حوزه ،وارد گپوگفت شد.
این شیوه را البته رئیس مجلس شورای اسالمی هم آزمود؛ علی الریجانی عصر روز چهارشنبه  ۱۹اردیبهشت و در شرایطی که سالنهای نمایشگاهی مملو از
جمعیت بود و غرفهداران گر ِم صحبت با مراجعین خود بودند ،سرزده به نمایشگاه کتاب آمد و از غرفههای ناشران بخش عمومی نمایشگاه سیویکم دیدن کرد.
سید عباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی) ،حسین انتظامی( قائممقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) ،امیرمسعود شهرامنیا (قائممقام نمایشگاه
کتاب تهران) ،محسن جوادی (رئیس نمایشگاه کتاب) و یحیی دهقانی (معاون اجرایی نمایشگاه کتاب) نیز در این بازدید رئیس مجلس شورای اسالمی را
همراهی کردند.
رئیس مجلس شورای اسالمی از غرفههای کتاب نیستان ،کتابستان معرفت ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ،انتشارات صدرا ،غرفه پژوهشگاه
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،نشر معارف و انتشارات هرمس بازدید کرد و بازدید خود را با سرزدن به غرفه سروش (انتشارات صداوسیمای جمهوری اسالمی
ایران) به پایان رساند.
درحالیکه معمو ًال حضور رؤسای قوا در رویدادهای اینچنین که جمعیت زیادی از مردم در آن حضور دارند ،همراه با تدابیر امنیتی و ایجاد محدودیتهایی
در زمینۀ تردد است ،رئیس مجلس اما ترجیح داد که یگان حفاظتی همراه خود نداشته باشد تا شاید بتواند با فراغ بالی بیشتر و بهتر و در فضایی صمیمیتر،
از نمایشگاه کتاب دیدن کند.
حضور مسئوالنی از دستگاه قضا
یکی دیگر از وجوه حضور برخی مقامات ارشد مملکتی در نمایشگاه امسال،
اظهارنظرهای غالب ًا خبرساز و مهم آنها درباره مسائل مرتبط با کتاب و حوزه
نشر و فرهنگ مکتوب بود .بهعنوانمثال در زمان حضور حجتاالسالم هادی
صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه در نمایشگاه کتاب ،وی نکات جالبی در
خصوص معضالتی همچون قاچاق کتاب عنوان کرد که شاید پیشتر از طرف
مسئوالن دستگاه قضائی ،حتی اشارۀ مختصری هم به آنها نشده بود.
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معاون فرهنگی قوه قضائیه ازجمله در رابطه با پدیدۀ قاچاق و تکثیر غیرقانونی کتاب و برنامه دستگاه قضایی برای مقابله با آن ،عنوان کرد تاکنون شکایات
رسمی اندکی از طرف ناشران به دستگاه قضایی ارائه شده و حتی این شکایتها عمدت ًا فاقد ادله و مستندات حقوقی کافی جهت رسیدگی قضایی است!
بهاینترتیب ،وی ضمن اعالم آمادگی دستگاه قضا برای برخورد با متخلفین در این حوزه ،به نوعی از عدم پیگیری مناسب حقوقی این معضل از طرف ناشران،
رونمایی کرد و خواستار مشارکت جدیتر آنها برای حل این مسئله مبتالبه خود شد.
نمایشگاه کتاب میزبان ائمه جمعه
از دیگر میهمانان ویژه داخلی نمایشگاه سیویکم ،میتوان به دو خطیب جمعه تهران ،آیتاهلل سید احمد خاتمی و حجتاالسالم کاظم صدیقی اشاره کرد.
نکتهای که این عضو مجلس خبرگان در زمان حضورش در نمایشگاه کتاب مطرح کرد ،ناظر بر تقویت بخش بینالمللی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بود.
به گفته سید احمد خاتمی ،این بخش از نمایشگاه و آثار ارائهشده در آن میتواند پلی باشد برای ارتباطات فرهنگی میان ایران و سایر کشورها مجرای کتاب
و لذا هر میزان این بخش تقویت شود ،طبیعت ًا مراودات فرهنگی نظام جمهوری اسالمی با سایر کشورها توسعه مییابد .این عضو مجلس خبرگان رهبری
همچنین پیشنهاد تأمین منابع موردنیاز کتابخانههای مساجد را از طریق آثار عرضهشده در نمایشگاه سیویکم ،به مسئوالن مطرح کرد و خواستار توجه
بیشتر به بعد دینی جامعه از طریق کتابهای فاخر عرضهشده در این نمایشگاه شد.
امامجمعه موقت تهران :نمایشگاه کتاب تهران محل عرضه غذای روح به بازدیدکنندگان
امامجمعه موقت تهران در بازدید از نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفت :نمایشگاه کتاب تهران فضایی برای عرضه غذای روح به مردم است.
حجتاالسالم صدیقی در این بازدید با اشاره به آیه «فلینظر االنسان الی طعامه» گفت :این آیه سخن روز است و پیامی فرازمانی دارد .بشر نیاز به غذا دارد
و همۀ حیاتش با تأمین غذا میگذرد .روح انسان هم مانند جسم نیاز به غذا دارد و کتاب ارائه خوراک است.
امامجمعه موقت تهران ادامه داد :اگر جامعه جایی برای ارائه غذای سالم نداشته باشد ،جانها میمیرند و اخالق و فرهنگ رنگ میبازد .در چنین شرایطی جامعه به
فضایی راکد و ازهمپاشیده تبدیل میشود؛ اما اگر مرکزی برای ارائه غذای سالم وجود داشته باشد ،یک برنامهریزی خوب میتواند مشکالت احتمالی را از میان بردارد.
حجتاالسالم صدیقی اضافه کرد :اگر ما فعال باشیم ،از انفعال بپرهیزیم و فضای نمایشگاه کتاب را بهگونهای تنظیم کنیم که هرکس با ضعف فرهنگی
آمد ،تحت تأثیر فضا قرار بگیرد ،موفق عمل کردهایم .درعینحال اگر فضایی را ایجاد کنیم که افراد اینجا را مکانی برای جلبتوجه و گناه ببینند ،راه را اشتباه
رفتهایم .اگر غفلت کنیم و حتی یک کتاب یا منظره گمراهکننده برای جوانان پیدا شود ،باید پاسخگوی خداوند باشیم.
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صدیقی با اشاره به وجود تعداد باالی عناوین کتاب در نمایشگاه امسال گفت :اینکه این تعداد کتاب توسط علمای نمایشگاه ارزیابی شود که بدون اشکال
باشد ،جای تبریک دارد .کوچکترین غفلت ،گاهی آسیبهایی پیش میآورد که قدمهای مثبت ما نمیتواند آنها را جبران کند.
وی تأکید کرد :امیدواریم امسال با یک چشم بازتر برای سال بعد برنامهریزی کنیم تا ضررها کمتر و فرهنگسازی بیشتر شود.
امامجمعه موقت تهران :بخش بینالملل نمایشگاه کتاب ،پل ارتباط با جهان است
امامجمعۀ موقت تهران ،در دیدار با رئیس سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفت :خداوند به هرکس که در عرصۀ فرهنگ تالش میکند ،توفیق
دهد .بههرحال سهم امام نصیب شما شده و امیدواریم در عرصة فرهنگ موفق عمل کنید .امیدواریم نمایشگاه کتاب تهران ،نمایشگاهی با حفظ شئون دینی
باشد .حتی جای یک کتاب سکوالر و غیردینی هم در این نمایشگاه نیست.
ی اضافه کرد :سکوالرها در عرصههای مختلف بهاندازۀ کافی زمینۀ عرضه دارند و دشمنان اصرار زیادی دارند که سفرۀ دین را از جایگاههای
سیداحمد خاتم 
مختلف برچینند .وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در ماه شعبان بیان کرد :زمانی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با ایام فاطمیه همزمان شد
و کتابهای فاطمیدر نمایشگاه عرضه شد .امسال نیز حتم ًا به مناسبت ماه مبارک شعبان کتابهای امام زمانی عرضه میشود.
ی بود و حلقۀ وصل ملت ،دین بوده است ،بنابراین نباید نخ این
امامجمعه موقت تهران تصریح کرد :ما یک حرف داریم و آن این است که انقالب ما اسالم 
تسبیح پاره شود .یک بخش این تسبیح عرصة فرهنگ است ،باید از این عرصه محافظت کرد ،بهگونهای که دین آسیبی نبیند .عرصة دیگر اقتصادی است
که بهاندازة فرهنگ جایگاه دارد .یکی هم عرصة سیاسی است .بعضی آگاهانه و بعضی ناآگاهانه ناامیدی را پمپاژ میکنند.
کابینه دوازدهم در نمایشگاه
نمایشگاه امسال کتاب تهران همچنین شاهد حضور چندین عضو کابینه بود که با وجود مشغلههای متعدد ،ساعاتی را هم برای حضور در نمایشگاه و اظهار
«خسته نباشید» به حافظان میراث مکتوب ،کنار گذاشتند و خود را به مصال رساندند.
ازجمله این افراد ،میتوان به بطحایی وزیر آموزشوپرورش اشاره کرد .وی در مدت حضور خود در نمایشگاه ،بر لزوم همکاری با دستگاههای دیگر ازجمله
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای باالبردن سرانه مطالعه در دانشآموزان تأکید کرد .نکتهای که بطحایی روی آن انگشت گذاشت ،از این حیث حائز
اهمیت است که اتفاق ًا امسال مسئوالن نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران تمهیدی اندیشیده بودند تا کتابخانههای مدارس پایتخت ،یعنی شهر میزبان این
رویداد بزرگ فرهنگی ،به کتابهای تازه انتشار یافته تجهیز شوند؛ کما اینکه در همین رابطه ،همایون امیرزاده سخنگوی نمایشگاه کتاب ،در همان روزهای
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نخست فعالیت این رویداد اعالم کرده بود اعتباری معادل  ۱۵میلیارد تومان برای تجهیز کتابخانههای  ۱۵۰۰مدرسه پایتخت با آثار ارائهشده در نمایشگاه
امسال ،تخصیص یافته است.
آخوندی :لزوم ایجاد منطقه آزاد فرهنگی برای صنعت چاپ
وزیر راه و شهرسازی در دیدار با رئیس سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب
تهران ،از پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد فرهنگی برای صنعت چاپ استقبال کرد.
در این دیدار رئیس سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران پیشنهاد ایجاد
یک منطقه آزاد فرهنگی برای صنعت چاپ را مطرح کرد و گفت :عراق در حال حاضر
نیاز به صنعت چاپ ما دارد و خریدار اصلی ما محسوب میشود.
وی افزود :اگر جایی ایجاد کنیم که به قطب چاپ تبدیل شود ،اشتغالزایی خوبی
ایجاد میشود .وزارت ارشاد پیگیر این موضوع است و البته همکاری وزارت راه و شهرسازی نیز الزم است.
در ادامه وزیر راه و شهرسازی گفت :اگر عزم واقعی برای چنین کاری وجود داشته باشد ،بندرعباس یا سایر بندرها مکانهای مناسبی بهحساب میآیند.
البته اگر عراق خریدار اصلی است و الزم است در غرب کشور چنین منطقهای ایجاد کنیم ،فرودگاه امام هم جای مناسبی است ،اما این فرودگاه به پایتخت
خیلی نزدیک است.
عباس آخوندی اضافه کرد :ما در بندر امام  11هزار هکتار منطقه ویژه داریم و میتوان در همان مکان برای صنعت چاپ نیز یک منطقه آزاد فرهنگی ایجاد کرد.
بازدید وزیر آموزشوپرورش از نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
وزیر آموزشوپرورش در دیدار با رئیس نمایشگاه کتاب تهران از ضرورتهای راهاندازی کتابخانهها صحبت کرد و گفت :چند وقت پیش در کمیسیون
اجتماعی طرحی آورده بودند مبنی بر اینکه در روستاهای باالی بیست خانوار کتابخانه راهاندازی شود ،اما من بر این باورم که ما بهاندازه کافی در روستاهای
باالی بیست خانوار مدرسه داریم ،بنابراین نیازی به فضای جداگانه برای احداث کتابخانه نیست.
سیدمحمد بطحایی ادامه داد :امیدوار هستیم در این فضای ناجوانمردانه سیاسی که در جهان راه افتاده است ،رویدادهای فرهنگی نظیر نمایشگاه کتاب
بیشتر شود تا فضا را تلطیف و بسیاری از نقشهها را نقش بر آب کند.
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رئیس نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در این دیدار با بیان اینکه امسال در دو
روز اول با  30درصد افزایش جمعیت بازدیدکنندگان نسبت به سال گذشته روبهرو
بودیم ،گفت :مصال نسبت به شهر آفتاب برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران مکان
بهتری است؛ چراکه به لحاظ دسترسیها از شرایط مناسبتری برخوردار است.
محسن جوادی اضافه کرد :از روز شــنبه برخی از دانشآموزان مدارس از
سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بازدید خواهند کرد.
رئیس سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با بیان اینکه فعالیتهای خارجی
در کشور افزایش یافته است ،خاطرنشان کرد :افزایش این فعالیتها سبب استقبال بیشتر از نمایشگاه کتاب شده است .ما باید تالش کنیم دوستانی را که داریم ،از دست ندهیم.
وی افزود :کشور عربستان سعودی ،تونس را در زمینة ارتباط با ایران تحتفشار گذاشته است اما بااینوجود شاهد حضور کشور تونس در نمایشگاه کتاب امسال بودیم.
جوادی تأکید کرد :آموزشوپرورش در میزان مطالعة دانشآموزان مؤثر اســت؛ به همین دلیل ما طرحهایی داریم که مایل هســتیم آنها را با وزارت
آموزشوپرورش در میان بگذاریم.
وزیر ارشاد :خوشحالیم به عقب برنگشتیم
سید عباس صالحی عصر دوشنبه 18 ،اردیبهشت با حضور در نمایشگاه
کتاب ،درزمینة واسپاریهای صورتگرفته در نمایشگاه کتاب تهران تصریح
کرد :واسپاری رویکرد کلی دولت است و بالطبع وزارت فرهنگ و ارشاد نیز با
همین رویکرد پیش میرود.
وی افزود :الزم است نهادهای مدنی و مجموعههای صنفی هرچه بیشتر
تصدی امور نمایشگاه را بر عهده بگیرند و دولت درزمینة سیاستگذاری ،نظارت و حمایت فعالیت کند .اصل  44قانون اساسی نیز بر همین موضوع داللت دارد.
صالحی خاطرنشان کرد :تقویت نهادهای صنفی در مسیر این واسپاریها زمانبر است .نهادهای صنفی و مدنی در جامعة ما سابقة چندانی ندارند و طبع ًا
ما با واسپاری امور باید با همکاری و همیاری ،همراه آنها باشیم تا این اتفاق به بهترین شکل بیفتد .مطمئن هستم که این تجربههای انباشته میتواند باعث
شود نهادهای مدنی قدرتمندی در حوزة چاپ و نشر داشته باشیم.
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فروش کتابهای خارجی با دالر  4200تومانی از ظهر هشتمین روز نمایشگاه
این مقام مسئول در رابطه با وضعیت فروش کتابهای خارجی گفت :با توجه به نوسانات ارزی پیشآمده با پیگیریهای معاون رئیسجمهور و همکاری
بانک مرکزی در کمیتۀ ارز ،از ساعت سیزده و سی دقیقه امروز تمام خریدهایی که از بخش ناشران خارجی چه التین و چه عربی صورت میگیرد ،با ارز چهار
هزار و دویست تومان خواهد بود.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با حضور تعداد اندکی از ناشــران بر مبنای فعالیت صرف ًا نمایشگاهی و نه فروشگاهی مانند انتشارات شباویز
تصریح کرد :این نوع حضور در نمایشگاه کتاب ،پدیدة تازه و قابلتوجهی است .این اتفاق کمک میکند تا بخش فروشگاهی نمایشگاه کتاب را به بخش
نمایشگاهی نزدیکتر کنیم.
صالحی افزود :حتم ًا شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب از سال آینده به این پدیدة تازه با رویکرد حمایتی نگاه خواهد کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پاسخ به سؤالی دربارة مکان احتمالی نمایشگاه کتاب در سال آینده خاطرنشان کرد :پاسخ به این سؤال جدی است ،ولی
چندان راحت نیست .قصد داریم شرایط بهتری را هم برای ناشران و هم برای مراجعهکنندگان فراهم کنیم.
وی ادامه داد :مقرونبهصرفه نیست که صرف ًا مکانی را برای نمایشگاه کتاب تهران بسازیم ،بنابراین بهطور طبیعی باید جایی در نظر گرفته شود که در آن
نمایشگاه کتاب هم که در سال ده روز برپاست ،برگزار شود.
این مقام مسئول افزود :در بین گزینههای موجود برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران ،درنهایت دو گزینه باقی میماند؛ شهر آفتاب و مصالی تهران .باید
ببینیم کدامیک از این دو مجموعه برای ناشران و بازدیدکنندگان رضایتبخش است .ممکن است هیچیک از این دو مکان نمره بیست را نگیرند ،اما مهم
این است که نمرة کدامیک مقبولتر است.
وی با اشاره به ارزیابیهایی که در این زمینه صورت میگیرد ،اظهار کرد :در دو بازدیدی که از نمایشگاه کتاب داشتم ،جستهوگریخته هم از مردم و هم از
ناشران در این زمینه سؤال کردم و ارزیابیهای کارشناسیتری نیز در دست اقدام است .امسال شرایط برگزاری نمایشگاه را در مصال بررسی میکنیم تا نمرة
آن مبنایی باشد برای تصمیمگیری مکان نمایشگاه کتاب در سال آینده.
الیحه برن از زبان کدخدایی
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ،یکی دیگر از چهرههایی بود که با حضور در نمایشگاه ،خبرنگاران را دستپر به رسانههایشان برگرداند؛ یکی از نکات
مهمی که او در جمع خبرنگارانی که کار پوشش رسانهای این رویداد را برعهده داشتند ،عنوان کرد ،مربوط بود به یکی از مهمترین چالشهای حوزه فرهنگ مکتوب
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که راهیابی آثار ایرانی را به بازارهای جهانی نشر ،با مشکل روبهرو کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان درواقع از ضرورت تصویب الیحه پیوستن ایران
به معاهده جهانی برن که رعایت کپیرایت کتابها را الزامی میکند ،سخن
گفت .او تأکید داشت که ضرورت دارد مجلس شورای اسالمی ،الیحهای را
که دولت در این رابطه ارائه کرده ،هرچه زودتر موردبررسی و تصویب نهایی
قرار دهد تا شورای نگهبان با بررسیهای موشکافانهتر و انطباق آن با قانون
اساسی ،تکلیف این موضوع مهم حوزه نشر را معین کند.
رونمایی از نسخه عربی کتاب روشنای علم مقام معظم رهبری
رسول اســماعیلزاده رئیس مرکز ترجمه و نشر سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی ،روز شنبه ( 15اردیبهشت) در ابتدای این آیین بابیان
اینکه این کتاب مجموعه رهنمودها و دیدگاههای رهبر انقالب در خصوص
اهمیت تولید علم است ،خاطرنشان کرد :ترجمه کتاب «روشنای علم»
که دو سال پیش به چاپ رسیده بود ،در قالب طرح ملی تاپ و با مشارکت
و مباشرت ناشر تونسی به زبان عربی ترجمهشده است.
وی افزود :کتاب «انوارالعلم» در هزار نسخه به چاپ رسیده و در
نمایشگاه بینالمللی کتاب تونس نیز رونمایی شده است.
اسماعیلزاده افزود :چندین عنوان کتاب دیگر از تألیفات مقام معظم رهبری در دستور کار ترجمه به زبانهای زنده دنیا برای صدور اندیشه و دیدگاههای
ایشان به خارج از مرزها قرار دارد.
وی در تشریح و معرفی طرح ملی تاپ گفت :ترجمه و انتشار آثار ادبی و معارف انسانی نویسندگان ایرانی به زبانهای زنده دنیا ،از دو سال پیش در قالب
طرح تاپ قرارگرفته است .اسماعیلزاده یادآور شد :توجه به نشر و ترجمه آثار و تولیدات فرهنگی و ادبی و معارف اسالمی ،بهطور ویژه در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد :بسیاری از ناشران خارجی داوطلب همکاری در این راستا هستند.
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محسن پاک آیین معاون امور بینالمللی پژوهش و فرهنگ انقالب اسالمی نیز در این مراسم تولید علم را از مصادیق قدرت کشورها و از شاخصههای
توسعهیافتگی در ابعاد جهانی در نگاه مجامع بینالمللی علمی دانست و تصریح کرد :ضرورت تولید و زایش علم در داخل کشور از تأکیدات مقام معظم رهبری
و برگرفته از شعار کلیدی نظام با عنوان «ما میتوانیم» است.
در ادامه ،آشوری رئیس کارگروه ترجمه کتاب سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی بر تأکید بر انتقال افکار بلند مقام معظم رهبری در خارج از مرزها ،افکار
و آثار نخبگان فرهنگ و ادب این خاک را سرمایههای بزرگی دانست که باید به نحو شایسته از آن بهرهمند شد .وی بر نقش نمایندگان فرهنگی و رسانهها
در نیل به این هدف تأکید کرد.
حضور مشاور رهبر انقالب در نمایشگاه کتاب
علیاکبر والیتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل ،در بازدید خود از
نمایشگاه کتاب تهران به غرفه مجمع جهانی بیداری اسالمی رفت و در مراسم
رونمایی جلد سوم کتاب دائرهالمعارف پزشکی اسالم و ایران که روز پنجم نمایشگاه
در غرفه نمایشگاهی انتشارات امیرکبیر برگزار شد ،گفت :اولین بار است که کتاب
در طب سنتی بهصورت دائرهالمعارف نوشته میشود و کتاب دائرهالمعارف پزشکی
اسالم و ایران به پیشنهاد فرهنگستان علوم پزشکی و کمیته طب اسالمی و سنتی
گردآوریشده است.
وی افزود :این کتاب ،طب ایرانی و اســامی را بهصورت مدون ،مستند و
مستدل به مخاطبانش ارائه کرده و انجام چنین کاری در تاریخ طب ایرانی و اسالمی سابقه ندارد .مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل خاطرنشان
کرد :با انتشار دائرهالمعارف پزشکی اسالم و ایران ،چند هزار نکته در تعریف انواع بیماریها در طب سنتی مستندسازی شده است.
عادل فردوسی پور و نمایشگاه کتاب
عادل فردوسیپور گزارشگر فوتبال و مجری تلویزیون دربار ه تأثیرگذاری هنرمندان بر مقول ه کتاب و کتابخوانی گفت :من به سهم خود همیشه سعی
کردهام با ترجمۀ کتاب و تشویق مردم به کتابخوانی ،آنها را با این مقوله آشنا و ترغیب کنم و امیدوارم که این اتفاق بیفتد ،هرچند که این رویداد نیازمند
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فرهنگسازی مناسب است.
مجری برنامه  90همچنین در خصوص شعار نمایشگاه امسال اظهار
کرد :شعار امسال «نه به کتاب نخواندن» است .من امیدوارم این شعار تنها
در حد یک حرف نباشد و نمود واقعی این شــعار را در جامعه ببینیم؛ چراکه
اگر این اتفاق بیفتد ،واقع ًا رویداد فوقالعادهای خواهد بود و من از این جریان
استقبال خواهم کرد.
وی در پایان در مورد مدتزمانی که مطالعه میکند ،خاطرنشان کرد :من
نسبت ًا مطالع ه خوبی دارم و برای کتاب خواندن وقت میگذارم.
بهاره رهنما :اهل کتابم و تصویری نیستم
بهاره رهنما با حضور در غرفۀ انتشارات نگاه ،ضمن خوشحالی از حضور و
استقبال مردم از این دوره از نمایشگاه گفت :استقبال بسیار خوبی از نمایشگاه
شدهاست ،ولی بازهم ســرانة مطالعه در میان مردم ما نسبت به مردم سایر
کشورهای دیگر بسیار پایین است.
رهنما دربارۀ تأثیرگذاری نقش خود بهعنوان یک نویسنده برافزایش فرهنگ
کتابخوانی مردم گفت :من حدود  ۱۵سال است که در جراید مختلف ،مشغول
معرفی کتاب هستم ،ولی این موضوع اص ً
ال وظیفة من نیست ،بلکه این وظیفة
دولتهاست که از دوران دبستان در کتابهای آموزشی فرهنگ کتابخوانی
میان مردم را جا بیندازند.
وی در مورد مدتزمان میزان مطالعۀ خود افزود :من عادت به کتابخوانی دارم و اص ً
ال تصویری نیستم .همیشه آمادۀ کتاب خواندن و برنامهریزی برای
مطالعه هستم .اگر به سفری بروم ،حداقل یکی دو کتاب را تمام میکنم و شبی سه تا چهار ساعت برای مطالعه زمان میگذارم.
وی ادامه داد :منبهطور همزمان بازیگری و نویسندگی را شروع کردم و تابهحال حدود  ۱۰کتاب نوشته و در جراید و مطبوعات همداستانهای کوتاهی
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را به ثبت رساندهام .من یک آدم دوشغله و تنها کسی در حوزة سینما و ادبیات هستم که هر دو کار را بهطور همزمان آغاز کردهام.
نویسندة کتاب «پای به جاده زدن» در پایان خاطرنشان کرد :ازنظر من ،اصو ًال هنرمندی که کار تصویر میکند ،باید باقلم آشنا باشد؛ چون نوشتن و بیان
درونیات ،آدم را به احساسی که در نقشش وجود دارد ،نزدیک میکند .من به مخاطبان توصیه میکنم که کتاب آخرم «پای به جاده زدن» را بخوانند.
احمد پوری :کتابخوار بودم
احمد پوری ،مترجم و نویسنده ضمن خوشحالی از استقبال گرم و صمیمانة مردم از
نمایشگاه کتاب گفت :استقبال و حضور مردم با توجه به اینکه گفته میشود کتابخوان
نداریم و امروز هم یک روز تعطیل نیست ،بسیار تعجببرانگیز و دلگرمکننده است.
وی همچنین دربارة تأثیرگذاری برپایی نمایشگاه در فرهنگسازی کتاب و
کتابخوانی اظهار کرد :برپایی نمایشگاههای کتاب بر باالبردن سطح فرهنگسازی
مردم بسیار مؤثر است؛ چراکه مردم از نزدیک با عناوین متنوع کتاب و فرهنگ کتاب
خریدن آشنا میشوند و این موضوع بیانگر باالرفتن سطح کتابخوانی مردم است.
مؤلف کتاب «دو قدم این ور خط» ،در خصوص تأثیرگذاری نقش خود در باالبردن سطح کتابخوانی مردم تصریح کرد :وظیفة من این است که سعی کنم
کتابهای خوبی را نوشته و یا ترجمه کنم و افراد بسیاری را با کتاب آشنا کرده و در این راه فرهنگسازی کنم.
مترجم کتاب «دشمنان ،یک داستان عاشقانه» در مورد میزان مطالعة خود خاطرنشان کرد :من وقتی جوانتر بودم ،کتابهای بسیاری میخواندم که اسم
من ،کتابخوار بود ولی حال ،بهعلت مشغلهها ،بسیار کمتر کتاب میخوانم.
پوری در پایان در مورد شعار نمایشگاه کتاب امسال «نه به کتاب نخواندن» گفت :این شعار ،حرف هرسال نمایشگاه است و من امیدوارم راههایی برای
واقعیت پیداکردن این شعار بیابیم.
رونمایی از دو اثر برای احیای هویت تهران
دو کتاب «دارالفنون» و «سنگلج» اثر ناصر تکمیل همایون ،در مراسم روز ویژۀ تهران در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی شد.
احمد مسجدجامعی؛ عضو شورای شهر تهران با اشاره به دو اثر رونمایی ناصر تکمیل همایون گفت :افراد محدودی دربارة دارالفنون کتاب نوشتهاند و این
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بسیار ارزشمند است که این استاد بزرگوار بازهم اثری به آثار تهران بزرگ افزودهاند.
مسجدجامعی با توضیحاتی دربارۀ سابقة تاریخی دارالفنون افزود :دروس تدریس شده در دارالفنون بسیار علمی بوده و اکنون دروس مشابه آن در هیچ
کجا تدریس نمیشود .دارالفنون ،بهنوعی مدرسۀ نظامیه بوده است .البته به این معنا که نقشة ساخت آن از روی یک ساختمان نظامی معروف الگوبرداری
شده است .عالوه بر آن نقشههای ساختمانهای تاریخی و قدیمی تهران ،محصول دانشآموختگان دارالفنون است.
محمدحسین خوشنویس؛ رئیس دفتر پژوهشهای فرهنگی نیز با اشاره به کتابهای ناصر تکمیل همایون در احیای هویت تهران گفت :کتابهایی مانند
این آثار باید منابع پژوهشهای دانشگاهی باشد تا تاریخ تهران و هویت استان به دست فراموشی سپرده نشود .آثاری مانند کتابهای استاد تکمیل همایون
باید در دانشگاه تدریس شود ،چراکه تاریخ فلسفه است و اهمیت باالیی دارد.
تأکید سفیر لهستان بر لزوم گسترش روابط فرهنگی با ایران
سفیر لهستان در دیدار با رئیس سیویکمین نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران ،بر لزوم گسترش روابط فرهنگی دو کشور تأکید کرد.
یاروسالف دومانسکی (سفیر لهستان در تهران) در این دیدار اظهار کرد:
از زمانی که درباره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران شنیدم ،عالقهمند
بودم در آن حضور یابم .البته اص ً
ال انتظار چنین خوشامدگویی گرمی
را نداشتم؛ اما تصور میکنم این ارتباط گرم و دوستانه به دلیل روابط
طوالنی تاریخی ،فرهنگی و سیاسی دو کشور است.
سفیر لهستان در ایران ادامه داد :ما و ایران 544 ،سال رابطه دیپلماتیک
داشتهایم و همیشه ایرانیها در این روابط عالی عمل کردهاند .برای محکم باقی ماندن این رابطه ،نیاز به دوستی و ارتباط در حوزه فرهنگی هم وجود دارد.
دومانسکی با اشاره به اینکه  6ماه پیش به ایران آمده است ،تصریح کرد :من از ابتدا برای فهم و درک متقابل بیشتر بین ایران و لهستان و همچنین برای
روشن ماندن مشعل دوستی این دو کشور ،قصد داشتهام به گسترش رابطه فرهنگی بین دو کشور کمک کنم.
وی افزود :ما تاکنون در جشنوارههای فیلم و حتی جشنواره فیلم فجر شرکت داشتهایم ،اما هنوز در رابطه با کتاب ارتباط زیادی با ایران نداریم .لهستان
نمایشگاههای کتاب بسیار قوی دارد که در شهر ورشو و کراکوف برگزار میشود .امیدوار هســتیم در آینده در رابطه با حضور در نمایشگاههای دو کشور
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همکاری خوبی باهم داشته باشیم.
در ادامه رئیس سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با بیان اینکه شاید نمایشــگاه تهران اولین یا دومین نمایشگاه کتاب پرطرفدار در کشور
باشد ،گفت :ما در این نمایشگاه ،حدود  50شرکتکننده از کشورهای دیگر داریم و عالوه بر نمایش و فروش کتاب ،نسبت به ایجاد ارتباط و گفتوگو میان
نویسندگان و اهلقلم کشورها نیز اقدام میکنیم.
وی با بیان اینکه ایران عالقهمند به میهمان ویژه شدن لهستان در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران است ،بیان کرد :امیدواریم ارتباطات و همکاریهای
فرهنگی بیشتری بین ایرانیان و لهستانیها در حوزه سینما ،کتاب و کاالهای فرهنگی ایجاد شود.
سفیر یونان در بازدید از نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران :ایران زیباترین کتابها را دارد
سفیر یونان در تهران درباره کتابهای ایرانی و کیفیت چاپ آنها گفت:
ایران زیباترین کتابها را دارد و جلد ،چاپ و تزئینات داخلی آنها بســیار
تحسینبرانگیز است« .دیمیتری الکساندر کیس» با اشاره به نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران گفت :من بسیار به کتابهایی که در این نمایشگاه عرضهشده
عالقهمند هستم .خصوصاً تعداد زیاد غرفهها و کشورهای زیادی که در نمایشگاه
شرکت کردهاند ،بسیار قابلتوجه است.
وی ادامه داد :من بسیار خوشحال هستم که یونان برای اولین بار در سیویکمین
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران شرکت کرده و امیدوارم در سالهای آتی نیز بتوانیم در این نمایشگاه شرکت کنیم .ما از خدماتی که به غرفهها ازجمله
غرفه یونان ارائه میشود ،بسیار راضی هستیم.
سفیر یونان در تهران با اشاره به جمعیت چشمگیر بازدیدکنندگان سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران اظهار داشت :یونانیها نیز مانند ایران
دارای فلسفه و علوم قدیم هستند و ما همچون ایران مردمی کتابخوان داریم.
تمرکززدایی در کشور ،نیاز به ظرفیتسازی دارد
دکتر عباس آخوندی (وزیر راه مسکن و شهرسازی) مترجم کتاب "برنامهریزی و تمرکززدایی :فضاهای متعارض برای اقدام جمعی در جهان جنوب" در
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مراسم رونمایی از کتاب با اشاره به ظرفیتهای مصالی بزرگ تهران گفت :باید از ظرفیتهای این مجموعة وسیع که در مرکز شهر قرارگرفته و در دسترس
مردم است ،استفادة بهینه شود و فقط به یک روز در هفته منحصر نشود و جا دارد از ظرفیتهای آن جهت برگزاری مناسبتهای فرهنگی بیشتر استفاده شود.
آخوندی ضمن اشاره به روند جهانیشدن گفت :دنیای امروز ،دنیای تعارضات است و حل این تعارضات همواره با تأکید بر تمرکز همهچیز در یکجا قابلحل
نیست .تعارضات محلی در مواجهه با تعارضات ملی و فراملی ما را در وضعیتی قرار میدهد که میبایست قبل از هرگونه اقدام و سخنی ،تمرکززدایانه دید
صحیح و درستی از تمرکززدایی و مسائل پیرامون آن داشته باشیم.
وی ادامه داد :وقتی صحبت از تمرکززدایی میشود ،بیشتر شاهدیم تفویض اختیار محدود به مسئوالن و عامل اجرایی محلی دیده میشود و بهغلط آن
را تمرکززدایی مینامیم .اساس ًا در ایران قدرت نامتمرکز و قدرت محلی که ثروت و اقتصاد محلی را نمایندگی کند و یک حکمرانی نامتمرکز نداشتهایم و
ظرفیتسازی نشده است.
آخوندی با اشاره به کتاب و نقطه نظرات مطرحشده در آن گفت :نویسندگان این کتاب سعی در تشریح و بسط مفهوم تمرکززدایی در عرصة جهانی و
پرداختن به مبانی نظری و جزییات راهبردی آن کردهاند که امید است بتواند راهگشای اهل نظر در بحثها و برنامهریزیها باشد.
کتاب «برنامهریزی و تمرکززدایی از فضاهای متعارض برای اقدام جمعی در جهان» نوشتة ویکتوریا .ای.برد و کریستوفر سیلور با ترجمه و تصحیح عباس
آخوندی و سمانه افشاری در نشر آگاه منتشرشده است.
رئیس شورای شهر تهران در دیدار با رئیس نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران مطرح کرد؛

استقبال خوب از کتابهای انتقادی

رئیس شورای شــهر تهران در دیدار با رئیس سیویکمین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران گفت :چاپ کتابهایی که حاوی تضارب آرا و نقد
است ،بیشتر مورد اقبال قرار میگیرد و به افزایش کتابخوانی کمک میکند.
ن هاشمی ،عصر جمعه  14اردیبهشت در نمایشگاه کتاب حاضر
محس 
شد و در دیدار با رئیس نمایشگاه گفت :میزان کتاب خواندن بستگی به
محتوا و نوع نشر کتابها دارد و میبایست فرهیختگان ما و ناشران به سمت
کتابهایی بروند که مورد عالقة جامعه است .ضمن اینکه این کتابها باید
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بهگونهای تبلیغ شوند که مردم جذب شوند.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد :باید توجه داشته باشیم کتابهایی که به نقد میپردازند و عالوه بر انتقال تجربة دیگران حاوی تضارب آرا هستند،
بیشتر مورد اقبال قرار میگیرد و به افزایش کتابخوانی کمک میکند.
هاشمی با اشاره به اثرگذاری مثبت نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در امر کتابخوانی اظهار کرد :تمام تازههای نشر در این نمایشگاه مشاهده میشود
و این میتواند کمک کند در زمینة ترغیب مردم به کتابخوانی موفقتر عمل کنیم.
رئیس سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در این دیدار ضمن ارایة توضیحاتی درخصوص نمایشگاه گفت :در این نمایشگاه بیش از  2600ناشر
داخلی و حدود  550ناشر خارجی شرکت کردهاند و درمجموع حدود هزار و  400غرفة داخلی داریم.
محسن جوادی اضافه کرد :سال  96حدود  95هزار جلد کتاب چاپ شده است؛ این در حالی است که در طول  40سال اخیر حدود هزار و  200کتاب به چاپ
رسیده است .البته یکی از دالیل افزایش چاپ کتاب در سال  96صدور مجوزها بوده و یکی از دالیل دیگر آن ،حضور بیشتر نسل جوان در این عرصه است.
وی تصریح کرد :آنچه امسال تغییر کرده ،افزایش فعالیتهای بینالمللی است .ایتالیا ،صربستان و سایر کشورها در این نمایشگاه حضوری پررنگ دارند.
جوادی ادامه داد :این نکته نیز ناگفته نماند که شهرداری در نمایشگاه امسال کمک شایان توجهی به ما کرد و ما در این رابطه قدردان شورای شهر هستیم؛
چراکه مطلع هستیم شورای شهر به شهرداری تهران جهت کمک به وزارت ارشاد توصیه کرده است.
تقدیر از پیشکسوتان ویرایش
دومین مراسم تقدیر از پیشکسوتان ویرایش ،به همت انجمن صنفی ویراستاران ،در تاریخ  21اردیبهشت  1397در نمایشگاه بینالمللی کتاب برگزار شد.
در ابتدا فریبرز مجیدی ،رئیس هیئتمدیرۀ انجمن صنفی ویراستاران ،دربارۀ اهمیت ویرایش و جایگاه آن در بهبود آثار سخن گفت و سپس مهناز مقدسی ،دبیر
انجمن ،ضمن اشاره به اهمیت حضور بزرگان در این نشست و ارائۀ گزارشی از فعالیتهای سال گذشتۀ این انجمن ،گفت :اگر امروز استاد دریابندری و استاد مجتبایی
در این نشست حضور داشتند ،نخستین حلقۀ ویرایش در مؤسسه انتشارات فرانکلین را کنار هم میدیدیم .او افزود طی سال گذشته همکاری با کتابخانهها و ناشران،
تشکیل دورههای آموزشی ،برگزاری نشستهای تخصصی و انتقال تجربه و تقدیر از پیشکسوتان ویرایش ،ازجمله فعالیتهای این انجمن بوده است.
هومن عباسپور ،نایبرئیس انجمن صنفی ،گفت :مفهوم ویرایش امروز در حد رسمالخط و گرفتن بعضی خطاهای زبانی و ویرگولگذاری تقلیل یافته که
این کارها را خود حروفچینها اگر یادشان بدهیم انجام میدهند ،درحالیکه زمانی ویرایش مفهوم و حد و ثغور بسیار گستردهای داشت و ویراستار در همۀ
مراحل کار همراه مؤلف یا مترجم بود و حتی بر آرایش صفحات نظارت میکرد.
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سپس نماهنگ (کلیپ) تهیهشدۀ انجمن دربارۀ تاریخچۀ ویرایش از  1330تا  1350پخش شد و بعدازآن از استادان درخواست شد دقایقی سخن بگویند.
سیروس پرهام ،هنرپژوه و بنیانگذار سازمان اسناد ملی و اولین ویراستار مؤسسۀ فرانکلین و عضو هیئت مؤسس انجمن صنفی ویراستاران ،گفت :هیچکسی
بدون مطالعه نمیتواند ویراستار خوبی باشد.
منوچهر انور ،مترجم و از نخستین ویراستاران انتشارات فرانکلین ،به سازوکار ویرایش در مؤسسۀ فرانکلین اشاره کرد و از تالش همایون صنعتیزاده برای
سازماندهی و مدیریت اولین مؤسسۀ معتبر در ایران ،تقدیر کرد.
سپس ایران گرگین ،نویسنده ،پژوهشگر و سرویراستار فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان از کمتوجهی به این فرهنگنامه گفت و اینکه این فرهنگنامه با
وجود همۀ مشکالت ،همچنان میتواند محل مراجعه و تحقیق قرار گیرد.
جالل خالقی مطلق ،شاهنامهپژوه و نسخهپژوه گفت :ویرایش در ایران نیاز به بازنگری دارد .رسمالخطی که امروز بسیاری از ویراستاران از آن پیروی
میکنند مشکالتی دارد و باید اصالح شود.
پیش از برگزاری مراسم پایانی فتحاهلل فروغی ،عضو هیئتمدیره انجمن صنفی ویراستاران و مدیر کمیسیون حقوقی ،از نیکنام حسینیپور ،مدیرعامل خانۀ کتاب
که در مراسم حضور داشت درخواست کرد که به مسائل مربوط به ویراستاران ازجمله بیمۀ تکمیلی آنان و اختصاص بنکارت خرید کتاب به ایشان توجه ویژه شود.
مراسم با اهدای جوایز و تندیس به استادان :منوچهر انور ،سیروس پرهام ،اسماعیل سعادت ،جالل خالقی مطلق ،ایران گرگین پایان یافت .این مراسم در
ادامۀ طرح تقدیر از پیشکسوتان ویرایش بود که انجمن صنفی از سال گذشته ،با حمایت کمیتۀ علمی و فرهنگی نمایشگاه کتاب ،آن را بنا نهاد.
نشست چهلسالگی انقالب اسالمی ،در سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
محمد الهیاری فومنی مدیرکل دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی
و هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،در نشست چهلسالگی انقالب
اسالمی با محوریت کتاب در مصالی تهران ،گفت :یکی از دغدغههای اصلی
انقالب اسالمی ،موضوع" حکمرانی خوب است"
به گزارش روابط عمومی دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،الهیاری با بیان این مطلب افزود :تحقق این
موضوع بخشی از نیازهای مردم در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
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را برطرف خواهد نمود .وی گفت :با توجه به اینکه رهبر انقالب موضوع تجدید مطلع در انقالب اسالمی را طرح کرده بودند ،به نظر میرسد انقالب اسالمی
در حوزه کتاب نیازمند نگاهی آیندهنگرانه است.
الهیاری ادامه داد :امروز دستاوردهای بزرگی در حوزه کتاب رقم خورده ،اما هنوز راه زیادی باقی است .مثلاینکه نویسنده ما هنوز امنیت شغلی ندارد یا
ناشر ما در چاپ آثارش و قراردادهایی که میبندد ،دچار مشکل است .در حوزه توزیع با مشکالتی روبرو هستیم یا در حوزه مصرف هنوز کتاب به دست مردم
نمیرسد و تجربیات نشان میدهد که اگرچه کتاب به دست ما نمیرسد باز هم مردم ما کتابخوان هستند.
در سال  ٩٠رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار کتابداران و دستاندرکاران حوزه کتاب فرمودند :در مبحث کتاب و کتابخوانی باید یک تجدید مطلعی
صورت پذیرد .بهزعم بنده این تجدید مطلع ،حاکی از نگاه آیندهنگر در کالم ایشان است و خوب است در آستانه چهلسالگی انقالب اسالمی این تجدید مطلع
صورت پذیرد .خالصه آنکه نگاه آیندهپژوهانه و آیندهنگرانه در حوزههای مختلف علوم امروز طرفداران فراوانی دارد.
برای تجدید مطلع در حوزه کتاب و کتابخوانی با نگاه آیندهنگرانه در آستانه چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی ،تجدیدنظر در برنامهریزی و بهبود شرایط
تولید ،انتشار ،توزیع و معرفی کتاب ضروری است و نیازمند یک برنامه راهبردی برای عزیمت از وضع موجود به موقعیت رضایتبخش و موقعیت مطلوب است.
در این میان و علیرغم مشکالتی که در حوزههای مختلف تولید ،انتشار و توزیع کتاب داریم ،در حوزه مصرف شکوفایی و اتفاقات نویدبخشی رخ داده است.
تجربه نشان میدهد هرگاه کتاب مناسب ،خوب معرفی شود و بهخوبی در اختیار مردم قرار گیرد ،مردم کتاب را میخوانند و استقبال خوبی صورت میگیرد.
تجربه گردهمایی کتابخوانی در نقاط مختلف کشور ،تجربه برگزاری مسابقات کتاب و زندگی توسط مجمع ناشران انقالب اسالمی و تجربه جشنواره
کتابخوانی رضوی ،تجربه جشنوارههای روستاهای دوستدار کتاب ،تجربههای موفقی در عرصه کتابخوانی بوده است و انشااهلل تداوم یابد.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در دیدار با رئیس سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران:

میزان مطالعه در کشور ،باالتر از آمارهای رسمی است
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در دیدار با رئیس سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفت :تصور میکنم آمارهای حاکی از سرانه پایین
مطالعه ،درست و واقعی نیست .احساس میکنم سرانه مطالعه در کشور حتم ًا بیش از این آمارهاست.
محمدرضا مخبر دزفولی در این دیدار با اشاره به جابهجایی نمایشگاه کتاب به مصالی تهران گفت :ازآنجاکه مصال در مرکز شهر قرار دارد ،احتما ًال بازدیدهای
امسال باید بیشتر باشد .تردد به نمایشگاه شهر آفتاب با دشواری همراه بود .البته این رویداد بزرگ فرهنگی هرگونه که باشد ،مبارک است.
وی افزود :اگر نام این مکان مصال است ،به این معنا نیست که تنها برای نمازخواندن است؛ بلکه مصال یک مجموعه فرهنگی است.
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دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد :من در دست بسیاری از ترددکنندگان
در نمایشگاه ،کتاب میبینم و به همین دلیل تصور میکنم آمارهایی که حاکی
از سرانه پایین مطالعه هستند ،درست و واقعی نیست .احساس میکنم سرانه
مطالعه در کشور حتم ًا بیش از این آمارهاست.
مخبر دزفولی با طرح این سؤال که آیا در آمارگیری سرانه مطالعه در کشور
مطالعات دیجیتالی هم محاسبه میشــود یا خیر ،بیان کرد :به عقیده من ما
متخصص این هستیم که کارهای خوب و سازنده خود را نبینیم .بهعنوانمثال
نمیگوییم حدود  90درصد از مردم ایران باسواد هستند؛ بلکه میگوییم 10
درصد مردم بیسوادند.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به آمارهایی که از مطالعه مردم اعالم میشود ،بیان کرد :در مورد سرانه مطالعه باید اعالم شود چند صفحه کتاب
خوانده میشود .امروز در دنیا اینگونه آمارگیری میشود و میزان صفحههایی که در اینترنت خوانده میشود را بهعنوان میزان مطالعه مردم محاسبه میکنند.
مطالعه ،بخشی از زندگی یک نویسنده است
نویسنده کتاب «میهمان مهتاب» گفت :مطالعة کتاب ،زندگی و بخشی از فعالیتهای یک نویسنده را برای خوب نوشتن تشکیل میدهد.
فرهاد حسنزاده؛ نویسنده و روزنامهنگار با حضور در غرفة سوره مهر ظهر سهشنبه 18 ،اردیبهشت دربارة دریافت جایزة «هانس کریستین اندرسون»
گفت :برای دریافت جایزة اندرسون ،نویسندگانی از کشورهای مختلفی چون ژاپن ،سوئد ،فرانسه و نیوزلند شرکت داشتند .همینکه ما به این مرحله رسیدیم،
یعنی برندگان واقعی هستیم ولی باید یک نفر انتخاب میشد و آنهم خانمی از کشور ژاپن بود که برگزیده شد ،چراکه سابقة ژاپن در ادبیات کودک ،بسیار
پربار بوده و در عرصة بینالملل کودک و نوجوان هم بسیار تالش کردهاند .حسنزاده ادامه داد :اقداماتی باید در جهت حل مشکالت نویسندگان انجام شود
چون برای حضور در عرصة جهانی ،نویسنده  50درصد ماجراست و  50درصد دیگر دولت و نهادهای مرتبط با حوزة کتاب است.
وی اضافه کرد :یکی از مشکالت ما ،ترجمه نشدن آثار به زبانهای دیگر و عضو نبودن در قانون کپیرایت است که بسیاری از ناشران رغبتی برای ترجمة
متون فارسی پیدا نمیکنند .وی تصریح کرد :اولین اقدام در جهت بهبود کار نویسندگان و شاعران ،ارتباط با مترجمان و نویسندگان خارجی است.
نویسندة کتاب «بیز...بیز...بیزنس» در پایان در مورد مدتزمان مطالعة خود خاطرنشان کرد :مطالعة کتاب ،زندگی و بخشی از فعالیتهای ما را برای خوب نوشتن
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تشکیل میدهد .من روزانه حدود  2تا  3ساعت مطالعه میکنم و بهترین کتابی هم که تابهحال مطالعه کردم ،کتاب «مدار صفر درجه» از احمد محمود است.
حمیدرضا صدر :دست کسانی را که کتاب میخرند را باید بوسید
حمیدرضا صدر ،با حضور در نمایشگاه کتاب تهران دربارة حضور و استقبال
مردم گفت :در شرایطی که ارزش پولمان روزبهروز کمتر میشود و قدرت
خریدمان لحظهبهلحظه پایین میآید ،باید دست این کتابخوانانی را که با این
اوضاع کتاب میخرند را بوسید و من واقع ًا از صمیم قلب خوشحالم و برایشان
احترام قائلم.
صدر ادامه داد :من از ارتباطم با مخاطب بسیار لذت میبرم .وقتی مردم به
نمایشگاه کتاب میآیند ،اتفاقاتی را رقم میزنند که بسیار جالب و باارزش است
و فارغ از هر چیزی ،کتاب میخرند و کتاب میخوانند.
این کارشناس فوتبال در پایان خاطرنشان کرد :من امیدوارم سال آینده ،در سبد خانوادهها پولی مانده باشد که بتوانند کتاب بخرند و به فرهنگ اهمیت بدهند.
قیمت ثابت کتاب عامل توسعه کتابفروشیها در آلمان
مدیر موسسة «کاتنف» دومین توزیعکنندة بزرگ کتاب در آلمان در نشست
«قیمت ثابت کتاب» در سالن فرهنگوران نمایشگاه کتاب تهران گفت :اجرای
قانون قیمت ثابت در آلمان ،موجب تقویت کتابفروشیها حتی در کوچکترین
شهرها شده است .مارکوس فلس؛ مدیر موسسة کاتنف دومین توزیعکنندة
بزرگ کتاب در آلمان این نشست که روز جمعه  14اردیبهشت برگزار شد ،با اشاره
به اهمیت مقولة کتاب و جایگاه فرهنگی آن در جامعه گفت :باید به کتاب به مثابة
ثروت فرهنگی زندة بشری نگاه کرد.
فلس ادامه داد :تألیف کتاب و گسترش فرهنگ کتابخوانی باعث رشد و اعتالی جامعه شده و از رخداد بسیاری از ناهنجاریها جلوگیری میکند؛ لذا
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نگرش و دیدگاه مردم و دولتها به این مقوله ،فرهنگی و حتی امنیتی است.
وی افزود :با توجه به اینکه توزیع کتاب در سطح کل کشور موردنظر است و در این گستره کتابفروشهای زنجیرهای و تکشعبهای در کنار هم فعالیت
میکنند و شهرهای کوچک در کنار شهرهای بزرگ با قدرتهای متفاوت حضور دارند ،نیاز به توافقی مبنی بر حمایت مالی از این صنف وجود دارد.
مدیر موسســة کاتنف آلمان ادامه داد :طبق این توافق که بعداً در ســال  2002بهصورت قانون به تصویب پارلمان آلمان رسید ،سیستم دقیقی برای
قیمتگذاری کتاب تعریف شد و همه ملزم به رعایت آن هستند و کسی حق تخفیف دادن به قیمت نهایی کتاب را ندارد.
وی تصریح کرد :آلمان سابقة دیرینهای در صنعت چاپ دارد و نویسندگان ،ناشران و کتابفروشیهای زیادی مشغول فعالیت هستند که بنیان مستحکم
آن وجود قانونی قوی و جامع است که باعث ایجاد اعتماد و فضای مناسب در کار شده است.
فلس یادآور شد :در آلمان هفتاد درصد کاالهای فرهنگی عرضهشده در کتابفروشیها ازجمله نُتهای موسیقی و نقشههای جغرافیایی ،قیمت ثابت
دارند و سی درصد باقی کاالها مثل سررسید ،تقویم و کتاب صوتی ماهیت دیگری دارند که این کاالها نیز از نوسان  15درصدی در قیمت برخوردارند .بقیة
کتابها قیمت ثابت دارند و رعایت این قیمت الزامی است.
قیمت ثابت کتاب ،موجب رونق کتابفروشیهای کوچک و محلی در آلمان شده است
وی متذکر شد :در اروپا اکثر کشورهای پیشرو نظیر آلمان ،فرانسه و سوئد از این قانون استفاده میکنند ولی کشورهایی هم هستند که اعتقادی به آن ندارند
ازجمله سوئیس ،انگلیس و آمریکا .تجربة این چندساله نشان داده با اجرای قانون قیمت ثابت ،کتابفروشیهای کوچک بیشتری در آن کشورها ورشکست
شده و جمع کردهاند ،ولی در آلمان آنها توانستهاند در کوچکترین شهرها هم ادامه فعالیت بدهند و به مردم خدمات فرهنگی ارائه کنند.
وی در ادامه افزود :همانطور که هیچ قانونی نیست که تبصره و استثنا نداشته باشد ،این قانون هم تبصرههایی دارد؛ مث ً
ال مواردی چون تخفیف پیش از
نشر ،خرید از یک تیراژ باالتر ،تخفیف خرید کامل کتب دنبالهدار و سریالی ،فروش و معامله بین خود انتشاراتیهای همکار ،فروش به معلمان ،فروش به
کتابخانة مدارس ،کتابخانة عمومی شهرداریها ،مراکز علمی پژوهشی و دانشگاهها ،از تخفیف  5الی  15درصدی برخوردار هستند و یا اینکه در صورت عدم
استقبال از یک کتاب بهمرورزمان با تأیید اتحادیه تخفیف و قیمت جدید اعالم میشود.
مارکوس فلس در ادامه به کتابهای الکترونیک اشاره کرد و گفت :چهار تا پنج درصد درآمد کتابفروشیها از طریق فروش محصوالت الکترونیکی است
که قیمت خردهفروشی آنها ده تا پانزده درصد پایینتر از کتابهای کاغذی قیمتگذاری میشود و رعایت آن الزامی است ،اما در نهایت عیبی هم دارد که
شایدباعث از بین رفتن رقابت بین کتابفروشیها بشود ،ولی محاسن آن بسیار بیشتر از معایب آن است.
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مطالعة کتاب در آلمان فراگیر است
وی اظهار کرد :در آلمان همهگیر شدن مطالعه بسیار موردتوجه است .بدین منظور کتب در سایزها و صحافیهای متنوع ارائه میشود ،مثل نمونة جیبی تا
افراد با بنیة مالی ضعیفتر نیز قدرت خرید داشته باشند و حتی به کتابخانهها یارانه داده میشود تا در تمام محالت بتوانند حضور داشته باشند و شهروندان با
مبلغ اندک بتوانند به مطالب مفید دسترسی داشته باشند.
مدیر موسسة کاتنف آلمان در پایان افزود :شرایط دنیای جدید ایجاب میکند که فضای داخلی کتابفروشیها تغییر کند ،بهنحویکه عالقهمندان بتوانند
با آسایش کتاب را ورق بزنند ،قهوهای بنوشند و در کنار خواندن کتاب ،لوازمالتحریر و سایر نیازهای مرتبط را یکجا تهیه کنند و از تنوع محصوالت فرهنگی
چه کاغذی و چه الکترونیک برخوردار باشند.
ایتالیاییها سووشون میخوانند
ترجمة ایتالیایی سووشون اثر سیمین دانشور با حضور سفیر ایتالیا ،بلقیس
سلیمانی رماننویس ایرانی و یکی از اعضای تیم ترجمه در سرای ملل سالن
بینالملل نمایشگاه کتاب رونمایی شد.
سفیر ایتالیا عصر سهشنبه 18 ،اردیبهشت در این نشست اظهار کرد :اغلب
دربارة روابط گذشتة ایران و ایتالیا صحبت میشود ،اما نباید روابط فعلی این
دو کشور را از یاد ببریم.
مائورو کنچاتوری ادامه داد :زمان آن رسیده است که فرهنگ نوین دو کشور
به اهالی شناسانده شود.
وی افزود :امروزه حافظة عمومی مردم با مسائل گوناگون خدشهدار شده است و به همین دلیل نویسندگان وظیفة سنگینی بر دوش دارند.
سفیر ایتالیا در ایران خاطرنشان کرد :رمان با وقایعی که به تصویر میکشد نوعی همذاتپنداری را برای خواننده ایجاد میکند و ترجمة کتاب سووشون
که تصویرگر دورة مهمی از تاریخ ایران بوده کاری ارزنده و قابلتقدیر است.
بانوی رماننویس ایرانی در این نشست با اشاره به اینکه صحبت کردن دربارة سیمین دانشور سهل و ممتنع است ،گفت :سهل از این منظر که دربارة سیمین
دانشور بسیار سخن رفته است و ممتنع از این نظر که فرصت دلجویی از خانم دانشور را به خاطر نقدی که دربارة جزیرة سرگردانی منتشر کرده بودم ،هیچگاه نیافتم.
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بلقیس سلیمانی با اشاره به اینکه سووشون بدون شک در لیست سه رمان مهم و برتر ایرانی قرار دارد ،خاطرنشان کرد :رکورد کتابهای نویسندگان زن
ایرانی با آثار زویا پیرزاد و فهمیه رحیمی شکسته شد ،اما همچنان معتقدم سووشون بهترین اثر زنان نویسندة ایرانی است.
وی با اشاره به اینکه سووشون دوران تاریخی بسیار مهمی را نمایندگی میکند ،گفت :اشغال ایران توسط قوای متفقین در پایان جنگ جهانی دوم ،مبارزات
مردمی علیه استعمار ،ناامنی اجتماعی و جابجایی قدرت در رمان سووشون مدنظر قرار گرفته است و گویی دانشور با این کتاب آیینهای روبروی دورة تاریخی
از ایران گرفته است.
سیمین دانشور ،آغازگر نگاه زنانه در ادبیات داستانی ایران
سلیمانی با اشاره به دیگر ویژگی ممتاز این اثر تصریح کرد :دانشور برای اولین بار در تاریخ ،نگاه زنانه را وارد ادبیات داستانی ما کرد و از پس آن خواننده را
واداشت به امر سیاسی و اجتماعی با نگاهی زنانه مواجه شود.
این رماننویس ایرانی افزود :دانشور بدون رویکرد مردستیزانه و هجوم آشکار به نظام مردساالرانه ،به اموری که مردان رقم زدند ،نگاهی زنانه میکند.
درحالیکه نویسندگان زن ما معمو ًال به شبکة خانواده در آثار خود توجه میکنند ،برای اولین بار سیمین زن را از خانه به حوزة عمومی و کوچه و بازار میآورد.
سلیمانی تصریح کرد :دانشور با آگاهی کامل نسبت به ژانر رمان ،اثری فوقالعاده تکنیکال را در دهة چهل عرضه میکند و عالوه بر این تسلط او بر زبان
فارسی و همچنین شناخت عمیق او از الیههای مختلف اجتماعی و زبان مردم و کوچه و بازار ،باعث میشود اثر او ممتاز و ویژه باشد.
وی در پایان از «آنا وانزا» مترجم ایتالیایی که سووشون را برای مخاطبان ایتالیایی قابلخواندن کرد ،تشکر کرد.
یکی از اعضای تیم ترجمة این اثر نیز که در این نشست حضور داشت ،با اشاره به اینکه هشت سال از بهترین سالهای عمر خود را در ایران و تهران گذرانده
است ،اظهار کرد :من هنگام بازگشت به ایتالیا کشور ایران را سرلوحة کارم قرار دادم و حال خرسندم که کتاب مهم سووشون را به شما معرفی میکنم.
«تتزیانا بوچیکو» با اشاره به همذاتپنداری خود با شخصیت سیمین دانشور تصریح کرد :برای معرفی به خوانندگان ایتالیایی زبان  5نویسندة زن ایرانی
را در نظر گرفتهایم که سه تن از آنها متأخر و دو تن متقدم هستند.
وی ادامه داد :در برههای از تاریخ قرار داریم که محتاجیم دیگران را به خود نزدیکتر کنیم و خوشحالم که بگویم در ایتالیا شناخت نسبتاً خوبی دربارة ادبیات
کالسیک ایران بهخصوص خیام ،حافظ و فردوسی وجود دارد.
بوچیکو با اشاره به شکافی که میان ادبیات کالسیک و معاصر ایرانی در میان خوانندگان ایتالیاییزبان وجود دارد ،خاطرنشان کرد :امیدوارم ترجمة ایتالیایی
کتاب سووشون این شکاف را پر کند.
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رئیس فرهنگستان علوم :شعار «نه به کتاب نخواندن» یک اعتراض است
رئیس فرهنگستان علوم ضمن حضور در سیویکمین نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران گفت« :نه به کتاب نخواندن» که شعار نمایشگاه امسال است،
درواقع اعتراضی است به سرانة پایین مطالعه در کشور.
رضا داوری اردکانی عصر دوشنبه 17 ،اردیبهشت با اشاره به شعار نمایشگاه
امسال که «نه به کتاب نخواندن» است ،گفت :شعار «نه به کتاب نخواندن»
درواقع درخواست نیست؛ بلکه یک اعتراض است .این شعار اعتراض میکند
به اینکه مردم کتاب نمیخوانند.
رئیس فرهنگستان علوم ادامه داد :نسبت به زمان قدیم مطالعة ما کمتر شده
و سیر نزولی داشته است .اکنون نیز مشغولیت در فضای مجازی سبب شده مردم کمتر کتاب بخوانند.
داوری اردکانی در ادامه اظهار کرد :به نظر میرسد ما سؤالی از خود نمیپرسیم و احتیاجی نداریم به کتاب مراجعه کنیم .ما خیلی کم کتاب میخوانیم و تیراژ
برخی کتابها به  500نسخه رسیده است .وی اضافه کرد :این خیلی قابلتأمل است که کشوری با  80میلیون نفر جمعیت و چند هزار سال سابقة تاریخی،
علمی و فرهنگی ،تیراژ چاپ کتابش تا این حد پایین بیاید.
به گفتة داوری اردکانی کتابهایی که تیراژ باالیی دارند ،معدود و خاص هستند .ما  5میلیون دانشجو در کشور داریم .اگر هر دانشجو در سال تنها یک
کتاب خریداری کند ،ساالنه  5میلیون کتاب به فروش میرسد .البته خرید یک کتاب در سال ،بسیار اندک است و باید بسیار بیش از این باشد.
«نه به کتاب نخواندن» هشداری است به مخاطب
دستیار ویژة رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی با حضور در نمایشگاه
کتاب ،دربارة شعار «نه به کتاب نخواندن» تصریح کرد :این شعار با توجه به
سرانة مطالعه در کشور و وضعیت کتابخوانی با هدف هشدار به مخاطب طراحی
شده است تا پیام خود را برساند و تأثیرگذاری الزم را داشته باشد.
شهیندخت موالوردی ادامه داد :این شعار با توجه به سرانة مطالعه در کشور و
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وضعیت کتابخوانی انتخاب شده است ،هرچند در برخی موارد به دلیل وجود دو کلمه نفی مورد نقد هم واقع شد؛ ولی با توجیه و توضیحی که ارائه شد ،قانع
شدیم که این شعار با هدف هشدار به مخاطب طراحی شده است تا پیام خود را برساند و تأثیرگذاری الزم را داشته باشد.
دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان بر اساس گزارشهای رسیده ،استقبال مردم از نمایشگاه کتاب در روزهای نخست را خوب ارزیابی و اظهار
پیش رو هم وضع به همین منوال باشد.
امیدواری کرد در روزهای ِ
دستیار ویژة رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد :مطمئنم چنین رویدادهایی با توجه به اهداف ،اثر کافی خود را خواهد داشت تا تلنگری در
شرایط خاص ما باشد ،بهخصوص در شرایطی که این نگرانی وجود دارد که شبکههای اجتماعی مجازی ،جایگزین کتابخوانی به شیوة سنتی آن شود.
نماینده ولیفقیه در ارتش :نمایشگاه کتاب تهران یک جهاد کبیر فرهنگی است
نماینده ولیفقیه در ارتش در دیدار بازدید از نمایشگاه کتاب تهران گفت :آنچه در نمایشگاه اتفاق میافتد ،یک جهاد کبیر فرهنگی است.
حجتاالسال م عباس محمدحسنی نماینده ولیفقیه در ارتش ،درباره اهمیت کتاب اظهار داشت :کتابهایی میتوانند در مسیر جهاد فرهنگی قرار بگیرند
که همخوان با قرآن باشند .ما با فرهنگ و کتابهای برخاسته از قرآن میتوانیم آحاد جامعه را تبدیل به مجاهدان جبهه جهاد فرهنگی کنیم .به همه مسئوالن
برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و خصوص ًا اهالی رسانه که خدمات را اطالعرسانی میکنند ،تبریک میگویم.
حجتاالسال م محمدحسنی ادامه داد :ما باید از کارهای حجمی به سمت کارهای مفهومی و کیفی برویم .نباید هرکس یک ساک به دست بگیرد .افراد
باید با کرامت کتاب را انتخاب کنند و درب منازل خود تحویل بگیرند .امیدوارم نمایشگاه کتاب به این سمتوسو پیش برود.
وی افزود :برخی میگویند ناشران طالی خود را تبدیل به مس میکنند؛ اما من تصور میکنم ما باید نگاه خود را عوض کنیم .این افراد طالی مادی خود
را تبدیل به طالی معنوی میکنند .هیچگاه کاغذ به کلمهای که روی آن نوشته شده ،نمیرسد.
بهشتی :نه به امتناع مردم از کتاب خواندن
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به شعار «نه به کتاب نخواندن» که شعار نمایشگاه کتاب امسال است ،گفت :باید به امتناع مردم
از کتاب خواندن ،نه گفت.
سید محمد بهشتی با اشاره به تأثیری که نمایشگاه کتاب تهران میتواند روی ترویج فرهنگ کتابخوانی بگذارد ،اظهار داشت :آنچه مسلم است ،قصد
از برگزاری نمایشگاه کتاب ،کمک به ترویج کتابخوانی و رونق روابط نویسندگان ،ناشران و بهطورکلی اهلقلم است .وی افزود :با توجه به شرایط حوزه
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نشر و وضعیت اقتصادی مردم ،نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران حساسیت
بیشتری پیدا میکند؛ چراکه فرصتی مهم و مؤثر برای فروش کتاب و توسعه
کتابخوانی در کشور است.
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه نمایشگاه کتاب
بهتنهایی برای افزایش سرانه مطالعه در میان مردم کفایت نمیکند ،گفت :ما
ابتدابهساکن باید در مردم عطش نسبت به دانش ایجاد کنیم و آنگاه به آنان
آب بدهیم تا رفع تشنگی کنند.
بهشتی که مبدع شعار «نه به کتاب نخواندن» در نمایشگاه کتاب امسال
است ،با اشاره به مفهوم این شعار بیان کرد :ما در سال بیش از  60هزار عنوان کتاب تولید میکنیم ،بیش از  80میلیون نفر جمعیت داریم ،جمعیت باسوادهای
کشور قابلتوجه و میزان تحصیالت مردم در مقاطع ارشد و دکتری در قیاس با بسیاری از کشورهای جهان رکوردشکن است؛ اما متأسفانه با وجود همه این
آمارها ،تیراژ کتابها گاهی تا حد  300تا  500نسخه پایین میآید.
وی ادامه داد :شرایط یادشده حاکی از آن است که در کشور مشکلی تحت عنوان امتناع از کتاب خواندن وجود دارد؛ بنابراین تصور میکنم تمام دستاندرکاران
تولید کتاب باید به این وضع اعتراض کنند .باید به این امتناع نه گفت.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی :تالش میکنیم تعامالت فرهنگی خودمان را با جهان تداوم دهیم
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با حضور در سیویکمین نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران در جمع خبرنگاران گفت :توانایی مردم در تحلیل درست مسائل روز،
نشانه سرانه باالی مطالعه است .اشرف بروجردی ضمن بازدید از سیویکمین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران در جمع خبرنگاران درباره خروج آمریکا از برجام و تأثیرش بر
مسائل فرهنگی اظهار کرد :موضوع برجام موضوعی سیاسی است ولی ازآنجاییکه
بسیاری از مسائل به هم مرتبط هستند ،ممکن است بر میزان مراودات فرهنگی تأثیرگذار
باشد .وی افزود :ما تالش میکنیم معامالت و مبادالت فرهنگی خودمان را با جهان
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تداوم دهیم .رویکرد مردم در این حوزه بیشتر رویکرد فرهنگی است و از مسائل سیاسی تنها یک زندگی امن میخواهند و مابقی خواستهها را خواستههای فرهنگی تشکیل
میدهد .مبادی اعتقادی ما نیز بر پایه فرهنگ شکل گرفته است.
رئیس کتابخانه ملی همچنین درباره وضعیت مطالعه گفت :از سرانه مطالعه آمار دقیقی نداریم ،چون تعریف دقیق و درستی هم از مطالعه در کشور ما وجود ندارد؛ اما بر
اساس مجموع ارزیابیها میتوان گفت میزان دسترسی مردم به اطالعات با فهم درست و تحلیل مسائل میتواند به نوعی بیانگر سرانه مطالعه باشد.
اشرف بروجردی تأکید کرد :این نکته مهمی است که مردم ما بتوانند تحلیل درستی از مسائل سیاسی و اجتماعی روز ارائه دهند .در این صورت یعنی سرانه مطالعه باالیی
داریم .به نظرم ازنظر اطالعاتی ،جامعه ما یک جامعه متوسط به باال محسوب میشود و اینطور نیست که سرانه مطالعه کم باشد و نتوان به نظرات مردم اعتماد کرد .مردم
ما کام ًال از مسائل مطلع هستند.
بروجردی همچنین با اشاره به شعار نمایشگاه کتاب که «نه به کتاب نخواندن» است ،بیان کرد :فکر میکنم استفاده از دو عبارت منفی در این شعار میتواند کمک کند تا
نظرها به این مسئله جلب شود که به چه چیزی باید نه بگوییم.
نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی در بازدید از نمایشگاه :عادت داشتن به مطالعه در سفرهای درونشهری
محمدرضا میرتاجالدینی نماینده ادوار مجلس با اشاره به تأثیر نمایشگاه کتاب
تهران در رواج فرهنگ کتابخوانی میان مردم گفت :همینکه این نمایشگاه
برپا میشود و بسیاری از جوانان از آن بازدید به عمل میآورند و کتاب میخرند،
باعث احیای فرهنگ کتابخوانی میشود.
نماینده ادوار مجلس در ادامه گفت :هرقدر رقیب برای کتابخوانی زیاد شود و
فضای مجازی وقت جوانان را بگیرد ،کتاب همچنان بیرقیب و بیبدیل خواهد
ماند؛ چراکه تکنولوژی هم نهایت ًا حرف کتاب را منتقل میکند.
میرتاجالدینی با اشاره به شعار نمایشگاه کتاب امسال که «نه به کتاب نخواندن»
است ،گفت :این شعار یک هشدار است که ما از کتاب نخواندن فرار کنیم و کتاب نخواندن یک فرهنگ در جامعه نشود؛ بلکه برعکس کتاب خواندن فرهنگ شود.
نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی ادامه داد :ما باید بهجای وقت گذراندن در فضای مجازی بخشی از وقت خود را به مطالعه کتاب اختصاص دهیم .من
در چند ماه گذشته دو کتاب قطور 900- 800صفحهای را در زمانهای چنددقیقهای که در انتظار مترو ،ماشین یا هواپیما بودهام ،مطالعه کردهام.
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وی با بیان اینکه فضای مجازی بدآموزی دارد ،تصریح کرد :فضای مجازی عمق ندارد و کوتاه ،منقطع و غیرمرتبط است .این در حالی است که اطالعات
موجود در یک کتاب انسجام دارد و مقدمه و فصلهای آن هدفی را دنبال میکنند.
اعالم آمادگی سازمان بسیج برای همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد
جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در دیدار با رئیس سیویکمین
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفت :آماده همکاری با وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی در حوزههای مختلف هستیم.
سردار محمدحسین سپهر در دیدار با رئیس این نمایشگاه ،ضمن تشکر از همه بانیان
ی و حتی تفریحی در کشور است ،گفت:
نمایشگاه کتاب که پدیدهای فرهنگی ،علم 
امنیت ما مدیون شهدا و مدافعین حرم است و درخواست ما این است که حتیالمقدور
اجازه داده نشود آرمانهای دینی و اعتقادی ما در نمایشگاه کتاب مورد هجمه قرار گیرد.
سردار سپهر ادامه داد :داعشیها معتقدند ما مهدورالدم هستیم و ریختن خون ما مباح است .آنان ریختن خون ما را بهعنوان یک وظیفه دینی تلقی میکنند،
بنابراین امنیتی که ما در کشور شاهد هستیم ،مدیون شهدایی مثل «حججی» هاست .ما نباید اجازه دهیم در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،خانواده ما
موردتهاجم افکار بیگانه قرار گیرد یا به کودک ما افکار خشونتآمیز القا شود.
وی با بیان اینکه ما میخواهیم در جهان یک تمدن دینی را پایهگذاری کنیم ،گفت :امروز بزرگترین اتاق جنگ استکبار ،اقتصادی و فرهنگی است .ما
در سازمان بسیج مستضعفین پژوهشگاه ،دانشگاه ،استاد ،نویسنده ،ناشر و امکانات الزم را دارا هستیم و برای کمک به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در
هر بخشی آمادگی داریم.
نماینده مردم سبزوار :ایجاد یک جامعه توسعهیافته درگرو مردمیکتابخوان و آگاه است
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی گفت :اگر ما جامعهای توسعهیافته میخواهیم ،باید مردمی آگاه داشته باشیم که این موضوع وابسته به
میزان کتابخوانی آنان است .رمضانعلی سبحانیفر با اشاره به اینکه نمایشگاه کتاب تهران بهطورکلی یک برنامه بسیار خوب است ،گفت :در این نمایشگاه
ناشران کتاب در یکجا گرد هم میآیند و مخاطبین آنها نیز به آنها دسترسی راحت پیدا میکنند؛ در غیر این صورت افراد مجبورند برای یافتن ناشر موردنظر
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خود در سطح کشور سفر کنند.
وی افزود :نمایشگاه جایی است که هم ناشران مخاطبان خود را پیدا میکنند و هم مخاطبان ناشران موردنظر خود را پیدا میکنند .نکته دیگر ،صرفهجویی
در وقت است که مخاطبین به هر کتابی بخواهند در نمایشگاه کتاب دسترسی پیدا میکنند .همچنین ،مخاطبان کتابها میتوانند میان کمیت و کیفیت
ناشران مقایسه داشته باشند.
عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس تأکید کرد :اگر ما جامعهای توســعهیافته میخواهیم ،باید مردمی آگاه و دانا داشته باشیم و این وابسته به میزان
کتابخوانی آنان است .وی ضمن تأکید بر لزوم افزایش یارانه کتاب گفت :کتاب باید به قیمت ارزانتر در دسترس مردم قرار گیرد؛ بهگونهای که کتابخوان
یکبار کتاب را بخواند و کنار بگذارد؛ بدون اینکه اثر مالی آن را متوجه خود ببیند و از خریداری کتاب خودداری کند.
در دیدار هیئت بوسنیایی با قائم مقام نمایشگاه مطرح شد:

ضرورت گسترش روابط فرهنگی ایران و بوسنی هرزگوین
هیئت بوسنیایی و قائممقام سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران دیدار کرده و در زمینه نحوه گسترش روابط فرهنگی ایران و کشور بوسنی
هرزگوین به بحث و تبادلنظر پرداختند.
معمر اسپاهیچ ،رئیس انجمن ناشران بوسنی در این نشست اظهار کرد :یکی از دالیل مهم حضور ما در ایران ،این است که بتوانیم روابط ایران و بوسنی
هرزگوین را در حوزه فرهنگی گسترش دهیم .طبیعت ًا ترجمه آثار بوسنیایی به فارسی و ترجمه آثار فارسی به بوسنیایی ،از لوازم این نوع روابط است.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف ما همکاریهای سازمانیافته در زمینه نشر است ،گفت :ما قصد داریم تالش کنیم انجمن ناشرین بوسنی یکی از
غرفههای حاضر در نمایشگاه آینده تهران باشد .البته برگزاری نمایشگاه در بوسنی در اختیار ما نیست ،اما امیدوارم در آینده همکاری بین انجمن ناشران و
سازمان برگزارکننده نمایشگاه کتاب ساریوو بیشتر شود.
اسپاهیچ با بیان اینکه ما به دنبال راهحلی هستیم تا ایران حتماً در نمایشگاه ساریوو شرکت کند ،خاطرنشان کرد :البته در نمایشگاه قبلی ساریوو غرفه رایزنی
ایران برقرار بود ،اما این مهم است که نویسندگان و ناشران ایرانی هم در این نمایشگاه حضور یابند.
قائممقام سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران نیز در این نشست با بیان اینکه  53کشور دنیا در نمایشگاه کتاب امسال شرکت دارند ،گفت :ما
به دلیل علقه تاریخی که از زمان جنگ نسبت به کشور بوسنی هرزگوین احساس میکنیم ،تمایل زیادی داریم که در حوزه نشر نیز با این کشور در ارتباط
باشیم .عالقهمند هستیم که هم ما در نمایشگاههای کتاب بوسنی شرکت کنیم و هم بوسنی در نمایشگاههای کتاب ما شرکت کند.
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گرامیداشت یاد شالچی ،شعاعی و عاشوری در نمایشگاه کتاب
مراسم یادبود چند تن از مسئوالن فقید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،در مصالی تهران برگزار شد.
مراسم یادبود مرحوم محمود شالچی طوسی؛ معاون مالی اداری وزیر ارشاد ،مرحوم محمدعلی شعاعی؛ مشاور فرهنگی وزیر و مرحوم علی عاشوری؛ مدیر
ی و اطالعرسانی موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران ،روز چهارشنبه در محل مصالی تهران برگزار شد.
روابط عموم 
در این مراسم ،احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران ،محسن جوادی رئیس سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،امیرمسعود شهرامنیا
ی به همراه خانواده سه عضو فقید
قائممقام نمایشگاه ،داریوش رضوانی رئیس کمیته تشریفات نمایشگاه و جمعی از کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی حضور داشتند.
گفتنی است طی این مراسم برخی از کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به نقل خاطراتی از مرحوم شالچی ،شعاعی و عاشوری پرداخته و با قدردانی
از زحمات آن سه مرحوم ،یاد آنان را گرامیداشتند.
احمد مسجدجامعی در سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران :نمایشگاه کتاب محل گردهمایی اصحاب فرهنگ
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه نمایشگاه کتاب چیزی بزرگتر از
معنای معمول آن است ،اظهار کرد :این نمایشگاه به نوعی محل گردهمایی
اصحاب فرهنگ ،ناشران ،مؤلفان ،مترجمان و مدیران اجرایی کشور است و
ازاینجهت خیلی مهم است .وی خاطرنشان کرد :ما در طول سال چنین فضایی
را نداریم که همه اهلقلم و بسیاری از مدیران اجرایی کشور در کنار یکدیگر
قرار بگیرند و شرایط بحث و گفتوگو برای آنان فراهم شود.
احمد مسجدجامعی اضافه کرد :البته بیشتر از این هم میتوان شرایط گرد
هم آمدن اهلقلم را فراهم کرد .زمانی هر غرفهای این التزام را داشت که از
نویسندگان دعوت به عمل آورد و پیش از برگزاری نشست اطالعرسانی انجام میداد.
وی با بیان اینکه اکنون در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بیشتر فضای خانوادگی به وجود آمده است ،گفت :البته این فضا بسیار خوب است؛ چراکه یک
دسته تفریحات سالم هم در کنار کتاب و کتابخوانی شکل گرفته است.
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تمدید یکساعته نمایشگاه کتاب
مدیر کمیته اجرایی و رفاهی سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،از تمدید ساعت بازدید از نمایشگاه کتاب در نهمین روز از برگزاری این رویداد
فرهنگی خبر داد«.حسین صفری» اظهار کرد :به دلیل استقبال گسترده مردم از نمایشگاه ،از نخستین ساعات روز پنجشنبه ( 20اردیبهشت) ،ساعت برپایی
نمایشگاه یک ساعت تمدید شد و عالقهمندان میتوانند تا ساعت  21ازاینرویداد فرهنگی دیدن کنند.
ت
تفاوت بین کتابخوان و کتابنخوان
مترجم کتاب «ملت عشق» با حضور در سیویکمین نمایشگاه کتاب تهران ،با اشاره به راهکارهایی که میتوان از طریق آن مردم را به مطالعه ترغیب
کرد ،خاطرنشان کرد :مردم باید به کتاب خواندن نیاز پیدا کنند به این معنی که سازوکار جامعه به نحوی باشد که مردم بین آدم کتابخوان و آدم کتابنخوان
تفاوت قائل شوند .در این صورت است که نیاز به کتاب خواندن پدید میآید.
«ارسالن فصیحی» ادامه داد :همچنین الزم است از کودکی افراد را به کتاب خواندن عادت داد .همه آدمهای کتابخوانی که من میشناسم ،در خانوادههای
کتاب دوست و کتابخوان بزرگ شدهاند .مدرسه هم نقش مهمی در ترویج فرهنگ مطالعه میان کودکان دارد و میتواند با تدارک زنگی برای کتابخوانی،
آنها را از بچگی به مطالعه عادت دهد.
وی درباره برپایی دوباره نمایشگاه کتاب در مصالی تهران تصریح کرد :به نظر من برگزاری این رویداد فرهنگی در مصالی تهران در مقایسه با شهر آفتاب
بهتر است ،چراکه دسترسی به شهر آفتاب بسیار دشوار بود و بازدیدکنندگان برای رفتوآمد اذیت میشدند .دسترسی آسانتر باعث شده است بهشخصه
بیشتر به این دوره از نمایشگاه سر بزنم .فصیحی با توصیه مطالعه آثار کالسیک ایرانی به مردم ،تصریح کرد :دوباره خواندن سفرنامه ناصرخسرو ،تاریخ بیهقی
و بوستان و گلستان سعدی را به همه پیشنهاد میکنم.
ناهید طباطبایی :کتاب کلیشهای است که هرگز کهنه نمیشود
ناهید طباطبائی در جشن امضای کتاب خود گفت :من از استقبال گرم و صمیمی مردم
بسیار راضی هستم و خوشحالم که مردم تا این اندازه مشتاق و عالقهمند در نمایشگاه
کتاب حضور دارند.
او همچنین در مورد تأثیرگذاری نقش خود بر افزایش فرهنگ کتابخوانی اظهار کرد:
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من بهعنوان یک نویسنده باید ،خودم را در بطن جریانات جامعه قرار بدهم و نیاز و فکر مخاطب را بسنجم تا بتوانم نیازشان را برطرف کنم و با امید ،فرهنگ
کتابخوانی را در میان مردم باال ببرم .البته این موضوع ،مستلزم آن است که؛ من پیوسته در حال آموختن و کسب اطالعات از اخبار ایران و جهان باشم.
نویسنده کتاب «آب و صورتی» که در غرفه نشر چشمه حضور داشت ،درباره مدتزمان مطالعه خود بیان کرد :من معمو ًال رمان و مجموعه کوتاههای
بسیاری را مطالعه میکنم و بهعلت داوریها و حرفهای که دارم ،گاهی مجبور به مطالعه چند کتاب بهطور همزمان و یا تعداد بسیار باال در یک مدتزمانی
معین هستم .ازاینرو بسیار با کتاب در ارتباط هستم .طباطبائی در پایان خاطرنشان کرد :کتاب ،بهترین دوست انسان است که میتوان به او اطمینان کرد.
ما باید یاد بگیریم که بسیاری از کلیشهها را کنار نگذاریم ،گاهی برخی از کلیشهها به مانند کتاب هرگز کهنه نمیشوند.
عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه :پاسخ مثبت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به خواسته مردم
عضو شورای سیاستگذاری سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفت :مهمترین ویژگی نمایشگاه امسال ،پاسخ مثبت معاونت امور فرهنگی
وزارت ارشاد به درخواست مردم مبنی بر بازگشت نمایشگاه به مصال است.
علیاکبر اشعری درباره شعار نمایشگاه امسال که «نه به کتاب نخواندن»
است ،اظهار داشت :شعارهای نمایشگاههای پیشین از میان واژههای مثبت
انتخاب میشد ،اما در نمایشگاههای حاضر ،دوستان برای اینکه تلنگری به
افکار عمومی زده شود ،این شعار را انتخاب کردند.
وی تأکید کرد :یکی از ویژگیهای مهم نمایشــگاه امسال ،این است که
معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد به درخواست عمومی مردم پاسخ مثبت داد
و نمایشگاه را در مصال برپا کرد؛ چراکه در قالب نظرسنجیها اولویت مردم در مورد مکان نمایشگاه ،تپههای عباسآباد بوده است .بههرحال مصال به لحاظ
دسترسیها و امکانات ،نسبت به شهر آفتاب برتریهایی را داراست.
عضو شورای سیاستگذاری سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران افزود :البته تصمیمگیری درخصوص انتقال نمایشگاه امسال به مصال دیر
انجام شد ،اما بااینحال تصمیم خوبی بود.
اشعری با اشاره به اینکه قرار بود شهرداری تهران امکانات شهر آفتاب را توسعه دهد ،گفت :این نمایشگاه با توجه به دوری از شهر و مشکالتی که بهواسطه
باد و باران برای سازههای موقت ایجاد میشد ،با مشکالتی مواجه بود؛ اما به دالیلی نظیر کمبود بودجه ،توسعه امکانات شهر آفتاب محقق نشد.
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وی اضافه کرد :مصال عالوه بر شبستان برخی از رواقهایش را هم انتخاب کرده بود و بنابراین به شهر آفتاب ترجیح داده شد.
اشعری با تأکید بر اینکه میبایست تجربه و دانش انباشته هرساله برگزاری نمایشگاه کتاب بهگونهای ثبت و ضبط شود تا فعالیتها ارتقا یابد ،خاطرنشان
کرد :البته یکی از تصمیمات خوبی که در معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد اتخاذ شد ،تغییر ندادن شاکله برگزارکنندگان نمایشگاه بود تا تجاربی که در
خاطر این افراد ضبط شده است ،به کار آید.
عضو شورای سیاستگذاری سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران یادآوری کرد :از حدود چهار سال پیش وزارت ارشاد به این جمعبندی رسیده
که تشکلهای نشر امور اجرایی نمایشگاه را به عهده بگیرند .از سوی دیگر مسئوالن برگزاری نمایشگاه کتاب در وزارت ارشاد هم همان افراد سابق هستند
و درنتیجه تجربۀ چند سال اخیر در نمایشگاه حاضر به کار میآید.
وزیر فرهنگ صربستان :روابط فرهنگی بلگراد  -تهران در حال بهبود است
وزیر فرهنگ صربستان گفت :روابط فرهنگی میان ایران و صربستان روزبهروز در حال بهتر شدن است.
والدان ووکسوساولیوویچ در دیدار با محسن جوادی؛ رئیس نمایشگاه کتاب تهران اظهار کرد :در سال  2016توافقنامهای بین دو کشور در حوزههای
ورزش ،فرهنگ و موضوعهای مختلف فرهنگی امضا شد که امیدواریم نتایج خوبی را به بار بیاورد.
ووکسوساولیوویچ افزود :در سال  ،2016جمهوری اسالمی ایران میهمان ویژة نمایشگاه کتاب صربستان بود و در سال جاری ،صربستان میهمان ویژة
نمایشگاه کتاب تهران است .در زمان حضور ایران در نمایشگاه کتاب صربستان ،فرصت خوبی برای آشنایی بیشتر مردم صربستان با ایران و همچنین ارتباطات
فرهنگی بهویژه در حوزة ترجمه و انتشار کتاب و تعامالت مختلف در حوزة نشر ایجاد شد و امیدواریم این روابط ،توسعه پیدا کند.
وی ادامه داد :بهعنوانمثال روز گذشته توافقنامهای بین کتابخانههای ملی دو کشور امضا شد که به نظر ما این نشانة خوبی از توسعة روابط فرهنگی میان دو کشور است.
وزیر فرهنگ صربستان در پایان تصریح کرد :البته تعامالت فرهنگی دیگری هم در دستور کار قرار دارد .بهطور مثال در حوزة فیلم ،بحث هفتههای فیلم،
مبادالت نمایشگاهی در دستور کار قرار دارد و خبرهای خوبی هم برای صربستان و هم برای ایران در حوزة گسترش تعامالت فرهنگی میان دو کشور داریم.
معاون هماهنگکننده ارتش؛ نمایشگاه کتاب آمار کتابخوانی را افزایش میدهد
فرمانده سابق نیروی دریایی ارتش در دیدار با قائممقام سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،بر لزوم آموزش و ترویج کتابخوانی از سنین پایین
کودکان تأکید کرد.
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دریادار حبیباهلل سیاری در این دیدار با بیان اینکه نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران حرکت ارزشمندی است که در سطح کشور انجام میشود ،گفت:
آمارهای نمایشگاه امسال نشان میدهد مردم ما اهل کتابخوانی هستند .علیرغم وجود فضای مجازی که بسیاری از وقت مردم را به خود اختصاص میدهد،
چنین فضای کتابخوانی در کشور وجود دارد که باید تقویت شود.
معاون هماهنگکننده ارتش تأکید کرد :دردی که اکنون در زمینه مطالعه وجود دارد ،فضای مجازی است که مردم از طریق آن اطالعات وسیعی را دریافت
میکنند که کمعمق است .این ،نوعی بیسوادی مدرن محسوب میشود .نمایشگاه کتاب قطع ًا کمک میکند آمار کتابخوانی درست و عمیق افزایش یابد.
انجام توافقات برای مبادله غرفه با نمایشگاه کتاب شانگهای
در دیدار معاون رئیس نمایشگاه کتاب شانگهای با قائممقام سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،توافقات اولیه برای مبادله غرفه میان دو نمایشگاه انجام شد.
روز جمعه ( 21اردیبهشتماه) در دیدار کارولینا لیال باستر (معاون رئیس نمایشگاه کتاب شانگهای) با امیرمسعود شهرامنیا (قائممقام سیویکمین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران) توافق اولیه برای مبادله غرفه و تصویرگر و همچنین برگزاری ورکشاپ دو کشور در این دو نمایشگاه انجام شد.
در این دیدار مقرر شد معاون رئیس نمایشگاه کتاب شانگهای در بازگشت به چین مواد توافق اولیه را مطرح و قطعی سازد.
در دیدار روسای نمایشگاههای کتاب تهران و تورین عنوان شد :تأکید بر نقش کلمه در ایجاد تفاهم
رئیس نمایشگاه کتاب تورین و بنیاد دائرهالمعارف ایتالیا گفت :کتاب بهانهای شد تا ما دوباره به ایران بیاییم ،البته کتاب میتواند وسیلهای برای اندیشیدن
و شنیدن چالشهای دنیای امروز هم باشد.
«ماسیمو برای» ،رئیس نمایشگاه کتاب تورین در دیدار با معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،ضمن تشکر از میهماننوازی ایرانیان اظهار
داشت :کتاب بهانهای شد تا ما دوباره به ایران بیاییم ،البته کتاب میتواند وسیلهای برای اندیشیدن و شنیدن چالشهای دنیای امروز هم باشد.
وی با بیان اینکه کتاب ،دوستی خوب برای انسان است ،گفت :بخصوص زمانهایی که انسان نمیداند چه راهی را انتخاب کند ،کتاب میتواند کمککننده باشد.
پروفسور «بِرای» افزود :در برخی شرایط شاید کتاب هم کافی نباشد ،اینجا چیز دیگری به ما کمک میکند که در فرهنگ هر دو کشور وجود دارد و آن
کلمه و زبان است .کلمه یکسری معانی ضعیف در خود نهفته دارد ،کلمه و سخن باید به ما کمک کند تا ما با هم تفاهم داشته باشیم .این به ما کمک میکند
بفهمیم که نمیتوانیم از برخی حریمها تخطی کنیم و کمک میکند تا متوجه شویم هماکنون به یک همدلی میان کشورهای مختلف دنیا نیاز داریم تا
آیندهای صلحآمیز را رقم بزنیم.
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وی در ادامه گفت :همچنین خیلی اهمیت دارد که از ادبیات زیبا صحبت کنید که البته ریشة این ادبیات هم به تاریخ ایتالیا و ایران برمیگردد .چنین ادبیاتی
زمان حالی را رقم میزند که از ادبیات تندوتیز ما را دور میکند.
وی در پایان سخنان خود به خاطر تعامالت چند روز گذشته با مسئوالن نمایشگاه کتاب تهران و همچنین از میهماننوازی ایرانیان تشکر و قدردانی کرد.
در ادامة این نشست ،محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار داشت :آنگونه که ما شنیدهایم ،شما گرایشهای فلسفی
هم دارید و ما معتقدیم هرگاه دوستیها بر پایة فضیلت و دانش باشد ،پایداری بیشتری دارد.
وی ضمن تقدیر از رئیس بنیاد دائرهالمعارف ایتالیا با اشاره به ارزش کلمات گفت :از دیدگاه ما کلمهای که زشت است ،اص ً
ال کلمه نیست.
جوادی در ادامه تأکید کرد :نمایشگاه کتاب موقعیت مناسبی است تا برای برنامههای آینده فرصتهای خوبی داشته باشیم.
معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد در پایان از پروفسور «ماسیمو برای» برای به خاطر تفاهمنامهای که میان ایران و ایتالیا بسته شد ،تشکر و قدردانی کرد.
حضور امامجمعه ایالم؛ کتاب ،رفیق غربتها و تنهاییهاست
امامجمعه ایالم ضمن حضور در سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با بیان اینکه کتاب ،رفیق غربتها و تنهاییهاست ،گفت :کتاب در ارتقای
مقام عالی انسان ،نقش مهم و بیبدیلی دارد.
حجتاالسال م محمدنقی لطفی گفت :برپایی نمایشگاه کتاب از ارزشمندترین فعالیتها پس از پیروزی انقالب است و هم تبلیغ کتاب ،هم تبلیغ کتابخوانی
است .نمایشگاه کتاب سبب ارتقای فرهنگ علمی ،سیاسی و اجتماعی جامعه میشود.
امامجمعه ایالم افزود :زندگی بدون کتاب بیمعناست .کتاب ،رفیق غربتها و تنهاییهاست .وقتی انسان در محضر کتاب مینشیند ،با تاریخ ،علوم و دنیایی
از معارف ارتباط برقرار میکند .کتاب در ارتقای مقام عالی انسان نقش مهم و بیبدیلی دارد.
حجتاالسال م محمدنقی لطفی تأکید کرد :برپایی نمایشگاه کتاب ،یک ضرورت برای جامعه دانشگاهی ،حوزوی و علمدوست ماست و هرسال شاهد
استقبال خوبی از سوی اقشار مختلف و خصوص ًا نسل جوان در این نمایشگاه هستیم 80 .درصد بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب ،جوانان تحصیلکرده هستند.
ما باید به لحاظ کیفی ارزیابی کنیم که جوانانمان به چه کتابهایی عالقهمند هستند تا نشر آن دسته از کتابها را تقویت کنیم.
نمایش تابلوی آوار سرپل ذهاب در جشن بزرگ کتاب؛ زلزله در نمایشگاه کتاب
هنرمند نقاش اهل کهگیلویه و بویراحمد 45 ،روز در مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه در سختترین شرایط در کنار مردم هفت روستای این استان زندگی
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کرد و تمامی اتفاقهایی که در طول این مدت شاه بود را با هنرمندی و زیبایی
تمام بر روی یک تابلو بزرگ  18متری به تصویر کشاند.
حاال آن اثر بینظیر را به سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران آورد تا
مردم و بازدیدکنندگان از نمایشگاه این اثر را ببینند و شاید با فروش محصوالت
فرهنگی که از این اثر تهیه شده ،بتواند کمکی برای کودکان و زنان بیسرپرست
زلزلهزده جمعآوری کند.
بهنام نوروزی درباره این اقدام خود گفت :با توجه به اینکه تجربه زیادی در کار
نقاشی دارم ،پارچهای به طول  18متر و با عرض  210سانتیمتر تهیه کردم و به
هشت روستای مختلف زلزلهزده رفتم و با مردم آنجا زندگی کردم و توانستم یک نقاشی در قالب آبستره یا همان اکسپرسیونیسم انتراعی بکشم که در هفتپرده
است و در روستاهای مختلف کشیده شده است.
وی افزود :هر بخش این نقاشی بزرگ ،در یک روستا تهیه شده و هفتپرده دارد که هر پردهاش یک اسم دارد ،مث ً
ال پرده اول درد ...آبی سیاهپوش در
داالهو و مختلف است که به خاطر بزرگی و طول  18متری آن و اینکه فضای مناسبی برای به نمایش گذاشتن این نقاشی بزرگ وجود نداشت ،تصمیم
گرفتم که یک سری محصوالت از این تابلو تهیه کنم و آنها را به نفع زلزله زدگان بفروشم و هزینه چاپ را از آنها کم کنم.
برهمین اساس از این تابلو و هفتپرده آن عکاسی کردم و به شکلهای مختلف ازجمله بر روی مخمل چاپ و در قابهای نفیس نصب کردم .این اثر
در قالب کارتپستالهای خیلی شکیل ،چاپ روی پارچه ،چاپ روی چوب و سایر محصوالت که کاالهای فرهنگی زیبایی محسوب میشوند ،به نمایش
گذاشته شده تا اینکه کمک صرف نباشد که کسی فقط بیاید و یک پول در صندوق بیاندازد .تالش کردیم بازدیدکننده در عین حالی که یک کاالی فرهنگی
خریداری میکند که یک پشتوانه دارد که پشتوانهاش توی زلزله بوده ،درواقع یک کمک هم به زلزلهزدگان بکند .این هنرمند افزود :قرار است این تابلوی
بزرگ در شهرها و کشورهای مختلف نمایش داده شود و اصل تابلو هم قرار است به زلزله زدگان بهعنوان کمک اختصاص داده شود.
وی اظهار امیدواری کرد در نمایشگاه کتاب تهران اتفاق خوبی در این ارتباط بیفتد و کمک خوبی برای مردم زلزلهزده استان کرمانشاه صورت بگیرد.
مهمترین ویژگی این اثر این است که در بطن و در محل حادثه خلق شده و یک کار اکسپرسیونیسم انتزاعی است که تابع هیجانات لحظهای است.
نکته جالب این است که نسل جدید و نوجوانهای دختر و پسر ،خیلی با این اثر نقاشی ارتباط برقرار کردند و خیلی از این سبک تجدید نقاشی در ایران
استقبال کردند و از محصوالت فرهنگی که از این اثر تهیه شده خریداری میکنند.
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چین ،میهمان ویژة نمایشگاه کتاب سیودوم کتاب تهران
دیدار قائممقام نمایشگاه کتاب تهران با هیئت چینی

در این نشست ژانگ زهویی؛ نمایندۀ هیئت چینی با اشاره به اینکه آمادهسازی
زمینهها برای حضور چین در نمایشگاه سال آتی قابل تقسیمبندی در سه فاز
است ،گفت :فاز اول این است که ما متوجه شویم چه موضوعات ،نویسندگان و
کتابهایی مدنظر شماست .فاز دوم هماهنگیها برای حضور ما در نمایشگاه
است و فاز سوم نیز به هماهنگیهای پس از برگزاری نمایشگاه برمیگردد.
وی ادامه داد :امیدواریم ارتباطات ایران و چین بسیار نزدیک باشد تا بتوانیم
مسائل فیمابین را پیش از برگزاری نمایشگاه بهخوبی حل کنیم .پیش از برگزاری
نمایشگاه باید مشخص شود طرفین چگونه با یکدیگر ارتباط و تعامل داشته
باشند ،ما تمایل داریم طبق یک جدول زمانی مشخص جلو برویم.
نمایندۀ هیئت چینی بابیان اینکه در زمان باقیمانده چین تالش میکند نسبت به تبلیغات برای نمایشگاه اقدام به عمل آورد ،اظهار کرد :تبلیغات ما صرفاً برای
کتاب نیست و بهمنظور توسعۀ فرهنگی بین دو کشور است .ما میخواهیم این تبلیغات تا سال دیگر که میهمان ویژۀ نمایشگاه هستیم جو مناسبی را فراهم آورد.
وی افزود :الزم است در برگزاری نمایشگاه ،مقامات دو دولت باهم در تماس باشند تا همکاری خوبی ایجاد شود.
همچنین در این نشست قائممقام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با اشاره به اینکه مسئوالن نمایشگاه با تقسیمبندی زمانی موردنظر چین کام ً
ال موافق
هستند ،گفت :ما در مورد نمایشگاه پکن هم همین روند را در پیشگرفته بودیم.
امیرمسعود شهرامنیا اضافه کرد :حضور میهمان ویژه در نمایشگاه بهمنظور ارتباط مستمر میان دو کشور ایجاد میشود و ما عالقهمندیم تا به این بهانه در
نمایشگاه سال آینده برنامههای مختلفی را در ایران و چین فراهم کنیم.
شهرامنیا ادامه داد :ما با صربها و پیش از آن با ایتالیاییها نیز برنامههایی را ترتیب دادیم و رفتوآمدهای مختلفی بخصوص میان تصویرگران و نویسندگان ما
صورت گرفته است.
وی بابیان اینکه چندی پیش ارتباطات فرهنگی با چین نیز آغازشده است ،اظهار داشت :چندی پیش یک گروه از نویسندگان ما در پاسخ به سفر قبلی
نویسندگان چینی به ایران ،به چین سفرکرده بودند .همچنین در روزهای آتی ،رئیس نمایشگاه کتاب شانگهای میهمان ما خواهد بود.
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شهرامنیا ضمن اظهار امیدواری نسبت به ادامة برنامههای رفتوبرگشت میان دو کشور ،گفت :طبع ًا حضور در  BIBFیکی از این برنامهها خواهد بود و ما
عالقهمندیم در نمایشگاه پکن امسال بسیار پررنگ شرکت کنیم و تعداد قابلتوجهی از نویسندگان و ناشران را به همراه خود بیاوریم.
قائممقام سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در ادامه گفت :یک نکتۀ مهم دیگر ،بحثهای محتوایی است .ما امیدواریم کتابهای بیشتری از
زبان فارسی به چینی و برعکس ترجمه شود؛ چراکه هم آشنایی مردم چین با ادبیات معاصر ما خیلی کم است و هم آشنایی ما با ادبیات مردم چین .ما در این
زمینه تجربة خوبی با کشورهای روسیه و ایتالیا داشتیم.
وی افزود :موضوع دیگر ،اشارة کشور چین به حضور رئیسجمهور این کشور در نمایشگاه کتاب تهران بود و ما افتخار میکنیم که برای حضور چین در
نمایشگاه تهران ،در باالترین سطح برنامهریزی شود و اگر اعالم موافقت کنیم میتوانیم برنامهریزی آن را شروع کنیم.
شهرامنیا همچنین در خصوص متراژ موردنیاز و جدول زمانبندی کشور چین در نمایشگاه سال آتی گفت :در این خصوص الزم است برنامهریزیهای
الزم را انجام دهیم ،ما بانظم خوبی که از شما دیدیم مطمئن هستیم کارها بهخوبی پیش خواهد رفت .ما در پکن غرفهای به مساحت سیصد متر در اختیار
داشتیم ،ولی دوستان شما به ما اعالم کردهاند که عالقهمندند مساحت بیشتری داشته باشند .ما مخالفتی در این خصوص نداریم.
وی در پایان تأکید کرد :بحث مهم دیگر ،حضور میهمانهای مختلف از چین است هرچه هیئت چینی ،نویسندگان و ناشران بیشتری به همراه داشته باشند
ما استقبال میکنیم.
نقش مؤثر نمایشگاه کتاب در کاهش سطحینگری در جامعه
حضور حجتاالسالم قرائتی و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران؛

نشست مشترک حجتاالسالم قرائتی ،مدیرعامل شرکت ملی پست ایران و رئیس
سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران تشکیل شد و طی آن نقش مؤثر
نمایشگاه بینالمللی کتاب در کاهش سطحینگری در جامعه مورد تأکید قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت ملی پست ایران عصر یکشنبه 16 ،اردیبهشت در این نشست با
اشاره به شعار نمایشگاه امسال که «نه به کتاب خواندن» است ،گفت :این شعار و به
همراه آن نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،تا حد زیادی میتواند روی بیشتر شدن
سرانة مطالعه کشور تأثیرگذار باشد.
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حسین نعمتی اضافه کرد :امروز که فضای جامعه به سمت سطحینگری متمایل شده است ،نمایشگاه کتاب تهران و کتابخوانی میتواند تا حد زیادی
در تغییر این فضا منشأ اثر باشد.
وی با اشاره به نمایشگاه امسال بیان کرد :فضای بسیار خوبی در این دور از نمایشگاه شکلگرفته و بازدیدکنندگان عالقهمندی را مشاهده میکنم که به
غرفههای مختلف سرکشی میکنند و حضور مردم در این دور از نمایشگاه قابلتوجه است.
مدیرعامل شرکت ملی پست ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت :اگرچه سهم شرکت ملی پست در این نمایشگاه کم است ،اما ما سه غرفه در
نمایشگاه دایر کردهایم و طبق آمار تابهحال بالغبر  20هزار ترافیک پستی داشتهایم که در جای خود قابلتوجه است.
نعمتی ضمن اظهار امیدواری نسبت به همکاری بیشتر پست با مسئوالن برگزاری نمایشگاه در سالهای آتی اظهار داشت :مردم در نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران میتوانند با تخفیفات ویژهای از خدمات پست استفاده کنند و امانتهای خود را تحویل بگیرند.
وی تأکید کرد :ما برای سالهای آتی ،همکاری بیشتری با وزارت ارشاد و نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران را در دستور کار داریم.
در ادامةاین نشست ،رئیس سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با اشاره به فرازوفرودهایی که برگزاری این دور از نمایشگاه بینالمللی کتاب
تهران داشت ،اظهار کرد :جابهجایی دیرهنگام نمایشگاه کتاب به مصال ما راکمیبا مشکل مواجه کرد ،اما در نمایشگاه امسال تقریب ًا  80درصد غرفهها زیر
سقف برپاشدهاند و فضای خوبی دارند و مردم در روزهای اول بازدید وسیعی از نمایشگاه کتاب داشتند.
محسن جوادی ضمن ارائۀ توضیحاتی در خصوص نمایشگاه امسال ،با اشاره بهاینکه نمایشگاه دارای دو بخش داخلی و خارجی است ،بیان کرد :در بخش
داخلی  300هزار عنوان و در بخش خارجی نزدیک  200هزار عنوان کتاب عرضهشده است.
وی اضافه کرد :امسال بخش فعالیتهای بینالملل نیز بسیار فعال بود و میهمان ویژۀ ما کشور صربستان بود که حضور خوبی داشتند ،وزیر آنها نیز در
افتتاحیة نمایشگاه شرکت داشت.
جوادی همچنین از اعالم آمادگی رئیس شرکت ملی پست ایران نسبت به همکاری بیشتر در سالهای آتی استقبال کرد.
در این نشست حجتاالسالم محسن قرائتی؛ رئیس ستاد اقامۀ نماز ،حسین نعمتی؛ معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و مدیرعامل شرکت ملی
پست ایران و محسن جوادی رئیس سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و جمعی از مسئوالن نمایشگاه نیز حضور داشتند و پیرامون راههای ترویج
فرهنگ کتابخوانی و ارتقای نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران به تبادلنظر پرداختند.
در پایان این نشست ،حجتاالسالم قرائتی و رئیس شرکت ملی پست ایران از ســیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بازدید به
عمل آوردند.
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لزوم تمرکز سرمایهگذاریها بر ترویج کتابخوانی در نسل جوان
نشست مشترک جمعی از امیران نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی
ایران با رئیس سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در محل مصالی
تهران برگزار شد.
در این نشست امیر اصغر افخمی؛ معاون طرح و برنامه نیروی زمینی ارتش
اظهار داشت :مراکز علمی ،فرهنگی و مطالعات راهبردی ارتش و نیروی زمینی،
درزمینة تدوین کتب مختلف ید طوالیی دارند.
وی افزود :نیروهای مسلح و باألخص ارتش ملزماند به مسائل و علوم روز
دنیا واقف باشند؛ چراکه تنها با تجهیز به علم روز دنیاست که ما میتوانیم با سایر
ارتشهای منطقهای و فرامنطقهای رویارویی کنیم.
امیر افخمیادامه داد :من به مردم نوید میدهم که نیروهای مسلح با قدرت و مجهز شدن به بهترین و بهروزترین تجهیزات دنیا ،در زیر سایه فرمانده
معظم کل قوا در حال تالش است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :قسمتهای مختلف ارتش و نیروی زمینی ،غرفههای متعددی در سیویکمین نمایشگاه کتاب امسال دارند.
امیر افخمی با اشاره به تأثیر نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بر ترویج فرهنگ کتابخوانی گفت :قطع ًا نمایشگاه در ترویج فرهنگ کتابخوانی مؤثر
است .همچنین هر قدمی که درزمینة ترویج فرهنگ کتابخوانی برداشته شود ،مؤثر است .من تصور میکنم ما باید بیشتر سرمایهگذاری خود را روی نسل
جوان و نوجوان در مراکز علمی آموزشوپرورش و نیروهای وظیفه در ارتش و سایر نقاط متمرکز کنیم.
معاون طرح و برنامه نیروی زمینی ارتش اضافه کرد :ما در ارتش برنامهریزیهای گستردهای انجام دادهایم تا نسل جوان نیروهای خود را به سمت کتاب
و کتابخوانی سوق دهیم.
امیر افخمی تأکید کرد :ما در نیروی زمینی ارتش همهســاله برای تهیه کتب ارزندهای که در غرفههای ارتش در نمایشگاه کتاب عرضه میکنیم ،در
برنامههای ساالنه خود اعتباراتی را در نظر گرفتهایم.
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نشست خبری میهمان ویژۀ نمایشگاه
نشست خبری میهمان ویژه سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران روز دوشنبه ( 10اردیبهشتماه) با حضور ایوانا ددیچ (دستیار ویژه وزیر فرهنگ
صربستان) ،مالدن وسکوویچ (مشاور ارشد وزیر صربستان) ،امیرمسعود شهرامنیا (قائممقام سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران) و سیدمحمد
طباطبایی حسینی در سالن زندهیاد علی عاشوری برگزار شد.
ترافیک میهمانان ویژه تا سال 2020
در ابتدا امیرمسعود شهرامنیا با اشاره به سابقه میهمان ویژه در نمایشگاه کتاب تهران گفت :پنج دوره است که نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران پدیدهای
بهعنوان میهمان ویژه راهاندازی کرده که یک تجربۀ جاافتاده و مرسوم در نمایشگاههای مختلف دنیا است .هدف از داشتن میهمان ویژه در نمایشگاه کتاب
معرفی یک کشور ،مباحث مربوط با نشر و گسترش تعامالت در آن و معرفی کشور میهمان به مردم است.
او ادامه داد :افغانستان ،عمان ،روسیه ،ایتالیا و صربستان از میهمانان نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بودند.
شهرامنیا بابیان این موضوع که سال گذشــته دور رفت میهمان ویژه را برگزار کردیم و تجربۀ خوبی هم بود و تفاهمنامه خوبی برای انتشار آثار در آنجا
انجام شد ،اظهار کرد :این موضوع ،تأثیر خوبی در معرفی کشورمان برای مردم صربستان داشت که بر اساس آن تفاهم قرار شد دور برگشت نیز انجام شود.
وی ادامه داد :در آبان ماه سال گذشته ما موضوع میهمان ویژه را با مسئوالن صربستان مطرح کردیم و میهمان ویژه نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران تا
سه سال آینده هم مشخصشده است .امسال صربستان ،سال بعد چین و پسازآن ژاپن میهمان ویژۀ نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران خواهند بود.
قائممقام نمایشگاه کتاب تهران با اشاره برنامههای میهمان ویژه در تهران گفت :برنامه دیدار هیئت صرب با سرپرست شهرداری تهران انجام میشود
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و روز چهارشنبه مراسم رسمی افتتاحیه سیامین نمایشگاه کتاب تهران برگزار خواهد شد که وزیر صربستان نیز در این مراسم سخنرانی میکند .بعدازظهر
همان روز ،مراسم رسمی امضای تفاهمنامه میان کتابخانه ملی ایران و صربستان را داریم و چهارشنبه ساعت  ۶عصر نیز ،شب صربستان در باغ کتاب برگزار
میشود و یک فیلم از مجموعه فیلمهای صربستانی به نمایش درمیآید.
استقبال پرشور از غرفه ایران در صربستان
در ادامه این جلسه ،ایوانا دویچ (دستیار وزیر فرهنگ و اطالعات صربستان)
دربارۀ حضور کشور صربستان در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفت:
همکاری میان ایران و صربستان طوالنی است و البته در سالهای اخیر این
همکاری بسیار پیشرفت داشته است.
دو سال پیش ،ایران میهمان نمایشگاه کتاب در بلگراد بود که بزرگترین
نمایشگاه کتاب در اروپاست .غرفه ایران در این نمایشگاه بسیار پربار بود و
باعث شد که بسیاری از بازدیدکنندگان به این غرفه جذب شوند.
وی ادامه داد :در کنار کتابهایی که در نمایشــگاه کتاب حضور دارد،
خطاطیهایی هم به زبان صربی در غرفه صربستان در نمایشگاه کتاب به
بازدیدکنندگان ارائه میشود.
دویچ اظهار کرد :در هیئت صربستان ،رؤسای مراکز و سازمانهای فرهنگی
مختلف حضور دارند تا صحبتهایی را با همتایان ایرانی خود داشته باشند .البته
پیشبینیشده است که هفته فیلم صربستان در ایران ،مردادماه برگزار شود.
دستیار وزیر فرهنگ و اطالعات جمهوری صربستان افزود :فیلمهای
ایرانی در این کشور طرفداران بسیاری را از آن خودکرده است .آثار نویسندگان
قدیمی ایرانی به زبان صربی ترجمهشده است و برخی کتابها هم از زبان صربی به فارسی ترجمهشدهاند .ازنظر من ،اگر هردو کشور بهتر یکدیگر را بشناسند،
بهتر همدیگر را میفهمند و این موقعیتی برای پیشرفت است .من خوشحالم که به این موقعیت دست پیداکردهایم.
276

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

ردپای بیش از  1000واژه فارسی در زبان صربی
در این نشست مالدل وسکوویچ ،مشاور ارشد وزیر فرهنگ و اطالعات جمهوری صربستان گفت :من در ابتدا میخواهم شباهتها و ارتباطات میان
کشورها را برای مردم بازگو کنم ،اینکه چه اندازه کلمات مشابهی در زبان صربی وجود دارد که از زبان فارسی واردشده است ،البته باوجوداینکه بین دو کشور
 ۳۵۰۰کیلومتر فاصله است.
وی ادامه داد :زبانشناسان ما برآورد کردهاند بیش از  ۱۰۰۰کلمه فارسی به زبان صربی واردشده است که در محاورۀ روزمره مردم مشخص است .عالوهبر این
میخواستیم سابقۀ ۸۰ساله دیپلماتیک دو کشور را نشان بدهیم .شاعران قرن  ۱۹ما شاعران فارسی را میشناختند و شعرهایشان را ازجمله آثار حافظ ترجمه میکردند.
مسئله دیگر این است که صربستان ،مکانی برای تبادل فرهنگهاست .کشور ما در جنوب شرقی اروپا قرار دارد ،به همین دلیل صربستان ،پیشینهای از
اسالم را داراست و تأثیر اسالم در یکسری از آثار ادبی صربی بهخوبی قابلمشاهده است .شاعران ما توانستند که ادبیات صرب را با اسالم تطابق بدهند و
این برای ما مهم است که بگوییم ،کشوری انعطافپذیر ازلحاظ مذهبی و فرهنگی هستیم ،همانطور که شما کشوی انعطافپذیر ازنظر مذهبی هستید.
در ادامه این نشست ،مشاور ارشد وزیر فرهنگ و اطالعات جمهوری صربستان در پاسخ به سؤالی درباره حضور و تأثیر نویسندگان زن در صربستان بیان
کرد :چندین نفر از نویسندگان قرن بیستم صربستان ،زن هستند .ما هرچه به جلو حرکت میکنیم ،بیشتر شاهد حضور نویسندگان زن درزمینههای مختلفی
مثل شهر ،رمان ،داستان کوتاه و ...هستیم .البته نکته مهم این است که نویسندگان زن ،در طیف گستردهای مینویسند.
وی افزود :ما با شروع این همکاری میخواهیم تعامالت بهتر و مثبتی با یکدیگر داشته باشیم .مشکلی که هردو کشور در پیشرو دارند ،متأسفانه کمبود
مترجم ادبی کافی است .همکاران ما در دانشکده ادبیات صربستان به
دنبال این هستند که همکاریهایی در ایران داشته باشند که بتوانیم
در ایران ،زبان صربی و در صربستان زبان فارسی را آموزش بدهیم.
وسکوویچ در پایان ســخنانش گفت :هدف اصلی ما برای
شرکت در نمایشگاه ،آشنایی مردم ایران بافرهنگ ما است،
به همین دلیل ما بروشورهایی را به زبان فارسی برای آشنایی
مردم با نویسندگان مطرحمان در  ۲۰۰سال اخیر آماده کردهایم
تا آنها بتوانند با بحثهای فرهنگی یا گردشگری فرهنگی
ما آشنا شوند.
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نمایشگاه کتاب تهران گام بزرگ برای افزایش ارتباطات فرهنگی
در پایان نشست ،دراگان پترویچ ،سفیر صربستان نیز عنوان کرد :روابط میان دو کشور ایران و صربستان ،روابط بسیار خوبی است و هرروز روابط میان دو
کشور بهتر میشود .اینکه صربستان میهمان ویژه در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران است ،قدم بزرگی در روابط میان دو کشور است.
او همچنین ادامه داد :ما در سال گذشته در بحث فرهنگی ،ترجمه دیوان حافظ به زبان صربی را داشتیم .گروه موسیقی صربستان هم در جشنواره فجر
حضور داشت و در ماه اوت هم جشنواره فیلم صربستان در ایران برگزار میشود.
روشهای تدریس زبان در دانشگاههای ایران ناشیانه است
سعید رضایی در این کارگاه گفت :انتشارات سمت یکی از مهمترین ناشرانی است که درزمینة آموزش زبان انگلیسی با اهداف ویژهکار میکند .برخی از
اساتید دانشگاه شریف از کتب خارجی و برخی دیگر از کتب انتشارات داخلی از قبیل سمت استفاده میکنند که هر دو گروه ،موفقیتها و کاستیهایی دارند.
های خارجی از قبیل آکسفورد ،النگمن و پیرسون گفت :ما از این مدلها برای تدریس میتوانیم استفاده
استاد دانشگاه صنعتی شریف ضمن معرفی مدل 
کنیم؛ مث ً
ال در نظام آکسفورد ،از هر دو روش  ESBو  EAPبرای تدریس استفاده میشود .هدف اصلی زبان تخصصی ،متمرکز بر خواندن است؛ اما اساتید
دانشگاه شریف با روش  Presentation academic writingو کنفرانس هم کار میکنند.
وی بابیان اینکه پایلوتکردن کتابها در خارج از ایران رواج دارد ،خاطرنشان شد :در ایران هم ،در سالهای اخیر پایلوتکردن کتابها دیده میشود و
نباید کتابها بدون پایلوت وارد دانشگاه شوند و همافزایی و همکاری دانشگاه باید باعث نشر کتاب در این حوزهها شود.
در ادامة نشست ،محسن کرابی به آسیبشناسی کالسهای آموزشی پرداخت و گفت:
در دانشگاههای ما کسی قادر نیست از زبان بهصورت حرفهای استفاده کند ،چون کسانی
که در این حوزه فعالیت میکنند حرفهای نیستند و با داشتن تجارب زیاد ازنظر ارائه ،در
سطح بسیار پایینی قرار دارند.
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بحث آسیبشناسی کالسهای آموزشی افزود:
روانشناسی یادگیری هم در این کالسها به کار گرفته نمیشود و دانشجویان چالشی
بار نمیآیند و پرداختن به مهارتهای کالمی در این روش کمتر دیده میشود.
وی اظهار کرد :کسانی که خارج از کشور تحصیلکردهاند ،لزوم ًا به این معنی نیست
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که تلفظ خوبی دارند .تلفظها غالب ًا غلط هستند و در کتابها کمتر دیده میشود که به تلفظ پرداخته شود .وی خاطرنشان شد :باید کتابها را با دید انتقادی
تجزیهوتحلیل کنیم و عیبها و حسنها را همزمان پیدا کنیم و هر چیزی را موردتحقیق و پژوهش قرار دهیم.
امیر زند مقدم؛ مسئول انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی نیز اظهار کرد :ما ســالیانه حدوداً  80عنوان کتاب داریم که حداقل  70مورد از این کتابها
چاپ اول اســت و کپیرایت این کتابها چه بهصورت رایگان و چه بــا دریافت هزینه ،در اختیار ناشــران خارجی ازجمله دانمارک قرارگرفته اســت
بررسی تاریخنگاری جنگ جهانی اول در ایران
نشست «بررســی تاریخنگاری جنگ جهانی اول در ایران» به همت کمیتۀ
علمی و فرهنگی سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در سالن سرای
اندیشه برگزار شد.
در ابتدای این نشست ،دکتر تفرشی با اشاره به اهمیت مقطع تاریخی وقوع
جنگ جهانی اول و تأثیر رخدادهای آن زمان در جهتگیریهای بعدی سیاسی
اجتماعی ایران گفت :متأسفانه پژوهش کاملی که بهصورت کتاب در دسترس
باشد ،انجامنشده و بیشتر در کتابهای تاریخی ،عمومی یا معاصر ایران به بخشی
از رخدادهای زمان جنگ جهانی اول اشارهشده است که جا دارد پژوهشگران،
مورخان و جامعهشناسان با استفاده از منابع داخلی و خارجی ،بیشتر به این مقطع
حساس تاریخ ایران بپردازند.
در ادامه ،کالیراد با اشاره به نقش پررنگ همسایۀ غربی ما ترکیه (امپراتوری عثمانی) در جنگ جهانی اول ،گفت :در ستاد ارتش ترکیه سازمانی به نام مرکز
پژوهشهای تاریخی وجود دارد که وظیفة جمعآوری آرشیوهای تاریخی جنگها به عهدة آن است .این سازمان بعد از گذشت زمان و بهمرور ،به انتشار چند کتاب
دربارة جنگ جهانی اول در حوزة شرق ترکیه ،قفقاز و عراق میپردازد و در آن به نقش سازمان اطالعات عثمانیها (تشکیالت مخصوصه) در شوراندن ملتهای
مسلمان علیه روسیه و انگلیس اشاره میکند.
وی افزود :در آن زمان سفارت عثمانی در ایران ،پایگاه اصلی تشکیالت مخصوصه در منطقه بود و افسرانی نظیر عمر ناژی در آن بهشدت فعال بودند.
کالیراد ادامه داد :کتب تاریخی ،منابع بسیار غنیای جهت پژوهش و تاریخنگاری تحلیل جنگ جهانی اول در ایران در اختیار ما قرار میدهد.
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ی اهللجانی نیز در این نشست به موضوع جهتگیری سیاستمداران آن زمان در مقابل جنگ جهانی اول و موضعگیری رسمی دولت ایران درزمینۀ اعالم
عل 
بیطرفی پرداخت.
وی گفت :در آن مقطع زمانی ،سه گرایش بین سیاسیون وجود داشت؛ یکی اعضای حزب دمکرات که خواهان اتحاد با آلمان و جبهة متحد بودند و استداللشان
این بود که این فرصتی است که کشور از شر استعمار روس و انگلیس آزاد شود .این جناح ،بسیار پرشور و احساساتی عمل میکرد و برای پیشبرد نظر خود حتی به
ایجاد تشکیالتی به نام کمیتة مجازات دست زد تا سیاسیون طرفدار روس و انگلیس را ترور کنند که در تاریخ ثبت است.
اهللجانی ادامه داد :گروه دوم ،اعتدالیون بودند که خواستار اعالم بیطرفی و عدممداخله در جنگ بودند که آیتاهلل مدرس از شخصیتهای بارز این دسته به
شمار میآمد و گروه سوم ،موافقان جانبداری از متفقین که به آنها انگلوفیلدها (انگلیس دوستان) میگفتند و از شخصیتهای بارز آنها نصرتالدوله فیروز به
شمار میآمد .این گروه که در اقلیت بودند صدایشان بهجایی نمیرسید و حتی چند تن از ایشان توسط کمیتة مجازات ترور شدند .این گروه معتقد بودند با توجه
به اینکه ایران حتی توان نظامی جهت حفظ و حراست از بیطرفی و ممانعت از اشغال کشور را ندارد ،چگونه قادر به بیطرف بودن خواهد بود؟ پس صالح کشور
در اتحاد با طرف غالب است.
اهللجانی افزود :با تمام شدن جنگ ،طرف پیروز در کنفرانس صلح پاریس هیچ وقعی به هیئت ایرانی و خواستههایش نگذاشت و اساس ًا کشورهای بیطرف را
مورد شور قرار ندادند.
در ادامة نشست ،هومن زالپور پژوهشگر تاریخ نظامی ایران از منظر نظامی این مقطع تاریخی را موردبررسی قرارداد و گفت :کتابی که منحصراً به این موضوع
در آن زمان پرداخته باشد ،نداریم؛ ولی البهالی کتب دیگری که وجود دارد ،مطالب ارزندهای میشود استخراج کرد .ازجمله تاریخ تحوالت سیاسی ایران نوشتة
سرهنگ دکتر جهانگیر قائممقامی و یا کتاب تاریخ بریگاد و قوای قزاق نوشتۀ آقای میرزایی.
همچنین در کتاب تاریخ ژاندارمری ایران نوشتة آقای قائممقامی و کتاب سیری در تاریخ ارتش ایران نوشتة سرتیپ یکرنگیان به یک نکته مشترک که همانا
عقبماندگی نظامی ارتش در آن دوره است ،اشاره میشود.
در نشست «روابط فرهنگی و نمایشگاهی ایران و مجارستان» مطرح شد
حضور  2هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاههای مجارستان
سفیر کشور مجارستان در نشست «روابط فرهنگی و نمایشگاهی ایران و مجارستان» گفت :فرهنگ بستری است که میتوان به کمک آن کشوری را
به کشور دیگر معرفی کرد و خوشبختانه روابط ایران و مجارستان در دو حوزة فرهنگ و آموزش ،روبهپیشرفت است.
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یانوش کواچ در این نشست که عصر جمعه  14اردیبهشت در سرای ملل
نمایشگاه کتاب برگزار شد ،اظهار کرد :بهعنوان سفیر سعی میکنم روابط
مجارستان و سایر کشورها را در همة زمینهها سازماندهی کنم و چند سالی
است که با فراهمکردن زیرساختها و زمینههای الزم در بحث فرهنگی،
روابط خوبی را با ایران برقرار کردیم.
وی ادامه داد :دو هزار دانشجوی ایرانی در مجارستان تحصیل میکنند
که درواقع دیپلماتهای فردی محسوب میشوند که میتوانند در انتقال
فرهنگ نقش مؤثری ایفا کنند.
ادبیات؛ هویت فرهنگی یک ملت
مدیرکل امور فرهنگی وزارت امور خارجه مجارستان در ادامۀ این نشست با
اشاره به برگزاری برنامههای فرهنگی مختلف در سراسر دنیا اظهار کرد :در
سال  2012انتشارات مجاری را راهاندازی کردیم تا بهواسطة آن آثار نویسندگان
و شاعران مجاری به زبانهای مختلف دنیا ترجمه شود.
جودیتهامراشتین ادامه داد :اولین سالی است که در غرفۀ ویژه مجارستان
میهمان نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران هستیم و مایل هستیم روابط فرهنگی
دو کشور بیشازپیش گسترش یابد.
وی تصریح کرد :به این دلیل به ایران سفر کردیم تا ذائقۀ ایرانیان را بشناسیم
و متوجه شویم کدام نویسنده و شاعر مجاری میتواند برای ایرانیان جذاب باشد.
مدیرکل امور فرهنگی امور خارجه مجارستان با اشاره به اینکه فرهنگ بهترین راه برای معرفی یک شاهکار ادبی در قالب نظم و نثر است گفت :ادبیات ،هویت
فرهنگی یک ملت را نشان میدهد ،به همین دلیل عالوه بر تمایل به ترجمۀ آثار مجاری به فارسی عالقهمندیم آثار برجستۀ ایرانی نیز به زبان مجاری ترجمه شود.
وی در ادامه با اشاره به وجود کرسی ایرانشناسی در دانشگاه بوداپست ،وفور کلمات فارسی در زبان مجاری و همکاریهای خوب ایران و مجارستان در
281

