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ایرنا :ســایه ســنگین ویروس کرونا که اکنون وارد ماه پنجم
دوران شیوع آن هستیم باعث شــده که فعاالن گردشگری دیار
تاریخی فارس روزهای بســیار ســخت و متفاوتی به دلیل رکود،
تعطیلی و همچنین بیم از ورشکســتگی و دغدغه تامین هزینهها
داشته باشند.
فعاالن عرصه گردشــگری استان فارس در یکسال گذشته با
انواع و اقســام مشکالت از ســیل گرفته تا سهمیه بندی بنزین و
نوســانات اقتصادی و تحریم روبه رو بودهاند و اکنون نیز حدود ۵
ماه است که در حال نبرد با ویروسی نامرئی هستند.
اســتان پهنــاور فــارس بــا دارا بــودن  ۱۱اثــر
ثبــت جهانی و حــدود  ۳هزار اثــر ثبت ملی بیشــترین میراث
باستانی،تاریخی و فرهنگی کشــور را در خود جای داده و قطب
گردشــگری ایران به شمار می   رود و از همین رو به گفته فعاالن
این بخش بیشترین تاثیر منفی از شیوع کرونا را نیز داشته است.
اغلب کارکنان تاسیســات گردشگری استان فارس از خدمت
مرخص شده اند و در صف استفاده از بیمه بیکاری قرار دارند.
بســیاری از هتل  ها و مراکز اقامتی این استان نیز همچنان در
پی شیوع ویروس کرونا در تعطیلی به سر می   برند.
شــیوع کرونــا در اســفندماه گذشــته  ۸۰درصــد
رزرو هتلها و مراکز اقامتی فارس برای نوروز  ۹۹را کنسل کرد و
از آن زمان تاکنون ضریب اشغال تختهای واحدهای اقامتی این
استان بین  ۵تا  ۱۰درصد است.
شیوع ویروس کرونا رعشه بر تن گردشگری فارس انداخته و
به گفته فعاالن این بخش اگر چارهای برای این موضوع اندیشیده
نشود مشکالت بزرگی برای این صنعت که متخصصین بسیاری
آن را نسخه رهایی بخش اقتصاد می دانند رخ خواهد داد.
داستان یک ویروس و بالیی که بر سر گردشگری
فارس آورد
رئیس جامعه هتلداران اســتان فارس در گفت و گو با خبرنگار
ایرنــا اعالم کرد :وضعیت هتلهــا و مراکز اقامتی فعال در حوزه
گردشــگری این استان از زمان شیوع ویروس کرونا بسیار نگران
کننده است که این مساله تاکنون نیز تداوم دارد.
حســن ســیادتان افزود :با توجه به اعالم وضعیت حاد برای
فارس در رابطه با شــیوع ویروس کرونا احتماال در روزهای آینده
مشــکالت مراکز اقامتی و گردشــگری این اســتان وخیم تر نیز
خواهد شد.
بی رغبتــی هتلهای فــارس برای اســتفاده از
تسهیالت کرونایی
وی با بیان اینکــه در حال حاضر حدود  ۸هزار تخت در هتل
و هتل آپارتمانهای این اســتان فعال است،گفت :قریب به اتفاق
هتل های این استان از تسهیالت کرونا استفاده نکردند چون این
وام ها بگونه ای است که بیشتر به زیان مراکز اقامتی و گردشگری
تمام می   شود.
رئیس جامعه هتلداران استان فارس سود این تسهیالت را باال
عنوان کرد و اظهار داشــت :مدیران هتل  ها و هتل آپارتمان  های
فارس باید از این تسهیالت برای پرداخت حقوق پرسنل و مخارج
مجموعه اســتفاده و بعد از اخذ این وام ماهانه با  ۱۲درصد ســود
آن را بازپرداخت کنند.
سیادتان ادامه داد :تسهیالتی که برای حمایت مشاغل آسیب
دیده و هتل  ها در پی شــیوع ویروس کرونا در نظر گرفته شده به
واقع تسهیالت نیســت زیرا این اعتبار باید ظرف یکسال با سود
 ۱۲درصد بازپرداخت شــود و به همین دلیل عمال این تسهیالت
گره ای از فعالیت حوزه گردشــگری و هتلداری در شرایط کنونی
باز نمی   کند.
او اضافه کرد :هیچ دوره و تنفسی برای بازپرداخت اقساط این
تسهیالت تعیین نشده و کسانی که متقاضی استفاده از آن باشند
باید در هر صورت اقســاط آن را طی حداکثر یکسال بطور کامل
تسویه کنند در صورتی که احتماال ویروس کرونا حداقل میهمان
یکی دوسال آینده ماست.
شاکیان جدید تاسیسات گردشگری
رییس جامعه هتلداران فارس در پاسخ به سوالی در مورد اینکه
در پی شــیوع کرونا هیچ یک از کارکنان و کارگران شــاغل در
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صنایع دستی استان فارس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به انجام
حمایتهای الزم برای برون رفت مشاغل مرتبط با حوزه گردشگری
در پی شیوع کرونا اشاره کرد و گفت :در پی مصوبات ستاد ملی کرونا
و تاکید دولت بر حمایت از مشاغل آسیب دیده بخش گردشگری
به  دلیل انتشار ویروس کرونا اقداماتی در این  باره در فارس انجام
شده است.
موید محســن نژاد افزود :موضوع بــه تعویق انداختن قبوض
انرژی مانند آب ،برق و گاز تاسیسات گردشگری این استان انجام
شده به نحوی که هزینه مصرفی این مجموعه  ها برای اسفند ۹۸
و فروردین و اردیبهشت  ۹۹در طول سال جاری و بعد از این سه
ماه پرداخت شود.
او بــر همراهی شــرکت  های تامین انرژی بــا فعالیت حوزه
گردشگری تاکید کرد و در ادامه گفت :تسهیالتی نیز برای فعالیت
حوزه گردشگری در نظر گرفته شده بگونه  ای که به ازای هر فرد
کارگر شاغل در این حوزه که دارای کد کارگاهی تامین اجتماعی
باشند مبلغ  ۱۲میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی ،گردشــگری و
صنایع دســتی استان فارس اضافه کرد :در پی شیوع کرونا قریب
به اتفاق تاسیســات گردشــگری فارس تعطیل است و به همین
دلیل مقرر شــد که کارکنان این حــوزه از دریافت بیمه بیکاری
بهره مند شوند که این موضوع تحقق یافته است.
وی ادامه داد :اقساط تسهیالتی که به فعاالن گردشگری اعطا
شده از پایان سه ماه اول شیوع ویروس کرونا دریافت خواهد شد.

