
معافیت مالیاتی درست ترین روش »
اعطای یارانه

ــاره  محمود آمــوزگــار، مدیر نشر »آمـــه« درب
معافیت های مالیاتی می گوید: به طور کلی 
از نوع پرداخت مالیات یکی  معافیت هایی 
از درست ترین روش های اعطای یارانه است. 
به این معنا که ناشران به جای اینکه انواع 
و اقسام عوارض، مالیات و... پرداخت کنند، 
بــه صـــورت متعارف و معمول  را  دولـــت آن 
دریافت نکند تا آن هــا بتوانند به وضعیت 
اقــتــصــادی خــودشــان ســامــان بدهند و به 

فعالیتشان تداوم ببخشند.
وی در ادامه می افزاید: اتفاقاً 
مـــن بــحــث مــعــافــیــت مــالــی 
ایــن قضیه  ناشران را هم در 
می بینم یعنی به جای اینکه 
حمایت های  قالب  در  پولی 
ــا پــرداخــت  مختلف بــه آن هـ
شود، معافیت مالی می تواند 
شکل صحیح تری از کمک و 

حمایت به خود بگیرد.
به گفته نایب رئیس اتحادیه 
توجه داشــت  باید  نــاشــران، 
که وضعیت تغییر ریشه ای 
نــکــرده اســـت؛ ارزش پشت 
منتشر  کتاب های  کل  جلد 
شــده در ســال 97، 2 هــزار و 
است  تــومــان  میلیارد   700
و در ســال 98 نزدیک به 4 
است  تــومــان  میلیارد  ــزار  هـ
این  در  کنیم  تــوجــه  بــایــد  و 
فاصله یکساله ما با افزایش 
پـــشـــت جلد  قـــیـــمـــت هـــای 
مواجه ایم و این بدان معنی 

نیست که کتاب بیشتری فروخته شده و این 
از ملزومات نشر است که قیمت ها افزایش 
پیدا کرده و مجموعاً این عدد را باال برده است. 
آموزگار با اشاره به اینکه 4 هزار میلیارد تومان 
ارزش پشت جلد کتاب فقط به جیب صنف 
ناشر نمی رود و مشاغلی مانند کاغذفروش، 

کتابفروش، ناشر، مؤلف، ویراستار، توزیع و... 
ایــن عددی  را پوشش می دهد، گفت: پس 
مالیاتی  مباحث  درگیر  بخواهد  که  نیست 
شود! البته 200 میلیون تومان مالیات حاصل 
از فــروش اســت و ســود به ایــن راحتی قابل 

احتساب نیست.
مدیر نشر آمه تأکید کرد: به نظرم بزرگ ترین 
صرفه جویی که دولت می تواند در این راستا 
داشته باشد ایــن اســت که به جــای صرف 
ــرژی بــرای گرفتن  نیروی انسانی و وقــت و ان
به  اســـت  بهتر  صنفی،  چنین  از  مــالــیــات 
این معافیت پایبند باشد ضمن اینکه اگر 
بخواهد مالیات بگیرد هم چیز 
دندان گیری نصیبش نخواهد 

شد. 
 
مالیات گیری ممیزها از »

ناشران
اما محمدعلی جعفریه، مدیر 
نشر »ثالث« دربــاره معافیت 
این  اوالً  مــی گــویــد:  مالیاتی 
قضیه اتفاق تــازه ای نیست و 
سال هاست درگیر آن هستیم 
که  اســت  اسفندماه  فقط  و 
مالیاتی  معافیت  مــشــمــول 
از  ممیزها  رسماً  و  می شویم 
همه ناشران مالیات می گیرند 
و اینکه ماده قانونی مبنی بر 
معافیت های مالیاتی ناشران 
اعــمــال  اصـــــاً  دارد  وجـــــود 

نمی شود. 
وی ادامـــه مــی دهــد: »ممیز« 
بـــرخـــورد می کند  ســلــیــقــه ای 
و قــانــون هــم بــه کمک نشر 
از آن طرف  نمی آید و حتی مــی تــوان گفت 
به کمک ممیزها هم رفته است. این اتفاق 
که  اســـت  دادن  رخ  حـــال  در  شــرایــطــی  در 

