
 
 

  به نام خدا

  انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی هايساله فعالیتیکگزارش 
شدگان توسط مجمع عمومی انتخاب و آغاز به کار کرده است. ترکیب انتخاب 1397ماه  دوره هشتم هیئت مدیره انجمن در تیر

نیک، شهروز گهواره، خانم مریم رونق، آقایان مرتضی زینعلی، محمدرضا : آقایان سیدعباس حسینیازند ترتیب کسب آرا عبارتبه 
ه عنوان پایدار بعود سورانیان و مطاکبر ه عنوان اعضاي اصلی و آقایان علیب محمدتقی عرفانپورو  ، عباس غمگساراصل ناجیان

  البدل آقاي عادل تقوي.اصلی آقاي حسن قربانی و بازرس علی چنین بازرسالبدل و هماعضاي علی
 : آقايتعیین گردیدقانونی هاي رگزار و طبق اساسنامه، سمتب 1397دوم مرداد نخستین جلسه هیئت مدیره دوره هشتم در تاریخ 

ه عنوان خانم مریم رونق ب مرتضی زینعلی به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقاي شهروز گهواره به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره،
  مسئول انجمن.نیک به عنوان مدیر، و آقاي سیدعباس حسینیداراجیان اصل به عنوان خزانهآقاي محمدرضا ن ،منشی

از عضویت در هیئت مدیره استعفا  محمدرضا ناجیان اصلو  عباس غمگسار، محمدتقی عرفانپورآقایان  1397آبان  28 در تاریخ
 اریخآقاي حسن قربانی در ت ،چنینبه عضویت اصلی هیئت مدیره درآمدند. هم ورانیان و مسعود پایدارطاکبر علیو آقایان  ندداد
یان به اکبر طوراندر ترکیب جدید، آقاي علیاز سمت بازرس اصلی استعفا داد و آقاي عادل تقوي جایگزین گردید.  1397آذر  12

 البدل در مجمع عمومی عادي در تیرالبدل  هیئت مدیره و بازرس علیي علیعضو هفتم و اعضادار انتخاب گردید. عنوان خزانه
  انتخاب خواهند شد. 1398ماه 

و اعضاي هیئت مدیره عالوه بر این است طور منظم برگزار شده هدوره هشتم، هر هفته بسال اول از جلسات هیئت مدیره در 
  .اندداشتهشرکت نیز ها جلسات در جلسات کارگروه

هاي تخصصی انجمن در طی یک سال هاي کارگروهارش در دو بخش تهیه گردیده است: در بخش اول گزارش فعالیتاین گز
  اجمال چند طرح مهم که در هیئت مدیره پیگیري شده است، توضیح داده خواهد شد.گذشته ارائه شده است، و در بخش دوم، به

  تخصصیهاي کارگروهساله بخش اول: گزارش یک
من ضهیئت مدیره در اولین اقدام  ،هاي تخصصی است. بنابرایننیازمند وجود کارگروه هاي انجمنتشکیالت و فعالیتساختار، 

هاي کارگروهو تقدیر از اعضاي دوره پیشین، فراخوان عضویت در ها ها و انتخاب اعضاي آننامه تشکیل کارگروهاصالح آیین
 تیحوزه فعالشرح وظایف و ( را اعالم عمومی کردفضاي مجازي  و المللبین ،قیو توسعه، نمایشگاه، رفاه، حقو ، پژوهشآموزش
  پیوست گزارش است.)انجمن  هايکارگروه

در همراهی طور هماهنگ هو ب اندها با انگیزه زیاد در جهت تحقق اهداف انجمن فعاالنه عمل نمودهخوشبختانه اعضاي کارگروه
  :اندهخلق کردتاکنون با هیئت مدیره کارنامه ذیل را 
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  و توسعه ، پژوهشکارگروه آموزش -1
اهی و با رویکرد آموزشی و دانشگ نشر توسعه جهت در علمی راهبردهاي تدوین هدف با توسعه و ، پژوهشآموزش کارگروه

 ضویتع با اجرایی و پژوهشی، هاي مختلفشناسی و ارائه راهکار در زمینههاي آموزشی و آسیبها و کارگاهدورهپژوهشی، برگزاري 
ها)، علی کیا (انتشارات آ، مهدي سعیدي)نگرجامعه انتشارات( زینعلی مرتضی ،)دانشگاهی کتاب انتشارات( پایدار مسعود آقایان

 زنژاد به عنوان دبیر و مشاور، امهدي صادقیدانشگاه چمران)، محمدرضا سیاري (انتشارات ماهان) و آقاي سیدشفیعی (انتشارات 
 .ه استکرد آغاز را خود هايفعالیت کارگروه، مسئول عنوان به مسعود پایدار آقاي انتخاب ضمن 1398مهر  8 تاریخ

 :شدهانجامهاي اقدام و هابرنامه

 .تقویم آموزشی و پژوهشی از حیث محتوا و زمان در قالب کالس، کارگاه، سمینار و همایشتنظیم  -1
تدوین طرح مقابله با تکثیر غیرقانونی کتاب دانشگاهی و برگزاري نشست خبري در این خصوص با حضور اصحاب  -2

 .1397رسانه در دي ماه 
 .1397پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در آبان ماه مشارکت برگزاري همایش ملی حقوق نشر با مکاري در اجرا و ه -3
و نیک با تدریس دکتر سیدعباس حسینی 1397در بهمن ماه طی سه روز آموزشی حقوق نشر  نخستین دورهبرگزاري  -4

