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تدارک سیما برای سفره های افطار و سحر
گزارش روز

گروه فرهنگی /برنامههای ویژه افطار تلویزیون از آن
دســت برنامههایی اســت که مثل دیگــر برنامههای
مناســبتی ســال جایــگاه ویژه بــرای مخاطــب دارد.
«ماه عسل» با اجرای احسان علیخانی از مهمترین
ویــژه برنامههــای تلویزیون اســت که با تمــام فراز و
فرودهایش به برند تبدیل شــد .در این سالها البته
دیگر ویژه برنامههای افطار نتوانستند موفقیت این
برنامــه را تکرار و نام خــود را بهعنوان حریف جدی
مطــرح کنند .ســال گذشــته و با بســته شــدن پرونده

مــرگ افــرادی بود که در شــرایط مــرگ کلینیکی یا
خروج موقت روح از جســم قرار گرفتهاند .بهدنبال
همیــن موفقیــت امســال بخــش دوم ایــن برنامــه
آمــاده پخش شــده اســت .این شــبکه ویــژه برنامه
«ســحوری» بــا اجرای ســاعد باقری را بــرای پخش
ســحرگاهی در نظــر گرفتــه اســت .نامآشــناترین

مجری مناسبتی این ایام ،حسن سلطانی است که
اجرای ویژه برنامه ســحر شبکه یک با عنوان «ماه
خــدا» را بــر عهده دارد .این شــبکه همچون ســال
گذشته اجرای برنامه افطارش را به حجتاالسالم
برمایــی ســپرده اســت .کاظــم احمــدزاده دیگــر
مجــری شــناخته شــده مناســبتهای مذهبــی

تلویزیون ،اجرای برنامه «آدمهای خوب شهر» را
برای شــبکه دو ســیما برعهده دارد« .عقیق» ویژه
برنامه افطار شــبکه پنج اســت که اطالعاتی راجع
بــه مجــری این برنامه هنوز منتشــر نشــده اســت.
«خلوتگــه عارفــان» هــم در بخش ســحرگاه روی
آنتن شبکه تهران میرود.

از سوی وزیر فرهنگ صورت گرفت؛

خط خبر

کتاب

ابالغ  ۲شیوهنامه دسترسی آزاد به اطالعات
گروه فرهنگی /دبیرخانه قانون انتشار و دسترسی
آزاد بــه اطالعات اعــام کرد پــس از تأیید رئیس
جمهــوری  2شــیوهنامه انتشــار و دسترســی آزاد
بــه اطالعــات شــهرداریها و شــوراهای شــهر و
روســتا و شــیوهنامه انتشــار و دسترســی آزاد بــه
اطالعات قراردادها بــا هدف تصریح مفاد قانون
و تســهیل فرایند ارائــه اطالعات به شــهروندان و
تدقیق پاســخگویی به درخواستهای مردمی در
مؤسسات مشــمول تهیه و توســط وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی و رئیس کمیسیون دسترسی آزاد به
اطالعات برای اجرای مؤسســات مشــمول قانون
ابالغ شــد .با گذشــت چهار ســال از اجرای قانون
انتشــار و دسترسی آزاد ،هم اکنون نزدیک به یک
هزار و  ۷۰۰دستگاه و مؤسسه مشمول قانون برای
ارائه اطالعات درخواستی مردم به سامانه www.
 iranfoia.irپیوستهاند .بررسی وضعیت فعالیت
دســتگاههای فعال در ســامانه حاکی از پیوســتن
 ۷۹۴شــهرداری و  ۵۶شــورای اســامی
شــهر و روســتا بــه ســامانه اســت.
اگرچــه هــم به لحــاظ اتصــال و هم
پاسخگویی ضعیف هستند .بررسی
محتـــوایی درخواســـتهای
شـــهروندان از مؤســـسات
عمـــومی در این ســامانه
حاکــی از تمرکــز
بــر
درخواســتها
شــفافیت اقتصــادی

فرهنگ

کتابفروشیها هم از تعطیلی مشاغل در امان نماندند

آسیب کمبود کاغذ بیش از تعطیلی کتابفروشی هاست
حیات نشر در گرو اختصاص کاغذ با ارز  4200تومانی
مریم شهبازی

