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مدیرکل دفــتــر مطالعات و برنامهریزی
فرهنگی و کتاب خوانی گفت :فیلمی از
فعالیتهای جام باشگاههای کتاب خوانی
تهیه و برای یونیسف و یونسکو ارسال شده
اســت و نمایندگان ایــن دو ســازمــان ،از ما
خواستهاند برنامههایمان را برایشان توضیح
دهیم .به گــزارش ایبنا ،ابراهیم حیدری
درباره چهارمین دوره جام باشگاههای کتاب
خوانی کودک و نوجوان و امکان امانت دادن
کتابهای مد نظر به کودکان توضیح داد:
معمو ًال در کتابخانههای نهاد کتابخانههای
عــمــومــی ،کــتــابهــای مــد نظر بـــرای جام
باشگاههای کتاب خوانی کودک و نوجوان
موجود است که به عالقهمندان امانت داده
میشود .وی افزود :روش پیشنهادی دیگر
ایــن اســت که کودکان با هم جمع شوند و
کتابی را بخرند .این روش ،نوعی آموزش
مــشــارکــت و تــعــاونــی هــم هست تــا بــه این
بهانه ،کودکان پولهایشان را جمع کنند،
به کتاب فروشیها بروند ،با فضای کتاب
فروشی و فضای کتابخانه آشنا شوند و کتاب
بخرند .حیدری دربــاره نحوه شکلگیری
جام باشگاهها توضیح داد :شروع نخستین
دوره جام باشگاههای کتاب خوانی ،از سال
 1395و با حضور  15شهر و دومین دوره
با حضور  100شهر بود که در آن دوره ،شش
هزار باشگاه تشکیل شد .سومین دوره نیز،
با حضور  1746شهر و  15هــزار باشگاه و
بیش از  200هزار عضو برگزار شد .هدف
جامباشگاهها،توسعهفرهنگیوترویجکتاب
خوانی است .او ادامه داد :جام باشگاههای
کتابخوانی،رقابتیبینکودکانونوجوانان
زیــر  18ســال اســت که در آن ،کــودکــان در
گــروههــای  12نفره کتاب خــوانــی ،جمع
میشوند و باشگاه کتاب خوانی را زیر نظر
تسهیلگرتشکیلمیدهند.

به تازگی ،مجله معروف فوربز با انتشار گزارشی
اعالم کرد که در ایاالت متحده ،مردم هنوز کتاب
های چاپی را بر فرمت های دیگر کتاب ترجیح
میدهند.اینخبر،آنهمدرزمانیکهزمزمهپایان
کار کتاب های چاپی ،طی چند دهه آینده ،از هر
طرف به گوش می رسد ،نشانه آن است که باید به
بقایانتشاراینفرمتسنتیواصیلکتابامیدوار
بود .در متن این گزارش ،که بر اساس نظرسنجی
توئیتری یک پایگاه تخصصی تهیه شــده ،آمده
است«:طبقآمارهایارائهشدهتوسطاینموسسه،
65درصدمخاطبانکتابها،انواعچاپیراترجیح
میدهند؛ولیدرمقابل،تنها 29درصدکتابهای
الکترونیک و 18درصـــد کتابهای صوتی را
انتخاب کردهاند .در طول 18سال گذشته ،مردم
نشان داده اند که کتاب چاپی ،محبوبتر از بقیه
انــواع کتاب بوده اســت ».گــزارش های مشابهی
که در این باره ،دست کم طی دو سال گذشته ،از
طریق سایت های تخصصی و خبری در آمریکا
و اروپــا منتشر شده اســت ،بر این نظر صحه می
گــذارد و نشان می دهــد که کتاب هــای چاپی،
همچنانازاقبالعمومیدرسراسردنیابرخوردار
است ،هر چند که فناوری های نوین و گسترش
استفاده از آن ها ،آسیبی جدی به رونق این قبیل
کتاب ها وارد کرده است .تیم پارکس ،رمان نویس
معروف انگلیسی نیز ،در گفت و گو با نیویورکر ،از
جذابیتی که کاغذ و قلم برای نویسندگانی مانند
اودارد،سخنگفتهاست؛اظهارنظریکهازرغبت
او و احتماال تعداد معتنابهی از نویسندگان هم ،به
کتابهایچاپیحکایتدارد.
▪کتابچاپی؛انتخاباولدرهمهدنیا

هرچند در سراسر دنیا و از جمله در کشور ما،
رویکرد مسئوالن حــوزه فرهنگ ،با دالیلی که
باید بسیاری از آن ها را منطقی بدانیم ،به سمت
تقویت کتابهای الکترونیک و صوتی است؛ اما
گزارشهایی که طی دو سال گذشته منتشر شده
است ،نشان میدهد که هنوز هم اقبال عمومی
به سمت کتابهای چاپی است و همین موضوع،
برای ناشران ،جاذبههای مالی و چشمانداز مادی
وسوسهکنندهای را ایجاد کــرده اســت .حدود
یک سال قبل بود که مجله معتبر «ساینس» ،طی