او با بیان اینکه مردم رغبتی به ســفر کردن به دلیل شــیوع
کرونا ندارند ،گفت :واحدهای اقامتی و گردشگری که از تسهیالت
حمایتی در پی کرونا اســتفاده کرده اند هنوز وضعیتی مشابه چند
ماه گذشــته دارند و توان بازپرداخت اقساط تسهیالت دریافتی را
ندارند که بهتر است چاره ای برای آن اندیشیده شود.
بیمه بیکاری ناقص
وی عنوان کرد :مقرر شــده بود که بیمه بیکاری به شاغالن
بخش گردشگری آســیب  دیده از کرونا پرداخت شود که در حال
حاضــر به صورت تمام و کمال به همه فعاالن این حوزه پرداخت
نشده و عمال پشتیبانی کاملی از این بخش نشده است.
معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی ،گردشــگری و
صنایع دستی استان فارس اظهار داشت :در حال حاضر حدود ۷۰۰
مورد تاسیسات و موسسات گردشگری در فارس فعال هستند که
این مجموعه  ها به شرط اینکه کدکارگاهی بیمه تامین اجتماعی را
دارا باشند مشمول دریافت تسهیالت و حمایت  ها هستند.
مشاغل موقت گردشگری فارس بیشتر در معرض
آسیب قرار دارند
وی ادامــه داد :مشــاغل موقتــی نیز در کنــار بخش  های
رســمی   فعال در حوزه گردشــگری این اســتان وجود دارد مانند
افرادی که مواد اولیه واحدهای گردشــگری و بوم گردی را مانند
نان ،مواد غذایی و  ...تهیه و یا کارهای جانبی می   کردند که شامل
بیمه هم نیســتند و اکنون این قشــر در معرض آسیب بیشتری
قرار دارند.

معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل میراثفرهنگی  ،گردشگری و صنایعدستی استان
فارس از ایجاد نمایندگی میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی در شهرستان سرچهان خبر داد.
ث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان فارس ،احسان
به گزارش روابطعمومی   اداره کل میرا 
ســلطانی اظهار داشت« :با تاســیس شهرستان سرچهان در اســتان فارس نمایندگی میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدستی در این شهرستان که دارای جاذبههای تاریخی ،گردشگری و صنایعدستی
است ،استقرار یافت و فرهنگ زارع به عنوان مسئول این نمایندگی منصوب شد».
او افزود « :شهرســتان ســرچهان که به تازگی از بخش به شهرســتان ارتقا یافته است در فاصله
 200کیلومتری از شیراز قرار دارد».
سلطانی بیان کرد« :این شهرستان دارای آثار تاریخی متعددی همچون خرفخانههای چرکه گارزه،
تل بزرگ میاق ،محوطه کره ،تپه جمالآباد ســرچهان و دیگر آثار تاریخی است ،همچنین جاذبه  های
گردشگری و صنایع دستی غنی از ظرفیت  های مهم این شهرستان به شمار می   رود».

امام علی (ع)

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

هتل  های این استان شــامل تعدیل نیرو شده اند یا خیر گفت :از
ابتدای شیوع کرونا تاکنون تعدیل نیرویی در هتل  های این استان
صــورت نگرفته اما تعداد زیادی از پرســنل و کارکنان هتل  های
فارس از مدیران و مالکین به اداره کار شکایت کرده  اند و خواهان
بهره مندی از بیمه بیکاری یک تا  ۲ساله هستند.
وی اظهار داشــت :تعداد زیادی از هتل  های این استان که از
روزهای نخست شــیوع کرونا تعطیل شده اند هنوز نیز بازگشایی
نشــده اند و پرســنل نیز به دلیل عدم دریافت حقوق شکایت به
دستگاه  های مربوط برده اند.
وی بیان کرد :بســیاری از تاسیســات مربوط به گردشگری
از شــیوع کرونا به   شــدت متضرر شــده اند که باید از این فعالین
اقتصادی به گونه ای حمایت شود در صورتی که تاکنون روند به
این شکل نبوده است.
قبوض به تعویق افتاده
معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی ،گردشــگری و

استقرار نمایندگی میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
در شهرستان سرچهان فارس

شب بيداری به یاد خدا ،غنيمت اولياست و خویِ پرهيزگاران.

38

آسیب شناسی حمایتها از گردشگری کرونا زده
محســن نژاد در پاســخ بــه ســوالی پیرامون اینکــه اغلب
فعاالن حوزه گردشــگری به دلیل بازپرداخت یکســاله و ســود
 ۱۲درصدی تسهیالت اختصاص داده شده برای جبران بخشی از
آسیب  های ناشی از شیوع کرونا راغب به دریافت این وام نیستند،
گفت :فعاالن بخش گردشــگری اســتان فارس در بعضی موارد
راغب به اســتفاده از این تسهیالت نیســتند ولی از طرف دیگر
آســیب  هایی نیز در این خصوص وجود دارد بگونهای که اگر یک
واحد بوم   گردی از این تســهیالت اســتفاده کرده باشد اکنون از
خردادماه  ۹۹ناچار به بازپرداخت اقســاط آن است در صورتی که
هنوز وضعیت گردشگری ســامانی پیدا نکرده و کرونا و تاثیرات
آن پابرجاست.
وی اظهار داشت :در حال حاضر هتل  ها و اقامتگاه  های استان
فارس مشــتری ندارند و با ظرفیت کمتــر از  ۱۰درصد در حال
فعالیتاند.

مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد از تعویض پوشش  های حفاظتی درگاه  های کاخ بارعام و نقش
برجسته انسان بالدار در مجموعه میراث جهانی پاسارگاد خبر داد.
به گزارش روابطعمومی   اداره کل میراثفرهنگی،گردشــگری و صنایعدســتی فارس ،افشــین
ابراهیمی   مدیر پایگاه میراثجهانی پاسارگاد دیروز اظهار داشت« :با گذشت چهار سال از مسقف سازی
درگاه  های شش گانه کاخ بارعام و نقش برجسته انسان بالدار در مجموعه میراث جهانی پاسارگاد با
استفاده از نوع خاصی از برزنت ،این پوشش  ها به مرور زمان عمال عملکرد حفاظتی خود را از دست
داده ،با به نمایش گذاشــتن چهره نامناســبی از اثر ،آشفتگی زیادی در محل به وجود آورده بودند».
او افزود« :به همین منظور در راســتای ســاماندهی و مناســب ســازی عناصر مبلمانی مجموعه،
نســبت به برچیدن ایــن پوشــش  ها و جایگزین کردن آنها بــا ورق  های پلی کربنات اقدام شــد
و همزمــان با ایــن جابجایی ،تغییراتی نیز در ابعاد و ارتفاع پوشــش  ها صــورت گرفت تا کمترین
خدشــه به چهــره معماری و ســیمای تاریخــی اثر وارد شــود ،مقاومــت در برابر عبــور امواج
یو وی و تامین شرایط بهینه محیطی (نور ،دما ،سایه) از ویژگی  های بارز این نمونه از پوششهاست».
ابراهیمی   اضافه کرد« :در مورد نقش برجسته انسانبالدار البته مقرر است در آینده ای نزدیک و با
همکاری گروه ایتالیایی ،پوشش حفاظتی پلی کربناتی به پنل  های خورشیدی تجهیز و از برق تولیدی
برای نورپردازی اثر و کاخ دروازه استفاده شود».
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محسن نژاد در ادامه عنوان کرد :راهنمایان گردشگری استان
فارس نیز از جمله مشــاغلی اســت که به   صــورت دائم و تحت
پوشــش بیمه تامین اجتماعی نیســتند و اکنون این قشر نیز که
تعدادشــان در فارس هزار و  ۷۰۰نفر است با مشکالت زیادی به
دلیل تعطیلی صنعت گردشگری مواجهاند.
وی اضافــه کرد :حــدود  ۵۰۰نفر از راهنمایان گردشــگری
اســتان فارس به  صورت مستمر در این کار فعالیت دارند و اکنون
به   صورت جدی با مشــکالت معیشتی و اقتصادی ناشی از کرونا
دست و پنجه نرم می   کنند.
محســن نژاد بیان کرد :وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری
و صنایع دســتی اخیرا پیشــنهادهایی برای حمایت از راهنمایان
گردشــگری ارایه کرده کــه این گروه هم بتوانند از بســته  های
حمایتی بهره مند شوند.
گردشگری،متضررترین از شیوع کرونا
او گردشگری را یکی از متضررترین بخش  های کشور و استان
فارس در پی شیوع کرونا دانست و گفت :ضربه مهلکی بر صنعت
گردشگری جهان ،ایران و فارس وارد شد.
وی گردشــگری را صنعتی خدماتی دانست و افزود :در شرایط