خبرنگار

ضرورتهای وضعیت کرونایی کالنشهرهایی همچون
تهران ،کتابفروشیها را هم به تعطیلی کشاند؛ اتفاقی
کــه همراهی بیشــتر مردم بــا کتابفروشــیهای محلی
درخرید غیرحضوری کتاب و از ســویی تالش مسئوالن
دولتــی بــرای تحقق وعــده عرضــه کاغذ دولتــی با ارز
 4200تومانی را طلب میکند.
 ëëمردم کتابفروشیهای محلی را تنها نگذارند
طــی روزهــای اخیــر و بهدنبــال درگیــری طیــف
گســتردهتری از مردم با بیماری کرونــا ،اتاق اصناف از
تعطیلی دوهفتهای مشــاغلی خبر داد که کتابفروشان
هــم از جملهشــان هســتند .ایــن در حالــی اســت کــه
اتحادیــه ناشــران و کتابفروشــان تهــران بــرای خــروج
کتابفروشــان از ایــن فهرســت تــاش بســیاری کرد که
بینتیجه ماند.
محمدعلــی جعفریــه ،مدیــر
کتابفروشــی و نشــر ثالــث در ایــن
رابطــه بــه «ایــران» میگویــد«:
در شــرایط فعلــی ،کتابفروشــان
میتواننــد بــا فــروش غیرحضــوری
ارتبــاط خــود را بــا مخاطبــان حفظ
کننــد .طــی یــک ســال اخیــر بخــش قابلتوجهــی از
کتابفروشان و همچنین ناشران به بهرهگیری از فضای
مجــازی روی آوردهانــد .فــروش از طریــق ســایتها و
شــبکههای اجتماعی در میــان جامعــه کتابخوان هم
باعالقهمندی بیشتری دنبال میشود».

کم لطفی در حق
کتابفروشیها

برش

ëëبیســتوهفتمین دوره نمایشگاه
بینالمللی قرآن کریم بهدلیل شیوع
ویروس کرونــا بهصورت مجــازی به
مــدت  ۱۰روز از  ۱۱تــا  ۲۰اردیبهشــت
ماه مصادف بــا  ۱۸تا  ۲۷مــاه مبارک
رمضانبرگزارخواهدشد/.ایسنا
ëëفــرح نابلســی کــه بــا فیلــم کوتاه
«هدیــه» برنــده جایزه بفتا شــد ،این
جایــزه را به مردم فلســطین تقدیم و
بــرای آنهــا آزادی و برابــری آرزو کرد.
نابلســی که با این فیلم نامزد اســکار
بهتریــن فیلــم کوتــاه هــم شــده ،در
ســخنان خود پس از دریافت جایزه
بفتا گفــت« :تمام آنها کــه فیلم من
را دیدهانــد و حــاال در پلتفرمهــا در
دســترس تمام مردم جهان اســت،
شــما میدانید که چرا من این جایزه
را بــه مردم فلســطین اهــدا میکنم؛
کســانی کــه آزادی و برابری برایشــان
آرزوییدورودرازاست/».هنرآنالین
ëëشــهرام گیلآبــادی ،نویســنده،
کارگــردان و مدیرعامــل خانــه تئاتر،
مبتال بــه کرونا شــده و در حال حاضر
در خانــه تحــت درمــان اســت/ .
خبرآنالین
 ëëمجموعــه نشســتهای «از
مختارنام ه عطار تــا رباعیات خیام»
ن هفته در مرکز فرهنگی
از سهشنبه ای 
نبرنامهها
شهرکتابآغازمیشود.ای 
از روز سهشنبه  ۲۴فروردین آغاز شده
و تا  ۲۸اردیبهشــت ادامه مییابند و
هر هفته در آنها دربار ه رباعی فارسی
بویــژه رباعیــات عطــار و خیــام ،بــا
حضورصاحبنظرانورباعیپژوهان
بحــث و گفتوگــو میشــود.
نشســتهایی «از مختارنامــه عطار
تا رباعیات خیام» از حســاب کاربری
اینستاگرام مرکز فرهنگی شهر کتاب
به نشــانی  ،ketabofarhangتلگرام
ایــن مرکز بــه نشــانی  bookcityccو
ن مرکز فرهنگی
همینطور صفحه ای 
درپایگاهاینترنتیآپاراتبهطورزنده
پخشمیشوند/.مهر
 ëëکتــاب گویــای «هنر خــوب زندگی
کردن» با صدای عادل فردوســیپور
منتشر شد .پیشفروش کتاب گویای
«هنــر خــوب زندگــی کــردن» از روز
سهشــنبه ۲۴ ،فروردیــن در فیدیبــو
شــروع میشــود و از  ۲۸فروردیــن در
دســترس قرار میگیرد .نشــر چشمه
این کتاب را ســال  ۹۷با ترجم ه عادل
فردوســیپور و گروهــی از مترجمان
منتشرکردهاست/.خبرآنالین
« ëëبنــدر بنــد» بهکارگردانــی منیژه
حکمــت در چهاردهمیــن حضــور
بینالمللــی خــود در ششــمین
جشنواره فیلمهای کوهستانی اولجو
کــه از  ۱۳تــا  ۲۲فروردیــن مــاه ســال
 ۱۴۰۰برگزار شــد ،جایــزه نتپک (بنیاد
توسعه ســینمای آسیا و اقیانوسیه) را
از آن خود کرد .مستند «نان مقدس»
ســاخته رحیــم ذبیحــی نیــز دیگــر
نماینده ســینمای ایران در جشنواره
فیلماولجوبود/.ایسنا
ëëخانهسینمابهدلیلشیوعویروس
کرونا تعطیل شــد .در اطالعیه خانه
سینما در خصوص تعطیلی  ۱۰روزه
ایــن خانه چنین آمده اســت :خانه
ســینما (جامعــه اصناف ســینمایی
کشــور) جهت رعایت پروتکلهای
بهداشتی و محدودیتهای اعالمی
در همراهــی بــا دیگــر بخشهــای
ســینمایی بــه مــدت  ۱۰روز تعطیــل
شد/.مهر
ëëفیلم سینمایی «درخت گردو» به
کارگردانی محمدحسین مهدویان و
تهیه کنندگی سیدمصطفی احمدی
بــرای نمایــش در چهــل و ســومین
دوره جشــنواره فیلم مســکو انتخاب
شــد .چهل و ســومین دوره جشنواره
بینالمللــی فیلــم مســکو از ۲۲تا۲۹
آوریــل  ۲( ۲۰۲۱تا  ۹اردیبهشــت ماه)
در مســکو روســیه برگــزار میشــود و
پخش بینالمللی این فیلم بر عهده
کمپانــی «الــی ایمیج» بــه مدیریت
الههنوبختاست/.ایسنا

