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«جستارهاییدربارهفلسفهوادبیات»
رونماییمیشود

مراسم معرفی و رونمایی از کتاب «جستارهایی درباره فلسفه و ادبیات» ،با حضور کریم مجتهدی و محمدمنصور هاشمی برگزار میشود.
به گزارش ایبنا ،این مراسم ،امروز ،در مصالی امام خمینی(ره) ،سالن اصلی نمایشگاه بین المللی کتاب ،سرای اهل قلم ،سالن جالل
آل احمد ،برگزار خواهد شد.

...

رهبرانقالب در بازدید از نمایشگاه کتاب  ،با اشاره به جایگاه مردمی کتاب و نشر:

شماره 32

کسبثروتبدونتبعیض
درتوزیعمنابععمومی

وزرایارشادوصنعتمسئلهکاغذ راحلکنند
گروه اندیشه
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رهبر معظم انقالب اسالمی ،صبح روز گذشته ،با حضور
در مصالی امام خمینی(ره) ،به مدت دو ساعت و نیم ،از
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کردند .در این
بازدید که وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز حضور داشت،
حضرت آیت ا ...خامنه ای ضمن گفت وگو با ناشران ،در
جریان تازه های نشر قرار گرفتند.
▪ماموریتی برای  2وزیر

بهگزارشپایگاهدفترحفظونشرآثاررهبرانقالب،حضرتآیت
ا...خامنهایدربخشیازاینبازدید،فرمودند:صورتوضعیت
نشاندهنده این است که مردم هنوز کتاب میخرند و برای
خواندن میخرند .دنیای کتاب دنیای پیچیدهای است و این
نکتهایاستکهآقایصالحیوزیرارشادبایدتوجهکند.باید
مسئلهکاغذراحلکرد؛اینطورنمیشود.وزیرفرهنگووزیر
صنعتبنشینندواینمسئلهراحلکنند.جزئیاتپیگیریاین
دستوررهبرانقالبرادرصفحه 14بخوانید.

...
گزارش

عالقهناشرانصربستانیبهترجمه
وانتشارآثارایرانی
مدیر انتشارات «اسلوژبونیکالستیک» که
پیشازاینهمباناشرانایرانیهمکاریداشته
است ،از برنامهریزی برای ادامه همکاری این
انتشارات با ناشران کشورمان خبر داد .به
گزارشایبنا،پترآربونیتابایادآوریاینکهکشور
صربستانهم،مهمانویژهنمایشگاهبینالمللی
کتابتهرانبودهاست،گفت:ازآنسالبهبعد،
عالقهمندبههمکاریباناشرانایرانیهستم.به
همینمنظور،امسالقرارمالقاتهایمختلفی
سادبیایرانیداشتمکهانجامشد.
باچندآژان 
بهگفتهاینناشر،ناشرانصربستانیعالقهمند
به ترجمه و انتشار آثار ادبی صربی به فارسی
و ترجمه و انتشار آثار ادبی فارسی به صربی
هستند .آربونیتا که در دوره قبل نمایشگاه
کتاب ،پنج کتاب ،از جمله قصههای مجید و
قصههایسبالنرابهزبانصربیمنتشرکرده
است ،افزود :انتشارات اسلوژبونیکالستیک
این کتابها را در نمایشگاه کتاب بلگراد ،ارائه
کرد.اوبااشارهبهاینکهبهشرکتدرنمایشگاه
کتاب تهران عالق ه بسیاری دارد ،درباره دالیل
این عالقه توضیح داد :نمایشگاه کتاب تهران
را خیلی نزدیک به نمایشگاه کتاب بلگراد
میبینم .آربونیتا با اعــام اینکه نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران ،یکی از بزرگ ترین
نمایشگاههای کتاب مشرق زمین است ،ادامه
داد :یکی از دالیل استقبال مردم ،جامعیت و
گستردگیایننمایشگاهاست.

