ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﯾﺎراﻧﻪای ﺑﻪ
زودی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮﺳﺒﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺮ ،در اﯾﻦ
ﺷﻬﺮام ﻧﯿﺎ؛ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺳﺴﻪ
دﯾﺪار ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻮادی ،اﻣﯿﺮﻣﺴﻌﻮد
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان و ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و
اﻧﺼﺎری ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﯾﮏ
از ﻧﺎﺷﺮان ﺣﺎﺿﺮ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻧﺸﺮ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد
را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻏﺬ ،ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
ارز ،اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺸﺮ ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﺷﺮان و …
ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻮادی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺪار در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﺎ اﮐﻨﻮن در ﺣﻮزه ﮐﺘﺎب ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺘﺎب اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻠﺪ
از آﺛﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎق ﭼﺎپ ﺷﺪه را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﮐﺸﻮر اﺷﺎره داﺷﺖ و
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد :در ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎ وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺘﺎب وﺟﻮد
ﻧﺪارد و از ﻧﺒﻮد ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽﻫﺎی ﺧﻮب رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪﻓﺮﺻﺘﯽ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺘﺎبﻓﺮوﺷﯽﻫﺎی ﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ را اﺧﺘﺼﺎص داده اﯾﻢ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻮادی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺘﺎب ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺎد ﺷﻮد .ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﭼﻨﺪان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻮﺟﺐ راﻧﺘﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﯾﺎ ﺧﻮد ﻓﺴﺎد ﻣﯽ آورد .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻮب ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺘﺎب
داﺷﺘﻪ اﯾﻢ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۰ﻫﺰار ﺑﺎﺷﮕﺎه ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ را در ﮐﺸﻮر
اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﻢ.
وی در اداﻣﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻏﺬ و
واردات آن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻏﺬ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺎ

ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ
وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ،ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش
ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻏﺬ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ آن در ﻣﺎه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺟﻮادی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻏﺬ
در ﺑﺤﺚ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺻﻨﻒ واﮔﺬار ﮐﺮده
ﯾﺎراﻧﻪای ﮔﻔﺖ:
اﯾﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎرﺗﯽ دارﯾﻢ .ﺑﻪ زودی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻏﺬ
ﯾﺎراﻧﻪای از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻧﺎﺷﺮان ﺗﻬﺮان )آﺷﻨﺎ( ﮐﺎر ﺧﻮد را
آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺎﺷﺮان ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ :در ﺧﺼﻮص ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب و
زﯾﺮﺑﻨﺎﺋﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺎﺷﺮان و اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ در دﺳﺖ اﺟﺮا دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺮاﺋﯽ
ﮐﺮدن آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
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