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10کافه کتاب

تصویب بسته حمایتی اصحاب 
فرهنگ و هنر در جلسه 

هیئت دولت
وزیر  کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
تصویب  از  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
هنر  و  فرهنگ  اصحاب  حمایتی  بسته 
در جلسه هیئت دولت خبر داد و گفت: 
در  که  هنر  و  فرهنگ  اصحاب  تمامی 
دارند  عضویت  هنر  اعتباری  صندوق 
تسهیالت  از  اعم  حمایتی  بسته  شامل 

بالعوض و وام های با سود کم خواهند شد.
محمدمهدی اسماعیلی درباره وعده رئیس جمهور، 
مبنــی بــر تخصیــص بســته های حمایتــی بــه اصحــاب 
فرهنگ و هنر گفت: در ایام کرونا بیشــترین آســیب را در 
کنار ســایر اقشــار جامعه اصحاب فرهنگ و هنر دیدند، 
به هر حال بســیاری از فعالیت هــا در حوزه های فرهنگی 
و هنــری اجتماع محور اســت و به دلیل افزایش شــیوع 
ویــروس کرونــا با تعطیلــی مواجه بوده و بــا معضل به 
وجــود آمده حوزه فعالیت های حرفه ای این قشــر دچار 

رکود شد.
وی ادامه داد: در ســال گذشته اقداماتی در راستای 
ارائــه تســهیالت بــه اصحاب فرهنــگ و هنر رقــم خورده 
اســت امــا به انــدازه ای نبود کــه بتواند بخــش زیادی از 
نیازهــای این قشــر از جامعه را پاســخگو باشــد، در بین 
اصحــاب فرهنــگ و هنر اهالی ســینما و تئاتــر و به ویژه 
تئاتری هــا بیشــترین آســیب را دیدنــد اما با ایــن وجود 

دولت در صدد است تا این آسیب ها را جبران کند.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی تاکیــد کــرد: از ســه 
هفته قبل که بنده کار خود را در وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی آغــاز کــردم در همــان اولین گفت وگــوی خود 
اعالم کردم نخســتین برنامه کوتاه مدت ما رسیدگی به 
معیشــت اهالی فرهنگ و هنر است. آقای رئیس جمهور 
هم به این موضوع اهتمام داشــته و از بنده درخواست 
حمایتــی  بســته های  قالــب  در  را  کمک  هایــی  کــه  کــرد 
آماده کنیم، در همین راســتا با کمــک همکاران خود در 
وزاتخانه  متبوع این بســته را آماده و چهارشنبه گذشته 

به رئیس محترم جمهور تقدیم کردم.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: بعد از بررسی های انجام 
شــده در مورد بسته حمایتی ارائه شده امروز در جلسه 
هیئــت دولت ایــن کمک ها تصویب شــد و آقــای رئیس 
جمهور نیز در روز ملی سینما وعده اهدا این بسته های 

حمایتی را دادند. 

نثرنوشته های کالریسی 
لیسپکتور چاپ شد

 زنانه ای از ادبیات پرتقال
کتاب  کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
نوشته  نبوده«  هرگز  آنچه  »یادآوردن 
مجید  ترجمه  با  لیسپکتور  کالریسی 
پروانه پور توسط نشر نونوشت منتشر 

و راهی بازار نشر شد.
کتاب »یــادآوردن آنچه هرگز نبوده« 
نوشته کالریســی لیســپکتور به تازگی با 
ترجمه مجید پروانه پور توســط نشــر نونوشت منتشر و 

راهی بازار نشر شده است.
کالریسی لیسپکتور، نویسنده ای است که او را همتای 
کافــکا می دانند و گامی بلند در نوشــتار زنانه برداشــته 
ســت. »یــادآوردن آنچــه هرگــز نبــوده« مجموعــه ای از 
داستانک و جستار و ستون نویسی روزنامه نگارانه است 
که فراتــر از رویه های معمول ژورنالیســتی می ایســتد و 

راهگشای خوانش داستان ها و رمان های اوست.
لیســپکتور )1977-1920( نوشــتن را در دهــه چهــل 
میــالدی و در برزیل آغاز کرد. او به عنوان یکی از بهترین 
نثرنویســان این کشــور، از مهم ترین زنان نویسنده قرن 
بیســت اســت و میــراث ادبــی اش کــه محصــول گالویز 
شــدن هر روزه ذهن خالق او با مفاهیمی چون زنانگی، 
دیگــری، خــود، شــور و اشــتیاق، عشــق، درد، لــذت و 
تنهایی انسان است، مخاطب را با ادبیاتی سرزنده روبرو 
می کند. ازجمله نوشــته های او می توان به نزدیک قلب 
وحشــی )1943(، چهل چراغ )1946(، شهری در محاصره 
در  ســیبی  و   )1960( خانوادگــی  پیوندهــای   ،)1949(

تاریکی )1961( اشاره کرد.
مجیــد پروانه پــور، مترجــم »یــادآوردن آنچــه هرگــز 
در  هنــر  تاریــخ  و  فلســفه  ارشــد  پژوهشــگر  نبــوده«، 
کتاب هــای  ترجمــه  ایــن،  از  پیــش  هنــر،  فرهنگســتان 
»فلسفه در شش ساعت و پانزده دقیقه« تالیف ویتولد 
گومبرویــچ؛ »مبانــی تاریــخ تالبــف گرانــت پــوک و داینا 
نیوئل«، »فیلم همچون فلســفه )اندیشیدن بر پرده(« 
تالیــف تومــاس ای. وارتنبــرگ، »دلوز در قابــی دیگر« از 
دیوید مارتین جونز و »فلسفه هنر میشل فوکو« تالیف 
جــوزف تنــک را در کارنامــه دارد. او همچنیــن در زمینــه 
زیباشناسی و تاریخ هنر و نظریه انتقادی مقاالتی دارد.

خبر

کتاب شــعر جدید محمود پوروهاب برای نونهاالن منتشر شد
سپهرغرب، گروه کافه کتاب:   کتاب شعر »دارد هوای تازه می آید« سروده  محمود پوروهاب به تازگی توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این کتاب دربردارنده 9 قطعه شعر است و تصویرگری آن توسط ایلگار رحیمی انجام شده است. مخاطبانش هم کودکان گروه سنی باالی 9 سال )نونهاالن( هستند.
شیرین، مثل نور، عطر گل، هوای تازه، یک قطره، دست های زیبا، سیاره  تنها، لبخند آب و کمک کردن قشنگ است، عناوین اشعار این کتاب هستند.

در شعر »یک قطره« از این کتاب می خوانیم:
اطراف شیر آب/ زنبور زردی گشت/ اما نبود آبی/ هی رفت و هی برگشت/ من شیر را آرام/ یک ذره وا کردم/ از تشنگی، از غم/ او را رها کردم/ با قطره ای کوچک/ سیراب شد زنبور/ از من تشکر کرد/ ِوزِوزکنان شد دور.

نباید کاغذ را در بازار دوقیمتی کنیم

سپهرغرب، گروه کافه کتاب: رئیس اتحادیه کاغذ و مقوای تهران با اشاره به رکود بازار کاغذ در روزهای 
جاری، گفت: معتقدم نباید کاغذ را در بازار دوقیمتی کنیم، یا همه کاغذها با ارز دولتی وارد شود یا اینکه 

همه با نرخ نیمایی تا قیمت ها یکدست شده و کسی منتظر کاغذ دولتی نباشد.
احمــد شــریفان با اشــاره بــه وضعیت بازار کاغــذ در هفته هــای اخیر توضیــح داد: بازار کاغذ ایــن روزها در 
وضعیت رکود به ســر می برد، این در حالی اســت که هم انبارها پر از کاغذ اســت، هم جنس به میزان کافی در 

داخل کشور است و هم در تعاملی که اتحادیه با تجار دارد، قیمت ها کنترل شده اند.
وی افزود: در واقع به جایی رســیده ایم که نبض بازار را خودمان در دســت بگیریم و با این تفاســیر قیمت 

کاغذ نسبت به قیمت جهانی آن در داخل کشور، نسبتا مناسب است.
شریفان استقبال نکردن مشتریان و مخاطبان را دلیل اصلی رکود در بازار کاغذ اعالم کرد و گفت: مدارس تعطیل است و 
قرار اســت به صورت آنالین برگزار شــوند، اداره ها یک ســوم شیفت کار می کنند و تقریبا تمام قبوض به صورت اینترنتی شده 

است و همه این ها از جمله دالیل این رکود هستند.
وی یادآور شــد: اکنون تجار با ارز نیمایی کاغذ وارد کشــور کرده اند و ماه ها اســت که کاغذ دولتی برای اســتفاده به کشــور 

وارد نشده و در بازار توزیع نشده است و همین موضوع سبب استقبال محدود ناشران از کاغذ با نرخ نیمایی شده است.
شریفان در پاسخ به سوالی درباره احتمال ورود کاغذ با ارز دولتی و تاثیر آن بر بازار داخلی، توضیح داد: این موضوع اتفاق 
خوبی برای اهالی نشــر و ناشــران اســت اما باید مراقب بود که در این میان رانتی ایجاد نشــود که عده ای آســیب ببیند و در 

مقابل عده ای سود ببرند.
د وی تاکید کرد: من معتقدم که نباید کاغذ را در بازار دوقیمتی کنیم، یا همه کاغذها با ارز دولتی وارد  شــو

یا اینکه همه با نرخ نیمایی تا قیمت ها یکدست شده و کسی منتظر کاغذ دولتی نباشد.
شریفان همچنین با پیش بینی 10 روز آینده بازار کاغذ، گفت: با توجه به اینکه مجلس و دولت 
در یک خط حرکت می کنند، پیش بینی می کنم دست اندرکاران این حوزه بتوانند کنترل بازار را در 

دست بگیرند و شاهد ثبات و آرامش در نرخ ها باشیم.