«ماه عســل»«،مثل ماه» با اجرای رسالت بوذری با
وجــود الگوبرداری از این برنامه نتوانســت موفقیت
آن را تکــرار کند .با وجود ایــن همچنان کنجکاویها
نســبت به ویژه برنامه افطار شــبکه  3ســیما بیشــتر
از برنامههــای دیگر اســت .جواد شــیخ اکبــری دبیر
شــورای معــارف ســیما در گفتوگویــی کــه بــا مهــر
دربــاره ویــژه برنامههــای شــبکههای ســیما در مــاه
مبارک رمضان داشــته اطالعاتی درباره ویژه برنامه
افطار شــبکه  3ســیما اعــام نکرده امــا طبق برخی

اخبــار ،قرار اســت امســال هم «مثل مــاه» با اجرای
رســالت بــوذری هــر شــب حوالــی ســاعت  19از این
شــبکه پخش شــود .همچنین نجمالدین شــریعتی
مجری مقبول برنامه «ســمت خــدا» اجرای برنامه
ســحرگاهی آن را برعهــده دارد« .زندگــی پــس از
زندگــی» که ســال گذشــته در ســاعات قبــل از افطار
روی آنتن شــبکه چهار ســیما رفت تجربــه متفاوتی
در حوزه برنامهســازی بود که تا حدودی مورد توجه
قــرار گرفــت .ایــن برنامه روایــت شــنیدنی از تجربه

