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ارسال ۱۵اثربهوزارتارشاد
برایاخذمجوز

جواد نعمتی شــاعر و مدیر مسئول
نشــر افرود در گفتگو بــا خبرنگار
حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشــگاه
خبرنگاران جــوان؛در خصوص اثر
جدید خود گفت:انتشــارات افرود
هنوز کتابی منتشــر نکرده است اما
نزدیک به  ۱۵اثر کــه اکثر آنها رمان
هســتند به وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی برای اخذ مجوز انتشار ارسال
شده اســت و تا کنون  ۶تا  ۷کتاب از
میان این پانزده کتاب مجوز انتشار
دریافت کرده اند که امیدوارم مجوز
انتشار بقیه کتابها هم صادر شود.
او با بیان اینکه بیشتر کتابهای شعر
مجوز دریافت کرده اند ،بیان کرد:از
جمله کتابهایی که مجوز گرفته و
قرار است در انتشارات افرود منتشر
شود ،میتوان به «نغمههای سنگی»
اثر «رضا موثقی»« ،نســیم مطلوب
پاییز» اثر «مسیح گرجی»« ،قاصدک
ها ،صورتــت را آوردنــد» اثر «ژیال
قاســمی» و «بی قرار» اثر «سامان
شمیم» اشاره کرد البته هنوز مجوز
انتشار رمانها نیامده است.
نعمتی با اشاره به برنامه این انتشاراتی
برای چاپ کتــاب گفت :قصد داریم
تعدادی رمان عامه پسند را با ترجمه
جدید به بازار کتاب وارد کنیم و برای
امسال  ۴۰اثر درحوزه رمان و  ۲۰اثر
در حوزه شعر منتشر خواهیم کرد.
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بازارچهای که هر روز آب میرود

دو سال پیش در چنین روزی ،نخستین بازارچه دائم صنایع دستی پایتخت افتتاح شد اما فروشگاههای این بازارچه هر روز آب
میروند .برخی از آنها یا جمع کردهاند ،یا به فکر بستن مغازههایشان هستند.
 ۱۰مهر ماه سال  ۱۳۹۵نخستین بازارچه صنایع دستی پایتخت در بازارعودالجان با حدود  ۲۰حجرهای که آماده و قابل واگذاری بود افتتاح شد و قرار بود این تعداد
به حدود  ۱۴۰حجره افزایش پیدا کند .حاال دو سال از افتتاح این بازارچه میگذرد و تنها چند مغازه فعال صنایع دستی در آن مشغول به کار هستند.
مسعود سلطانیفر ـ رییس وقت سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ـ در روز افتتاح این بازارچه به صرف مبلغ شش میلیارد تومان برای افتتاح فاز
اول آن اشاره کرد که قرار است با همین رویکرد به بازسازی بخشهای دیگر آن و حتی محله مسکونی عودالجان ادامه پیدا کند.تیرماه امسال نیز علی اصغر مونسان
ـ رییس فعلی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ـ از این بازارچه بازدید و برپایی جمعه بازار فروش محصوالت صنایع دستی و تبلیغات تلویزیونی
را برای رونق فروش در این بازار پیشنهاد کرد .موضوعی که در حد یک پیشنهاد باقی ماند و برای عملی شدن آن هیچ برنامهای اعالم نشده است.اما معدود کسبه
باقی مانده بازارچهعودالجان معتقدند دید و بازدید مسووالن دردی از آنها دوا نمیکند.

وضعیت اقتصادی مهمترین دلیل رونق نگرفتن بازارچه
ابوالقاسم حیدری -مدیر اجرایی هیئت امنای بازارچهعودالجان -معتقد است وضع اقتصادی کشور طوری نیست که صاحبان فروشگاههای صنایع دستی ماهی
 ۵میلیون تومان فروش داشته باشند .او با بیان اینکه وضعیت اقتصادی مردم مهمترین دلیل رونق نگرفتن نخستین بازارچه صنایع دستی پایتخت است ،افزود :در
وضعیت اقتصادی فعلی ،صنایع دستی جایی در سبد اقتصادی مردم ندارد .اگر شرایطی به بوجود میآمد تا صنعتگران برای فعالیت در فروشگاهها وارد عمل میشدند
و فضایی مثل میدان امام اصفهان به وجود می آمد ،وضعیت فرق میکرد اما متاسفانه صنعتگران ما توان مالی برای پرداخت اجاره حتی ماهی  ۵۰۰هزار تومان هم
ندارند و میگویند اگر مغازه را رایگان در اختیار ما بگذارید برای فعالیت اقدام میکنیم اما مغازهها هم مالک دارد.مدیر اجرایی هیئت امنای بازارچه اودالجان درباره
مبلغ وامی که به کاسبان تعلق میگیرد نیز توضیح داد :پرداخت این وام سال گذشته تحقق پیدا نکرد زیرا نتوانستند اعتبار آن را تامین کنند .امسال هم که اعتبار
آن تامین شد سقف  ۵۰میلیون تومان را در نظر گرفتند که صاحبان همه فروشگاهها نیز فرم مربوط به آن را پُر کردهاند و باید ضامنهایشان را معرفی کنند تا بتوانند
این مبلغ را دریافت کنند.حیدری با بیان اینکه بودجه موسسهای که از کاسبان بازارچه حمایت میکند تا سقف  ۵۰میلیون تومان است ،افزود :زمانی که مبلغ ۱۰۰
میلیون تومان مطرح شد ،اعالم کردند اگر مغازهای هیچی نداشته باشد برای قفسه بندی آن مبلغ  ۳۰میلیون تومان ،برای پول پیش مغازه  ۳۰میلیون تومان و همین
مبلغ هم به عنوان سرمایه در حال گردش پرداخت میشود تا یک نفر بتواند با  ۱۰۰میلیون تومان یک مغازه را پوشش دهد .مغازههای بازارچه همه قفسه بندی
شد ه هستند و داخل همهی آنها هم جنس وجود دارد ،فقط سرمایه در حال گردش به آنها تعلق میگیرد که مبلغ آن هم  ۳۰میلیون تومان است.او با بیان اینکه ما
درخواست کردیم سقف وام را  ۱۰۰میلیون کنند ،ادامه داد :اما گفتند چون شرایط کافی نداریم در نهایت میتوانند مبلغ  ۵۰میلیون را به صورت وام پرداخت کنند.
مدیر اجرایی هیئت امنای بازارچه اودالجان درباره  ۶میلیارد تومانی که رییس وقت ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری از آن در مراسم افتتاح
بازارچه نام برده بود ،نیز گفت :چنین مبلغی در کار نیست .ما از روز اول هم با آقای سطانیفر طرف نبودیم و او به عنوان بازدید کننده به عودالجان دعوت شد و در
مراسم افتتاحیه حضور پیدا کرد و چنین صحبتهایی حالت مانور مطبوعاتی داشت و برای بازارچه هم بازتابی نداشت که اگر داشت ،وضعیت بازارچه این طور نبود.