کنونی گردشــگران به دلیل ترس از کرونا و همچنین مشکالت
اقتصادی راغب به ســفر کردن نیســتند و ســفر در سبد اصلی
خانوارها قرار ندارد.
خانه  های مبله را انتخاب نکنید
محســن نژاد تاکید کرد :عده ای از مردم بنا بر ضرورت ناچار
به ســفر کردن هستند و اگر این افراد در مکان  های اقامتی بدون
مجوز مانند خانه  های مبله که از هیچ نهادی مجوز ندارند اسکان
پیدا کنند قطعا جامعه ما آســیب بیشــتری از شیوع کرونا خواهد
دید و مهم اســت که مردم به این نکته توجه کنند که در صورت
ضرورت بر ســفر کردن حتما از اماکن رسمی   دارای مجوز اقامت
استفاده کنند که ملزم به رعایت نکات بهداشتی اند.
وی گفت :فعال کرونــا همراه جامعه ما خواهد بود و باید همه
مــردم یاد بگیرند که چگونه با آن زندگی کنند و در این شــرایط
از تجهیزات بهداشــتی و ماسک حتما اســتفاده و فاصله گذاری
را رعایــت کنند تا نیــاز به اعمال تعطیلی و اختــال در فعالیت
اقتصادی مردم هم نباشیم.
خسارت تحمیلی یک ویروس به گردشگری فارس
مدیرکل میراث فرهنگی،گردشــگری و صنایع دستی استان
فارس گفت :در پی شیوع بیماری کرونا در فارس تاکنون حدود ۶
هزار میلیارد ریال خســارت به زیر ساختهای حوزه گردشگری و
صنایع دستی این استان وارد شده است.
مصیــب امیری در گفت و گو با ایرنا افزود :خســارت  ۶هزار
میلیــارد ریالی در پی شــیوع بیماری کرونا به تمــام واحدهای
مرتبط با گردشگری این استان از جمله تاسیسات اقامتی،هتلها،
هتل آپارتمانها ،میهمانپذیرها ،خانههای مســافر ،اقامتگاههای
بوم گردی و ســنتی ،دفاتر خدمات مسافرتی ،کارگاههای انفرادی
و جمعی تولید صنایع دســتی ،اتحادیههای تعاونی صنایع دستی
وارد شده است.
امیــری ادامه داد :حدود  ۲۰۰هزار هنرمند صنایع دســتی در
سطح استان فارس فعالیت می   کنند که براساس برآوردهای انجام
شده به دلیل شیوع بیماری کرونا حدود  ۷۰۰میلیارد ریال خسارت
به حوزه تولید صنایع دستی فارس وارد شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی،گردشــگری و صنایع دستی استان
فارس ،اظهار داشــت :براســاس برآوردهای انجام شده به دلیل
گســترش ویروس کرونا حــدود یک هــزار و  ۲۰۰میلیارد ریال
خسارت به هتلها و همچنین حدود یک هزار و  ۴۰۰میلیارد ریال
زیان به دفاتر گردشــگری و مسافرتی این استان وارد آمده است،
همچنین به بخش  های دیگر مرتبط با گردشــگری نیز خسارت
وارد شده است.
او بــا بیــان اینکه برآورد اولیه خســارت وارد شــده به تمام
واحدهای فعال مرتبط با گردشــگری و صنایع دســتی فارس در
شــرایط کنونی انجام شده،گفت :ضرر و زیان تمام مراکز از جمله
آموزشگاههای مرتبط با این حوزه و مجموعههای گردشگری این
استان نیز محاسبه شده است.