دومین دوره انتخاب و معرفی کتاب برگزیده 
دانشگاهی در هفته کتاب

سپهرغرب، گروه کافه کتاب: دومین دوره انتخاب و معرفی کتاب برگزیده دانشگاهی همزمان با سومین جشنواره ملی 
نشر دانشگاهی در هفته کتاب برگزار می شود.

مسئول کمیته انتخاب کتاب برتر دانشگاهی انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی با اشاره به برگزاری 
ســومین جشــنواره ملی نشر دانشــگاهی همزمان با هفته کتاب، گفت: این جشــنواره همچون سال گذشته 
شامل نمایشگاه مجازی کتاب دانشگاهی، همایش و میزگرد مجازی با محوریت کتاب دانشگاهی و انتخاب و 

معرفی کتاب برگزیده دانشگاهی است.
مســعود پایدار افزود: در همین راســتا امســال دومین دوره انتخاب و معرفی کتاب برگزیده دانشگاهی با 

هدف حمایت از تولید علم و انتشار آثار مؤثر در توسعه علمی کشور برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه انتخاب کتاب برگزیده دانشــگاهی در ســال 1400 محدود به آثار چاپ اول 1399 خواهد بود، عنوان کرد: 
این کتاب ها باید در رشــته های دانشــگاهی اعم از علوم انســانی، علوم اجتماعی، علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، 

علوم کشاورزی و دامی، هنر و معماری باشند.
وی همچنیــن دربــاره معیارهای انتخاب این آثار توضیح داد: کتاب برگزیده دانشــگاهی منحصر به آثار تألیفی دارای مجوز 
انتشــار از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســت و در انتخاب آن ها معیارهایی مانند محتوای مناسب علمی، نوآوری در ارائه 
موضوع، نحوه نگارش و ویرایش علمی و ادبی متن، و همچنین کیفیت ارائه اثر از نظر حروف نگاری، صفحه آرایی، کیفیت فنی 

چاپ و صحافی و طراحی جلد در نظر گرفته می شود.
بــه گفته پایدار، انتخــاب کتاب های برگزیــده با نظر 

هیئت داوران، و معرفی آن بر عهده کمیته انتخاب 
کتاب برگزیده دانشگاهی است.

وی همچنیــن دربــاره زمــان و نحــوه تحویــل 
آثــار نیــز گفــت: پدیدآورنــدگان و ناشــران آثار 
دانشگاهی می توانند یکم تا 30 مهر نسخه ای 

از کتاب  هــای پیشــنهادی خــود را بــه دبیرخانــه 
در  دانشــگاهی  برگزیــده  کتــاب  انتخــاب 

انجمن تحویل دهند.
پایــدار در پایــان با بیــان اینکــه همزمان با 

انتخــاب و معرفی کتاب برگزیده، ناشــر 
پیشکســوت دانشــگاهی نیــز معرفــی 

و تقدیــر می شــود، یادآور شــد: انجمن 
دانشــگاهی  ناشــران  فرهنگــی 
ناشــران  از  ســال  هــر  معمــوال 

تقدیــر  حــوزه  ایــن  پیشکســوت 
کنــار  در  نیــز  امســال  و  می کنــد 

معرفــی کتاب هــای برگزیده، این 
مراسم برگزار می شود.

کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
نوشته  المکارم«  »مکیال 
موسوی  سیدمحمدتقی 
به  ارادت  عرض  برای  اصفهانی 
ولی  حضرت  مقدس  ساحت 
شده  نوشته  عصرعجل اهلل 
است. این کتاب با ویرایش جدید 

به بازار عرضه شده است.
ویراســت جدید »مکیال المــکارم« از بهترین 
و جامع ترین کتاب ها در زمینه مهدویت منتشــر 

شد.
بــا اینکــه بیــش از 70 ســال از نــگارش کتاب 
از  همچنــان  امــا  می گــذرد  المــکارم  مکیــال 
کتاب های مطرح در زمینه مهدویت و امام زمان 
عجل اهلل اســت؛ کتابی گرانســنگ و کم نظیر که 
همواره مورد اقبال علما، پژوهشــگران و عموم 

مردم بوده است.
آیــت اهلل صافی گلپایگانــی از مراجع تقلید در 
خصوص مکیال المــکارم فرمودند: از بهترین و 
جامع تریــن کتاب هــا در موضوع دعــا برای فرج 
اســت و سزاوارســت همه از آن استفاده کنند و 

امام شناسی خود را با آن کامل کنند.
این کتاب نوشــته ســیدمحمدتقی موسوی 
اصفهانی اســت که برای عرض ارادت به ساحت 
مقــدس حضــرت ولی عصــر عجــل اهلل نگارش 

شده است.
محمــد  ســید  مرحــوم  کــه  مقدمــه ای  در 
تقــی بر مکیــال نوشــته، چنین برمی آیــد که از 
شــدت عشــق و عالقه ای که بــه حضرت حجت 
)عــج( داشــته، شــبی آن حضــرت را در خــواب 
می بینــد. امــام)ع( تألیــف این کتــاب را به وی 
توصیــه و تأکید می فرماید و حتی نام آن را نیز 
»مکیــال المــکارم فــی فوائــد الدعــاء للقائم« 
تعیین می کند. ســید از خواب بیدار می شــود، 
ولــی توفیقــی بــرای تألیــف آن برایــش حاصل 
قمــری   1330 ســال  در  اینکــه  تــا  نمی شــود. 
عازم ســفر حج می شــود. در این سفر بسیاری 
از حاجیــان گرفتــار مــرض وبــا شــدند و از دنیا 

رفتند.
آیــت اهلل ســید محمد تقی با خــدای خویش 
عهد بســت اگر از این سفر ســالم برگردد، کتابی 
را درباره حضرت ولی عصر)عج( به رشــته تألیف 

درآورد.
آیــت اهلل موســوی اصفهانــی این کتــاب را با 
هدف شــکر نعمــت وجود حضــرت مهدی)عج( 
نوشــته اســت. کتاب اگر چه حدیثــی و معارفی 
است، اما خوشخوان و روان برای عموم جامعه 
اســت و معرفت بخــش خواننــدگان نســبت به 

منجی عالم بشریت است.
این کتاب ارزشــمند دارای هشت بخش مهم 

اســت که در آن مؤلف ژرف اندیش با استناد 
به آیــات و روایات متعدد، موضوعات بســیار 
اساســی و سرنوشت ســازی را که اغلب جنبه 
کاربــردی اســت و مــورد ابتــالی شــیعیان و 
مســلمانان است، مورد کاوش و دقت نظر و 

تأکید قرار داده است.
در بخش اول به موضوع وجوب شناخت 
نقــل  و  عقــل  دیــدگاه  از  زمان)عــج(  امــام 

می پردازد.
بخــش دوم کتاب بــه اثبات وجود حضرت 
حجــت )عــج( اختصــاص دارد کــه با اســتناد 
کرامــات،  و  روایــات و معجــزات  و  آیــات  بــه 
موضوعــات گــران ســنگی را تقدیــم حضــور 

خوانندگان می کند.
بخش ســوم در بیــان پــاره ای از حقوق و 
توجهات آن حضرت بر شیعیان است. بخش 
چهــارم اختصــاص به توضیــح ویژگی های آن 
حضرت دارد که ســبب دعای ما شــیعیان به 

آن امام غایب می شود.
بخــش پنجم به ثمــرات و پیامدهــای گوارای 
دعــا بــرای فرج حضــرت حجت )عــج( اختصاص 
یافته است و بدین ترتیب، جلد اول کتاب مکیال 

المکارم به پایان می رسد.
جلد دوم کتاب با بخش ششم آغاز می شود. 
در ایــن بخــش مؤلــف کتــاب بــا تحقیــق فراگیر 

خود کــه از میان آیات و روایات اســتخراج کرده، 
مشــخص  مــکان  هشــت  و  زمــان  پنجــاه  بــه 
اشــاره می کنــد کــه دعــا بــرای آن حضــرت در 
ایــن زمان هــا و مکان هــا مورد عنایــت و تأکید 
قــرار گرفته اســت؛ بخــش هفتم، بــه چگونگی 
دعــا بــرای تعجیــل ظهــور امــام مهــدی )عج( 
اختصــاص دارد. آداب کلــی دعا،چگونگی دعا 

بــرای تعجیــل ودعاهایی امامــان معصوم)ع( 
در خصــوص فــرج حضــرت در ایــن بخش نقل 

شده است.
بخش هشــتم که آخرین بخش کتاب اســت، 
در تبییــن وظایف و تکالیف بندگان به خصوص 
شــیعیان و مســلمانان در برابر ساحت مقدس 

حضرت حجت، امام مهدی)عج( است.

