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سود جویی دالالن کاغذ برای نارشان
در ایام منایشگاه کتاب
دردرس سازشد
کامران شرفشاهی گفت :برخی ناشران با توجه به قیمت
کاغذ و سودجویی دالالن نتوانستند کتاب های خود را
در نمایشگاه عرضه کنند .کامران شرفشاهی مدیر مسئول
انتشارات تجلی مهر در خصوص وضعیت قیمت کاغذ
گفت :وضعیت کاغذ تغییری نکرده است در ایام برگزاری
سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هم برخی
ناشران با توجه به قیمت کاغذ و سودجویی دالالن نتوانستند
کتاب های خود را در نمایشگاه عرضه کنند.
وی با بیان اینکه در طول برگزاری نمایشگاه هم بهبودی در
وضعیت قیمت کاغذ دیده نشد،بیان کرد:باتوجه به اوضاعی
که در چند سال اخیر در زمینه قیمت کاغذ دیدم به بهبود
اوضاع آن امیدوار نیستم .مدیر مسئول انتشارات تجلی مهر
ادامه داد:با توجه به اوضاع نابسامانی که در عرصه چاپ و
نشر کشور به وجود آمده است شاهد بودیم ناشران بسیای
از کار چاپ و نشر فاصله گرفتند و به لحاظ گران شدن
قیمت کتاب بسیای از کتابفروشی ها تعطیل شده اند کار
بسیاری از پدید آورندگان کتاب روی دستشان مانده است.
وی با بیان اینکه نتایج زیانبار فراوانی در این آشفته بازار
ایجاد شده است،گفت :تنها راه حل این مشکل ،سپردن
چاپ و نشر به دست اشخاصی است که از جنس فرهنگ
باشند کسانی که درد ،دغدغه و تعهد فرهنگی داشته باشند.
مدیر مسئول انتشارات تجلی مهر با اشاره به اینکه به یک
گروه از اشخاصی که تنها به فکر حفظ میز و صندلی و
موقعیت خودشان هستند نمی توان امید داشت تحولی در
این عرصه ایجاد شود،گفت :در حوزه فرهنگ و چاپ و
نشر نیازمند خانه تکانی اساسی و دعوت از کسانی هستیم
که می توانند حرکت آفرین باشند برای پایان دادن به این
همه سوء استفاده ،پریشانی و بی خیالی هایی که در زمینه
چاپ و نشر وجود دارد و برای سرو سامان دادن به اوضاع
آن به یک اراده بزرگ نیاز داریم.

خبر
توسط نرش نگاه؛

کتاب «مهدی اخوان ثالث» به
چاپ هجدهم رسید
کتاب «مهدی اخوان ثالث» نوشته محمد حقوقی توسط نشر
نگاه به چاپ هجدهم رسید .کتاب «مهدی اخوان ثالث» نوشته
محمدحقوقیبهتازگیتوسطنشرنگاهبهچاپهجدهمرسیده
است .این کتاب دومین عنوان از مجموعه «شعر زمان ما» است
که این ناشر چاپ میکند و کتابهایی را شامل میشود که
هدف از انتشارشان ،آشنایی عالقهمندان و دانشجویان با فضای
راستین شعر معاصر ایران است .کتابهای این مجموعه،
موفقتریناشعارشاعرانموردنظررادربرمیگیرندومقدمهای
دارند که مسیر طیشده توسط آن شاعر را برای مخاطب تشریح
میکند .مقدمههایی که در کتابهای مجموعه «شعر زمان ما»
چاپمیشود،مختصاتوکیفیاتشعرشاعروجوانبکارش
را شامل میشوند؛ همچنین چگونگی سرایش ،زبا ِن وسیله و
زبا ِن شعر ،محتوا ،دید و جهانبینی ،تأثیرپذیری و تأثیرگذاری،
ساختمان و بهطور کلی نکات قوت و ضعف شاعر را .کتاب
«مهدی اخوان ثالث» از این مجموعه ،بهترتیب این عناوین را در
بر میگیرد :اخوان و آفرینش شعر ،معنی تنوع در شعر اخوان،
سیر اندیشه اخوان ،جوهر تلخوش مایه شعر اخوان ،درونمایه
شعر اخوان ،اخوان آرمانگرا ،اخوان گریان ،سیر تحول زبان و
بیان در شعر اخوان ،زبان خراسانی ،اضالع زبانی شعر اخوان،
زبان ویژه در شعر اخوان عامیانه و معمول ادبی و منسوخ،
واژههای تازی ،ترکیبهای ویژه اخوان ،ترکیبهای تصویری
اخوان ،تعبیرهای اخوان ،سیر تحول زبان و بیان در شعر اخوان،
وزن در شعر اخوان ،قافیه در شعر اخوان ،نخست قافیه قطعهای
دوم قافیه «بندی» سوم قافیه معمول ،شگردها و تناسب محتوی
و محتوا در شعر اخوان ،تصویرهای شعر اخوان ،تناسب تصویر
و زبان در شعر اخوان ،اخوان تابع اسلوب و شارح شعر نیما،
اخوان بهعنوان بزرگترین و آخرین شاعر کالسیک ایران ،اخوان
بعنوان شاعر نوپرداز ،اخوان در مقایسه با نیما ،شاملو و فروغ،
شعراخوانپلیمیانشعرکهنوشعرنو،مهمتریندهسالعمر
شاعری اخوان چاپ هجدهم این کتاب با ۴۰۰صفحه و قیمت
 ۵۰هزار تومان عرضه شده است