کتاب فروشی ها با تعطیلی مواجه هستند.
مدیر نشر ثالث یادآور می شود: جالب است 
همه دنیا در حال حمایت از فرهنگ هستند 

و به تازگی اتحادیه ناشران آلمانی در دوران 
کرونا دوباره 50 میلیون دالر کمک کرده است، 
اما اینجا و در این شرایط کمکی که به ناشران 
نمی شود هیچ، از طرف دیگر بحث گرانی کاغذ 

و ارز و مالیات مطرح می شود. 
بـــدان معنی است  ایــن  بــه گفته جعفریه، 
دارد.  دولــت وجــود  ناهماهنگی در  که یک 
وزارت ارشاد با هدف کمک یارانه می دهد و 
طرح هایی را در قالب زمستانه کتاب برگزار 
می کند، از آن طرف وزارت صمت و دارایــی 
با این قبیل کارها هر چه دولت رشته بوده را 
پنبه می کند و دودش فقط در چشم فرهنگ 

می رود. 

قیمت کتاب ها کمتر از نرخ »
واقعی!

این ناشر با اشاره به اینکه در 
همین روزهــا به دلیل کرونا و 
شرایط اقتصادی تیراژ کتاب به 
300 تا 400 عدد رسیده و ناشر 
امنیت ندارد، می گوید: ضمن 
اینکه همین حاال هم ناشران 
با قیمت کمتر از نرخ واقعی 
قــیــمــت گــذاری  را  آن  ــاب،  ــت ک
یکسری  کـــتـــاب  مــی کــنــنــد. 
کــه مجموع آن هــا  ــزار دارد  ابـ
قیمت گذاری  می شود  سبب 
کتاب مشخص شود  پشت 
زینک،  کــاغــذ،  قیمت  مانند 
چـــاپ، حــق تــألــیــف، پخش، 
توزیع و... که همه دست به 
دســـت مــی دهــنــد کــه قیمت 
جلد مشخص شود و همین 
حاال هم ناشران آن را کمتر از 
می کنند،  درج  واقعی  قیمت 

زیرا مردم توانایی خرید آن را ندارند.
ــه گفته جــعــفــریــه، عــلــت ایــنــکــه مـــردم از  ب
طرح های زمستانه کتاب و نمایشگاه مجازی 
و طرح های تخفیف دار استقبال می کنند این 

است که قدرت خرید کتاب وجود ندارد. 

می خواهند از ضرر ناشر مالیات بگیرند»
جعفریه در پاسخ به اینکه احتساب مالیات 
انجام  ناشران  مالی  گــردش  یا  از روی سود 
و  کــامــاً سلیقه ای اســت  مــی شــود، گفت: 
بستگی به ممیز دارد که چطور به آن نگاه 
ایــن حکم  ــاره  ــ درب قانونی  وگــرنــه هیچ  کند 
نمی کند؛ اما در مجموع آن ها این مبلغ را از 
گردش ساالنه و آمار خانه کتاب و تیراژی که 
ناشر چاپ کرده حساب می کنند. در صورتی 
ناشر  انبار  در  کتاب ها  ایــن  از  بسیاری  که 
می ماند و فروش نمی رود و حتی اداره مالیات 
می خواهد  هم  می کند  ناشر  که  از ضــرری 

مالیات بگیرد. 

فرار مالیاتی برای ناشران »
خنده دار است

معافیت  شـــرط  ــاره  ــ دربـ وی 
ــران کــمــک  ــ ــاشـ ــ مـــالـــیـــاتـــی نـ
ــا ســـقـــف 200  ــ آمــــوزشــــی ت
می گوید:  هم  تومان  میلیون 
آن هــا هم به دلیل تعطیلی 
مدارس، کرونا و... به مشکل 
ــرای  ــط ب ــد و شــرای ــرخــوردن ب
آن ها هم مثل سابق نبوده و 
متأسفانه دیگر هیچ چیزی 