اسماعیلی

موسوی اصفهانی

پایدار

احمد شریفان

کالریسی لیسپکتور

کتابی که به توصیه امام زمان )عج( نوشته شد

کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
استعدادهای  ارسال  مهلت 
آواژ«  »کتاب  نمایش نامه نویسی 
به  فرشاد«  »فرشته  دبیری  به 
 203 روز   20 طی  و  رسید  پایان 
رویداد  این  دبیرخانه  توسط  اثر 

نمایشی دریافت شد.
اســتعدادهای  ارســال  فراخــوان 
نمایش نامه نویســی برای چــاپ در »کتاب آواژ« 
بــا رســیدن 203 اثر بــه دبیرخانه ایــن رویداد به 
کار خــود پایــان داد. دبیــری این اتفــاق هنری را 
فرشته فرشــاد ـ بازیگر، نویسنده،کارگردان تئاتر 

و مدرس دانشگاه ـ بر عهده داشت.
به گفته فرشــاد، از سراســر کشــور بــرای این 
رویــداد فرهنگــی و هنــری نمایش نامــه ارســال 
کلمــه   3000 از  کم تــر  متن هــا  همــه  و  شــده 
بوده اند. هم چنین شــرکت کنندگان از گروه های 
ســنی و تحصیلــی مختلف جذب اســتعدادیابی 

نمایش نامه نویسی کتاب آواژ شده اند.
گفــت:  رابطــه  ایــن  در  فرشــاد  همچنیــن 
اســتعدادهای  جــذب  در  نخســتین بار  بــرای 

نمایش نامه نویســی، بســتری فراهــم شــده تــا 
نمایش نامه نویسانی که آثارشان در این رویداد 
پذیرفتــه شــده یــا نشــده، مــورد مشــورت دبیر 
استعدادیابی و تیم ارزیابی قرار بگیرند و از نقاط 
ضعف و قوت متون خود مطلع بشــوند. هدف 
از این تصمیم، آنست که استعداد جذب شده در 
آغاز کار رها نشود و با مشورت هایی که دریافت 
ارتقــا  می کنــد، در عرصــه نمایش نامه نویســی 
بیابــد. در واقــع برخالف ســایر جشــنواره ها،که 
معموًال پاســخگوی شــرکت کنندگان نیســتند و 
شاید برای شــان چندان مهم نباشد که نواقص 
کار آن هــا را گوشــزد بکننــد، مــا بــر آنیــم تــا در 

فضای مجازی با برگزاری نشســت های آن الین و 
گفت وگو با شــرکت کنندگان، توضیحات مفیدی 
در اختیارشــان قرار بدهیــم و بگوییم کیفیت آثار 
و نحــوه انتخاب مــان چگونــه و اهداف مــان از 

برگزاری این اتفاق چه بوده است.
توســط  رســیده  آثــار  بررســی  و  خوانــش 
ـ  قلی پــور  محمدرضــا  و  فرشــاد  فرشــته 
مــدرس  تئاتــر،  نمایش نامه نویس،کارگــردان 
دانشــگاه و مدیر نشــر آواژ ـ و با هدف استخراج 
می شــود.  انجــام  حرفــه ای  و  خــوب  متــون 
متن های برگزیــده در شــماره های پیاپی »کتاب 

آواژ« به چاپ می رسند.

گفتنی اســت اعالم نتایج 
راه یافتــه  نمایش نامه هــای 
بــه بخــش چــاپ در »کتــاب 
ســال  مهرمــاه  اواخــر  آواژ« 

جــاری خواهــد بود.گرچه قرار 
بود نتایج نهایی زودتر از این 

تاریخ اعالم بشــوند اما به 
دلیل ابتالی دبیــر رویداد 

همکارانــش  برخــی  و 
بــه بیماری کرونــا، این 
رونــد بــا تاخیــر انجام 

شد.
بــا  کــه  اســت  گاه نامــه ای  آواژ«  »کتــاب 
هــدف بررســی و کنــکاش در مســائل تئاتــر بــا 
اولویــت بخــش نمایش نامه نویســی و نگاهــی 
آسیب شناســانه منتشر می شــود. این گاه نامه 
بــه مســاله حقــوق  پیشــین خــود  در شــماره 
نمایش نامه نویســان و مترجمان آثار دراماتیک 
پرداخته بود که نســخه رایگان آن از سایت نشر 
قابل دریافــت   www.avazh.ir آدرس  بــه  آواژ 

است.

فراخوان
 نمایش نامه

استعدادهای نمایش نامه نویسی کتاب آواژ وارد مرحله ارزیابی شد

بــرای نخســتین بار در جــذب اســتعدادهای نمایش نامه نویســی، بســتری فراهــم شــده تــا 
ویداد پذیرفته شــده یا نشــده، مورد مشــورت  نمایش نامه نویســانی کــه آثارشــان در ایــن ر
دبیــر اســتعدادیابی و تیــم ارزیابــی قــرار بگیرنــد و از نقــاط ضعــف و قــوت متون خــود مطلع 
بشــوند. هــدف از ایــن تصمیم، آنســت که اســتعداد جذب شــده در آغــاز کار رها نشــود و با 
مشــورت هایی کــه دریافــت می کنــد، در عرصــه نمایش نامه نویســی ارتقــا بیابــد. در واقــع 

برخالف سایر جشنواره ها...
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روایت جهانگیر الماسی
 از مردان کوچک جنگ

کتاب  کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
همکاری  با  سبز«  دره  »گمشده  صوتی 
انتشارات سوره مهر و سماوا با صدای 
جهانگیر الماسی تولید شده و به زودی 

منتشر می شود.
 ،66 تابســتان  تــا   59 تابســتان  از 
زمانــی کــه قطعنامه 598 صادر شــد، 
صدهــا نوجوان بــا دســتکاری در شناسنامه هایشــان 
لبشــان  راهــی جبهــه شــدند. بعضی هایشــان پشــت 
هنوز ســبز نشده بود، اما جنم داشــتند و مردانگی را 
می شــد در چشم هایشــان حس کرد. حــاال هم همان 
چشــم ها بــر دیــوار کوچه هــا نظاره گــر عابرانی اســت 
غ از هیاهــوی جهــان، کوچــه را گــز می کنند تا  کــه فــار
به خانه هایشــان برســند. داســتان مردان کوچکی که 
جنــگ آنهــا را به یکباره بزرگ کرد، هم شــیرین اســت و 

هم داســتانی است پر آب چشم.
»گمشــده دره ســبز« از جمله کتاب هایی اســت که 
در ســال های اخیــر بــا هــدف معرفــی تعــدادی از این 
نوجوانان منتشــر شــده اســت. کتاب که به قلم مریم 
بازرگانــی نوشــته شــده، خاطــرات نوجوانــی را روایت 
می کنــد کــه در ســن 16 ســالگی بــه اســارت نیروهای 

بعثی عراق درآمد.
کتــاب کــه توســط انتشــارات ســوره مهــر بــه چاپ 
آزادگان  از  کاظمــی  محمدعلــی  خاطــرات  رســیده، 
کشــورمان را روایــت می کنــد؛ روایتــی کــه در آن هــم 
بــه دوران کودکی راوی اشــاره شــده و هــم به دوران 
حضــور او در جبهه هــا. نقطــه ثقل و مرکــزی کتاب، به 
خاطراتــی اختصاص دارد که کاظمی از دوران اســارت 
کــه  کــرده اســت؛ داســتان نوجوانانــی  روایــت  خــود 
علی رغم فشــار نیروهای بعث برای اســتفاده تبلیغاتی 
از آنهــا علیــه کشــور و امــام)ره(، مردانــه ایســتادند و 

ســرافرازانه به وطن بازگشتند.
نویســنده که ســه ســال برای تدوین و نگارش این 
اثر زمان صرف کرده اســت، علــت انتخاب عنوان کتاب 
را اینطــور توضیح می دهد: درج کلمه گمشــده به این 
دلیــل بــود که آقــای کاظمی دوســتی داشــت بــه نام 
عوضعلــی خوئینــی کــه از کودکــی همراهش بــود. با 
هم به مدرســه رفتنــد و در ادامه دوران هنرســتان را 
طــی کرده و ســپس به جبهــه اعزام شــدند. حتی این 
دو در منطقــه نیــز بــا هــم بودنــد، امــا شــب عملیات 
خیبــر یکدیگــر را گــم می کننــد. اســتفاده از واژه »دره 
ســبز« هم به دلیل روســتای محل تولــد آقای کاظمی 
در اســتان زنجان و منطقه ســلطانیه اســت که بســیار 

سرسبز بوده است.
در بخش هایی از این کتاب می خوانیم: اولین شــب 
آرامی بود که ســر روی بالش می گذاشتم. خدا را شکر 
کردم کنار عزیزانم برگشــته ام. یــاد عوض علی افتادم. 
کاش او هــم بــود و می پرســیدم بعــد از اینکــه از من 
جدا شــد، کجا رفت و چــرا بی خبرمان گذاشــته. کاش 
بود و بهش می گفتم خوب مرا پیش مادرت شــرمنده 
کــردی. می گفتم نبــودی وقتــی مــادرت ُنقل هایی که 
برای عروســی ات کنار گذاشــته بود، روی سرم پاشید، 
از خجالت آب شدم. می گفتم کاش بودی و باز هم غر 
می زدی ســرم که چطور بدون تو به روســتا برگشــتم. 