ســتاد ملــی مقابلــه
بــا کرونــا در حـــــــــق
کتابفروشــان کملطفی
تعطیلــی
کــرده،
کتا بفر و شــی ها ی
محمود آموزگار
ناشر و نایبرئیس
دایــر در پاســاژها و
اول اتحادیه ناشران
تهران مجتم عهــای پوشــاک
و کتابفروشان
و ...قابلقبــول اســت.
امــا کتابفروشــیهای محـــــــــــــــلی و آنهایــی کــه
در خیابانهــا و مســتقل از مراکــز خریــد هســتند بــا
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی میتواننــد میزبان
مراجعهکنندگانباشند.
در اغلــب کشــورها همچــون آلمــان و بلژیــک ،طی
دورههای قرنطینه ،کتابفروشیها را در زمره مشاغل
ضروری قرار دادهاند .این نگاه تنها متوجه حمایت
از نشــر نیســت بلکه از این طریق مردم هم تشــویق
بــه در خانــه مانــدن میشــوند .تجربههــای جهانی
نشــان داده کتــاب میتواند راهکار خوبــی برای این
منظــور باشــد .نمیدانــم هنــوز امیــدی هســت کــه
کتابفروشــیها جــزء گــروه شــغلی یک قــرار بگیرند
یــا نه ،امــا وزارت ارشــاد در ایــن زمینه وظیفــه دارد
کاری کند.اما اگر این خواسته محقق نشود امیدوارم
کتابفروشان بتوانند با بهرهگیری از فروش اینترنتی و
تلفنی ارتباط خود را با مخاطبان حفظ کنند؛ باوجود
مشــکالت یک سال اخیر شاهد ورود قشــر تازهای از
مــردم بــه جامعــه کتابخوانــان بودهایم؛ به تالشــی
همگانی از ســوی مسئوالن و دســت اندرکاران برای
حفظ اینها نیاز داریم.

بااینحــال جعفریــه بهعنــوان یکــی از اهالــی نشــر
خواســتهای از مردم دارد؛ اینکه هــرگاه با تخفیفهای
نامتعارف روبهرو شــدند بااحتیاط بیشــتری دســت به
خریــد بزننــد .او میگوید« :توجه بیشــتر کتابفروشــان
بــه فضــای مجــازی طــی یــک ســال اخیــر ،مســألهای
اســت که هم وجــه مثبت و هــم تبعات منفی داشــته
اســت .متأســفانه برخی ،از جمله یکی از مشهورترین
اپلیکیشــنهای فــروش کاال دســت بــه فــروش آثــاری
میزنند که در زمره کتابهای کتابســازی شــده هستند
و بــرای آنهــا تخفیفهــای فریبنــدهای هــم درنظــر
میگیرند».
جعفریــه ادامــه میدهــد« :از آنجایــی کــه مــردم
چیــزی درباره پشــت پــرده ایــن تخفیفهــا نمیدانند
ایــن نحوه فروش لطمه زیادی به نشــرمان میزند .اگر
توجــه کنید در فهرســت کتابهای اینها ،آثــاری که از
نشــرهای شناخته شــده هســتند با تخفیفهای نهایت
 5تــا  10درصــدی فروختــه میشــوند .گذشــته از بحث
عرضه آثار کتابســازی شده ،برخی از این تخفیفها در
نتیجه بازیهایی ارائه میشوند که عموم چیزی از آنها
نمیدانند ».ناشــرانی که دســت به عرضــه کتابهای
کتابسازی شــده میزنند ازآنجاییکه ملزم به پرداخت
حقالزحمهای بابت ترجمه و ...نیستند قادر به فروش
آثــار خود بــا تخفیفهــای بــاال هســتند .کتابهایی که
اغلــب کپیهایی دستکاریشــده از آثار ناشــران معتبر
هســتند و به اســم مترجم دیگری روانه بازار میشوند.
به گفته این فعال نشــر ،اتحادیه ناشران و کتابفروشان
تهــران در حــال پیگیــری بــرای مقابلــه بــا عرضههای
اینچنینــی کتــاب اســت؛ بااینحــال جعفریــه معتقد
است که برخورد جدی با این سایتها و اپلیکیشنهای
فــروش نیازمنــد همــکاری همهجانبــه اتــاق اصنــاف،
ت ارشــاد و از ســویی وزارت ارتباطــات اســت؛ او
وزار 
معتقد اســت پلیس فتا هم باید وارد این ماجرا شــود،
چراکه این جرم در فضای مجازی در حال وقوع است.

