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حس�ادت بر دوس�ت، از آفات 

دوستی است.

 بخش نخس�ت فيلم ه�اي به نماي�ش درآمده، مس�تندهاي 
تلخ و س�ياهي هس�تند كه ب�ه ي�ك دوران خ�اص تاريخي 
اش�اره دارن�د و تحمل آنه�ا خصوصًا پ�س از اين همه س�ال 
ك�ه از ساخته ش�دن آنها گذش�ته، چندان آس�ان نيس�ت.

مراسم هشتادمین سالروز تولد استاد كامران شیردل، مستندساز 
سینماي ايران در سالن س��ینماحقیقت مركز گسترش سینماي 

مستند و تجربي برگزار شد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي مركز گسترش سینماي 
مس��تند و تجربي، در اين مراس��م ابتدا 9 فیلم از آثار شیردل، در 
قالب دو س��انس به نمايش درآمد و سپس با برگزاري جشن تولد 
هشتادمین زادروز اين مستندساز پیشكسوت، از جايگاه ارزنده و 

قابل ستايش او در عرصه  سینماي مستند ايران قدرداني شد. 
در مراسم هشتادمین زادروز كامران شیردل كه با تقديم هديه اي 
از س��وي انجمن تهیه كنندگان سینماي مس��تند همراه بود، 
تماشاگران حاضر در سالن به احترام بیش از شش دهه حضور 
و فعالیت كامران شیردل به پا خاس��تند و اين فیلمساز ارزنده  
سینماي ايران را مورد تشويق قرار دادند. شیردل در حاشیه  اين 
مراسم، از صبر و حوصله  تماشاگراني كه در دو سانس فشرده به 
تماشاي فیلم هاي او نشسته بودند، تشكر كرد و گفت: »به هرحال 
بخش نخس��ت فیلم هاي به نمايش درآمده، مستندهاي تلخ و 
سیاهي هس��تند كه به يك دوران خاص تاريخي اشاره دارند و 
تحمل آنها خصوصاً پس از اين همه سال كه از ساخته شدن آنها 

گذشته، چندان آسان نیست.«
وي گفت: »بخش عم��ده اي از اين فیلم ها ح��دود نیم قرن پیش 

ساخته شده و اين حتي براي خود من كه در 26سالگي فیلمسازي 
را آغاز كرده ام چندان باوركردني نیست.«

شیردل افزود: »بايد اعتراف كنم در طول عمرم و در داخل كشور با 
چنین استقبالي مواجه نشده بودم.«

شیردل سپس در پاسخ به نكته  مطرح شده از سوي ناصر صفاريان 
)مسئول جلس��ه هاي نمايش فیلم مركز و مجري برنامه( كه به 
اهداي نسخه هاي مرمت شده  فیلم ها از سوي اين فیلمساز به مركز 
گسترش سینماي مستند و تجربي اشاره كرده بود، گفت: »من 
در طول زندگي ام نه با مركز گسترش ارتباط داشتم و نه قراردادي 
براي تولید فیلم در اين مركز امضا ك��رده بودم، اما به عنوان يك 
فیلمساز بازنشسته، از طريق رسانه ها فعالیت نهادهاي مرتبط با 
مستندسازي را دنبال كردم به همین خاطر چیزهايي درباره  اين 
مركز و فعالیت هايش شنیده بودم.« شیردل گفت: »بدون تعارف 
بايد بگويم خیلي خوشحال بودم كه بسیاري از جوان ها اينجا كار 

مي كنند و فیلم هاي خوبي هم مي سازند. «

 روايت كامران شيردل
از ساخت مستند هاي تلخ و سياه دوره پهلوي 

 حفظ تاج و تخت ملكه
با برنامه هاي كودك!