سر جایش نیست.
ــرار  ــ ف شـــائـــبـــه  دربــــــــاره  وی 
می گوید:  ــاشــران  ن مالیاتی 
ــوزه کتاب  کــل مــعــامــات حـ
و صــنــعــت نــشــر ایـــــران در 
بــا معامله یک  بــرابــر  ســال 
آهن فروش بازار است و اصاً 
بخواهیم  که  نیست  چیزی 
ــاره اش صحبت کنیم و  ــ درب
دور  را  آن  بخواهند  ناشران 
بزنند. فرارهای مالیاتی را باید در بخش های 
از  دنیا  جــای  همه  کــرد.  دیگر جست وجو 
حوزه  در  و  می گیرند  مالیات  دیگر  صنایع 
فرهنگ هزینه می کنند اما ما برعکس عمل 

می کنیم!
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مارکز بدون »صدسال تنهایی«
 سوفیا سرلک  تولد گابریل خوزه 
گارسیا مارکِز رمان نویس، نویسنده، 
و فعال سیاسی  ناشر  روزنامه نگار، 
گارسیا  گابریل  اســـت.  کلمبیایی 
ادبیات در  مارکز برنده جایزه نوبل 
سال ۱982 را بیش از سایر آثارش 
به خاطر رمان »صد سال تنهایی« 
یکی  کــه  می شناسند   ۱9۶7 چــاپ 
جهان  کتاب های  پرفروش ترین  از 

است. 
او »صــد سال  مــورد شاهکار  در  نویسنده می خواهیم  ایــن  تولد  روز  در 
تنهایی« بیشتر بدانیم. شاید همین آگاهی بهترین کاری است که می توان 
امروز در مورد مارکز انجام داد. اگر می خواهیم مارکز را بشناسیم نباید 
برای آشنایی با او صاف سراغ »صد سال تنهایی« رفت. درست است 
ایرانی ها معرفی شد )صد سال  ما  به  تنهایی«  با »صد سال  مارکز  که 
تنهایی 43ترجمه دارد( و این کتاب هم مشهورترین رمان استاد به حساب 
می آید، اما این کتاب یکی از سخت خوان ترین رمان های عالم است و اگر 
کسی بدون داشتن پیش زمینه ای از کارهای مارکز یا ادبیات آمریکای التین 

سراغش برود، در عمل چیز چندانی دستش را نخواهد گرفت. 
»صد سال تنهایی« را »رمان رمان ها«، »آخرین رمان تاریخ« و کلی چیز 
دیگر لقب داده اند. اما راستش را بخواهید واقعاً این رمان بزرگ، داستان 
خاص و سرراستی که بشود در یکی دوتا خط تعریفش کرد ندارد. رمان 
بوئندیا پرداخته که بعضی هایشان  از خانواده  به شرح زندگی ۶ نسل 
بعضی ها  و  می میرند  بعضی ها  می شوند،  ناپدید  وسط مسط ها  همان 
طعمه  اورســوال  آمارانتا  آمده  دنیا  به  تازه  نوزاد  آئورلیانو،  نمی میرند،... 
مورچه ها می شود،... رمدیوس هم درست مقابل چشم همه به آسمان 
به همین آشفتگی. با این حال، خواندن این کتاب یکی  می رود. واقعاً 
از لذتبخش ترین تجربیاتی است که هر کسی می تواند در طول عمرش 
داشته باشد. چراکه رمان مارکز پر است از ایده های خاقانه ای که حتی 
پیدا  ادامــه  خواننده  سر  توی  همین طور  هم  کتاب  شدن  تمام  از  پس 

می کند. 

داستان های کوتاه، بهترین شروع»
از آن دسته کتاب خوان هایی هستید که تازه می خواهید پرونده  اما اگر 
مارکز را باز کنید و سراغ آثارش بروید بهتر است از داستان های کوتاه او 
شروع کنید. مارکز در داستان های کوتاهش، معموالً سراغ سبک معروفش 
یعنی »رئالیسم جادویی« نمی رود و خیلی خاقیت های پیچیده به خرج 
نمی دهد. بعضی از داستان هایش بدون عنصر جادو هستند و در مورد 
در  رو می کند. مثاً  ایده جادویی  بقیه هم حداکثر در هر داستان یک 
یک داستان، پیرمردی دوتا بال دارد و مسئله برخورد بقیه افراد با این 

وضعیت است. 
»دوازده داستان سرگردان« با ترجمه بهمن فرزانه می تواند گزینه خیلی 
خوبی از میان انبوه مجموعه داستان های کوتاه مارکز باشد. این را پیدا 

نکردید، سراغ ترجمه های احمد گلشیری بروید. 