مدیرکل ارشاد فارس:

هزار عنوان کتاب طی یک سال در فارس
منتشر شد

ایرنا :مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی   فارس اعالم کرد :در
یک سال گذشــته بیش از هزار عنوان کتاب با متوسط تیراژ هزار
نسخه در فارس منتشر شده است.
صابر ســهرابی شــنبه در گفت و گو با ایرنا ضمن گرامیداشت
۱۴تیرمــاه ،روز قلــم این مناســبت را زمینه ای مناســب برای
ارج  گذاری اندیشورزان دانست و گفت :هماکنون در استان فارس
 ۱۰۰کانون ادبی و بیش از  ۵۰مؤسســه فرهنگی و پژوهشــی در
حــوزه پژوهشهای ادبی فعالاند و جوانانــی عالقه مند ،بیهیچ
چشمداشتی ،روشنگرانه و آزادانه در این فضا مشغول هستند.
وی افزود :بیش از  ۱۵۰مرکز نشر در حوزه چاپ ،نشر و پخش
نوشتارها در اســتان فارس خدمات ارائه میکنند؛ همچنین بیش
از  ۳۰۰رســانه برخط و چاپــی در زمینههای گوناگــون به تولید
محتوا میپردازند.
دبیر شــورای فرهنگ عمومی   فارس گفت ۱۰ :انتشــارات در
استان فارس به صورت ویژه در زمینه دفاع مقدس فعالیت دارند که
در سه ماه نخست امسال بیش از  ۳۰عنوان کتاب منتشر کردهاند.
سهرابی ادامه داد :کتابهای دفاع مقدس با مضامینی همچون
خاطرات ،داستان و رمان ،شعر و پژوهشهای تحلیلی از رزمندگان
استان فارس نوشته شده است.
دبیر شــورای فضای مجازی اســتان فارس بیان کرد :فضای
مجازی در سالهای اخیر ،زمینهای برای حضور فعالتر نویسندگان
فراهم آورده است که به تولید و انتشار محتوای فرهنگی انجامیده
است و نویسندگان و فعاالن حوزه قلم فارس با بهرهگیری مناسب
از آن توانستهاند با بیش از میلیونها بیننده ،تأثیرگذار باشند.

فعالیت گروههای دوبالژ غیرقانونی
در شیراز متوقف شود

ایســنا :جمعی از گویندگان و صداپیشــگان استان فارس طی
نامهای از دادستان عمومی   و انقالب مرکز استان ،درخواست کردند
تا فعالیت گروههای دوبالژ غیرقانونی در شیراز متوقف شود.
گروهی از گویندگان و صداپیشــگان اســتان فارس در نامهای
به دادســتان عمومی   و انقالب مرکز اســتان ،با اشاره به اینکه از
تعطیل شــدن گروههای غیرقانونی دوبله در شــیراز مدت زمان
زیادی نمیگذرد ،مدعی شــدهاند که برخی اعضای همان گروهها
بار دیگر فعالیت خود را با تبلیغات بیشتر و فراگیرتر آغاز کردهاند.
این فعاالن عرصه گویندگی و صداپیشــگی در نامهی خود که
نســخهای از آن برای انتشار در اختیار ایســنا قرار گرفته است ،از
دوبله به عنوان هنری بســیار ارزشــمند و دشوار با درآمدی اندک
یاد شــده که به دلیل فناوریهای روز راه برای انجام فعالیتهای
غیرقانونی در این زمینه هنری هموار شــده است؛ حال آنکه مراکز
و نهادهــای خصوصی دارای مجوز قانونی فعــال در این زمینه با
مشکالت جدی برای درآمدزایی و اشتغال روبرو هستند.
این گروه از گویندگان و صداپیشگان استان فارس در نامه خود
یادآور شدهاند که عدهای بدون مجوز ،دانش ،توان و  ...در استودیوهای
خانگــی و بدون هیچ هزینــهای و نظارتی ،آســان و بی دغدغه
به همکاری با شــبکههای خارج کشور پرداخته و نه تنها به راحتی
تخلفی را مرتکب میشوند ،بلکه تبلیغات فراوانی نیز انجام میدهند.
در این نامه از دادســتان عمومی   و انقالب مرکز اســتان فارس
درخواســت شــده که با تاکید بر الزام اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی   اســتان بــه معرفــی گروههــای قانونــی و غیرقانونی،
با فعالیتهای غیرمجاز که زمینهســاز تخلفات دیگری نیز خواهد
بود ،برخورد قانونی انجام شود.
نویسندگان این نامه ،همچنین خواســتار تعطیلی فعالیتهای
َمجازی و حقیقی توسط گروههای دوبالژ غیرقانونی اعم از دوبله،
آموزش و تدریس ،همایش و تبلیغات و  ...شدهاند.