چینی ها درپی توافق
با ناشران ایرانی

عکس هاleader.ir :

اینجانب به جوانان عزیزی که آینده کشور،
چشمانتظارآنهاستصریح ًامیگویمآنچه
تاکنون شده با آنچه باید میشده و بشود،
دارای فاصلهای ژرف اســت .در جمهوری
اسالمی ،دلهای مسئوالن بهطور دائم باید
محرومیتها بتپد و از شکافهای
برای رفع
ّ
شدت بیمناک باشد .در
عمیق طبقاتی به ّ
جمهوری اسالمی کسب ثروت نهتنها جرم
اما تبعیض
نیست که مورد تشویق نیز هستّ ،
در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به
ویژهخواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که
شدتممنوع
همهبهبیعدالتیمیانجامد،به ّ
است؛ همچنین غفلت از قشرهای نیازمند
حمایت ،بههیچرو مــورد قبول نیست .این
سخنان در قالب سیاستها و قوانین ،بارها
تکرار شده است ولی برای اجــرای شایسته
آن،چشمامیدبهشماجوانهاست؛واگرزمام
اداره بخشهای گوناگون کشور به جوانان
مؤمن و انقالبی و دانا و کاردان -که بحمدا...
کم نیستند -سپرده شود ،این امید برآورده
خواهدشد؛انشاءا....

پیکاندیشه
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مدیر انتشارات مرکز چین از مذاکره با سه
ناشر ایرانی و فروش تعداد زیادی کتاب به
مراجعان ایرانی خبرداد .به گزارش ایبنا،
جانگ بین ،مدیرمسئول مرکز انتشارات
کشور چین و لیشی نین ،سرویراستار
ایــن انــتــشــارات ،دلیل حضور خــود را در
سیودومین نمایشگاه بینالمللی کتاب
تهران ،برقراری ارتباط دوستانه با ناشران
ایرانی اعالم کردند .آ نها با بیان اینکه
طی سه روز استقرار در غرفه چین ،واقع
در نمایشگاه کــتــاب ،توانستند بــا بنیاد
پژوهشهای قرآنی (بــرکــت) ،انتشارات
سوره مهر و انتشارات طوطی ،مذاکراتی
داشته باشند ،از انجام مذاکرات ابتدایی
خبر دادنــد که البته هیچ کــدام به مرحله
نهایی و واگــذاری رایــت نرسیده اســت .به
گفته این مدیران ،باید اقدامات تکمیلی از
راههای ارتباطی که میان این انتشارات و
همتایان ایرانی برقرار شده است ،در آینده
انجام شود .مدیر مسئول انتشارات چین،
با ابــراز رضایت از حضور در ایــن دوره از
نمایشگاه بینالمللی تهران ،گفت :بیشتر
افرادی که به غرفه چین مراجعه میکردند،
از این انتشارات کتاب خریدند تا جایی که
بیشتر کتابهایی که این هیئت همراه خود
به ایران آورده بود ،به فروش رسیده است.
به گفته او ،قیمت پایین کتا بها به دلیل
در نظر گرفتن تخفیف بــرای نمایشگاه،
میتواند دلیل این استقبال باشد .او افزود:
برخی از کتابها را به دوستداران ادبیات
چین ،به صورت رایگان هدیه دادیم .مدیر
مسئول انتشارات چین با تاکید بر اینکه این
انتشارات در تمام فعالیتهای خود ،حق
کپیرایت را به صورت تمام و کمال رعایت
میکند ،افزود :ممکن نیست با انتشاراتی
کــه چنین قــانــونــی را نــادیــده میگیرد،
همکاری داشته باشیم .نمایشگاه کتاب
تهران ،در حالی تا  14اردیبهشتماه به
فعالیت خــود ادامــه میدهد ،که مدیران
انتشارات و مسئوالنی که در غرفه چین
فعالیت میکردند ،از روز هفتم اردیبهشت
در این غرفه حضور ندارند.