 #نه_به_کتاب_نخواندن

فستیوالهای سینمایی و تئاتر اظهار امیدواری کرد تا همکاریهای بیشتری میان دو کشور در صنعت کتاب برقرار شود.
مدیرکل کتابخانۀ ملی مجارستان با اشاره به اینکه شیفتۀ نمایشگاه کتاب تهران شده است ،تصریح کرد :اینجا تعداد زیادی کتاب چاپ اولی در غرفههایی
باکیفیت در معرض دید عالقهمندان قرار دارد.
السلو توشکه ادامه داد :افتخار میکنم که در این نمایشگاه حضور دارم ،چراکه آدم فکر میکند وارد فضای داستانی شده که کمکم شیفتۀ آن میشود.
وی با اشاره به مسئولیت سنگین کتابخانهها در حوزۀ فرهنگ گفت :حل چالشهای بینالمللی کتابخانههای جهان ،نیازمند عزمی جهانی است.
مدیرکل کتابخانۀ ملی مجارستان با اشاره به تفاهمنامهای که هفتۀ آینده میان کتابخانۀ ملی مجارستان و کتابخانۀ ملی ایران امضا میشود ،گفت:
امیدواریم با امضای این تفاهمنامه و همکاریهای بیشتر ،بتوانیم مشترکات فرهنگ کشورهای خود را به یکدیگر بشناسانیم.
حضور موفق ایران در نمایشگاه کتاب بوداپست ،مدیون کتابهای مرغوب و باکیفیت
رئیس خانة ملل مجارستان هم در ادامه این نشست گفت :خیلیها فکر میکنند کتاب روبه نابودی است ،اما وجود چنین نمایشگاهی ثابت میکند که این
موضوع حقیقت ندارد.
ا ِوا روبوفسکی بابیان اینکه به نظرم نمایشگاه کتاب تهران حتی بزرگتر از نمایشگاه کتاب فرانکفورت است ،گفت :حضور موفق ایران در نمایشگاه کتاب
بوداپست نیز مدیون کتابهای مرغوب و باکیفیت آن بوده است.
وی ادامه داد :ما در کشور خود سعی میکنیم فرهنگ ایرانی را در قالب مراسمی چون نوروز و شب یلدا به مردم خود معرفی کنیم.
رئیس خانة ملل مجارستان تصریح کرد :جای تقدیر دارد که سفرای هر دو کشور تالش زیادی برای توسعۀ روابط فرهنگی میکنند و توصیه میکنم
نمایشگاه کتاب تهران را حفظ و هرسال گستردهتر از سال قبل برگزار کنید.
در نشست «رمان ،زنان و مهاجرت» عنوان شد:
قیدوبندهای مرئی و نامرئی در مسیر احقاق حقوق زنان
متخصص مطالعات ادبی زنان در دانشگاه قطر و منتقد ادبی ،با اشاره به وجود قیدوبندهای مرئی و نامرئی در مسیر احقاق حقوق زنان گفت :پشت سر
گذاشتن موانع مرئی راحتتر است ،اما موانع نامرئی مانند عرفهای اجتماعی و عرفهایی که با برداشت غلط از دین نشأت گرفته ،شرایط زنان را برای
مبارزه دشوارتر میکند.
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اسماء معیکل در نشستی با عنوان «رمان ،زنان و مهاجرت» که در سالن بینالملل نمایشگاه کتاب برگزار شد ،گفت :زنان درراه مبارزه برای بهبود وضعیت
خود ،هم با مقاومت مردان مواجه هستند و هم مقاومت همجنسان خود که فرهنگ مردانه در آنها رسوخ کرده است.
وی خاطرنشان کرد :در یک نگاه سطحی نسبت به وضعیت زنان ،به نظر میرسد وضعیت خوب و امیدوارکننده است ،اما با نگاهی عمیق متوجه میشویم
موانع بسیاری جلوی تغییر وضع موجود زنان را میگیرد.
یک بام و دوهوا در رمان عرب
متخصص مطالعات ادبی زنان در دانشگاه قطر و منتقد ادبی با اشــاره به اینکه در طول تاریخ بشریت فرهنگ مردانه سعی کرده است زنان را به حاشیه
برساند ،اظهار کرد :بعد از ظهور جنبشهای فمینیستی ،زنان به شرایط حقارتبار خود واقف شدند و اندکاندک به آگاهی اجتماعی رسیدند ،اما وقوف بر
معضل بهتنهایی برای حل آن کافی نیست.
معیکل با اشاره به اینکه همة این موضوعات در رمان زنان عربی جلوه و نمود دارد ،گفت :رمان عربی ،یک بام و دوهوایی را که در زندگی زنان عرب وجود
دارد به ما نشان میدهد؛ خطای زنان غیرقابلبخشش است اما خطای مرد قابلگذشت است .این وضعیت برآمده از سنتهاست و نه حکم دین ،چراکه در
دین خطا کردن برای مرد و زن یکسان انگاشته میشود.
این محقق عرب با یدآوری اینکه تمام دستاوردهای زنان عرب در وضعیت کنونی در حال نابودی است و با اشاره به جنگهایی که در منطقه در حال وقوع است،
گفت :زنان از بارزترین قربانیان جنگهای کنونی منطقه هستند و مفاهیمی مانند بردهداری زنان و دوباره به پشت پرده راندن آنها ،احیاء شده است؛ به همین دلیل
زنان باید در امور اجتماعی مشارکتی جدی داشته باشند و حق خود را از آزادی بگیرند.
وی با اشاره به کتاب خودش با عنوان «سرگذشت ققنوس؛ از تمرکز مردانه تا تمرکز زنانه» تصریح کرد :زن همچون ققنوسی است که میسوزد و میمیرد
،اما درنهایت ققنوسی کوچک از میان خاکسترها برمیخیزد.
رمان زنانه عرب آشوبزده است
متخصص روایتشناسی و نقد فرهنگی در دیوان پادشاهی قطر بهعنوان دیگر سخنران این نشست ،انتخاب موضوع زنان برای این همایش را بسیار خوب
ارزیابی کرد و گفت :چنین نشستهایی باعث میشود هم شرایط پرآشوب جامعۀ عربی و هم شرایط زنان در این جوامع بررسی شود.
دکتر عبداهلل ابراهیم اظهار کرد :رماننویسی در دنیای پرآشوب آیینهای از همین اوضاع است.
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وی ادامه داد :وظیفة منتقد ادبی این است که ارتباط میان جامعۀ روایی و جامعۀ واقعی را دریابد.
متخصص روایتشناسی بهنقد فرهنگی در دیوان پادشاهی قطر ،در توضیح چهار مؤلفۀ رمان عربی معاصر گفت :شرایط زنان ،الهام از تاریخ،
هویتهای جمعی بهخصوص هویتهای زنانه و موضوع تبعید ،مهاجرت و کوچ اجباری به دلیل جنگ و استعمار از محورهای اساسی رمان عربی
معاصر است.
وی نقد فرهنگ مردساالر ،بینش زنانه به جهان و مطرح کردن بدن زن را سه موضوع اصلی رمان عربی زنانۀ معاصر عنوان کرد و ادامه داد :شرایط اجتماعی
در تاروپود رمان تنیده است و خواننده در برابر این حجم از افراط در مطالبهگری رمان زنانۀ عرب احساس خشم میکند.
ابراهیم ادامه داد :باوجوداینکه رمان زنان ،شرایط آنها را بهصورت فراگیری بیان کرده است ،بااینحال رمان زنانۀ عرب در گامهای آغازین خود قرار دارد
چراکه سبک هنوز ضعیف است و زبان آنچنانکه باید استوار و منسجم نیست.
این منتقد ادبی افزود :تا زمانی که شرایط زنان آشوبزده است ،رمان زن عرب هم آشوبزده است .زنان عرب باید در رمانهای خود از رمانتیسم آبکی و
گریه و زاری دستبردارند و رمان جدی را پیگیری کنند.
عضو هیئتعلمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به موضوع هویتیابی جنسیتی در رمانها تصریح کرد :شاهدیم که نسل اول زنان
رماننویس ،بهخوبی از پس رسالت خود برآمدهاند تا هم زنانه بنویسند و هم قوی؛ به همین دلیل با نظر دکتر ابراهیم در مورد آشوبزدگی رمان زنانه مخالفم.
دکتر شکوه حسینی ادامه داد :رمان زنانه توانسته است گفتمان خود را در کنار گفتمان مردانه بهصورت جدی مطرح کند.
وی با اشاره به سه اتفاق بزرگ در جهان عرب که زنان را متأثر کرده است ،گفت :استعمار ،اشغال فلسطین و آوارگی بسیاری از مردم و تبعید به خاطر شرایط
نامساعد سیاسی ،از موضوعاتی است که بر رمان زنانة عرب معاصر تأثیر بسیاری گذاشته است.
در نشست «ورود به بازار نشر در چین» مطرح شد 60 :درصد نشر چین در اختیار بخش دولتی است
مدیر تولیدات گروه صادرات واردات انتشارات بینالمللی دولتی چین اظهار کرد :شصت درصد نشر کشور چین ،برعهدة گروه صادرات واردات انتشارات
بینالمللی دولتی چین است.
الکس هو عصر در نشست «ورود به بازار نشر در چین» که در سالن بینالملل نمایشگاه کتاب برگزار شد ،با اشاره به فعالیتهای گروه صادرات واردات
انتشارات بینالمللی دولتی چین تصریح کرد :شصت درصد نشر کشور چین بر عهدۀ این گروه بزرگ است که در سال  1986تأسیس شده و از بزرگترین
مؤسسات تجاری کتاب در آسیاست.
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وی ادامه داد :در سال  2017با رشد  14/5درصدی نسبت به سال  ،2016بیش از دویست هزار عنوان کتاب جدید در چین منتشر شد که  24/6مورد آن
مربوط به کتاب کودک بوده است و بهطورکلی  51درصد فروش سال  2017به کتاب کودک اختصاص داشته باشد.
الکس هو دربارۀ خردهفروشی کتاب در کشور چین گفت 1/3 :میلیون کتاب در فروشگاههای کتاب این کشور فروخته شده که نشان میدهد کتاب غیرمجاز
هنوز بازار ویژۀ خود را دارد و این رشد چشمگیر عمدت ًا در پکن ،شانگهای ،گوانجو شنزه بوده است.
علوم اجتماعی و کتاب کودک ،سردمدار فروش کتاب مجازی در چین
مدیر تولیدات گروه صادرات واردات انتشارات بینالمللی دولتی چین با اشاره به فروش یک و نیم میلیون عنوان کتاب در سال  2017در فروشگاههای
مجازی کتاب ،عنوان کرد :رقم این فروش به حدود سه میلیارد دالر میرسد و بهطورکلی این رقم از سال  2012پیوسته در حال افزایش است و بیشترین
فروش کتابهای مجازی به حوزۀ علوم اجتماعی و کتاب کودک و نوجوان اختصاص دارد.
وی در ادامۀ این نشست با معرفی سه موسسۀ مجازی که در حوزة کتاب فعالیت میکنند ،تصریح کرد :دانگ دانگ ،آمازون و جی دی در حوزۀ فروش
آنالین کتاب فعال هستند ویچت هم بهتازگی وارد این بازار شده است.
مدیر تولیدات گروه صادرات واردات انتشارات بینالمللی دولتی چین ،درآمد حاصله از فروش کتابهای الکترونیکی و روزنامههای دیجیتالی را رقمی معادل
یک میلیارد دالر عنوان کرد و گفت :از سال  2006تا  2013سود ساالنة فروش مجازی کتاب ،بهطور متوسط  78درصد افزایشیافته است.
وی در مورد موسسة «دانگ دانگ» نیز اظهار کرد :دانگ دانگ بیش از 15
میلیون کاربر دارد و دویست هزار عنوان کتاب الکترونیکی را در دسترس عموم
قرار داده است .در سال  2014شصتوشش میلیون کتاب از طریق دانگ دانگ
به فروش رفته که بیست درصد از کل فروش کتابهای الکترونیک چین را
دربر میگیرد.
مدیر تولیدات گروه صادرات واردات انتشارات بینالمللی دولتی چین با اشاره
به وضعیت کتابهای شنیداری در چین تصریح کرد :بیش از پانزده سکو یا
محل عرضۀ کتابهای شنیداری در چین وجود دارد.
وی «لیزی من» را در این زمینه مثال زد و گفت :این مؤسسه صد میلیون کاربر دارد و بیش از
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پانصد ناشر با این مؤسسه همکاری میکنند ،اما موسسة محبوبتر تینگ نام دارد که  450میلیون کاربر دارد و یکمیلیون کتاب شنیداری را در اختیار عموم قرار داده است.
دعوت چین از ایرانیان برای حضور در نمایشگاه کتاب پکن
الکس هو ،ویژگیهای نمایشگاه بینالمللی کتاب پکن را برشمرد و افزود :شرکت صادرات واردات انتشارات دولتی چین ،سازماندهندة نمایشگاه است و
از امسال قرار است در کنار آن نمایشگاه کتاب کودک نیز برپا شود.
مدیر تولیدات گروه صادرات و واردات انتشارات بینالمللی دولتی چین ،مساحت این نمایشگاه را  92هزار مترمربع عنوان کرد و افزود :این نمایشگاه روزانه
سیصد هزار بازدیدکننده دارد و حدود  5هزار و دویست ناشر برای شرکت در آن ثبتنام کردهاند.
وی از حاضران دعوت کرد تا از  22تا  26اوت برای بازدید از نمایشگاه بینالمللی کتاب پکن میهمان چین باشند.
نانسی او نیز بهعنوان عضو کمیتة اجرایی نمایشگاه بینالمللی کتاب پکن ،در ادامۀ نشست از فعالیت موسسۀ همکاریهای انتشاراتی پکن گفت و اظهار
کرد :این مؤسسه با دورهم جمعکردن بیش از ده ناشر بزرگ ،این افراد را با فعاالن حوزۀ چاپ و نشر ،ناشران داخلی و خارجی و نویسندگان آشنا میکند و
امیدوارم ایرانیها نیز در سال آینده در برنامههای این مجمع شرکت کنند.
نشست «مهدویت و انتظار» در نمایشگاه کتاب
مهدی هادیان ضمن اشاره به تاریخچه و تفکر انتظار منجی در بین

دکتر
جوامع بشری گفت :در بسیاری از اقوام مختلف این کرۀ خاکی ،از دیرباز مطرح
بود که سرانجام بشر به دست یک منجی به خیر و نیکی پایان خواهد یافت و
این دیدگاه در بین پیروان حتی ادیان غیرابراهیمی نیز بهوضوح دیده میشود.
دکتر مقداد نبوی نیز در این نشست به تشریح جایگاه مهدویت نزد مسلمانان
به خصوص اهل تشیع و شاخصههای منتظران واقعی پرداخت.
وی با ذکر مثالهایی از انحراف در برخی افراد در مسئلۀ مهدویت ،به تبیین مسئلۀ بابیت و بهاییت و چگونگی شکلگیری این انحراف در زمان نهچندان
دور از زمان حال پرداخت و تصریح کرد :عوامل نفوذی استعماری در شکلگیری و تشدید این انحراف ،نقش وسیعی داشتهاند.
دکتر عبدالحسین فخاری در پاسخ به این پرسش که ولیعهد عربستان تفکر مهدوی را مختص شیعه دانسته و آن را عامل عدم همکاری با ایران دانسته
بود ،ضمن رد این ادعا با اشاره به فقر مطالعاتی گویندة این سخن گفت :سیدهادی خسروشاهی در سفر حج ،تحقیقی انجام داد که نشان میداد در همین اواخر
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در شهر مدینه سی کتاب و در شهر مکه بیش از  70کتاب با موضوع تأیید مهدویت وجود دارد .بهعنوانمثال شیخ عبدالحسن العباد رئیس دانشگاه مدینه که
امام جماعت مسجدالنبی نیز بوده ،در پاسخ به مقاله یک قاضی قطری که مهدویت را رد کرده بود کتاب مفصلی تألیف کرد که سیدهادی خسروشاهی آن
را ترجمه و به نام مهدی منتظر منتشر کرد ه است .در پایان این مراسم ،سخنرانان به سؤاالت حاضران در خصوص شرایط انتظار و مهدویت پاسخ گفتند.
کتاب صوتی؛ پرطرفدار و آیندهدار در حوزه نشر الکترونیک
دکتر یعقوب نوروزی؛ استاد دانشگاه و صاحبنظر در حوزة نشر الکترونیک ،در این نشست با برشمردن مزایای نشر الکترونیک در دنیای کنونی گفت :همه
به دنبال کاهش هزینه و کاهش حضور فیزیکی کتاب هستند.
نوروزی ،پیشرفتهای الکترونیک در صنعت نشر را موجب رشد جهانی این صنعت دانست و خاطرنشان کرد :پیشرفتهایی که درزمینة سختافزاری
صورت گرفته از قبیل گوشیهای هوشمند و تبلتهای جدید که امکان ذخیرة حجم باالیی از کتاب و محتوا و دسترسی دائم به اینترنت را فراهم میکنند،
زمینهساز بروز و رشد صنعت نشر الکترونیک در ایران و جهان شده است.
وی ادامه داد :ناشران و مؤلفان در مقابله با نشر الکترونیک به دودسته تقسیم میشوند .گروه اول ،آن را یک تهدید دانسته و فکر میکنند اگر فایل محتوا را
در اختیار ناشر الکترونیک و بهطورکلی در فضای مجازی قراردادند ،همهچیز ازدسترفته است.
وی اضافه کرد :گروه دوم با داشتن نگاهی مثبت ،نشر الکترونیک را یک فرصت دانسته و از آن استقبال میکنند؛ تا حدی که بعض ًا قبل از چاپ اثر اقدام به
انتشار الکترونیک آن میکنند و حتی در روز اول انتشار در فضای مجازی ،دانلود رایگان قرار میدهند تا ضمن سنجش واکنش و بازخورد مخاطبان نسبت به
چاپ اثر و تیراژ آن بدون ریسک اقدام کنند.
قیمت کتاب الکترونیک ،یکسوم کتاب چاپی است
در ادامۀ نشست ،مهندس محمد صدوقی مؤسس نشر الکترونیک طاقچه ،دربارۀ مشکالت وضعیت نشر الکترونیک در ایران نکاتی را بیان کرد و گفت:
حوزۀ نشر الکترونیک پیچیدگیهای خاص خود را دارد و در آن از تخصصهای مختلف در حوزۀ  ITو نشر استفاده میشود .مث ً
ال سایت و اپلیکیشن طاقچه،
از یک گروه چهلنفره شامل بخشهای تأمین محتوا و ارتباط با ناشران و مؤلفان ،تیم تبدیل که کار یکسانسازی فرمت الکترونیکی فایلهای محتوا را بر
عهدهدارند؛ تیم مارکتینگ و ارتباط مردمی که وظیفۀ بازاریابی ،عرضۀ محتوا و پشتیبانیهای الزم را بر عهدهدارند و بخش شبکههای اجتماعی که سایت،
اپلیکیشن و فضای مجازی را مدیریت میکنند ،تشکیل شده است.
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وی افزود :نشر الکترونیک در فضای مجازی در کنار بیزینسهایی نظیر اسنپ ،دیجیکاال و ...فعالیت میکنند که هزینههای تبلیغات و بازاریابی همۀ
آنها یکسان است ،ولی درآمد حوزۀ نشر جوابگوی این هزینهها نیست و نیازمند حمایت مسئولین هستیم.
وی در ادامه خواستار نقش بیشتر دولت در تنظیم مقررات و ساختارهای یکسان در این حوزه شد و گفت :متأسفانه در این زمینه نهتنها اقدام مؤثری نشده،
بلکه دولت چندسال از بخش خصوصی عقبتر است .صدوقی با اشاره به اینکه قیمت یک کتاب الکترونیک ،یکسوم کتاب چاپشده است ،گفت :سایت
طاقچه عالوه بر کتابفروشی الکترونیک ،امکان کتابخانۀ الکترونیک (امانت کتاب) را به فعالیتهای خود افزوده است.
وی در پایان یادآور شد :حوزۀ کتاب صوتی ،یکی از بخشهای پرطرفدار و آیندهدار حوزه نشر الکترونیک است.
نشر الکترونیک جایگزین نشر سنتی نمیشود
تقابل و تعامل نشر و کتابهای دیجیتالی و کتابهای کاغذی و انتشار سنتی ،طی نشستی با
عنوان «کتابهای دیجیتالی فرصت و چالش امروز جهانی نشر» در سرای اهلقلم نمایشگاه
کتاب تهران مورد بررسی قرار گرفت.
جمشید کیانفر در این نشست گفت :بحث چاپ دیجیتال و کتاب الکترونیک ،هر دو به ناشر
و صنعت نشر لطمه زدهاند .اگر سیر حضور چاپ را از دهة  40مرور کنیم ،میبینیم که چاپ از
دستگاه استنسیل شروع شده و بعد به دستگاه فتوکپی و زیراکس رسیده که نخستین ضربه
به حق مؤلف زده شد و با پیدا شدن دستگاههای پیشرفته و درنهایت کتاب دیجیتال که به
نوعی جانشین همة آنها شد ،خیلی اتفاقات ناگوار پیش آمده است؛ چراکه در شیوة سنتی
از لحظة نگاشتن کتاب و ویراستاری ،خرید کاغذ و درنهایت چاپ و مقولة حملونقل ،شغلهای بسیاری برای افراد وجود داشته که با دیجیتالی شدن چاپ
کتاب و تولید کتاب دیجیتالی ،این نیروها بیکار میشوند .بنده مخالف نشر الکترونیکی کتاب نیستم ،ولی مانند ساختن خانهای از سقف است بهجای ساختن
از ریشه و پی که درنهایت بر سرمان فرومیریزد.
وی تصریح کرد :کتابهای دیجیتالی هم که بهرایگان در سایتها برای دانلود قرار داده میشود ،درست نیست و گاهی افراد چنین توجیهی را برای این
کار میآورند که مث ً
ال دانشجویان نمیتوانند هزینة زیادی برای کتابها منظور کنند لذا این شیوه ،کمک بزرگی برایشان است؛ اما این دلیل مناسب نیست
چراکه هر مسئلهای قانون و روش خود را دارد و هرکس در هر مرحلهای از زندگی باید برای مسائل مختلف هزینه بپردازد.
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نشر الکترونیکی مکملی برای شیوة چاپ روی کاغذ است
مجید سماوی در مورد موضوع نشست اظهار کرد :تکنولوژی آمده تا روش مکمل و شیوة مدونی ارائه دهد .زمانی خیلی از حسابداران نگرانی این را داشتند
که کامپیوتر و برنامههای حسابرسی جایگزین آنها شود و خیلی مقاومتها در مقابل این تکنولوژی صورت گرفت.
وی ادامه داد :بحث جدید بود و کمکم قانع شدند که کامپیوتر و نرمافزارهای حسابداری ،ابزاری بیش نیست و یاریگر حسابداران است .بحث نشر دیجیتال و
چاپ دیجیتال را باید از هم جدا کرد .نشر دیجیتال موضوعی است که در آن آثار بدون اجازة ناشران و مؤلفان و تولیدکنندگان توزیع میشود و حق تألیف و حق
معنوی آنان در نظر گرفته نمیشود.
وی افزود :اگر با کمی انصاف بنگریم ،متوجه میشویم که نشر دیجیتال بهتنهایی نشر سنتی را مورد ضربه قرار نداده است ،نشر الکترونیکی یک نوع مکمل
برای شیوة چاپ روی کاغذ محسوب میشود و اگر از ویژگیهایش بهدرستی استفاده شود ،میتوان از آن بهعنوان ابزاری برای کنترل نشر غیرمجاز استفاده
کرد .نشر الکترونیک هنوز در همه جای دنیا در حال پیشرفت است .ما اگر به سمت نشر الکترونیک پیش برویم ،در رفع و یا کنترل نشر غیرمجاز میتوانیم
کمک کنیم .مث ً
ال کتابهای الکترونیک به عالقهمند شدن مخاطبان به مجلة کودکان و دانشگاهیان کمک زیادی کرده است.
سماوی در ادامه خاطرنشان کرد :ما به این مسئله بهعنوان کمک به نشر فعلی نگاه میکنیم و اگر ناشران از همان ابتدا بهعنوان یک واقعیت مفید نگاه
میکردند و رفتار تدافعی نداشتند و در کل نگاه همکاری داشتند ،میتوانستند از این امر بهعنوان دانش و ابزاری یاریگر در امر نشر استفاده کنند.
وی افزود :مسئله کاهش کار و نیروی کار را خیلی قبول نداریم ،ممکن اســت تغییری در روند کارهای قدیم انجام گرفته باشد ،ولی باید توجه داشت
تخصصهای جدیدی ایجادشده است .مسئله این است که نیروی کار ما نخواسته و نتوانسته دانش خود را افزایش دهد و تخصص الزم را بیاموزد ،لذا ممکن
است با مشکالتی روبرو شوند.
وی اظهار داشت :قرار نیست نشر الکترونیک جایگزین نشر سنتی شود ،نشر الکترونیک به نوعی میخواهد به وضعیت فعلی نشر در همه جای دنیا کمک
کند .ما باید برای مملکت خودمان یک پلتفرم طراحی کنیم که با شرایط جامعهمان سازگاری داشته باشد و بتوانیم بیشترین انتظارات مؤلفان و ناشران و
خوانندگان را برآورده کنیم و مشکالت را رفع کنیم.
رئیس پژوهشکدة اسناد کتابخانة ملی در بخش نهایی نشست گفت :سهگونه تعریف از کتاب الکترونیک میتوان گفت :یک گروه وسیله را مدنظر قرار
دادند ،یعنی کتابی که توسط  book readerقابلخواندن است و گروهی دیگر که بر اساس نرمافزار طراحی کننده این کتابهاست و گروه سوم که روی
سودآوری تکیه دارند ،یعنی کتابهایی که با نشر الکترونیک قابل خرید و فروش هستند.
غالمرضا عزیزی افزود :کتاب الکترونیک ،کتابی است که توسط دستگاه الکترونیک به وجود بیاید و با دستگاه الکترونیک قابلخواندن باشد.
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دستیار ارشد وزیر امور خارجه :کار اصلی نمایشگاه کتاب ،پیوند مؤلفان ،ناشران و خوانندگان کتاب است
حسین جابری انصاری؛ دستیار ارشد وزیر امور خارجه با اشاره به شعار نمایشگاه امسال که «نه به کتاب نخواندن» است ،گفت :طبیعی است کسانی که از
نمایشگاه کتاب بازدید میکنند ،پیوندی با کتاب دارند ،بنابراین مخاطبان این شعار بیشتر عامة مردم هستند.
وی افزود :متأسفانه مطابق آمارهای موجود ،میزان کتابخوانی در ایران بسیار پایین است و این نیاز به فرهنگسازی دارد .البته شعار «نه به کتاب نخواندن»
و تالش برگزارکنندگان نمایشگاه ،تالشی است برای توجه دادن مردم به کتابخوانی ،اما بههرحال تغییر فرهنگهای غلط مستلزم تالش فراوان است.
جابری انصاری با بیان اینکه نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران باید کار ویژه خود را مثل همة نمایشگاههای کتاب دنیا ایفا کند ،گفت :کارویژة نمایشگاه
کتاب ،ایجاد پیوند بین سه ضلع است .اولین ضلع ،تولیدکنندگان کتاب هستند که مؤلفان را شامل میشوند .دومین ضلع ،ناشران هستند که هم در حلقة تولید
جای دارند و هم در توزیع نقش اساسی را ایفا میکنند .همچنین سومین ضلع این مثلث ،خوانندگان هستند.
دستیار ارشد وزیر امور خارجه تأکید کرد :پیوند این سه ضلع ،کارویژة نمایشگاههای کتاب است و امیدواریم نمایشگاه کتاب تهران هم بتواند در ایجاد این
پیوند موفق عمل کند .هرقدر این پیوند قویتر شود ،عم ً
ال متوسط مطالعة کتاب را در ایران باالتر خواهد برد.
در نشست «بررسی مشکالت حوزة ترجمه در ایران» مطرح شد؛
کتابسازی و ترجمههای موازی؛ دو آفت حوزه ترجمه
مدرس دانشگاه عالمه طباطبایی در نشست «بررسی مشکالت
حوزة ترجمه در ایران» کتابسازی و ترجمههای موازی را آفت
بزرگ ترجمه در ایران دانست .شبنم سعادت در این نشست،
اصلیترین مشکل در زمینة ترجمه را ملحق نشدن ایران به
کنوانسیون برن دانست و افزود :این اتفاق تبعات زیادی داشته و
یکی از آن مشکالت ،ترجمههای موازی است و اکثر مترجمها،
قربانی این مسئله بودهاند.
وی کتابسازی به مفهوم رونویسی کردن از کتاب دیگری
را آفت دیگر دانست و افزود :برگزاری مسابقة ترجمه و در آخر
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وجود ترجمههای بد هم از تبعات این مشکل است.
وی اظهار کرد :تا وقتی قانونی بازدارنده وجود نداشته باشد ،در این زمینه کاری از پیش نمیبریم و نمیتوانیم انتظار داشته باشیم همه به تعهد اخالقی پایبند
باشند .مث ً
ال خیلی از نشرها شغلی به نام کارشناس نشر تعریف کردهاند که نظارت بر امر نشر دارد ،ولی متأسفانه کارش پرفروش کردن لیست کتابهای
آمازون است.
آفات استفاده از مترجمان بیتجربه و غیرمتخصص
سعادت ادامه داد :ترجمههای گروهی هم کیفیت الزم را ندارند و دارای تبعات منفی خیلی زیادی است و یکی از آنها این است که مخاطب اعتمادش را از
دست میدهد و هنگامیکه برای وقت و پول خود ارزش و اهمیتی قائل نمیشویم و کیفیت کتاب پایین است ،از کتاب و کتابخوانی فاصله گرفته میشود.
وی در ادامه افزود :مشکل دیگر ،مربوط به کپیرایت ،ورود سهل و سادة مترجمان به حوزة ترجمة ادبی است .در ایران با داشتن رابطه ،خیلی راحت میتوان
به این عرصه وارد شد و یا از طریق ناشرانی که نمیخواهند برای مبحث ترجمه ،هزینة زیادی کنند ،از مترجمان بیتجربه و غیرمتخصص استفاده میکنند.
این دکترای مطالعات ترجمه در این نشست گفت :در کشور ما افرادی بدون داشتن تحصیالت آکادمیک و تجربة کافی و با داشتن سن کم ،وارد کار ترجمه
میشوند و متأسفانه گاهی همین ورودهای بیحسابوکتاب موجب میشود ناشر به یکی از دندههای چرخدندهای که برای ایجاد رزومة افراد هست تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد :متأسفانه هیچ نظارت و کنترلی در این امر صورت نمیگیرد و تواناییها و مهارتهای فرد سنجیده نمیشود و این چرخه ادامه پیدا میکند.
سعادت یادآور شد :به نظر من جدای از وجود کارشناس ،باید ویراستار تطبیقی وجود داشته باشد؛ چراکه ویرایش تنها ویرایش متن فارسی نیست و هر
مترجمی باید نمونه کار به ناشر ارائه بدهد و باید چند فصل اول از آن کتاب تطبیق داده شود تا ناشر بداند که این فرد صالحیت الزم را برای این کار دارد یا نه
و درصورتیکه مترجم تازهکار و فاقد رزومه است و یا ناشر پیشنهاد کار به مترجم میدهد ،حتم ًا باید از مترجم بخواهیم بهعنوان نمونه کار چند فصل از کتاب
موردنظر را ترجمه کند تا مشخص شود که از عهده انجام این کار برمیآید.
وی ادامه داد :هر مترجمی نمیتواند هر کتابی را ترجمه کند و دیده شده است کتاب شعر ،داستان و ...را یک مترجم ترجمه کرده و در این حالت از هر در
سخنی پیش میآید .باید دید واقعبینانهای از تواناییهای خود داشته باشیم و نباید خودمان را فریب دهیم.
مدرس دانشگاه عالمه طباطبایی با اشاره به اینکه اکنون در ایران تعداد نشر زیاد شده است ،گفت :ترجمه ،پتانسیل این را دارد که برای مترجم بهعنوان
شغل اول به حساب آید؛ چراکه اگر مترجم تأمین مالی باشد ،به سبب اینکه تماموقت خود را صرف ترجمه میکند میتواند آثار بهتری را ارائه دهد.
شبنم سعادت با اظهار اینکه یک کتاب باید با ذهنیت مترجم شکل بگیرد ،تصریح کرد :برای ترجمة خوب ،داشتن علم ،توانایی ،ذوق و عالقه نیاز است.
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ادبیات جهانی ،حافظ آدمیت ما است
دکتر حسین الهیقمشهای در نشست «در مبحث حافظ» در سرای
اهلقلم فرهنگوران نمایشگاه کتاب تهران گفت :ادبیات جهانی،
میراث فرهنگی بشر و حافظ آدمیت ما است و بر ماست که با مطالعة
آن به تقوا یعنی حفظ انسانیت برسیم.
دکتر حسین الهی قمشهای با بیان اینکه انسان راست و درست
شاهکار خداوند است و از هر حیث پادشاه است ،گفت :عشق شربتی
است که اگر همة تلخیها را در آن بریزیم ،باز میشود آن را خورد.
وی ادامه داد :عشق باعث میشود انسان از تنهایی دربیاید و در عالم
صورت عشق شاید دوری و رقابت ایجاد کند ،ولی در عالم معنا عشق
موجب دوستی میشود و نامحدود است و همه میتوانند عاشق خوبی
و درعینحال با هم دوست و صمیمی باشند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد :شــما وارث کل ثروت ادبی آدم از
ازل تا اآلن هستید و با توجه به اینکه امکانات و پیشرفتهای زیادی
انجام شده ،هرلحظه دسترسی وسیعی به منابع ادبی ممکن شده و
همیشه همراه ما است.
قرآنپژوه برجستة کشور اضافه کرد :ادبیات جهانی ،میراث فرهنگی بشر و حافظ آدمیت ما است و بر ماست که با مطالعة آن به تقوا یعنی حفظ انسانیت برسیم.
حقیقت
وی تصریح کرد :من هیچ آدمحسابی که حرف حساب زده باشد در هیچ کجای عالم ندیدم که حرفش در مقابل حرف قرآن قرار گرفته باشد ،چراکه
ِ
نام همان چیزی است که از سرچشمة عالم صادر شده است.
الهیقمشهای در ادامه به کتاب « 365روز با شاعران پارسیگو» اشاره کرد و گفت :این کتاب من نیست ،بلکه سخن بزرگان فرهنگ و ادب است و از
سخن آنها تعریف میکنم و خواستم از هر باغی یک گلی بیاورم که هرروز یک سخن ،یک آیه و یک شعر را بخوانیم ،مزمزه کنیم ،درک کنیم و آن را اذان
خود قرار دهیم.
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عشق به کتاب ،همچنان در میان جوانان و دانشجویان جاری است
استاد دانشگاه تهران گفت :استقبال مردم از نمایشگاه کتاب ،بیانگر عشق و
عالقهای است که در میان جوانان و قشر دانشجو وجود دارد.
صادق زیباکالم عصر دوشنبه 17 ،اردیبهشت دربارة استقبال و حضور مخاطبان
در نمایشگاه بینالمللی کتاب گفت :این حضور بیانگر این است که مردم با وجود
مشکالت ،ناکامیها و مسائل مربوط به کتاب هنوز عشق و عالقهای در میان
جوانان و قشر دانشجو وجود دارد.
زیباکالم دربارة تأثیرگذاری شعار امسال نمایشگاه «نه به کتاب نخواندن»
بر فرهنگسازی کتابخوانی مردم اظهار کرد :شعار خیلی تأثیرگذار نیست،
بلکه باید نیاز به کتابخواندن میان مردم حس شود.
مؤلف کتاب «ما چگونه ما شدیم؟» در مورد تأثیرگذاری کتابهایش بر
اهالی کتاب تصریح کرد :تعدادی از کتابهایم بر مخاطبان تأثیرگذار است و من شاهد بازخوردهایی از آثارم بودهام .متأسفانه مشکلی که در جامعة ما وجود
دارد ،این است که گاهی اهالی کتاب متوجه منظور نویسندگان نمیشوند و این باعث دوری مخاطب از کتاب میشود.
مؤلف کتاب «غرب چگونه غرب شد؟» که در غرفة نشر روزنه حضور یافته بود ،در پایان دربارة میزان مطالعة خود خاطرنشان کرد :متأسفانه من بهعلت
مشغلههای کاری ،بسیار کم مطالعه میکنم و باید بگویم که بهترین کتابی که تابهحال خواندهام ،کتاب «چشمهایش» از بزرگ علوی بوده است.
رونمایی از ترجمة آثار عالمه محمدتقی جعفری به زبان ترکی آذربایجانی
ترجمة آثار عالمه محمدتقی جعفری به زبان ترکی آذربایجانی در غرفة سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی رونمایی شد.
علی جعفری فرزند عالمه جعفری که خود ترجمة یکی از کتابهای رونمایی شده را بر عهده داشته است ،با حضور در غرفة سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمی با بیان اینکه با توجه به مشترکات فرهنگی دو کشور ضرورت ترجمة آثار به زبان ترکی آذربایجانی کام ً
ال احساس میشد افزود :توجه به مؤلفههای
نیازسنجی و مخاطبشناسی ،الزمة حوزة ترجمه و نشر و مانع از موازی کاری خواهد بود.
وی که اثر «خلوت و انس حافظ» از عالمه محمدتقی جعفری را به ترکی آذربایجانی برگردانده است این کتاب را دربرگیرندة تفسیر و بررسی روح ،افکار و
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جهانبینی حافظ در باب توحید و عرفان دانست و بر نقش جدی ادبیات و عرفان اسالمی و علوم انسانی بر فاصلهگیری از دنیای منفعتگرا و تکنولوژیزده
تأکید کرد.
وی افزود :عالوه بر این دو کتاب 12 ،اثر دیگر از تألیفات عالمه جعفری در دستور کار ترجمه به زبانهای مختلف دنیا و به خصوص ترکی آذربایجانی قرار
گرفته است.
حسین آقازاده وابستة فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران ،در ادامة این نشست ضمن برشمردن مشترکات فرهنگی و دالیل و اهمیت گسترش
تبادالت فرهنگی دو کشور ایران و آذربایجان گفت :خوشبختانه استقبال خوبی را شاهد بودهایم.
وی با بیان اینکه  5اثر در سال گذشته به زبان ترکی آذربایجانی ترجمه و منتشر شده است ،افزود :این حرکت مثبت و رو به رشد فرهنگی ،توسعة اقتصادی
فرهنگی را نیز به دنبال خواهد داشت.
وی تأکید کرد :همکاری متقابل دو کشور ایران و آذربایجان در حوزة فرهنگی و حوزة نشر ،عالوه بر تعمیق روابط ،نشانگر عمق روابط این دو کشور است.
رسول اسماعیلزاده نیز با تأکید بر ضرورت توجه به ترجمه و انتشار آثار فاخر ایرانی به زبانهای مختلف دنیا ،به اهمیت و تشریح طرح ملی تاپ پرداخت.
وی با بیان اینکه معرفی منطقی و کارشناسانه ،و توجه به استاندارهای مطرح در دنیا برای ترجمه حائز اهمیت ویژهای است ،از فاصلة زیاد فعالیتهای
صورت گرفته با استانداردهای دنیا در حوزة ترجمه و نشر آثار ایرانی ابراز تأسف کرد.
وی نبود نظارت و جدیت بر روند کپیرایت در ایران را از معضالت و موانع گسترش همکاریهای مشترک مطلوب در حوزة ترجمة آثار توصیف کرد.
شایانذکر است در این آیین ،از برگردان ترکی آذربایجانی کتابهای «اخالق ،عرفان و حکمت در شعر نظامی گنجوی» و «انس و خلوت دیوان حافظ»
از عالمه محمدتقی جعفری به همراه کتاب «تاریخ پیامبر اسالم (ص)» نوشتة جعفر سبحانی و اثر پژوهشی در رابطه با دیوان شمس تبریزی رونمایی شد.
این نشست با حضور علی جعفری فرزند عالمه محمدتقی جعفری ،حسین آقازاده وابسته فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در نخجوان و
رسول اسماعیلزاده رئیس مرکز ترجمه و نشر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برگزار شد.
در هفتمین روز از نمایشگاه کتاب تهران بررسی شد:
آموزش زبان فارسی در صد کشور جهان
«چرا زبان فارسی میآموزیم؟» عنوان نشستی بود که با حضور مسئوالن بنیاد سعدی و تعدادی از زبانآموزان خارجی زبان فارسی ،در سرای ملل سالن
بینالملل نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد.
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امیرمراد صحرایی با اشاره به اینکه سابقة آموزش زبان فارسی در جهان به گذشتة خیلی دور بازمیگردد ،اظهار کرد :در سال  1706میالدی ،اولین گروه
فارسیزبانان از روسیة تزاری به ایران آمدند تا در رشتههای مختلف ازجمله حملونقل تحصیل کنند.
وی ادامه داد :در حال حاضر در بیش از صد کشور ،زبان فارسی به عالقهمندان تدریس میشود.
معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی ،اهداف سیاسی ،تحصیلی ،شغلی ،پزشکی و توریستی را از دالیلی عنوان کرد که خارجیها را به یادگیری زبان
فارسی ترغیب میکند.
صحرایی خاطرنشان کرد :در حال حاضر بیش از پنجاههزار غیرایرانی در خارج از کشور مشغول یادگیری زبان فارسی در کشورهایی چون لبنان ،روسیه و
کشورهای حاشیة دریای خزر هستند.
کارشناس برنامهریزی آموزشی زبان فارسی در دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این نشست با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر بهکارگیری
علم برای گسترش زبان فارسی گفت :دانشگاه علوم پزشکی تهران از سراسر دنیا دانشجو میپذیرد و با توجه به شهرت این دانشگاه در سطح جهانی ،در حال
حاضر  840دانشجوی غیرایرانی از  32کشور مشغول تحصیل در رشتههای مختلف این دانشگاه هستند.
حسینی ادامه داد :این دانشجویان ،در حین تحصیل در رشتههای پزشکی ،زبان فارسی را طی سیصد ساعت کالس میآموزند و عمدت ًا از کشورهایی چون
هند ،پاکستان ،کنیا ،نیجریه و آمریکا به ایران آمدهاند.
کارشناس برنامهریزی آموزش زبان فارسی در دانشگاه عالمه طباطبایی هم بهعنوان دیگر سخنران این نشســت از فعالیتهای این مرکز در حوزة
زبانآموزی به خارجیان گفت و اظهار کرد :زبانآموزانی از کشورهای روسیه ،کره و عراق برای گذراندن دورههای آموزش زبان فارسی به دانشگاه عالمه
طباطبایی مراجعه میکنند.
سجادی افزود :مدرسان در این دورهها بهصورت عمومی یا خصوصی به آموزش زبان فارسی در کالس درس و یا در محیطهای عمومی میپردازند.
در پایان این نشست ،دانشجویان خارجی رشتة زبان و ادبیات فارسی در ایران به ارایة دالیل خود از یادگیری این زبان و تجاربی که در هنگام اقامت در ایران
داشتند و خاطرات شیرین خود از زبان فارسی پرداختند.
رونمایی رمان دختر گمشده در نمایشگاه کتاب تهران
ابوالحسن حاتمی (مترجم اثر) در ابتدای این نشست ضمن ارائه توضیحاتی دربارة کتاب «دختر گمشده» ،بابیان اینکه این رمان با اخذ اجازة رسمی از ناشر
برای انتشار به زبان فارسی منتشرشده است گفت :این کتاب چهارمین کتاب این نویسنده است و قهرمان این داستان استاد دانشگاه است و مدتها پیش از
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شوهرش جداشده و مهاجرت دخترهایش به کانادا ،برای پیوستن به پدرشان زندگی او را دچار فراز و نشیبهایی
میکند که انتظارشان را نداشته است.
مسعود یزدی کارشــناس ادبی نیز در این رونمایی گفت :اولین نکتۀ جالب در این رمان این بود که گمان
میکردم مترجم این کتاب باید یک زن باشد.
یزدی در ادامه به الیههای روانشناسی این کتاب پرداخت و گفت :در کتاب «دختر گمشده» با یک دخترانگی
گمشده مواجه میشویم و با تبعیض جنسیتی در ایتالیا مواجهیم.
وی خاطرنشان شد :شخصیت اصلی این داستان ،دختر  18ســالهای است که از تربیتی بینظم وزندگی
خانوادگی بیهدف میخواهد به سمت تربیت فلورانسی حرکت کند و در پایان موفق هم میشود.
وی در ادامه دربارة نقش اول کتاب نیز گفت :شخصیت اول داســتان باوجود هوش سرشار و بسیاری از
اندوختههای خود ،خالی از عاطفه است.
 35عنوان جدید انتشارات وزارت خارجه رونمایی شد
مدیرکل اسناد وزارت امور خارجه در مراسم آیین رونمایی از تازههای نشر ،گفت :موسسة چاپ و انتشارات وزارت خارجه در طول سه دهه فعالیت خود،
حدود چهارصد عنوان کتاب و بیش از صد عنوان فصلنامه چاپ کرده است.
احمد حاجیحسینی افزود :انتشارات وزارت خارجه امسال با  35عنوان کتاب جدید که ده عنوان از این کتابها مختص کتابهای تاریخی است ،در نمایشگاه
حضور یافته است.
حاجیحسینی در ادامه گفت :وزارت امور خارجه به خاطر ماهیت و داشتن آرشیو غنی و حدود پنج میلیون نسخه سند و اسناد مکتوب ،این مزیت را دارد که
از این سندها بهرهبرداری و زوایای مختلف تاریخ را شفافسازی کند.
وی بابیان اینکه تکیة اصلی ما در وزارت امور خارجه ،تهیة کتابهای تألیفی است ،افزود :کتابخانههای تخصصی وزارت امور خارجه از مزیت بهتری
نسبت به سایر کتابخانهها برخوردار است.
رئیس دانشکدة روابط بینالملل وزارت امور خارجه نیز در این نشست گفت :امروزه دیپلماسی ،بُعد آکادمیک دانشگاهی و تحقیقاتی جدیتری نسبت به
گذشته پیداکرده است.
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دکتر محمدحسن شیخاالسالمی افزود :موضوعی که باعث اهمیت دیپلماتیک شده ،تنوع کنشگرانی است که در عرصة بینالملل ایفای نقش میکنند.
وی با اشاره به اینکه در دهههای گذشته ،بهتدریج مفهوم قدرت تحوالت جدی پیداکرده و شاهد تحول مفهوم قدرت بر اهمیت دیپلماسی و مطالعات دیپلماتیک هستیم،
افزود :امروزه ما از قدرت سخت و قدرت نرم صحبت میکنیم و این تحول باعث شده دیپلماسی بهعنوان یکی از منابع قدرت ملی بهصورت جدی موردتوجه قرار گیرد.
وی اظهار کرد :پرهزینه شدن جنگ بهعنوان یکی از ابزارهای تحقق اهداف ملی ،باعث شده روشهای مسالمتآمیز موردتوجه مضاعف قرار بگیرد و این
موضوع بر اهمیت دیپلماسی افزوده است.
شیخاالسالمی اظهار کرد :ادبیات بسیار غنی در حوزۀ روشها و تکنیکهای دیپلماسی تولیدشده است ،ولی ما ادبیات بومی در این زمینه تولید نکردهایم
و حتی ترجمة کارهای دیگران در این زمینه قابلتوجه نیست.
وی افزود :در ایران بهجز وزارت امور خارجه ،نهادهای متعددی درگیر دیپلماسی هســتند و مداخلة نهادهای دخیل در دیپلماسی منابع قانونی دارد ،اما
نهادهای مداخلهگر مبنای قانونی ندارند.
وی خاطرنشان شد :در چنین دنیایی ،آموزش دیپلماسی بسیار مهم است و دانشکدة روابط بینالملل تصمیم گرفته تولید مجموعهای از کتابهای درسی
را در حوزۀ دیپلماسی به اساتید مجرب سفارش دهد.
رئیس دانشکدة روابط بینالملل وزارت امور خارجه در پایان متذکر شد :دیپلماسی عمومی از حوزههای جدید مطالعات دیپلماتیک است که مردم را در
کشورهای هدف موردتوجه قرار میدهد و هدفش فتح قلب و ذهنهای مردم است.
مصطفی مستور؛ ادبیات ،واسطهای برای شناخت ملتهاست
مصطفی مستور در نشست رونمایی از ترجمة آثارش در کشورهای بنگالدش ،آذربایجان و ترکیه گفت :ادبیات ،زبان جهانی احساس و اندیشه است و
فرقی نمیکند با چه کلمات و زبانی یک اثر ادبی نوشته شود؛ مهم ارتباط عمیق انسانی است و اگر سیاستمداران دنیا مجال دهند ،ملتها میتوانند به واسطة
ادبیات بیشازپیش یکدیگر را بشناسند.
این نویسندة ایرانی در نشست رونمایی از ترجمة آثارش در کشورهای بنگالدش ،آذربایجان و ترکیه که در سرای ملل سالن بینالملل نمایشگاه کتاب
برگزار شد ،تصریح کرد :امیدوارم مترجمان ما نیز متقاب ً
ال آثار ادبی کشورهایی چون بنگالدش ،ترکیه و آذربایجان را بیشازپیش ترجمه کنند تا همبستگی
واقعی و انسانی میان مردم این کشورها رقم بخورد.
وی ادامه داد :در مواجهه با خوانندگان آثارم در دیگر کشورها ،احساسی به من دست میدهد که دقیق ًا مشابه با حس و حالی است که در ایران دارم؛ چراکه
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ادبیات پیونددهندۀ انسانها به هر زبان و با هر کلمه است.
مترجم بنگالدشی کتاب «روی ماه خداوند را ببوس» نیز بهعنوان دیگر سخنران این نشست ،با ابراز خوشحالی از آشنایی با مصطفی مستور گفت :ادبیات
ایران به واسطة آثار حافظ ،موالنا ،خیام ،سعدی ،فردوسی و سایران شهرت بسیاری در جهان دارد.
عبدالصبورخان ادامه داد :من مدتهاست که به ادبیات داستانی فارسی عالقهمند شدهام و حتی تز دکترای من نیز به همین موضوع اختصاص داشت.
ادبیات فارسی ،پرچمدار ادبیات جهان
وی در مورد عنوان کتاب «روی ماه خداوند را ببوس» گفت :برخی مذهبیهای بنگالدش هنگامیکه با جلد این کتاب مواجه شدهاند ،با عصبانیت گفتند
مگر خداوند هم صورت دارد؟ من هم در جواب پاسخ دادم بله! منظور صورت حقیقی خداوند نیست و باید این کتاب را بخوانید تا متوجه منظور نویسنده بشوید.
عبدالصبور خان ادامه داد :دقیق ًا همین اتفاق افتاد و آنها با مطالعة کتاب ،هم متوجه عنوان آن شدند و هم از موضوع و نثر آن لذت بردند.
وی ابراز امیدواری کرد که این اثر به زبانهای اروپایی و التین هم ترجمه شود.
مترجم بنگالدشی کتاب «روی ماه خداوند را ببوس» ،در پایان ادبیات فارسی را پرچمدار ادبیات جهان عنوان کرد و گفت :برای نمونه کتاب پیرمرد و دریا
ارنست همینگوی ،برداشتی است از داستانی در مثنوی معنوی.
ناشر ترکیهای آثار مصطفی مستور نیز در ادامة این نشست با اشــاره به اینکه ایران با بزرگانی چون سعدی شیرازی کام ً
ال در ترکیه شناخته شده است،
گفت :آثار کالسیک ادبیات فارسی در ترکیه مشهور و محبوب است ،اما این موضوع دربارة ادبیات معاصر ایرانی مصداق ندارد و فقط صادق هدایت از میان
داستاننویسها و فروغ فرخزاد و سهراب سپهری از میان شاعران ایرانی برای ترکها شناخته شدهاند.
تورگای شفق با اشاره به نمونههای آثار فارسی که به زبان ترکی ترجمه شده خاطرنشان کرد :بیداری یک روستا اثر نجمه نجفی در سال  ،1960قصههای
صمد بهرنگی در سال  ،1970بوف کور در  1977و تنگسیر اثر صادق چوبک در سال  1979ازجمله آثاری است که به زبان ترکیهای ترجمه شدهاند.
وی ادامه داد :کتاب «حکایت عشقی بیقاف ،بیشین و بینقطه» نوشتة مصطفی مستور نیز اولین بار در سال  2007در ترکیه منتشر شد .همچنین دو کتاب
«روی ماه خداوند را ببوس» و «استخوان خوک و دستهای جذامی» در سال  2009به زبان ترکی ترجمه شدهاند ،اما متأسفانه انتشاراتی که این کتابها
به چاپ رساند تعطیل شد و این نسخه در حال حاضر در دسترس عالقهمندان نیست.
شفق ادامه داد :در سال  2016کتاب «عشق روی پیادهرو» و در سال  2017کتاب «بهترین شکل ممکن» از مصطفی مستور به زبان ترکی ترجمه شدهاند.
این ناشر ترکیهای خاطرنشان کرد :به نظر من مصطفی مستور بعد از صادق هدایت در بین خوانندگان ترکیهای جایگاه خاصی دارد و کام ً
ال نامآشناست.
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رضا هاکان تکین در دیدار با جوادی مطرح کرد
عزم ترکیه برای حضور پُررنگ در نمایشگاه کتاب 32
ســفیر ترکیه در ایران در دیدار با معاون امور فرهنگی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی در سالن تشریفات سیویکمین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران ،از تصمیم ترکیه برای حضور پررنگ در
نمایشگاه کتاب سال آتی خبر داد.
رضا هاکان تکین در دیدار با رئیس نمایشگاه کتاب تهران که روز
پنجشنبه ( 13اردیبهشت) برگزار شد ،با بیان اینکه روابط ایران و
ترکیه بسیار قوی است گفت :ارتباطات فرهنگی دو کشور از اهمیت
باالیی برخوردار است ،تصور میکنم این دو ملت که این همه با هم
شباهتهای فرهنگی دارند ،میتوانند بیشتر ارتباط داشته باشند.
وی افزود :متأسفانه ما بهعنوان حکومت در بعضی موارد ،از مردم
عقب میمانیم ،بااینحال ما عالقهمندیم که روابط خود را با مردم ایران قویتر کنیم.
تکین تأکید کرد :یکی از چیزهایی که مرا بسیار خوشحال میکند ،رابطه خوب مردم ایران با کتاب است؛ ما اکنون به عصر تکنولوژی رسیدهایم ،نسل
جوان کتاب خواندن را رها کرده است و متأسفانه مردم زمان ما بسیاری از وقت خود را با گوشیهای هوشمند میگذرانند و نمایشگاههایی مانند نمایشگاه
کتاب تهران میتواند در برطرفسازی این روند معیوب ،کارساز باشد.
وی با بیان اینکه هرسال در استانبول نمایشگاهی بزرگ در حوزه کتاب برگزار میشــود ،تصریح کرد :خوشحالیم که ایران هرساله در این نمایشگاه،
حضوری جدی دارد.
سفیر ترکیه در تهران اضافه کرد :امسال ما در رابطه با حضور در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،با مشکالتی مواجه بودیم؛ چراکه ترکیه در آخرین
دقایق نتوانست بهطور پررنگ حضور یابد .تصور میکنم دو مجموعة انتشاراتی از ترکیه در این نمایشگاه شرکت کردهاند ،البته اطالعرسانی در خصوص این
نمایشگاه کمی دیر انجام شد وگرنه حتم ًا مقامات را برای حضور پررنگتر ترکیه در ایران قانع میکردم.
وی تأکید کرد :حضور کمرنگ ترکیه کام ً
ال به دالیل فنی بوده و دلیل دیگری ندارد ،امیدواریم در سال آینده با حضوری وسیع ،حضور کمرنگ امسال را تالفی کنیم.
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پیشنهاد ایجاد بنیادی برای تقویت زبان فارسی در ترکیه
همچنین در این نشست معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه روابط ایران و ترکیه ازنظر فرهنگی ،سابقهای دیرینه دارد ،اظهار
داشت :بخشی از کتابهایی که در این نمایشگاه ارائه کردهایم ،از کتابخانههای استانبول بوده است.
محسن جوادی اضافه کرد :شاید در مورد نمایشگاه کتاب ،باید بیشتر و زودتر اطالعرسانی میکردیم ،اما جابهجایی مکان نمایشگاه باعث شد نتوانیم به
این مهم نائل آییم .وی تأکید کرد :ما هیچ برداشت غیر فنی از حضور کمرنگ ترکیه در نمایشگاه کتاب تهران نداریم.
معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه گفت :بسیاری از کتابهای ترکی در ایران موردتوجه نسل جوان قرار گرفته و در کشور ترکیه
نیز ،کتابهای ایرانی جایگاه خود را دارند.
وی افزود :امیدواریم صحبتهای پیشین ازجمله تأسیس بنیادی برای تقویت زبان فارسی در استانبول و موضوع انجمن فرهنگی ایران و ترکیه ،پیگیری شود.
جوادی با بیان اینکه ما میتوانیم پیشنویسهای الزم برای موارد یادشده را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،یا مکان پیشنهادی ترکیه تهیه کنیم،
گفت :اکنون زمان خوبی برای چنین فعالیتهایی است.
معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد ،با بیان اینکه ما در ایران چند برنامة خوب داریم ،اظهار کرد :یکی از این برنامهها ،بحث گرنت است که برای ترجمة کتابهای
فارسی به زبانهای دیگر ،ازجمله زبان ترکی در نظر گرفته میشود.
وی ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،گفت :در این نمایشگاه بیش از سیصد هزار عنوان کتاب فارسی
ی از این کتابها در یکی دو سال اخیر چاپ شدهاند و باقی مربوط به چاپهای گذشته است .حدود صد و پنجاههزار عنوان کتاب هم به
ارائه میشود .نیم 
عربی ،انگلیسی و زبانهای دیگر ،ارائه میشود.
جوادی اضافه کرد :پیشبینی میشود حدود سه الی چهار میلیون بازدیدکننده در نمایشگاه امسال داشته باشیم .این فرصت خوبی است تا در سال آینده،
حضور قویتر ترکیه را شاهد باشیم.
تعجب ناشر آذربایجانی از وسعت نمایشگاه کتاب
ناشر خصوصی آذربایجانی آثار مصطفی مستور از حضور در نمایشگاه کتاب تهران ابراز خوشحالی کرد و گفت :این تعداد غرفه ،ناشر و کتاب در این نمایشگاه
من را متعجب کرده است.
نورمان شاهمرادف ادامه داد :در سال  2016با مصطفی مستور آشنا شدم و با خواندن کتاب «روی ماه خداوند را ببوس» عالقة خاصی به این نویسنده پیدا
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کردم بهطوریکه دیگر آثار وی را پیگیری کردم.
وی با اشاره به جایگاه ویژة مستور در میان ادبیاتدوستان کشور آذربایجان گفت :انشااهلل در فصل پاییز کتاب جدیدی را از وی ترجمه و به عالقهمندان تقدیم
میکنیم.
شاهمرادف تصریح کرد :به واسطة مستور ،با فریبا وفی آشنا شدیم و مشتاقیم تا آثار این بانوی نویسندة ایران را نیز به زبان ترکی آذری ترجمه کنیم .همچنین
عالقهمندیم کتاب عزاداران بیل غالمحسین ساعدی را نیز در دسترس ادبیاتدوستان آذربایجانی قرار دهیم.
در کارگاه «بررسی وضعیت نشر اقلیتهای دینی کشور و راههای توسعه آن» عنوان شد:
ناشران اقلیتی ،سرمایههای فرهنگی کشور هستند
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی در کارگاه «بررسی وضعیت نشر اقلیتهای دینی کشور و راههای توسعه آن» در سالن اهلقلم فرهیختگان نمایشگاه
کتاب تهران ،یکی از تمایزات ناشران اقلیتی را تولید محتوای خاص فرهنگی با مخاطب ویژه عنوان کرد.
علی فریدونی؛ مدیرکل اداره کل مجامع ،تشکلها و فعالیتهای فرهنگی در این کارگاه با اشاره به اهمیت نشر بهعنوان زیرساختهای توسعه ،اعم از
توسعة اقتصادی و فرهنگی گفت :صنعت نشر با توجه به نقشی که در حوزة فرهنگ و عنصر انسانی دارد ،در بحث توسعه رکن اساسی به حساب میآید.
فریدونی یادآور شد :عنوان نشر اقلیتهای دینی از عنوان عام ملی جدا نیست و تبعیضی وجود ندارد.
فرزانه گشتاسبی در ادامة این کارگاه گفت :مسائلی که ما در نشر اقلیتهای دینی با آنها مواجه هستیم ،همان مسائلی است که در نشرهای دیگر وجود دارد.
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی ابراز کرد :مشکالتی که ما در حوزة نشر داریم شامل قیمت کتاب ،کمتوانی مالی ناشران به خاطر تیراژ پایین کتابها و از
همه مهمتر پایین بودن سرانة مطالعه است.
وی افزود :مشکل دیگر در حوزة نشر این است که بهجای پرداختن به کیفیت تولید کتاب ،به کمیت آن توجه میشود.
گشتاسبی اظهار کرد :در حوزة ناشران خاص باید محیطی امن و آرام به وجود آوریم تا فرهیختگان را جذب نشر تخصصی بکنیم.
وی افزود :تنها تفاوتی که ناشران اقلیتی با ناشران سایر حوزهها دارند ،این است که ناشران اقلیتی محتوای خاص فرهنگی تولید میکنند .این ویژگی،
ناشران اقلیتهای دینی و قومی را به دلیل داشتن تیراژ کم کتاب و داشتن مخاطب خاص از بازار تجارت کتاب دور میکند.
ناشران اقلیتی ،سرمایههای فرهنگی این رمز و بوماند
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی در ادامه گفت :ناشران اقلیتی ،سرمایههای فرهنگی این رمز و بوم هستند و باید از آنها حمایت شود و بهطور هدفمند بین
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ناشران ،یارانه توزیع شود.
وی افزود :ناشران اقلیتهای مذهبی را باید تشویق کرد و بودجة کتابخانههای تخصصی وابسته به دولت را برای خرید از این ناشران افزایش داد.
وی در پایان اظهار کرد :نشر فروهر ،قدیمیترین نشر جامعة زرتشتی است و اولین ویژگی آن تولید کتاب ،علم و محتوای فرهنگی در حوزة فرهنگ ایران است.
رئیس انجمن اسبق کلیمیان تهران گفت :در ایران ،هیچوقت تبعیض قومی و مذهبی وجود نداشت.
سردبیر نشریة ارمنیزبان هویس گفت :وقتی ارزشهای ایرانی را نگاه میکنیم ،متوجه میشویم تجلیگاه اصلی همین اقلیتها هستند.
آندرانیک سیمونی افزود :در کشورهایی که دولت نقش کمتری دارد ،میتوان با کمک مراکز علمی و دانشگاهی و با حمایت وزارت ارشاد کتابهایی که
محتوای قابلارائه دارند را تولید کرد.
در نشست راهکارهای جدید چاپ و صحافی مطرح شد:
آغاز کتاب و کتابآرایی از ایران
جاللذکایی،کارشناس ارشد حوزۀ چاپ و نشر در نشست «راهکارهای جدید چاپ و صحافی در دنیای امروز» ،ضمن اشاره بهپیشرفتهای وسیعی که در
حوزۀ چاپ و صحافی کتاب صورت گرفته ،گفت :ناگزیر از یادگیری دانش روز و بهرهگیری از مترجمان و تکنولوژیهای جدید هستیم ،ولی متأسفانه رشتۀ
دانشگاهی درزمینۀ صنعت چاپ و مدیریت نشر در کشور نداریم تا بهصورت علمی و نظاممند به تربیت نیرو بپردازیم و پلی برای انتقال دانش و تکنولوژی
نوین و گسترش آن بین نسل جوان باشد.
وی با اشاره به عصر دیجیتال و تأثیر آن بر نشر کاغذی گفت :بعدازاینکه نشر دیجیتال وارد زندگی ما شد ،خیلی از ناشران در اروپا و امریکا با کاهش تقاضا
و سود مواجه شدند ،درنتیجه تصمیم گرفتند در تجارت خود تغییرات زیادی بدهند و فعالیتهای خود را بازتعریف کنند.
ذکایی ادامه داد :ازجمله به موضوع حس خوب کتابخوانی و تجربۀ خوب توجه ویژهای شد و به سمت تولید و استفادة متنوع از کاغذهای خاص جهت خلق
یک تجربة خوب رفتند ،مث ً
ال کاغذی که حس و لمس بهتر ،رنگ بهتر و سازگار با چشم باشد و به طبیعت نزدیکتر باشد و حتی بوی مطلوبی داشته باشد.
کتاب کاغ ِذ کتاب کرده که هماکنون در دسترس کلیۀ ناشران و
وی اضافه کرد :هر شــرکت اقدام به انتقال تجربیات خود در قالب یک کتاب با عنوان ِ
عالقهمندان قرار دارد .در این کتاب به ویژگیهای مختلف کاغذ و انواع آن پرداختهشده است.
طرح شیرازه و جلد کنونی کتابها ،ابتکار ایرانیان است
علیرضا هاشمی نیز با طرح این سؤال که ما ازنظر زیبایی کتاب چقدر با دنیای جدید فاصلهداریم ،گفت :کتاب و کتابآرایی از ایران شروعشده است
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یعنی کتاب با ظاهر فعلی شیرازه و جلد را اولین بار ایرانیان تولید کردهاند.
کارشناس چاپ و نشر در ادامه به مواد جدیدی اشاره کرد که همگی قابلیت چاپ
افست دارند و میتوان جلدهایی با افکتهای جذاب و جدید تولید کرد.
وی در ادامه به تکنیکهای جدید در چاپ و صحافی جلد مثل کلیشــههای
سهبعدی و مایکرو اشاره کرد که برای نشــان دادن اصالت کاالهای هولوگرام
استفاده میشود .وی در پایان به شیوههای جدید بستهبندی کتاب در کشورهای
پیشرفته اشاره کرد و گفت متأسفانه هیچیک از روشهای نوین در ایران رایج
نیست و جا دارد موردتوجه قرار گیرد.
اهتمام نشستهای کتابخوانی ،راهکار ترویج کتابخوانی
بازیگر و نویسنده سینما و تلویزیون تأکید کرد:
در این نشست که با استقبال قابلتوجه بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب روبرو شد ،مسعود رایگان از اهمیت کتاب و کتابخوانی و البته توجه به نگاه تخصصی در حوزة
هنر سخن گفت و ضمن معرفی آثار منتشرشدهاش در حوزة ترجمه و تألیف ،خواستار توجه بیشازپیش مردم و مسئوالن فرهنگی در جهت ترویج کتابخوانی شد.
وی تأکید کرد :برگزاری برنامههایی نظیر کتابخوانی توسط چهرههای شناختهشده ،عالوه بر آشنا کردن مردم با کتابها ،آنها را برای خواندن ادامة
داستان و کتاب ترغیب میکند.
وی در ادامه بخشهایی از نمایشنامۀ «قاتل بیرحم هسه کارلسون» را به همراه رؤیا تیموریان روخوانی کرد.
وی در معرفی این کتاب گفت" :قاتل بیرحم هسه کارلسون" نوشتۀ «هنینگ مانکل» در همان ابتدا شیوة خوانش خود را به مخاطب پیشنهاد میدهد.
رایگان افزود :این نمایشنامه ،بر پایۀ آموزههای روانکاوی بناشده و شخصیت اصلی« ،هسه» در طول نمایش میکوشد با اقراری روانکاوانه داستان زندگی
خود را برای مخاطب اثر و افرادی که بهظاهر از او بازجویی میکنند ،بیان کند.
وی اضافه کرد :نویسندۀ این کتاب باوجود انتشار  36میلیون نسخه از آثارش ،چندان در ایران شناختهشده نبود و من سعی کردم تا با ترجمة این اثر ارزشمند
سهم کوچکی در معرفی این نویسندۀ مطرح ادبیات جهان داشته باشم.
رؤیا تیموریان دیگر هنرمند حاضر در برنامۀ کتابخوانی نیز در این نشست فعالیتهای صورت گرفته در بخش تولید کتاب گویا و صوتی را از فعالیتهای
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مفید و مثمر ثمر برای عالقهمندان کتاب به خصوص کسانی دانست که نداشتن وقت را بهانۀ کتاب نخواندن عنوان میکنند.
ن روش برای شنیدن کتاب بهرهمند شد ،به نظرم اتفاق و اقدام
وی افزود :اینکه در همۀ شرایط حتی در اتوبوس ،مترو ،تاکسی و ســر کار میتوان از ای 
ارزشمند و مفیدی است.
نمایشگاههای فرهنگی ،بهترین شکل دیپلماسی
فیض بخش؛ روزنامهنگار و نویسندۀ تاجیک با اشاره به اینکه تجربۀ این چند روز اقامت در ایران به او نشان داده است که ایرانیان و تاجیکیان در ظاهر،
قد و قامت و جثه مشابه هم هستند ،اظهار کرد :ایران و تاجیکستان مانند فرزندان یک پدر و مادر هستند و رابطة میان ما به دلیل خواهر و برادریای که بین
ماست هرگز به هم نمیخورد.
فیض بخش با اشاره به لغات بیشمار فارسی که در زبان تاجیکی به کار گرفته میشود ،گفت :کتاب بهترین شکل دیپلماسی است و نمایشگاههای فرهنگی
چون نمایشگاه کتاب نیز به بهترین شکل دیپلماسی را رقم میزند .بهتر از کتاب در جهان یاری نیست؛ کتاب نهتنها بهترین یار ،همصحبت و همنشین ماست؛
بلکه مهمترین واسطه برای برقراری ارتباطات انسانی و نزدیک کردن آدمها به یکدیگر است.
فیض بخش خاطرنشان کرد :زبان ،دیپلماسی قلبهاست و خدا را شاکرم که زبان تاجیکیها و ایرانیها مشترک است .اگر زبان فارسی و شاخههای دیگر
آن اعم از تاجیکی و دری نباشد ،چطور دوستی و همدلی را بهجا بیاوریم.
دکتر فلیحه کاظمی؛ استاد گروه زبان فارسی دانشگاه بانوان الهور در ادامة این نشست با اشاره به وضعیت زبان فارسی در شهر الهور که فرهنگیترین
شهر پاکستان است ،اظهار کرد :هر سه دانشگاه الهور ،کرسی زبان فارسی دارند و تا مقطع دکترا این رشته را برای متقاضیان تدریس میکنند.
رئیس گروه زبان فارسی دانشگاه بانوان الهور ادامه داد :در این دانشگاه
 600دانشجوی رشته زبان فارسی از مقطع دیپلم تا دکترا داریم که در شش
گروه مشغول به تحصیل هستند .وی با اشاره به دودسته از فعالیتهای گروه
زبان فارسی در دانشگاه الهور خاطرنشان کرد :یک دسته از فعالیتهای ما به
تحقیقات پیرامون شاهنامة فردوسی و شاعران دیگر شبهقاره هند که همچون
فردوسی شاهنامه نگاشتهاند ،اختصاص دارد.
کاظمی افزود :ترجمه نیز بخشی از فعالیتهای ما را به خود اختصاص
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میدهد بهطوریکه تاکنون کتاب دیدوبازدید اثر جالل آل احمد را ترجمه کردهایم و شاهنامة فردوسی را نیز در دست ترجمه داریم.
رئیس گروه زبان فارسی دانشگاه بانوان الهور با اشاره به کار پژوهشی که درزمینة ضربالمثلهای فارسی رایج میان پاکستانیها در دست انجام است
گفت :هدف ما معرفی فرهنگ اصیل ایرانی به پاکستانیهاست.
تنیدگی فرهنگی میان ایران ،تاجیکستان و افغانستان
رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در ادامة این نشست با اشاره به اشتراکات زبانی ایرانیان با افغانها و تاجیکستانیها اظهار کرد :وجود دعاهای
مشترک ،اسامی مشترک دینی و واژگان مشترک ،نشاندهندۀ تنیدگی فرهنگ ما با یکدیگر است.
علیاشرف مجتهد شبستری با اشاره به اینکه فرهنگ مرز نمیشناسد ،گفت :میان ما ،تاجیکها ،افغانها و حتی پاکستانیها مرز فرهنگی وجود ندارد.
وی با اشاره به وظیفۀ سنگینی که در توسعۀ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی بر عهدۀ ماست گفت :صریح ًا میگویم که در حوزۀ فرهنگ ایرانی کمکاری
کردهایم .ما پیشینۀ فرهنگی و ادبیات غنی داریم و در هیچ نقطه از جهان بهاندازۀ ایرانیان صحبت درباره صلح و انساندوستی در قالبهای ادبی سابقه ندارد.
سفیر سابق ایران در تاجیکستان ادامه داد :ما در ایران در معرفی کشور تاجیکستان ضعیف عمل کردهایم ،درحالیکه بسیاری از کودکان تاجیکی ایران را
میشناسند .بنابراین الزم است برای شناساندن هرچه بهتر تاجیکستان به مردمان بیشازپیش تالش کنیم.
وی افزود :بدون بستر فرهنگی برقراری دیپلماسی پایدار ابتر میماند؛ بنابراین الزم است از طریق دیپلماسی به احیای کرسیهای زبان فارسی در اقصی نقاط جهان بپردازیم.
نشست «نقش زبان فارسی در دیپلماسی عمومی» با حضور فیضبخش (نویسنده و روزنامهنگار تاجیک) ،دکتر فلیحه کاظمی (استاد گروه زبان فارسی
دانشگاه بانوان الهور) و دکتر علیاشرف مجتهد شبستری (رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان) در سالن بینالملل نمایشگاه کتاب برگزار شد.
رونمایی از ترجمه آثار آیتاهلل ریشهری به زبان یتالیایی
مراسم رونمایی از ترجمۀ آثار آیتاهلل محمد محمدی ریشهری در غرفۀ
انتشارات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد.
محمدی ریشهری؛ تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و رئیس
دانشگاه قرآن و حدیث در این رونمایی ابراز امیدواری کرد با همکاری سازمان
فرهنگ و ارتباطات کتابهای بیشتری را ترجمه کند و در اختیار مردم قرار دهد.
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آثار آیتاهلل محمد محمدی ریشهری در قالب طرح «تاپ» سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با همکاری مؤسس ه دارالحدیث و نمایندگیهای فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران در کشورهای اسپانیا و ایتالیا ترجمه و هر یک در تیراژ یک هزار نسخه منتشرشده است.
در این مراسم ،از ترجمة کتاب «حکمت نام ه عیسی بن مریم» به سه زبان فرانسوی ،ایتالیایی و اسپانیولی و ترجمة کتاب «علم و حکمت» به زبان اسپانیولی
و «منتخب دانشنامه امام علی» به زبان انگلیسی رونمایی شد.
نویسندگان ،دردهای اجتماعی را بیان کنند
یک فعال اجتماعی در نشست «بررسی تأثیر کتاب و ادبیات بر علوم اجتماعی» با اشاره به معضالت و آسیبهای اجتماعی موجود در حاشیۀ شهر و طبقۀ
پایین جامعه گفت :نقش کتاب در تغییر نگرش جامعه ،قابلتأمل و توجه است.
مرتضی کیمنش عضو هیئتمدیره و مسئول امور رسانهای جمعیت امداد دانشجویی  -مردمی امام علی (ع) در این نشست افزود :نباید نسبت به نقش
مهم کتاب در آگاهیبخشی و اصالح نگرشها و عادات جوامع آسیبپذیر و کاهش آسیبهای اجتماعی بیتفاوت بود.
کیمنش با اشاره به زندگینامۀ «چارلز دیکنز» نویسندة معروف کتابهای «بینوایان» و «اولیور توییست» و بسیاری از کتابهای شناختهشدة دیگر که
به بیان دردهای اجتماعی و حقوق کودکان کار به آن میپردازد ،گفت :نقش چارلز دیکنز و اندیشه و آثار او در آفرینش و رویش جنبشهای اجتماعی مرتبط
به حقوق کودکان بهخصوص کودکان کار ،حیرتآور است.
وی نقش ادبیات و نویسندگان را در به تصویر کشیدن حقایق و البته ارائۀ راهکارهایی برای کمک به پیشگیری و درمان دردهای اجتماعی بسیار قدرتمند
توصیف کرد و افزود :ادبیات ،بینهایت قدرتمند است و میتواند با به رخ کشیدن دردهای الیههای زیرین جامعه ،در تمام ابعاد اجتماعی و حتی مدیریت کالن
حساسیت کرده و منشأ تحولهای بنیادی شود.