بي بي سي چند روز پیش آشكارا اعالم كرد، مي خواهد براي آموزش 
و تربیت كودكان ايراني برنامه مختص كودك و نوجوان راه اندازي 
كند، اما واقعیت اين اس��ت كه س��ال هاي زيادي است اين جنگ 
شبیخون فرهنگي ش��روع شده و كش��ورهاي متخاصم اقدامات 
هدفمند و ويژه فرهنگ��ي و تربیتي را جهت به انحراف كش��اندن 
كودكان و نوجوانان كشورهاي مس��تقلي مانند ايران و همچنین 
بستر سازي براي ايجاد اعوجاج فكري و س��كوالريزه كردن نسل 

آينده انجام مي دهند. 
اين اعالم رسمي و علني قطعاً نبايد شوآف فرض شود، چه اينكه 
بي بي سي با پشتوانه عملیات فريب و كانالیزه كردن ذهن مخاطب 
با ملغمه اي از اخبار درس��ت و نادرست، توانسته است گارد برخي 
مخاطبان زودباور و از نظر رسانه اي كم سوادش را بشكند و ذهن، 
منطق استداللي آنها را بمباران اطالعاتي و خبري هدفمند كند. 
بنابراين اقدام اخیر اين شبكه سلطنتي مروج منويات استعماري 
با دل بستن به خلسه خبري مخاطب و تسلیم بودن آنها در پذيرش 
دروغ هايش صورت مي گیرد و امیدوار است با كمك بالهت همین 
طیف از مخاطبان مسخ ش��ده، تربیت و تعلیم كودكان آنها را نیز 
در دس��ت بگیرد. در واقع اين شبكه انگلیس��ي با پوشش ظاهري 
رس��انه اي و مدياگونه به دنبال آموزش نیروهاي فراس��رزمیني و 
سرباز گیري از بین كودكان و نوجوانان ديگر كشورها براي حفظ 

تاج و تخت ملكه است. 
تئوريزه كردن اهداف مطلوب و مورد نظر تیم هاي طراح و برنامه ريز 
اين كشورها قطعاً با مطالعات و بررسي هاي اولیه اي صورت گرفته 
كه توسط تیم هاي میداني و عملیاتي آنها در جوامع و سرزمین هايي 
در جايگاه محیط آزمايشگاهي و البته ايزوله و تحت كنترل اتفاق 
مي افتد. اجراي برخي برنامه هاي مشابه ضدفرهنگي و متباين با 
ساحت شعائر مذهبي و ديني در كش��ورهای افغانستان، عراق و 
برخي كشورهاي آس��یاي میانه كه اتفاقاً از نظر تمدني، فرهنگي 
و ديني اشتراكات و متشابهات قابل احصايي با جمهوري اسالمي 

ايران دارند از جمله اتفاقات قابل تأمل در اين گستره است. 
مسئله رشديافتگي عجیب برخي سايت هاي نمايش و پخش فیلم 
و سريال هاي خارجي با محتواي مهندسي و حساب شده )همانند 
نتفلیكس( در چندين شكل و شمايل متفاوت از جمله ارائه رايگان، 
مشمول تخفیف و پرداخت هاي پولي اندك كه به صورت قاچاق 
سازمان يافته و هدفمند يا در بستر وب قابل دسترسي هستند، در 
كشورهاي متناظر ايران اسالمي نیز امري واقعي و البته غیرطبیعي 
است كه دستیابي به مراحل و خط سیر محتوايي و مديريتي مستور 

و غامض آن نیاز به بررسي چندجانبه و بیشتر دارد. 
استراتژي استحاله جوامع مذهبي مانند جامعه ديني كشور ما كه 
اغلب افعال و تقرير مردم از گذشته هاي دور تا به امروز حاوي رگه ها، 
مؤلفه  ها و خاس��تگاه هاي ايدئولوژيكي بوده و هستند كه از سوي 
كشورهايي با انگاره هاي استعماري مانند امريكا و رژيم سلطنتي 

انگلیس به عنوان دستیار اروپايي اش امري غیرقابل انكار است. 
به كالم دقیق تر بايد گفت كه چنین رويكردي ذيل عنوان دروغین 
و ب��ه بهانه »توس��عه يافتگي« با اس��م رمز اندلس��ي كردن ايران 
سال هاست كه مراحل گوناگونش از سوي عوامل مزدور و خائن به 
سبك براق بن عمار )از افس��ران بانفوذ دربار مالك بن عباد حاكم 
وقت مسلمانان اندلس كه با خیانت به مسلمانان و مالك بن عباد 
در خدمت پاپ واتیكان درآمد و زمینه فروپاشي اندلس را فراهم 
كرد( در حال اجرا و پیاده سازي است. به عنوان مثال از سوي افراد 
يا جرياناتي كه مسئول تئوريزه كردن چنین استراتژي ای در جامعه 
ما هستند، اين سؤال مطرح مي شود كه چرا در بحث حجاب و دين 
و مذهب مانند كشور تركیه عمل نمي كنیم؟! در واقع اين جريانات 
به دنبال ارائه نمونه زرورق پیچ شده طرح ورشكسته كشف حجاب 
رضاخاني هستند و همانطور كه قباًل اشاره شد، اين شبكه و ديگر 
عقول منفصل آن صرفاً به دنبال استمرار و حفظ تاج و تخت ملكه و 

خانواده سلطنتي هستند.