 ëëمهمترین مسأله نشر تسریع تحقق وعده مسئوالن در
دسترسی به کاغذ دولتی است
جعفریــه بــا اشــاره بــه اینکــه از بحــث تعطیلیهــا
مهمتر ،کمبود کاغذ با ارز دولتی است ،ادامه میدهد:
«خــود مــن از اعضــای گــروه تخصیــص کاغــذ دولتی
بــه ناشــران هســتم ،در شــرایط فعلی ایــن اختصاص
کاغــذ بــه شــکل قطرهچکانــی انجــام میشــود .اگــر
چارهای اندیشیده نشود مشــکلی فراتر از خسارت این
تعطیلیهــا گریبــان نشــرمان را میگیــرد .البتــه آقای
روحانــی ،رئیسجمهــوری و همچنیــن آقــای نوبخت
و وزیر ارشــاد قولهایــی برای اختصاص کاغــذ با ارز 4
هــزار و  200تومانی به ناشــران دادهاند که هنوز محقق
نشده است».
جعفریــه میگویــد« :بهمحض آنکه قیمت پشــت
جلــد کتــاب از حــد مشــخصی فراتــر بــرود؛ از آنجایی
کــه مــردم کتــاب را کاالی ضــروری نمیداننــد آن را از
خریدهــای خود حذف میکنند .همین حاال اگر مبنای
کار ناشــران را بــر کاغــذ بــا ارز  4هــزار و  200تومانــی
بگذاریــم ،کاغــذ عرضهشــده بنــدی  150هــزار تومــان
میشــود .اما اگر کاغذ باقیمت آزاد عرضه شود هر بند
آن برابر با  700تا  800هزار تومان میشود».
به گفتــه این فعال نشــر در صورت چنیــن افزایش
قیمتــی بــرای هــر بند کاغــذ ،آنوقت اســت کــه کتاب
بــه فــرض  100هزارتومانــی حداقــل  250هــزار تومان
میشــود .ازآنجاییکــه جعفریــه خود از اعضــای گروه
تخصیــص کاغــذ دولتــی بــه ناشــران اســت ،ادامــه
میدهد«:امیدوارم وعدههای مســئوالن زودتر محقق

شــود چراکــه االن که بحــث برپایی نمایشــگاه مجازی
در تیرمــاه ســالجاری مطرح اســت اگر کاغذ بــا ارز 4
هــزار و  200تومانی به ناشــران اختصــاص پیدا نکند
دیگر ناشــران قادر به انتشار کتابی نیستند که در این
نمایشگاه عرضه کنند».

از جملــه شــفافیت آمارهــا و اطالعــات کمــی،
دسترســی به فـــــــــیشهای حقـــوقی مقامـــات و
مـــسئوالن ،قراردادهای مناقصه و مزایده و ســایر
انواع قراردادهای دولتی است که نشان میدهد از
مهمترین دغدغه شهروندان بوده است.
شــیوهنامه نحــوه دسترســی بــه اطالعــات
قراردادهــا ضمــن توضیــح انــواع قراردادهــای
مشــمول قانون برای انتشار عمومی و درخواست
فردی اطالعات با لحاظ ضرورت رعایت توافقات
و حقــوق خصوصی اشــخاص ،نســبت به انتشــار
و افشــای مفــاد آنهــا راهنمایــی الزم را صــورت
میدهد.شــیوهنامه دیگر با موضوع دسترســی به
اطالعات شــهرداری و شــوراهای اســامی شهر و
روســتا به چگونگی دسترســی مردم به اطالعات
موجــود و نیــز نحــوه انتشــار اطالعــات الزم برای
مــردم از ســوی ایــن مؤسســات را تبیین و شــفاف
می کند .در واقع با ابالغ این دو شــیوهنامه بخش
قابل توجهی از ابهامــات در چگونگی اجرا و ارائه
اطالعات موضوع قانون انتشار و دسترسی آزاد به
اطالعات رفع شده است و مردم با استفاده از آنها
میتواننــد مطالبه بهتری از مؤسســات مشــمول
قانون داشته باشند.
با ابالغ دو شــیوهنامه اخیر ،در مجموع از سال
 ۹۶تاکنــون  ۱۱شــیوهنامه موضوعــی بــرای اجرای
دقیقتــر مفــاد قانون و دسترســی ســریعتر مردم
به اطالعات مؤسســات مشمول توسط کمیسیون
تصویب و ابالغ شده است.