ایجاد
این فعال اجتماعی با تأکید بر اینکــه ادبیات باید حضور جدیتری در
آسیبشناسی اجتماعی داشته باشد ،تصریح کرد :نویسندگان برای تولید آثار
تأثیرگذار باید بهدوراز نگاه سخیف و کوتهفکرانه نسبت به تعامل با نهادهای
مدنی فعال در حوزههای آسیبهای اجتماعی همت کنند.
وی با انتقاد از رویکردی که در آن بیــان حقایق تلخ جامعه را نکوهش
میکند ،گفت :باید درد دیده شود تا درمان شود.
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ممنوعیت صحبت درباره جنگ بوسنی در مدارس این کشور
«جوا آودیچ» در نشست رونمایی از سه کتاب «لبخند من انتقام من است»« ،کارتپستالهایی از گور» و «خداحافظ سارایوو» که در سرای ملل سالن
بینالملل نمایشگاه کتاب برگزار شد ،گفت :کتاب «لبخند من انتقام من اســت» ،حاصل تجربة من از دوران جنگ است .خودم را یک نویسندة حرفهای
نمیدانم و هیچگاه فکر نمیکردم کتاب بنویسم ،چه برسد به اینکه کتابم به زبانهای دیگر ترجمه شود.
وی ادامه داد :راوی این کتاب دختر خردسالی است که با نگاهی عاطفی ،خاطرات شخصی خود را از جنگ روایت میکند؛ دختری که واقعة «سربرنیستا»
پشت سر گذاشته است .این کتاب در ژوئن  2016منتشر شد و در کمتر از یک سال به چاپ دوم رسید و قبل از ترجمةفارسی به زبان انگلیسی برگردانده شد.
این نویسندۀ اهل بوسنی و هرزگوین افزود :نسخۀ صوتی این کتاب نیز در کشور ما موجود است.
نویسندة کتاب «کارتپستالهایی از گور» نیز بهعنوان دیگر سخنران این نشست تصریح کرد :نوشتن را با حرف ه خبرنگاری در سال  2001آغاز کردم و
تا مدتها احساساتم مانع از آن میشد که در مورد جنگ وقایع آن بنویسم.
«امیر سولیاگیچ» ادامه داد :حال که تصمیم گرفتم تجربة شخصی خودم
را از جنگ بوسنی و هرزگوین به اشتراک بگذارم ،سعی کردهام طوری بنویسم
که مخاطب تحمل شنیدنش را داشته باشد .میخواهم از طریق این کتاب
به قربانیان این حادثۀ تلخ ادای دین کنم ،زیرا وقتی از جنگی زنده بیرون
میآیی ،بهعنوان یک بازمانده احساس خوششانسی میکنی و تا پایان
عمر سایۀ این اتفاق بر سر توست.
این نویسندۀ بوسنیایی گفت :کتاب «کارتپستالهایی از گور» نبردی
است میان تمام آنچه به خاطر داشتم و تمام آنچه قصد دارم فراموش کنم.
ادامه ترجمه آثار با موضوع مقاومت
نمایندۀ انتشارات کتابستان نیز که این سه کتاب نویسندگان بوسنیایی را به فارسی ترجمه کرده است ،با اشاره به اینکه حوزۀ مقاومت بوسنی در ادبیات ایران
مغفول مانده است ،تصریح کرد :قصد داریم کتابهایی با غنای ادبی و محتوای باال را که حاوی نگاه ارزشی هستند در حوزة ادبیات مقاومت ترجمه کنیم.
مسعود انصاری ادامه داد :امیدواریم با ترجمۀ این سه اثر قدمی هرچند کوتاه برای زنده نگهداشتن یاد شهدای مظلوم جنگ بوسنی و هرزگوین برداشته باشیم.
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کارشناس کشور بوسنی و هرزگوین نیز در این نشست اظهار کرد :صحبت کردن از جنگ بوسنی و واقعۀ سربرنیستا در مدارس این کشور ممنوع است
چراکه ممکن است باعث بروز اختالف شود .در واقعۀ سربرنیستا هشت هزار نفر کشته شدند ،اما بسیاری از جوانان این کشور از این واقعۀ تلخ باخبر نیستند.
وی خاطرنشان کرد :در این جنگ بسیاری از سازمانهای بینالمللی درزمینۀ صلح جهانی پشت مسلمانان را خالی کردند.
نشست کتاب «طبیعت بحرانی و جامعه در معرض تهدید»
دکتر سامان یوسفوند در این آیین با اشاره به شرایط جغرافیایی و اجتماعی کشور گفت :ایران جزو مخاطرهآمیزترین جوامع بشری است ،بهطوریکه
ازنظر خطرات طبیعی نظیر زلزله ،سیل ،خشکسالی و غیره جزو  5کشور پرمخاطرة دنیا طبقهبندی میشویم .بااینحال در ایران به تولید مفهوم در این حوزه
نپرداختیم ،بلکه به ترجمة چند کتاب بسنده کردیم.
یوسفوند افزود :قب ً
ال برای تعریف بهتر جامعهشناسی ،مرزهایی مابین رشتههای دیگر نظیر روانشناسی ،انسانشناسی ،سیاست با جامعهشناسی ترسیم
میکردند و رفتهرفته این مرزها به خصوص بین جامعهشناسی و علوم طبیعی عمق پیدا کرد.
این جامعهشناس با اشاره به مفاهیم کلیدی اولریش بک گفت :این نظریهپرداز آلمانی در آثار و نظریاتش همه را به بازنگریهای ادبیات جامعهشناسی
دعوت میکند و میگوید فاجعة اصلی این است که ما قادر به تشخیص فاجعه نیستیم و باید به دنبال اختراع مجدد سیاست زیستن باشیم.
یوسفوند با اشاره به روند تغییرات جهانی گفت :دیگر تفکر دولت  -ملت قادر به حل همة مشکالت و ارائة راهحل نیست ،اکنون تفکرات فرد-جهان در
دنیایی که آثار تولید یک زباله در این سر دنیا در معدة پنگوئن قطب دیده میشود ،نگاه جهانوطنی پیش برنده است و باید خودمان را شهروند جهانی تعریف
ی باشد و در اصل باید جهانی اندیشید و محلی عمل کرد.
کنیم ،در عین اینکه این تفکر نباید به معنای انکار کشور و بوم 
گادامر ،نظریهپرداز دیالوگ و گفتگو
دکتر عباس محمدی اصل؛ جامعهشناس با اشاره به مبانی نظری هانس گئورگ گادامر ،وی را نظریهپرداز بحث دیالوگ و گفتگو دانست و گفت :هر آنچه
به زبان نیاید ،به فهم درنمیآید و ما در زبان زندگی میکنیم؛ یعنی حقیقت با صحبت و گفتگو بین ما پدید میآید و شکل میگیرد.
وی با یادآوری ابعاد گستردة مخاطرات در جهان پرمخاطره گفت :اکنون مخاطراتی که از ناحیة رفتار جامعة انسانی متوجه طبیعت است و یا مسائل جدیدی
که نهاد خانواده ،دنیای مجازی و رسانههای جدید رقم میزنند ،همۀ ما را بر آن میدارد که خود را از یک چرخه غلط ذهنی خارج کنیم و بیشتر به مسائل
ملموس و غیر انتزاعی توجه کنیم ،چراکه رفتار اجزاء هست که به سیستم معنا میدهد.
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ظرفیت قابلتوجه شاهنامه در خیل آثار نمایشی
ارجمند پس از کتابخوانی برای عالقهمندان گفت :باید در گنجینۀ ادبیاتمان به دنبال مأخذ بگردیم ،چراکه ما ادبیات بسیار غنی و بزرگی داریم و نیازی
به مسائل پیشپاافتادۀ غیرفرهنگی نداریم.
وی با اشاره به اینکه با ابراز خرسندی از حضورش در نمایشگاه کتاب بر توجه و بهرهبرداری از ادبیات کهن ایرانزمین در نشر ،تألیف و ترجمه تأکید کرد.
بازیگر پیشکسوت سینمای کشور با انتقاد از رویکردی که در آن نسل جوان بهجای توجه به ریشههای فرهنگی و تمدن خود بافرهنگهای مندرآوردی
ارتباط یافته است ،افزود :باوجود شمس و موالنا ،نسل جوان ما نباید گرایشی به امثال پائولو کوئیلوها داشته باشد.
وی در ادامه به آثار تألیفی خود اشاره کرد و نمایشنامة «سفر اشــغال» دربارة مرگ رستم و «سلطان فیل گردن» که حکایتی از سعدی است را ازجمله
کتابهای منتشرشدهاش در حوزة ادبیات کهن عنوان کرد.
وی مرگ رستم را مهمترین قصه در شاهنامه دانست و آن را ظرفیتی
قابلتوجه در خیل آثار نمایشی توصیف کرد.
داریوش ارجمند گفت :همهروزه هزاران بار این سؤال از هنرمندان،
مسئوالن و اقشار جامعه پرسیده میشود که برای ترویج کتابخوانی
چه باید کرد؟ پاسخ این سؤال این است که آموزشوپرورش باید برای
ایجاد این فرهنگ وارد عمل شود.
وی تأکید کرد :کتابخوانی چیزی نیست که در بیستسالگی بخواهد
اتفاق بیفتد و باید ریشههای آن از خردسالی و کودکی در باور و اندیشة فرد
پرورش داده شود .امروزه اگر از کتابخوانها بپرسید چطور کتابخوان
شدهاید ،کیهان بچهها و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را از
دالیل آشنایی با کتاب و کتابخوانی معرفی میکند.
وی در ادامه ضمن انتقاد از حذف درس انشاء از مدارس ،گفت :چطور
میتوان از بچههایی که نه انشا مینویسند و نه الزم میبینند تا کتاب
ببینند ،انتظار کتابخوانی داشت.
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ویراستار ،پیشبرنده یا بازدارنده؟
نشست ویراستار ،پیشبرنده یا بازدارنده؟ در نمایشگاه کتاب تهران ،با همکاری
انجمن صنفی ویراستاران برگزار شد .در این نشست آقایان فریبرز مجیدی،
ایرج ضرغام ،جعفر همایی ،هومن عباسپور و بهنام رمضانینژاد بهعنوان دبیر
نشست ،حضور داشتند.
فریبرز مجیدی در ابتدای نشست گفت :ویرایش در موقعیت کنونی کشور
ما الزم و ضروری است .در جامعهای که افرادی که دست به قلم میبرند ،در
جایی آموزش نمیبینند یا سطح دانشگاهی ما بهگونهای است که نویسندگان را
درست تربیت نمیکند و هیچ جایی برای آموزش این مهارتها در نظر نمیگیرد،
ویراستارهایی نیاز است تا کارهای ناقص و معیوب آنها را اصالح کند.
ایرج ضرغام گفت :وقتی کتابی بیغلط ،منسجم و روان منتشر میشود ،ازیکطرف سبب اعتبار نویسنده و ناشر میشود و از طرف دیگر خواننده چنین
کتابی از خواندن آن لذت میبرد که این تأثیر فراوانی در فروش نسخههای بیشتری از کتاب دارد .درنتیجه ویراستار هم به نویسنده و هم به ناشر و هم به
خواننده کتاب کمک میکند.
هومن عباسپور گفت :ویراستار بازدارنده کسی است که کارش را انجام میدهد ،چیزهایی را جا میگذارد و کار را تمام نمیکند .عمدت ًا به خاطر مشکالت
مادی کارهای زیادی و بیش از توان خود برای ویرایش میپذیرد که البته همه آن را وضع بد مالی توجیه نمیکند و مقداری از آن هم به این دلیل است که از
این طریق برای خود اعتبار کسب میکنند .ویراستار بازدارنده اغلب اوقات در دسترس نیست .هرکاری را بهسرعت قبول میکند ،کم سؤال میکند و کار یا
کتابی را که به او سپرده میشود را بهصورت یکجا تحویل میدهد .بزرگترین اشتباه نویسنده این است که فکر کند اثرش به ویرایش نیاز ندارد.
جعفر همایی نیز گفت :پروسه ویراستاری مقدار زیادی به سازماندهی نشر برمیگردد .اگر در تمامی مراحل نشر درست و بجا صورت گرفته باشد ،برنامه
ویرایش کتاب هم مشخص خواهد بود .ما اآلن در مرحلهای هستیم که به تولید انبوه صنعتی نرسیدهایم و در فرهنگ دچار تولید انبوه شدهایم.
در عالم نشر ،چندین تشکل صنفی داریم که هرکاری میکند جز کار صنفی ،بنابراین ضمن آرزوی توفیق برای انجمن ویراستاری از این انجمن توقع دارم
و توصیه میکنم که کار صنفی ،به معنی دفاع از حقوق ویراستاران ،تدوین اصول ویراستاری ،آموزش ویراستاری و خیلی کارهای دیگر که در حوزه و صنف
ویراستاری میگنجد انجام دهد و هیچگاه وارد کار بیزینس از ویراستاری نشوند.
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ویرایش کتابهای کودک و نوجوان؛ ویراستاران ،سربازان گمنام عرصۀ ادبیات
نشست ویرایش کتابهای کودک و نوجوان ،در نمایشگاه کتاب تهران ،با
همکاری انجمن صنفی ویراستاران ،برگزار شد .در این نشست لیال مکتبیفرد
به اهمیت ویراستار در کتابهای کودک و نوجوان اشاره کرد و گفت :ویراستاران
و بررسانی که پیش از انتشار متن را نهایی میکنند ،سربازان گمنامی هستند
که گاهی فقط با جابهجاکردن چند کلمه و چند جمله یک اثر را نجات میدهند.
متأسفانه اکثر ناشران در کشور ما اعتقادی به ویراستاری ندارند و یا اینکه بهصورت
صوری این کار را انجام میدهند و این امر در خروجی کتاب یعنی نش ِر اثر دیده
میشود .این مشکل بزرگی است که برخی نویسندگان تصور میکنند که کتابشان به ویرایش نیاز ندارد یا به ویراستار اعتماد ندارند ،لذا همزمان یا در طول
سالها با چند ناشر همکاری میکنند .وقتی نویسندهای با چند ناشر کار میکند کارهایش دیگر یکپارچگی و انسجام ندارد.
مهتاب میناچی نیز گفت :کتابدار و ویراستار دو همیار و مشاور نشر هستند .ویراستاران با کمک ناشران میتوانند متن درست و صحیحی را برای پشت جلد
کتاب تهیه کنند .نوشتۀ پشت جلد به مخاطب کمک میکند که زمان مراجعه به کتابخانه ،انتخاب درستی داشته باشد.
فتحاهلل فروغی در ادامه این نشست گفت :ما در حوزۀ کودک ویراستارانی میخواهیم که جامعنگر باشند و حتی به ناشر مشورت بدهند که این کتاب مناسب
است یا خیر .ویراستار میتواند به پرمخاطبشدن و فروش یک کتاب کمک کند .او تأکید کرد که فقط وفاداری به متن نباید مدنظر مترجم و ویراستار باشد.
وی افزود :ازنظر برخی ،ترجمۀ کتاب کودک بسیار آسان است چون تعداد کلمات آن بسیار اندک و ساده است ،اما این کلمات در عین سادهبودن برگردان
فارسیشان نیازمند تجربه و تبحر است و اینجاست که ویراستار میتواند ،با توجه به خواستۀ مخاطب ،نوشته را روان و خوشخوان کند.
مهدی قنواتی هم به زبان نوشتههای کودک و نوجوان پرداخت و توجه به دانش واژگانی کودک در تألیف و ترجمۀ آثار این گروه سنی را امری مهم دانست.
وی افزود :وقتی به استفاده از زبان گفتاری در کتابهای خردسال روی میآوریم ،باید به کاربرد زیاد واژهبستها ،شامل تکواژها ،تکواژگونهها و  ...توجه
کنیم .وی همچنین طوالنینویسی را یکی دیگر از مشکالت کتاب کودک دانست.
جوان سورهمهر در نمایشگاه کتاب
رونمایی از آثار غزلسرایان
ِ
نشست «رونمایی از آثار سالیان ،طراحصحنه و از تو چه پنهون» با حضور سجاد سامانی ،مجید ترکآبادی و محمدحسن جمشیدی ،نویسندگان آثار در
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غرفة سورهمهر برگزار شد.
سجاد سامانی دربارة معرفی اثر خود گفت :اثر «سالیان»  40مجموعة غزل
آیینی-عاشقانه و مناجاتی است که دومین کتاب من محسوب شده و برای
اولینبار در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی میشود.
وی افزود :من به قالب غزل پایبند هستم ،چون از ابتدا که شعر را آغاز کردم،
با این سبک بوده و من بیشترین زمانم را صرف غزل گفتن کردهام و هیچ قالبی
تابهحال نتوانسته جای غزل را برایم بگیرد .من همیشه سعی کردهام ازلحاظ
زبان و فرم ،به پختگی در اشعارم برسم و هر نقدی را که اساتید بزرگ ادبیات فارسی بر اشعار من وارد کردهاند ،بهخوبی برطرف کنم.
سپس ،مجید ترکآبادی درخصوص معرفی اثرش اظهار کرد :اثر «از تو چه پنهون» اولین مجموعه شعر من در  32غزل است که حاصل اشعار  6ساله من
بوده و برترینهای آنها در این کتاب به چاپ رسیده است.
او ادامه داد :جهانبینی من بیشتر در قالب غزل جای میگرفت و من توانستم که در این قالب ،به پختگی و توانایی باالیی برسم .من دنبالهرو شاعران
کالسیک هستم و معنا و مضامین موجود در اشعارم ،تحت تأثیر شاعران پیشین است .البته که در تولید اشعار و محصول نهایی ،نظر و عقیدة خود شاعر هم
بسیار مؤثر است.
نویسندة کتاب «از تو چه پنهون» دربارة تأثیرپذیری از مســائل پیرامون در تولید اشعار تصریح کرد :ما برای تولید هر اثری باید فارغ از تمامی مسائل و
مشکالت پیرامون باشیم تا بهراحتی بتوانیم اشعارمان را تولید کنیم .هنرمند باید استقالل معنا در ذهنش داشته باشد تا بتواند محصول ذهن خود را عرضه کند.
محمدحسن جمشیدی در پایان در مورد معرفی اثر خود خاطرنشان کرد :اثر «طراح صحنه» حاصل کارهای من در سالهای اخیر است که برای سرودن
آنها وقت بسیار زیادی صرف شده است.
جمشیدی ادامه داد :من تا انتها قالب غزل را برای اشعارم برمیگزینم .شــاید طبعآزمایی کنم ،ولی اگر بخواهیم مدام از این شاخه به آن شاخه برویم،
نمیتوانیم جواب نهایی را از مخاطب دریافت کنیم.
بیدج :وضعیت ترجم ه آثار ایرانی در جهان اسالم رضایتبخش نیست
رئیس موسسة بوستان کتاب و سرپرست ادارة نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی اظهار کرد :از مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی میخواهم که بحث
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کپیرایت را جدی بگیرند ،چراکه ناشران و نویسندگانی که میخواهند از ماحصل تالشهای خود بهره ببرند سالهاست از حقوق مسلم خود بینصیب ماندهاند.
محمدباقر انصاری در نشست «نقش ناشران در حل مسائل جهان اسالم» گفت :از نمایشگاه کتاب فرانکفورت یک انتظار میرود و از نمایشگاه کتاب
تهران انتظار دیگر .متأسفانه نمایشگاه کتاب تهران هنوز بستر مناسبی برای فروش حق رایت پیدا نکرده است و بیشترین توقعی که از آن میتوان داشت،
ویژگی فروشگاهی است.
وی ادامه داد :اگر کپیرایت در کشورمان به رسمیت شناخته شود ،ناشران ایرانی میتوانند در نمایشگاههای بینالمللی حق رایت به فروش برسانند؛ اما در
غیر این صورت امکان تبادل مؤثر با ناشران خارجی وجود ندارد.
رئیس ادارة بینالملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی هم بهعنوان دیگر سخنران این نشست تصریح کرد :نخبگان جهان اسالم نیازمند شبکهای
علمی هستند تا بتوانند فاصلههای مکانی را کم کنند و آخرین پژوهشها و آثار مطالعاتی خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.
حسین عبدیپور ادامه داد :در پژوهشگاه علوم فرهنگ اسالمی در حال طراحی یک نرمافزار هستیم تا بتوانیم ارتباط مؤثر میان نخبگان جهان اسالم را
برقرار کنیم.
وی با اشاره به اهمیت چاپ و نشر در همگرایی میان کشورهای اسالمی خاطرنشان کرد :متأسفانه نقش نخبگان در تصمیمسازیها در جوامع اسالمی
بسیار ناچیز است ،بنابراین الزم است نخبگان را دور هم جمع کنیم و طی گفتگوها و نشستهای تخصصی راهکارهایی را برای رفع چالشهای اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی طرح کنیم.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با حضور در نمایشگاه ارائه کرد:
پیشنهاد برگزاری همایشی برای نقد کتابهای درسی
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در دیدار با رئیس نمایشگاه کتاب تهران در محل تشریفات نمایشگاه ،لزوم برگزاری همایشی برای نقد کتب درسی
را مورد تأکید قرار داد.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران در این دیدار اظهار داشت :من با چند موسسه در ارتباط هستم که محصوالت آنها در قالب کتاب است ،بر
اساس آمارهای ما 50 ،عنوان کتاب طی سال گذشته در این مؤسسات چاپ و منتشر شده که یکی از آنها سه جلد دانشنامه است.
غالمعلی حدادعادل اضافه کرد :اینکه سه جلد دانشنامه در طول یک سال چاپ شود ،یک رکورد محسوب میشود .به همین دلیل ما تصمیم داریم روز
یکشنبه ( 16اردیبهشت) در سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران این کتاب را رونمایی کنیم.
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وی ادامه داد :به عقیده من صنعت نشر در معرض خطر است .اینکه یک ناشر
یک سال در حوزه کتاب سرمایهگذاری کند و بعد این کتاب در فضای مجازی
بارگذاری شود ،بسیار ناراحتکننده است.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارســی گفت :برخی از ناشران میگویند
آمار فروش کتب آنها ازجمله کتب درسی بسیار کاهش یافته و این موضوع
نگرانکننده است.
حدادعادل با بیان اینکه حتی یک سال پیش نیامده که در نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران شرکت نکنم ،اظهار داشت :حتی پیش از انقالب هم به دلیل عالقه شخصی خود به نمایشگاه کتاب میرفتم.
وی افزود :حدود سال  59نمایشگاه کتاب تهران در زیرزمین حسینیه ارشاد برگزار میشد .اکنون در قیاس با آن زمان پیشرفت زیادی کردهایم.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی خاطرنشان کرد :در سالهای  1353و  1354کتابهایی که در هرسال در ایران چاپ میشد ،حدود  600عنوان
بود .امسال با  99هزار عنوان کتاب ،این آمار  150برابر شده است.
وی در پاسخ به پیشنهاد رئیس سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران مبنی بر برگزاری همایشی برای نقد کتابهای درسی گفت :با این طرح
موافق هستم ،اما بهتر است نقدکنندگان در این همایش معلمان باشند .از دیدگاه من آموزشوپرورش باید در پایان هرسال تحصیلی نسبت به درخواست نقد
تألیفات درسی از سوی معلمان اقدام کند تا این کتابها اصالح شوند.
علی موسوی گرمارودی در سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران:
ترجمه نهجالبالغه  7سال به طول انجامید
علی موسوی گرمارودی ،مترجم و نویسنده ادبی با اشاره به کتب مذهبی که ترجمه کرده است ،گفت :ترجمه نهجالبالغه  7سال ،ترجمه قرآن  5سال و
ترجمه صحیفه سجادیه یک سال به طول انجامید.
علی موسوی گرمارودی با اشاره به چاپ ترجمه خود از صحیفه سجادیه گفت :از صحیفه سجادیه خیلی استقبال شد .ترجمه این کتاب کار سختی بود ،اما
از ترجمه قرآن و نهجالبالغه سختتر نبود .ترجمه نهجالبالغه  7سال و ترجمه قرآن  5سال به طول انجامید اما صحیفه را یکساله ترجمه کردم.
علی موسوی گرمارودی مترجم و نویسنده معروف ادبی با اشاره به تألیف کتاب زندگی و شعر ادیبالممالک فراهانی گفت :ادیبالممالک انسان بزرگی
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بود .وی در زمان حیات خود چند مجله را اداره میکرد و در یزد به شغل قضاوت
مشغول بود .همچنین اولین کسی که یک رساله در مورد آیات موزون قرآن
کریم نوشت ،ادیبالممالک فراهانی بود .ادیبالممالک عضو فراماسون بود.
البته او عضو اولین گروههای فراماسونری بود و در آن زمان ماهیت فراماسون
هنوز برای افراد مشخص نبود.
گرمارودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گلستان سعدی گفت:
گلستان سعدی هیچ تصنعی در خود ندارد؛ اگرچه نثر آن مسجع است .محقق ًا
آن سعدی است؛ چراکه حتی کلیلهودمنه کمی تصنع در خود دارد.
بزرگترین نثر کشور از ِ
وی اضافه کرد :عالیترین نثر ،گلستان سعدی است و پسازآن تاریخ بیهقی ،کلیلهودمنه و بعد منشآت است.
شایانذکر است موسوی گرمارودی ضمن حضور در سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با محسن جوادی ،رئیس نمایشگاه نیز دیدار و گفتوگو کرد.
مرادی کرمانی :دانشگاه نویسنده نمیسازد
هوشنگ مرادی کرمانی؛ نویسنده نامدار کشورمان در حاشیه برنامه کتابخوانی
خود در فرهنگسرای کتاب اظهار کرد :هیچ دانشگاهی نمیتواند تخیل و
چگونه دیدن را بیاموزد.
وی در ادامه با ابراز خرســندی از برگزاری برنامههای کتابخوانی توسط
هنرمندان و نویسندگان و مکان ارتباط دوسویه مخاطبین و نویسندگان افزود:
بهاندازه کافی از سیاســت حرف زدهایم و این اتفاق خوبی است که با نام کار
فرهنگی تنها از ادبیات و فرهنگ صحبت میکنیم.
نویسنده کتابهای «مربای شیرین» و «قصههای مجید» در ادامه این نشست
متفاوت دیدن و تخیل باال و استعداد را اصلیترین فاکتورها برای نویسنده شدن
دانست و تأکید کرد :اعتقادی به برگزاری کالس نداشتهام و هیچوقت خود را در انتقال تجربهها و دانستهها موفق نمیدانم.
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وی افزود :نمیشود به کسی چگونه دیدن را آموخت .تجربه ثابت کرده است که بیش از  90درصد نویسندگان مطرح دنیا تحصیالت دانشگاهی و آکادمیک
در حوزه داستاننویسی و ادبیات نداشتهاند.
وی در ادامه برپایی برنامههای جنبی همچون کتابخوانی و رونمایی از کتاب و نشستهای دوطرفه بین نویسنده و مخاطبان را از عوامل تأثیرگذار برای
تحقق شعار «نه ،به کتاب نخواندن» عنوان کرد.
«کارولین کراسکری» مترجم کتابهای هوشنگ مرادی کرمانی نیز در بخشی از این برنامه ،بخشهایی از ترجمه کتاب «نخل» را به زبان انگلیسی
روخوانی کرد.
وی ضمن تحسین آثار و قلم هوشنگ مرادی کرمانی تصریح کرد :کتابها و داستانهای مرادی کرمانی ،متناسب با تمامی سنین است که در عین سادگی
عمیق و غنی است و همه میتوانند با کتابهای او ارتباط برقرار کنند.
وی در ادامه کتاب «نخل» را معنویترین کتاب مرادی کرمانی دانست و افزود :روند ترجمه آثار مرادی کرمانی به زبانهای مختلف دنیا ،روند پرشتابی
دارد و بهزودی دنیا بیشازپیش این نویسنده ایرانی را خواهد شناخت.
گفتنی است ،کتاب «نخل» بعد از «خمره»« ،مربای شیرین» و «شما که غریبه نیستید» ،چهارمین اثر از هوشنگ مرادی کرمانی است که توسط کارولین
کراسکری مترجم آمریکایی به جامعه انگلیسیزبان معرفی شده است« .قصههای مجید» نیز توسط این مترجم پرکار در دست ترجمه است و بناست در سی
و دومین نمایشگاه کتاب تهران رونمایی شود.
ادبیات ،مادر باقی نوشتارهاست
مترجم و شاعر ایرانی با تأکید بر اینکه ادبیات ،مادر باقی نوشتارهاست ،اظهار
کرد :کشور مصر در ترجمة آثار جهان اسالم نسبت ًا خوب عمل کرده و تحت
پروژهای ملی ،هزار کتاب را از زبانهای مختلف به عربی ترجمه کرده است.
موسی بیدج ادامه داد :طی این پروژه شصت کتاب از ادبیات ایران به زبان
عربی ترجمه شد ،اما ازآنجاکه مشاور و کارشناسی دقیق در کار اعمال نشده
است در کنار آثار فاخری چون مثنوی و شاهنامه تعدادی اثر فارسی ترجمه شده
که حتی بعض ًا برای خود ما نیز ناشناخته است.
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وی با اشاره به اینکه مسائل سیاسی بر مسائل فرهنگی در جهان اسالم اثر منفی گذاشته است ،تصریح کرد :وضعیت ترجمة آثار ما در کشورهای عربزبان
اص ً
ال رضایتبخش نیست.
بیدج افزود :فعالیتهای ما در عرصة ترجمه ،عمدت ًا فردی است و مؤسساتی کار نمیکنیم .این تالشهای فردی در صورتی میتواند مؤثر باشد که در
قالبهای جمعی انجام شود.
منی بعزاوی شاعر و نویسندة تونسی نیز در این نشست با اشاره به اینکه کتابی را تحت عنوان «یک سفر مثل هزار سفر است» دربارة ایران نگاشته است،
تصریح کرد :این کتاب که با همکاری بنیاد سعدی چاپ شده است ،به فرهنگ و تمدن ایران اسالمی با معرفی مشاهیری چون فردوسی ،رودکی ،موالنا و
عالمه طباطبایی میپردازد.
وی ادامه داد :مردم تونس کشور ایران را بسیار دوست دارند و امیدوارم این کتاب به شناخت بهتر آنها از ایران کمک کند.
رئیس یک موسسة انتشاراتی در کشور الجزایر با اشاره به فعالیتهای خود در عرصة ترجمة کتابهای فارسی اظهار کرد :انتشارات ما نخستین موسسهای
است که آثار فارسی را به زبان عربی در الجزایر ترجمه میکند.
فراس الجهمانی ادامه داد :تاکنون چهار کتاب در حوزة ادبیات کودک و نوجوان از مهدی کاموس را به زبان عربی ترجمه و منتشر کردهایم .همچنین دو
کتاب از موسی بیدج تحت عنوان گزیدة شعر فارسی و داستان معاصر فارسی به چاپ رساندیم.
وی انتشار آثار فارسی را تجربهای خوب و موفق ارزیابی کرد و افزود :خوانندگان الجزایری اطالعات چندانی از کشور ایران و مردم آن ندارند.
الجهمانی با اظهار امیدواری از اینکه مؤسسات انتشاراتی بیشتری در الجزایر به ترجمة آثار فارسی بپردازند گفت :در نمایشگاه کتاب تهران متناسب با
فرهنگ الجزایر به دنبال آثاری هستیم که از زبان فارسی به عربی ترجمه و منتشر کنیم.
سوءتفاهم چالش اصلی روابط ایران و جهان عرب
نویسنده و مترجم ایرانی نیز بهعنوان دیگر سخنران این نشست با اشاره به فعالیت بیستوپنج سالة خود در عرصة ترجمة آثار فارسی به عربی ،بزرگترین
مشکل در روابط ایران و جهان عرب را سوءتفاهم خواند و گفت :اعراب اطالعات چندانی از فرهنگ و رسم و رسومات ایرانی ندارند و این ناآگاهی تحت تأثیر
سیاستهای جهانی روزبهروز بیشتر میشود.
حسین صافی ادامه داد :با تأسیس مرکزی فرهنگی در مصر یا الجزایر میتوان کمک مؤثری به بهبود روابط و برطرف کردن سوءتفاهمها کرد.
وی رنگ و بوی سیاسی و عدم کارشناسی را از ضعفهای اصلی مراکز فعلی فرهنگی دانست.
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کارشناس مسئول واحد ترجمة پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی این پژوهشگاه عنوان کرد :تاکنون شصت کتاب فارسی
را به عربی ترجمه کردهایم که چهلودو عنوان آن در کشورهای عربزبان توزیع شده است.
حجتاالسالم محمدتقی محمدیان ادامه داد :توجه و تمرکز بر آمار ،چالشهای ترجمه و نشر را حل نمیکند؛ بنابراین توجه به سه نکته را در این زمینه
راهگشا میدانم.
وی جای خالی مخاطبشناسی در تألیف کتابها را مشکلی جدی خواند و ادامه داد :عالوه بر این توجه چندانی به بحث پارادایمهای بدیل و جایگزین
نکردهایم و الزم است بهخصوص در حوزة علوم انسانی و اجتماعی ،پارادایمهای مشترکی را میان ایران و جهان عرب مطرح کنیم.
کارشناس مسئول واحد ترجمة پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،سومین چالش این حوزه را فعالیتهای جزیرهای عنوان کرد و گفت :در حال حاضر
هر مترجم برای خودش کار میکند ،بنابراین باید به فکر ساماندهی امر ترجمه باشیم تا اثرگذاری الزم اتفاق بیفتد.
اختراع ماشین چاپ ،آغازگر رنسانس اقتصادی ژرمنها
دیپلمات سابق ایران در آلمان ،در نشست «رنسانس اقتصادی آلمان» در سالن
فرهنگوران نمایشگاه کتاب تهران ،اختراع ماشین چاپ را آغازگر رنسانس
اقتصادی آلمان دانست.
مهندس محمدابراهیم محجوب در این نشست ،با اشاره به کیفیت بینظیر
محصوالت صنعتی آلمان گفت :بعد از جنگ جهانی دوم ،انگلیسیها برای
ضربه زدن به فروش محصوالت آلمانی در انگلیس ،آنها را مجبور به درج
عبارت  Made in Germanyکردند ،اما کیفیت باالی تولیدات آلمان باعث
اطمینان مصرفکننده و فروش روزافزون آن در سرتاسر اروپا و جهان شد.
وی در ادامه به روحیة تالشگر ،منضبط و دقتنظر آلمانیها اشاره کرد و گفت:
امریکا یک کشور مدیر پرور است ولی آلمان مهندسپرور .آلمان دارای پشتوانة اجتماعی بزرگی است ،بهنحویکه اکثر کسبوکارهای چند نسلی هنوز در
حال فعالیت هستند و روح میهنپرستی در آن موج میزند.
به گفتة محجوب؛ باوری در آلمانیها وجود دارد که میگوید کاالی باکیفیت به دست آدم باکیفیت ساخته میشود ،بااینحال در این کشور سرمایهگذاری
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زیادی در آموزشوپرورش و تربیت نیروهای باکیفیت میشود.
غالمرضا نظربلند؛ دیپلمات سابق ایران در آلمان نیز در ادامة این نشست با اشاره به اینکه طی مدتزمانی که در آلمان حضور داشتم دالیل ممتاز بودن
ی کردم .این ملت از زمان رنسانس وارد
آلمان را ریشهیابی کردم ،گفت :عالوه بر مطالعات میدانی ،اقدام به گردآوری مطالب و مصاحبه با نسلهای قدیم 
مرحلة شکوفایی فکری و خردورزی شدند و در ادامه روحیة پروتستانی چهارچوبهای اخالقی جدیدی نظیر خردورزی ،تالشگری ،سالمت کار و مدیریت
و پرهیز از فساد را وارد جامعه کردند .درنتیجه در سالهای بعد شاهد رشد اندیشههای نو در زمینة فلسفی ،فرهنگی و هنری در آلمان هستیم و اختراع ماشین
چاپ در آلمان ،کمک بسزایی در گسترش سواد و مطالعة عمومی و علم دانش کرد.
در نشست «نقش تنقیح قوانین در استیفای حقوق شهروندی» مطرح شد
حقوق شهروندی باید اعطا شود
مشاور معاون حقوقی رئیسجمهور در نشست «نقش تنقیح قوانین در استیفای
حقوق شهروندی» سرای فرهنگوران نمایشگاه کتاب تهران ،گفت :حقوق
شهروندی باید اعطا شود ،نه اینکه کسی این حقوق را مطالبه کند.
فریدون نهرینی در این نشست ،واژة تنقیح را به معنای پاکیزه و روشن کردن
و زدودن امری از چیزی دیگر عنوان کرد و گفت :وقتی موضوعی را از دل کلی
قوانین بیرون میآوریم و بررسی میکنیم ،این امر اتفاق میافتد و درواقع تنقیح،
کشف آخرین ارادة قانونگذار در یک موضوع خاص است.
وی افزود :استفاده از قوانین جامع موجب میشود که دیگر به تنقیح قوانین نیازی نداشته باشیم و هر قانون جامعی برای اینکه همواره جامع و کامل باشد
باید هر ده سال موردبررسی و بازبینی قرار گیرد و تکمیل شود ،چراکه قانونها در زمان خود کامل به نظر میرسند.
نهرینی تصریح کرد :اگر شهروندی از حقوق خود ،آگاهی نداشته باشد و قوانین برایش روشن و شفاف نباشد ،نمیتواند آن را مطالبه کند؛ لذا مردم باید از
حقوق خود ،آگاهی داشته باشند و این حقوق باید اعطا شود نه اینکه کسی این حقوق را مطالبه کند.
وی تصریح کرد :هیچ موضوعی نیست که قانونی برایش تبیین و تدوین نشده باشد.
اسماعیل شاهسوندی؛ حقوقدان نیز در این نشست بیان کرد :جامعه پر از نابرابری اجتماعی است ،پس برای تدوین تنقیح قوانین به ارگانی نیاز داریم که
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قوانین جامعی را وضع کند تا هر شهروند در هر مورد از مسائل زندگیاش به آن قانون رجوع و حقش را مطالبه کند.
شاهسوندی در پایان منشور حقوق شهروندی را دارای نگاه ایدهآلگرایانه و فاقد ضمانت اجرایی دانست و گفت :خود قانون باید دارای ابهام نباشد و بهطور
مشخص مسئله را بیان کند و حکمی کلی در مورد موضوعات بیان نکند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مجمع عمومی شبکه روستاهای دوستدار کتاب عنوان کرد:
حمایت از فرهنگ روستاها ،تضمین فرهنگ مردم شهر است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست مجمع عمومی شبکه روستاهای
دوستدار کتاب گفت :کتاب مادر فرهنگ است ،روستا مادر انسان است و شهرها
از نفس روستاها زندهاند و اگر جریان زندگی و فرهنگ در روستاها خوب باشد،
شهرها هم خوب نفس میکشند.
نشست مجمع عمومی شبکه روستاهای دوستدار کتاب با حضور وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،رئیس نمایشگاه ،مسئوالن برگزاری رویداد روستای دوستدار
کتاب و نمایندگان چهار روستای برگزیده در سرای اهلقلم برگزار شد.
شهرها از نفس روستاها زندهاند
سید عباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست مجمع عمومی شبکه روستاهای دوستدار کتاب گفت :خوشحالم که امروز به مناسبت این
اتفاق خجسته اینجا هستم .وقتی این طرح چندین سال قبل آغاز شد ،کسی فکر نمیکرد که این پروژه در آغاز آنقدر دامنه و گستره پیدا کند.
صالحی افزود :اگر ما به این طرح بهعنوان یک کار در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نگاه کنیم ،قطع ًا بعد مدتی از استمرارش با توجه به سلیقه و رویه
فردی دیگر دچار اختالل میشود .بعد از برگزاری چندین دوره از اینرویداد ،شهرها به مکانی برای گردهمایی اعضای مجمع شدند و شهرداران و عزیزان
دیگری که پیگیر کننده این مسیر بودند ،پایه یک اتفاق تازه شدند.
وی با اشاره به اهمیت کتاب گفت :تمامی شهرهایی که نامزد پایتخت کتاب شدند ،کنار هم قرار گرفته تا در اینجا با بحث کتابخوانی برای گسترش کتاب
با یکدیگر همکاری کنند .ما میدانیم که اگر کتاب مادر فرهنگ است ،روستا مادر انسان است و شهرها از نفس روستاها زندهاند و اگر جریان زندگی و فرهنگ
در روستاها خوب باشد ،شهرها هم خوب نفس میکشند چراکه کتاب موجب سالمتی انسان چه در شهر و در چه در روستاست.
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لزوم برطرف کردن موانع مطالعه در روستاها
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد :ما شبک ههای قابلتوجهی ازلحاظ
ایدهها و تجربههای روستاها را که قابلاعتماد است ،میتوانیم با یکدیگر
مبادله کنیم .اتفاقی که دیروز شکل گرفت ،برپایی مجمع مدنی نمایندگان
روستاهای دوستدار کتاب بود که هرسال از روستاهایی که برگزیده میشوند،
افزایش پیدا میکند .اهداف ،مسئولیتها و ارکانهای مجمع مدنی مشخص
شده و ما بهعنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دیگر نهادها و سازمانها سعی
بر حمایت معنوی و مالی این مجمع دوستداران کتاب داریم و امیدواریم که
بتوانیم مسائل روستاها در زمینه کتاب و کتابخوانی را برطرف کنیم تا فضای
فرهنگی روستاها شادابتر شود و کتاب باعث سرزندگی روستاها و اعضای روستا شود و اگر فرهنگ ما در روستاها قوی شود ،شهرها هم قدرت پیدا میکنند.
ضرورت اصالح شبکه اصالح کتاب
آقای سیفی ،یکی از برگزیدگان روستاهای دوستدار کتاب در ادامه گفت :ما تجربه کتابخوانی را داریم و امیدوارم که بتوانیم تجربههای کتابخوانیمان
را باهم تبادل کنیم و نتیجه حاصل از آن ،کتابخوان شدن تمامی مردمان شهرها و روستاها باشد .قطع ًا این کار تأثیر مثبتی بر حوزه فرهنگ و هنر دارد.
ما توانستیم که با کمترین و سادهترین امکانات ،مردم روستا را با فرهنگ کتاب آشنا کنیم و این مسئله مهم را در کشور توزیع کنیم.
او ادامه داد :من امیدوارم که از طریق وزارت کشــور به تمامی روستاها برای ترغیب مردم به کتابخوانی اطالعرسانی بشود تا تمامی مردمان روستاها
کتابخوان شوند.
اهدای  1000جلد کتاب در نمایشگاه
خانم قادری ،نماینده روستای برگزیده خراسان شمالی نیز گفت :کار اصلی ما در نمایشگاه ،اهدا  1000جلد کتاب به مردم بهطور رایگان است .فعالیتهای
ما در نمایشگاه پیشبینی شده و ترویجی بوده است .طرح تابلو فرهنگ ،میدان کتاب ،تبلیغ کتاب ،طرح صوت و حافظ کتاب و ...از طرحهای ما در این دوره
از نمایشگاه بوده است.
همچنین ،برگزیده استان یزد در این مراسم گفت :ما فعالیتهای بسیاری با محوریت کتاب داریم که یکی از آنها جشنواره غیردولتی ،نوروزی پاتوق است
که در آن هرکسی کارهایی متناسب با نقش خودش در جامعه را انجام میدهد و شعار آن «علم ،فرهنگ و هنر در سایه صفا و صمیمیت» است.
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ساخت  43کتابخانه در  43روستا
سپس نماینده روستای فرسش در الیگودرز چهارمحال و بختیاری به سخنرانی پرداخت و گفت 43 :روستا بهعنوان روستای دوستدار کتاب در این  4سال انتخاب
شدند که بیش از  30کتابخانه در آنها ساخته شده که یکی از آنها کتابخانه فرسش است که با کمک خیرین ساخته شده است .اگرچه این روستا الگویی برای سایر
مناطق کشور است ،اما امیدواریم با توجه به ظرفیتهای فراوان این روستا و زمینههای انجام کار فرهنگی بیشتر ،بتوان خدمات بیشتری در حوزۀ کتاب انجام داد.
در پایان نشست نماینده روستاها ،مدیر بخش کتابخانه شهرستان فردیس البرز گفت :ما بعدازاینکه در  3دوره برگزیده شدیم ،هیچ حمایت و توجهی از
ما نشد؛ درصورتیکه روستای ما  14هزار جمعیت دارد ولی تنها یک کتابخانه  70متری در آن مستقر است که ما به دلیل کمبود فضای کتابخانه ،بسیاری
از کتابها را به مردم اهدا میکنیم و یا در مطبها ،داروخانهها و ...کتابهایی را برای خواندن مردم قرار میدهیم تا مورداستفاده قرار بگیرد ،ولی بااینحال
بازهم من از وزیر فرهنگ و ارشاد و مسئوالن درخواست حمایت و همراهی دارم.
روستا مکانی برای تبادل علم ،فرهنگ و قدرت
محسن جوادی ،رئیس سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پایان گفت :روستا،
مکانی برای تبادل علم ،فرهنگ و قدرت است .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از بانیهای این طرح بودند و ما را برای رسیدن و تکمیل این طرح بسیار
همراهی کردند .امیدوارم این طرح بتواند به دستاوردهای بیشتری در این راه دست یابد.
فرهنگ طنزگویی ،ارتقای ظرفیت جامعه را در پی دارد
مدیر انتشارات سروش در آیین رونمایی از کتاب «طنزپردازی به زبان ساده» اثر زندهیاد محسن سلیمانی در سالن کتابنمای نمایشگاه بینالمللی کتاب
تهران گفت :فرهنگ طنزگویی یکی از نیازهای جامعة ما است و جا افتادن این فرهنگ ،ظرفیت جامعه را باال میبرد.
مصطفی رحماندوست؛ شاعر ،قصهنویس و مترجم کتابهای کودکان و نوجوانان در مراسم رونمایی از کتاب «طنزپردازی به زبان ساده» بهعنوان اولین
اثر آکادمیک طنزپردازی در ایران با اشاره به نویسندة کتاب که چندی پیش فوت کرده ،اظهار کرد :محسن سلیمانی میگفت نویسندگی یک حرفه و مهارت
است و اول باید فنون را یاد گرفت ،سپس سراغ خالقیت رفت .وی با بیان اینکه بهطورکلی مرحوم سلیمانی طنز را بهعنوان یک حرفة هنری میدید ،ابراز
کرد :محسن سلیمانی در طول حیات خود ،آثار برجستة نویسندگان را معرفی کرد تا شاهکلید و راهگشایی برای کسانی که تازه وارد کار شدند ،باشد.
رحماندوست خاطرنشــان کرد :در این کتاب تمامی فنون طنز ازجمله طنز حضوری ،نمایش طنز ،فیلمهای طنز و حتی حرکات طنز ذکر شده است و
بهطورجدی طنزنویسی را یاد میدهد.
322

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

گفتارهشتم

بازدید رهبر انقالب از نمایشگاه
نه

_ به_کتاب _نخواندن

323

 #نه_به_کتاب_نخواندن

324

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

مقام معظم رهبری پس از سه سال در نمایشگاه کتاب

مصال میزبان دوبارۀ رهبر انقالب اسالمی
حضرت آیتاهلل خامنهای صبح جمعه  ۲۱اردیبهشــتماه به
مدت یک ساعت و نیم ،از سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب
تهران بازدید کردند.
در این بازدید که آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز
حضور داشت ،حضرت آیتاهلل خامهای از  ۵۰غرفه دیدن کردند
و ضمن گفتوگو با ناشران و شنیدن نکات و دغدغههای آنان ،در
جریان تازههای نشر قرار گرفتند.
رهبر انقالب اسالمی پس از بازدید ،در سخنان کوتاهی کتاب
و کتابخوانی را یکی از ضرورتهای زندگی آحاد مردم بهویژه
جوانان دانستند و افزودند :نقش کتاب یک نقش بیبدیل است،
البته بهترین کتابها ،کتابی است که انسان را به سمت خداوند و
ارزشهای واال و انقالبی هدایت کند و امیدواریم کتاب جایگاه
325

 #نه_به_کتاب_نخواندن

حقیقی خود را در جامعه بیابد
سنت همیشگی که با دو دورۀ تأخیر مواجه شده
سه سال پیش ،آخرین نوبهای است که رهبر معظم انقالب اسالمی از نمایشگاه کتاب بازدید میکنند ،این ِ
بود ،روز جمعه و در شرایطی که مسائل سیاسی در صدر اخبار رسانههای عمومی قرار داشت ،محقق شد و رهبر انقالب در فرهنگیترین اتفاق سال ایران
حاضر شدند .مراسم با چهرۀ متبسم رهبری و همان سبک احوالپرسیهای گرم با مدیران آغاز شد.
صالحی :حضور رهبر انقالب در نمایشگاه کتاب ،قوت قلب برای اهالی فرهنگ بود
سید عباس صالحی ظهر جمعه  ۲۱اردیبهشتماه ،ساعتی پس از بازدید
مقام معظم رهبری از سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،در جمع
خبرنگاران گفت :خوشحالیم که امروز این افتخار برای ما و اهالی فرهنگ و نشر
پدید آمد که مقام معظم رهبری در صبحگاه جمعه به نمایشگاه کتاب بیایند و بیش
از یک ساعت و نیم از وقتشان را در حلقۀ ناشران و اصحاب فرهنگ سپری کنند.
وی افزود :عالقۀ رهبر انقالب به حوزۀ فرهنگ و کتاب همانگونه که خودشان
هم تصریحکردند ،بسیار قدیمی و دیرین است؛ البته این مسئله در بازدیدهای
قبلی ایشان هم از نمایشگاه کتاب تهران مشهود بوده است و ایشان بسیاری
از کتابهایی را که ناشران خدمت معظمله عرضه میکردند ،یا خوانده بودند
و یا تورق کرده بودند و آشنایی و تسلط شایانی به حوزه کتاب و ازجمله ادبیات داستانی ،علوم انسانی و علوم اسالمی دارند که این مسئله در بازدید امروز هم
کام ً
ال مشهود بود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد :مقام معظم رهبری به این نکته اشاره کردند که به خاطر مشغلههای فراوان و شرایطی که وجود دارد ،فرصت
کمتری برای حضور در نمایشگاه کتاب اختصاص دادند؛ این در حالی بود که بهتصریح خودشان در دورههای قبلی ،چهار -پنج ساعت در جمع ناشران با
آنها درباره کتابهایشان صحبت میکردند.
صالحی تأکید کرد :البته همین مقدار از حضور صمیمی مقام معظم رهبری در نمایشگاه کتاب برای ما بسیار مغتنم بود و موجب تقویت قلبی اهالی فرهنگ
و کتاب خواهد بود.
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بخشهایی از حاشیههای بازدید رهبر انقالب

خاطرة جالب آیتاهلل خامنهای از مترجم کتاب خانوادة تیبو

آقا رسیدند غرفة انتشارات نیلوفر! مثل همهجا خوشوبش کردند و از تازهها سؤال
کردند .کتابی نظرشان را جلب کرد و پرسیدند :این همان چهارجلدی قدیمی است؟
و جواب گرفتند بله .پرسیدند مترجمش چه کسی بود؟ گفتند ابوالحسن نجفی.
آقا گفت :آهان! ابوالحسن نجفی !...بگذارید یک ماجرایی را تعریف کنم.
سالها قبل ،ابوالحسن نجفی با آقای مرحوم حبیبی و چند نفر دیگر از بزرگان
ادبیات آمدند پیش ما .من پرسیدم «شما مترجم "خانواده تیبو" هستید؟» آقای
نجفی از اینکه من اسم این رمان را بلدم تعجب کردند .بعد که نشستیم من از
رمان تعریف کردم و نقدی هم به ترجمه ایشان گفتم .آقای نجفی با تعجب بیشتر
پرسید« :شما واقع ًا هر چهار جلد را خواندهاید؟ من اص ً
ال فکرش را نمیکردم
شما حتی اسمش را شنیده باشید!»
آقا با خنده ادامه داد :گفتم حاال خوانده بودم دیگر !...خدا آقای ابوالحسن نجفی را بیامرزد .کتاب خانوادة تیبو ،رمان خیلی خوبی بود که متأسفانه در حد
قدرش معروف نشد .خانواده تیبو رمان بلندی است که توسط روژه مارتن دوگار نویسنده فرانسوی نوشته شده و برنده جایزه نوبل ادبیات نوشته شده است.
این رمان از سویی به بررسی وقایع اروپا در سالهای ابتدایی قرن بیستم و سالهای جنگ اول جهانی میپردازد و از سویی دیگر همگام با آن شرح وقایع
خانواده ثروتمند و فرهیخته فرانسوی یعنی خانواده تیبو را توصیف میکند.
این کتاب را پنجاه سال قبل خواندهام!
در غرفة نشر نگاه آقا مثل همهجا با غرفهدار سالمعلیک کردند .حرفهایی بینشان ردوبدل شد .غرفهدار خواست کتابی را به آقا بدهد .آقا لبخند زدند و
هایش» بزرگ علوی را میگفتند.
گفتند :من این کتاب را  ۵۰سال پیش خواندم« .چشم
ِ
«چشمهایش» نام رمانی است از بزرگ علوی که برای نخستین بار در سال  ۱۳۳۱شمسی منتشر شد.
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کتابهای تازهای هست که ندیدم
آقا وارد نشر نی شدند .قبلش سرشان را بلند کردند و اسم ناشر را باالی غرفه
دیدند و آرام زیر لب گفتند :بشنو از نی...
غرفهدارها سالم کردند .آقا جواب دادند و پرسیدند« :چی دارید؟» درست
مثل مشتریهای دستبهنقد .منتظر جواب غرفهدار نماندند و خودشان بین
کتابها مشغول شدند به یافتن جواب .وزیر کتابورقزدن آقا را تماشا میکرد.
آقا ســری تکان دادند و گفتند :عقب ماندم من از کتاب! چیزهای تازهای
هست که ندیدم.
صالحی گفت :کسی از شما جلوتر نیست.
حرف آقا جدای از اینکه جلو باشــند یا عقب ،حرف یک کتابخوان
حرفهای است...