مصطفي شاه كرمي     یادداشت

»20 هزار فرسنگ زير دريا« اين بار در قالبي جديد
انتشارات كتابستان معرفت كميك اس�تريپ »20هزار فرسنگ زير 

دريا« را منتشر كرد. 
خبرها از وجود هیواليي حكايت دارند كه با سرعتي شگفت انگیز در درياهاي 
آزاد پرسه مي زند. از پروفسور آروناكس درخواست مي شود در اين باره تحقیق 
كند، اما او چندي بعد زير آب ها زنداني مي شود! اين كاپیتان اسرارآمیز كیست 
كه سوگند خورده هرگز پا به خشكي نگذارد؟ آيا آروناكس و دوستانش موفق 

به فرار از اين زندان زير آبي مي شوند؟ »20 هزار فرسنگ زير دريا« يكي از 
مشهورترين آثار ژول ورن است. نويسنده اي فرانسوي كه بحق پدر ادبیات 
علمي – تخیلي نامیده شده است. بسیاري از پیشرفت هاي علمي كه او در 
آثارش پیش بیني كرده است، امروزه به تحقق پیوسته اند. اين اثر نخستین بار 
در سال 18۷0منتشر شد و حاال ترجمه متن خالصه شده آن به شكل كمیك 

استريپ، توسط نشر كتابستان منتشر شده است.

 ساختمان اداري جيپ 
در آستانه ثبت آثار ملي

اداره كل دفتر ثبت، حفظ و احياي ميراث معنوي و طبيعي سازمان 
ميراث فرهنگي با صدور ابالغيه اي، ساختمان موسوم به جيپ 
در خيابان اكباتان تهران را واج�د ارزش ثبت ملي اعالم كرد. 
بر اس��اس اعالم میراث آريا، در اي��ن ابالغیه آمده اس��ت: پیرو 
گزارش هاي واصله مبني بر مزايده فروش س��اختمان تاريخي 
موس��وم به جیپ واقع در منطقه 12 ش��هرداري تهران خیابان 
اكباتان، بدين وسیله در مورخ امروز)ديروز( چهارم تیر ماه 1398 
به اطالع عموم مي رساند بناي تاريخي مذكور از طريق شوراي 
عالي ثبت آثار به دلیل شأن ملي اثر )برخورداري از ويژگي هاي 
منحصربه فرد تاريخ تحول معماري معاصر( واجد ارزش ثبت در 
فهرست آثار ملي قرار گرفته است و بر اساس ماده واحده قانون 
ثبت در فهرس��ت آثار ملي مصوب 1352 و بند 6 ماده 3 قانون 
اساسنامه سازمان میراث فرهنگي كشور مصوب 136۷ در فرآيند 

صدور حكم و ابالغ ثبت در فهرست آثار ملي است. 

    خبر 

نگاهي به معضل »قاچاق كتاب« در كتابفروشي هاي آنالين

نظارت بر كتاب هاي آنالين »پليس نشر« مي خواهد

    محمدصادق عابديني
تنه�ا چن�د روز بع�د از اع�الم نيم بهاش�دن 
بليت س�ينما در پرديس رازي و نيم بهاش�دن 
بليت ه�اي س�انس هاي روزان�ه پردي�س 
ب�اغ كت�اب، اي�ن پرديس ه�اي س�ينمايي با 
افزاي�ش مخاطب روبه رو ش�دند تا اي�ن اتفاق 
نش�ان دهنده تأثير مثبت پايي�ن آمدن قيمت 
بليت ها بر باالرفتن استقبال از سينما ها باشد. 
طبق يك سنت چندساله، در هفته هاي آخر منتهي 
به فصل بهار، زمزمه هاي تغییر قیمت بلیت سینماها 
آغاز مي ش��ود و معموالً در هفته آخر اس��فندماه، 
نرخ جديد قیمت بلیت س��ینما براي پرديس هاي 
سینمايي )سینماهاي مدرن(، سینما هاي ممتاز و 
سینماهاي درجه يك و درجه2 اعالم مي شود. نكته 
جالب اين است كه افزايش رقم بلیت هاي سینما 