نوساناتارزتغییرمحسوسی
در مرصف کاالهای فرهنگی
نداشتهاست
محمد ســلگی درآیین افتتاح نمایشــگاه زنجان از
آغاز دومین موج پیمایش مصرف کاالهای فرهنگی
کشور در آینده نزدیک خبر داد و گفت :خوشبختانه
نوسانات ارز تغییر محسوســی در مصرف کاالهای
فرهنگی نداشــته اســت .محمد ســلگی؛ رئیس
پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی عصر دوشنبه( 9مهر) در آیین افتتاح
نهمین نمایشگاه کتاب و سومین نمایشگاه مطبوعات
اســتان زنجان با بیان اینکه نوسانات ارز میتواند در
مصرف کاالهــای فرهنگی تاثیرگذار باشــد ،گفت:
مردم در اولویت نخست نیازهای اولیه خود را تامین
میکنند ،ولی تاکنون تغییرات محسوسی در زمینه
افت مصرف فرهنگی در کشور احساس نشده است.
به گزارش خبرگزاری ایبنا؛ رئیس پژوهشگاه فرهنگ،
هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با ابراز
امیدواری برای عبور از این بحران و بازگشت مردم به
کتاب و کتابخوانی ادامه داد :عرصه کتاب و کتابخوانی
فعالیت خودش را ادامه میدهد ،چراکه فرهنگ نیاز
اصلی بشر است و تمام شدنی نیست.سلگی درادامه
خاطر نشان کرد :درخاورمیانه در حوزه تولید کتاب
جایگاه مناسب و شایســتهای را به خود اختصاص
دادهایم .سال قبل  100هزار عنوان کتاب در کشور
منتشر شده که استان تهران سهم باالیی را به خود
اختصاص داده است و تالش میشود در استانها نیز
به این موضوع توجه شود.رئیس پژوهشگاه فرهنگ،
هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی
برپایی نمایشگاه کتاب در استانها و همچنین کمک
به توسعه و تجهیز کتابفروشیها از دیگر اقدامات
صورت گرفته در حمایت از توســعه کتابخوانی در
کشور است .قطعا کسب و کار کتاب مشکالت خاص
خود را دارد و برگشت دیرهنگام هزینهها و سختی
کار موجب شــده اســت که وزرات فرهنگ و ارشاد
اسالمی برای کمک به ناشران تالش کند.او در ادامه
از آغاز دومین موج پیمایش مصرف فرهنگ کاالهای
کشــور در آینده نزدیک خبر داد و گفــت :تا قبل از
پایان ســال جاری موج چهارم پیمایش ارزشها و
نگرشهای ایرانیان هم عملیاتی میشــود.این مقام
مسئول در ادامه به اجرای طرح بررسی الحاق ایران به
کنوانسیون «برن» و بحث سواد رسانهای اشاره کرد
و بیان کرد :آشنایی بیشتر مردم در این حوزه هم از
دیگر اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
ســلگی با یادآوری اینکه مرکز افکارسنجی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی هم دو دوره تحقیقات انجام
داده اســت ،گفت :اولویت این تحقیقات با مســائل
فرهنگی اســت.رئیس پژوهشــگاه فرهنگ ،هنر و
ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در پایان
سخنان خود با اشــاره به حمایت وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی از پایاننامههایی با این مضامین خواند
و گفت :دهها کتاب با این موضوع هم در سال منتشر
میشود.نهمین نمایشگاه کتاب و سومین نمایشگاه
مطبوعات استان زنجان از  9تا  14مهرماه در محل
دائمی نمایشگاههای زنجان پذیرای عالقهمندان به
کتاب و کتابخوانی است.