کامیار عابدی مطرح کرد

چرا سارقان دیگر انگشتنما نمیشوند؟

کامیار عابدی در حالی از افزایش ســرقت ادبی
نسبت به گذشته میگوید که معتقد است در گذشته
بــه دلیل کمتر بودن افراد باســواد ،مترجم و مولف
در جامعه ،اگر کســی میخواست سرقت ادبی کند،
ســرقتش خیلی زود شناخته و انگشتنما میشد ،اما
حاال اینطور نیست.
ایــن منتقد ادبــی در گفتوگو با ایســنا ،درباره
سرقت در آثار ادبی و وضعیت رسیدگی به آن اظهار
داشت :سرقت ادبی یکی از قدیمیترین بحثهایی
اســت که در نقد ادبی مطرح شده است .کتابهای
«معانــی»« ،بیان» و «بدیع» کــه از قدیم به زبان
عربی و فارســی وجود داشــته ،مبحثــی را به نام
«ســرقت ادبی» باز کردهاند و اینکه کجا ســرقت
گیری درســت اســت و در واقع
اســت و کجا بهره ِ
خواســتهاند فرق این دو را از هم تشــخیص بدهند
و بگویند که کدام ســرقت است و کدام نیست .این
مسئله در نقد ادبی جدید در سالهای اخیر خصوصا
در نقد ادبی غربی هم خیلی مطرح شده است .یکی
از دالیلش هم رشد بیرویه فضای مجازی است که
امکان اطالعیابی از منابع مختلف را در دسترس قرار
داده و سرقت ادبی را بیشتر کرده است.
او در ادامه گفت :اخیرا با چند نفر از پژوهشگران
علوم انســانی در خارج از کشــور صحبت میکردم،
متوجه شدم دانشــجویان در برخی از دانشگاهها در
پایان مقالههایی که مینویســند بایــد جملهای را
بنویسند و امضا کنند که این مقاله یا یادداشت طبق
اصول و ضوابط علمی   تهیه شــده و از منابع مختلف
اقتباس یا سرقتی صورت نگرفته است.
عابدی ســپس با اشــاره به نپیوســتن ایران به

کپیرایت جهانی گفت :ما در ایران دو مشکل داریم؛
یکی این که به کپیرایت جهانی متصل نیســتیم و
همین باعث میشــود تمام کتابها و منابعی که در
ایران با اســتفاده از منابع خارجی تهیه میشود ،به
این قانون وابستگی نداشته باشد ،همچنین در داخل
کشــور هم در منابع فارســی ضوابط دقیقی نداریم،
اینکه کجا سرقت است و کجا نیست .همین باعث
آشــفتگی عجیبی در پژوهش و ترجمه میشود و در
سالهای اخیر شاهد ترجمههای بسیار مکرر از یک
اثر بودهایم که احتماال دو سه عدد از آنها با استفاده
از متن اصلی انجام گرفتــه ،ولی بقیه ترجمهها اگر
با نگاه به متن اصلی نیســت ،اما نوعی پختهخواری
است و مترجمها ترجمههای قبلی را مورد نظر قرار
داده و از آنها یا کامال و یا تا حدی استفاده کردهاند.
این پژوهشــگر ســپس درباره ســرقت ادبی در
آثــار تالیفی بیان کرد :در حــوزه تالیف این موضوع
حادتر شــده اســت .دلیــل اصلی این مســئله هم
این اســت که در  ۳۰ســال اخیر ،مثال از دهه ۷۰
تا حاال دانشــگاهها در رشــتههای علوم انســانی
خصوصا در رشــته ادبیات فارسی گسترش بیش از
حد پیــدا کردهاند و پایاننامههــای مختلفی درباره
یک موضوع واحد نوشــته میشد و این پایاننامهها
حرف جدیای نداشــتند ،بنابراین تالش میکردند
از منابــع یــا آثار قبلی اســتفاده کننــد و بعضی از
ایــن پایاننامههــا هم منتشــر شــده و میبینیم
که بســیاری از مطالــب هم از هم اقتباس شــده،
هم در حوزه مقاله و هم در حوزه کتاب ،و هیچگونه
ملجــأ و مرجعــی نیســت کــه به آن شــکایت و
گزارش کنیم.