 )1حمیدرضا وطنخواه
گناوه مقصد اول نبود آخر نه
چطور می شود این جا نبود دیگر نه
چقدر خنده ی خاص جنوبی ات زیباست
شبیه زندگی گرم توی بندر نه
همیشه زود خودت را رسانده ای این جا
برای لحظه ی بی تابی دم در نه
که چشم هات بخندد عمیق مثل دلت
برای دیدن لبخندهای مادر نه
کنایه ای ست نگاه کالغ بعد از باغ
بگو به مردم دنیا چرا کبوتر نه

خبر

واگذاری  9بنای تاریخی
بوشهر به بخش خصوصی

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر از
واگذاری  9بنای تاریخی به بخش خصوصی در
جهت حفاظت و احیای این آثار خبر داد .نصراهلل
ابراهیمیبااشارهبهتالشمجموعهمیراثفرهنگی
استان بوشهر برای صیانت از تاریخ و فرهنگ مردم
افزود :حفظ و احیای آثار تاریخی از وظایف مهم
این سازمان است .وی افزود :در همین راستا
واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی
در دستورکار گرفته است که ضمن حفاظت از
این آثار باعث ایجاد اشتغال بهصورت مستقیم و
غیرمستقیمنیزمیشود.معاونمیراثفرهنگیاداره
کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
استان بیان کرد :از عمارتها و بناهای تاریخی که
در این مرحله قابلیت واگذاری دارند میتوان به
عمارتهای کمندی ،رفیعی ،رشیدی ،آذین ،قلعه
ملک منصورخان شبانکاره ،قلعه نصوری ،قلعه
محمدخان دشتی ،قلعه زائرخضرخان اهرمی و
بازار قدیم بوشهر اشاره کرد .وی خاطرنشان کرد:
واگذاری این بناهای تاریخی در کارگروه واگذاری
استان به تصویب رسیده و طی فرآیند قانونی از
طریق صنوف احیا و بهرهبرداری واگذار میشوند.