 .کنندگاناعطاي گواهی حضور به شرکت
 .با اجراي آقاي مرتضی زینعلی 1397هاي نشر در اسفند ماه روزه با موضوع رهبري بنگاهبرگزاري کارگاه آموزشی یک -5
بازآفرینی صنعت نشر با رویکرد فناوري اطالعات و ارتباطات در اسفند ماه روزه با موضوع برگزاري کارگاه آموزشی یک -6

 .یکی از مدیران بانک پاسارگادکیا و با اجراي آقاي سعیدي 1397
ست   ریزي و اجراي کلیه برنامهبرنامه -7 ش سی       هاي علمی و فرها و ن شگاهی در  شر دان سراي ن شگاه  وهنگی در  دومین نمای

 عالقمندان قرار گرفت. مورد استقبالها در امکانات، که با وجود همه کاستی -1398ماه  دیبهشتار -المللی کتاب تهرانبین

زیده هاي الزم براي انتخاب ناشر برگاساس مصوبه هیئت مدیره، این کارگروه با همکاري کارگروه نمایشگاه اقدام به بررسی* بر
 تجربیات و امکانات انتشارات جهاد دانشگاهی خواهد کرد.  چنین کتاب برگزیده دانشگاهی با استفاده ازدانشگاهی و هم

 کارگروه حقوقی -2

مشاوره و آموزش جهت رفع نیازهاي حقوقی  و ارائه امکانات و راهکارهاي حقوقی مورد نیاز همکاران، هدف حقوقی با کارگروه
ه با هاي حوزه نشر، پیگیري مقابلنامهقوانین و آیینهاي حقوقی، بررسی و پیشنهاد اصالح ها و دورهبا برگزاري کارگاه ،ناشران

محمدحسین زارع  آقایان عضویت با قانونی، ارائه نمونه قراردادهاي نشر و داوري و حل اختالف بین اعضا وتکثیرهاي غیر
 عباس، روبن شاهوردي (انتشارات علم و حرکت) و سید)گلبان نشر انتشارات( مهرجردي (انتشارات نص)، حسن روشنایی

 مسئول عنوان به محمدحسین زارع مهرجردي آقاي انتخاب ضمن تشکیل 1397مهر  14 تاریخ از )مجد انتشارات( نیکحسینی
  .است کرده آغاز را خود هاي فعالیت کارگروه،

 :شدهانجامهاي ها و اقدامبرنامه

ث و بررسی طی بح الکترونیک و صوتی، کتاب آثار ناشی از سفارش ،لیف، ترجمهأهاي پیشنهادي براي تتنظیم قرارداد -1
  تلگرامی انجمن.در سایت و کانال قراردادها نهایی در چند جلسه و اعالم عمومی متن 
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ترین آسیب به کمبا  وسیله تغییر قیمت کتابهراهکارهاي حقوقی براي حفظ سرمایه ناشران بتحلیل، بررسی و پیشنهاد  -2
 ، اهمیت این موضوع دوچندان شده است.)کاغذ، مقوا و زینک و تورم اقتصاديافزایش قیمت (با توجه به اعتماد مخاطبان 

بر  بخشی و تبیین تأثیرات منفی تکثیرهاي غیرقانونیمنظور آگاهیهاي سراسر کشور بهانجام مکاتبه با اکثر دانشگاه -3
ترین ز مهمیکی ا دانشگاهی قانونی کتاباقتصاد نشر دانشگاهی و ارائه راهکارهایی براي مقابله با آن (تکثیرهاي غیر

ضاي براي تکثیر فیزیکی کتاب یا تکثیر در ف با وجود امکانات مدرن و دیجیتال هاي این حوزه است که متأسفانهآسیب
 )شود.مجازي، خطر و تهدید مهمی براي جامعه نشر محسوب می

هاي ضایی نقض حقوق کتابخصوص پیگیري قراهنمایی و مشاوره حقوقی به اعضا در بینی و اجراي خدمات پیش -4
 .ها در کارگروهآن

هاي الطرفین و صدور حکم مورد قبول طرفین (باید گفت که اختالفهاي ناشران توسط داور مرضیرسیدگی به اختالف -5
 صنفی بین اعضاي انجمن بدون مراجعه به دادگستري و اتالف وقت و صرف هزینه توسط داوري قابل برطرف شدن است.)

قوق ؛ همکارانی که حنامه براي مراجعه به دادسراي فرهنگ و رسانه با ادبیات حقوقیسازي نمونه شکایتدهتنظیم و آما -6
 کایتشخواهند توانست بدون مراجعه به وکیل و صرف هزینه  ،و قصد شکایت دارنداست ها نقض گردیده هاي آنکتاب

  و پیگیر پرونده قضایی باشند.خود را طرح، 
گذاري  پیگیري آن در مراجع اداري و قانونرگزاري جلسات تخصصی براي اصالح الیحه حقوق مالکیت ادبی و هنري و ب -7

ی) در صادقاز جمله شرکت در جلسات نقد الیحه با حضور نماینده مجلس و مسئول تدوین نسخه جدید الیحه (دکتر 
 .ضعف و قوت الیحه طی مکاتبات متعددهاي مجلس شوراي اسالمی و ارائه تحلیل از نقاط مرکز پژوهش

 (توضیحات بیشتر در ارتباط با این همایش، در ادامه گزارش آمده است.)برگزاري نخستین همایش ملی حقوق نشر  -8

 المللکارگروه بین -3

شر داخلی و ن هاي حقوقالمللی کتاب، استفاده از ظرفیتنهاي بیکت در نمایشگاهریزي و شربرنامهالملل با هدف کارگروه بین
ها از وضعیت نشر دانشگاهی در ایران، معرفی و حمایت از آثار رایت، ارتباط با ناشران خارجی و اصالح دیدگاه و ذهنیت آنکپی