کاش بودی عوض! کاش....
کتاب صوتی »گمشــده دره سبز« با صدای جهانگیر 
الماســی بــا همــکاری انتشــارات ســوره مهر و ســماوا 
تولید شــده و به زودی در دســترس عالقه مندان قرار 

گرفت. خواهد 

نگاه

کافه کتاب
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سازمان آگهی و بازرگانی 

هزار سالم سید  مهدی شجاعی به امام حسین )ع(
سپهرغرب، گروه کافه کتاب:  »جوشن حسینی«، کتاب تازه سید  مهدی شجاعی است که به روشی خالقانه هزار سالم به امام حسین)ع( عرضه داشته است.

کتاب »جوشن حسینی«، نوشته سید مهدی شجاعی از سوی انتشارات نیستان منتشر شد. شجاعی در این کتاب هزار سالم به امام حسین)ع( نوشته است،  در ابتدا سالم ها به نسب امام حسین)ع( هم اشاره دارند سپس صفات امام)ع( ذکر شده است.
شجاعی در این کتاب در تالش است تا با همان نثری که در شرح و ترجمه های خود از ادعیه به کار برده،  در هزار سالم به تأسی از دعای جوشن کبیر ، تعریف تازه ای از شخصیت امام حسین)ع( به مخاطب ارائه دهد. »سالم بر حسین وارث آدم، خلیفه خداوند 
در زمین سالم بر حسین وارث نوح، برگزیده حضرت رب العالمین سالم بر حسین وارث ابراهیم، دوست و خلیل پروردگار مهرآیین سالم بر حسین وارث موسی، همکالم با خداوند انیس الذاکرین سالم بر حسین وارث عیسی، روح خداوند خیر المحبوبین، سالم بر 
حسین وارث محمد مصطفی، خاتم النبین و سید و ساالر مرسلین.« شجاعی در این کتاب به دنبال این بوده که به دور ازمرثیه سرایی از امام حسین)ع( بگوید؛ به همین دلیل صفاتی که امام)ع( داشتند در اثر تازه و خالقانه شجاعی به خوبی نشان داده شده است.

انفعال  کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
که  دولتی-  دستگاه های  نبودن  گاه  آ و 
ایرانی  فرهنگ  صدور  آنها  نزول  شأن 
ج از کشور بود- بر قاعده  اسالمی به خار
بیش  ایران  نشر  تا  شده  سبب  بازی 
داشته  اصرار  کتاب  صادرات  بر  آنکه  از 

باشد، بر واردات آن چشم دوخته است.
صادرات کتاب ایران به خارج از کشور، موضوعی است 
که به اندازه اهمیتش به آن توجه نشــده اســت. در دهه 
گذشــته بحث صادرات کتاب با در نظر گرفتن تمهیداتی از 
ســوی وزارت ارشاد و پررنگ شــدن این قضیه در برخی از 
ســازمان های ذی ربط مانند ســازمان فرهنــگ و ارتباطات 
اســالمی جدی تــر گرفتــه شــد. بارقه هــای امیــدی بــرای 
تحقــق این رؤیا با در نظــر گرفتن طرح هایی مانند گرنت و 
حضور مســتمر ایران در نمایشــگاه های بین المللی کتاب 
در دل اهالــی قلــم و نشــر ایجاد شــد، اما حاصــل و ثمره 
ایــن تالش هــا چنــدان قابل توجــه نیســت. هرچنــد باید 
راه پیمــوده شــده را نیز قــدر نهــاد و آن را تجربه ای برای 
ادامه مســیر در نظر گرفت، اما به نظر می رســد در مسیر 
طی شــده کاســتی های جدی وجود داشــته کــه موضوع 
»صــادرات کتــاب« را همچنــان به عنوان یــک آرزو و امید 

می کند. مطرح 

 ایران و راه های نرفته صادرات کتاب
در پاســخ به این پرســش که چرا مســیر صادرات کتاب 
اســت و چــرا موفقیــت  ناهمــوار  ایــران همچنــان  بــرای 
می تــوان  نشــده،  حاصــل  زمینــه  ایــن  در  چشــمگیری 
پاســخ های متعــددی را در نظــر گرفت. شــاید بتوان یکی 
از اصلی تریــن دالیــل این پرســش را در ندانســتن قاعده 
بازی و نحوه کار در ســطح جهانی دانســت. در ســال های 
بین المللــی  نمایشــگاه های  در  ایــران  حضــور  متمــادی 
کتــاب، بــا کاروانــی از مدیــران همــراه بــود و اصــوًال بــه 
جــای آنکه ایــن حضور آغــازی برای صادرات کتاب باشــد، 
مســیری برای تسهیل واردات کتاب بود. حتی ناآشنایی با 
قاعــده بــازی گاه در حدی بود که کتاب های عرضه شــده 
در غرفــه ایــران در نمایشــگاه های بین المللــی بــه زبــان 
فارســی بود؛ حال آنکه مخاطب این نمایشــگاه ها عمدتًا 
بــه دیگر زبان ها آشــنایی داشــتند. حضور انــدک عناوین 
ترجمــه شــده در کنــار ناآشــنایی بــا قواعد کار در ســطح 
جهانی ســبب شد تا فرصت های نشر ایران طی سال های 
متمــادی از دســت رود. در این میان، ناشــران خصوصی 
کــه خود بــه صــورت مســتقل در عرصــه نمایشــگاه های 
آگاه  کار  فــن  و  فــوت  از  و  داشــتند  حضــور  بین المللــی 
بودنــد، موفق تــر از غرفــه ای ملــی عمــل کردنــد کــه بــا 

هزینه های بســیار راه اندازی شده بود.
نــوع عملکــرد دســتگاه ها و مراکــز دولتــی طــی  ایــن 
ســال های گذشــته کمــی بهتر شــد. در کنار مدیــران، این 
دســت اندرکاران نشــر و نماینــدگان ناشــران بودنــد کــه 
کارهــای خــود را در غرفــه ایــران عرضــه می کردنــد. ارائه 
نســخه ترجمه شــده کتاب ها در کنار بروشورهای معرفی 
آثار متعدد و هماهنگ کردن جلســات مذاکره با ناشــران 
دیگر کشــورها توانســت چهره قابــل قبول تری از ایران در 

آوردگاه هــای جهانی به نمایش بگذارد.

 متر و معیارهای غلط در انتخاب کتاب
نیــز  ایــن مســیر  ایــران در  کــه  بــه نظــر می رســد  امــا 
همچنان تا رســیدن به نقطــه موفقیت فاصله دارد. یکی 
از دالیل اصلی آن، نشــناختن مخاطب جهانی و قیاس آن 
با مخاطب ایرانی اســت. طی ســال های اخیر گاه عناوینی 
ترجمــه و عرضــه شــده اند کــه نتوانســتند نظــر مخاطب 
جهانــی را به ســمت خــود جلب کننــد. یکــی از دالیل این 
امر، انتخاب آثار براســاس ذائقه مخاطــب ایرانی بود؛ به 
طوری که گاه دیده می شــد تمرکز بــرای ترجمه و معرفی 
بــر اثری اســت کــه در ایــران بازخــورد مثبتی داشــته و به 
اصطــالح نشــر آن جــواب داده اســت. بــه نظــر می رســد 
کــه متــر و معیــار انتخــاب کتاب هــا تاحــدودی نادرســت 
بــوده باشــد. حمید حســام، نویســنده نام آشــنای عرصه 
ادبیــات دفــاع مقــدس، از جمله نویســندگانی اســت که 
بین المللــی  نمایشــگاه های  در  گذشــته  ســال های  در 
گفتــه  موضــوع  ایــن  دربــاره  او  اســت.  داشــته  حضــور 
اســت: متأســفانه ما برآورد فنی که حاصل نیازســنجی از 
مخاطــب دیگر کشــورها باشــد، نداریم. بر همین اســاس 
هــم می گوییــم برویــم رمــان ترجمــه کنیم. در ســال های 
اخیــر هم نهضــت ترجمه در آثــار دفاع مقدس بیشــتر به 

ســمت کارهای داســتانی یــا خاطرات دفــاع مقدس- که 
روایتی داســتان گونه دارند- رفته است.