کتابخانه

«سایهنویسی و اخالق
اصالت» منترش شد

تویی سفیدی بال پرنده ی دریا
که بادبان شده ،در بادها شناور نه

رسانه

تو ماه سمت دکل های لنج هایی که
ازاتفاقخلیجمکشیدهلنگرنه

طی نامهای به مجلس شورای اسالمی؛

حسین تازه به هم ما رسیده ایم نگو
مسافرم چمدان مرا بیاور که...
 )2ابراهیم اسماعیلی اراضی
حسین! ساعت ،هشت است؛ هشت صبح ،برادر
سه  -چار روز گذشته ...و من هنوز...
نه!
باور
نمیکنم
حسین! ساعت ،هشت است؛ هشت صبح ،برادر
و من پس از تو چه بیبال ...و من پس از تو چه
بیپر...
حسین! ساعت ،هشت است؛ هشت صبح ،برادر
حسین! ساعت ،تلخ است؛ مثل هرچهی دیگر...
حسین! این مصرعها چقدر احساساتیست!
چقدر دور است از جان شعر ،این من الغر
حسین! عکس تو چسبیده پشت شیشهی ماشین
«حسین میخندد» ...نه...
حسین! عکس تو میخندد...
حسین! میبینی حال وزن و قافیهام را؟
حسین! من بلدم ،میدانی...
حسین! من بلدم؛ شاهدم خودت؛ تو بگو که
حدود هجده سال از رفاقت من و تو گذشته...
حسین! من میترسم...
حسین ...شاهد من ...پر...
حسین! عکس تو چسبیده پشت شیشهی ماشین
شبیه آینهای در...
حسین! یادت هست آن غزل؟
...که آمده بودم گناوه
...آن غزل «هشت اصفهان  -شیراز»م...
حسین ...یادت آمد؟
نه! یادت آمد یعنی چه!؟ تو اولین کس بودی و من
برایت خواندم:
«شما که صندلی اولید و من که عقبتر
و جادهای که پر از شعرهای بیته و بیسر
شما که هی به من زلزده »...به شیشهی ماشین
«و من که یک غزل چند بار بدشده را در
نگاهِ »...شیشهی ماشین «به فکر چاره میافتم»...
حسین! جان برادر نخند اینطوری
«و سعی میکنم این بار ،این غزل را با هر»...
حسین! اخم نکن جان من! به تو نمیآید!
«و بیت زمزمهام که فراق افتدمان گر...
من از تو صبر ندارم»...
حسین! من که بلد بودهام غزل بنویسم؛ چطور حاال
باید دنبال واژههاش بگردم!؟
حسین! ساعت ،ن ُه شد!
ِ
دست »...دست «تو»یی که چه
«و بیغلط برسانم به
خوب میشناسمش؛ از «من» ،بهتر...
«چه داشتم میگفتم؟
بله! همین که غزل را ...راستش من باید درست
پیشتر از آن که این مسافرت آخر ...بگیرد و تو
از این چشمها شبیه کبوتر ...بگیری آرام و فارغ از
هوای دلم ،پر...
و سر که برمیدارم ،غزل به گریه میافتد
نگاه میکنم و میرسم به آینهای در میا ِن» آن غزل
آخرت که آن شب  -جم  -خواندی...
نگاه میکنم و میرسم به شیشهی ماشین
نگاه میکنم و میرسم به د ّرهی گیجی که بعد از این
من باید در آن برانم بیتو ،در آن ببالم بیپر ،در آن
بخوانم بیسر...
حسین! ساعت ده شد! بس است جان برادر

تماشا

گوتیرز گومز

کتاب "سایهنویسی و اخالق اصالت" نوشته
جان سی.نپ و آزالیا ام  .هولبرت با ترجمه
احسان شاهقاسمی منتشر شد .به گزارش
ایسنا ،این کتاب که توسط سازمان انتشارات
جهاددانشگاهی منتشر شده شامل  ۹فصل است:
"اصالت و اخالق در سایهنویسی"" ،تولد یک
شغل حرفهای"" ،ارتباطات سیاسی"" ،ارتباطات
شرکتی و نهادی"" ،آرای قضایی و حرفه وکالت
و قضاوت"" ،ریاکاری دانشگاهی"" ،نشریات
علمی"" ،نشر کتاب" و " بسترهای شخصی" .در
معرفی "سایهنویسی و اخالق اصالت" عنوان
شده است :سایهنویسی زمانی اتفاق میافتد که
یک پدیدآورنده خالق در ازای پول یا هر ارزش
دیگری برای یک مشتری یک «متن» میآفریند.
سایهنویسان طیفی از «متنها» از کتاب و مقاله
نوشته تا سخنرانی و فیلم و غیره را تهیه میکنند
تا خریدار خدمت آن را به عنوان محصول
فکری خود به همگان عرضه کند .این کتاب
یک چارچوب اخالقی را عرضه میکند که
مشروعیت کردار سایهنویسی را ارزیابی میکند
و پیوند میان اصالت شخصی و بهکارگیری
سایهنویسان در زمینههای سیاسی ،قانونی،
آموزشی و علمی را واکاوی میکند .افزون بر آن،
این کتاب تاریخ سایهنویسی به عنوان یک کردار
حرفهای را بررسی میکند و مدلی برای تحلیل
اخالقی آن ارائه میدهد .در این کتاب نویسنده به
پرسشهای مهم اخالقی مانند این که چه زمانی
یک رهبر اجتماعی میتواند ادعا کند واژگان یک
سایهنویس متعلق به اویند ،سایهنویسی چه زمانی
درست یا غلط است ،آیا استادان دانشگاه حق
دارند مقالههای دانشجویان را به نام خود منتشر
کنند ،و غیره پاسخ میدهد .کتاب "سایهنویسی
و اخالق اصالت" با شمارگان  ۱۰۰۰نسخه
و قیمت  ۳۹۰۰۰تومان وارد بازار نشر شده
است .عالقهمندان برای تهیه این اثر میتوانند
به فروشگاه سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
به آدرس تهران ،خیابان انقالب ،بین فلسطین
و چهارراه ولیعصر ،فروشگاه و نمایشگاه دائمی
کتاب جهاد دانشگاهی مراجعه کنند و یا با شماره
تلفن ۰۲۱۶۶۴۸۷۶۲۵ :تماس بگیرند.
خبر بد