چرا باید مارکز بخوانیم؟ »
پیشنهاد  را  مارکز  آثــار  خواندن  داستان نویسی  کاس های  در  معموالً 
از  چندباره  ترجمه های  انتشار  به  دست  ناشران  می بینیم  و  می دهند 
این نویسنده زده اند. علت این همه توجه به مارکز چیست و چرا باید 

داستان های مارکز را بخوانیم؟ 
بهترین  اما  نیست،  جادویی«  »رئالیسم  مخترع سبک  اگرچه  مارکز   
نماینده آن و قصه گوی قهاری است و بیشتر از هر کس دیگری قدرت 
بیان  نحوه  قصه،  خــود  از  بیشتر  او  نظر  در  حــال  ایــن  با  دارد،  تخیل 
است  رمــان  فرانسوی  مکتب  نماینده  او  دارد.  اهمیت  که  است  قصه 
و در داستان هایش حتی پیش پاافتاده ترین امور را هم به نحوی بیان 
از  باید  که  داستان نویس هایی  برخاف  پیدا می کند.  که شکوه  می کند 
سوژه  هر  با  مارکز  باشند،  داشته  آمــاده  را  پرجذابیت  ســوژه  یک  اول 
ساده ای می تواند داستان بنویسد. مثاً تم اولیه رمان »ساعت نحس« 
یک  شخصیت های  تخریب  قصد  به  شب  هر  که  است  شبنامه هایی 
منطقه میان اهالی آنجا پخش می شود. این داستان در زندگی واقعی 
مارکز اتفاق افتاده ولی در داستان به همین قدر محدود نمانده و ابعادی 

ازلی و ابدی پیدا کرده است.
را   مارکز طنز فوق العاده ای در کارهایش دارد که حتی تلخ ترین آثارش 
هم شیرین و خواندنی می کند. این طنز در »زنده ام که روایت کنم« به 
اوج می رسد و آنجا مارکز به ریش خودش هم می خندد. او همه چیز را 
بی پرده گفته است؛ ناشی گری هایش و موقعیت های مضحکی که در آن 

قرار گرفته. مارکز همیشه با خواننده صادق است.
مارکز نویسنده »متعهد«ی است. از آن هایی که کلمه تعهد اصاً برای 
او ابداع شده. او درباره مشکات مردم ستمدیده آمریکای التین و علیه 
دیکتاتورها می نویسد. فقط درباره دوران دیکتاتوری آلنده در شیلی دو 
رمان نوشته: »پاییز پدرساالر« و »ماجرای اقامت پنهانی میگل لیتین 
دیکتاتورها  با  این همه  مارکز  مانند  دیگری  نویسنده  هیچ   شیلی«.  در 
درنیفتاده، برای همین است که خواندن رمان های او، باب میل آدم هایی 

است که اخاق گرا هستند.

رقابت ۸۰ کارتونیست  ایرانی 
و کشورهای حوزه نوروز

پل  ــون  ــارتـ کـ »عــصــرانــه  پنجمین   
طبیعت« با حضور 80 کارتونیست 
ایرانی و هنرمندان کشورهای حوزه نوروز امروز 

)۱۶ اسفند( به صورت مجازی برگزار می شود.
در این دوره و در طرح استقبال از نوروز ۱400 که 
پایان سده هم محسوب می شود، هنرمندانی 
افغانستان، هند،  ترکیه،  پاکستان،  ــران،  ای از 
قزاقستان و ازبکستان با محوریت نوروز به ارائه 

آثار هنری خود خواهند پرداخت.
عصرانه کارتون پل طبیعت یکی از برنامه های 
اراضی عباس آباد در دو سال اخیر است که 
تاکنون چهار دوره با موضوعات متنوع شهری 

برگزار شده است. 