اي هالمللی، مشاوره به ناشران خارجی براي انتشار مشترك با ناشران عضو انجمن، دعوت از ناشران و انجمنداخلی در عرصه بین
انم مریم با عضویت خ، اي مالقات با ناشران داخلی و ...ریزي برالمللی کتاب تهران و برنامهبین ضور در نمایشگاهخارجی براي ح

انش)، علی کالنتري (انتشارات نگارنده د هاي نوین) وصالنی (انتشارات اندیشگاه فناوريرونق (انتشارات فرمنش)، و آقایان رضا ا
 هاي خود را آغاز کرده است.به عنوان مسئول کارگروه، فعالیت ار خانم مریم رونق انتخاب سرکو  1397مهر  9 از تاریخ

 :شدهانجامهاي ها و اقدامبرنامه

 ؛آن شوراهاي تمام جلسهمسئول انجمن در شرکت مدیرکشور و  از هاي فرهنگی خارجعالی نمایشگاهعضویت در شوراي -1
 شده در خارج کشور از اهداف انجمن براي حضور در چنین شوراهایی است.بینیهاي پیشها و برنامهتالش براي اصالح روش

ط مؤسسه هاي آن توس(که هزینهالمللی کتاب فرانکفورت نمایندگی بخش دانشگاهی غرفه ملی ایران در نمایشگاه بین -2
ی مومهی، فراخوان عهاي مناسب دانشگا) به این منظور، کارگروه براي عرضه کتابگردد.هاي فرهنگی تأمین مینمایشگاه

المللی را ارائه نمایند. آثار منتخب همراه با آثار قابل عرضه خود در سطح بینتوانستند داده و همه ناشران دانشگاهی می
  گردد.اهی غرفه ایران عرضه گردیده و میها در بخش دانشگهاي آنفی ناشران دانشگاهی داخلی و کتاببروشور معر
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با توجه به وضعیت ؛ آثار علمی خارجی در ایرانصنفی براي ساماندهی ترجمه و نشر  بررسی راهکارهاي حقوقی و -3
زي ریمهالزم است برنا، از طرف دیگر یاز جامعه علمی به منابع خارجیاز یک طرف، و ن هاالمللی و تحریمبینمراودات 

، آن عالوه بر .صورت گیردالمللی هاي خارجی با حفظ حقوق ناشران بینو تدوین راهکارهاي اجرایی براي عرضه کتاب
اساس قوانین و حقوق نشر داخلی باید ساماندهی یافته و براي مشکالت موجود در بازچاپ و انتشار آثار خارجی بر

  بینی گردد.راهکار مناسب پیش ،خصوص ترجمه آثار خارجیهب
 کارگروه نمایشگاه -4

رگزاري ب ب دانشگاهی، مدیریت بخش دانشگاهی و مشارکت دربرگزاري نمایشگاه تخصصی کتاکارگروه نمایشگاه با هدف 
ریزي برگزاري نمایشگاه مجازي با همکاري کارگروه فضاي مجازي، نمایشگاه کتاب المللی کتاب تهران، برنامهنمایشگاه بین
 و با عضویت آقایان مرتضی زینعلی (انتشارات -المللبا همکاري کارگروه بین -مانند افغانستان کشورهاي درگر دانشگاهی در

(انتشارات دانشیار)، حمیدرضا شیرازي (انتشارات نیاز دانش)،  اي (انتشارات نوپردازان)، جعفر عرفانپورنگر) شهروز گهوارهجامعه
 4س) از تاریخ ایساتیسینا)، عباس علیدایی (انتشارات آرتین طب) و مجیدرضا زرویی (انتشارت فدك (انتشارات ابن حسین افشار

  هاي خود را آغاز کرده است.رگروه، فعالیتاي به عنوان مسئول کاضمن انتخاب آقاي شهروز گهواره 1397مهر 
 :شدهانجامهاي ها و اقدامبرنامه

 المللی کتاب تهرانبرگزاري نمایشگاه بین -1

جود و هاي موتوجه به محدودیت تهران و باالمللی کتاب ودومین نمایشگاه بینبراي اجراي هرچه بهتر سیکارگروه 
 ویکم اقدام به تدوینسی از جمله زیر چادر بودن بخش دانشگاهی و کم شدن وسعت در اختیار نسبت به نمایشگاه

  نامه واگذاري غرفه نمود تا بتواند همه ناشران دانشگاهی را در فضاي موجود جا داده و عدالت نسبی را بر قرار سازد.شیوه
از جانب دوستان  مشکالت متعددي که در اجراي بخش دانشگاهی وجود داشت و عمده آن نیزتانه با وجود خوشبخ

هاي هخوبی برآییم و اجازه ندهیم نقشو تدبیر از عهده این مسئولیت به صبر ،شد، توانستیم با آرامشصنفی ما وارد می
  بین عملی شود.کوتاه بدخواهانِ

 افزار و نبود فرصتین طرح به دلیل ضعف برنامه و نرمکه اگفت خصوص اجراي طرح فروش متمرکز نیز باید در
در  و ساخت فنی براي اجراي آن، قابلیت اجرایی نداشتطالعات ناشران و آماده نبودن زیررسانی اروزکافی براي به

نارضایتی همکاران ناشر را فراهم  و موجب توانست کل فروش بخش دانشگاهی را مختل کردهصورت اجراي ناقص می
دن که در عین مثبت بوقانع شوند تا مدیران و مجریان طرح شد ضمن مذاکرات طوالنی و سخت تالش  ،سازد. بنابراین