نگاهی به بازدیدهای رهبر انقالب از دورههای مختلف نمایشگاه کتاب تهران؛
از ضرورت ُانس مردم با کتاب تا تالش مسئوالن برای توسعه کتابخوانی

ک ساعت و نیم در مصالی امام خمینی (ره) محل برگزاری سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران حضور
رهبر معظم انقالب اسالمی به مدت ی 
یافتند و از  ۵۰غرفه این نمایشگاه دیدن کردند و ضمن گفتگو با ناشران و شنیدن نکات و دغدغههای آنان ،در جریان تازههای نشر قرار گرفتند.
رهبر انقالب اسالمی پس از بازدید ،در سخنان کوتاهی کتاب و کتابخوانی را یکی از ضرورتهای زندگی آحاد مردم بهویژه جوانان دانستند و افزودند:
نقش کتاب یک نقش بیبدیل است ،البته بهترین کتابها ،کتابی است که انسان را به سمت خداوند و ارزشهای واال و انقالبی هدایت کند و امیدواریم
کتاب جایگاه حقیقی خود را در جامعه بیابد.
اگر نگاهی به بازدیدهای رهبر انقالب از دورههای مختلف نمایشگاه کتاب تهران بیندازیم ،متوجه میشویم که ایشان در هر یک از این دورهها ،ضمن
اینکه با حضور خود این رویداد فرهنگی را متبرک کردهاند و قوت قلبی در میان اهالی فرهنگ و همچنین دستاندرکاران این نمایشگاه به وجود آوردهاند،
نکاتی راهگشا و اساسی در راستای تقویت فرهنگ کتاب و کتابخوانی و نیز برطرف کردن موانع این حوزه بیان کردهاند.
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لزوم کتابخوانی در زندگی روزمره
بهعنوانمثال اگر به حدود نزدیک به سه دهه قبل یعنی سالهای نخست آغاز به کار نمایشگاه کتاب تهران (سال  )۱۳۶۹رجوع کنیم ،تأکیدات ایشان بر
ضرورت جدیتر گرفتن کتابخوانی در جامعه ،نمایانتر است .ایشان در آن دوره که سومین سال برپایی نمایشگاه کتاب تهران بود ،در سخنانی ضمن بیان
این دغدغه که «کتابخوانی جز در بین عدهای از اهل علم و دانش و کسانی که قهرا ً با آن سروکار دارند ،متأسفانه در میان مردم امری رایج و روزمره نیست»،
فرمودند :کتابخوانی باید همانند کارهای روزانه در زندگی مردم وارد شود .طبقات مختلف جامعه شامل مردان و زنان شهری و روستایی و همهکسانی که
قادر به خواندن هستند باید با کتاب ارتباط برقرار کنند و در اتوبوس ،تاکسی ،مطلب پزشک ،اداره ،مغازه و در اوقات فراغت در خانه کتاب بخوانند.
رهبر انقالب اسالمی در آن بازدید همچنین از دستگاههای ذیربط در امر کتاب خواستند با استفاده از متخصصین و صاحبنظران ،کتابهایی را برای سنین
مختلف تهیه کنند و مردم را هم به استقبال از آن فراخواندند و داشتن قوانینی را که تأمینکننده حقوق ناشران ،مؤلفان و ویرایشگران کتاب باشد ،مورد تأکید قرار دادند.
بازدید  8ساعته و تأکید بر برپایی نمایشگاههای کتاب
سه سال بعد ( )۱۳۷۲ایشان در یکی از مفصلترین بازدیدهای خود از نمایشگاه
کتاب تهران (دوره ششم) که  ۸ساعت به طول انجامید ،تولید کتابهای
ی ایرا ن عنوان کردند
ی اسالم 
ت جمهور 
ی دول 
ف فرهنگ 
ی را از وظای 
ب و کیف 
خو 
ی را توصی ه فرمودند.
ی و مکان 
ب ازلحاظ زمان 
ی کتا 
ش نمایشگاهها 
و گستر 
ن دانستند
ی رو ح انسا 
ب را غذا 
ی در آن بازدید ،کتا 
ب اسالم 
رهبر معظ م انقال 
ج کتابخوانی ،باید توج ه داشت
و فرمودند :در کنار توج ه ب ه امر توسع ه و تروی 
ی شود.
ن دارد ،جلوگیر 
ی مرد م زیا 
ت برا 
ص اس 
ک ه از انتشار آنچ ه مشخ 
ن نمایشگاه
حضرت آیتاهلل خامنهای در سال  ۱۳۷۴و در بازدید از هشتمی 
ی منتشر ه از
ت و تیراژ کتابها 
ب تهرا ن هم در مورد قیمت ،کیفی 
ی کتا 
بینالملل 
ی عرضهشده ،پیرامون
ی از کتابها 
ق برخ 
ن تور 
ی کردند و ضم 
ن سؤاالت 
ناشرا 
ن گفتند و سال بعدازآن هم ()۱۳۷۵
ن سخ 
ت کتابها با آنا 
مفاهیم ،مناب ع و کلیا 
بار دیگر انتظار خودشان را از جامعه در رابطه با کتاب و کتابخوانی ابراز و اظهار داشتند :توقع من از همه مردم این است که کتاب و کتابخوانی را جدی
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بگیرند و از همه اوقات ضایع شونده خود مث ً
ال در تاکسی ،اتوبوس و یا موارد دیگر استفاده کنند و به مطالعه و کتابخوانی بپردازند؛ چراکه اگر مردم عادت
کنند تا ازاینگونه اوقات خود بهخوبی برای مطالعه استفاده کنند ،جامعه به پیش میرود و ترقی خواهد کرد .کشور ما در مسائل فرهنگی ،زمینه بسیار خوبی
برای پیشرفت بیشتر دارد و تنها به مقداری همت و تدبیر و برنامهریزی احتیاج دارد و مقداری هم خود مردم باید شوق و اشتیاق نشان بدهند.
کتابخوانی در مدارس
در اردیبهشتماه  ۱۳۷۶نیز رهبر انقالب ،دهمین دوره نمایشگاه کتاب تهران را به قدوم خود مزین کردند و ضمن متذکر شدن نقاط ضعف و قوت شماری
از کتابهای منتشر شده برای ناشران آنها ،ضرورت اهتمام مؤسسات انتشاراتی به نشر کتابهای مفید و مناسب را مورد تأکید قرار دادند .ایشان در آن سال
همچنین پیشنهاد برخی از ناشران کتاب را برای اختصاص یک واحد درسی به امر کتابخوانی در مدارس ،مثبت ارزیابی کردند و از وزارت آموزشوپرورش
خواستند که بهمنظور آشنایی هر چه بیشتر جوانان با فرهنگ کتابخوانی ،این پیشنهاد را موردبررسی قرار دهد.
رسیدگی به افت تیراژ ناشران
بیش از یک دهه بعد و در بیست و سومین نمایشگاه کتاب تهران ( ،)۱۳۸۹رهبر معظم انقالب اسالمی با حضور در مصال ،محل برگزاری این رویداد ،بر
افزایش تیراژ و مطالعه کتاب تأکید کردند و افزودند :باید جامعه با کتاب انس بگیرد .سال بعد هم رهبر انقالب بار دیگر موضوع اُفت تیراژ را بهعنوان یک
دغدغه مهم که باید به آن رسیدگی شود ،مطرح و درعینحال تأکید کردند :در سالهای اخیر کیفیت نشر ،شمارگان و تنوع موضوعات کتابها ،افزایش یافته
و با گذشته قابلمقایسه نیست؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
ایشان ،پیشرفت کشور بدون توسعه در بخش کتاب را غیرممکن دانستند و خاطرنشــان کردند :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،دستگاههای دولتی و
صاحبان انگیزه ،به مقوله کتاب اهمیت بدهند و تولید کتاب را با جدیت دنبال کنند.
ارزیابی محتوای نمایشگاه
ایشان در بازدید از بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در سال  ۱۳۹۱هم با تأکید بر لزوم ارزیابی محتوایی هرسالة نمایشگاه کتاب به وسیلة
افرادی کارشناس و صاحب صالحیت ،افزودند :این ارزیابی نشان خواهد داد که آیا هر دوره نمایشگاه کتاب ازنظر محتوا ،نسبت به دوره قبل ،تغییر و رشد
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داشته است یا خیر؟
رهبر انقالب اسالمی ،برطرف کردن برخی موانع تولید و نشر کتاب را یادآور شدند و تأکید کردند :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید با کمک دولت ،این
موانع ،بهویژه موضوع گرانی کاغذ را برطرف کند .حضرت آیتاهلل خامنهای تولید کاغذ در کشور را ازجمله تولیدات امتداددار خواندند و خاطرنشان کردند:
مهمترین تولید ملی ،تولید امتداددار است و با برطرف شدن مشکالت کارخانههای کاغذ ،قطعاً راه برای کتابخوانی بیشتر و ارزان شدن قیمت کتاب باز میشود.
ایشان همچنین با تأکید بر اینکه موضوع ترجمه ،جادهای یکطرفه نیست ،افزودند :دولت باید زمینهای فراهم کند تا تولیدات خوب کتاب در کشور ازجمله
در بخشهای مذهبی ،تاریخی ،ادبیات و علوم ،به زبانهای مختلف ترجمه و در معرض دید جهانیان قرار گیرند.
ساماندهی توزیع کتاب
رهبر انقالب اسالمی در این بازدید موضوع ویراستاری و صحیح بودن متون کتابها ازلحاظ دستور زبان فارسی و کتابآرایی و شکل ظاهری کتابها
را مهم خواندند و خاطرنشان کردند :یکی از کارهای ضروری در چرخه تولید و عرضة کتاب ،ساماندهی توزیع و ایجاد فروشگاههای زنجیرهای کتاب است.
به نظر میرسد ،آنچه در دورههای مختلف برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران برای رهبر کتابخوان و کتاب دوست ایران اسالمی ،بیشتر اهمیت
داشته و مورد تأکید ایشان بوده است ،ضرورت تالش دولت برای بازکردن گرههای چرخه نشر کتاب ،تولید کتابهای خوب و مفید توسط ناشرین و ایجاد
نهضتی فراگیر در جامعه برای اُنس بیشتر با کتاب است.

روز قدر کتاب
علیرضا مختارپور قهرودی (دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور
و معاون نشر مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی) که در بازدید
رهبر انقالب از نمایشگاه حضور داشته ،در یادداشتی به زوایای مختلف
این رویداد فرهنگی پرداخته است:

بازدید حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای رهبر انقالب اســامی از
سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران مهمترین خبر فرهنگی
از آغاز سال جاری تاکنون است.
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حدود  ۵۰غرفه از ناشران بخش عمومی نمایشگاه کتاب ،مورد بازدید ایشان قرار گرفت .آنچه در حدود  ۱۲۰دقیقه این بازدید گذشت ،حاوی مطالب بسیار
متنوع ،جالب ،خواندنی و شنیدنی و بااهمیتی است که به دالیل مختلف مجال و امکان روایت تمام جزئیات آن فع ً
ال مقدور نیست.
تصاویر و روایتهای برخی حاضران ،غرفهداران و مسئولین بخشهای مختلف از این دیدار ،هر یک بخشی از روایت کامل را تشکیل میدهد ،اما حتی
ترکیب و تجمیع همۀ این متفرقات نمیتواند روایت دقیق و جامعی که حاوی هدف اصلی این بازدید و نتایج موردنظر آن باشد ،ارائه دهد.
راوی این سطور با مالحظه نکات فوق صرف ًا به چند نکته کلی و البته اساسی از دیدار رهبر معظم انقالب از نمایشگاه کتاب اشاره میکند؛ به این امید که
آنان که نقشی در ساماندهی و بهبود امور تولید و نشر کتاب در جمهوری اسالمی ایران را بر عهده دارند و نیز ناشران و نویسندگان و مترجمان را مفید واقع
شود .انشاءاهلل
 1همچون تمامی دیدارهای قبلی از نمایشگاه کتاب و نیز دیدارهای مختلف و متعدد با نویسندگان و مترجمان و اهالی قلم و نشر و فرهنگ ،آنچه بیش
از هر موضوعی معلوم و مشخص بود ،آشنایی گسترده و عمیق ایشان با دنیای کتاب بود .از یادآوری خاطرات مطالعه کتابهای خاص در دهههای گذشته
تا بازگویی بخشی از نکات انتقادی مطرحشده با مترجمان ،همچنین آشنایی با ناشران قدیمی و پیشکسوت.
به اینهمه معلومات اضافه کنید بخشی از تذکره و شناخت از سوابق و خاندان برخی نویسندگان و علما که در ضمن مواجهه با کتابی یا نامی از آن درگذشتگان،
خطاب به مسئولین غرفهها یا مسئولین و همراهان ارائه شد.
در این بازدید و در بازدیدهای نمایشگاههای کتاب قبلی نیز بارها این اتفاق تکرار شد که برخی از مسئولین و همراهان و حتی ناشران و غرفهداران از عهدۀ
پاسخ به برخی پرسشهای مربوط به کتاب یا نویسنده و مترجم و نیز امور هنری و فنی کتاب برنیامدند که ذکر نمونههای آن فرصتی دیگر میطلبد.
 2آنچه در نکته اول ذکر شد ،عمدت ًا مربوط به اطالعات کتابشناسی است .امروزه در علوم و رشتههای مختلف ،کارشناسان بسیاری وجود دارند که
دربارۀ موضوعات مختلف -بهعنوانمثال «عرصۀ کتاب» -دارای اطالعات گستردهاند؛ اما خود ،اغلب آن کتب را نخواندهاند .همچنان که بسیاری از ناشران
و کتابداران و متصدیان عرصۀ فرهنگی ،خود حتی اگر از فن کتابشناسی برخوردار باشند ،لزوم ًا کتب مورداشاره در مباحث مختلف را مطالعه نکردهاند.
اما درباره حضرت آیتاهلل خامنهای همۀ اهالی فرهنگ تصریح و تصدیق میکنند که ایشان یک کتابخوان حرفهای و عمیق و با حافظه فوقالعاده در
به خاطر سپردن موضوع ،محتوا و دیگر مسائل مربوط به کتاب هستند .رهبر انقالب در همین دیدا ِر جمعه  ۲۱اردیبهشت  ۱۳۹۷در بازدید از برخی غرفهها
به مطالعۀ برخی کتابها با ذکر سال مطالعه اشاره کردند؛ جالب اینکه عمر این کتابها و زمان مطالعۀ این کتابها توسط ایشان گاه نزدیک به دو برابر سن
غرفهدارانی بود که این کتابها را در نمایشگاه به ایشان ارائه میدادند!
افراد متعددی هستند که اهل مطالعه کتاب در یک یا چند حوزهاند ،اما افرادی که کتابهای حوزههای بسیار متعدد و متنوع از معارف دینی ،فقه ،کالم و
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فلسفه گرفته تا ادبیات کهن و معاصر و ادبیات جهان تا علوم انسانی و تاریخ و شعر و سیاست و حتی کتابهایی که برای کودکان و نوجوانان تألیف میشود و
 ...و  ...را موردمطالعه قرار داده و نیز نسبت به آن کتب ،دارای نظر علمی و گاه انتقادی با دالیل باشند ،بسیار کم است.
اگر محققی فقط دیدگاهها و اظهارنظرهای حضرت آیتاهلل خامنهای در حوزه کتاب را که تاکنون در مجالس و محافل عمومی مطرح یا منتشر شده -که
حجم آن در این موضوع بسیار کمتر از نظرات منتشرنشده ایشان است -جمعآوری کند ،خواهد دید ازنظر گستره موضوعی و عمق مطالعه و وجههنظر انتقادی
و تحلیلی نسبت به کتابها ،چه گستره و عمقی در مطالعات ایشان ازنظر کمی و کیفی وجود دارد.
کتاب تمامی سالهای قبلی و سال جاری ،آن است که به اقتضای بازدید و
 3نکته مهم دیگر در بررسی و تحلیل بیانات ایشان در دیدار از نمایشگاههای ِ
گاه سطح غرفهداران ،طبیعت ًا نظرات معظمله بهصورت مشروح و کامل در بازدیدی کوتاه از هر غرفه با وجود کتابهای متعدد بیان نمیشود و لذا استناد به یک
عبارت کوتاه در این بازدیدها برای اطالع ازنظر جامع ایشان درباره کتاب یا کتابهای مورد بازید کافی نیست؛ اما در همین عبارات کوتاه و مختصر ،در بسیاری
از موارد اشارات مهم ازنظر محتوایی یا فنی یا حاشیهای نسبت به محتوای یک کتاب یا نویسنده یا سطح کیفی کاغذ و چاپ و حتی قطع و قیمت بیانشده است.
چند نمونه ازاینگونه اشارات در بازدید از سیویکمین نمایشگاه کتاب
الف) سؤال از مخاطب داشتن کتاب یا کتابهایی خاص؛
ب) اعالم نظر درباره سنگین بودن کاغذ مصرفشده در کتابی خاص که
امکان حمل یا مطالعه آن را دشوار میسازد؛
ج) گران بودن کتب و توصیه به حل مسئله کاغذ؛
د) درصد ترجمه و تألیف در فعالیت برخی ناشران؛
ه) اشاره به فعالیتهای اخیر یک نویسنده و محقق در آثار یک فیلسوف غربی؛
و) تصحیح توضیح یک ناشر درباره سخنی از یک رئیسجمهور غربی؛
ز) اشاره به ترجمههای قدیمی از متون مربوط به ادیان؛
 4از دیگر نکات مهم و قابلتوجه در بازدید اخیر ،پرسش از برخی غرفههای مربوط به جریان متعهد نشر بود که به ایشان توضیح داده شد این غرفهها
در راهروهای دورتر از محدوده مورد بازدید ،قرار گرفتهاند؛ اما این عدم حضور در محدوده بازدید ،مانع از تأکید و توصیه رهبر معظم انقالب اسالمی به لزوم
تقویت و حمایت از این جریان مؤمن انقالبی نشر نمیشود .همین تأکید در سخنان ایشان در جمع محدود برخی مدیران ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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در پایان بازدید بهصورتی مؤکد تکرار میشود؛
 5پس از پایان بازدید غرفهها ،همانند سالهای دیگر ،حضرت آیتاهلل خامنهای دقایقی چند در جمع محدود و معدودی متشکل از وزیر و معاون
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و برخی مدیران ارشد نمایشگاه کتاب و مصالی تهران و چند تن از مسئوالن ارشد دفتر مقام معظم رهبری،
به بیان نظرات و دیدگاههای خود درباره نمایشگاه و وضع کتاب و نشر پرداخته و توصیهها و دستورات اکید در برخی موضوعات مرتبط را به مسئولین
مربوط بیان میکنند؛
ازآنجاکه این توصیهها و دستورات مستقیم ًا برای اجرا به مسئولین مربوط بیان شده ،از انتشار آن در این گزارش میگذرم و تنها به بیان سرفصلهای مهم
این بیانات بسنده میشود.
بیانات معظمله عمدت ًا شامل چهار حوزه بود
اول:
وضع فعلی نشر کتاب که شامل اشاراتی به برخی نواقص موجود و لزوم
ایفای نقش قویتر هدایتی و نظارتی بهمنظور بهبود نشر کتاب ازنظر کمیت و
کیفیت و همچنین قابلیت بسیاری از ناشران ،نویسندگان و مترجمان جوانتر
در هماهنگی با اهداف و سیاستهای نظام جمهوری اسالمی است.
دوم:
لزوم حمایت از جریان مؤمن و انقالبی و متعهد ف ّعال در عرصه نشر کتاب.
سوم:
تأکید بر اهمیت نقش کتاب و ماندگاری کتاب علیرغم گسترش رسانههای جدید.
چهارم:
اهمیت کتاب و کتابخوانی در همه سطوح خصوص ًا کودکان و نوجوانان.
 6اما آنچه از مجموع این بازدید برای گروهها و اقشار مختلف قابل نتیجهگیری است:
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 .۱-۶برای عموم مردم :توجه و توصیه به کتاب و کتابخوانی؛
 .۲-۶برای مؤلفان و مترجمان :توصیه به انتخاب کتابهای مفید و هدایتکننده برای تألیف و ترجمه؛
 .۳-۶برای ناشران :دلگرمی از توجه رهبر معظم انقالب به عرصه کتاب و نیز توصیه به دقت در ارتقای سطح ک ّمی و کیفی کتب منتشره و همچنین
رعایت وضع مخاطب ازنظر گرانی کتابها؛
 .۴-۶برای جریان متعهد نشر انقالب اسالمی :دلگرمی و لزوم همت و تالش بیشتر؛
 .۵-۶برای رسانهها و فعاالن عرصه فرهنگی :تبلیغ و ترویج کتب مفید و هدایتکننده؛
 .۶-۶و برای مسئوالن و مدیران فرهنگی:
الف) لزوم تالش برای حفظ و صیانت از اصول و معارف دینی و انقالبی و اخالقی در انتشار کتاب
ب) حل مشکالت عرصۀ نشر ازنظر کاغذ ،چاپ و کیفیت انتشار
ج) حمایت از جریان مؤمن و انقالبی در عرصه کتاب.
و امید که سی و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب در سال  ،۱۳۹۸نمایشگر نشانههای روشن از تحقق این توصیهها و تأکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی
باشد.
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آیین اختتامیۀ سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،عصر روز شنبه  22اردیبهشت با حضور اسحاق جهانگیری
اختتامیه نمایشگاه
(معاون اول رئیسجمهور) ،سیدعباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی) و محسن جوادی (معاون امور فرهنگی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی) در مصال برگزار شد .در پایان این مراسم ،از ناشران برتر خصوصی ،دولتی ،شهرستانی ،کودک و نوجوان و غرفه برتر تجلیل شد.
سید عباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
کتاب؛ دریچه ارتباطی ما با جهان
سیدعباس صالحی عصر شنبه 22 ،اردیبهشت در اختتامیة نمایشگاه کتاب با اشاره به اینکه نمایشگاه کتاب مهمترین اتفاق مردمی عرصة فرهنگ است،
عنوان کرد :در دو روز پنجشنبه و جمعه بر اساس آمارهای دقیق جمعیتشناسی،
ششصدهزار نفر از نمایشگاه کتاب بازدید کردند و حضور بیش از نیم میلیون
نفر ،مایة مباهات ماست و الفت مردم را با فضای فرهنگی نشان میدهد.
وی با اشاره به اهمیت نمایشگاه کتاب در اقتصاد نشر ادامه داد :این رویداد
فرهنگی ،نقش مؤثری در دیپلماسی فرهنگی ما دارد و فرصت مغتنم و کمیاب
را برای ارتباط با صدها مؤسسه ،نویسنده و ناشر خارجی فراهم میکند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی در رابطه با ارتباط حوزة نشر و اشتغال
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خاطرنشان کرد :بیست عنوان یا رستة شغلی در حوزة نشر قبل چاپ ،حین چاپ و بعد از چاپ وجود دارد.
وی افزود :ناشر ،نویسنده ،صفحهآرا ،ویراســتار و طراح جلد در مقطع قبل از چاپ؛ لیتوگرافی ،چاپ و صحافی در مرحلة حین چاپ؛ و توزیع ،پخش و
کتابفروشی در مرحلة بعد از چاپ در این صنعت فعالیت میکنند.
صالحی به عناوین غیرمستقیم شغلی در صنعت چاپ و نشر نیز گریزی زد و خاطرنشان کرد :برای مثال ،از دل یک نمایشنامه ،تئاتری به روی صحنه میرود.
این مقام مسئول خواستار توجه بیشازپیش به بخش اشتغال چه مستقیم و چه غیرمستقیم در حوزة صنعت و نشر شد و گفت :اقتصاد صنعت نشر مهجور
است ،اما میتواند بهطورجدی در رابطه با شغلافزایی مؤثر واقع شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با توجه به اهمیت جریان توسعة علمی در کشــور عنوان کرد :تولیدات حوزه علم ،از اجزای اصلی توسعة علمی
کشور است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون یکمیلیون و دویست و سی هزار عنوان کتاب در کشور به چاپ رسیده است ،ادامه داد :چهارده درصد از این تولیدات به علوم
عملی ،طبیعی و ریاضیات اختصاص دارد و سیزده درصد به علوم اجتماعی ،تاریخ و جغرافیا.
صالحی اظهار کرد :در جریان تولید علم تعداد کتابهای مولد علم قابلتوجه است ،بنابراین الزم است صنعت نشر کشور از منظر توسعة علمی و تولید علم
بیشازپیش موردتوجه قرار گیرد ،چراکه ناشران در کنار دانشگاهها و اندیشکدهها ،بال اساسی در جریان توسعةعلمی هستند.
عمومی فرهنگی را مهم ارزیابی کرد و گفت :صنعت نشر دریچة ارتباط ما با جهان است و
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نقش صنعت نشر در دیپلماسی
ِ
کتاب خط ارتباطی فعال و خالق ما با دنیا.
وی با اشاره به اینکه از رقم یکمیلیون و دویست و سی هزار عنوان کتاب 29.9 ،درصد به آثار ترجمهشده اختصاص دارد ،گفت :ما جهان را از طریق کتاب
میشناسیم و با آن ارتباط برقرار میکنیم؛ بنابراین نویسندگان فرصت قابلتوجهی را برای دیپلماسی عمومی و فرهنگی ما فراهم میکنند.
وی ادامه داد :شکلگیری طرحهای ترویج کتاب و کتابخوانی با این دید آغاز شد که اگر بتوانیم با برگزاری طرح پایتخت کتاب ایران در شهرها و همچنین
جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ،حرکتی را آغاز کنیم ،پویش و خیزشی را شکل دادهایم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه گفت :اینکه فرهنگ ما در روستاها قویتر باشد ،موجب سالمتر شدن شهرها و روستاهاست .کتاب زمینهساز سالمت
فرهنگی انسان شهری و روستایی است.
صالحی در پایان یادآور شد :اگر در گذشته از طریق مشاهیری چون خیام ،سعدی ،فردوسی و موالنا با جهان ارتباط برقرار کردیم ،حال صنعت چاپ و نشر
پیش روی ما قرار دارد.
برای این هدف ِ
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محسن جوادی؛ معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نمایشگاه کتاب ،بهانهای برای دیدار با بزرگان کشور بود
محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران نیز در این مراسم با خیرمقدم به
حاضران در مراسم پایانی نمایشگاه کتاب ،اظهار کرد :کتاب ارج و اعتبار زیادی دارد .ما برای کتاب دیروز میزبان مقام معظم رهبری و امروز میزبان اسحاق
جهانگیری معاون اول ریاستجمهوری هستیم .درواقع کتاب بهانهای شد تا میزبان این بزرگان باشیم .آقای جهانگیری تفقدی به فعاالن حوزه کتاب ،ناشران
و نویسندگان داشته است که امیدوارم این تفقد ثمرات خوب و خوشی برای این عرصه داشته باشد.
او سپس با اشاره به شعار این دوره از نمایشگاه گفت :شعار امسال ما «نه به کتاب نخواندن» بود .ما بهجای اینکه بیاییم به دالیل کتاب خواندن توجه
کنیم ،آمدهایم به دالیل کتاب نخواندن مردم توجه کردهایم .میخواهیم
نمایشگاه گامی در این زمینه بردارد و به دنبال دالیل کتاب نخواندن مردم
باشد تا این موضوع را روشن کنیم و تعهدات و حمایتهای دولت را در این
موضوع ترسیم کنیم.
جوادی افزود :امسال استقبال از نمایشگاه کتاب تهران  ۲۰درصد افزایش
داشت .همچنین گردش مالی در این دوره افزایش داشت .حدود  ۵۰۰هزار
عنوان کتاب در این دوره از نمایشگاه کتاب عرضه شده و مبادالت فرهنگی
گستردهای در خصوص بحث رایت در بخش بینالملل نمایشگاه شکل
گرفته است.
امیرمسعود شهرامنیا ،قائممقام نمایشگاه کتاب:
نمایشگاه کتاب؛ دومین نمایشگاه پرمخاطب دنیا
امیرمسعود شهرامنیا ،قائممقام نمایشگاه کتاب و مدیرعامل مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران ،گفت :برگ دیگری از نمایشگاه کتاب تهران در
مصال ورق خورد و قدمهای روبهجلو و مؤثری در این حوزه برداشته شد .امسال حدود  ۲۱۰۰ناشر داخلی و  ۵۵۰ناشر خارجی با بیش از  ۵۰۰هزار عنوان
کتاب در نمایشگاه شرکت کردند .بخش زیادی از نمایشگاه در فضای مسقف قرار داشت .نمایشگاه کتاب تهران پرمخاطبترین نمایشگاه در دنیا است
و ازنظر گستردگی دومین نمایشگاه .امسال حدود  ۵۳کشور در نمایشگاه حضور داشتند و هیئتهای صربستان بهعنوان میهمان ویژه و تونس بهعنوان
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شهر میهمان ،حضور فعاالنهای در نمایشگاه داشتند.
او افزود :همچنین جلسات نقد و بررسی در نمایشگاه شکل گرفت که از
برکات نمایشگاه بود .در بُعد فرهنگی نیز این دوره از نمایشگاه فعاالنه عمل
کرد ۷۰ .دستگاه با ما همکاری داشتند .یکی از بخشهای مهم نمایشگاه،
کتاب بُعد فروش آن اســت که طبق برآوردهای ما ،میزان فروش بیش از
 ۱۳۰میلیارد تومان بوده است.
یویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران:
معاون اول رئیسجمهور در مراسم پایانی س 
دولت از اقتصاد نشر حمایت میکند
معاون اول رئیسجمهور در مراسم پایانی نمایشگاه کتاب گفت :خوشبختانه نمایشگاه کتاب بر اساس گزارشهای ارائهشده جای خود را هم در سطح
کشور و هم در سطح بینالمللی بهعنوان یکی از نمایشگاههای برتر باز کرده است.
اسحاق جهانگیری ادامه داد :حضور چشمگیر مردم در نمایشگاه کتاب و بازدید باالترین سطح نظام یعنی رهبر عزیز انقالب تا آحاد مردم از اقصی نقاط
کشور ،نشانگر فرهنگی بودن مردم ایران و موفقیت این نمایشگاه است.
وی ضمن تقدیر از برگزارکنندگان ،ناشران و بازدیدکنندگان نمایشگاه
گفت :سیاستهای خوبی در بخش فرهنگی کشور اتخاذ شده و امیدوارم
در هماهنگی اصحاب فرهنگ با هیئت دولت ،موفق عمل کنیم و اگر هم
جایی نیاز به اصالح وجود داشت اقدامات الزم را انجام دهیم.
جهانگیری با اشاره به ضرورت حمایت از کتاب گفت :کتاب در مقایسه با
کاالهای فرهنگی جدید ،در فضای مجازی با چالشهایی روبرو شده است و
دولت و وزارت ارشاد مسئولیتهای در این رابطه دارند .کتاب ،مظهر اندیشه
است و رونق آن ،رونق اندیشه .اندیشهای ماندگار میشود که از آزمون نقد
پیروز بیرون بیاید و کتاب ،محل رقابت اندیشه و نقد آن است.
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جهانگیری ادامه داد :ما بهعنوان هیئت دولت ،در خصوص کتاب سیاستی
گشوده در پیش گرفتهایم و زمانی اندیشه ما توانا میشود که حضور رقیب
را تحمل کنیم.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه رونق نشر ،مستلزم حضور فعال همة
ذینفعان و رسیدگی به مشکالت آنان بهصورت موردی است ،گفت :دولت،
بخش خصوصی و آحاد شهروندان نسبت به جایگاه اهالی نشر و کتاب باید
حساس باشند .تعطیلی هرکدام از واحدهای نشر ،ضربة بزرگی به فرهنگ
کشور میزند و برخی تصور میکردند در دورة فضای مجازی کتاب میمیرد،
اما کتاب حیات مجددی پیدا کرده و مهم این است که دولت ،وزارت ارشاد
و اهل فرهنگ در این حیات مجدد آنطور که شایسته است ،نقش خود را ایفا کند.
ترویج کتاب ،ترویج اندیشه ،منطق و عقالنیت است
وی با بیان اینکه ترویج کتاب جزو سیاستهای اصلی دولت و نهادهای عمومی است ،تأکید کرد :ترویج کتاب یعنی ترویج اندیشه ،منطق و عقالنیت.
معجزة دین ما کتاب است و باید به دنبال این باشیم که ترویج کتاب بهصورت جدیتر در پیش گرفته شود .شعار نمایشگاه امسال با عنوان «نه به کتاب
نخواندن» در همین راستا انتخاب شده است .ما باید کتاب را به متن زندگی مردم برگردانیم.
جهانگیری خاطرنشان کرد :برای سنجش میزان معرفتجویی مردم ،استقبال از کتاب بهترین معیار است .دولت باید در راستای ترویج کتابخوانی همة
اجزای نشر را موردتوجه قرار دهد .ما باید به نوقلمان مثل پیشکسوتان توجه کنیم .مرکزنشینان و مناطق دورافتاده بهصورت توأمان باید موردتوجه قرار
گیرند .به نسل جوان هم بهعنوان مهمترین اهرم توسعة کشور باید توجه بیشتری کرد .همچنین اقتصاد نشر نیاز به توجه بیشتری دارد .من معتقدم هر کاری
اقتصادی نباشد ،در ادامة حیات با مشکل روبرو میشود .گاهی کتابهایی که با زحمت بیشتر نوشته میشود ،تیراژ پایینتری دارد و هزینة آن بهسختی تأمین
میشود .دولت باید با ابزاری مثل مالیات کمک کند تا اقتصاد نشر اصالح شود.
وی با بیان اینکه نمیتوان با اعمال محدودیت از اقداماتی که با سالیق ما سازگار نیست جلوگیری کرد ،تأکید کرد :بهمحض ایجاد محدودیت ،بازارهای
نشر در کشورهای فارسیزبان اطراف ما رونق پیدا میکند و امکان پیشرفت به کشورهای دیگر یا فضای مجازی منتقل میشود.
جهانگیری با اشاره به اینکه محدودیت هیچجا جوابگو نیست ،تأکید کرد :دولت باید در عرصة حمایت از آزادی فرهنگ ،راهی را که پیش گرفته با قدرت
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ادامه دهد .شفافیت باید در سرلوحة اقدامات ما قرار گیرد .ما از اقدامات شایستة وزارت ارشاد در این راستا حمایت میکنیم.
وی همچنین یادآوری کرد :کار نشر باید به اهل این صنعت سپرده شود .ما هم باید به توانمند شدن اهالی نشر کمک کنیم و مقررات و ممیزیهای بیمورد
را از این حوزه حذف کنیم تا ناشران به آرامش بیشتری به کار خود ادامه دهند.
جهانگیری در ادامه گفت :عقالنیت ،مدارا و تدبیر که پایههای اصلی حکومت و ملت ایران است ،باید تقویت شود و ما در مقطع فعلی به شدت به این عناصر
نیازمندیم .پس از تشکیل دولت آقای روحانی ،مهمترین چالش پیش روی ما تحریمهای ظالمانه علیه کشور ،ایجاد فضای بیاطمینانی در اقتصاد کشور و
ایجاد فضای ایرانهراسی در سطح بینالمللی بود .ایران در یک مذاکرة قوی ،موفق شد توافقنامة برجام را نهایی کند .برجام تفاهمنامة چندجانبه است که
به تصویب شورای امنیت رسیده است .امریکا پس از توافق برجام هیچ حرکت جدی در راستای اجرای آن انجام نداد و پس از روی کار آمدن رئیسجمهور
جدی ِد این کشور این موضوع تشدید شد.
وی با اشاره به خروج امریکا از برجام در هفتة گذشته گفت :پیش از خروج امریکا از برجام ،در یک نظرسنجی بیش از شصت درصد مردم امریکا با این
حرکت مخالفت کرده بودند ،اما امریکا هم به مردم و هم به همپیمانان خود در اتحادیة اروپا دهنکجی کرد و با هماهنگی رژیم صهیونیستی و عربستان
سعودی از برجام خارج شد.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه تفاهم ،وحدت و انسجام درونی کشور مهمترین برگ برندة ما در مقطع فعلی است ،گفت :ما باید از سرمایههای مهمی
که در اختیار داریم استفادة مطلوب کنیم که یکی از عظیمترین آنها ،قدرت دیپلماسی کشور است .ما باید با قدرت خود فضای مثبت بینالمللی را نسبت به
ایران زنده نگاه داریم.
جهانگیری با بیان اینکه کار دوم ما مدیریت اقتصادی کشور
است ،گفت :آمریکاییها تصور میکردند اقتصاد ایران با خروج
آنان از برجام متالشی میشود ،اما وقتی ترامپ خروج از برجام را
اعالم کرد در شاخصهای اقتصادی کشور کمترین اتفاقی نیفتاد.
وی همچنین تأکید کرد :ما باید روابط خود با کشورهای دوست
را تقویت کنیم .ضمن اینکه چین ،روسیه و آن دسته از کشورهای
اتحادیة اروپا که برجام را امضا کردند ،توافق دارند که مفاد برجام
اجرا خواهد شد.
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انتخاب غرفههای برتر نمایشگاه 31
کارگروهی متشکل از مدیران کمیتههای مختلف نمایشگاه (کمیتههای نظارتی ،ناشران داخلی ،ناشران بینالملل ،حراست و  )...نمایشگاه بهمنظور ارزیابی
عملکرد ناشران و همچنین ترویج فرهنگ و ارزشهای اسالمی  -ایرانی ،در ایام برگزاری نمایشگاه و بر اساس شیوهنامههای تدوینشده نسبت به معرفی
غرفه برتر در مراسم اختتامیه نمایشگاه اقدام میکند.
انتخاب غرفه برتر بر اساس معیارهایی ازجمله تعداد عناوین کتب عرضهشده ،استفاده از نمادهای اسالمی -ایرانی در غرفه ،رعایت شئون اخالقی ،عفاف
و حجاب ،تکریم اربابرجوع ،خالقیت و نوآوری و  ...طبق امتیازات کسبشده انجام میشود.
غرفههای برتر نمایشگاه کتاب معرفی شدند
در پایان مراسم اختتامیه ،غرفههای برتر و شایسته تقدیر سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با حضور اسحاق جهانگیری ،سیدعباس صالحی
و محسن جوادی به این شرح معرفی شدند و هدایایی به آنها اهدا شد:
نشر عمومی :غرفههای شایسته تقدیر؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه /انتشارات کارنامه از تهران /نشر مرسل کاشان
نشر دانشگاهی :انتشارات رویانپژوه
نشر آموزشی :غرفههای شایسته تقدیر؛ انتشارات تختهسیاه و انتشارات واله
نشر کودک و نوجوان :غرفههای شایسته تقدیر؛ انتشــارات زعفران /نشر طوطی از تهران /انتشارات حدیث نینوا از شهرستان /نشر دیجیتال/
ایدهپردازان عصر نو

345

 #نه_به_کتاب_نخواندن

346

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

گفتار دهم
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یادداشتهای میهمان

 مشارکتپذیری و ایفای نقش صنفی برای برگزاری نمایشگاه
فتحاهلل فروغی ،دبیر شورای برنامهریزی و اجرایی صنفی

الف) سابقه
مشارکتپذیری و ایفای نقش صنفی برای برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،پس از یک وقفه مجدداً از دورۀ بیست و هشتم آغاز شد .در دورۀ
بیست و هشتم ،هفت تشکل صنفی حوزۀ نشر و در نمایشگاه دورۀ بیست و نهم با اضافه شدن یک تشکل دیگر ،هشت تشکل برای برگزاری نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران ایفای نقش کردند.
ب) نمایشگاه سیام
در دورۀ سیام ،تغییراتی در این فرایند حاصل شد و انتخاب شورای برنامهریزی
صنفی در دستور کار قرار گرفت .در ابتدا قرار شد نمایندگان اتحادیه ناشران و
کتابفروشان تهران ،اتحادیه آشنا و مؤسسۀ نمایشگاههای فرهنگی ایران
به تشکیل شورای برنامهریزی برای نمایشگاه اقدام کنند؛ اما با توجه به امر
مشارکتپذیری هر چه بیشتر نهادهای صنفی ،حضور نمایندگان مؤسسه
نمایشگاهها منتفی و مقرر شد ترکیب هفتنفره شورا از نمایندگان اتحادیه
تهران و اتحادیه آشنا تشکیل شود.
بر این اساس شورای برنامهریزی صنفی برای اولین بار در این دوره با
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حضور آقایان یحیی دهقانی ،محمود آموزگار ،محمدرضا توکل و سیدعباس حسینی نیک (چهار نماینده اتحادیه تهران) و حسین معینی ،سیدمحمود حسینی
و محمدمهدی داودیپور (سه نماینده اتحادیه آشنا) کار خود را آغاز کرد.
پ) نمایشگاه سیویکم
در تاریخ  96/06/20نامه شماره  96/203573صادره از سوی معاونت فرهنگی مبنی بر معرفی چهار نماینده اتحادیه ،برای شورای برنامهریزی به اتحادیه
تهران واصل شد که موضوع در دستور کار هیئتمدیره قرار گرفت و تصویب شد.
مقرر شد دو نفر از اعضای هیئتمدیره و دو نفر از اهالی نشر برای این مسئولیت انتخاب شوند .بدین منظور آقایان مسعود پایدار ،فتحاهلل فروغی (از اعضای
هیئتمدیره) عبدالعظیم فریدون و محمدرضا حاتمی (از ناشران عضو اتحادیه) انتخاب و طی نام ه شماره  906مورخ  96/06/28به معاونت فرهنگی معرفی
شدند .نامه همزمان معاونت به اتحادیه آشنا برای معرفی سه نماینده آن اتحادیه با معرفی آقایان محمود آموزگار ،حسین معینی و سیدمحمود حسینی پاسخ
داده شد و بدین ترتیب الزم بود اعضای شورا کار خود را آغاز کنند؛ اما این فرایند نیز با فرازوفرودها و تغییراتی از قبیل افزایش تعداد اعضای شورا (به نه نفر)
جایگزینی افراد و فرصت سوزی و از دست دادن زمان بسیار همراه شد .درنهایت در اوایل دیماه  1396ترکیب نهایی شورا با انتخاب آقایان فتحاهلل فروغی،
عبدالعظیم فریدون ،محمدرضا حاتمی و مرتضی احمد آخوندی (چهار نماینده اتحادیه تهران) و محمود آموزگار ،حسین معینی و سیدمحمود حسینی (سه
نماینده اتحادیه آشنا) خاتمه یافت.
بعد از این اقدام ،در تاریخ  96/10/13نشست هماندیشی اعضای شورا با حضور آقای دکتر محسن جوادی و مشاوران معاونت امور فرهنگی تشکیل شد.
در این جلسه علیرغم مخالفت آقایان فتحاهلل فروغی و عبدالعظیم فریدون ،مصوبه زیر به تصویب رسید:
« با رأی اکثریت اعضای شورای برنامهریزی و اجرایی صنف نشر در سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،مقرر شد در کلیه تصمیمگیریهای
این شورا اعم از انتخاب معاون اجرایی ،مدیران کمیتهها ،نمایندگان عضو شورا ،کمیسیونها و کمیتههای مختلف و سایر تصمیمگیریهای کالن مربوط به
نمایشگاه ،بر مبنای کسب اکثریت حداقل چهار رأی از هفت رأی اعضای شورا عمل شود ،مشروط به اینکه در فرآیند رأیگیری حداقل یک نفر از اعضای
منتخب اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران یا اتحادیه شرکتهای تعاونی ناشران ایران (آشنا) موافقت کرده باشند».
پیرو دریافت نامه شماره  279966مورخ  96/10/16معاون امور فرهنگی با موضوع تسریع در آغاز امور شورا و معرفی معاون اجرایی نمایشگاه ،اولین جلسه
شورای برنامهریزی و اجرایی صنفی در تاریخ  96/10/16در محل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران تشکیل شد که مصوباتی را در باب کلیات کار شورا
به همراه داشت؛ لیکن جلسات بعدی با موضوع انتخاب معاون اجرایی ،علیرغم داشتن توافق بر معیارها و شاخصهای مربوط ،به نتیجه نرسید و همانگونه
که پیشبینی میشد ،مصوبه کار را به بنبست کشاند تا در جلسات بعدی با حضور شورای سهنفره (آقایان اشعری ،فیروزان و عموزاده خلیلی) نفرات جدید
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برای تصدی پست معاونت اجرایی از طرف نمایندگان دو حوزه معرفی شوند؛ آقای یحیی دهقانی از طرف اتحادیه و آقای محمدمهدی داودیپور از طرف
آشنا که در خاتمه شورای سهنفره ،آقای یحیی دهقانی را انتخاب و به شورای سیاستگذاری معرفی کرد.
پس از این اقدام که بازهم با مخالفتهایی همراه بود ،بحث و تبادلنظر برای انتخاب مدیران کمیتهها انجام شد .از مهمترین موضوعات مطرحشده ،نحوه
مدیریت کمیتۀ تبلیغات و بازرگانی نمایشگاه بود که نظر اکثریت بر انجام این فرآیند از طریق مزایده حداکثری مبلغ درآمدزایی برای نمایشگاه بود که این
مورد به اطالع معاونت امور فرهنگی رسید و ادامه کار به معاونت سپرده شد .جلسات بعدی شورا که با حضور معاون اجرایی تشکیل میشد ،مصوباتی را برای
امور اجرایی و بهتر برگزار شدن نمایشگاه به همراه داشت .با امید بر آنکه این نوع مشارکت و همکاری در برگزاری نمایشگاه کتاب تهران ،در بستر زمانی
الزم به واسپاری ارتقاء یابد؛ انتظار میرود معاون محترم فرهنگی اجرای برنامههای نمایشگاه سی و دوم را بعد از نمایشگاه فعلی در دستور کار خود قرار دهد.
نمایشگاه کتاب و امیدواری ما به آینده
مهدی فیروزان؛ عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه
نخستین ویژگی مهم این دوره از نمایشگاه کتاب تهران ،به کتابهای عرضهشده برمیگردد .در این دوره به نسبت دورههای قبل ،شمار کتابهای خوب
خیلی بیشتر از دیگر دورهها بود و به نظرم این مسئلۀ قابلتأملی است و
انتظار میرود این روند در سالهای بعد هم ادامه پیدا کند.
من این مسئله را به نظرسنجیهای انجامشده از بازدیدکنندگان نمایشگاه
کتاب در غرفههای نشر هرمس و شهر کتاب عرض میکنم و همچنین
مشاهدات عینیام هم این ادعا را تأیید میکند.
چند عامل در افزایش کتابهای خوب مؤثر واقع شده است؛
نخست اینکه ناشران ،مترجمان و نویسندگان ما با دقت نظر بیشتری
به نشر آثار دست میزنند و دیگر آنکه روال در صدور مجوزهای نشر
کتاب ،در تحقق این مهم مؤثر بوده است .مهمتر اینکه به نظر مخاطبهای کتاب از آثار کممایه یا میانمایه ،دیگر اقبال نمیکنند .چند سالی بود که عمده
مباحث «معنای زندگی» و موضوعهایی ازایندست در اختیار آثار «روانشناسی زرد» بود ،اما در یکی -دو سال اخیر ،میبینیم آثار فلسفی با ارزشهای علمی
و معرفتی قابلاعتنا ،جای آن آثار «روانشناسی زرد» را گرفتند و با اقبال خوب مخاطبها هم همراه شده است.
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ویژگی دوم این دوره از نمایشگاه کتاب تهران ،واگذاری اجرا و برگزاری آن به تشکلهای نشر بود .موضوعی که از وعدههای رئیسجمهوری بود و همواره
بر مشارکت نهادها و تشکلهای فرهنگ و هنر در فعالیتهای اجرایی تأکید داشته است.
باوجو د اختالفهایی که در میان تشکلهای نشر بر سر اجرا و برگزاری نمایشگاه کتاب بود و هر یک انتظار داشتند نقش و سهم بیشتری در این رویداد مهم
کتاب داشته باشد ،درنهایت با تعامل و مدیریت و نظارت مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،فرآیند واگذاری اجرا و برگزاری نمایشگاه کتاب به تشکلها
بهخوبی پیش رفت و میتوان گفت ،در این دوره برگزاری نمایشگاه کتاب تقریب ًا به تشکلهای نشر واگذار شد .کارگزاران فرهنگی دولت در سیویکمین دوره
نمایشگاه کتاب تهران ،از اجرا فاصله گرفتند و به مسئولیت نظارت بر ُحسن انجام کارها کفایت کردند .فرصت دیگری رقم خورد تا توانمندیهای اصناف و
تشکلهای نشر کتاب در ایران ،در برگزاری نمایشگاه کتاب بهطورجدی محک زده شود.
مسئله مهم دیگر این دوره از نمایشگاه ،اقبال گسترده مردم از این جشن بزرگ فرهنگی بود .خاصه اینکه با انتقال مکان نمایشگاه کتاب به مصالی بزرگ
تهران ،رفتوآمد به نمایشگاه برای خیلیها آسانتر شده بود؛ جشن کتاب درعینحال که فرصتی برای عرضه کتاب و مراودات فرهنگی و تعامل اصحاب
نشر و مخاطبها با نویسندگان است ،بدل به فرصتی برای جشن عمومیشده است و انتظار میرود این وجه مهم نمایشگاه کتاب تهران ،تقویت شود و
استمرار پیدا کند و شادی و کتاب بیشازپیش با هم گره بخورند.
همچنین در این سالها بحثهای متعددی همواره درباره ماهیت این رویداد درگرفته است که آیا این جشن دهروزه «نمایشگاه» یا «فروشگاه» کتاب است؟!
یا کسانی همواره گفتند و میگویند باید این رویداد مهم کتابی در ایران به سمت تعاملهای گستردهتر با صاحبان صنعت نشر کتاب در جهان حرکت کند؛
اما من میخواهم به دوستان متذکر شوم هر تصمیم و اقدامی هم در تقویت وجوه «نمایشگاهی» و «تعامل با صنعت نشر جهان» صورت بگیرد ،این وجه
شادی و مسرتبخش بودن نمایشگاه کتاب تهران نباید رو به کاستی بگذارد؛ در فضا و شرایطی که کمبود فضاهای عمومی برای شادی در جامعه ما به هزار
و یک دلیل رو به کاستی و ضعف نهاده است.
رویداد دیگر ،حضور متعدد چهرههای مهم از ادبیات جهان در ایران بود ازجمله «اورهان پاموک» نویسنده ترک ( برنده جایزه نوبل) است که به دعوت گروه
انتشارات ققنوس به ایران آمد و کاش قدری سعهصدر و مدارا بود و برنامه دیدار عمومی این نویسنده لغو نمیشد ،بههرحال میهمانمان بود.
سوای این رویداد ،چند نویسنده از کشورهای مختلف اروپایی در نمایشگاه کتاب تهران حاضر شدند و میتوان گفت نسبت به قبل از حضور ناشران اروپایی
در نمایشگاه کتاب تهران چشمگیرتر بود .همچنین استقبال ناشران خارجی هم خوب بود و از طرف دیگر بعد از مدتها ،کتاب «طریق بسمل» اثر محمود
دولتآبادی با شمارگان قابلتوجه سی هزار نسخه عرضه شد .به همۀ اینها اضافه کنید به همت فیدیبو نخستین دستگاه کتابخوان پارسی در ایران عرضه
شد .همه این رویدادها در کنار استقبال گسترده مردم ،آدم را به آینده کتاب ،فرهنگ و مهمتر از همهچیز آینده ایران امیدوار میکند.
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اخالق حسنه
حسيني نيك ،مدیر انتشارات مجد
دیروز در مسیر بازگشت به غرفه در خیابان شلوغ جنوب شبستان و در میان جمعیت
زیاد بازدیدکننده ،وزیر ارشاد را دیدم .ابتدا از بس تنها بود نشناختم ،ولی خودش بود
بدون محافظ ،بدون خدموحشم ،بدون معاون و دستیار ،مردم هم نمیشناختندش!
او هم سربهزیر داشت ،هنوز تحلیلی از موقعیت نداشتم که ناگاه به هم رسیدیم.
سالمی و علیکی! فرمود کجا چنین شتابان؟
گفتم کاری و قراری .جدا شدیم ،اما ذهنم هنوز درگیر بود تا برسم غرفه ،خیلی
فکر کردم.
اول آنكه اين صحنه را سالها بود نديده بودم .مسئولي در حد وزير ،تنها!
حقيقت آن است كه وزير هم بخواهد ،دوروبریها نمیگذارند .از شما چه پنهان ،نانشان در آن دوروبر است!
دوم آنكه وزير! در ميان مردم توقع شناخته شدن نداشت ،توقع احترام ويژه نداشت ،او هم مانند آحاد مردم راه باز بود ،میرفت بسته بود ،صبر میکرد .باآنکه وزير ارشاد
است ،تيتر اول نيست ،دائم در صفحه تلویزیون نيست.
اگر مردم او را نمیشناسند ،خوب ،حق دارند ،او را ندیدهاند اص ً
ال .مگر براي مردم بايد مهم باشد كه چه كسي وزير است؟!
وزير هم مانند بقيه مردم وظیفهاش را خوب انجام دهد ،اين میشود جامعه ایدئال.
سوم آنكه غير از قدرت ،شهرت هم آفتي است! اگر وزير بهاندازه يك هنرپیشه شهرت داشت ،طبق عادت اين جماعت بايد خيابان بسته میشد تا امضا بگيرند يا عكس سلفي!
خرید کتاب
مهرزاد دانش ،دبیر کارگروه خرید کتاب
همکارانم در گروه انتخاب و خرید کتاب نمایشگاه؛ در این چند روز به غرفههای ناشران خصوصی مراجعه میکنند و طبق سهم سقف خرید هر غرفه،
کتابهایی را با شمارگانی محدود برای خرید انتخاب میکنند .سپس به محل دفتر برمیگردند و کار محاسبه قیمت و تعداد و غیره را انجام میدهند .از غرفههای
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تا  40متر تا سقف  70درصد مبلغ اجارهبهایشان کتاب میخریم؛ از غرفههای  40تا  80متر تا سقف  50درصد؛ و از غرفههای باالی  80متر تا سقف  30درصد.
بعدازاین ،کار ثبت و سپس پردازش دادهها در نرمافزار خرید کتاب وزارتخانه انجام خواهد گرفت و سر آخر ،حوالههای خرید تولید خواهند شد .فهرست
خریدها در سایت معاونت امور فرهنگی و نیز اداره کل دفتر امور چاپ و نشر درج خواهد شد تا ناشران (و بقیه مخاطبان و صاحبنظران) از آن اطالع یابند.
ناشران بعدازآن میتوانند طبق فهرست اعالمشده ،کتابها را به انبار تحویل دهند و در ازای تحویل مدارک و رسید انبار به بخش مالی معاونت فرهنگی ،در
نوبت دریافت چکشان قرار گیرند.
کتابها را بعد از استقرار و ثبت در انبار ،طبق زمانبندیای مشخص ،در اختیار همکارانمان در شبکه ترویج کتابخوانی ایران قرار میدهیم تا مطابق
طرحهای مربوط به پایتخت کتاب و شهرها و روستاهای دوستدار کتاب ،به مناطق یادشده ارسال شود.
به غرفه شما هم اگر در فهرست در اختیار ما باشید ،خواهیم آمد .به برخی کاستیها آگاهیم .بضاعتمان نیز محدودیتهای فراوان دارد؛ اما بازهم از شنیدن
و یادآوری کاستیهایی که خود ممکن است متوجهشان نشده باشیم ،استقبال میکنیم و پیشنهادهایتان برای بهبود روال کار ،خرسندمان میکند.
کار همکارانم سنگین است؛ اما لذت حاصل از تصور لبخند کودکی در نقطهای دوردست از سرزمینمان که با در دست گرفتن کتابی از این مجموعه بر
چهرهاش مینشیند ،بر این خستگی چیره میشود .منتظرمان باشید .منتظرتان هستیم.
چرا مصال نباید میزبان نمایشگاه کتاب باشد؟ /مصائب اسبابکشی موقت
رضا امیرخانی؛ نویسنده و عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
چند سالی است عضو حقیقی شورای سیاستگذاری کتابم .با نظر دکتر صالحی که پیشتر معاونت فرهنگی ارشاد بود و امروز وزیر ارشاد ،عضو این شورا
شدم .هنگام پذیرش نیز به ایشان گفتم که اگر بنا باشد در یک دولت و با یک مسئول کار کنم ،حتم ًا با ایشان کار خواهم کرد .طی جلسات متعدد شورا چند
پیمان کار شورایی ،ازنظر اکثریت دفاع کردهام و از
باری پیش آمد که نظری مخالف نظر اکثریت و بهتبع آن نظر مصوب داشتم ،اما بر مبنای اخالق عمومی و ِ
آنسو همواره نظر سخنگوی محترم منصوب شورا را تائید کردهام .حاال نیز مصرم که ابتدای این الحاقیه تأکید کنم که در هیچکدام از آرای شورا ،هیچ نکتة
خالف کار گروهی  -اعم از تطمیع یا تهدید یا بیتوجهی -ندیدهام و شخص دکتر سیدعباس صالحی را بهشدت اهل تعامل و مشورت میدانم .شورا برای او هرگز
همخانوادة تشریفات نبوده است .مباد که این نوشته لکی بیندازد به این خاصة پسندیدة ایشان که در این روزگار کبریت احمری است.
نگارش این الحاقیة شخصی ،برای من تمرینی است اجتماعی جهت زیستن اخالقی در دنیای مدرن .من مخالفم با بازگشت نمایشگاه کتاب به مصالی تهران.
رأی دادهام و در اقلیت بودهام و شاید تنها رأی مخالف بوده باشم ،اما رأی مخالفم بینتیجه بوده است.
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 .۱با بازگشت به مصال مخالفم .بازگشت به مصال یعنی جاهلیت پس از بعثت.
گمان میکنم در جلسة مورخة هفتم بهمن  ،۹۴همین شورای سیاستگذاری و
تقریب ًا با قریب بهاتفاق همین ترکیب ،رأی دادند به خروج از مصال و رفتن به شهر
آفتاب .امثال من در سالهای پیش از دولت فعلی نیز منتقد حضور در مصال بودیم.
 .۲بگذریم که در همان جلسه ،همة اعضا رأی موافق دادند به خروج از مصال و
رفتن به شهر آفتاب .تنها رأی مخالف من بودم! قطع ًا موافق خروج از مصال بودم،
اما به دالیلی با رفتن به شهر آفتاب موافق نبودم.
 .۳شهر آفتاب به تعبیر دقیق آقای دکتر سیدمحمد بهشتی ،نکرهای بود که فقط
با ادات «نمایشگاه کتاب» معرفه میشد .با هیچ نمایشگاه دیگری نمیتوانستیم
بیابانهای اطراف بهشتزهرا را بهعنوان نمایشگاه شهری جا بیاندازیم اال نمایشگاه کتاب.
 .۴زمینهای کمارزش منطقة شهر آفتاب ،رشد قیمتی پیدا کردند و همین فرصتی شد تا بانک شهر ،مشتری درونسازمانی این نمایشگاه (زمین و تأسیسات و
غرفهها و سالنها) شود .در این رشد قیمت و در این حق رشد یا به تعبیر قدیمیتر حق کسب و پیشه و سرقفلی و به تعبیر نوتر حق برند ،نویسندگان و ناشران و شاید
ارشاد سهم داشتند .حاال صحبت از چند میلیارد اجارة ساالنة نمایشگاه نبود که حذفش برگ برندة قرارداد و تخفیف مقبولی بود؛ صحبت از چند صد برابر آن رقم
بود؛ یعنی مرتبة عدد موردادعا چیزی حدود هزار میلیارد تومان بود( .اجارة دهروزة نمایشگاه احتما ًال در اندازة حدود ده میلیارد تومان است ،اما رشد قیمت مجموعة
شهر آفتاب بیش از هزار و پانصد میلیارد تومان بود ).این حق در قانون وقتی ایجاد میشود که تغییری -اعم از نقلوانتقال یا تغییر مستأجر -...صورت پذیرد .همین
حقخواهی تا امروز مانع این نقلوانتقال بوده است .رها کردن شهر آفتاب شاید موجب چنین خسرانی نیز باشد( .این دلیل دو ِم رأی منفی من به شهر آفتاب بود).
و حاال حتی اگر نمایشگاه از شهر آفتاب خارج شود ،وظیفة چشمان تیزبین رسانه است که مراقب این نقلوانتقال اسمی باشند .آن رقم هزار و پانصد میلیارد تومان
ارزشافزوده فقط ناز شست مدیران شهرداری نیست .هر نویسنده و هر ناشری میتواند در آن سهم داشته باشد.
 .۵همچنان و همواره ،نگران محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی در خیابان سئول هستم .همچنان نظر اول من بازگشت به سئول است .از بین رفتن زمین
اوقافی اما بسیار باارزش سئول ،جزو مصادیق وحدت ملی است .چون هم ه -اعم از رسانه و نیروهای نظامی و سازمانهای دولتی و حکومتی -میتوانند از آن زمین
سهم ببرند .اگر همین هزینة شهر آفتاب یا بخشی از آن ب ه بهسازی معابر و امور حملونقل همگانی در اطراف محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی صرف میشد،
او ًال نمایشگاه کتاب در یک فضای مصفا که همچنان باالترین متراژ فضای مسقف را در بین گزینهها دارد ،برگزار میشد و در ثانی در باقی سال مردم از خدمات
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بهسازی ترافیک حول نمایشگاه سئول سود میبردند؛ مث ً
ال تکمیل خط هفت مترو میتوانست در طول سال نیز بسیار کمکحال مردم شهر باشد ،نه مثل ایستگاه
شهر آفتاب که فقط ده روز از سال کار میکند .این نیز دلیل اول من بود برای رأی منفی به شهر آفتاب.
 .۶آن رأی منفی سال  ۹۴هرگز همگانی نشد؛ چراکه نظری بود در مقابل سایر نظرات و عمدة خطرش -حاال که معما حل شده است -برمیگشت به مث ً
ال چکه
استقبال کمتر مخاطبان...
کردن آب از سقف و بویناک بودن سالنها یا
ِ
 .۷من میتوانم در مقابل کسانی که به من اعتماد دارند ،چکه کردن آب از سقف را خاکمالی کنم و یادشان بیندازم که سالن اجالس سرانمان نیز وضعیتی بهتر
نداشته است ...اما اگر در مصال قطرهای خون از بینی کسی بیرون بیاید ،هرگز نمیتوانم پاسخگو باشم .بین این دو وضعیت تفاوت هست.
 .۸مسئل ه اصلی مصال ،امنیت بازدیدکنندهمان است .اگر یک ترقه وسط مصال بترکد ،خروج از شبستان ،قطعاً اتفاقی مرگبار است .در همین بهشتزهرا قطعهای
داریم به نام سوختهگان ارک .بسیاری از سوختهگان ارک در ازدحام خروج از مسجد از دنیا رفتند نه بر اثر سوختگی.
زیرشاخهای هست در جامعهشناسی که کارش تحلیل عددی رفتار انبوههها در وضعیت اضطراری اســت .این زیرشاخه بعدتر طراحی میکند راههای خروج از
فضاهای عمومی را .در بسیاری از کشورهای دنیا هر فضای عمومی باید چنین پیوست امنیتی را داشته باشد و در همة فضاهای عمومی دپارتمان پلیس شهری پالکی
نصب میکند که ظرفیت دقیق نفرات داخل را مشخص میکند .در ایاالتمتحده حتی مساجد نیز از این امر مستثنا نیستند .به خاطر دارم که امام جماعت مسجدی
در نیویورک میگفت وقتی دستة پاکستانیها روز عاشورا برای سنت سالم هیئتها وارد مسجدشدند ،پلیس نیویورک وارد شد و اعالم کرد از ظرفیت باالتر رفتهاید
و عدهای باید از شبستان خارج شوند.
شبستان مصال چند نفر است؟ کدام مرجع شهری یا حکومتی پاسخگوســت؟ اگر چنین عددی وجود دارد ،حجم جمعیت چگونه
سؤال! این عد ِد ظرفیت در
ِ
اندازهگیری میشود؟
این دو سؤال بدون پاسخ است .رأی من ،مخالف بازگشت به مصالست.
و اگر نظر همچنان بر بازگشت به مصالست ،پیشنهاد میکنم حتماً احتمال عقالیی بدهند و نه قطعه که قطعاتی در بهشتزهرا با عنوان کشتگان کتاب در نظر بگیرند!
 .۹در شورا دست باال نمایندة خودم هستم؛ اما مطلعم که درصد باالیی از ناشران ،هوادار بازگشت به مصال و به عبارت ادق و اصح ،بازگشت به شهر هستند .یکی
از دالیل عمدهشان فروش پایینشان در دو سال شهر آفتاب است .فقط یک سؤال! کدام کسبوکار در بهار  ۹۶نسبت به سالهای قبل رشد نشان داده است؟ آیا
اطمینان داریم که این کاهش سود فقط به مکان برمیگردد؟
 .۱۰مصالی تهران هرسال در ماه مبارک رمضان میزبان نمایشگاه قرآن است .با این حساب ،دست باال نمایشگاه کتاب تهران فقط همین امسال میتواند
میهمان مصال باشد! این اسبابکشی یکساله را کدام مستأجر تحمل میکند؟
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 .۱۱تاریخ برپایی نمایشگاه کتاب سال  ۹۸مصادف میشود با ماه مبارک رمضان .فرصتی داریم تا مثل بسیاری از کشورهای اسالمی ،شهر شبانه و جشن شبانه
داشته باشیم در ماه مبارک .فضای شهر آفتاب برای زندگی شبانه به هیچ رو مناسب نیست .از همین حاال تالش کنیم نمایشگاه را برگردانیم به سئول یا دستکم
باغ کتاب ،تا دو سال بعد بتوانیم در ساعات شب ،نمایشگاه فعالی داشته باشیم.