با معرفی برگزیدگان

نمایشگاه »چهل سال، 
تهران« افتتاح شد

مراسم گشایش نمایشگاه بخش ویژه »چهل 
سال، تهران« و معرفی برگزیدگان این بخش 
عصر روز ۱4 اسفند در سینما تک خانه تهران 

)خانه اتحادیه( برگزار شد.
به گزارش ایسنا سیف اله صمدیان، دبیر جشن 
تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر در ابتدای 
این مراسم پس از گشایش و بازدید حاضران 
از نمایشگاه، گزارشی کوتاه از روند برگزاری این 
بخش ارائه و با اشاره به شیوع همه گیری کرونا 
ناگزیر  تعویق  دالیــل  به  اسفندماه ۱398،  از 

یکساله در برگزاری نمایشگاه اشاره کرد.
در ادامه برگزیدگان بخش های عکس، پوستر 
و کاریکاتور به شرح زیر معرفی شدند. برندگان 
اسماعیلی،  حسین  شــامــل  عکس  بخش 
خدایار آهی، وحید احمدی، مهدی بلوریان، 
سعید  رزازان،  محمد  جـــوادیـــان،  امیرعلی 
صادقی، طاهره فاحت پیشه، رضا لشگری و 

محمد حسین مهیمنی بودند.
در بخش گرافیک )پوستر( نیز اعظم امینی 
سردشت، خسرو اشتری، امید اوالدی قادی 
کایی، علیرضا خالق وردی، مرتضی فرحناک 

و مهرداد موسوی برنده شدند.
شامل  کاریکاتور  بخش  برندگان  همچنین 
نعیم تدین، محمدرضا ثقفی، احسان گنجی، 

مهدی عزیزی و مهناز یزدانی بودند.
نمایشگاه »چهل  سال، تهران« تا پایان سال 
خیابان  در  )اتحادیه(  تهران  خانه  در   ۱399
اللـــــه زار، کــوچــه اتــحــادیــه بــرپــاســت و ادامـــه 
شرایط  به  بستگی  بهار ۱400  در  نمایشگاه 

کرونایی در کشور دارد. 

»مهر و مسطر« افتتاح شد 

پلی میان هنر معاصر و 
دستنوشته های کهن

نمایشگاه گروهی خط کوفی با عنوان »مهر و 
مسطر« که حاصل آثار جمعی از هنرجویان 
ــم ویــســی اســــت، روز چــهــارشــنــبــه ۱3  مــری
اسفندماه در »موزه نقاشی پشت شیشه« که 

به تازگی بازسازی شده است، گشایش یافت.
به گزارش مهر، فاطمه امانی، فائزه بهبودی، 
مرضیه  چــیــت ســاز،  نوشین  جــاهــد،  محمد 
عابدینی،  زهـــرا  صــفــرنــژاد،  سجاد  شجاعی، 
سمیه عبادی، مهدیه عبادی، مریم کاظمی، 
ویسی  مریم  و  مدنی  مریم  کیاروستا،  مریم 
نمایشگاه  ــن  ای در  کــه  هستند  هنرمندانی 
آثارشان به کیوریتوری محسن بنی اسدی به 

نمایش درآمد.
نمایشگاه »مهر و مسطر« تا 20 اسفندماه 
نشانی  بــه  شیشه  پشت  نقاشی  ــوزه  مـ در 
خیابان سعدی، خیابان برادران قائدی )هدایت 
سابق(، پاک 202 برقرار است و به جز روزهای 
جمعه از ساعت 8 تا ۱7 با رعایت پروتکل های 

بهداشتی بازدید دارد. 

یادها

سطرهای ماندگار

هنرهای تجسمی
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خواندن قصه های کهن به نویسنده کلمه می دهد   احسان رضایی، روزنامه نگار و داستان نویس، گلستان سعدی، تذکره االولیا و منطق الطیر عطار را سه شاهکار نثر فارسی برشمرد و یادآور شد: بعید است 
فردی ادعای ادیب بودن بکند و این سه شاهکار را نخوانده باشد. به خصوص وقتی که بخواهیم داستان فانتزی بنویسیم، نیاز به خواندن متون کهن بیشتر است؛ وقتی چیزی در دنیای واقعی وجود ندارد پس لغت 

هم ندارد و باید برای آن لغت بسازیم و برای این کار نیاز داریم لغت را بشناسیم و با استفاده از ابزار متون کهن بتوانیم لغاتی را ایجاد کنیم که خوش آهنگ تر است.