  هاي بعدي اجرایی شود.تواند براي نمایشگاهدر صورت فراهم شدن میطرح، اجراي آن نیازمند تهیه مقدماتی است که 
ی اجرایو همکاري در ایجاد ساختار کتاب دانشگاهی نامه حضور ناشران دانشگاهی در نمایشگاه مجازي نگارش شیوه -2

 .آن با کارگروه مجازي
هاي یروشتابفکتاب دانشگاهی در کطرح برگزاري نمایشگاه ؛ هاشگاه کتاب دانشگاهی در کتابفروشینمایارائه طرح  -3

و با اعالم موافقت معاونت محترم امور فرهنگی وزارت فرهنگ و  استمدیره به تصویب رسیده  هیئتدر سراسر کشور 
  . توضیح بیشتر در ادامه خواهد آمد.خواهد گرفتارشاد اسالمی، اجراي طرح در مرحله عملیاتی قرار 
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 ارگروه فضاي مجازيک -5

منسجم و قوي در فضاي  هايارائه راهکار جهت فعالیتانداز ایجاد بسترهاي الزم و کارگروه فضاي مجازي با هدف و چشم
مجازي با محوریت طراحی و مدیریت سایت رسمی انجمن، طراحی و مدیریت سایت مخصوص نمایشگاه اینترنتی کتاب 

هاي مختلف، همکاري با کارگروه آموزش، پژوهش و توسعه براي افزارکانال و صفحه رسمی انجمن در نرم دانشگاهی، مدیریت
صورت آنالین، همکاري با کارگروه نمایشگاه ههاي علمی و صنفی در فضاي مجازي و بیشهاي آموزشی و همابرگزاري کالس

(انتشارات علمی سنا)، حسین کاظمی (انتشارات  با عضویت آقایان هادي طغیانیمجازي، کتاب کتاب براي برگزاري نمایشگاه 
مجد)  نیک (انتشاراتسیدعباس حسینیو ت فرمنش) سرکار خانم مریم رونق (انتشارا، انا خواجوي (انتشارات همراه علم)سمت)، د
  هاي خود را آغاز کرده است.به عنوان مسئول کارگروه، فعالیت و ضمن انتخاب آقاي هادي طغیانی  1397مهر  7 از تاریخ

 :شدهانجامهاي ها و اقدامبرنامه

 .مدیره هئیتز تصویب در هاي دانشگاهی بعد ااندازي سایت عرضه و فروش کتابریزي راهطراحی و برنامه -1
 .انعقاد قرارداد با شرکت طراح سایت با توجه به پیشینه و تجربه موجود -2
 اکنون اطالعات کامل در اختیار(همدریافت اطالعات ناشران دانشگاهی براي از مؤسسه خانه کتاب  و پیگیري درخواست -3

 .)قرار گرفته است و این اطالعات در حال پردازش و بارگذاري استطراح 
سازي براي حضور ناشران دانشگاهی در نمایشگاه کتاب مجازي و آمادهنامه پیشنهادي کارگروه نمایشگاه بررسی شیوه -4

 نامه براي اجرا.این شیوه
اندازي آن تا پایان تیر ماه (سایت رسمی و خبري انجمن از سابق و با نواقص زیادي طراحی سایت خبري انجمن و راه -5

گردید سایت موجود بازبینی و تکمیل شود؛ لیکن، با وجود تمهیدات الزم و تمدید سرور پشتیبانی،  وجود داشت. ابتدا سعی
طور کامل از دسترس خارج گردید. در این وضعیت ابتدا با در دسترس قرار دادن نمادي از سایت به 1398از اوایل سال 

راحی لی کتاب تهران با خللی مواجه نگردد، و سپس، طالملرسانی ثبت نام نمایشگاه بینسایت جدید تالش گردید تا اطالع
 اندازي خواهد شد.)سایت خبري جدید انجمن در دستور کار قرار گرفت. طبق توافق این سایت تا پایان تیر ماه راه

 قانونی آثار دانشگاهی در فضاي مجازي با همکاري کارگروه حقوقی طرحی دریگیري قضایی تخلفات و انتشار غیربراي پ* 
  هاي تلگرامی اقدام نمایند.ها و کاناللت بتوانند براي مسدود کردن سایتحال بررسی است که ناشران به سهو

 ، مالیات و بیمهکارگروه رفاه -6

ی براي اعضاي انجمن، بررسو تأمین مواد اولیه مانند کاغذ راهنمایی و ایجاد تمهیدات رفاهی کارگروه رفاه، مالیات و بیمه با هدف 
ریزي براي واردات و توزیع کاغذ و مقوا براي اعضا، تجمیع و مقواي مورد نیاز اعضا، برنامه رهاي مناسب براي تأمین کاغذراهکا

براي  هاي نشرسفارشات کاغذ و مقوا براي برخورداري از بهاي کمتر، مذاکره با مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و تشکل
کره با کارخانجات فعال کاغذ در کشور براي تأمین کاغذ اعضا، ارائه خدمات مالیات، بیمه تخصیص سهمیه ارزي، بازدید و مذا

ه، المنفعه از قبیل ساخت مدرسهاي خیرخواهانه و عامریت فعالیتریزي و مدیتأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی به اعضا، برنامه
تمی (انتشارات رویان پژوه)، مجیدرضا رس زادهقیه)، سیدامین امامینتشارات اشراکتابخانه و ... با عضویت آقایان محمدحسین اوزار (ا

نیک سیدعباس حسینیو  ،(انتشارات امید انقالب) مهدي طورانیانورانیان (انتشارات شهراب)، طاکبر علی(انتشارات فخراکیا)، 
  هاي خود را آغاز کرده است.فعالیت 1397مهر  4 ، از تاریخ(انتشارات مجد)
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 :شدهانجامهاي اقدام ها وبرنامه