صربستان چگونه فرهنگ خود را به افکار عمومی تهران معرفی کرد؟

منبع :شبکه ب  92به نقل از تانیوگ ـ 2018/05/04
ترجمه و تهیه :محمدرضا متقی (سفارت ج.ا.ا در بلگراد)
صربستان ،با توجه به واکنش میزبانان ،توانسته است به نحوی عالی فرهنگ خود را در تهران معرفی کند و دو کشور در مورد چهارچوبهای جدید همکاریهای
فرهنگی توافق کردند .سید عباس صالحی وزیر فرهنگ ایران بهخصوص بر وجود عالقهمندی بهمنظور ترجمه آثار نویسندگان ایرانی به زبان صربی و بالعکس تأکید کرد.
او در مصاحبهای اختصاصی با تانیوگ گفت« :خوشحالم از اینکه آثار نویسندگان ایرانی به زبان صربی و بالعکس ترجمه خواهد شد .ما در مورد نمایش مجموعه آثار
موزه فرش تهران در بلگراد توافق کردیم و بسیار از این بابت مفتخرم».
این نظر وزیر ،مبتنی بر حضور بسیار چشمگیر صربستان بهعنوان میهمان ویژه نمایشگاه بینالمللی کتاب بلگراد است که روز  11می  2018به کار خود پایان میدهد.
والدان ووکوسالولیویچ وزیر فرهنگ و اطالعرسانی صربستان ،معتقد است این افتخاری است که بایستی آن را با نحوه معرفی فرهنگ صربستان و نیز اتخاذ قدمهای
بعدی در راستای تداوم همکاریهای خوب دوستانه دو کشور بهخوبی توجیه کنیم.
ووکوساولیویچ طی اقامت خود در تهران با شهردار تهران دیدار و با وی در مورد امضای یادداشت تفاهم همکاریهای دو شهر بلگراد و تهران توافق نمود.
او گفت« :در مورد ایده نصب بنای یادبود یکی از شخصیتهای برجسته صربستان در ایران و بالعکس گفتگو کردیم و در مورد تولید مشترک فیلم تبادلنظر نمودیم».
شهردار تهران در گفتگو با تانیوگ توضیح داد که طرفین در مورد برگزاری «هفته صربستان در ایران» و برنامه مشابه معرفی فرهنگ ایران در بلگراد توافق نمودند.
شهردار تهران گفت« :در چهارچوب همکاریهای فرهنگی ،مبادله صنایعدستی ،فرش و سایر آثار باستانی صورت خواهد گرفت .بر این باورم که سینمای دو کشور
ایران و صربستان قادرند فیلم سینمایی مشترک تولید کنند».
گوران پتروویچ نویسنده و آکادمیسین که غرفه صربستان را افتتاح کرد ،یادآور شد که برای هر نویسنده ،مهمترین آزمون آن است که آیا ادبیاتی که به آن تعلق دارد،
قادر است در محیط زبانی و فرهنگی دیگری و در دست خوانندگانی که دارای تجارب زندگی متفاوتی هستند ،به زندگی خویش ادامه دهد.
او گفت« :این آخرین پله در مسیر تبادالت دو زبان و دو فرهنگ بوده و درواقع امر بیانگر امری بسیار ساده ،یعنی مبادله احساسات بشری است».
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به گفته وی ،نمایشگاه کتابی که در آن صربستان میهمان ویژه است ،هم محلی
تشریفاتی و هم محلی نمایشگاهی است« .از این خوشحالم که غرفه صربستان زیبا
بوده و امیدوارم در این کشور بتوانیم حداقل یک خواننده جدید آثار ادبی صربستان
را بیاییم».
غرفه صربستان در نمایشگاه کتاب تهران 150 ،مترمربع مساحت داشته و در آن
ازجمله آثار ادیان بزرگ صربستان از قبیل میلوش تمرنیلسکی ،مشا سلیموویچ ،دانیلو
کیش ،دوسینی اوبرادوویچ و ووک استفانوویچ کاراجیج به نمایشگاه گذاشته شده است.
کتابخانه دانشگاه بلگراد (کتابخانه سوترزار مارکوویچ) سازمان دهندۀ برنامه
معرفی صربستان در نمایشگاه کتاب تهران است.
آلکساندار یرکوف مدیر کتابخانه گفت ،هدف وجودی نهادهای فرهنگ ،تنها صرف وجود آنها نیست؛ بلکه آنها بایستی این پیام را انتقال دهند که صربستان وجود
داشته و طول عمر آن به طول وجود فرهنگ آن است؛ فرهنگی که قادر باشد ما را دور هم جمع کرده و بقای ما را معنادار نماید «تالش کردیم و در شرایط سخت بهترین
چیزهایی که در اختیار داشتیم به تهران آوردیم .نویسندگان عالی ما به تهران سفر کرده و بازدیدکنندگان فرصت خواهند یافت تا با کتابهای باارزشی از مجموعه فرهنگ
صربستان آشنا شوند .وارد کشوری شدیم که مایل است ما را بشناسد و به همین دلیل اینجا تاریخ و فرهنگ خود را از دوران ساوای مقدس تا به امروز معرفی خواهیم کرد».
وی تأکید کرد صربستان بهعنوان میهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران ،روح مدرنیسم را با خود آورده است« .در ایران  80میلیون نفر افرادی زندگی میکنند که قاطعانه
خودباوری داشته و دوست دارم که آنها بدانند صربستان چه نوع کشوری است و کشور ما دارای چه ادبیات بزرگی است».
سازماندهی و اجرای فنی غرفه ملی صربستان در تهران ،به انجمن صنایع خالقانه اتاق بازرگانی صربستان واگذار شده بود.
میرکوپرلیا دبیر این انجمن میگوید « :اتاق بازرگانی با احتساب نمایشگاه تهران ،تاکنون  48غرفه ملی صربستان در نمایشگاههای مختلف کتاب در سراسر جهان
را برپا کرده است».
او گفت« :این بار با شرایط بسیار ویژهای برای این واقعه مهم روبرو بودیم ،زیرا در کشور و فرهنگی حضور داریم که از صربستان دور است .کتاب تنها یک فرآورده
فرهنگی نیست ،بلکه یک کاال نیز محسوب میشود؛ بنابراین بسیار مهم است که در کشوری که دارای  80میلیون نفر جمعیت و ملت بسیار تحصیلکرده و باسوادی
است ،خود را بهخوبی معرفی کنیم .این معرفی و ورود به بازار ایران ،هدف اصلی اتاق بازرگانی صربستان بوده است».
نمایشگاه کتاب تهران ،مهمترین واقعه فرهنگی در ایران است و بهطور متوسط هرساله حدود  2500ناشر داخلی و  600ناشر خارجی در آن شرکت میکنند.
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گفتار یازدهم

گزیده مصاحبهها
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گزیده مصاحبهها و نشستهای خبری

نشست خبری سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
نمایشگاه کتاب تهران هویت فرهنگی ایران است

نشست خبری سیویکمین نمایشگاه کتاب تهران با حضور محسن جوادی؛ رئیس سیویکمین نمایشگاه کتاب تهران ،همایون امیرزاده؛ سخنگوی
نمایشگاه ،امیرمسعود شهرامنیا؛ قائممقام نمایشگاه کتاب تهران ،یحیی دهقانی؛ معاون اجرایی نمایشگاه و حسین صفری؛ مدیر کمیته اجرایی روز یکشنبه
( 9اردیبهشتماه) در تاالر زندهیاد علی عاشوری در موسسه نمایشگاه فرهنگی ایران برگزار شد.
جوادی با اشاره به جایگاه نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بهعنوان بزرگترین رویداد فرهنگی کشور گفت :نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران عالوه بر
مهیاکردن فضایی برای فروش کتاب ،زمینه آشنایی جوانان با
نویسندگان و فعاالن حوزه کتاب را ایجاد میکند .کمیتههای
علمی و فرهنگی ،اطالعرسانی و امور بینالملل ،بهطور مستقیم
فعالیتهای فرهنگی نمایشگاه کتاب را برنامهریزی کردهاند.
وی ادامه داد :طی ماههای گذشته بر اساس ضوابط و آییننامههای
باالدستی و سیاستهایی که آقای دکتر صالحی در زمان معاونت
خود و در حال حاضر در منصب وزارت ارشاد داشتند ،بخشی
از فعالیتهای نمایشــگاه به صنف واگذار شد تا تشکلها و
اتحادیهها ادامهدهنده مسیر باشند.
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این سیاست را در آینده نیز تقویت خواهیم کرد و واگذاریهای بیشتری
را شاهد خواهیم بود .ما نیز در کنار این واگذاری ،نقش نظارتی و حمایتی
را عهدهدار میشویم.
جوادی با اشاره به سیاستهای معاونت امور فرهنگی برای اهالی قلم،
عنوان کرد :با توجه به سیاستهای معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی در واسپاری امور به صنف ،از همه نویسندگان و اهالی نشر
دعوت میکنیم تا مشارکت بیشتری داشته باشند؛ زیرا نقش اصلی وزارتخانه
به سمت حمایت از اهالی نشر حرکت میکند.
وی با اشاره به همزمانی سیویکمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب
تهران با  40سالگی انقالب اســامی ،بیان کرد :در آستانه چهلسالگی
انقالب اسالمی قرار داریم .نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران  9سال بعد
از پیروزی انقالب اسالمی برگزار شد و بزرگترین رویداد فرهنگی کشور
بهمثابه هویت فرهنگی کشور محسوب میشود.
رئیس سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با اشاره به جابهجایی
مکان نمایشگاه افزود :علیرغم نگرانیها برای جابجایی نمایشگاه کتاب
تهران و انتقال آن از شهر آفتاب به مصال ،همکاریهای دوستان ما در مصال
و موسسه نمایشگاهها ،ناشران و صنوف مرتبط موجب شد تا این جابجایی
بهسهولت انجام شود.
جوادی درباره تقویت جنبه نمایشگاهی نمایشگاه کتاب تهران گفت :تالش
شده تا عالوه بر جنبه فروشگاهی نمایشــگاه کتاب ،فضای مناسبی برای
دیدوبازدید اهالی نشر فراهم شــود تا بعد از پایان این رویداد بتوانیم درباره
افزایش فروش و جذابیتها و افزایش مخاطب صحبت کنیم.
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مسقف شدن  75درصد از فضای نمایشگاه کتاب
امیرمسعود شهرامنیا؛ قائممقام نمایشگاه کتاب تهران نیز در این نشست با
اشاره به زمان برگزاری سیویکمین نمایشگاه کتاب تهران گفت :نمایشگاه
کتاب تهران از تاریخ  ۱۲تا  ۲۲اردیبهشت همهروزه از ساعت  ۱۰الی  ۲۰در
مصال بزرگ امام خمینی (ره) پذیرای بازدیدکنندگان است.
وی با اشاره به شعار امسال نمایشگاه کتاب «نه به کتاب نخواندن» ،هدف
از انتخاب این عبارت را ایجاد فضایی برای تقویت کتابخوانی عنوان و با
اشاره به نامگذاری سال  ۹۷به حمایت از کاالی ایرانی از سوی مقام معظم
رهبری تأکید کرد :طبیعت ًا کتاب ،آنهم کتابهای داخلی ،باید بیشازپیش
موردحمایت قرار گیرد.
وی یکی از اولویتهای نمایشگاه کتاب را ادامه دادن مسیری که از چهار
سال قبل در واگذاری امور این رویداد به بخش خصوصی آغاز شده است،
عنوان کرد و گفت :یکی دیگر از اولویتهای نمایشگاه امسال ،موضوع تقویت
دیپلماسی فرهنگی و ایجاد فضای گفتگو با جهان از دریچه کتاب بوده است.
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در همین راستا کشور صربستان بهعنوان میهمان ویژه این دوره و شهر تونس
بهعنوان شهر میهمان ویژه این دوره انتخاب شدند.
قائممقام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با بیان اینکه تالش کردیم از
تقویت جنبه نمایشگاهی این رویداد غافل نشویم ،اظهار داشت ۲۰ :درصد
گردش مالی بازار کتاب ،در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران محقق میشود
و لذا نمیتوان این موضوع را ازنظر دور داشت و حذف این میزان گردش مالی
ممکن است لطمات جبرانناپذیری به صنعت نشر وارد کند .لذا در کاهش
جنبههای فروشگاهی نمایشگاه کتاب باید بسیار بااحتیاط عمل کرد.
به گفته این مقام مسئول در نمایشگاه کتاب ،دوره سیویکم این رویداد در
فضایی بالغبر یکصد و سی هزار مترمربع در مصال برپا شده و امسال اولین
باری است که  ۷۵درصد فضاهای اصلی نمایشگاه کتاب به زیر سقف رفته
است .هرچند هنوز با شرایط ایدهآل و مطلوب فاصله داریم.
شهرامنیا تأکید کرد :عالوه بر بخش ناشران عمومی که در تمام سالهای
گذشته در سالنهای مسقف برگزار شده است ،بخش ناشران آموزشی و بخش
ناشران خارجی و بینالملل و نیز قسمتهای زیادی از بخش ناشران کودک
و نوجوان در سالنهای مسقف برپا شده است؛ اما متأسفانه بخش ناشران
دانشگاهی و ناشران دیجیتال بهطور کامل خارج از فضاهای مسقف برپا شدهاند.
وی از قطعی شدن حضور  ۵۳کشور در سیویکمین نمایشگاه کتاب تهران
خبر داد و درعینحال از احتمال افزایش این تعداد سخن گفت و یادآور شد:
برخی از کشورها در بخش فروش و بعضی از کشورها در بخش بازار جهانی
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران فعالیت میکنند.
وی فعالیت بخش بازار جهانی نمایشگاه کتاب تهران را در این دوره پررنگتر

از دورههای قبل پیشبینی کرد و تصریح کرد :در بخش سراهای اهلقلم
نیز مجموع ًا  ۶۰برنامه و نشست تخصصی برگزار خواهد شد .ضمن اینکه در
سالن کتاب نما در نمایشگاه امسال هرروز یک گالری برای نمایش آثار حدود
 ۴۰هنرمند برجسته کشورمان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
برپا خواهد شد .همچنین سالن کارنامه نشر در سیویکمین دوره نمایشگاه
کتاب تهران برپا خواهد بود.
واسپاری  7کمیته به تشکلهای نشر
در ادامۀ این نشست ،یحیی دهقانی معاون اجرایی سیویکمین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران در سخنانی با بیان اینکه این نمایشگاه از چهار سال قبل
با مشارکت صنف نشر برپا میشود ،گفت :متأسفانه در  ۸سال در دولتهای
نهم و دهم ،صنف نشر از جریان نمایشگاه کتاب کام ً
ال به دور بود و میشود
گفت که از اینرویداد اخراج شده بود.
وی با اشاره به برگزاری دو دوره قبلی نمایشگاه کتاب تهران در شهر آفتاب
اظهار داشت :رفتن ما به این مجموعه به خواست خودمان بود و بازگشتمان
به مصال هم ،همینطور .این اتفاق به خاطر مشکالتی بود که در شهر آفتاب
با آن روبرو شدیم ،بهطوریکه شرایط را برای بازگشت به مصال مهیا کرد.
معاون اجرایی نمایشگاه با اشاره به فعالیت 14کمیته و بخش که برگزاری
نمایشگاه کتاب به همت آنها محقق شده است ،افزود :از این تعداد  ۷کمیته
در اختیار تشکلهای نشر است که شامل کمیته ناشران داخلی ،کمیته ناشران
خارجی ،کمیته تبلیغات ،کمیته پشتیبانی ،کمیته اجرایی ،کمیته اطالعرسانی
و کمیته فعالیتهای فرهنگی است.
دهقانی واگذاری بخش تبلیغات نمایشگاه کتاب را به کمیتهای که مدیریت
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آن با تشکلهای نشر است ،اقدامی مهم توصیف و ابراز امیدواری کرد این کمیته
بتواند با فعالیتهایی که انجام میدهد ،از بعد مالی کمکهای قابلتوجهی
به صنف نشر بکند.
وی ادامه داد :از وزارت ارشاد انتظار داریم در سالهای آینده بهتدریج سایر
بخشهای نمایشگاه به صنف نشر واگذار کنند ،کما اینکه خوشبختانه ما این
اراده را در بزرگان در وزارت ارشاد دیدهایم.
معاون اجرایی نمایشگاه کتاب گفت :در حال حاضر کلیه غرفههای نمایشگاه
کتاب به ناشران واگذار شده و آنها در حال غرفه سازی هستند .امسال دو
هزار و  ۵۰۰ناشر در نمایشگاه ثبتنام کردهاند که از این تعداد درنهایت دو هزار
و  ۵۰ناشر در بخش داخلی و  ۱۳۲ناشر در بخش خارجی ،جانمایی شدهاند.
دهقانی با اشاره به متراژ تعلقگرفته به هر یک از تشکلهای نشر گفت :بخش
ناشران آموزشی نمایشگاه امسال شامل  ۱۱۳ناشر در طبقه همکف غربی به
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عرضه  ۱۵هزار و  ۵۳۳عنوان کتاب ،بخش ناشران دانشگاهی شامل  ۵۰۱ناشر
در زیر چادرها در بخش شرقی نمایشگاه به عرضه  ۶۴هزار و  ۴۴۴عنوان کتاب،
بخش کودک و نوجوان شامل  ۲۸۸ناشر در سه بخش رواق شرقی (زیر سقف) و
دو چادر یکی در صحن مصال (دو هزار مترمربع) و یک بخش بالکن رواق شرقی
به عرضه  ۳۳هزار عنوان کتاب ،بخش ناشران عمومی شامل هزار و  ۱۴۷ناشر
در شبستان به عرضه  ۸۶هزار عنوان کتاب و بخش ناشران خارجی شامل ۸۶
هزار ناشر عربزبان و  ۴۶ناشر التین در فضای مسقف زیرزمین رواق شرقی
به عرضه  ۱۵۷هزار و  ۵۰۰عنوان کتاب ،میپردازند.
دهقانی با اشاره به اینکه مطابق آئیننامه اجرایی نمایشگاه کتاب ،آثار منتشرشده
از سال  ۱۳۹۳تاکنون اجازه عرضه در نمایشگاه سیویکم را دارند ،تأکید کرد:
با موافقت شورای سیاستگذاری ،کتابهای چاپ شده در سالهای  ۹۲و ۹۱
هم اجازه عرضه در نمایشگاه امسال را یافتند و درمجموع در نمایشگاه امسال
حدود  ۵۱۵هزار عنوان کتاب در همه بخشها عرضه میشود.
صدور  2میلیارد و  500میلیون تومان بنکارت برای
اهالی قلم
همایون امیرزاده؛ سخنگوی نمایشگاه کتاب تهران نیز در این نشست با
اشاره به نقش حمایتی و نظارتی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی گفت :در بحث سامانه حمایتی و نظارتی بر اساس آئیننامهها عمل
میکنیم .در بخش حمایتی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از
دو سال گذشته برای تقویت زیرساخت و اصالح تخصیص یارانههای حمایتی
اقداماتی را انجام داده است بنابراین این سیاستهای در طول برگزاری نمایشگاه
نیز از یارانههای برای حمایت از ناشران و بازدیدکنندگان استفاده میکنیم.
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وی عنوان کرد :بر اساس مصوبه هیئتوزیران در برنامه چهارم توسعه حداقل
 5میلیون دانشجو جمعیت هدف یارانههای دولتی هستند .اگر قرار باشد برای
هریک از این دانشجویان  50هزارتومان یارانه تخصیص پیدا کند ،درمجموع
 250میلیارد تومان هزینه در پی دارد؛ مبلغی که دو برابر بودجه معاونت فرهنگی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اســت .تخصیص  8میلیارد تومان یارانه به
دانشجویان برای خرید کتاب از نمایشگاه فاصله قابلتوجهی را در مقایسه با
مبلغ  250میلیارد تومان نشان میدهد.
امیرزاده افزود :مبلغ تخصیص داده شده ،درواقع  2درصد از جمعیت دانشجویی
را پوشش میدهند؛ بنابراین باید به سمت سیاستهای تأثیرگذارتر در بخش
یارانه حرکت کنیم .دانشجویان مناطق کمبرخوردار با توجه به میزان یارانههای
تخصیص داده شده ترجیح میدهند کتابهای خود را از نمایشگاههای استانی
تهیه کنند .بخش دیگری از یارانههــا نیز به طرحهای حمایتی معاونت امور
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تعلق میگیرد.
سخنگوی سیویکمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران درباره ثبتنام
دانشجویان برای دریافت بنکارتهای خرید کتاب گفت 152 :هزار و  414نفر
از دانشجویان متقاضی برای دریافت بنکارت خرید کتاب ثبتنام کردهاند .برای
نخستین بار در این دوره از نمایشگاه ،متقاضیان دریافت بنکارت خرید کتاب از
دو روش شامل ثبتنام از طریق سایت و شارژ کارت ملی هوشمند اقدام کردند
و این کارت بهمثابه پول کیف الکترونیکی دانشجویان است.
امیرزاده با اشاره به کارت اهلقلم نیز از ثبتنام ده هزار از اهالی قلم خبر داد.
حمایت مالی از اهالی قلم دو میلیارد و  500میلیون تومان است که به هر نفر
 250هزارتومان تعلق میگیرد.

وی درباره کمک به آموزشوپرورش بــرای تجهیز کتابخانهها ادامه داد:
کتابخانههای هزار و  500واحد آموزشی با انتخاب وزارت آموزشوپرورش
و مشارکت مدارس در طول برگزاری این دوره از نمایشگاه تجهیز میشود
و بدین منظور معاونت امور فرهنگی یک میلیــارد و  500میلیون تومان را
تخصیص داده است.
امیرزاده ضمن تشریح حمایت معاونت امور فرهنگی از سازمانها ،نهادها و
کتابخانههای عمومی و همچنین مؤسسات فرهنگی ،به بحث نظارت و رسیدگی
به تخلفات بیان کرد :برای پیشگیری از بروز تخلفهای احتمالی ،سازوکارهای
نظارتی پیشبینی شده است.
سخنگوی نمایشگاه کتاب تهران با اشاره به بحث تعلیق آرای ناشران متخلف
سیویکمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،بیان کرد :تأکید داریم که
هیچیک از احکام نقض نشده ،بلکه تالش شده تا فرصتی به برخی از ناشران
متخلف داده شود .این فرصت با بررسیهای انجامشده و احراز صداقت ناشران
اعمال شده است .تکثیر کتابهای غیرمجاز در دایره این تخلفات میگنجد .اثر
آرای تخلفات نمایشگاه سیام تا نمایشگاه سیودوم حفظ خواهد شد.
امیرزاده با اشاره به طراحی سامانه نظارت برای پیشگیری از تبدیل بنها به
وجه نقد بیان کرد :نخستین بار سامانه نظارت بر بحث بنها طراحی و آزمون
اولیه این سامانه با حضور کارشناسان در موسسه نمایشگاهها انجام شده است.
نخستین سامانه نظارت بر هزینه بنها ،همزمان با نخستین روز از نمایشگاه
فعال میشود.
به گفته وی ،هدف اصلی از طراحی این سامانه آرامش صنفی است و هیئت
رسیدگی به تخلفات از روز نخست به موضوع تخلفات احتمالی ورود میکند.
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قائممقام رئیس نمایشگاه:
در برگزاری نمایشگاه کتاب ،باید همصدا و متحد باشیم
امیرمسعود شهرامنیا قائممقام رئیس نمایشگاه ،در این گفتوگو نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران را رویدادی
چندوجهی ملی دانست که جنبههای مختلفی دارد و تأکید کرد در برگزاری آن باید همصدا و متحد باشیم.
حکم ریاست دبیرخانه دائمی نمایشگاه چهار سال قبل با هدف ارتقای سطح کیفی
و بازدهی بیشتر این رویداد صادر شد .دبیرخانه به معنای واقعی چقدر در طول سال فعال است؟

دبیرخانه دائمی نمایشگاه در طول سال به جد فعال است .نکتهای که وجود دارد ،این است که در فرآیند
واسپاری امور به ناشران یک شورا شکل گرفت .معمو ًال سازوکار انتخاب شورا چند ماه زمان میبرد .تشکلهای
نشر دور هم جمع میشوند تا روال کار را مشخص کنند .متأسفانه در این مدتی که دبیرخانه شکل گرفته است
عم ً
ال هرساله شاهدیم فرآیند تصمیمگیری در صنف نشر بسیار طوالنی میشود .معاون اجرایی که مهمترین رکن اجرایی نمایشگاه به شمار میآید توسط
صنف نشر انتخاب میشود؛ اما تا نیمه بهمنماه مشخص شدن معاون اجرایی طول کشید .تا حدی چالشهایی ازایندست تأثیر مثبت تسریع کارها بهواسطه
دبیرخانه دائمی را در عمل کمرنگ میکند.
اینکه در بخش بینالملل نتایج خوبی گرفتیم ،به این دلیل است که درگیر بخشهای واگذارشده نیستیم .درباره حضور میهمان ویژه مذاکرات از یک
سال و نیم پیش آغاز شده .میهمان دو سال بعد نمایشگاه دوره سیودوم کشور چین و دوره بعدی کشور ژاپن هستند و توافقات انجام شده است .در چهار سال
اخیر تالش شد بخش بینالملل به شکل واقعی به فضایی برای مراودات بینالمللی در حوزه نشر تبدیل شود .خرسندیم که تا حد قابل قبولی این اتفاق افتاده
است .کشور ویژه امسال صربستان بود و وزیر فرهنگ این کشور با هیئتی حضور داشتند .شهر میهمان تونس است .گروههای فرهنگی مختلف از کشورهای
متعددی همچون چین ،ایتالیا ،مجارستان و عمان حضور داشتند .گفتوگوهای خوبی انجام شد و توافقات مهمی شکل گرفت .بحث بورسیه نمایشگاه کتاب
و حضور چهرههای فرهنگی مهم خارجی از نقاط قوت نمایشگاه محسوب میشود .این بخش با شیب نسبت ًا خوبی قدمبهقدم جلو رفته است.
به نظر میآید مشارکت صنف در برگزاری نمایشگاه جدیتر شده است .در کل چقدر با واسپاری امور به صنف موافقید؟

بهطورقطع از سیاستهای وزارت ارشاد است که امور را به صنف بسپارد و تا حد قابل قبولی این اتفاق افتاده است و با آن موافقم .منتها خیلی مهم است که
در صنف نشر مقداری ارجحیت منافع صنفی و گروهی نسبت به منافع شخصی و جناحی پررنگتر شود .اختالفات درون صنفی را طبیعی میدانم .به نظرم در
هر صنف دیگری هم این اختالفات وجود دارد .عمل جمعی در رویداد مهمی چون نمایشگاه کتاب ،واقع ًا اهمیت دارد و همه باید همصدا و متحد به برگزاری
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آن کمک کنند .نمیخواهم بگویم این اتفاق رخ نداده ،ولی میتواند بهتر از این باشد.
طبیعی است در انتقال مدیریت از بخش دولتی به صنف و تشکلها ،چالش و مشکالتی وجود دارد .به این دلیل که صنف مانند بخش دولتی خیلی راحت
نمیتواند سازوکار تصمیمگیری داشته باشد؛ اما قدمهای خوبی در این زمینه برداشتیم .صنف نیز به شکل بسیار جدی و واقعی در عرصه تصمیمگیری حضور دارد.
پرداختن به جنبههای مختلف فرهنگی و تفرجگاهی نمایشگاه کتاب با چه رویکردی انجام میشود؟

به نظرم نمایشگاه کتاب شامل جنبههای نمایشگاهی ،فروشگاهی ،فرهنگی و تفرجگاهی میشود و مصمم بودیم رویدادهای مختلف فرهنگی بسیار
جدی پیگیری شود .خوشبختانه در طول ایام نمایشگاه ،برنامههای جدی و مهمی در سراهای اهلقلم ،سرای اردیبهشت ،تاالر اندیشه و محل کارنامه نشر
شکل گرفت .فرهنگسرای کتاب و سالن ورزش شهرداری فعالیتهای پرمخاطبی داشتند .درواقع سعی کردیم از بعد فروشگاهی صرف خارج و مقداری به
ابعاد دیگر برگزاری نمایشگاه چون فرهنگی و تفرجگاهی توجه داشته باشیم تا مقدار رضایتمندی مخاطبان را باالتر ببریم.
محل برگزاری نمایشگاه همواره با حاشیههای متعددی روبرو بوده .برای دوره بعدی نیز احتمال جابهجایی وجود دارد؟

خواسته و قرارها بر این بود که شهر آفتاب مکان نمایشگاه کتاب برای مدت طوالنی باشد ،ولی بهناچار به منزل موقت قبلی در مصال بازگشت؛ که به دلیل
آماده نبودن زیرساختهای شهر آفتاب و دوری راه بود .مذاکرات قبل این بود که یک سال در شهر آفتاب نمایشگاه برگزار نشود تا به لحاظ زیرساختی و فضای
مسقف آماده شود .قابلدرک است با شرایطی که چند ماه اخیر به دلیل استعفای شهردار رخ داد ،شهرداری دچار چالش شود.
واقعیت این است که از توان وزارت ارشاد خارج است که بتواند به این منظور فضایی ایجاد کند .وزارت ارشاد وظیفه دارد در فضایی که مخصوص این فعالیت
درست شده نمایشگاه را برگزار کند .شهر آفتاب یا هر مکان دیگری باید امکان و تسهیالتی داشته باشد که مردم اذیت نشوند .تردید داشتیم بازگشت به مصال
ی هستند .هرچند در مصال نقاط ضعفی وجود دارد .تعداد
درست است یا نه؟ ولی اآلن که نمایشگاه برگزار شده به نظر میرسد ناشران و مردم درمجموع راض 
پارکینگها کمتر است که موجب ایجاد ترافیک میشود و در بحث امکانات رفاهی آنقدر بایدوشاید پاسخگوی نیاز مردم نیستیم؛ اما در شهر آفتاب  55درصد
ناشران زیر چادر بودند ولی امسال در مصال  80درصد زیر سقف هستند .بهجز بخش ناشران دانشگاهی و بخش کوچکی از ناشران کودک ،باقی بخشهای
اصلی نمایشگاه زیر سقف قرار گرفتند .البته قسمتهای جنبی چون رسانههای دیجیتال ،شهرداری ،سازمان و نهادها همچنان زیر چادر هستند.
سخن پایانی؟

نباید به نمایشگاه کتاب بهعنوان یک فروشگاه و یا رویداد محدود به صنف نشر و وزارت ارشاد نگاه کرد ،بلکه رویدادی چندوجهی و ملی است که جنبههای
مختلفی دارد .کدام اتفاق فرهنگی در کشور است که چند میلیون نفر را با خود همراه میکند؟ و یا در کدام رخداد فرهنگی در عرصه کتابخوانی چنین موجی
ایجاد میشود؟ نمایشگاه به دلیل گستردگی ،پیچیدگی و اقتضا خود را دارد و نیازمند حمایت است و مسئولین باید بیشتر به آن توجه داشته باشند.
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معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران:
تالش داریم منافع نشر هر چه بیشتر رعایت شود
یحیی دهقانی معاون اجرایی سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،در این سمت تالش دارد
منافع نشر ،صددرصد رعایت شود و ورود تشکلهای نشر در امور اجرایی نمایشگاه را به نفع آیندة نشر در
کشور میداند .انعکاس این گفتوگو را میخوانیم:
آقای دهقانی شما توسط تشکلهای نشر بهعنوان معاون اجرایی این دورة نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران انتخاب شدید .دربارة ساختار شورای برنامهریزی صنفی که معرفی
معاون اجرایی را به عهده دارد ،توضیح دهید.

به دنبال سیاستگذاری نمایشگاه و واگذاری امور به اتحادیه ناشران که از چهار سال پیش آغاز شد ،در
تشکلهای صنف ساختاری به وجود آمد که هرسال با کشوقوسهایی مواجه بود .از سال گذشته شورای
برنامهریزی صنفی تشکیل شد .این شورا  7عضو دارد .چهار عضو آن را اتحادیة ناشران و کتابفروشان تهران و سه عضو را تعاونی سراسری ناشران کشور (آشنا)
انتخاب میکنند .این اعضاء مأموریت دارند مدیران کمیتههای واگذارشده به صنف ،مدیر و معاون اجرایی را انتخاب و به معاونت امور فرهنگی معرفی کنند.
با توجه به اینکه برنامههای نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در قالب  14کمیته و بخش پیگیری و برگزار میشود ،امسال
تغییراتی در آنها ایجاد شده است؟

این  14کمیته و بخش مدیرانی دارند که برنامههای نمایشگاه را ارائه میدهند .معاون آموزشی و معاون اجرایی برنامه خاصی ارائه نمیدهند و فقط تصمیماتی
را در نحوة اداره میگیرند؛ بنابراین در سمت معاون اجرایی ،هماهنگکننده برنامههای کمیتهها هستم .در برخی برنامهها تغییراتی ایجاد شده و برخی به شکل
سابق پیگیری میشوند .برنامههای سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران به دلیل تغییر مکان برگزاری ،مقداری با تأخیر شکل گرفت .نمیتوان
گفت نسبت به سال قبل تغییرات زیادی رخ داده ،اما در برنامههای کمیتة امور بینالملل تغییرات قابلتوجهی را شاهدیم.
همچنین معاونت اجتماعی شهرداری برنامههایی با محور شهر دوستدار کتاب و ورزش تدارک دیده است .هرکدام از این اتفاقات ابتکاراتی در اجرا دارند.
سعی کردیم جنبة فرهنگی نمایشگاه را در کنار جنبة فروشگاهی آن مدنظر داشته باشیم .انجمنهای دوستی نیز در نیمطبقة شبستان جانمایی شدهاند.
چه اقداماتی برای مسائل رفاهی سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران صورت گرفته است؟

در این زمینه عالوه بر بنهایی که هرسال به دانشجویان ،استادان ،سازمان و نهادها تعلق میگرفت ،امسال با رویکرد حمایتی به آموزشوپرورش نیز بن
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تعلق گرفته است .همچنین برای سهولت در رفتوآمد عموم مردم با مترو ،تاکسیرانی و اتوبوسرانی هماهنگیهای الزم انجام شده .داخل سالنها نیز برای
رفاه مخاطبان استراحتگاه داریم.
در جایگاه معاون اجرایی ،تا چه اندازه میتوانید در جهت منافع نشر حرکت کنید؟

تالش ما این است که منافع نشر صد درصد رعایت شود .حضور داریم که به نشر کمک کنیم .اینکه چقدر در این زمینه موفق شویم ،در عمل مشخص خواهد
شد .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  28یا  29دوره از نمایشگاه را اداره کرد و ورود افرادی از صنف برای این است که این قضیه به نفع تشکلهای نشر تمام شود.
آیا در این دوره ،امکانات تشکلها تغییری داشته است؟

تشکلها ازنظر تعداد ،همان تشکلهای قبلی هستند و برنامههای متنوع خود را پیش میبرند .دو سال گذشته در شهر آفتاب و سالهای قبل در مصال
چهار تشکل ناشران آموزشی ،دانشگاهی ،بینالمللی و کودک زیر چادر بودند .امسال امکاناتی فراهم شد که این تشکلها به بخش مسقف مصال انتقال
یافتند ،ولی متأسفانه ناشران دانشگاهی همچنان زیر چادر هستند.
تعریف یحیی دهقانی بدون در نظر گرفتن مسئولیت از نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران چیست؟

نمایشگاه کتاب تهران بهگونهای شکل گرفته که با نمایشگاههای دیگر متفاوت است .در وهلة نخست ،یک فروشگاه بزرگ است در حال حاضر هم
نمیتوان بههیچوجه جنبة فروشگاهی را از آن گرفت .نمایشگاه کتاب تهران به معنای کلمه ،نمایشگاه نیست .این رویداد به کمک دولت اداره میشود که
یکی از معایب آن است .نمایشگاه باید خودکفا باشد و خودش را اداره کند.
امسال اقداماتی صورت گرفت و تبلیغات نمایشگاه به صنف ناشران سپرده شــد و درآمد خواهد داشت تا به هزینههای نمایشگاه کمک کند .اگر بتوان
نمایشگاه را به صنف واگذار کرد و صنف تعهد کند حالت فروشگاهی نمایشگاه را کم میکند و قسمت فرهنگی ،جنبی و سایر مسائل را رونق میدهد؛ میتوان
ادعا کرد نمایشگاه خواهد شد.
در دورة سیویکم تعدادی از ناشران اعالم کردند در نمایشگاه شرکت میکنند ،ولی فروش نخواهند داشت و فقط برای نمایش کتابها حضور مییابند.
نمایشگاه نیز برای این عده تسهیالت در نظر گرفت که هر ناشری در نمایشگاه شرکت کند و کتاب نفروشد غرفة مجانی در اختیارش قرار میدهد .این اتفاق
در جهت نمایشگاهی شدن است .از طرفی اقتصاد نشر بهصورت خاصی وابسته به نمایشگاه است .در حال حاضر  16 -15درصد فروش ناشران در طول
سال در نمایشگاه تهران محقق میشود .موضوع دیگر این است که در حالت عادی ناشران کتابها را با چکهای هشتماهه تا یکساله میفروشند؛ اما
نمایشگاه کمک میکند نقدینگی کارها را سامان دهد .البته نمایشگاه کتاب تهران تنها نمایشگاه در دنیا نیست که فروش دارد در برخی کشورها نمایشگاهها
دو سه روز را به فروش اختصاص میدهند.
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سخنگوی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران:
بدون حضور سازمان و نهادها فعالیت نمایشگاه متوقف میشود
همایون امیرزاده عضو شورای نظارت و ارزیابی و رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ،سخنگوی نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران نیز هست .او طی ایام برگزاری نمایشگاه ،در چندین نوبت با رسانهها نشست داشت و
موارد و جزییات مهمی را با آنها در میان گذاشت.
شما سخنگوی سیویکمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران هستید .این
مسئولیت چه کارایی دارد و آیا همه صداها یکی شدهاند؟

سخنانم با توجه به سیاستهای کلی ،خطمشی مربوط به نمایشــگاه ،اهداف و رویکردهای اصلی در
چهارچوب وظایف سخنگو با توجه به مسئولیت نظارتی که دارم با رویکردهای حمایتی و نظارتی عنوان
میشود .البته با حضور سخنگو ،نباید به سمت انسداد خبری پیش برویم.
تمامی بخشهای نمایشگاه فعالیت اجرایی خوبی دارند که الزم است غیر از سخنگو مدیران ،مسئولین بخشها و مجموعههای دیگر عملکرد خود را
بیان کنند .سخنگویی در فعالیت گستردهای چون نمایشگاه کتاب ،صرف ًا این نیست که تمامی نکات ،موارد و اتفاقات توسط سخنگو مطرح شود .همصدا
شدن در نمایشگاه ناظر بر این نیست که تنها حرف ،حرف سخنگو باشد .اجزای مختلف اجرایی و سایر موارد باید بتوانند فعالیتهای خود را بدون واسطه به
اطالع رسانه و مردم برسانند؛ اما درباره رویکردهای اصلی ،جهتیابی و جهتگیریهایی که ممکن است در شرایط مختلف موضع نمایشگاه را مشخص
کند ،حرف تمامکننده را سخنگو میزند.
صدور رأیهای سختگیرانه برای ناشران متخلف در سال گذشته تأثیری در کاهش تخلفات این دوره داشت؟

بله اثرگذار بوده .در بررسیهایی که صورت گرفت ،میزان تخلفاتی که بهویژه در ارائه کتاب غیر بود ،امسال کاهش خوبی را در گزارشها دریافت کردیم.
فقط سه ناشر از مجموع رأیهای صادرشده سال قبل ،مجدد تخلف کردند.
بهعنوان شخصی که با مسئولیتهای مختلف در نمایشگاه بینالمللی کتاب حضور داشتید ،نظرتان درباره این رویداد چیست؟

تالش داریم به یک نمایشگاه مطلوب برسیم؛ اما اینکه نمایشگاه بر اساس اهداف تعیینشده چقدر جلو رفته ،حرفوحدیث فراوان است .باید بپذیریم
نمایشگاه کتاب ،فروشمحور است و سنگ بنای آن برمبنای فروش کتاب بوده؛ اما به هر صورت در رویکردهای تقویت ابعاد فرهنگی ،ابعاد نمایشگاهی و
ابعاد بینالمللی ،معدلی داریم .بهویژه در حوزه بینالملل ،نگاه و اهداف درست طراحی شد و یکی پس از دیگری محقق میشود .در انجام اهداف فرهنگی
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باید بیشتر تالش کنیم و وقت بگذاریم .در ابعاد نمایشگاهی ،فاصله زیادی داریم تا به نمایشگاهی با رویکرد اصلی خاص کلمه (نمایشگاه) برسیم و از این
منظر نمایشگاه نیازمند پوستاندازی است .عزم جدی ناشران را میخواهد که تقویم زمانبندی ،تقویم اقتصادی ،سررسید مالی ،سررسید تولیدی و مراودات
خود را در طول سال پراکنده کنند تا فقط به نمایشگاه کتاب منتهی نشود .اقتصاد نشر صرف ًا در  10روز نمایشگاه متمرکز نباشد و در طول سال گسترش پیدا
کند .همچنین الزم است فرصت حضور نشرهای نوبنیاد و نشر اولیها در این رویداد فراهم شود .به این نقطه برسیم که در یک تشکل فراگیر ،همه منافع
نشر بهصورت مساوی دیده شود.
مهمتر از همه ،باید خأل توزیع در کشور برطرف شود و بستر و زیرساختهای الزم برای شبکه توزیع ایجاد گردد .نزدیک به  3هزار ناشر فعال مشغول
فعالیت هستند و در مقابل فقط هزار کتابفروشی استاندارد داریم .اگر نمایشگاه کتاب برگزار نمیشد ،در حالت خوشبینانه تولیدات  2هزار ناشر روی زمین
میماند .مهم است همه واقعیتهای نشر را ببینیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم.
سیویک سال است که نمایشگاه در مکانهای مختلفی برگزار میشود این خانهبهدوشی تا چه زمانی ادامه دارد؟

یکی از مشکالت اساسی نمایشگاه ،این است که صاحبخانه نشده .منطق اقتصادی ایجاب نمیکند و نمیپذیرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
خود بنگاهداری اقتصادی یا نمایشگاهداری کند .نمایشگاهداری ،یک صنعت است .کما اینکه مجموعه صنعتی نمایشگاههای بینالمللی را داریم
که نمایشگاهها را بهصورت استاندارد فنی و تخصصی برگزار میکند؛ اما اینکه از وزارت ارشاد انتظار داشته باشیم نمایشگاهداری کند ،بههیچعنوان
منطقی نیست؛ چون اعتبار ،پول و امکانات آن را ندارد .بنگاهداری و راهاندازی بنگاه ،در اختیار بخش خصوصی است.
با توجه به اینکه نمایشگاه کتاب یک رخداد مهم محسوب میشود ،عزم مدیریتی شهری تهران با رویکرد شهرداری تهران و عزم حمایتی از
منظر ملی بودن را میطلبد .تا زمانی که نمایشگاه خانه دائمی نداشته باشــد ،تابع شرایط هستیم و طبیعی است سراغ مکانی برویم که درمجموع
معدل مناسبی داشته باشد .رعایت حقوق مصرفکنندگان ،برایمان مهم است .در هر مکانی که تسهیالت خدماتی و رفاهی بیشتری باشد ،ترجیح
میدهیم همانجا نمایشگاه برپا شود .از سویی ،ناشران نیز بهعنوان دستاندرکاران مهم نمایشگاه باید از مکان انتخابی رضایت داشته باشند تا در
ارائه کتابها مشکلی نداشته باشند.
مشارکت سازمان و نهادها را چگونه ارزیابی میکنید؟

بخش عمده فعالیت اجرایی ،به عهده سازمان و نهادهایی است که در برگزاری نمایشــگاه نقش پررنگی دارند و هرکدام همکاری نکنند کار متوقف میشود.
بهعنوانمثال ،پلیس راهور اگر نباشد خیابانها قفل میشود .شهرداری اگر نبود دچار مشکل میشدیم .آتشنشانی و ستاد بحران هرکدام حضور نداشته باشند ،در
عمل نمیتوان فعالیت کرد .قد و قامت نمایشگاه کتاب ،فراتر از وزارت ارشاد و صنف است و باید همکاری همهجانبه وجود داشته باشد تا بتوانیم این رخداد را رقم بزنیم.
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قائممقام بهرهبرداری و امور فرهنگی مصالی امام خمینی (ره):
کتاب باید در دسترس مردم باشد
مصالی امام خمینی (ره) امسال با تصمیم مدیران و سیاستگذاران نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران،
پس از  2سال دوباره میزبان بزرگترین رخداد فرهنگی کشور شد .شاید بخش مهمی از این میزبانی ،با
پیگیریها و درخواستهای ناشران محقق شد و بخشی دیگر نیز با تغییر ساختار مدیریتی در مصال و رویکرد
فرهنگی حاکم بر این مجموعه در چند سال اخیر مرتبط است.
مصالی امام خمینی (ره) بهعنوان قلب فرهنگی و عبادی پایتخت در آغاز سال جدید و پس از برگزاری
مسابقات بینالمللی قرآن کریم در حالی برای میزبانی از نمایشگاه بینالمللی کتاب آماده شد که فضاهای
مسقف جدیدی در رواقهای شرق و غرب این مجموعه در کنار شبستان اصلی برای استفاده ناشران مهیا
شد و عالوه بر آن با تعامل با مسئوالن نمایشگاه و مدیریت شهری امکانات و خدمات رفاهی جدیدی در فضاهای مختلف آن برای آسایش مردم و ناشران
در نظر گرفته شده است.
برای اطالع از برنامههای مصال در این رخداد عظیم فرهنگی و تمهیدات صورت گرفته در این مجموعه به منظور برگزاری بهتر سیویکمین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران ،با دکتر کریم دولتی قائممقام بهرهبرداری و امور فرهنگی مصالی امام خمینی (ره) گفتوگو کردهایم.
نمایشگاه بینالمللی کتاب بعد از دو دوره برگزاری در مجموعه شهر آفتاب ،دوباره به مصالی امام خمینی (ره) بازگشت .به
نظر شما سیویکمین دوره نمایشگاه کتاب با نمایشگاههای کتاب که در گذشته در مصال برگزار شده ،چه تفاوتهایی دارد؟

یکی از مهمترین دالیل برگشت نمایشگاه به مصالی امام خمینی (ره) از نگاه اصناف نشر و متولیان در وزارت ارشاد ،فضای مسقفی آمادهشدهای است
که این امکان را فراهم آورده تا بخش کمتری از نمایشگاه در فضای موقت و زیر چادرها مستقر بشود.
بخش دیگر ،تفاوتهایی است که ناشی از قرارگرفتن مصال در محدوده مرکزی پایتخت است .دسترسیهای مصال برای استفاده مردم از حملونقل
عمومی ،بهویژه مترو مهیاتر است .در آخرین سالی که مصال میزبان نمایشگاه کتاب بود ،هنوز خط  3مترو در ایستگاه شهید بهشتی به بهرهبرداری نرسیده
بود .با اضافه شدن این خط حتم ًا دسترسیهای مردم از شمال و جنوب پایتخت برای استفاده از نمایشگاه کتاب و مصال بهتر خواهد بود .همچنین خطوط
اتوبوسرانی که در این  2سال در اطراف مصال شکل گرفته است ،به مردم برای استفاده از حملونقل عمومی کمک خواهد کرد.
یک بخشی از این تفاوتها هم برمیگردد به پیشرفتهایی که در حوزه ساختوساز مصال در بخشهای مختلف بهویژه در رواقها اتفاق افتاده که باعث
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ایجاد دسترسیهای بهتری در فضای اصلی مصال شده و این امکان را برای مجریان نمایشگاه کتاب فراهم کرده تا فضای بهتری برای امکانات رفاهی و
خدماتی موردنیاز مردم ترتیب دهند.
اما اگر بخواهم در یک جمله به مهمترین تفاوت اشاره کنم ،نگاه و رویکرد جدید مصال در برگزاری نمایشگاهها است .رویکردی که نهفقط در نمایشگاه
کتاب که در همه نمایشگاهها و برنامههایی که مصال میزبانی میکند مثل نمایشگاه مطبوعات و نمایشگاه قرآن برقرار شده است و آن نگاه و رویکرد فرهنگی
به این رخدادها است که باعث میشود تا مصال نگاه حمایتی ویژهای به این اتفاقات فرهنگی در کشور داشته باشد .بر همین اساس در نمایشگاه کتاب هم
حمایتهایی شکل گرفت و درنتیجه بابت استفاده از شبستان ،رواقها و سایر فضاها تنها هزینههای زیرساختی اخذ گردید .عالوه بر این با توجه به ضرورت
حمایت از صنوف و ناشران ،امسال برای نخستین بار بحث تبلیغات و مواد غذایی که معمو ًال از مهمترین بخشهای درآمدزای نمایشگاه است ،به صنف
واگذار شده است.
چه بخشهای جدیدی از مصال برای نمایشگاه کتاب در نظر گرفته شده و به بهرهبرداری رسیده است؟

همانطور که گفته شد ،عالوه بر شبستان ،طبقههای همکف ،اول و دوم رواق شرق و غرب برای میزبانی از بخشهای مختلفی که مدنظر مدیریت اجرایی
نمایشگاه بود ،آماده شد .در حال حاضر با توجه به تصمیماتی که مدیریت نمایشگاه گرفته ،طبقات دوم رواقها مورداستفاده نمایشگاهی قرار نگرفته و در
برخی از فضاهای باز مصال چادرهای موقت تعبیه شد.
البته در پی استفاده از فضاهای مسقف جدید ،پارکینگهای داخلی مجموعه که سالهای گذشته بخش عمده آن محل استقرار چادرهای موقت بود،
بهعنوان فضاهای خدماتی و پارکینگ مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
یکی از مواردی که مورد دغدغه وزارت ارشاد بود و ما هم برنامهریزی کردیم ،استفاده از فضای مجموعه چهل سرا (مصالی جنوبی) برای خدمترسانی
بهتر به مردم بود و بر همین اساس از این مجموعه بهعنوان پارکینگ استفاده خواهد شد و برنامه دیگری در این مجموعه همزمان با نمایشگاه کتاب اجرا
نخواهد شد .بر این اساس ظرفیت پارکینگهای مجموعه مصال در بخشهای مختلف به حدود  6هزار خودرو خواهد رسید.
بخش دیگری هم که برای رفاه غرفه داران و ناشران با هماهنگی کمیته اجرایی نمایشگاه در نظر گرفته شده ،امکان استفاده از پارکینگ ویژ ه با نزدیکترین
دسترسی به سالنهای نمایشگاهی است .البته هماهنگیهایی هم در هنگام غرفهسازی بین مدیریت مصال و کمیته اجرایی انجام شد که ناشران تردد
راحتتر و امکان غرفه سازی بهتری داشته باشند .تالش میکنیم حین برگزاری نمایشگاه هم ،یک رویداد متفاوت برای ناشران رقم بخورد و خاطرات
متفاوتی را امسال در نمایشگاه سیویکم تجربه کنند و حتم ًا تالش ما و دوستانمان در وزارت ارشاد این است که برگزاری نمایشگاه کتاب از نگاه
ناشران و از نگاه مردم بهعنوان مخاطب در مصالی امام خمینی (ره) نسبت به دورهای قبل متفاوت و بهتر باشد.
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چه دستگاههایی بهعنوان همکار و همراه در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مصالی امام خمینی (ره) قرار گرفتهاند و
چه ارزیابی از این همراهی دارید؟

مصالی امام خمینی (ره) بهعنوان قلب فرهنگی عبادی پایتخت ایران اسالمی ،طراحی و بنا شده است تا در  2حوزه فرهنگ و عبادت میزبان جمعیتها
و اجتماعات بزرگ مردمی در قالب ملی و بینالمللی باشد.
برای تحقق این میزبانی ،طبیعی است که باید از ظرفیت نهادها و دستگاههای متولی در بخشهای مختلف با عنوان همراهی ،همکاری و تعامل استفاده کرد.
در بعضی دستگاهها نظیر نهادهای خدماترسان مثل شهرداری تهران ،آتشنشانی و اورژانس ،این تعامالت و همکاریها همیشگی است و در برنامههای
مختلف برقرار است و علیالقاعده در نمایشگاه کتاب هم در نظر گرفته شده و با همراهی مصال و تمهیداتی که مسئوالن وزارت ارشاد برنامهریزی کردهاند،
دستگاههای مختلفی برای خدمترسانی بهتر به مردم در مصال حاضرشدهاند.
امسال عالوه بر دستگاههایی که همیشه در کنار نمایشگاه کتاب بودهاند ،هماهنگیهایی صورت گرفت تا دانشگاه علوم پزشکی تهران بتواند بهطور
مستقیم بر عرضه مواد غذایی هم نظارت کند.
در کنار آن ،پیرو تعامالتی که صورت گرفته ،دستگاههای امنیتی مختلف هم برای برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه برای مردم ،خانوادهها و گروههای مختلف
تالش میکنند .عالوه بر همه این موارد ،بخش مهم و بزرگی از آمادهسازی بخشهای نمایشگاهی بر عهده شهرداری تهران قرار گرفت و بهطور مشخص
معاونت خدمات شهری شهرداری تهران و بخصوص شهرداری منطقه  7در کنار مصال و وزارت ارشاد برای مهیاسازی امکانات زیرساختی نمایشگاه تالش
کردند.
در کنار همه این فعالیتها باید از تالشهای مسئوالن وزارت راه و شهرسازی برای آمادهسازی فضاهای مصال در زمانی محدود بهطور ویژه قدردانی کرد.
این فعالیتها را باید اول مردم و بعد ناشران ارزیابی کنند .ما آرزو میکنیم نتیجه این همراهی و تعامل ،رضایتمندی مردم و ناشران باشد.
مدیریت مصال بهمنظور سهولت در آمدوشد مراجعین و مدیریت ترافیک محدوده مصال ،چه پیشبینیهایی در این نمایشگاه
و سایر برنامهها مدنظر قرار داده است؟

یکی از مهمترین دغدغههایی که در سالهای اخیر در نمایشگاههای پرمخاطب مصال شکل گرفته ،موضوع تردد و ترافیکی است که در محدوده مصال
به وجود میآید .دو نکته دراینباره قابلتوجه است؛ اول اینکه چنین بنای عظیمی برای میزبانی رخدادهای عظیم ساخته شده و دوم اینکه سادهترین وجه
این رخدادها حضور چند صدهزارنفری یا میلیونی مردم است که قطع ًا ازدحام و ترافیک را در پی دارد .این مسئله از ترافیک انسانی شروع میشود و به ترافیک
وسایل نقلیه ختم میگردد.
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واضح است که دستگاههای متولی امر در شهر تهران باید به کمک مصالی
امام خمینی (ره) بیایند و با یک توافق و یک مدیریت واحد ،نسخهای برای
این برنامهها و اجتماعات بزرگ و پیچیده ،طراحی بشود.
البته ما در مصال برنامههایی را پیشبینی کردهایم .هم از بابت فضاهای
جدید برای پارکینگهای عمومی و هم طراحی زمان آمدوشد در هنگام
آمادهسازی و ساختوساز نمایشگاهها تا با زمان پیک ترافیک اطراف مصال
تداخل نداشته باشد؛ اما نکتهای که باید واضح و روشن درباره آن صحبت شود
این است که معابر و بزرگراههای اطراف مصال در روزهای عادی که هیچ
برنامه و مراسمی در مصال برپا نیست ،هم ترافیک سنگین دارد و این نشان از نیاز جدی به اصالح معابر در محیط پیرامونی مصالی امام خمینی (ره) است.
ت نهادهای همکار ،این پروژه زودتر به
در همین راستا ،احداث یک پارکینگ طبقاتی در نزدیکی مصال در دستور کار قرار گرفته که امید است با مساعد 
سامان برسد .اما این برنامهها بهتنهایی عالج کار نخواهد بود و به نظر میرسد که راهحل ،عمل کردن هر نهاد متولی به وظایف خودش در این حوزه است و
صرف گذراندن مصوبهای بدون توجه به نیازهای جامعه و اقتضائات مکانی مصال ،قابل دفاع نیست؛ بنابراین طبیعی است که با ورود مسئوالنه متولیان امر
بهخصوص نیروی انتظامی و پلیس راهور ،میتوان امیدوار بود برنامههای بزرگی ازایندست بهتر برگزار شود.
البته طبیعی است ترافیکی که در  2سال گذشته در معابر اصلی اطراف تهران و منتهی به شهر آفتاب هنگام برگزاری نمایشگاه کتاب شکل میگرفت را
در اطراف مصال نخواهیم داشت؛ چراکه دسترسی به وسایل حملونقل عمومی مثل اتوبوس ،مترو و تاکسی در محدوده مصال بیشتر بوده و کمک میکند
تا مردم کمتر از خودروهای شخصی خود استفاده کنند.
اما میتوان نگاه متفاوتی هم به این موضوع داشت .نمایشگاههای فرهنگی مثل کتاب که مخاطبهای میلیونی دارند ،باید در قلب شهر برگزار شوند.
کتاب باید در دسترس مردم باشد .تحمل کردن یک فضای متفاوت چه در قالب ترافیک و چه در قالب بعضی از مشکالت دیگر در شهر تهران هنگام برگزاری
نمایشگاهی مثل نمایشگاه کتاب ،ارزش این موضوع را دارد .این نشان از اهمیتی است که به مقوله کتاب و کتابخوانی میدهیم و به نظرم حضور یک نمایشگاه
فرهنگی که میتواند هویت شهر تهران باشد در قلب شهر و در مسیر تردد روزانه مردم است ،به جذب بیشتر مخاطب کمک میکند .وظیفه ما بهعنوان
مسئوالن مختلف در برگزاری نمایشگاههای فرهنگی ،کمک کردن به افزایش مخاطب ازیکطرف و ایجاد رضایتمندی مخاطبان از سوی دیگر است.
مطمئن باشید مردم و عالقهمندان به حوزه نشر و کتاب حاضرند ترافیک و برخی مشکالت این  10روز فرهنگی شهر را تحمل کنند.
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مدیرعامل خانه کتاب:
 10هزار اهلقلم در نمایشگاه بُن کتاب گرفتند
«نیکنام حسینپور سیسخت» عضو شورای نظارت و ارزیابی و رئیس هیئت تجدیدنظر رسیدگی به
تخلفات در نمایشگاه کتاب و مدیرعامل خانه کتاب است .در این گفتوگو ،به بحث تجدیدنظر در تخلفات
و چرایی آن پرداختیم و در ادامه از او خواستیم شرحی بر فعالیتهای خانه کتاب داشته باشد.
هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در نمایشگاه کتاب چه مسئولیتی به عهده دارد؟

این حق را برای ناشران و افرادی که تخلفی را مرتکب میشوند ،قائل شدیم که غیر از هیئت بدوی ،هیئت
تجدیدنظری هم تشکیل شود تا اگر در شلوغی نمایشگاه اعتدال به آن شکل مطلوب رعایت نشده باشد،
این افراد بتوانند تقاضا و مراجعه کنند تا درباره رأی آنها بازبینی صورت بگیرد.
سال قبل نیز پس از پایان نمایشگاه هیئت تجدیدنظر تشکیل شد .با توجه به شلوغی نمایشگاه ،برخی
ناشران شاکی بودند که آرا به آنها ابالغ نشده است و یا نوع مجازات در رأی صادر شده همخوانی و مطابقتی با تخلف صورت گرفته ندارد .در بررسیهایی
که انجام شد در آرای صادره سیامین نمایشگاه در رأی  11نفر تجدیدنظر کردیم .بعض ًا آرا صادره هم ممنوعیت حضور در نمایشگاه کتاب و نمایشگاه کتاب
استانی برای سال بعد بود؛ اما نسبت به برخی تخلفات همچون نقد کردن بنهای الکترونیکی چشمپوشی نداشتیم و هیچکدام تجدیدنظر نشد .در هیئت
تجدیدنظر ،تعداد زیادی از اصناف حضور دارند .آنها نیز اصرارداشتند بابت این موضوع هیچ گذشتی صورت نگیرد تا ناشران متخلف خود را اصالح کنند.
همچنین سال گذشته مقرر شد آییننامه تخلفات ناشران برای همخوانی جرم و مجازات بازبینی شود .تا برای ناشرانی که جرمهای متفاوتی مرتکب شدند
حکم واحدی صادر نشود و عدالت در آرای صادرشده رعایت شود.
با توجه به اینکه چند روزی از برگزاری نمایشگاه میگذرد ،آماری از کمیته تجدیدنظر ارائه دهید؟

کمیته تشکیل جلسه داده و دبیرخانه در ستاد اجرایی مستقر و فعال است .دبیرخانه آماده دریافت انتقادات ،پیشنهادها و شکایات ناشران هست .اگر در طول
نمایشگاه الزم شد هیئت تجدیدنظر تشکیل میشود.
درباره فعالیت خانه کتاب توضیح دهید .آیا این خانه جایگاه خود را در حوزه نشر پیدا کرده است؟

خانه کتاب نزدیک ربع قرن است که فعالیت دارد و به رشد و بالندگی رسیده و جایگاه خود را در حوزه نشر پیدا کرده.ازجمله اهداف پایهگذاران موسسه خانه
کتاب ،ایجاد و مدیریت بانکهای اطالعاتی کتاب بوده که کمبود آن در کشور احساس میشده و به این منظور خانه کتاب تأسیس شده است .خوشبختانه
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خانه کتاب در حال حاضر دیتاهای باارزشی دارد.
سیاستگذاری جدید این است که در زیرساخت اطالعاتی خانه کتاب سرمایهگذاری کنیم .با بخش فنی خانه کتاب در حال برنامهریزی هستیم تا اصالحات
الزم صورت بگیرد و در چشمانداز یکساله بتوانیم این طرح را عملیاتی کنیم .با توجه به اینکه فضای کالبدی هر استان و شهرستان میتواند کتابفروشی
باشد برنامههایی برای تقویت کتابفروشیها داریم.
مدرنیزاسیون در کشور در حال رخ دادن است .برخی از کتابفروشیها سنتی در حال حذف شدن هستند .در این مسیر کتابفروشان باید خود را با شرایط
جدید جهانی و ایرانی تطبیق دهند .ایجاد کتابفروشیهای بزرگ بهعنوان محصول فرهنگی بهتر جواب میدهد .از سویی در معاونت امور فرهنگی کمیته
تسهیالت وام راهاندازی شده که به جهت اقتصادی جوابگوی کتابفروشیها باشد .طرحهای فصلی «عیدانه»« ،تابستانه» و «پاییزه» نیز در حال انجام
است .این طرحها در راستای برنامه کتابفروشیها اجرا میشوند .همچنین در برنامههای نقد کتاب ،رونمایی و جشن امضا آمادگی حمایت از کتابفروشیها
بهویژه در استانهای کم برخوردار را داریم .برنامههای روتین خانه کتاب همچون شابک ،بانک اطالعاتی ،جشنواره نقد کتاب ،کتاب سال و جایزه جهانی
نیز فعال است .امسال «نشان شیرازه» با رویکرد جدیدی طراحی میشود تا جنبه بینالمللی و علمی آن تقویت شود.
خدمات به اهلقلم در خانه کتاب چگونه انجام میشود؟

در سایت خانه کتاب نزدیک به  18هزار نفر اهلقلم با گستره جغرافیایی ایران ثبتنام کردند که حدود  8هزار نفر آنها در تهران زندگی میکنند .جلسات
مثبتی با مدیران شهرداری در سازمان فرهنگی هنری و برخی منطقهها داشتیم تا با ایجاد همافزایی شرایط استفاده از امکانات رفاهی مانند استخر ،بازدید از
برج میالد و مراکز تفریحی برای اهالی قلم به وجود آید .همچنین بحث تکریم و شناسایی اهلقلم مناطق مطرح شد .سراهای محله مختص به شهرداری
نیز میتوانند آثار نویسندگان منطقه را نمایش دهند .با معاونت امور فرهنگی هماهنگی داشتیم تا بنهای الکترونیکی شارژ و تعدادی صادر شود .بنهای
حدود  10هزارنفر اهلقلم صادر شده است .با توجه به محدودیت اعتباری ،معاونت امور فرهنگی در این زمینه بسیار کمک کرد که جای تقدیر و تشکر دارد
البته سیاست معاونت است که این اتفاق بیافتد .تعامل با استانها و تکریم اصحاب فرهنگ و هنر بهویژه نویسندهها و ناشرانی که بیش از چهار دهه است که
در این عرصه فعالیت دارند از دیگر سیاستهای جدید است که در بحث خدمت به اهلقلم پیگیری میشود تا فقط در تهران متمرکز نباشیم.
غرفه خانه کتاب در نمایشگاه چه فعالیتی دارد؟

خانه کتاب میتواند میعادگاه اصحاب فرهنگ و هنر در این رویداد بزرگ باشد .اهلقلم در غرفه خانه کتاب حضور پیدا میکنند و با یکدیگر تعامل و گفتوگو
دارند .جلساتی نیز با بخش بینالملل هماهنگ شد تا نویسندگان ایرانی و خارجی دیدار و تبادلنظر داشته باشند .مهم است که از ظرفیتهای حضور میهمانان
خارجی در نمایشگاه بهره ببریم .همچنین مخاطبان با حضور در این غرفه میتوانند با انواع فعالیت و خدمات خانه کتاب در طول سال آشنا شوند.
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رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران:
ضرورت واکاوی در اهداف نمایشگاه
محمود آموزگار ،رئیس اتحادیة ناشران و کتابفروشان تهران ،معتقد است در چند سال اخیر تغییراتی در
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام شده و نگرشها در حال تحول است .با او دربارة سیویکمین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران گفتوگو کردیم:
ضوابط حضور ناشران در نمایشگاه نسبت به سالهای قبل تغییری داشته است؟

به نظرم یکی از تصمیمات خوبی که در این دوره از شورای سیاســتگذاری به تصویب رسید در حوزه
کتابهای کودک و بزرگسال بود که موجب شد پنج عنوان کتاب به حدنصاب برخورداری غرفه اضافه شود
و بهاینترتیب در بخش بزرگسال این تعداد به چهل عنوان رسید .این تصمیم انتقاداتی را به همراه داشت
چون در اسفندماه فرصت چندانی نبود .از طرفی خیل درخواست و تقاضا برای دریافت غرفه زیاد بود و از سوی دیگر آییننامه تصویبشده مشکالتی را ایجاد
میکرد .با این وصف طی تبصرهای کارگروهی در حوزة بزرگسال تشکیل شد که در آن عناوین کتابها را بررسی کنند ،چون ناشرانی هستند که آثار خوبی
منتشر میکنند ولی متأسفانه به حدنصاب نمیرسد.
در این کارگروه بررسیها صورت گرفت تا جایی که امکان داشت شرایطی فراهم شد تا این ناشران نیز بتوانند در نمایشگاه حضور داشته باشند .بسیاری از
ناشران کوچک سعی دارند به حد الزم برسند و بتوانند غرفه بگیرند .به دلیل ضعفی که در سیستم توزیع وجود دارد نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران فرصت
مناسبی برای این ناشران است.
واسپاری امور به صنف به کجا رسیده است؟

این موضوع را باید به صورت یک جریان ببینیم که از نمایشگاه بیست و هفتم آغاز شده و در بیستوهشتمین دوره به شکل جدی دنبال شد .گامبهگام توانستیم به این
نتیجه دست پیدا کنیم که فعالیت صنف را در اجرا و مدیریت نمایشگاه بیشتر شاهد باشیم؛ اما بههرحال مشکالت و ناهماهنگیهایی وجود دارد که رفع آن زمان میبرد.
مکان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران دوباره به مصالی امام خمینی (ره) انتقال یافت .آیا ناشران با این جابهجایی موافق بودند؟

محل برگزاری از شرکت نمایشگاههای بینالمللی به مصال انتقال یافت و سالها ادامه داشت .در اختتامیه نمایشگاه بیستوهشتم وعده داده شد که این
رویداد سال بعد در «باغ کتاب» که فضای  130هزار متری و مسقف دارد برپا میشود .در ادامه نامهنگاریها انجام شد و از موضع صنفی پیشنهادهایی هم
مطرح کردیم؛ اما شهرداری به موانعی برخورد چون مبلغ قابلتوجهی به بانک شهر بدهکار بود .شهرداری شهر آفتاب را بهعنوان یک مرکز نمایشگاهی
378

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

بهجای بدهی تهاتر کرد.
نمایشگاه کتاب نیز از پربازدیدترین رویدادهاست و امکان خوبی بود تا در شهر آفتاب برگزار شود .بانک شهر نیز مجاب شد این مکان را بهعنوان بدهی بردارد .بهعنوان
صنف ابتدا با این موضوع مخالفت داشتیم ،چون این مکان زیرساختهای الزم را نداشت؛ اما طی جلسات مختلف قولهایی مبنی بر آماده شدن و برطرف شدن نواقص
داده شد .اتفاقاتی که در برپایی نمایشگاه بیستونهم افتاد نشان داد این مکان اشکاالت اساسی دارد .طی توافقاتی که شهرداری با بانک شهر داشت قرار بود این بانک
پولی را برای تکمیل این مکان به شهرداری بپردازد ولی در جریان نقلوانتقال مشکالتی ایجاد شد؛ بنابراین مبلغ به دست شهرداری نرسید و شهرداری نیز بودجهای
برای آن در نظر نگرفت .در نمایشگاه سیام نیز به دلیل بارندگی اردیبهشتماه دوباره با همان وضعیت سال قبل مواجه شدیم .درمجموع به این نتیجه رسیدیم با این
شرایط نمیتوان نمایشگاه را در شهر آفتاب برگزار کرد .برای دورة سیویکم مجدداً مذاکراتی انجام شد ولی شهرداری آمادگی الزم را برای برطرف کردن مشکالت
را نداشت .از سویی مصال پیشرفتهایی در امور ساختمانی داشت و رواقها ساخته شده بود .فضای مسقف بیشتری را میتوانستیم به غرفهها اختصاص دهیم .دعوتی
هم صورت گرفت و عنوان شد برای برگزاری نمایشگاه پولی گرفته نمیشود و این اتفاق افتاد .فقط برای تبلیغات و غرفههای موادغذایی مبلغی دریافت شده است.
درنهایت مصال میزبان مخاطبان شده تا برای سال آینده اگر نواقص شهر آفتاب مرتفع شد بررسیها برای انتقال نمایشگاه صورت بگیرد.
دربارة دستاوردها و فرصتهای ازدسترفته این رویداد بگویید.