بهنام صفوی در بیامرستان
بسرتی شد

خواننده موسیقی پاپ کشورمان برای چندمین بار و
ادامه روند درمان در بیمارستان بستری شد.
رضافوادیانمدیربرنامههایبهنامصفوی،درگفتگو
با خبرنگار حوزه موسیقی گروه فرهنگی باشگاه
خبرنگاران جوان ،ضمن تایید خبر بستری شدن
اینهنرمنددربیمارستاناظهارکرد:متاسفانهبهدلیل
مشکل جسمانی و تنفسی ،از حدود بیست روز قبل
بهنام صفوی در بیمارستانی در اصفهان بستری شد.
وی افزود :خوشبختانه در حال حاضر حالش خوب
است و ما امیدواریم به زودی از بیمارستان مرخص
شود .او در حال حاضر ادامه روند درمان و شیمی
درمانی خود را می گذراند.

شغل خربنگاری سخت و
زیان آور اعالم شد

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به صورت
رسمی اعالم کرد که شغل خبرنگاری در دسته
مشاغل سخت و زیانآور قرار دارد .به گزارش
ایلنا ،محمدشریعتمداری (وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی) به صورت رسمی طی نامهای در
پاسخ به سوال محمودزاده ،نماینده مردم مهاباد در
مجلس شورای اسالمی در خصوص سختی
و زیان آور بودن شغل خبرنگاری در تاریخ۱۱

اردیبهشت  ۹۸اعالم کرد :شغل خبرنگاری در
دسته مشاغل سخت و زیانآور قرار دارد .در
این نامه آمده است :بازگشت به نامه شماره
 ۴.۹۶۰۳۰مورخ  ۱۶اسفند  ۹۷موضوع تذکر
جناب آقای محمودزاده نماینده محترم مردم
مهاباد در مجلس شورای اسالمی در خصوص
اینکه به چه دلیل وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی سختی کار خبرنگاران و اهالی رسانه
را نمیپذیرد به استحضار میرساند مستند به
ماده  ۱۱آییننامه اجرایی تبصره  ۲الحاقی ماده
 ۷۶قانون تامین اجتماعی موضوع تصویبنامه
هیأت وزیران به شماره ه ۳۶۰۰۵ت۱۵۳۵۶.
مورخ  ۵اردیبهشت سال  ۸۶شغل خبرنگاری
صراحت ًا به عنوان مشاغل سخت و زیانآور عنوان
گردیده است و مصادیق آن طی مصوبات هیات
وزیران به شمارههای ه۳۱۵۲۴ت ۱۵۳۵۶/مورخ
۱۱آذر  ۸۳تصریح شده است و بدیهی است در
صورتارائهدرخواستمتقاضیبهدبیرخانههای
کمیتههای استانی بررسی مشاغل سخت و
زیانآور سراسر کشور مراتب توسط کمیتههای
استانی مورد تطبیق و نظر قرار خواهد گرفت و در
صورت احراز سوابق بازنشستگی مستمری آنها
توسطسازمانتامیناجتماعیبرقرارمیگردد.