در این راستا، سه شرکت ؛ بررسی راهکارهاي واردات کاغذ و هماهنگی و همکاري با کارگروه کاغذ در وزارت ارشاد -1
 .ورقی) 5/4گرم  70تن کاغذ  2000 براي وارد کردن (هرکدام به کارگروه کاغذ ارشاد معرفی گردیدندواردکننده کاغذ 

صوص در خ در مراحل نهایی مورد تأیید قرار نگرفتند. با وجود تغییرات در دبیري این کارگروه، مذاکراتی در این ،لیکن
 رسانی خواهد شد.حال انجام است که اطالع

شتر (توضیحات بی رسانی و ارائه درخواست همکاران عضو انجمناساس اطالعتوزیع کاغذ مورد نیاز ناشران دانشگاهی بر -2
 خواهد آمد.)در ادامه 

یط مبلغ بل(توافق با مجموعه ورزشی و رفاهی هتل پارسیان انقالب  طیدرصد تخفیف  60ورودي با بلیط  1000دریافت  -3
 )هزار تومان دریافت و توزیع گردیده است. 20آمده با مبلغ عملهکه با توافق باست هزار تومان بوده  50

ها از خدمات بیمه تکمیلی؛ به این اعضاي انجمن و کارکنان آن بررسی و فراهم کردن شرایط الزم براي برخواداري -4
ی با تر و بهتر توسط بیمه ایران، جلساتتوجه به ارائه خدمات وسیع هاي مختلف بیمه مذاکره گردید و بامنظور، با شرکت

یانی از م د سه طرحبا توجه به نظر کارشناسی اعضاي کارگروه، مقرر گردی ،ر نهایت. دکارگزاران این بیمه برگزار شد
 رسانی شود.شده، براي عموم اعضا اطالعمجموع یازده طرح ارائه

بندد و از این لحاظ فرصتی است براي ها قرارداد نمیشایان ذکر است که بیمه ایران با نهادهایی مانند اتحادیه
نفر باشد تا عملیات اجرایی  100یش از متقاضیان که از طریق انجمن درخواست خود را ارائه نمایند. تعداد متقاضیان باید ب

 آغاز گردد.

بدون تبادل ارز در  ای ییمایواردات کاغذ با ارز ن زیو ن ،یکاغذ از کارخانجات داخل نیتأم يبرا دیجد يراهکارها یبررس* 
  اعالم خواهد شد. يزودآن به جیکارگروه صورت گرفته است که نتا ریجلسات اخ

  شده در هیئت مدیرهپیگیريهاي : اهم طرحدومبخش 
  دریافت سهمیه کاغذ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -1

م، و هست. در اولین اقدابوده  هاترین دغدغهترین و اساسیموضوع کمیابی و گرانی کاغذ براي ناشران دانشگاهی یکی از مهم
طی اي دریافت کند. ی براي اعضاي خود سهمیهشاد اسالمانجمن تالش کرد از مجموع کاغذهاي در اختیار وزارت فرهنگ و ار

  د.چاپ اعالم نماینهاي زیربراي کتابرا ، از اعضاي انجمن خواسته شد که مقدار و نوع کاغذ مصرفی خود صورت گرفته موافقت
ود، اعالم داشته بند) ب 500شده (تر از سقف تعیینرا که معموالً کمخوشبختانه بسیاري از ناشران میزان کاغذهاي مورد نیاز خود 

ه، سال گذشت اساس میزان فعالیت ناشران در دووزارت ارشاد بر بدون تغییر به وزارت ارشاد منتقل گردید.ها این درخواستو 
ان متقاضی(آشنا) صادر گردید.  رانیناشران ا یتعاون يهاشرکت هیاتحادها توسط هاي آنها داد و حوالهتغییراتی در درخواست

  کاغذ دریافت نمودند.هزار بند  25حدود ناشر بودند که در مجموع  110مرحله اول بیش از سهمیه در 
عمل آمده، مقرر گردید ناشران دانشگاهی درخواست هاي به، براساس هماهنگیبعد از ایجاد سایت ساماندهی کاغذ در وزارت ارشاد

ها از طریق انجمن مورد را به انجمن اعالم دارند. این درخواستخود را در سامانه ثبت کرده و تعداد عناوین و بندهاي مورد نیاز 
  پیگیري قرار گرفت و ناشرانی که واجد شرایط بودند، کاغذهاي مورد نیاز را به قیمت دولتی دریافت کردند.
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 هاي فرهنگیمنها و نظارت بر توزیع کاغذ را به انجداریم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با تدبیر خود، بررسی درخواست امید
کاغذ فراهم  ترتوزیع عادالنهامکان نشر واگذار نماید. با توجه به شناخت انجمن از میزان فعالیت اعضا و دیگر ناشران دانشگاهی، 

  خواهد شد.
  برگزاري نخستین همایش ملی حقوق نشر -2

مدیره انجمن در ستاد برگزاري هفته کتاب مطرح و به تأیید رسید. اهمیت حقوق  هیئتطرح اولیه این همایش بعد از تصویب در 
هاي موجود قوانین جاري در حمایت از این نشر و لزوم مشارکت در اصالح الیحه جدید مالکیت ادبی و هنري و تبیین ظرفیت

ا مشارکت پژوهشگاه فرهنگ و هنر و به پیشنهاد انجمن، این همایش ببنا مدیره انجمن بوده است. هیئتمورد توجه  ،حقوق
  برگزار گردید. 17تا  9(در هفته کتاب) از ساعت  1397آبان  29ارتباطات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در روز 

