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 فرھنگی و ھنری, ایران

 

گزارش ویژه آناتولی از نمایشگاه بین المللی کتاب تھران
سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تھران در حالی آغاز شده است کھ ناشران ایرانی با گرانی کاغذ مواجھ و ناگزیر بھ افزایش 2 تا 3 برابری نرخ

آثار خود ھستند.

25.04.2019

تھران/خبرگزاری آناتولی

https://www.aa.com.tr/fa/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C
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مسئولین چند انتشارات شرکت کننده در سی و دومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تھران در گفتگو با خبرنگار آناتولی در ایران بھ بررسی تاثیر مشکالت اقتصادی این کشور بر
فعالیت شان، بھ ویژه گرانی کاغذ و نرخ آثارشان پرداختند.

-"کاغذ حدود 3 تا 4 برابر گران شده است"

جبارگروسی، مسئول غرفھ انتشارات فرھنگسرای میردشتی در این زمینھ اظھار داشت: "بازار کتاب بھ نرخ دالر بستگی دارد. کاغذ حدود 3 تا 4 برابر گران شده است. قیمت دیگر مواد
مورد نیاز برای چاپ کتاب ھم 200 الی 300 درصد افزایش یافتھ است. نرخ تنھا 10 درصد کتب موجود، جدید است و بقیھ ھنوز با قیمت گذشتھ فروختھ می شوند".

وی در ادامھ اضافھ کرد: "برخی ناشرین حدود 20 تا 30 درصد کتاب را گران کرده اند. کتب موجود ھنوز ارزان ھستند. براساس پیش بینی ما، ماه آینده کھ کتاب ھا تمام می شود، آثار جدید
2 تا 3 برابر افزایش قیمت خواھند داشت. این مسالھ قطعا روی فروش کتاب تاثیر می گذارد".
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-"شرایط اقتصادی باعث افزایش قیمت کتب شد"

در ھمین راستا،  رزیتا ضیائیان، مسئول غرفھ انتشارات درسا کھ 30 سال سابقھ فعالیت دارد و بیش از 300 عنوان کتاب منتشر کرده نیز مانند دیگر ناشران از گرانی کاغذ گلھ مند است. او
نیز بھ خبرنگار آناتولی گفت: "شرایط اقتصادی باعث افزایش قیمت کتب شده و وضعیت کاغذ اسفناک است. ما در حوزه روانشناسی کتاب چاپ می کنیم و ھنوز مخاطب ثابت خودمان را

داریم، اما نسبت بھ پارسال تولیدمان کم شده و بھ 30 درصد رسیده است".

وی اظھار داشت: "از عھده ھزینھ ھا برنمی آییم. نمی دانم با این قیمت ھا می توانیم سرپا بمانیم اینکھ یا تا دو سھ سال آینده کارمان تعطیل می شود. البتھ ما نسخھ الکترونیک آثارمان را از
طریق اپلیکیشن کتابخوان ایرانی در اختیار مخاطبان قرار می دھیم".

 
- استقبال ایرانی ھا از غرفھ افغانستان

مریم نظری، مدیر غرفھ انتشارت «آمو» از افغانستان ھم در گفت وگو با خبرنگار آناتولی درباره حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تھران تصریح کرد: "قیمت کتب ما بر اساس افغانی
است، ھرچند سعی کردیم آن را با لایر ایران تطبیق دھیم. البتھ اگر قیمت واقعی را می خواستیم تبدیل کنیم بسیار بیشتر می شد. بھ ھمین دلیل، تصمیم گرفتیم با قیمت کتاب ھای بازار ایران

ھماھنگ باشیم".

وی با بیان اینکھ انتشارات آنھا دارای زیرمجموعھ ای بھ نام «تاک» و مجوز فروش در ایران است،  خاطرنشان کرد: کتاب ھای نشر «آمو» تنھا در زمان نمایشگاه تھران اجازه عرضھ دارد.
استقبال ایرانیان از غرفھ این انتشارات در سال گذشتھ، ما را شگفت زده کرده است".

نظری ھمچنین تصریح کرد: "آنھا بیش از شھروندان افغانستان ساکن تھران بھ کارھای ما عالقھ نشان دادند. 168 عنوان کتاب ما برای نخستین بار توسط غرفھ «تاک» در ایران ارائھ شده
است. از نویسندگان مطرح افغانستان کتاب آورده ایم. ایرانی ھا آنھا را بھ خوبی می شناسند".

سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تھران با شعار «خواندن، توانستن است» از تاریخ 24 آوریل تا 4 می 2019 در مصالی «امام خمینی» پایتخت ایران برگزار می شود.

بیش از 2400 انتشارات داخلی و 800 ناشر خارجی آثار خود را «بھ صورت مستقیم و غیرمستقیم» در این نمایشگاه ارائھ می کنند. از دیگر برنامھ ھای آن، ارائھ 400 ھزار عنوان کتاب
مربوط بھ چھار پنج سال گذشتھ و رویدادھایی مانند رونمایی آثار جدید و نشست ھای فرھنگی است.
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خبرگزاري آناتولي اخبار خود از طریق سامانھ مدیریت خبر (HAS) براي مشترکین رسانھ ای ارسال و فقط بخشي از آنھا را خالصھ و در وبسایت خود منتشر میكند. بنابراین براي دریافت اخبار كامل ما، لطفا تماس گرفتھ و مشترك شوید!

گفتنی است جمھوری خلق چین میھمان ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب تھران است و با ھیاتی 200 نفری در این دوره شرکت دارد. کشورھایی؛ مانند ترکیھ، افغانستان، جمھوری آذربایجان،
ژاپن، روسیھ و غیره از دیگر شرکت کنندگان خارجی این رویداد فرھنگی در تھران ھستند.
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