موسیقی

افزایش بلیط کنرستهای
موسیقی و چند نکته
در پی نامه سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی
شهرداری بندر بوشهر به موسسات فرهنگی
و هنری فعال در زمینه برگزاری کنسرتهای
موسیقی در شهر بوشهر در روزهای گذشته
شاهد واکنش برخی فعاالن حوزه موسیقی
نسبت به این تصمیم بودهایم .پرداخت ۱۰
درصد قیمت فروش هرنوع بلیت به شهرداری
قانونی پایدار و به عنوان عوارض تکلیفی است
و بر اساس ماده  181قانون این عوارض از سوی
هیچ مقامی حتی هیات وزیران نیز قابل بخشش
نیست .سید نورالدین امیری شهردار بوشهر
در نخستین گردهمائی شهرداران استان بوشهر
در هفتم اردیبهشت سالجاری در منطقه ویژه
اقتصادی بوشهر اظهار داشت که راههای تامین و
افزایش درآمد توسط شهرداری زیاد است .وی
از بکارگیری تیم مشاورین اقتصادی متخصص
کسب درآمد و تعریف عوارض در این زمینه
خبر داد و این موضوع را به عنوان تجربهای در
شهرداری مرکز استان برشمرد و در اختیار سایر
شهرداران استان قرار داد .این موضوع موجب
شده تا گمانه زنی فعاالن حوزه فرهنگ و هنر
مبنی بر این باشد که اخذ عوارض  5درصدی
از فروش بلیط کنسرتهای موسیقی از همین
الگوی افزایش درآمد توسط تیم مشاورشهردار
باشد .از سوی دیگر نگرانی فعاالن فرهنگ و
هنر و کنشگران اجتماعی بر این است که این
روند اخذ عوارض بر سایر امکانات شهری
سایه بیافکند .در حال حاضر تمامی وسایل بازی
مکانیزهدربوستانهاومراکزتفریحیشهربوشهر
توسط بخش خصوصی مدیریت میشود و هیچ
نظارتی بر کیفیت و تعیین قیمت آنها وجود ندارد
و آنها نیز باید به دلیل پرداخت عوارض و کرایه به
شهرداری مبالغ را افزایش دهند.
به هر حال اهالی فرهنگ وهنر نگران ایجاد

بدعت برای اخذ عوارض از سایر فعالیتهای
فرهنگی و هنری با شروع آن با موسیقی باشد.
همه به خوبی به این موضع واقفاند که انجام
تمامی فعالیت های فرهنگی در جامعه امروزی
فاقد سود و صرفه اقتصادی است و لذا باید از
حمایتهای دولت برخوردار شود .با توجه
به توسعه روزافزون اینترنت ،و پدیده نوظهور
تولید محتوا در شبکههای فراروان مجازی،
پدیدهاخذعوارضبربلیطفعالیتهایفرهنگی
و هنری طبعات اجتماعی که به همراه خواهد
داشت فراوان است .کاهش قدرت خرید و
عدم استقبال مردم خصوصا ساکنین محالت
جنوبی ،دانشآموزان و دانشجویان،کارمندان و
کارگران از برنامههای فرهنگی و هنری و بالطبع
کاهش نشاط اجتماعی از طبعات این موضوع
خواهد بود و به این نگرانی دامن خواهد زد
اتفاقی که برای بازار کتاب و نشریات افتاده
برای موسیقی نیز پیش بیاید .از آن سو نظارت و
تهیه سازوکاری برای تعیین قیمت منطقی بلیط
کنسرتها نیز ضروری به نظر میرسد .ظاهرا
تعیین قیمت بلیط کنسرت بر عهده موسسه
ت تمام شده
برگزار کننده است و بر اساس قیم 
و هزینه کرد اجرا به اضافه سود موسسه تعیین
میگردد .به نظر میرسد هیئت مدیره انجمن
موسیقی استان،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
نیز ضروری است به این موضوع ورود کرده
و نقش نظارتی خود را انجام داده و از تعیین
قیمتهای عجیب و غیر منطقی برای برخی از
اجراها جلوگیری نمایند تا بخش عمدهای از
افراد در جامعه بتوانند از هنر موسیقی بهره ببرند.
کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر نیز باید
از برخورد سلیقهای با موضوعات بپرهیزد و با
اقشار مختلف برخورد یگانهای داشته باشد و
در این زمینه نیز برای تصمیمسازی مناسب
نقش پررنگتری ایفا نماید .از سویی با پرداخت
کمک هزینه به برخی گروههای اجتماعی و
هدر رفت سرمایه شهرداری تصمیم ناصواب
گرفته میشود و از طرف دیگر بر فرهنگ و هنر
اینگونهخردهگیرینمودوموجبسرخوردگی
و از دست شدن سرمایههای اجتماعی میشوند.