وی ادامــه داد: مــن فکــر می کنــم کــه در انتخــاب ژانر 
و گونــه بــه صــورت انفعالــی برخــورد و بیشــتر بــه نحوه 
فعالیــت دیگــر کشــورها نــگاه کرده ایم؛ به ایــن معنی که 
متوجــه شــدیم برخــی از کشــورها، ادبیات جنــگ خود را 
بــا رمان بــه مخاطبان خــارج از کشــور معرفــی کرده اند، 
آثــار  و  کــرده  انتخــاب  را  گزینــه  ایــن  نیــز  مــا  نتیجــه  در 
داســتانی مان را ترجمه کرده ایم. اگرچه کســی نمی تواند 
جایــگاه رمــان را انکار کنــد و منکر تأثیر ایــن گونه ادبی بر 
مخاطب شــود، اما وقتی به نیاز و عطش مخاطبان دیگر 
کشــورها در زمینــه جنــگ تحمیلــی توجــه  کنیــم، متوجه 
می شــویم کــه حتــی آثــار کــودک و نوجــوان در مضمون 
دفــاع مقــدس نیــز قابلیــت عرضه شــدن دارند کــه البته 
متأســفانه مــا از آن غافــل هســتیم. در نمایشــگاه کتاب 
امســال فرانکفــورت شــاهد ایــن بودیــم کــه مخاطب به 
دنبــال متن های مســتند تاریخی از جنگ تحمیلی اســت؛ 
ایــن در حالی اســت کــه عمدتــًا در برآوردهایمــان به این 
دســت از موضوعــات و اهمیــت عرضه آن بــرای مخاطب 
خارج از کشــور توجهی نمی کنیم. خاطرم هســت ناشــری 
غ از فضای  آمریکایــی بــه غرفــه ایران آمــد و گفت که فــار
پروپاگانــدا در آمریــکا، می خواهــم فضــای جنــگ ایــران و 
عــراق را بــه صــورت روشــن منتقل کنــم و به دنبــال متن 
مســتند و متقــن در ایــن زمینــه هســتم، اگر آثار مســتند 
متقنــی در ایــن زمینــه دارید، ارائــه دهید. مــا همه غرفه 
را بــرای یافتــن چنین کتابی جســت وجو کردیم، اما عمده 
کتاب هــا یــا خاطــرات بودند یــا داســتان و موضوعاتی از 

این دست.
بــه گفته حســام؛ از این جهــت معتقدم کــه متن هایی 
که یک مقدار مســتندتر اســت و می تواند پاســخ مخاطب 
را از ُبعــد تاریخــی دهــد، حلقــه مفقــوده مــا در ترجمــه 
اســت. گاهــی نیز ایــن دســت از کتاب ها در ایــران ترجمه 
شــده و حتــی می تــوان از آن فهرســتی فراهــم کــرد، امــا 
چــون زبان ترجمه ضعیف بوده یا فرایند جهانی شــدنش 

طی نشــده، کتاب نیز شناخته نشده است.

دافعه ایجاد  و  مستقیم گویی   
از ســوی دیگــر، بایــد از فقــدان نــگاه هنــری در میــان 
کارهایــی کــه از ســوی ســازمان ها و مراکــز دولتــی ارائــه 
شــده یــاد کرد. اگــر نگاهی بــه کارنامه و عناویــن انتخاب 
شــده در ایــن زمینه بیندازیــم، متوجه می شــویم که طی 
این ســال ها انتخاب آثار تغییر چندانی نکرده اســت؛ این 
در حالی اســت که عمدتًا آثــاری در بازارهای جهانی اقبال 
دارنــد کــه با اســتفاده از ابزار هنــر محتوای خــود را ارائه 
دهنــد. به عنوان مثال، کتاب های ترجمه شــده از ســوی 
ســازمان فرهنــگ و ارتباطات اســالمی را در نظــر بگیرید، 
چنــد درصد از عناوینی که از ســوی این ســازمان انتخاب 
و ترجمــه شــده اند، موفــق شــده اند از گــذرگاه هنــر ُلّب 
مطلــب را بــه مخاطــب خارج نشــین خــود منتقــل کنند؟ 
عمــده کتاب های انتخاب شــده در فرایند ترجمه و عرضه 
کتــاب، آثــاری هســتند کــه بــه صــورت مســتقیم مفاهیم 
ارزشــی و دینی را منتقل می کنند؛ حال آنکه در سال های 
اخیــر نویســندگان و شــاعران ایرانی در هنــر و ادب آیینی 
توفقیات بســیاری کســب کرده و حرف های بســیاری برای 
گفتــن دارند. انتخاب کتاب های نمایشــی و کارنامه ای که 
برای ارائه گزارش کار دســتگاه ها و ســازمان های مختلف 
متمرکز اســت، آفتی اســت که نمی توان در بررسی چرایی 
چشــم  آن  از  کتــاب  صــادرات  در  ایــران  نبــودن  موفــق 
پوشــید؛ موضوعــی که ســبب شــده برخی از کشــورهای 

همســایه مانع از تبلیغ و ورود کتاب های ایرانی شــوند.

 چرا ترجمه »دا« به اردو یک تجربه ناموفق بود؟
نکتــه دیگــری که می تــوان از آن در ذیل ناآشــنا بودن 
بــا قواعد کار یاد کرد، بحث کیفیت ترجمه آثار اســت. گاه 
ترجمه آثار ارائه شــده آنچنان مغشوش و نادرست است 
که بــه جای جاذبــه، در مخاطب غیر ایرانــی دافعه ایجاد 
می کنــد. نمونــه ای از این نــوع ترجمه ها، برگــردان کتاب 
»دا« بــه زبــان اردو بــود کــه متأســفانه بــا وجــود هزینه 
کشــور  مخاطبــان  میــان  در  نتوانســت  چــاپ،  و  ترجمــه 
مقصد جذب شــود و ایرادات ارائه شــده بــه این ترجمه، 
آنقــدر متعــدد بود که صــدای بســیاری از کارشناســان را 
درآورد. چرا ترجمه اردو کتاب »دا« به یک تجربه ناموفق 

بدل شد؟
نخســتین پاســخی که برای این پرســش می تــوان بیان 
کرد، ســپردن کار به مترجمان غیر بومی اســت. مترجمانی 
کــه ویژگی هــای فرهنگی کشــور مقصد آشــنا نیســتند و از 
بســتر عرضــه کتاب اطالع کافی ندارند. از ســوی دیگر، خأل 
اســتفاده از نویســندگان در رونــد ترجمــه نیــز موضوعــی 
انکارناشــدنی اســت. کتاب »دا« و ده هــا نمونه چون آن، 
در حالــی به دیگر زبان ها ترجمه شــده اند که نویســنده از 
جریــان ایــن ترجمه مطلــع نبوده و مســلمًا حقــوق او نیز 
پرداخــت نشــده اســت. در برخــی مــوارد، خود نویســنده 
از  اثــر دارد،  آن  بــر  کتــاب کــه مالکیــت مــادی و معنــوی 
برگــزاری مراســم رونمایــی ترجمه نیز اطالع نــدارد؛ جفایی 
که در این ســال ها عمدتًا از ســوی مراکــز دولتی علی رغم 
قید شــدن این مطلب در برخــی قراردادها، پی در پی برای 
نویســندگان مطرح روا داشــته شــده اســت. این در حالی 
اســت کــه حضــور نویســنده در کنــار مترجمــی از کشــور 
مقصد، می تواند روشــن کننده برخــی از ابهامات و انتقال 
بهتر مطالب شود. ســیدناصر حسینی پور، نویسنده کتاب 
پرفــروش »پایی که جاماند«، در این باره با توجه به تجربه 

خود گفته اســت: بــه عنوان نمونه به کتاب خودم اشــاره 
می کنم. خانم مریم اورنرو سوله حدود پنج سال است که 
کتابم را دارد به اســپانیولی ترجمه می کند، اما من در این 

مدت حتی نتوانســته ام یک بار هم ایشان را مالقات کنم.

آن  اما پنج سال است مترجم   کتابم ترجمه شده 
را ندیده ام

او بــه خأل حضــور نویســنده در جریــان ترجمــه و تأثیر 
آن بــر متــن ترجمه شــده اشــاره و اضافه کــرد: گاه دیده 
می شــود که مترجم، به دلیل عدم تسلط کافی به فضای 
ادبیــات این حوزه و ناآشــنایی با مفاهیــم دفاع مقدس، 

مطلب را به صــورت وارونه به خورد مخاطب می دهد.
*آن سوی میز صادرات کتاب

ســوی دیگر میز صــادرات کتاب، نویســندگان و اهالی 
و  شــاعر  کثیــر،  آل  حیــدری  مرتضــی  نشســته اند.  قلــم 
مترجــم، معتقــد اســت بخشــی از به ســرانجام نرســیدن 
موضــوع صادرات کتــاب ایران به دیگر کشــورها، به عدم 
اهتمام خود نویســندگان و شــاعران ایرانــی بازمی گردد. 
او در این بــاره گفت: دو مســئله در چرایی عدم توفیق در 
صــادرات کتــاب وجــود دارد؛ نخســت اهتمام خــود اهل 
کتاب اســت. به نظر می رســد این اهتمام چندان نیســت 
و اگر ارشــاد هم بخواهد تمهیدی ایجــاد کند، هنوز خود 
مــا نویســندگان و شــاعران رغبــت نداریم. ایــن رغبت دو 
ســویه اســت؛ هم نویســندگان باید آســتین بــاال بزنند و 
کاری کننــد و هــم ارشــاد تدابیری اتخاذ کنــد که برای من 
مترجــم و نویســنده به لحاظ مالی صرفه داشــته باشــد. 
این ها مســائلی اســت که باید به طور مشخص در دولت 

جدید مورد بررســی قرار گیرد.