معموالً باالتر از رقم رسمي تورم ساالنه است. 
  صعود نرخ بليت ها

افزايش قیمت بلیت هاي س��ینما، هر س��ال در 
سینماي ايران طبق نظر يك جمع محدود و بدون 
در نظر گرفتن مالحظات اقتصادي مردم انجام 
مي گیرد. اين رفتار كه ناشي از حس منفعت طلبي 
از سینماست را مي توان با اتفاقي كه در سینماي 
ژاپن رخ داد، مقايسه كرد. سالن هاي سینما در 
اين كشور تخفیف 30درصدي براي دانشجويان، 
بانوان، سالمندان و زوج هاي باالي 50 سال قائل 
مي شوند. افزايش قیمت بلیت هم چیزي كمتر از 
يك دالر بوده است. اين رقم واقعي پرداختي براي 
يك بلیت نیست و تخفیف هاي متعددي وجود 
دارد كه بهاي 1۷دالر و 50 سنتي معادل هزار و 
900 ين ژاپن را به 12دالر و 15سنت كه معادل 
هزار و 315 ين ژاپن اس��ت، كاه��ش مي دهد. 
اين تخفیف ها مش��مول دانش��جويان، بانوان، 
سالمندان، زوج هاي باالي 50 سال و هر شخصي 
با روزي خاص از ماه مي شود. اين 100ين افزايش 
قیمت مشمول تمام اين تخفیف ها خواهد شد و 
قیمت بلیت س��ینما در ژاپن از آخرين افزايش 
قیمت در س��ال 1993 تاكنون ثابت بوده است. 
میزان اكران نی��ز از هزار و ۷34 مورد در س��ال 

1996 به 3ه��زار و 561 مورد در س��ال 2018 
رسیده است. 

اما در ايران، فقط در يك دوره چهارساله از ابتداي 
س��ال 95 قیمت بلیت در پرديس هاي سینمايي 
10هزار توم��ان تعیین ش��د. اين رق��م از ابتداي 
س��ال 96 به 12هزار تومان رس��ید و بعد از آن از 
ابتداي س��ال 9۷، پرديس ها 15ه��زار تومان و از 
اول فروردين س��ال جاري بلیت هاي پرديس هاي 
سینمايي 20هزار تومان شد. افزايش 100 درصدي 
قیمت بلیت ظرف چند س��ال نشان دهنده تفاوت 
استراتژيك معناداري میان مديريت سینما در ژاپن 
و ايران است. اگرچه نمي توان تأثیر تورم سرسام آور 
اقتصادي را در ايران ناديده گرفت، اما در سینمايي 
كه بیش��تر فیلم هايش با حماي��ت بخش دولتي، 
نهاد ها و بدون چشمداشت بازگشت سرمايه انجام 
مي شود، سیر صعودي قیمت بلیت سینماها چندان 

واقع بینانه نیست. 
  اتفاق خوب در 2 پرديس سينمايي

در روزهايي كه يك پرديس س��ینمايي در ش��هر 
مش��هد س��الن VIP راه انداخته و بلیت 50هزار 
توماني براي تماش��اي فیلم به فروش مي رساند، 
در تهران دو پرديس س��ینمايي پیش��گام كاهش 

قیمت ها شده اند. 
پرديس س��ینمايي باغ كتاب كه بهره برداري آن به 
بخش خصوصي واگذار شده است، از سال گذشته 
طرح هايي را ب��راي كاهش قیم��ت بلیت ها انجام 
داد. اين پرديس كه امس��ال دومین سال پیوستن 
به چرخه اكران ها را پشت س��ر مي گذارد به دلیل 
نزديكي به سازمان اسناد و كتابخانه ملي، ابتدا طرح 