 پژوهشگاه سرئی دکتر سلگیافتتاح گردید و میزبان این سخنرانان بود:  جمهوررئیس یهمایش با حضور و سخنرانی معاون حقوق
عاون حقوق نیا مفرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی؛ دکتر حکمت مسئول انجمننیک مدیرحسینیدکتر هنگ، هنر و ارتباطات؛ فر

د دانشگاه و وکیل استا صابري دکتر ؛دکتر میرحسینی رئیس سابق شوراي مالکیت فکري ایران ؛مالکیت فکري وزارت دادگستري
ت جمهوري و ریاس یدکتر محمدي مدیرکل حوزه معاونت حقوق ؛ته دادگستريسدکتر ساکت نویسنده و قاضی بازنش ؛يدادگستر

  .دکتر جوادي معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ؛مؤلف کتاب قراردادهاي نشر
یگري و د ،زمان با جلسه اصلی، دو جلسه تخصصی در صبح و عصر با موضوعات نقد و بررسی الیحه مالکیت ادبی و هنريهم

دانان و در سالن کنفرانس پژوهشگاه و با حضور حقوق ،قانونیشور براي مبارزه با تکثیرهاي غیرنقد و بررسی قوانین جاري ک
  هاي نشر برگزار گردید.نمایندگان تشکل

  نفر گواهی حضور صادر و تحویل گردید. 150و براي بیش از  کردندنفر در این همایش شرکت  200حدود 
  برگزاري نمایشگاه حمایتی کتابفروشان دانشگاهیطرح  -3

گزاري نمایشگاه طرح برمنظور، بدین  ؛گرددمختلف ایران کامل نمیفرایند توزیع کتاب بدون حمایت و تقویت کتابفروشان در نقاط 
ئت مدیره یمطرح و به تصویب رسید. این طرح در اولین جلسه هدر هیئت مدیره تخصصی ي هادانشگاهی در کتابفروشی کتاب

جه در سال گذشته به دلیل کسري بود ،متأسفانهانجمن با معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مورد توافق قرار گرفت. 
ست، ابا قولی که معاونت فرهنگی داده  ،لیکن. ر نگردیدارشاد اسالمی اجراي این طرح میس معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و

  اجرایی گردد. 1398 امیدواریم این طرح در سال
  .گردیداعالم خواهد ها نامه برگزاري نمایشگاه و شرایط ثبت نام کتابفروشیآییندرصورت اختصاص بودجه، 

ارج از حوزه طور مستقل خه. اگرچه موضوع کتابفروشی بوجود داردکارگروه کتابفروشان دانشگاهی در همین راستا، امکان تشکیل 
 و اهمیت سازماندهی و حمایت از آن براي فعالیت نشر دانشگاهی غیرقابل انکار است. سازماندهیلیکن است، فعالیت انجمن 

ه تواند کتابفروشان معتبر را ب. ضمناً، این کارگروه میحمایت از کتابفروشان دانشگاهی موجب رونق در بازار کتاب خواهد شد
سازي سالم تواند موجبنیز میحسابان . البته معرفی متخلفان و بدنمایدبین آنان را تسهیل ناشران معرفی کرده و ایجاد ارتباط 

    بازار کتاب دانشگاهی شود.
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  برگزاري نمایشگاه مجازي کتاب دانشگاهی -4
 هاي تخصصی کتاب دانشگاهی، تقویم ثابتیهاي گذشته تالش کردند تا با برگزاري نمایشگاههاي انجمن در دورههیئت مدیره

در این راستا، شش دوره نمایشگاه تخصصی دانشگاهی در . و جامعه علمی کشور ایجاد کنند ،هادانشگاه ،هانهرا براي خرید کتابخا
  .گردیده استآبان ماه برگزار 

به فراموشی سپرده شد. در شرایط امروز  ،شدهسوابق و تجربیات حاصلدر چند سال گذشته این امر محقق نگشت و  ،متأسفانه
گاه با وجود عزم جدي براي احیاي نمایش لیکن. اي نیستاست، کار ساده دیدهاحیاي چنین نمایشگاهی که چند سال برگزار نگر

 تخصصیطرح برگزاري نمایشگاه ، 1398سال تخصصی کتاب دانشگاهی در هفته کتاب (آبان ماه) یا هفته پژوهش (آذر ماه) 
اه ، راهکارهاي اجرایی آن به کارگروه نمایشگو ضمن تصویب کلیات آنگرفت مورد بررسی قرار در هیئت مدیره ب دانشگاهی کتا

  .استمحول گردیده 
ترین آن برگزاري نمایشگاه که مهم است مورد توجه قرار دادهنیز هاي جایگزین را ها و روشبا این وجود، هیئت مدیره انجمن راه

  انشگاهی است.مجازي کتاب د
ر د و در نهایت به تصویب هیئت مدیره رسید.هاي نمایشگاه و فضاي مجازي مورد بحث در کارگروهمجازي طرح اولیه نمایشگاه 

هاي تخصصی در حوزه طراحی و ساخت پایگاه اینترنتی نمایشگاه و فروشگاه کتاب، شرکت مناسب از بین شرکتمرحله اجرا، 
و ست او خریداري شده هیه ، تنمایشگاهسایت راي و نماد الکترونیکی ب هاست ،دامین ،گردید. سرورانتخاب و قرارداد آن منعقد 

  صالحات نهایی اعالم گردد.ها قرار خواهد گرفت تا انسخه اولیه در دسترس کارگروهزودي هب
با  و این خدماتاست رسانی پست و تحویل بسته کتاب در محل ناشر فراهم شده ، امکان خدماتمجازي نمایشگاهبا برگزاري 