یــونــســی   ســپــاهــی  عباسعلی   
1- خبر خوب برای این روزهای 
آواز مقامی خراسان می توانست 
همین بــاشــد کــه نــشــان درجــه 
یک رشته آواز مقامی خراسان 
ــاد کــریــم کــریــمــی اهــدا  ــه اســت ب
شد. اهدای این نشان به دست 
علی ثابت نیا، مدیرعامل انجمن 
موسیقی ایران که از عاقه مندان 
از جمله  و  و حامیان موسیقی 
مقامی خــراســان اســت با سفر 
البته  انجام شد  تربت جــام  به 
با حضور تعدادی از چهره های 
مطرح موسیقی مقامی از جمله 
غامحسین  امــیــنــی،  عــبــدهللا 
ــاری، غــــام رســــول صــوفــی،  ــفـ غـ
عزیز تنها، محسن عسکریان، 
عبدالرئوف  تخمکار،  اسفندیار 

برنا و... .
ــدای نشان  اهــ وقــتــی خــبــر   -2
ــیــدم خــوشــحــال شــدم  را شــن
ــاد  ــاراحــــت چــــون ی ــ ــه ن ــت ــب و ال
ابراهیم  زنده یاد  استاد  ماجرای 
شریف زاده افتادم همان که در 
شب فوتش، استاد محمدرضا 
حوزه  بنام  پژوهشگر  درویشی 
موسیقی مناطق در گفت وگویی 

از این گفت که شورای ارزشیابی 
از  پــس  موسیقی  هــنــرمــنــدان 
اینکه در جلسه بررسی کارنامه 
هنری استاد شریف زاده متوجه 
بـــوده  مــی شــونــد او مـــرده شـــور 
اســت از امــضــای نشان درجــه 
ــودداری  یــک هــنــری بـــرای او خـ
موجب  اتفاق  ایــن  و  می کنند! 
می شود  درویشی  برافروختگی 

و باقی ماجرا.
دی  دهــم  شب چهارشنبه   -3
بــا دوستم  کــه  بـــود  مـــاه ۱393 
مهندس حسین داودی سفری 
قصد  به  کردیم  جــام  تربت  به 
ــام رســول  ــاد غـ ــا اســت دیــــدار ب

کریمی.  کریم  استاد  و  صوفی 
ایــنــکــه آدرس دقــیــق دیــــدار و 
سفر را نوشتم به خاطر ضبط 
از  کــه  اســت  فیلم هایی  در  آن 
آن دیدار برایم به یادگار مانده 
اســت. در آن دیــدار دوستم از 
خواست  کریمی  کریم  اســتــاد 
برایمان سرحدی میانه بخواند 
با  ــاد  اســت داد.  مــقــام  الــبــتــه  و 
احترام و مهربانی در مقابل این 
درخــواســت گــفــت: »ســرحــدی 
من  مــال  داد  امــا  میانه چشم 
از  عــمــرم  همه  در  مــن  نیست 
مال  داد  نــکــردم  تقلید  کسی 
بــراتــعــلــی آگـــاه اســـت و اســتــاد 

ــت.  ــــده اسـ ــوان ــم خــ ــاری هـ ــفـ غـ
ــم بــر می آید  مــن هــر چــه از دل
می خوانم و وقتی کسی بگوید 
این طور و آن طور کن کاری از 
از  من ساخته نیست. هر چه 
دل برآید بر دل نشیند.« و از 
فرزندش محسن خواست دوتار 
را کوک کند و خواند و شد حال 

خوش ما در آن دیدار. 
ــادم اســت در آن دیـــدار ضمن  ی
به  زدن  بـــرای ســر  مــا  از  تشکر 
ایشان گفت: »کار خوبی است 
کــه وقــتــی هــنــرمــنــدان مــا زنــده 
هستند بــه دیــدن آن هــا برویم. 
ــا هم  بــا ایـــن کـــار بــچــه هــای آن هـ