نیم بهاشدن بلیت براي دانشجويان را اعمال كرد؛ 
طرحي كه در سال 9۷ جواب داد و امسال نیز ادامه 
پیدا كرد. اين پرديس در ط��ول هفته عالوه بر روز 
سه شنبه كه براي همه سینماها بلیت نیم بها ارائه 
مي شود، روز شنبه را نیز به روزهاي نیم بها افزود و 
در آخرين اقدام براي همراهي با مردم، سانس هاي 
روزانه اش )تا ساعت 15( را در كل ايام هفته )حتي 
پنج شنبه ها و جمعه ها( نیم بها كرده است. اين اقدام 
باعث شد تا باغ كتاب يكي از جديدترين پرديس هاي 
سینمايي به شمار رود و در فهرست پرمخاطب ترين 

پرديس هاي سینمايي قرار گیرد. 
پردي��س س��ینمايي رازي دومی��ن پرديس��ي 
اس��ت كه براي افزايش تعداد مخاطب دست به 
كاهش قیمت بلیت زده است. هاشم میرزاخاني 
مديرعامل مؤسس��ه تصوير ش��هر، در نشست 
خبري هفته گذشته از نیم بها شدن بهاي بلیت 
پرديس سینمايي رازي در تمامي ايام هفته خبر 
داد. اين طرح كه تنها چند روزي از اجرايي شدن 
آن مي گذرد، با افزايش میزان تماشاگران و میزان 
اشغال صندلي در اين پرديس رو به رو شده است. 
موقعیت جغرافیايي اين پرديس س��ینمايي كه 
در يكي از مناطق جنوبي شهر تهران قرار گرفته 
است، باعث شده تا نیم بها ش��دن بلیت آن تأثیر 
مس��تقیمي بر باالرفتن میزان حض��ور مردم در 

سینما داشته باشد. 
به غیر از پرديس رازي، پرديس سینمايي راگا واقع 
در شهرري نیز قرار است در سانس هاي آخر شب 
)ساعت 22 به بعد( بلیت نیم بها به مردم ارائه دهد. 
تجربه موفق دو پرديس س��ینمايي، عالوه بر روند 
عمومي كه در سه شنبه ها در همه سینماها به خاطر 
نیم بها بودن قیمت بلیت داراي تماشاگر بیشتري 
هستند، نشان مي دهد كه يكي از عوامل دورشدن 

مردم از سینما، صرفاً باال بودن قیمت بلیت است. 
حبیب اسماعیلي پخش كننده سینما مي گويد: 
»در روزهايي كه سینما نیم بهاست، تغییر فروش 
فیلم هاي خانوادگي بیشتر حس مي شود.« اين 
تغییر محس��وس نتیجه اس��تقبال خانواده ها از 
س��ینماها با قیمت بلیت پايین تر است، اگرچه 
سازمان س��ینمايي ترجیح داد با حذف روز شنبه 
از طرح بلیت نیم  بها كه از س��ال گذش��ته اعمال 
شد، امسال فقط سه شنبه ها را براي نیم بها شدن 

بلیت قرار دهد. 
س��ازمان س��ینمايي در ايام ماه رمضان تا پیش از 
زمان افطار، س��ینما ها را نیم بها ك��رد. اين طرح 
براي استفاده از ساعات مرده سینما براي افزايش 
مخاطب بود؛ اقدامي كه مي تواند در طول سال نیز 
گسترش پیدا كند و به جاي آن كه تنها دو يا چند 
پرديس سینمايي محدود در تهران طرح هاي نیم بها 
را دنبال كنند، با گسترش آن به ديگر پرديس هاي 
سینمايي و ايجاد گروه هاي هدف مانند دانشجويان، 
دانش آموزان ي��ا حتي بازنشس��تگان، ضمن ارائه 
تخفیف هاي ويژه به اين اقشار، زمینه حضور بیشتر 

خانواده ها را در سینما فراهم كنند.