علیرضــا قــزوه، شــاعر و پژوهشــگر، کــه در یــک ســال 
گذشــته با انتشار آثار شاعران فارسی زبان در ایران و هند 
توانسته قدمی در این زمینه بردارد، نیز با آل کثیر معتقد 
اســت. او در همین رابطــه گفته اســت: ما از داشــته های 
خــود، چــه داشــته های کالســیک و میــراث ادبی مــان و 
چــه داشــته های نویــن و شــخصیت های ممتــاز ادبــی و 
فرهنگی مــان زیــاد اطالع نداریم و آثار آنها را دســته بندی 
و انتخــاب نکرده ایــم، همچنــان کــه مــا بعــد از این همــه 
ســال هنــوز زعفــران قائنات مــان را کــه بهتریــن زعفــران 
بــا قیمت هــای  دنیاســت، کیلویــی و فلــه ای و در گونــی 
ارزان صــادر می کنیــم، ادبیــات بالنده و ارزشــمند خود را 
نیــز همان طــور فلــه ای می خواهیم به قیمــت مفت صادر 
کنیــم. دقیقــًا بایــد بلــد باشــیم بــا بهتریــن تبلیغــات و با 
بهترین بســته بندی همراه با زیباترین طراحی و چاپ آثار 
ادبیــات امــروز و دیروزمــان را گزینش و انتخــاب و ترجمه 

و چاپ کنیم.
بــرای آن پرســش نخســتین، گزاره هــای دیگــری را نیــز 
می تــوان در نظر گرفت کــه در گزارش های بعد به صورت 

مفصل به آن پرداخته خواهد شــد.
صــادرات کتــاب بــرای ایــران از دو وجــه حائــز اهمیــت 
و  فرهنگــی  دیپلماســی  ایجــاد  آن  نخســت  ُبعــد  اســت؛ 
بــه مخاطبــان جهانــی  ایرانــی اســالمی  انتقــال فرهنــگ 
اســت. امری که بیش از 40 سال اســت بر آن تأکید شده 
امــا جــز تک ســتاره هایی کــه در حــوزه هنــر درخشــیدند، 
کارنامــه پربــاری در دســت نیســت. در ایــن میــان، ســهم 
کتاب بســیار کمتر از دیگر هنرها است؛ این در حالی است 
کــه نمونه های موفقی همچون اســتقبال از ســریال های 
در  مختارنامــه  و  پیامبــر)ع(  یوســف  ماننــد  تلویزیونــی 
کشــورهای منطقه ایــن گزاره را بیش از هــر زمانی تقویت 
می کنــد کــه ظرفیت هنــر و ادبیــات ایران بــرای حضور در 

باالست. منطقه ای  بازارهای 
ُبعــد دیگــر ماجــرا، بحث اقتصــادی و اهمیــت آن برای 
دســت اندرکاران حــوزه نشــر اســت. در حالی کــه صنعت 
نشــر ایــران بــا رویکرد ســنتی خــود طــی ســال های اخیر 
در بن بســت بــه ســر می بــرد و بــه جــای آنکــه دســت بــر 
زانــوی خود بگــذارد، متکــی بــر یارانه های دولتی اســت، 
هموار شــدن مســیر صــادرات می تواند دغدغه بســیاری 
از ناشــران و پدیدآورنــدگان را برطــرف کنــد. موضوعــی 
کــه امــروزه جریانــی وارونــه دارد. بــازار کتــاب ایــران بــه 
جــای تقویــت صــادرات و پویــا شــدن، تبدیل به بســتری 
بــرای عرضــه کتاب هــای خارجــی و کســب منفعــت ناشــر 
از ایــن طریق شــده اســت. در چنیــن شــرایطی انفعال و 
ســکوت دســتگاه های دولتی که شــأن نزول آنهــا تقویت 
دیپلماســی فرهنگی و معرفی فرهنگ ایرانی اســالمی به 
خارج از مرزهای ایران اســت، کار را در این حوزه ســخت تر 

کرده است.

ایران و راه های نرفته اش در بازارهای جهانی؛

ؤیا است؟ چرا صادرات کتاب همچنان برای ما ر

این نوع عملکرد دستگاه ها و مراکز 
دولتی طی سال های گذشته کمی 

بهتر شد. در کنار مدیران، این 
دست اندرکاران نشر و نمایندگان 

ناشران بودند که کارهای خود را در 
غرفه ایران عرضه می کردند. ارائه 

نسخه ترجمه شده کتاب ها در کنار 
وشورهای معرفی آثار متعدد و  بر

هماهنگ کردن جلسات مذاکره با 
ناشران دیگر کشورها توانست چهره 

قابل قبول تری از ایران در آوردگاه های 
جهانی به نمایش بگذارد.

صادرات کتاب برای ایران از دو وجه 
حائز اهمیت است؛ ُبعد نخست آن 
ایجاد دیپلماسی فرهنگی و انتقال 
فرهنگ ایرانی اسالمی به مخاطبان 
جهانی است. امری که بیش از 40 
سال است بر آن تأکید شده اما جز 
تک ستاره هایی که در حوزه هنر 
درخشیدند، کارنامه پرباری در دست 
نیست. در این میان، سهم کتاب 
بسیار کمتر از دیگر هنرها است؛ این 
در حالی است که نمونه های موفقی 
همچون ...

جهانگیر الماسی

بازار کساد
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کنید مرا اسکن 

سخنگوی انجمن 
صنفی تولید کنندگان 

لوازم خانگی در 
خصوص لوازم خانگی 
دپو شده در گمرک، با 

نام تجاری بوش گفت: 
مافیای لوازم خانگی 

مانند یک اژد های هفت 
سر است که هر بار از 

یک جا سر می زند. 
این کاال ها جزء اقالمی 

است که تا آبان سال 
99 به طور رسمی 

وارد گمرک شده و در 
شورای حل اختالف 
گمرک مصوب شده 

که این کاال ها با توجه 
به منبع ارز و زمان 

ثبت سفارش ها مورد 
ممنوعیت قرار گرفته 

و در نهایت تصمیم 
به مرجوع شدن 

کاال ها گرفته شده، اما 
متأسفانه با البی های 
صورت گرفته شاهدیم 
که گویا قرار است این 
کاال ها وارد بازار شود.
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برداشتن اولین گام ساخت 
یک میلیون مسکن 

از دو هفته آینده
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
برنامه  آغاز  از  شهرسازی  و  راه  وزیر 
آینده  هفته  دو  طی  دولت  مسکنی 

خبر داد.
رســتم قاســمی با اشــاره بــه اینکه 
در ایــن نمایشــگاه فناوری هــای نوین 
در عرصــه صنعــت ســاختمان عرضــه 
شــده اســت، گفت: شــاخصه های مهمی کــه امروز در 
دنیا به عنوان توســعه مســکن مطرح اســت سرعت، 
قیمت و کیفیت اســت که ما نیز در کشور باید این سه 
شــاخصه را پیگیری کــرده و از فناوری جدید در صنعت 

کنیم. استفاده  ساختمان 
وی افــزود: ظــرف دو هفتــه آینده خبــر خوبی برای 
برنامــه دولــت در بخــش مســکن اعــالم می شــود که 
اقــدام عملــی شــروع ســاخت برنامــه مســکنی دولت 

است.
وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: بــرای موضــوع 
زمیــن هیچ مشــکلی نداریم و این اقــدام راهبردی که 
در وزارت راه و شهرســازی مبنــی بر ایجــاد بانک زمین 
بود در یک برنامه دو ماهه پیش بینی شده که بخش 
زیادی از زمین اهداف چهار ســاله ما در بخش مسکن 

تأمین شده است.
برنامــه  بــا  گفــت:  ســیمان  قیمــت  مــورد  در  وی 
ریزی های انجام شده شــاهد کاهش قیمت مسکن از 

عدد بزرگی بــه یک عدد منطقی بوده ایم.
امــالک و  بــه زودی ســامانه  ادامــه داد:  قاســمی 

بارگزاری می شود. اسکان 
وی تصریــح کــرد: با توجه بــه قانون جهــش تولید 
مسکن به زودی در شــورای عالی مسکن قیمت هایی 

برای مصالح ســاختمانی پیشنهاد می دهیم.
وزیر راه و شهرســازی خاطرنشــان کرد: باقی مانده 
واحدهای مســکن مهر تا پایان سال تکمیل می شود.

احراز هویت مشتریان سیمان 
در بورس کاال با کد سجام 

انجام می شود

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
فروش  الزام  پی  در  بورس  سازمان 
بورس  در  سیمان  محصوالت  تمامی 
کاال امکان استفاده از اطالعات افرادی 
سجام  سامانه  در  آن ها  نام  ثبت  که 
را به بورس کاال و شرکت  تکمیل شده 
به  اقدام  این  و  ابالغ کرد  سپرده گذاری 

منظور احراز هویت مشتریان سیمان انجام می شود.
ابالغیــه ای  در  بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان 
بــه »حامــد ســلطانی نژاد« مدیرعامــل بــورس کاال و 
»حســین فهیمــی« مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیره 
هیئــت  موافقــت  از  مرکــزی  ســپرده گذاری  شــرکت 
مدیره ســازمان بــورس و اوراق بهادار بــا احراز هویت 
مشــتریان ســیمان با اســتفاده از اطالعات اشــخاصی 
کــه ثبــت نــام آن هــا در ســامانه ســجام تکمیــل و کد 

معامالتــی دریافت کرده اند، خبر داد.
در نامه »ســید مهدی پارچینی« سرپرست مدیریت 
نظارت بر بورس ها آمده اســت: مطابق با صورتجلسه 
هیئــت مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 
10 شــهریورماه و پیرو درخواست بورس کاال طی نامه 
شــماره 201/7347 مورخ 10 شــهریورماه با توجه به 
الــزام فروش تمامــی محصــوالت ســیمانی در بورس 
و در راســتای پاســخ به نیــاز عمومــی مصرف کنندگان 
و تســهیل صــدور کــد معامالتــی مراتــب به شــرح زیر 