گزارشی ،رسم ًا اعالم کرد که با وجود پیشبینی
تمهیدات مختلف در سازمان دهی فرهنگی و
آموزشی آمریکا ،دانشآموزان و دانشجویان این
کشور،همچنانعالقهمندبهاستفادهازکتابهای
چاپی هستند .در ایــن گــزارش که خبرگزاری
ایسنا در ایــران منتشر کرد ،تصریح شده بود که
دانــش آمــوزان و دانشجویان ،باوجود استفاده
عمومی از ابزارهای نوین دیجیتالی و مجهز بودن
به انواع وسایل مدرن برای مطالعه یا استفاده از
فرمتهایغیرچاپیکتابها،همچنانبهمطالعه
کتابهایچاپیرغبتدارند.گزارشهاییکهدر
چند سال اخیر ،پایگاههای معتبر اروپایی مانند
مؤسسه تحقیقاتی نیلسن()Nielsenمنتشر
کردهاندنیز،نشانمیدهدکهبرخالفباوربرخی
از کارشناسان و موجی که در فضای مجازی به
راه افتاده است ،کتابهای چاپی نه تنها موقعیت
گذشته خود را از دست نداده ،بلکه با رشد فروش
درنمایشگاههایمعتبریمانندفرانکفورتروبهرو
بودهاست .گزارشهای ویژه مشابهی هم درباره
برخی از کشورها در دست است؛ به تازگی پایگاه
اینترنتیاکتوالیته(اتحادیهناشرانوکتابفروشان
آلمان) ،در گزارشی اعــام کرد که آمــار فروش
کتابهای الکترونیکی در این کشور ،روندی رو
به کاهش داشته در حالی که نرخ کتاب خوانی در
این کشور دچار نقصان نشده است؛ این گزارش
نشان میدهد که عالقهمندان کتاب در آلمان
نیز ،رویکرد مؤثرتری نسبت به کتابهای چاپی
در پیش گرفتهاند .رونق نسبی بازار کتابهای
چاپیباعثشدکهحتیشرکتهایفروشکتاب
بزرگیمانندآمازون،موضوعاحیایفروشگاههای

فیزیکی کتاب را در دستور کار خود قرار دهند؛
خبریکهسایت«بیزینساینسایدر»،هفتهگذشته
منتشرکردوموردتوجهعالقهمندانکتابنیزقرار
گرفت .موضوع اقبال به آثار چاپی ،حتی در میان
نویسندگان بنام اروپایی هم طرفداران بسیاری
دارد .تیم پارکس ،رمان نویس معروف انگلیسی،
درگفتوگویاخیرخودبانیویورکر،ازلذتمطالعه
بیشتر کتابهای چاپی سخن گفت و تصریح کرد
که نمیتواند کار با قلم و کاغذ را کنار بگذارد و به
ابزارهاینوینتکیهکند.
▪اشارهبهچندمعضل

به تازگی ،مجله معتبر فوربز ،طی گزارشی که
خبرگزاری ایبنا ،فرازهایی از آن را منتشر کرد،
به این موضوع اذعــان کــرده است که در جامعه
اهل مطالعه آمریکا ،هنوز هم تعداد خوانندگان
کــتــابهــای چــاپــی بــه فــرمـتهــای دیــگــر کتاب
میچربد .فــروردیــن مــاه امسال بــود که پایگاه
اینترنتی «بیگ تینگ» ،نتایج پژوهشی در اروپا را
منتشر کرد که بر اساس آن ،خواندن کتابهای
چاپی توسط مــادران بــرای کودکان ،باعث باال
رفتن سطح درک محتوای کتاب برای خردساالن
می شد .در کشور ما هم ،رویکرد دستگاههای
متولیفرهنگ،بهسمتبهکارگیریهرچهبیشتر
فرمتهای جدید کتاب است .البته این رویکرد،
همان طور که اشاره شد ،اشتباه نیست و به دالیل
مختلف ،از جمله کمبود و گرانی کاغذ ،گاه حتی
ضروری هم به نظر میرسد .با این حال ،گرایش
عمومی عالقهمندان به مطالعه در کشور ما نیز،
همچنان به سوی کتابهای چاپی است؛ دلیلی