 رونمايي از بازي كامپيوتري »تابستان سياه« 
با موضوع ترورهاي اوايل انقالب

     نويد پارسا
بازي كامپيوتري »تابس�تان س�ياه« روزگذش�ته ب�ا حضور 
فرماندهان ارشد بس�يج و نمايندگان رس�انه هاي جمعي در 

ساختمان بسيج اقشار رونمايي شد. 
به گزارش »جوان«، مسلم معین رئیس سازمان فضاي مجازي بسیج 
در اين مراسم گفت: بسیج با استفاده از ظرفیت هاي مردمي توانست 
وظیفه خود را در فضاي مجازي به خوبي انجام دهد. حضور بسیج در 
فضاي مجازي توانسته است توازن قدرت را به سمت جريان انقالب 
تغییر دهد. وي ب��ا بیان اينكه م��ا مي توانیم با تولی��د صدها دقیقه 
انیمیشن، بازي هاي كامپیوتري و موبايلي در كنار ديگر ارگان هاي 
انقالبي قرار گیريم، اظهارداش��ت: 20تیم حدود دو س��ال براي اين 
بازي كه امروز رونمايي ش��د، تالش كردند و تمام توان خود را براي 
تطبیق با واقعیت و جذابیت به كار گرفتند. اين نكته مهم اس��ت كه 
بازي تابستان سیاه بر پايه اول شخص بنا شده و شخص اصلي بازي 

به دنبال كنكاش در حوادث ترور هاي سال 60 است. 

معین تصريح كرد: مهم ترين روايت در اين بازي حادثه ترور نافرجام 
رهبر معظم انقالب در مسجد ابوذر سال 1360 است. 

در ادامه اين مراسم حجت االس��الم رضا مطلبي امام جمعه مسجد 
ابوذر و يكي از ش��اهدان حادثه ترور نافرج��ام رهبر معظم انقالب از 
تهیه كنندگان و سازندگان بازي »تابستان س��یاه« قدرداني كرد و 
گفت: تهیه اين بازي گامي مؤثر در راستاي حفظ ارزش هاي انقالب 
و انتقال آن به نسل جوان است. امیدواريم مسیري كه شكل گرفته 
در همین مقطع باقي نماند و ما در ادامه نیز شاهد تولید آثار فاخري 
از اين دست باشیم. وي تأكید كرد: قطعاً تولید چنین آثاري به فهم 
بیش��تر آنچه در دوران انقالب افتاده براي نس��ل هاي جديد كمك 

شاياني مي كند و تاريخ را با زبان نوجوانان به آنها ارائه مي دهد. 
بازي رايانه اي »تابستان سیاه« روايت مستندي از وقايع سال 1360 
اس��ت. اين بازي رايانه اي به موضوعاتي ش��امل ترور هاي گروهك 
منافقین، ش��هداي هفتم تیر و همچنین ت��رور نافرجام مقام معظم 
رهبري در سال 60 مي پردازد. اين بازي داراي 30 شخصیت است و 
براي گروه سني 10 سال به باال تولیدشده و مدت زمان بازي كامل آن 
حدود چهار ساعت است. »تابستان سیاه« يك قسمت از مجموعه سه 
قسمتي با عنوان سايه روشن است و قسمت هاي دوم و سوم آن نیز در 
دست تولید است. بنابر اين گزارش تولید بازي هاي رايانه اي مبتني 
بر فرهنگ ايراني- اسالمي يك نیاز جدي براي كشور است. به ويژه 
اينكه اين بازي ها با سنین سرنوشت ساز كودك و نوجوان سروكار دارد 
و از همین رو طي يك دهه اخیر رويكردهايي براي تولید و س��اخت 
بازي هاي بومي و ملي آغاز شده اس��ت كه امید مي رود تا رسیدن به 

جايگاه مطلوب اين روند به طور جدي تر ادامه داشته باشد.

     خبر

الواح هخامنشي منتظر ويزاي ايران
گردش�گري  و  ميراث فرهنگ�ي  س�ازمان  حقوق�ي  مدي�ركل 
مي گوي�د: ق�رار اس�ت بخ�ش اول ال�واح هخامنش�ي بعد از ارس�ال 
وي�زاي كارمن�د ش�يكاگو ب�ه امري�كا، ب�ه اي�ران بازگردانده ش�ود. 
به گزارش ايس��نا، با وجود آن همه برنامه ريزي و حرف و حديثي كه پش��ت 
الواح هخامنشي بود، دوشنبه 30ارديبهشت ماه محمدحسن طالبیان معاون 
میراث فرهنگي س��ازمان میراث فرهنگي و گردش��گري در نشست خبري 
خود با خبرنگاران اعالم كرد كه »اوفك« تاكنون فقط مجوز هزار و ۷80 لوح 
هخامنشي را داده تا به ايران مسترد شود. با اعالم اين خبر عالوه بر اعتراض 
رسمي معاونت میراث فرهنگي س��ازمان میراث فرهنگي، وكالي سازمان و 