تا چند سال پیش امکان انتقاد نبود .همیشه توصیفی که از نمایشگاه وجود داشت بهعنوانمثال 6 ،میلیون بازدیدکننده دارد ،چقدر کتاب به فروش رفته و
چقدر یارانه مصرف شده است .تمامی آمارها ک ّمی بود .نمایشگاه نخست در آبان ماه سال  1366با  200ناشر برگزار شد .با بررسی کتابهای منتشرشده آن
زمان متوجه شمارگان باالی آن میشویم .در حال حاضر شمارگان کتاب به  400تا  500جلد رسیده است.
ناشران به این نتیجه رسیدند این نوع کار زیان است .اینهمه کار و تالش و درنهایت شمارگان پایین کتاب نهتنها اقتصاد نشر را مختل میکند و تحت تأثیر
قرار میدهد بلکه بر روی نویسندگی نیز تأثیر منفی میگذارد .البته در چند سال اخیر تغییراتی در وزارت ارشاد انجام شده و نگرشها در حال تحول است .اآلن
بهجای اینکه از بازدید  6میلیون مخاطب خرسند باشیم باید ببینیم اینهمه هزینه چه دستاوردی در این  30سال داشته تا شاهد نمایشگاه بهتری باشیم.
بزرگترین ویژگی نمایشگاه نقشی است که در اقتصاد نشر ایفا میکند .برنامههای جنبی نمایشگاه هم اتفاقات خوبی را به همراه داشته است .یکی از ویژگیهای
بسیار مهم نمایشگاه فراهم کردن این امکان برای هر فرد عالقهمند به کتاب است تا در جریان انتشار کتابهای منتشر شده در طول یک سال قرار بگیرد .چون
از آثار منتشر شده در طول سال اطالعی نداریم و گاهی تصادفی متوجه میشویم .باید سیستم اطالعرسانی این امکان را برای شهروندان فراهم کند تا در جریان
آثار منتشر شده باشند .البته «خانه کتاب» کارهایی در این زمینه انجام میدهد ولی هنوز فاصله دارد .به نظرم نمایشگاه از همه جوانب باید واکاوی شود .جاهایی
فرصتهایی ایجاد کرده که باید مغتنم شمرد و جاهایی برای برطرف کردن مشکالت باید تمهیداتی اندیشیده شود.
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شهرامنیا مطرح کرد؛
فروش نمایشگاه کتاب به  ۱۳۰میلیارد تومان رسید /رشد
 ۱۰درصدی
نشست مسئوالن سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با خبرنگاران
ظهر امروز شنبه  ۲۲اردیبهشتماه همزمان با روز پایانی این رویداد برگزار شد.
داریوش رضوانی مدیر بخش تشریفات نمایشگاه در این نشست گفت:
امسال و در این دوره از نمایشگاه  ۱۵سفیر از کشورهای خارجی از نمایشگاه
دیدن کردند .همینطور  ۱۴نفر از استانداران کشور به همراه نمایندگان ولیفقیه
به مصال آمده و نمایشگاه را دیدند .حضور مقام معظم رهبری بعد از وقفهای
 ۴ساله در نمایشگاه ،ریاست مجلس ،معاونان قوه قضائیه دیگر مسئوالن کشور ازجمله رویدادهای مهم این دوره از نمایشگاه بودند و اگر توفیق نداشتیم
در خدمت رئیسجمهور باشیم ،امروز در مراسم اختتامیه در خدمت معاون اول ایشان آقای جهانگیری هستیم و همچنین  ۴وزیر از نمایشگاه دیدن کردند.
وی افزود ۵۸ :نفر از نمایندگان مجلس بهطور رسمی در پاویون این دوره از نمایشگاه حضور یافته و ما میزبان  ۱۷هیئت خارجی به همراه شخصیتهای
فرهنگی تحت عنوان اهالی قلم بودیم .در کل نمایشگاه امسال فرصت گفتگو بین شخصیتها و مقامات مختلف را فراهم کرد.
در ادامه این نشست ،امیرمسعود شهرامنیا قائممقام نمایشگاه کتاب گفت :در مورد جمعیت بازدیدکننده پیشتر در نشست خبری همصحبت کردهام و
گفته بودم که روال بر این بوده که در سالهای قبل عدد دقیقی از بازدیدکنندگان اعالم نمیکردیم .نه اینکه قصد مخفیکاری داشته باشیم بلکه علت این
رویکرد این بوده و است که میزان بازدیدکنندگان از نمایشگاه چندان قابلاتکا نیست .به این دلیل که این نمایشگاه بلیتفروشی ندارد .بههرحال فضای
نمایشگاه امسال نشان داد که رشد جمعیت قابلتوجه بوده است.
وی افزود :امسال در نمایشگاه کتاب  ۲۰درصد رشد جمعیت را شاهد بودیم و در بعضی از روزها و ساعتها رکورد بازدید از نمایشگاه نسبت به سالهای
گذشته شکست .اندازهگیری جمعیت بازدیدکننده از نمایشگاه بهطور رندم اتفاق میافتد و روز  ۵شــنبهای که گذشت این میزان به باالی  ۳۰۰هزار نفر
شمارششده است .اگرچه صرف بازدید و تعداد بازدیدکنندگان نشان موفقیت نیست ولی بیتأثیر هم نیست و نشان میدهد که شرایط بهتری نسبت به دو
دوره گذشته در شهر آفتاب و دورههای قبلی در مصال داشتهایم.
قائممقام نمایشگاه کتاب در ادامه گفت :درباره آمار فروش ،شبکه پزهای بانک عامل نمایشگاه ،بانک شهر است .ما عدد را محاسبه میکنیم و درصدی
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را به آن اضافه میکنیم و میزان فــروش را اعالم میکنیم .برآورد ما این
است که  ۴۰درصد فروش خارج از شبکه بانک شهر و  ۶۰درصد دیگر داخل
شبکه بانک شهر بوده است .درمجموع در بانک شهر  ۸۴میلیارد تومان
میزان فروش ثبتشده و از صبح امروز تا یک ساعت پیش یعنی ساعت
 ۱۳شنبه  ۵میلیارد تومان خرید انجامشده است که اگر  ۴۰درصد را به آن
اضافه کنیم به رقم  ۱۳۰میلیارد تومان تا این لحظه میرسیم و فکر میکنم
تا پایان امشب چند میلیارد دیگر فروش داشته باشیم .شهرامنیا گفت :در
یک جمعبندی میزان فروش نمایشگاه نسبت به سال گذشته  ۱۰درصد
رشد داشته و نکته مهم این است که تعداد تراکنشها بیشتر شده است.
این افزایش باعث خوشنودی ناشران کوچکتر شده است ،چون سال گذشته معترض بودند که فروشمان رشد نداشته است .درمجموع موفقیتها سرمایه
و اندوخته نمایشگاه هستند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت :باید از منظر بعد بینالملل به این مسئله هم اشارهکنم که حضور هیئتها و گروههای مختلف یکی از نقاط قوت
نمایشگاه بود .ما درزمینة فعالیتهای فرهنگی و نشستهای جنبی ،برنامههای مختلفی داشتیم و همکاری با دستگاههای بیرونی بسیار خوب بود .دوستان
دستاندرکار نمایشگاه فشار سختی را تحمل کردند و زحمات شبانهروزی داشتند .چون امسال محیط جدید بود و فضا باید بازتعریف میشد و رواقهای
جدیدی از مصال به نمایشگاه اضافه میشد .این زحمات شبانهروزی را هم دوستان صنف و هم دوستان وزارت ارشاد متحمل شدند.
شهرامنیا در پاسخ به سؤال خبرنگاری در این نشست درباره حضور میهمانان خارجی نمایشگاه در این دوره و دوره قبل گفت :ایتالیاییها سال گذشته کار
خوبی کردند و دو هیئت را برای حضور در نمایشگاه در نظر گرفته بودند .بهاینترتیب در روزهای ابتدایی هیئت اولی آمد و در روزهای انتهایی هیئت دوم در
نمایشگاه حضور داشت؛ اما دوستان صربمان این کار را نکردند .به همین دلیل است که این روزهای آخر تعدادشان در نمایشگاه کم است.
در بخش پایانی این نشست یحیی دهقانی معاون اجرایی نمایشگاه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره چرایی باال بودن قیمت کتاب در نمایشگاه گفت:
نگویید قیمت کتاب در ایران باال است .اتفاق ًا شاید یکی از ضعفهای نشر ما پایین بودن قیمت کتاب است .در کشور ما اگر تولید یک کتاب  ۱۰۰تومان تمام
بشود ،باقیمت  ۴۰۰تومان به فروش میرود ولی در کشورهای غربی اگر کتابی با  ۱۰۰تومان جمع بشود ،قیمتش  ۸۰۰تومان روی آن میخورد و به همین
دلیل است ناشران بزرگ کشورهای توسعهیافته ،قدرتمند میشوند.
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سردبیر مجله آیینه پژوهش:
افت مطالعه کتاب در قشر دانشگاهی و تحصیلکرده
محمدعلی مهدویراد با اشاره به اینکه مطالعه مطالب بریدهبریده در تلفنهای هوشمند ،جای مطالعه
کتاب را نمیگیرد ،گفت :متأسفانه سرانه مطالعه کتاب در قشر دانشگاهی و تحصیلکرده افت کرده است.
محمدعلی مهدویراد با اشاره به بخش ناشران عربی نمایشگاه گفت :ازآنجاکه در این  31دورۀ نمایشگاه
در آن شرکت کردهام و غالب ًا در بخشهایی مسئولیت داشتهام ،میتوانم ارزیابی کنم که امسال بهلحاظ محتوا
در بخش عربی آثار خوبی عرضه شده است.
سردبیر مجله آیینه پژوهش با بیان اینکه در طول سال محققان و عالمان جهان عرب کار میکنند و آثار نو
چاپ میکنند ،اظهار کرد :من کتابهای خوبی را در حوزههای متعدد تفکر اسالمی ،مطالعات حدیثی و قرآنی،
تاریخی و ادبیات در نمایشگاه امسال ،دیدهام .همچنین بخش حقوق قابلتوجه بود و عناوین کتابی که در آن وجود داشت ،زیاد بود.
اتفاق خوب در حوزه کتابهای عربی

مهدویراد اضافه کرد :یکی از اتفاقاتی که در سالهای اخیر در عراق رخ داده ،این است که آستانهای متعدد معصومین مانند آستان حضرت ابوالفضل،
آستان امام حسین (ع) و آستان امام علی (ع) که در عراق ،عتبه خوانده میشوند ،بسیار پرتحرک شدهاند و آثار خیلی مهمیرا چاپ میکنند .البته نمیخواهیم
بگوییم همه آثار آنها خوب است؛ اما در حوزه مطالعات دینی ،چه در بحثهای نو و چه در تحقیق متون کهن ،آثار قابلتوجهی دارند.
وی ادامه داد :همچنین این آستانها ،چند مجله بسیار خوب در حوزه اندیشه و میراث دارند که یکی از بخشهای قابلتوجه ،در نمایشگاه امسال در بخش
ناشران عربی است .مصریها ،در سالهای پیش بهصورت مستقیم در نمایشگاه شرکت میکردند و بدون واسطه کتاب میفرستادند ،اما گویا امسال برای
حضور آنها ،مانع وجود داشته است .البته در حال حاضر ،چند ناشر مصری بدون واسطه در نمایشگاه شرکت کردهاند.
مهدویراد با اشاره به مکان نمایشگاه امسال گفت :کسانی که از شهرستانها برای بازدید نمایشگاه میآیند ،معتقدند شهر آفتاب بهلحاظ دسترسی مکان
مناسبتری است اما تهرانیها معتقدند کارآمدی مصال بیشتر است.
مهدویراد با اشاره به سرانه مطالعه در کشور بیان کرد :سرانه مطالعه ما اص ً
ال خوب نیست ،در قشر دانشگاهی و طلبه که من با آنها در ارتباط هستم،
کتابخوانی افت کرده است .زمانی که از افراد سؤاالتی میپرسیم ،متوجه میشویم از کتابهای رشته خود هم سر درنمیآورند .پس زمانی این قشر اینگونه
رفتار میکنند ،حساب باقی معلوم است.
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نظرسنجی

سنجش رضایتمندی غرفهداران از ابعاد مختلف نمایشگاه

هدف اصلي پژوهش ،دستيابي به نظرات غرفهداران سیویکمین نمايشگاه بينالمللي کتاب در خصوص ابعاد مختلف نمایشگاه ،نحوه برگزاري نمايشگاه،
نقاط ضعف و قوت نمايشگاه و دريافت پيشنهادها و انتقادات ایشان بوده است که نتیجه در ادامه قابلمطالعه است:
 .1شیوه اطالعرسانی و تبلیغات بیرون از نمایشگاه

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از شیوه اطالعرسانی و تبلیغات بیرون از نمایشگاه
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

18

4.5

4.5

زیاد

90

22.5

22.7

متوسط

141

35.3

35.6

کم

67

16.8

16.9

خیلی کم

80

20.0

20.2

بدون پاسخ

4

1.0

-

جمع

400

100.0

100.0

میانگین ( 1تا )5

2.74

در سؤالی از پاسخگویان پرسیده شد «چقدر از شیوه اطالعرسانی و تبلیغات بیرون از نمایشگاه رضایت دارید؟»
بر اساس یافتههای جدول فوق 27 ،درصد پاسخگویان از شیوه اطالعرسانی و تبلیغات بیرون از نمایشگاه زیاد و خیلی زیاد رضایت دارند .در مقابل 36.8
درصد رضایت چندانی از این موضوع ندارند .همچنین  35.3درصد نیز رضایت بینابینی نسبت به شیوه اطالعرسانی و تبلیغات بیرون از نمایشگاه اظهار
داشتهاند .میانگین  2.74از  5در این سؤال ،نشانه رضایت کم رو به متوسط پاسخگویان از شیوه اطالعرسانی و تبلیغات بیرون از نمایشگاه است.
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نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از شیوه اطالعرسانی و تبلیغات بیرون از نمایشگاه

 .2شیوه اطالعرسانی و تبلیغات داخل نمایشگاه

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از شیوه اطالعرسانی و تبلیغات داخل نمایشگاه
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

17

4.3

4.3

زیاد

86

21.5

22.0

متوسط

132

33.0

33.8

کم

73

18.3

18.7

خیلی کم

83

20.8

21.2

بدون پاسخ

9

2.3

-

جمع

400

100.0

100.0
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دادههای جدول فوق ،نشان میدهد  25.8درصد پاسخگویان ،از شیوه اطالعرسانی و تبلیغات داخل نمایشگاه زیاد و بسیار زیاد رضایت دارند .این در حالی
است که  39.1میزان رضایت خود را در این زمینه کم و بسیار کم اعالم کردند .همچنین یکسوم از پاسخگویان ( 33درصد) نیز میزان رضایتی در حد متوسط
دارند .میانگین  2.69از  5در این سؤال نشانه رضایت کم رو به متوسط پاسخگویان از این موضوع است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از شیوه اطالعرسانی و تبلیغات داخل نمایشگاه

 .3نقشهها و راهنماهای نمایشگاه

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از نقشهها و راهنماهای نمایشگاه
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

19

4.8

4.9

زیاد

139

34.8

36.2

متوسط

115

28.7

29.9

کم

59

14.8

15.4

خیلی کم

52

13.0

13.5

بدون پاسخ

16

4.0

-

جمع

400

100.0

100.0

387
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دادههای جدول فوق ،نشان میدهد میزان رضایت  39.6درصد پاسخگویان از نقشهها و راهنماهای نمایشگاه ،زیاد و خیلی زیاد است .در مقابل 27.8
درصد میزان رضایت خود را در این زمینه کم و بسیار کم ارزیابی کردند .حدود  28.7درصد پاسخگویان نیز رضایت بینابینی در خصوص نقشهها و راهنماهای
نمایشگاه دارند .میانگین  3.03از  5در این سؤال ،نشانه رضایت متوسط پاسخگویان از این موضوع است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از نقشهها و راهنماهای نمایشگاه

 .4سرویسدهی و خدماترسانی بانک عامل و دستگاههای خودپرداز و کارتخوان

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از سرویسدهی و خدماترسانی بانک عامل و دستگاههای خودپرداز و کارتخوان
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

107

26.8

27.1

زیاد

199

49.8

50.4

متوسط

55

13.8

13.9

کم

24

6.0

6.1

خیلی کم

10

2.5

2.5

بدون پاسخ

5

1.3

-

جمع

400

100.0

100.0
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مطابق یافتههای جدول فوق ،اکثریت پاسخگویان ( 76.6درصد) از سرویسدهی و خدماترسانی بانک عامل و دستگاههای خودپرداز و کارتخوان زیاد و بسیار
زیاد رضایت دارند .تنها  8.5درصد از پاسخگویان اظهار داشتهاند که رضایت کم و بسیار کمی از این موضوع دارند .همچنین  13.8درصد پاسخگویان نیز رضایتی در حد
متوسط دارند .میانگین  3.93از  5در این سؤال ،نشانه رضایت زیاد پاسخگویان از سرویسدهی و خدماترسانی بانک عامل و دستگاههای خودپرداز و کارتخوان است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از خدماترسانی بانک عامل و دستگاههای خودپرداز و کارتخوان

 .5تنوع کتابها و ناشران

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از تنوع کتابها و ناشران
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

53

13.3

14.5

205

51.2

56.0

86

21.5

23.5

19

4.8

5.2

3

0.8

0.8

34

8.5

-

400

100.0

100.0

زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
بدون پاسخ
جمع

389
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بر اساس یافتههای جدول فوق میتوان دریافت اکثریت پاســخگویان موردمطالعه یعنی  64.5درصد ،از تنوع کتابها و ناشران رضایت زیاد و بسیار
زیادی دارند و تنها  5.6درصد پاسخگویان بودند که از تنوع کتابها و ناشرین رضایت کمی دارند .همچنین  21.5درصد نیز از رضایت بینابینی در این زمینه
برخوردارند .میانگین  3.78از  5در این سؤال ،حاکی از آن است که میزان رضایت متوسط رو به زیاد پاسخگویان از تنوع کتابها و ناشران در نمایشگاه است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از تنوع کتابها و ناشران

 .6سهولت حملونقل

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از سهولت حملونقل
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

20

5.0

5.1

130

32.5

32.9

100

25.0

25.3

62

15.5

15.7

83

20.8

21.0

5

1.3

-

400

100.0

100.0

زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
بدون پاسخ
جمع

390

میانگین ( 1تا )5

2.85

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

بر طبق یافتههای جدول فوق 37.5 ،درصد پاسخگویان اظهار داشتهاند که از سهولت حملونقل در نمایشگاه رضایت زیاد و بسیار زیادی دارند .در مقابل
 36.3درصد پاسخگویان رضایت چندانی از این موضوع ندارند .همچنین  25درصد پاسخگویان نیز اظهار داشتهاند که رضایتشان از سهولت حملونقل در
حد متوسط است .میانگین  2.85از  5در این سؤال ،نشانه رضایت کم رو به متوسط پاسخگویان از وضعیت سهولت حملونقل نمایشگاه است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از سهولت حملونقل

 .7وضعیت پارکینگ نمایشگاه

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از پارکینگ نمایشگاه
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

10

2.5

2.9

51

12.8

14.9

41

10.3

12.0

51

12.8

14.9

190

47.5

55.4

57

14.2

-

400

100.0

100.0

زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
استفاده نکرده اند /بدون پاسخ
جمع

391

میانگین ( 1تا )5

1.95

 #نه_به_کتاب_نخواندن

بر طبق یافتههای جدول فوق و در مورد افرادی که از پارکینگ استفاده کردهاند ،اکثریت پاسخگویان ( 70.3درصد) از وضعیت پارکینگ نمایشگاه کم و
خیلی کم رضایت دارند .درحالیکه  17.8درصد پاسخگویان رضایت زیاد و بسیار زیاد از این موضوع دارند 12 .درصد پاسخگویان نیز رضایت در حد متوسط
از وضعیت پارکینگ نمایشگاه داشتهاند .میانگین  1.95از  5در این سؤال ،نشانه رضایت کم پاسخگویان از وضعیت پارکینگ نمایشگاه است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از پارکینگ نمایشگاه

 .8وضعیت دسترسی به نمایشگاه

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از دسترسی به نمایشگاه
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

58

14.5

14.5

215

53.8

53.9

80

20.0

20.1

18

4.5

4.5

28

7.0

7.0

1

0.3

-

400

100.0

100.0

زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
بدون پاسخ
جمع

392

میانگین ( 1تا )5

3.64

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

بر اساس دادههای جدول فوق ،اکثریت ( 68.3درصد) اظهار داشتهاند از نحوه دسترسی به نمایشگاه زیاد و خیلی زیاد رضایت دارند .این در حالی است
که  11.5درصد پاسخگویان رضایت کم و بسیار کمی در این زمینه دارند .حدود یکپنجم از پاسخگویان ( 20درصد) نیز از دسترسی به نمایشگاه رضایت
متوسطی را اعالم کردهاند .میانگین  3.64از  5در این سؤال ،نشانه رضایت متوسط رو به زیاد پاسخگویان از نحوه دسترسی به نمایشگاه است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از دسترسی به نمایشگاه

 .9ساعت برگزاری نمایشگاه
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از ساعت برگزاری نمایشگاه
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

55

13.8

13.8

261

65.3

65.4

53

13.3

13.3

22

5.5

5.5

8

2.0

2.0

1

0.3

-

400

100.0

100.0

زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
بدون پاسخ
جمع

393

میانگین ( 1تا )5

3.83

 #نه_به_کتاب_نخواندن

چنانکه یافتههای جدول فوق نشان میدهد ،اکثریت قابلتوجهی از پاسخگویان ( 79.1درصد) ،از ساعت برگزاری نمایشگاه ( 10صبح تا  8شب) در حد زیاد
و بسیار زیاد اعالم رضایت کردهاند .تنها  7.5درصد از پاسخگویان اظهار داشتهاند که رضایت کم و بسیار کمی از این موضوع دارند .همچنین حدود  13.3درصد
از پاسخگویان نیز میزان رضایت خود را تقریب ًا در حد زیاد اظهار داشتند .میانگین  3.83از  5در این سؤال ،نشانه رضایت متوسط نزدیک به زیاد پاسخگویان از
ساعت برگزاری نمایشگاه است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از ساعت برگزاری نمایشگاه

 .10نظافت و بهداشت نمایشگاه

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از نظافت و بهداشت نمایشگاه
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

38

9.5

9.5

191

47.8

47.8

94

23.5

23.5

45

11.3

11.3

32

8.0

8.0

400

100.0

100.0

400

100.0

100.0

زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
بدون پاسخ
جمع

394

میانگین ( 1تا )5

3.39

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

بر طبق یافتههای جدول فوق ،بیش از نیمی از پاسخگویان ( 57.3درصد) اظهار داشتهاند از نظافت و بهداشت در نمایشگاه در حد زیاد و بسیار زیاد رضایت
دارند .در مقابل  19.3درصد پاسخگویان رضایت چندانی از نظافت نمایشگاه ندارند 23.5 .درصد پاسخگویان نیز اظهار داشتهاند که از رضایتی در حد متوسط
برخوردارند .میانگین  3.39از  5در این سؤال ،نشانه رضایت متوسط پاسخگویان از نظافت و بهداشت نمایشگاه است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از نظافت و بهداشت نمایشگاه

 .11تهویه سالنها

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از تهویه سالنها
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

18

4.5

4.5

124

31.0

31.2

78

19.5

19.6

70

17.5

17.6

107

26.8

27.0

3

0.8

-

400

100.0

100.0

زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
بدون پاسخ
جمع

395

میانگین ( 1تا )5

2.68

 #نه_به_کتاب_نخواندن

بر طبق یافتههای جدول فوق 35.5 ،درصد پاسخگویان میزان رضایت خود از وضعیت تهویه سالنهای نمایشگاه زیاد و بسیار زیادی ارزیابی کردند .در
مقابل  44.3درصد پاسخگویان رضایت چندانی از تهویه سالنها ندارند .همچنین  19.5درصد پاسخگویان نیز رضایت بینابینی در این زمینه دارند .میانگین
 2.68از  5در این سؤال ،نشانه رضایت کم رو به متوسط پاسخگویان از وضعیت تهویه سالنها است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از تهویه سالنها

 .12امکانات و خدمات رفاهی

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از امکانات و خدمات رفاهی
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

18

4.5

4.6

130

32.5

32.9

109

27.3

27.6

63

15.8

15.9

75

18.8

19.0

5

1.3

-

400

100.0

100.0

زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
بدون پاسخ
جمع

396

میانگین ( 1تا )5

2.88

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

مطابق یافتههای جدول 37 ،درصد پاسخگویان گفتهاند که از امکانات و خدمات رفاهی مثل مکان استراحت ،سرویس بهداشتی ،نمازخانه و امانات رضایت
زیاد و بسیار زیادی دارند .در مقابل  34.6درصد اعالم کردهاند که رضایت کم و بسیار کمی از امکانات رفاهی نمایشگاه داشتهاند 27.3 .درصد پاسخگویان نیز
رضایت متوسطی از این موضوع داشتند .میانگین  2.88از  5در این سؤال ،نشانه رضایت کم رو به متوسط پاسخگویان از امکانات و خدمات رفاهی نمایشگاه است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از امکانات و خدمات رفاهی

 .13امنیت داخلی نمایشگاه

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از امنیت داخلی نمایشگاه
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

55

13.8

13.9

254

63.5

64.0

54

13.5

13.6

28

7.0

7.1

6

1.5

1.5

3

0.8

-

400

100.0

100.0

زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
بدون پاسخ
جمع

397

میانگین ( 1تا )5

3.81

 #نه_به_کتاب_نخواندن

چنانکه یافتههای جدول فوق نشان میدهد ،اکثریت پاسخگویان ( 77.3درصد) امنیت داخلی نمایشگاه را در حد زیاد و بسیار زیاد رضایتبخش اعالم
کردند .این در حالی است که  8.5درصد پاسخگویان رضایت کم و بسیار کمی از این موضوع دارند .همچنین  13.5درصد پاسخگویان نیز رضایت متوسطی
از امنیت داخلی نمایشگاه دارند .میانگین  3.81از  5در این سؤال ،نشانه رضایت متوسط نزدیک به زیاد پاسخگویان از امنیت داخلی نمایشگاه است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از امنیت داخلی نمایشگاه

 .14نحوه رفتار مجریان نمایشگاه

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از نحوه رفتار مجریان نمایشگاه
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

48

12.0

12.2

191

47.8

48.6

97

24.3

24.7

25

6.3

6.4

32

8.0

8.1

7

1.8

-

400

100.0

100.0

زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
بدون پاسخ
جمع

398

میانگین ( 1تا )5

3.50

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

دادههای جدول فوق ،نشان میدهد که اکثریت پاسخگویان ( 59.8درصد) از نحوه رفتار مجریان نمایشگاه زیاد و بسیار زیاد رضایت دارند .این در حالی
است که  14.3درصد پاسخگویان رضایت کم و بسیار کمی از نحوه رفتار مجریان نمایشگاه برخوردارند 24.3 .درصد پاسخگویان نیز رضایت متوسطی را در
این زمینه دارند .میانگین  3.50از  5در این سؤال ،نشانه رضایت متوسط پاسخگویان از نحوه رفتار مجریان نمایشگاه است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از نحوه رفتار مجریان نمایشگاه

 .15نحوه جانمایی و چیدمان غرفهها

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از نحوه جانمایی و چیدمان غرفهها
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

14

3.5

3.5

113

28.2

28.3

125

31.3

31.3

70

17.5

17.5

77

19.3

19.3

1

0.3

-

400

100.0

100.0

زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
بدون پاسخ
جمع

399

میانگین ( 1تا )5

2.79

 #نه_به_کتاب_نخواندن

همانطور که دادههای جدول فوق ،نشان میدهد  31.7درصد پاسخگویان از نحوه جانمایی و چیدمان غرفهها زیاد و خیلی زیاد رضایت دارند .در مقابل
 36.8درصد پاسخگویان از نحوه جانمایی و چیدمان غرفهها رضایت چندانی ندارند .همچنین  31.3درصد پاسخگویان نیز رضایت بینابینی در این زمینه
دارند .میانگین  2.79از  5در این سؤال ،نشانه رضایت کم رو به متوسط پاسخگویان از نحوه جانمایی و چیدمان غرفهها است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از نحوه جانمایی و چیدمان غرفهها

 .16سازماندهی و نظم کلی سالنها

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از سازماندهی و نظم کلی سالنها
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

6

1.5

1.5

144

36.0

36.6

126

31.5

32.1

54

13.5

13.7

63

15.8

16.0

7

1.8

-

400

100.0

100.0

زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
بدون پاسخ
جمع

400

میانگین ( 1تا )5

2.93

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

چنانکه یافتههای جدول فوق نشان میدهد 37.5 ،درصد پاسخگویان از سازماندهی و نظم کلی سالنها زیاد و بسیار زیاد رضایت دارند .درحالیکه 29.3
درصد پاسخگویان اظهار داشتهاند که رضایت کم و بسیار کمی از نظم سالنها دارند 31.5 .درصد پاسخگویان نیز میزان رضایت خود را در حد متوسط اظهار
کردند .میانگین  2.93از  5در این سؤال ،نشانه رضایت کم نزدیک به متوسط پاسخگویان از سازماندهی و نظم کلی سالنها است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از سازماندهی و نظم کلی سالنها

 .17مکان برگزاری نمایشگاه

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از مکان برگزاری نمایشگاه
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

109

27.3

27.3

زیاد

163

40.8

40.8

متوسط

66

16.5

16.5

کم

21

5.3

5.3

خیلی کم

41

10.3

10.3

جمع

400

100.0

100.0

401

میانگین ( 1تا )5

3.69

 #نه_به_کتاب_نخواندن

بر اساس یافتههای جدول فوق میتوان دریافت که اکثریت پاسخگویان موردمطالعه یعنی  68.1درصد ،از مکان برگزاری نمایشگاه رضایت زیاد و بسیار
زیادی دارند .درحالیکه  15.6درصد پاسخگویان میزان رضایت خود را از مکان نمایشگاه کم و بسیار کم ارزیابی کردند 16.5 .درصد نیز ارزیابی بینابینی در
این زمینه داشتهاند .میانگین  3.69از  5در این سؤال ،نشانه رضایت متوسط رو به زیاد پاسخگویان از مکان برگزاری نمایشگاه است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از مکان برگزاری نمایشگاه

 .18شیوه ثبتنام و فرآیند دریافت غرفه

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از شیوه ثبتنام و فرآیند دریافت غرفه
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

41

10.3

10.7

176

44.0

45.8

94

23.5

24.5

37

9.3

9.6

36

9.0

9.4

16

4.0

-

400

100.0

100.0

زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
بدون پاسخ
جمع

402

میانگین ( 1تا )5

3.88

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

بر طبق یافتههای جدول فوق 54.3 ،درصد پاسخگویان اظهار داشتهاند که از شیوه ثبتنام و فرآیند دریافت غرفه نمایشگاه در حد زیاد و بسیار زیاد رضایت
دارند .در مقابل  18.3درصد پاسخگویان رضایت چندانی از این شیوه نداشتند .همچنین  23.5درصد پاسخگویان نیز اظهار داشتهاند که رضایتشان از این
موضوع در حد متوسط است .میانگین  3.88از  5در این سؤال ،نشانه رضایت متوسط نزدیک به زیاد پاسخگویان از شیوه ثبتنام و فرآیند دریافت غرفه در
نمایشگاه است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از شیوه ثبتنام و فرآیند دریافت غرفه

 .19مساحت غرفه اختصاصیافته

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از مساحت اختصاصیافته غرفه
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

20

5.0

5.0

زیاد

133

33.3

33.3

متوسط

77

19.3

19.3

کم

79

19.8

19.8

خیلی کم

91

22.8

22.8

جمع

400

100.0

100.0

403

میانگین ( 1تا )5

2.78

 #نه_به_کتاب_نخواندن

بر طبق یافتههای جدول فوق 38.3 ،درصد پاسخگویان از مساحت اختصاصیافته غرفه خود به میزان زیاد و خیلی زیاد رضایت دارند .درحالیکه 42.6
درصد پاسخگویان در خصوص مساحت غرفه خود از رضایت کم و بسیار کم برخوردارند 19.3 .درصد پاسخگویان نیز رضایت خود را در حد متوسط اعالم
کردند .میانگین  2.78از  5در این سؤال ،نشانه رضایت کم رو به متوسط پاسخگویان از مساحت اختصاص یافته غرفه است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از مساحت اختصاصیافته غرفه

 .20تاریخ برگزاری نمایشگاه
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از تاریخ برگزاری نمایشگاه
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

62

15.5

15.6

239

59.8

60.1

62

15.5

15.6

20

5.0

5.0

15

3.8

3.8

2

0.5

-

400

100.0

100.0

زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
بدون پاسخ
جمع

404

میانگین ( 1تا )5

3.78

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

بر اساس دادههای جدول فوق ،اکثریت پاسخگویان ( 75.3درصد) اظهار داشتهاند که از تاریخ برگزاری نمایشگاه به میزان زیاد و خیلی زیادی رضایت
دارند .تنها  8.8درصد پاسخگویان میزان رضایت خود را کم و بسیار کمی اعالم کردند 15.5 .درصد پاسخگویان نیز رضایت خود را در حد متوسط اعالم
کردند .میانگین  3.78از  5در این سؤال ،نشانه رضایت متوسط نزدیک به زیاد پاسخگویان از تاریخ برگزاری نمایشگاه است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از تاریخ برگزاری نمایشگاه

 .21مدتزمان برگزاری نمایشگاه
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از مدتزمان برگزاری نمایشگاه
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

50

12.5

12.5

253

63.2

63.4

66

16.5

16.5

24

6.0

6.0

6

1.5

1.5

1

0.3

-

400

100.0

100.0

زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
بدون پاسخ
جمع

405

میانگین ( 1تا )5

3.79

 #نه_به_کتاب_نخواندن

چنانکه یافتههای جدول فوق نشان میدهد ،اکثریت پاسخگویان ( 75.7درصد) از مدتزمان برگزاری نمایشگاه در حد زیاد و بسیار زیاد اعالم رضایت
کردند .درحالیکه  7.5درصد پاسخگویان اظهار داشتهاند که رضایتشان از مدتزمان برگزاری نمایشــگاه کم و بسیار کم است .همچنین  16.5درصد
پاسخگویان نیز میزان رضایت خود را در حد متوسط اعالم کردند .میانگین  3.79از  5در این سؤال ،نشانه رضایت متوسط رو به زیاد پاسخگویان از مدتزمان
برگزاری نمایشگاه است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از مدتزمان برگزاری نمایشگاه

 .22خدمات فروش الکترونیکی
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از خدمات فروش الکترونیکی
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

44

11.0

12.9

160

40.0

46.8

85

21.3

24.9

32

8.0

9.4

21

5.3

6.1

58

14.5

-

400

100.0

100.0

زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
بدون پاسخ
جمع

406

میانگین ( 1تا )5

3.50

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

بر اساس یافتههای جدول فوق میتوان دریافت که حدود نیمی از غرفهداران موردمطالعه ( 51درصد) ،از خدمات فروش الکترونیکی رضایت زیاد و بسیار
زیادی دارند .در مقابل  13.3درصد پاسخگویان میزان رضایت خود را کم و بسیار کم ارزیابی کردند .همچنین  21.3درصد نیز رضایت بینابینی در این زمینه
دارند .میانگین  3.50از  5در این سؤال ،نشانه رضایت متوسط پاسخگویان از خدمات فروش الکترونیکی است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از خدمات فروش الکترونیکی

 .23کیفیت دسترسی به خدمات ارتباطی

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از کیفیت دسترسی به خدمات ارتباطی
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

21

5.3

5.4

زیاد

88

22.0

22.7

متوسط

83

20.8

21.4

کم

59

14.8

15.2

خیلی کم

137

34.3

35.3

بدون پاسخ

12

0.3

-

جمع

400

100.0

100.0

407

میانگین ( 1تا )5

2.47

 #نه_به_کتاب_نخواندن

بر طبق یافتههای جدول فوق ،حدود نیمی از پاسخگویان ( 49.1درصد) اظهار داشتهاند که از کیفیت دسترسی به خدمات ارتباطی اپراتورهای تلفن همراه
و دیتا در نمایشگاه رضایت چندانی ندارند .در مقابل  27.3درصد پاسخگویان ارزیابی مثبتی در این زمینه داشته و میزان رضایت خود را زیاد و بسیار زیاد اعالم
کردند .همچنین  20.8درصد پاسخگویان نیز اظهار داشتهاند که از کیفیت دسترسی به خدمات ارتباطی رضایتی در حد متوسط دارند .میانگین  2.47از  5در
این سؤال ،نشانه رضایت کم پاسخگویان از کیفیت دسترسی به خدمات ارتباطی است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از کیفیت دسترسی به خدمات ارتباطی

 .24سیستم برقرسانی و روشنایی

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از سیستم برقرسانی و روشنایی
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

27

6.8

5.0

200

50

33.3

96

24

19.3

45

11.3

19.8

32

8.0

22.8

400

100.0

100.0

زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
جمع

408

میانگین ( 1تا )5

3.36

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

بر طبق یافتههای جدول فوق ،بیش از نیمی از پاسخگویان ( 56.8درصد) میزان رضایت از سیستم برقرسانی و روشنایی را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردند.
درحالیکه  19.3درصد پاسخگویان رضایت کم و بسیار کم از این موضوع دارند 24 .درصد پاسخگویان نیز از سیستم برقرسانی و روشنایی از رضایتی در حد
متوسط برخوردارند .میانگین  3.36از  5در این سؤال ،نشانه رضایت متوسط پاسخگویان از سیستم برقرسانی و روشنایی نمایشگاه است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از سیستم برقرسانی و روشنایی

 .25هماهنگی و نظم بین دستاندرکاران

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از هماهنگی و نظم بین دستاندرکاران
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

14

3.5

3.7

زیاد

121

30.3

31.8

متوسط

129

32.3

33.9

کم

55

13.8

14.4

خیلی کم

62

15.5

16.3

بدون پاسخ

19

4.8

-

جمع

400

100.0

100.0

409

میانگین ( 1تا )5

2.92

 #نه_به_کتاب_نخواندن

بر اساس دادههای جدول فوق 33.8 ،درصد پاسخگویان اظهار داشتهاند که از هماهنگی و نظم بین دستاندرکاران اجرایی و مسئولین برای پیشبرد امور
اجرایی به میزان زیاد و خیلی زیادی رضایت دارند .همچنین  29.3درصد پاسخگویان رضایت کم و بسیار کمی در این زمینه دارند 32.3 .درصد پاسخگویان
نیز از هماهنگی و نظم بین دستاندرکاران اجرایی و مسئولین رضایتشان را در حد متوسط اعالم کردند .میانگین  2.92از  5در این سؤال ،نشانه رضایت کم
نزدیک به متوسط پاسخگویان از هماهنگی و نظم بین دستاندرکاران نمایشگاه است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از هماهنگی و نظم بین دستاندرکاران

 .26استقبال از نمایشگاه این دوره

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از استقبال از نمایشگاه این دوره
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

30

7.5

3.7

زیاد

131

32.8

31.8

متوسط

109

27.3

33.9

کم

87

21.8

14.4

خیلی کم

43

10.8

16.3

جمع

400

100.0

-

410

میانگین ( 1تا )5

3.04

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

چنانکه یافتههای جدول فوق نشان میدهد 40.3 ،درصد پاسخگویان اظهار داشتهاند از استقبال از نمایشگاه این دوره در حد زیاد و بسیار زیاد رضایت
دارند .در مقابل  32.6درصد پاسخگویان از میزان استقبال از نمایشگاه رضایت چندانی ندارند .همچنین  27.3درصد پاسخگویان نیز میزان رضایت خود را در
حد متوسط اظهار کردند .میانگین  3.04از  5در این سؤال ،نشانه رضایت متوسط پاسخگویان از استقبال از نمایشگاه این دوره است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از استقبال از نمایشگاه این دوره

 .27نحوه توزیع بن کتاب

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از نحوه توزیع بن کتاب
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

20

5.0

6.1

زیاد

99

24.8

30.3

متوسط

90

22.5

27.5

کم

48

12

14.7

خیلی کم

70

17.5

21.4

اطالع ندارد /بدون پاسخ

73

18.3

-

جمع

400

100.0

100.0

411

میانگین ( 1تا )5

2.85

 #نه_به_کتاب_نخواندن

بر اساس یافتههای جدول فوق میتوان دریافت که  29.8درصد پاسخگویان ،از نحوه توزیع بن کتاب رضایت زیاد و بسیار زیادی دارند .در مقابل 29.5
درصد پاسخگویان میزان رضایت کم و بسیار کم از نحوه توزیع بن کتاب داشتهاند 22.5 .درصد نیز رضایت بینابینی در این زمینه اظهار کردند .میانگین 2.85
از  5در این سؤال ،نیز حاکی از میزان رضایت کم رو به متوسط پاسخگویان از نحوه توزیع بن کتاب در نمایشگاه است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از نحوه توزیع بن کتاب

 .28رضایت از میزان فروش

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از میزان فروش
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

11

2.8

2.8

زیاد

70

17.5

17.5

متوسط

140

35.0

35.1

کم

90

22.5

22.6

خیلی کم

88

22.0

22.1

بدون پاسخ

1

0.3

-

جمع

400

100.0

100.0

412

میانگین ( 1تا )5

2.43

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

بر طبق یافتههای جدول فوق ،تنها  20.3درصد پاسخگویان اظهار داشتهاند که از میزان فروش خود در نمایشگاه کتاب امسال رضایت زیاد و خیلی زیاد
دارند .این در حالی است که  44.5درصد پاسخگویان رضایت چندانی از میزان فروش خود ندارند .همچنین  35درصد پاسخگویان نیز میزان رضایت خود را
متوسط اعالم کردند .میانگین  2.43از  5در این سؤال نیز حاکی از میزان رضایت کم پاسخگویان از میزان فروش خود در نمایشگاه است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از میزان فروش
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 #نه_به_کتاب_نخواندن

 .29دالیل کاهش فروش

مهمترین عامل کاهش فروش در نمایشگاه کتاب امسال
دالیل عدم رضایت

فراوانی

درصد برحسب پاسخها

درصد برحسب پاسخگویان

محل استقرار نامناسب غرفه

49

26

28.7

وضعیت نامناسب اقتصادی مردم

36

20.2

21.1

استقبال کم

16

9

9.4

قیمت باالی کتاب

13

7.3

7.6

عدم اطالعرسانی مناسب

9

5.1

5.3

افزایش قیمت کاغذ

6

3.4

3.5

گران شدن دالر

6

3.4

3.5

غرفه کوچک

6

3.4

3.5

عدم گرایش مردم به کتاب و مطالعه

6

3.4

3.5

زمان برگزاری

6

3.4

3.5

محل نمایشگاه

6

2.2

2.3

عدم برنامه ریزی مناسب مسئولین

6

1.7

1.8

18

11.8

12

181

100

105.7

سایر

1

جمع کل

همانگونه که در جدول فوق مالحظه میشود مهمترین عامل کاهش فروش در نمایشگاه کتاب امسال از دیدگاه غرفه-داران ،محل استقرار نامناسب
غرفه بوده است .همچنین وضعیت نامناسب اقتصادی مردم و استقبال کم و قیمت باالی کتاب نیز در ردههای بعدی مهمترین دالیل رضایت کم از میزان
فروش در نمایشگاه فروش قرار دارد .سایر انتظارات مشتریان در جدول فوق قابلمشاهده است.
 .1در این جدول گزینه سایر موارد از تجمیع پاسخ هایی بهدستآمده است که فراوانی ای کمتر از  3دارند.
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سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 .30رضایت از میزان فروش

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مقایسه میزان فروش نسبت به سال قبل
ارزیابی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

کمتر از دوره قبل بوده است

177

44.3

51.3

60

15.0

17.4

108

27.0

31.3

51

12.8

-

4

1.0

-

400

100.0

100.0

فرقی نکرده
بیشتر از دوره قبل بوده است
سال گذشته شرکت نکردم
بی پاسخ
جمع

در سؤالی از پاسخگویان پرسیده شد که «درمجموع میزان فروش شما در نمایشگاه نسبت به سال قبل چگونه بوده است؟» بر اساس دادههای جدول
فوق و کسانی که سال گذشته هم در نمایشگاه حضور داشتند 44.3 ،درصد پاسخگویان اظهار داشتهاند که میزان فروش در نمایشگاه کتاب امسال ،کمتر
از دوره قبل بوده است .این در حالی است که  27درصد پاسخگویان معتقدند در نمایشگاه امسال ،فروش بیشتری نسبت به دوره قبل داشتهاند 15 .درصد
پاسخگویان نیز اعالم کردهاند که میزان فروش امسال با سال گذشته فرقی نکرده است .الزم به ذکر است 12.8 ،درصد غرفهداران موردمطالعه ،در نمایشگاه
سال گذشته شرکت نکرده بودند.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایت از مقایسه میزان فروش نسبت به سال قبل
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 #نه_به_کتاب_نخواندن

 .31نقش نمایشگاه در صنعت نشر

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نقش نمایشگاه در صنعت نشر
میزان رضایت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

98

24.5

24.7

158

39.5

39.8

85

21.3

21.4

31

7.8

7.8

25

6.3

6.3

3

0.8

-

400

100.0

100.0

زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
بدون پاسخ
جمع

میانگین ( 1تا )5

3.68

بر طبق یافتههای جدول فوق ،اکثریت پاسخگویان ( 64درصد) اظهار داشتهاند که نقش نمایشگاه در بهبود وضعیت اقتصادی صنعت نشر زیاد و بسیار
زیاد است .در مقابل  14.1درصد پاسخگویان ،معتقدند که نمایشگاه در جهت بهبود وضعیت اقتصاد نشر نقش کم و بسیار کمی دارد .همچنین  21.3درصد
نیز ارزیابی بینابینی در این زمینه داشتهاند.
نمایش پاسخگویان برحسب نقش نمایشگاه در صنعت نشر
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سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 .32تخصیص امکانات

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تخصیص امکانات بهصورت یکسان
بله
خیر
بدون پاسخ
جمع

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

95

23.8

24.4

295

73.8

75.6

10

2.5

-

450

100.0

100.0

طبق یافتهها اکثریت پاسخگویان ( 73.8درصد) معتقدند که امکانات بهصورت یکسان و برابر به ناشرین داده نشده است .در مقابل  23.8درصد پاسخگویان
اظهار داشتهاند تخصیص امکانات بهصورت برابر بوده است.
نمایش پاسخگویان برحسب تخصیص امکانات بهصورت یکسان
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 #نه_به_کتاب_نخواندن

 .33دالیل عدم تخصیص برابر امکانات

دالیل پاسخگویان برای عدم تخصیص برابر امکانات به ناشرین
دالیل

فراوانی

درصد برحسب پاسخ ها

درصد برحسب پاسخگویان

موقعیت غرفه

133

48.1

57.3

مساحت غرفه

96

34.7

41.4

در همه موارد

17

6.1

7.3

پارکینگ

10

3.6

4.4

تبلیغات

6

2.2

2.6

امکانات بهتر

4

1.4

1.7

12

4.7

4.9

278

100

119.6

سایر
جمع

2

همانگونه که در جدول فوق مالحظه میشود مهمترین دالیلی که از سوی پاسخگویان مبنی بر عدم تخصیص امکانات بهصورت یکسان و برابر گفته
شد ،موقعیت غرفه بوده است .همچنین مساحت غرفه و پارکینگ نیز در ردههای بعدی مهمترین دالیلی بود که غرفهداران بهعنوان نابرابری مسئولین
نمایشگاه نسبت به غرفهداران اعالم کردند .سایر دالیل نیز در جدول فوق قابلمشاهده است.

 .2در این جدول گزینه سایر موارد از تجمیع پاسخ هایی به دست آمده است که فراوانی ای کمتر از  3دارند.
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سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 .34استقبال مردم از نمایشگاه

توزیع فراوانی برحسب ارزیابی استقبال مردم از نمایشگاه
ارزیابی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

امسال بیشتر از سال گذشته است

175

43.8

50.7

تفاوتی نکرده

46

11.5

13.3

سال گذشته بیشتر از امسال بود

124

31.0

35.9

سال گذشته شرکت نکردم

51

12.8

-

بی پاسخ

4

1.0

-

جمع

400

100.0

100.0

از پاسخگویان پرسیده شد «استقبال مردم از نمایشگاه را نسبت به سال گذشته چطور ارزیابی میکنید؟» طبق جدول فوق و بر اساس افرادی که سال
گذشته هم در نمایشگاه شرکت بودند ،حدود نیمی از پاسخگویان ( 43.8درصد) اظهار کردند که استقبال مردم از نمایشگاه امسال ،بیشتر از سال گذشته
است .درحالیکه  31درصد نظر دیگری داشته و اظهار کردهاند که اســتقبال مردم از نمایشگاه در سال گذشته بیشتر از امسال بود .همچنین  11.5درصد
نیز اعالم کردند که استقبال مردم امسال و سال گذشته به یک اندازه بوده و تفاوت خاصی ندارد 12.8 .درصد پاسخگویان نیز به دلیل عدم شرکت در سال
گذشته ،امکان مقایسه و ارزیابی را نداشتند.
نمایش پاسخگویان برحسب ارزیابی استقبال مردم از نمایشگاه
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 #نه_به_کتاب_نخواندن

 .35ارزیابی کلی نمایشگاه

توزیع فراوانی برحسب ارزیابی نمایشگاه امسال
ارزیابی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

امسال بهتر از سال گذشته است

179

44.8

51.9

38

9.5

11.0

128

32.0

37.1

51

12.8

-

4

1.0

-

تفاوتی نکرده
سال گذشته بهتر از امسال بود
سال گذشته شرکت نکردم
بیvپاسخ
جمع

100.0

400

100.0

در ادامه از غرفهداران پرسیده شد« :درمجموع نمایشگاه کتاب امسال را در مقایسه با سال گذشته چطور ارزیابی میکنید؟» یافتهها گویای آن است که
 44.8درصد پاسخگویان معتقدند نمایشگاه امسال بهتر از سال گذشته است .این در حالی است که  32درصد پاسخگویان ارزیابی مثبتی از نمایشگاه کتاب
امسال نداشته و نمایشگاه سال گذشته را بهتر از امسال ارزیابی کردند .ازنظر  9.5درصد پاسخگویان نیز نمایشگاه کتاب امسال و سال گذشته تفاوتی با هم
نداشتند .الزم به ذکر است  12.8درصد غرفهداران موردمطالعه نیز اعالم کردهاند که سال گذشته در نمایشگاه شرکت نکردند.
نمایش پاسخگویان برحسب ارزیابی نمایشگاه امسال
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سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 .36فروش سالیانه از طریق نمایشگاه

توزیع فراوانی برحسب ارزیابی نمایشگاه امسال
ارزیابی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

کمتر از  10درصد

215

53.8

61.3

77

19.3

21.9

59

14.8

16.8

49

1.0

-

 11تا  25درصد
بیش از  30درصد
بی پاسخ
جمع

100.0

400

میانگین

100.0

17.17

از پاسخگویان پرسیده شد «چند درصد از فروش سالیانه انتشارات شما را فروش در نمایشگاه کتاب تهران تشکیل می-شود؟» طبق جدول فوق و یافتهها
گویای آن است که بیش از نیمی از پاسخگویان ( 53.8درصد) اظهار داشتند که کمتر از  10درصد از فروش سالیانهشان از طریق نمایشگاه است .همچنین
 19.3درصد پاسخگویان  11تا  25درصد از فروش سالیانهشان را از نمایشگاه دانستهاند 14.8 .درصد پاسخگویان نیز این میزان فروش را بیش از  30درصد
اعالم کردند .میانگین درصد سهم فروش در نمایشگاه نسبت به فروش سالیانه  17.17به دست آمده است.
نمایش پاسخگویان برحسب ارزیابی نمایشگاه امسال
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 #نه_به_کتاب_نخواندن

 .37مهمترین مشکالت صنعت نشر کشور

دالیل پاسخگویان برای عدم تخصیص برابر امکانات به ناشرین
فراوانی

درصد برحسب پاسخ ها

درصد برحسب پاسخگویان

دالیل

136

41.0

42.8

16

4.8

5.0

16

4.8

5.0

15

4.5

4.7

41

4.2

4.4

14

4.2

4.4

11

3.3

3.5

11

3.3

3.5

10

3.0

3.1

6

1.8

1.9

5

1.5

1.6

5

1.5

1.6

3

0.9

0.9

3

0.9

0.9

3

0.9

0.9

نمی دانم

39

11.7

11.8

25

7.7

7.9

جمع

332

100.0

103.9

قیمت باالی کاغذ
پخش و توزیع ضعیف و نامناسب
نبود حق کپی رایت
حمایت نشدن ناشرین توسط دولت
چاپ گران
سرانه پایین مطالعه
باندبازی ،پارتی بازی و رانت
دیر مجوز دادن و ممیزی و ندادن مجوز
گرانی کتاب
خرید کم مردم
وضعیت نامناسب اقتصاد جامعه
تبلیغات ضعیف
الکترونیکی شدن کتاب ها
افزایش تعداد ناشران
نوسان نرخ ارز
سایر

3

 .3در این جدول گزینه سایر موارد از تجمیع پاسخ هایی به دست آمده است که فراوانی ای کمتر از  3دارند.
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سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

همانگونه که در جدول فوق مالحظه میشود ،مهمترین مشکالت صنعت نشر که از سوی پاسخگویان اعالم شد قیمت باالی کاغذ بوده است .همچنین
پخش و توزیع ضعیف و نامناسب ،نبود حق کپیرایت و حمایت نشدن ناشرین توسط دولت نیز در ردههای بعدی مهمترین دالیلی بود که غرفهداران بهعنوان
مهمترین مشکالت انتشارات کشور اعالم کردند .سایر دالیل نیز در جدول فوق قابلمشاهده است.
 .38نقاط قوت نمایشگاه

توزیع فراوانی برحسب نقاط قوت نمایشگاه
نقاط قوت

موقعیت و مکان برگزاری نمایشگاه
نقطه قوت نداشت
دسترسی مناسب
استقبال مردم
اطالعرسانی خوب
تنوع ناشران و کتاب ها
نظم داشتن
دستگاه پوز خوب
امکانات رفاهی
جانمایی غرفهها
سایر موارد

4

نمیدانم /بیپاسخ
جمع

فراوانی

درصد برحسب پاسخ ها

درصد برحسب پاسخگویان

145

35.5

36.2

102

25.0

25.5

37

9.1

9.2

10

2.5

2.5

8

2.0

2.0

7

2.6

2.9

6

1.5

1.5

6

1.5

1.5

5

1.2

1.2

3

0.7

0.8

41

9.1

9.1

38
408

8.4
100

8.6
102

همانگونه که در جدول فوق مالحظه میشود مهمترین نقطه قوت نمایشگاه از دیدگاه بازدیدکنندگان ،موقعیت و مکان برگزاری نمایشگاه است .همچنین دسترسی
مناسب و استقبال مردم نیز در ردههای بعدی مهمترین نقاط قوت نمایشگاه قرار دارد .سایر نظرات غرفهداران در خصوص نقاط قوت در جدول فوق قابلمشاهده است.
 .4در این جدول گزینه سایر موارد از تجمیع پاسخ هایی به دست آمده است که فراوانی ای کمتر از  3دارند.
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 #نه_به_کتاب_نخواندن

 .39نقاط ضعف نمایشگاه

توزیع فراوانی برحسب مهمترین نقاط ضعف نمایشگاه
نقاط ضعف

فراوانی

درصد برحسب پاسخ ها

درصد برحسب پاسخگویان

اطالع رسانی ضعیف

33

7.8

8.8

29

6.7

7.3

28

6.5

7.0

25

5.8

6.3

23

5.3

5.8

28

6.5

7.1

27

6.0

6.8

14

3.2

3.5

14

3.2

3.5

13

3.0

3.3

13

3.0

3.3

9

2.1

2.3

8

1.8

2.0

8

1.8

2.0

6

1.4

1.5

5

1.2

1.3

5

1.2

1.3

5

1.2

1.2

4

0.9

1.0

4

0.9

1.0

وضعیت پارکینگ
وضعیت تهویه سالن ها
نقطهضعف ندارد
مکان نمایشگاه
بینظمی ،عدم هماهنگی
چیدمان غرفه ها
امکانات رفاهی کم
متراژ غرفه ها
ضعف اجرایی و بی برنامگی
بی عدالتی در تقسیم ها
جانمایی سالن ها و نحوه سالن بندی
عدم سهولت حملونقل
همه اش نقطهضعف است
استقبال کم
بودجه کم برای بن کتاب
چادر بودن غرفه
ترافیک باال
خرید کم
کیفیت پایین و قیمت باال غذا
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سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

برخورد بد بعضی مسئولین
دسترسی سخت
ثابت نبودن جای نمایشگاه
زمان برگزاری نمایشگاه
نمیدانم
سایر موارد
جمع

5

3

0.7

0.8

3

0.7

0.8

3

0.7

0.8

3

0.7

0.8

26

6.0

6.5

97
436

21.7
100.0

26.3
112.3

همانگونه که در جدول فوق مالحظه میشود مهمترین نقطهضعف نمایشگاه از دیدگاه غرفهداران ،اطالعرسانی ضعیف نمایشگاه است .همچنین وضعیت
پارکینگ و وضعیت تهویه سالنها نیز در ردههای بعدی مهمترین نقاط ضعف نمایشگاه قرار دارد .سایر نظرات غرفهداران در خصوص نقاط ضعف در جدول
فوق قابلمشاهده است.