می بینند که پدرشان احترام شده 
عاقه مند  هــم  بچه ها  و  اســت 
می شوند که به راه پدرانشان بروند 
و قدر هنر را بدانند. من اگر هنر 
و شخصیتی و صدایی دارم خدا 
به من داده و این نعمتی است که 

مال همه مردم است«. 
متولد  کریمی  کریم  اســتــاد   -4
ــای  روســت در   ۱327 خـــــرداد   2
ــام اســت.  مــنــصــوریــه تــربــت جـ
و  اعتا  راه  از ســال ۱347 در  او 
مقامی  موسیقی  پــاســداشــت 
شــرق خــراســان گــام بــرداشــتــه و 
آلبوم های  ســال هــا  ایــن  حاصل 
ــه شنیدن  بــی شــمــاری اســـت ک
ــــد. اســتــاد در جایی دربـــاره  دارن
شــعــرهــای انــتــخــابــی اش بـــرای 
»رواج  است:  گفته  آلبوم هایش 
موسیقی مقامی رواج معنویت 
است. شما کمتر رباعی و یا غزلی 
را می توانید سراغ بگیرید که از 
غنا و معنویت به دور باشد. این 
خصلت موسیقی مقامی است. 
مرحومم  ــاد  اســت ســخــت گــیــری 
مریدا من را هم در انتخاب شعر 
با سخت گیری و وسواس همراه 
انتخاب  بــه  تــن  نمی توانم  کــرد. 

شعری نامطلوب بدهم.

نام ها

به بهانه اهدای نشان درجه یک رشته آواز مقامی خراسان به استاد کریم کریمی 

رواج موسیقی مقامی رواج معنویت است

ورود اداره مالیات به حوزه کتاب و آغاز نگرانی ها 

مالیات  از جیب خالی ناشران!

مدیر نشر »آمه«: 
باید توجه کنیم در 

این فاصله یکساله ما 
با افزایش قیمت های 
پشت جلد مواجه ایم و 
این بدان معنی نیست 

که کتاب بیشتری 
فروخته شده و این از 

 ملزومات نشر 
است

بـــــــرش
مدیر نشر »ثالث«: کل 
معامالت حوزه کتاب 

و صنعت نشر ایران در 
سال برابر با معامله یک 
آهن فروش بازار است 
و اصاًل چیزی نیست که 

بخواهیم درباره اش 
صحبت کنیم و ناشران 
بخواهند آن را دور 

بزنند

بـــــــرش

در  اخیر مجلس  مصوبه  صبا کریمی    
جریان بررسی جزئیات الیحه بودجه ١4٠٠ 
درباره معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط 
به انتشارات کمک درسی و فعالیت های 
هنری که تا سقف 2 میلیارد ریال در سال 
قابل اعــمــال اســت و پــس از آن حسب 
مورد قانون مالیات های مستقیم، مشمول 
مالیات می شود، نگرانی های بسیاری را در 

میان ناشران به وجود آورده است. 
کــنــد شـــدن چــرخ هــای اقــتــصــاد صنعت 
نشر در انبوه مشکاتی که با آن دست 
به گریبان است حاال با پرداخت مالیات 
همراه شده است. این در حالی است که 
دولت همواره خود را حامی کتاب قلمداد 
کــرده و در عین حــال دریافت مالیات از 

ناشران هم اتفاق تازه ای نیست. 

زن، به تنگ آمده از اینکه شوهر درکش نمی کند، برای جشن تولد ازش 
هدیه ای نامتعارف خواست: یک روز عوض او اداره خانه را بر عهده بگیرد. 
این درخواست به نظر مرد بامزه آمد و آن را پذیرفت، و عما منزل را از 
اول صبح در اختیار گرفت. ناشتایی محشری تدارک دید، اما یادش رفت 

تخم مرغ نیمرو با مزاج زن سازگار نیست و شیرقهوه نمی نوشد. 

کتاب:عشق در روزگار وبا 
نویسنده: گابریل گارسیا مارکز 

مترجم: کاوه میرعباسی 
نشر: کتابسرای نیک 