وزارت امور خارجه نیز پیگیر علت صدور اين مجوز با اين تعداد اثر هستند. 
اما اكنون ابراهیم ش��قاقي مدي��ركل حقوق��ي س��ازمان میراث فرهنگي و 
گردشگري  به ايسنا مي گويد: بحث ما اين بود كه دانشگاه شیكاگو همه الواح 
را يكجا تحويل بدهد، اما آنها از همان ابتدا قصد داش��تند الواح را قسمت به 
قسمت تحويل دهند، شايد برداشت ها از صحبت هاي معاون میراث فرهنگي 

اشتباه بوده است. 
وي با تأكید براينك��ه نهايتاً آنچه اكنون اتفاق افتاده، اين اس��ت كه بايد يك 
بخش از الواح را همراه با يكي از كارمندان شیكاگو بفرستند، بیان مي كند: در 
حال هماهنگي مباحث مربوط به ويزا با وزارت امورخارجه هستیم تا اين اتفاق 
رخ دهد، در نامه اي به وزارت امور خارجه اعالم كرديم كه آن طرف )دانشگاه 
شیكاگو و فرد همراه با الواح( آماده است، ويزا بايد فرستاده شود تا الواح به ايران 
بیايد. بنابراين زماني كه ويزا آماده و به مقصد فرس��تاده شود، بخش نخست 

الواح به ايران مسترد مي شود. 

     فرزين ماندگار
برخي از ناشران معتقدند كه راه اندازي فروشگاه هاي آنالين 
كتاب نامعتبر زمينه قاچاق كتاب را بيش از پيش فراهم كرد ه  
است. برخي از اين فروشگاه ها پس از ثبت سفارش مشتريان 
به دنبال كتاب مي روند و گاهي با انتشار نسخه بي كيفيت، 
قاچاق و غيرقانوني از كتاب آن را به مشتري ارائه مي دهند. 
اگرچه نبايد اين رويه را به تمام دست اندركاران اين حوزه 
نس�بت داد، اما آمار اين اقدامات به گفته بسياري از اهالي 
نشر نسبتاً باال رفته است و همين مسئله ايجاد مركزي مثل 
پليس نشر در وزارت ارشاد را بيش از پيش ايجاب مي كند. 
 به گ��زارش »ج��وان« به نق��ل از خبرگ��زاري كت��اب ايران، 
ساماندهي نشدن كتابفروش��ي هاي آنالين زمینه را براي ورود 
برخي افراد سودجو به اين عرصه باز كرده است؛ افرادي كه بدون 
اجازه ناشر به فروش اينترنتي اقدام مي كنند و بعضاً مي توان در 

بساط مجازي شان از »قاچاق كتاب« هم رد و نشان گرفت. 
در میان فعالیت بخش��ي از س��ايت ها كه به ص��ورت حرفه اي 
يعني طبق قرارداد با ناش��ر به فروش كتاب مش��غول هستند، 
فروشگاه هاي آنالين كتاب ديگري هم هستند كه تنها با تكیه 
بر اطالعات پايه س��اير س��ايت ها، فعالیت خود را آغاز كرده و 
بدون در اختیار داشتن يك جلد كتاب به تناسب نیاز مشتري و 
سفارش دهنده كتاب مي فروشند.  يكي از فروشگاه هاي اينترنتي 
كه در روزهاي اخیر خبرساز شده،  شبكه جامع كتاب گیسوم 
اس��ت كه گويا فعالیت هايش حاش��یه هاي زيادي را به همراه 
داشته، به طوري كه برخي از ناشران مدعي هستند بدون اجازه 