عابدی همچنین گفت :گاهی هم که این موضوع
برمال میشود شخصی که از او سرقت صورت گرفته
فکــر میکند اگر هزینه زیادی صــرف و این را در
دادگاه مطــرح کند نمیتواند از عهدهاش بربیاید؛ در
واقع نــه وقت و نه هزینــهاش را دارد .همه اینها
باعث میشــود مسئله سرقت ادبی به شکل وسیعی
در حــوزه ترجمه و تالیف در کشــور رخ دهد و ذکر
نکردن منابع یا سرقتهای پنهان یا گاه غیرمستقیم
صورت گیرد.
او در ادامه با ارائه پیشــنهادهایی برای جلوگیری
از ســرقت ادبی بیــان کرد :یکی از پیشــنهادهایی
که من دارم این اســت که باید ضوابطی به وســیله
پژوهشگران و مترجمان صاحبنام و پذیرفتهشده و
ریشســفید در این زمینه مدون و تصویب شود و در
اختیار همــه قرار بگیرد و یک جور انضباط و احترام
در حوزه قانونی به وجود بیاید .در این صور ت قدری
این مســئله کنترل میشــود تا اگر کسی حس کند
اثری از او به ســرقت رفته است بتواند بدون هزینه
و وقــت زیاد آن را مطرح کنــد و اگر حق و حقوقی
دارد آن را مطرح کند تا اگر درســت میگوید این را
ثابت کند و طوری نباشد که داوران و قاضیان از این
موضوع بیاطالع باشند و صرفا بگویند که از مطلب
استفاده شده و سپس آن را رها کنند .باید مثل یک
ســرقت با این موضوع برخورد کرد و حق و حقوق
معنوی و مــادی در حوزه تالیــف و ترجمه محترم
شمرده شــود و مورد توجه فرهنگمداران ،دولت و
کسانی که ذینفع هستند قرار بگیرد.
این منتقد ادبی گفت :ســرقت ادبی نســبت به
گذشته بیشــتر شــده ،چون در قدیم تعداد کسانی

که ســواد داشــتند و مولفان کمتر بــوده ،بنابراین
کســی که ترجمه یا تالیف میکرد اگر میخواست
سرقت کند خیلی زود سرقتش شناخته و انگشتنما
میشد .تعداد باســوادان و مترجمان و مولفان خیلی
زیــاد نبود ،اما در ســالهای اخیر با رشــد جمعیت
و ســواد عمومــی ،تعداد زیــادی ســرقت انجام
گرفته است.
کامیــار عابدی در پایان با یــادآوری یک نمونه
ســرقت ادبی گفت :ســه ســال پیــش کتابی در
حوزه شــعر معاصر توســط یکی از ناشــران دولتی
منتشــر شــد ،من آن را خواندم و دیــدم ۶۰ ،۵۰
صفحه اولش خیلی برایم آشــنا است .متوجه شدم
به کتابی که دو ســال قبــل خوانده بودم ،شــبیه
اســت .دیدم حدود  ۵۰صفحــه اول کتاب دومی   با
اختــاف جزئی عینا همان کتاب اول اســت .کتاب
اول پایاننامــه دکتــری و کتــاب دوم پایاننامــه
فوق لیســانس بود و من حدس زدم که کتاب دوم
را به کسی ســفارش داده بودند و او بخشهایی از
منابع مختلف را تلفیق کرده است ۵۰ - ۴۰ ،صفحه
اول که مقدمه بود با  ۹۰درصد مشــابهت عینا تکرار
شــده بود .به آن ناشر زنگ زدم و خواستم آن کتاب
را جمع کند .ناشــر دســتپاچه شــد ،البته خودم را
معرفی نکردم.