  تخفیف ویژه در هزینه پست ارائه خواهد شد.
المللی ینر بخش دانشگاهی نمایشگاه بکنندگان در نمایشگاه مجازي کتاب دانشگاهی عالوه بر اعضاي انجمن، سایر ناشران که دشرکت

رفته و عالوه گالمللی نیز مورد استفاده قرار تواند در نمایشگاه بیناطالعات این سایت می کتاب تهران شرکت می کنند نیز خواهند بود.
  را فراهم سازد.زمان با تخفیف مورد نظر ناشر ها براي پیدا کردن ناشر در نمایشگاه، امکان فروش همبر راهنمایی مشتري

ترین سوءاستفاده و با کمنیز با توجه به امکانات دقیق بانکداري الکترونیکی بتوان یارانه دولتی در بخش دانشجویی را  امیدواریم
ی سازي و نظارت بر مصرف یارانه کتاب از موضوعاتشفاف رساند. گانکنندتخلف از طریق سایت نمایشگاه مجازي به دست مصرف

ترین مشکل تا حد ممکن بتواند کمو اجراي آن نیازمند تمهیداتی است که  نیز مطرح گردیدالمللی کتاب مایشگاه بینبود که در ن
رسانی اطالعات و روزارکت ناشران و زمان کافی براي بهرا در روند فروش و دریافت وجه ایجاد نماید. این طرح با توجه به مش

  آتی باشد. هايساز اجراي فروش متمرکز در نمایشگاهتواند زمینههاي الزم، میارائه آموزش
  اندازي شرکت تعاونی دانشگاهیان پارساراهپیگیري  -5

 گونه فعالیتیهاي اخیر هیچ. لیکن در سالتأسیس گردید 1385در سال است این شرکت تعاونی که مربوط به اعضاي انجمن بوده 
ز پیگیري زیاد، ضمن اصالح اساسنامه، اعضاي هیئت مدیره تعاونی نی باحتی امور قانونی و ثبتی آن نیز انجام نشده بود. و  نداشت

  و مراحل ثبتی آن انجام و اعالم عمومی گردید.  ندانتخاب گردید
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ذ، ست. واردات و توزیع کاغهاي اقتصادي و انتفاعی با توجه به اهداف انجمن بسیار ضروري اوجود چنین تعاونی براي فعالیت
تواند در شرایط موجود براي شرکت تعاونی اهمیت زینک، مراودات مالی نمایشگاه مجازي و .... از جمله مواردي است که می

قق اهداف تواند براي تحدار است و میهاي تعاونی ناشران ایران (آشنا) نیز سهامت تعاونی در اتحادیه شرکتکاین شر باشد.داشته 
  حادیه مذکور مشارکت داشته باشد.ات
  مرتبط با حوزه نشر هاي تشکلها و با وزارتخانهو همکاري ایجاد ارتباط  -6

ترین وزارتخانه مرتبط با حوزه نشر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است که معاونت امور فرهنگی مسئولیت مدیریت حوزه مهم
کتاب و چاپ و نشر را برعهده دارد. جلسات متعدد و مذاکرات زیادي در خصوص نشر دانشگاهی و مشکالت آن با مقام عالی 

ات و کل مطالعتر توسعه کتاب و کتابخوانی، مدیرکل چاپ و نشر،  مدیرکل دفیرامور فرهنگی وزیر، مشاوران، مدوزارت، معاون 
نر ه چنین پژوهشگاه فرهنگ،عامل مؤسسه خانه کتاب و همهاي فرهنگی، مدیرریزي، مدیرکل و مدیران مؤسسه نمایشگاهبرنامه

  ها وجود داشته است.هاي دوجانبه با آنهمکاريو ارتباطات صورت گرفته و 
و آزاد اسالمی از نور هاي پیامچنین دانشگاهتحقیقات و فناوري و همعلوم،  وزارتو پزشکی،  آموزشوزارت بهداشت، درمان و 

ها صورت گرفته و براي توسعه نشر هاي پژوهشی آنهایی با معاونتهایی هستند که مالقاتها و دانشگاهجمله وزارتخانه
  دانشگاهی مذاکره شده است.

یئت که در ه هایی بوددانشگاهی از سیاست و از جمله نشرهاي حوزه نشر براي پیشبرد اهداف نشر فکري تشکلهم همکاري و
هاي ال تشکلهیئت مدیره و استقبو تصویب اولیه هاي نشر با پیشنهاد مدیره فعلی دنبال شده است. ایجاد شوراي هماهنگی تشکل

  فکري در بین نیروهاي مؤثر حوزه نشر باشد.دلی و همگام براي همتواند نخستین حوزه نشر صورت گرفت و این می

***  

در  ها که مسئوالنهکارگروه یگرام يبوده و هستند، از اعضا رهیمد ئتیه بانیمحترم انجمن که همواره پشت ياز اعضا انیدر پا
تحقق  يانجمن که دلسوزانه برا يراز کادر زحمتکش ادا نیچناند، و همکرده یرا همراه رهیمد ئتیجلسات شرکت کرده و ه

  .گرددیم یو قدردان يگزارساهداف انجمن تالش فراوان دارند، سپا

است. از همکاران عضو  دهیگرد میاعضا تقد یانجمن جهت آگاه يهاکارگروه تیو حوزه فعال فیگزارش، شرح وظا نیا پیوست
 .ندیفرما یدوره همراه نیرا در سال دوم ا رهیمد ئتیها، هگردد با مشارکت و حضور در کارگروهیانجمن دعوت م

 

  