شد: تصویب 
»جهت احراز هویت مشــتریان ســیمان، بورس کاال 
می توانــد از اطالعــات اشــخاصی کــه ثبــت نــام آن ها 
معامالتــی  کــد  و  شــده  تکمیــل  ســجام  ســامانه  در 
دریافت کرده اند، اســتفاده کند. در این زمینه شــرکت 
ســپرده گذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه 
موظــف اســت ســرویس های الزم از ســامانه ســجام 
را بــرای بــورس کاالی ایــران فراهــم کنــد کــه موضوع 
قســمت الف بند 1 ماده 4 دستورالعمل ثبت سفارس 
صــورت  اســاس  آن  بــر  ایــران  کاالی  بــورس  در  کاال 

پذیرفت.« خواهد 
یــادآور می شــود، هفته گذشــته »جــواد جهرمی« 
معــاون عملیــات و نظــارت بــر بــازار بــورس کاال نیز از 
موافقــت هیئت مدیره ســازمان بورس با احراز هویت 
مشــتریان ســیمان با کــد ســجام خبر داده بــود که با 
ابالغیه ســازمان بورس، شاهد تســهیل هر چه بیشتر 
خرید ســیمان از بورس کاال برای همه مصرف کنندگان 
در سراســر کشور خواهیم بود. این اتفاق در شرایطی 
رقــم می خــورد که هم زمان با تســهیل خرید ســیمان، 
64 شــرکت ســیمانی نیز برای عرضه محصوالتشان در 
بورس کاال پذیرش شــده اند و چند شرکت باقی مانده 

ســیمانی نیز در صف ورود به بورس کاال قرار دارند.

ایران و جهان

31330
سازمان آگهی و بازرگانی 

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
صنفی  انجمن  سخنگوی  جهان: 
در  خانگی  لوازم  تولیدکنندگان 
شده  دپو  خانگی  لوازم  خصوص 
بوش  تجاری  نام  با  گمرک،  در 
اختالف  حل  شورای  در  گفت: 
گمرک مصوب شده که این کاالها 
صورت  البی های  با  متأسفانه  اما  شود  مرجوع 
گرفته شاهدیم که گویا قرار است این کاالها وارد 

بازار شود.
محمدرضــا پورابراهیمــی با بیــان اینکه حوزه 
اقتصاد کشــور زیر ســایه نبود ســند اســتراتژیک 
توســعه اقتصادی قرار گرفته است افزود: وجود 
نداشــتن ســند اســتراتژیک توســعه در اقتصــاد 
کشــور، بــر بخش هــای زیــادی از حــوزه اقتصــاد 

کشور سایه افکنده است.
وی با اشــاره به اینکه در صنعت لوازم خانگی 
از مزیت هــای خوبی برخورداریم بیان کرد: دانش 
جملــه  از  الزم  مهــارت  و  کار  نیــروی  تخصصــی، 
مزیت هــای موجــود در ایــن حــوزه بــه حســاب 
می آیــد، ولی به نظر می رســد برخــی راهبرد های 
بــزرگ کــه در بهره گیــری از ظرفیت هــای الزم برای 
شــرکت های  و  دیگــر  کشــور های  بــا  مشــارکت 
را در حــد و  منطقــه ای و جهانــی می توانــد مــا 
اســتاندارد های منطقــه بــه عنــوان تولیدکننده 
معتبر مطرح کند از خأل های اصلی ما به حســاب 

می آید.

محکم  قانونی  تشنه  خانگی  لوازم  بازار   
است

تولیدکننــدگان  صنفــی  انجمــن  ســخنگوی 
لــوازم خانگی گفــت: کاال هــای َته لنجــی، تعاونی 

مرزنشینان و قاچاق، پای ثابت بازار ایران است.
حمیدرضــا غزنوی افزود: در ماه های گذشــته 
شــورای سیاســتگذاری لــوازم خانگــی در وزارت 
صنعت تشــکیل و پنج انجمن تولید کننده عضو 
آن شــورا شــدند؛ بــه لطــف تشــکیل این شــورا، 
اولین ســند اســتراتژی لوازم خانگی منتشر شده 

است.
 SKD، ایــن ســند، ســهم در  ادامــه داد:  وی 
CKD و CBU مشخص شده، ولی مهمتر از همه 
موضــوع کاالی نیمــه منفصله یا همــان کاال های 
SKD، نیازمنــد تعییــن تکلیف اســت. کاال های ته 
لنجی، تعاونی مرزنشــینان و قاچاق در بازار ایران 
فعالیــت زیادی دارد در واقع هیچ کاالیی نیســت 

که در ایران بخواهید و پیدا نکنید.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم 
خانگی بیان کرد: در این شرایط اگر تولیدکننده ای 
بخواهــد بــازار خــود را در کشــور از دســت بدهد 
هرگــز به بازار ایده آل و انبوه نمی رســیم بنابراین 

ما نیازمند قانون محکم هستیم.
غزنــوی گفت: به نظر می رســد مجلس باید با 
قیــد فوریت به موضــوع ورود کند و برای حمایت 
از تولیــد کننــدگان لــوازم خانگی و بهــره مندی از 
یک اســتراتژی بلند مدت در ایــن صنعت، قوانین 

وضع کند تا تکلیف تولید کنندگان روشن شود.
معــاون امــور صنایــع وزارت صمت نیــز گفت: 
در چهــار ماهه نخســت امســال نســبت به مدت 
مشــابه ســال قبــل، 40 درصد رشــد تولیــد لوام 
خانگی در کشور به ثبت رسیده، این در حالیست 
که آمار یاد شــده در سال 99 نسبت به سال 98 

با 70 درصد افزایش تولید ثبت شده است.
مهدی صادقــی نیارکی ادامه داد: به اســتناد 
احــکام دائمــی تولیــد و توســعه، دولــت فقــط 
می تواند موانع تعرفه ای داشــته باشد و ضوابط 
فنی ایجــاد نمایــد، ممنوعیت واردات براســاس 

احکام دائمی امکان پذیر نیست.
وی بیــان کــرد: آنچه باید تعیین تکلیف شــود 
بحث تقنینی اســت که بــه حمایت از تولید داخل 
اشــاره دارد؛ در حــال حاضــر حــدود 20 میلیــون 
ظرفیــت تولیــدی داریــم که در زمین نصب شــده 
یعنی پروانه هــای بهره برداری می باشــد که برای 

افزایش تولید تعیین و تعبیه شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش 
دیگــری در خصــوص ایــن گفتــه آقــای صادقــی 
دو  تولیــد  از  حمایــت  بخــش  در  گفــت:  نیارکــی 
مشــکل وجود دارد بحث وجــود کاال های قاچاق 
از  بــرداری کامــل  بهــره  از  بــازار کشــور مانــع  در 
ظرفیت های موجود در حوزه تولید کاالی داخلی 

می شود.
محمدرضــا پورابراهیمی افــزود: قانون جدید 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز که پس از ســه ســال در 
کمیســیون اقتصــادی مجلس مورد بررســی قرار 
گرفــت و ســپس تصویــب شــد، قرار اســت هفته 
آینــده ابــالغ شــود و بــا ابــالغ آن، بخــش عمده 
چالش هــای ما در حوزه قاچــاق کاال از نیمه دوم 

سال برطرف خواهد شد.
پورابراهیمــی تصریــح کــرد: به دلیــل اهمیت 
موضــوع حمایت از تولید، ســال 97 حــدود هزار 

و 400 قلــم ُکــد ممنوعیــت واردات گرفته ایم که 
بخــش عمــده این اقــالم در کشــور، تولید داخل 
شده است در واقع حمایت از تولید و ممنوعیت 
واردات، دو سه فصل مجزا هستند که باید به آن 

رسید و پرداخت.
ســخنگوی انجمــن صنفــی تولیــد کننــدگان 
لــوازم خانگــی در خصــوص لــوازم خانگــی دپــو 
شده در گمرک، با نام تجاری بوش گفت: مافیای 
لــوازم خانگی مانند یک اژد های هفت ســر اســت 
کــه هر بــار از یک جا ســر می زند. ایــن کاال ها جزء 
اقالمی اســت که تا آبان ســال 99 به طور رسمی 
وارد گمرک شــده و در شورای حل اختالف گمرک 
مصوب شده که این کاال ها با توجه به منبع ارز و 
زمان ثبت سفارش ها مورد ممنوعیت قرار گرفته 
و در نهایت تصمیم به مرجوع شدن کاال ها گرفته 
شــده، اما متأســفانه بــا البی های صــورت گرفته 
شــاهدیم که گویا قرار اســت این کاال ها وارد بازار 

شود.
معاون فنی گمــرک نیز گفت: بحث ممنوعیت 
کاال هــای گروه 4، ســال 97 به گمرک ابالغ شــده 
و بــر اســاس آن هــم کاال هایــی کــه مجــاز بودند 
مشــمول ترخیص شــده اند، البته بــا رعایت یک 
سری شرایط، اجازه داده شد کاال های گروه 4 که 
در بنادر گمرک رســوب کرده بودند در سال 98 و 
99 قابلیت ترخیص پیدا کنند البته به شرط اینکه 
ایــن کاال هــا قبــل از 31 اردیبهشــت 98 به گمرک 
رســیده باشــند و دارای ثبــت ســفارش بارنامه و 
قبض انبار قبل از 31 اردیبهشت ماه 98 باشند.