آنها كتاب هايشان براي فروش گذاشته شده است. 
در اين زمینه مهدي باقريان، مدير انتشارت كارگزار روابط عمومي 
با اشاره به فعالیت شبكه جامع كتاب گیسوم مي گويد: با شماره 
تلفني در ش��بكه جامع كتاب گیسوم تماس گرفتم و پرسیدم 
كتاب هاي انتشارات ما را بر چه اساسي در فروشگاه خود براي 
فروش گذاشتید و پاسخ اين بود كه ما با كتابخانه ملي هماهنگ 
كرده ايم. حاال اگر اين ادعا حقیقت داش��ته باشد پرسشي كه 
مطرح مي شود، اين اس��ت كه آيا كتابخانه ملي براساس قانون 
چنین اختیاري دارد و آيا كتابخانه ملي مي تواند برخالف تمايل 
يك ناشر به يك فروشگاه آنالين بي نام و نشان اجازه دهد كتاب 

ساير انتشاراتي ها را بفروشد؟
وي ادامه مي دهد: در اين میان بعضي از ناشران و فروشگاه هاي 
معتبر متأس��فانه در دام افرادي مي افتند كه خودشان را رابط 
فالن فروشگاه يا نش��ر معرفي مي كنند، در حالي كه هیچ گونه 
مجوزي ندارند.  از عالقه مندان به كتاب درخواست مي كنیم از 
خريد از شبكه هاي قاچاق كتاب، به ويژه فروشگاه هاي آنالين 

بي نام و نشان اجتناب كنند تا از اين طريق به پاكسازي فضاي 
نشر كمك كرده باشند. 

باقريان با اشاره به آسیب حضور اين افراد در صنعت نشر توضیح 
مي  دهد: وقتي از اين ناشران پرسیده مي شود كه كتاب انتشارات 
ما را براساس چه مجوزي در فروشگاهتان به فروش مي رسانید، 
مي گويند يك نفر به عنوان نماينده اين كتاب ها را به ما معرفي 
كرده و وقتي نام و نشان او را مي پرسیم، اسمی را مي گويند كه 
صحت ندارد و امكان اثبات نادرستي آن نیست. وي به تالش هاي 
خود براي ارتباط با سايت گیسوم اشاره مي كند و مي گويد: در 
تماس هاي مكرر با اين شبكه حتي از ارائه يك نشاني براي ارسال 
نامه كتبي خودداري كردند و متأسفانه چنین سايتي حتي يك 

نشاني الكترونیكي ندارد. 
فروش مجازي كتاب در كنار تمام مزايايي كه به همراه داشته، 
معايب و آسیب هايي را نیز به دنبال داشته است. بسیاري از افراد 
سودجو و دالل با راه اندازي سايت فروش كتاب در اين زمینه به 

سودهاي خوب و كالني دست يافته اند. 
 وي درباره لزوم ورود وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و اتحاديه 
ناشران و كتابفروشان تهران به اين موضوع مي گويد: معتقدم 
بايد در اين زمینه دس��تورالعملي براي فروش��گاه هاي آنالين 
كتاب تدوين شود تا هر ناش��ري كه از ارشاد مجوز دارد، بتواند 
روي س��ايت خود تنها كتاب هاي انتشارات خود را بفروشد، نه 
اينكه همه كتا ب ها را بفروشد. در اين دستورالعمل بايد قید شود 
كه ناشران مجوزدار مي توانند س��ايتي براي تبلیغ كتاب  هاي 
خودشان داشته  باشند و از سوي ديگر براي فروشگاه هاي آنالين 
دستورالعمل جداگانه اي مانند مدل سايت هاي معتبر اينترنتي 
كه اكنون خريد و فروش كتاب انجام مي دهند، وجود داش��ته 

باشد تا بتوان بر فعالیت آنها نظارت داشت. 
وي بر اي��ن موضوع تأكید كرد كه تش��كیل يك واحد كوچك 
در وزارت ارشاد به نام پلیس نشر يا هر عنوان ديگر كه وظیفه 
مشخص پیگیري سرقت هاي كتاب را داشته باشد مي تواند به 

بخش اعظمي از آشفته بازار قاچاق كتاب خاتمه دهد.

    كتاب

در روزهاي��ي ك��ه ي��ك پردي��س 
 VIP سينمايي در مشهد با سالن
بليت 50ه��زار توماني به فروش 
مي رس��اند، در تهران دو پرديس 
پيشگام كاهش قيمت ها شده اند

تماشاگران به كاهش قيمت بليت سينما واكنش مثبت نشان دادند

زندهبادبليتنيمبها