 .5در این جدول گزینه سایر موارد از تجمیع پاسخ هایی به دست آمده است که فراوانی ای کمتر از  3دارند.
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 #نه_به_کتاب_نخواندن

 .40ارائه پیشنهاد و راهکار
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ارائه پیشنهاد و راهکار
پیشنهاد

فراوانی

درصد برحسب پاسخ ها

درصد برحسب پاسخگویان

برنامه ریزی بهتر و مدیریت صحیح

41

9.7

10.3

تغییر مکان به جای بهتر و نمایشگاهی

40

11

12.5

چیدمان بهتر غرفهها و سالن ها

21

5.1

5.4

عدم پارتیبازی و رعایت انصاف

15

3.7

3.8

اطالعرسانی تبلیغات مناسب تر

15

3.7

3.8

در اختیار گذاشتن امکانات رفاهی

13

3.2

3.3

تغییر اساسی در مجریان برگزاری

12

3

3

اختصاص بن به مردم و توزیع بهتر

8

1.9

2

برگزاری توسط ناشران

7

1.7

1.8

برگزاری در محل دائمی نمایشگاه ها

6

1.5

1.5

الکترونیکی بودن نمایشگاه و امکانات مربوط

5

1.2

1.3

تشویق مردم به کتاب و فرهنگسازی

5

1.2

1.3

تغییر زمان برگزاری

5

1.2

1.3

تهویه درست شود

4

1

1

دادن حق صحیح ناشران و حمایت آنها

4

1

1

اصالح نقاط ضعف و بررسی

4

1

1

برگرداندن مدیریت به وزارت ارشاد

3

0.7

0.8

خود مسئولین بهتر میدانند

3

0.7

0.8

نمایشگاه باشد و نه فروشگاه

3

0.7

0.8

67

14.5

19.0

پیشنهادی ندارد

133

32.3

33.3

جمع

414

100

109

سایر موارد

6

 .6در این جدول گزینه سایر موارد از تجمیع پاسخ هایی به دست آمده است که فراوانی ای کمتر از  3دارند.
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سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

همانگونه که در جدول فوق مالحظه میشود ،پرتکرارترین پیشنهاد و راهکار برای برگزاری بهتر نمایشگاه از دیدگاه غرفهداران ،برنامهریزی بهتر و
مدیریت صحیح دستاندرکاران اجرایی نمایشگاه است .همچنین تغییر مکان به جای بهتر و نمایشگاهی و عدم پارتیبازی و رعایت انصاف و اطالعرسانی
تبلیغات مناسبتر نیز در ردههای بعدی پیشنهادهای پرفراوان غرفهداران قرار دارد .سایر پیشنهادها در جدول فوق قابلمشاهده است.
نتیجهگیری
در این پژوهش که در اردیبهشت  97و طی روزهای برگزار نمایشگاه ( 11تا  22اردیبهشتماه) انجام شد ،به " بررسی دیدگاه غرفهداران پیرامون سیویکمین
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران" پرداخته شد .در این پژوهش با  400نفر از غرفهداران نمایشگاه مصاحبه شد.
بر اساس یافتههای تحقیق ،از مجموع  400پاسخگوی حاضر در تحقیق 75.8 ،درصد مرد و  24.3درصد زن هستند .کم سن و سالترین فرد حاضر در
تحقیق  18ساله و مسنترین فرد  80ساله است و میانگین سنی افراد نمونه  37.4است .ازلحاظ تحصیالت ،افراد با تحصیالت کارشناسی با  42.3درصد واجد
بیشترین میزان فراوانی در نمونه تحقیق بوده و پس آن افراد دارای تحصیالت کارشناسی ارشد با  24.8درصد قرار دارند .همچنین ازنظر وضعیت تأهل ،افراد
مجرد با  67.5درصد واجد بیشترین میزان فراوانی در نمونه تحقیق هستند.
در بحث مشخصات غرفهداران 29 ،درصد از غرفهداران موردمطالعه ،دارای سابقهای کمتر از  5سال و بعدازآن ناشرین باالی  20سال و بیشتر با
 23درصد قرار دارند .همچنین ناشرین دارای  51تا  150عنوان با  34درصد و ناشرین با عرضه کمتر از  10عنوان کتاب چاپ اول در نمایشگاه امسال با 34.8
درصد ،از بیشترین میزان فراوانی در نمونه برخوردارند .در خصوص افراد حاضر در غرفه در  44.5درصد غرفههای موردمطالعه ،دو نفر بهصورت ثابت فعال
بودند و در نزدیک به نیمی از غرفههای موردمطالعه ( 42.5درصد) هیچ نیروی متغیر و نیمهوقتی فعالیت نداشت .بیش از نیمی از پاسخگویان ( 56.8درصد)
اعالم کردهاند که مساحت غرفه اختصاص دادهشده به آنها کمتر از  10متر است.
بررسی یافتهها در خصوص میزان رضایت از ابعاد مختلف نمایشگاه نشان داد که:
 27درصد پاسخگویان ،از شیوه اطالعرسانی و تبلیغات بیرون از نمایشگاه و  25.8درصد پاسخگویان از شیوه اطالعرسانی و تبلیغات داخل نمایشگاه
زیاد و خیلی زیاد رضایت دارند .همچنین حدود  40درصد پاسخگویان از نقشهها و راهنماهای نمایشگاه رضایت باالیی دارند.
اکثریت پاسخگویان موردمطالعه یعنی  68.1درصد ،از مکان برگزاری نمایشگاه و  68.3درصد پاسخگویان از نحوه دسترسی به نمایشگاه در حد
زیاد و بسیار زیاد رضایت داشتند .همچنین  79.1درصد پاسخگویان ،از ساعت برگزاری نمایشگاه ( 10صبح تا  8شب) در حد زیاد و بسیار زیاد رضایت داشتند.
همچنین حدود  75درصد پاسخگویان اظهار داشتند که از تاریخ برگزاری نمایشگاه و مدتزمان برگزاری نمایشگاه رضایتی در حد زیاد و بسیار زیاد دارند.
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بیش از نیمی از پاسخگویان ( 57.3درصد) اظهار داشتهاند که از نظافت و بهداشت در نمایشگاه رضایت زیادی دارند 44.3 .درصد پاسخگویان
رضایت چندانی از تهویه سالنها ندارند .همچنین امکانات و خدمات رفاهی مثل مکان استراحت ،سرویس بهداشتی ،نمازخانه و امانات رضایت  37درصد
پاسخگویان را به میزان زیاد جلب کرده است .امنیت داخلی نمایشگاه نیز رضایت اکثریت پاسخگویان ( 77.3درصد) را در حد زیاد و بسیار زیاد به دست آورد؛
اما پیرامون موضوع وضعیت پارکینگ ،نارضایتی از سوی غرفهداران باال بوده است تا جایی که  70.3درصد پاسخگویان از وضعیت پارکینگ نمایشگاه کم
و خیلی کم رضایت دارند
رفتار و نحوه برخورد کارکنان نمایشگاه ازنظر اکثریت پاسخگویان (حدود  60درصد) در حد زیاد و بسیار زیاد ،رضایتبخش بوده است .همچنین
 54.3درصد پاسخگویان اظهار داشتهاند که از شیوه ثبتنام و فرآیند دریافت غرفه نمایشگاه رضایت زیادی دارند .درحالیکه  42.6درصد پاسخگویان از
مساحت غرفه خود رضایت چندانی ندارند.
حدود نیمی از غرفهداران موردمطالعه ( 51درصد) ،از خدمات فروش الکترونیکی رضایت زیاد و بسیار زیادی دارند؛ اما نزدیک به نیمی از پاسخگویان
( 49.1درصد) اظهار داشتند که از کیفیت دسترسی به خدمات ارتباطی اپراتورهای تلفن همراه و دیتا در نمایشگاه رضایت چندانی ندارند .همچنین سرویسدهی
و خدماترسانی بانک عامل و دستگاههای خودپرداز و کارتخوان نیز توانست رضایت اکثریت قابلتوجهی از پاسخگویان ( 76.6درصد) از پاسخگویان را
به دست آورد.
اکثریت پاسخگویان موردمطالعه یعنی  64.5درصد ،از تنوع کتابها و ناشرین و حدود  30درصد پاسخگویان ،از نحوه توزیع بن کتاب رضایت زیاد
و بسیار زیادی دارند و  40.3درصد پاسخگویان اظهار داشتهاند از استقبال از نمایشگاه این دوره در حد زیاد و بسیار زیاد رضایت دارند.
بر اساس یافتهها تنها  20.3درصد پاسخگویان اظهار داشتهاند که از میزان فروش خود در نمایشگاه کتاب امسال رضایت زیادی دارند و در مقابل 44.7
درصد پاسخگویان رضایت چندانی از میزان فروش خود نداشتند .همچنین مهمترین عامل کاهش فروش در نمایشگاه کتاب امسال از دیدگاه غرفهداران،
محل استقرار نامناسب غرفه بوده است .همچنین وضعیت نامناسب اقتصادی مردم و استقبال کم و قیمت باالی کتاب نیز در ردههای بعدی مهمترین دالیل
کاهش میزان فروش در نمایشگاه فروش اظهار شد.
ارزیابی مقایسه میزان فروش امسال با نمایشگاه سال گذشته ،نشان میدهد  44.3درصد پاسخگویان معتقدند میزان فروش در نمایشگاه کتاب
امسال ،کمتر از دوره قبل بوده است.
بررسی یافتهها در خصوص میزان تأثیر برگزاری نمایشــگاه کتاب در وضعیت اقتصادی نشر نشان داد ،اکثریت پاسخگویان ( 64درصد) اظهار
داشتهاند که نقش زیاد و بسیار زیادی نمایشگاه در بهبود وضعیت اقتصادی صنعت نشر دارد .طبق یافتهها اکثریت پاسخگویان ( 73.8درصد) معتقدند که
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امکانات بهصورت یکسان و برابر به ناشرین داده نشده است .همچنین اکثریت پاسخگویان ( 73.8درصد) معتقدند که امکانات بهصورت یکسان و برابر به
ناشرین داده نشده است و مهمترین مواردی که از سوی پاسخگویان در خصوص عدم تخصیص برابر امکانات اعالمشده ،موقعیت غرفه تخصیص دادهشده،
مساحت غرفه و پارکینگ بود.
 43.8درصد پاسخگویان اظهار کردند که استقبال مردم از نمایشگاه امسال ،بیشتر از سال گذشته است .یافتهها گویای آن است که  44.8درصد
پاسخگویان معتقدند نمایشگاه امسال بهتر از سال گذشته است.
میانگین درصد سهم فروش ناشرین در نمایشگاه نسبت به فروش سالیانه  17.17برآورد شد.
در بحث مهمترین مشکالت انتشارات کشور که از سوی پاسخگویان اعالم شد ،قیمت باالی کاغذ بوده است .همچنین پخش و توزیع ضعیف و
نامناسب ،نبود حق کپیرایت و حمایت نشدن ناشرین توسط دولت نیز در ردههای بعدی مهمترین دالیلی بود که غرفهداران بهعنوان مهمترین مشکالت
انتشارات کشور اعالم کردند.
در بررسی مهمترین نقاط قوت و ضعف نمایشگاه ،مشخص شد مهمترین نقطه قوت نمایشگاه از دیدگاه بازدیدکنندگان ،موقعیت و مکان برگزاری
نمایشگاه است و مهمترین نقطهضعف ،اطالعرسانی ضعیف نمایشگاه است.
پرتکرارترین پیشنهاد و راهکار برای برگزاری بهتر نمایشگاه از دیدگاه غرفهداران ،برنامهریزی بهتر و مدیریت صحیح دستاندرکاران اجرایی
نمایشگاه است .همچنین تغییر مکان به جای بهتر و نمایشگاهی و عدم پارتیبازی و رعایت انصاف و اطالعرسانی تبلیغات مناسبتر نیز در ردههای بعدی
پیشنهادهای پرفراوان غرفهداران قرار دارد.
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سنجش رضایتمندی بازدیدکنندگان از ابعاد مختلف نمایشگاه
هدف از اين افکارســنجي ،اطالع از ميزان رضايت بازديدکنندگان از نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران بوده و سؤاالت مختلفی محور اصلي پرسش از
بازديدکنندگان بوده است که نتیجه در ادامه آمده است:
 .1اطالعرسانی زمان و مکان نمایشگاه
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از اطالع رسانی زمان و مکان نمایشگاه
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

49

4.8

4.9

زیاد

581

57.4

57.8

متوسط

203

20

20.2

کم

110

10.9

10.9

خیلی کم

63

6.2

6.3

بی پاسخ

7

0.7

-

جمع کل

1013

100

100
3.44

میانگین ( 1تا )5

دادههای جدول فوق نشان میدهد  62.2درصد پاسخگویان ،از اطالعرسانی زمان و مکان نمایشگاه زیاد و خیلی زیاد رضایت دارند .از سویی دیگر  17.1درصد نیز
میزان رضایت خود در این زمینه را کم و خیلی کم اعالم کردند و  20درصد رضایتی در حد متوسط از اطالعرسانی در زمینههای زمان و مکان نمایشگاه داشتهاند.
میانگین  3.44از  ،5رضایت متوسط از این موضوع را نشان میدهد.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایتمندی
از اطالعرسانی زمان و مکان نمایشگاه
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 .2مکان برگزاری نمایشگاه
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از مکان برگزاری نمایشگاه
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

170

16.8

16.8

زیاد

500

49.4

49.5

متوسط

150

14.8

14.8

کم

122

12

12.1

خیلی کم

69

6.8

6.8

بی پاسخ

2

0.2

-

جمع کل

1013

100

100
3.57

میانگین ( 1تا )5

بر اساس نتایج جدول فوق 66.2 ،درصد پاسخگویان از مکان برگزاری نمایشگاه ،زیاد و خیلی زیاد رضایت داشتهاند 18.8 .نیز کم یا خیلی کم از مکان
برگزاری اظهار رضایت کردهاند و  14.8درصد پاسخگویان نظر بینابینی در این زمینه داشتهاند .همچنین میانگین  3.57از  5نشاندهنده رضایت متوسط رو
به زیاد پاسخگویان از مکان برگزاری نمایشگاه است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایتمندی از مکان برگزاری
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 .3سهولت دسترسی به نمایشگاه
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از سهولت دسترسی به نمایشگاه
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

259

25.6

26.4

زیاد

530

52.3

54

متوسط

114

11.3

11.6

کم

48

4.7

4.9

خیلی کم

30

3

3.1

بی پاسخ

32

3.2

-

جمع کل

1013

100

100
3.95

میانگین ( 1تا )5

بر اساس نتایج جدول باال ،حدود  78درصد پاسخگویان ،از امکان دسترسی راحت به محل برگزاری نمایشگاه کتاب رضایت زیاد و خیلی زیاد داشتهاند و
از سوی دیگر  7.7درصد پاسخگویان میزان رضایشان در این زمینه کم و خیلی کم است 11.3 .درصد پاسخگویان نیز رضایتی در حد متوسط دارند .میانگین
نظر پاسخگویان در این زمینه  3.95از  5برآورد میشود که نشاندهنده رضایت نزدیک به زیاد پاسخگویان از این موضوع است.
نمایش پاسخگویان برحسب از سهولت دسترسی به نمایشگاه
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 .4ساعت کاری نمایشگاه
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از ساعت کاری نمایشگاه
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

71

7

7.1

زیاد

635

62.7

63.1

متوسط

120

11.8

11.9

کم

160

15.8

15.9

خیلی کم

20

2

2

بی پاسخ

7

0.7

-

جمع کل

1013

100

100
3.57

میانگین ( 1تا )5

در بخش رضایتمندی پاسخگویان از ساعت کاری نمایشگاه 69.7 ،درصد پاسخگویان ،رضایت در حد زیاد و خیلی زیاد و در طرف مقابل  17.7درصد
پاسخگویان نیز رضایت کم و خیلی کم داشتهاند .همچنین  11.8درصد از پاسخگویان نیز رضایت خود را در حد متوسط اظهار کردهاند .میانگین  3.57از 5
نشاندهنده رضایت متوسط رو به زیاد افراد از ساعت کاری نمایشگاه است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایتمندی از ساعت کاری
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 .5کیفیت مواد غذایی و رستورانها
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از کیفیت مواد غذایی و رستوران ها
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

21

2.1

3.2

زیاد

153

15.1

23.4

متوسط

163

16.1

24.9

کم

155

15.3

23.7

خیلی کم

163

16.1

24.9

استفاده نکردم/نمیدانم /بی پاسخ

358

35.3

-

جمع کل

1013

100

100
2.56

میانگین ( 1تا )5

بر اساس نتایج جدول باال 17.2 ،درصد پاسخگویان از کیفیت مواد غذایی و رستورانها رضایت زیاد و خیلی زیاد دارند و  31.4درصد پاسخگویان نیز از در این
زمینه رضایت کم و خیلی کمی داشتهاند .همچنین  16.1از پاسخگویان رضایت خود را در حد متوسط اعالم کردهاند .میانگین  2.56از  5در این سؤال نشاندهنده
رضایت کم رو به متوسط پاسخگویان است .الزم به ذکر است  35.3درصد نیز از مواد غذایی یا رستورانها استفاده نکردهاند یا به این سؤال پاسخ ندادهاند.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایتمندی از مواد غذایی و رستورانها
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 .6تنوع و تعداد غرفههای مواد غذایی
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از تنوع و تعداد غرفه های مواد غذایی
خیلی زیاد

59

5.8

7

زیاد

498

49.2

59.4

متوسط

135

13.3

16.1

کم

119

11.7

14.2

خیلی کم

27

2.7

3.2

استفاده نکردم /نمیدانم /بی پاسخ

175

17.3

-

جمع کل

1013

100

100

میانگین ( 1تا )5

3.52

100

100
2.56

میانگین ( 1تا )5

در بخش تنوع و تعداد غرفههای مواد غذایی  55درصد پاسخگویان رضایتی در سطح زیاد و خیلی زیاد داشتهاند .همچنین  14.4درصد پاسخگویان در این زمینه میزان
رضایت خود را در سطح کم و خیلی کم اعالم کردهاند 13.3 .نیز میزان رضایت خود را در حد متوسط اظهار داشتهاند .میانگین این بخش  3.52از  5برآورد شده است که
نشاندهنده رضایت متوسط رو به زیاد از این بخش است .الزم به ذکر است  17.3از پاسخگویان از غرفههای مواد غذایی استفاده نکردهاند یا به این پرسش پاسخ ندادهاند.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایتمندی از تنوع و تعداد غرفههای مواد غذایی

435

 #نه_به_کتاب_نخواندن

 .7وضعیت پارکینگ
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از وضعیت پارکینگ
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

5

0.5

1.8

زیاد

55

5.4

19.9

متوسط

36

3.6

13

کم

77

7.6

27.9

خیلی کم

103

10.2

37.3

استفاده نکردم/بی پاسخ

737

72.8

-

جمع کل

1013

100

100
2.21

میانگین ( 1تا )5

در بخش رضایتمندی از وضعیت پارکینگ و بر اساس نظرات افرادی که از پارکینگ استفاده کردند 21.7 ،درصد پاسخگویان زیاد و خیلی زیاد اظهار
رضایت کردهاند .در مقابل اکثریت پاسخگویان ( 65.2درصد) پاسخگویان نظر مخالف داشته و کم و خیلی کم از وضعیت پارکینگ نمایشگاه کتاب رضایت
داشتهاند 13 .درصد پاسخگویان نیز رضایت خود را در سطح متوسط اعالم کردهاند .میانگین این بخش  2.21از  5است که حاکی از رضایت کم پاسخگویان
از پارکینگ نمایشگاه را بازنمایی میکند .الزم به ذکر است از کل پاسخگویان فقط  27.2درصد از پارکینگ استفاده کردند.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایتمندی از وضعیت پارکینگ
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سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 .8سیستم تهویه سالنها
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از سیستم تهویه سالن ها
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

37

3.7

3.7

زیاد

518

51.1

51.6

متوسط

194

19.2

19.3

کم

127

12.5

12.6

خیلی کم

128

12.6

12.7

بی پاسخ

9

0.9

-

جمع کل

1013

100

100
3.20

میانگین ( 1تا )5

بر اساس نتایج جدول فوق 54.8 ،درصد پاسخگویان زیاد و خیلی زیاد از سیستم تهویه سالنها ابراز رضایت کردهاند .از سوی دیگر  25.1درصد پاسخگویان
نسبت به تهویه سالنهای نمایشگاه کتاب ،رضایت کم یا خیلی کم داشتهاند و  19.2درصد پاسخگویان نیز رضایت خود را در حد متوسط اعالم کردهاند.
میانگین  3.2از  5این موضوع نشاندهنده رضایت متوسط پاسخگویان از وضعیت تهویه سالنها است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایتمندی از وضعیت تهویه سالنها
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 #نه_به_کتاب_نخواندن

 .9فضای سبز ،محیطآرایی و نظافت محوطه
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از فضای سبز ،محیط آرایی و نظافت محوطه
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

72

7.1

7.1

زیاد

610

60.2

60.3

متوسط

223

22

22.1

کم

74

7.3

7.3

خیلی کم

32

3.2

3.2

بی پاسخ

2

0.2

-

جمع کل

1013

100

100
3.60

میانگین ( 1تا )5

چنانکه نتایج جدول فوق نشان میدهد 67.3 ،درصد پاسخگویان از فضای سبز ،محیطآرایی و نظافت محوطه بیرونی و عمومی نمایشگاه رضایتی در حد
زیاد و خیلی زیاد و  10.5درصد نیز رضایت کم و خیلی کم از در این زمینه داشتهاند 22 .درصد پاسخگویان نیز رضایت خود را در حد متوسط اعالم کردهاند.
میانگین این سؤال  3.60از  5برآورد شده که نشاندهنده رضایت متوسط رو به زیاد است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایتمندی از فضای سبز ،محیطآرایی و نظافت محوطه
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سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 .10نحوه برخورد کارکنان
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از نحوه برخورد کارکنان
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

133

13.1

13.5

زیاد

706

69.7

71.8

متوسط

114

11.3

11.6

کم

27

2.7

2.7

خیلی کم

3

0.3

0.3

بی پاسخ

30

3

-

جمع کل

1013

100

100
3.95

میانگین ( 1تا )5

در این بخش  82.8درصد پاسخگویان از نحوه برخورد کارکنان و کارکنان اجرایی نمایشگاه کتاب تهران اعالم رضایت زیاد و خیلی زیاد کردند و تنها 3
درصد پاسخگویان رضایت کم یا خیلی کم در این زمینه داشتند 11.3 .درصد نیز رضایت در حد متوسط داشتهاند .میانگین این سؤال  3.95از  5محاسبه شده
که بیانکننده رضایت متوسط رو به زیاد پاسخگویان از نحوه برخورد کارکنان است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایتمندی از نحوه برخورد کارکنان
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 #نه_به_کتاب_نخواندن

 .11سهولت دسترسی به غرفهها
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از سهولت دسترسی به غرفه ها
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

60

5.9

5.9

زیاد

517

51

51.2

متوسط

188

18.6

18.6

کم

151

14.9

15

خیلی کم

93

9.2

9.2

بی پاسخ

4

0.4

-

جمع کل

1013

100

100
3.29

میانگین ( 1تا )5

در این بخش  56.9درصد پاسخگویان از سهولت دسترسی به غرفهها و سالنهای مدنظر اعالم رضایت زیاد و خیلی زیاد داشته و از سوی دیگر  24.1درصد
پاسخگویان خالف این نظر را داشته و میزان رضایتشان کم و خیلی کم بوده است .همچنین  18.6درصد نیز نظری بینابین نسبت به سهولت دسترسی به
غرفهها داشتهاند .میانگین این سؤال  3.29از  5است که نشاندهنده رضایت متوسط پاسخگویان در این زمینه است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایتمندی از سهولت دسترسی به غرفهها و سالنها

440

سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 .12اطالعرسانی محیطی و عالئم راهنما
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از اطالع رسانی محیطی و عالئم راهنما
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

74

7.3

7.3

زیاد

503

49.7

50

متوسط

171

16.9

17

کم

159

15.7

15.8

خیلی کم

100

9.9

9.9

بی پاسخ

6

0.6

-

جمع کل

1013

100

100
3.29

میانگین ( 1تا )5

بر اساس نتایج جدول باال 57 ،درصد پاسخگویان از اطالعرسانی محیطی و عالئم راهنما رضایت زیاد و خیلی زیاد داشتهاند .این در حالی است  25.6درصد
افراد موردمطالعه رضایت خود را در این زمینه کم و خیلی کمی اعالم کردند 16.9 .درصد نیز میزان رضایتشان در حد متوسط برآورد شده است .میانگین این
سؤال  3.29از  5محاسبه شد که نشاندهنده رضایت متوسط پاسخگویان در زمینه رضایت از اطالعرسانی محیطی و عالئم راهنما است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایتمندی از اطالعرسانی محیطی و عالئم راهنما
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 #نه_به_کتاب_نخواندن

 .13امکانات رفاهی نمایشگاه
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از امکانات رفاهی
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

15

1.5

1.5

زیاد

270

26.7

27.4

متوسط

240

23.7

24.4

کم

273

26.9

27.7

خیلی کم

186

18.4

18.9

بی پاسخ

29

2.9

-

جمع کل

1013

100

100
2.64

میانگین ( 1تا )5

بر اساس نتایج جدول فوق 28.2 ،درصد پاسخگویان از امکانات رفاهی نمایشگاه کتاب رضایت زیاد و خیلی زیاد داشتهاند و در مقابل  45.3درصد پاسخگویان
از این امکانات رضایتمندی خود را در سطح کم و خیلی کم اعالم کردهاند .همچنین  23.7درصد پاسخگویان از امکانات رفاهی رضایت بینابینی داشتهاند.
میانگین  2.64از  5در این سؤال نشانه رضایت کم رو به متوسط پاسخگویان در این زمینه است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایتمندی از امکانات رفاهی
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سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 .14مدتزمان برگزاری
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از مدتزمان برگزاری
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

71

7

7

زیاد

461

45.5

45.7

متوسط

128

12.6

12.7

کم

307

30.3

30.4

خیلی کم

42

4.1

4.2

بی پاسخ

4

0.4

-

جمع کل

1013

100

100
3.21

میانگین ( 1تا )5

در این بخش  52.5درصد پاسخگویان از مدتزمان برگزاری نمایشگاه کتاب رضایت در سطح زیاد و خیلی زیاد و  34.4درصد پاسخگویان رضایت در
سطح کم و خیلی کم داشتهاند .همچنین  12.6درصد پاسخگویان نیز رضایت خود در این زمینه را متوسط اعالم کردهاند .میانگین این سؤال  3.21از  5برآورد
شده که حاکی از رضایت متوسط پاسخگویان است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایتمندی از مدتزمان برگزاری نمایشگاه
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 #نه_به_کتاب_نخواندن

 .15تعداد ناشران نمایشگاه
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از تعداد ناشران
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

104

10.3

10.5

زیاد

656

64.8

66.4

متوسط

138

13.6

14

کم

82

8.1

8.3

خیلی کم

8

0.8

0.8

اطالع ندارم

25

2.5

-

جمع کل

1013

100

100
3.77

میانگین ( 1تا )5

بر اساس نتایج حاصلشده از جدول فوق 75.1 ،درصد پاسخگویان ،از تعداد ناشران شرکتکننده در نمایشگاه کتاب رضایت زیاد و خیلی زیاد و  8.9درصد
پاسخگویان رضایتی در سطح کم و خیلی کم داشتهاند .همچنین  13.6درصد پاسخگویان نیز میزان رضایت خود را در حد متوسط اعالم کردهاند .میانگین
این سؤال  3.77از  5برآورد شده که نشاندهنده رضایت متوسط رو به زیاد پاسخگویان درباره تعداد ناشران حاضر در نمایشگاه کتاب است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایتمندی از تعداد ناشران
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سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 .16حضور ناشران شناختهشده داخلی در نمایشگاه
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از حضور ناشران شناختهشده داخلی
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

53

5.2

5.6

زیاد

633

62.5

66.6

متوسط

163

16.1

17.2

کم

92

9.1

9.7

خیلی کم

9

0.9

0.9

اطالع ندارم

63

6.2

-

جمع کل

1013

100

100
3.66

میانگین ( 1تا )5

در این بخش 67.7 ،درصد پاسخگویان نسبت به حضور ناشران شناختهشده و معتبر داخلی در نمایشگاه کتاب رضایت در حد زیاد و خیلی زیاد و  10درصد
پاسخگویان نیز رضایتی در سطح کم و خیلی کم داشتهاند 16.1 .درصد از افراد نیز رضایت خود در این زمینه را متوسط اعالم کردهاند .میانگین  3.66از  ،5در
این بخش نشاندهنده رضایت متوسط رو به زیاد مخاطبان نسبت به حضور ناشران معتبر داخلی در نمایشگاه کتاب تهران است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایتمندی از حضور ناشران شناختهشده داخلی
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 #نه_به_کتاب_نخواندن

 .17حضور ناشران خارجی در نمایشگاه
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از حضور ناشران معتبر خارجی
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

13

1.3

2.8

زیاد

206

20.3

43.9

متوسط

128

12.6

27.3

کم

101

10

21.5

خیلی کم

21

2.1

4.5

اطالع ندارم

544

53.7

-

جمع کل

1013

100

100
3.18

میانگین ( 1تا )5

نتایج جدول باال حاکی از آن است که  21.6درصد افراد پاسخگو نسبت به حضور ناشران معتبر و صاحبنام خارجی در نمایشگاه رضایت در سطح زیاد
و خیلی زیاد داشتهاند .از سوی دیگر  12.1درصد پاسخگویان میزان رضایت خود را کم و خیلی کم و  12.6درصد پاسخگویان نیز در سطح متوسط اعالم
کردهاند .میانگین  3.18از  5نشاندهنده رضایت در سطح متوسط پاسخگویان در این زمینه است.
الزم به ذکر است بیش از نیمی از پاسخگویان ( 53.7درصد) از این موضوع اطالعی نداشته و به این سؤال پاسخ ندادهاند.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایتمندی از حضور ناشران معتبر خارجی
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سیو یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 .18ارائه کتابهای چاپ اول و تازههای نشر در نمایشگاه
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از ارائه کتابهای چاپ اول و تازه های نشر
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

13

1.3

2.2

زیاد

251

24.8

43.2

متوسط

153

15.1

26.3

کم

137

13.5

23.6

خیلی کم

27

2.7

4.6

اطالع ندارم

432

42.6

-

جمع کل

1013

100

100
3.14

میانگین ( 1تا )5

بر اساس نتایج جدول باال 26.1 ،درصد پاســخگویان از ارائه کتابهای چاپ اول و تازههای نشر در نمایشگاه کتاب رضایتی در حد زیاد و خیلی زیاد و
 16.2درصد پاسخگویان نیز رضایتی در سطح کم و خیلی کم داشتهاند .همچنین  15.1درصد پاسخگویان میزان رضایت خود در این زمینه را متوسط اعالم
کردهاند .میانگین  3.14از  5در این سؤال نشانه رضایت متوسط پاسخگویان از این موضوع است .الزم به ذکر است  42.6درصد افراد پاسخگو از این موضوع
اطالعی نداشته و به این پرسش پاسخی ندادهاند.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایتمندی از کتابهای چاپ اول و تازههای نشر
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 .19کیفیت کتابهای عرضهشده در نمایشگاه
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از کیفیت کتابهای عرضهشده
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

58

5.7

5.8

زیاد

638

63

63.9

متوسط

244

24.1

24.4

کم

49

4.8

4.

خیلی کم

10

0.1

1

بیپاسخ

14

1.4

-

جمع کل

1013

100

100
3.68

میانگین ( 1تا )5

در این بخش  68.7درصد پاسخگویان از کیفیت کتابهای عرضهشده در نمایشگاه اعالم رضایت در حد زیاد و خیلی زیاد کردند و  4.9درصد پاسخگویان
میزان رضایت کم و خیلی کم داشتند 24.1 .درصد نیز رضایت خود را در سطح متوسط اظهار کردند .میانگین  3.68از  5در این سؤال نشانه رضایت متوسط
رو به زیاد پاسخگویان از این موضوع است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایتمندی از کیفیت کتاب
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 .20تخفیفهای ناشران در نمایشگاه کتاب
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از تخفیف های ناشران
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

43

4.2

4.3

زیاد

306

30.2

30.6

متوسط

258

25.5

25.8

کم

305

30.1

30.5

خیلی کم

88

8.7

8.8

بی پاسخ

13

1.3

-

جمع کل

1013

100

100
2.91

میانگین ( 1تا )5

بر اساس نتایج جدول باال 34.4 ،درصد پاسخگویان نسبت به تخفیفهای در نظر گرفته شده از سوی ناشران رضایت زیاد و خیلی زیاد داشتهاند و از سوی
دیگر  38.8درصد پاسخگویان از آنان میزان رضایت خود را کم و خیلی کم اعالم کردهاند 25.5 .درصد پاسخگویان نیز رضایت خود را در سطح متوسط اظهار
نمودند .میانگین  2.91از  5در این سؤال نشاندهنده رضایت کم رو به متوسط پاسخگویان در این زمینه است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایتمندی از تخفیف ناشران
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 .21قیمت کتاب
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از قیمت کتاب
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

106

10.5

10.5

زیاد

370

36.5

36.7

متوسط

344

34

34.2

کم

141

13.9

14

خیلی کم

46

4.5

4.6

بی پاسخ

6

0.6

-

جمع کل

1013

100

100
3.34

میانگین ( 1تا )5

در زمینه قیمت کتاب 47 ،درصد پاسخگویان رضایت خود را زیاد و خیلی زیاد و در طرف مقابل  18.4درصد پاسخگویان رضایت خود را کم و خیلی کم
اعالم کردند .حدود یکسوم پاسخگویان نیز ( 34درصد) رضایت خود را در سطح متوسط اظهار داشتند .میانگین  3.34از  5در این سؤال نشانه رضایت متوسط
پاسخگویان از این موضوع است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایتمندی از قیمت کتاب
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 .22تنوع موضوعی کتابهای عرضهشده در نمایشگاه
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از تنوع موضوعی کتابهای عرضهشده
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

101

10

10.1

زیاد

698

68.9

69.9

متوسط

120

11.8

12

کم

64

6.3

6.4

خیلی کم

15

1.5

1.5

بی پاسخ

15

1.5

-

جمع کل

1013

100

100
3.80

میانگین ( 1تا )5

بر اساس یافتههای جدول فوق 78.9 ،درصد پاسخگویان از تنوع موضوعی کتابهای عرضهشده رضایت زیاد و خیلی زیاد داشتهاند .همچنین  7.8درصد
پاسخگویان رضایت خود را کم و خیلی کم و  11.8درصد نیز سطح رضایت خود را متوسط اظهار نمودند .میانگین  3.8از  5نشاندهنده رضایت متوسط رو به
زیاد پاسخگویان در زمینه تنوع موضوعی کتابهای عرضهشده در نمایشگاه کتاب است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایتمندی از تنوع موضوعی کتابهای عرضهشده
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 .23اطالعرسانی درباره دسترسی به کتاب یا غرفه موردنظر در نمایشگاه
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از اطالع رسانی درباره دسترسی به کتاب یا غرفه
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

61

6

6.1

زیاد

467

46.1

46.9

متوسط

165

16.3

16.6

کم

170

16.8

17.1

خیلی کم

133

13.1

13.4

بی پاسخ

17

1.7

-

جمع کل

1013

100

100
3.15

میانگین ( 1تا )5

بر اساس یافتههای بهدستآمده در جدول فوق 50.1 ،درصد افراد پاسخگو از اطالعرسانی درباره دسترسی به کتاب یا غرفه مدنظرشان در نمایشگاه
کتاب رضایت زیاد و خیلی زیاد و  29.9درصد پاسخگویان رضایت کم و خیلی کم داشتند 16.3 .درصد پاسخگویان نیز رضایت خود را در سطح متوسط اعالم
نمودند .میانگین  3.15از  5در این سؤال نشانه رضایت متوسط پاسخگویان از این موضوع است.
نمایش پاسخگویان برحسب رضایتمندی از اطالعرسانی درباره دسترسی به کتاب یا غرفه
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 .24بازدید از بخشهای نمایشگاه
 .24-1بازدید از بخش ناشران عمومی
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بازدید از بخش ناشران عمومی
بازدید

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

بله

694

68.5

68.5

319

31.5

31.5

خیر

1013

جمع کل

100.0

100.0

بر اساس نتایج جدول شماره  68.5 ،33درصد پاسخگویان از بخش ناشران عمومی بازدید کردهاند 31.5 .درصد پاسخگویان نیز نداشتند.
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان رضایت مندی از بخش ناشران عمومی
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

67

6.6

9.7

زیاد

476

47

67.5

متوسط

123

12.1

17.7

کم

30

3.0

4.3

خیلی کم

6

0.6

0.9

بازدید نکرده است

319

31.5

-

بیپاسخ

1

0.1

-

جمع کل

1013

100

100
3.80

میانگین ( 1تا )5

بر اساس نتایج جدول باال و درصد معتبر ،اکثریت پاسخگویان ( 77.2درصد) از بخش ناشران رضایت در سطح زیاد و خیلی زیاد و در مقابل تنها  5.2رضایت
در سطح کم و خیلی کم داشتهاند 17.7 .درصد پاسخگویان نیز میزان رضایت خود را در سطح متوسط اعالم کردهاند .میانگین این بخش  3.8از  5محاسبه
گردید که نشاندهنده رضایت متوسط رو به زیاد بازدیدکنندگان از بخش ناشران عمومی است.
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 .24-2بازدید از بخش ناشران کودک و نوجوان
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بازدید از بخش ناشران کودک و نوجوان
گزینه ها

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیر

610

60.2

60.3

401

39.6

39.7

2

0.2

-

بله
بیپاسخ
کل

100.0

1013

100.0

بر اساس نتایج جدول باال  39.6درصد از پاسخگویان از بخش ناشران کودک و نوجوان بازدید کردهاند.
رضایتمندی از بخش کودک و نوجوان
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان رضایت مندی از بخش ناشران کودک و نوجوان
خیلی زیاد

64

6.3

16

زیاد

256

25.3

63.8

متوسط

61

6

15.2

کم

17

1.7

4.2

خیلی کم

3

0.3

0.7

بازدید نکرده است

610

60.2

-

بیپاسخ

2

0.2

-

میانگین ( 1تا )5

1013
3.90

100

100

جمع کل

1013

100

100

جمع کل

1.7

میانگین ( 1تا )5

-

3.15
454
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ن میدهد که  79.8درصد از پاسخگویانی که از بخش ناشران کودک و نوجوان بازدید کردهاند ،در سطح زیاد و خیلی زیاد رضایت
نتایج جدول باال نشا 
داشته و از سویی دیگر  4.9درصد پاسخگویان رضایت خود را در سطح کم و خیلی کم اعالم کردهاند .همچنین  15.2نیز رضایتی در سطح متوسط داشتهاند.
بر اساس میانگین بهدستآمده ( 3.9از  )5میزان رضایت پاسخگویانی که به بخش کودک و نوجوان نمایشگاه کتاب مراجعه کردهاند ،در حد متوسط نزدیک
به زیاد برآورد شده است.
 .24-3بازدید از بخش ناشران دانشگاهی
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بازدید از بخش ناشران دانشگاهی
گزینه ها

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیر

692

68.3

68.4

319

31.5

31.6

2

0.2

-

بله
بیپاسخ

1013

کل

100.0

100.0

چنانکه در جدول فوق مشاهده میشود 31.5 ،درصد از پاسخگویان از بخش ناشران دانشگاهی بازدید کردهاند.
رضایتمندی از بخش ناشران دانشگاهی
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان رضایت مندی از بخش ناشران دانشگاهی
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

28

2.8

8.8

زیاد

218

21.5

68.6

متوسط

49

4.8

15.4

کم

22

2.2

6.9

خیلی کم

1

1.0

0.3
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توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان رضایت مندی از بخش ناشران کتاب دانشگاهی
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی کم

1

1.0

0.3

بازدید نکرده است

692

68.3

-

3

0.3

-

بیپاسخ
جمع کل

100

1013
میانگین ( 1تا )5

100
3.78

نتایج جدول شماره  38نشان میدهد  77.4درصد از پاسخگویانی که از بخش ناشران کتاب دانشگاهی بازدید کردهاند ،رضایتی در حد زیاد و خیلی زیاد و
 7.2درصد پاسخگویان رضایتی در سطح کم و خیلی کم داشتهاند.
 15.4درصد نیز رضایت خود را در حد متوسط اعالم کردهاند.
میانگین  3.78از  5در این سؤال نشانه رضایت متوسط رو به زیاد بازدیدکنندگان این بخش است.
 .24-4بازدید از بخش ناشران آموزشی و کمکدرسی
توزیع پاسخگویان برحسب بازدید از بخش ناشران آموزشی و کمکدرسی
گزینه ها

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیر

690

68.1

68.4

319

31.5

31.6

4

0.4

-

بله
بیپاسخ
کل

100.0

1013

100.0

نتایج جدول فوق مبین این امر است که  31.5درصد پاسخگویان از بخش ناشران آموزشی و کمکدرسی در نمایشگاه کتاب بازدید کردهاند.
نتیجه پرسش در مورد میزان رضایتمندی از ناشران این بخش ،در ادامه ذکر شده است.
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رضایتمندی از بخش ناشران آموزشی و کمکدرسی
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان رضایت مندی از بخش ناشران آموزشی و کمکدرسی
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

35

3.5

11

زیاد

229

22.6

72.0

متوسط

43

4.2

13.5

کم

10

1

3.1

خیلی کم

1

0.1

0.3

بازدید نکرده است

690

68.1

-

5

0.5

-

بیپاسخ

جمع کل

100

1013

میانگین ( 1تا )5

100

3.90

پاسخگویان بازدیدکننده از قسمت ناشران آموزشی و کمکدرسی از این
نتایج جدول شماره  40نشاندهنده رضایت  83درصدی در سطح زیاد و خیلی زیا ِد
ِ
بخش است .از سوی دیگر  3.4درصد نیز میزان رضایت خود از این بخش را کم و خیلی کم بیان کردهاند .همچنین  13.5درصد پاسخگویان رضایتی در حد
متوسط داشتهاند .میانگین  3.9از  5در این سؤال ،نشانه رضایت متوسط رو به زیاد بازدیدکنندگان بخش ناشران آموزشی و کمکدرسی این نظرسنجی است.
 .24-5بازدید از بخش ناشران بینالملل و خارجی
توزیع پاسخگویان برحسب بازدید از بخش ناشران بین الملل و خارجی
گزینه ها

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیر

790

78

78.5

217

21.4

21.5

6

0.6

-

بله
بیپاسخ
کل

100.0

1013
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بر اساس نتایج بهدستآمده از جدول فوق 21.4 ،درصد پاسخگویان از بخش ناشران بینالملل و خارجی در نمایشگاه کتاب بازدید کردهاند.
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان رضایت مندی از بخش ناشران بین الملل و خارجی
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

23

2.3

10.6

زیاد

119

11.7

55.1

متوسط

44

4.3

20.4

کم

23

2.3

10.6

خیلی کم

7

0.7

3.2

بازدید نکرده است

790

78.0

-

7

0.7

-

بیپاسخ
جمع کل

100

1013

میانگین ( 1تا )5

100

3.59

بر اساس نتایج بهدستآمده از جدول شماره  65.7 ،42درصد پاسخگویانی که از بخش ناشران بینالملل و خارجی نمایشگاه کتاب بازدید کردهاند ،رضایتی
در سطح زیاد و خیلی زیاد و  13.8درصد پاسخگویان رضایتی در ســطح کم و خیلی کم داشتهاند .همچنین  20.4نیز میزان رضایت خود را متوسط اعالم
کردهاند .میانگین  3.59از  ،5نشاندهنده رضایت در حد متوسط بازدیدکنندگان این بخش است.
 .25بازدید از بخش فعالیتهای جنبی و فرهنگی
توزیع پاسخگویان برحسب بازدید از بخش فعالیت های جنبی و فرهنگی
گزینه ها

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیر

963

95.1

95.4

46

4.5

4.6

4
1013

0.4
100.0

100.0

بله
بیپاسخ
کل
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بر اساس نتایج جدول باال ،تنها  4.5درصد پاسخگویان از بخش فعالیتهای جنبی و فرهنگی نمایشگاه کتاب تهران بازدید کردهاند.
نمایش پاسخگویان برحسب بازدید
ا ز بخش ناشران فعالیتهای جنبی و فرهنگی

رضایتمندی از بخش فعالیتهای جنبی و فرهنگی
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان رضایت مندی از بخش فعالیت های جنبی و فرهنگی
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

7

0.7

15.9

زیاد

17

1.7

38.6

متوسط

15

1.5

34.1

کم

4

0.4

9.1

خیلی کم

1

0.1

2.3

بازدید نکرده است

963

95.1

-

6

0.6

-

بیپاسخ
جمع کل

100

1013
میانگین ( 1تا )5

100
3.56

بر اساس نتایج جدول فوق 54.5 ،درصد پاسخگویانی که از بخش فعالیتهای جنبی و فرهنگی نمایشگاه بازدید کردهاند رضایتی در حد زیاد و خیلی زیاد
و  11.4درصد پاسخگویان رضایتی در سطح کم و خیلی کم داشتهاند 34.1 .درصد پاسخگویان نیز رضایت خود را در سطح متوسط اعالم کردهاند .میانگین
 3.56در این سؤال نشانه رضایت در سطح متوسط پاسخگویان است.
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نمایش پاسخگویان برحسب رضایتمندی از بخش فعالیتهای جنبی و فرهنگی

 .26اولویت بازدید از بخشهای مختلف نمایشگاه
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اولویت بازدید یا خرید
بخش

فراوانی

درصد فراوانی

عمومی

635

62.7

دانشگاهی

262

25.9

کودک و نوجوان

248

24.5

آموزشی و کمک درسی

196

19.3

بین الملل و خارجی

75

7.4

سایر

7
1423

0.7
-

جمع کل

7

نتایج جدول فوق نشان میدهد که اولویت بازدید بخشهای مختلف نمایشگاه کتاب امسال به ترتیب  62.7درصد از بخش ناشران عمومی بیشترین
فراوانی را به خود اختصاص داده است ،بعدازآن به ترتیب؛ بخش ناشران دانشگاهی ( 25.9درصد) ،بخش ناشران کودک و نوجوان ( 24.5درصد) ،بخش ناشران
آموزشی و کمکدرسی ( 19.3درصد) و بخش ناشران بینالملل و خارجی ( 7.4درصد) بوده است .بهاینترتیب ،بیشترین بخش مورد بازدید در نمایشگاه
کتاب امسال ،ناشران عمومی بوده و پسازآن ناشران کتب دانشگاهی و ناشران کودک و نوجوان ،مورد استقبال قرار گرفتهاند.
 .7به دلیل اینکه در این سؤال پاسخگویان میتوانستند بیش از یک گزینه انتخاب کنند لذا جمع کل بیش از عدد نمونه بهدستآمده است.
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نمایش پاسخگویان برحسب اولویت بازدید یا خرید بخشهای مختلف نمایشگاه

 .27بن کتاب
 .27-1استفاده از بن خرید کتاب
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب استفاده از بن خرید کتاب
گزینه ها

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیر

691

68.2

68.5

318

31.4

31.5

4
1013

0.4
100

100

بله
بی پاسخ
جمع کل

نتایج جدول باال نشاندهنده این امر است که  31.4درصد پاسخگویان از بن کتاب استفاده کردهاند و  68.2درصد پاسخگویان یا بن کتاب نداشته یا از آن
استفاده نکردند.
نمایش پاسخگویان برحسب استفاده از بن خرید کتاب

461

 #نه_به_کتاب_نخواندن

 .27-2نوع بن کتاب
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع بن کتاب
نوع بن

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

دانشجویی و طالب

127

12.5

42.5

76

7.5

25.4

48

4.7

16.1

30

3

10

8

0.8

2.7

7

0.7

2.3

3

0.3

1.0

299

29.5

100

23

2.3

-

691

68.2

-

دانشگاه ها
کتابخانه ها
سازمان ها و نهادها
سایر
اهلقلم
هیئتعلمی
جمع
بیپاسخ
استفاده نکرده است
جمع کل

100

1013

100

بر اساس نتایج جدول باال ،از تعداد پاسخگویانی که از بن استفاده کردهاند بن دانشجویی و طالب با  42.5درصد ،بن دانشگاهها با  25.4درصد ،بن کتابخانهها
با  16.1درصد ،بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاند.
نمایش پاسخگویان برحسب نوع بن کتاب
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 .27-3میزان خرید با استفاده از بن کتاب
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان درصد خرید با بن کتاب
میزان

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

 50-26درصد

189

18.7

61.4

 100-76درصد

54

5.3

17.5

 25-0درصد

44

4.3

14.3

 75-51درصد

21

2.1

6.8

بدون پاسخ

14

1.4

-

استفاده نکرده است

691

68.2

-

جمع

100.0

1013

100.0
48.7

میانگین

بر اساس یافتههای جدول فوق ،از میان پاسخگویانی که از بن کتاب استفاده کردند  61.4درصد بین  26تا  50درصد خرید خود را بن کتاب انجام دادند.
همچنین  17.5درصد پاسخگویان بین  76تا  100درصد کتابهای خود را با بن خریدند 14.3 .درصد پاسخگویان نیز بین  0تا  25درصد کتابهای خود را
با استفاده از بن تهیه کردند.
 .27-4نحوه اطالعرسانی ارائه بن کتاب
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از نحوه اطالع رسانی ارائه بن کتاب
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

39

3.8

12.7

زیاد

115

11.4

37.3

متوسط

51

5.0

16.6

کم

57

5.6

18.5
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توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از نحوه اطالع رسانی ارائه بن کتاب
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی کم

46

4.5

14.9

بی پاسخ

14

1.4

-

691

68.2

-

از بن کتاب استفاده نکرده است
جمع کل

100

1013
میانگین ( 1تا )5

100
3.14

در این بخش  50درصد پاسخگویانی که از بن کتاب استفاده کردهاند از نحوه اطالعرسانی ارائه بن کتاب زیاد و خیلی زیاد اظهار رضایت کردند .از سوی
دیگر  33.4درصد پاسخگویان از نحوه اطالعرسانی ،در سطح کم و خیلی کم رضایت داشتهاند 16.6 .درصد پاسخگویان نیز سطح رضایت خود را متوسط
اظهار کردند .میانگین  3.14از  5در این سؤال نشانه رضایت متوسط پاسخگویان از این موضوع است.
 .27-5نحوه عرضه بن کتاب
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از نحوه عرضه بن کتاب
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

58

5.7

18.8

زیاد

145

14.3

46.9

متوسط

39

3.8

12.6

کم

44

4.3

14.2

خیلی کم

23

2.3

7.4

بی پاسخ

13

1.3

-

691
1013

68.2
100

100

از بن کتاب استفاده نکرده است
جمع کل

3.55

میانگین ( 1تا )5
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بر اساس نتایج جدول فوق  65.7درصد پاسخگویانی که از بن کتاب استفاده کردهاند از نحوه عرضه و ارائه بن رضایت در سطح زیاد و خیلی زیاد و 21.6
درصد پاسخگویان رضایتی در سطح کم و خیلی کم داشتهاند 12.6 .درصد افراد پاسخگو نیز میزان رضایت خود را در حد متوسط اعالم کردند .میانگین 3.55
از  5در این بخش نشاندهنده رضایت متوسط پاسخگویان از نحوه عرضه بن کتاب است.
 .27-6خدمات بانک شهر برای دریافت بن
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از خدمات بانک شهر برای دریافت بن
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

45

4.4

17.2

زیاد

133

13.1

51.0

متوسط

35

3.5

13.4

کم

33

3.3

12.6

خیلی کم

15

1.5

5.7

بی پاسخ

61

6.0

-

691
1013

68.2
100

100

از بن کتاب استفاده نکرده است
جمع کل

3.61

میانگین ( 1تا )5

نتایج جدول ،نشان میدهد 68.2 ،درصد پاسخگویانی که از بن کتاب استفاده کردند از خدمات بانک شهر برای دریافت بن کتاب رضایت زیاد و خیلی زیاد
داشتهاند .این در حالی است که  18.3درصد پاسخگویان میزان رضایت خود را در سطح کم و خیلی کم اظهار نمودند 13.4 .درصد پاسخگویان نیز از عملکرد
بانک شهر در زمینه بن سطح رضایت متوسط داشتهاند .میانگین  3.61از  5در این سؤال نشانه رضایت متوسط رو به زیاد پاسخگویان از این موضوع است.
نمایش پاسخگویان برحسب توزیع میزان رضایت از
خدمات بانک شهر برای دریافت بن
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 .27-7میزان بن ارائهشده
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت مندی از میزان بن ارائهشده
میزان رضایت مندی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

خیلی زیاد

12

1.2

3.8

زیاد

77

7.6

24.5

متوسط

51

5

16.2

کم

113

11.2

36.0

خیلی کم

61

6

19.4

بی پاسخ

8

0.8

-

691
1013

68.2
100

100

از بن کتاب استفاده نکرده است
جمع کل

2.57

میانگین ( 1تا )5

بر اساس نتایج جدول فوق  28.3درصد پاسخگویانی که از بن کتاب استفاده کردهاند از میزان بن ارائهشده رضایت زیاد و خیلی زیاد و در سوی مقابل 55.4
درصد پاسخگویان رضایت کم و خیلی کم داشتهاند 16.2 .درصد از افراد پاسخگو نیز میزان رضایت خود را در حد متوسط اعالم کردند .میانگین  2.57از 5
در این بخش نشاندهنده رضایت کم پاسخگویان در زمینه میزان بن ارائهشده است.
نمایش پاسخگویان برحسب میزان رضایت از نحوه ارائه بن
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 .28ارزیابی کلی نمایشگاه از منظر بازدیدکنندگان
 .28-1نقطه قوت نمایشگاه
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مهمترین نقاط قوت نمایشگاه
نقاط قوت

فراوانی

درصد برحسب پاسخ ها

درصد برحسب پاسخگویان

دسترسی آسان

225

21.3

23.1

مکان نمایشگاه

215

20.4

22.0

تنوع کتابها

181

17.2

18.5

تنوع انتشارات

117

11.1

12.0

فضای بزرگ و مناسب

40

3.8

4.1

دسترسی آسان به کتابها

23

2.2

2.4

اطالعرسانی خوب

31

2.9

3.1

تخفیف ارائهشده در نمایشگاه

21

2.0

2.2

تمرکز غرفه ها

14

1.3

1.4

زمان مناسب

7

0.7

0.7

امکانات خوب

8

0.8

0.8

تنوع موضوع ناشران داخلی

6

0.6

0.6

انگیزه دادن برای کتاب خریدن

5

0.5

0.5

استقبال مردم

5

0.5

0.5

برخورد خوب کارکنان

5

0.5

0.5

منظم بودن

5

0.5

0.5

مدیریت خوب

4

0.4

0.4

دسترسی به غرفه ها

4

0.4

0.4

حضور بعضی نویسنده های کتاب

3

0.3

0.3
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توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مهمترین نقاط قوت نمایشگاه
نقاط قوت

فراوانی

درصد برحسب پاسخ ها

درصد برحسب پاسخگویان

نقطه قوت ندارد

19

1.8

1.9

119

10.8

12.3

1056

100.0

108.2

سایر موارد
جمع

8

9

همانگونه که در جدول فوق مالحظه میشود مهمترین نقطه قوت نمایشگاه از دیدگاه بازدیدکنندگان ،وضعیت دسترسی به نمایشگاه است .همچنین
مکان نمایشگاه و تنوع کتابها و تنوع انتشارات نیز در ردههای بعدی مهمترین نقاط قوت نمایشگاه قرار دارد .سایر نقاط قوت ذکرشده از سوی بازدیدکنندگان
در جدول فوق قابلمشاهده است.
 .28-2نقطهضعف نمایشگاه
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مهمترین نقاط ضعف نمایشگاه
نقاط ضعف

فراوانی

درصد برحسب پاسخ ها

درصد برحسب پاسخگویان

امکانات کم رفاهی

202

18.3

21.4

اطالعرسانی و راهنمایی ضعیف

124

11.2

12.5

نقطه قوت ندارد

90

8.1

9

چیدمان بد غرفه ها

87

8

8.7

مکان نامناسب

76

6.8

7.8

تنوع موضوعی کتاب و ناشرین

48

4.5

4.8

افزایش قیمت ها

46

4.1

4.6

پارکینگ کم

35

3.2

3.5

تخفیف کم

34

3.1

3.4

 .8در این جدول گزینه سایر موارد از تجمیع پاسخ هایی بهدستآمده است که فراوانی ای کمتر از  3دارند.
 .9به دلیل اینکه پاسخگویان می توانستند به بیش از یک مورداشاره کنند ،جمع کل از تعداد نمونه بیشتر شده است.
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توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مهمترین نقاط ضعف نمایشگاه
نقاط ضعف

فراوانی

درصد برحسب پاسخ ها

درصد برحسب پاسخگویان

تهویه نامناسب

27

2.4

2.7

پراکندگی سالن ها

26

2.4

2.6

شلوغی زیاد

26

2.4

2.6

زمان نامناسب برگزاری

24

2.2

2.4

بی نظمی

23

2.1

2.3

زمان برگزاری کم است

21

1.9

2.1

عدم نظافت

19

1.7

1.9

دسترسی دشوار

16

1.5

1.6

قیمت باالی مواد غذایی

13

1.2

1.3

کیفیت بد مواد غذایی

11

1.0

1.1

کم بودن مبلغ بن

11

1.0

1.1

کم بودن تعداد غرفه های مواد غذایی

9

0.8

0.9

آلودگی صوتی

7

0.6

0.7

ترافیک زیاد برای رسیدن به محل برگزاری

7

0.6

0.7

دسترسی به پارکینگ سخت بالفاصله

4

0.4

0.4

مدیریت ضعیف

4

0.4

0.4

60

5.4

6

54

4.9

5.4

1104

100.0

111.9

سایر موارد

10

پیشنهادی ندارد
جمع

11

 .10در این جدول گزینه سایر موارد از تجمیع پاسخ هایی بهدستآمده است که فراوانی ای کمتر از  3دارند.
 .11به دلیل اینکه پاسخگویان می توانستند به بیش از یک مورداشاره کنند ،جمع کل از تعداد نمونه بیشتر شده است.
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همانگونه که در جدول مشاهده میشود ،مهمترین نقطهضعف نمایشگاه از دیدگاه بازدیدکنندگان ،امکانات کم رفاهی نمایشگاه است .همچنین اطالعرسانی
و راهنمایی ضعیف و چیدمان بد غرفهها و سالنها و مکان نامناسب نیز در ردههای بعدی مهمترین نقاط ضعف نمایشگاه قرار دارد.
 .29پیشنهاد و راهکارها
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پیشنهادها
پیشنهاد

فراوانی

درصد برحسب پاسخها

درصد برحسب پاسخگویان

افزایش امکانات رفاهی

136

12.8

14

اطالع رسانی و تبلیغات مناسب

88

8.3

9.1

برگزاری نمایشگاه در شهر آفتاب

82

7.7

8.6

افزایش مدتزمان برگزاری

61

5.7

6.3

مکان مناسب برای برگزاری در نظر گرفته شود

61

5.7

5.9

تخفیف بیشتری ارائه شود

53

4.9

5.5

تغییر تاریخ برگزاری

33

3.1

3.5

افزایش مبلغ بن

25

2.4

2.5

غرفهها نزدیک باشند

24

2.2

2.5

تنوع ناشرین و موضوعی

21

1.7

1.9

برطرف کردن ایرادات نمایشگاه

19

1.8

1.9

چیدمان غرفهها بهتر شود

19

1.8

1.9

مکان نمایشگاه ثابت باشد

18

1.7

1.9

وضعیت پارکینگ

16

1.5

1.7

بهبود تهویه سالن ها

13

1.2

1.4

دستهبندی برحسب غرفهها برحسب موضوع

13

1.2

1.4

ارزان کردن کتاب

12

1.1

1.2
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توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پیشنهادها
پیشنهاد

فراوانی

درصد برحسب پاسخها

درصد برحسب پاسخگویان

افزایش ناشران

2

1.1

1.2

چیدمان غرفه ها بر اساس حروف الفبا باشند

7

0.7

0.7

در شهرستان هم باشد

7

0.7

0.7

دو بار در سال برگزار شود

6

0.6

0.6

برگزاری نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه ها

6

0.6

0.6

کاهش قیمت مواد غذایی

4

0.4

0.4

افزایش غرفهها و سالن

4

0.4

0.4

انتشارات داخلی بیشتر شود

4

0.4

0.4

مدیریت صحیح

4

0.4

0.4

118

10.4

11.8

209

19.5

21.7

1075

100.0

110.2

سایر موارد

12

پیشنهادی ندارد
جمع

13

بر اساس یافتههای جدول فوق؛ افزایش امکانات رفاهی از دیدگاه بازدیدکنندگان ،فراوانترین پیشنهاد ارائهشده است .همچنین اطالعرسانی و تبلیغات
نامناسب ،برگزاری نمایشگاه در شهر آفتاب و افزایش مدتزمان برگزاری نیز در ردههای بعدی پیشنهادهای پرتکرار بازدیدکنندگان قرار دارد .سایر پیشنهادهای
بیانشده در جدول فوق قابلمشاهده است.

 .12در این جدول گزینه سایر موارد از تجمیع پاسخ هایی بهدستآمده است که فراوانی ای کمتر از  3دارند.
 .13به دلیل اینکه پاسخگویان می توانستند به بیش از یک مورداشاره کنند ،جمع کل از تعداد نمونه بیشتر شده است.
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 .30ارزیابی نمایشگاه نسبت به دوره قبل
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ارزیابی نمایشگاه نسبت به دوره قبل

ارزیابی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

امسال بهتر از سال گذشته است

407

40.2

40.2

تفاوتی نکرده

176

17.4

17.4

سال گذشته بهتر از امسال بود

172

17

17

سال گذشته شرکت نکردم

258

25.5

25.5

جمع کل

1013

100

100

نتایج بهدستآمده از جدول باال نشاندهنده این امر است که  40.2درصد از افراد پاسخگو در شرایط کلی ،برگزاری نمایشگاه کتاب امسال را نسبت به
سال گذشته بهتر میدانند 17.4 .درصد نیز تفاوتی بین نمایشگاه کتاب امسال و سال گذشته مشاهده نکردهاند 17 .درصد پاسخگویان نیز نمایشگاه کتاب
پارسال را بهتر از امسال دانستهاند .درنهایت  25.5درصد نیز در نمایشگاه سال گذشته شرکت نکرده بودند و امسال اولین تجربه حضور آنها در این رویداد
فرهنگی بوده است.
نمایش پاسخگویان برحسب توزیع ارزیابی نمایشگاه نسبت به دوره قبل
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نتیجهگیری
در این پژوهش که در اردیبهشت  97و طی روزهای برگزار نمایشگاه ( 11تا  22اردیبهشتماه) انجام شد ،به " بررسی دیدگاه بازدیدکنندگان پیرامون
سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران" پرداخته شد .در این تحقیق با  1013نفر از بازدیدکنندگان نمایشگاه مصاحبه شد که نتایج این مصاحبه در
زیر آورده میشود.
در بخش مشخصات جمعیتشناختی؛  50.2درصد پاسخگویان زن و  49.8درصد نیز مرد هستند و بیشترین فراوانی سنی افراد پاسخگو را جامعه سنی
 39.9درصد با جامعه سنی  15تا  24سال تشکیل دادهاند .ازنظر تحصیالت ،افراد با تحصیالت کارشناسی ( 43.8درصد) و کارشناسی ارشد ( )21بیشترین
نمونه را به خود اختصاص دادند .همچنین بیش از نیمی از پاسخگویان ( 59.6درصد) را افراد متأهل تشکیل دادهاند .ازنظر وضعیت فعالیت ،بیشترین نمونه
را دانشجویان با  33.7درصد و شاغلین بخش خصوصی ( 18.7درصد) و شاغلین بخش دولتی ( 16.4درصد) تشکیل دادهاند.
یکچهارم پاسخگویان ( 25.6درصد) نخستین مرتبه از نمایشگاه کتاب بازدید کردند .همچنین پرتکرارترین دفعات بازدید بین دو تا پنج مرتبه بوده است
که  48.1درصد فراوانی دارد 91.6 .درصد از مصاحبهشوندگان بهصورت جمعی به نمایشگاه کتاب مراجعه کردند 78.8 .درصد بازدیدکنندگان موردمطالعه
نیز از وسایل حملونقل عمومی برای حضور در نمایشگاه بینالمللی کتاب استفاده کردهاند که مترو با  49.8درصد بیشترین امکان تردد را برای مراجعین
فراهم آورده است.
در بخش رضایتمندی از ابعاد مختلف نمایشگاه؛
 62.2درصد پاسخگویان ،از اطالعرسانی زمان و مکان نمایشگاه زیاد و خیلی زیاد رضایت داشتند.
 66.2درصد از پاسخگویان ،از مکان برگزاری نمایشگاه ،زیاد یا خیلی زیاد ابراز رضایت کردند.
 77.9درصد از پاسخگویان ،از امکان دسترسی راحت به محل برگزاری نمایشگاه کتاب رضایت زیاد یا خیلی زیاد داشتند.
 69.7درصد از افراد ،رضایتمندی خود را در حد زیاد و خیلی زیاد از ساعت کاری نمایشگاه اظهار کردند.
 31.4درصد پاسخگویان نیز از کیفیت مواد غذایی و رستورانها رضایت کم و خیلی کم داشتهاند .همچنین  35.3درصد نیز از مواد غذایی
یا رستورانها استفاده نکردند.
در بخش تنوع و تعداد غرفههای مواد غذایی 55 ،درصد از افراد رضایت در سطح زیاد و خیلی زیاد داشتند.
 72.8درصد پاسخگویان ،از پارکینگ استفاده نکرده و از میان افراد استفاده کرده  17.8درصد پاسخگویان در سطح کم و خیلی کم از
وضعیت پارکینگ نمایشگاه کتاب رضایت داشتند.
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 54.8درصد پاسخگویان  ،به میزان زیاد و خیلی زیاد از سیستم تهویه سالنها ابراز رضایت کردند.
 67.3درصد پاسخگویان ،از فضای سبز ،محیطآرایی و نظافت محوطه بیرونی و عمومی نمایشگاه ،رضایتی در حد زیاد و خیلی زیاد داشتند.
 82.8درصد پاسخگویان ،از نحوه برخورد کارکنان و پرسنل اجرایی نمایشگاه کتاب تهران اعالم رضایت زیاد و خیلی زیاد کردند.
 57درصد پاسخگویان ،از سهولت دسترسی به غرفهها و سالنهای مدنظر اعالم رضایت زیاد و خیلی زیاد داشتند.
 57درصد پاسخگویان ،از اطالعرسانی محیطی و عالئم راهنما رضایت زیاد و خیلی زیاد داشتند.
در زمینه امکانات رفاهی نمایشگاه کتاب 28.2 ،درصد پاسخگویان رضایت زیاد و خیلی زیاد اعالم داشتند.
 52.5درصد پاسخگویان ،از مدتزمان برگزاری نمایشگاه کتاب رضایت در سطح زیاد و خیلی زیاد و  34.4درصد رضایت در سطح کم
و خیلی کم داشتند.
 69.8درصد افراد پاسخدهنده ،از تاریخ برگزاری نمایشگاه کتاب رضایت زیاد و خیلی زیاد داشتند.
 68.5درصد پاسخگویان ،از بخش ناشران عمومی بازدید کردهاند که  77.2درصد آنان از این بخش رضایت در سطح زیاد و خیلی زیاد داشتند.
 39.6درصد پاسخگویان ،به بخش ناشران کودک و نوجوان مراجعه کردهاند که  79.8درصد آنان از این بخش رضایت در سطح زیاد و
خیلی زیاد داشتند.
 31.5درصد پاسخگویان ،از بخش ناشران دانشگاهی بازدید کردهاند که  77.4درصد آنان میزان رضایت خود را حد زیاد و خیلی زیاد
برآورد کردند.
 31.5درصد پاسخگویان ،به بخش ناشران آموزشی و کمکدرسی بازدید کردهاند که  83درصد آنان در سطح زیاد و خیلی از این بخش
رضایت داشتند.
 21.4درصد پاسخگویان ،از بخش ناشران بینالملل و خارجی در نمایشگاه کتاب بازدید کردهاند  65.7درصد آنان میزان رضایت خود را
در سطح زیاد و خیلی زیاد اعالم کردند.
 4.5درصد پاسخگویان ،به بخش فعالیتهای جنبی و فرهنگی مراجعه کردند که  54.5درصد از آنان رضایت در سطح زیاد و خیلی زیاد
و  34.1درصد نیز رضایت در سطح متوسط داشتند.
 75.1درصد پاسخگویان ،میزان رضایت خود از تعداد ناشران شرکتکننده را در سطح زیاد و خیلی زیاد اعالم نمودند.
 67.7درصد پاسخگویان ،نسبت به حضور ناشران شناختهشده و معتبر داخلی در نمایشگاه کتاب رضایت در حد زیاد و خیلی زیاد دارند.
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 68.7درصد پاسخگویان ،از کیفیت کتابهای عرضهشده در نمایشگاه اعالم رضایت در حد زیاد و خیلی زیاد کردند.
 34.4درصد پاسخگویان ،نسبت به تخفیفهای در نظر گرفتهشده از سوی ناشران رضایت زیاد و خیلی زیاد داشتند و از سوی دیگر 38.8
درصد از آنان میزان رضایت خود را کم و خیلی کم اعالم کردند.
در زمینه قیمت کتاب 47 ،درصد پاسخگویان رضایت خود را زیاد و خیلی زیاد اعالم کردند.
 78.9درصد پاسخگویان ،از تنوع موضوعی کتابهای عرضهشده رضایت زیاد و خیلی زیاد داشتند.
 50.1درصد افراد پاسخگو ،از اطالعرسانی درباره دسترسی به کتاب یا غرفه مدنظرشان در نمایشگاه کتاب رضایت زیاد و خیلی زیاد داشتند.
در اولویت بازدید بخشهای مختلف نمایشگاه کتاب امسال ،بخش ناشران عمومی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است و در
نمایشگاه کتاب امسال بیشتر از مابقی بخشها مورد استقبال قرار گرفت.
 31.4درصد پاسخگویان ،از بن کتاب استفاده کردهاند و  68.2درصد یا بن کتاب نداشته یا از آن استفاده نکردند و از تعداد پاسخگویانی که
از بن استفاده کردهاند بیشترین میزان مربوط به بن دانشجویی و طالب با  42.5درصد است.
همچنین  50درصد از پاسخگویانی که از بن کتاب استفاده کردهاند از نحوه اطالعرسانی 65.7 ،درصد پاسخگویان از نحوه عرضه و ارائه بن،
 68.2درصد پاسخگویان از خدمات بانک شهر برای دریافت بن کتاب و  28.3درصد پاسخگویانی از میزان بن ارائهشده ،رضایت زیاد و خیلی
زیاد داشتند.
اکثریت پاسخگویان ( 79.2درصد) ،از شعار امسال نمایشگاه کتاب مطلع نبودند و  28درصد کم و خیلی کم و  29درصد زیاد آن را مؤثر
دانستند.
مهمترین نقطه قوت نمایشگاه از دیدگاه بازدیدکنندگان ،وضعیت دسترسی به نمایشگاه است و مهمترین نقطهضعف ،امکانات کم رفاهی
نمایشگاه است .بر همین اساس افزایش امکانات رفاهی از دیدگاه بازدیدکنندگان ،فراوانترین پیشنهاد ارائه شد.
 40.2درصد از افراد پاسخگو ،در شرایط کلی برگزاری نمایشگاه کتاب امسال را نسبت به سال گذشته بهتر دانستند.
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