مهــرداد جمــال ارونقــی ادامــه داد: مصوبــه 
کاال هــای  بــود  داده  اجــازه  وزیــران،  هیــأت 
ممنوعــه ای کــه در گمــرک وجــود دارد بــا رعایت 
ایــن  کننــد.  پیــدا  را  ترخیــص  قابلیــت  شــرایطی 
ترخیص ها تا 6/6/99 هم ادامه داشــت در حال 
حاضــر به نظر گمــرک ثبت ســفارش کاال هایی که 

داخل 428 کانتینر مورد مناقشــه، با ارز شخصی 
صــورت گرفته و با ارز بانکی نیســت. اینجا مطرح 
کردیــم که اگر صاحب کاال ها که در گمرک رســوب 
کــرده بخواهــد کاال هــا را ترخیــص نمایــد بایــد از 
ســمت بانــک مرکــزی نامــه ای بیــاورد کــه در آن 
بانــک مرکزی صراحتًا بگوید تأمیــن ارز این کاال ها 
از ســوی بانــک مرکــزی بــوده و وزارت صمت هم 
تصریح نماید که ثبت ســفارش این کاال ها بانکی 
بــوده اســت. البته نامه هــای گمراه کننــده ای به 
گمــرک رســید کــه ثبــت ســفارش از طریــق بانک 
صــورت پذیرفته، اما با بررســی های انجام گرفته، 
ثبت ســفارش بانکی از سمت وزارت صمت تأیید 
نشــد و همیــن طــور بانک مرکــزی هــم تأمین ارز 

مورد نیاز ورود کاال را تأیید نکرد.
وی تصریــح کرد: ایــن کاال ها با قیــد فوریت با 
اعــالن بــه صاحــب کاال بایــد در مدت ســه ماه از 
کشور خارج شود، زیرا قابلیت ترخیص و ورود به 

بازار نخواهند داشت.
صادقــی نیارکی در ادامه ارتبــاط تلفنی با این 
برنامــه گفت: در حال حاضر کشــور بــا ارز حاصله 
از صــادرات کاال اداره می شــود و در ماه های اخیر 
جهــت تأمیــن کاال جهت تولیــد داخــل، تأمین ارز 
مناســبی صــورت گرفتــه اســت و مــواد اولیه به 
درســتی وارد کشــور می شــود. در حــوزه ریالی و 
ســرمایه در گــردش بــرای تولیــد در حــال حاضــر 
ســاالنه حدود 22 هزارمیلیارد تومان سرمایه در 
گردش نیاز داریم که باید توســط بانک ها و تولید 

کنندگان تأمین شود.
پورابراهیمــی در اســتودیو گفــت: پیــش بینی 
می شــود با گشــایش های صورت گرفته شــرایط 
ارزی کشور رو به بهبود خواهد بود. صنعت لوازم 
خانگــی ایــران می تواند تا 2 میلیــارد دالر ظرفیت 
صــادرات داشــته باشــد، زیــرا ایــن ظرفیت ها در 

کشورمان وجود دارد.

گروه  سپهرغرب، 
توجه  با  جهان:  و  ایران 
دولت  رویکرد  به 
سهام دار  برای  سیزدهم 
شدن جاماندگان سهام 
عدالت شناسایی سهام 
تعیین  و  واگذاری  برای 
ویژه ای  اهمیت  از  مناسب  سازوکار 

برخوردار است.
روز 14 شــهریور مــاه بــود کــه رئیس 
کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای 
اســالمی خبــر از موافقــت اولیــه رئیس 
جمهــور بــا ارجــاع موضــوع اختصــاص 
سهام برای جاماندگان سهام عدالت به 
ســازمان برنامه و بودجه، تا پایان سال 

داد.
براساس بررســی های صورت گرفته، 
در حــال حاضــر حــدود 20 میلیــون نفر 
شامل کســانی که تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیســتی و جاماندگان شــش 
دهــک اول می شــود. از ایــن عــدد دو 
میلیون نفر شــامل افراد تحت پوشش 
بهزیســتی و کمیتــه امــداد هســتند که 
جــزو کــم درآمد ترین اقشــار جامعه نیز 
هســتند امــا ســهام عدالــت را در ســال 

1385 دریافت نکرده اند.
ســهام  توزیــع  کــه  ســال 1385  در 
وقــت  دولــت  کار  دســتور  در  عدالــت 

قــرار گرفــت، بــا وجــود آنکــه براســاس 
سیاســت های کلــی اصــل 44 جامعــه 
هــدف ایــن واگــذاری دهک هــای اول تا 
ششم درآمدی بودند اما به دلیل کامل 
نبودن بانک هــای اطالعاتی در آن زمان 
توزیــع بیشــتر به شــکل شــغلی و بین 

دهک های جمعیتی صورت گرفت.
در نتیجــه این روند برخی افراد که در 
دهک هــای باالتر درآمدی قرار داشــتند 
ســهام عدالت را دریافــت کردند و برخی 
افــراد که در جامعه هدف قرار داشــتند 

نتوانستند این سهام را دریافت کنند.

موافقــت  اعــالم  از  پــس  روز  یــک 
اولیه رئیــس جمهور بــود که حجت اهلل 
عبدالملکی وزیر کار درباره تعیین تکلیف 
جاماندگان ســهام عدالــت گفت: دولت 
این عزم را دارد که در یک بســتر و فرایند 
قانونی به جاماندگان سهام عدالت هم 
ســهام واگذار شود و با تصمیم دولت و 
محوریت وزارت اقتصاد تا آخر ســال این 

واگذاری انجام شود.
مهــدی طغیانــی عضــو کمیســیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی نیز 
در خصــوص جاماندگان ســهام عدالت 

و شــیوه واگــذاری ســهام به آنهــا گفت: 
در گذشته سهام یک میلیون تومانی با 
500 هــزار تومان تخفیف به افراد تحت 
پوشــش داده شــد که 500 هزار تومان 
مابقی آن نیز از ســود ســهام شــرکت ها 
مســتهلک شــد. این بدین معنا بود که 
ایــن افراد بدون اینکه پرداختی داشــته 
باشــند مالک یک میلیون تومان سهام 

شدند.
وی افزود: برای دیگران نیز قرار بر این 
بود کــه 500 هزار تومان از محل ســود 
مســتهلک شــود و مابقــی را پرداخــت 

کننــد. افــرادی کــه این پــول را در ســال 
1394 پرداخــت کردند مالک ســهام یک 
میلیونــی شــدند و افرادی کــه پرداخت 

نکردند مالک نصف سهام شدند.
الزم بــه ذکر اســت که پــس از آغاز به 
یازدهــم موضــوع ســهام  کار مجلــس 
پیگیــری  مــورد  جامانــدگان  عدالــت 
کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت 
امــا دولــت قبــل و بــه خصــوص وزارت 
اقتصــاد معتقد بــود که دیگر ســهامی 
بــرای واگــذاری بــه جامانــدگان وجــود 

ندارد.
ایــن موضــوع در حالی مطرح شــد 
که مرکز پژوهش هــای مجلس معتقد 
بــه  کــه  برگشــتی  کــه ســهامی  اســت 
دلیل نصف شــدن ســهام برخــی افراد 
در اختیــار دولت باقی مانــد، همچنان 
دســترس  در  و  دولــت  اختیــار  در 
اســت. با این وجــود طی ســال پایانی 
دولت دوازدهــم نیز پیشــرفتی در این 

خصوص صورت نگرفت.
حل مشکل کسری بودجه 460 هزار 
میلیــارد تومانــی؛ گام اولــی کــه دولــت 

سیزدهم باید بردارد
بــه نظــر می رســد کلیــد اصلــی ایــن 
منبــع  شناســایی  واقــع  در  موضــوع 
ســهامی اســت کــه می تــوان از آن برای 
ســهام دار کــردن جاماندگان اســتفاده 

کــرد که این موضوع عــزم دولت را طلب 
می کند.

بــا توجه بــه رویکرد مثبــت دولت در 
این مورد، به نظر می رســد که می توان 
به سهام دار شــدن جاماندگان امیدوار 
بــود اما بــا توجه به شــرایط روز اقتصاد 
کشــور و تغییرات قیمتی ســهام عدالت 
شــیوه  در  تغییراتــی  کــه  اســت  الزم 
واگــذاری صورت بگیرد تا جاماندگان که 
در دهک هــای پایین تــر درآمدی جامعه 
قــرار دارنــد، بتواننــد ســهام عدالــت را 

دریافت کنند.

رستم قاسمی

پورابراهیمی

سازمان بورس

دولت سیزدهم

ود محموله لوازم خانگی البی سنگین مافیا برای ور
لمانی به بازار نتیجه داد؟ آ  شرکت 

امیدواری جاماندگان سهام عدالت به رویکرد دولت سیزدهم؛

آیا گره تامین سهام در دولت سیزدهم باز خواهد شد؟

مهدی طغیانی عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی نیز در 
خصوص جاماندگان سهام 
عدالت و شیوه واگذاری 
سهام به آنها گفت: در 
گذشته سهام یک میلیون 
تومانی با 500 هزار تومان 
تخفیف به افراد تحت 
پوشش داده شد که 500 هزار 
تومان مابقی آن نیز از سود 
سهام ...