که میتوان بــرای اثبات این مسئله اقامه کرد،
رونق نمایشگاههای کتاب چاپی و تالش مداوم
قاچاقچیان کتاب برای سوداگری در این عرصه
است؛اقداماتیکهالبته،کموبیش،گزارشهایی
دربارهمقابلهباآنهادررسانههایمختلف،منتشر
شده و میشود .با این حال ،ما در ایران ،با معضلی
بهنامافتجدیشمارگانکتابهایچاپیروبهرو
هستیم؛ مشکلی که بیشتر معلول گرانی کتاب،
به دالیــل مختلف است تا نبود رغبت عمومی به
کتابهای چاپی و کوچ عالقهمندان به کتاب ،از
خرید این نوع کتابها به فرمتهای جدید میراث
مکتوب .مشکالت مربوط به فروش نسخههای
چاپیدرایران،بهدلیلباالرفتنقیمتکتاب،کار
را به جایی رسانده است که برخی از نویسندگان
و ناشران از الگوی «یک کتاب ،یک فروش» برای
عرضهآثارشاناستفادهمیکنند؛الگوییکهرسول
جعفریان ،مورخ و نویسنده نامآشنای معاصر در
گفتوگو با خبرگزاری جامجم ،در بهمنماه سال
،1397ازآندفاعکردواینروشراراهکاریبرای
جلوگیری از آسیبهای احتمالی ناشی از گرانی
کتاب،برایناشرونویسندهدانست.
▪دالیلیکتوجه

درباره اینکه چرا کتابهای چاپی با وجود همه
مشکالت و دســت و پــا زدن در فضای رقابتی
موجود ،همچنان در کانون توجه اهل مطالعه قرار
دارد ،میتوان دالیــل متعددی را اقامه کرد که
البته در نقاط مختلف دنیا ،رنگ و شکل متفاوتی
پیدا میکند .گــزارش مجله فوربز که پیشتر به
آن اشاره شد ،به تحقیقاتی اشاره دارد که نشان
میدهددانشآموزانودانشجویان،بامطالعهمتن
کتابهایچاپی،بهترمیتوانندمطالبآنرادرک
کنند.طبقاینپژوهشها،افرادیکهنسخههای
چاپی یک کتاب را مطالعه کرده بودند ،نسبت به
کسانی که از دیگر فرمتها استفاده میکردند،
درک باالتری از محتوای کتاب داشتند .در واقع
برقراریارتباطباکتابچاپی،بسیاربهترومؤثرتر
از برقراری ارتباط با دیگر فرمتهای کتاب بوده
اســت .در کشور مــا ،افــزون بر مشکلی که به آن
اشاره کردیم ،معضل دیگری هم وجود دارد و آن،
دسترسینداشتنتعدادمعتنابهیازعالقهمندان
مطالعه کتاب ،به تجهیزات الزم برای استفاده از
دیگرفرمتهایمیراثمکتوباست.اینمعضلبه
ویژهدرنقاطمحرومکشور،بیشتربهچشممیآید.
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مشاورهحقوقی
پرســش های خــود را در تمــام
زمینه های حقوقی ،از طریق پیامک
به شماره  2000999ارسال کنید.
لطفــ ًا در ابتــدای متن پیامــک حتما

کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :مالیات بر ارث چگونه محاسبه
و سهم هر کدام از وراث برای پرداخت
مالیات چگونه حساب میشود؟
پاسخ :مالیات بــر ارث بــر اســاس «قانون
مالیاتهای مستقیم» و با توجه به نوع اموال
باقی مانده و نسبت وارث با متوفی محاسبه
میشود .پس از فوت شخص ،ابتدا هزینه
کفن و دفــن و بــرگــزاری مراسم ترحیم ،در
حد متعارف ،از اموال باقی مانده از متوفی
برداشت میشود؛ سپس بدهیهایی که بر
عهده متوفی بوده است ،از اموال او پرداخت
میشود .باقی مانده امــوال بین وارثــان ،به
نسبت سهماالرث ،تقسیم خواهد شد .ماده
 ۱۷قانون مالیات های مستقیم (اصالحی
 )94/4/31بیان میکند کــه «امـــوال و
داراییهایی كه در نتیجه فوت شخص ،اعم
از فوت واقعی یا فرضی انتقال مییابد ،به
شرح زیر مشمول مالیات است -1 :نسبت
به سپردههای بانكی ،اوراق مشاركت و سایر
اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند
( )۲این مــاده و سودهای متعلق به آن ها و
همچنین سود سهام و سهم الشركه تا تاریخ
ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل
به آن ها به نرخ سه درصد -2.نسبت به سهام
و سهم الشركه و حق تقدم آن ها یك و نیم
( )1.5برابر نرخهای مذكور در تبصره ()۱
ماده ( )۱۴۳و ماده ( ۱۴۳مكرر) این قانون
طبقمقرراتمزبوردرتاریخثبتانتقالبهنام
وراث - 3.نسبت به حقاالمتیاز و سایر اموال
و حقوق مالی كه در بندهای مذكور به آنها
تصریح نشده است ،به نرخ ده درصد ارزش
روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث.
 -4نسبت به انــواع وسایل نقلیه موتوری،
زمینی،دریاییوهواییبهنرخدودرصدبهای
اعالمیتوسطسازمانامورمالیاتیكشوردر
تاریخ ثبت انتقال به نام وراث -5 .نسبت به
امالك و حق واگذاری محل یك و نیم ()۱/۵
برابرنرخهایمذكوردرماده ۵۹اینقانون.