  نیکعباس حسینیسید                                                                                         
  مسئولمدیر                                                                                                                     
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  یناشران کتاب دانشگاه یانجمن فرهنگ هايکارگروه تیحوزه فعالشرح وظایف و پیوست: 
حوزه  و فیاساسنامه، شرح وظا )9(مندرج در ماده  یناشران کتاب دانشگاه یانجمن فرهنگ هايتیفعال شبردیبه اهداف و پ لیمنظور ن به

  :ه استدیرس رهیمد ئتیه بیبه تصو ریانجمن به شرح ز يهاکارگروه تیفعال
  کارگروه آموزش، پژوهش و توسعه -1

ر، مرتبط با نش یعلم يهاو کارگاه ناریسم ش،یهما يو ارائه راهکار، برگزار یشناسبیآس ،یآموزش هايدوره يبرگزار :تیفعال حوزه
نشر  کسوتانشیاز پ لیتجل ،یانتخاب کتاب سال دانشگاه ،یانتخاب ناشر نمونه دانشگاه ،یانجام پژوهش با هدف توسعه نشر دانشگاه

  ... و المللنیکارگروه ب يبا همکار المللینیب ينشر حرفه ا هايکالس يبرگزار ،یاهانتشار خبرنامه نشر دانشگ ،یدانشگاه
  المللنیکارگروه ب -2

ارتباط با  ت،یار یو کپ یحقوق نشر داخل يهاتیکتاب، استفاده از ظرف المللینیب يهاشگاهیو شرکت در نما يزیربرنامه :تیفعال حوزه
 ،مللیالنیدر عرصه ب یاز آثار داخل تیو حما یمعرف ران،یدر ا ینشر دانشگاه تیها از وضعآن تیو ذهن دگاهیو اصالح د یناشران خارج

 گاهشیحضور در نما يبرا یخارج هايانتشار مشترك با ناشران عضو انجمن، دعوت از ناشران و انجمن يابر یمشاوره به ناشران خارج
 يبرا یرجخا يسفر اعضا به کشورها داتیتمه جادیو ا یی، راهنمایمالقات با ناشران داخل يبرا يزیرکتاب تهران و برنامه المللینیب

در  المللینیب یآموزش يهامیدعوت از ت يبا کارگروه آموزش، پژوهش و توسعه برا يهمکار، المللینیب هايبا ناشران و انجمن ییآشنا
  و ... یتخصص هايکالس يحوزه نشر و برگزار

  کتاب شگاهیکارگروه نما -3
 المللینیب شگاهینما يو مشارکت در برگزار یبخش دانشگاه تیریمد ،یکتاب دانشگاه یتخصص شگاهینما يبرگزار :تیفعال حوزه

کتاب  شگاهینما ،یتخصص يهاشگاهینما ،يمجاز يکارگروه فضا يبا همکار ینترنتیا شگاهینما يبرگزار يبرا يزیرکتاب تهران، برنامه
  و ... نمانند افغانستا گرید يدر کشورها یدانشگاه

  یکارگروه حقوق -4
مقابله با  يریگیحوزه نشر، پ هاينامهنییو آ نیاصالح قوان شنهادیو پ یو اعضا، بررس رهیمد ئتیبه ه یحقوق مشاوره :تیفعال حوزه

  اعضا و ... نیو حل اختالف ب يداور ،قانونیریغ يرهایتکث
  مهیو ب اتیکارگروه رفاه، مال -5

با  هیها، رزرو و تهآن يهاانجمن و کارمندان و خانواده ياعضا يبرا یاحتیو س یحیتفر يسفرها داتیتمه جادیو ا ییراهنما :تیفعال حوزه
و  ياداقتص هايپروژه ياجرا تیریو مد يزریها، برنامهآن يهااعضا و کارمندان و خانواده يو ... برا نمایاستخر، ورزشگاه، س طیبل فیتخف

تاب در ک هايشرکت پخش و فروشگاه جادیا ،یالقییو  یحیو ساخت شهرك در مناطق تفر نیزم دیمانند خر اعضا یجمع گذاريهیسرما
 یوالبزرگ ح هايانبار و سوله هیبه اعضا، ته یرسانخدمات يمشترك برا یچاپخانه، صحاف ،یتوگرافیل اندازيراه ها،تهران و شهرستان

ا، اعض يکاغذ و مقوا برا عیواردات و توز يبرا يزیراعضا، برنامه ازیمورد ن ين کاغذ و مقوایتأم يمناسب برا يراهکارها یتهران، بررس
 ير برانش هايو تشکل یکمتر، مذاکره با مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ياز بها يبرخوردار يسفارشات کاغذ و مقوا برا عیتجم
 نیتأم مهی، باتیت مالکاغذ اعضا، ارائه خدما نیتأم يکاغذ در کشور برا لو مذاکره با کارخانجات فعا دیبازد ،يارز هیسهم صیتخص

  ..ساخت مدرسه، کتابخانه و . لیالمنفعه از قبو عام رخواهانهیخ هايتیفعال تیریو مد يزریبه اعضا، برنامه یلیتکم مهیو ب یاجتماع
  يمجاز يکارگروه فضا -6

 تیریمد ،یکتاب دانشگاه ینترنتیا شگاهیمخصوص نما تیسا تیریو مد یانجمن، طراح یرسم تیسا تیریو مد یطراح :تیفعال حوزه
 هايکالس يبرگزار يبا کارگروه آموزش، پژوهش و توسعه برا يمختلف، همکار هايانجمن در نرم افزار یکانال و صفحه رسم

 يبرگزار يکتاب برا شگاهیبا کارگروه نما يهمکار ن،الیآن ورتصهو ب يمجاز يدر فضا یو صنف یعلم يهاشیو هما یآموزش
  و ... يمجاز شگاهینما


